א .עירובין ק:

ב .שמונה פרקים לרמב"ם | פרק ו'

התורה

והמוסר הטבעי

ג .סוטה יד.

ז .אורות הקודש | ח"ג ראש דבר ,יא

ד .רש"ר הירש | בראשית פרק יח

וכאשר חקרנו אחר דברי החכמים בזה הענין ,מצאנו להם ,שהמתאווה
לעבירות ומשתוקק להן  -יותר טוב ויותר שלם מאשר לא יתאווה להן ולא
יצטער בהנחתן .עד שאמרו ,שכל מה שיהיה האדם יותר טוב ויותר שלם -
יהיו תשוקתו לעבירות וצערו בהנחתן יותר חזקים ,והביאו בזה מעשיות,
ואמרו" :כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו" .לא די בזה ,אלא שאמרו כי שכר
המושל בנפשו גדול כפי שעור צערו במושלו בנפשו ,ואמרו" :לפום צערא
אגרא" .ויתר על כן ,שהם ציוו שיהיה האדם מושל בנפשו ,והזהירו מלומר:
אני בטבעי איני מתאווה לזאת העבירה ,ואפילו לא אסרתה התורה ,והוא
אומרם" :רבן שמעון בן גמליאל אומר ,לא יאמר אדם אי אפשי לאכול בשר
בחלב ,אי אפשי ללבוש שעטנז ,אי אפשי לבוא על הערוה ,אלא אפשי ,ומה
אעשה ואבי שבשמים גזר עלי".
ולפי המובן מפשטי שני הדברים בתחילת המחשבה ,הרי שני המאמרים
סותרים זה את זה .ואין הדבר כן ,אלא שניהם אמת ,ואין ביניהם מחלוקת
כלל .וזה ,שהרעות אשר הן אצל הפילוסופים רעות  -הן אשר אמרו שמי שלא
יתאווה להן יותר טוב ממי שיתאווה להן וימשול בנפשו מהן ,והם הדברים
המפורסמים אצל בני האדם כולם שהם רעות ,כשפיכות דמים ,וגניבה ,וגזל,
והונאה ,והזק למי שלא הרע ,וגמול רע למיטיב ,וזלזול הורים ,וכיוצא באלה.
והן המצוות אשר יאמרו עליהן החכמים עליהם השלום" :דברים שאלמלי לא
נכתבו ראויים היו לכותבן" ,ויקראון קצת חכמינו האחרונים אשר חלו חולי
'המדברים'' :המצוות השכליות' .ואין ספק כי הנפש אשר תתאווה לדבר מהם
ותשתוקק אליו  -היא נפש חסירה ,וכי הנפש המעולה לא תתאווה לדבר
מאלה הרעות כלל ,ולא תצטער בהימנעה מהן .אבל הדברים אשר אמרו
החכמים שהמושל בנפשו מהם יותר טוב ושכרו יותר גדול  -הן המצוות
השמעיות ,וזה נכון ,כי אלמלא התורה לא היו רעות כלל ,ולפיכך אמרו שצריך
האדם להניח נפשו על אהבתם ,ולא ישים מונעו מהם אלא התורה.
והתבונן בחכמתם ,עליהם השלום ,ובמה המשילו .שהוא לא אמר :לא יאמר
אדם אי אפשי להרוג את הנפש ,אי אפשי לגנוב ,אי אפשי לכזב ,אלא אפשי
ומה וכו'; ואמנם הביא דברים כולם שימעיים :בשר בחלב ,ולבישת שעטנז
ועריות .ואלה המצוות וכיוצא בהן הן אשר יקראן ה'' :חוקותי' ,אמרו" :חוקים
שחקקתי לך ואין לך רשות להרהר בהם ,ואומות העולם משיבין עליהן,
והשטן מקטרג עליהן ,כגון פרה אדומה ושעיר המשתלח" וכו' .ואותן אשר
קראון האחרונים 'שכליות'  -ייקראו' :מצוות' ,כמו שבארו החכמים.
וכבר התבאר מכל מה שאמרנוהו ,אלו עבירות יהיה מי שלא ישתוקק אליהן
יותר טוב ממי שישתוקק אליהן וימשול בנפשו מהן ,ואלו מהן יהיה הדבר בהן
להפך .וזה חידוש נפלא ,והשלמה מופלאה בין שני המאמרים ,ולשון שני
המאמרים מורה על אמיתת מה שבארנוהו .וכבר נשלמה כוונת זה הפרק.

ה .אורות התורה | פרק י"ב

ח .עולת ראיה | ח"ב ,עמ' קסו

ט .רמב"ם | הלכות דעות ,פרק א'
ו .כך למדו בפירוש מצוה זו ,מה הוא נקרא חנון אף אתה היה חנון ,מה הוא נקרא
רחום אף אתה היה רחום ,מה הוא נקרא קדוש אף אתה היה קדוש ,ועל דרך זו
קראו הנביאים לאל בכל אותן הכנויין ארך אפים ורב חסד צדיק וישר תמים גבור
וחזק וכיוצא בהן ,להודיע שהן דרכים טובים וישרים וחייב אדם להנהיג עצמו בהן
ולהדמות אליו כפי כחו.

ו .רמב"ם | הלכות תשובה ,פרק ז'
ג .אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה כגון זנות וגזל וגניבה ,אלא
כשם שצריך אדם לשוב מאלו כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו ולשוב מן
הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן ההתול ומרדיפת הממון והכבוד ומרדיפת המאכלות
וכיוצא בהן מן הכל צריך לחזור בתשובה ,ואלו העונות קשים מאותן שיש בהן מעשה
שבזמן שאדם נשקע באלו קשה הוא לפרוש מהם ,וכן הוא אומר יעזוב רשע וגו'.

ז .וכיצד ירגיל אדם עצמו בדעות אלו עד שיקבעו בו ,יעשה וישנה וישלש
במעשים שעושה על פי הדעות האמצעיות ויחזור בהם תמיד עד שיהיו מעשיהם
קלים עליו ולא יהיה בהם טורח עליו ויקבעו הדעות בנפשו ,ולפי שהשמות האלו
נקרא בהן היוצר והם הדרך הבינונית שאנו חייבין ללכת בה ,נקראת דרך זו דרך
ה' ,והיא שלמד אברהם אבינו לבניו שנאמר כי ידעתיו
למען אשר יצוה וגו' ,וההולך בדרך זו מביא טובה
וברכה לעצמו שנאמר למען הביא ה' על אברהם את
אשר דבר עליו.
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