הלכות יסודי התורה
הלכות דעות
הלכות תלמוד תורה
הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים
הלכות תשובה
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מבנה ההלכות
דרך ה' ‑ דרך החכמים (א‑ה) ,בין אדם לחברו (ו‑ז).

א

הדרך הבינונית ‑
דרך ה'

דעות בני האדם (א‑1ב) ,הדרך הישרה (ג‑ד ,)3חכמה וחסידות (ד‑4ה ,)2התדמות
בדרכיו (ה‑3ז.)3

ב

ההכוונה לדרך
הטובה

רפואת חולי הנפשות (א‑1ב ,)3גאווה וכעס (ג‑1ג ,)3דיבור (ד‑1ה) ,גנבת דעת (ו‑1ו,)2
שמחה ועין טובה (ז‑1ז.)2

ג

בכל דרכיך דעהו

החוטא בסיגוף (א‑1א ,)4חיים לשם שמים (ב‑1ג.)3

ד

בריאות הגוף

פתיחה (א ,)1אכילה והתעמלות (א‑2ג) ,שינה (ד‑ה) ,מאכלים (ו‑יב) ,מניעת
חולאים (יג‑1טו ,)2רחיצה (טז‑1יז ,)2הקזה (יח) ,בעילה (יט‑1יט ,)4אחרית טובה (כ‑כב),
תנאי מגורים בעיר (כג).

ה

הנהגת תלמיד
חכמים

פתיחה (א ,)1מאכלו (א‑2ב) ,משקהו (ג) ,בעילתו (ד‑1ה) ,עשיית צרכיו (ו) ,דיבורו (ז‑1ז,)3
הילוכו (ח‑1ח ,)3מלבושו (ט‑1ט ,)3כלכול דבריו (י‑1יב) ,משאו ומתנו (יג‑1יג.)3

ו

בין אדם לחברו

השפעה סביבתית (א‑1א ,)2הידבקות בחכמים (ב) ,אהבת ישראל (ג) ,אהבת הגר (ד),
איסור השנאה (ה) ,מצוַ ת התוכחה (ו‑ט) ,יתום ואלמנה (י‑1י.)5

ז

איסורי הלשון

רכילות (א‑ב ,)1לשון הרע (ב‑2ו) ,נקימה ונטירה (ז‑1ח.)2

פסוקי התורה שבכתב
דברים כח,ט:
המצוה ללכת
בדרכי ה'
משלי ג,ו:
בכל דרכיך דעהו
ויקרא יט,טז‑יח:
רצף מצוות

שר נִ ְׁש ַּבע לָ ְךִּ ,כי ִת ְ ׁשמֹר אֶ ת ִמ ְצוֹ ת יי אֱ לֹהֶ ָ
יך
ימ ָך יי לוֹ ְל ַעם ָקדוֹ ׁש ַּכאֲ ׁ ֶ
י ְִק ְ
וְ הָ לַ ְכ ּ ָת ִ ּב ְד ָרכָ יו [כוון את מעשיך על פי הדרך שה' מנהל בה את עולמו]:
ְ ּבכָ ל דְּ ָרכֶ ָ
ַשר א ְֹרח ֶֹת ָ
יך:
יך ָד ֵעה ּו [את ה'] ,וְ הוּא ְיי ּ ׁ ֵ
לֹא ֵתלֵ ְך ָר ִכיל [אל תדבר רכילות או לשון הרע] ְ ּב ַע ּ ֶמ ָ
יך לֹא ַתעֲ מֹד ַעל דַּ ם ֵר ֶע ָך
[אל תתעלם מסכנת מוות של חברך] ,אֲ נִ י יי :לֹא ִת ְ ׂשנָא אֶ ת ָא ִח ָ
יך ִ ּב ְלבָ בֶ ָך ,הוֹ כֵ חַ
שא ָעלָ יו חֵ ְטא [ .1אל תגרום לו להישאר חוטא;  .2אם
ית ָך וְ לֹא ִת ּ ָׂ
ּתוֹ ִכיחַ אֶ ת עֲ ִמ ֶ
לא תוכיח אותו ,אתה חוטא;  .3כשאתה מוכיחו ,אל תכלים אותו ,כי בכך אתה חוטא] :לֹא
ִת ּקֹם [אל תנקום] וְ לֹא ִת ּטֹר [אל תשמור את השנאה בלבך] אֶ ת ְ ּבנֵי ַע ּ ֶמ ָך וְ ָאהַ ְב ּ ָת
ְל ֵרעֲ ָך ָּכמוֹ ָך ,אֲ נִ י יי :

שמות כב,כא‑כג:
היחס ליתום
ולאלמנה

ָּכל ַא ְל ָמנָה וְ יָתוֹ ם לֹא ְת ַע ּנוּןִ :אם ַע ּנֵה ְת ַע ּנֶה אֹתוֹ ִּ ,כי ִאם צָ עֹק י ְִצ ַעק ֵאלַ י
שיכֶ ם
ָׁשמ ַֹע אֶ ְׁש ַמע צַ עֲ ָקתוֹ  :וְ חָ ָרה ַא ּ ִפי [אכעס] וְ הָ ַרגְ ִּתי אֶ ְתכֶ ם ּ ֶבחָ ֶרב ,וְ הָ י ּו נְ ׁ ֵ
ַא ְל ָמנוֹ ת ו ְּבנֵיכֶ ם ְית ִֹמים:

דברים י,יז‑יט:
אהבת הגר

ֹשה ִמ ְׁש ּ ַפט יָתוֹ ם וְ ַא ְל ָמנָה ,וְ אֹהֵ ב ּגֵר לָ ֶתת לוֹ לֶ חֶ ם
ִ ּכי יי אֱ לֹהֵ יכֶ ם ...ע ֶׂ
ִיתם ְ ּבאֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם:
וְ ִ ׂש ְמלָ ה :וַאֲ הַ ְב ּ ֶתם אֶ ת הַ ּגֵרּ ִ ,כי ג ִֵרים ֱהי ֶ

דברים יא,כב:
הדבקות בה'

שר ָאנ ִֹכי ְמצַ ּוֶה ֶא ְתכֶ ם
ִּכי ִאם ָׁשמֹר ִּת ְׁש ְמרוּן אֶ ת ָּכל הַ ִּמ ְצוָה הַ זֹּאת אֲ ׁ ֶ
לַ עֲ שׂ ָֹת ּהְ ,ל ַאהֲבָ ה אֶ ת יי אֱ לֹהֵ יכֶ ם לָ לֶ כֶ ת ְ ּבכָ ל דְּ ָרכָ יו ו ְּל ָד ְב ָקה בוֹ :

עות
כות ֵ ּד ֹ
ִה ְל ֹ
ֵּדעֹות – א .מידות ,דפוסי התנהגות,
יֵ ׁש ִּבכְ לָ לָ ן ַא ַחת עֶ ְׂש ֵרה ִמ ְצוֹותָ ,ח ֵמׁש ִמ ְצוֹות ֲע ֵׂשה וְ ֵׁשׁש
תכונות אופי של האדם (להלן א,א); ב.
ִמ ְצוֹות ֹלא ַת ֲע ֶׂשה ,וְ זֶ ה הּוא ּפְ ָר ָטן :א) לְ ִה ַּדּמֹות ִּב ְד ָרכָ יו.
תובנות חיים שכליות (ראה מו"נ א,נא).
יֹודעָ יו .ג) לֶ ֱאהֹב ֶאת ֵרעִ ים .ד) לֶ ֱאהֹב ֶאת
ב) לְ ִה ָּד ֵבק ְּב ְ
שני אלה אחוזים זה בזה ,ותפיסות
יח .ז) ֶׁשֹּלא לְ ַהלְ ּבִ ין
ַהּגֵ ִרים .ה) ֶׁשֹּלא לִ ְׂשנֹא ַא ִחים .ו) לְ הֹוכִ ַ
החיים הופכות לדפוסי התנהגות ולהפך,
במודע או שלא במודע.
ּפָ נִ ים .ח) ֶׁשֹּלא לְ עַ ּנֹות ֲא ֵמלָ לִ ים .ט) ֶׁשֹּלא לַ ֲהֹלְך ָרכִ יל .י) ֶׁשֹּלא
מניין המצוות :א) לְ ִה ַּדּמֹות ִּב ְד ָרכָ יו –
ּובאּור ִמ ְצוֹות ֵאּלּו ִּבפְ ָר ִקים ֵאּלּו.
לִ נְ קֹם .יא) ֶׁשֹּלא לִ נְ טֹרֵ .
ללכת בדרכי ה' ,והן הדרכים שהוא
יֹודעָ יו – להתקרב אל החכמים יודעי ה' .ג) ֵרעִ ים – בני ישראל (להלן
מנהיג בהן את העולם (להלן א,ה‑ו) .ב) לְ ִה ָּדבֵ ק ּבְ ְ
יח – להעיר למי שהתנהגותו אינה ראויה .ז) ֶׁשֹּלא לְ ַהלְ ּבִ ין ּפָ נִ ים – שלא לבייש את האדם עד שילבינו
ו,ג) .ו) לְ הֹוכִ ַ
פניו (פה"מ אבות ג,יא) .ח) ֲא ֵמלָ לִ ים – דכאי רוח ,כולל היתום והאלמנה .ט) ֶׁשֹּלא לַ ֲהֹלְך ָרכִ יל – אסור לספר לאדם דברים
על אדם אחר (כרוכל הנודד ממקום למקום כדי למכור את סחורתו) .י) ֶׁשֹּלא לִ נְ קֹם – אסור לגמול רע ליהודי על רעה
שעשה .יא) ֶׁשֹּלא לִ נְ טֹר – שלא לשמור זיכרון רע בלבו על יהודי שעשה לו רעה ושלא להזכיר זאת לאותו יהודי ,גם
אם אינו עושה מעשה (סה"מ ל"ת שה).

א

אשוֹ ן
ּ ֶפ ֶרק ִר ׁ
הדרך הבינונית – דרך ה'

דעות בני האדם

אֵּ   1דעֹות ַה ְר ֵּבה יֵ ׁש לְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִמ ְּבנֵ י ָא ָדם ,וְ זֹו ְמ ֻׁשּנָ ה
יֹותר :יֵ ׁש ָא ָדם ֶׁשהּוא ַּבעַ ל ֵח ָמהּ ,כֹועֵ ס
חֹוקה ִמ ֶּמּנָ ה ְּב ֵ
ִמּזֹו ְּור ָ
ָּת ִמיד; וְ יֵ ׁש ָא ָדם ֶׁש ַּדעְ ּתֹו ְמיֻ ֶּׁש ֶבת עָ לָ יו ,וְ ֵאינֹו ּכֹועֵ ס ּכְ לָ ל ,וְ ִאם
ּכָ עַ ס – יִ כְ עֹס ּכַ עַ ס ְמעַ ט ְּבכַ ָּמה ָׁשנִ ים; וְ יֵ ׁש ָא ָדם ֶׁשהּוא ּגְ בַ ּה
רּוח עַ ד ְמאֹד; וְ יֵ ׁש ֶׁשהּוא ּבַ עַ ל
יֹותר; וְ יֵ ׁש ֶׁשהּוא ְׁשפַ ל ַ
לֵ ב ְּב ֵ
ַּת ֲאוָ הֹ ,לא ִּת ְׂש ַּבע נַ פְ ׁשֹו ֵמ ֲהֹלְך ְּב ַת ֲאוָ ָתּה; וְ יֵ ׁש ֶׁשהּוא ְטהֹור
עּוטים ֶׁש ַהּגּוף ָצ ִריְך
יֹותרֹ ,לא יִ ְת ַאּוֶ ה ֲאפִ ּלּו לִ ְד ָב ִרים ְמ ִ
ּגּוף ְּב ֵ
לָ ֶהן.
א  2וְ יֵ ׁש ַּבעַ ל נֶ פֶ ׁש ְר ָח ָבהֶׁ ,שֹּלא ִּת ְׂש ַּבע נַ פְ ׁשֹו ִמּכָ ל ָממֹון
ָהעֹולָ םּ ,כָ עִ נְ יָ ן ֶׁשּנֶ ֱא ַמר" :א ֵֹהב ּכֶ ֶסף ֹלא יִ ְׂש ַּבע ּכֶ ֶסף" (קהלת ה,ט);
וְ יֵ ׁש ְמ ַק ֵּצרֶׁ ,ש ַּדּיֹו ֲאפִ ּלּו ָּד ָבר מּועָ ט ֶׁשֹּלא יַ ְסּפִ יק לֹו ,וְ ֹלא יִ ְרּדֹף
לְ ַה ִּׂשיג ּכָ ל ָצ ְרּכֹו.
קֹובץ עַ ל יָ דֹו ,וְ ֵאינֹו
א  3וְ יֵ ׁש ֶׁשהּוא ְמ ַסּגֵ ף עַ ְצמֹו ָּב ָרעָ ב ,וְ ֵ
רּוטה ִמ ֶּׁשּלֹו ֶאּלָ א ְּב ַצעַ ר ּגָ דֹול; וְ יֵ ׁש ֶׁשהּוא ְמ ַאּבֵ ד ּכָ ל
אֹוכֵ ל ּפְ ָ
ָממֹונֹו ְּביָ דֹו לְ ַדעְ ּתֹו .וְ עַ ל ְּד ָרכִ ים ֵאּלּו ְׁש ָאר ּכָ ל ַה ֵּדעֹותּ ,כְ גֹון

