
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(.

הדרך הבינונית ‑ א
דרך ה'

התדמות  )ד4-ה2(,  וחסידות  חכמה  )ג-ד3(,  הישרה  הדרך  )א1-ב(,  האדם  בני  דעות 
בדרכיו )ה3-ז3(.

ההכוונה לדרך ב
הטובה

רפואת חולי הנפשות )א1-ב3(, גאווה וכעס )ג1-ג3(, דיבור )ד1-ה(, גנבת דעת )ו1-ו2(, 
שמחה ועין טובה )ז1-ז2(. 

החוטא בסיגוף )א1-א4(, חיים לשם שמים )ב1-ג3(.בכל דרכיך דעהו ג

בריאות הגוף ד
מניעת  )ו-יב(,  מאכלים  )ד-ה(,  שינה  )א2-ג(,  והתעמלות  אכילה  )א1(,  פתיחה 
חולאים )יג1-טו2(, רחיצה )טז1-יז2(, הקזה )יח(, בעילה )יט1-יט4(, אחרית טובה )כ-כב(, 

תנאי מגורים בעיר )כג(.

הנהגת תלמיד ה
חכמים 

פתיחה )א1(, מאכלו )א2-ב(, משקהו )ג(, בעילתו )ד1-ה(, עשיית צרכיו )ו(, דיבורו )ז1-ז3(, 
הילוכו )ח1-ח3(, מלבושו )ט1-ט3(, כלכול דבריו )י1-יב(, משאו ומתנו )יג1-יג3(.

השפעה סביבתית )א1-א2(, הידבקות בחכמים )ב(, אהבת ישראל )ג(, אהבת הגר )ד(, בין אדם לחברו ו
איסור השנאה )ה(, מצַות התוכחה )ו-ט(, יתום ואלמנה )י1-י5(.

רכילות )א-ב1(, לשון הרע )ב2-ו(, נקימה ונטירה )ז1-ח2(.איסורי הלשוןז

פסוקי התורה שבכתב
דברים כח,ט: 
המצוה ללכת 
בדרכי ה'

ֹמר ֶאת ִמְצֹות יי ֱאלֶֹהיָך  י ִתׁשְ ע ָלְך, ּכִ ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ְיִקיְמָך יי לֹו ְלַעם ָקדֹוׁש ּכַ
ְדָרָכיו ]כוון את מעשיך על פי הדרך שה' מנהל בה את עולמו[  ְוָהַלְכּתָ ּבִ

 משלי ג,ו:
בכל דרכיך דעהו

ר ֹאְרחֶֹתיָך  ֵ ָרֶכיָך ָדֵעהּו ]את ה'[, ְוהּוא ְיַיּשׁ ָכל ּדְ ּבְ

ויקרא יט,טז‑יח: 
רצף מצוות

ם ֵרֶעָך  יָך לֹא ַתֲעֹמד ַעל ּדַ ַעּמֶ לֹא ֵתֵלְך ָרִכיל ]אל תדבר רכילות או לשון הרע[ ּבְ
ְלָבֶבָך, הֹוֵכַח  ָנא ֶאת ָאִחיָך ּבִ ]אל תתעלם מסכנת מוות של חברך[, ֲאִני יי  לֹא ִתׂשְ

א ָעָליו ֵחְטא ]1. אל תגרום לו להישאר חוטא; 2. אם  ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך ְולֹא ִתּשָׂ
לא תוכיח אותו, אתה חוטא; 3. כשאתה מוכיחו, אל תכלים אותו, כי בכך אתה חוטא[  לֹא 

ָך ְוָאַהְבּתָ  ֵני ַעּמֶ ִתּקֹם ]אל תנקום[ ְולֹא ִתּטֹר ]אל תשמור את השנאה בלבך[ ֶאת ּבְ
מֹוָך, ֲאִני יי   ְלֵרֲעָך ּכָ

 שמות כב,כא‑כג:
היחס ליתום 
ולאלמנה

י ִאם ָצעֹק ִיְצַעק ֵאַלי  ל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום לֹא ְתַעּנּון  ִאם ַעּנֵה ְתַעּנֶה ֹאתֹו, ּכִ ּכָ
יֶכם  ָחֶרב, ְוָהיּו ְנׁשֵ י ֶאְתֶכם ּבֶ י ]אכעס[ ְוָהַרְגּתִ ַמע ַצֲעָקתֹו  ְוָחָרה ַאּפִ ֹמַע ֶאׁשְ ׁשָ

ַאְלָמנֹות ּוְבֵניֶכם ְיֹתִמים 

דברים י,יז‑יט: 
אהבת הגר

ֶלֶחם  לֹו  ָלֶתת  ר  ּגֵ ְוֹאֵהב  ְוַאְלָמָנה,  ָיתֹום  ט  ּפַ ִמׁשְ ה  עֹׂשֶ ֱאלֵֹהיֶכם...  יי  י  ּכִ
ֶאֶרץ ִמְצָרִים   י ֵגִרים ֱהִייֶתם ּבְ ר, ּכִ ם ֶאת ַהּגֵ ְמָלה  ַוֲאַהְבּתֶ ְוׂשִ

דברים יא,כב: 
הדבקות בה'

ֶאְתֶכם  ְמַצּוֶה  ָאֹנִכי  ר  ֲאׁשֶ ַהזֹּאת  ְצָוה  ַהּמִ ל  ּכָ ֶאת  ְמרּון  ׁשְ ּתִ ֹמר  ׁשָ ִאם  י  ּכִ
ָרָכיו ּוְלָדְבָקה בֹו  ָכל ּדְ ַלֲעׂשָֹתּה, ְלַאֲהָבה ֶאת יי ֱאלֵֹהיֶכם ָלֶלֶכת ּבְ



עֹות                                        ִהְלכֹות ּדֵ  

התנהגות,  דפוסי  מידות,  א.   – ֵּדעֹות 
ב.  )להלן א,א(;  תכונות אופי של האדם 
א,נא(.  מו"נ  )ראה  שכליות  חיים  תובנות 
ותפיסות  בזה,  זה  אחוזים  אלה  שני 
החיים הופכות לדפוסי התנהגות ולהפך, 

במודע או שלא במודע.

 – ִּבְדָרָכיו  א( ְלִהַּדּמֹות  מניין המצוות: 
שהוא  הדרכים  והן  ה',  בדרכי  ללכת  
מנהיג בהן את העולם )להלן א,ה-ו(. ב( ְלִהָּדֵבק ְּביֹוְדָעיו – להתקרב אל החכמים יודעי ה'. ג( ֵרִעים – בני ישראל )להלן 
ו,ג(. ו( ְלהֹוִכיַח – להעיר למי שהתנהגותו אינה ראויה. ז( ֶׁשֹּלא ְלַהְלִּבין ָּפִנים – שלא לבייש את האדם עד שילבינו 

פניו )פה"מ אבות ג,יא(. ח( ֲאֵמָלִלים – דכאי רוח, כולל היתום והאלמנה. ט( ֶׁשֹּלא ַלֲהֹלְך ָרִכיל – אסור לספר לאדם דברים 
על אדם אחר )כרוכל הנודד ממקום למקום כדי למכור את סחורתו(. י( ֶׁשֹּלא ִלְנקֹם – אסור לגמול רע ליהודי על רעה 
שעשה. יא( ֶׁשֹּלא ִלְנטֹר – 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(.

הקדמה: הלכות דעות עוסקות בעיצוב 
עצמו  לבין  בינו  האדם  של  אופיו 
וביחסיו עם הסובבים אותו כדי לכוון 
אותו לתכליתו האמתית ולהעמיד חברת 

מופת מתוקנת )מו"נ ג,לח; ג,נד(. 

הכוונה  ואין  שונה,   – א1  ְמֻׁשָּנה 
ַּבַעל  בימינו.  כמשמעותה  למוזרה, 
ֵחָמה – כעסן, כועס תמיד. 'בעל' תכונה 
מסוימת הוא מי שהתכונה קבועה בו. 
רגוע,  אדם   – ָעָליו  ְמֻיֶּׁשֶבת  ֶׁשַּדְעּתֹו 
משפיעים  אינם  העולם  שמאורעות 
עליו. ְּגַבּה ֵלב – גאוותן. ְׁשַפל רּוַח ַעד 
ְמאֹד – עניו מאוד, שאינו מחשיב את 
ֵמֲהֹלְך  ַנְפׁשֹו  ִּתְׂשַּבע  ֹלא  כלל.  עצמו 
ְּבַתֲאָוָתּה – ככל שניתן לו רצונו למלא 
רוצה  הוא  כך  הגופניות,  תאוותיו  את 
ֶׁשַהּגּוף  ְמעּוִטים  ִלְדָבִרים  יותר.  עוד 
ָצִריְך ָלֶהן – הגוף צריך מעט, אך האדם 
רוצה הרבה, וטהור הגוף אינו רוצה אף 

מה שהוא צריך.

א2  ֶנֶפׁש ְרָחָבה – בעל תאווה גדולה 
אבות  פה"מ  להון";  "נבהל  ב,ז  )להלן  לכסף 
ה,יז(. ְמַקֵּצר – עצלן שאינו שואף לעבוד 

ולהשיג )כבישעיהו לז,כז(.

 – ָידֹו  ַעל  קֹוֵבץ  מענה.   – א3  ְמַסֵּגף 
קמצן לעצמו. ְלַדְעּתֹו – ברצונו.

ְוֵׁשׁש  ֲעֵׂשה  ִמְצוֹות  ָחֵמׁש  ִמְצוֹות,  ֶעְׂשֵרה  ַאַחת  ִּבְכָלָלן  ֵיׁש 
ִּבְדָרָכיו.  א( ְלִהַּדּמֹות  ְּפָרָטן:  הּוא  ְוֶזה  ַתֲעֶׂשה,  ֹלא  ִמְצוֹות 
ֶאת  ד( ֶלֱאהֹב  ֵרִעים.  ֶאת  ג( ֶלֱאהֹב  ְּביֹוְדָעיו.  ב( ְלִהָּדֵבק 
ְלַהְלִּבין  ז( ֶׁשֹּלא  ו( ְלהֹוִכיַח.  ַאִחים.  ִלְׂשנֹא  ה( ֶׁשֹּלא  ַהֵּגִרים. 
ָּפִנים. ח( ֶׁשֹּלא ְלַעּנֹות ֲאֵמָלִלים. ט( ֶׁשֹּלא ַלֲהֹלְך ָרִכיל. י( ֶׁשֹּלא 

ִלְנקֹם. יא( ֶׁשֹּלא ִלְנטֹר. ּוֵבאּור ִמְצוֹות ֵאּלּו ִּבְפָרִקים ֵאּלּו.

