
 בס"ד

 שמנה פרקים לרמב"ם, פרק א

ק ִראׁשֹון רֶּ  פֶּ

יָה( ֹכחֹותֶּ ׁש ָהָאָדם וְּ פֶּ נֶּ  )בְּ

  

ֻעּלֹות ֵיׁש ָלּה פְּ ת; וְּ חַּ ׁש ָהָאָדם אַּ פֶּ נֶּ ע, שֶּ ֵיָחֵׁשב  דַּ ָפׁשֹות. וְּ ֻעּלֹות ָהֵהן: נְּ פְּ ָצת הַּ ָראּון קְּ בֹות ֲחלּוקֹות, ִיקְּ רַּ
ת ִס  ִתיחַּ ִאים פְּ ָשם רֹאׁש ָהרֹופְּ ד ׁשֶּ ִאים, עַּ בּו ָהרֹופְּ ָחׁשְּ מֹו ׁשֶּ בֹות, כְּ ָפׁשֹות רַּ ֵיׁש ָלָאָדם נְּ ה ׁשֶּ ֲעבּור זֶּ רֹו, בַּ פְּ

ִעית, ִחיּוִנית  ָפׁשֹות ָׁשלׁש: ִטבְּ נְּ הַּ ׁש ׁשֶּ פֶּ נֶּ ֵקי הַּ לְּ ֵיָאֵמר: חֶּ ד ׁשֶּ ֲחָלִקים, עַּ אּו: ֹכחֹות וַּ ִיָקרְּ ָעִמים ׁשֶּ ִׁשית. ּופְּ פְּ נַּ וְּ
ת  - קֶּ ּלֶּ חַּ ִהיא ִמתְּ ֵקי", ׁשֶּ לְּ ָרם: "חֶּ ָאמְּ ֵאיָנם רֹוִצים בְּ ָעִמים. וְּ ֵבה פְּ רְּ ִפילֹוסֹוִפים הַּ ֵשם יֲַּעׂשּוהּו הַּ ה הַּ זֶּ וְּ

ּגּופֹות, ֲאָבל ֵהם מֹונִ  ֵהָחֵלק הַּ ֻחָבר כְּ מְּ "ֹכל" הַּ ֲחָלִקים לַּ ׁש, כַּ פֶּ נֶּ ל הַּ לַּ ֵהן ִלכְּ ֲחלּוקֹות ׁשֶּ יָה הַּ ֻעּלֹותֶּ ים פְּ
ֲחָלִקים ָהֵהם.  ֵמהַּ

ּגּופֹו ֵפא הַּ רַּ ר יְּ ָהרֹוֵפא ֲאׁשֶּ מֹו ׁשֶּ יָה. ּוכְּ ֹכחֹותֶּ ׁש וְּ פֶּ נֶּ ת הַּ פּואַּ ִמדֹות ִהיא: רְּ ִתקּון הַּ , ׁשֶּ ָתה יֹוֵדעַּ אַּ ת ָצִריְך וְּ
ע תְּ  ֵידַּ ה ׁשֶּ ע ֵאיזֶּ ֵידַּ ָצִריְך ׁשֶּ ר: ּגּוף ָהָאָדם; וְּ צֹוִני לֹומַּ ֲחָלָקיו ָמה ֵהם, רְּ ָפֵאהּו: ֻכּלֹו וַּ ר ִירְּ ּגּוף ֲאׁשֶּ ִחָּלה הַּ

ם  ֵּון ֲאֵליהֶּ ִריאּוהּו ִויכַּ בְּ ָבִרים יַּ ה דְּ ֵאיזֶּ ם; וְּ ֹמר ֵמהֶּ ִיׁשְּ ֲחלּוהּו וְּ ָבִרים יַּ ֵקן  -דְּ תַּ ה לְּ ׁש ָהרֹוצֶּ פֶּ נֶּ ֵכן רֹוֵפא הַּ
ִריָאּה. ּוִמ ִמ  בְּ ה יַּ ה אֹוָתּה ּומַּ ֲחלֶּ ה יַּ יָה, ּומַּ ֲחָלקֶּ ָלָלּה וַּ יָה ִבכְּ ֹכחֹותֶּ ׁש וְּ פֶּ נֶּ ע הַּ ֵידַּ ה דֹות ָהָאָדם, ָצִריְך ׁשֶּ ֵני זֶּ פְּ

