פ' קדושים
 (1ויקרא פרק כ
)כו( ִו ְהי ִיתֶ ם לִי קְדשִׁים כִּי קָדוֹשׁ ֲאנִי י ְדֹוָד וָאַבְדִּ ל אֶתְ כֶם מִן ָה ַעמִּים ִלהְיוֹת לִי:
 (2רש”י על ויקרא פרק כ פסוק כו
ואבדל אתכם מן העמים להיות לי  -אם אתם מובדלים מהם הרי אתם שלי ואם לאו הרי אתם של נבוכדנצר
וחביריו.
רבי אלעזר בן עזריה אומר מנין שלא יאמר אדם נפשי קצה בבשר חזיר אי אפשי ללבוש כלאים אבל יאמר
אפשי ומה אעשה ואבי שבשמים גזר עלי ת"ל ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי שתהא הבדלתכם מהם לשמי
פורש מן העבירה ומקבל עליו עול מלכות שמים:
 (3שמונה פרקים לרמב"ם פרק ו
הפרק הששי  -בהפרש בין המעולה והמושל בנפשו.
אמרו הפילוסופים ,שהמושל בנפשו ,אף על פי שיעשה המעשים המעולים  -הרי הוא עושה הטובות והוא
מתאוה למעשי הרעות ומשתוקק להם ,והוא ניפתל עם יצרו ,ומתנגד במעשהו למה שיעירוהו אליו כוחו
ותאוותו ותכונת נפשו ,והוא עושה הטובות והוא מצטער בעשייתן .אבל המעולה  -הרי הוא נמשך במעשהו
אחר מה שיעירוהו אליו תאוותו ותכונתו ,ויעשה הטובות והוא מתאוה ומשתוקק להן .ובהסכמה מן
הפילוסופים ,שהמעולה יותר טוב ויותר שלם מן המושל בנפשו.
 (4אבל ,אמרו ,אפשר שיעמוד המושל בנפשו במקום שהמעולה עומד בהרבה מן הדברים ,ומדרגתו פחותה
בהכרח ,להיותו מתאווה לפועל הרע ,ואף על פי שלא יפעלהו ,אבל תשוקתו לו היא תכונה רעה בנפש .וכבר
אמר שלמה כיוצא בזה ,אמר) :משלי כא ,י( "נפש רשע איוותה רע" .ואמר בשמחת המעולה במעשה הטובות,
והצטער מי שאינו מעולה בעשייתן ,זה המאמר) :משלי כא ,טו( "שמחה לצדיק עשות משפט ,ומחתה לפועלי
און" .הרי זה מה שייראה מדברי התורה ,המתאים למה שזכרוהו הפילוסופים.
 (5וכאשר חקרנו אחר דברי החכמים בזה הענין ,מצאנו להם ,שהמתאווה לעבירות ומשתוקק להן  -יותר טוב
ויותר שלם מאשר לא יתאווה להן ולא יצטער בהנחתן .עד שאמרו ,שכל מה שיהיה האדם יותר טוב ויותר
שלם  -יהיו תשוקתו לעבירות וצערו בהנחתן יותר חזקים ,והביאו בזה מעשיות ,ואמרו" :כל הגדול מחברו
יצרו גדול ממנו" .לא די בזה ,אלא שאמרו כי שכר המושל בנפשו גדול כפי שעור צערו במושלו בנפשו,
ואמרו" :לפום צערא אגרא" .ויתר על כן ,שהם ציוו שיהיה האדם מושל בנפשו ,והזהירו מלומר :אני בטבעי
איני מתאווה לזאת העבירה ,ואפילו לא אסרתה התורה ,והוא אומרם" :רבן שמעון בן גמליאל אומר ,לא יאמר
אדם אי אפשי לאכול בשר בחלב ,אי אפשי ללבוש שעטנז ,אי אפשי לבוא על הערוה ,אלא אפשי ,ומה אעשה
ואבי שבשמים גזר עלי".
 (6ולפי המובן מפשטי שני הדברים בתחילת המחשבה ,הרי שני המאמרים סותרים זה את זה .ואין הדבר כן,
אלא שניהם אמת ,ואין ביניהם מחלוקת כלל .וזה ,שהרעות אשר הן אצל הפילוסופים רעות  -הן אשר אמרו
שמי שלא יתאווה להן יותר טוב ממי שיתאווה להן וימשול בנפשו מהן ,והם הדברים המפורסמים אצל בני
האדם כולם שהם רעות ,כשפיכות דמים ,וגניבה ,וגזל ,והונאה ,והזק למי שלא הרע ,וגמול רע למיטיב ,וזלזול
הורים ,וכיוצא באלה .והן המצוות אשר יאמרו עליהן החכמים עליהם השלום" :דברים שאלמלי לא נכתבו
ראויים היו לכותבן" ,ויקראון קצת חכמינו האחרונים אשר חלו חולי 'המדברים'' :המצוות השכליות' .ואין
ספק כי הנפש אשר תתאווה לדבר מהם ותשתוקק אליו  -היא נפש חסירה ,וכי הנפש המעולה לא תתאווה
לדבר מאלה הרעות כלל ,ולא תצטער בהימנעה מהן.
 (7אבל הדברים אשר אמרו החכמים שהמושל בנפשו מהם יותר טוב ושכרו יותר גדול  -הן המצוות
השמעיות ,וזה נכון ,כי אלמלא התורה לא היו רעות כלל ,ולפיכך אמרו שצריך האדם להניח נפשו על
אהבתם ,ולא ישים מונעו מהם אלא התורה.
 (8והתבונן בחכמתם ,עליהם השלום ,ובמה המשילו .שהוא לא אמר :לא יאמר אדם אי אפשי להרוג את
הנפש ,אי אפשי לגנוב ,אי אפשי לכזב ,אלא אפשי ומה וכו'; ואמנם הביא דברים כולם שימעיים :בשר בחלב,
ולבישת שעטנז ועריות .ואלה המצוות וכיוצא בהן הן אשר יקראן ה'' :חוקותי' ,אמרו" :חוקים שחקקתי לך
ואין לך רשות להרהר בהם ,ואומות העולם משיבין עליהן ,והשטן מקטרג עליהן ,כגון פרה אדומה ושעיר
המשתלח" וכו' .ואותן אשר קראון האחרונים 'שכליות'  -ייקראו' :מצוות' ,כמו שבארו החכמים.

 (9וכבר התבאר מכל מה שאמרנוהו ,אלו עבירות יהיה מי שלא ישתוקק אליהן יותר טוב ממי שישתוקק
אליהן וימשול בנפשו מהן ,ואלו מהן יהיה הדבר בהן להפך .וזה חידוש נפלא ,והשלמה מופלאה בין שני
המאמרים ,ולשון שני המאמרים מורה על אמיתת מה שבארנוהו.
 (10מהר״ל ,ספר תפארת ישראל  -פרק ח
וזה אמרם ז"ל )תו"כ קדושים( לא יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר אי אפשי בדבר פלוני אלא אפשי ומה
אעשה שאבי שבשמים גזר עלי ,הורו בזה שאין לומר כי התורה טבעית שאם היתה טבעית לא היה בה קבול
שכר אלהי על דבר שהוא טבעי ולכך יאמר אפשי מצד הטבע רק השם יתברך גזר עלי בחכמתו מה שאין ראוי
אל האדם ומיוחד בו נפשו.
 (11ואם יאמר האדם למה נותן הסדר השכלי שיעשה האדם אלו המצות ,בודאי מצות שנדע טעמם כמו מצות
צדקה ותפלה ומצות כבוד אב ואם והרחקת גנבה וגזלה דבר זה יש לומר כי ראוי שיהיה האדם מיוחד במעשים
אלו כי הם ראויים לאדם ,אבל המצות שאין טעמם ידוע ונגלה הלא הם ידועים למשה ולשאר חכמים לפי
מעלתם ומדרגתם ,עד שכל המצות הם לפי סדר השכלי ראויים לאדם ולכך הם מזכים ומצרפים את נפשו עד
שהיא צרופה וזכה.
 (12והתבאר לך בירור הדברים מה שאמר כי לא המת מטמא והפרה מטהר טמאים ,כלומר שאין זה דבר
טבעי למת שהוא מטמא ודבר טבעי למי הנדה שהוא מטהר ,רק השם יתברך חקק וסדר לאדם מעשיו כפי מה
שחייב השכל שכך יקח לטהרתו אבל אינו דבר טבעי רק הכל שכל אלהי ,ואל האדם הוא חוק וגזרה כאשר
אינו עומד על טעם המצוה שהוא שכל אלהי ,וכך הם כל המצות שהם שכל אלהי ,וכך הם כל המצות שהם
שכל אלהי ולא שכל אדם.
 (13ולפיכך האדם אשר יש לו נפש אלהית והיא עומדת בחומר על ידי מצות השכליות האלהיות כאשר הוא
דבק בהם ועושה אותם הוא דבק בו יתברך ומוציאים את נפשו מן הטבע ,ואף שלא ידע טעם המצוה הלא
כאשר הוא עושה המצוה ודבק במצוה שהוא השכל אלהי ,נדבק בו יתברך ,והבן הדברים האלו ודי בזה:

