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ביאורים
הזן, המרגיש  הם  מונה הרמב"ם  אותם  לנפש. שלושת החלקים הראשונים  לה  יש  חמישה חלקים 

והמדמה:

חלק הזן הוא הכוח הטבעי שבאמצעותו הגוף פועל ומתפקד באופן טבעי. כוח זה דומה לכוח שיש 
בכל בעל חי. כוח אינסטינקטיבי ו'עיוור' שלא תלוי בבחירתו של האדם.

המציאות  כל  את  קולטים  אנו  באמצעותם  הבאה.  הקומה  הם  המרגיש,  החלק  החושים,  חמשת 
החלק  הראייה.  בחוש  כמו  יותר,  גדול  ממרחק  ובין  המישוש,  בחוש  כמו  מקרוב,  בין  שסביבנו, 

המרגיש כבר נתון לבחירתנו.

החלק הבא, הוא הדמיון, החלק המדמה. כוח זה עושה שתי פעולות; א. קליטה וזיכרון – החושים 
שהאירוע  לאחר  מיד  אך  שומעת.  האוזן  רואה,  העין  שונים.  ואירועים  תופעות  עם   נפגשים 
והוא מתפוגג. חוש הדמיון מאפשר לאדם להמשיך את  נגמר,  בינו לבין האדם  – המפגש  מסתיים 
האירוע או החוויה בתוך נפשו. הוא 'רושם' בתוך הנפש את המקרה ומאפשר לאדם להעלות אותו 
מחדש. ב. עיבוד – כוח הדמיון לוקח את האירועים שנצרבו בתוך הנפש ומחבר אותם אחד לשני. 

בתוך הנפש יכולים לצוץ ולעלות אירועים שכלל לא קרו אלא נוצרו על ידי דמיונו של האדם.

מה מטרתו של כוח הדמיון? מדוע הוא כה מרכזי עד כדי שהוא נחשב לאחד מחמשת כוחות הנפש? 
שיתרחשו  אירועים  עם  להתמודד  יכולים  אנו  באמצעותו  שרק  מכיוון  מאוד  מרכזי  הדמיון  כוח 
בעתיד. כאשר מתרחש אירוע שדומה לאירוע שחווינו בעבר, הדמיון מעלה אותו לפנינו ואנו יכולים 
ליצור  יכולים  אנו  הדמיון  כוח  בזכות  רק  לכך,  בנוסף  העבר.  ניסיון  לאור  נכונות  החלטות  לקבל 
מציאות חדשה שלא הייתה קודם לכן ובעזרתה לתקן ולהפוך את העולם לטוב יותר. לכן מכוחו של 
כוח הדמיון מגיעים החלומות הגדולים אשר דוחפים את כל האנושות להתקדם. המדברים חשבו 
שאם הקב"ה נתן לכוח זה כל כך משמעות – אם כן לא יתכן שיתן לו לטעות. ממילא חשבו שכל מה 
שהאדם מדמיין הוא נכון. הרמב"ם עוקר טעות זו. לא הדמיון יוצר מציאות אלא האדם בפעולותיו 

ובבחירתו.

הרחבות
• מהו החלק האלוהי של נפש האדם לפי הרמב"ם?

ַהֶּנֶפׁש. הרמב"ם מתחיל למנות את חלקי הנפש, אולם מהו החלק בנפש  ְּבֶחְלֵקי  ַּכָּוָנֵתנּו  ְוָאׁשּוב ֶאל 
האדם  צורת  היא  אדם  של  בנפשו  המצויה  היתרה  "והדעת  הבריאה?  משאר  אותו  המייחד  האדם 
בצלמנו כדמותנו" ]הלכות יסודי התורה ד,  'נעשה אדם  זו נאמר בתורה  השלם בדעתו, ועל צורה 
ח; וכן במורה נבוכים א, א[. הדעת, יכולתו של האדם להפנים השגות רוחניות ולהתעלות, זהו צלם 
אלוהים שבאדם! כוח זה הינו השילוב המופלא בין כל חלקי הנפש אותם מונה הרמב"ם, החל מהכוח 
השכלי – המשיג את האמת הרוחנית והיא מתפרטת ומשתלבת בחייו עד שאפילו האכילה של האדם 
– בכוח הזן מרוממת מאכילת הבהמה, שהרי האדם מתקין את מזונותיו )ראה פסחים קיח., מאמרו 

של רבי יהושע בן לוי(.

• איפה ה'אנושיות' של כח הזן?
ַהֵחֶלק ַהָּזן. הרמב"ם מונה את חלק הזן כחלק מחלקי נפש האדם. לאור תובנה זו, שגם כוח הזן הוא 
חלק בלתי נפרד מ'הנפש האחת', הלכות כשרות למשל, מקבלות משמעות חדשה. מערכת העיכול 
הזן",  ל"כח  נזק  מסבות  אסורות  מאכלות  שבו.  אלוהים"  מ"צלם  נפרד  בלתי  חלק  היא  האדם  של 
ובזה הן פוגמות במעלתו הרוחנית הכוללת של האדם. "המאכלות האסורות מכניסים טומאה בלבו 

ובנפשו של אדם, עד שקדושתו של המקום ברוך הוא מסתלקת" ]מסילת ישרים יא[.

• איך בנויה האישיות?
שכל  נפש,  גוף,  חלקים:  משלושה  כמורכב  האדם  מבנה  את  מנסח  המהר"ל  גם  לרמב"ם,  בדומה 
ונשמה.  רוח  נפש,  במונחים:  משתמשים  המקובלים  הרמב"ם,  לעומת  א[.  פרק  ישראל  ]תפארת 
והנשמה  הזן,  ולכוח  לגוף  מקבילה  הנפש  החלוקות:  שתי  בין  כללי  דמיון  ישנו  ההבדלים,  למרות 

מקבילה לכוח השכלי ולשכל )ראה גם 'אמונות ודעות' ו, ג(.

שאלות לדיון
מהם החסרונות והיתרונות בנתינת משקל רב לכוח הדמיון?

איזה כוח מכוחות הנפש שלך היית רוצה לתקן או לפתח באופן מיוחד?

ֶפׁש•, ְואַֹמר: ֶחְלֵקי ַהּנֶ ָנֵתנּו ּבְ ּוָ ְוָאׁשּוב ֶאל ּכַ

ל, ְוַהּמֹוִליד  ל, ְוַהּדֹוֶחה ַהּמֹוָתרֹות�, ְוַהְמַגּדֵ ֲחִזיק, ְוַהְמַעּכֵ ך: ְוַהּמַ ּנּו ַהּכַֹח ַהּמֹוׁשֵ ן• - ִמּמֶ ַהֵחֶלק ַהּזָ
ָבִרים  ָראּוי ִלְדחֹותֹו. ְוַהּדְ ֶ ָראּוי ְלִהּזֹון ּבֹו ּוַמה ּשׁ ֶ ְפִריׁש ַמה ּשׁ ּיַ חֹות� ַעד ׁשֶ יל ַהּלֵ ְבּדִ ַהּדֹוֶמה, ְוַהּמַ
ִנְרֵאית  יֹוֵתר  ָתם  ֻעּלָ ּפְ ֵאיָבִרים  ּוְבֵאילּו  ִיְפֲעלּו,  ְוֵאיְך  ִיְפֲעלּו,  ה  ּוַבּמֶ ּכֹחֹות�,  ְבָעה  ִ ַהּשׁ ֵאּלּו  ַעל 
ּלֹו ָקׁשּור ִלְמֶלאֶכת  ְזָמן ָקצּוב - ֶזה ּכֻ ְכֶלה ֵמֶהם ּבִ ִמיד, ּוַמה ּיִ ֶהם ִנְמָצא ּתָ לּוָיה, ּוַמה ּמֵ ְויֹוֵתר ּגְ

ה.  קֹום ַהּזֶ ּמָ ָהְרפּוָאה, ְוֵאין צֶֹרְך ּבֹו ּבַ

ִמיָעה,  ְ ְוַהּשׁ ה,  ָהְרִאּיָ ֶהָהמֹון:  ֵאֶצל  ַהְמֻפְרָסִמים  ה,  ָ ַהֲחִמּשׁ ַהּכֹחֹות  ּנּו  ִמּמֶ  - יׁש  ְרּגִ ַהּמַ ְוַהֵחֶלק 
ׁש  ּיֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמֻיָחד  ֵאיָבר  לֹו  ְוֵאין  ַהּגּוף,  ַטח  ׁשֶ כֹל  ּבְ ִנְמָצא�  ְוהּוא  ּוׁש,  ּשׁ ְוַהּמִ ְוָהֵריַח,  ַעם,  ְוַהּטַ

ַעת ַהּכֹחֹות.  ְלַאְרּבַ

ים  ְרַבת ַהחּוׁשִ ים� ַאַחר ֵהָעְלָמם ִמּקִ ּוֵמי ַהּמּוָחׁשִ ר ִיְזּכֹר ִרּשׁ ה - הּוא ַהּכַֹח ֲאׁשֶ ְוַהֵחֶלק ַהְמַדּמֶ
ַהּכַֹח  ֶזה  יב  ַיְרּכִ ּוְלִפיָכך  ָצָתם.  ִמּקְ ְוַיְפִריד ְקָצָתם  יב ְקָצָתם ִעם ְקָצָתם,  ְוַיְרּכִ יגּום,  ִהּשִׂ ר  ֲאׁשֶ
ה  ַדּמֶ ּיְ ׁשֶ מֹו  ּכְ יָגם,  ְלַהּשִׂ ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ָלל,  ּכְ יָגם  ִהּשִׂ ּלֹא  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ יָגם -  ִהּשִׂ ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ִמן 
ֶאֶלף  ֲעַלת  ּבַ ה  ְוַחּיָ ָאֶרץ,  ּבָ ְוַרְגָליו  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ רֹאׁשֹו  ׁשֶ ְוָאָדם  ֲאִויר,  ּבָ ָרָצה  ְרֶזל  ּבַ ְסִפיַנת  ָהָאָדם 
ְמיֹון. ְוָכאן  ּדִ ה ְוַיְמִציֵאם ּבַ יֵבם ַהּכַֹח ַהְמַדּמֶ ְמָנעֹות, ַיְרּכִ ה ֵמֵאּלּו ַהּנִ ל, ְוַהְרּבֵ ֶרך ָמׁשָ ֵעיַנִים, ַעל ּדֶ
ב  ת ַהְמֻחּיָ ֲחֻלּקַ ת ַהְטָעָיָתם� ּבַ ּנַ נּו ָעֶליָה ּפִ ר ּבָ דֹוָלה, ֲאׁשֶ ה ַהּגְ עּות ַהְמֻגּנָ ִרים�' ַהּטָ ָטעּו 'ַהְמַדּבְ
ר�, ְולֹא  ה – ֶאְפׁשָ י ּכֹל ְמֻדּמֶ ֵני ָאָדם ַלְחׁשֹב, ּכִ בּו, אֹו ֵהִביאּו ּבְ ֵהם ָחׁשְ ְמָנע�. ׁשֶ ר ְוַהּנִ ְוָהֶאְפׁשָ

ַכְרנּו.  ּזָ מֹו ׁשֶ ִציאּוָתם ִנְמַנַעת, ּכְ ּמְ ָבִרים ׁשֶ יב ּדְ ה ַהּכַֹח ַיְרּכִ ּזֶ ָיְדעּו ׁשֶ

 – ֹּכחֹות  ַהִּׁשְבָעה  האדם.  שבגוף  הנוזלים   – ַהֵּלחֹות  שבגוף.  הפסולת  את  מפנה   – ַהּמֹוָתרֹות  ַהּדֹוֶחה 
המושך והמחזיק וכו' הנזכרים לעיל. ְוהּוא ִנְמָצא – חוש המישוש. ִרּׁשּוֵמי ַהּמּוָחִׁשים – הנקלט על ידי 
– ביססו את שיטתם  ַהְטָעָיָתם  ִּפַּנת  ָעֶליָה  ָּבנּו  – כת פילוסופים ערבים.  ַהְמַדְּבִרים  חמשת החושים. 
על טעות זו. ַּבֲחֻלַּקת ַהְמֻחָּיב ְוָהֶאְפָׁשר ְוַהִּנְמָנע – אפשר לחלק את המציאות לשלוש קבוצות: דברים 
שמוכרחים להיות קימים בעולם, דברים שיתכן שיהיו ויתכן שלא יהיו, דברים שלא יתכנו במציאות. 

ֹּכל ְמֻדֶּמה ֶאְפָׁשר – כל דבר שעולה בדמיון יתכן שישנו.

החלק הזן

החלק המרגיש

החלק המדמה
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ביאורים
שני החלקים העליונים ביותר בכוחות הנפש הם החלק המתעורר והחלק השכלי.

החלק המתעורר הוא הכוח שמניע את התחושות והרגשות. בעזרת כוח זה האדם לא רק נפגש 
עם המציאות שסובבת אותו אלא גם מגיב אליה. לאחר שהאדם נפגש עם מציאות מסוימת הנפש 
קובעת את היחס שלה לאותה מציאות ורגשותיה יהיו בהתאם. למשל: אדם נסע בכביש מסוכן 
וכמעט עשה תאונה. בפעם הבאה שיסע שם – כוח הדמיון יעלה לפניו את זיכרון הנסיעה ההיא 

וכוח המתעורר יגרום לו לפחד שיקרה לו שוב אותו דבר וידריך אותו לנסוע בזהירות.
פסגת הכוחות היא החלק השכלי. השכל יודע להבחין בין טוב לרע. להשכיל מהו המעשה הנכון 
ומהי ההשקפה הראויה. השכל הוא הכוח המרכזי היוצר הבדל מהותי בין האדם לבהמה. שאלות 
מוסר וצדק נובעות מהשכל. השאלה שהשכל שואל איננה רק שאלת ה'מה', שמתעסקת רק במה 
מתרחש במציאות אלא הוא מתמקד גם בשאלת ה'למה', שמתעסקת בהבנת המהות של העומד 
לפניו. הכוח השכלי שונה משאר הכוחות. הוא אחד מהם אך מעל לכולם. הוא זה שמנווט ומנהל 
אותם. אם השכל החליט לעשות טוב, כוח המדמה יושפע ממנו וידמיין ויחלום חלומות קדושים. 
כמו כן כוח המתעורר ירגיש תחושות והרגשות המתאימות להכוונת השכל – יאהב את הצדיקים 
וישנא את מעשי הרשע ואת חוסר היושר. כוחות הנפש 'מצפים' שהשכל ידריך אותם כי הוא יכול 
לצקת תוכן ומשמעות לפעולותיהם. הרמב"ם קורא לכך 'צורה'. השכל הופך את ה'חומר', שאר 
יוצק משמעות והאדם חי ללא דרך  כוחות הנפש, ליצירה בעלת משמעות. אך אם השכל אינו 
מגוונות. אדם אשר  להיות מעין בהמה משוכללת עם אפשרויות פעולה  הופך  הוא  כיוון  וללא 
משליט את השכל על כל כוחות נפשו הוא יכול להגיע לפסגות בעבודת ה' ולהידמות לעליון אשר 

כל מעשיו הם לאור הצדק והיושר.

הרחבות
• מהו ההבדל בין הכוח המדמה לכוח השכלי?

ְוַהֵחֶלק ַהִּׂשְכִלי - הּוא ַהֹּכַח ַהִּנְמָצא ָלָאָדם, ֲאֶׁשר ּבֹו ַיְׂשִּכיל. הכוח המדמה מסוגל לעבוד רק במגבלות 
החושים. הוא יכול לאחסן את המציאות הגשמית שנקלטה אצל האדם או להשתמש בה, אבל 
אין בכוחו לזכור אלא מה שנמסר לו על ידי החושים. השכל, לעומתו, מסוגל לפענח לעומק את 
המציאות הגשמית, ולהגיע להשגות מופשטות שנמצאות מעבר ליכולת החושית. רק השכל יכול 
להבין שהספר שראו העיניים הוא פרט מתוך אינספור 'ספרים' שכולם שייכים למודל כללי אחד, 
ולכן צבע הספר וגודלו אינם חלק ממהותו של ה'ספר'. מבחינת כוח המדמה, כל עצם בעולם הוא 
מיוחד במינו, ולכן שני ספרים שונים זה מזה, בדיוק כפי שהספר שונה מהשולחן. הכוח המדמה 
הוא אחד מכוחות הגוף, ולכן הוא שייך גם לבעלי חיים. השכל הוא כוח רוחני בעל יכולת הפשטה, 

ולכן הוא שייך רק לאדם )להרחבה: מורה נבוכים, חלק א פרק עג, הקדמה עשירית(.
• מהי תכלית השכל שניתן לאדם?

ּובֹו ִּתְהֶיה ַהִהְתּבֹוְננּות, ּובֹו ִיְקֶנה ַהָחְכמֹות, ּובֹו ַיְבִחין ֵּבין ַהְמֻגֶּנה ְוַהָּנֶאה. 'שהאדם לפני שילמד אינו 
אלא כבהמה, כי לא נבדל האדם משאר בעלי החיים אלא בהיגיון, שהוא חי בעל היגיון, רצוני 
וכל  וישתבח  וגדול שבמושכלות השגת אחדות הבורא יתעלה  במלת היגיון השגת המושכלות. 
ששאר המדעים אינם אלא כדי שיוכשר בהם עד אשר  הקשור בכך מן המדעים האלוהיים, לפי 
יגיע אל מדעי האלוהות' ]הקדמה למשנה[. זה גם מסביר מדוע לדעת הרמב"ם ה'שכל' הוא צלם 

אלוהים שבאדם.
• השכל הוא חלק מהנפש?

ֶׁשֹּזאת ַהֶּנֶפׁש ָהַאַחת, ֲאֶׁשר ָקַדם ִסּפּור ֹּכחֹוֶתיָה, אֹו ֲחָלֶקיָה, ִהיא ַּכֹחֶמר, ְוַהֵּׂשֶכל ָלּה צּוָרה. כאן מבחין 
ואילו  הנבדל,  השכל  שהיא  הנפש  צורת  לבין  מהנפש,  חלק  שהוא  השכלי  הכוח  בין  הרמב"ם 
בהלכות יסודי התורה )ד, ח( הוא כותב "והדעת היתרה המצויה בנפשו של אדם היא צורת האדם", 
מכך נשמע שגם צורת הנפש היא חלק מהנפש, ואיננה נבדלת. נראה שתכלית האדם היא להוציא 
אל הפועל את הכוח השכלי בעזרת השכל, עד שימזג את נפשו עם השכל העליון )להרחבה: כוזרי 

א, א(.

שאלות לדיון
האם הכוח המתעורר הוא כוח הרצון?

מה יחסה של החברה לאנשי מעשה, לאנשי יצירה וספרות, ולאנשי רוח ומחקר?

ה ַהּכַֹח ָיבֹואּו  ּתֹוֵקק ָהָאָדם ִלְדַבר ָמה, אֹו ִיְמָאֵסהּו. ּוִמּזֶ ר ּבֹו ִיׁשְ ְתעֹוֵרר - הּוא ַהּכַֹח ֲאׁשֶ ְוַהֵחֶלק ַהּמִ
ְוַהִהְתַרּצּות�,  ַעס  ְוַהּכַ ּנּו,  ַבר ָמה אֹו ַהִהְתַרֲחקּות ִמּמֶ ּדְ ּוְבִחיַרת  ִריָחה,  ְוַהּבְ ה�  ׁשָ ּקָ ֻעּלֹות ַהּבַ ּפְ
ים.  ּיִ ְפׁשִ ְקִרים ַהּנַ ה ֵמֵאּלּו ַהּמִ ְנָאה, ְוַהְרּבֵ ַחד ְוָהֹעז, ְוָהַאְכָזִרּיּות ְוָהַרֲחָמנּות, ְוָהַאֲהָבה ְוַהּשִׂ ְוַהּפַ
ה, ְוכַֹח ָהֶרֶגל ַעל ַהֲהִליָכה, ְוכַֹח ָהַעִין  ִפיׂשָ ד ַעל ַהּתְ כַֹח ַהּיָ ּוְכֵלי ֵאּלּו ַהּכֹחֹות - ּכֹל ֵאיְבֵרי ַהּגּוף, ּכְ
ְרִאים, ָאְמָנם ֵהם  ִרים ְוַהּנִ ְסּתָ ָאר ָהֵאיָבִרים, ַהּנִ ַחד. ְוֵכן ׁשְ ב ַעל ָהעֹז אֹו ַהּפַ ה, ְוכַֹח ַהּלֵ ַעל ָהְרִאּיָ

ְתעֹוֵרר.  ִלים ְלֶזה ַהּכַֹח ַהּמִ ְוֹכחֹוֵתיֶהם ּכֵ

ּובֹו  ַהִהְתּבֹוְננּות,  ְהֶיה  ּתִ ּובֹו  יל•,  ּכִ ַיׂשְ ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ָלָאָדם,  ְמָצא  ַהּנִ ַהּכַֹח  הּוא   - ְכִלי  ַהּשִׂ ְוַהֵחֶלק 
י,  ֻעּלֹות, ֵחֶלק ֵמֶהן ַמֲעׂשִ ֻעּלֹות. ְוֵאּלּו ַהּפְ ֶאה• ִמן ַהּפְ ה ְוַהּנָ ין ַהְמֻגּנֶ ִיְקֶנה ַהָחְכמֹות, ּובֹו ַיְבִחין ּבֵ
ר ּבֹו ֵיַדע ָהָאָדם  י. ְוָהִעּיּוִני, הּוא ֲאׁשֶ ְבּתִ ּנּו ַמֲחׁשַ י, ּוִמּמֶ ּנּו ְמַלאְכּתִ י, ִמּמֶ ֲעׂשִ ְוֵחֶלק ִעּיּוִני�. ְוַהּמַ
י,  ַלאְכּתִ ְראּו 'ָחְכמֹות' ְסָתם. ְוַהּמְ ר ִיּקָ ֵהן, ְוֵאּלּו ֵהן ֲאׁשֶ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ּנֹות ּכְ ּתַ ֵאיָנן ִמׁשְ ְמָצאֹות ׁשֶ ַהּנִ
נּות.  ּפָ ְוַהּסַ ְוָהְרפּוָאה  ָהֲאָדָמה,  ַוֲעבֹוַדת  רּות,  ּגָ ַהּנַ מֹו  ּכְ ָלאכֹות,  ַהּמְ ִנְלַמד  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ַהּכַֹח  הּוא 
ַלֲעׂשֹותֹו,  ִיְרֶצה  ר  ֲאׁשֶ ֵעת  ּבְ ַלֲעׂשֹותֹו  ִיְרֶצה  ר  ֲאׁשֶ ָבר  ּדָ ּבַ ִיְתּבֹוֵנן  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ הּוא  י,  ְבּתִ ֲחׁשַ ְוַהּמַ

ה.  ָעׂשֶ ּיֵ ר - ֵאיך ָצִריך ׁשֶ ר ַלֲעׂשֹותֹו ִאם לֹא, ְוִאם ֶאְפׁשָ ַהִאם ֶאְפׁשָ

ה. ֶפׁש ֵהּנָ ֵכר ֵמִעְנַין ַהּנֶ ּזָ ּיִ ָראּוי� ׁשֶ ֶ עּור ַמה ּשׁ ֶזה ׁשֵ

ֶכל ָלּה  ְוַהּשֵׂ חֶֹמר,  ּכַ ּכֹחֹוֶתיָה, אֹו ֲחָלֶקיָה, ִהיא  ר ָקַדם ִסּפּור  ֶפׁש ָהַאַחת, ֲאׁשֶ ַהּנֶ ּזֹאת  ׁשֶ ְוַדע, 
ַהִהיא  ַהּצּוָרה  ְלִקּבּול  ּה  ּבָ ׁשֶ ַהֲהָכָנה  ְמִציאּות  ְהֶיה  ּתִ  - ַהּצּוָרה  ָלּה  ֶנה  ּקָ ּתִ לֹא  ְוִאם  צּוָרה�•. 
לֹא ַדַעת ֶנֶפׁש לֹא טֹוב" )משלי יט,  ם ּבְ ָלה, ּוְכִאּלּו ִהיא ְמִציאּות ֶהֶבל. ְוהּוא ָאְמרֹו: "ּגַ ְלַבּטָ
ַעת - לֹא  לֹא ּדַ ְהֶיה ֶנֶפׁש ּבְ א ּתִ ֶנה ָלּה צּוָרה, ֶאּלָ ּקָ ּתִ ּלֹא  ִציאּות ֶנֶפׁש ׁשֶ ּמְ ב(, ְרצֹונֹו לֹוַמר, ׁשֶ
גּו - ֵאין ֶזה ְמקֹומֹו, ְולֹא  ה ֵהם, ְוֵהיַאך ֻיּשְׂ ּמָ ָכִלים ּכַ ּבּור ַעל ַהּצּוָרה ְוַהחֶֹמר, ְוַהּשְׂ טֹוב. ָאְמָנם ַהּדִ
ר ָזַכְרנּו. ְוָכאן  בּוָאה ֲאׁשֶ ּדֹות, ְוהּוא יֹוֵתר ָנאֹות ְלֵסֶפר ַהּנְ ר ַעל ַהּמִ ְרֶצה ְלַדּבֵ ּנִ ַמה ׁשֶ ִנְצָטֵרך לֹו ּבְ

ַאֵחר.  ֶרק, ְוַאְתִחיל ּבְ ַאְפִסיק ֶזה ַהּפֶ

כדוגמת  מופשטות  חכמות   – ִעּיּוִני  הכעס.  היפך  התפייסות,   – ַהִהְתַרּצּות  החיפוש.   – ַהַּבָּקָׁשה 
המתמטיקה. ֵׁשעּור ַמה ֶּׁשָראּוי – כפי כמות הידע הנצרך. ֹחֶמר וצּוָרה – הצורה היא נתינת משמעות 

ותוכן לחומר הגולמי.

החלק המתעורר

החלק השכלי

חשיבות נפש 

האדם נובעת רק 

מכח השכל
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ביאורים
האחריות האישית. השלב הנוסף הוא  השלב הראשון שלמדנו בבניין הנפש בדרך לחסידות הוא 
הבחירה החופשית. הבחירה החופשית היא "עיקר גדול הוא והוא עמוד התורה והמצווה" ]הלכות 
 - תשובה ה, ג[, היא הבסיס המוסרי לתביעה שלנו מהאדם להיות טוב. אם האדם כפוף ומוכרח 
אין מקום לשכר ועונש ולתורה כולה. בפרקנו הרמב"ם דן בשאלה באילו כוחות מחלקי הנפש יש 

בחירה חופשית. האדם אחראי על הפעלתו הנכונה והראויה של הכוח שיש בו בחירה חופשית.

למשל,  האדם.  של  בחירתו  ללא  גם  פועל  הזן  החלק  בחירה.  כוח  לאדם  אין  הטבעיים  בחלקים 
יכולת של האדם לשנות את פעולתם. גם החלק  המעיים פועלות את פעולת עיכול האוכל ללא 

המדמה, זוכר אירועים שהתרחשו ומרכיב מהם דמיונות חדשים ללא בחירתו של האדם.

יכול לבחור אם לראות או לשמוע את הדבר  בחמשת החושים. אני  יש כוח בחירה  זאת,  לעומת 
השלילי או לחסום את עיניי ואוזניי.

גם בחלק המתעורר ישנה בחירה חופשית. אני יכול לשלוט על הרגשות שלי. ציווי התורה "ואהבת 
לרעך כמוך" או "לא תחמוד" מגלה שהרגשות הם בשליטתנו, שאם לא כן לא שייך היה לצוות על 
יכולים להשפיע על הרגשות? הרגשות מושפעים מתפיסת עולם. אם האדם החליט  כך. איך אנו 
בשכלו שדבר מסוים או טוב - הוא יחוש כלפיו רגשות חיוביים. וכן להפך. למשל, אם אני חושב 
שאדם מסוים הוא מושחת - יתעורר בתוכי רגש של סלידה כלפיו. לעומת זאת אם אני אלמד כמה 
יהיו מכוונים לפי מה  ה' מטיב לכל - אתמלא באהבה גדולה וביראת שמים. כדי שרגשות האדם 
ולפתח תפיסת עולם ביחס אליהם.  שהתורה מדריכה הוא צריך ללמוד בשכלו על אותם דברים 

בדרך זו ממילא ההרגשות יצופו ויעלו בדרך הראויה.

גם בחלק השכלי יש בחירה. השכל אינו כלי אובייקטיבי לגמרי. שהרי אם כן, היינו יכולים להכריע 
את כל המחלוקות בעולם וכולם היו חושבים אותו דבר. יש לשכל הנחות יסוד ששונות מאדם לאדם. 
לכן יכול להיות גאון שהוא מוסרי וצדיק, ומאידך יתכן גם חכם להרע ששכלו משועבד להרס. אדם 
מחויב לבחור בגישה בסיסית מוסרית לפני הניתוח השכלי. האדם צריך להפעיל את שכלו על פי קנה 

מידה מוסרי.

הרחבות
• האמנם אין בחירה בכוח המדמה?

היעב"ץ בפירושו מוכיח, שגם בכוח  ְוַהֵחֶלק ַהְמַדֶּמה - ֵאין ִמְׁשַמַעת ָּבֶהם ְוֹלא ֶמִרי.  ַהָּזן  ֲאָבל ַהֵחֶלק 
אדם  יהרהר  ש"שלא  שאומרת  הגמרא  דברי  פי  על  הרמב"ם,  לדעת  בניגוד  בחירה  ישנה  המדמה 
רואים שיש לאדם אפשרות לשלוט על  כן  כ.[. אם  זרה  ]עבודה  בלילה"  לידי טומאה  ויבוא  ביום 
כוח הדמיון שלו. אכן, בלשון הרמב"ם בעניין זה כלול תירוץ לקושיה זו, ולשונו היא שאסור לאדם 
תוצאה  הוא  עצמו  שההרהור  כלומר  יט[,  כא,  ביאה  איסורי  ]הלכות  הרהור"  לידי  עצמו  "להביא 

טבעית שלא ניתנת לשליטה, והמצווה היא להימנע מהסיבה שגורמת אותו.

• מהי המבוכה לגבי הכוח השכלי, וכיצד הכריע בה הרמב"ם?
ָאְמָנם ַהֵחֶלק ַהִּׂשְכִלי - ֵיׁש ּבֹו ְמבּוָכה. השכל עובד לפי כללים קבועים, להגיון יש חוקיות משלו. לכן 
מסתבר שאין בחירה בכוח זה. אולם הכוח השכלי הוא לא עצמאי כמו שזה נראה. יתכנו הנחות יסוד 
ידועות מראש, שהשכל כבר משועבד אליהם ולכל היותר בא לאשש אותן. למשל, מקור האמונה 
להוכיח אמונת  כדי  ישתמש בשכלו  האם  לאדם,  נתונה  לחכמה. הבחירה  במסורת הקודמת  הוא 
אמת, או אמונה בטלה. )"שיתברר אצלנו בפעל מה שידענו מנביאי האלהים במדע", אמונות ודעות, 

הקדמה; כוזרי א, סה(.

• מהי שלימות האדם?
ָאְמָנם ַהַּמֲעלֹות, ֲהֵרי ֵהן ְׁשֵני ִמיִנים: ַמֲעלֹות ִמּדֹות, ּוַמֲעלֹות ִׂשְכִלּיֹות. על פי שני סוגי המעלות שפירט 
כאן הרמב"ם, בשכל ובמידות, הוא מנסח את השלימות האנושית: "שהתכלית בעולמינו זה... הוא 
איש מלומד בעל מדות טובות. וכאשר נקנו למי שהוא מהמין האנושי המדע והמעשה... אדם שהוא 

במצב זה הוא המטרה" ]רמב"ם, הקדמה למשנה[.

שאלות לדיון
במה שייכת בחירה ביחס לכוח הדמיון? כיצד האדם יכול לשלוט על כוח הדמיון שלו?

האם שייכת פסיקה והכרעה בתחום האמונה כמו בתחום ההלכה הנגלית? האם אפשר לכפות 
דעה בתחומי הדעת והאמונה?

 ַהֶּפֶרק ַהֵּׁשִני
ְּבִמְרֵיי� ֹּכחֹות ַהֶּנֶפׁש, ּוִביִדיַעת ַהֵחֶלק ֲאֶׁשר ּבֹו, אֹו לֹו, ִיָּמְצאּו 

ַהַּמֲעלֹות ְוַהְּפִחיֻתּיֹות

ֶפׁש, ְוֵהם ַהֵחֶלק  ֵני ֲחָלִקים ֵמֶחְלֵקי ַהּנֶ ְצאּו ִלׁשְ ים� ָאְמָנם ִיּמָ ַמַעת ַהּתֹוִרּיִ ׁשְ ִרי ְוַהּמִ י ַהּמֶ ע, ּכִ ּדַ
ֲאָבל  ְצוֹות.  ְוַהּמִ ָהֲעֵברֹות  ּכֹל  ִיְהיּו  ַהֲחָלִקים  ֵאּלּו  ֵני  ּוִבׁשְ ם,  ְלַבּדָ ְתעֹוֵרר  ַהּמִ ְוַהֵחֶלק  יׁש  ְרּגִ ַהּמַ
ִחיָרה  ְוַלּבְ ַעת  ַלּדַ ְוֵאין  הֹוִאיל  ֶמִרי•,  ְולֹא  ֶהם  ּבָ ַמַעת  ִמׁשְ ֵאין   - ה  ַהְמַדּמֶ ְוַהֵחֶלק  ן  ַהּזָ ַהֵחֶלק 
ְרֶאה  פַֹעל ָמה. ֲהלֹא ּתִ יָלם ּבְ ָתם, אֹו ְלַהְגּבִ ֻעּלָ ל ּפְ ָלל, ְולֹא יּוַכל ָהָאָדם ְלַבּטֵ ה ּכְ ֵניֶהם ַמֲעׂשֶ ׁשְ ּבִ
ָאר  ׁשְ ּבִ ן  ּכֵ ֵאין  ֶ ּשׁ ָנה, ַמה  ֵ ֵעת ַהּשׁ ּבְ ִיְפֲעלּו  ה,  ְוַהְמַדּמֶ ן  ַהּזָ ֵני ֵאּלּו ַהֲחָלִקים, ְרצֹוִני לֹוַמר:  י ׁשְ ּכִ
ֶזה  ְהֶיה ּבְ ּיִ ר ׁשֶ ֶאְפׁשָ ְכִלי - ֵיׁש ּבֹו ְמבּוָכה•, ֲאָבל ֲאִני אֹוֵמר ׁשֶ ֶפׁש. ָאְמָנם ַהֵחֶלק ַהּשִׂ ּכֹחֹות ַהּנֶ
ית. ֲאָבל ֵאין ּבֹו  ָעה ֲאִמּתִ ֵטָלה� אֹו ֱאמּוַנת ּדֵ ָעה ּבְ ַמַעת ָוֶמִרי, ְלִפי ֱאמּוַנת ּדֵ ן ִמׁשְ ם ּכֵ ַהּכַֹח ּגַ
ֵני  ׁשְ ּבִ י ְלַמְעָלה ׁשֶ ה ִמְצָוה אֹו ֲעֵבָרה, ּוְלִפיָכך ָאַמְרּתִ ם ַמֲעׂשֵ ְסָתם ׁשֵ ָאֵמר ָעָליו ּבִ ּיֵ ה, ׁשֶ ַמֲעׂשֶ

ְצוֹות.  ְצאּו ָהֲעֵברֹות ְוַהּמִ ַהֲחָלִקים ָהֵהם ִיּמָ

ִמיֵני  ֵני  ׁשְ ן  ּוְכֶנְגּדָ ְכִלּיֹות•.  ׂשִ ּוַמֲעלֹות  ִמּדֹות,  ַמֲעלֹות  ִמיִנים:  ֵני  ׁשְ ֵהן  ֲהֵרי  ֲעלֹות,  ַהּמַ ָאְמָנם 
ִחיֻתּיֹות.  ַהּפְ

