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ספר העיקרים

רבי יוסף אלבו הוא החכם הפילוסוף האחרון של יהדות ספרד, והוא חותם את תקופת תור הזהב של 
הפילוסופיה העברית.

 )1380( נולד בערך בשנת הק"מ  לנו על המחבר. הוא  רבים הם הפרטים הביוגרפיים הידועים  לא 
)בעל  קרשקש  חסדאי  רבי  היה  המובהק  רבו   .)1430 או   1440( הקצ'  או  הר'  בשנת  בערך  ונפטר 
)התשב"ץ(  דוראן  רבי שמעון  גם מתורתו של  והוא שאב  טז(,  ג,  כו;  א,  העיקרים  ראה  ה'",  "אור 
וכן מתורתם של יתר גדולי ההוגים הראשונים. את ספרו 'העיקרים' כתב בעת ששימש כרב העיר 

שוריאה שבקסטיליה. 

ספר 'העיקרים' הוא מספרי המופת של העולם היהודי. בספר זה מסכם המחבר למעשה את כל 
עולם ההגות והאמונה העבריות עד לתקופתו, אך גם מחדש ומאיר בדרכו הייחודית עניינים שטרם 

נתבארו עד לימיו. 

בספר הוא מחדש את המושג 'עיקרים' - יסודות אמונה המהווים בסיס לדת, שכל קיומה של הדת 
תלוי בהם ובלעדיהם אין לה קיום.

את 'העיקרים' חילק המחבר לשניים – עיקרים ושורשים; העיקרים הם כאמור היסודות שבלעדיהם 
לא  כדי  ועונש.  שכר  השמים;  מן  תורה  אלוהים;  מציאות  שלושה:  והם  האלוהית,  לדת  קיום  אין 
להשאיר את שלושת העיקרים לפרשנות אישית של כל אחד, הגדיר רבי יוסף אלבו גם שורשים 

שהם מעין תולדות הנגזרות מהאבות –העיקרים. 

בספר ארבעה מאמרים: הראשון שבהם מבאר את חובת החקירה ולימוד האמונה העברית, תוך דגש 
על הנושא של בירור עיקרי האמונה. שלושת המאמרים שאחריו מוקדשים כל אחד לעיקר אחד 

משלושת העיקרים.

סגנונו הנעים והעממי לצד עמקותו, דרשותיו המיוחדות ובהירותו וכן מגוון המקורות שמהם שאב, 
הפכו את ספרו לבעל תפוצה רחבה ביותר בכל רחבי העולם היהודי ואף מחוצה לו.

בתכנית הלימוד לא נוכל להקיף את הספר כולו. לאחר מחשבה מרובה בחרנו את החלקים המרכזיים 
שבהם מתבלטת שיטתו של המחבר ואת החלקים שרלוונטיים להתמודדויות היום-יומיות שלנו. 

בחלק זה נלמד פרקי יסוד מהספר:

מאמר שלישי - פרקים כט-לז )עמ' 9(: תכלית האדם - קיום המצוות מתוך כוונה, שמחה ואהבה.

מאמר רביעי - פרקים יח-כא, כד )עמ' 95(: שיטתו היסודית של רבי יוסף אלבו בנושא התפילה.
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הקדמה
המצוות הן המעשים הנעלים ביותר – ציוויים אלוקיים שקיבלנו ישירות מהקב"ה. אך כאן 
– כיצד אפשר להסביר שישנם אנשים המקיימים מצוות רבות, אך למרות  עולה השאלה 

זאת לא רואים שחל בהם שינוי ניכר?

כדי לענות על שאלה זו ושאלות נוספות, מזמין אותנו רבי יוסף אלבו להתבוננות אחרת, 
לא  המצוות  עשיית  הלב.  אל   – המצוות  את  לקחת  שונה.  באופן  המצוות  לקיום  שתביא 
אותי  תשנה  אותי,  תלמד  שהמצווה  הוא  האידאל  ובלבבי.  בי  אלא  לי,  מחוץ  מתרחשת 
לטובה, שהיא תבוא מתוך כוונה טהורה, ותהפוך את הכוונה להתנהגות. לא ייתכן שאדם 
יעשה מצווה ויישאר כפי שהיה קודם לכן, שהרי רחמנא לבא בעי; מעשה לבדו אינו מספיק, 

העיקר הוא שהלב, הרצונות והשאיפות – יתעלו.

רבי יוסף אלבו בונה בנו את הגישה הנכונה לקיום המצוות. זהו הנושא העיקרי של הפרקים 
שלפנינו. נלמד על העבודה שבלב, האמונה שמולידה יראה ואהבה לה' ועל השמחה בקיום 
המצוות. מכל אלה עולה שהמצוות הן חובות שעלינו לקיים, אך הן בעיקר זכויות שאנו 

יכולים להשלים את עצמנו דרכם.

הנכונה  הגישה  ואת  המצוות  על  שלנו  המבט  את  מרומם  אלבו  יוסף  רבי  אלה,  בפרקים 
אליהן, ובכך מציב אותן כשלמות הגדולה ביותר של האדם.

ביאורים
האם ייתכן שיקיים אדם הרבה מצוות, ובכל זאת לא יהיה לו חלק חשוב מהשלמות? רבי 
יוסף אלבו מלמד, על פי דברי הגמרא בסנהדרין, שהדבר בהחלט ייתכן. אע"פ שהמצוות 
הן הדרך לקנות את השלמות, לא קיום המצוה הוא המדד הקובע, אלא דווקא כוונת הלב. 

המעלה שהמצוות מקנות לנו תלויה בכוונה שאנו מכוונים בהן.

הדברים מיישבים שאלה נוספת. כידוע, התורה מתחלקת לשני סוגי מצוות. מצוות עשה 
ומצוות לא תעשה. חלוקה זו אינה ִּבְכִדי, קיים הבדל מהותי בין שני סוגי המצוות. קל מאוד 
את  וחשים  רואים  שאנו  משום  העשה,  מצוות  של  מעשייתן  היוצאת  הטובה  את  לראות 
פעולתן עלינו, לדוגמא: כשאדם לומד תורה הוא מתרומם כתוצאה מהידע החדש שרכש, 
כשאדם מתפלל הוא מתקרב בלבו אל ה'. לעומת זאת במצוות הלא תעשה אין האדם רואה 
השלמות  את  להסביר  ניתן  איך  כלום.  עושה  לא  שהאדם  כיוון  אותו,  מקדמות  הן  כיצד 

במצוות הלא תעשה?

על זאת אומר רבי יוסף אלבו, שכיוון שהכלל הוא שרחמנא לבא בעי, על כן המצוות, ומה 
שהן פועלות עלינו – ימדד בלב. מכאן לשלמות שבמצוות הלא תעשה. אם נתמקד בלבו 
של האדם כשהוא מקיים מצוות לא תעשה, נראה את המעלה של הדבקות בה' המתבטאת 
בעזיבת הרצון הרע. כפי שרואים בפסוקים שמביא רבי יוסף אלבו: "אשרי נוצרי עדותיו, 
העשה.  מצות  אלו   – עדותיו  נוצרי  הלכו".  בדרכיו  עולה  פעלו  לא  אף  ידרשוהו,  לב  בכל 
חשובה ומרכזית היא הגישה: "בכל לב ידרשוהו". אך הפסוק ממשיך: "אף לא פעלו עולה 
– גם אלה שאינם פועלים עוולה, ונמנעים ממעשים רעים, גם הם הולכים  בדרכיו הלכו" 

בדרכי ה'.

לעילוי נשמת שרה אספיס בת רפאל אריה הכהן ע”ה

ַהַּמֲאָמר ַהְּׁשִליִׁשי

ֶּפֶרק ֶעְׂשִרים-ְוִׁשְבָעה

ָאְמרּו רז"ל  ׁשֶ מֹו  ּכְ ב;  ַהּלֵ ַנת  ּוָ ּכַ ַהּכֹל הֹוֵלְך ַאַחר  ׁשֶ ְצוֹות —  ַהּמִ ת  ּיַ ֲעׂשִ ּבַ ְבָיְדָך  ִיְהֶיה  דֹול  ּגָ ָלל  ּכְ
ה, ְוֵאיָנן עֹולֹות� לֹו  ה ִמְצוֹות ַהְרּבֵ עֹוׂשֶ א ָבֵעי�. ּוְלִפי-ֶזה, ֵיׁש ִמי ׁשֶ ]סנהדרין ק:[: ַרֲחָמָנא ִלּבָ
ׁש;  ְהֶיה ֻמְרּגָ ּיִ ּנּו� ׁשֶ י ְולֹא ְלֵחֶלק ִמּמֶ ֵלמּות ָהֱאנֹוׁשִ ְ יקּו� ְלַהְקָנַאת ַהּשׁ ְסּפִ ּיַ עּור ׁשֶ לּום, אֹו ְבׁשִ ּכְ
ִלְקנֹות  אֹוָתּה,  ה  ָהעֹוׂשֶ ַנת  ַכּוָ ִפי  ּכְ ה,  ַהְרּבֵ ְצוֹות  ִמּמִ יֹוֵתר  יק�  ְסּפִ ּתַ ַאַחת,  ִמְצָוה  ה  עֹוׂשֶ ְוֵיׁש 
ְצוֹות  ל ַהּמִ ּכָ ן ׁשֶ ם—ּכֵ ה ּגַ ֵאר ִמּזֶ ָנה, ִיְתּבָ ּוָ ָהִעְנָין הֹוֵלְך ַאַחר ַהּכַ ֵלמּות. ְוַאַחר ׁשֶ ְ דֹול ֵמַהּשׁ ֵחֶלק ּגָ
ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ְלַהְקָנַאת  ֶרְך  ּדֶ ֵהן  ה,  ִמְצוֹות-לֹא-ַתֲעׂשֶ אֹו  ה  ִמְצוֹות-ֲעׂשֵ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֵהן  ּתֹוָרה,  ּבַ ׁשֶ
ים  ֲעׂשִ ת ַהּמַ ּיַ י לֹא ֲעׂשִ ָנה ָהְראּוָיה. ּכִ ּוָ ְהיֹוָתן ַנֲעׂשֹות ַעל-ַהּכַ ּנּו, ּבִ י אֹו ַמְדֵרָגה-ָמה� ִמּמֶ ָהֱאנֹוׁשִ
ים  ֲעׂשִ ַהּמַ ֵמֲעׂשֹות  ַנע  ַהִהּמָ ם  ּגַ ֲאָבל�  א,  ָהעֹוָלם-ַהּבָ י  ְלַחּיֵ ָהָאָדם  ִביא ֶאת  ּתָ ְלַבד  ּבִ ַהּטֹוִבים 

ֶפׁש. ּנָ ֵלמּות ּבַ ן ׁשְ ֵני ִיְרַאת ה', ִיּתֵ ָהָרִעים, ִמּפְ

ַהֲהִליָכה  ִנְרֶאה ׁשֶ ְדָרָכיו",  ּבִ ּתֹוָרה ]דברים כח, ט[: "ְוָהַלְכּתָ  ּבַ א ְמפָֹרׁש  ּבָ ֶ ּשׁ י ְלִפי-ַמה  ְוֶזה, ּכִ
קיט[  ]תהלים  ַהְמׁשֹוֵרר  ְוִנְמָצא  ה'.  ֶאת  ָהָאָדם  ּה  ּבָ ֲעֹבד  ּיַ ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  ר  ִעּקַ ִהיא  ה'  ְבַדְרֵכי 
ָאַמר   — ה'"  ַדְרֵכי  ּבְ "הֹוֵלְך  ִנְקָרא  ה',  ִיְרַאת  ֵני  ִמּפְ ָרע  ֵמֲעׂשֹות  ִנְמָנע  הּוא  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ְמָפֵרׁש 
ֲאִמיִנים,  ַהּמַ ֲהמֹון  ֵריֶהם  ַאׁשְ לֹוַמר:  ּכְ  — ְיָי"  תֹוַרת  ּבְ ַההְֹלִכים  ְתִמיֵמי-ָדֶרְך  ֵרי  "ַאׁשְ ]שם, א[: 
תֹוַרת הש"י.  ְתִמימּות ּבְ ִמים ַעל ה', ֲאָבל הֹוְלִכים ּבִ ֵאיָנם ִמְתַחּכְ ִמיֵמי-ָדֶרְך" ׁשֶ ְקָרִאים "ּתְ ַהּנִ
ב[:  ]שם,  ָאַמר  ְוָלֶזה  ב,  ַהּלֵ ַנת  ַכּוָ ּבְ ִמְצוֹוָתיו  ֹוְמִרים  ַהּשׁ ֵהם  ה'  תֹוַרת  ּבְ ַההֹוְלִכים  ׁשֶ ּוֵבֵאר 
ַדְרֵכי ה'" ְולֹא  ֵאין ִנְקָרא "הֹוֵלְך ּבְ ה ׁשֶ ּלֹא ְיֻדּמֶ ָכל-ֵלב ִיְדְרׁשּוהּו". ּוְכֵדי ׁשֶ ֵרי נְֹצֵרי ֵעֹדָתיו ּבְ "ַאׁשְ
ֵלמּות  נּו ׁשְ ּתְ ּיִ ר� ׁשֶ ה לֹא ְיֻצּיַ י ִמְצוֹות-לֹא-ַתֲעׂשֶ ה, ּכִ ֹוֵמר ִמְצוֹות-ֲעׂשֵ א ַהּשׁ  "נֹוֵצר ֵעדֹוָתיו" ֶאּלָ
ְמָנע  לֹוַמר: ַאף ַהּנִ ְדָרָכיו ָהָלכּו", ּכְ ֶפׁש — ָלֶזה ָאַמר ַאַחר-ֶזה ]שם, ג[: "ַאף לֹא-ָפֲעלּו ַעְוָלה ּבִ ּנָ ּבַ
ָכל-ֵלב ִיְדְרׁשּוהּו"[, ִנְקָרא "הֹוֵלְך  ָאַמר: "ּבְ מֹו ׁשֶ ֵני ִיְרַאת-ה', ּכְ ב ]ִמּפְ ַנת ַהּלֵ ַכּוָ ֲעׂשֹות ַעְוָלה ּבְ ִמּלַ
ב ְולֹא ָעַבר  ְדָרָכיו ָהָלכּו". ְוֵכן ָאְמרּו רז"ל ]מכות פ"ג מט"ו[: ָיׁשַ ָאַמר: "ּבִ ַדְרֵכי ה'"; ְוֶזהּו ׁשֶ ּבְ

