
ָרִגיל ָהָיה ָהַרִּבי ר' ּבּוִנים ִמְּפִׁשיְסָחא לֹוַמר, ִּכי ִעַּקר ֲעבֹוַדת ַהִּמּדֹות ְצִריָכה ִלְהיֹות ֵאֶצל ָהָאָדם ִּביֵמי 
ְנעּוָריו, ְוִאם ֹלא ַיְׁשִקיַע ָּבֶהן ִּבְצִעירּותֹו, ְיַבְצְּבצּו ַהחּוָצה אֹוָתן ִמּדֹות ֻמְׁשָחתֹות ֶׁשִהְצִליַח ְלַהְסִּתיר ִּביֵמי 
ַחָּייו, ְוִיְתַּגּלּו ָׁשְרֵׁשי ָהַרע ֶׁשְּבִקְרּבֹו. ּוְכָבר ָּכַתב ֵּכן ָהַרִּבי ר' ֱאִליֶמֶלְך ִמִּליֶז'ְנְסק ְּב'ֶצעְט'ל ָקָטן', ֶׁש"ָהָאָדם 
ֹלא ִנְבָרא ָּבעֹוָלם ַרק ְלַׁשֵּבר ֶאת־ַהֶּטַבע, ָלֵכן ְיָזֵרז ֶאת־ַעְצמֹו ְלַתֵּקן ִמּדֹוָתיו ִּבְׁשַנת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ַּדְוָקא, 