ָזן  ׁש ֵהם ֲחִמָשה: הַּ פֶּ נֶּ ֵקי הַּ לְּ חֶּ ר, ׁשֶּ עֹו -ֹאמַּ ִמתְּ הַּ ה, וְּ מֶּ דַּ מְּ הַּ ִּגיׁש, וְּ רְּ מַּ הַּ ; וְּ ָרא: צֹוֵמחַּ הּוא ִנקְּ ִלי.וְּ ִׂשכְּ הַּ  ֵרר, וְּ

  

ִיזֹון בֹו ָהָאדָ  ָמזֹון ׁשֶּ ׁש ָהָאָדם. ִכי ֹכחַּ הַּ פֶּ נֶּ ק בְּ ָבֵרינּו ֵאיָנם רַּ דְּ ק, ׁשֶּ רֶּ פֶּ ה הַּ זֶּ נּו בְּ מְּ דַּ ָבר ִהקְּ ֹכחַּ ּוכְּ ם, ֵאינֹו כְּ
ֲחמֹור  הַּ ּסּוס וְּ ִיזֹון בֹו הַּ ָמזֹון ׁשֶּ ָזן ִמןהַּ  -הַּ ק הַּ ֵחלֶּ ָזן ִכי ָהָאָדם ִנזֹון בַּ ק הַּ ֵחלֶּ ֲחמֹור ִנזֹון בַּ הַּ ׁש ָהֱאנֹוִׁשית; וְּ פֶּ נֶּ

ר ָלּה. ׁש ֲאׁשֶּ פֶּ נֶּ ָזן ִמן הַּ ק הַּ ֵחלֶּ ר ִנזֹון בַּ ׁשֶּ נֶּ הַּ ֲחמֹוִרית; וְּ ׁש הַּ פֶּ נֶּ  ִמןהַּ

  

מֹו צְּ עַּ ָחד בְּ ֻכָּלם אֶּ ָין בְּ ָהִענְּ ָבד, לֹא ׁשֶּ ֵשם לְּ ִׁשתּוףהַּ ֹכל: "ִנזֹון" בְּ להַּ ָנם ֵיָאֵמר עַּ ָאמְּ לָהָאָדם וְּ ֵכן ֵיָאֵמר עַּ . וְּ
ֵּגׁש ֲאׁשֶּ  רְּ הֶּ ר ָבָאָדם הּוא הַּ ֵּגׁש ֲאׁשֶּ רְּ הֶּ הַּ ָבד, לֹא ׁשֶּ ֵׁשם ִבלְּ ִׁשתּוףהַּ ִּגיׁש" בְּ רְּ ִיים: "מַּ ֲעֵלי חַּ ָאר בַּ ָאר ּוׁשְּ ר ִבׁשְּ

מֹו ֲאׁשֶּ  צְּ עַּ ֵּגׁש בְּ רְּ הֶּ ִמין, הּוא הַּ ה הַּ זֶּ ר בְּ ֵּגׁש ֲאׁשֶּ רְּ הֶּ לֹא הַּ ִיים. וְּ חַּ ֲעֵלי הַּ ֵחר בַּ ִמין אַּ ֲאָבל ָכלִמין ָוִמין  -ר בְּ
ׁש פֶּ ה, ּוִמנֶּ ֻעּלֹות ֵאּלֶּ ה פְּ ׁש זֶּ פֶּ ֵיב ִמנֶּ חַּ ִיתְּ ֵחר. וְּ ׁש ָהאַּ פֶּ ִתי נֶּ ת ִבלְּ חַּ ׁש אַּ פֶּ ׁש, ֵיׁש לֹו נֶּ פֶּ ר לֹו נֶּ ֻעּלֹות ֵמֲאׁשֶּ ה פְּ  זֶּ

ֹׁשב ִבׁשְּ  חְּ יַּ ֻעָּלה, וְּ ֻעָּלה ִלפְּ ה פְּ מֶּ ִתדְּ ָׁשר ׁשֶּ פְּ אֶּ מֹו ֲאֵחרֹות. וְּ צְּ עַּ ָחד בְּ ֵהן ָדָבר אֶּ ֻעּלֹות ׁשֶּ פְּ ָדָבר ֵכן.  -ֵתי הַּ ֵאין הַּ וְּ
ם  ָחד ֵמהֶּ קֹומֹות ֲחׁשּוִכים. ָהאֶּ ֹלָׁשה מְּ ה: ׁשְּ ָמָׁשל ָבזֶּ הַּ ֵשִני  -וְּ הַּ ֵהִאיר; וְּ ׁש וְּ מֶּ שֶּ ָחה ָעָליו הַּ ֵהִאיר ָעָליו  -ָזרְּ

ִליִׁשי  שְּ הַּ ֵהִאיר; וְּ ָיֵרחַּ וְּ ק בֹו  -הַּ לַּ ה ָהאֹור ֻהדְּ ת זֶּ ָצא בֹו ָהאֹור; ֲאָבל ִסבַּ ם ִנמְּ ָחד ֵמהֶּ ֵהִאיר. ִהֵנה ָכלאֶּ ֵנר וְּ הַּ
ֵחר  -ּופֹוֲעלֹו  ׁש, ּופֹוֵעל ָהאַּ מֶּ שֶּ ֵחר  -הַּ , ּופֹוֵעל ָהאַּ ָיֵרחַּ ת ָהָאָדם  -הַּ ָּגׁשַּ רְּ ׁש ָהָאָדם,  -ָהֵאׁש. ֵכן פֹוֵעל הַּ פֶּ הּוא: נֶּ

ֲחמֹור  ת הַּ ָּגׁשַּ רְּ ר  -ּופֹוֵעל הַּ ׁשֶּ נֶּ ת הַּ ָּגׁשַּ רְּ ֲחמֹור, ּופֹוֵעל הַּ ׁש הַּ פֶּ ָין  -הּוא:נֶּ ם ִענְּ ֵאין ָלהֶּ ר; וְּ ׁשֶּ נֶּ ׁש הַּ פֶּ הּוא: נֶּ
פִ  ֵבה ֵמהַּ רְּ לּו בֹו הַּ ֹאד; ִיָכׁשְּ ָלא מְּ הּוא ִנפְּ ָין, ׁשֶּ ה ָהִענְּ ָהֵבן זֶּ ָבד.וְּ ֵׁשםִבלְּ ִׁשתּוףהַּ ָּלא בְּ ֵצם אֶּ בְּ קַּ יְּ ילֹוסֹוִפים, ׁשֶּ

בּו בָ  יְּ חַּ ִיתְּ ִתי ֲאִמתֹות.וְּ ֵדעֹות ִבלְּ ָחקֹות וְּ רְּ ה הַּ  זֶּ

  

ָזן  ק הַּ ֵחלֶּ ר: הַּ ֹאמַּ ׁש, וְּ פֶּ נֶּ ֵקי הַּ לְּ חֶּ ָּוָנִתי בְּ ל כַּ ָאׁשּוב אֶּ ה  -וְּ דֹוחֶּ הַּ ֵכל, וְּ עַּ מְּ הַּ ֲחִזיק, וְּ מַּ הַּ מֹוֵׁשְך, וְּ ֹכחַּ הַּ נּו: הַּ ִממֶּ
ִד  בְּ מַּ הַּ ה, וְּ דֹומֶּ מֹוִליד בְּ הַּ ֵדל, וְּ גַּ מְּ הַּ מֹוָתרֹות, וְּ ָצִריְך לְּ השֶּ ִהזֹון בֹו, ּומַּ ָצִריְך לְּ השֶּ ִריׁש מַּ פְּ יַּ ד ׁשֶּ ֵּלחֹות עַּ יל הַּ

ֻעָּלָתם יֹוֵת  ה ֵאָבִרים פְּ ֵאיזֶּ ֲעׂשּו, ּובְּ ֵאיְך יַּ היֲַּעׂשּו, וְּ ָעה ֹכחֹות, ּומַּ ל ֵאּלּו ִׁשבְּ ָבִרים עַּ דְּ הַּ חֹותֹו. וְּ ֵאית ִלדְּ ר ִנרְּ
ָצא ָת  ם ִנמְּ הֵמהֶּ ֵלית, ּומַּ יֹוֵתר ִנגְּ ָמן ָקצּוב וְּ ם ִלזְּ ה ֵמהֶּ לֶּ הִיכְּ ֵאין  -ִמיד, ּומַּ פּוָאה וְּ ת ָהרְּ אכֶּ לֶּ ה ֻכּלֹו ָראּוי ִבמְּ זֶּ