ה ִמְצָוה. עֹוׂשֶ ָכר ּכְ ֲעֵבָרה, נֹוְתִנין לֹו ׂשָ

ַרֲחָמָנא ִלָּבא ָבֵעי – ה' רוצה את )כוונת( הלב. עֹולֹות – נחשבות, מוסיפות. אֹו ְבִׁשעּור ֶׁשַּיְסִּפיקּו – אינן 
ֹלא  אלא.   – ֲאָבל  מסוימת.   – ָמה  לאדם.  תועיל   – ַּתְסִּפיק  השלמות.  מקנין   – ִמֶּמּנּו  מספקת.   במידה 

ְיֻצַּיר – לא מסתבר.
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ביאורים
בפסוק שאמר דוד המלך: "מי האיש החפץ חיים? נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה" 
– שבו מודגשת אי העשייה כשלמות הגדולה ביותר – מלמדים אותנו חז"ל במסכת עבודה 
שנימנע  בכך  שדי  בטעות  נחשוב  שלא  טוב"!  "ועשה   – הפסוק  המשך  את  להדגיש  זרה 

מלעשות רע.

והיא  והשתלמות,  ישנה מעלה  יוסף אלבו שגם באי עשייה  רבי  זאת, כאמור, מסביר  עם 
במצבים שבהם האדם כובש את יצרו ונמנע מעבירה. ומוסיף רבי יוסף אלבו, שלכאורה לא 
לעשות זה יותר קל מאשר לעשות, אולם נהפוך הוא, דווקא ההימנעות מעבירה, היא יותר 
קשה, כי היא מצריכה התגברות על רצון נגדי, מה שאין כן במצוות עשה, שבהן אין לאדם 

רצון נגדי לקיום המצוה.

על פי הגמרא בקידושין אנו למדים על החילוק שיש בין שני מצבים של קיום מצוות לא 
תעשה. יש מצב שבו אין לאדם דחף לעבור על הלאו, ולכן הוא אינו עובר עליו, ועל כך 
אכן לא יקבל שכר. למשל, אם יש לו אוכל כשר, ורק משום כך אינו אוכל נבלה. אך קיים 
מצב שבו האדם בא לידי נסיון, ועומד בו בכך שהוא ממצה מעצמו כוחות טובים רבים, כדי 
להימנע מהעבירה. על מצבים אלה יקבל האדם שכר, כיוון שבכך מתגלה רצון הלב הטוב 

שלו לא פחות ממה שהוא מתגלה בעשייה אקטיבית. 

הרחבות
חטא דוד	 

ֹלא ָהָיה ּבֹו ְיֹכֶלת ִלְכֹּבׁש ֶאת ִיְצרֹו ְלַאֲהַבת ה'. סוגיית חטא דוד ובת שבע הינה אחת מהסוגיות 
הקשות להבנה ִעמה אנו נפגשים בספר שמואל ]ב, יא[. אנו לומדים את דברי הנביא בפרשה 
הזמנים:  בכל  בעמנו  ביותר  הגדולות  מהדמויות  היה  ישראל  מלך  דוד  כי  ידיעה  מתוך  זו 
מחבר ספר התהילים ברוח הקודש, שלבו הוא לב כל קהל ישראל )כדברי הרמב"ם מלכים ג, 
ו(, עליו הגמרא אומרת: "שלשה לא שלט בהן יצר הרע, אלו הן: אברהם, יצחק ויעקב... ויש 
אומרים: אף דוד, דכתיב: "ולבי חלל בקרבי" ]תהילים קט, כב[" ]בבא בתרא יז.[, ומבינים 
מלמדים  חז"ל  מעמיקה.  בהתבוננות  אלא  השטחית  בצורתו  דוד  חטא  את  לתפוס  שאין 
אותנו בהקשר לסוגיה זו: "אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: "כל האומר דוד חטא 
)באיסור אשת איש עם בת שבע אשת אוריה(, אינו אלא טועה", בהמשך הסוגיה מלמד 
רבי יונתן שכל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו, ולכן בת שבע לא היתה 
אשת איש: "שנאמר "ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה' עמו" וגו' ]שמואל א, יח[, אפשר חטא 
בא לידו ושכינה עמו? אלא מה אני מקיים "מדוע בזית את דבר ה' לעשות הרע" ]שמואל 
ב, יב, ט[? שביקש לעשות ולא עשה" ]שבת נו.[. ביחס למדרגתו של דוד המלך גם הבקשה 

לעשות רע הינה פגם )להרחבה נוספת עיין עין איה שם(. 

לרפואת גיטה רחל בת יהודית הי”ו

ב  יֹוׁשֵ ְהיֹותֹו  ּבִ ֵלמּות  ׁשּום-ׁשְ ָהָאָדם  ְקֶנה  ּיִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ֵאיְך   ; ַמְתִמיּהַ ָדָבר  ה  ּזֶ ׁשֶ י  ְוַאף-ַעל-ּפִ
ֶהָחֵפץ  "ִמי-ָהִאיׁש  יט:[:  ]ע"ז  רז"ל  ָאְמרּו  ֵפרּוׁש  ּבְ ַוֲהֵרי  ה?  ֻעּלָ ׁשּום-ּפְ ה  י-עֹוׂשֶ ּוִבְלּתִ ּוָבֵטל 
ֶרה�  א ֹתאַמר ֵאֵלְך ְוֶאּגָ ּמָ ים וגו' ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע וגו' סּור ֵמָרע" ]תהילים לד, יג-טו[ — ׁשֶ ַחּיִ
ֵדי  פַֹעל ּכְ ה ַהּטֹוב ּבְ ֲעׂשֶ ִריְך ַלֲעׂשֹות ַהּמַ ּצָ ָרֶאה� ׁשֶ ּיֵ ה טֹוב" — ׁשֶ ְלמּוד לֹוַמר: "ַוֲעׂשֵ ָנה? ּתַ ׁשֵ ּבְ
ֶנֱאַמר ]שם לא, כ[: "ָמה ַרב-טּוְבָך  ָעָליו  ׁשֶ ְלִיְרֵאי ה',  פּון  ַהּצָ ְוַלּטּוב  ים  ִנְצִחּיִ ים  ְלַחּיִ ה  ְזּכֶ ּיִ  ׁשֶ
ִלְראֹות  ָיִמים  אֵֹהב  ים  ַחּיִ ֶהָחֵפץ  "ִמי-ָהִאיׁש  ָאַמר:  ַההּוא  ַהּטֹוב  ְוַעל  ִליֵרֶאיָך";  ר-ָצַפְנּתָ  ֲאׁשֶ

טֹוב".