הקדמה :הלכות דעות עוסקות בעיצוב
אופיו של האדם בינו לבין עצמו
וביחסיו עם הסובבים אותו כדי לכוון
אותו לתכליתו האמתית ולהעמיד חברת
מופת מתוקנת (מו"נ ג,לח; ג,נד).
אְ   1מ ֻׁשּנָ ה – שונה ,ואין הכוונה
למוזרה ,כמשמעותה בימינוַּ .בעַ ל
ֵח ָמה – כעסן ,כועס תמיד' .בעל' תכונה
מסוימת הוא מי שהתכונה קבועה בו.
ֶׁש ַּדעְ ּתֹו ְמיֻ ֶּׁש ֶבת עָ לָ יו – אדם רגוע,
שמאורעות העולם אינם משפיעים
רּוח עַ ד
עליוּ .גְ בַ ּה לֵ ב – גאוותןְׁ .שפַ ל ַ
ְמאֹד – עניו מאוד ,שאינו מחשיב את
עצמו כללֹ .לא ִּת ְׂש ַּבע נַ פְ ׁשֹו ֵמ ֲהֹלְך
ְּב ַת ֲאוָ ָתּה – ככל שניתן לו רצונו למלא
את תאוותיו הגופניות ,כך הוא רוצה
עּוטים ֶׁש ַהּגּוף
עוד יותר .לִ ְד ָב ִרים ְמ ִ
ָצ ִריְך לָ ֶהן – הגוף צריך מעט ,אך האדם
רוצה הרבה ,וטהור הגוף אינו רוצה אף
מה שהוא צריך.
א  2נֶ פֶ ׁש ְר ָח ָבה – בעל תאווה גדולה
לכסף (להלן ב,ז "נבהל להון"; פה"מ אבות
ה,יז)ְ .מ ַק ֵּצר – עצלן שאינו שואף לעבוד
ולהשיג (כבישעיהו לז,כז).
קֹובץ עַ ל יָ דֹו –
אְ   3מ ַסּגֵ ף – מענהֵ .
קמצן לעצמו .לְ ַדעְ ּתֹו – ברצונו.
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ְמהֹולֵ ל וְ אֹונֵ ן ,וְ כִ ילַ י וָ ׁשֹועַ  ,וְ ַאכְ זָ ִרי וְ ַר ֲח ָמן ,וְ ַרְך לֵ בָ ב וְ ַא ִּמיץ
ּיֹוצא ָּב ֶהן.
לֵ ב ,וְ כָ ל ּכַ ֵ

ְמהֹולֵ ל – מי שהתנהגותו הקבועה
שחוק וליצנות וקלות דעת .אֹונֵ ן – מי
שהתנהגותו הקבועה צער ,תלונות
חֹוקה ִמ ֶּמּנָ ה ּבַ ָּק ֶצה ָה ַא ֵחר
והתאוננותּ .כִ ילַ י – קמצן ,מי שאינו ב  וְ יֵ ׁש ֵּבין ּכָ ל ֵּדעָ ה וְ ֵדעָ ה ָה ְר ָ
חֹוקה ִמּזֹו .וְ כָ ל ַה ֵּדעֹות – יֵ ׁש ֵמ ֶהן ֵּדעֹות
נותן לאחרים ממה שיש לוׁ .שֹועַ – ֵּדעֹות ֵּבינֹונִ ּיֹות ,זֹו ְר ָ
נדיב ופזרן יותר ממה שראוי (ראה מתנות
ֶׁש ֵהן לָ ָא ָדם ִמ ְּת ִחּלַ ת ּבְ ִרּיָ תֹו ,לְ פִ י ֶטבַ ע ּגּופֹו; וְ יֵ ׁש ֵמ ֶהן ֵּדעֹות
עניים ז,יא) ,שאף היא מידה רעהַ .ר ֲח ָמן –
רחמן באופן קיצוני ,שהיא מידה רעה,
אֹותן ּבִ ְמ ֵה ָרה יָ ֵתר
ֶׁש ִּט ְבעֹו ֶׁשּלְ ָא ָדם זֶ ה ְמכֻ ּוָ ן וְ עָ ִתיד לְ ַקּבֵ ל ָ
כשמרחם גם על מי שאינם ראויים
ִמ ְּׁש ָאר ַה ֵּדעֹות; וְ יֵ ׁש ֵמ ֶהן ֶׁש ֵאינָ ן לָ ָא ָדם ִמ ְּת ִחּלַ ת ּבְ ִרּיָ תֹוֶ ,אּלָ א
לרחמיםַ .רְך לֵ בָ ב – פחדן ,מי שמדמיין
אֹותן ֵמ ֲא ֵח ִרים ,אֹו ֶׁשּנִ פְ נָ ה לָ ֶהן ֵמעַ ְצמֹו לְ פִ י ַמ ֲח ָׁשבָ ה
דברים מפחידים יותר ממה שיש לָ ַמד ָ
ֶׁשעָ לְ ָתה ְּבלִ ּבֹו ,אֹו ֶׁש ָּׁש ַמע ֶׁשּזֹו ַה ֵּדעָ ה טֹובָ ה לֹוּ ,ובָ ּה ָראּוי
במציאות ,ו"מבהיל עצמו" (מלכים ז,טו.)1
טובה
ַא ִּמיץ לֵ ב – אומץ לב הוא תכונה
לֵ ילֵ ְך ,וְ ִהנְ ִהיג עַ ְצמֹו ּבָ ּה עַ ד ֶׁשּנִ ְקּבְ עָ ה.
רק אם היא ממוצעת" ,והאומץ ממוצע
הדרך הישרה
בין חירוף הנפש והמורך" (פה"מ אבות,
הקדמה ד) ,והוא מן התכונות המחויבות ג   ְׁשנֵ י ְק ָצוֹות ָה ְרחֹוקֹות זֹו ִמּזֹו ֶׁשּבְ כָ ל ֵּדעָ ה וְ ֵדעָ ה – ֵאינָ ן ֶּד ֶרְך
לשופט (סנהדרין ב,ז )3וללוחם במלחמה
טֹובה ,וְ ֵאין ָראּוי לֹו לָ ָא ָדם לָ לֶ כֶ ת ּבָ ֶהן וְ ֹלא לְ לַ ְּמ ָדן לְ עַ ְצמֹו.
ָ
(מלכים ז,טו .)4וכאן הכוונה למי שתמיד
נֹוטה לְ ַא ַחת ֵמ ֶהן ,אֹו מּוכָ ן לְ ַא ַחת ֵמ ֶהן ,אֹו
מכניס עצמו לסכנה גם כשאין צורך ,וְ ִאם ָמ ָצא ִט ְבעֹו ֶ
ואינו חושב על חייו ועל משפחתו.
מּוטב ,וְ יֵ לֵ ְך
ֶׁשּכְ ָבר לָ ַמד ַא ַחת ֵמ ֶהן וְ נָ ַהג ּבָ ּה – יַ ֲחזִ יר עַ ְצמֹו לְ ָ
ב  ּבְ ִרּיָ תֹו – בריאתו .שהאדם נולד עם
ּטֹובים ,וְ ִהיא ַה ֶּד ֶרְך ַהּיְ ָׁש ָרה.
ְּב ֶד ֶרְך ַה ִ
נטייה לתכונות שהיו לאבותיו ועברו
אליו בתורשה באופן טבעי ("לפי טבע דַ   1ה ֶּד ֶרְך ַהּיְ ָׁש ָרה ִהיא ִמ ָּדה ּבֵ ינֹונִ ית ֶׁשּבְ כָ ל ֵּדעָ ה וְ ֵדעָ ה ִמּכָ ל
גופו") ,ונעשו מידות הטבועות בו ,כגון
חֹוקה ִמ ְּׁשנֵ י ַה ְּק ָצוֹות
ַה ֵּדעֹות ֶׁשּיֵ ׁש לָ ָא ָדם ,וְ ִהיא ַה ֵּדעָ ה ֶׁש ִהיא ְר ָ
תכונת היהודים להיות ביישנים ורחמנים
ִרחּוק ָׁשוֶ ה ,וְ ֵאינָ ּה ְקרֹובָ ה ֹלא לָ זֹו וְ ֹלא לָ זֹוּ .ולְ פִ יכָ ְך ִצּוּו
וגומלי חסדים (איסורי ביאה יט,יז) .ואף על
ּומ ַׁשעֵ ר
עֹותיו ָּת ִמידְ ,
ֲחכָ ִמים ָה ִראׁשֹונִ ים ֶׁשּיְ ֵהא ָא ָדם ָׁשם ֵּד ָ
פי שבני אדם נולדים עם נטיות אלו,
כל אדם יכול לשנות אותן בכל זמן,
אֹותם ּבַ ֶּד ֶרְך ָה ֶא ְמ ָצעִ יתּ ,כְ ֵדי ֶׁשּיְ ֵהא ָׁשלֵ ם.
ּומכַ ּוֵ ן ָ
אֹותםְ ,
ָ
מי בקלות ומי בקושי רב (תשובה ה,א).
נֹוח לִ כְ עֹס ,וְ ֹלא ּכַ ֵּמת ֶׁש ֵאינֹו
ֶׁש ִּט ְבעֹו ֶׁשּלְ ָא ָדם זֶ ה ְמכֻ ּוָ ןִ ...מ ְּׁש ָאר דּ  2כֵ ַיצד? ֹלא יְ ֵהא ּבַ עַ ל ֵח ָמה ַ
ַה ֵּדעֹות – שיש לאדם מוכנות להתנהגות
ַמ ְרּגִ יׁשֶ ,אּלָ א ֵּבינֹונִ יֹ :לא יִ כְ עֹס ֶאּלָ א עַ ל ָּדבָ ר ּגָ דֹול ֶׁש ָראּוי
מאמץ,
מסוימת ,הדורשת ממנו פחות
ּיֹוצא ּבֹו ּפַ עַ ם ַא ֶח ֶרת.
לִ כְ עֹס עָ לָ יוּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא יֵ עָ ֶׂשה ּכַ ֵ
אך במאמץ והשתדלות גדולים יותר,
הוא יכול לשנות את אופיו .לְ פִ י ַמ ֲח ָׁשבָ ה ד  3וְ כֵ ן ֹלא יִ ְת ַאּוֶ ה ֶאּלָ א לִ ְדבָ ִרים ֶׁש ַהּגּוף ָצ ִריְך לָ ֶהן וְ ִאי ֶאפְ ָׁשר
"צ ִּדיק אֹכֵ ל לְ ׂשֹבַ ע נַ פְ ׁשֹו"
ֶׁשעָ לְ ָתה ְּבלִ ּבֹו – החלטה מתוך מחשבה לִ ְחיֹות ְּבזּולָ ָתןּ ,כָ עִ נְ יָ ן ֶׁשּנֶ ֱא ַמרַ :
מעמיקה והתבוננות או כמו בפעמים
רבות ,החלטה מתוך רגש עז (עלבון( ,משלי יג,כה) .וְ כֵ ן ֹלא יִ ְהיֶ ה עָ ֵמל ּבְ עִ ְסקֹו ֶאּלָ א לְ ַה ִּׂשיג ָּדבָ ר ֶׁש ָּצ ִריְך
כעס ,הוללות וכדומה) ,כשגם כשהרגש לֹו לְ ַחּיֵ י ָׁשעָ הּ ,כָ עִ נְ יָ ן ֶׁשּנֶ ֱא ַמר" :טֹוב ְמעַ ט לַ ַּצ ִּדיק" (תהילים לז,טז).
נֹותן ְצ ָד ָקה
יֹותר ,וְ ֹלא יְ פַ ּזֵ ר ּכָ ל ָממֹונֹוֶ ,אּלָ א ֵ
עובר ,ההחלטה נשמרת בתת המודע וְ ֹלא יִ ְקּבֹץ יָ דֹו ְּב ֵ
שלו .וְ ִהנְ ִהיג עַ ְצמֹו ּבָ ּה עַ ד ֶׁשּנִ ְקּבְ עָ ה –
שההרגל נעשה לו טבע ,תכונות אופי ותפיסות עולם.
עֹותיו ָּת ִמיד – מעריך את התנהגותו ותפיסותיו תמיד.
דָׁ   1שם ֵּד ָ
נֹוח לִ כְ עֹס – כועס בקלות (פה"מ אבות ב,ט)ּ .כַ ֵּמת ֶׁש ֵאינֹו ַמ ְרּגִ יׁש – אדיש ,המנותק מן הסובב אותו .עַ ל ָּד ָבר ּגָ דֹול
דַ   2
ֶׁש ָראּוי לִ כְ עֹס עָ לָ יו – כלפי חוץ ,אך בלבו אסור לו לכעוס לעולם (השלם ב,ג).
ד  3לְ ַחּיֵ י ָׁשעָ ה – למחייתו .וְ ֹלא יִ ְקּב ֹץ – אל יקפוץ .אל יסגור את ידו ויימנע מלתת.

עדמה רפס      תועד תוכלה      פרק א

ּומלְ וֶ ה ּכָ ָראּוי לְ ִמי ֶׁש ָּצ ִריְך .וְ ֹלא יְ ֵהא ְמהֹולֵ ל
ּכְ פִ י ִמ ַּסת יָ דֹוַ ,
ׂשֹוחק ,וְ ֹלא עָ ֵצב וְ אֹונֵ ןֶ ,אּלָ א ָׂש ֵמ ַח ּכָ ל יָ ָמיו ְּבנַ ַחתּ ,בְ ֵסבֶ ר
וְ ֵ
עֹותיו .וְ ֶד ֶרְך זֹו ִהיא ֶּד ֶרְך ַה ֲחכָ ִמים.
ּפָ נִ ים יָ פֹות .וְ כֵ ן ְׁש ָאר ֵּד ָ
חכמה וחסידות

עֹותיו ּכֻ ּלָ ן ֵּדעֹות ֵּבינֹונִ ּיֹות ְמ ֻמ ָּצעֹות – נִ ְק ָרא
דּ  4כָ ל ָא ָדם ֶׁש ֵּד ָ
יֹותר ,וְ יִ ְת ַר ֵחק
ּומי ֶׁשהּוא ְמ ַד ְק ֵּדק עַ ל עַ ְצמֹו ְּב ֵ
ָ'חכָ ם'   .הִ   1
ִמ ֵּדעָ ה ֵּבינֹונִ ית ְמעַ ט לְ ַצד זֶ ה אֹו לְ ַצד זֶ ה – נִ ְק ָרא ָ'ח ִסיד'.
הּ  2כֵ ַיצד? ִמי ֶׁשּיִ ְת ַר ֵחק ִמּג ַֹבּה ַהּלֵ ב עַ ד ַה ָּק ֶצה ָה ַא ֲחרֹון ,וְ יִ ְהיֶ ה
יֹותר – נִ ְק ָרא ָ'ח ִסיד' ,וְ זֹו ִהיא ִמ ַּדת ֲח ִסידּות.
רּוח ְּב ֵ
ְׁשפַ ל ַ
וְ ִאם נִ ְת ַר ֵחק עַ ד ָה ֶא ְמ ַצע ִּבלְ ַבד ,וְ יִ ְהיֶ ה עָ נָ ו – נִ ְק ָרא ָ'חכָ ם',
וְ זֹו ִהיא ִמ ַּדת ָחכְ ָמה .וְ עַ ל ֶּד ֶרְך זֹו ְׁש ָאר ּכָ ל ַה ֵּדעֹות .וַ ֲח ִס ִידים
ָה ִראׁשֹונִ ים ָהיּו ַמ ִּטין ֵּדעֹות ֶׁשּלָ ֶהן ִמ ֶּד ֶרְך ָה ֶא ְמ ָצעִ ית ּכְ נֶ גֶ ד
אֹותּה ּכְ נֶ גֶ ד ַה ָּק ֶצה ָה ַא ֲחרֹון,
ְׁש ֵּתי ַה ְּק ָצוֹות :יֵ ׁש ֵּדעָ ה ֶׁש ַּמ ִּטין ָ
אֹותּה ּכְ נֶ גֶ ד ַה ָּק ֶצה ָה ִראׁשֹון ,וְ זֶ הּו 'לִ פְ נִ ים
וְ יֵ ׁש ֵּדעָ ה ֶׁש ַּמ ִּטין ָ
ּׁשּורת ַה ִּדין'.
ִמ ַ
התדמות בדרכיו

ּומ ֻצּוִ ין ָאנּו לָ לֶ כֶ ת ִּב ְד ָרכִ ים ֵאּלּו ַה ֵּבינֹונִ ים ,וְ ֵהם ַה ְּד ָרכִ ים
הְ   3
ִּב ְד ָרכָ יו" (דברים
ּטֹובים וְ ַהּיְ ָׁש ִריםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר" :וְ ָהלַ כְ ָּת
ַה ִ
כח,ט);   ו  ּכָ ְך לָ ְמדּו ְּבפֵ רּוׁש ִמ ְצוָ ה זֹוַ :מה הּוא נִ ְק ָרא ַ'חּנּון'
– ַאף ַא ָּתה ֱהיֵ ה ַחּנּון; ַמה הּוא נִ ְק ָרא ַ'רחּום' – ַאף ַא ָּתה ֱהיֵ ה
ַרחּום; ַמה הּוא נִ ְק ָרא ָ'קדֹוׁש' – ַאף ַא ָּתה ֱהיֵ ה ָקדֹוׁש .וְ עַ ל
אֹותן ַהּכִ ּנּויִ ין'ֶ :א ֶרְך ַאּפַ יִ ם'
ֶּד ֶרְך זֹו ָק ְראּו ַהּנְ ִב ִיאים לָ ֵאל ְּבכָ ל ָ
ּיֹוצא
וְ ַ'רב ֶח ֶסד''ַ ,צ ִּדיק' וְ 'יָ ָׁשר'ּ'ָ ,ת ִמים'ּ' ,גִ ּבֹור' ,וְ ָ'חזָ ק' ,וְ כַ ֵ
יׁש ִרים ֵהן ,וְ ַחּיָ ב ָא ָדם
טֹובים וִ ָ
הֹודיעַ ֶׁש ֵאּלּו ְּד ָרכִ ים ִ
ָּב ֶהן – לְ ִ
לְ ַהנְ ִהיג עַ ְצמֹו ָּב ֶהן ּולְ ִה ַּדּמֹות ּכְ פִ י ּכֹחֹו.
ז  1וְ כֵ ַיצד יַ ְרּגִ יל ָא ָדם עַ ְצמֹו ְּב ֵדעֹות ֵאּלּו עַ ד ֶׁשּיִ ָּק ְבעּו ּבֹו?
עֹוׂשה עַ ל ּפִ י ַה ֵּדעֹות
יׁשּלֵ ׁש ַּב ַּמ ֲע ִׂשים ֶׁש ֶ
יַ ֲע ֶׂשה וְ יִ ְׁשנֶ ה וִ ַ
ָה ֶא ְמ ָצעִ ּיֹות ,וְ יַ ֲחזֹר ָּב ֶהן ָּת ִמיד ,עַ ד ֶׁשּיִ ְהיּו ַמ ֲע ֵׂש ֶיהן ַקּלִ ים
עָ לָ יו ,וְ ֹלא יִ ְהיֶ ה ָּב ֶהם ט ַֹרח ,וְ יִ ָּק ְבעּו ַה ֵּדעֹות ְּבנַ פְ ׁשֹו.
ּיֹוצר ֵהן ַה ֶּד ֶרְך
זּ  2ולְ פִ י ֶׁש ַה ֵּׁשמֹות ָה ֵאּלּו ֶׁשּנִ ְק ָרא ָּב ֶהן ַה ֵ
ַה ֵּבינֹונִ ית ֶׁש ָאנּו ַחּיָ ִבין לָ לֶ כֶ ת ָּבּה – נִ ְק ֵראת ֶּד ֶרְך זֹו ֶ'ּד ֶרְך יי',
וְ ִהיא ֶׁשּלִ ְּמ ָדּה ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו לְ ָבנָ יוֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמרּ" :כִ י יְ ַדעְ ִּתיו
לְ ַמעַ ן ֲא ֶׁשר יְ ַצּוֶ ה ֶאת ָּבנָ יו וְ ֶאת ֵּביתֹו ַא ֲח ָריו ,וְ ָׁש ְמרּו ֶּד ֶרְך יי,
לַ ֲעׂשֹות ְצ ָד ָקה ִ
ּומ ְׁשּפָ ט" (בראשית יח,יט).
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ּכְ פִ י ִמ ַּסת יָ דֹו – יכולתו הכספית (לפירוט
ראה ערכים ח,יג)ָׂ .ש ֵמ ַח ּכָ ל יָ ָמיו ְּבנַ ַחת –
שמחה שיש בה עבודת ה' (יום טוב ו,כ),
וגם שמקבל את הרע בטובת נפש (תשובה
ט,א; ברכות י,ג)ּ .בְ ֵסבֶ ר ּפָ נִ ים יָ פֹות – ברצון
ובעדינות (פה"מ אבות א,יד; וראה יסודי התורה
ה,יא).
דָ   4חכָ ם – שבאופן כללי הוא בעל
מעלות מידותיות ומעלות שכליות
בשלמות (פה"מ אבות ה,ו; מו"נ ג,נד).
ה  1וְ יִ ְת ַר ֵחק ִמ ֵּדעָ ה ּבֵ ינֹונִ ית ְמעַ ט לְ ַצד
זֶ ה אֹו לְ ַצד זֶ ה – בכיוון הפוך לנטייתו
הטבעית ומה שהוא רגיל לו ,כדי לאזן
את הנטייה הטבעית החריגה וללכת
בדרך הממוצעת.
ו   ַמה הּוא נִ ְק ָרא ַחּנּון ַאף ַא ָּתה ֱהיֵ ה
ַחּנּון – ה' נקרא חנון ,וכל אדם מצווה
להיות חנון .ובניגוד לאדם ,הקב"ה אינו
משתנה ,שהאדם חנון לפעמים ולפעמים
אינו חנון .והתורה מתארת את ה' בלשון
זו כדי לחנך אותנו (יסודי התורה א,יב)ֶ .א ֶרְך
ַאּפַ יִ ם – סבלןּ .ולְ ִה ַּדּמֹות ּכְ פִ י ּכֹחֹו –
להתאים את הדרך שהוא חי בה ומתנהג
בעולם לפי הדרך שה' מנהל בה את
העולם .וסיים הרמב"ם את ספרו "מורה
הנבוכים" בעניין זה .וזה לשונו" :שלמות
האדם אשר בה יתפאר באמת היא מי
שהגיע להשגתו יתעלה כפי יכולתו ,וידע
השגחתו על ברואיו בהמצאתם והנהגתם
היאך היא ,והיו הליכות אותו האדם אחר
אותה ההשגה מתכוון בהם תמיד חסד
צדקה ומשפט" (סוף מו"נ).
יׁשּלֵ ׁש – יחזור פעם שנייה
ז  1וְ יִ ְׁשנֶ ה וִ ַ
ופעם שלישית .וְ יִ ָּקבְ עּו ַה ֵּדעֹות ְּבנַ פְ ׁשֹו
– התכונות נעשות קבועות רק מתוך
מעשים החוזרים על עצמם .לחזרה על
המעשים הטובים הקטנים והיומיומיים
יש השפעה על נפש האדם יותר ממעשה
טוב אחד גדול (ראה פה"מ אבות ג,טו" :לפי
רוב המעשה אבל לא על פי המעשה").
ּיֹוצר – ה' ,בורא העולםְ .צ ָד ָקה
זַ   2ה ֵ
ּומ ְׁשּפָ ט – הצדקה הוא איזון לאדם
ִ
ולזולתו :חובת האדם לסגל לעצמו
מידות טובות (להיטיב לעצמו) ולהיטיב
למי שנזקק לו ,כגון להקים את מי
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ז  3וְ ַההֹולֵ ְך ְּב ֶד ֶרְך זֹו ֵמבִ יא טֹובָ ה ּובְ ָרכָ ה לְ עַ ְצמֹוֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר:
"לְ ַמעַ ן ָה ִביא יי עַ ל ַאבְ ָר ָהם ֵאת ֲא ֶׁשר ִּדּבֶ ר עָ לָ יו" (שם).

שנופל .המשפט ,במובנו המצומצם,
בא לקבוע את הדין ,לחובת הנידון
או לזכותו ,כגון לשלם לשכיר את
משכורתו (מו"נ ג,נג).
זֵ   3מבִ יא טֹובָ ה ּובְ ָרכָ ה לְ עַ ְצמֹו – כל התורה היא לטובת האדם ,כמו שנאמר "לטוב לנו" (דברים י,יג; ו,כד‑כה) ,והחוטא
מפסיד לעצמו (תשובה ה,ב; פה"מ אבות ה,א) .וכל זאת ,כדי שישאף האדם להידמות לה'.

ב

ּ ֶפ ֶרק ׁ ֵשנִ י
ההכוונה לדרך הטובה

אַ   1ה ַּמר ָמתֹוק – כאילו הוא מתוק.
יהם חֹולֹות – אין הכוונה
ׁשֹות ֶ
ֶׁש ַ ּנפְ ֵ
טֹוע ִמין ַה ַּמר ָמתֹוק וְ ַה ָּמתֹוק ַמר ,וְ יֵ ׁש ִמן
למחלות נפש קשות הנובעות מפגעים א  1חֹולֵ י ַהּגּוף ֲ
פיזיים או כימיים במוח ,שאין האדם
ַהחֹולִ ים ִמי ֶׁש ִּמ ְת ַאּוֶ ה וְ ָת ֵאב לְ ַמ ֲאכָ לֹות ֶׁש ֵאינָ ן ְראּויִ ין לַ ֲאכִ ילָ ה,
יכול לשנותם ,והרי הם כשאר המומים
שיש בבני האדם ,כי אם למי שאינו חי ּכְ גֹון ֶהעָ פָ ר וְ ַהּפֶ ָחם ,וְ ׂשֹונֵ א ַה ַּמ ֲאכָ לֹות ַהּטֹובִ יםּ ,כְ גֹון ַהּפַ ת
ׁשֹות ֶיהם
בתודעה נכונה (במחשבה ובהכרה) ,וְ ַה ָּב ָׂשרַ ,הּכֹל לְ פִ י רֹב ַהחֹלִ י; ּכָ ְך ּבְ נֵ י ָא ָדם ֶׁשּנַ פְ ֵ
אֹוהבִ ין ַה ֵּדעֹות ָה ָרעֹות ,וְ ׂשֹונְ ִאין ַה ֶּד ֶרְך
שכבר סיגל לעצמו בעומק נפשו חֹולֹותִ ,מ ְת ַאּוִ ין וְ ֲ
דעות רעות ,שיש בידו לשנות אותן.
ּומ ְתעַ ְּצלִ ין לָ לֶ כֶ ת ּבָ ּה ,וְ ִהיא ּכְ בֵ ָדה ֲעלֵ ֶיהם לִ ְמאֹד,
ּטֹובהִ ,
ַה ָ
מכל מקום ,הרמב"ם סבור שמשברים
אֹומר ּבָ ֲאנָ ִׁשים ַהּלָ לּו" :הֹוי ָהא ְֹמ ִרים
נפשיים הם תוצאה של תפיסה מעוותת לְ פִ י ָחלְ יָ ם .וְ כֵ ן יְ ַׁשעְ יָ הּו ֵ
של המציאות .לָ לֶ כֶ ת ּבְ ַד ְרכֵ י ח ׁש ֶֹ�ְך – כשם לָ ַרע טֹוב וְ לַ ּטֹוב ָרעָׂ ,ש ִמים ח ׁש ֶֹ�ְך לְ אֹור וְ אֹור לְ ח ׁש ֶֹ�ְךָׂ ,ש ִמים
שהחושך אינו מציאות עצמאית אלא
ַמר לְ ָמתֹוק ָ
"העֹזְ בִ ים
ּומתֹוק לְ ָמר" (ישעיה ה,כ) .וַ ֲעלֵ ֶיהם נֶ ֱא ַמרַ :
העדר אור ,כך הרע בעולם איננו מציאות
עצמאית אלא העדר טוב .ה' ברא את
ָא ְרחֹות י ׁש ֶֹ�ר לָ לֶ כֶ ת ּבְ ַד ְרכֵ י ח ׁש ֶֹ�ְך" (משלי ב,יג).
העולם טוב ,והרע שיש בעולם בא מן
ּומה ִהיא ַּת ָּקנַ ת חֹולֵ י ַהּנְ פָ ׁשֹות? יֵ לְ כּו ֵא ֶצל ַה ֲחכָ ִמיםֶׁ ,ש ֵהן
האדם השם "מסכים" המונעים ממנו אַ   2
אֹותם ,עַ ד
בחייו לחיות חיי "אור" ,שהם הכרת ה' רֹופְ ֵאי ַהּנְ פָ ׁשֹות ,וִ ַירּפְ אּו ָחלְ יָ ם ּבְ ֵדעֹות ֶׁש ְּמלַ ְּמ ִדים ָ
(מו"נ ג,י; ג,יב; הקדמה לפה"מ אבות ,פרק ז).
ֶׁשּיַ ֲחזִ ירּום לַ ֶּד ֶרְך ַהּטֹובָ ה .וְ ַה ַּמּכִ ִירים ּבַ ֵּדעֹות ָה ָרעֹות ֶׁשּלָ ֶהם
א  2וִ ַירּפְ אּו ָחלְ יָ ם ְּב ֵדעֹות ֶׁש ְּמלַ ְּמ ִדים
אֹותם – ֲעלֵ ֶיהם ָא ַמר
אֹותם – לימוד המידות ודפוסי וְ ֵאינָ ם הֹולְ כִ ים ֵא ֶצל ַה ֲחכָ ִמים לְ ַרּפֵ א ָ
ָ
ָ
ְׁשֹלמֹה:
"ּומּוסר – ֱאוִ ילִ ים ּבָ זּו" (שם א,ז).
ההתנהגות הנכונים מתוך תפיסת החיים
הנכונה יש בו כדי לעצב את דרכו של
אֹומ ִרים לֹו
פּוא ָתם? ִמי ֶׁשהּוא ּבַ עַ ל ֵח ָמה – ְ
האדם בשלווה ולהביט על הקורות ב  1וְ כֵ ַיצד ִהיא ְר ָ
אותו באורח ישר ונכון .תיקון הדעות לְ ַהנְ ִהיג עַ ְצמֹוֶׁ ,ש ִאם ֻהּכָ ה וְ ֻקּלַ ל ֹלא יַ ְרּגִ יׁש ּכְ לָ ל ,וְ יֵ לֵ ְך ּבְ ֶד ֶרְך
הפסולות שבאדם הוא חלק ממצוַ ת זֹו זְ ַמן ְמ ֻר ֶּבה ,עַ ד ֶׁש ֵּתעָ ֵקר ַה ֵח ָמה ִמּלִ ּבֹו.
החזרה בתשובה לכל אדם ובכל זמן.
ולעולם תיקון דעות פסולות קשה לאדם ב  2וְ ִאם ָהיָ ה ּגְ ַבּה לֵ ב – יַ נְ ִהיג עַ ְצמֹו ּבְ בִ ּזָ יֹון ַה ְרּבֵ ה ,וְ יֵ ֵׁשב
ּומּוסר
יותר מריפוי המעשים (תשובה ז,ג)ָ .
ֱאוִ ילִ ים ּבָ זּו – הטיפשים מבזים את החכמה והמוסר.
בּ  1בַ עַ ל ֵח ָמה – ראה לעיל ביאור א,אֹ .1לא יַ ְרּגִ יׁש ּכְ לָ ל – לא שישתוק ויצבור כעס במחשבתו ,אלא שלא יגיב בגלל
הרגש ,ובשלב הזה יתייחס לכך בביטול .עַ ד ֶׁש ֵּתעָ ֵקר ַה ֵח ָמה ִמּלִ ּבֹו – ומובן שבסופו של התהליך ,כשילמד להתאפק,
כשיכו אותו לא יתנהג באדישות ,אלא יעשה מה שצריך כדי שלא יכו אותו עוד .וכדי לשלוט על המעשים ,ולא להיגרר
להגיב על מעשי הזולת ,צריך לחשוב לפני התגובה.
בּ  2גְ בַ ּה לֵ ב – גאוותן.
רפואת חולי הנפשות
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יֵ ֵׁשב לְ ַמ ָּטה ִמן ַהּכֹל – במקום לא חשוב.
לֹוב ֵׁש ֶיהם,
לְ ַמ ָּטה ִמן ַהּכֹל ,וְ יִ לְ ַּבׁש ְּבלֹויֵ י ְס ָחבֹות ַה ְּמ ַבּזִ ים ֶאת ְ
ּבְ לֹויֵ י ְס ָחבֹות – בגדים ישנים שכבר בלו,
ּיֹוצא ִּב ְד ָב ִרים ֵאּלּו ,עַ ד ֶׁשּיֵ עָ ֵקר ּג ַֹבּה ַהּלֵ ב ִמ ֶּמּנּו ,וְ יַ ֲחזֹר
וְ כַ ֵ
יהם –
לֹוב ֵׁש ֶ
סמרטוטיםַ .ה ְּמ ַבּזִ ים ֶאת ְ
ּטֹובה; וְ לִ כְ ֶׁשּיַ ֲחזֹר לְ ֶד ֶרְך
לְ ֶד ֶרְך ָה ֶא ְמ ָצעִ יתֶׁ ,ש ִהיא ֶּד ֶרְך ַה ָ
בעיני הבריות ,המדמים שיופי בגדי
האדם מעיד על כבודו (ראה להלן ה,ט;1
ָה ֶא ְמ ָצעִ ית – יֵ לֵ ְך ָּבּה ּכָ ל יָ ָמיו.
מו"נ ג,מה).
ב  3וְ עַ ל ַקו זֶ ה יַ ֲע ֶׂשה ִּב ְׁש ָאר ּכָ ל ַה ֵּדעֹותִ :אם ָהיָ ה ָרחֹוק לַ ָּק ֶצה
ב  3וְ עַ ל ַקו זֶ ה יַ ֲע ֶׂשה ּבִ ְׁש ָאר ּכָ ל ַה ֵּדעֹות
ָה ֶא ָחד – יַ ְר ִחיק עַ ְצמֹו לַ ָּק ֶצה ַה ֵּׁשנִ י ,וְ יִ נְ הֹג ּבֹו זְ ַמן ְמ ֻר ֶּבה ,עַ ד
– ועל פי עיקרון זה ,טיפול בתופעה על
ידי תופעה מנוגדת לה ,יעשה בשאר
ּטֹובה ,וְ ִהיא ִמ ָּדה ֵּבינֹונִ ית ֶׁש ְּבכָ ל ֵּדעָ ה וְ ֵדעָ ה.
ֶׁשּיַ ֲחזֹר לְ ֶד ֶרְך ַה ָ
המידות .טיפול זה דומה ליישור ברזל
גאווה וכעס
מכופף ,שצריך לכופף אותו לכיוון נגדי
כדי שיתיישר (לשיטה זו בטעמי המצוות ראה
ג  1וְ יֵ ׁש ֵּדעֹות ֶׁש ָאסּור לֹו לָ ָא ָדם לִ נְ הֹג ָּב ֶהן ַּב ֵּבינֹונִ יתֶ ,אּלָ א
מו"נ ג,מה; ג,מט).
יִ ְת ַר ֵחק עַ ד ַה ָּק ֶצה ָה ַא ֵחר .וְ הּוא ּג ַֹבּה ַהּלֵ בֶׁ ,ש ֵאין ֶּד ֶרְך ַהּטֹובָ ה
גּ  1ג ַֹבּה ַהּלֵ ב – גאווה ,תחושת כבוד
רּוח ,וְ ִת ְהיֶ ה רּוחֹו
ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָא ָדם עָ נָ ו ִּבלְ ַבדֶ ,אּלָ א ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ְׁשפַ ל ַ
דמיונית כלפי הזולת וכלפי עצמו,
ֹ�ה ַר ֵּבנּו "עָ נָ ו ְמאֹד" (במדבר
נְ מּוכָ ה לִ ְמאֹדּ ,ולְ פִ יכָ ְך נֶ ֱא ַמר ְּבמ ׁש ֶ
המונעת את האדם מלתקן את דרכיו,
מפני שאינו מכיר בחסרונותיוְ .מאֹד
יב,ג) ,וְ ֹלא נֶ ֱא ַמר 'עָ נָ ו' ִּבלְ ַבד; ּולְ פִ יכָ ְך ִצּוּו ֲחכָ ִמיםְ :מאֹד ְמאֹד
רּוח – אין הכוונה לחוסר
ְמאֹד ֱהוֵ י ְׁשפַ ל ַ
רּוח ,וְ עֹוד ָא ְמרּוֶׁ ,שּכָ ל ַה ַּמגְ ִּב ַיּה לִ ּבֹו – ּכָ פַ ר ּבָ עִ ָּקר,
ֱהוֵ י ְׁשפַ ל ַ
ביטחון עצמי ,שאינו אלא הערכה לא
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר" :וְ ָרם לְ ָב ֶבָך ,וְ ָׁשכַ ְח ָּת ֶאת יי ֱא ֶ
ֹלהיָך" (דברים ח,יד) ,וְ עֹוד
נכונה של כוחותיו ,אלא שתהיה לו
הערכה עצמית אמתית של כוחותיו
רּוח ,וַ ֲאפִ ּלּו ִמ ְק ָצ ָתּה.
ָא ְמרּוְּ :ב ַׁש ְמ ָּתא – ְּד ִאית ֵּביּה ּגַ ּסּות ָה ַ
ולמעמדו מול ה' יתברך ,ושיהא נכנע
ג  2וְ כֵ ן ַהּכַ עַ ס – ֵּדעָ ה ָרעָ ה ִהיא עַ ד לִ ְמאֹד ,וְ ָראּוי לְ ָא ָדם
בכל עת לאמת (לתכונה זו להשגת החכמה ראה
תלמוד תורה ג,ט)ּ .כָ פַ ר ּבָ עִ ָּקר – במציאות
ֶׁשּיִ ְת ַר ֵחק ִמ ֶּמּנָ ה עַ ד ַה ָּק ֶצה ָה ַא ֵחר ,וִ ילַ ֵּמד עַ ְצמֹו ֶׁשֹּלא יִ כְ עֹס,
ה'" ,שזהו העיקר הגדול שהכל תלוי
ימה
וַ ֲאפִ ּלּו עַ ל ָּד ָבר ֶׁש ָראּוי לִ כְ עֹס עָ לָ יו .וְ ִאם ָר ָצה לְ ַה ִּטיל ֵא ָ
בו" (יסודי התורה א,ו) ,מפני שהאדם שם
ּובנֵ י ֵּביתֹו ,אֹו עַ ל ַה ִּצּבּור ִאם ָהיָ ה ּפַ ְרנָ ס ,וְ ָר ָצה לִ כְ עֹס
עַ ל ָּבנָ יו ְ
את עצמו במרכז העולם ומתנהג כאילו
אין אלוה מעליו ,והרי רק לה' הכבוד
מּוטב – יַ ְר ֶאה עַ ְצמֹו ִּבפְ נֵ ֶיהם ֶׁשהּוא
ֲעלֵ ֶיהן ּכְ ֵדי ֶׁשּיַ ְחזְ רּו לְ ָ
והתהילה באמתְּ .ב ַׁש ְמ ָּתא ְּד ִאית ֵּביּה
ּכֹועֵ סּ ,כְ ֵדי לְ יַ ְּס ָרם ,וְ ִת ְהיֶ ה ַּדעְ ּתֹו ְמיֻ ֶּׁש ֶבת ֵּבינֹו לְ ֵבין עַ ְצמֹו,
רּוח – תרגום[ :יהא] בנידוי
ּגַ ּסּות ָה ַ
ּכְ ָא ָדם ֶׁשהּוא ְמ ַד ֶּמה ִאיׁש ִּב ְׁשעַ ת ּכַ עְ סֹו ,וְ הּוא ֵאינֹו ּכֹועֵ ס.
(תלמוד תורה ז,ב) מי שיש בו גסות הרוח
(גאווה).
גָ   3א ְמרּו ֲחכָ ִמים ָה ִראׁשֹונִ יםּ :כָ ל ַהּכֹועֵ ס – ּכְ ִאּלּו עֹובֵ ד
ג  2וְ כֵ ן ַהּכַ עַ ס וכו' – הכעס בא לרוב
בֹודה זָ ָרה .וְ ָא ְמרּו ֶׁשּכָ ל ַהּכֹועֵ סִ :אם ָחכָ ם הּוא – ָחכְ ָמתֹו
ֲע ָ
בהתפרצות רגעית בלא מחשבה ,והאדם
פוגע מאוד בסביבתו ,ואף בעצמו,
שהרי דבריו אינם נשמעים ,והוא אינו מתקן את דרכיו .הכעס אינו רק תגובה רגעית לא מחושבת והבנה שגויה של
המציאות ,אלא האדם נשאר עם זכרון הכעס גם בטווח הרחוק ,ומתוך כך הוא ממשיך לקבל החלטות שגויות .יתר על
כן ,הכעס בא בעיקר מתחושת הקורבן והאומלל ,כאילו האדם חסר חירות ובחירה ומנוהל על ידי הסובבים אותו .הכעס
גורם לאדם להסיר מעצמו את האחריות אפילו לתגובה שלו ,עד שהוא אומר 'הכעיסו אותי' במקום 'בחרתי לכעוס'.
ּפַ ְרנָ ס – מנהיג את הציבור (ואם הוא עושה זאת שלא לשם שמים ,עונשו חמור ראה סנהדרין כה,א; תשובה ג,יג) .לְ יַ ְּס ָרם – ללמדם מוסר
ולחנך אותם ,כי בדרך כלל בני אדם אינם מייחסים חשיבות גדולה אלא לדברים שכועסים עליהם .והכעס הנזכר כאן
הוא הכעס למטרה חינוכית ,המכוון לעתיד וכלפי חוץ (השלם לעיל א,ד .)2נמצא שהכעס האמתי אסור לעולםְ .מ ַד ֶּמה
ִאיׁש – מחקה אדם כועס.
בֹודה זָ ָרה – הכועס חש פגיעה ,ומדמה שהמציאות צריכה לרצות אותו כאילו הוא במרכז העולם,
גּ  3כְ ִאּלּו עֹובֵ ד ֲע ָ
ולא הקב"ה ,והדבר דומה לעבודה זרה ,וכאילו הוא סוגד לעצמו (עיין פה"מ אבות ב,ט).
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יהם ַחּיִ ים – שהרי כל חייהם
ֵאין ַחּיֵ ֶ
מלאים מרירות ורעל על מעשי אחרים
או על עצמםֶׁ .שֹּלא יַ ְרּגִ יׁש – יהיה אדיש.
ֲעלּובִ ין – סופגים עלבונות .ואין הכוונה
שהם אדישים להם ,אלא שהם מרגישים
את העלבון ומבינים את מטרת המעליב
("נעלב מהן" ביסודי התורה ה,יא ,)2אלא שרגש
המוסר ואהבת הבריות מתגבר ,ואינם
משיבים בגלל גדלות רוחם (עין אי"ה
שבת פח,א) ֶח ְרּפָ ָתן – שמביישים אותם
(לעלבון שאינו אישי אלא על התורה ראה תלמוד

בּואתֹו ִמ ְס ַּתּלֶ ֶקת ִמ ֶּמּנּו.
ִמ ְס ַּתּלֶ ֶקת ִמ ֶּמּנּו; וְ ִאם נָ בִ יא הּוא – נְ ָ
ַּב ֲעלֵ י ּכַ עַ ס – ֵאין ַחּיֵ ֶיהם ַחּיִ ים .לְ פִ יכָ ְך ִצּוּו לְ ִה ְת ַר ֵחק ִמן ַהּכַ עַ ס,
עַ ד ֶׁשּיַ נְ ִהיג עַ ְצמֹו ֶׁשֹּלא יַ ְרּגִ יׁש ֲאפִ ּלּו לִ ְדבָ ִרים ַה ַּמכְ עִ ִיסין ,וְ זֹו
ּטֹובה .וְ ֶד ֶרְך ַה ַּצ ִּד ִיקיםֵ :הן ֲעלּובִ ין וְ ֵאינָ ן עֹולְ בִ ין,
ִהיא ַה ֶּד ֶרְך ַה ָ
ּוׂש ֵמ ִחים
עֹוׂשים ֵמ ַא ֲהבָ ה ְ
ׁשֹומעִ ין ֶח ְרּפָ ָתן וְ ֵאינָ ן ְמ ִׁשיבִ יןִ ,
ְ
אֹומר" :וְ א ֲֹהבָ יו ּכְ ֵצאת ַה ֶּׁש ֶמׁש
ּסּורין – ֲעלֵ ֶיהן ַהּכָ תּוב ֵ
ַּבּיִ ִ
ִּבגְ ֻב ָרתֹו" (שופטים ה,לא).
דיבור

ד  1לְ עֹולָ ם יַ ְר ֶּבה ָא ָדם ּבִ ְׁש ִת ָיקה ,וְ ֹלא יְ ַדּבֵ ר ֶאּלָ א אֹו ּבִ ְדבַ ר
ָחכְ ָמה אֹו ִּב ְד ָב ִרים ֶׁש ָּצ ִריְך לָ ֶהן לְ ַחּיֵ י ּגּופֹוָ .א ְמרּו עַ ל ַרב,
יחה ּבְ ֵטלָ ה ּכָ ל יָ ָמיו ,וְ זֹו
ַּתלְ ִמיד ַר ֵּבנּו ַה ָּקדֹוׁשֶׁ ,שֹּלא ָׂשח ִׂש ָ
יחת רֹב ּכָ ל ָא ָדם .וַ ֲאפִ ּלּו ּבְ ָצ ְרכֵ י ַהּגּוף ֹלא יַ ְרּבֶ ה ָא ָדם
ִהיא ִׂש ַ
ְּד ָב ִרים .וְ עַ ל זֶ ה ִצּוּו ֲחכָ ִמים וְ ָא ְמרּוּ :כָ ל ַה ַּמ ְרּבֶ ה ְּדבָ ִרים –
אתי לַ ּגּוף טֹוב ֶאּלָ א ְׁש ִת ָיקה.
ֵמ ִביא ֵח ְטא; וְ ָא ְמרּוֹ :לא ָמ ָצ ִ

ּסּורין – מפני
ּוׂש ֵמ ִחים ַּבּיִ ִ
תורה ז,יגְ .)5
שהם מבינים שהייסורים הם אות מן
השמים על חטאיהם ,ומטרתם לעורר
את האדם להיטיב את דעותיו ולשוב
אֹומרּ" :כֵ ן
אל ה' (מו"נ ג,יז)ַ .הּכָ תּוב ֵ
ֹאבדּו כָ ל אֹויְ ֶביָך ה' ,וְ א ֲֹה ָביו ּכְ ֵצאת
י ְ
ַה ֶּׁש ֶמׁש ִּבגְ ֻב ָרתֹו" – כשם שהשמש
יוצאת בחזקה לאחר הלילה החשוך,
ּתֹורה ּובְ ִדבְ ֵרי ָחכְ ָמה ,יִ ְהיּו ִּדבְ ֵרי ֶה ָחכָ ם
כך עתידים לצאת כל הצדיקים אוהבי ד  2וְ כֵ ן ְּב ִד ְב ֵרי ָ
ה' ,גיבורים ומחוזקים על אף יחסם הרע
ְמעַ ִּטים וְ עִ נְ יְ נֵ ֶיהם ְמ ֻרּבִ ים ,וְ הּוא ֶׁש ִּצּוּו ֲחכָ ִמים וְ ָא ְמרּו :לְ עֹולָ ם
של הרשעים כלפיהם.
יִ ְׁשנֶ ה ָא ָדם לְ ַתלְ ִמידֹו ֶּד ֶרְך ְק ָצ ָרהֲ .אבָ ל ִאם ָהיּו ַה ְּדבָ ִרים
דַ   1רּבֵ נּו ַה ָּקדֹוׁש – רבי יהודה הנשיא,
ְמ ֻר ִּבין וְ ָהעִ נְ יָ ן מּועָ ט – ֲה ֵרי זֹו ִסכְ לּות; וְ עַ ל זֶ ה נֶ ֱא ַמרּ" :כִ י ּבָ א
יחה ְּב ֵטלָ ה – שיחה
מחבר המשנהִׂ .ש ָ
ַה ֲחלֹום ְּברֹב עִ נְ יָ ן ,וְ קֹול ּכְ ִסיל ּבְ רֹב ְּדבָ ִרים" (קהלת ה,ב).
סתמית ,שאין בה לא מצוה ולא עברה,
כסיפורי ההמון :היאך נבנה הארמון ה   ְסיָ ג לַ ָחכְ ָמה – ְׁש ִת ָיקה .לְ פִ יכָ ְך ֹלא יְ ַמ ֵהר לְ ָה ִׁשיב ,וְ ֹלא
וכיוצא בזה (לניתוח סוגי הדיבור ראה פה"מ
יַ ְר ֶּבה לְ ַד ֵּבר; וִ ילַ ֵּמד לַ ַּתלְ ִמ ִידים ּבְ ׁשּובָ ה וָ נַ ַחתּ ,בְ ֹלא ְצעָ ָקה,
אבות א,טז)ְּ .דבָ ִרים – דיבורים.
"ּדבְ ֵרי ֲחכָ ִמים
אֹומרִ :
ְּבֹלא ֲא ִריכּות לָ ׁשֹון; הּוא ֶׁש ְּׁשֹלמֹה ֵ
ד  2יִ ְׁשנֶ ה ָא ָדם לְ ַתלְ ִמידֹו ֶּד ֶרְך ְק ָצ ָרה –
יחזור ("ישנה") הרב ויאמר לתלמידיו
ְּבנַ ַחת נִ ְׁש ָמעִ ים" (שם ט,יז).
שוב ושוב משפטים קצרים ,כדי שיקל
גנבת דעת
עליהם לזכור אותםּ .כִ י ּבָ א ַה ֲחלֹום ּבְ רֹב
עִ נְ יָ ן וכו' – כשם שהאדם חולם על וָ   1אסּור לְ ָא ָדם לְ ַהנְ ִהיג עַ ְצמֹו ּבְ ִדבְ ֵרי ֲחלָ קֹות ּופִ ּתּוי ,וְ ֹלא ִּת ְהיֶ ה
הרבה דברים ,אך לא לכל פרט קטן יש
ַא ַחת ַּבּפֶ ה וְ ַא ַחת ּבַ ּלֵ בֶ ,אּלָ א ּתֹוכֹו ּכְ בָ רֹו ,וְ ָהעִ נְ יָ ן ֶׁשּבַ ּלֵ ב הּוא
משמעות ,כך הטיפש (= הכסיל) מדבר
ַה ָּד ָבר ֶׁש ַּבּפֶ ה .וְ ָאסּור לִ גְ נֹב ַּדעַ ת ַהּבְ ִרּיֹות ,וַ ֲאפִ ּלּו ַּדעַ ת ַהּגֹוי.
הרבה אך אומר מעט דברים חשובים.
ה   ְסיָ ג לַ ָחכְ ָמה ְׁש ִת ָיקה – השתיקה שומרת על חכמת האדם כמו גדר (=סייג) ,כי אם האדם מדבר הרבה ,קשה שלא
ׁשּובה
ישגה בדבריוֹ .לא יְ ַמ ֵהר לְ ָה ִׁשיב – לא ישיב אדם על דברי חברו לפני ששמע אותם עד סופם והתבונן בהםְּ .ב ָ
– ביישוב הדעת ,בשלווה.
וִּ   1דבְ ֵרי ֲחלָ קֹות ּופִ ּתּוי – אמרות חנופה ושקר הנעימות (=חלקות) לשומעןּ .תֹוכֹו ּכְ בָ רֹו – פנימיותו כחיצוניותו (לחריג
ראה להלן ה,ז .)3לִ גְ נֹב ַּדעַ ת – לעשות מעשה רמייה ולגרום לזולת תחושה של נאמנות (ראה מכירה יח,א) .וַ ֲאפִ ּלּו ַּדעַ ת ַהּגֹוי –
"וכן אינן מותרין האונאות והתחבולות ומיני המרמות והזיוף והסילוף עם הגויים .אמרו עליהם השלום' :אסור לגנוב
דעת הבריות ,ואפילו דעת הגוי' ,וכל שכן אם יהא תלוי חילול השם ,שאז יהיה העוון חמור יותר ,ויושגו לאדם תכונות
רעות על ידי כל המעשים הרעים הללו ,אשר העיד יתעלה על עצמו שהוא מתעב אותן כשלעצמן ,נעשו עם מי שנעשו,
והוא אמרֹו 'כי תועבת ה' אלהיך כל עושה אלה ,כל עושה עול' (דברים כה,טז)" (פה"מ כלים יב,ז).
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וֹ  2לא יִ ְמּכֹר לַ ּגֹוי ּבְ ַׂשר נְ ֵבלָ ה ִּבכְ לַ ל
חּוטה ,וְ ֹלא ִמנְ עָ ל
וּ  2כֵ ַיצד? ֹלא יִ ְמּכֹר לַ ּגֹוי ְּב ַׂשר נְ ֵבלָ ה ִּבכְ לַ ל ְׁש ָ
חּוטה – לגוי מותר לאכול בשר
ְׁש ָ
חּוטה ,וְ ֹלא יְ ָס ֵרב ַּב ֲח ֵברֹו ֶׁשּיֹאכַ ל
ֶׁשּלְ ֵמ ָתה ִּב ְמקֹום ִמנְ עָ ל ֶׁשּלִ ְׁש ָ
נבלה (בהמה שמתה ולא נשחטה
יֹודעַ
יֹודעַ ֶׁש ֵאינֹו אֹוכֵ ל ,וְ יַ ְר ֶּבה לֹו ְּב ִת ְקר ֶֹבת וְ הּוא ֵ
ֶא ְצלֹו וְ הּוא ֵ
או שנשחטה שחיטה שאינה כשרה)
אֹותן
ֶׁש ֵאינֹו ְמ ַק ֵּבל ,וְ ֹלא יִ פְ ַּתח לֹו ָח ִבּיֹות ֶׁשהּוא ָצ ִריְך לִ פְ ּת ַֹח ָ
כשם שמותר לאכול בשר שחוטה,
אך אסור לערבב בשר נבלה יחד עם
ּיֹוצא
לְ ָמכְ ָרןּ ,כְ ֵדי לְ פַ ּתֹותֹו ֶׁש ִּב ְׁש ִביל ּכְ בֹודֹו ּפָ ַתח ,וְ כֵ ן ּכָ ל ּכַ ֵ
בשר שחוטה ולמכרם יחד כאילו
סּורה; ֶאּלָ א
ָּבזֶ הֲ .אפִ ּלּו ִמּלָ ה ַא ַחת ֶׁשּלְ פִ ּתּוי וְ ֶׁשּלִ גְ נֵ ַבת ַה ַּדעַ ת ֲא ָ
כל הבשר בשר שחוטה ,שהרי בשר
רּוח נָ כֹון ,וְ לֵ ב ָטהֹור ִמּכָ ל עָ ָמל וְ ַהּוֹות.
ְׂשפַ ת ֱא ֶמת ,וְ ַ
שחוטה רצוי יותר מבשר נבלהִ .מנְ עָ ל
ֶׁשּלְ ֵמ ָתה – נעל העשויה מעור נבלה.
שמחה ועין טובה
וְ ֹלא יְ ָס ֵרב – ולא יסרהב ,לא יפציר.
זֹ  1לא יִ ְהיֶ ה ָא ָדם ַּבעַ ל ְׂשחֹוק וְ ֶה ֶתל ,וְ ֹלא עָ ֵצב וְ אֹונֵ ןֶ ,אּלָ א
רּוח
ִּת ְקר ֶֹבת – מאכלים של כיבודַ .
ָׂש ֵמ ַחּ .כָ ְך ָא ְמרּו ֲחכָ ִמיםְׂ :שחֹוק וְ ַקּלּות רֹאׁש ַמ ְרּגִ ילִ ין לָ עֶ ְרוָ ה;
נָ כֹון – רוח נאמנה .עָ ָמל וְ ַהּוֹות – שקר
ומזימה רעה.
ּומ ְת ַא ֵּבלֶ ,אּלָ א
וְ ִצּוּו ֶׁשֹּלא יְ ֵהא ָא ָדם ּפָ רּוץ ִּב ְׂשחֹוק ,וְ ֹלא עָ ֵצב ִ
זֶ   1ה ֶתל – רוח שטות .וְ אֹונֵ ן – המתלונן,
ַמ ְק ִּביל ֶאת ּכָ ל ָה ָא ָדם ְּב ֵס ֶבר ּפָ נִ ים יָ פֹות.
ציני על כל דברַ .מ ְרּגִ ילִ ין לָ עֶ ְרוָ ה –
ז  2וְ כֵ ן ֹלא יִ ְהיֶ ה ַּבעַ ל נֶ פֶ ׁש ְר ָח ָבה ,נִ ְב ָהל לַ הֹון ,וְ ֹלא עָ ֵצל
מביאים לידי גילוי עריותַ .מ ְק ִּביל – בא
עֹוסק
טֹובהְ ,מעַ ט עֵ ֶסק ,וְ ֵ
ּוב ֵטל ִמ ְּמלָ אכָ הֶ ,אּלָ א ַּבעַ ל עַ יִ ן ָ
ָ
לקראת.
ּתֹורה ,וְ אֹותֹו ַה ְּמעַ ט ֶׁשהּוא ֶחלְ קֹו – יִ ְׂש ַמח ּבֹו .וְ ֹלא יִ ְהיֶ ה
ַּב ָ
טֹובה
ז  2נִ בְ ָהל לַ הֹון – רודף כסף .עַ יִ ן ָ
– מסתפק בחלקו (פה"מ אבות ב,ח)ְ .מעַ ט
רֹודף ַא ַחר
ַּבעַ ל ְק ָט ָטה ,וְ ֹלא ַּבעַ ל ִקנְ ָאה ,וְ ֹלא ַּבעַ ל ַּת ֲאוָ ה ,וְ ֹלא ֵ
מֹוצ ִיאין ֶאת
עֵ ֶסק – ממעט בעסקיםִ .
מֹוצ ִיאין
ַהּכָ בֹוד; ּכָ ְך ָא ְמרּו ֲחכָ ִמיםַ :ה ִּקנְ ָאה וְ ַה ַּת ֲאוָ ה וְ ַהּכָ בֹוד ִ
ָה ָא ָדם ִמן ָהעֹולָ ם – מי שיש בו אחת
ֶאת ָה ָא ָדם ִמן ָהעֹולָ םּ .כְ לָ לֹו ֶׁשּלַ ָּד ָבר :יֵ לֵ ְך ְּב ִמ ָּדה ַה ֵּבינֹונִ ית
מן המידות הללו ,מפסיד את עצמו,
ואינו קונה לא מידות שכליות ולא
עֹותיו ְמכֻ ּוָ נֹות ָּב ֶא ְמ ָצעִ ית.
ֶׁש ְּבכָ ל ֵּדעָ ה וְ ֵדעָ ה ,עַ ד ֶׁשּיִ ְהיּו ּכָ ל ֵּד ָ
מידות התנהגותיות ,ומפסיד את עולמו
אֹומר" :וְ כָ ל ְּד ָרכֶ יָך יִ ּכֹנּו" (משלי ד,כו).
וְ הּוא ֶׁש ְּׁשֹלמֹה ֵ
בעולם הזה ובעולם הבא .וְ הּוא ֶׁש ְּׁשֹלמֹה
אֹומרּ":פַ ּלֵ ס ַמעְ ּגַ ל ַרגְ לֶ ָך [שקול את הליכותיך] ,וְ כָ ל ְּד ָרכֶ יָך יִ ּכֹנּו [שכל מעשיך ומחשבותיך יהיו מכוונים לאמת]".
ֵ
א  1וְ ֶא ְת ַר ֵחק לַ ַּצד ָה ַא ֲחרֹון – אתנתק מן
ישי
ּ ֶפ ֶרק ְׁש ִל ִׁ