ָמקֹום. ה הַּ זֶּ ְך לֹו בְּ  ֹצרֶּ

  

ִּגיׁש  רְּ מַּ ק הַּ ֵחלֶּ הַּ ָהֵריחַּ  -וְּ ם, וְּ עַּ טַּ הַּ ע, וְּ ֵשמַּ הַּ אּות, וְּ ָהמֹון: ָהרְּ ל הֶּ ָסִמים ֵאצֶּ ֻפרְּ מְּ ֲחִמָשה הַּ ֹכחֹות הַּ נּו הַּ , ִממֶּ
ִמשּוׁש  הַּ ֹכחֹות. -וְּ ָבָעה הַּ רְּ אַּ ֵיׁש לְּ מֹו ׁשֶּ יָֻחד, כְּ ר מְּ ֵאין לֹו ֵאבֶּ ּגּוף וְּ ח הַּ טַּ ָכלׁשֶּ ָצא בְּ הּוא ִנמְּ  וְּ



  

ה  מֶּ דַּ מְּ ק הַּ ֵחלֶּ הַּ ר  -וְּ חּוִׁשים ֲאׁשֶּ ת הַּ בַּ ָמם ִמִקרְּ ר ֵהָעלְּ חַּ מּוָחִׁשים, אַּ ֹכר ִרשּוֵמי הַּ ר ִיזְּ , ֲאׁשֶּ ֹכחַּ הּוא הַּ
ר ִהִשיגּו ָיִנים ֲאׁשֶּ ֹכחַּ ִמןִענְּ ה הַּ ִכיב זֶּ רְּ ה יַּ ָלזֶּ ָצָתם; וְּ ָצָתם ִמקְּ ִריד קְּ פְּ יַּ ָצָתם, וְּ ל קְּ ָצָתם אֶּ ִכיב קְּ רְּ יַּ ם, וְּ

ִשיָגם  הַּ ָׁשר לְּ פְּ ִאי אֶּ ָלל וְּ ר לֹא ִהִשיָגם כְּ ָיִנים ֲאׁשֶּ ל ָרָצה  -ִהִשיָגם, ִענְּ זֶּ רְּ ת בַּ ִפינַּ ה ָהָאָדם: סְּ מֶּ דַּ יְּ מֹו ׁשֶּ כְּ
ֵבה ֵמֵאּלבָ  רְּ הַּ ְך ָמָׁשל, וְּ רֶּ ל דֶּ ִים, עַּ ף ֵעינַּ לֶּ אֶּ ֵהָמה בְּ ץ; ּובְּ ָליו ָבָארֶּ גְּ רַּ ִים וְּ ָׁשמַּ רֹאׁשֹו בַּ ָאָדם ׁשֶּ ּו ֲאִויר; וְּ

ּגְּ  ֻגָנה הַּ מְּ ָטעּות הַּ ִרים הַּ בְּ דַּ מְּ ָכאן ָטעּו הַּ יֹון. ּובְּ ִדמְּ ִציֵאם הַּ יַּמְּ ה וְּ מֶּ דַּ מְּ ֹכחַּ הַּ ִכיֵבם הַּ רְּ ָנעֹות יַּ ִנמְּ ר דהַּ ֹוָלה ֲאׁשֶּ
ֵני ָא  בּו, אֹו ֵהִביאּו בְּ ֵהם ָחׁשְּ ָנע. ׁשֶּ ִנמְּ הַּ ָׁשר, וְּ פְּ ָהאֶּ ֻחָיב, וְּ מְּ ת הַּ ֲחֻלקַּ ָעָאָתם בַּ טְּ ת הַּ יָה ִפנַּ ֹׁשב: ָבנּו ָעלֶּ חְּ ָדם לַּ