ֶרק ִראׁשֹון ּפֶ א 
הדרך הבינונית – דרך ה'

דעות בני האדם

א1  ֵּדעֹות ַהְרֵּבה ֵיׁש ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמְּבֵני ָאָדם, ְוזֹו ְמֻׁשָּנה 
ִמּזֹו ּוְרחֹוָקה ִמֶּמָּנה ְּביֹוֵתר: ֵיׁש ָאָדם ֶׁשהּוא ַּבַעל ֵחָמה, ּכֹוֵעס 

ָּתִמיד; ְוֵיׁש ָאָדם ֶׁשַּדְעּתֹו ְמֻיֶּׁשֶבת ָעָליו, ְוֵאינֹו ּכֹוֵעס ְּכָלל, ְוִאם 

ָּכַעס – ִיְכעֹס ַּכַעס ְמַעט ְּבַכָּמה ָׁשִנים; ְוֵיׁש ָאָדם ֶׁשהּוא ְּגַבּה 

ֵלב ְּביֹוֵתר; ְוֵיׁש ֶׁשהּוא ְׁשַפל רּוַח ַעד ְמאֹד; ְוֵיׁש ֶׁשהּוא ַּבַעל 

ְטהֹור  ְוֵיׁש ֶׁשהּוא  ְּבַתֲאָוָתּה;  ֵמֲהֹלְך  ַנְפׁשֹו  ִּתְׂשַּבע  ַּתֲאָוה, ֹלא 

ּגּוף ְּביֹוֵתר, ֹלא ִיְתַאֶּוה ֲאִפּלּו ִלְדָבִרים ְמעּוִטים ֶׁשַהּגּוף ָצִריְך 

ָלֶהן.

ָממֹון  ִמָּכל  ַנְפׁשֹו  ִּתְׂשַּבע  ֶׁשֹּלא  ְרָחָבה,  ֶנֶפׁש  ַּבַעל  א2  ְוֵיׁש 
ָהעֹוָלם, ָּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר: "אֵֹהב ֶּכֶסף ֹלא ִיְׂשַּבע ֶּכֶסף" )קהלת ה,ט(; 

ְוֵיׁש ְמַקֵּצר, ֶׁשַּדּיֹו ֲאִפּלּו ָּדָבר מּוָעט ֶׁשֹּלא ַיְסִּפיק לֹו, ְוֹלא ִיְרּדֹף 

ְלַהִּׂשיג ָּכל ָצְרּכֹו.

ְוֵאינֹו  ָידֹו,  ַעל  ְוקֹוֵבץ  ָּבָרָעב,  ַעְצמֹו  ְמַסֵּגף  ֶׁשהּוא  א3  ְוֵיׁש 
אֹוֵכל ְּפרּוָטה ִמֶּׁשּלֹו ֶאָּלא ְּבַצַער ָּגדֹול; ְוֵיׁש ֶׁשהּוא ְמַאֵּבד ָּכל 

ָממֹונֹו ְּבָידֹו ְלַדְעּתֹו. ְוַעל ְּדָרִכים ֵאּלּו ְׁשָאר ָּכל ַהֵּדעֹות, ְּכגֹון 
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הקבועה  שהתנהגותו  מי   – ְמהֹוֵלל 
אֹוֵנן – מי  שחוק וליצנות וקלות דעת. 
תלונות  צער,  הקבועה  שהתנהגותו 
שאינו  מי  קמצן,   – ִּכיַלי  והתאוננות. 
 – ׁשֹוַע  לו.  שיש  ממה  לאחרים  נותן 
נדיב ופזרן יותר ממה שראוי )ראה מתנות 
עניים ז,יא(, שאף היא מידה רעה. ַרֲחָמן – 

רחמן באופן קיצוני, שהיא מידה רעה, 
ראויים  שאינם  מי  על  גם  כשמרחם 
לרחמים. ַרְך ֵלָבב – פחדן, מי שמדמיין 
שיש  ממה  יותר  מפחידים  דברים 
במציאות, ו"מבהיל עצמו" )מלכים ז,טו1(. 
ַאִּמיץ ֵלב – אומץ לב הוא תכונה טובה 
רק אם היא ממוצעת, "והאומץ ממוצע 
בין חירוף הנפש והמורך" )פה"מ אבות, 
הקדמה ד(, והוא מן התכונות המחויבות 

לשופט )סנהדרין ב,ז3( וללוחם במלחמה 
)מלכים ז,טו4(. וכאן הכוונה למי שתמיד 

צורך,  כשאין  גם  לסכנה  עצמו  מכניס 
ואינו חושב על חייו ועל משפחתו.

ב  ְּבִרָּיתֹו – בריאתו. שהאדם נולד עם 
ועברו  לאבותיו  שהיו  לתכונות  נטייה 
אליו בתורשה באופן טבעי )"לפי טבע 
גופו"(, ונעשו מידות הטבועות בו, כגון 
תכונת היהודים להיות ביישנים ורחמנים 
וגומלי חסדים )איסורי ביאה יט,יז(. ואף על 
אלו,  נטיות  עם  נולדים  אדם  שבני  פי 
זמן,  בכל  אותן  לשנות  יכול  אדם  כל 
ה,א(.  )תשובה  רב  בקושי  ומי  בקלות  מי 
ִמְּׁשָאר  ְמֻכָּון...  ֶזה  ֶׁשְּלָאָדם  ֶׁשִּטְבעֹו 
ַהֵּדעֹות – שיש לאדם מוכנות להתנהגות 
מסוימת, הדורשת ממנו פחות מאמץ, 
יותר,  גדולים  והשתדלות  במאמץ  אך 
הוא יכול לשנות את אופיו. ְלִפי ַמֲחָׁשָבה 
ֶׁשָעְלָתה ְּבִלּבֹו – החלטה מתוך מחשבה 
בפעמים  כמו  או  והתבוננות  מעמיקה 
)עלבון,  עז  רבות, החלטה מתוך רגש 
כעס, הוללות וכדומה(, כשגם כשהרגש 
המודע  בתת  נשמרת  ההחלטה  עובר, 
שלו. ְוִהְנִהיג ַעְצמֹו ָּבּה ַעד ֶׁשִּנְקְּבָעה – 

שההרגל נעשה לו טבע, תכונות אופי ותפיסות עולם.

ד1  ָׁשם ֵּדעֹוָתיו ָּתִמיד – מעריך את התנהגותו ותפיסותיו תמיד.
ד2  נֹוַח ִלְכעֹס – כועס בקלות )פה"מ אבות ב,ט(. ַּכֵּמת ֶׁשֵאינֹו ַמְרִּגיׁש – אדיש, המנותק מן הסובב אותו. ַעל ָּדָבר ָּגדֹול 

ֶׁשָראּוי ִלְכעֹס ָעָליו – כלפי חוץ, אך בלבו אסור לו לכעוס לעולם )השלם ב,ג(.

ד3  ְלַחֵּיי ָׁשָעה – למחייתו. ְוֹלא ִיְקּבֹץ – אל יקפוץ. אל יסגור את ידו ויימנע מלתת.

ְמהֹוֵלל ְואֹוֵנן, ְוִכיַלי ָוׁשֹוַע, ְוַאְכָזִרי ְוַרֲחָמן, ְוַרְך ֵלָבב ְוַאִּמיץ 
ֵלב, ְוָכל ַּכּיֹוֵצא ָּבֶהן.

ָהַאֵחר  ַּבָּקֶצה  ִמֶּמָּנה  ָהְרחֹוָקה  ְוֵדָעה  ֵּדָעה  ָּכל  ֵּבין  ב  ְוֵיׁש 
ֵּדעֹות ֵּבינֹוִנּיֹות, זֹו ְרחֹוָקה ִמּזֹו. ְוָכל ַהֵּדעֹות – ֵיׁש ֵמֶהן ֵּדעֹות 
ֶׁשֵהן ָלָאָדם ִמְּתִחַּלת ְּבִרָּיתֹו, ְלִפי ֶטַבע ּגּופֹו; ְוֵיׁש ֵמֶהן ֵּדעֹות 
ָיֵתר  ִּבְמֵהָרה  אֹוָתן  ְלַקֵּבל  ְוָעִתיד  ְמֻכָּון  ֶזה  ֶׁשְּלָאָדם  ֶׁשִּטְבעֹו 
ִמְּׁשָאר ַהֵּדעֹות; ְוֵיׁש ֵמֶהן ֶׁשֵאיָנן ָלָאָדם ִמְּתִחַּלת ְּבִרָּיתֹו, ֶאָּלא 
ַמֲחָׁשָבה  ְלִפי  ֵמַעְצמֹו  ָלֶהן  ֶׁשִּנְפָנה  אֹו  ֵמֲאֵחִרים,  אֹוָתן  ָלַמד 
ָראּוי  ּוָבּה  לֹו,  טֹוָבה  ַהֵּדָעה  ֶׁשּזֹו  ֶׁשָּׁשַמע  אֹו  ְּבִלּבֹו,  ֶׁשָעְלָתה 

ֵליֵלְך, ְוִהְנִהיג ַעְצמֹו ָּבּה ַעד ֶׁשִּנְקְּבָעה.

הדרך הישרה

ג  ְׁשֵני ְקָצוֹות ָהְרחֹוקֹות זֹו ִמּזֹו ֶׁשְּבָכל ֵּדָעה ְוֵדָעה – ֵאיָנן ֶּדֶרְך 
ְלַעְצמֹו.  ְלַלְּמָדן  ָּבֶהן ְוֹלא  ָלֶלֶכת  ָלָאָדם  ְוֵאין ָראּוי לֹו  טֹוָבה, 
ְוִאם ָמָצא ִטְבעֹו נֹוֶטה ְלַאַחת ֵמֶהן, אֹו מּוָכן ְלַאַחת ֵמֶהן, אֹו 
ֶׁשְּכָבר ָלַמד ַאַחת ֵמֶהן ְוָנַהג ָּבּה – ַיֲחִזיר ַעְצמֹו ְלמּוָטב, ְוֵיֵלְך 

ְּבֶדֶרְך ַהּטֹוִבים, ְוִהיא ַהֶּדֶרְך ַהְּיָׁשָרה.

