
ִהְלּכֹות ֵּדעֹות ֵּפֶרק ב

ְלַמֲאָכלֹות ְוָתֵאב ֶׁשִּמְתַאֶּוה ִמי ַהחֹוִלים ִמן ְוֵיׁש ַמר. ְוַהָּמתֹוק ָמתֹוק ַהַּמר טֹוֲעִמים ַהּגּוף, חֹוֵלי א
ְלִפי ְוַהָּבָׂשר--ַהּכֹל ַהַּפת ְּכגֹון ַהּטֹוִבים, ַהַּמֲאָכלֹות ְוׂשֹוֵנא ְוַהֶּפָחם, ֶהָעָפר ְּכגֹון ַלֲאִכיָלה, ְראּוִיין ְׁשֵאיָנן
ַהֶּדֶרְך ְוׂשֹוְנִאים ָהָרעֹות; ַהֵּדעֹות ְואֹוֲהִבים ִמְתַאִּוים חֹולֹות, ֶׁשַּנְפׁשֹוֵתיֶהם ָאָדם ְּבֵני ָּכְך ַהחִֹלי. רֹב
ָּבֲאָנִׁשים אֹוֵמר ְיַׁשְעָיהּו ְוֵכן ָחְלָים. ְלִפי ִלְמאֹוד, ֲעֵליֶהן ְּכֵבָדה ְוִהיא ָּבּה, ָלֶלֶכת ּוִמְתַעְּצִלים ַהּטֹוָבה,
ּוָמֹתק ְלָמֹתק ַמר ָׂשִמים ְלחֶֹׁשְך, ְואֹור ְלאֹור חֶֹׁשְך ָׂשִמים ָרע: ְוַלּטֹוב טֹוב, ָלָרע ָהֹאְמִרים "הֹוי ַהָּללּו,

).משלי ב,יג).  ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאָמר "ַהעְֹזִבים, ָאְרחֹות יֶֹׁשר--ָלֶלֶכת, ְּבַדְרֵכי-חֶֹׁשְך" (ישעיהו ה,כְלָמר" (

ְּבֵדעֹות, ָחְלָים ִויַרְּפאּו ַהְּנָפׁשֹות, רֹוְפֵאי ְׁשֶהם ַהֲחָכִמים, ֵאֶצל ְנָפׁשֹות--ֵיְלכּו חֹוֵלי ַּתָּקַנת ִהיא ּוַמה ב
ֵאֶצל הֹוְלִכים ְוֵאיָנם ֶׁשָּלֶהם, ָהָרעֹות ַּבֵּדעֹות ְוַהַּמִּכיִרים ַהּטֹוָבה. ַלֶּדֶרְך ֶׁשַּיְחִזירּום ַעד אֹוָתם ֶׁשְּמַלְּמִדין

).משלי א,זַהֲחָכִמים ְלַרֵּפא אֹוָתם--ֲעֵליֶהם ָאַמר ְׁשֹלֹמה, "ּומּוָסר, ֱאִויִלים ָּבזּו" (

לֹא ְוֻקַּלל, ֻהָּכה ְׁשִאם ַעְצמֹו ְלַהְנִהיג לֹו ֵחָמה--אֹוְמִרים ַּבַעל ְׁשהּוא ִמי ְרפּוָאָתם: ִהיא ְוֵכיַצד [ב] ג
ַעְצמֹו ֵלב--ַיְנִהיג ְּגַבּה ָהָיה ְוִאם ִמִּלּבֹו. ַהֵחָמה ֶׁשֵּתָעֵקר ַעד ְמֻרֶּבה, ְזָמן זֹו ְּבֶדֶרְך ְוֵיֵלְך ְּכָלל, ַיְרִּגיׁש
ֵאּלּו: ִּבְדָבִרים ְוַכּיֹוֶצא לֹוְבֵׁשיֶהן, ֶאת ַהְּמַבִּזין ְסָחבֹות ְּבלֹוֵיי ְוִיְלּבֹׁש ַהּכֹל, ִמן ְלַמָּטה ְוֵיֵׁשב ַהְרֵּבה, ְּבִבָּזיֹון
ַלֶּדֶרְך ְוִלְכֶׁשַּיְחזֹר ַהּטֹוָבה; ֶּדֶרְך ְׁשִהיא ָהֶאְמָצִעית, ַלֶּדֶרְך ְוַיְחזֹר ִמֶּמּנּו, ַהֵּלב ֹּגַבּה ֶׁשֵּיָעֵקר ַעד

ָהֶאְמָצִעית, ֵיֵלְך ָּבּה ָּכל ָיָמיו.

ַהֵּׁשִני, ַלָּקֶצה ַעְצמֹו ַיְרִחיק ָהֶאָחד, ַלָּקֶצה ָרחֹוק ָהָיה ִאם ַהֵּדעֹות: ָּכל ִּבְׁשָאר ַיֲעֶׂשה ֶזה ַקו ְוַעל ד
ְוִיְנהֹג ּבֹו ְזָמן ְמֻרֶּבה ַעד ֶׁשַּיְחזֹר ַלֶּדֶרְך ַהּטֹוָבה, ְוִהיא ִמָּדה ֵּבינֹוִנית ֶׁשְּבָכל ֵּדָעה ְוֵדָעה.

ֹּגַבּה ָהַאֵחר--ְוהּוא ַהָּקֶצה ַעד ִיְתַרַחק ֵאָלא ְּבֵבינֹוִנית, ָּבֶהן ִלְנהֹג ָלָאָדם לֹו ֶׁשָאסּור ֵּדעֹות ְוֵיׁש [ג] ה
ְנמּוָכה רּוחֹו ְוִתְהֶיה רּוַח, ְׁשַפל ֶׁשִּיְהֶיה ֵאָלא ִּבְלָבד, ָעָנו ָהָאָדם ֶׁשִּיְהֶיה ַהּטֹוָבה ַהֶּדֶרְך ְׁשֵאין ַהֵּלב,

) ְמאֹד" "ָעָנו ַרֵּבנּו ְּבֹמֶׁשה ֶנֱאָמר ּוְלִפיָּכְך יב,גִלְמאֹוד. ִצּוּובמדבר ּוְלִפיָּכְך ִּבְלָבד. ָעָנו ֶנֱאָמר ְולֹא ,(
"ְוָרם, ֶׁשֶּנֱאָמר ָּבִעיָקר, ִלּבֹו--ָּכַפר ַהַּמְגִּביַּה ֶׁשָּכל ָאְמרּו ְועֹוד רּוַח. ְׁשַפל ֱהִוי ְמאֹוד ְמאֹוד ֲחָכִמים,

) ֱאֹלֶהיָך" ֶאת-ה' ְוָׁשַכְחָּת ח,ידְלָבֶבָך; ְוַאִפּלּודברים ָהרּוַח, ַּגּסּות ֵּביּה ְּדִאית ְּבַׁשְמָּתא ָאְמרּו ְועֹוד .(
ִמְקָצָתּה.

ַעְצמֹו ִויַלַּמד ָהַאֵחר, ַהָּקֶצה ַעד ִמֶּמָּנה ֶׁשִּיְתַרַחק ָלָאָדם ְוָראּוי ִלְמאֹוד; ַעד ִהיא ָרָעה ֵּדָעה ַהַּכַעס, ְוֵכן ו
ַעל אֹו ֵּביתֹו, ּוְבֵני ָּבָניו ַעל ֵאיָמה ְלַהִּטיל ָרָצה ְוִאם ָעָליו. ִלְכעֹס ֶׁשָראּוי ָּדָבר ַעל ְוַאִפּלּו ִיְכעֹס, ֶׁשּלֹא
ּכֹוֵעס ְׁשהּוא ִּבְפֵניֶהם ַעְצמֹו ַלּמּוָטב--ַיְרֶאה ֶׁשַּיְחְזרּו ְּכֵדי ֲעֵליֶהם, ִלְכעֹס ְוָרָצה ַּפְרָנס, ָהָיה ִאם ַהִּצּבּור
ֵאינּו ְוהּוא ַּכְעסֹו, ְּבָׁשַעת ִאיׁש ִמַּדֶּמה ְׁשהּוא ְּכָאָדם ַעְצמֹו, ְלֵבין ֵּבינֹו ְמֻיֶּׁשֶבת ַּדְעּתֹו ְוִתְהֶיה ְלַיְּסָרם, ְּכֵדי

ּכֹוֵעס.

ָחָכם ַהּכֹוֵעס--ִאם ֶׁשָּכל ְוָאְמרּו ָזָרה. ֲעבֹוָדה עֹוֵבד ְּכִאּלּו ַהּכֹוֵעס, ָּכל ָהִראׁשֹוִנים, ֲחָכִמים ָאְמרּו ז
ַחִּיים; ַחֵּייֶהם ֵאין ַּכַעס, ַּבֲעֵלי ִמֶּמּנּו. ִמְסַּתֶּלֶקת ְנבּוָאתֹו הּוא, ָנִביא ְוִאם ִמֶּמּנּו, ִמְסַּתֶּלֶקת ָחְכָמתֹו הּוא,
ִהיא ְוזֹו ַהַּמְכִעיִסים. ִלְדָבִרים ַאִפּלּו ַיְרִּגיׁש ֶׁשּלֹא ַעְצמֹו ֶׁשַּיְנִהיג ַעד ַהַּכַעס, ִמן ְלִהְתַרַחק ִצּוּו ְלִפיָּכְך
עֹוִׂשין ְמִׁשיִבין; ְוֵאיָנן ֶחְרָּפָתם, ׁשֹוְמִעין עֹוְלִבין; ְוֵאיָנן ֲעלּוִבין, ֶהן ַהַּצִּדיִקים: ְוֶדֶרְך ַהּטֹוָבה, ַהֶּדֶרְך

) ִּבְגֻבָרתֹו" ַהֶּׁשֶמׁש ְּכֵצאת "ְוֹאֲהָביו, אֹוֵמר, ַהָּכתּוב ֲעֵליֶהם ַּבִּיּסּוִרים. ּוְׂשֵמִחין שופטיםֵמַאֲהָבה,
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).ה,לא

ְלַחֵּיי ָלֶהן ָצִריְך ְׁשהּוא ִּבְדָבִרים אֹו ָחְכָמה ִּבְדַבר ֵאָלא ְיַדַּבר ְולֹא ִּבְׁשִתיָקה, ָאָדם ַיְרֶּבה ְלעֹוָלם [ד] ח
ָּכל רֹב ִׂשיַחת ִהיא ָיָמיו--ְוזֹו ָּכל ְּבֵטָלה ִׂשיָחה ָׂשח ֶׁשּלֹא ַהָּקדֹוׁש, ַרֵּבנּו ַּתְלִמיד ָרב ַעל ָאְמרּו ּגּופֹו.
ְּדָבִרים, ַהַּמְרֶּבה ָּכל ְוָאְמרּו, ֲחָכִמים ִצּוּו ֶזה ְוַעל ְּדָבִרים. ָאָדם ַיְרֶּבה לֹא ַהּגּוף, ְּבָצְרֵּכי ְוַאִפּלּו ָאָדם.

ֵמִביא ֵחְטא; ְוָאְמרּו לֹא ָמָצאִתי ַלּגּוף טֹוב, ֵאָלא ְׁשִתיָקה.

ֲחָכִמים ֶׁשִּצּוּו ְוהּוא ְמֻרִּבים. ְוִעְנְיֵניֶהם מּוָעִטים, ֶהָחָכם ִּדְבֵרי ָחְכָמה--ִיְהיּו ּוְבִדְבֵרי ּתֹוָרה ְּבִדְבֵרי ְוֵכן ט
זֹו ֲהֵרי מּוָעט, ְוָהִעְנָין ְמֻרִּבים ַהְּדָבִרים ָהיּו ִאם ֲאָבל ְקָצָרה. ֶּדֶרְך ְלַתְלִמידֹו ָאָדם ִיְׁשֶנה ְלעֹוָלם ְוָאְמרּו,

).קוהלת ה,בִסְכלּות; ְוַעל ֶזה ֶנֱאָמר "ִּכי ָּבא ַהֲחלֹום, ְּברֹב ִעְנָין; ְוקֹול ְּכִסיל, ְּברֹב ְּדָבִרים" (

ְּבׁשּוָבה ַלַּתְלִמיִדים ִויַלַּמד ְלַדַּבר; ַיְרֶּבה ְולֹא ְלָהִׁשיב, ְיַמַהר לֹא ְלִפיָּכְך ְׁשִתיָקה. ַלָחְכָמה, ְסָיג [ה] י
ִנְׁשָמִעים" ְּבַנַחת ֲחָכִמים, "ִּדְבֵרי אֹוֵמר, ֶׁשְּׁשֹלֹמה הּוא ָלׁשֹון. ֲאִריכּות ְּבלֹא ְצָעָקה, ְּבלֹא ָוַנַחת,

).קוהלת ט,יז(

ֵאָלא ַּבֵּלב, ְוַאַחת ַּבֶּפה ַאַחת ִתְהֶיה ְולֹא ּוִפּתּוי. ֲחָלקֹות ְּבִדְבֵרי ַעְצמֹו ְלַהְנִהיג ָלָאָדם ָאסּור [ו] יא
ּתֹוכֹו ְּכָברֹו; ְוָהִעְנָין ֶׁשַּבֵּלב, הּוא ַהָּדָבר ֶׁשַּבֶּפה.  ְוָאסּור ִלְגֹנב ַּדַעת ַהְּבִרּיֹות, ְוַאִפּלּו ַּדַעת ַהּגֹוי.

ֶׁשִּלְׁשחּוָטה. ַמְנָעל ִּבְמקֹום ֶׁשְּלֵמָתה ַמְנָעל ְולֹא ְׁשחּוָטה, ִּבְכַלל ְנֵבָלה ְּבַׂשר ַלּגֹוי ִיְמּכֹר ֵּכיַצד--לֹא יב
ְׁשֵאינּו יֹוֵדַע ְוהּוא ְּבִתְקרֶֹבת, לֹו ְוַיְרֶּבה אֹוֵכל, ְׁשֵאינּו יֹוֵדַע ְוהּוא ֶאְצלֹו, ֶׁשּיֹאַכל ַּבֲחֵברֹו ְיָסַרב ְולֹא
ָּכל ְוֵכן ָּפַתח. ְּכבֹודֹו ֶׁשִּבְׁשִביל ְלַפּתֹותֹו ְּכֵדי ְלָמְכָרן, אֹוָתן ִלְפֹּתַח ָצִריְך ְׁשהּוא ָחִבּיֹות לֹו ְוִיְפַּתח ְמַקֵּבל;
ְוֵלב ָנכֹון, ְורּוַח ֱאֶמת ְׂשַפת ֵאָלא ֲאסּוָרה; ַהַּדַעת, ְוֶׁשִּלְגֵנַבת ֶׁשְּלִפּתּוי ַאַחת ִמָּלה ַאִפּלּו ְּבֶזה. ַּכּיֹוֶצא

ָטהֹור ִמָּכל ָעָמל ְוַהּוֹות.

ְׂשחֹוק ֲחָכִמים, ָאְמרּו ָּכְך ָׂשֵמַח. ְואֹוֵנן--ֵאָלא ָעֵצב ְולֹא ְוֶהֶתל, ְׂשחֹוק ַּבַעל ָאָדם ִיְהֶיה לֹא [ז] יג
ַמְקִּביל ֵאָלא ּוִמְתַאֵּבל; ָעֵצב ְולֹא ִּבְׂשחֹוק, ָּפרּוץ ָאָדם ְיֶהא ֶׁשּלֹא ְוִצּוּו ָלֶעְרָוה. ַמְרִּגיִלין רֹאׁש ְוַקּלּות

ֶאת ָּכל ָהָאָדם ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות.

ְמַעט טֹוָבה: ַעִין ַּבַעל ֵאָלא ִמְּמָלאָכה, ּוָבֵטל ָעֵצל ְולֹא ַלהֹון, ִנְבָהל ְרָחָבה, ֶנֶפׁש ַּבַעל ִיְהֶיה לֹא ְוֵכן יד
ַּבַעל ְולֹא ְקָטָטה ַּבַעל לֹא ִיְהֶיה ְולֹא ּבֹו. ִיְׂשַמח ֶחְלקֹו, ְׁשהּוא ַהְּמַעט ְואֹותֹו ַּבּתֹוָרה; ְועֹוֵסק ֲעָסק,
מֹוִציִאין ְוַהָּכבֹוד, ְוַהַּתֲאָוה ַהִּקְנָאה ֲחָכִמים, ָאְמרּו ָּכְך ַהָּכבֹוד. ַאַחר רֹוֵדף ְולֹא ַּתֲאָוה ַּבַעל ְולֹא ִקְנָאה,
ֵּדעֹוָתיו ָּכל ֶׁשִּיְהיּו ַעד ְוֵדָעה, ֵּדָעה ֶׁשְּבָכל ַהֵּבינֹוִנית ַּבִּמָּדה ֶׁשַּלָּדָבר--ֵיֵלְך ְּכָללֹו ָהעֹוָלם. ִמן ָהָאָדם ֶאת

) ִיּכֹנּו" "ְוָכל-ְּדָרֶכיָך אֹוֵמר, ֶׁשְּׁשֹלֹמה ְוהּוא ָּבֶאְמָצִעית; ד,כוְמֻכָּונֹות ).משלי
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