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 בס"ד

 מקורות – 3ר שיעו -שמנה פרקים

מּוֵאל ֶבן. 1 ן ִתבֹון:-ָאַמר שְׁ ָרָכה: יּוָדא ִאבְׁ ַחֵבר, ֵזֶכר ַצִדיק ִלבְׁ  ָאַמר ָהַרב ַהמְׁ

ָזכַ  ֶזה ַהֵןֶדר; וְׁ ַחֵבר זֹאת ַהַםֶןֶכת בְׁ ׂשּום ַהמְׁ ָתה ַהִןָבה בְׁ ִתיַחת ֶזה ַהִחבּור, ֶמה ָהיְׁ נּו ִבפְׁ נּו םּם ִהֵמה ֵבַארְׁ רְׁ
ֶזה ַהִחבּו ַמהֶשָעַדם בְׁ ָעִמים ַרבֹות בְׁ נּו נְׁ ָיַעדְׁ זֹאת ַהַםָןֶכת )הקדמה לסדר זרעים(. וְׁ ר, ֵכןֹרב ַהתֹוֶעֶלתבְׁ

ַצת ֲאִריכּות )שם(  ַהֲאִריְך ָבּה קְׁ ָיִנים מֹוִעיִלים ּולְׁ ִענְׁ זֹאת ַהַםֶןֶכת בְׁ ַדֵבר בְׁ ַאף ַעל  -לְׁ ַטָמה. וְׁ ֵני ֶשִהיא קְׁ ִמנְׁ
ַלֲעׂשֹות ַמהֶשכֹוֶלֶלת  ָהִבין וְׁ ַקָלה לְׁ ֹבֶאֶרת וְׁ ֵאין -ִני ֶשֵתָרֶאה מְׁ ֵניָאָדם, וְׁ ָיֶניָה ַגם  ֵאיָנּה ַקָלה ַעלָכל בְׁ ָכל ִענְׁ

ָלָחה ֲאִמִתית  ַהצְׁ דֹוָלה וְׁ ֵלמּות םְּׁ ִביָאה ִליֵדי שְׁ ִלי ֵנרּוש ָאֹרְך, ִעם ֱהיֹוָתּה מְׁ ֵני ֶזה  -ֵכן מּוָבִנים ִמבְׁ ּוִמנְׁ
ָרָכה, ַהאי ַמאן דְׁ  רֹוָנם ִלבְׁ רּו ַרבֹוֵתינּו, ִזכְׁ ָבר ָאמְׁ ֶזה ַהַםֲאָמר. ּוכְׁ ִחיב בְׁ ַהרְׁ ֶמֱהֵוי ֲחִסיָדא ָרִאיִתי לְׁ ָבֵעי לְׁ

בּוָאה  דֹוָלה ֵמֲחִסידּות ֶאָלא נְׁ ֵלנּו ַמֲעָלה גְׁ ֵאין ֶאצְׁ ָאבֹות" )בבא קמא ל א(. וְׁ ִהיא  -ִלַעֵים "ִמֵלי דְׁ וְׁ
ִביָאה ִליֵדי רּוַח ַהֹעֶדש ָרָכה: "ֲחִסידּות מְׁ רֹוָנם ִלבְׁ רּו ַרבֹוֵתינּו, ִזכְׁ מֹו ֶשָאמְׁ ִביָאה ֵאֶליָה, כְׁ " )משנה ַהםְׁ

ִני ָעִתיד  -סוטה ט טו(.  ִהנְׁ בּוָאה. וְׁ ֵרי זֹאת ַהַםֶןֶכת ֵמִביא ִליֵדי נְׁ ֵריֶהם, ֶשִעיּום ַמַאמְׁ ָבֵאר ִמִדבְׁ ִהֵמה ִהתְׁ
ֵני ֶשהּוא כֹוֵלל ֵחֶלק םָּדֹול ֵמַהִםדֹות ַהּטֹובֹות.        ָבֵאר ֲאִמַתת ַהָדָבר ַההּוא, ִמנְׁ  לְׁ

ַהקְׁ  ָרִאיִתי לְׁ יּו וְׁ ִיהְׁ ָדמֹות, וְׁ ָרִקים מֹוִעיִלים; ֵיַדע ֵמֶהם ָהָאָדם ַהקְׁ ֵפרּוש ַהֲהָלָכה, נְׁ ִחיל בְׁ ִדים ֹקֶדם ֶשַאתְׁ
מַ  ָרִקים ֵאלּו ּובְׁ ָבִרים ֲאֶשר ֹאַמר ִבפְׁ ַדע, ֶשַהדְׁ ָפֵרש. וְׁ ַמהֶשֲאִני ָעִתיד לְׁ ֵתַח בְׁ הֶשָיבֹא לֹו ַגם ֵכן ָמבֹוא ּוַמפְׁ

ִתים ִמןַהנֵ  ָיִנים ִלַעטְׁ ָנם ֵהם ִענְׁ ִתים. ָאמְׁ לֹא ֵפרּוִשים ֶשִחַדשְׁ ִמי, וְׁ ִדיִתים ֵמַעצְׁ ָבִרים ֶשבְׁ רּוש, ֵאיָנם דְׁ
מֹונִ  ֵרי ַהִנילֹוסֹוִפים םַּם ֵכן ַהַעדְׁ זּוָלָתם ֵמִחבּוֵריֶהם; ּוִמִדבְׁ מּוד וְׁ ַתלְׁ ָרשֹות וְׁ ִמדְׁ ֵרי ֲחָכִמים בְׁ ים ִמִדבְׁ

ַהֲחדָ  ֵני ָאָדם וְׁ ֵבה בְׁ ַמע ָהֱאֶמת ִמִםי ֶשֲאָמָרּה. -ִשים, ּוֵמִחבּוֵרי ַהרְׁ  ּושְׁ

שֹונֹו  ָסם ִבלְׁ פּורְׁ ָעִמים ַמֲאָמר ֶאָחד ֺכלֹו ִמֵןֶפר ַהמְׁ ָשר ֶשָאִביא ִלפְׁ ֶאפְׁ ָנֵאר  -וְׁ ֵאיִני ִמתְׁ ָכלֶזה ֹרַע. וְׁ ֵאין בְׁ וְׁ
ַמהֶשֲאָמרֹו ִמי ֶשָעַדם ִמֶםִמי ַוֵדיִתי ָבֶזה  - בְׁ ָבר ִהתְׁ לֹוִני"  -ֶשֲאִני כְׁ ִכיר: "ָאַמר נְׁ ַאף ַעל ִני ֶשלֹא ַאזְׁ  -וְׁ

ֹשב ִמי ֶשֵאין לֹו חֵ  רֹון ֵשם ָהִאיש ַההּוא ַלחְׁ ֶיה ֵמִביא ִזכְׁ ָשר ֶשִיהְׁ ֶאפְׁ ְך: ֶשֶזה ֲאִריכּות ֵאין תֹוֶעֶלת ָבּה. וְׁ
ָסד ּובְׁ  ִביֵנהּו ֶשַהָדָבר ַההּוא ִנפְׁ הֹוִעיל  -תֹוכֹו ֹרַע, ֶשלֹא יְׁ ֹכר ָהאֹוֵמר, ֶשַכָּוָנִתי לְׁ ֵני ֶזה ָרִאיִתי ֶשלֹא ִלזְׁ ּוִמנְׁ

ָרִקים ֲאֶשר ָרִא  ֹכר ַהנְׁ ִחיל ַעָתה ִלזְׁ זֹאת ַהַםָןֶכת. ַוֲאִני ַאתְׁ פּוִנים בְׁ ָיִנים ַהסְׁ ָבֵאר לֹו ִענְׁ יִתי ַהעֹוֵרא ּולְׁ
ִדיָמם הֵ  ַהקְׁ ָרִקים.לְׁ מֹוָנה פְׁ ֵהם: שְׁ ִפי ַכָּוָנִתי, וְׁ  ָמה לְׁ

 הקדמת הרמב"ם למשנה. 2

...וכאשר השלים כל מה שהדיינים צריכים לו התחיל אבות. ועשה כן לשתי סבות, האחת, כדי 
להודיעך אמתות המסורת והקבלה שהיא אמת, חבורה מפני חבורה, ולפיכך צריך לכבד את האיש 