ד1  ַהֶּדֶרְך ַהְּיָׁשָרה ִהיא ִמָּדה ֵּבינֹוִנית ֶׁשְּבָכל ֵּדָעה ְוֵדָעה ִמָּכל 
ַהֵּדעֹות ֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם, ְוִהיא ַהֵּדָעה ֶׁשִהיא ְרחֹוָקה ִמְּׁשֵני ַהְּקָצוֹות 
ִצּוּו  ּוְלִפיָכְך  ָלזֹו.  ְוֹלא  ָלזֹו  ֹלא  ְקרֹוָבה  ְוֵאיָנּה  ָׁשֶוה,  ִרחּוק 
ּוְמַׁשֵער  ָּתִמיד,  ֵּדעֹוָתיו  ָׁשם  ָאָדם  ֶׁשְּיֵהא  ָהִראׁשֹוִנים  ֲחָכִמים 

אֹוָתם, ּוְמַכֵּון אֹוָתם ַּבֶּדֶרְך ָהֶאְמָצִעית, ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא ָׁשֵלם.

ִלְכעֹס, ְוֹלא ַּכֵּמת ֶׁשֵאינֹו  ְיֵהא ַּבַעל ֵחָמה נֹוַח  ד2  ֵּכיַצד? ֹלא 
ֶׁשָראּוי  ָּגדֹול  ָּדָבר  ַעל  ֶאָּלא  ִיְכעֹס  ֹלא  ֵּבינֹוִני:  ֶאָּלא  ַמְרִּגיׁש, 

ִלְכעֹס ָעָליו, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ֵיָעֶׂשה ַּכּיֹוֵצא ּבֹו ַּפַעם ַאֶחֶרת.

ד3  ְוֵכן ֹלא ִיְתַאֶּוה ֶאָּלא ִלְדָבִרים ֶׁשַהּגּוף ָצִריְך ָלֶהן ְוִאי ֶאְפָׁשר 
ַנְפׁשֹו"  ְלׂשַֹבע  אֵֹכל  "ַצִּדיק  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָּכִעְנָין  ְּבזּוָלָתן,  ִלְחיֹות 
)משלי יג,כה(. ְוֵכן ֹלא ִיְהֶיה ָעֵמל ְּבִעְסקֹו ֶאָּלא ְלַהִּׂשיג ָּדָבר ֶׁשָּצִריְך 

לֹו ְלַחֵּיי ָׁשָעה, ָּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר: "טֹוב ְמַעט ַלַּצִּדיק" )תהילים לז,טז(. 
ְוֹלא ִיְקּבֹץ ָידֹו ְּביֹוֵתר, ְוֹלא ְיַפֵּזר ָּכל ָממֹונֹו, ֶאָּלא נֹוֵתן ְצָדָקה 
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ְּכִפי ִמַּסת ָידֹו – יכולתו הכספית )לפירוט 
ְּבַנַחת –  ָיָמיו  ָׂשֵמַח ָּכל  ראה ערכים ח,יג(. 

שמחה שיש בה עבודת ה' )יום טוב ו,כ(, 
וגם שמקבל את הרע בטובת נפש )תשובה 
ט,א; ברכות י,ג(. ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות – ברצון 

ובעדינות )פה"מ אבות א,יד; וראה יסודי התורה 
ה,יא(.

בעל  הוא  כללי  שבאופן   – ד4  ָחָכם 
שכליות  ומעלות  מידותיות  מעלות 
ג,נד(.    מו"נ  ה,ו;  אבות  )פה"מ  בשלמות 
ה1  ְוִיְתַרֵחק ִמֵּדָעה ֵּבינֹוִנית ְמַעט ְלַצד 
ֶזה אֹו ְלַצד ֶזה – בכיוון הפוך לנטייתו 
הטבעית ומה שהוא רגיל לו, כדי לאזן 
וללכת  החריגה  הטבעית  הנטייה  את 

בדרך הממוצעת.

ֱהֵיה  ִנְקָרא ַחּנּון ַאף ַאָּתה  ו  ַמה הּוא 
ַ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(. ֶאֶרְך 
 – ּכֹחֹו  ְּכִפי  ּוְלִהַּדּמֹות  סבלן.   – ַאַּפִים 
להתאים את הדרך שהוא חי בה ומתנהג 
את  בה  מנהל  שה'  הדרך  לפי  בעולם 
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(.

ז1  ְוִיְׁשֶנה ִויַׁשֵּלׁש – יחזור פעם שנייה 
ופעם שלישית. ְוִיָּקְבעּו ַהֵּדעֹות ְּבַנְפׁשֹו 
מתוך  רק  קבועות  נעשות  התכונות   –
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"(.

ְצָדָקה  ז2  ַהּיֹוֵצר – ה', בורא העולם. 
לאדם  איזון  הוא  הצדקה    – ּוִמְׁשָּפט 
לעצמו  לסגל  האדם  חובת  ולזולתו: 
מידות טובות )להיטיב לעצמו( ולהיטיב 
מי  את  להקים  כגון  לו,  שנזקק  למי 

ְמהֹוֵלל  ְיֵהא  ְוֹלא  ֶׁשָּצִריְך.  ְלִמי  ָּכָראּוי  ּוַמְלֶוה  ָידֹו,  ִמַּסת  ְּכִפי 
ְּבֵסֶבר  ְּבַנַחת,  ָיָמיו  ָּכל  ָׂשֵמַח  ֶאָּלא  ְואֹוֵנן,  ָעֵצב  ְוֹלא  ְוׂשֹוֵחק, 

ָּפִנים ָיפֹות. ְוֵכן ְׁשָאר ֵּדעֹוָתיו. ְוֶדֶרְך זֹו ִהיא ֶּדֶרְך ַהֲחָכִמים.

חכמה וחסידות

ד4  ָּכל ָאָדם ֶׁשֵּדעֹוָתיו ֻּכָּלן ֵּדעֹות ֵּבינֹוִנּיֹות ְמֻמָּצעֹות – ִנְקָרא 
ְוִיְתַרֵחק  ְּביֹוֵתר,  ַעְצמֹו  ַעל  ְמַדְקֵּדק  ֶׁשהּוא  'ָחָכם'.   ה1  ּוִמי 

ִמֵּדָעה ֵּבינֹוִנית ְמַעט ְלַצד ֶזה אֹו ְלַצד ֶזה – ִנְקָרא 'ָחִסיד'.

ה2  ֵּכיַצד? ִמי ֶׁשִּיְתַרֵחק ִמֹּגַבּה ַהֵּלב ַעד ַהָּקֶצה ָהַאֲחרֹון, ְוִיְהֶיה 
ֲחִסידּות.  ִמַּדת  ִהיא  ְוזֹו  'ָחִסיד',  ִנְקָרא   – ְּביֹוֵתר  רּוַח  ְׁשַפל 
'ָחָכם',  ִנְקָרא   – ָעָנו  ְוִיְהֶיה  ִּבְלַבד,  ָהֶאְמַצע  ַעד  ִנְתַרֵחק  ְוִאם 
ְוזֹו ִהיא ִמַּדת ָחְכָמה. ְוַעל ֶּדֶרְך זֹו ְׁשָאר ָּכל ַהֵּדעֹות. ַוֲחִסיִדים 
ְּכֶנֶגד  ָהֶאְמָצִעית  ִמֶּדֶרְך  ֶׁשָּלֶהן  ֵּדעֹות  ַמִּטין  ָהיּו  ָהִראׁשֹוִנים 
ְׁשֵּתי ַהְּקָצוֹות: ֵיׁש ֵּדָעה ֶׁשַּמִּטין אֹוָתּה ְּכֶנֶגד ַהָּקֶצה ָהַאֲחרֹון, 
'ִלְפִנים  ְוֶזהּו  ָהִראׁשֹון,  ַהָּקֶצה  ְּכֶנֶגד  ֶׁשַּמִּטין אֹוָתּה  ֵּדָעה  ְוֵיׁש 

ִמּׁשּוַרת ַהִּדין'.

התדמות בדרכיו

ה3  ּוְמֻצִּוין ָאנּו ָלֶלֶכת ִּבְדָרִכים ֵאּלּו ַהֵּבינֹוִנים, ְוֵהם ַהְּדָרִכים 
)דברים  ִּבְדָרָכיו"  "ְוָהַלְכָּת  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְוַהְּיָׁשִרים,  ַהּטֹוִבים 
ִנְקָרא 'ַחּנּון'  כח,ט(;   ו  ָּכְך ָלְמדּו ְּבֵפרּוׁש ִמְצָוה זֹו: ַמה הּוא 

– ַאף ַאָּתה ֱהֵיה ַחּנּון; ַמה הּוא ִנְקָרא 'ַרחּום' – ַאף ַאָּתה ֱהֵיה 
ְוַעל  ָקדֹוׁש.  ֱהֵיה  ַאָּתה  ַאף   – 'ָקדֹוׁש'  ִנְקָרא  ַמה הּוא  ַרחּום; 
ֶּדֶרְך זֹו ָקְראּו ַהְּנִביִאים ָלֵאל ְּבָכל אֹוָתן ַהִּכּנּוִיין: 'ֶאֶרְך ַאַּפִים' 
ְו'ָחָזק', ְוַכּיֹוֵצא  ְו'ָיָׁשר', 'ָּתִמים', 'ִּגּבֹור',  ְו'ַרב ֶחֶסד', 'ַצִּדיק' 
ָּבֶהן – ְלהֹוִדיַע ֶׁשֵאּלּו ְּדָרִכים טֹוִבים ִויָׁשִרים ֵהן, ְוַחָּיב ָאָדם 

ְלַהְנִהיג ַעְצמֹו ָּבֶהן ּוְלִהַּדּמֹות ְּכִפי ּכֹחֹו.