ַמִים ַיַעְזרּוהּו ִלְהיֹות מֹוִסיף ְוהֹוֵלְך ִּבְׁשִביַרת ִמּדֹות ָהָרעֹות ַעד־ֻּתָּמם".  ם ָוֵאיַלְך ִמן־ַהּׁשָ ּוִמּׁשָ
ֻדְגָמה ְׁשִליִלית ִליסֹוד ֶזה, ְמַהּוָה ְּדמּותֹו ֶׁשל ָלָבן ָהֲאַרִּמי, ְּכִפי ֶׁשֶהֱאִריְך ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ֶלּוִיְנְׁשֵטְין 
"י  ְוַרּׁשִ ֶאל־ָהָעִין,  ַהחּוָצה  ֶאל־ָהִאיׁש  ָלָבן  ָרץ  ֵּכיַצד  מֹוְצִאים  ָאנּו  ָׂשָרה,  ַחֵּיי  ָּפָרַׁשת  ְּבָפָרָׁשֵתנּו,  ְוָאַמר. 
ְמָפֵרׁש: "ָלָּמה ָרץ ְוַעל־ָמה ָרץ? 'ַוְיִהי ִּכְראֹת ֶאת־ַהֶּנֶזם'. ָאַמר ָעִׁשיר הּוא ֶזה, ְוָנַתן ֵעיָניו ַּבָּממֹון". ּוְבֵכן, 
ָרץ  ָּכְך  ּבֹו,  ֶׁשָהְיָתה  ְוַהֶחְמָּדה  ַהָּממֹון  ַּתֲאַות  ֵמֲחַמת  ַאְבָרָהם  ֶעֶבד  ֱאִליֶעֶזר  ִלְקַראת  ָלָבן  ֶׁשָרץ  ְּכֵׁשם 
"י: "'ַוָּיָרץ ִלְקָראתֹו' ־ ְּכָסבּור ָממֹון הּוא ָטעּון.  ִלְקַראת ַיֲעקֹב ָאִבינּו ְּכֶׁשִהִּגיַע ְלָחָרן, ְּכִפי ֶׁשְּמָפֵרׁש ַרּׁשִ
ק־לֹו' – ָאַמר ֶׁשָּמא  'ַוְיַחֶּבק־לֹו' – ְּכֶׁשֹּלא ָרָאה ִעּמֹו ְּכלּום, ָאַמר ֶׁשָּמא ְזהּוִבים ֵהִביא ְוִהָּנם ְּבֵחיקֹו. 'ַוְיַנּׁשֶ
ַמְרָּגִלּיֹות ֵהִביא ְוֵהם ְּבִפיו". ְויֹוְדִעים ַאֶּתם ַּכָּמה ָׁשִנים ָעְברּו ֵמָאז ָרץ ָלָבן ִלְקַראת ֱאִליֶעֶזר, ַעד ֶׁשָרץ 
ִלְקַראת ַיֲעקֹב? ּוְבֵכן ְּבֶחְׁשּבֹון ָּפׁשּוט ְנַגֶּלה, ֶׁשָעְברּו ֵמָאז ִּתְׁשִעים ְוֶׁשַבע ָׁשִנים! ֶׁשֲהֵרי ִרְבָקה ֲאחֹות ָלָבן, 
ָיְצָאה ֵמָחָרן ְּכֶׁשָהְיָתה ַּבת ָׁשֹלׁש ָׁשִנים, ְוַעד ֶׁשּנֹוַלד ַיֲעקֹב ָעְברּו ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ֶׁשָהְיָתה ֲעָקָרה. ּוְכֶׁשָּיָצא 
ָהה  "י, ְוֶאל ָלָבן ִהִּגיַע ַאַחר ֶׁשּׁשָ ים ְוָׁשֹלׁש, ְּכִפי ַהֶחְׁשּבֹון ַהְמפָֹרט ֶׁשל ַרּׁשִ ַיֲעקֹב ִמְּבֵאר ֶׁשַבע, ָהָיה ֶּבן ִׁשּׁשִ
ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְּבֵבית־ִמְדָרׁשֹו ֶׁשל ֵעֶבר, ִנְמָצא ֶׁשָעְברּו ֵמָאז ִּתְׁשִעים ְוֶׁשַבע ָׁשָנה, ַוֲעַדִין ֹלא ָנס־ֵלחֹה 
ְוָגְבָרה ְוִהְתַעְּצָמה  ֶׁשל אֹותֹו ָזֵקן ַמְמֵרא, ְוֹלא ֶנֶעְלָמה ִמֶּמּנּו ַּתֲאַות ַהָּממֹון ֶׁשּבֹו, ֶאָּלא ַאְדַרָּבה, ָהְלָכה 
ְּבִקְרּבֹו. ְוזֹאת ַמּדּוַע? ִמְּפֵני ֶׁשֹּלא ָעַמל ִּביֵמי ֲעלּוָמיו ַעל־ִמּדֹוָתיו ַהְּלקּויֹות ְוֹלא ִנָּסה ְלַתְּקָנן. ְוַעל־ִּפי ֶזה 
ְוַהָּכבֹוד, מֹוִציִאים ֶאת־ָהָאָדם ִמן־ָהעֹוָלם",  ְוַהַּתֲאָוה  ָּדְרׁשּו ֶאת ִּדְבֵרי ַהַּתָּנא ְּבַמֶּסֶכת ָאבֹות: "ַהִּקְנָאה 
ֶׁשִאם ָהָאָדם ֹלא עֹוֵבד ַעל־ַעְצמֹו ִלְרּכֹׁש ִמּדֹות טֹובֹות ִּביֵמי ֲעלּוָמיו, ֲאַזי ִמְׁשָּתְרׁשֹות ְּבתֹוכֹו ַהִּמּדֹות 