ה  ֻדמֶּ ָנע -ִכי ָכלמְּ ִציאּוָתם "ִנמְּ מְּ ָיִנים ׁשֶּ ִכיב ִענְּ רְּ ֹכחַּ יַּ ה הַּ זֶּ עּו ׁשֶּ לֹא ָידְּ ָׁשר; וְּ פְּ נּו.אֶּ רְּ ָזכַּ מֹו ׁשֶּ  ", כְּ

  

עֹוֵרר  ִמתְּ ק הַּ ֵחלֶּ הַּ ֹכחַּ  -וְּ ה הַּ ָאֵסהּו. ּוִמזֶּ ָחד, אֹו ִימְּ ָדָבר אֶּ ֹסף ָהָאָדם לְּ ִיכְּ תֹוֵקק וְּ ר בֹו ִיׁשְּ , ֲאׁשֶּ ֹכחַּ הּוא הַּ
ָחד, אֹו ִהתְּ  ת ָדָבר אֶּ ִחירַּ נּו; ּובְּ ִריָחה ִממֶּ בְּ הַּ ת ָדָבר, וְּ ָקׁשַּ ֻעּלֹות: בַּ ל פְּ ָהָרצֹון, ָיבֹא אֶּ ס וְּ עַּ כַּ הַּ נּו; וְּ ֵחק ִממֶּ רַּ

פְּ  נַּ ִרים הַּ ִמקְּ ֵבה ֵמֵאּלּו הַּ רְּ הַּ ָאה, וְּ ִשנְּ הַּ ֲהָבה וְּ ָהאַּ ֲחָמנּות, וְּ ָהרַּ ִריּות וְּ זְּ כְּ ָהאַּ בּוָרה, וְּ ּגְּ הַּ ד וְּ חַּ פַּ הַּ ֵלי וְּ ִׁשִיים. ּוכְּ
ֹכחַּ  ה הַּ ָיד  -זֶּ ֹכחַּ הַּ ּגּוף: כְּ ֵרי הַּ בְּ ת ָדָבר  -ָכלאֶּ ִקיחַּ ל לְּ ל עַּ גֶּ ֹכחַּ ָהרֶּ ִגיָעתֹו; וְּ ִין  -ּונְּ ֹכחַּ ָהעַּ ֲהִליָכה; וְּ ל הַּ ל  -עַּ עַּ

ֵּלב  ֹכחַּ הַּ אּות; וְּ ָתִרים ֵהם  -ָהרְּ ִנסְּ הַּ ִאים וְּ ִנרְּ ּגּוף הַּ ֵרי הַּ בְּ ָאר אֶּ ֵכן ׁשְּ ד. וְּ חַּ פַּ ֵעת הַּ ֵבר, אֹו ִלירֹא בְּ ּגַּ ִהתְּ לְּ
ם  ֹכחֹוֵתיהֶּ עֹוֵר  -וְּ ִמתְּ ֹכחַּ הַּ ה הַּ זֶּ  ר.ֻכָּלם ֵכִלים לְּ

  

ִלי  ִשכְּ ק הַּ ֵחלֶּ הַּ מֹות,  -וְּ ָחכְּ ה הַּ נֶּ לּות, ּובֹו ִיקְּ כְּ תַּ ִהׂשְּ יֶּה הַּ ִכיל ּובֹו ִתהְּ ר בֹו יַּׂשְּ ָצא ָלָאָדם, ֲאׁשֶּ ִנמְּ ֹכחַּ הַּ הּוא הַּ
ן  ֻעּלֹות: ֵמהֶּ פְּ ֵאּלּו הַּ ֻעּלֹות. וְּ פְּ ה ִמן הַּ ָנאֶּ הַּ ה וְּ גֻנֶּ מְּ ִדיל ֵבין הַּ בְּ ן -ּובֹו יַּ ֲעִׂשי, ּוֵמהֶּ נּו  - מַּ ֲעִׂשי: ִממֶּ מַּ הַּ  -ִעיּוִני. וְּ