ָבֶזה  ְקֶנה  ּיִ ׁשֶ ר  ִאי-ֶאְפׁשָ ִלי-ָסֵפק  ּבְ ּוָבֵטל,  ב  ַהּיֹוׁשֵ ָהָאָדם  ׁשֶ  — ִהיא  ָבֶזה  ׁשּוָבה  ְוַהּתְ
ה  ִהּנֵ ה',  ִיְרַאת  ֵני  ִמּפְ ָאּה  ֲעׂשָ ְולֹא  ְוִנְמַנע  ֲעֵבָרה  ַבר  ּדְ ְלָידֹו  א  ּבָ ִאם  ֲאָבל  ֵלמּות.  ׁשּום-ׁשְ
ָכל  נּו  ִיּתְ ד  ה-ַהּצַ ּוִמּזֶ לט:[.  ]קידושין  ִמְצָוה  ה  ָעׂשָ ִאּלּו  ּכְ א  ָהעֹוָלם-ַהּבָ י  ְלַחּיֵ ָבֶזה  זֹוֶכה   הּוא 
ָהָיה  ר ֲחִזיר ְלִפי ׁשֶ ׂשַ ב ְולֹא ָאַכל ּבְ ׁשַ ּיָ י ִמי ׁשֶ ֶפׁש. ּכִ ּנָ ֵלמּות ּבַ ּתֹוָרה ׁשְ ּבַ ה ׁשֶ ִמְצוֹות-לֹא-ַתֲעׂשֶ
ה  ֶזה. ֲאָבל ִאם ָהָיה ִמְתַאּוֶ ָכר ּבָ ל ׂשָ ָהְיָתה ַנְפׁשֹו ָקָצה בֹו, ֵאיֶנּנּו ָראּוי ְלַקּבֵ לֹו ַמה ּיֹאַכל אֹו ׁשֶ
ֵני  ָאְכלֹו ִמּפְ ר ֲחִזיר, ְוִנְמַנע ִמּלְ ׂשַ ן ְלָפָניו ּבְ ּמֵ ּלֹא ָהָיה לֹו ַמה ּיֹאַכל, ְוִנְזּדַ ר ֲחִזיר אֹו ׁשֶ ׂשַ ֶלֱאכֹל ּבְ
ָהָיה ָרֵעב ְוָתֵאב ֵאָליו — ֲהֵרי-ֶזה  י ׁשֶ ּלֹא ְלָאְכלֹו, ַאף-ַעל-ּפִ ה ׁשֶ ּוָ ּצִ ִלים ִמְצָותֹו ׁשֶ ִיְרַאת ה' ּוְלַהׁשְ
ם: "לֹא ּתֹאְכֶלּנּו ְלַמַען  תּוב ]דברים יב, כה[ ַעל ַהּדָ ָאַמר ַהּכָ ָכר. ְוֶזהּו ׁשֶ אי ָראּוי ְלִקּבּול ׂשָ ַוּדַ
ָאְמרּו רז"ל ]תו"כ על ויקרא כ,  ֵעיֵני ְיָי". ְוֶזהּו ׁשֶ ר ּבְ ׁשָ ה ַהּיָ י-ַתֲעׂשֶ ִייַטב ְלָך ּוְלָבֶניָך ַאֲחֶריָך ּכִ
ֹיאַמר:  ֲאָבל  ַעְטֵנז;  ׁשַ ִלְלּבֹׁש  י  ִאי-ֶאְפׁשִ ֲחִזיר,  ר  ׂשַ ּבְ ֶלֱאכֹל  י�  ִאי-ֶאְפׁשִ ָאָדם:  ֹיאַמר  כו[: לֹא 
ַעל  ָבּה  זֹוֶכה  ָאָדם  ׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ׁשֶ ּלּו  ּגִ ׁשֶ ֲהֵרי   — ָעָלי  ַזר  ּגָ ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ְוָאִבי-ׁשֶ ה  ֶאֱעׂשֶ ּוָמה  י,  ֶאְפׁשִ
ָתּה ְלַאֲהַבת ה'  ּיָ ַנע ֵמֲעׂשִ ן ָהֲעֵבָרה ְלָפָניו ְוִיּמָ ּמֵ ְזּדַ ּתִ ה הּוא ׁשֶ ֵאינֹו עֹוֵבר ַעל ִמְצַות-לֹא-ַתֲעׂשֶ ׁשֶ

ה ַאֶחֶרת. ּוְלִיְרָאתֹו, ְולֹא ְלׁשּום-ִסּבָ

ָדִוד  ֲהֵרי  ׁשֶ ְמֹאד;  ה  ָקׁשֶ הּוא  ֲאָבל   — ֵכן  ֵאינֹו  ָגה,  ַקל-ַהַהּשָׂ ָרֶאה  ּיֵ ׁשֶ י  ַאף-ַעל-ּפִ ֶרְך,  ְוֶזה-ַהּדֶ
ן לֹו ִעְנַין  ּמֵ ְזּדַ ּנִ ׁשֶ י-ָחִסיד ָאִני" — ּכְ י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ ָאַמר ַעל ַעְצמֹו ]תהלים פו, ב[: "ׁשָ ֶלְך, ׁשֶ ַהּמֶ
ְלַבד, לֹא ָהָיה בֹו ְיכֶֹלת ִלְכּבֹׁש ֶאת ִיְצרֹו  א ִיְרַאת ה' ּבִ ּלֹא ָהָיה לֹו מֹוֵנַע ַאֵחר ֶאּלָ ַבע, ׁשֶ ת-ׁשֶ ּבַ
ה  ָעׂשָ ְכִאּלּו  ֲהֵרי-הּוא  ְוַאֲהָבתֹו,  ה'  ִיְרַאת  ֲעבּור  ּבַ ָהֲעֵבָרה  ֵמֲעׂשֹות  ַנע  ַהִהּמָ י  ּכִ ה'•.  ְלַאֲהַבת 
ֵלמּות  ׁשְ ה  ִמְצוֹות-לֹא-ַתֲעׂשֶ נּו  ִיּתְ ֶרְך  ֶזה-ַהּדֶ ְוַעל  ָהְראּוָיה.  ָנה  ּוָ ַעל-ַהּכַ ִתְקָנּה  ּכְ ה  ִמְצַות-ֲעׂשֵ

ָתן. ּיָ ֲעׂשִ ֶפׁש ּבַ ּנֶ ֵלמּות ּבַ ה ׁשְ נּו ִמְצוֹות-ֲעׂשֵ ּתְ ּיִ מֹו ׁשֶ י-ַנֲעׂשֹות, ּכְ ְלּתִ ְהיֹוָתן ּבִ ֶפׁש ּבִ ּנֶ ּבַ

ְוֶאָּגֶרה – ואשקע. ֶׁשֵּיָרֶאה – מדברי חז"ל למדנו. ִאי־ֶאְפִׁשי – איני רוצה.

