
ִנְדָרׁש ִּביֵדי ֲחַז"ל ַעל ַהחֹוָבה ֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם ִלְׁשמֹר  ַהָּפסּוק "ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמאֹד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם" ֶׁשַּבָּפָרָׁשה, 
ַעל ּגּופֹו ּוְבִריאּותֹו. ּוְכִפי ֶׁשָּכַתב ַה'ְּלבּוׁש': "ֶׁשֵּיׁש ְּבַמְׁשָמעּות ֵאּלּו ַהְּלׁשֹונֹות ֶׁשָּצִריְך ָהָאָדם ִלְׁשמֹר ֶאת 
ַנְפׁשֹו ֶׁשֹּלא ָיִביא ֶאת ַעְצמֹו ִליֵדי ַסָּכָנה, ַאף־ַעל־ַּגב ֶׁשְּפׁשּוָטן ֶׁשל ֵאּלּו ַהְּכתּוִבים ֹלא ַמְיֵרי ָּבֶזה, ִמָּכל־
ָמקֹום ָסְמכּו ֲחַז"ל ַעל ִמְקָראֹות ַהָּללּו ְוָאְסרּו ָּכל־ַהְּדָבִרים ַהְמִביִאים ֶאת־ָהָאָדם ִליֵדי ַסָּכָנה". ְוָרִגיל ָהָיה 
ָהַרב ִמְּבִריְסק לֹוַמר, ִּכי ֹלא ְלִחָּנם ִנְסְמָכה ַהְּזִהירּות ִּבְׁשִמיַרת ַהּגּוף ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ֶאָּלא ְּכֵדי ְלהֹורֹות ָלנּו, 
ִּכי ְזִהירּות ָהָאָדם ַעל ְּבִריאּותֹו, ְמַלֶּמֶדת ַעל ְזִהירּותֹו ִּבְׁשָאר ִמְצֹות ַהּתֹוָרה. ְוָכְך ִהְתַּבֵּטא אֹודֹות ֶאָחד 
ִמְּמיָֹדָעיו ֶׁשָהָיה ָזִהיר ִּבְׁשִמיַרת ְּבִריאּותֹו, ִּכי ִמּתֹוְך ְזִהירּותֹו ַעל ַהְּבִריאּות, ִנָּתן ְלָהִסיק ַעל ִמַּדת ִיְרַאת 
ַמִים ֶׁשּלֹו. ַעל ַרִּבי ְזֵאב וֹוְלף ִּגיְנְצֶלר הי"ד, ַרָּבּה ֶׁשל ַיְרמּוט ֶׁשְּבֻהְנַּגְרָיה ְמֻסָּפר, ִּכי ַּפַעם ָחׁש ְּבָאְזָניו  ַהּׁשָ
ְוָנַסע ָלִעיר ֶּדְּבֶרְצן ְּכֵדי ִלְדרֹׁש ָׁשם ָּברֹוְפִאים, ְוַהָּללּו ִצּוּו ָעָליו ִלְׁשמֹר ַעל־ָאְזָניו ְלַבל ָּתבֹואָנה ְּבַמָּגע ִעם 
'ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמאֹד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם'  ַמִים. ֶנֱאַנח ָהַרב ְוָאַמר: "ֲהֵרי מּוָבא ִּבְתׁשּובֹות ָהִראׁשֹוִנים, ִּכי ַהָּפסּוק 
הּו, ַאף  ְּבַמּׁשֶ ֲאִפּלּו  ִהיא  ִמיָרה ֶׁשַּבַּמּצֹות  ּׁשְ ְלָך, ַמה  ְּכֵדי לֹוַמר  'ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת־ַהַּמּצֹות'  ַלָּפסּוק  הּוַקׁש 
הּו, ְוַעל־ַאף ֶׁשַהָּדָבר ָהָיה ָקֶׁשה ְּבֵעיָניו ֶׁשֹּלא ִלְטּבֹל  ִּבְבִריאּות ַהּגּוף ָצִריְך ִלְׁשמֹר ַעל־ַהּגּוף ֲאִפּלּו ְּבַמּׁשֶ
ִּפיְנָחס ִמּקֹוִריץ ְמֻסָּפר, ֶׁשָהָיה  ַרִּבי  ְּכֵדי ִלְׁשמֹר ַעל־ּגּופֹו. ַעל  ַּבִּמְקֶוה, ִקֵּבל ֶאת ַּדְעָּתם ֶׁשל ָהרֹוְפִאים 
ָטן  ּדֹוֵרׁש ְואֹוֵמר: ֹלא ְלִחָּנם ִנְכְּתָבה ֵּתַבת 'ְמאֹד' ַּבִּצּוּוי ֶׁשל 'ְוִנְׁשַמְרֶּתם'. ִמְּפֵני ֶׁשַעל ָּדָבר ֶזה ְמַנֶּסה ַהּׂשָ
ַּבֲאַמְתָלאֹות  ַעל־ָּכְך  ְלַהְקִּפיד  ֶׁשֹּלא  אֹותֹו  ְמַפֶּתה  ְוהּוא  ּוְבִריאּותֹו,  ּגּופֹו  ַעל  ִלְׁשמֹר  ָלָאָדם  ְלַהְפִריַע 

