בס"ד

פסחים קיב .הנקודתיים )ש 8ברחבות( עד קיד) .המשנה(
ביאורי מושגים
חכמינו לא היו מנותקים מעולם המציאות .לכן הם הבינו הרבה בעולם זה ונתנו לנו עצות חושבות ומועילות
המשלבות גם חוכמה מעשית וגם ראיה ערכית עמוקה וטהורה .תורתינו הינה תורת חיים.

עצות חז"ל בעניין צניעות

עצות חז"ל בעניין זהירות

 .1למד תורה במקום מוצנע ולא לעין ההמון )בגבהה של עיר(
 .2אל תפריע לאינטימיות של אנשים אחרים )אל תיכנס
לביתם ללא אזהרה(
 .3תלה את דבריך באנשים אחרים )ולהבדיל כפי שאמר נשיא
ארה"ב טרומן 'ניתן להשיג כל דבר כל עוד לא אכפת לך מי
יזכה בתהילה'(

 .1אל תעמוד בסביבתו של מי שיכול להזיק )שור וכיו"ב(

 .2אל תיתן כסף לפני שקיבלת את הסחורה,
 .3לבש נעליים) ,הגן על רגליך מכל מיני מרעים בישין(
 .4אל תבריח מכס )כיוון שאם יתפסו אותך תהיה בצרה צרורה(
 .5אל תגור באזור של אנשים מרושעים
 .6אל תכנס לשותפות שעלולה לסבך אותך
 .7אל תבוא על אישה כשיש סכנה שהיא תראה דם,
 .8אל תהיה 'שפן הניסויים' של מבנה חדש,
 .9אל תצא לבד בלילה,
 .10אל תגור במקום לא שמור,
 .11קח תמיד צידה לדרך )אל תסמוך על גורמים אחרים(
 .12אל תקצר את הדרך )בעזרת סם ,קפיצה מעל תעלה

 .4יש חשיבות רבה לבלעדיות של מערכת היחסים שבין
איש לאישתו )לכן אין לנהל שיחות בנושאים אינטימיים עם
אישה אחרת(
 .5אל תעמוד ערום באור )גם אם אתה לבד(

 .6דאג שפנים ביתך יהיה מוצנע מעין הרבים.

מסוכנת ,עקירת שן לא הכרחית(

עצות חז"ל בעניין הפרדת רשויות
 .1אין זה טוב שהמנהיגים הרוחניים יהיו גם
המנהיגים המעשיים )אל תגור בעיר שראשיה

עצות חז"ל בעניין יושר
 .1אל תתמקח עם מוכר כשאין לך את הכסף הדרוש,
 .2קיים את דברך גם אם זה דורש ממך להשפיל את עצמך,
 .3הקב"ה שונא את מי שאומר דבר אחד בפה וחושב אחרת בליבו,

הינם תלמידי חכמים(

 .2אין זה טוב שלרופאים תהיה עוצמה מעשית

עצות חז"ל בעניין חיים בריאים ונכונים
 .1אל תזדקק לבריות גם אם זה דורש ממך לעשות את שבתך חול
בצל(
בצל ושב ֵ
 .2אכול אוכל פשוט )אכול ָ
 .3הקם משפחה עם ילדים,
 .4נסה להרויח כשגם שותפך וסביבתך ירויחו,
 .5אל תירתע משום מלאכה ,בזויה ככל שתהיה,
 .6עדיף להרויח מעט במקומך מלנדוד ולהרויח כסף רב במקומות רחוקים,
 .7הפחת מההוצאות השוטפות והשקע את הכסף בנכסים קבועים כמו דירה,

עצות חז"ל בעניינים מעשיים
 .1הייה בסביבתו של אדם שהשעה משחקת לו,
 .2אכול משהו על הבוקר,
 .3כשמלמדים דבר בפעם הראשונה יש להקפיד הקפדה יתירה על הדיוק.
 .4יש לנצל הצלחה  -ולמכור מיד )ולא לנוח כדי לצבור כוח(.
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

וגם במצב כזה צא מגידרך כדי להכין
משהו מועט לכבוד השבת.

הלווה כסף תמורת שימוש בקרקע,
עבוד בקרקע וחלק מההכנסות יפרעו
את החוב) .כך גם אתה וגם הלווה נהנים(

'ניצול הצלחה' הינו כלל חשוב מאוד
בכללי המלחמה המודרנית
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בס"ד
ישנם  3מצבים שבהם המאבק עם היצר כה קשה ודרמטי ולכן יש משמעות אדירה לכל יום של ניצחון במאבק זה ,ולכן הקב"ה
בכבוד ובעצמו מכריז כל יום על המנצחים במאבק זה:
 .1רווק שחי בעיר ולא חוטא
 .2עני שמחזיר מציאה
 .3עשיר שמעשר את תבואתו הרבה ללא ידיעת הציבור.

ישנם  3אנשים נוחלים עולם הבא:

ישנם  3אנשים אין להם עולם הזה:

 .1מי שגר בארץ ישראל
 .2מי שמגדל את בניו לתורה ומצוות
 .3מי משאיר להבדלה את יינו המועט שנשאר מהקידוש.

 .1אדם שמרחם על כל דבר,
 .2אדם שכועס על כל דבר,
 .3אדם שנגעל מכל דבר.

ישנם ארבעה או חמישה אנשים שמידותם הרעות כל כך מנוגדות למצבם שאין הדעת סובלת אותם:
 .1עני שחצן
 .2עשיר המתכחש לממון שהפקידו בידו,
 .3זקן נואף
 .4עסקן שתופס גובה ומשתרר על הציבור אבל לא עוזר לציבור בעת מצוקה,
 .5אדם שמגרש את אישתו פעמיים ומעלה ומחזירה כל פעם )בפעם הראשונה זהו דבר מבורך מאוד להחזיר את
גרושתו וחז"ל בירכו ושיבחו מאוד את העושה כן(
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