ת אכֶּ לֶּ נּו -מְּ ת, ּוִממֶּ בֶּ ֲחׁשֶּ ָהִעיּוִני  -מַּ ֲחָׁשִבי. וְּ ה  -מַּ ִפי מַּ נֹות, כְּ תַּ ֵאיָנן ִמׁשְּ ָצאֹות ׁשֶּ ִנמְּ ע ָהָאָדם הַּ ר בֹו ֵידַּ ֲאׁשֶּ
ֲחׁשֶּ  ת מַּ אכֶּ לֶּ ָתם. ּומְּ מֹות" סְּ אּו: "ָחכְּ ר ִיָקרְּ ֵהן ֲאׁשֶּ ֵהן ָעָליו, וְּ ת שֶּ ָלאכֹות:  -בֶּ מְּ ד הַּ מַּ ר בֹו ִילְּ ֹכחַּ ֲאׁשֶּ הּוא הַּ
ֲחָׁשִבי  מַּ הַּ ָּלחּות. וְּ מַּ הַּ פּואֹות, וְּ ָהרְּ ת ָהֲאָדָמה, וְּ ֲעבֹודַּ ָּגרּות, וַּ נַּ ָדָבר  -כְּ ֵכל ָהָאָדם בַּ תַּ ר בֹו ִיסְּ ֹכחַּ ֲאׁשֶּ הּוא הַּ

ֲעׂשֹותֹו, ִאם ָלאו ָׁשר לַּ פְּ ֲעׂשֹותֹו: ִאם אֶּ ה לַּ צֶּ ר ִירְּ ה? ֲאׁשֶּ יֲַּעׂשֶּ ֲעׂשֹותֹו, ֵאיְך ָצִריְך ׁשֶּ ָׁשר לַּ פְּ ִאם אֶּ ה ִׁשעּור  -; וְּ זֶּ
ׁש ֵהָנה. פֶּ נֶּ ן הַּ יַּ ח ֵמִענְּ ִנקַּ ָצִריְך ׁשֶּ ה שֶּ  מַּ

  

יָה  ֲחָלקֶּ יָה וַּ ם ִספּור ֹכחֹותֶּ ר ָקדַּ ת ֲאׁשֶּ חַּ ש ָהאַּ פֶּ נֶּ זֹאת הַּ ע, ׁשֶּ דַּ ל  -וְּ ֵׂשכֶּ הַּ ר, וְּ חֹומֶּ ׁשֶּ  -ִהיא כַּ ּלֹא ָלּה צּוָרה. ּוכְּ
ִציאּות  -ִהִּגיָעה ָלּה צּוָרה  ִאּלּו ִהיא מְּ ָטָלה, ּוכְּ בַּ ִהיא לְּ צּוָרה הַּ ֵבל הַּ קַּ ָבּה לְּ ֲהָכָנה ׁשֶּ ִציאּות הַּ ִאּלּו מְּ יֶּה, כְּ ִיהְּ

 ֹ ּל ׁש ׁשֶּ פֶּ נֶּ ִציאּותהַּ מְּ ר: שֶּ ׁש לֹאטֹוב" )משלי יט ב(. ָרָצה לֹומַּ פֶּ ת נֶּ עַּ לֹא דַּ ם בְּ רֹו: "ּגַּ הּוא ָאמְּ ל. וְּ א ִהִּגיָעה ָהבֶּ
ת  עַּ לֹא דַּ ׁש בְּ פֶּ יֶּה נֶּ ּצּוָרה, ֲאָבל ִתהְּ יָה הַּ ֵדעֹות  -ֵאלֶּ הַּ ִלי, וְּ ִשכְּ הַּ ר, וְּ ֹחמֶּ הַּ ּצּוָרה, וְּ להַּ ָבִרים עַּ דְּ לֹא טֹוב. ֲאָבל הַּ

ן  ִּגיעּו ֲאֵליהֶּ ֵאיְך יַּ ָמה ֵהן, וְּ ֵבר עַּ  -כַּ דַּ ה לְּ צֶּ ִנרְּ ה שֶּ מַּ ָטֵרְך בְּ לֹא ִיצְּ קֹוָמם, וְּ ה מְּ הּוא יֹוֵתר ֵאין זֶּ ִמדֹות; וְּ ל הַּ
ֵחר. אַּ ִחיל בְּ תְּ אַּ ק וְּ רֶּ פֶּ ה הַּ זֶּ ִסיק בְּ פְּ ָכאן אַּ נּו. ּובְּ ר ָזָכרְּ בּוָאה" ֲאׁשֶּ נְּ ר הַּ "ֵספֶּ  ָראּוי בְּ

 