ּבֹות  ְכִלי. ֵמֶהן - ַהָחְכָמה, ְוִהיא ְיִדיַעת ַהּסִ ְצאּו ַלֵחֶלק ַהּשִׂ ְכִלּיֹות, ֲהֵרי ֵהן ִיּמָ ֲעלֹות ַהּשִׂ ָאְמָנם ַהּמַ
ּנּו  ּוִמּמֶ ֶכל,  ְוַהּשֵׂ ִסּבֹוָתיו.  ֵיָחְקרּו  ר  ֲאׁשֶ ָבר  ַהּדָ ְמִציאּות  ְיִדיַעת  ַאַחר  רֹובֹות,  ְוַהּקְ ָהְרחֹוקֹות 
ֶכל  ּנּו ׂשֵ לֹות ָהִראׁשֹונֹות�, ּוִמּמֶ ּכָ ׂשְ ַבע, ְרצֹוִני לֹוַמר: ַהּמֻ ּטֶ ג ָלנּו ּבַ ר ֻיּשַׂ ֶכל ָהִעּיּוִני, ְוהּוא ֲאׁשֶ ַהּשֵׂ
ְמִהירּות  ָבר ּבִ ת ַהּדָ ִפיׂשַ ִנְקֶנה�. ְוֵאין ֶזה ְמקֹומֹו. ּוֵמֶהן - ַהֲחִריפּות ְוטּוב ַהֲהָבָנה, ְוהּוא טּוב ּתְ

ם. ֶנְגּדָ ּכְ ְזָמן ָקָצר ְמֹאד. ּוְפִחיֻתּיֹות ֶזה ַהּכַֹח - ֵהֶפך ֵאּלּו, אֹו ׁשֶ לֹא ְזָמן, אֹו ּבִ ּבְ

ֶזה ָהִעְנָין  יׁש ּבְ ְרּגִ ְתעֹוֵרר ְלַבּדֹו, ְוַהֵחֶלק ַהּמַ ְצאּו ַלֵחֶלק ַהּמִ ּדֹות, ֲהֵרי ֵהן ִיּמָ ְוָאְמָנם ַמֲעלֹות ַהּמִ
ָפה,  ִהירּות, ְוָהַעִין ַהּיָ ּזְ ְתעֹוֵרר. ּוַמֲעלֹות ֶזה ַהֵחֶלק ַרּבֹות ְמֹאד, ּכַ ׁש� ַלֵחֶלק ַהּמִ ּמָ א ׁשַ ֵאינֹו ֶאּלָ
ֱאָמנּות ְוזּוָלָתן. ּוְפִחיֻתּיֹות ֶזה ַהֵחֶלק  בּוָרה, ְוַהּנֶ קּות, ְוַהּגְ ּפְ ְבָלנּות, ְוָהֲעָנָוה, ְוַהִהְסּתַ ֶדק, ְוַהּסַ ְוַהּצֶ

ֶהן. ּתּור ּבָ ה אֹו ַהּיִ ֵאּלֶ הּוא ַהִחּסּור ּבָ

הּוא  ׁשֶ ֵיָאֵמר  ְוָאְמָנם  ִחיתּות,  ּפְ ְולֹא  ַמֲעָלה  לֹא  ּבֹו  ֵיָאֵמר  לֹא   - ה  ְוַהְמַדּמֶ ן  ַהּזָ ַהֵחֶלק  ֲאָבל 
ַטל ִעּכּולֹו, אֹו ִנְפַסד,  לֹוִני ִעּכּולֹו טֹוב, אֹו ּבָ ּפְ ָאֵמר ׁשֶ ּיֵ מֹו ׁשֶ ִתְקנֹו. ּכְ ּלֹא ּכְ ִתְקנֹו אֹו ׁשֶ ִמְתַנֵהל ּכְ
ַמה  ְוֶזה  ִחיתּות.  ּפְ ְולֹא  ַמֲעָלה  לֹא  ֶזה  כֹל  ּבְ ְוֵאין  ִתְקנֹו,  ּכְ ִמְתַנֵהל  הּוא  אֹו  ְמיֹונֹו,  ּדִ ִנְפַסד  אֹו 

ֶרק. ֶזה ַהּפֶ ָרִצינּו ְלָכְללֹו ּבְ ֶ ּשׁ

– מחשבת  – בחטאי. ַהֶּמִרי ְוַהִּמְׁשַמַעת ַהּתֹוִרִּיים – עבירות וקיום מצוות. ֱאמּוַנת ֵּדָעה ְּבֵטָלה  ְּבִמְרֵיי 
ֵׂשֶכל  וההיגיון.  ההיסק  דרכי  של  ופיתוח  לימוד  בלא  השכל  הבנת   – ָהִראׁשֹונֹות  ַהֻּמְׂשָּכלֹות   כפירה. 

ִנְקֶנה – פיתוח השכל שנרכש באמצעות הלימוד. ַׁשָּמׁש – כלי עזר.
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ביאורים
מהי מהותה של הנפש? שאלה זו העסיקה פסיכולוגים רבים במהלך הדורות. אין זו שאלה 
היא  ומתי  בריאה  הנפש  מתי  נדע  הנפש  של  מהותה  מהי  שנדע  ברגע  שהרי  תיאורטית, 
חולה וצריכה טיפול. אין לכך הסכמה ברורה בין הפסיכולוגים. לכן המציאות בפועל מגלה 
שהפסיכולוגים מטפלים בנפש ובעיותיה לאור נורמות חברתיות. מה שסוטה מהנורמה הוא 
ואין לו שום בעיה נפשית שנראית  נורמטיבי, שפועל ומצליח  סטייה שצריכה טיפול. אדם 
בעיני החברה כסטייה – לא צריך טיפול פסיכולוגי. הוא יכול להיות אדם בעל גאווה גדולה 
אך לא נחשב כבעל בעיה שהפסיכולוגים יצטרכו לטפל בה. הסיבה לכך היא שהם מנתחים 

את הנפש לפי מה שנגלה לעיניהם.

הרמב"ם מגלה לנו שחכמי ישראל יודעים מהי מהותה של הנפש ומהם תכונותיה הבסיסיות. 
יוצר האדם לימד אותנו מהפסוק "ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָהֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ָיָׁשר..." ]קהלת ז, כט[ שנפש 
היושר  נגד  שהיא  מידה  כל  הזאת,  מהישרות  סטייה  כל  ממילא  וטהורה.  ישרה  היא  האדם 
והטוב, היא מחלה שצריך לטפל בה. בריאות הנפש היא כשהאדם ישר ועושה טוב. וממילא 

אדם בעל גאווה הוא אדם חולה שזקוק לטיפול נפשי.

מי יכול לעזור לאדם לרפא את נפשו? החכמים. דווקא חכמי ישראל שספונים במעמקי התורה 
הם אלו שיודעים על מחלותיה של הנפש ויודעים בדיוק את הדרך לריפוי. רק מי שהקיף את 
מרחבי התורה, שהיא השרטוט האלוהי של ריבונו של עולם המתווה את היסודות של העולם 
ושל האדם, יכול לזהות את המחלה ואת הדרך לריפויה. אגב, זו הסיבה לכך שדווקא הרמב"ם 
שכתב את הי"ד החזקה והקיף את התורה כולה, יכול היה לכתוב חיבור מקיף על נפש האדם. 

מרחבי התורה גילו לעיניו את מהותה של הנפש האנושית ואת הדרכים לפיתוחה.

הרחבות
• מהי בריאות הנפש?

ַלֶּנֶפׁש ְּבִריאּות ָוֹחִלי. הרמב"ם מדגיש שבריאות הנפש אינה נמדדת רק במעשים טובים, אלא 
קודם כל במידות טובות. התורה דורשת שהאדם יהיה טוב, ולא רק יעשה טוב. שיזדהה עם 
הטוב ויחפוץ בו ולא יסתפק בביצוע מטלות )להרחבה: הקדמה ל'חובות הלבבות'(. מאידך, 
מדות טובות שלא באות לידי ביטוי במעשים, מעידות על חולשתן. נפש בריאה כוללת תיקון 

פנימי וחיצוני.

• אי אפשר לעשות רע בלי לחשוב שהוא טוב?
חֹוֵלי ַהְּנָפׁשֹות... ִיָּדֶמה ָלֶהם ְּבַמה ֶּׁשֵהן ָרעֹות ֶׁשֵהן טֹובֹות. גם 'חולה נפש' מרגיש צורך להצדיק 
את התנהגותו. קשה למצוא אדם שיצהיר בגלוי שאיננו ערכי. לרוב, הוא ינסה להסביר לעצמו 
ֶאת  ָהֱאֹלִהים  "ָעָׂשה  ככזה.  נראה  שאיננו  למרות  מוסרי  נחשב  חייו  אורח  כיצד  לאחרים  או 

ָהָאָדם ָיָׁשר ְוֵהָּמה ִבְקׁשּו ִחְּׁשֹבנֹות ַרִּבים" ]קהלת, ז כט[.

השיפוט המוסרי של האדם לעתים משקף את האישיות שלו. האדם מסוגל להורות היתר 
הלכתי כדי לתת כיסוי לחולשה רוחנית – "כל קולא צריכה בדיקה, כי אע"פ שיכולה להיות 
ו[. היות  ]מסילת ישרים  ישרה ונכוחה, אמנם קרוב הדבר שתהיה מעצות היצר ומרמותיו" 
ונפש האדם אחת, ישנה השפעה הדדית בין חלקיה. הכוח השכלי עלול להיות משוחד על ידי 

הכוח המתעורר.

• איך חולה נפש יכול למות?
ֶׁשהּוא ָימּות ְּבִלי ָסֵפק. "צדיקים במיתתם קרויים חיים, רשעים בחייהם קרויים מתים" ]ברכות 
יח.[. לחיי האדם יש ייעוד שבלעדיו הם מאבדים משמעות. החיים באמת אינם נמדדים על פי 

יכולת גופנית, אלא על פי תנועה רוחנית.

שאלות לדיון
האם החברה אחראית לסייע לאדם שגרם לעצמו חולי גופני או נפשי )עישון, אוכל לא בריא, 
התנהגות מידתית לא ראויה(? כמה משאבים יש להפנות לטיפול בחולי הגוף וכמה בחולי 

הנפש?

 ַהֶּפֶרק ַהְּׁשִליִׁשי
ָּבֳחָלֵיי ַהֶּנֶפׁש

ִהיא,  ֶפׁש  ַהּנֶ ּוְבִריאּות  ָוחִֹלי.  ִריאּות  ּבְ ּגּוף  ּלַ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָוחִֹלי•,  ִריאּות  ּבְ ֶפׁש  ַלּנֶ ְדמֹוִנים:  ַהּקַ ָאְמרּו 
ֻעּלֹות  ִמיד ַהּטֹובֹות ְוַהֲחָסִדים ְוַהּפְ ֶהם ּתָ ה ּבָ ֲעׂשֶ ּתַ כּונֹות ׁשֶ כּונֹוֶתיָה ּוְתכּונֹות ֲחָלֶקיָה ּתְ ְהיּו ּתְ ּיִ ׁשֶ
ִמיד ָהָרעֹות  ֶהם ּתָ ה ּבָ ֲעׂשֶ ּתַ כּונֹות ׁשֶ כּונֹוֶתיָה ּוְתכּונֹות ֲחָלֶקיָה ּתְ ְהיּו ּתְ ּיִ אֹות. ְוָחְלָיּה הּוא, ׁשֶ ַהּנָ
ְחקֹר ַעל ֶזה.  ִריאּות ַהּגּוף ְוָחְליֹו - ְמֶלאֶכת ָהְרפּוָאה ּתַ ֻעּלֹות ַהְמֻגּנֹות. ָאְמָנם ּבְ ִעים ְוַהּפְ ׁשָ ְוַהּפְ

הּוא  ֶ הּוא ַמר, ּוְבַמה ּשׁ הּוא ָמתֹוק ׁשֶ ֶ ַמה ּשׁ ָתם�, ּבְ ׁשָ חֹוֵלי ַהּגּופֹות ְיַדּמּו, ְלֶהְפֵסד ַהְרּגָ ּוְכמֹו ׁשֶ
ֲהָנָאָתם  ל  ְוִתְגּדַ ֲאָוָתם  ּתַ ְוֶתֱחַזק  ָנאֹות,  י  ְלּתִ ּבִ צּוַרת  ּבְ אֹות�  ַהּנָ רּו�  ִויַצּיְ ָמתֹוק,  הּוא  ׁשֶ ַמר 
יט  ַהּטִ ֲאִכיַלת  ּכַ ַצַער,  ֶהם  ּבָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ א  ֶאּלָ ִריִאים,  ַלּבְ ָלל  ּכְ ֶהם  ּבָ ֲהָנָאה  ֵאין  ׁשֶ ְדָבִרים  ּבִ
ר  זֹונֹות ֲאׁשֶ ֵאּלּו ִמן ַהּמְ ָבִרים ָהֲעפּוִצים� ְמֹאד ְוַהֲחמּוִצים ְמֹאד, ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ָחם ְוֶהָעָפר, ְוַהּדְ ְוַהּפֶ
ָפׁשֹות, ְרצֹוִני לֹוַמר: ָהָרִעים ּוַבֲעֵלי  ן חֹוֵלי ַהּנְ א ִיְמֲאסּו אֹוָתם - ּכֵ ִריִאים ֶאּלָ לֹא ִיְתַאּוּו ָלֶהם ַהּבְ
ֵהן ָרעֹות. ְוָהַרע  ֵהן טֹובֹות ׁשֶ ֶ ֵהן טֹובֹות, ּוְבַמה ּשׁ ֵהן ָרעֹות ׁשֶ ֶ ַמה ּשׁ ֶמה ָלֶהם ּבְ ַהֶחְסרֹונֹות, ִיּדָ

ֵהן טֹובֹות•. ְגַלל ֳחִלי ַנְפׁשֹו ׁשֶ ה ּבִ ֱאֶמת ָרעֹות, ִויַדּמֶ ר ֵהן ּבֶ ִמיד ַלַהְפָלגֹות�, ֲאׁשֶ ה ּתָ ִיְתַאּוֶ

ֲאלּו ָהרֹוְפִאים, ְויֹוִדיעּום  ר ֵיְדעּו ָחְלָים ְולֹא ֵיְדעּו ְמֶלאֶכת ָהְרפּוָאה, ִיׁשְ ֲאׁשֶ ַהחֹוִלים, ּכַ ּוְכמֹו ׁשֶ
אּוִסים�  ַהּמְ ָבִרים  ַהּדְ ָלַקַחת  ְוַיְכִריחּום  ָעֵרב,  ַדּמּוהּו  ּיְ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ְוַיְזִהירּום  ֲעׂשּו,  ּיַ ׁשֶ ָראּוי  ָמה 
ָפׁשֹות,  ן חֹוֵלי ַהּנְ אּוס - ּכֵ ּמָ ּטֹוב ְוִלְמאֹס ּבַ ְבִריאּו ּגּופֹוֵתיֶהם ְוָיׁשּובּו ִלְבחֹר ּבַ ּיַ ִרים, ַעד ׁשֶ ְוַהּמָ
ר  ֲאׁשֶ ָהָרעֹות  ֵמאֹוָתן  ְוַיְזִהירּום  ָפׁשֹות,  ַהּנְ רֹוְפֵאי  ֵהם  ר  ֲאׁשֶ ַהֲחָכִמים,  ֲאלּו  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ָלֶהם  ָראּוי 
ֶרק  ּפֶ ּבַ ְנָבֲאָרּה  ר  ֲאׁשֶ ֶפׁש,  ַהּנֶ ִמּדֹות  ּה  ּבָ אּו  ְיֻרּפְ ר  ֲאׁשֶ ָלאָכה  ּמְ ּבַ אּום  ִויַרּפְ טֹובֹות,  בּון  ַיְחׁשְ

ַאֲחֵרי ֶזה. ׁשֶ

ְולֹא  ּבֹו  יׁשּו  ַיְרּגִ אֹו  ִריאּות,  ּבְ ִויַדּמּוהּו  ָחְלָים,  ּבְ יׁשּו  ַיְרּגִ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ָפׁשֹות  ַהּנְ חֹוֵלי  ֲאָבל 
הּוא  א, ׁשֶ ך ַאַחר ֲהָנאֹוָתיו ְולֹא ִיְתַרּפֵ ׁשֵ ר ִיּמָ ַאֲחִרית ַהחֹוֶלה ֲאׁשֶ ְהֶיה ּכְ אּו - ַאֲחִריָתם ּתִ ִיְתַרּפְ
ֶפר  ֶהם ַהּסֵ ִכים ַאַחר ֲהָנאֹוֵתיֶהם, ָאַמר ּבָ ים�, ְוִנְמׁשָ יׁשִ ְרּגִ ִלי ָסֵפק•. ָאְמָנם אֹוָתם ַהּמַ ָימּות ּבְ
לֹוַמר,  ְרצֹונֹו  יח(,  כט,  )דברים  ְוכּו'  ֵאֵלְך"  י�  ִלּבִ ִררּות  ׁשְ ּבִ י  "ּכִ ְבֵריֶהם:  ּדִ ר  ְמַסּפֵ י�,  ָהֲאִמּתִ
ים�,  יׁשִ ַמְרּגִ ֵאיָנם  ׁשֶ אֹוָתם  ְוָאְמָנם  ָצָמא�.  ְלַעְצמֹו  יֹוִסיף  ְוהּוא  ְצָמאֹו,  ְלַרּוֹות  ן  ּוֵ ִיְתּכַ הּוא  ׁשֶ
ֵעיָניו, ְוׁשֵֹמַע ְלֵעָצה ָחָכם" )משלי יב,  ר ּבְ ֶרְך ֱאִויל� ָיׁשָ ר ֲעֵליֶהם, ָאַמר: "ּדֶ לֹֹמה ְלַסּפֵ ה ׁשְ ִהְרּבָ
ר  ֱאֶמת, לֹא ֲאׁשֶ ר ּבֶ ר הּוא ָיׁשָ ֶרך ֲאׁשֶ ּיֹוִדיֵעהּו ַהּדֶ ֹוֵמַע ַלֲעַצת ֶהָחָכם, ׁשֶ טו(, ְרצֹונֹו לֹוַמר: ַהּשׁ
ְרֵכי ָמֶות" )שם יד, יב(.  ּדַ ְוַאֲחִריָתּה  ִלְפֵני ִאיׁש�,  ר  ָיׁשָ ֶרְך  ּדֶ ְוָאַמר: "ֵיׁש  ר.  ָיׁשָ ֵבהּו הּוא  ַיְחׁשְ
ִעים  ֶרְך ְרׁשָ ּיֹוִעיֵלם: "ּדֶ יֵקם ּוַמה  ּזִ ּיַ י יֹוְדִעים ַמה  ְלּתִ ּבִ ְהיֹוָתם  ּבִ לּו,  ָפׁשֹות ַהּלָ חֹוֵלי ַהּנְ ְוָאַמר ּבְ

לּו" )שם ד, יט(. ׁשֵ ה ִיּכָ ּמֶ ֲאֵפָלה, לֹא ָיְדעּו ּבַ ּכָ

ֶרק ָהְרִביִעי. ֶזה ַהּפֶ ר ּבְ ֲאַסּפֵ מֹו ׁשֶ ָפׁשֹות - ֲהֵרי ִהיא ּכְ ָאְמָנם ְמֶלאֶכת ְרפּוַאת ַהּנְ

ְיַדּמּו ְלֶהְפֵסד ַהְרָּגָׁשָתם – יחשבו בדמיונם מחמת הרגשתם הלקויה. ִויַצְּירּו – ידמיינו. ַהָּנאֹות – הראוי. 
אך  החולה,  בעיני   – ַהְּמאּוִסים  ַהְּדָבִרים  קיצונית.  ונטייה  להגזמה   – ַלַהְפָלגֹות  המרים.   – ָהֲעפּוִצים 
הם מבריאים את הגוף. אֹוָתם ַהַּמְרִּגיִׁשים – המודעים לחטאיהם. ַהֵּסֶפר ָהֲאִמִּתי – התורה הקדושה. 
ְׁשִררּות ִלִּבי – עקשנותי. יֹוִסיף ְלַעְצמֹו ָצָמא – לא ימלא את סיפוקו ויחלה יותר. ֶׁשֵאיָנם ַמְרִּגיִׁשים – 

אינם מודעים לחטאיהם. ֱאִויל – חוטא. ָיָׁשר ִלְפֵני ִאיׁש – הנדמית בטעות לאדם כישרה.

בריאות הנפש

דימוי הרע כטוב
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ביאורים
מהי פעולה טובה? מה מגדיר דבר בתור דבר 'טוב'? הרמב"ם נותן לנו פירוש מפתיע: דבר טוב 

הוא דבר מאוזן. פעולה טובה או מידה טובה היא מידה שממוצעת בין שני קצוות.

למה הרמב"ם הגדיר זאת כך? בסוף כל יום בבריאת העולם ראה הקב"ה את אשר עשה ואמר 
זו. לעומת זאת,  זו את  ויש בה מערכות חיים המאזנות  "כי טוב", המציאות יכולה להתקיים 
מציאות שהיא רעה זו מציאות שאין לה איזונים ולכן אין לה קיום לאורך זמן. המילה 'רע' היא 
מלשון 'רעוע', אינו יציב, נוטה ליפול. כך גם אדם שעושה רע אינו מתחבר לקב"ה, נשמתו אינה 

נקשרת לצרור החיים והוא אובד מן העולם.

האדם מורכב מכוחות שונים המתרוצצים בקרבו: חומר ורוח, רגש ושכל. היכולת של האדם 
להמשיך ולהתקיים ולא ליפול לחולי או למצב רוח שפל הוא כאשר כל כוח מקבל את המינון 
הנכון. כאשר ישנה סטייה או הליכה קיצונית רק עם כוח אחד – שאר הכוחות נזנחים ואינם 
ממלאים את תפקידם. הגוף נפגע ותפקודו נחלש. לכן מידה טובה היא מידה מאוזנת. לאחר 
שהבנו שנפש האדם היא אחת וממנה נובעים כל הכוחות וכל המידות, אנו יכולים להבין שיש 
בנפש מידות שונות שצריכות לבוא לידי ביטוי. מהותה של הנפש תתגלה כאשר כל כוח ימצא 
את הביטוי המיוחד לו במערכת הכללית. הדבר דומה לתזמורת. כל כלי צריך להופיע במקום 
מסוים ורק אז מתקבלת יצירה מוזיקלית. אם כלי אחד יחרוג מתפקידו הוא יאפיל על שאר 
הכלים והיצירה תישמע חד-גונית ומשעממת. רק מיקום מדויק של כל כלי נותן לנו מוזיקה 

איכותית. בשביל זה צריך מנצח גדול, וזה האדם בעצמו.

הרחבות
• מה זה "מדות טובות"?

'מידות  המונחים  ְקָצוֹות.  ְׁשֵני  ֵּבין  ַהְמֻמָּצעֹות  ַהָּׁשוֹות,  ַהְּפֻעּלֹות  ֵהן  טֹובֹות,  ֵהן  ֲאֶׁשר  ַהְּפֻעּלֹות 
טובות' ו'מידות רעות' לא מתארים שתי רשימות של דפוסי התנהגות. 'מידה' כשמה כן היא: 
כמות, מינון. מידות טובות = מינון מדויק של כוחות הנפש, ואילו מידות רעות = הפרת האיזון 

של כוחות הנפש.

• למה חייבים ללכת בדרך האמצע בכל דבר?
ביסוד הדרכת הרמב"ם  ְלַכֵּון. הרעיון שעומד  ָלָאָדם  ָראּוי  ְוֵאָליו  ַהִּמּצּוַע,  ֶּבֱאֶמת  ְיֻׁשַּבח  ְוָאְמָנם 
הוא שאין שום כוח חיים שנברא לבטלה. לכל נטייה יש תפקיד חיובי בנקודה מסוימת על ציר 
הנפש. זוהי משמעות נוספת להכרזה של הרמב"ם ש"נפש האדם אחת" שלא סובלת שלילה 
של חלקים ממנה. האתגר בעבודת ה' איננו 'חיסול האויב' ו'שבירת המדות', אלא ניהול מאוזן 

שיוצר התאמה והרמוניה בין כל הפרטים.

העבידתנו  לא  האלוהית  "התורה  הכוזרי:  בספר  ריה"ל  של  בדבריו  היטב  מבואר  זה  רעיון 
בסיגופים, כי אם למדתנו את המדה הנכונה בצוותה עלינו לתת לכל כוח מכוחות הנפש והגוף 
את החלק המגיע לו בצדק" ]כוזרי ב, נ[. "החסיד הוא הוא המושל, שהרי כל חושיו וכוחותיו, 
הנפשיים והגופניים, סרים אל משמעתו, והוא מנהיג אותם הנהגה מדינית ממש, כמה שנאמר 
'ומושל ברוחו מלוכד עיר' ]משלי טז, לב[. והוא האיש הראוי לשלוט, כי אלו עמד בראש מדינה 
היה נוהג בה בצדק, כשם שנהג מנהג צדק בגופו ובנפשו. הוא חוסם את הכוחות המתאוים 
ומונע אותם מעבור גבולם, לאחר שנתן להם חלקם וספק להם כל מה שממלא חסרונם" ]כוזרי 

ג, ה[.

שאלות לדיון
כיצד יכול האדם לברר לעצמו האם הוא עצלן או מסתפק בחלקו?

חייל שמתנדב לצאת למשימה מסוכנת מאוד – האם הוא מוסר עצמו לסכנה או שהוא גיבור? 
האם מידותיו מתוקנות?

 ַהֶּפֶרק ָהְרִביִעי
ִּבְרפּוַאת ֳחָלֵיי ַהֶּנֶפׁש

ֵניֶהם  ְ ּשׁ ׁשֶ ְקָצוֹות•,  ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ עֹות  ַהְמֻמּצָ וֹות�,  ָ ַהּשׁ ֻעּלֹות  ַהּפְ ֵהן  טֹובֹות,  ֵהן  ר  ֲאׁשֶ ֻעּלֹות  ַהּפְ
ִעים  ְוִקְנָיִנים�, ְמֻמּצָ ּיֹות  ַנְפׁשִ כּונֹות  ּתְ ֵהן  ֲעלֹות�,  ְוַהּמַ ִחּסּור.  ְוָהַאֵחר  ִיּתּור,  ָרע, ָהֶאָחד ֵמֶהם 
בּו  ִיְתַחּיְ ה  ָהֵאּלֶ כּונֹות  ַהּתְ ּוִמן  ֲחֵסָרה.  ְוָהַאֶחֶרת  ְיֵתָרה  ֵמֶהן  ָהַאַחת  ָרעֹות,  כּונֹות  ּתְ י  ּתֵ ׁשְ ין  ּבֵ
ה  ׁשָ ר ַהַהְרּגָ ֲאָוה ּוֵבין ֶהְעּדֵ ין רֹב ַהּתַ ַעת ּבֵ ה ְמֻמּצַ ִהיא ִמּדָ ִהירּות, ׁשֶ ל ֶזה: ַהּזְ ֻעּלֹות ָהֵהן. ְמׁשַ ַהּפְ
ִהירּות ִהיא  ה ַהּזְ ּנָ ב ִמּמֶ ְתַחּיֵ ר ּתִ ֶפׁש ֲאׁשֶ ֻעּלֹות ַהּטֹוב, ּוְתכּוַנת ַהּנֶ ִהירּות ִהיא ִמּפְ ֲהָנָאה. ְוַהּזְ ּבַ
ֲהָנָאה  ה ּבַ ׁשָ ר ַהַהְרּגָ ֶצה ָהִראׁשֹון, ְוֶהְעּדֵ ֲאָוה הּוא ַהּקָ ּדֹות. ָאְמָנם רֹב ַהּתַ ֲעלֹות ַהּמִ  ַמֲעָלה ִמּמַ
בּו  ִיְתַחּיְ ֵמֶהן  ר  ֲאׁשֶ ֶפׁש,  ַהּנֶ כּונֹות  ּתְ י  ּתֵ ּוׁשְ מּור.  ּגָ ָרע  ֵניֶהם  ּוׁשְ ָהַאֲחרֹון,  ֶצה  ַהּקָ  - ְלַגְמֵרי 
יֶהן  ּתֵ ׁשְ ַהֲחֵסָרה,  כּוָנה  ַהּתְ ְוִהיא  ה,  ׁשָ ַהַהְרּגָ ר  ְוֶהְעּדֵ ַהְיֵתָרה,  כּוָנה  ַהּתְ ְוִהיא  ֲאָוה,  ַהּתַ רֹב 
בּוָרה,  ְזּבּוז. ְוַהּגְ ָצנּות ְוַהּבִ ּמְ ין ַהּקַ ַעת ּבֵ ָפה�, ְמֻמּצַ ּדֹות. ְוֵכן ָהַעִין ַהּיָ ִחיֻתּיֹות ַהּמִ ִחיֻתּיֹות� ִמּפְ ּפְ
הּות�.  ְוַהּקֵ ין ַההֹוֵללּות  ּבֵ ַעת  ְמֻמּצַ ִדיחּות,  ְוַהּבְ ָבב�.  ַהּלֵ ְורֹך  נֹות�  ּכָ ַלּסַ ִסיָרה  ַהּמְ ין  ּבֵ ַעת  ְמֻמּצַ
ילּות�.  ְוַהּכִ ָרנּות  ּזְ ַהּפַ ין  ּבֵ ַעת  ְמֻמּצַ ִדיבּות,  ְוַהּנְ ָהרּוַח.  ְפלּות  ְוׁשִ ֲאָוה  ַהּגַ ין  ּבֵ ַעת  ְמֻמּצַ ְוָהֲעָנָוה, 
ר  ַעס ְוֶהְעּדֵ ין ַהּכַ ַעת ּבֵ ְבָלנּות, ְמֻמּצַ מֹון ְוָהַעְצלּות. ְוַהּסַ ין ַאֲהַבת ַהּמָ ַעת ּבֵ קּות�, ְמֻמּצַ ּפְ ְוַהִהְסּתַ
ְולֹא  ּדֹות.  ַהּמִ ָאר  ׁשְ ְוֵכן  נּות�.  ׁשָ ּיְ ְוַהּבַ ָהַעּזּות  ין  ּבֵ ַעת  ְמֻמּצַ ִנים,  ּפָ ת  ּובֹׁשֶ יֹון�.  ּזָ ַהּבִ ת  ׁשַ ַהְרּגָ

ִגים ּומּוָבִנים. ְוָקא, ִאם ִיְהיּו ָהִעְנָיִנים ֻמּשָׂ ִחים� ָלֶהן ּדַ מֹות ֻמּנָ ִיְצָטְרכּו ְלׁשֵ

ֲעלֹות  ָצוֹות טֹוב, ּוַמֲעָלה ִמּמַ ֵני ַהּקְ ְ בּו ֶאָחד ִמּשׁ ֻעּלֹות, ְוַיְחׁשְ ֵאּלּו ַהּפְ ֵני ָאָדם ּבְ ּוְפָעִמים ִיְטעּו ּבְ
נֹות ַמֲעָלה, ְוִיְקְראּו  ּכָ ִסיָרה ַלּסַ בּו ַהּמְ ְחׁשְ ּיַ מֹו ׁשֶ ֶצה ָהִראׁשֹון טֹוב, ּכְ בּו ַהּקָ ָעִמים ַיְחׁשְ ֶפׁש. ּפְ ַהּנֶ
יַמת ַנְפׁשֹו  נּות ְוׂשִ ּכְ ַתְכִלית ַהִהְסּתַ הּוא ּבְ ְראּו ִמי ׁשֶ ּיִ ּבֹוִרים, ּוְכׁשֶ נֹות: ּגִ ּכָ ַהּמֹוְסִרים ַעְצָמם ַלּסַ
ֶזה  ְוֹיאְמרּו:  ֶזה,  ּבָ חּוהּו  ּבְ ְיׁשַ  - ִמְקֶרה  ּבְ ֵצל  ּנָ ּיִ ׁשֶ ּוְפָעִמים  ָנה,  ַכּוָ ּבְ ְלִמיָתה  ַעְצמֹו  יל  ּוַמּפִ ַכּפֹו,  ּבְ
ְוַעל  יֹון - ַסְבָלן,  ּזָ ַהּבִ ת  ׁשַ ר ַהְרּגָ ֶנְעּדַ ְויֹאְמרּו ַעל  ֶצה ָהַאֲחרֹון טֹוב,  בּו ַהּקָ ַיְחׁשְ ּוְפָעִמים  ּבֹור.  ּגִ
ֲהָנאֹות ָלֳעִבי ִטְבעֹו - ִנְזָהר. ְוַעל ֶזה ָהאֶֹפן  ה ּבַ ׁשָ ר ַהַהְרּגָ ֶחְלקֹו, ְוַעל ֶנְעּדָ ק ּבְ ּפֵ ֶהָעֵצל - ִמְסּתַ
ּלֹו ָטעּות, ְוָאְמָנם  חֹות. ְוֶזה ּכֻ ּבָ ֻעּלֹות ַהְמׁשֻ ָרנּות ִמן ַהּפְ ּזְ ְזּבּוז ְוַהּפַ ן ַהּבִ ם ּכֵ בּו ּגַ עּות ַיְחׁשְ ִמן ַהּטָ
ּצּוַע�. ִמיד ֶאל ֶזה ַהּמִ ן ּתָ ּלָ ֻעּלֹוָתיו ּכֻ קֹל ּפְ ן•, ְוִיׁשְ ּצּוַע, ְוֵאָליו ָראּוי ָלָאָדם ְלַכּוֵ ֱאֶמת ַהּמִ ח ּבֶ ּבַ ְיׁשֻ

– חסרונות.  ְּפִחיֻתּיֹות  נפשיים.  קניינים   – ִקְנָיִנים  – המידות הטובות.  ַהַּמֲעלֹות  – המאוזנות.  ַהָּׁשוֹות 
ַעִין ַהָּיָפה – רוחב לב )במידה לא מופרזת(. ַהְּמִסיָרה ַלַּסָּכנֹות – הסתכנות יתרה. ֹרך ַהֵּלָבב – פחדנות. 
ַהֵּקהּות – עצבות, כבדות. ַהִּכילּות – קמצנות. ַהִהְסַּתְּפקּות – המשתדל ושמח בחלקו. ֶהְעֵּדר ַהְרָּגַׁשת 
המידה   – ַהִּמּצּוַע  מוגדר.  לכינוי   – ֻמָּנִחים  ְלֵׁשמֹות  יתירה.  ביישנות   – ַהַּבְּיָׁשנּות  אדישות.   – ַהִּבָּזיֹון 

הממוצעת והמאוזנת.

דרך הזהב

טעות הקצוות
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ביאורים
יעשה   – אחת  למידה  קיצוני  באופן  נוטה  אדם  אם  המידות.  לתיקון  דרך  לנו  מתווה  הרמב"ם 
פעולות רבות לכיוון המידה השנייה וכך יטה את המידה לכיוון האמצע. במבט ראשון נראה 
שהדרך הזאת היא פעולה טכנית שאין בה שום יומרה לשנות את טבעו הפנימי של האדם אלא 
את דפוס ההתנהגות שלו. אבל באמת אם נתבונן לעומק נראה שזו הדרך היחידה לשינוי הנפש 

פנימה.

הימשכותו של האדם למידה קיצונית מעידה על נפש חולה – נפש שיצאה מדרך האמצע ונטתה 
הצידה לאחד מן הקצוות. הביטוי של חולי הנפש הוא בגילוי המידה המקולקלת. לפעמים אדם 
שאפשר  אחרת,  לחיות  שאפשר  לכך  מודע  לא  שהוא  עד  קיצונית  מידה  באותה  אחוז  כך  כל 
להביט על העולם בעיניים אחרות ולהמשיך ולחיות ואפילו יותר טוב. למשל: אדם שהוא קמצן 
ייתן  ידמיין שאם  זה  יפזר את כספו. אדם  ימשיך להתקיים אם  הוא  איך  יוכל להבין  לא  גדול 
מכספו לצדקה, מהר מאוד ישחרו העניים לפתח ביתו ולא יישאר לו כסף. דרך תיקונו של אדם 
– לומר לו  'לזרוק' אותו לכיוון השני  שכל נפשו שקועה עמוק בתפיסת עולם מקולקלת היא 
לפזר את כספו. פתאום האדם מגלה שיש עולם אחר, שאפשר לפזר את הכסף והחיים עדיין יפים 
ומאירים. הפעולה המעשית מעוררת את הנפש למחשבה. זו אינה רק מחשבה תיאורטית אלא 
הוא חווה את זה שיש אפשרות לחיים אחרים. הנפש משתחררת מהשעבוד למידה הקיצונית 
ויכולה להגיע לאיזון העדין. עכשיו היא יכולה גם לעזוב את הקיצוניות שבה נהג באופן זמני 

ולהישאר בדרך האמצע.

הרחבות
• איך מתקנים את המידות?

ֵאּלּו ַהַּמֲעלֹות ְוַהְּפִחיֻתּיֹות ֲאֶׁשר ַלִּמּדֹות, ָאְמָנם ִיָּקנּו ְוִיְתַיְּׁשבּו ַּבֶּנֶפׁש, ַּבֲחָזָרה ַעל ַהְּפֻעּלֹות ַהֹהוֹות ִמּזֹו 
ַהִּמָּדה. הרמב"ם מדריך אותנו לשנות את המידות על ידי המעשים, ובזה הוא הקדים את ספר 
החינוך באמרתו המפורסמת "אחרי הפעולות נמשכים הלבבות" ]מצוה טז[. כאן מתגלה לנו 
סוד הקשר בין הגוף והנפש – כשמעשים גשמיים מסוגלים לעצב את האישיות הרוחנית ולחולל 

בה שינויים.

• מה היחס בין המידות למעשים?
המעגל  את  סגר  הוא  וכאן  מהמידות,  שנובעים  המעשים  בתיאור  הפרק  את  פתח  הרמב"ם 
בתיאור המידות שנובעות מהמעשים. חיי האדם מצויים במסלול התעלות תמידי שמזין את 

עצמו: מידות < מעשים < מידות, וחוזר חלילה.

• איך לקיים את המצוות נכון?
ְוָאְמָנם ָראּוי ַלֲהִניעֹו ַלֲעׂשֹות ְּפֻעַּלת ַהִּבְזּבּוז ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם. המשנה במסכת אבות אומרת: "והכל 
לפי רוב המעשה" )ג, טו(. כתב על כך הרמב"ם בפירושו: "שהמעלות לא יגיעו לאדם לפי רוב 
המעשים  בכפול  יגיעו  אמנם  שהמעלות  והוא,  המעשים.  מספר  רוב  לפי  אבל  המעשה,  גודל 
הטובים פעמים רבות, ועם זה יושג קנין חזק )=מדה קבועה בנפש(, לא כשיעשה אדם פועל אחד 
גדול... והמשל בו, כשייתן האדם למי שראוי אלף זהובים בבת אחת לאיש אחד, ולאיש אחר לא 
נתן כלום, לא יעלה בידו מדת הנדיבות בזה המעשה האחד הגדול, כמו שמגיע למי שהתנדב 
אלף זהובים באלף פעמים" ]רמב"ם, אבות ג, טו[. חשיבות המעשה נמדדת לפי מידת השפעתו 

על הנפש והמידות, ולא לפי הרושם החיצוני או הסיפוק הרוחני.

שאלות לדיון
למה קל יותר לבזבזן להגיע למידה מאוזנת )=עין טובה( מאשר לקמצן?

כיצד יוכל האדם שנטה לקיצוניות לשם תיקונו, לדעת שהוא כבר יכול להפסיק בדרך זו וכי הוא 
כבר הגיע לאיזון?

ֲחָזָרה  ּבַ ֶפׁש,  ּנֶ ּבַ בּו  ְ ְוִיְתַיּשׁ נּו  ִיּקָ ָאְמָנם  ּדֹות,  ַלּמִ ר  ֲאׁשֶ ִחיֻתּיֹות  ְוַהּפְ ֲעלֹות  ַהּמַ ֵאּלּו  י  ּכִ ְוַדע, 
ִיְהיּו  ְוִאם  ֲאֵליֶהן.  ֵלנּו  ְוִהְתַרּגְ ָארֹך�,  ְזָמן  ּבִ ַרּבֹות  ָעִמים  ּפְ ה•  ּדָ ַהּמִ ִמּזֹו  ַהֹהוֹות�  ֻעּלֹות  ַהּפְ ַעל 
ִחיתּות.  ְקֶנה ָלנּו ּפְ ְקֶנה ָלנּו ַמֲעָלה, ְוִאם ִיְהיּו ָרעֹות - ִיְהֶיה ַהּנִ ֻעּלֹות ָהֵהן טֹובֹות - ִיְהֶיה ַהּנִ ַהּפְ
ָבֵאר  ּנְ מֹו ׁשֶ ַעל ֶחְסרֹון, ּכְ ַעל ַמֲעָלה ְולֹא ּבַ תֹו, ֵאינֹו לֹא ּבַ ִרּיָ ת ּבְ ִחּלַ ִטְבעֹו, ִמּתְ ָהָאָדם ּבְ ֵני ׁשֶ ּוִמּפְ
י ְמִדיָנתֹו,  ִפי ִמְנַהג ְקרֹוָביו ְוַאְנׁשֵ ְטנּותֹו, ּכְ לֹא ָסֵפק ִלְפֻעּלֹות ִמּקַ ל ּבְ ִמיִני, ְוהּוא ִיְתַרּגֵ ְ ֶרק ַהּשׁ ּפֶ ּבַ
ְרנּו,  ּפַ ּסִ מֹו ׁשֶ רֹות, ּכְ ְהיּו מֹוִתירֹות אֹו ְמַחּסְ ּיִ ר ׁשֶ עֹות, ְוֶאְפׁשָ ֻעּלֹות ְמֻמּצָ ְהיּו אֹוָתן ַהּפְ ּיִ ר ׁשֶ ְוֶאְפׁשָ
ֶוה�  ׁשָ ֶדֶרך ְרפּוַאת ַהּגּופֹות ּבְ ְרפּוָאתֹו ּכְ ְנֲהגּו ּבִ ּיִ ָבר ָחְלָתה ַנְפׁשֹו - ָצִריך ׁשֶ ה ּכְ ְוִיְהֶיה ָהִאיׁש ַהּזֶ
ֶהְפּכֹו, ַעד  ֶנְגּדֹו ּבְ ּוּויֹו, ִנְרֶאה ֶאל ֵאיֶזה ַצד ָנָטה ְוָיָצא, ְוַנֲעמֹד ּכְ ִ ר ֵיֵצא ִמּשׁ ֲאׁשֶ ַהּגּוף, ּכַ ּוְכמֹו ׁשֶ
ִאיֵרהּו  ׁשְ ּיַ ֶ ק ָיֵדינּו ֵמאֹותֹו ַהֵהֶפך, ְוָנׁשּוב ַלֲעׂשֹות לֹו ַמה ּשׁ ה, ְנַסּלֵ ּוֶ ּתַ ׁשְ ּיִ ּוּוי; ּוְכׁשֶ ִ ׁשּוב ֶאל ַהּשׁ ּיָ ׁשֶ
ַנְפׁשֹו,  כּוָנה ּבְ ְקְנָתה לֹו ּתְ ּנִ ל ֶזה: ִאם ִנְרֶאה ָאָדם ׁשֶ ֶוה. ְמׁשַ ׁשָ ּדֹות ּבְ ּמִ ה ּבַ ן ַנֲעׂשֶ ּוּויֹו - ּכֵ ַעל ׁשִ
ֻעּלֹות  הּו ִמּפְ ר ַיֲעׂשֵ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ֶפׁש, ְוַהּמַ ִחיֻתּיֹות ַהּנֶ ִחיתּות ִמּפְ ֲעבּוָרּה ִעם ַעְצמֹו, ְוזֹוִהי ּפְ ץ ּבַ ְיַקּמֵ
ה  ּזֶ ַעִין ָיָפה, ׁשֶ הּו ּבְ א ֶזה ַהחִֹלי, לֹא ְנַצּוֵ ר ִנְרֶצה ְלַרּפֵ ֲאׁשֶ ה ּכַ ֶרק. ִהּנֵ ֶזה ַהּפֶ ַאְרנּו ּבְ ּבֵ מֹו ׁשֶ ָהָרע, ּכְ
ֶוה, ְוֶזה לֹא ַיְבִריֵאהּו ֵמָחְליֹו. ְוָאְמָנם ָראּוי ַלֲהִניעו�  ָ ָבר ַהּשׁ ּדָ ַבר ָעָליו ַהחֹם ּבַ ּגָ א ִמי ׁשֶ ַרּפֵ ּיְ ִמי ׁשֶ ּכְ
ַעד  ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ְזּבּוז  ַהּבִ ת  ֻעּלַ ּפְ ָעָליו  ֵפל  ְוִתּכָ ַעם•,  ּפַ ַאַחר  ַעם  ּפַ ְזּבּוז  ַהּבִ ת  ֻעּלַ ּפְ ַלֲעׂשֹות 
ְזּבּוז, אֹו ִיְהֶיה  כּוַנת ַהּבִ ֶנה לֹו ּתְ ּקָ ּתִ ָצנּות, ְוִכְמַעט ׁשֶ ּמְ ֶבת ַהּקַ כּוָנה ַהְמַחּיֶ ְפׁשֹו ַהּתְ סּור ִמּנַ ּתָ ׁשֶ
ֵלן  ָפה, ִויַקּבְ ֻעּלֹות ָהַעִין ַהּיָ הּו ְלַהְתִמיד ַעל ּפְ ְזּבּוז, ּוְנַצּוֵ ֻעּלֹות ַהּבִ ּנּו ּפְ ק ִמּמֶ ָקרֹוב ֵאֶליָה; ְוָאז ְנַסּלֵ
ֻעּלֹות  ּפְ ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ הּו  ְנַצּוֵ ז,  ְמַבְזּבֵ ְרִאינּוהּו  ִאם  ְוֵכן  ר.  ְיַחּסֵ ְולֹא  יֹוִתיר  ְולֹא  ְלעֹוָלם,  ַעְצמֹו  ַעל 
ַפְלנּו ָעָליו ּפַֹעל  ּכָ מֹו ׁשֶ ה ּכְ ָעִמים ַהְרּבֵ ָצנּות ּפְ ּמְ ֵנן. ֲאָבל לֹא ִנְכּפֹל ָעָליו ּפַֹעל ַהּקַ ָצנּות ְוִיׁשְ ּמְ ַהּקַ
ָפה, יֹוֵתר  ְזּבּוז ָלַעִין ַהּיָ ּוב ָהָאָדם� ִמן ַהּבִ ּשׁ ְזּבּוז. ְוֶזה ַהִחּדּוׁש הּוא חֹק ָהִרּפּוי ְוסֹודֹו, ְוהּוא, ׁשֶ ַהּבִ
ִנְזָהר,  ֲהָנָאה  ּבַ ה  ׁשָ ר ַהַהְרּגָ ֶנְעּדַ ְוֵכן ׁשּוב  ָפה.  ָצנּות ָלַעִין ַהּיָ ּמְ ּובֹו ִמן ַהּקַ ְויֹוֵתר ָקרֹוב� ִמּשׁ ַקל 
ר  ֻעּלֹות ֶהְעּדֵ ֲאָוה ּפְ ַעל ַהּתַ ֲאָוה ִנְזָהר. ְוָלֶזה ִנְכּפֹל ַעל ּבַ ַעל ַהּתַ ּוב ּבַ יֹוֵתר ַקל ְויֹוֵתר ָקרֹוב ִמּשׁ
ִסיָרה  ּמְ ָבב ּבַ ב ֶאת ַרך ַהּלֵ ֲאָוה. ּוְנַחּיֵ ֻעּלֹות ַהּתַ ה ּפְ ׁשָ ר ַהַהְרּגָ ְכּפֹל ַעל ֶנְעּדַ ּנִ ֶ ה ּשׁ ַהֲהָנָאה, יֹוֵתר ִמּמַ
ָרנּות, יֹוֵתר  ּזְ ּפַ יַלי� ּבַ יל ַהּכִ ָבב. ְוַנְרּגִ רֹך ַהּלֵ נֹות ּבְ ּכָ ב ַהּמֹוֵסר ַעְצמֹו ַלּסַ ַחּיֵ ּנְ ֶ ה ּשׁ נֹות, יֹוֵתר ִמּמַ ּכָ ַלּסַ

ּדֹות, ְוָזְכֵרהּו. ילּות. ְוֶזה הּוא חֹק ְרפּוַאת ַהּמִ ּכִ ָרן ּבַ ּזְ יל ַהּפַ ְרּגִ ּנַ ֶ ִמּשׁ

לפיה  רפואית  בשיטה  )מדובר  דומה  באופן   – ְּבָׁשֶוה  זמן.  לאורך   – ָאֹרך  ִּבְזָמן  הנובעות.   – ַהֹהוֹות 
הבריאות מושגת באמצעות טיפול המביא את הגוף מקיצוניות לאיזון על ידי הליכה לקצה השני(. 

