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אכול מה שהנאת� ושתה מה , כל זמ� שהרטיה זו על מכת�, בני: ואמר לו, והניח לו רטיה על מכתו

ה "כ� הקב; וא� אתה מעבירה הרי היא מעלה נומי, ורחו� בי� בחמי� בי� בצונ� ואי� אתה מתיירא, שהנאת�
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 הרי הוא עושה הטובות והוא �א
 על פי שיעשה המעשי� המעולי� , שהמושל בנפשו,  אמרו הפילוסופי�

ומתנגד במעשהו למה שיעירוהו אליו כוחו ,  ניפתל ע� יצרווהוא, מתאוה למעשי הרעות ומשתוקק לה�

 הרי הוא נמש� במעשהו �אבל המעולה . והוא עושה הטובות והוא מצטער בעשיית�, ותאוותו ותכונת נפשו

ובהסכמה מ� . ויעשה הטובות והוא מתאוה ומשתוקק לה�, אחר מה שיעירוהו אליו תאוותו ותכונתו

אפשר שיעמוד המושל בנפשו , אמרו, אבל. ב ויותר של� מ� המושל בנפשושהמעולה יותר טו, הפילוסופי�

וא
 על , להיותו מתאווה לפועל הרע, ומדרגתו פחותה בהכרח, במקו� שהמעולה עומד בהרבה מ� הדברי�

, משלי כא: +אמר, וכבר אמר שלמה כיוצא בזה. אבל תשוקתו לו היא תכונה רעה בנפש, פי שלא יפעלהו

זה , והצטער מי שאינו מעולה בעשיית�, ואמר בשמחת המעולה במעשה הטובות". ותה רענפש רשע איו+ "י

הרי זה מה שייראה מדברי ". ומחתה לפועלי או�, שמחה לצדיק עשות משפט+ "טו, משלי כא: +המאמר

  .המתאי� למה שזכרוהו הפילוסופי�, התורה

    

 יותר טוב � שהמתאווה לעבירות ומשתוקק לה� , מצאנו לה�,   וכאשר חקרנו אחר דברי החכמי� בזה העני�

שכל מה שיהיה האד� יותר טוב ויותר , עד שאמרו. ויותר של� מאשר לא יתאווה לה� ולא יצטער בהנחת�

כל הגדול מחברו : "ואמרו, והביאו בזה מעשיות,  יהיו תשוקתו לעבירות וצערו בהנחת� יותר חזקי�� של� 

, אמרו כי שכר המושל בנפשו גדול כפי שעור צערו במושלו בנפשואלא ש, לא די בזה". יצרו גדול ממנו

אני בטבעי : והזהירו מלומר, שה� ציוו שיהיה האד� מושל בנפשו, ויתר על כ�". לפו� צערא אגרא: "ואמרו

לא , רב� שמעו� ב� גמליאל אומר: "והוא אומר�, ואפילו לא אסרתה התורה, איני מתאווה לזאת העבירה

, אלא אפשי, אי אפשי לבוא על הערוה, אי אפשי ללבוש שעטנז, י לאכול בשר בחלביאמר אד� אי אפש

  ".ומה אעשה ואבי שבשמי� גזר עלי

    

, ואי� הדבר כ�. הרי שני המאמרי� סותרי� זה את זה,   ולפי המוב� מפשטי שני הדברי� בתחילת המחשבה

 ה� אשר �אצל הפילוסופי� רעות שהרעות אשר ה� , וזה. ואי� ביניה� מחלוקת כלל, אלא שניה� אמת

וה� הדברי� המפורסמי� , אמרו שמי שלא יתאווה לה� יותר טוב ממי שיתאווה לה� וימשול בנפשו מה�

וגמול רע , והזק למי שלא הרע, והונאה, וגזל, וגניבה, כשפיכות דמי�, אצל בני האד� כול� שה� רעות

דברי� : "ר יאמרו עליה� החכמי� עליה� השלו�וה� המצוות אש. וכיוצא באלה, וזלזול הורי�, למיטיב

: 'המדברי�'ויקראו� קצת חכמינו האחרוני� אשר חלו חולי , "שאלמלי לא נכתבו ראויי� היו לכותב�

וכי ,  היא נפש חסירה�ואי� ספק כי הנפש אשר תתאווה לדבר מה� ותשתוקק אליו . 'המצוות השכליות'

אבל הדברי� אשר אמרו . ולא תצטער בהימנעה מה�, כללהנפש המעולה לא תתאווה לדבר מאלה הרעות 

כי אלמלא , וזה נכו�,  ה� המצוות השמעיות�החכמי� שהמושל בנפשו מה� יותר טוב ושכרו יותר גדול 

ולא ישי� מונעו מה� אלא , ולפיכ� אמרו שצרי� האד� להניח נפשו על אהבת�, התורה לא היו רעות כלל

  .התורה

    

לא יאמר אד� אי אפשי להרוג את : שהוא לא אמר. ובמה המשילו, ליה� השלו�ע,   והתבונ� בחכמת�

בשר : ואמנ� הביא דברי� כול� שימעיי�'; אלא אפשי ומה וכו, אי אפשי לכזב, אי אפשי לגנוב, הנפש

חוקי� : "אמרו', חוקותי': 'ואלה המצוות וכיוצא בה� ה� אשר יקרא� ה. ולבישת שעטנז ועריות, בחלב

כגו� פרה , והשט� מקטרג עליה�, ואומות העול� משיבי� עליה�, ואי� ל� רשות להרהר בה�שחקקתי ל� 

כמו שבארו ', מצוות':  ייקראו�' שכליות'ואות� אשר קראו� האחרוני� . 'וכו" אדומה ושעיר המשתלח

  .החכמי�

    

י שישתוקק אלו עבירות יהיה מי שלא ישתוקק אליה� יותר טוב ממ,   וכבר התבאר מכל מה שאמרנוהו

והשלמה מופלאה בי� שני , וזה חידוש נפלא. ואלו מה� יהיה הדבר בה� להפ�, אליה� וימשול בנפשו מה�

 .וכבר נשלמה כוונת זה הפרק. ולשו� שני המאמרי� מורה על אמיתת מה שבארנוהו, המאמרי�


