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הקדמה לפירוש המשנה





פסוק המאתהלים פרק 

ַמְרִתי ִני־א ָ֭ ָ֣קאֲֽ י ְיֹקו  ְפִשִׁ֗ ה ַנַ֝ ָ֥ א  ִני ְרפ  ֵּ֑ נ  אִתיח  ָ֥ ט  ְךִכי־ח  ָֽ :  ל 

 דרוש ון"הרדרשות

ולהקדימה על רפואת , לכן אין ספק כי בזמנים האלו ראוי לחפש היטב על רפואת הנפש
חנני רפאה נפשי כי חטאתי  ' אני אמרתי ה( המאתהלים )ה "הוא שאמר דוד המלך ע. הגוף

לא על רפואת , ועליה היא השתדלותי, הייתי מתפלל על רפואת נפשיבחלייפירוש אני , לך
כי גם בחולי הגוף  , ואין ספק שכל משכיל ראוי להקדים רפואת הנפש על רפואת הגוף. הגוף

בשני איברים איזה מהם ראוי  חלאיםכשיזדמנו שני , נשאלה שאלה בחכמת הרפואה
האחד שראוי לרפאות אותו שהוא יותר , והושב על זה בשלשה דרכים, להקדימו ברפואתו

השלישי שראוי לרפאות אותו , לחבירוהשני שראוי לרפאות אותו שהוא סיבה , חזק הסכנה
כי  , ברפואת הנפש והגוףוכל אלה השלשה מסכימים . בהרפאוכי אם חבירושלא יתרפא 

וכן אין  . שהגוף אובד והנפש נשארת, אין ספק שהנפש היא גדולת הסכנה מהגוף
, הנפשהרפאוכי לא יתרפא הגוף מבלי , הגוףלחלייספק אצלי שחליי הנפש סיבה 

(.לג א)ל בברכות "כמו שאמרו רבותינו ז



(ל,ידמשלי )" חיי בשרים לב מרפא ורקב עצמות קנאה"

לב  )חיי הסבלנות. לפי שהוא מרפא לגופו ולנפשו מן הכעס והיגון, לב הסבלן נקרא לב מרפא
הקנאה תביא לריקבון לא רק הבשר אלא  . הם התרופות הטובות לכל האיברים( רפה

(מעם לועז.)העצמות



הלכות דעות

והוא חולה, שהרי אי אפשר שיבין או יידע, הוא' מדרכי ה, הואיל והוויית הגוף בריא ושלם--
ולהנהיג עצמו בדברים המברים  , את הגוףהמאבדיןצריך אדם להרחיק עצמו מדברים 

:ואלו הן; המחלימים

ואל ישהה נקביו.  אלא כשהוא צמא, ולא ישתה; אלא כשהוא רעב, ב  לעולם לא יאכל אדם  ,
...ואפילו רגע אחד

פיזיולוגיה  והתנהגות



נפש-גוף: ם"הנהגותיו של הרמב

 וכן אסור לאדם שישהה את נקביו כלל בין גדולים בין קטנים וכל המשהה נקביו הרי זה בכלל משקץ
אלא ראוי לו להרגיל עצמו בעתים מזומנים כדי  . רעים שיביא על עצמו ויתחייב בנפשוחלאיםיתר על , נפשו

.נפשוישקץולא שלא יתרחק בפני בני אדם 

אלא מעט , ולא ישתה מים בתוך המזון.משובעתואלא יפחות כמו רביע , לא יאכל אדם עד שתתמלא כרסו
אפילו  , ולא ירבה לשתות מים.שותה מה שהוא צריך לשתות, וכשיתחיל המזון להתאכל במעיו; ומזוג ביין

.שמא יהיה צריך לנקביו, ולא יאכל עד שיבדוק עצמו יפה יפה.כשיתאכל המזון

 או מפני שהוא ממלא בטנו ואוכל אכילה גסה, אינן אלא מפני מאכלים רעים, הבאים על האדםהחולאיםרוב ,
--(כג,כאמשלי " )נפשו, שומר מצרות--ולשונו, שומר פיו", הוא ששלמה אומר בחכמתו.אפילו ממאכלים טובים

.ולשונו מלדבר אלא בצרכיו, כלומר שומר פיו מלאכול מאכל רע או מלשבוע

ובית , ואומן, רופא--ואלו הן; אין תלמיד חכמים רשאי לדור בתוכה, כל עיר שאין בה עשרה דברים האלו
ובית , וגבאי צדקה, ולבלר, ומלמד תינוקות, ובית הכנסת, כגון נהר או מעייןמצוייןומים , ובית הכיסא, המרחץ

.וחובשיןדין מכין 

https://www.mechon-mamre.org/i/t/t2821.htm#23


אופטימיתבריאות 

הורה השמאן לכל התושבים לעלות לפסגת ההר , בכפר קטן בעת בצורת קשה
שורה ארוכה של נשים וגברים עלתה במעלה ההר . ולשאת תפילה לאלוהים

מתפללים  : "ענה הילד" ?מה אתה עושה: "אמרו לו. ילד עם מטריהובינהם
"?לא, לגשם



?מה היא בריאות

נפשית וחברתית ולא רק העדר  , מבחינה גופנית( wellbeing)מלאה תחושת רווחה מצב של "
"  מחלה או נכות



–שלווה נפשית ושמחת חיים 

הבסיס לבריאות אופטימית

לכל אחד מאתנו יש ספר חוקים שקובע את איכות חיינו.

 אמר, הנחשב לאבי רפואת המשפחה, אוסלרסר וילאם:

" הטיפול בשחפת תלוי יותר במה שיש למטופל בראש
".מאשר במה שיש לו בבריאות

המחשבות והאמונות קובעות את הבריאות שלנו.



?למה כדאי להיות אופטימי 

מחקרים מראים שיש קשר ישיר בין אופטימיות לבריאות ואריכות ימים.

 משתתפים ממוצא אמריקאי2282מחקר שעקב במשך שנתיים אחר-
שהאנשים בעלי הרגשות  , באופן חד משמעי, ומעלה65בני , מקסיקני
פחות מחלות  50%שרדו יותר והיו להם , אופטימיותבינהם, החיוביים

.קשות הקשורות לגיל

  רק על סמך גישת חיים שלהם אפשר היה לנבא בדיוק רב מי יחיה ומי ימות
.ומי יהיה נכה

אחרת  , אך עליו לשאת אותו בתוכנו, אנחנו מטיילים ומחפשים את היופי בעולם
.וולדו אמרסוןרלף. לא נמצא אותו לעולם



ם  "הגישה הקוגניטיבית התנהגותית והרמב

ראוי לאדם לשעבד כל כוחות נפשו על פי המחשבה ...
בריאות גופו  ... ושינתושישים הכוונה באכילתו ושתייתו 

והמטרה בבריאות גופו כדי שתמצא הנפש את  , בלבד
בריאים ושלמים שתשתמש בהם ( כוחותיה)=כליה

כדי שיגיע  , וההגיוניותהמידותיותבלימודים וקניית המעלות 
(ם"להרמבמתוך שמונה הפרקים )לאותה התכלית 



ם"הכוחות הנפש של הרמב5

התפקיד  הכוח

רבייה וכדומה, חילוף חומרים, תזונת הגוףהצומחהכח–הזן 

מישוש, ריח, טעם, שמיעה, ראיההחושים החיצוניים–המרגיש 

השערה, אסוציאציה, דמיון, זיכרוןהחושים הפנימיים-המדמה  

התנהגות האדם היא תוצאה של  היצרים והרצון, הרגשות–המתעורר 
:  יצריו ותאוותיו כגון, רצונו, (אמוציות)רגשותיו

דחייה  -משיכה, אכזריות-רחמנות, שנאה
וכדומה

מעשי1.השכל האנושי–ההוגה 
בנין  , רכישת מיומנויות כגון נגרות–מלאכתי . א

וכדומה
שיפוט והערכה, שיקול דעת, תכנון–מחשבי . ב
: הכרת האמת  שאינה משתנה כגון. 2

.ידיעת האל, מתמטיקה



הזןכח

 הכושר הנפשי הבסיסי ביותר הוא התפקוד הביולוגי של התזונה והוא מצוי באורגניזם
.ביותר הוא הצמחהפרמיטיבי

רבייה ועוד, צמיחה, המשכיות החיים, עיכול, תזונה: תפקידו.

 רצוני הקשור לפסיכולוגיה החינוכיתכחהאם זהו?

תקינות מערכת ההזנה חיונית להרמוניה של כל כוחות הנפש

והאיזון ... שהתכלית בעולמנו זה וכל אשר בו היא איש מלומד בעל מידות טובות"
".אדם שהוא במצב זה הוא המטרה...בעניינים הטבעיים



:  הרגלי תזונה שקולים

ערובה לבריאות הגוף והנפש

 ולא לתת פורקן חסר מעצורים לצריכת " הזן"ריסון את התאוות הקשורות לחלק
.מזון בלתי מבוקרת

לשם כך , באופן שונה משאר בעלי החיים, מבנה הנפש האנושית וגופו בנויים בצורה מעודנת
המאפשר ברירת המזון המועיל  , נתנה לו החכמה האלוהית את הכושר ההבחנה השכלי