ׁשֹונֹות, ְוָלֵכן ִנְצַטּוִינּו ִלְׁשמֹר 'ְמאֹד' ַעל ַנְפֵׁשנּו ּוְבִריאּוֵתנּו, ְוֹלא ָלֶלֶכת ַאַחר ּתֹוֲאנֹות ָׁשְוא. 
ַלֲעבֹוַדת  ָורֹאׁש  ִּכְתִחָּלה  ְוגּופֹו,  ָהָאָדם  ְּבִריאּותֹו ֶׁשל  ֶהֱעִמידּו ֶאת ְׁשִמיַרת  ְוַצִּדיֶקיָה,  ַהֲחִסידּות  ְּגדֹוֵלי 
ם. ְוָכְך ָהָיה ַהַּבַעל־ֵׁשם־טֹוב אֹוֵמר: "חֹור ָקָטן ְּבגּופֹו ֶׁשל ָהָאָדם, יֹוֵצר חֹור ָּגדֹול ְּבִנְׁשָמתֹו", ְוָכְך ַּגם  ַהּׁשֵ
מּוָבא ְּבַצּוַָאת ָהִריָב"ׁש )ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַּבַעל־ֵׁשם(, ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַהּגּוף חֹוֶלה, ַּגם ַהְּנָׁשָמה ֶנְחֶלֶׁשת. ְוַהָּדָבר ִנְקַּבע 
ְּבַמְסֵמרֹות ִּביֵדי ַּבַעל ַהַּתְנָיא ֶׁשָּכַתב, ֶׁשֵאין לֹו ָלָאָדם ְרׁשּות ַעל ּגּופֹו ְּכָלל, ִּכי הּוא ְנָכָסיו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה. ְוָכְך 
ְמֻסָּפר ַעל ַרִּבי ְיִחיֵאל ֵמִאיר ִמּגּוְסִטיִנין, ֶׁשִהְסּתֹוֵפף ִּבְנעּוָריו ֵאֶצל ַרִּבי ֶמְנְּדל ִמּקֹוְצק, ְוִהְרָּבה ְּבַתֲעִנּיֹות 
ְוִסּגּוִפים ֶׁשִהְׁשִּפיעּו ְלָרָעה ַעל ְּבִריאּותֹו. ִזְּמנֹו ַרִּבי ֶמְנְּדל ְוהֹוִכיחֹו: "ָׁשַמְעִּתי ֶׁשַאָּתה ַמְקִּפיד ִלְטּבֹל ִמֵּדי 
ּבֶֹקר ַּבִּמְקֶוה, ּוְלָדָבר ֶזה ֲאִני ַמְסִּכים, ֶׁשֵּכן ָטֳהַרת ַהּגּוף ַמְׁשִּפיָעה ַּגם ַעל ַזּכּות ַהֶּנֶפׁש. אּוָלם ָעֶליָך ָלַדַעת 
ִּכי ַּתֲעִנּיֹוֶתיָך ַהְּתכּופֹות, ַהַּמֲחִליׁשֹות ֶאת חֶֹסן ּגּוְפָך, ֵאיָנן עֹולֹות ְּבָקֶנה ֶאָחד ִעם ַהִּצּוּוי ֶׁשל 'ְוִנְׁשַמְרֶּתם 
ְלֵבין  ַהּגּוף,  ִּכְׁשִמיַרת  ִנְרֵאית  ֶׁשַּכּוָָנתֹו  ַהָּכתּוב  ְּתִחַּלת  ֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ָּתמּוַּה  ְוִלְכאֹוָרה  ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם'.  ְמאֹד 
ֶהְמֵׁשְך ַהְּדָבִרים ַעל ִאּסּור ֲעבֹוָדה ָזָרה? ֶאָּלא ְלַלֶּמְדָך ָּבא ַהָּכתּוב, ֶׁשָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל ַהַּמְרֶּבה ְּבַתֲעִנּיֹות 
ֶׁשֹּלא ְלצֶֹרְך, ְוגֹוֵרם ֶנֶזק ִלְבִריאּותֹו ִמּשּׁום ֶׁשהּוא ְמַדֶּמה ְּבַנְפׁשֹו ֶׁשְּבָכְך הּוא ִנְרֶאה ַלְּבִרּיֹות ְּכִאיׁש ָקדֹוׁש 
ַּבֲעֵלי  ְּגדֹוֵלי  ַאף  זֹו".  ִמֶּדֶרְך  ְלִהְתַרֵחק  לֹו  ָראּוי  ֲאִמִּתי  ְוָחִסיד  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ֶׁשל  ֶׁשֶמץ  ְּבָכְך  ֵיׁש  ּוָפרּוׁש, 
ַהּמּוָסר ֶהֱעִמידּו ָּדֵגׁש ֵאיָתן ַעל ְׁשִמיַרת ַהּגּוף ּוְבִריאּות ָהָאָדם, ְוָאַמר ַהָּסָבא ִמֶּקֶלם, ֶׁשִּמי ֶׁשֵאינֹו ַמְׁשִּגיַח 
ַעל־ּגּופֹו, ִסָּמן הּוא ֶׁשַּגם ֵאינֹו ַמְׁשִּגיַח ַעל ַנְפׁשֹו. ּוְכָבר ָקַבע ַהְּנִצי"ב ִמּוֹולֹוִז'ין ֶאת ַהַהְגָּדָרה ֶׁשל 'ַמְתִמיד', 
ֶׁשהּוא לֹוֵמד ַּבְּזַמן, אֹוֵכל ַּבְּזַמן ְוָיֵׁשן ַּבְּזַמן, ּוִמי ֶׁשַּמֲאִריְך ְּבִלּמּודֹו ַעל ֶחְׁשּבֹון ְּבִריאּות ּגּופֹו, ֵאין ֶזה ֶאָּלא 
ֲעַצת ַהֵּיֶצר ֶׁשְּמַפֵּתהּו ַלֲעׂשֹות ֵּכן, ְּכֵדי ִלְגרֹם לֹו ַאַחר־ָּכְך ֶׁשֹּלא יּוַכל ִלְלמֹד ְּכָלל, ְוֵיֵצא ְׂשָכרֹו ְּבֶהְפֵסדֹו. 
ֲהֵרי  ָׁשַמִים,  ְוִיְרַאת  ְּבתֹוָרה  ְלִהְתַעּלֹות  ַעְצָמם  ְמַסְּגִפים  ֲאָנִׁשים  ָהיּו  ַהּקֹוְדִמים  ֶׁשַּבּדֹורֹות  ָאְמָנם  ְוַאף 
ֶׁשַּבּדֹורֹות ָהַאֲחרֹוִנים ָיְרָדה ֻחְלָׁשה ָלעֹוָלם, ּוִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ֵּכן ֵמִביא ְלַעְצמֹו ֶנֶזק ָּגדֹול ֶלָעִתיד. ְוָכְך ָּכַתב 
ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַסַּלְנֶטר ְלַתְלִמיָדיו: "ְׁשִמיַרת ַהְּבִריאּות ְּבִלי ַהְפָלָגה, ַרק ֶלֱאכֹל ְוִליׁשֹן ָּכָראּוי", ְוהֹוִסיף "ֵאין 
ְּבָיֵדינּו ְלַהֲעִמיס ַעל ַהּגּוף ִסּגּוף ֲאִכיָלה, ְוַהְיסֹוד ְלָפֵנינּו ֵהם ִסּגּוֵפי ַהִּמּדֹות, ְועֹל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ַעל־ֻּכָּלם". 

בס"ד

ּגּופֹו ֶׁשל ָהָאָדם ָנתּון לֹו ְּכִפָּקדֹון ֵמֵאת ַהּבֹוֵרא, ְוהּוא 
ְמֻצּוֶה ְלָׁשְמרֹו ִמְּפֵני ָּכל ַסָּכָנה ְוֶהֵּזק. ִחּיּוב ֶזה ִנְלַמד 
ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם", אֹותֹו  ְמאֹד  "ְוִנְׁשַמְרֶּתם  ֶׁשל  ֵמַהִּצּוּוי 
ִמְּלַבד  ַהּגּוף,  ְׁשִמיַרת  חֹוַבת  ַעל  ַּגם  ֲחַז"ל  ָּדְרׁשּו 
ֵמר ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה. ְוָכַתב ַה'ֶּפֶלא  ַהִּצּוּוי ַהְּמקֹוִרי ְלִהּׁשָ
ֶנֱאַמר  ֹלא  ִמְצָוה  ְּבׁשּום  ּוְרֵאה,  "ַהִּביָטה  יֹוֵעץ': 
ַנְפׁשֹו  ִלְׁשמֹר  ָאָדם  ֶׁשַחָּיב  זֹו,  ְּבִמְצָוה  ְּכמֹו  'ְמאֹד', 
ֶמר ְלָך  ִמַּסָּכָנה ּוֵמֲחַׁשׁש ַסָּכָנה", ְוֵכן ֶנֱאַמר: "ַרק ִהּׁשָ
ּוְׁשמֹר ַנְפְׁשָך ְמאֹד". ַרִּבי ְסַעְדָיה ָּגאֹון ָהָיה ְמָפֵרׁש 
ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם",  ְמאֹד  "ְוִנְׁשַמְרֶּתם  ֶאת־ַהָּפסּוק: 
ֶׁשַהְּנָׁשָמה מֹוֵצאת ֶאת ְׁשֵלמּוָתּה ְוִתּקּוָנּה ַרק ְּבגּוף 
ּגּוֵפנּו,  ְּבִריאּות  ַעל  ִלְׁשמֹר  ָעֵלינּו  ּוְלִפיָכְך  ָהָאָדם, 
הּוא  ְוָידּוַע  ַנְפׁשֹוֵתינּו.  ַעל  ׁשֹוְמִרים  ָאנּו  ָּבֶזה  ִּכי 
ָצִריְך  ִּבְתִחָּלה   - ָּבָרא"  "ְּבֵראִׁשית  ָהעֹוָלם:  ִּפְתַּגם 
ִלְׁשמֹר ּוְלַבֵּקׁש ֵמַהָּקָּב"ה ַעל ַהְּבִריאּות, ְוִהיא רֹאׁש 
ַרִּבים  ֲעבֹוָדתֹו.  ְוַדְרֵכי  ָהָאָדם  ְּפֻעּלֹות  ְׁשָאר  ְלָכל 
ְמַזְלְזִלים ְּבִמְצָוה זֹו ֶׁשל 'ְוִנְׁשַמְרֶּתם', ְּבַטֲעָנה ֶׁשֵאין 
ֶׁשֵהם  אֹו  ֻמְגָזִמים,  ַוֲחָׁשׁשֹות  ַּפְחָדנּות  ֶאָּלא  ָּכאן 
ֶזה  ֵאין  ּוִבָּטחֹון, אּוָלם  ֶּבֱאמּוָנה  ַעְצָמם  ּתֹוִלים ֶאת 
ּוְמִעיָלה  ָחמּור  ָעֹון  ֶאָּלא  ִּבָּטחֹון,  ְוֹלא  ְּגבּוָרה  ֹלא 
ַּבִּפָּקדֹון ֶׁשִּקַּבְלנּו ֵמַהָּקָּב"ה. ּוְכָבר ָאְמרּו ֲחַז"ל, ֶׁשִּמי 
ֶׁשַּמֲעִמיד ֶאת ַעְצמֹו ְּבַסָּכָנה ְמַנִּכין לֹו ִמְּזֻכּיֹוָתיו, ּוִמי 
ֲהֵריהּו  ָּכָראּוי,  ַעְצמֹו  ֶאת  ָׁשַמר  ֶׁשֹּלא  ִמְּפֵני  ֶׁשִּנּזֹק 
ִמְתַחֵּיב ְּבַנְפׁשֹו ְוָעִתיד ִלֵּתן ַעל־ָּכְך ֶאת־ַהִּדין. ָאְמָנם 
ַעל  ִמיָרה  ַהּׁשְ ֵּבין  ַהְּנכֹוָנה  ַהֶּדֶרְך  ֶאת  ָלַדַעת  ָצִריְך 
ַהּגּוף ְוַהֶּנֶפׁש ֶׁשֹּלא ָיִביא ֶאת ַעְצמֹו ִליֵדי ַסָּכָנה, ְלֵבין 
ַּבּבֹוֵרא  ּבֹוֵטַח  ֶׁשָהָאָדם  ְוַהִּבָּטחֹון  ָהֱאמּוָנה  ִמַּדת 
ֶאת־ ָהאֵֹמן  א  ִיּׂשָ ַּכֲאֶׁשר  ְּבָיָדיו  ַעְצמֹו  ֶאת  ּוַמְפִקיד 
ַהּיֵֹנק, אּוָלם ְּבַוַּדאי ְמֻחָּיב ָהָאָדם ְלִהְׁשַּתֵּדל ִלְׁשמֹר 
ַעל ּגּופֹו ּוְבִריאּותֹו ַלֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו. 

