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 בס"ד

 שמנה פרקים לרמב"ם, פרק א

 ֶפֶרק ִראׁשֹון

ֹכחֹוֶתיָה( ֶנֶפׁש ָהָאָדם וְּ  )ׅשְּ

  

ָפׁשֹות. וְּ  ֺעּלֹות ָהֵהן: נְּ ָצת ַהפְּ ָראשן קְּ ֺעּלֹות ַרׅשֹות ֲחלשקֹות, ִיקְּ ֵיׁש ָלש פְּ ֵיָחֵׁשב ַׇשע, ׃ֶשֶנֶפׁש ָהָאָדם ַאַחת; וְּ
ָפׁשֹות רֹו,  ַׅשֲעבשר ֶזה ֶׁשֵשׁש ָלָאָדם נְּ ִתיַחת ִספְּ ִאים פְּ ִאים, ַעד ֶׁשָׄשם רֹאׁש ָהרֹופְּ בש ָהרֹופְּ מֹו ֶׁשָחׁשְּ ַרׅשֹות, כְּ

אש: ֹכחֹות ַוֲחָלִקים, ַעד ֶׁשֵיָאֵמר: ֶחלְּ  ָעִמים ֶׁשִשָקרְּ ִׁשית. שפְּ ַנפְּ ִעית, ִחששִנית וְּ ָפׁשֹות ָׁשלׁש: ִטבְּ ֵקי ַהֶנֶפׁש ֶׁשַהנְּ
ֶזה ַה׃ֵשם ַיֲעׂששה - ַחֶּלֶקת וְּ ֵקי", ֶׁשִהיא ִמתְּ ָרם: "ֶחלְּ ָאמְּ ֵאיָנם רֹוִצים ׅשְּ ָעִמים. וְּ ֵׅשה פְּ ש ַהִפילֹוסֹוִפים ַהרְּ

ֺחָׅשר ַלל ַהֶנֶפׁש, ַכֲחָלִקים ַל"ֹכל" ַהמְּ ֺעּלֹוֶתיָה ַהֲחלשקֹות ֶׁשֵהן ִלכְּ ֵהָחֵלק ַה׆ששפֹות, ֲאָבל ֵהם מֹוִנים פְּ  כְּ
 ֵמַהֲחָלִקים ָהֵהם.

ַאָתה י ַרֵפא ַה׆ששפֹות ָצִריְך וְּ מֹו ֶׁשָהרֹוֵפא ֲאֶׁשר יְּ ֹכחֹוֶתיָה. שכְּ פשַאת ַהֶנֶפׁש וְּ ֹוֵדַע, ֶׁשִתקשן ַהִמׇשֹות ִהיא: רְּ
ָצִריְך ֶׁשֵידַ  צֹוִני לֹוַמר: ׆ששף ָהָאָדם; וְּ ָפֵאהש: ֺכּלֹו ַוֲחָלָקיו ָמה ֵהם, רְּ ִחָּלה ַה׆ששף ֲאֶׁשר ִירְּ ֶזה ע ֵאיֶׁשֵשַדע תְּ

ִריאשהש ִויַכֵשן ֲאֵליֶהם  ָבִרים ַיבְּ ֵאיֶזה דְּ ֹמר ֵמֶהם; וְּ ִיׁשְּ ָבִרים ַיֲחלשהש וְּ ַתֵקן  -דְּ ֵכן רֹוֵפא ַהֶנֶפׁש ָהרֹוֶצה לְּ
ִריָאש ָלָלש ַוֲחָלֶקיָה, שַמה ַיֲחֶלה אֹוָתש שַמה ַיבְּ ֹכחֹוֶתיָה ִׅשכְּ ֵני ֶזה ִמׇשֹות ָהָאָדם, ָצִריְך ֶׁשֵשַדע ַהֶנֶפׁש וְּ . שִמפְּ

ֵקי ַהֶנֶפׁש ֵהם ֲחִמ׃ָשה: ַהָשן  ִלי. -ֹאַמר, ֶׁשֶחלְּ ַהִׂשכְּ עֹוֵרר, וְּ ַהִמתְּ ַדֶמה, וְּ ַהמְּ ׆ִשיׁש, וְּ ַהַמרְּ ָרא: צֹוֵמַח; וְּ השא ִנקְּ  וְּ

  