ּבֹו?  ֶׁשִּיָּקְבעּו  ַעד  ֵאּלּו  ְּבֵדעֹות  ַעְצמֹו  ָאָדם  ַיְרִּגיל  ז1  ְוֵכיַצד 
ַהֵּדעֹות  ִּפי  ַעל  ֶׁשעֹוֶׂשה  ַּבַּמֲעִׂשים  ִויַׁשֵּלׁש  ְוִיְׁשֶנה  ַיֲעֶׂשה 
ַקִּלים  ַמֲעֵׂשיֶהן  ֶׁשִּיְהיּו  ַעד  ָּתִמיד,  ָּבֶהן  ְוַיֲחזֹר  ָהֶאְמָצִעּיֹות, 

ָעָליו, ְוֹלא ִיְהֶיה ָּבֶהם טַֹרח, ְוִיָּקְבעּו ַהֵּדעֹות ְּבַנְפׁשֹו.

ַהֶּדֶרְך  ֵהן  ַהּיֹוֵצר  ָּבֶהן  ֶׁשִּנְקָרא  ָהֵאּלּו  ֶׁשַהֵּׁשמֹות  ז2  ּוְלִפי 
ַהֵּבינֹוִנית ֶׁשָאנּו ַחָּיִבין ָלֶלֶכת ָּבּה – ִנְקֵראת ֶּדֶרְך זֹו 'ֶּדֶרְך יי', 
ְיַדְעִּתיו  "ִּכי  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְלָבָניו,  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשִּלְּמָדּה  ְוִהיא 
ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ֵּביתֹו ַאֲחָריו, ְוָׁשְמרּו ֶּדֶרְך יי, 

ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט" )בראשית יח,יט(.
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המצומצם,  במובנו  המשפט,  שנופל. 
הנידון  לחובת  הדין,  את  לקבוע  בא 
את  לשכיר  לשלם  כגון  לזכותו,  או 

משכורתו )מו"נ ג,נג(.

ז3  ֵמִביא טֹוָבה ּוְבָרָכה ְלַעְצמֹו – 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'.

מתוק.  הוא  כאילו   – ָמתֹוק  א1  ַהַּמר 
הכוונה  אין   – חֹולֹות  ְפׁשֹוֵתיֶהם  ֶׁשַנּ
למחלות נפש קשות הנובעות מפגעים 
האדם  שאין  במוח,  כימיים  או  פיזיים 
יכול לשנותם, והרי הם כשאר המומים 
שיש בבני האדם, כי אם למי שאינו חי 
ובהכרה(,  )במחשבה  נכונה  בתודעה 
נפשו  בעומק  לעצמו  סיגל  שכבר 
אותן.  לשנות  בידו  שיש  רעות,  דעות 
מכל מקום, הרמב"ם סבור שמשברים 
נפשיים הם תוצאה של תפיסה מעוותת 
ְך – כשם  ֶ של המציאות. ָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכי חֹשׁש
אלא  עצמאית  מציאות  אינו  שהחושך 
העדר אור, כך הרע בעולם איננו מציאות 
ברא את  ה'  טוב.  עצמאית אלא העדר 
העולם טוב, והרע שיש בעולם בא מן 
ממנו  המונעים  "מסכים"  השם  האדם 
בחייו לחיות חיי "אור", שהם הכרת ה' 

)מו"נ ג,י; ג,יב; הקדמה לפה"מ אבות, פרק ז(.

ֶׁשְּמַלְּמִדים  ְּבֵדעֹות  ָחְלָים  א2  ִויַרְּפאּו 
ודפוסי  המידות  לימוד   – אֹוָתם 
ההתנהגות הנכונים מתוך תפיסת החיים 
הנכונה יש בו כדי לעצב את דרכו של 
הקורות  על  ולהביט  בשלווה  האדם 
תיקון הדעות  ונכון.  ישר  אותו באורח 
ממצַות  חלק  הוא  שבאדם  הפסולות 
זמן.  ובכל  אדם  לכל  בתשובה  החזרה 
ולעולם תיקון דעות פסולות קשה לאדם 
יותר מריפוי המעשים )תשובה ז,ג(. ּומּוָסר 

ֱאִויִלים ָּבזּו – הטיפשים מבזים את החכמה והמוסר.

ב1  ַּבַעל ֵחָמה – ראה לעיל ביאור א,א1. ֹלא ַיְרִּגיׁש ְּכָלל – לא שישתוק ויצבור כעס במחשבתו, אלא שלא יגיב בגלל 
הרגש, ובשלב הזה יתייחס לכך בביטול. ַעד ֶׁשֵּתָעֵקר ַהֵחָמה ִמִּלּבֹו – 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.

ב2  ְּגַבּה ֵלב – גאוותן.

ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְלַעְצמֹו,  ּוְבָרָכה  טֹוָבה  ֵמִביא  זֹו  ְּבֶדֶרְך  ז3  ְוַההֹוֵלְך 
"ְלַמַען ָהִביא יי ַעל ַאְבָרָהם ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָעָליו" )שם(.

ִני ֶרק ׁשֵ ּפֶ ב 
ההכוונה לדרך הטובה

רפואת חולי הנפשות

ִמן  ְוֵיׁש  ַמר,  ְוַהָּמתֹוק  ָמתֹוק  ַהַּמר  טֹוֲעִמין  ַהּגּוף  א1  חֹוֵלי 
ַהחֹוִלים ִמי ֶׁשִּמְתַאֶּוה ְוָתֵאב ְלַמֲאָכלֹות ֶׁשֵאיָנן ְראּוִיין ַלֲאִכיָלה, 

ַהַּפת  ְּכגֹון  ַהּטֹוִבים,  ַהַּמֲאָכלֹות  ְוׂשֹוֵנא  ְוַהֶּפָחם,  ֶהָעָפר  ְּכגֹון 

ֶׁשַּנְפׁשֹוֵתיֶהם  ָאָדם  ְּבֵני  ָּכְך  ַהחִֹלי;  רֹב  ְלִפי  ַהּכֹל  ְוַהָּבָׂשר, 

ַהֶּדֶרְך  ְוׂשֹוְנִאין  ָהָרעֹות,  ַהֵּדעֹות  ְואֹוֲהִבין  ִמְתַאִּוין  חֹולֹות, 

ִלְמאֹד,  ֲעֵליֶהם  ְּכֵבָדה  ְוִהיא  ָּבּה,  ָלֶלֶכת  ּוִמְתַעְּצִלין  ַהּטֹוָבה, 

ְלִפי ָחְלָים. ְוֵכן ְיַׁשְעָיהּו אֹוֵמר ָּבֲאָנִׁשים ַהָּללּו: "הֹוי ָהאְֹמִרים 

ְך, ָׂשִמים  ֶ ְך ְלאֹור ְואֹור ְלחֹשׁש ֶ ָלַרע טֹוב ְוַלּטֹוב ָרע, ָׂשִמים חֹשׁש

ַמר ְלָמתֹוק ּוָמתֹוק ְלָמר" )ישעיה ה,כ(. ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר: "ַהעְֹזִבים 

ְך" )משלי ב,יג(. ֶ ר ָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכי חֹשׁש ֶ ָאְרחֹות יֹשׁש

א2  ּוַמה ִהיא ַּתָּקַנת חֹוֵלי ַהְּנָפׁשֹות? ֵיְלכּו ֵאֶצל ַהֲחָכִמים, ֶׁשֵהן 
רֹוְפֵאי ַהְּנָפׁשֹות, ִויַרְּפאּו ָחְלָים ְּבֵדעֹות ֶׁשְּמַלְּמִדים אֹוָתם, ַעד 

ֶׁשָּלֶהם  ָהָרעֹות  ַּבֵּדעֹות  ְוַהַּמִּכיִרים  ַהּטֹוָבה.  ַלֶּדֶרְך  ֶׁשַּיֲחִזירּום 

ָאַמר  ֲעֵליֶהם   – אֹוָתם  ְלַרֵּפא  ַהֲחָכִמים  ֵאֶצל  הֹוְלִכים  ְוֵאיָנם 

ְׁשֹלמֹה: "ּומּוָסר – ֱאִויִלים ָּבזּו" )שם א,ז(.

ב1  ְוֵכיַצד ִהיא ְרפּוָאָתם? ִמי ֶׁשהּוא ַּבַעל ֵחָמה – אֹוְמִרים לֹו 
ְלַהְנִהיג ַעְצמֹו, ֶׁשִאם ֻהָּכה ְוֻקַּלל ֹלא ַיְרִּגיׁש ְּכָלל, ְוֵיֵלְך ְּבֶדֶרְך 

זֹו ְזַמן ְמֻרֶּבה, ַעד ֶׁשֵּתָעֵקר ַהֵחָמה ִמִּלּבֹו.

ְוֵיֵׁשב  ַהְרֵּבה,  ְּבִבָּזיֹון  ַעְצמֹו  ַיְנִהיג   – ֵלב  ְּגַבּה  ָהָיה  ב2  ְוִאם 
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ֵיֵׁשב ְלַמָּטה ִמן ַהּכֹל – במקום לא חשוב. 
ְּבלֹוֵיי ְסָחבֹות – בגדים ישנים שכבר בלו, 
 – לֹוְבֵׁשיֶהם  ֶאת  ַהְּמַבִּזים  סמרטוטים. 
בגדי  שיופי  המדמים  הבריות,  בעיני 
)ראה להלן ה,ט1;  האדם מעיד על כבודו 

מו"נ ג,מה(.

ב3  ְוַעל ַקו ֶזה ַיֲעֶׂשה ִּבְׁשָאר ָּכל ַהֵּדעֹות 
– ועל פי עיקרון זה, טיפול בתופעה על 
בשאר  יעשה  לה,  מנוגדת  תופעה  ידי 
המידות. טיפול זה דומה ליישור ברזל 
מכופף, שצריך לכופף אותו לכיוון נגדי 
כדי שיתיישר )לשיטה זו בטעמי המצוות ראה 

מו"נ ג,מה; ג,מט(.

ג1  ֹּגַבּה ַהֵּלב – גאווה, תחושת כבוד 
עצמו,  וכלפי  הזולת  כלפי  דמיונית 
המונעת את האדם מלתקן את דרכיו, 
ְמאֹד  בחסרונותיו.  מכיר  שאינו  מפני 
ְמאֹד ֱהֵוי ְׁשַפל רּוַח – אין הכוונה לחוסר 
ביטחון עצמי, שאינו אלא הערכה לא 
לו  שתהיה  אלא  כוחותיו,  של  נכונה 
כוחותיו  של  אמתית  עצמית  הערכה 
ולמעמדו מול ה' יתברך, ושיהא נכנע 
בכל עת לאמת )לתכונה זו להשגת החכמה ראה 
תלמוד תורה ג,ט(. ָּכַפר ָּבִעָּקר – במציאות 

תלוי  הגדול שהכל  העיקר  "שזהו  ה', 
)יסודי התורה א,ו(, מפני שהאדם שם  בו" 
את עצמו במרכז העולם ומתנהג כאילו 
אין אלוה מעליו, והרי רק לה' הכבוד 
ֵּביּה  ְּדִאית  ְּבַׁשְמָּתא  באמת.  והתהילה 
בנידוי  ]יהא[  תרגום:   – ָהרּוַח  ַּגּסּות 
)תלמוד תורה ז,ב( מי שיש בו גסות הרוח 

)גאווה(.

– הכעס בא לרוב  ַהַּכַעס וכו'  ג2  ְוֵכן 
בהתפרצות רגעית בלא מחשבה, והאדם 
בעצמו,  ואף   בסביבתו,  מאוד  פוגע 
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'. 
ַּפְרָנס – מנהיג את הציבור )ואם הוא עושה זאת שלא לשם שמים, עונשו חמור ראה סנהדרין כה,א; תשובה ג,יג(. ְלַיְּסָרם – 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,ד2(. נמצא שהכעס האמתי אסור לעולם. ְמַדֶּמה 

ִאיׁש – מחקה אדם כועס.

ג3  ְּכִאּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה – הכועס חש פגיעה, ומדמה שהמציאות צריכה לרצות אותו כאילו הוא במרכז העולם, 
ולא הקב"ה, והדבר דומה לעבודה זרה, וכאילו הוא סוגד לעצמו )עיין פה"מ אבות ב,ט(.

ְלַמָּטה ִמן ַהּכֹל, ְוִיְלַּבׁש ְּבלֹוֵיי ְסָחבֹות ַהְּמַבִּזים ֶאת לֹוְבֵׁשיֶהם, 

ְוַיֲחזֹר  ִמֶּמּנּו,  ַהֵּלב  ֹּגַבּה  ֶׁשֵּיָעֵקר  ַעד  ֵאּלּו,  ִּבְדָבִרים  ְוַכּיֹוֵצא 

ְלֶדֶרְך  ְוִלְכֶׁשַּיֲחזֹר  ַהּטֹוָבה;  ֶּדֶרְך  ֶׁשִהיא  ָהֶאְמָצִעית,  ְלֶדֶרְך 

ָהֶאְמָצִעית – ֵיֵלְך ָּבּה ָּכל ָיָמיו.

ב3  ְוַעל ַקו ֶזה ַיֲעֶׂשה ִּבְׁשָאר ָּכל ַהֵּדעֹות: ִאם ָהָיה ָרחֹוק ַלָּקֶצה 
ָהֶאָחד – ַיְרִחיק ַעְצמֹו ַלָּקֶצה ַהֵּׁשִני, ְוִיְנהֹג ּבֹו ְזַמן ְמֻרֶּבה, ַעד 

ֶׁשַּיֲחזֹר ְלֶדֶרְך ַהּטֹוָבה, ְוִהיא ִמָּדה ֵּבינֹוִנית ֶׁשְּבָכל ֵּדָעה ְוֵדָעה.

גאווה וכעס

ֶאָּלא  ַּבֵּבינֹוִנית,  ָּבֶהן  ִלְנהֹג  ָלָאָדם  לֹו  ֶׁשָאסּור  ֵּדעֹות  ג1  ְוֵיׁש 
ִיְתַרֵחק ַעד ַהָּקֶצה ָהַאֵחר. ְוהּוא ֹּגַבּה ַהֵּלב, ֶׁשֵאין ֶּדֶרְך ַהּטֹוָבה 

ֶׁשִּיְהֶיה ָאָדם ָעָנו ִּבְלַבד, ֶאָּלא ֶׁשִּיְהֶיה ְׁשַפל רּוַח, ְוִתְהֶיה רּוחֹו 

ה ַרֵּבנּו "ָעָנו ְמאֹד" )במדבר  ֶ ְנמּוָכה ִלְמאֹד, ּוְלִפיָכְך ֶנֱאַמר ְּבמֹשׁש

יב,ג(, ְוֹלא ֶנֱאַמר 'ָעָנו' ִּבְלַבד; ּוְלִפיָכְך ִצּוּו ֲחָכִמים: ְמאֹד ְמאֹד 

ֱהֵוי ְׁשַפל רּוַח, ְועֹוד ָאְמרּו, ֶׁשָּכל ַהַּמְגִּביַּה ִלּבֹו – ָּכַפר ָּבִעָּקר, 

ֶׁשֶּנֱאַמר: "ְוָרם ְלָבֶבָך, ְוָׁשַכְחָּת ֶאת יי ֱאֹלֶהיָך" )דברים ח,יד(, ְועֹוד 

ָאְמרּו: ְּבַׁשְמָּתא – ְּדִאית ֵּביּה ַּגּסּות ָהרּוַח, ַוֲאִפּלּו ִמְקָצָתּה.

ְלָאָדם  ְוָראּוי  ִלְמאֹד,  ַעד  ִהיא  ָרָעה  ֵּדָעה   – ַהַּכַעס  ג2  ְוֵכן 
ֶׁשִּיְתַרֵחק ִמֶּמָּנה ַעד ַהָּקֶצה ָהַאֵחר, ִויַלֵּמד ַעְצמֹו ֶׁשֹּלא ִיְכעֹס, 

ַוֲאִפּלּו ַעל ָּדָבר ֶׁשָראּוי ִלְכעֹס ָעָליו. ְוִאם ָרָצה ְלַהִּטיל ֵאיָמה 

ַעל ָּבָניו ּוְבֵני ֵּביתֹו, אֹו ַעל ַהִּצּבּור ִאם ָהָיה ַּפְרָנס, ְוָרָצה ִלְכעֹס 

ֶׁשהּוא  ִּבְפֵניֶהם  ַעְצמֹו  ַיְרֶאה   – ְלמּוָטב  ֶׁשַּיְחְזרּו  ְּכֵדי  ֲעֵליֶהן 

ַעְצמֹו,  ְלֵבין  ֵּבינֹו  ְמֻיֶּׁשֶבת  ַּדְעּתֹו  ְוִתְהֶיה  ְלַיְּסָרם,  ְּכֵדי  ּכֹוֵעס, 

ְּכָאָדם ֶׁשהּוא ְמַדֶּמה ִאיׁש ִּבְׁשַעת ַּכְעסֹו, ְוהּוא ֵאינֹו ּכֹוֵעס.

עֹוֵבד  ְּכִאּלּו   – ַהּכֹוֵעס  ָּכל  ָהִראׁשֹוִנים:  ֲחָכִמים  ג3  ָאְמרּו 
ָחְכָמתֹו   – ָחָכם הּוא  ִאם  ַהּכֹוֵעס:  ֶׁשָּכל  ְוָאְמרּו  ָזָרה.  ֲעבֹוָדה 
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חייהם  כל  שהרי   – ַחִּיים  ַחֵּייֶהם  ֵאין 
מלאים מרירות ורעל על מעשי אחרים 
או על עצמם. ֶׁשֹּלא ַיְרִּגיׁש – יהיה אדיש. 
ֲעלּוִבין – סופגים עלבונות. ואין הכוונה 
שהם אדישים להם, אלא שהם מרגישים 
את העלבון ומבינים את מטרת המעליב 
)"נעלב מהן" ביסודי התורה ה,יא2(, אלא שרגש 

המוסר ואהבת הבריות מתגבר, ואינם 
אי"ה  )עין  רוחם  גדלות  בגלל  משיבים 
אותם  – שמביישים  ֶחְרָּפָתן  פח,א(  שבת 

)לעלבון שאינו אישי אלא על התורה ראה תלמוד 

מפני   – ַּבִּיּסּוִרין  ּוְׂשֵמִחים  ז,יג5(.  תורה 

מן  אות  הם  שהייסורים  מבינים  שהם 
השמים על חטאיהם, ומטרתם לעורר 
ולשוב  דעותיו  את האדם להיטיב את 
"ֵּכן  אֹוֵמר:  ַהָּכתּוב  ג,יז(.  )מו"נ  ה'  אל 
ְּכֵצאת  ְואֲֹהָביו  ה',  אֹוְיֶביָך  ָכל  יֹאְבדּו 
שהשמש  כשם   – ִּבְגֻבָרתֹו"  ַהֶּׁשֶמׁש 
החשוך,  הלילה  לאחר  בחזקה  יוצאת 
כך עתידים לצאת כל הצדיקים אוהבי 
ה', גיבורים ומחוזקים על אף יחסם הרע 

של הרשעים כלפיהם.

ד1  ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש – רבי יהודה הנשיא, 
– שיחה  ְּבֵטָלה  ִׂשיָחה  מחבר המשנה. 
סתמית, שאין בה לא מצוה ולא עברה, 
הארמון  נבנה  היאך  ההמון:  כסיפורי 
וכיוצא בזה )לניתוח סוגי הדיבור ראה פה"מ 

אבות א,טז(. ְּדָבִרים – דיבורים.

ד2  ִיְׁשֶנה ָאָדם ְלַתְלִמידֹו ֶּדֶרְך ְקָצָרה – 
יחזור )"ישנה"( הרב ויאמר לתלמידיו 
שוב ושוב משפטים קצרים, כדי שיקל 
עליהם לזכור אותם. ִּכי ָּבא ַהֲחלֹום ְּברֹב 
על  חולם  שהאדם  כשם   – וכו'  ִעְנָין 
הרבה דברים, אך לא לכל פרט קטן יש 
משמעות, כך הטיפש )= הכסיל( מדבר 

הרבה אך אומר מעט דברים חשובים.