ׁשׁׁ שָ שֻמְדָגשֻמְדגֻמְדגֻמְדָגשָ שָ שֻמְדָגשֻמְדָגשֻמְדָגשָ שָ שֻמְדָגשָ שָ שֻמְדָגשָּ שָּ שָ שָ שֻמְדָגשָּ שָּ שָּ שֻמְדָגשָּ שָּ שָ שָ שֻמְדָגשָּ שֻמְדָגשָּ שֻמְדָגשָּ שָּ שָ שָ שֻמְדָגשָּ שָּ שָּ שֻמְדָגשָּ שָּ שָ שָ שֻמְדָגשָּ שָּ ָ
ח חָ ָבחָ בֻ בֻ ָבחֻ חֻ חָ ָבחָ ָבחֻ ָבחֻ חֻ חָ ָבחָ חֻ חָ ָבחָּ חֻ חָּ חָ חָ ָבחָּ חֻ חָּ חָּ ָבחָּ חֻ חָּ חָ חָ ָבחָּ חֻ ָבחָּ חֻ ָבחָּ חֻ חָּ חָ חָ ָבחָּ חֻ חָּ חָּ ָבחָּ חֻ חָּ חָ חָ ָבחָּ חֻ חָּ ָ בְמֻשבְמשְמשְמׁשׁׁ בֻ בְמֻשבְמֻשבְמֻשבֻ בֻ בְמֻשבֻ ֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ן ָוֶאְתַחּנַ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְמאֹד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

ָהָאָדם הּוא ִּתְפֶאֶרת ַהְיצּוִרים, ְוָכל ֵאיָבר 

ּוְפֻעָּלה ֶׁשִּנְבְרָאה ָּבָאָדם ִהיא ֶהְכֵרִחית ְלִקּיּום 

ַהּגּוף. ְּבִריאּות ַהּגּוף הּוא ִעַּקר ָהעֶֹׁשר, ָעִׁשיר 

ָראֵׁשי ֵּתבֹות ֵעיַנִים, ִׁשַּנִים, ָיַדִים, ַרְגַלִים.
)רבי שלום משאש(

ַּתְדִּפיס
ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר "ִמּדֹות ִטיׁש"

ם  ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

בּוַע ַעל ָּפָרׁשֹות ַהּׁשָ

ִעם ַהְּמדֹוִרים ַהְּקבּוִעים 

ְוָהֲאהּוִבים



ל לָ לָ לִנְמָשלִנְמשִנְמשִנְמׁשָׁׁ לָ לִנְמָשלִנְמָשלִנְמָשלָ לָ לִנְמָשלָ ָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ְלֹלא  ָּפֲעלּו  ָּבּה  ֶׁשל־ָהִעיר,  ְּבִעּבּוָרּה  ָעַמד  ָיַדִים  ְרַחב  ֲחרֶֹׁשת  ֵּבית 
ָּכֵבד  ָעָׁשן  ִיְׁשּבֹתּו.  ֹלא  ָוַלְיָלה  יֹום  ֶׁשָּבּה  ְוַהּפֹוֲעִלים  ִיּצּור,  ַּפֵּסי  ֶהֶרף 
ִהַּתֵּמר ָּתִמיד ֵמָהֲאֻרּבֹות ַהְּגבֹוהֹות, ֶׁשֵהִעיד יֹוֵתר ִמּכֹל ַעל ַהְּפִעילּות 
ּפֹוֵסק  ַהִּבְלִּתי  ְוַהִּיּצּור  ַהֲחרֶֹׁשת,  ֵּבית  ָּכְתֵלי  ֵּבין  ֶׁשַּנֲעֵׂשית  ָהְרִציָפה 
ֶׁשּבֹו. ַרַעׁש ַוֲהֻמָּלה ָהיּו ְמַקְּדִמים ֶאת ְּפֵני ַהָּבִאים ִּבְׁשָעָריו, ּוִמי ֶׁשֹּלא 
ֻהְרַּגל ְּבָכְך, ִּכְמַעט ֶׁשָּצְללּו ָאְזָניו. ְמכֹונֹות ַרּבֹות ּוְמֻׁשּנֹות ָעְמדּו ְּבֵבית 
אּוָלם  ּוְׁשֵקטֹות,  ְקַטּנֹות  ְוֶחְלָקן  ּוְכֵבדֹות  ְּגדֹולֹות  ֶחְלָקן  ַהֲחרֶֹׁשת, 
ִנְמָרִצים  ּפֹוֲעִלים  ָהֵעת  ָּכל  ִהְתרֹוְצצּו  ּוְסִביָבן  ֶהֶרף,  ְלֹלא  ָּפֲעלּו  ֻּכָּלן 
ֶׁשִהְפִעילּו ֶאת ַהְּמכֹונֹות ְוָדֲאגּו ְלַתִּקינּוָתן ּוְׁשֵלמּוָתן. יֹום ֶאָחד, ִהִּגיַע 
ֵּבין  ַרַעם  ַּכֲהלּום  ִהְסּתֹוֵבב  הּוא  ַהְּגדֹוָלה.  ָּבִעיר  ְלַבֵּקר  ֶאָחד  ַּכְפִרי 
ֶאת־ ֶׁשֵּכן  ִמָּיָמיו,  ָרָאה  ֹלא  ְּכמֹוָתם  ֶׁשל־ָהִעיר,  ַהְּגדֹוִלים  ְרחֹובֹוֶתיָה 

ָּכל־ָיָמיו ִּבָּלה ַּבְּכָפר ַהָּקָטן ּוִמֶּמּנּו ֹלא ָיָצא ִּכְמַעט ֵמעֹוָלם, ְוֵעינֹו ֹלא 
ָׂשְבָעה ִלְראֹות ֶאת ַהִּבְנָיִנים ַהְּגבֹוִהים ֶׁשָּבִעיר, ֶאת ַהֲהֻמָּלה ַהְּגדֹוָלה 
הּוא  ֶׁשְּבָכל־ִּפָּנה.  ָהַרִּבים  ָהֵעֶסק  ּוָבֵּתי  ַהֲחֻנּיֹות  ְוֶאת  ֶׁשִּבְרחֹובֹוֶתיָה, 
ֹלא ִהְפִסיק ִלְׁשאֹל ֶאת ְמַלּוָיו ַעל ַהִחּדּוִׁשים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשִּנְתַּגּלּו ְלָפָניו, 

ְוִהְתַלֵהב ְּכמֹו ֶיֶלד ָקָטן ִמָּכל ַהִהְתַרֲחֻׁשּיֹות ֶׁשִּמָּסִביב. 
יֹום ֶאָחד, ִנְקַלע ַהַּכְפִרי ֶאל ְקֵצה ָהִעיר, ּוְכֶׁשָרָאה ֵמָרחֹוק ֶאת ָהֲאֻרּבֹות 
חֹר ַהִּמַּתֵּמר ֵמֶהן, ִהְתַעְנֵין ֵאֶצל ְמַלּוָיו ַעל־ ַהְּגבֹוהֹות ְוֶאת ֶהָעָׁשן ַהּׁשָ