ֶנֶפׁש ָהָאָדם. ִכי ֹכַח ַהמָ  ָבֵרינש ֵאיָנם ַרק ׅשְּ ֶזה ַהֶפֶרק, ֶׁשׇשְּ נש ׅשְּ ַׇשמְּ ָבר ִהקְּ ֹכַח שכְּ זֹון ֶׁשִששֹון ׅשֹו ָהָאָדם, ֵאינֹו כְּ
ַהֲחמֹור  ַהֲחמֹור ִנשֹון ַׅשֵחֶלק  -ַהָמזֹון ֶׁשִששֹון ׅשֹו ַהּסשס וְּ ִכי ָהָאָדם ִנשֹון ַׅשֵחֶלק ַהָשן ִמןַהֶנֶפׁש ָהֱאנֹוִׁשית; וְּ

ַהֶנֶׁשר ִנשֹון ַׅשֵחֶלק ַהָשן   ִמן ַהֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ָלש.ַהָשן ִמןַהֶנֶפׁש ַהֲחמֹוִרית; וְּ

  

ֵכן ֵיָאֵמר עַ  מֹו. וְּ ַעצְּ ֺכָּלם ֶאָחד ׅשְּ ָין ׅשְּ ָבד, לֹא ֶׁשָהִענְּ ִׁשתשףַה׃ֵשם לְּ ָנם ֵיָאֵמר ַעלַהֹכל: "ִנשֹון" ׅשְּ ָאמְּ לָהָאָדם וְּ
׆ֵשׁש ֲאׁשֶ  ָבד, לֹא ֶׁשַהֶהרְּ ִׁשתשףַהֵׁשם ִׅשלְּ ׆ִשיׁש" ׅשְּ ָאר ַׅשֲעֵלי ַחִשים: "ַמרְּ ָאר שׁשְּ ׆ֵשׁש ֲאֶׁשר ִׅשׁשְּ ר ָׅשָאָדם השא ַהֶהרְּ

ִמין ַאֵחר  מֹו ֲאֶׁשר ׅשְּ ַעצְּ ׆ֵשׁש ׅשְּ ֶזה ַהִמין, השא ַהֶהרְּ ׆ֵשׁש ֲאֶׁשר ׅשְּ לֹא ַהֶהרְּ ֲאָבל ָכלִמין ָוִמין  -ַׅשֲעֵלי ַהַחִשים. וְּ
חַ  ִיתְּ ִתי ֶנֶפׁש ָהַאֵחר. וְּ ֺעּלֹות ֵמֲאֶׁשר לֹו ֶנֶפׁש, ֵיׁש לֹו ֶנֶפׁש ַאַחת ִׅשלְּ ֺעּלֹות ֵאֶּלה, שִמֶנֶפׁש ֶזה פְּ ֵשב ִמֶנֶפׁש ֶזה פְּ

מֹו  ַעצְּ ֺעּלֹות ֶׁשֵהן ׇָשָבר ֶאָחד ׅשְּ ֵתי ַהפְּ ֹׁשב ִׅשׁשְּ ַיחְּ ֺעָּלה, וְּ ֺעָּלה ִלפְּ ֶמה פְּ ָׁשר ֶׁשִתדְּ ֶאפְּ ֵאין ַהׇָשָבר ֵכן.  -ֲאֵחרֹות. וְּ וְּ
קֹומֹות ֲחׁשש ֹלָׁשה מְּ ַהָמָׁשל ָׅשֶזה: ׁשְּ ַה׃ֵשִני  -ִכים. ָהֶאָחד ֵמֶהם וְּ ֵהִאיר; וְּ ָחה ָעָליו ַה׃ֶשֶמׁש וְּ ֵהִאיר ָעָליו  -ָזרְּ

ִליִׁשי  ַה׃שְּ ֵהִאיר; וְּ ָצא ׅשֹו ָהאֹור; ֲאָבל ִסַׅשת ֶזה  -ַהָשֵרַח וְּ ֵהִאיר. ִהֵנה ָכלֶאָחד ֵמֶהם ִנמְּ ַלק ׅשֹו ַהֵנר וְּ ֺהדְּ
׆ָשַׁשת ָהָאָדם  -ַהָשֵרַח, שפֹוֵעל ָהַאֵחר  -ָהַאֵחר ַה׃ֶשֶמׁש, שפֹוֵעל  -ָהאֹור שפֹוֲעלֹו  השא:  -ָהֵאׁש. ֵכן פֹוֵעל ַהרְּ