 מה מפני שהוא נושא הקבלה, והרי הוא בדורו כמו אלו בדורותם. החכם ולהחשיבו במעלה ר

והסבה השנית כדי להשמיענו במסכתא זו מוסר כל חכם מן החכמים ע"ה כדי שנלמד מהם מבחר 
המדות, והדיינים זקוקים להם יותר מכל אדם, כי אם לא ילמד ההמון מוסר אין הדבר מזיק 

א יהיה הדיין בעל מוסר ומנומס הרי הוא אובד לכלל, ולא הזיק אלא לעצמו בלבד, אך אם ל
ומאבד את העם בנזקיו, ולפיכך התחיל באבות במוסר לדיינים היו מתונים בדין, ואם נהג הדיין 
בדרכי המוסר שנכללו במסכת אבות להיות מתון בדין, אל ימהר לחרוץ משפט... וכיון שהדיין 

אבות אחר סנהדרין וכל הנספח לה שהיא  צריך לכל דברי מוסר אלה להתנהג בהם, כמה נאה סדור
כוללת כל דברי המוסר הללו, ונוסף לכך דברי מוסר המביאים לידי פרישות בעולם, וכבוד התורה 

 ולומדיה ולכל מעשה הצדק ויראת שמים.  

 ה -הכוזרי מאמר שלישי ב. 3

 ב. אמר הכוזרי: אם כן ספר לי מעשה החסיד שבכם היום. 

מחלק לכל אנשיה טרפם וכל ספקם, וינהג -ג. אמר החבר: החסיד הוא הנזהר במדינתו, משער
בהם בצדק, לא יונה אחד מהם, ולא ייתן לו יותר מחלקו הראוי לו. וימצאם בעת צרכו אליהם 

 ויזהרו.  -ויעשו כמצוותו, ויזהירם  -שומעים לו, ממהרים לענותו בעת קראו, יצוום 

 חסיד שאלתיך, לא על מושל. ד. אמר הכוזרי: על 
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ה. אמר החבר: החסיד הוא מי שהוא מושל, נשמע בחושיו וכוחותיו הנפשיים והגופיים, ומנהיגם 
ההנהגה הגופיות, כמו שנאמר ]משלי ט"ז ל"ב[: 'ומושל ברוחו מלוכד עיר'. והוא המוכן לממשלה, 

, וחסם הכוחות המתאווים, כי אלו היה מושל במדינה היה נוהג בה בצדק כאשר נהג בגופו ונפשו
ומנע אותם מן הריבוי אחר אשר נתן להם חלקם. והספיק להם מה שימלא חסרונם, מהמאכל 
המספיק והמשתה המספיק על הדרך השווה, והרחיצה וכל צרכיה על הדרך השוה ג"כ, וחסם 

ת הכוחות הכעסנים המבקשים לניצוח, אחר אשר נתן להם חלקם בניצחון המועיל בדברי החכמו
והדעות וגערת האנשים הרעים. ונתן לחושים חלקם במה שמועיל לו, ומשתמש בידיו ורגליו ולשונו 
בעניין הצורך ובחפצו המועיל, וכן השמע והראות וההרגשה המשתתפת הולכת אחריהם, ואחר כן 
היצר והרעיון והמחשב והזיכרון, ואחר כן הכוח החפצי המשתמש בכל אלה, והם משמשים 

 ץ השכל.עובדים לחפ

 הקדמה-. שמנה פרקים 4

ָאבֹות" )בבא קמ  ֶמֱהֵוי ֲחִסיָדא ִלַעֵים "ִמֵלי דְׁ ָבֵעי לְׁ ָרָכה, ַהאי ַמאן דְׁ רֹוָנם ִלבְׁ רּו ַרבֹוֵתינּו, ִזכְׁ ָבר ָאמְׁ א ּוכְׁ
בּוָאה  דֹוָלה ֵמֲחִסידּות ֶאָלא נְׁ ֵלנּו ַמֲעָלה גְׁ ֵאין ֶאצְׁ ִביָאה ֵאֶליָה, כְׁ  -ל א(. וְׁ ִהיא ַהםְׁ רּו ַרבֹוֵתינּו, וְׁ מֹו ֶשָאמְׁ