הרי הוא והבהמה  ...אדם שאינו מנצל את כושר ההבחנה. לבריאות וההרחקה מן המזיק
(תהילים" נמשל כבהמות נדמו". )"שווין

" שמונה  )וזו בהתאם למחשבה ... בלבדהמועילאם אכל את אנושיתאבל תהיה פעולתו
(רנו' עמ, ה"פרקים פ

 חומר"על ה" רוח"שלטון ה= ריסון מוסרי = תזונה מבוקרת"

של המזון חשובה לטהרה הפנימית של הנפשההגיינה

בריאות לעבודת ה'



?מי החכם

כך צריך שיהיה ניכר במעשיו, כשם שהחכם ניכל בחכמתו ובדעותיו והוא מובדל משאר העם  ,
,  אלא אוכל מאכל להברות את גופו, תלמיד חכמים לא יהיה גרגרן? כיצד... ובמשקהובמאכלו 

ולא יאכל אצל , כדי שלא יתגנה בפני הבריות... ולא יאכל בשוק... ולא יאכל ממנו אכילה גסה
(ד-א, הלכות דעות ה...)ולא ירבה סעודותיו בכל מקום... עמי הארץ

 פגיעה חמורה בהרמוניה של הנפש ובתקינות סדרי החברה–השכרות

" אבל המסיבות לשתיית המשכרים תהיה חרפתם בעיניך יותר גדולה מהתקבצות בני אדם
והפסד  , לא משכל-וגנות גילוי ערווה מפורסם, פעולת האדם הרע בבחירתו–והשכרות ...עירומים

שיתרחק  , ולפיכך ראוי למי שהעדיף להיות אדם; מרוחקים בשכל[ על ידי השכרות]הדעת והגוף 
(רפחעמ, חג"ח,נ"מוה)מזה ואל ידבר בו כלל 

 פגיעה במערכת החיסונית ואספקת הדם, דיכוי מערכת העצבים= שכרות...

ואם " חוטא ומגונה ומפסיד חוכמתו"והוא רואה בו , ם את החכם השותה לשכרה"מגנה הרמב
(ח,הדעות ".)הרי זה חילל את השם, השתכר בפני עמי הארץ

אחר צאת המאכל מן  שילקחראוי , והשיעור הקטן המועיל, תועלות היין רבות מאוד
(75עמ, הנהגת הבריאות)והזקוק לו יותר מן האנשים הם הזקנים ...האצטומכא



השלמת משפטים

גלידת וניל בשבילי זה...

מתוקים אחרי האוכל זה...

דיאטה האוסרת לאכול דברים מתוקים מעלה בי רגש של...

פחמימות זה...

אוכל בריא בשבילי הוא...

מה יותר טעים אוכל בריא או אוכל שאינו בריא...



עיוותי חשיבה שמנהלים אותנו

 לעשות חיים= "לאכול"

 לא טעים= אוכל בריא

 (אסור)סיוט = דיאטה...

 אושר= מתוק







אוכל טעים= אוכל בריא 



מחשבה קודמת לפעולה

על כן ניתן לאמן אנשים לתכנן , ניכר כי תהליכים קוגניטיביים קודמים לנקיטת פעולה
.את מעשיהם באופן מודע יותר וכך לשנות הרגלים

 כדי למדוד באופן טהור ומדויק אסטרטגיות  קוגניטיביות נבחן אותן בנפרד תוך
. נטרול הממד ההתנהגותי



?מה אתה חושב על האוכל



דיאטת מחשבות



?על מה אנחנו עובדים

?תשוקה או עוגה



סיכום הזן

אחראי לתפקוד הביולוגי והמשכיות החיים.

 אחת המחייבת  פסיכופיזיתשהאדם הוא יחידה , ם"של הרמבהאריסטוטאליתתפיסתו
,  קובעת שפגיעה בתקינותה הפיזיולוגית של מערכת ההזנה, הרמוניה של כל חלקי הנפש

.  עלולה להפריע לשאר מערכות הנפש לרבות זו המיוחדת לו לאדם  החשיבה השכלית
(משפיעים על החרדהפחממותסוכרים )

 ההתקדמות של האדם היא ספיראלית והדרגתית שעל האדם –יש פה משנה חינוכית
כך הוא ישיג עידון תכונות הנפש ויתרום  . זהבעניןלרסן את תאוותיו ולקבל החלטה שכלית 

.לאיזונה וכך יסלול את הדרך להתבוננות בדרכי האל ויתעלה להישגים רוחניים יותר

המשלב את הדאגה לשלמות –איש ההלכה והפילוסוף , המחנך, הרופא–ם האחד "הרמב
.  הגוף והנפש כאחד