ה  ְסָיג ַלָחְכָמה ְׁשִתיָקה – השתיקה שומרת על חכמת האדם כמו גדר )=סייג(, כי אם האדם מדבר הרבה, קשה שלא 
ישגה בדבריו. ֹלא ְיַמֵהר ְלָהִׁשיב – לא ישיב אדם על דברי חברו לפני ששמע אותם עד סופם והתבונן בהם. ְּבׁשּוָבה 

– ביישוב הדעת, בשלווה.

ו1  ִּדְבֵרי ֲחָלקֹות ּוִפּתּוי – אמרות חנופה ושקר הנעימות )=חלקות( לשומען. ּתֹוכֹו ְּכָברֹו – פנימיותו כחיצוניותו )לחריג 
ראה להלן ה,ז3(. ִלְגנֹב ַּדַעת – לעשות מעשה רמייה ולגרום לזולת תחושה של נאמנות )ראה מכירה יח,א(. ַוֲאִפּלּו ַּדַעת ַ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(.

ִמְסַּתֶּלֶקת ִמֶּמּנּו.  ְנבּוָאתֹו  ָנִביא הּוא –  ְוִאם  ִמְסַּתֶּלֶקת ִמֶּמּנּו; 
ַּבֲעֵלי ַּכַעס – ֵאין ַחֵּייֶהם ַחִּיים. ְלִפיָכְך ִצּוּו ְלִהְתַרֵחק ִמן ַהַּכַעס, 
ַעד ֶׁשַּיְנִהיג ַעְצמֹו ֶׁשֹּלא ַיְרִּגיׁש ֲאִפּלּו ִלְדָבִרים ַהַּמְכִעיִסין, ְוזֹו 
ִהיא ַהֶּדֶרְך ַהּטֹוָבה. ְוֶדֶרְך ַהַּצִּדיִקים: ֵהן ֲעלּוִבין ְוֵאיָנן עֹוְלִבין, 
ּוְׂשֵמִחים  ֵמַאֲהָבה  עֹוִׂשים  ְמִׁשיִבין,  ְוֵאיָנן  ֶחְרָּפָתן  ׁשֹוְמִעין 
ַהֶּׁשֶמׁש  ְּכֵצאת  "ְואֲֹהָביו  אֹוֵמר:  ַהָּכתּוב  ֲעֵליֶהן   – ַּבִּיּסּוִרין 

ִּבְגֻבָרתֹו" )שופטים ה,לא(.

דיבור

ִּבְדַבר  אֹו  ֶאָּלא  ְיַדֵּבר  ְוֹלא  ִּבְׁשִתיָקה,  ָאָדם  ַיְרֶּבה  ד1  ְלעֹוָלם 
ַרב,  ַעל  ָאְמרּו  ּגּופֹו.  ְלַחֵּיי  ָלֶהן  ֶׁשָּצִריְך  ִּבְדָבִרים  אֹו  ָחְכָמה 
ְוזֹו  ָיָמיו,  ָּכל  ְּבֵטָלה  ִׂשיָחה  ָׂשח  ֶׁשֹּלא  ַהָּקדֹוׁש,  ַרֵּבנּו  ַּתְלִמיד 
ִהיא ִׂשיַחת רֹב ָּכל ָאָדם. ַוֲאִפּלּו ְּבָצְרֵכי ַהּגּוף ֹלא ַיְרֶּבה ָאָדם 
 – ְּדָבִרים  ַהַּמְרֶּבה  ָּכל  ְוָאְמרּו:  ֲחָכִמים  ִצּוּו  ֶזה  ְוַעל  ְּדָבִרים. 

ֵמִביא ֵחְטא; ְוָאְמרּו: ֹלא ָמָצאִתי ַלּגּוף טֹוב ֶאָּלא ְׁשִתיָקה.

ֶהָחָכם  ִּדְבֵרי  ִיְהיּו  ָחְכָמה,  ּוְבִדְבֵרי  ּתֹוָרה  ְּבִדְבֵרי  ד2  ְוֵכן 
ְמַעִּטים ְוִעְנְיֵניֶהם ְמֻרִּבים, ְוהּוא ֶׁשִּצּוּו ֲחָכִמים ְוָאְמרּו: ְלעֹוָלם 
ַהְּדָבִרים  ָהיּו  ִאם  ֲאָבל  ְקָצָרה.  ֶּדֶרְך  ְלַתְלִמידֹו  ָאָדם  ִיְׁשֶנה 
ְמֻרִּבין ְוָהִעְנָין מּוָעט – ֲהֵרי זֹו ִסְכלּות; ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר: "ִּכי ָּבא 

ַהֲחלֹום ְּברֹב ִעְנָין, ְוקֹול ְּכִסיל ְּברֹב ְּדָבִרים" )קהלת ה,ב(.

ְוֹלא  ְלָהִׁשיב,  ְיַמֵהר  ֹלא  ְלִפיָכְך  ְׁשִתיָקה.   – ַלָחְכָמה  ה  ְסָיג 
ְצָעָקה,  ְּבֹלא  ָוַנַחת,  ַלַּתְלִמיִדים ְּבׁשּוָבה  ִויַלֵּמד  ְלַדֵּבר;  ַיְרֶּבה 
ֲחָכִמים  "ִּדְבֵרי  אֹוֵמר:  ֶׁשְּׁשֹלמֹה  הּוא  ָלׁשֹון;  ֲאִריכּות  ְּבֹלא 

ְּבַנַחת ִנְׁשָמִעים" )שם ט,יז(.

גנבת דעת

ו1  ָאסּור ְלָאָדם ְלַהְנִהיג ַעְצמֹו ְּבִדְבֵרי ֲחָלקֹות ּוִפּתּוי, ְוֹלא ִּתְהֶיה 
ַאַחת ַּבֶּפה ְוַאַחת ַּבֵּלב, ֶאָּלא ּתֹוכֹו ְּכָברֹו, ְוָהִעְנָין ֶׁשַּבֵּלב הּוא 

ַהָּדָבר ֶׁשַּבֶּפה. ְוָאסּור ִלְגנֹב ַּדַעת ַהְּבִרּיֹות, ַוֲאִפּלּו ַּדַעת ַהּגֹוי.
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ִּבְכַלל  ְנֵבָלה  ְּבַׂשר  ַלּגֹוי  ִיְמּכֹר  ו2  ֹלא 
בשר  לאכול  מותר  לגוי   – ְׁשחּוָטה 
נשחטה  ולא  שמתה  )בהמה  נבלה 
כשרה(  שאינה  שחיטה  שנשחטה  או 
שחוטה,  בשר  לאכול  שמותר  כשם 
עם  יחד  נבלה  בשר  לערבב  אסור  אך 
כאילו  יחד  ולמכרם  שחוטה  בשר 
בשר  שהרי  שחוטה,  בשר  הבשר  כל 
ִמְנָעל  שחוטה רצוי יותר מבשר נבלה. 
נבלה.  מעור  העשויה  נעל   – ֶׁשְּלֵמָתה 
יפציר.  לא  יסרהב,  ולא   – ְיָסֵרב  ְוֹלא 
רּוַח  כיבוד.  של  מאכלים   – ִּתְקרֶֹבת 
ָנכֹון – רוח נאמנה. ָעָמל ְוַהּוֹות – שקר 

רעה. ומזימה 

ז1  ֶהֶתל – רוח שטות. ְואֹוֵנן – המתלונן, 
 – ָלֶעְרָוה  ַמְרִּגיִלין  דבר.  כל  על  ציני 
מביאים לידי גילוי עריות. ַמְקִּביל – בא 

לקראת.

ז2  ִנְבָהל ַלהֹון – רודף כסף. ַעִין טֹוָבה 
– מסתפק בחלקו )פה"מ אבות ב,ח(. ְמַעט 
ֶאת  מֹוִציִאין  בעסקים.  ממעט   – ֵעֶסק 
ִמן ָהעֹוָלם – מי שיש בו אחת  ָהָאָדם 
עצמו,  את  מפסיד  הללו,  המידות  מן 
ולא  שכליות  מידות  לא  קונה  ואינו 
מידות התנהגותיות, ומפסיד את עולמו 
בעולם הזה ובעולם הבא. ְוהּוא ֶׁשְּׁשֹלמֹה 

אֹוֵמר:"ַּפֵּלס ַמְעַּגל ַרְגֶלָך ]שקול את הליכותיך[, ְוָכל ְּדָרֶכיָך ִיּכֹנּו ]שכל מעשיך ומחשבותיך יהיו מכוונים לאמת[".

א1  ְוֶאְתַרֵחק ַלַּצד ָהַאֲחרֹון – אתנתק מן 
המידות הללו בקיצוניות. ּכּוְמֵרי ֱאדֹום 
וכו' – אלו הנזירים הנוצרים )הנקראים 
כן  במסורת ישראל(. לפי טעות הנצרות, 
למעלה  מביאה  מאישה  ההתרחקות 
גבוהה, ודין הכומר שלא יישא אישה. 
לא כן לפי התורה, שמי שנושא אישה 
הוא בדרגת טהרה וקדושה גבוהה, ואף 
יש מצוה מן התורה להוליד בנים )איסורי 

ביאה כב,כא; אישות טו,א(.