׆ָשַׁשת ַהֲחמֹור  ׆ָשַׁשת ַהֶנֶׁשר  -ֶנֶפׁש ָהָאָדם, שפֹוֵעל ַהרְּ ֵאין  -השא:ֶנֶפׁש ַהֲחמֹור, שפֹוֵעל ַהרְּ השא: ֶנֶפׁש ַהֶנֶׁשר; וְּ
ֵצם ֶאּלָ  ַקׅשְּ ָין ֶׁששְּ ֵׅשה ָלֶהם ִענְּ לש ׅשֹו ַהרְּ ֹאד; ִיָכׁשְּ ָלא מְּ ָין, ֶׁשהשא ִנפְּ ָהֵבן ֶזה ָהִענְּ ָבד.וְּ ִׁשתשףַהֵׁשםִׅשלְּ א ׅשְּ

ִתי ֲאִמתֹות. ֵדעֹות ִׅשלְּ ָחקֹות וְּ בש ָׅשֶזה ַהרְּ ַחשְּ ִיתְּ  ֵמַהִפילֹוסֹוִפים, וְּ

  

ֹאַמר: ַהֵחֶלק ַהשָ  ֵקי ַהֶנֶפׁש, וְּ ֶחלְּ ָאׁששב ֶאל ַכָשָנִתי ׅשְּ ַעֵכל,  -ן וְּ ַהמְּ ַהַמֲחִזיק, וְּ ִמֶמנש: ַהֹכַח ַהמֹוֵׁשְך, וְּ
ִהש ִריׁש ַמה׃ֶשָצִריְך לְּ ִדיל ַהֵּלחֹות ַעד ֶׁשַיפְּ ַהַמבְּ דֹוֶמה, וְּ ַהמֹוִליד ׅשְּ ַגֵׇשל, וְּ ַהמְּ מֹוָתרֹות, וְּ ַהׇשֹוֶחה לְּ ֹון ׅשֹו, וְּ

ָבִרים ַעל ֵאּלש ִׁש  ַהׇשְּ חֹותֹו. וְּ ֺעָּלָתם שַמה׃ֶשָצִריְך ִלדְּ ֵאיֶזה ֵאָבִרים פְּ ֵאיְך ַיֲעׂשש, שבְּ ָעה ֹכחֹות, שַמהַשֲעׂשש, וְּ בְּ
ָמן ָקצשב  ֶלה ֵמֶהם ִלזְּ ָצא ָתִמיד, שַמהִשכְּ ֵלית, שַמהֵמֶהם ִנמְּ יֹוֵתר ִנגְּ ֵאית וְּ ֶלאֶכת  -יֹוֵתר ִנרְּ ֶזה ֺכּלֹו ָראשי ִׅשמְּ

ֶזה ַהָמקֹום ֵאין ֹצֶרְך לֹו ׅשְּ פשָאה וְּ  .ָהרְּ

  

׆ִשיׁש  ַהֵחֶלק ַהַמרְּ ָהֵריַח,  -וְּ ַהַשַעם, וְּ ַה׃ֵשַמע, וְּ אשת, וְּ ָסִמים ֵאֶצל ֶהָהמֹון: ָהרְּ ֺפרְּ ִמֶמנש ַהֹכחֹות ַהֲחִמ׃ָשה ַהמְּ
ַהִמ׃ששׁש  ָׅשָעה ַהֹכחֹות -וְּ ַארְּ מֹו ֶׁשֵשׁש לְּ יָֺחד, כְּ ֵאין לֹו ֵאֶבר מְּ ָכלֶׁשַטח ַה׆ששף וְּ ָצא ׅשְּ השא ִנמְּ  .וְּ
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ַדֶמה  ַהֵחֶלק ַהמְּ ַבת ַהחשִׁשים ֲאֶׁשר  -וְּ ָמם ִמִקרְּ ֹכר ִר׃ששֵמי ַהמשָחִׁשים, ַאַחר ֵהָעלְּ השא ַהֹכַח, ֲאֶׁשר ִיזְּ
ָיִנים ֲאׁשֶ  ִכיב ֶזה ַהֹכַח ִמןִענְּ ָלֶזה ַירְּ ָצָתם; וְּ ָצָתם ִמקְּ ִריד קְּ ַיפְּ ָצָתם, וְּ ָצָתם ֶאל קְּ ִכיב קְּ ַירְּ ר ִהִׄשיגשם, וְּ

ַהִׄשיָגם  ָׁשר לְּ ִאי ֶאפְּ ָלל וְּ ָיִנים ֲאֶׁשר לֹא ִהִׄשיָגם כְּ ֶזל ָרָצה  -ִהִׄשיָגם, ִענְּ ִפיַנת ַׅשרְּ ַדֶמה ָהָאָדם: סְּ מֹו ֶׁשיְּ כְּ
ֵׅשה ַהרְּ ֶאֶלף ֵעיַנִים, ַעל ֶׇשֶרְך ָמָׁשל, וְּ ֵהָמה ׅשְּ ָליו ָׅשָאֶרץ; שבְּ ַרגְּ ָאָדם ֶׁשרֹאׁשֹו ַׅשָׁשַמִים וְּ ֵמֵאּלש  ָׅשֲאִויר; וְּ

גָֺנה ַה׆שְּ  ִרים ַהָשעשת ַהמְּ ַדׅשְּ ָכאן ָטעש ַהמְּ יֹון. שבְּ ִציֵאם ַהִׇשמְּ ַימְּ ַדֶמה וְּ ִכיֵבם ַהֹכַח ַהמְּ ָנעֹות ַירְּ דֹוָלה ַהִנמְּ
בש, אֹו ָנע. ֶׁשֵהם ָחׁשְּ ַהִנמְּ ָׁשר, וְּ ָהֶאפְּ ֺחָשב, וְּ ָעָאָתם ַׅשֲחֺלַקת ַהמְּ ֵני ָאָדם  ֲאֶׁשר ָׅשנש ָעֶליָה ִפַנת ַהטְּ ֵהִביאש בְּ

ֺדֶמה  ֹׁשב: ִכי ָכלמְּ נש. -ַלחְּ מֹו ֶׁשָשַכרְּ ָנע", כְּ ִציאשָתם "ִנמְּ ָיִנים ֶׁשמְּ ִכיב ִענְּ עש ֶׁשֶשה ַהֹכַח ַירְּ לֹא ָידְּ ָׁשר; וְּ  ֶאפְּ

  

עֹוֵרר  ַהֵחֶלק ַהִמתְּ ָדָבר ֶא  -וְּ ֹסף ָהָאָדם לְּ ִיכְּ תֹוֵקק וְּ ָאֵסהש. שִמֶשה ַהֹכַח השא ַהֹכַח, ֲאֶׁשר ׅשֹו ִיׁשְּ ָחד, אֹו ִימְּ
ַהַכַעס ַרֵחק ִמֶמנש; וְּ ִחיַרת ׇָשָבר ֶאָחד, אֹו ִהתְּ ִריָחה ִמֶמנש; שבְּ ַהׅשְּ ֺעּלֹות: ַׅשָקַׁשת ׇָשָבר, וְּ ָהָרצֹון,  ָיבֹא ֶאל פְּ וְּ

ַהִׄש  ָהַאֲהָבה וְּ ָהַרֲחָמנשת, וְּ ִרששת וְּ זְּ ָהַאכְּ בשָרה, וְּ ַה׆שְּ ַהַפַחד וְּ ֵלי וְּ ִׁשִשים. שכְּ ִרים ַהַנפְּ ֵׅשה ֵמֵאּלש ַהִמקְּ ַהרְּ ָאה, וְּ נְּ
ֹכַח ַהָשד  -ֶזה ַהֹכַח  ֵרי ַה׆ששף: כְּ ֹכַח ָהֶרֶגל  -ָכלֶאבְּ ִגיָעתֹו; וְּ ִקיַחת ׇָשָבר שנְּ ֹכַח ָהַעִין  -ַעל לְּ  -ַעל ַהֲהִליָכה; וְּ

ֹכַח ַהֵּלב  אשת; וְּ ׆ַשֵׅשר, אֹו ִלירֹא -ַעל ָהרְּ ִהתְּ ָתִרים ֵהם  לְּ ַהִנסְּ ִאים וְּ ֵרי ַה׆ששף ַהִנרְּ ָאר ֶאבְּ ֵכן ׁשְּ ֵעת ַהַפַחד. וְּ ׅשְּ
ֹכחֹוֵתיֶהם  עֹוֵרר. -וְּ ֶזה ַהֹכַח ַהִמתְּ  ֺכָּלם ֵכִלים לְּ

  

ִלי  ַהֵחֶלק ַהִׄשכְּ לשת, -וְּ ַתכְּ ֶיה ַהִהׂשְּ ִכיל שבֹו ִתהְּ ָצא ָלָאָדם, ֲאֶׁשר ׅשֹו ַיׂשְּ מֹות,  השא ַהֹכַח ַהִנמְּ ֶנה ַהָחכְּ שבֹו ִיקְּ
ֺעּלֹות: ֵמֶהן  ֵאּלש ַהפְּ ֺעּלֹות. וְּ ַהָנֶאה ִמן ַהפְּ גֶֺנה וְּ ִׇשיל ֵׅשין ַהמְּ ַהַמֲעִׂשי: ִמֶמנש  -ַמֲעִׂשי, שֵמֶהן  -שבֹו ַיבְּ  -ִעששִני. וְּ

ֶלאֶכת ָהִעששִני  -ַמֲחֶׁשֶבת, שִמֶמנש -מְּ ִפי ַמה ֲאֶׁשר ׅשֹו ֵידַ  -ַמֲחָׁשִבי. וְּ ַתנֹות, כְּ ָצאֹות ֶׁשֵאיָנן ִמׁשְּ ע ָהָאָדם ַהִנמְּ
ֶלאֶכת ַמֲחֶׁשֶבת  ָתם. שמְּ מֹות" סְּ אש: "ָחכְּ ֵהן ֲאֶׁשר ִיָקרְּ ַמד  -׃ֶשֵהן ָעָליו, וְּ השא ַהֹכַח ֲאֶׁשר ׅשֹו ִילְּ

ַהַמָּלחשת פשאֹות, וְּ ָהרְּ ַנ׆ָשרשת, ַוֲעבֹוַדת ָהֲאָדָמה, וְּ ָלאכֹות: כְּ ַהַמֲחָׁשִבי ַהמְּ ַתֵכל  -. וְּ השא ַהֹכַח ֲאֶׁשר ׅשֹו ִיסְּ
ָׁשר ַלֲעׂשֹותֹו, ֵאיְך ָצִריְך  ִאם ֶאפְּ ָׁשר ַלֲעׂשֹותֹו, ִאם ָלאו; וְּ ֶצה ַלֲעׂשֹותֹו: ִאם ֶאפְּ ָהָאָדם ַׅשׇָשָבר ֲאֶׁשר ִירְּ

ַין ַהֶנֶפׁש הֵ  -ֶׁשַיֲעֶׂשה?   ָנה.ֶזה ִׁשעשר ַמה ׃ֶשָצִריְך ֶׁשִנַקח ֵמִענְּ

  

ַדע, ֶׁששֹאת ַהֶנֶפש ָהַאַחת ֲאֶׁשר ָקַדם ִספשר ֹכחֹוֶתיָה ַוֲחָלֶקיָה  ַהֵׂשֶכל  -וְּ ֶׁשּלֹא  -ִהיא ַכחֹוֶמר, וְּ ָלש צשָרה. שכְּ
ַבָשָלה, שכְּ  -ִה׆ִשיָעה ָלש צשָרה  ַקֵׅשל ַהצשָרה ַהִהיא לְּ ִציאשת ַהֲהָכָנה ֶׁשָׅשש לְּ ִאּלש מְּ ֶיה, כְּ ִאּלש ִהיא ִיהְּ

ִציאשתַהֶנֶפׁש  לֹא ַדַעת ֶנֶפׁש לֹאטֹוב" )משלי יט ב(. ָרָצה לֹוַמר: ׃ֶשמְּ רֹו: "׆ַשם ׅשְּ השא ָאמְּ ִציאשת ָהֶבל. וְּ מְּ
לֹא ַדַעת  ֶיה ֶנֶפׁש ׅשְּ ַהֹחֶמר -ֶׁשּלֹא ִה׆ִשיָעה ֵאֶליָה ַהּצשָרה, ֲאָבל ִתהְּ ָבִרים ַעלַהּצשָרה, וְּ , לֹא טֹוב. ֲאָבל ַהׇשְּ

ֵאיְך ַי׆ִשיעש ֲאֵליֶהן  ַהֵׇשעֹות ַכָמה ֵהן, וְּ ִלי, וְּ ַהִׄשכְּ ַדֵׅשר ַעל  -וְּ ֶצה לְּ ַמה ׃ֶשִנרְּ ָטֵרְך ׅשְּ לֹא ִיצְּ קֹוָמם, וְּ ֵאין ֶזה מְּ
ִחי ַאתְּ ֶזה ַהֶפֶרק וְּ ִסיק ׅשְּ ָכאן ַאפְּ נש. שבְּ בשָאה" ֲאֶׁשר ָזָכרְּ "ֵסֶפר ַהנְּ השא יֹוֵתר ָראשי ׅשְּ ַאֵחר.ַהִמׇשֹות; וְּ  ל ׅשְּ