איך אדם יכול 

לקנות שלמות 

כשיושב בטל

הימנעות 

מֲעֵברות מפני 

יראת ה'

הקושי בכבישת 
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ביאורים
שס"ה מצוות לא  חז"ל אומרים שתרי"ג המצוות הן כנגד אברי האדם וכנגד ימות החמה. 

תעשה כנגד מספר ימות החמה, ורמ"ח מצוות עשה כנגד מספר אבריו של האדם. 

מה החשיבות והמשמעות של ידיעה זו? ואם המצוות לא היו כמספר זה מה היה נגרע? 

רבי יוסף אלבו מסביר שחלוקה זו של המצוות תואמת את החלוקה של עולמו הפנימי של 
האדם. קיימים שני חלקים בעולמנו: האחד – החלק הממשי, ה'בפועל', כגון: בית, ממון, 

ידיעות בנושאים שונים וכדומה, שהם שלמויות ממשיות במציאות. 

החלק השני הוא מה שאינו בפועל, והוא – הזמן. הזמן איננו מציאות מוגדרת, העבר איננו, 
הוא רק אוסף של תובנות ומסקנות אשר משפיעות על ההווה. העתיד גם הוא איננו, אנחנו 
עבורנו.  בחובו  טומן  הוא  מה  ולשער  לצפות  לנסות  יכולים  רק  אלא  אותו  יודעים  איננו 
ואפילו ההווה, ה'עכשיו', שנדמה שהוא כן נמצא כאן, ואנחנו קוראים לו הווה כאילו הוא 
בפני עצמו, עליו – אומר רבי יוסף אלבו, שאין באמת כזה דבר 'עכשיו', כי כל רגע בפני 

עצמו הוא רק שבריר וחלק מהכלל, והוא רק נקודה הקושרת בין העבר לעתיד.

הדברים  לכל  מציאות  שנותן  זה  הוא  הזמן,  של  המופשטת  מציאותו  אף  על  זאת,  בכל 
הממשיים. בלי הזמן, לא היה עבר ולא היה עתיד, וכמובן שלא היה הווה. 

משל זה על העולם מלמד אותנו על המצוות.

מצוות העשה הן השלמויות הממשיות של האדם, כגון: ציצית, תפילין, סוכה ועוד. ומצוות 
הלא תעשה הם השלמויות שנותנות קיום ע"י אי הימצאותן בפועל. והשלמות הניתנת מהן 
שבהמנע מהעבירות ע"י הכוונה הטהורה  היא בדיוק כמו השלמות מהמצוות המעשיות, 

של אהבת ד', נקנית בנפש שלמות של דבקות ואהבת ד'.

הרחבות
מצוות לא תאוריה	 

ֵּכן ַהִּמְצוֹות ֶׁשֵהן ִמְצוֹות־ֲעֵׂשה, ַיִּגיַע ֵמֶהם ַהְּׁשֵלמּות ַהְמֻכָּון ָּבֶהם ָלָאָדם ְּבַמה ֶּׁשהּוא ָאָדם ִּבְהיֹוָתם 
העולות  האמוניות  השאלות  מן  אחת  ִּבְלָבד.  ְוַהְיִדיָעה  ָהֱאמּוָנה  ַעל־ַצד  ֹלא  ְּבֹפַעל,  ַנֲעִׂשים 
אנו  חלקם  שעל  המצוות  פרטי  כל  על  בשמירה  הצורך  מה  היא:  המצוות  לעשיית  ביחס 
אפילו לא יכולים לתת טעם הגיוני? העיקר שנתחבר לרעיון המוסרי הטמון ביסוד המצוות. 
על שאלה זו עומד המדרש: "וכי מה איכפת לו להקב"ה בין ששוחט את הבהמה ואוכל, או 
אם נוחר )הורג את הבהמה ללא שחיטה( ואוכל, כלום אתה מועילו, או כלום אתה מזיקו? 
או מה איכפת לו בין אוכל טהורות לאוכל נבלות... הא לא נתנו המצוות אלא לצרף בהן 
את הבריות וישראל, שנאמר: "כל אמרת ה' – צרופה" ]תהילים יח, לא[" ]תנחומא, שמיני 
ח[, המהר"ל מבאר מדרש זה: "מה שאמר "לא ניתנה תורה רק לצרף הבריות", אין הפירוש 
כי המצוות הם מצרפים האדם במה שידריך האדם עצמו במידות הטובות וההגונות" אין 
מטרת המצוות רק להקנות לאדם מידות טובות. "שבזה יקשה כמו שכתבנו למעלה, כי דבר 
זה היה הגון במצוות אשר נדע טעמם, אבל במצוות שנעלם מאתנו טעם שלהם, לא נוכל 
לומר כך". ישנן מצוות שאנו לא מבינים את טעמם, ואיך הן מתקנות את המידות "אבל 
המצוות בעצמם מצרפים נפש האדם להשיב אותה אל ה'" ]תפארת ישראל ז[ עצם עשית 
המצוה מקשרת בין המקיים לה', לא רק בגלל הדברים הנראים לנו לעין. אלא, ובעיקר בגלל 

שכך גזר הקב"ה.

ִמְצוֹות  ְרַי"ג  ּתַ ְמַלאי:  ׂשִ י  ַרּבִ ַרׁש  ּדָ ָאְמרּו:   — ]כג:[  ַמּכֹות  ֶכת  ַמּסֶ ּבְ רז"ל  ְרׁשּוהּו  ּפֵ ְוֶזה-ָדָבר, 
וכו'.  ָאָדם  ל  ׁשֶ ֵאָבָריו  ֶנֶגד  ּכְ ּוְרַמ"ח  ה,  ַהַחּמָ ְימֹות  ֶנֶגד  ּכְ  — ָס"ה  ׁשְ ִסיַני:  ּבְ ה  ְלמֹׁשֶ ֶנֶאְמרּו 
ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ת  ְקִנּיַ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ר  ְיֻצּיַ ֵאיְך  ְלהֹורֹות  ר  ְסּפָ ֶזה-ַהּמִ ּבְ ָנה  ִכּוְ ֶשַהּתֹוָרה  ָבֶזה  ֲארּו  ּבֵ ה   ִהּנֵ
ִלי- ּבְ ה  ְולֹא-ַתֲעׂשֶ ה  ֲעׂשֵ י  ּכִ ֲהָפִכים;  ִעם-ֱהיֹוָתם  ה  ְבִמְצוֹות-ֲעׂשֵ מֹו  ּכְ ה  ִמְצוֹות-לֹא-ַתֲעׂשֶ ּבְ

ים. ּיִ ָסֵפק ֶהְפּכִ

ְכמֹו  י  ּכִ הֹוָרָאה  ִהיא  ָאָדם,  ל  ׁשֶ ֵאָבָריו  ֶנֶגד  ּכְ ְרַמ"ח,  ה  ִמְצוֹות-ֲעׂשֵ ר  ִמְסּפַ ִבְהיֹות  י  ּכִ ְוֶזה, 
ָלָאָדם  ֶהם  ּבָ ן  ַהְמֻכּוָ ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ֶהם  ּבָ יַע  ַיּגִ פַֹעל,  ּבְ ִנְמָצִאים  ָבִרים  ּדְ ִלְהיֹוָתם  ָהֵאָבִרים,   ׁשֶ
ֶהם  ן ּבָ ֵלמּות ַהְמֻכּוָ ְ יַע ֵמֶהם ַהּשׁ ה, ַיּגִ ֵהן ִמְצוֹות-ֲעׂשֵ ְצוֹות ׁשֶ ן ַהּמִ ים — ּכֵ הּוא ַבַעל-ַחּיִ ֶ ַמה ּשׁ ּבְ
ְלָבד•.  ּבִ ְוַהְיִדיָעה  ָהֱאמּוָנה  ַעל-ַצד�  לֹא  פַֹעל,  ּבְ ים  ַנֲעׂשִ ְהיֹוָתם  ּבִ ָאָדם  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ָלָאָדם 
ְצוֹות,  י ֵאּלּו-ַהּמִ ֶזה הֹוָרָאה ּכִ ה, ֵיׁש ּבָ ִמְנַין ְימֹות ַהַחּמָ ָס"ה, ּכְ ְהיֹוָתן ׁשְ ה, ּבִ ּוִמְצוֹות-לֹא- ַתֲעׂשֶ
ָמן  ַהּזְ י ְכמֹו ׁשֶ ֵלמּות ְלֶנֶפׁש ָהָאָדם. ּכִ פַֹעל�, ֵהן נֹוְתנֹות ׁשְ י-ִנְמָצִאים ּבְ ְלּתִ ָבִרים ּבִ ַאף ִאם ֵהם ּדְ
י ֶהָעָבר ֵאינֹו ִנְמָצא, ְוֶהָעִתיד לֹא ָיָצא ֲעַדִין ֶאל ַהּפַֹעל, ְוַההֶֹוה  פַֹעל; ּכִ י-ִנְמָצא ּבְ ְלּתִ הּוא ָדָבר ּבִ
ֶרְך ָהֱאֶמת,  ה' ַעְצמֹו ֵאינֹו ְזָמן ַעל-ּדֶ ין ֶהָעָבר ְוֶהָעִתיד. ְואּוָלם ָה'ַעּתָ ר ּבֵ ה' ַהּקֹוׁשֵ א ָה'ַעּתָ ֵאינֹו ֶאּלָ
ה ֶאל  ֻקּדָ ָמן — ַיַחס ַהּנְ ה' ֶאל ַהּזְ ק�; ֲאָבל ַיַחס ָה'ַעּתָ ּבֵ ְתּדַ ה' ַהּמִ ּמָ ה, ִלְהיֹות ֵמַה'ּכַ ל ֲחֻלּקָ ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ
ְלָכל  ִציאּות  ַהּמְ ֵלמּות  ׁשְ נֹוֵתן  הּוא  י-ֵכן,  ְוַאף-ַעל-ּפִ פַֹעל;  ּבְ ִנְמָצא  ָמן  ַהּזְ ֵאין  ן,  ְוִאם-ּכֵ ו.  ַהּקָ
פַֹעל,  י-ִנְמָצִאים ּבְ ְלּתִ ָבִרים ּבִ ה, ַאף ִאם ֵהם ּדְ ן ִמְצוֹות-לֹא-ַתֲעׂשֶ ָמן. ּכֵ ּזְ ְמָצִאים ּבַ ָבִרים ַהּנִ ַהּדְ
ר  אּו ְבִמְסּפָ י-ִנְמָצִאים. ְוָלֶזה ּבָ ְלּתִ ּבִ ָבִרים  ּדְ ד-ֱהיֹוָתן  י ִמּצַ ֶפׁש ָהֱאנֹוׁשִ ֵלמּות ֶאל ַהּנֶ נֹוְתנֹות ׁשְ
י-ִנְמָצִאים  ְהיּו ִבְלּתִ ּיִ ְצוֹות, ָראּוי ׁשֶ ה-ַהּמִ ְך ֵאּלֶ י-ִנְמָצא, ּכָ ְלּתִ ָמן ּבִ ַהּזְ ָס"ה — ְלהֹורֹות ִכי ְכמֹו ׁשֶ ׁשְ
ָתן  ּיָ ֵמֲעׂשִ ַנע  ַהִהּמָ ְהיֹות  ּבִ י,  ְפׁשִ ַהּנַ ֵלמּות  ְ ַהּשׁ נּו  ִיּתְ פַֹעל  ּבְ י-ִנְמָצִאים  ְלּתִ ּבִ ּוִבְהיֹוָתם  פַֹעל;   ּבְ
ָבִרים  ַלּדְ ֵלמּות  ְ ַהּשׁ נֹוֵתן  פַֹעל  ּבְ י-ִנְמָצא  ִבְלּתִ ְהיֹותֹו  ּבִ ׁשֶ ָמן  ַהּזְ מֹו  ּכְ ָהְראּוָיה,  ָנה  ּוָ ַעל-ַהּכַ

ְמָצִאים. ַהּנִ

ַעל־ַצד – באופן. ִּבְלִּתי־ִנְמָצִאים ְּבֹפַעל – מתקיימים בשלילת עשייתם. ֵמַה'ַּכָּמה' ַהִּמְתַּדֵּבק – צרוף כמה 
פרטים, חלקים.

מדרש רבי 

שמלאי

שלמות במצוות 
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ביאורים
יוסף אלבו התמודד עם הקושי בהבנת תפקידן של מצוות לא תעשה  רבי  בפרק הקודם 
לכן,  תעשה.  לא  מצוות  על  מלעבור  נשמרים  כשאנו  לנו  שנקנית  השלמות  את  וביאר 
בשלשת הסוגים של המצוות, האמונות, החוקים והמשפטים אנו מוצאים, שהם נחלקים 

למצוות עשה ולמצוות לא תעשה.

בפרק זה הוא מסביר איזו שלמות מיוחדת יש במשפטי התורה, כלומר הדינים העוסקים 
בעולם האנושי. 

הוא  תורתו,  ואל  ה'  אל  'נקשר'  האדם   – תפילין  שבהנחת  המיוחדת  השלמות  מהי  מובן 
מעורר את עצמו לכך שהוא נוכח פני ה', ובכך ברורה היא השלמות, שמצוה זו מזכה אותו.

אך במצוות אחרות, כגון: תשלומי נזקין: השור והבור, ואיסור הגניבה, צריך להבין שאמנם 
מצוות אלו מועילות לתיקון חיי החברה, שיתקיימו בלי חמס ופגע, אבל האדם רק נמנע 

מרע. האדם לא בנה בעצמו דבר חיובי כמו בשאר המצוות כתפילין, ציצית וקרבנות. 

אין לומר שמטרתן של מצוות אלו רק לתקן את מידות האדם ולהכשירו לשאר המצוות 
בעוד ששאר המצוות, היינו הדעות והחוקים, מהוות את עבודת ה' האמיתית, אלא גם הן 
חלק מהותי מעבודת ה', מפני היותן עיקריות כל כך גם בתורה שבכתב וגם בתורה שבעל 

פה, וחכמי ישראל עסקו באריכות ובעמקות דווקא בחלק הזה של משפטי התורה. 

הרחבות
לימוד 'חושן משפט'	 

ִהְׁשַּתְּדלּות ֹרב ַחְכֵמי ִיְׂשָרֵאל ְוָעְסָקם ַּבַּתְלמּוד ּוְבִדיֵני ַהְּׁשֵאלֹות ַהַּתְלמּוִדּיֹות, ָּדָבר ִּבְלִּתי־מֹוִעיל 
יוסף אלבו מעורר שאלה גדולה הדורשת בירור: כיצד  זו רבי  בפסקה  ַהְּׁשֵלמּות.  ְלַהְקָנַאת 
הלימוד והעיסוק בדיני התורה בדיני בין אדם לחברו מקנים שלמות נפשית לאדם הלומד? 
האמנם לימוד דינים כדיני שור שנגח את הפרה מוסיף בנו מעלה רוחנית? שאלה זו עולה 
ערוך  בשולחן  משפט'  'חושן  לחלק  קשור  יומי  היום  מלימודינו  ניכר  שחלק  מפני  בעיקר 
העוסק בדינים אלו. הרב קוק נגע גם הוא בסוגיה זו: "דרך התשובה היותר מקורית וטובה 
בחלק  הִשנון  "היא  ביותר(  האיכותית  בתשובה  )החזרה  בעולם"  התורה  מאור  הנובעת 
דיני ממונות וכל המשפטים שבין אדם לחברו הכלולים אצלנו בלמוד 'חושן משפט' בכל 
הבקיאות הגירסאית )לימוד ללא עיון ופלפול( היותר בהירה, וכל החריפות הישרה והרחבה 
וסיבוכים(  )בלבולים  כל מכשולי הלב  הנ"ל( מתקנת את  )התשובה  היא  היותר אפשרית. 
שבחיים, ומעמידה את הצדק האלהי על בסיסו הנאמן ונוטלת את מחץ הספק והנבוכה 
ולהכריע  בדיני חושן משפט מרגיל את האדם המסופק לחתוך  )הלימוד  מתוך הנשמה", 
דברים(, "על ידי מה שמאירה היא באורּה הבהיר את דרך החיים המעשיים" )בפסיקת דין 
על  כמוך",  לרעך  "ואהבת  כמו  בסיסמאות  רק  ולהישאר  פינות  לעגל  לדיין  אפשרות  אין 

הדיין לברר את הדין לאשורו ולהכריע בצורה החלטית( ]אורות התשובה יג, ה[. 

לרפואת חיים בן זוהרה הי”ו

ֶּפֶרק ֶעְׂשִרים-ּוְׁשֹמָנה

ה  א ְבִמְצוֹות-ֲעׂשֵ ג ֶאּלָ ּשַׂ ּיֻ ֵכן ׁשֶ י לֹא ִיּתָ ֵלמּות ָהֱאנֹוׁשִ ְ ַהּשׁ ב� ׁשֶ ֶרק ֶהָעַבר, ִיְתַחּיֵ ַאְרנּו ַבּפֶ ּבֵ ֶ ה ּשׁ ִמּמַ
א ְבֶאְמָצעּות  ג ֶאּלָ ּשַׂ ּיֻ ר ׁשֶ י ִאי-ֶאְפׁשָ ֵלמּות ֱאנֹוׁשִ ּום-ׁשְ ּשׁ י ְכמֹו ׁשֶ ה. ְוֶזה, ּכִ ּוִמְצוֹות-לֹא-ַתֲעׂשֶ
י  ְפׁשִ ַהּנַ ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ן  ּכֵ פַֹעל,  ּבְ י-ִנְמָצא  ְלּתִ ַהּבִ ָמן  ַהּזְ ּוְבֶאְמָצעּות  פַֹעל  ּבְ ְמָצִאים  ַהּנִ ָהֵאָבִרים 
ֶנֱחֶלֶקת  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ה-ֲחָלִקים  לֹׁשָ ְ ַהּשׁ ָהיּו  ְוָלֶזה�  ה.  ּוְבִמְצוֹות-לֹא-ַתֲעׂשֶ ה  ִמְצוֹות-ֲעׂשֵ ּבְ ג   ֻיּשַׂ
ָעה  ִרים-ְוַאְרּבָ ֶעׂשְ ֶפֶרק  ּבְ ַאְרנּו  ּבֵ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִטים,  ּפָ ּוִמׁשְ ים  ְוֻחּקִ עֹות  ּדֵ ֵהם:  ׁשֶ  —  ֲעֵליֶהם 
ֵדי  ּכְ ה,  ַתֲעׂשֶ ִמְצוֹות-לֹא-  ְוַעל  ה  ִמְצוֹות-ֲעׂשֵ ַעל  יף  ַמּקִ ֵמֶהם  ֶאָחד  ל  ּכָ  — ֲאָמר  ה-ַהּמַ  ִמּזֶ
ָהָאָדם  ֶאל  ְקֶנה  ַהּנִ ֵלמּות  ְ ֵמַהּשׁ ֵחֶלק  אֹו  ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ְלַהְקָנַאת  ֶרְך  ּדֶ ֵמֶהם  ֵחֶלק  ְבָכל  ְהֶיה  ּיִ  ׁשֶ

ה. ה ּוִמְצוֹות-לֹא-ַתֲעׂשֶ ד-ִמְצוֹות-ֲעׂשֵ ִמּצַ

גּוף�,  ֵאינֹו גּוף ְולֹא ֹכַח-ּבְ ֱאמּוַנת ְמִציאּות ה' ְוַאְחדּותֹו ְוׁשֶ ה, ּכֶ עֹות ֵיׁש ִמְצוֹות-ֲעׂשֵ י ַבּדֵ ְוֶזה, ּכִ
ּלֹא ָלתּור ַאֲחֵרי  ְלֲעֵדי ה', ְוׁשֶ ׁש ֱאלֹוּהַ ִמּבַ ּיֵ ָבה ׁשֶ ֲחׁשָ ּמַ ּלֹא ְלַהֲעלֹות ּבַ ה: ׁשֶ ּוִמְצוֹות-לֹא-ַתֲעׂשֶ
ֶצֶדק  ִטים: "ּבְ ּפָ ׁשְ ת ִציִצית ְוִאּסּוֵרי ַמֲאָכלֹות. ּוַבּמִ ְלִביׁשַ ים — ּכִ ֲעבֹוָדה-ָזָרה, ְוזּוַלת-ֶזה. ּוַבֻחּקִ
ֲעִניק  ּתַ "ַהֲעֵניק  טו[;  כד,  ]דברים  ָכרֹו"  ׂשְ ן  ִתּתֵ יֹומֹו  "ּבְ טו[;  יט,  ]ויקרא  ֲעִמיֶתָך"  ּפֹט  ׁשְ ּתִ
ְולֹא-ְתַכֲחׁשּו  ְגֹנבּו  ּתִ "לֹא  יז[;  ]ויקרא כה,  ֶאת-ֲעִמיתֹו"  ִאיׁש  תֹונּו  "ְולֹא  יד[;   לֹו" ]שם טו, 

ה. ה ַהְרּבֵ ֲעִמיתֹו" ]שם יט, יא[; ְוזּוַלת-ֵאּלֶ רּו ִאיׁש ּבַ ּקְ ְולֹא-ְתׁשַ

ֵהן  ּבֹו,  ׁשֶ ה  ִמְצוֹות-ֲעׂשֵ ֵהן  ֵלמּות,  ְ ַהּשׁ ְקֶנה  ּיַ ׁשֶ ָראּוי  ִעי  ּדָ ַהּמַ ַהֵחֶלק  י  ּכִ ְמבָֹאר  ָבר  ְוַהּדָ
הש"י  ֵאֶצל  ְרִצים  ַהּנִ ָבִרים  ּדְ ּבַ יף  ּקִ ַהּמַ ְוהּוא   — י  ַהֻחּקִ ַהֵחֶלק  ְוֵכן  ה.   ִמְצוֹות-לֹא-ַתֲעׂשֶ
ִריְך  ּצָ ֶ ַתְבנּו ְלָמְעָלה. ְואּוָלם ַמה ּשׁ ּכָ ֶרְך ׁשֶ ֵלמּות ַעל-ַהּדֶ ְ ְקֶנה בֹו ַהּשׁ ּיֻ י-ִנְרִצים — ָראּוי ׁשֶ ְלּתִ ְוַהּבִ
ִטים?  ּפָ ׁשְ ּמִ יף ּבַ ּקִ הּוא ַהּמַ י, ׁשֶ ִליׁשִ ְ ֵחֶלק ַהּשׁ י ִנְקֶנה ּבַ ְפׁשִ ֵלמּות ַהּנַ ְ אּור הּוא: ֵאיְך ִיְהֶיה ַהּשׁ ּבֵ
ְולֹא  ּבֹו  ׁשֶ ה  ִמְצוֹות-ֲעׂשֵ לֹא  ֵמֲחָלָקיו�,  ׁשּום-ֵחֶלק  ֶפׁש  ּנֶ ּבַ ֵלמּות  ׁשְ ן�  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ר  ְיֻצּיַ לֹא  י   ּכִ
ְוָהֵאׁש,  ְוַהּבֹור  ֹור  ַהּשׁ ִנְזֵקי  ּבְ ָלדּון  מֹו  ּכְ ּבֹו,  ׁשֶ ה  ְצוֹות-ֲעׂשֵ ִמּמִ ַהֵחֶלק  י  ּכִ ה.  ִמְצוֹות-לֹא-ַתֲעׂשֶ
ְגֹנבּו" ]שם יט, יא[ ְו"לֹא-ַתֲעׁשֹק ֶאת-ֵרֲעָך ְולֹא  מֹו "לֹא ּתִ ה, ּכְ ְצוֹות-לֹא-ַתֲעׂשֶ אֹו ַהֵחֶלק ִמּמִ
ה  ְזּכֶ ִדיִני, ַמה ּיִ ּוב ַהּמְ ּשׁ ם ַהּיִ ִרים ְלַקּיֵ ִטים ְיׁשָ ּפָ ֵהם ִמׁשְ ִתְגזֹל" ]שם יט, יג[ ְוזּוָלָתם — ִעם-ׁשֶ
ֵהם ָמבֹוא  ֲעבּור ׁשֶ י ַעל-ְיֵדיֶהם? ְוִאם ּבַ ֵלמּות ֱאנֹוׁשִ ְקֶנה ַנְפׁשֹו ׁשּום-ׁשְ ּתִ ֶהם ׁשֶ ה ּבָ ָ ְילּוד ִאּשׁ
ִיְהֶיה,   — זּוַלת-ֶזה�  לֹא  י,  ָהֱאנֹוׁשִ ֵלמּות  ְ ַהּשׁ ִלְקנֹות  ָרה�  ַהְיׁשָ ֶזה  ּבָ ׁשֶ  — ּדֹות  ַהּמִ ְלִתּקּון   ָוֶדֶרְך 
ָבר  ְלמּוִדּיֹות, ּדָ ֵאלֹות ַהּתַ ְ ְלמּוד ּוְבִדיֵני ַהּשׁ ּתַ ָרֵאל ְוָעְסָקם ּבַ לּות רֹב ַחְכֵמי ִיׂשְ ּדְ ּתַ ן, ִהׁשְ ִאם-ּכֵ
ְהֶיה ֵחֶלק  ּיִ ֵאין ָראּוי ׁשֶ ֵלמּות•, ְוִיְהֶיה ְיִגיָעם ָלִריק, ָחִליָלה; ִעם�-ׁשֶ ְ י-מֹוִעיל ְלַהְקָנַאת ַהּשׁ ְלּתִ ּבִ
ְולֹא  ּדֹות  ַהּמִ ִתּקּון  ד-ֱהיֹותֹו  ִמּצַ א  ֶאּלָ ֶפׁש  ּנֶ ּבַ ֵלמּות  ׁשּום-ׁשְ י-נֹוֵתן  ְלּתִ ּבִ ֵמַהּתֹוָרה  ֶזה  ּכָ דֹול  ּגָ

זּוַלת-ֶזה.

מסתבר.  לא   – ֶׁשִּיֵּתן  ְיֻצַּיר  ֹלא  גוף.  באמצעות  הפועל  כוח   – ֹכַח־ְּבגּוף  ולכן.   – ְוָלֶזה  הוכח.   – ִיְתַחֵּיב 
ֵמֲחָלָקיו – ממיני מצוות המשפטים. ַהְיָׁשָרה – הכנה. ֹלא זּוַלת־ֶזה – בלבד. ִעם – ועוד.

חלקי התורה 

הם מצוות עשה 

ומצוות לא 

תעשה

מצוות העשה

איך חלק 

המשפטים נותן 

שלמות

ול
אל

"ז 
 כ

ח  
 כ

שי
לי

ש
ר 

מ
א

מ


	_GoBack
	OLE_LINK7
	OLE_LINK8
	OLE_LINK1
	OLE_LINK2