ַלֲהִניעֹו – לדרבן אותו. ּׁשּוב ָהָאָדם – תשובת האדם. יֹוֵתר ָקרֹוב – יותר מהיר. ִּכיַלי – קמצן.
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ביאורים
ישנם חכמים במהלך הדורות שהלכו בדרך קיצונית. האם דבר זה סותר את דברי הרמב"ם?

אין  ממוצעים.  חיים  לחיות  האדם  את  מנהיגה  התורה  בדבריו.  זו  קושיה  על  עונה  הרמב"ם 
הכוונה לחיים בינוניים אלא חיים שכל כוח מופיע בגדלות ובעוצמה אך מונח ומופיע במקומו 
הראוי. החכמים שנוטים לקצוות עשו כך בגלל שתי סיבות: הסיבה הראשונה היא כדי להתרפא. 
החידוש הנוסף שמבליע כאן הרמב"ם הוא שגם חכמים גדולים בחכמת התורה יכולים ליפול 
לחולי הנפש. עבודת המידות אינה שייכת רק לאנשים הקטנים אלא גם לגדולי הדור ומנהיגיו. 
הסיבה השנייה היא  אין זמן שבו האדם יכול לנוח על זרי הדפנה ולומר שסיים את העבודה. 
כדי  לכיוון השני השלילי  נוטה  ולכן האדם  להינזק מחולאי החברה,  כדי שלא  נעשה  שהדבר 
לשמור על האיזון בנפש. הרמב"ם מחדש שאפילו אם החכם עשה זאת לפרק זמן ארוך בחייו 
אין הדבר מעיד שזו הדרך הרצויה. צריך להתבונן על הדרכת התורה ועל פיה להבין את מעשי 

החסידים.

את  להבין  בלי  אותם  ומחקה  החסידים  מעשי  את  רואה  סכל  חכם.  ובין  סכל  בין  ההבדל  זה 
מחשבותיהם. דבר שיכול להביא לסילוף האמת ולעיוות נפשי. לעומת זאת, החכם עומד על 
הטעם והסיבה להתנהגותם ועל פי זה מנהיג את אורחותיו. זהו 'שימוש תלמידי חכמים' אמתי – 
להבין את טעם דבריו של החכם ולא רק ללמוד ממעשיו. אם נתבונן על הדרכת התורה נבין את 

מעשה החכמים לעומק. זוהי רק דרך רפואה ולא ההנהגה הראויה לכתחילה.

הרחבות
• מהי הנחת היסוד הרוחנית של הפרישות?

ְּכִאּלּו ה' ׂשֹוֵנא ֶאת ַהּגּוף, ְורֹוֶצה ַלֲהִמיתֹו ּוְלַאְּבדֹו. כאן רומז הרמב"ם לדבריו במשנה תורה, שם 
הוא מתאר את דרך הפרישות כמאפיין של הכוהנים של עובדי הכוכבים ]הלכות דעות ג, א[. 
הוא  הגוף  אם  בהתגלמותו.  הרוע  את  בו  שרואה  נוצרית  מהשקפה  נובע  לגוף  השלילי  היחס 

חוטא חסר תקנה אין מנוס מלדכא אותו בשביל להגיע לצדקות.

שאלות לדיון
מהי מידת השפעת החברה על האדם? מה אפשר לעשות על מנת למנוע השפעה שלילית של 

החברה על האדם?

כיצד האדם יכול להחליט האם הנהגה שראה אצל זולתו מתאימה לו וראוי לאמצה או שאינה 
מתאימה לו?

ֶוה,  ׁשָ ּבְ ַעת  ַהְמֻמּצַ כּוָנה  ַהּתְ ַעל  ַנְפׁשֹוֵתיֶהם  כּונֹות  ּתְ יִחים  ַמּנִ ַהֲחִסיִדים  ָהיּו  ָהִעְנָין� לֹא  ּוְלֶזה 
ל,  ֵהם, ְלָמׁשָ ָיג�. ְרצֹוִני לֹוַמר, ׁשֶ ֶרך ַהּסְ ה ֶאל ַהּתֹוֶסֶפת ְוַהֶחְסרֹון, ַעל ּדֶ ה ְמַעּטָ א ָנטּו ְנִטּיָ ֶאּלָ
נֹות ְמַעט,  ּכָ ִסיָרה ַלּסַ בּוָרה ֶאל ַהּמְ ֲהָנָאה ְמַעט, ּוִמן ַהּגְ ה ּבַ ׁשָ ר ַהַהְרּגָ ִהירּות ֶאל ֶהְעּדֵ ָנטּו ִמן ַהּזְ
ּדֹות. ְוֶזה  ָאר ַהּמִ ׁשְ ְפלּות ָהרּוַח ְמַעט, ְוֵכן ּבִ ָרנּות ְמַעט, ּוִמן ָהֲעָנָוה ֶאל ׁשִ ּזְ ִדיבּות ֶאל ַהּפַ ּוִמן ַהּנְ

ין" )ברכות ז ע"א(. ּוַרת ַהּדִ ָאְמָרם: "ִלְפִנים ִמּשׁ ָהִעְנָין ִנְרָמז ּבְ

ֶאל  ה�  ִטּיָ ַהּנְ ִמן  ן,  ּכֵ ם  ּגַ ֵמֶהם  ים  ֲאָנׁשִ ּוְקָצת  ים,  ַמּנִ ַהּזְ ְקָצת  ּבִ ַהֲחִסיִדים  ָעׂשּו  ֶ ּשׁ ַמה  ְואּוָלם 
ְוַהְרָחַקת  ִין,  ַהּיַ ת  ִתּיַ ּוׁשְ ר  ׂשָ ַהּבָ ֲאִכיַלת�  ַחת  ְוַהּנָ ְיָלה,  ּלַ ּבַ יָמה  ְוַהּקִ ַהּצֹום,  מֹו  ּכְ ָהֶאָחד,  ֶצה  ַהּקָ
ָבר  רֹות - לֹא ָעׂשּו ּדָ ְדּבָ ּמִ ָהִרים, ְוַהִהְתּבֹוְדדּות ּבַ ִכיָנה ּבֶ ְ ָער, ְוַהּשׁ ֶמר ְוַהּשֵׂ ת ַהּצֶ ים�, ּוְלִביׁשַ ׁשִ ַהּנָ
ָראּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ן;  ּכֵ ם  ּגַ ִדיָנה�  ַהּמְ י  ַאְנׁשֵ ּוְלֶהְפֵסד  ַכְרנּו,  ּזָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָהְרפּוָאה,  ֶרך  ּדֶ ַעל  א  ֶאּלָ ה  ֵמֵאּלֶ
ָהְלכּו   - ֶחְבָרָתם  ּבְ ִמּדֹוֵתיֶהם  ֵמֶהְפֵסד  ׁשּו  ְוָחׁשְ יֶהם,  ַמֲעׂשֵ ת  ּוְרִאּיַ ָתם  ְפִגיׁשָ ּבִ ִנְפָסִדים  ֵהם  ׁשֶ
ר"  ְדּבָ ּמִ ֵנִני ּבַ ִביא: "ִמי ִיּתְ ֶרך ַמֲאַמר ַהּנָ ם ָאָדם ַרע, ַעל ּדֶ ֵאין ׁשָ רֹות, ּוְלָמקֹום ׁשֶ ְדּבָ ם ַלּמִ ֵמִאּתָ
ים, ְולֹא ָיְדעּו  ֲעׂשִ אֹוָתם ַהֲחִסיִדים ָעׂשּו ֵאּלּו ַהּמַ ָכִלים ׁשֶ ר ָראּו ַהּסְ )ירמיה ט, א( ְוכּו'. ְוַכֲאׁשֶ
מֹוָתם, ְוִהְתִחילּו ְלַעּנֹות ּגּופֹוֵתיֶהם  ְהיּו ּכְ ּיִ ָבם ׁשֶ ָחׁשְ נּו ֲאֵליֶהם, ּבְ בּום טֹובֹות, ְוִכּוְ ָנָתם - ֲחׁשָ ּוָ ּכַ
ִאּלּו  ֶזה ִיְתָקֵרב ָהָאָדם לה'; ּכְ ּבָ ֵהם ָקנּו ְלַעְצָמם ַמֲעָלה, ְוָעׂשּו טֹוב, ְוׁשֶ בּו ׁשֶ ָכל ִמיֵני ִעּנּוי, ְוָחׁשְ ּבְ
ֶהן  ּבָ ְוׁשֶ ֻעּלֹות ָרעֹות,  ֵאּלּו ַהּפְ דֹו•. ְוֵהם לֹא ָיְדעּו ׁשֶ ה' ׂשֹוֵנא ֶאת ַהּגּוף, ְורֹוֶצה ַלֲהִמיתֹו ּוְלַאּבְ
ָרָאה  ְמֶלאֶכת ָהְרפּוָאה, ׁשֶ ל ָסָכל ּבִ א ְמׁשַ ָלם ֶאּלָ ֶפׁש. ְוֵאין ְמׁשָ ִחיֻתּיֹות ַהּנֶ ִחיתּות ִמּפְ ג ּפְ ּשַׂ ּתֻ
זֹון,  ים ֲחִריִפים, ְוִהְפִסיקּו ֵמֶהם ַהּמָ קּו חֹוִלים נֹוִטים ָלמּות ַסּמִ ִהׁשְ ִקיִאים ִמן ָהרֹוְפִאים ׁשֶ ַהּבְ
ָבִרים  ַהּדְ אֹוָתם  ִאם  ָכל:  ַהּסָ אֹותֹו  ְוָאַמר  דֹוָלה.  ּגְ ָלה  ַהּצָ ֶות  ַהּמָ ִמן  לּו  ְוִנּצְ ֵמָחְלָים,  ְוִהְבִריאּו 
ּה, ְוִהְתִחיל ָלַקַחת  ִריאּותֹו, אֹו יֹוִסיפּו ּבָ ִריא ַעל ּבְ ֲעִמידּו ַהּבָ ּיַ ן ׁשֶ ּכֵ ַמְבִריִאים ִמן ַהחִֹלי, ּכֹל ׁשֶ
ָפׁשֹות  ן ֵאּלּו, חֹוֵלי ַהּנְ לֹא ָסֵפק. ּכֵ הּוא ֶיֱחֶלה ּבְ ַהְנָהַגת ַהחֹוִלים - ׁשֶ ִמיד, ּוְלִהְתַנֵהג ּבְ אֹוָתם ּתָ

ִריאּות�. ָלְקָחם ָהְרפּוָאה ַעל ַהּבְ לֹא ָסֵפק, ּבְ ֵהם ּבְ

ּוְלֶזה ָהִעְנָין – על פי מה שבארנו. ֶּדֶרך ַהְּסָיג – החסידים גדרו את עצמם ונטו מעט מן האמצע, כדי 
לאזן את הנטייה הטבעית הרעה הקיימת באדם לעבר הקצה האחר. ִמן ַהְּנִטָּיה – באופן שנטו. ְוַהָּנַחת 
ֲאִכיַלת – מניעת אכילה. ְוַהְרָחַקת ַהָּנִׁשים – התרחקות מחיי משפחה. ּוְלֶהְפֵסד ַאְנֵׁשי ַהְּמִדיָנה – כדי 

להתרחק מהשפעה שלילית של החברה. ַעל ַהְּבִריאּות – במצב בריא ומאוזן.

דרך החסידים

מעשי החסידים 

וטעות הכסילים
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