א2  ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר ַּבָּנִזיר וכו' – נזיר 
יהודי )כמתואר בספר במדבר פרק ו( הוא מי 
שבמשך זמן מסוים מתרחק משלושה 
דברים: מכל מאכל או משקה העשוי 
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 

ו2  ֵּכיַצד? ֹלא ִיְמּכֹר ַלּגֹוי ְּבַׂשר ְנֵבָלה ִּבְכַלל ְׁשחּוָטה, ְוֹלא ִמְנָעל 
ֶׁשְּלֵמָתה ִּבְמקֹום ִמְנָעל ֶׁשִּלְׁשחּוָטה, ְוֹלא ְיָסֵרב ַּבֲחֵברֹו ֶׁשּיֹאַכל 
ֶאְצלֹו ְוהּוא יֹוֵדַע ֶׁשֵאינֹו אֹוֵכל, ְוַיְרֶּבה לֹו ְּבִתְקרֶֹבת ְוהּוא יֹוֵדַע 
ֶׁשֵאינֹו ְמַקֵּבל, ְוֹלא ִיְפַּתח לֹו ָחִבּיֹות ֶׁשהּוא ָצִריְך ִלְפּתַֹח אֹוָתן 
ַּכּיֹוֵצא  ָּכל  ְוֵכן  ָּפַתח,  ְּכבֹודֹו  ֶׁשִּבְׁשִביל  ְלַפּתֹותֹו  ְּכֵדי  ְלָמְכָרן, 
ָּבֶזה. ֲאִפּלּו ִמָּלה ַאַחת ֶׁשְּלִפּתּוי ְוֶׁשִּלְגֵנַבת ַהַּדַעת ֲאסּוָרה; ֶאָּלא 

ְׂשַפת ֱאֶמת, ְורּוַח ָנכֹון, ְוֵלב ָטהֹור ִמָּכל ָעָמל ְוַהּוֹות.

שמחה ועין טובה

ֶאָּלא  ְואֹוֵנן,  ָעֵצב  ְוֹלא  ְוֶהֶתל,  ַּבַעל ְׂשחֹוק  ָאָדם  ִיְהֶיה  ז1  ֹלא 
ָׂשֵמַח. ָּכְך ָאְמרּו ֲחָכִמים: ְׂשחֹוק ְוַקּלּות רֹאׁש ַמְרִּגיִלין ָלֶעְרָוה; 
ְוִצּוּו ֶׁשֹּלא ְיֵהא ָאָדם ָּפרּוץ ִּבְׂשחֹוק, ְוֹלא ָעֵצב ּוִמְתַאֵּבל, ֶאָּלא 

ַמְקִּביל ֶאת ָּכל ָהָאָדם ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות.

ָעֵצל  ְוֹלא  ַלהֹון,  ִנְבָהל  ְרָחָבה,  ֶנֶפׁש  ַּבַעל  ִיְהֶיה  ֹלא  ז2  ְוֵכן 
ְועֹוֵסק  ֵעֶסק,  ְמַעט  טֹוָבה,  ַעִין  ַּבַעל  ֶאָּלא  ִמְּמָלאָכה,  ּוָבֵטל 
ִיְהֶיה  ְוֹלא  ּבֹו.  ִיְׂשַמח   – ֶחְלקֹו  ֶׁשהּוא  ַהְּמַעט  ְואֹותֹו  ַּבּתֹוָרה, 
ַּבַעל ְקָטָטה, ְוֹלא ַּבַעל ִקְנָאה, ְוֹלא ַּבַעל ַּתֲאָוה, ְוֹלא רֹוֵדף ַאַחר 
ַהָּכבֹוד; ָּכְך ָאְמרּו ֲחָכִמים: ַהִּקְנָאה ְוַהַּתֲאָוה ְוַהָּכבֹוד מֹוִציִאין 
ַהֵּבינֹוִנית  ְּבִמָּדה  ֵיֵלְך  ֶׁשַּלָּדָבר:  ְּכָללֹו  ָהעֹוָלם.  ִמן  ָהָאָדם  ֶאת 
ֶׁשְּבָכל ֵּדָעה ְוֵדָעה, ַעד ֶׁשִּיְהיּו ָּכל ֵּדעֹוָתיו ְמֻכָּונֹות ָּבֶאְמָצִעית. 

ְוהּוא ֶׁשְּׁשֹלמֹה אֹוֵמר: "ְוָכל ְּדָרֶכיָך ִיּכֹנּו" )משלי ד,כו(.

י ִליׁשִ ֶרק ׁשְ ּפֶ  ג

בכל דרכיך דעהו

החוטא בסיגוף

א1  ֶׁשָּמא יֹאַמר ָאָדם: הֹוִאיל ְוַהַּתֲאָוה ְוַהָּכבֹוד ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן 
ֵמֶהן  ֶאְפרֹשׁש  ָהעֹוָלם,  ִמן  ָהָאָדם  ֶאת  ּומֹוִציִאין  ֵהן,  ָרָעה  ֶּדֶרְך 
ְוֹלא  ָּבָׂשר,  יֹאַכל  ֶׁשֹּלא  ַעד  ָהַאֲחרֹון,  ַלַּצד  ְוֶאְתַרֵחק  ְּביֹוֵתר, 
ִיְׁשֶּתה ַיִין, ְוֹלא ִיָּׂשא ִאָּׁשה, ְוֹלא ֵיֵׁשב ְּבִדיָרה ָנָאה, ְוֹלא ִיְלַּבׁש 
ְּכגֹון  ָּבֶהן,  ְוַכּיֹוֵצא  ַהָּקֶׁשה  ְוַהֶּצֶמר  ַהַּׂשק  ֶאָּלא  ָנֶאה,  ַמְלּבּוׁש 

ּכּוְמֵרי ֱאדֹום – ַּגם זֹו ֶּדֶרְך ָרָעה ִהיא, ְוָאסּור ֵליֵלְך ָּבּה.

ַּבָּנִזיר:  אֹוֵמר  הּוא  ֲהֵרי  חֹוֵטא;  ִנְקָרא  זֹו  ְּבֶדֶרְך  א2  ַהְּמַהֵּלְך 
ָאְמרּו   – ו,יא(  )במדבר  ַהָּנֶפׁש"  ַעל  ָחָטא  ֵמֲאֶׁשר  ָעָליו  "ְוִכֶּפר 
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היא  אם  רצויה,  ההתנזרות  לעתים 
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(.

א3  אֹוֵסר ַעְצמֹו – כגון האומר: 'אני 
השנה';  עלי  אסור  הבשר  שיהא  נודר 
'אני נשבע שלא אוכל השנה בשר'. ַּדְּיָך 

– מספיק לך.

– מענה.  ְמַסֵּגף  – צמים.  א4  ִמְתַעִּנין 
יותר  וכו' – אל תגזים  ַצִּדיק  ְּתִהי  ַאל 
וחכם, כדי שלא  ממה שנדרש מצדיק 
תפסיד את מה שהשגת ותהיה כשממה 

)עפ"י מו"נ א,לב(.

ִּבְלַבד  ָּברּוְך הּוא  ַהֵּׁשם  ֶאת  ב1  ֵליַדע 
של  בתודעה  המלווים  חיים  לחיות   –
הכרת ה' וממוקדים במטרה זו בלבד. 
ְּכֵדי ֶׁשִּיְמָצא ְּדָבִרים ֶׁשַהּגּוף ָצִריְך ָלֶהן 
גופו  – שיהיה לו ממון לקניית צורכי 
המעטים, ויתמקד בהם, ולא יכלה את 
רוצה  כוחותיו ברכישת דברים שהלב 

אותם והגוף אינו צריך להם )מו"נ ג,יב(.

ב2  ְלַהְברֹות – להבריא.

ָהָרִעים ַלּגּוף –  ְּדָבִרים  ב3  ְוֹלא יֹאַכל 
דברים שאינם בריאים או בכמות גדולה 

)לפירוט בעניין זה ראה להלן ד,ו-טו(.

ב4  ְּבָׂשרֹו ַחם – מזיע הרבה. ֹלא יֹאַכל 
 – ַיִין  ִיְׁשֶּתה  ְוֹלא  ְּדַבׁש...  ְוֹלא  ָּבָׂשר 
מפני שהם ממריצים את הדם וגורמים 
תרבותי  עולש   – ֳעָלִׁשין  להזעה. 
(Cichorium intybus). משקה רותח עשוי 
מן העולש משמש כשיקוי רפואי )העולש 

הוא ממיני המרור בפסח ראה חמץ ומצה ז,יג(.

ב5  ְּכֶׁשִּיְבעֹל 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 מצַות "פרו ורבו" 
)"לקיים את הזרע"(, או מצַות "עונה" 
האמורה בתורה )להלן ד,יט; ה,ד; אישות טו,א; 

איסורי ביאה כא,ט-יא(.

ֲחָכִמים: ּוָמה ִאם ָנִזיר, ֶׁשֹּלא ֵּפֵרׁש ֶאָּלא ִמן ַהַּיִין, ָצִריְך ַּכָּפָרה 
– ַהּמֹוֵנַע ַעְצמֹו ִמָּכל ָּדָבר, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה.

א3  ְלִפיָכְך ִצּוּו ֲחָכִמים ֶׁשֹּלא ִיְמַנע ָאָדם ַעְצמֹו ֶאָּלא ִמְּדָבִרים 
ִּבְנָדִרים  ַעְצמֹו  אֹוֵסר  ִיְהֶיה  ְוֹלא  ִּבְלַבד,  ַהּתֹוָרה  ֶׁשָּמְנָעה 
ַּדְּיָך  ֹלא  ֲחָכִמים:  ָאְמרּו  ָּכְך  ַהֻּמָּתִרין.  ְּדָבִרים  ַעל  ּוִבְׁשבּועֹות 
ַמה ֶּׁשָאְסָרה ּתֹוָרה, ֶאָּלא ֶׁשַאָּתה אֹוֵסר ָעֶליָך ְּדָבִרים ֲאֵחִרים?

ְּבֶדֶרְך טֹוָבה.  ֵאיָנן  ָּתִמיד –  ֶׁשִּמְתַעִּנין  ֵאּלּו  ַהֶּזה,  א4  ּוַבְּכָלל 
ָּכל  ְוַעל  ְּבַתֲעִנית.  ַעְצמֹו  ְמַסֵּגף  ָאָדם  ֶׁשְּיֵהא  ֲחָכִמים  ְוָאְסרּו 
ְּתִהי  "ַאל  ְוָאַמר:  ְׁשֹלמֹה  ִצָּוה  ָּבֶהן,  ְוַכּיֹוֵצא  ָהֵאּלּו  ַהְּדָבִרים 

ַצִּדיק ַהְרֵּבה ְוַאל ִּתְתַחַּכם יֹוֵתר, ָלָּמה ִּתּׁשֹוֵמם?" )קהלת ז,טז(.