ִביָאה ִליֵדי רּוַח ַהֹעֶדש" )משנה סוטה ט טו(.  ָרָכה: "ֲחִסידּות מְׁ רֹוָנם ִלבְׁ ֵריֶהם,  -ִזכְׁ ָבֵאר ִמִדבְׁ ִהֵמה ִהתְׁ
ָבֵאר ֲאִמַתת ַהָדָבר  ִני ָעִתיד לְׁ ִהנְׁ בּוָאה. וְׁ ֵרי זֹאת ַהַםֶןֶכת ֵמִביא ִליֵדי נְׁ ֵני ֶשהּוא ֶשִעיּום ַמַאמְׁ ַההּוא, ִמנְׁ

 כֹוֵלל ֵחֶלק םָּדֹול ֵמַהִםדֹות ַהּטֹובֹות.

 ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק כז . 5

והוא שכבר התבאר במופת שהאדם יש לו ב' שלמיות, שלמות ראשון והוא שלמות הגוף, ושלמות 
הגשמים, וזה לא אחרון והוא שלמות הנפש, ושלמותו הראשון הוא שיהיה בריא על הטוב שבעניניו 

יתכן אלא במצאו צרכיו בכל עת אשר יבקשם והם מזונותיו ושאר הנהגת גופו כדירה ומרחץ 
וזולתם, וזה לא ישלם לאיש אחר לבדו כלל, א"א להגיע כל אדם אל זה השיעור אלא בקבוץ 
המדיני כמו שנודע שהאדם מדיני בטבע, ושלמותו האחרון הוא שיהיה משכיל בפעל, והוא שידע 

ל מה שיכולת האדם לדעתו מכל הנמצאות כפי שלמותו האחרון, ומבואר הוא שזה השלמות כ
האחרון אין בו מעשים ולא מדות, ואמנם הוא דעות לבד, וכבר הביא אליהם העיון וחייבה אותם 
החקירה, ומבואר הוא ג"כ שזה השלמות האחרון הנכבד א"א להגיע אליו אלא אחר הגיע 

ם א"א לו שיצייר מושכל ואפילו ילמדוהו אליו כל שכן שיתעורר לו השלמות הראשון, כי האד
מעצמו, בעוד שיש לו כאב או רעב חזק או צמא או חום או קור חזק, אבל אחר הגיע השלמות 
הראשון אפשר להגיע אל השלמות האחרון אשר הוא הנכבד בלא ספק, והוא סבת החיים 

 המתמידים לא זולתו,

 ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק נד . 6

והמין הרביעי הוא השלמות האנושי האמתי, והוא כשיגיעו לאדם המעלות השכליות, ר"ל ציור  
המושכלות ללמוד מהם דעות אמתיות באלהיות, וזאת היא התכלית האחרונה, והיא משלמת 

ם אדם. ובחן כל האדם שלמות אמתי, והיא לו לבדו, ובעבורה יזכה לקיימות הנצחי, ובמה האד
שלמות מן הג' השלמיות הקודמים, תמצאם לזולתך לא לך, ואם אי אפשר לפי המפורסם מבלעדי 
היותם גם לך, הם לך ולזולתך, אבל זה השלמות האחרון הוא לך לבדך אין לאחר עמך בו שתוף 

ה הנשאר כלל, יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך, ומפני זה ראוי לך שתהיה ]השתדלותך[ להגיע אל ז
 ...לך,

 ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק נד . 7

א"כ הכוונה אשר זכרה בזה הפסוק, הוא באורו, ששלמות האדם אשר בו יתהלל באמת, הוא 
להגיע אל השגת השם כפי היכולת, ולדעת השגחתו בברואיו בהמציאו אותם והנהיגו אותם, איך 

יד לעשות חסד ומשפט וצדקה, היא, וללכת אחרי ההשגה ההיא בדרכים שיתכוין בהם תמ
 להדמות בפעולות השם, כמו שבארנו פעמים בזה המאמר:

 תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף ל עמוד א 
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אמר רב יהודה: האי מאן דבעי למהוי חסידא, לקיים מילי דנזיקין; רבא אמר: מילי דאבות; 
 ואמרי לה: מילי דברכות.