ּכּומ ֵרי ֱאדֹום
המידות הללו בקיצוניותְ .
וכו' – אלו הנזירים הנוצרים (הנקראים
בכל דרכיך דעהו
כן במסורת ישראל) .לפי טעות הנצרות,
החוטא בסיגוף
ההתרחקות מאישה מביאה למעלה
ּיֹוצא ּבָ ֶהן
הֹואיל וְ ַה ַּת ֲאוָ ה וְ ַהּכָ בֹוד וְ כַ ֵ
ֹאמר ָא ָדםִ :
אֶׁ   1ש ָּמא י ַ
גבוהה ,ודין הכומר שלא יישא אישה.
ּומֹוצ ִיאין ֶאת ָה ָא ָדם ִמן ָהעֹולָ םֶ ,אפְ ר ֹׁש ֵמ ֶהן
ִ
ֶּד ֶרְך ָרעָ ה ֵהן,
לא כן לפי התורה ,שמי שנושא אישה
הוא בדרגת טהרה וקדושה גבוהה ,ואף
יֹותר ,וְ ֶא ְת ַר ֵחק לַ ַּצד ָה ַא ֲחרֹון ,עַ ד ֶׁשֹּלא יֹאכַ ל ָּב ָׂשר ,וְ ֹלא
ְּב ֵ
יש מצוה מן התורה להוליד בנים (איסורי
יִ ְׁש ֶּתה יַ יִ ן ,וְ ֹלא יִ ָּׂשא ִא ָּׁשה ,וְ ֹלא יֵ ֵׁשב ְּב ִד ָירה נָ ָאה ,וְ ֹלא יִ לְ ּבַ ׁש
ביאה כב,כא; אישות טו,א).
ּיֹוצא ָּב ֶהןּ ,כְ גֹון
ַמלְ ּבּוׁש נָ ֶאהֶ ,אּלָ א ַה ַּׂשק וְ ַה ֶּצ ֶמר ַה ָּק ֶׁשה וְ כַ ֵ
אֹומר ּבַ ּנָ זִ יר וכו' – נזיר
אֲ   2ה ֵרי הּוא ֵ
ּכּומ ֵרי ֱאדֹום – ּגַ ם זֹו ֶּד ֶרְך ָרעָ ה ִהיא ,וְ ָאסּור לֵ ילֵ ְך ָּבּה.
ְ
יהודי (כמתואר בספר במדבר פרק ו) הוא מי
שבמשך זמן מסוים מתרחק משלושה
אֹומר ּבַ ּנָ זִ יר:
חֹוטא; ֲה ֵרי הּוא ֵ
אַ   2ה ְּמ ַהּלֵ ְך ְּב ֶד ֶרְך זֹו נִ ְק ָרא ֵ
דברים :מכל מאכל או משקה העשוי
"וְ כִ ּפֶ ר עָ לָ יו ֵמ ֲא ֶׁשר ָח ָטא עַ ל ַהּנָ פֶ ׁש" (במדבר ו,יא) – ָא ְמרּו
מענבים ,מן התספורת ומטומאת מת.
אך הוא חייב לשאת אישה ככל יהודי .בסוף נזירותו ,וכן אם נטמא במהלך נזירותו (כמובא בציטוט בהלכה) ,הוא מביא
קרבן חטאת ,מפני שהביא את עצמו לידי זהירות מיותרת ,קל וחומר למי שמתנזר מכל הנאה חומרית מותרת .אמנם
ג
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לעתים ההתנזרות רצויה ,אם היא
נעשית לצורך ריפוי ובאופן זמני ,אך זו
אינה דרך לרבים ,ואין לחקותה .וראוי
להדגיש שקרבת ה' אינה מושגת בעינויי
הגוף" ,כאילו ה' אויבו של הגוף ורוצה
לאבדו ולהשמידו" (פה"מ אבות ,הקדמה ד;
נזירות י,יד; וראה גם נדרים יד,כג).
אֹוסר עַ ְצמֹו – כגון האומר' :אני
אֵ   3
נודר שיהא הבשר אסור עלי השנה';
'אני נשבע שלא אוכל השנה בשר'ַּ .דּיְ ָך
– מספיק לך.
אִ   4מ ְתעַ ּנִ ין – צמיםְ .מ ַסּגֵ ף – מענה.
ַאל ְּת ִהי ַצ ִּדיק וכו' – אל תגזים יותר
ממה שנדרש מצדיק וחכם ,כדי שלא
תפסיד את מה שהשגת ותהיה כשממה
(עפ"י מו"נ א,לב).
ב  1לֵ ַידע ֶאת ַה ֵּׁשם ָּברּוְך הּוא ִּבלְ ַבד
– לחיות חיים המלווים בתודעה של
הכרת ה' וממוקדים במטרה זו בלבד.
ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְמ ָצא ְּדבָ ִרים ֶׁש ַהּגּוף ָצ ִריְך לָ ֶהן
– שיהיה לו ממון לקניית צורכי גופו
המעטים ,ויתמקד בהם ,ולא יכלה את
כוחותיו ברכישת דברים שהלב רוצה
אותם והגוף אינו צריך להם (מו"נ ג,יב).
ב  2לְ ַהבְ רֹות – להבריא.
ב  3וְ ֹלא יֹאכַ ל ְּד ָב ִרים ָה ָרעִ ים לַ ּגּוף –
דברים שאינם בריאים או בכמות גדולה
(לפירוט בעניין זה ראה להלן ד,ו‑טו).
בּ  4בְ ָׂשרֹו ַחם – מזיע הרבהֹ .לא יֹאכַ ל
ָּב ָׂשר וְ ֹלא ְּד ַבׁש ...וְ ֹלא יִ ְׁש ֶּתה יַ יִ ן –
מפני שהם ממריצים את הדם וגורמים
להזעהֳ .עלָ ִׁשין – עולש תרבותי
) .(Cichorium intybusמשקה רותח עשוי
מן העולש משמש כשיקוי רפואי (העולש
הוא ממיני המרור בפסח ראה חמץ ומצה ז,יג).
בּ  5כְ ֶׁשּיִ בְ עֹל וכו' – והדברים אמורים
באשתו ,המותרת לו ,שלא יהיה שטוף
בתאווה ,אלא יבעל לבריאות גופו ,כגון
כשהוא חש גודש של זרע או כדי להביא
ילדים לעולם ולקיים מצוַ ת "פרו ורבו"
("לקיים את הזרע") ,או מצוַ ת "עונה"
האמורה בתורה (להלן ד,יט; ה,ד; אישות טו,א;
איסורי ביאה כא,ט‑יא).

ּומה ִאם נָ זִ ירֶׁ ,שֹּלא ּפֵ ֵרׁש ֶאּלָ א ִמן ַהּיַ יִ ןָ ,צ ִריְך ּכַ ּפָ ָרה
ֲחכָ ִמיםָ :
– ַהּמֹונֵ עַ עַ ְצמֹו ִמּכָ ל ָּדבָ ר ,עַ ל ַא ַחת ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה.
א  3לְ פִ יכָ ְך ִצּוּו ֲחכָ ִמים ֶׁשֹּלא יִ ְמנַ ע ָא ָדם עַ ְצמֹו ֶאּלָ א ִמ ְּדבָ ִרים
אֹוסר עַ ְצמֹו ּבִ נְ ָד ִרים
ּתֹורה ּבִ לְ בַ ד ,וְ ֹלא יִ ְהיֶ ה ֵ
ֶׁש ָּמנְ עָ ה ַה ָ
ּוב ְׁשבּועֹות עַ ל ְּדבָ ִרים ַה ֻּמ ָּת ִריןּ .כָ ְך ָא ְמרּו ֲחכָ ִמיםֹ :לא ַּדּיְ ָך
ִ
אֹוסר עָ לֶ יָך ְּדבָ ִרים ֲא ֵח ִרים?
ּתֹורהֶ ,אּלָ א ֶׁש ַא ָּתה ֵ
ַמה ֶּׁש ָא ְס ָרה ָ
ּובּכְ לָ ל ַהּזֶ הֵ ,אּלּו ֶׁש ִּמ ְתעַ ּנִ ין ָּת ִמיד – ֵאינָ ן ּבְ ֶד ֶרְך טֹובָ ה.
אַ   4
וְ ָא ְסרּו ֲחכָ ִמים ֶׁשּיְ ֵהא ָא ָדם ְמ ַסּגֵ ף עַ ְצמֹו ּבְ ַת ֲענִ ית .וְ עַ ל ּכָ ל
"אל ְּת ִהי
ּיֹוצא ּבָ ֶהןִ ,צּוָ ה ְׁשֹלמֹה וְ ָא ַמרַ :
ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלּו וְ כַ ֵ
יֹותר ,לָ ָּמה ִּת ֵ
ַצ ִּדיק ַה ְר ֵּבה וְ ַאל ִּת ְת ַחּכַ ם ֵ
ּׁשֹומם?" (קהלת ז,טז).
חיים לשם שמים

בָ   1צ ִריְך ָא ָדם ֶׁשּיְ כַ ּוֵ ן ּכָ ל ַמ ֲע ָׂשיו ּכֻ ּלָ ם ּכְ ֵדי לֵ ַידע ֶאת ַה ֵּׁשם
ָּברּוְך הּוא ִּבלְ ַבד .וְ יִ ְהיֶ ה ִׁשבְ ּתֹו וְ קּומּו וְ ִדּבּורֹו – ַהּכֹל לְ עֻ ַּמת
זֶ ה ַה ָּד ָברּ .כֵ ַיצד? ּכְ ֶׁשּיִ ָּׂשא וְ יִ ֵּתן אֹו יַ ֲע ֶׂשה ְמלָ אכָ ה לִ ּטֹל ָׂשכָ ר,
ֹלא יִ ְהיֶ ה ְּבלִ ּבֹו ִקּבּוץ ָממֹון ּבִ לְ בַ דֶ ,אּלָ א יַ ֲע ֶׂשה ְּדבָ ִרים ַהּלָ לּו
ּוׁש ִתּיָ ה
ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְמ ָצא ְּד ָב ִרים ֶׁש ַהּגּוף ָצ ִריְך לָ ֶהן ֵמ ֲאכִ ילָ ה ְ
יׁש ַיבת ַּביִ ת ּונְ ִׂש ַיאת ִא ָּׁשה.
וִ ִ
ב  2וְ כֵ ן ּכְ ֶׁשּיֹאכַ ל וְ יִ ְׁש ֶּתה וְ יִ בְ עֹלֹ ,לא יָ ִׂשים עַ ל לִ ּבֹו לַ ֲעׂשֹות
ְּד ָב ִרים ַהּלָ לּו ּכְ ֵדי לֵ ָהנֹות ּבִ לְ בַ ד ,עַ ד ֶׁשּנִ ְמ ָצא ֶׁש ֵאינֹו אֹוכֵ ל
ׁשֹותה ֶאּלָ א ַה ָּמתֹוק לַ ֵחְך וְ יִ בְ עֹל ּכְ ֵדי לֵ ָהנֹותֶ ,אּלָ א יָ ִׂשים עַ ל
וְ ֶ
לִ ּבֹו ּכְ ֶׁשּיֹאכַ ל וְ יִ ְׁש ֶּתה ּכְ ֵדי לְ ַהבְ רֹות ּגּופֹו וְ ֵאבָ ָריו ּבִ לְ בַ ד.
ב  3לְ פִ יכָ ְך ֹלא יֹאכַ ל ּכָ ל ֶׁש ַה ֵחְך ִמ ְת ַאּוֶ הּ ,כְ מֹו ַהּכֶ לֶ ב וְ ַה ֲחמֹור,
תּוקים .וְ ֹלא
ֶאּלָ א יֹאכַ ל ְּד ָב ִרים ַהּמֹועִ ילִ ין לֹוִ ,אם ָמ ִרים ִאם ְמ ִ
תּוקין לַ ֵחְך.
יֹאכַ ל ְּד ָב ִרים ָה ָרעִ ים לַ ּגּוףַ ,אף עַ ל ּפִ י ֶׁש ֵהן ְמ ִ
בּ  4כֵ ַיצד? ִמי ֶׁש ָהיָ ה ּבְ ָׂשרֹו ַחם – ֹלא יֹאכַ ל ּבָ ָׂשר וְ ֹלא ְּדבַ ׁש,
"אכֹל ְּדבַ ׁש
וְ ֹלא יִ ְׁש ֶּתה יַ יִ ןּ ,כָ עִ נְ יָ ן ֶׁש ָא ַמר ְׁשֹלמֹה ֶּד ֶרְך ָמ ָׁשלָ :
ׁשֹותה ֵמי ָה ֳעלָ ִׁשיןַ ,אף עַ ל ּפִ י
ַה ְרּבֹות ֹלא טֹוב" (משלי כה,כז) .וְ ֶ
פּואה ּבִ לְ בַ ד,
ׁשֹותה ֶּד ֶרְך ְר ָ
ֶׁשהּוא ַמרֶׁ ,שּנִ ְמ ָצא ֶׁשהּוא אֹוכֵ ל וְ ֶ
הֹואיל וְ ִאי ֶאפְ ָׁשר לָ ָא ָדם לִ ְחיֹות
ּכְ ֵדי ֶׁשּיַ ְב ִריא וְ יַ ֲעמֹד ָׁשלֵ םִ ,
ּוׁש ִתּיָ ה.
ֶאּלָ א ַּב ֲאכִ ילָ ה ְ
ב  5וְ כֵ ן ּכְ ֶׁשּיִ ְבעֹל – ֹלא יִ בְ עֹל ֶאּלָ א ּכְ ֵדי לְ ַהבְ רֹות ּגּופֹו ּוכְ ֵדי
לְ ַקּיֵ ם ֶאת ַהּזֶ ַרע .לְ פִ יכָ ְך ֵאינֹו ּבֹועֵ ל ּכָ ל זְ ַמן ֶׁשּיִ ְת ַאּוֶ ה ֶאּלָ א ּבְ כָ ל
הֹוציא ִׁשכְ בַ ת זֶ ַרעּ ,כְ מֹו ֶּד ֶרְך ָה ִרפְ אּות
עֵ ת ֶׁשּיֵ ַדע ֶׁשהּוא ָצ ִריְך לְ ִ
אֹו לְ ַקּיֵ ם ֶאת ַהּזֶ ַרע.

עדמה רפס      תועד תוכלה      פרק ג‑ד

פּואה – ִאם ָׂשם עַ ל לִ ּבֹו ֶׁשּיִ ְהיֶ ה
גַ   1ה ַּמנְ ִהיג עַ ְצמֹו עַ ל ּפִ י ָה ְר ָ
עֹוׂשין
ּכָ ל ּגּופֹו וְ ֵא ָב ָריו ְׁשלֵ ִמים ֲחזָ ִקים ִּבלְ ַבד ,וְ ֶׁשּיִ ְהיּו לֹו ָּבנִ ים ִ
טֹובהֶ .אּלָ א יָ ִׂשים עַ ל
ְמלַ אכְ ּתֹו וַ ֲע ֵמלִ ין לְ ָצ ְרּכֹוֵ ,אין זֹו ֶּד ֶרְך ָ
לִ ּבֹו ֶׁשּיְ ֵהא ּגּופֹו ָׁשלֵ ם וְ ָחזָ קּ ,כְ ֵדי ֶׁש ִּת ְהיֶ ה נַ פְ ׁשֹו יְ ָׁש ָרה לָ ַדעַ ת
ֶאת ייֶׁ ,ש ִאי ֶאפְ ָׁשר ֶׁשּיָ ִבין וְ יִ ְס ַּתּכֵ ל ַּב ָחכְ מֹות וְ הּוא חֹולֶ ה אֹו
ּכֹואב .וְ יָ ִׂשים עַ ל לִ ּבֹו ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לֹו ֵּבן ,אּולַ י יִ ְהיֶ ה
ֶא ָחד ֵמ ֵא ָב ָריו ֵ
ָחכָ ם וְ גָ דֹול ְּביִ ְׂש ָר ֵאל.
עֹובד ֶאת יי ָּת ִמיד,
ג  2נִ ְמ ָצא ַה ְּמ ַהּלֵ ְך ְּב ֶד ֶרְך זֹו ּכָ ל יָ ָמיו ּכֻ ּלָ ן – ֵ
נֹותן ,וַ ֲאפִ ּלּו ְּב ָׁשעָ ה ֶׁשּבֹועֵ לִ ,מּפְ נֵ י
ּנֹוׂשא וְ ֵ
ֲאפִ ּלּו ְּב ָׁשעָ ה ֶׁש ֵ
ֶׁש ַּמ ֲח ַׁש ְבּתֹו ַּבּכֹל ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְמ ָצא ְצ ָרכָ יו עַ ד ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ּגּופֹו ָׁשלֵ ם
לַ ֲעבֹד ֶאת יי.
נּוח
ג  3וַ ֲאפִ ּלּו ְּב ָׁשעָ ה ֶׁשהּוא יָ ֵׁשן – ִאם יָ ֵׁשן לְ ַדעַ ת ּכְ ֵדי ֶׁש ָּת ַ
נּוח ּגּופֹוּ ,כְ ֵדי ֶׁשֹּלא יֶ ֱחלֶ ה ,וְ ֹלא יּוכַ ל לַ ֲעבֹד ֶאת יי
ַּדעְ ּתֹו עָ לָ יו וְ יָ ַ
בֹודה לַ ָּמקֹום ָּברּוְך הּוא .וְ עַ ל
וְ הּוא חֹולֶ ה ,נִ ְמ ֵצאת ֵׁשנָ ה ֶׁשּלֹו ֲע ָ
עִ נְ יָ ן זֶ ה ִצּוּו ֲחכָ ִמים וְ ָא ְמרּו :וְ כָ ל ַמ ֲע ֶׂשיָך יִ ְהיּו לְ ֵׁשם ָׁש ַמיִ ם.
"ּבכָ ל ְּד ָרכֶ יָך ָדעֵ הּו" (שם ג,ו).
וְ הּוא ֶׁש ָא ַמר ְׁשֹלמֹה ְּב ָחכְ ָמתֹוְ :
פרק ד – הקדמה :בפרק זה מביא הרמב"ם את חזית
הידע הרפואי בימיו (לפני כ‑ 850שנה) שנועד לשמירת
הגוף ,כמצוה של חיים בדרכי ה' .באופן כללי ,הכללים
שמביא הרמב"ם מתאימים לאדם שחי על פי התזונה
הטבעית המתאימה לאדם .כיום ,אנו חיים בעולם מזוהם
הרבה יותר ,התזונה שלנו שונה מהותית ומכילה מאות
ואלפי חומרים מלאכותיים שלא היו קיימים בעבר ,אנחנו
אוכלים מזון מעובד ומשומר ,נושמים אוויר מזוהם ,לא
שוהים די הצורך באוויר הצח תחת כיפת השמים ולא
מפעילים את גופנו כבעבר .על אף זאת ,רוב הלכות
שמירת הבריאות שמביא הרמב"ם נכונות גם לימינו (ראה
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טֹובה – מפני שעדיין
גֵ   1אין זֹו ֶּד ֶרְך ָ
נשארה מטרתו סיפוק הנאת הגוף,
שהחליף את הנאת המאכל בהנאה
אחרת של הגוף ,ואין זו דרך אמתית
אלא של סיפוק הנאות .יִ ְס ַּתּכֵ ל – ישכיל
(לראייה שכלית ראה מו"נ א,ד).

ג  3וְ כָ ל ַמ ֲע ֶׂשיָך יִ ְהיּו לְ ֵׁשם ָׁש ַמיִ ם – זו
דרגה גבוהה ביותר ,שלמיצוייה מגיע
אדם בדרגת נביא .בשאיפה למעשים
לשם שמים מתפנה לאדם זמן רב .ובמצב
זה ,מותר לאדם באופן זמני להרגיע את
חושיו מעומס ולשמור על בריאות נפשו
גם בראיית דברים יפים ובהתעסקות
ביופי ובאומנות (פה"מ אבות ,הקדמה ה).

להלן כ) .חלק מן התפיסות בהלכות אלו נחקרו ויש להן
תימוכין מדעי ,ורק בהלכות מעטות התפיסה הרפואית
בימינו שונה מתפיסת הרמב"ם .בביאור הקצר שנביא
להלן נתייחס גם לתקפותן של כמה מן ההלכות שבפרק
זה מבחינת הרפואה המודרנית .מכל מקום ,כיום ראוי
שכל מי שמבקש ללכת בדרכי הבריאות ייוועץ ברופא
הבקי הן בשיטות הטיפול המודרניות הן בתזונה ושיטות
טיפול טבעיות ,כיוון שהנהגת הרפואה אינה חוק לכל,
אלא אישית ומותאמת לכל אדם כפי מזגו ומצבו
הבריאותי (מו"נ ג,לד).

יעי
ּ ֶפ ֶרק ְר ִב ִ
בריאות הגוף

פתיחה

הֹואיל וַ ֲהוָ יַת ַהּגּוף ָּב ִריא וְ ָׁשלֵ ם ִמ ַּד ְרכֵ י יי הּואֶׁ ,ש ֲה ֵרי
אִ   1
ִאי ֶאפְ ָׁשר ֶׁשּיָ ִבין אֹו יֵ ַדע וְ הּוא חֹולֶ ה – ָצ ִריְך ָא ָדם לְ ַה ְר ִחיק
עַ ְצמֹו ִמ ְּד ָב ִרים ַה ְּמ ַא ְּב ִדין ֶאת ַהּגּוףּ ,ולְ ַהנְ ִהיג עַ ְצמֹו ִּב ְדבָ ִרים
ימין ,וְ ֵאּלּו ֵהן:
ַה ַּמ ְב ִרין ַה ַּמ ֲחלִ ִ

ימין – המבריאים
אַ   1ה ַּמ ְב ִרין ַה ַּמ ֲחלִ ִ
את הגוף ,מחזקים אותו ומרפאים אותו.