ִּפְׁשָרם ֶׁשל־ֵאּלּו. "ָּכאן עֹוֵמד ֵּבית ֲחרֶֹׁשת ָּגדֹול, ֲאֶׁשר ְמַיֵּצר מּוָצִרים 
"ְוָהֲאֻרּבֹות  ַמָּכָריו,  לֹו  ִהְסִּבירּו  ַהְּמִדיָנה",  ַרֲחֵבי  ְלָכל  ְוַרִּבים  ׁשֹוִנים 
ֶׁשּנֹוָצִרים  ְוֶהָעָׁשן  ַהִּפיַח  ֶאת  ַרב  ְּבגַֹבּה  ְלַפֵּזר  נֹוֲעדּו  ַהְּגבֹוהֹות 
ֶׁשל  ַסְקָרנּותֹו  ָהִעיר".  ִלְבֵני  ַיִּזיקּו  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ֶׁשַּבִּמְפָעל,  ֵמַהְּמכֹונֹות 
ַהַּכְפִרי ִנְּצָתה ּבֹו ִלְראֹות ֶאת ֵּבית ַהֲחרֶֹׁשת ִמִּבְפִנים, ּוְלַאַחר ֶׁשַּמָּכָריו 
ִּבְקׁשּו ֶאת־ְרׁשּוָתם ֶׁשל ׁשֹוְמֵרי ַהִּמְפָעל ְוַהָּללּו ֶנֶעְתרּו ַלַּבָּקָׁשה, ָצַעד 
ַהָּלה ְּבָגאֹון ֶאל ּתֹוְך ֵּבית ַהֲחרֶֹׁשת. ְּבֶעְזַרת ַּתְׁשלּום ֹלא ָּגבֹוַּה, ֶהֱעִמידּו 
לֹו ְמַנֲהֵלי ַהִּמְפָעל מֹוֶרה ֶדֶרְך, ֶׁשִהְתַלּוָה ֶאל־ַהַּכְפִרי ְּבָכל־ֵעת ִּבּקּורֹו 
ַּבִּמְפָעל, ְוַהָּלה הֹוִבילֹו ֵּבין אּוַלּמֹות ֵּבית ַהֲחרֶֹׁשת ָהֲעָנק ְוִהְסִּביר לֹו 
ַהְּמכֹונֹות  ֶאת  ְּבָפָניו  ִהִּציג  ַּבִּמְפָעל,  ַהִּיּצּור  ַּתֲהִליְך  ֶאת  ִּבְפרֹוְטרֹוט 
ַהֲחרֶֹׁשת,  ֵּבית  ְּתפּוַקת  ֶׁשל  ֶהָעצּום  ַהֶהֵּקף  ֶאת  לֹו  ְוֵתֵאר  ָהַרּבֹות, 
ָרָאה  ֹלא  ֶׁשִּמָּיָמיו  ַהִּנְבָער,  ַהַּכְפִרי  ַּבְּמִדיָנה.  ָהֲעָנִקים  ַאַחד  ֶׁשִהּנֹו 
ְמכֹוַנת ִיּצּור, ְוַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁשֹּלא ִּבֵּקר ְּבָיָמיו ְּבֵבית ֲחרֶֹׁשת, 
ֹלא ָׂשַבע ִמְּלִהְסּתֹוֵבב ָהלֹוְך ָוׁשֹוב ְּבֵבית ַהֲחרֶֹׁשת ּוָבַדק ִמָּקרֹוב ֶאת־

ַהִּמְפָעל.  ְּבאּוַלּמֹות  ְּבָכל־ִּפָּנה  ְּפזּורֹות  ֶׁשָהיּו  ָהַרּבֹות  ָּכל־ַהְּמכֹונֹות 
הּוא ִהְתַעְנֵין ְּבַסְקָרנּות ֲאִמִּתית ַעל־ַמְּטָרָתּה ֶׁשל ָּכל ְמכֹוָנה ּוַמְכִׁשיר, 

ְוַהּפֹוֲעִלים ְּכָבר ִנְלאּו ִמְּלָהִׁשיב לֹו ַעל ְׁשֵאלֹוָתיו ָהַרּבֹות. 
"ַּכָּמה ְמכֹונֹות ֵיׁש ְּבָכל־ַהִּמְפָעל"? ָׁשַאל ַהַּכְפִרי ֶאת ַהַּמְדִריְך ֶׁשִּלּוָה 
לֹו  ְלָהִׁשיב  יּוַכל  ֹלא  ַהָּלה  ִּכי  ָּבטּוַח  הּוא  ְּכֶׁשְּבִלּבֹו  ִּבְמִסירּות,  אֹותֹו 
ְוָאַמר ַעל־ֲאָתר:  ַנֲעָנה ַהַּמְדִריְך  ְלַהְפָּתָעתֹו  ִמָּיד ַעל ְׁשֵאָלתֹו, אּוָלם 
"ַּבִּמְפָעל ֶיְׁשָנם ָמאַתִים ַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹוֶנה ְמכֹונֹות ּוַמְכִׁשיִרים ׁשֹוִנים, 
ַהֲחרֶֹׁשת".  ֵּבית  ֶׁשל  ַהְּכָלִלי  ַּבִּיּצּור  ְמֻיָחד  ַּתְפִקיד  ֵמֶהם  ֶאָחד  ּוְלָכל 
ְמֻיָחד,  ְּבאּוָלם  ֶׁשָעְמָדה  ַאַחת  ְמכֹוָנה  ָהִאָּכר  ֶׁשל  ֵעינֹו  ָצָדּה  ְלֶפַתע 
ַהְּמכֹוָנה,  ַעל  ָּכל־ָהֵעת  ַעִין  ֶׁשָּפְקחּו  ִמְסָּפר ׁשֹוְמִרים  ָעְמדּו  ּוְסִביָבּה 
ְוָׁשְמרּו ָעֶליָה ְּבִפּקּוַח ָהדּוק. ְּפִליָאה ִמְלָאה ֶאת־ִלּבֹו ֶׁשל־ַהַּכְפִרי, ְוהּוא 
ָּפָנה ֶאל־ַהַּמְדִריְך ִּבְׁשֵאָלה: "רֹוֶאה ֲאִני ְמכֹונֹות ַרּבֹות ְּבַרֲחֵבי ַהִּמְפָעל, 
ַוֲעֵליֶהן ֵאין ְׁשִמיָרה ֲהדּוָקה ְּכָלל, ֶאָּלא ּפֹוֲעִלים ָּבִאים ְוָׁשִבים ֲאֵליֶהן 

ִמֵּדי ַּפַעם. ְוִאּלּו ְמכֹוָנה זֹו ְמֻיֶחֶדת ְּבִמיָנּה, ְסִביָבה עֹוְמִדים ּפֹוֲעִלים 
ּוַמְׁשִּגיִחים ָעֶליָה ְּבֶׁשַבע ֵעיַנִים, ָמָׁשל ָהְיָתה זֹו ְמֻיֶחֶדת ְּבִמיָנּה. ּוְבֵכן, 
ְוהּוא  ַהַּמְדִריְך,  ַעל־ְּפֵני  ָעָלה  ִחּיּוְך  זֹו"?  ְמכֹוָנה  ֶׁשל  ַּתְפִקיָדּה  ַמה 
ִמֵהר ְלָהִׁשיב: "רֹוֶאה ֲאִני ֶׁשַּבַעל ֵׂשֶכל ּוִביָנה ַאָּתה, ְוַעל־ְנַקָּלה ִזִהיָת 
ַעל  ִהיא  ֻמְפֶקֶדת  זֹו  ְמכֹוָנה  ּוְבֵכן,  ֵמַחְברֹוֶתיָה.  ְמֻיֶחֶדת  זֹו  ְמכֹוָנה  ִּכי 
ְּפִעילּוָתן ַהַּתִּקיָנה ֶׁשל ְׁשָאר ַהְּמכֹונֹות, ְוִהיא ְמֻחֶּבֶרת ֲאֵליֶהן ִּבְסַבְך 
ָהֶאֶּנְרְּגָיה  ֶאת  ֲאֵליֶהם  ַמֲעִביָרה  ִהיא  ַּדְרָּכם  ַוֲערּוִצים,  ִצּנֹורֹות  ֶׁשל 
ְוַהּכַֹח ַהְּדרּוִׁשים ְלַהְפָעָלָתן. ֲחִׁשיבּוָתּה ֶׁשל ְמכֹוָנה זֹו ִהיא ְּגדֹוָלה ְלֵאין 
ֶנֶזק ָעצּום ִלְׁשָאר  ִיָּגֵרם  ָּכָראּוי,  ֲערְֹך, ֶׁשֵּכן ִאם ְמכֹוָנה זֹו ֹלא ִּתְפַעל 
זֹו  ִמִּסָּבה  ָחִליָלה.  ִׁשּמּוׁש  ִמְּכַלל  ֵיְצאּו  ְוֵהם  ְוַהַּמְכִׁשיִרים,  ַהְּמכֹונֹות 
עֹוְמִדים ַהּפֹוֲעִלים ּוַמְׁשִּגיִחים ַעל ְּפִעילּוָתּה ַהַּתִּקיָנה ֶׁשל ְמכֹוָנה זֹו, 

ֶׁשֵּכן ָּכל־ְּפִגיָעה ָּבּה ִּתְגרֹם ְלֶהֶרס ָּגדֹול ְלֵבית ַהֲחרֶֹׁשת ֻּכּלֹו". 
ַמֲחֶׁשֶבת ֻקְנָּדס ָעְלָתה ְלֶפַתע ְּבִלּבֹו ֶׁשל ַהַּכְפִרי ַהִּנְבָער, ֶׁשֹּלא ָעַמד 
ַעל־ַהַּסָּכָנה ֶׁשַּבָּדָבר, ְוהּוא ֶהְחִליט ְלַנּסֹות ְלַחֵּבל ַּבְּמכֹוָנה ַהְיָקָרה, ְּכֵדי 
ִלְבּדֹק ֵאילּו ְנָזִקים ִיָּגְרמּו ִמָּכְך ַלִּמְפָעל ֻּכּלֹו. ְּבֵאין רֹוִאים, ָנַטל ְּבָיָדיו 
ִמְסַּפר ְּגרּוְטאֹות ַּבְרֶזל ֶׁשָּמָצא, ְוִהְׁשִליְך אֹוָתן ַּבֲחַׁשאי ֶאל ּתֹוְך ַהֹּלַע 
ֵהֵחָּלה  ּוְלֶפַתע  ַהַּדּקֹות,  ָאְרכּו  ֹלא  ַהְמֻיֶחֶדת.  ַהְּמכֹוָנה  ֶׁשל  ַהָּפעּור 
ִנְדְלקּו  ֲאֻדּמֹות  ַאְזָהָרה  ְונּורֹות  ְמֻׁשִּנים,  קֹולֹות  ְלַהְׁשִמיַע  ַהְּמכֹוָנה 
ְוֻכָּלם  ְלַכּוֶֶרת רֹוֶחֶׁשת,  ִּבן־ֶרַגע  ָהַפְך  ֻּכּלֹו  ַהֲחרֶֹׁשת  ֵּבית  זֹו.  ַאַחר  ְּבזֹו 
ָאצּו־ָרצּו ֶאל ַהְּמכֹוָנה ָהָראִׁשית ְּכֵדי ִלְראֹות ָמה ֵאַרע. ַהִּיּצּור ֻהְפַסק 
ִּבְדָאָגה  ִהִּביטּו  ַהּפֹוֲעִלים  ַּבָּמקֹום.  ֻהְׁשַלְך  ְמָיֵרא  ְוֶׁשֶקט  ְּבַבת־ַאַחת 
ְמאֹד  ּוַמֵהר  ֶאת־ַהַּתָּקָלה,  ְלַגּלֹות  ֶׁשִּנּסּו  ַהֶּטְכָנִאים  ֶׁשל  ַעל־ְּפֵניֶהם 
ָׁשְלפּו ַהָּללּו ֶאת ְּגרּוְטאֹות ַהַּבְרֶזל ִמִּקְרֵבי ַהְּמכֹוָנה, ְּכֶׁשֵהם ְמעּוִכים 
ְלֶפַתע  ֶׁשִהְתָּפֵרץ  ֻמָּכר  ַהֹּלא  ַּבַּכְפִרי  ֵעיַנִים  ָּתלּו  ֻּכָּלם  ּוְכתּוִתים. 
ִּבְבִכי, ּוְבקֹול רֹוֵעד ִהְתַוָּדה ַעל־ַמֲעֵׂשהּו ַהִּנְפָׁשע. "ָרִציִתי ַרק ִלְבּדֹק 
ִמָּכל־ ַהֲחׁשּוָבה  ִהיא  זֹו  ְמכֹוָנה  ִּכי  ֶׁשל־ַהַּמְדִריְך,  ְּדָבָריו  ְנכֹוִנים  ִאם 

ָּכאן".  ִיְתַרֵחׁש  ָּגדֹול  ּכֹה  ֶׁשָאסֹון  ְלֶרַגע  ִצִּפיִתי  ֹלא  ֲאָבל  ַהְּמכֹונֹות, 
ִהְצִליַח  ְּבקִֹׁשי  ְוהּוא  ֶאת־ֲחָמָתם,  ּבֹו  ִּכּלּו  ִּכְמַעט  ַהִּנְרָּגִזים  ַהּפֹוֲעִלים 

ְלַמֵּלט ֶאת־ַנְפׁשֹו ִמן ַהָּמקֹום, ַוְּתִהי לֹו ַנְפׁשֹו ְלָׁשָלל.

ַהִּנְמָׁשל
ֶאת־ּכֹחֹו  ְלַהְמִׁשיל  ְּכֵדי  ַחִּיים"  ֶה"ָחֵפץ  ִהְׁשַּתֵּמׁש  ֶזה,  ִנְפָלא  ְּבָמָׁשל 
ַעל־ָמאַתִים  ַהֻּמְפֶקֶדת  ַהֲחׁשּוָבה  ַהְּמכֹוָנה  ֶׁשִהיא  ֶׁשל־ַהֶּפה,  ַהָּגדֹול 
ַאְרָּבִעים ּוְׁשמֹוֶנה ַהְּמכֹונֹות ָהֲאֵחרֹות, ֶׁשֵהן ְרַמ"ח ֵאיָבָריו ֶׁשל־ָהָאָדם. 
ְלַיֵחס  ְצִריִכים  ֶׁשָאנּו  ַהֲחִׁשיבּות  ַעל  ַהְׂשֵּכל  מּוָסר  ִמֶּמּנּו  ָלַמד  ְוהּוא 
ַוֲאסּוִרים,  ָרִעים  ְוִהְתַרֲחקּות ִמִּדּבּוִרים  ִלְׁשִמיָרה  ַּבֶּפה,  ְלכַֹח ַהִּדּבּור 
ְּבַפן  ֶזה  ָמָׁשל  ָּדְרׁשּו  ְרׁשּומֹות  ּדֹוְרֵׁשי  אּוָלם  ּוְרִכילּות.  ָהַרע  ִמָּלׁשֹון 
ָהַרּבֹות  ֶאת־ָּכל־ַהְּמכֹונֹות  ֶׁשֵּמִזין  ֶׁשל־ַהֶּפה  ֲחִׁשיבּותֹו  ַעל  נֹוָסף, 
ֶׁשֵהן ֵאיְבֵרי ָהָאָדם, ְוַעד ַּכָּמה ֵיׁש ִלְׁשמֹר ַעל ַהַּמֲאָכִלים ֶׁשַּמְכִניִסים 
ַיְצִליחּו  ּוִבְזכּוָתם  ְוַזִּכים,  ְּכֵׁשִרים  ּוְמִזיִנים,  ְּבִריִאים  ֶׁשִּיְהיּו  ֶאל־ַהֶּפה 

ַהְּמכֹונֹות ֻּכָּלן ִלְפעֹל ְלֹלא ַּתָּקָלה, ְלאֶֹרְך ָיִמים ְוָׁשִנים טֹובֹות. 
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ְוִהיא־ִהיא  ְּכִתיב.  ָּבֶהם"  "ְוַחי  ּגּופֹו,  ִלְׁשמֹר  ָהָאָדם  ָצִריְך   •
ַעְצמֹו  ִּכְמַאֵּבד  ְוָׁשלֹום  ַחס  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ַהּבֹוֵרא  ֲעבֹוַדת 

ָלַדַעת, ֶׁשֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא. )שבט מוסר(

ֶׁשהֹוְרִגים  ַעד  ֶׁשִּמְתקֹוֵטט  ְּכגֹון  ְּבִפְׁשעֹו,  ָאָדם  ֵמת  ִאם   •
ִאם  ִמיָתה. אֹו  ְלַעְצמֹו  ֶׁשָּגַרם  ֶאת־ַהִּדין  ִלֵּתן  ָעִתיד  אֹותֹו, 
ִאם  ַהחֶֹרף,  ִּבימֹות  ַעל־ֶקַרח  ְּכגֹון  ַסָּכָנה,  ִלְמקֹום  הֹוֵלְך 
ָנַפל ַּבַּמִים ְוִנְטַּבע, אֹו ְּבֻחְרָּבה ְיָׁשָנה ָהַלְך ְוָנְפָלה ָעָליו, ְוֵכן 
ְמָחְרפֹו  ְוֶזה  לֹו,  ּוְמַגֵּזם  ְורֹוֵצַח  ַאָּלם  ָאָדם  ִאם  ַהִּמְתקֹוֵטט 
ִמיָתה  ֶׁשָּגְרמּו  ֶאת־ַהִּדין  ִלֵּתן  ֲעִתיִדים  ָּכל־ֵאֶּלה  ּוַמְכִעיסֹו, 

ְלַעְצָמם. )ספר חסידים(

ְוָצִריְך  ְלִהְתַרֵחק ִמָּכל־ָּדָבר ַהְמַאֵּבד ּגּופֹו,  • ָּכל ָאָדם ַחָּיב 
ְלִהְתַנֵהג ִּבְדָבִרים ַהַּמְבִריִאים ְוַהְּמִקיִמים ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ֶיֱחֶלה. 