חיים לשם שמים

ַהֵּׁשם  ֶאת  ֵליַדע  ְּכֵדי  ֻּכָּלם  ַמֲעָׂשיו  ָּכל  ֶׁשְּיַכֵּון  ָאָדם  ב1  ָצִריְך 
ָּברּוְך הּוא ִּבְלַבד. ְוִיְהֶיה ִׁשְבּתֹו ְוקּומּו ְוִדּבּורֹו – ַהּכֹל ְלֻעַּמת 
ֶזה ַהָּדָבר. ֵּכיַצד? ְּכֶׁשִּיָּׂשא ְוִיֵּתן אֹו ַיֲעֶׂשה ְמָלאָכה ִלּטֹל ָׂשָכר, 
ֹלא ִיְהֶיה ְּבִלּבֹו ִקּבּוץ ָממֹון ִּבְלַבד, ֶאָּלא ַיֲעֶׂשה ְּדָבִרים ַהָּללּו 
ּוְׁשִתָּיה  ֵמֲאִכיָלה  ָלֶהן  ָצִריְך  ֶׁשַהּגּוף  ְּדָבִרים  ֶׁשִּיְמָצא  ְּכֵדי 

ִויִׁשיַבת ַּבִית ּוְנִׂשיַאת ִאָּׁשה.

ַלֲעׂשֹות  ִלּבֹו  ַעל  ָיִׂשים  ֹלא  ְוִיְבעֹל,  ְוִיְׁשֶּתה  ְּכֶׁשּיֹאַכל  ב2  ְוֵכן 
אֹוֵכל  ֶׁשֵאינֹו  ֶׁשִּנְמָצא  ַעד  ִּבְלַבד,  ֵלָהנֹות  ְּכֵדי  ַהָּללּו  ְּדָבִרים 
ְוׁשֹוֶתה ֶאָּלא ַהָּמתֹוק ַלֵחְך ְוִיְבעֹל ְּכֵדי ֵלָהנֹות, ֶאָּלא ָיִׂשים ַעל 

ִלּבֹו ְּכֶׁשּיֹאַכל ְוִיְׁשֶּתה ְּכֵדי ְלַהְברֹות ּגּופֹו ְוֵאָבָריו ִּבְלַבד.

ב3  ְלִפיָכְך ֹלא יֹאַכל ָּכל ֶׁשַהֵחְך ִמְתַאֶּוה, ְּכמֹו ַהֶּכֶלב ְוַהֲחמֹור, 
ֶאָּלא יֹאַכל ְּדָבִרים ַהּמֹוִעיִלין לֹו, ִאם ָמִרים ִאם ְמתּוִקים. ְוֹלא 

יֹאַכל ְּדָבִרים ָהָרִעים ַלּגּוף, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵהן ְמתּוִקין ַלֵחְך.

ב4  ֵּכיַצד? ִמי ֶׁשָהָיה ְּבָׂשרֹו ַחם – ֹלא יֹאַכל ָּבָׂשר ְוֹלא ְּדַבׁש, 
ְוֹלא ִיְׁשֶּתה ַיִין, ָּכִעְנָין ֶׁשָאַמר ְׁשֹלמֹה ֶּדֶרְך ָמָׁשל: "ָאכֹל ְּדַבׁש 
ִּפי  ָהֳעָלִׁשין, ַאף ַעל  ֵמי  )משלי כה,כז(. ְוׁשֹוֶתה  ַהְרּבֹות ֹלא טֹוב" 
ֶׁשהּוא ַמר, ֶׁשִּנְמָצא ֶׁשהּוא אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ֶּדֶרְך ְרפּוָאה ִּבְלַבד, 
ִלְחיֹות  ָלָאָדם  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  הֹוִאיל  ָׁשֵלם,  ְוַיֲעמֹד  ֶׁשַּיְבִריא  ְּכֵדי 

ֶאָּלא ַּבֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה.

ּוְכֵדי  ּגּופֹו  ְלַהְברֹות  ְּכֵדי  ֶאָּלא  ִיְבעֹל  ֹלא   – ְּכֶׁשִּיְבעֹל  ב5  ְוֵכן 
ְלַקֵּים ֶאת ַהֶּזַרע. ְלִפיָכְך ֵאינֹו ּבֹוֵעל ָּכל ְזַמן ֶׁשִּיְתַאֶּוה ֶאָּלא ְּבָכל 
ֵעת ֶׁשֵּיַדע ֶׁשהּוא ָצִריְך ְלהֹוִציא ִׁשְכַבת ֶזַרע, ְּכמֹו ֶּדֶרְך ָהִרְפאּות 

אֹו ְלַקֵּים ֶאת ַהֶּזַרע.
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ֶּדֶרְך טֹוָבה – מפני שעדיין  ג1  ֵאין זֹו 
הגוף,  הנאת  סיפוק  מטרתו  נשארה 
בהנאה  המאכל  הנאת  את  שהחליף 
אמתית  דרך  זו  ואין  הגוף,  של  אחרת 
אלא של סיפוק הנאות. ִיְסַּתֵּכל – ישכיל 

)לראייה שכלית ראה מו"נ א,ד(.

ג3  ְוָכל ַמֲעֶׂשיָך ִיְהיּו ְלֵׁשם ָׁשַמִים – זו 
דרגה גבוהה ביותר, שלמיצוייה מגיע 
למעשים  בשאיפה  נביא.  בדרגת  אדם 
לשם שמים מתפנה לאדם זמן רב. ובמצב 
זה, מותר לאדם באופן זמני להרגיע את 
חושיו מעומס ולשמור על בריאות נפשו 
ובהתעסקות  יפים  דברים  בראיית  גם 

ביופי ובאומנות )פה"מ אבות, הקדמה ה(.

ַהַּמֲחִליִמין – המבריאים  א1  ַהַּמְבִרין 
את הגוף, מחזקים אותו ומרפאים אותו.

ג1  ַהַּמְנִהיג ַעְצמֹו ַעל ִּפי ָהְרפּוָאה – ִאם ָׂשם ַעל ִלּבֹו ֶׁשִּיְהֶיה 
ָּכל ּגּופֹו ְוֵאָבָריו ְׁשֵלִמים ֲחָזִקים ִּבְלַבד, ְוֶׁשִּיְהיּו לֹו ָּבִנים עֹוִׂשין 

ַעל  ָיִׂשים  ֶאָּלא  ֶּדֶרְך טֹוָבה.  זֹו  ֵאין  ְלָצְרּכֹו,  ַוֲעֵמִלין  ְמַלאְכּתֹו 

ִלּבֹו ֶׁשְּיֵהא ּגּופֹו ָׁשֵלם ְוָחָזק, ְּכֵדי ֶׁשִּתְהֶיה ַנְפׁשֹו ְיָׁשָרה ָלַדַעת 

ְוִיְסַּתֵּכל ַּבָחְכמֹות ְוהּוא חֹוֶלה אֹו  ֶׁשָּיִבין  ֶאת יי, ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר 

ֶאָחד ֵמֵאָבָריו ּכֹוֵאב. ְוָיִׂשים ַעל ִלּבֹו ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ֵּבן, אּוַלי ִיְהֶיה 

ָחָכם ְוָגדֹול ְּבִיְׂשָרֵאל.

ג2  ִנְמָצא ַהְּמַהֵּלְך ְּבֶדֶרְך זֹו ָּכל ָיָמיו ֻּכָּלן – עֹוֵבד ֶאת יי ָּתִמיד, 
ִמְּפֵני  ֶׁשּבֹוֵעל,  ְּבָׁשָעה  ַוֲאִפּלּו  ְונֹוֵתן,  ֶׁשּנֹוֵׂשא  ְּבָׁשָעה  ֲאִפּלּו 

ָׁשֵלם  ּגּופֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ַעד  ְצָרָכיו  ֶׁשִּיְמָצא  ְּכֵדי  ַּבּכֹל  ֶׁשַּמֲחַׁשְבּתֹו 

ַלֲעבֹד ֶאת יי.

ֶׁשָּתנּוַח  ְּכֵדי  ְלַדַעת  ָיֵׁשן  ִאם  ָיֵׁשן –  ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא  ג3  ַוֲאִפּלּו 
ַּדְעּתֹו ָעָליו ְוָינּוַח ּגּופֹו, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ֶיֱחֶלה, ְוֹלא יּוַכל ַלֲעבֹד ֶאת יי 

ְוהּוא חֹוֶלה, ִנְמֵצאת ֵׁשָנה ֶׁשּלֹו ֲעבֹוָדה ַלָּמקֹום ָּברּוְך הּוא. ְוַעל 

ִיְהיּו ְלֵׁשם ָׁשַמִים.  ַמֲעֶׂשיָך  ְוָכל  ְוָאְמרּו:  ֲחָכִמים  ִצּוּו  ֶזה  ִעְנָין 

ְוהּוא ֶׁשָאַמר ְׁשֹלמֹה ְּבָחְכָמתֹו: "ְּבָכל ְּדָרֶכיָך ָדֵעהּו" )שם ג,ו(.

זה מביא הרמב"ם את חזית  – הקדמה: בפרק  ד  פרק 
הידע הרפואי בימיו )לפני כ-850 שנה( 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 
הלכות  רוב  זאת,  אף  על  כבעבר.  גופנו  את  מפעילים 
שמירת הבריאות שמביא הרמב"ם נכונות גם לימינו )ראה 

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, 
ומצבו  מזגו  כפי  אדם  לכל  ומותאמת  אישית  אלא 

הבריאותי )מו"נ ג,לד(.

ֶרק ְרִביִעי ּפֶ ד 
בריאות הגוף

פתיחה

ֶׁשֲהֵרי  הּוא,  יי  ִמַּדְרֵכי  ְוָׁשֵלם  ָּבִריא  ַהּגּוף  ַוֲהָוַית  א1  הֹוִאיל 
ֵיַדע ְוהּוא חֹוֶלה – ָצִריְך ָאָדם ְלַהְרִחיק  ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשָּיִבין אֹו 

ַעְצמֹו ִמְּדָבִרים ַהְּמַאְּבִדין ֶאת ַהּגּוף, ּוְלַהְנִהיג ַעְצמֹו ִּבְדָבִרים 

ַהַּמְבִרין ַהַּמֲחִליִמין, ְוֵאּלּו ֵהן:


