ת"ר :האוכל בשוק הרי זה דומה לכלב .ויש אומרי פסול לעדות.
גרסינ בקדושי מ ,ע"ב" :ת"ר האוכל בשוק הרי זה דומה לכלב ויש אומרי
פסול לעדות .אמר רב אידי בר אבי הלכה כיש אומרי" – רש"י" :ופסול
לעדות – דכיו שאינו מ הישוב אי מקפיד על עצמו ואי לו בושת פני וכ
האוכל בשוק הואיל ואי מקפיד על כבודו אינו בוש לזלזל בעצמו וליפסל"...
ייתכ שאנו מתקשי מה הבושה והזלזול בזה שאוכלי ומברכי בשוק עד
כדי כ! שזה חשוד ג על עדות שקר – הרי מאכלו כשר ,והוא ג מבר! כדבעי,
ומה הרע עשה? אכ ,אי כא "רע" ממש ,רק חסרו של עדינות הנפש .אמור
מעתה ,כי ההקפדה על כבוד עצמו יוצרת דפוסיחיי המושתתי על עדינות
הנפש .זהו יסוד לכל עניני כבוד ,ולפי מה שביארנו בע"ה למעלה נגדיר כא
באופ ברור :כבוד הוא הנהגה חיצונית המחויבת מהמציאות של קדושה
פנימית ומתאימה לה .הרי יש בקרב! צל אלקי קדוש – זה מחייב הנהגה
בעניני גופ! המתאימה לו ,וזוהי הנהגה המושתתת על עדינות נפש.
מאותו עני הוא מה שאמר ר' חייא בר אבא אר"י כל תלמיד חכ שנמצא רבב
על בגדו חייב מיתה )שבת קיד ,ע"א( .ויותר מזה כל הנהגת תלמיד חכ
שהרמב" מבאר בפ"ה מה' דעות שכולה מבוססת על עדינות נפש וכולה חיוב
גמור לת"ח .תקצר היריעה כא להביא את כל הפרק בלשונו ,ויהיה זה הצעד
הראשו בהתלמדנו בהנהגה של כבוד ,ללמוד הפרק ההוא בעיו ולהתרגל
בקיו הלכותיו אחת לאחת ,החל מהקפדה על לבושי נקיי וכלה
בהתלמדות באכילה בעדינות .וכל זאת לא כדי למצוא ח בעיני הבריות אלא
כדי לכבד את הצלאלקי שבנו.
לרבי נראית הנהגה זאת כסלסול מיותר .ירידת הדורות העיבה ג על עדינות
הנפש .הגלות בי האומות ג כ הרגילה אותנו בדפוסיחיי גסי .אול ,חיי
תורה מחייבי דווקא עדינות נפש ,ועלינו להיחל& מהרגלי גסי – בפרט
באכילה – ולהחיות בנו עדינות הנפש שהיא חלקו של הכלל ישראל שאחד
מסימניו הוא "ביישני" .אי לזאת ,נתלמד בתקופה די ארוכה בהנהגת ת"ח
)עלי שור ,ח"ב ,עמ' רכו(
בהדרכת הרמב".

דרש בר קפרא :רגז לא עלתה בידו אלא רגזנותא.
ולחמות! ולנות בית! תחלוק כבוד כראוי לה ושלא להכניס שו קפידה בלב!
על שו אד ,ואצ"ל שלא להשיב בקפדנות לשו אד ,וע"י מדת סבלנות
משיג האד רצונו יותר ויותר מע"י כל תקיפות שבעול ,ודר! כלל להיות נח
לבריות ...להקדי שלו ולהשיב בנחת לכל האד...
)מתו! מכתבו של ר' חיי מוולאזי לנכדו .נדפס בסו( הספר רוח חיי(
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