)רבנו שמואל גירונדי תלמיד הרשב"א(

• ִאם ַהחֹוֶלה רֹוֶצה ְלַהְחִמיר ַעל־ַעְצמֹו, ָעָליו ֶנֱאַמר "ְוַאְך 
ַהְרֵּבה".  ַצִּדיק  "ַאל־ְּתִהי  ֶאְדרֹׁש",  ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם  ֶאת־ִּדְמֶכם 
ֲאִפּלּו  ַוֲהֵרי  ָּדמֹו,  ֶׁשּשֹׁוֵפְך  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ַעל־ַהּשֹׁוֵאל  ַוֲאִפּלּו 
ְסֵפק ְנָפׁשֹות ּדֹוֶחה ַׁשָּבת ְוָכל־ֶׁשֵּכן יֹום ַהִּכּפּוִרים. ּוְבַאֲהַבת 
ַהָּבא,  ָלעֹוָלם  ּוְבִמְצֹות  ְּבתֹוָרה  ְלַזּכֹוֵתנּו  ְוָחֵפץ  אֹוָתנּו  ה' 
ּוָבִריא  ָחָזק  ְּבגּוף  ְלָפָניו  ִלְהיֹות  ְּבִריאּוֵתנּו  ַעל  ִהְזִהיָרנּו 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהָּבא,  ָלעֹוָלם  ּוְלַזּכֹוֵתנּו  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ּוְלָעְבדֹו 
אָֹתם  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ְוֶאת־ִמְׁשָּפַטי  ֶאת־ֻחּקַֹתי  "ּוְׁשַמְרֶּתם 

ָהָאָדם ָוַחי ָּבֶהם". )רבנו יונה גירונדי(

ִיְׂשָרֵאל, ְּכֶׁשרֹוִאים ִמי ֶׁשֵאינֹו  ְּבִפי ֲהמֹון ֵּבית  ְוֵכן ׂשּוָמה   •
ַמְׁשִּגיַח ִּבְׁשִמיַרת ּגּופֹו ְוַהְבָרָאתֹו, צֹוְוִחין ָעָליו "ְוִנְׁשַמְרֶּתם 

ְמאֹד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם" ְוקֹול ָהמֹון ְּכקֹול־ַׁשַּדי. )יסוד ושרש העבודה(

• ָּכל־ִמְכׁשֹול ֶׁשֶּיׁש־ּבֹו ַסָּכַנת ְנָפׁשֹות, ִמְצַות ֲעֵׂשה ְלָהִסירֹו 
ֶמר  ֵמר ִמֶּמּנּו ּוְלִהָּזֵהר ַּבָּדָבר ָיֶפה־ָיֶפה, ֶׁשֶּנֱאַמר "ִהּׁשָ ּוְלִהּׁשָ

ְלָך ּוְׁשמֹר ַנְפְׁשָך ְמאֹד". )רמב"ם(

• טֹוב ָלָאָדם ְלַהְרִּגיל ֶאת ַעְצמֹו ֶלֱאכֹל ַּפת ַׁשֲחִרית, ְוָאְמרּו 
ָלרּוץ  ְיכֹוִלים  ַׁשֲחִרית  ַּפת  ֶׁשאֹוֵכל  ָאָדם  ֶׁשַאַחר  ֲחַז"ל, 
ֶׁשֶּיׁש  ּוְבִריאּות  ּכַֹח  ֵמרֹב  אֹותֹו  יגּו  ַיּׂשִ ְוֹלא  ֲאָנִׁשים  ים  ִׁשּׁשִ
ּבֹו ֵעֶקב ָּכְך. ְוֵכן ָאְמרּו, ֶׁשֵּיׁש פ"ג ֳחָלִאים ַהְּתלּוִיים ַּבָּמָרה, 
ָאְמרּו,  ְוֵכן  ְמַבְּטַלָּתן.  ַמִים  ֶׁשל  ְוִקיתֹון  ַׁשֲחִרית  ַּפת  ְוֻכָּלם 
ִמן־ַהַחָּמה,  ַמֶּצֶלת  ַׁשֲחִרית:  ְּבַפת  ֶנֶאְמרּו  ְּדָבִרים  ֶׁשי"ג 
ּוִמן־ַהִּצָּנה, ּוִמן־ַהִּזִּקין, ּוִמן־ַהַּמִּזיִקין, ּוַמְחִּכיַמת ֶּפִתי, ְוזֹוֶכה 
ְוַתְלמּודֹו  ִנְׁשָמִעים,  ּוְדָבָריו  ּוְלַלֵּמד,  ּתֹוָרה  ִלְלמֹד  ַּבִּדין, 

ִמְתַקֵּים ְּבָידֹו, ְוֵאין ְּבָׂשרֹו ַמֲעֶלה ֶהֶבל, ְועֹוד. )הבית היהודי(

• ֹלא יֹאַכל ָּבָׂשר ְּבעֹודֹו ַמֲעֶלה ֶהֶבל, ְוֹלא ַּפת ַחָּמה יֹוֵתר 
ֶׁשל  ֶׁשַּנְפׁשֹו  ּוַמְׁשָקאֹות  ַמֲאָכִלים  ֶלֱאכֹל  ְוֵכן ָאסּור  ִמַּדאי. 
ִּבְכַלל  ְוֻכָּלם  ְנִקִּיים,  ֶׁשֵאיָנם  ְּבֵכִלים  אֹו  ָּבֶהם,  ָקָצה  ָאָדם 

ָהִאּסּור ֶׁשל "ַאל־ְּתַׁשְּקצּו ֶאת־ַנְפׁשֵֹתיֶכם". )שם(

ָקֶׁשה  ֶׁשהּוא  ִמְּפֵני  ַיַחד,  ְוָדג  ָּבָׂשר  ֶלֱאכֹל  ָאְסרּו  ֲחַז"ל   •
ְלָצַרַעת, ְוָקֶׁשה ַסָּכָנה ֵמִאּסּור. )שולחן ערוך(

• ֵיׁש ַהּנֹוֲהִגים ִלְרחֹץ ֶאת־ַהָּיַדִים ֵּבין ֲאִכיַלת ָּדִגים ְלָבָׂשר, 
ְוֵכן ִלְׁשּתֹות ַמִים אֹו ַמְׁשֶקה ֵּביֵניֶהם. )בן איש חי(

• ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשֵאין ֶלֱאכֹל ַּגם ָּדִגים ִעם ָחָלב ִמְּפֵני ַהַּסָּכָנה 
ְוֵיׁש ֶׁשֵאין ַמְקִּפיִדים ַעל־ָּכְך. )ה'בית יוסף'(

• ָצִריְך ְלַהִּתיר ֶאת ַהֲחגֹוָרה ִלְפֵני ָהֲאִכיָלה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָיבֹואּו 
ָחִליָלה ִליֵדי חִֹלי ֵמַעִים. ְוֶרֶמז ָלֶזה ַּבָּפסּוק: "ְוֶאְקָחה ַפת־
ֲאִכיָלה, ֶּפן־ָּתבֹוא  ְוַהֵּתר ֲחגֹוָרה קֶֹדם  ֶלֶחם", ָראֵׁשי ֵּתבֹות 

ִליֵדי חִֹלי ֵמַעִים. )הב"ח(

• ֹלא יֹאַכל ֲאִכיָלה ַּגָּסה, ֹלא יֹאַכל ְמֻעָּמד, ְוֹלא ִייַׁשן ִמָּיד 
ְלַאַחר ָהֲאִכיָלה, ֶאָּלא ְלַאַחר ְזַמן־ָמה. )הרמב"ם(

• ֵאין ֶלֱאכֹל ָּבָצל אֹו ׁשּום אֹו ֵּביִצים ֶׁשָהיּו ְקלּוִפים ַהַּלְיָלה, 
ְמַעט  ִׁשֵּיר  ִאם־ֵּכן  ֶאָּלא  ֲעֵליֶהם,  ׁשֹוָרה  ָרָעה  ֶׁשרּוַח  ִמְּפֵני 

ֵמַהְּקִלָּפה ַהִחיצֹוִנית. )מסכת נדה(

ִמְּפֵני  ַהִּמָּטה,  ַּתַחת  ּוַמְׁשָקאֹות  ַמֲאָכִלים  ְלַהִּניַח  ֵאין   •
ֶׁשרּוַח ָרָעה ׁשֹוָרה ֲעֵליֶהם. )שולחן ערוך(

ִמּשּׁום  ֶאָחד  ְּבַעְצמֹו,  ַלֲחבֹל  אי  ַרּׁשַ ֶׁשֵאינֹו  ָאְמרּו  ֲהֹלא   •
ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם, ְועֹוד ִּדין הּוא ַּדֲהֹלא ֵּתֵבל ּוְמלֹוָאּה 
ּכַֹח  ְּבַחְסּדֹו  ְלָכל־ֶאָחד  ְונֹוֵתן  ְּבָרָאנּו  ְוִלְכבֹודֹו  ַהָּקָּב"ה  ֶׁשל 
ַלֲעׂשֹות  ָהֶעֶבד  ַיְרֶׁשה  ְוֵאיְך  ּוְלעֹוָלמֹו,  ְלתֹוָרתֹו  ָצְרּכֹו  ְּכִפי 
ְיֵדי  ַעל  ְוִאם  ַלֲאדֹונֹו,  ַׁשָּיְך  הּוא  ֲהֹלא  ְרצֹונֹו,  ְּכִפי  ְלַעְצמֹו 
ָהִעּשּׁון )ִסיָגְריֹות( ִנְגְרעּו ּכֹחֹוָתיו, ְּבַוַּדאי ִיָּתַבע ְלַבּסֹוף ְלִדין 

ַעל־ֶזה, ַּדֲהֹלא ָעָׂשה ֶזה ִּבְרצֹון ִלּבֹו ְוֹלא ְּבאֶֹנס. )ה'חפץ חיים'(

• חֹוָבה ַעל־ָהָאָדם ְלִהְׁשַּתֵּדל ִּבְרפּוַאת ַעְצמֹו, ְּכמֹו ֶׁשהּוא 
ְלִהְתַּגֵּבר  ָהָאָדם  ַעל  ְוָלֵכן  ֲחֵברֹו.  ִּבְרפּוַאת  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ַחָּיב 
ָהרֹוְפִאים  ְּפֻקַּדת  ַאַחר  ּוְלַמֵּלא  ַהִּטְבִעִּיים  ְרצֹונֹוָתיו  ַעל 
ַהִּנְכֶלֶלת  ְּגדֹוָלה  ִמְצָוה  ְוזֹו  ִרּפּוי,  ְלצֶֹרְך  ּמֹוְצִאים  ּׁשֶ ְּבַמה 

ִּבְכַלל ִמְצַות ִּבּקּור חֹוִלים. )אגרות ה'חזון אי"ש'(

• ְּכֶׁשָהָיה ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה, ָהָיה עֹוֵמד ַעל ֶרֶגל 
ְוָהָיה אֹוֵמר,  ְוָהָיה חֹוֵלץ ֶאת־ִמְנָעלֹו ְונֹוֲעלֹו ְּבַקּלּות.  ַאַחת, 
ָהְיָתה  ַיְלדּותֹו,  ִּביֵמי  לֹו  ָסָכה  ֶׁשִאּמֹו  ֶמן  ְוַהּׁשֶ ֶׁשַהַחִּמין 

ְּבֶעְזָרתֹו ִּביֵמי ִזְקנּותֹו. )מסכת חולין(

ְוִהיא־ִהיא  ְּכִתיב.  ָּבֶהם"  "ְוַחי  ּגּופֹו,  ִלְׁשמֹר  ָהָאָדם  ָצִריְך   •
ַעְצמֹו  ִּכְמַאֵּבד  ְוָׁשלֹום  ַחס  ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ַהּבֹוֵרא  ֲעבֹוַדת 

ָלַדַעת, ֶׁשֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא. )שבט מוסר(

ֶׁשהֹוְרִגים  ַעד  ֶׁשִּמְתקֹוֵטט  ְּכגֹון  ְּבִפְׁשעֹו,  ָאָדם  ֵמת  ִאם   •
ִאם  ִמיָתה. אֹו  ְלַעְצמֹו  ֶׁשָּגַרם  ֶאת־ַהִּדין  ִלֵּתן  ָעִתיד  אֹותֹו, 
ִאם  ַהחֶֹרף,  ִּבימֹות  ַעל־ֶקַרח  ְּכגֹון  ַסָּכָנה,  ִלְמקֹום  הֹוֵלְך 
ָנַפל ַּבַּמִים ְוִנְטַּבע, אֹו ְּבֻחְרָּבה ְיָׁשָנה ָהַלְך ְוָנְפָלה ָעָליו, ְוֵכן 
ְמָחְרפֹו  ְוֶזה  לֹו,  ּוְמַגֵּזם  ְורֹוֵצַח  ַאָּלם  ָאָדם  ִאם  ַהִּמְתקֹוֵטט 
ִמיָתה  ֶׁשָּגְרמּו  ֶאת־ַהִּדין  ִלֵּתן  ֲעִתיִדים  ָּכל־ֵאֶּלה  ּוַמְכִעיסֹו, 

ְלַעְצָמם. )ספר חסידים(

ְוָצִריְך  ְלִהְתַרֵחק ִמָּכל־ָּדָבר ַהְמַאֵּבד ּגּופֹו,  • ָּכל ָאָדם ַחָּיב 
ְלִהְתַנֵהג ִּבְדָבִרים ַהַּמְבִריִאים ְוַהְּמִקיִמים ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ֶיֱחֶלה. 

)רבנו שמואל גירונדי תלמיד הרשב"א(

• ִאם ַהחֹוֶלה רֹוֶצה ְלַהְחִמיר ַעל־ַעְצמֹו, ָעָליו ֶנֱאַמר "ְוַאְך 
ַהְרֵּבה".  ַצִּדיק  "ַאל־ְּתִהי  ֶאְדרֹׁש",  ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם  ֶאת־ִּדְמֶכם 
ֲאִפּלּו  ַוֲהֵרי  ָּדמֹו,  ֶׁשּשֹׁוֵפְך  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ַעל־ַהּשֹׁוֵאל  ַוֲאִפּלּו 
ְסֵפק ְנָפׁשֹות ּדֹוֶחה ַׁשָּבת ְוָכל־ֶׁשֵּכן יֹום ַהִּכּפּוִרים. ּוְבַאֲהַבת 
ַהָּבא,  ָלעֹוָלם  ּוְבִמְצֹות  ְּבתֹוָרה  ְלַזּכֹוֵתנּו  ְוָחֵפץ  אֹוָתנּו  ה' 
ּוָבִריא  ָחָזק  ְּבגּוף  ְלָפָניו  ִלְהיֹות  ְּבִריאּוֵתנּו  ַעל  ִהְזִהיָרנּו 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהָּבא,  ָלעֹוָלם  ּוְלַזּכֹוֵתנּו  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ּוְלָעְבדֹו 
אָֹתם  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ְוֶאת־ִמְׁשָּפַטי  ֶאת־ֻחּקַֹתי  "ּוְׁשַמְרֶּתם 

ָהָאָדם ָוַחי ָּבֶהם". )רבנו יונה גירונדי(

ִיְׂשָרֵאל, ְּכֶׁשרֹוִאים ִמי ֶׁשֵאינֹו  ְּבִפי ֲהמֹון ֵּבית  ְוֵכן ׂשּוָמה   •
ַמְׁשִּגיַח ִּבְׁשִמיַרת ּגּופֹו ְוַהְבָרָאתֹו, צֹוְוִחין ָעָליו "ְוִנְׁשַמְרֶּתם 

ְמאֹד ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם" ְוקֹול ָהמֹון ְּכקֹול־ַׁשַּדי. )יסוד ושרש העבודה(

• ָּכל־ִמְכׁשֹול ֶׁשֶּיׁש־ּבֹו ַסָּכַנת ְנָפׁשֹות, ִמְצַות ֲעֵׂשה ְלָהִסירֹו 
ֶמר  ֵמר ִמֶּמּנּו ּוְלִהָּזֵהר ַּבָּדָבר ָיֶפה־ָיֶפה, ֶׁשֶּנֱאַמר "ִהּׁשָ ּוְלִהּׁשָ

ְלָך ּוְׁשמֹר ַנְפְׁשָך ְמאֹד". )רמב"ם(

• טֹוב ָלָאָדם ְלַהְרִּגיל ֶאת ַעְצמֹו ֶלֱאכֹל ַּפת ַׁשֲחִרית, ְוָאְמרּו 
ָלרּוץ  ְיכֹוִלים  ַׁשֲחִרית  ַּפת  ֶׁשאֹוֵכל  ָאָדם  ֶׁשַאַחר  ֲחַז"ל, 
ֶׁשֶּיׁש  ּוְבִריאּות  ּכַֹח  ֵמרֹב  אֹותֹו  יגּו  ַיּׂשִ ְוֹלא  ֲאָנִׁשים  ים  ִׁשּׁשִ
ּבֹו ֵעֶקב ָּכְך. ְוֵכן ָאְמרּו, ֶׁשֵּיׁש פ"ג ֳחָלִאים ַהְּתלּוִיים ַּבָּמָרה, 
ָאְמרּו,  ְוֵכן  ְמַבְּטַלָּתן.  ַמִים  ֶׁשל  ְוִקיתֹון  ַׁשֲחִרית  ַּפת  ְוֻכָּלם 
ִמן־ַהַחָּמה,  ַמֶּצֶלת  ַׁשֲחִרית:  ְּבַפת  ֶנֶאְמרּו  ְּדָבִרים  ֶׁשי"ג 
ּוִמן־ַהִּצָּנה, ּוִמן־ַהִּזִּקין, ּוִמן־ַהַּמִּזיִקין, ּוַמְחִּכיַמת ֶּפִתי, ְוזֹוֶכה 
ְוַתְלמּודֹו  ִנְׁשָמִעים,  ּוְדָבָריו  ּוְלַלֵּמד,  ּתֹוָרה  ִלְלמֹד  ַּבִּדין, 

ִמְתַקֵּים ְּבָידֹו, ְוֵאין ְּבָׂשרֹו ַמֲעֶלה ֶהֶבל, ְועֹוד. ִמְתַקֵּים ְּבָידֹו, ְוֵאין ְּבָׂשרֹו ַמֲעֶלה ֶהֶבל, ְועֹוד. )הבית היהודי(

• ֹלא יֹאַכל ָּבָׂשר ְּבעֹודֹו ַמֲעֶלה ֶהֶבל, ְוֹלא ַּפת ַחָּמה יֹוֵתר 
ֶׁשל  ֶׁשַּנְפׁשֹו  ּוַמְׁשָקאֹות  ַמֲאָכִלים  ֶלֱאכֹל  ְוֵכן ָאסּור  ִמַּדאי. 
ִּבְכַלל  ְוֻכָּלם  ְנִקִּיים,  ֶׁשֵאיָנם  ְּבֵכִלים  אֹו  ָּבֶהם,  ָקָצה  ָאָדם 

ָהִאּסּור ֶׁשל "ַאל־ְּתַׁשְּקצּו ֶאת־ַנְפׁשֵֹתיֶכם". )שם(

ָקֶׁשה  ֶׁשהּוא  ִמְּפֵני  ַיַחד,  ְוָדג  ָּבָׂשר  ֶלֱאכֹל  ָאְסרּו  ֲחַז"ל   •
ְלָצַרַעת, ְוָקֶׁשה ַסָּכָנה ֵמִאּסּור. )שולחן ערוך(

• ֵיׁש ַהּנֹוֲהִגים ִלְרחֹץ ֶאת־ַהָּיַדִים ֵּבין ֲאִכיַלת ָּדִגים ְלָבָׂשר, 
ְוֵכן ִלְׁשּתֹות ַמִים אֹו ַמְׁשֶקה ֵּביֵניֶהם. )בן איש חי(

• ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשֵאין ֶלֱאכֹל ַּגם ָּדִגים ִעם ָחָלב ִמְּפֵני ַהַּסָּכָנה 
ְוֵיׁש ֶׁשֵאין ַמְקִּפיִדים ַעל־ָּכְך. )ה'בית יוסף'(

• ָצִריְך ְלַהִּתיר ֶאת ַהֲחגֹוָרה ִלְפֵני ָהֲאִכיָלה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָיבֹואּו 
ָחִליָלה ִליֵדי חִֹלי ֵמַעִים. ְוֶרֶמז ָלֶזה ַּבָּפסּוק: "ְוֶאְקָחה ַפת־
ֲאִכיָלה, ֶּפן־ָּתבֹוא  ְוַהֵּתר ֲחגֹוָרה קֶֹדם  ֶלֶחם", ָראֵׁשי ֵּתבֹות 

ִליֵדי חִֹלי ֵמַעִים. )הב"ח(

• ֹלא יֹאַכל ֲאִכיָלה ַּגָּסה, ֹלא יֹאַכל ְמֻעָּמד, ְוֹלא ִייַׁשן ִמָּיד 
ְלַאַחר ָהֲאִכיָלה, ֶאָּלא ְלַאַחר ְזַמן־ָמה. )הרמב"ם(

• ֵאין ֶלֱאכֹל ָּבָצל אֹו ׁשּום אֹו ֵּביִצים ֶׁשָהיּו ְקלּוִפים ַהַּלְיָלה, 
ְמַעט  ִׁשֵּיר  ִאם־ֵּכן  ֶאָּלא  ֲעֵליֶהם,  ׁשֹוָרה  ָרָעה  ֶׁשרּוַח  ִמְּפֵני 

ֵמַהְּקִלָּפה ַהִחיצֹוִנית. )מסכת נדה(

ִמְּפֵני  ַהִּמָּטה,  ַּתַחת  ּוַמְׁשָקאֹות  ַמֲאָכִלים  ְלַהִּניַח  ֵאין   •
ֶׁשרּוַח ָרָעה ׁשֹוָרה ֲעֵליֶהם. )שולחן ערוך(

ִמּשּׁום  ֶאָחד  ְּבַעְצמֹו,  ַלֲחבֹל  אי  ַרּׁשַ ֶׁשֵאינֹו  ָאְמרּו  ֲהֹלא   •
ְוִנְׁשַמְרֶּתם ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם, ְועֹוד ִּדין הּוא ַּדֲהֹלא ֵּתֵבל ּוְמלֹוָאּה 
ּכַֹח  ְּבַחְסּדֹו  ְלָכל־ֶאָחד  ְונֹוֵתן  ְּבָרָאנּו  ְוִלְכבֹודֹו  ַהָּקָּב"ה  ֶׁשל 
ַלֲעׂשֹות  ָהֶעֶבד  ַיְרֶׁשה  ְוֵאיְך  ּוְלעֹוָלמֹו,  ְלתֹוָרתֹו  ָצְרּכֹו  ְּכִפי 
ְיֵדי  ַעל  ְוִאם  ַלֲאדֹונֹו,  ַׁשָּיְך  הּוא  ֲהֹלא  ְרצֹונֹו,  ְּכִפי  ְלַעְצמֹו 
ָהִעּשּׁון )ִסיָגְריֹות( ִנְגְרעּו ּכֹחֹוָתיו, ְּבַוַּדאי ִיָּתַבע ְלַבּסֹוף ְלִדין 

ַעל־ֶזה, ַּדֲהֹלא ָעָׂשה ֶזה ִּבְרצֹון ִלּבֹו ְוֹלא ְּבאֶֹנס. )ה'חפץ חיים'(

• חֹוָבה ַעל־ָהָאָדם ְלִהְׁשַּתֵּדל ִּבְרפּוַאת ַעְצמֹו, ְּכמֹו ֶׁשהּוא 
ְלִהְתַּגֵּבר  ָהָאָדם  ַעל  ְוָלֵכן  ֲחֵברֹו.  ִּבְרפּוַאת  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ַחָּיב 
ָהרֹוְפִאים  ְּפֻקַּדת  ַאַחר  ּוְלַמֵּלא  ַהִּטְבִעִּיים  ְרצֹונֹוָתיו  ַעל 
ַהִּנְכֶלֶלת  ְּגדֹוָלה  ִמְצָוה  ְוזֹו  ִרּפּוי,  ְלצֶֹרְך  ּמֹוְצִאים  ּׁשֶ ְּבַמה 

ִּבְכַלל ִמְצַות ִּבּקּור חֹוִלים. )אגרות ה'חזון אי"ש'(

• ְּכֶׁשָהָיה ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה, ָהָיה עֹוֵמד ַעל ֶרֶגל 
ְוָהָיה אֹוֵמר,  ְוָהָיה חֹוֵלץ ֶאת־ִמְנָעלֹו ְונֹוֲעלֹו ְּבַקּלּות.  ַאַחת, 
ָהְיָתה  ַיְלדּותֹו,  ִּביֵמי  לֹו  ָסָכה  ֶׁשִאּמֹו  ֶמן  ְוַהּׁשֶ ֶׁשַהַחִּמין 

ְּבֶעְזָרתֹו ִּביֵמי ִזְקנּותֹו. )מסכת חולין(

ל לָ לֻמְרָגלֻמְרגֻמְרגֻמְרָגלָ לָ לֻמְרָגלֻמְרָגלֻמְרָגלָ לָ לֻמְרָגלָ לָ לֻמְרָגלָּ לָּ לָ לָ לֻמְרָגלָּ לָּ לָּ לֻמְרָגלָּ לָּ לָ לָ לֻמְרָגלָּ לֻמְרָגלָּ לֻמְרָגלָּ לָּ לָ לָ לֻמְרָגלָּ לָּ לָּ לֻמְרָגלָּ לָּ לָ לָ לֻמְרָגלָּ לָּ ָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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