ָהָרעֹות, ְוֵהן ְמַלּוֹות אֹותֹו ַעד ִזְקָנה ְוֵׂשיָבה ְויֹוְצאֹות ַיַחד ִעּמֹו ִמן־ָהעֹוָלם...
ְּדָבִרים חֹוְצִבים ְונֹוְקִבים ִּביסֹוד ִּתּקּון ַהִּמּדֹות ַוֲחִׁשיבּותֹו, ָּכַתב ַהֲחזֹון ִאי"ׁש ְּבִסְפרֹו "ֱאמּוָנה ּוִבָּטחֹון", 
ּוָבֶהם הּוא ַמֲעִמיד ֶאת ַהְיסֹוד ָהֵאיָתן, ֶׁשֲעבֹוַדת ִּתּקּון ַהִּמּדֹות ֵאיָנּה ֲעבֹוָדה ִנְפֶרֶדת ֵמֲעבֹוַדת ָהָאָדם 
ֵּבינֹו ְלֵבין קֹונֹו, ֶאָּלא ֵהם ֲחִטיָבה ַאַחת ּוְׁשֵני ְיסֹודֹות ַהְּקׁשּוִרים ֶזה ָלֶזה ְוֹלא ִיָּפֵרדּו. ּוִמי ֶׁשֵאין לֹו ִמּדֹות 
ם, ֹלא ֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום ְוֹלא ֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום. ְּבֵראִׁשית  ְמֻתָּקנֹות, ֵאין לֹו ְּכָלל ַׁשָּיכּות ִעם ֲעבֹוַדת ַהּׁשֵ
ְלֵאֶּלה  ִמְתַיֵחס  ַהִּמּדֹות  ֶׁש"ִּתּקּון  ֶהָהמֹון,  ַעל־ֵלב  ֶׁשִהְתַקְּבָלה  ַהֻּמְטֵעית  ַהֲהָבָנה  ַעל  קֹוֵבל  ְּדָבָריו הּוא 
ִיְתָּבַרְך". ּוֵמֲהָבָנה זֹו  ַהִּיְרָאה ִּבְׁשִביל ִמְצֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום  ַהִּמְצֹות ֶׁשֵהן ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ְוחֹוַבת 
ַקֶּיֶמת ַהֵּדָעה "ִּכי ֵיׁש ְּבֵני ָאָדם ְׁשֵלִמים ְּבִמְצֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום, ַוֲחֵסִרים ְּבִתּקּון ַהִּמּדֹות ְוֵהם ָרִעים 
ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו". אּוָלם הּוא ּדֹוֶחה ֲהָבָנה זֹו ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו, ְוכֹוֵתב "ִּכי ֶּבֱאֶמת ֶזה ֶׁשִּמּדֹוָתיו ִּכְבִרָּיָתן ְוֹלא 
ֻהְתְקנּו ַעל־ִּפי ַהּמּוָסר ְוַהֵּדָעה, ְוהּוא ָמסּור ְּבַיד ִיְצרֹו ְוֵאין ִיְצרֹו ָמסּור ְּבָידֹו, ֹלא ִיָּתֵכן ֶׁשִּיְהֶיה ָׁשֵלם ַּבִּמְצֹות 
ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום"! ְוַאף ִאם ִנְרֶאה ֶאת־ָהָאָדם ַהָּלז ְמַקֵּים ִמְצֹות ְּבִמָּדה ְידּוָעה, ֵאין ֶזה ֶאָּלא ִּבְגַלל ֶׁשֹּלא 
ָהְיָתה לֹו ְּבַנְפׁשֹו ִהְתַנְּגדּות ְלִקּיּום ַהִּמְצֹות, ֲאָבל ְּבֶרַגע ֶׁשַּיִּגיַע ְלִמְפָּגׁש ָּכֶזה, ַּכֲאֶׁשר ַהִּמּדֹות ַהְּפגּומֹות 
ֶׁשּלֹו ִיְמְׁשכּו אֹותֹו ְּכֶנֶגד ַהִּמְצֹות, ֲאַזי ֹלא ַיֲעֶׂשה אֹוָתן. ּוְכֻדְגָמה ּוָמָׁשל הּוא ּכֹוֵתב: "ּוַמֲעִׂשים ְּבָכל־יֹום, 
ַהָּמָנה  זֹו  ִהיא  ְּכבֹודֹו  ְלִפי  ָחַׁשב ֶׁשֹּלא  ַּבֲאֶׁשר  ַלֲעלֹות,  ְקָראּוהּו  ַּכֲאֶׁשר  ַלּתֹוָרה  ָעָלה  ַהֶּזה ֹלא  ֶׁשֶהָחֵרד 
ֶׁשָחַלק לֹו ַהַּגַּבאי. ּוְכֶרַגע ֹלא ָחת ִמְּפֵני ֶׁשָאְמרּו 'ְועְֹזֵבי ה' ִיְכלּו' - ֶזה ֶׁשּקֹוִרין לֹו ַלֲעלֹות ַלּתֹוָרה ְוֵאינֹו 
עֹוֶלה. זֹאת אֹוֶמֶרת, ֶׁשָאָדם ֶזה ְמֻקְלָּקל ְּבָׁשְרׁשֹו ֶׁשֵּיֶצר ָהַרע ׁשֹוְפטֹו, ְוָכל ֲעִׂשַּית ִמְצֹוָתיו ֵהן ְּפִרי ַהֶהְרֵּגל 

ַהַּמְתִאימֹות ִלְכבֹודֹו ּוְלַתֲאָותֹו ּוְלַמֲהַלְך ַחָּייו. ֲאָבל ַנֵּסה ָנא ִלְפּגַֹע ּבֹו, ִּכי ָאז ַיֲהפְֹך ַהְּקָעָרה ַעל־ִּפיָה"... 

בס"ד

ֲעבֹוַדת ִּתּקּון ַהִּמּדֹות, ִהיא ֲעבֹוָדה ְּתִמיִדית ֶׁשָעֶליָה 
ְיסֹוד  ֶאֶבן  ְוִהיא  ַחָּייו,  ְּבָכל־ְיֵמי  ַלֲעמֹל  ָהָאָדם  ָצִריְך 
ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ַלֵחֶלק  ַּגם  ֲחִׁשיבּות  ֵאין  ֶׁשִּבְלָעֶדיָה 
ְּכִפי  ָּבעֹוָלם,  ֶׁשל־ָהָאָדם  ַמְּטָרתֹו  ִעַּקר  ְוזֹו  ַלָּמקֹום. 
ֶׁשָּכַתב ַרִּבי ְסַעְדָיה ָּגאֹון, ֶׁשָּכל ְּבִריָאתֹו ִהיא ִּבְׁשִביל 
ְוַהִּטְבִעּיֹות.  ָהָרעֹות  ֶאת־ִמּדֹוָתיו  ּוְלַתֵּקן  ִלְׁשּבֹר 
ֶנְחֶׁשֶבת  ַהִּמּדֹות  ִּתּקּון  ִאם  ֶנְחְלקּו  ָהִראׁשֹוִנים 
ְלִהַּדּמֹות  ֵמַהִּמְצָוה  ְּכֵחֶלק  ִמן־ַהּתֹוָרה,  ְּכִמְצָוה 
ַלִּמְצֹות,  ְיסֹוד  ֶׁשִהיא  אֹו  ִּבְדָרָכיו,  ְוָלֶלֶכת  ַלָּקָּב"ה 
ה',  ְקֻדּׁשָ ְּב'ַׁשֲעֵרי  ִויַטאל  ַחִּיים  ַרִּבי  ֶׁשּכֹוֵתב  ְּכִפי 
ִנְמַנע  ָּבָאָדם,  ְקבּועֹות  ָהָרעֹות  ִמּדֹות  ֶׁש"ִּבְהיֹות 
ִיְהֶיה  ְיַקְּיָמם  ִאם  ְוַגם  ְוַהִּמְצֹות,  ַהּתֹוָרה  ִמְּלַקֵּים 
ַה'ְּכִלי  ֵּבֵאר  ְוָכְך  ָּגדֹול".  ּוְבטַֹרח  ָׁשַמִים  ְלֵׁשם  ֶׁשֹּלא 
ַקָּבַלת  ְלַאַחר  ָּפְתָחה  ֶׁשַהּתֹוָרה  ֶאת־ַהַּטַעם  ְיָקר' 
ַּבִּמְצֹות  ֶׁשעֹוֶסֶקת  ִמְׁשָּפִטים,  ְּבָפָרַׁשת  ַהּתֹוָרה 
ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ַהְיסֹוד ַלּכֹל, ֶׁשֲהֵרי 
ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ָקְדָמה ַלּתֹוָרה, "ְוִהיא ַהַהְקָּדָמה ַלּתֹוָרה" 
ְּכִפי ֶׁשָאַמר ָהַרִּבי ִמּקֹוְצק, "ּוְכִפי ַהַהְקָּדָמה ֶאְפָׁשר 
ַהִּמּדֹות  ְלִפי  ָּכְך  ַהֵּסֶפר,  ֶׁשל  ַעל־ִטיבֹו  ִלְלמֹד 
ַּבַעל  ָּכַתב  ַּגם  ְוָכְך  ֶׁשּבֹו".  ַהּתֹוָרה  ִנֶּכֶרת  ֶׁשָּבָאָדם 
ִמְתַחְּלקֹות  ְוַהִּמְצֹות  ֶׁשַהּתֹוָרה  ַהְּלָבבֹות",  "חֹוַבת 
ִלְׁשֵני ֲחָלִקים, חֹובֹות ָהֵאיָבִרים ֶׁשָּבֶהן ְמַקְּיִמים ֶאת־
ְמַתְּקִנים  ֶׁשָּבֶהן  ַהְּלָבבֹות  ְוחֹובֹות  ְּבפַֹעל,  ַהִּמְצֹות 
ְמַהּוֶה  ָהַרְמַּב"ם,  ּוְלַדַעת  ְוַהֲהִליכֹות.  ַהִּמּדֹות  ֶאת 
ַגת  ִּתּקּון ַהִּמּדֹות ֶאְמָצִעי ָחׁשּוב ֵמֵאין ָּכמֹוהּו ְלַהּׂשָ
ַהֲהִליָכה  ְּבֶאְמָצעּות  ם,  ַהּׁשֵ ְרצֹון  ַוֲעִׂשַּיית  ַהָחְכָמה 
ַּבֶּדֶרְך ַהְּמֻמָּצע ְּבִמּדֹוָתיו. ְּבֶמֶׁשְך ַהּדֹורֹות ִהְתַחְּברּו 
ִסְפֵרי מּוָסר ַרִּבים ִּביֵדי ַהַּקְדמֹוִנים ְלִתּקּון ַהִּמּדֹות, 
ְּכֵדי ַלֲעמֹד  ֶׁשָּבֶהם חֹוָבה ַעל־ָהָאָדם ַלֲהגֹות ָּתִדיר, 

ָרן.  ַעל־ַהִּמְׁשָמר ְלַתֵּקן ֶאת־ִמּדֹוָתיו ּוְלַיּׁשְ

ׁש ֻמְדּגָ
ח ּבָ ְמׁשֻ
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ִמּדֹות ַוֲהִליכֹות ִּבְרִאי ַהָּפָרָׁשה

ַמֲאַמר ְּפִתיָחה

ַמהּות ַהִּמָּדה

ת  ָרׁשַ ּפָ
ָרה י ׂשָ ַחּיֵ

ית   ִמּבֵ
ת ִטיׁש  ּבָ ַשׁ

בּוַע: ִּתּקּון ַהִּמּדֹות  נֹוֵׂשא ַהּׁשָ

"ס ֻּכּלֹו ָׁשגּור  ַקל יֹוֵתר ָלָאָדם ִלְהיֹות ַהּׁשַ

ַעל־ִּפיו, ִמְּלָׁשֵרׁש ִמָּדה ָרָעה ַאַחת ִמִּקְרּבֹו, 

ֲארּו ֶאְצלֹו ׁשּום ׁשֶֹרׁש ְוָעָנף  ַעד ֶׁשֹּלא ִיּׁשָ

ִמֶּמָּנה... )רבי ישראל מסלנט(

ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר 

"ִמּדֹות ִטיׁש"
ֶׁשֵּיֵצא ָלאֹור 

ם  ְּבֶעְזַרת ַהּׁשֵ

בּוַע ַעל־ָּכל ָּפָרׁשֹות ַהּׁשָ



ל ִנְמׁשָ

ְלָמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה
ָהֲאֻצָּלה  ְּבֵני  ְלִׂשיַחת  ֶׁשָהָיה  ַהִּמִּלים  ֶצֶמד  ָהָיה  ֶזה  ֶכל',  ְוַהּׂשֵ 'ַהֶּטַבע 
ָּבַאְרמֹון ַהַּמְלכּוִתי ֶׁשִּבְפַרג. ָהִראׁשֹון ֶׁשָּזַרק ֶאת ָהַרְעיֹון ַלֲחַלל ָהֲאִויר, 
ִליִׁשי, ַהֶהְגמֹון ַהּנֹוָדע ֶׁשל ְּפַרג, ְוָהַאְרמֹון ֻּכּלֹו ָהָיה  ָהָיה ְפִריְדִריְך ַהּׁשְ
ַּכֶּמְרָקָחה. ֶמֶלְך ְּפַרג, ֶׁשּנֹוַדע ְּכָאָדם ַמְׂשִּכיל ְוהֹוֶגה־ֵדעֹות, ְונֹוֶטה ָהָיה 
ַהּנֹוֵׂשא  ֶאל  ִלּבֹו  ָנַתן  ּוְטָבֵעיֶהם,  ָהָאָדם  ְּבֵני  ַּתֲהלּוכֹות  ַאַחר  ַלְחקֹר 
ַהְמֻדָּבר ֶׁשָּגַרם ְלִוּכּוַח לֹוֵהט ְּבַצֶּמֶרת ַהְּמלּוָכה, ְוִגָּלה ּבֹו ִעְנָין ַרב. ִעַּקר 
ֶכל,  ַהּוִּכּוַח ָהָיה, ְלִמי ִמֵּבין ְׁשֵני ַהּכֹחֹות ֶׁשִּנְמָצִאים ָּבָאָדם, ַהֶּטַבע ְוַהּׂשֵ
ֵׂשֶכל  ֶׁשל  ּכֹחֹו  ִּכי  ְּבתֶֹקף,  ָטַען  ַהֶהְגמֹון  ְפִריְדִריְך  ַעל־ִמְׁשֵנהּו.  ִיְתרֹון 
ָהָאָדם, ָּגדֹול יֹוֵתר ִמּכֹחֹו ֶׁשל־ַהֶּטַבע ְוַהִּמּדֹות ַהֻּמְטָּבִעים ּבֹו, ְוַכֲאֶׁשר 
ְלכֹוֵפף  הּוא  ְמֻסָּגל  ְוָרצֹון,  ַמֲחָׁשָבה  ִמּתֹוְך  ֶאת־ִׂשְכלֹו  ָהָאָדם  ַמְגִּביר 
ּוְלַהּטֹות ֶאת־ִמּדֹוָתיו ְלָכל־ַצד ֶׁשִּיְרֶצה. ֶאת ַטֲעָנתֹו ִחֵּזק ְּבֶאְמָצעּות 
ְלָחן ַהְמֻעָּטר  ֻּדְגָמאֹות ֵמעֹוַלם ַהְּבִריָאה, ְוֶהְרָאה ְלֵׁשם ָמָׁשל ֶאת־ַהּׁשֻ
ַהֶהְגמֹון ְּבקֹול  ֶזה", ָאַמר  ָנא ֻׁשְלָחן  ַהְּטַרְקִלין. "ְראּו  ְּבֶמְרַּכז  ֶׁשָעַמד 
ִמְתַּפֵעם, "ֲהֵרי ְמקֹורֹו ִמִּגְזֵעי ֵעִצים ֶׁשָּגְדלּו ַּבַּיַער, ְלֹלא ּתַֹאר ְוָהָדר. 
אֹוָתם  ְוֶהֱחִליק  ִׁשֵּיף  ֶאת־ַהְּגָזִעים,  ְוִהְקִציַע  ִנֵּסר  ַהַּנָּגר־ָהָאָּמן  אּוָלם 
ְּבַיד־ָאָּמן, ְוהֹוִציא  ְוָצַבע אֹוָתם  ִּכֵּיר  ְּבַדְיָקנּות,  ָלֶזה  ֵהיֵטב, ִחְּבָרם ֶזה 
ִמַּתַחת ָיָדיו ֶאת ַהְיִציָרה ַהִּפְלִאית ַהּזֹו. ֶאת ָּכל־זֹאת ָעָׂשה ְּבֶאְמָצעּות 
ֶכל ְוַהִּביָנה ַהְיֵתָרה ֶׁשּבֹו, ּוְבֶאְמָצעּוָתם ִהְצִליַח ִלְׁשֹלט ַעל־ַהֶּטַבע  ַהּׂשֵ
ֶאת־ְּדָבָריו  ַהֶהְגמֹון  ִסֵּים  ָסֵפק",  ֵאפֹוא  "ֵאין  ָיָדיו".  ַּתַחת  ּוְלַהְכִניעֹו 
ְּבַיד  ְּכחֶֹמר  ְּבָיָדיו  ְנתּוִנים  ֶׁשל־ָהָאָדם  ְטָבָעיו  "ִּכי  ִנָּצחֹון,  ִּבְתרּוַעת 

ֶכל ַעל־ַהֶּטַבע ָּברּור ֵאפֹוא ַלֲחלּוִטין".  ַהּיֹוֵצר, ְוַהִּיְתרֹון ֶׁשל־ַהּׂשֵ
ַהְמֻחָּכִמים  ַהְּדָבִרים  ְלֵׁשַמע  ְּבִהְתַלֲהבּות  ַּכַּפִים  ָמְחאּו  ַהּנֹוְכִחים  ָּכל 
ְוַהֶהְגיֹוִנִּיים, ְוַהֶּמֶלְך ִהִּביט ָסִביב ְּכֵדי ִלְראֹות ִאם ֵיׁש ִמיֶׁשהּו ֶׁשְּמַבֵּקׁש 
ְלַהִּביַע ֶעְמָּדה ֲהפּוָכה. "ָהַרב ַהְּיהּוִדי עֹוֵמד ִמן־ַהַּצד, ְוַעל־ָּפָניו ְנסּוָכה 
ֲאֶרֶׁשת ֶׁשל ֶאָחד ֶׁשֵאינֹו ַמְסִּכים ַלְּדָבִרים", ָאַמר ְּבִלּבֹו, ְּבעֹודֹו ַמִּביט 
ֶאל־ ֶׁשהּוָבא  ְלַאַחר  ַהְּטַרְקִלין,  ְּבַיְרְּכֵתי  ֶׁשָעַמד  ֶהָחָכם  ָהַרב  ַעל 
ַיִּביַע ֶאת־ַּדְעּתֹו ַּבּוִּכּוַח.  ַהָּמקֹום ְלִפי ְּדִריַׁשת ַהֶּמֶלְך, ְּכֵדי ֶׁשַאף הּוא 
ֶׁשל  ְלַרָּבּה  ִהְתַמָּנה  ִמְּכָבר  ֹלא  ְוֶזה  ְלָיִמים,  ָצִעיר  ָאְמָנם  ָהָיה  ָהַרב 
ַהְּקִהָּלה ַהְּיהּוִדית ָהַעִּתיָקה ְוַהְמֻפְרֶסֶמת ֶׁשָּבִעיר ְּפַרג ַהְּגדֹוָלה, אּוָלם 
ִיְרֶצה  "ַהִאם  ָעָליו ֶאת־ַהַהֵּלל.  ָּגְמרּו  ְוֻכָּלם  ָעִרים  ַּבּׁשְ נֹוְדָעה  ָחְכָמתֹו 
ָהַרב ַהְּיהּוִדי ְלַהִּביַע ֶאת־ַּדְעּתֹו ָּבִעְנָין? אֹו ֶׁשָּמא ְּכָבר עֹוֶסֶקת ּתֹוַרת 

ִיְׂשָרֵאל ַּבָּדָבר"? ָׁשַאל ַהֶּמֶלְך, ְוֻכָּלם ָנְׂשאּו ֶאת־ֵעיֵניֶהם ֶאל־ָהַרב. 
ָהַרב  ֶׁשל  ְוַהּבֹוֵטַח  ַהָּצלּול  קֹולֹו  ִנְׁשַמע  ַהִּנְכָּבד",  ַהֶּמֶלְך  "ִּבְרׁשּות 
ְלַהִּביַע  "ֲאַבֵּקׁש  ֶאת־ְּדָבָריו,  ָלֵׂשאת  ְוֵהֵחל  ְּבָגאֹון  ֶׁשֶּנֱעַמד  ַהְּיהּוִדי, 
ֶאת־ַּדְעִּתי ְוֶאת ַּדַעת ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה, ִּכי ְּדָבָריו ֶׁשל ַהֶהְגמֹון ֵאיָנם 
ֶׁשֵהִביא  ֶׁשַהָּמָׁשל  ֲאַכֵחד  ֹלא  ַהָּנכֹון.  הּוא  ְוַהֵהֶפְך  ַּבֲעִליל,  ְנכֹוִנים 
ַהֶהְגמֹון ָנכֹון הּוא ַעד־ְמאֹד, ּוֶבֱאֶמת ֵיׁש ְּבכֹחֹו ֶׁשל־ָהָאָדם ְלַׁשּנֹות ֶאת 
ֵעִצים  הֹוֵפְך  ֶׁשַהַּנָּגר  ְּכֵׁשם  ַעְצמֹו,  ְלָצְרֵכי  ּוְלַהְתִאימֹו  ַהֶּטַבע  צּוַרת 
ְלֻׁשְלָחן ְמפָֹאר, ְוַהַּבַּנאי ֵמִקים ִּבְנָין ְמפָֹאר ֵמַאְבֵני ְּגִויל. אּוָלם ַלֲאִמּתֹו 
ֶׁשל־ָּדָבר, ַרק צּוָרתֹו ַהִחיצֹוִנית ֶׁשל ַהחֶֹמר ִמְׁשַּתָּנה, ּוְדמּותֹו ְוַצְלמֹו 
ְמַקְּבִלים ַּתְבִנית ׁשֹוָנה; ַאְך ֶאת ַהְיסֹודֹות ְוֶאת ַהַּמהּות ָהֲאִמִּתית ֹלא 
ִנָּתן ְלַהֲחִליף ּוְלָהִמיר, ֶאָּלא ַּבֲעבֹוָדה ָׁשְרִׁשית ְוִעְקִבית. ָיכֹול ָהָאָדם 
ָאְמָנם ְלַהְכִניַע ֶאת־ְטָבָעיו ּוִמּדֹוָתיו ְלִפי ְרצֹונֹו ְוִׂשְכלֹו, אּוָלם ִאם ֹלא 
ַיֲעמֹל ֲעֵליֶהן ָּכל־ָיָמיו ְּכֵדי ְלַהּטֹוָתן ְלטֹוָבה, ַיְמִׁשיכּו ַהִּמּדֹות ָהָרעֹות 
ִלְׁשּכֹן ּבֹו, ְוַרק ְּכַלֵּפי חּוץ ֵיָרֶאה ְּכָאָדם ַּבַעל ִמּדֹות ְמֻתָּקנֹות. ְוַכֲאֶׁשר 

ֶׁשל־ְמבּוָכה  ְׁשִתיָקה  ִּבָּזיֹון".  ִליֵדי  ָסֵפק  ְלֹלא  ָיבֹוא  ִנָּסיֹון,  ִליֵדי  ַיִּגיַע 
ִּכְמַעט  ִעְרֲעָרה  ֶׁשל־ָהַרב  ַטֲעָנתֹו  ַהַּמְלכּוִתי.  ַּבְּטַרְקִלין  ִהְׂשָּתְרָרה 
ַלֲחלּוִטין ֶאת ִׁשיַטת ַהֶהְגמֹון, ְוֻכָּלם נֹוְתרּו ְנבֹוִכים ּוְמֻבְלָּבִלים. "ּוְבֵכן", 
ָּכאן  ַמְענּו  ֶׁשּׁשָ "ִמֵּכיָון  ַהְּכֵבָדה,  ַהְּדָמָמה  ֶאת  ְלֶפַתע  ַהֶּמֶלְך  ֵהֵפר 
ֲאִני ָּבזֹאת ַעל ֶּפֶסק־ְזַמן ֶׁשל  ַמְכִריז  ָחְכָמה ּוְתבּוָנה,  ִּדְבֵרי  ֵניֶכם  ִמּׁשְ
חֶֹדׁש ָיִמים, ּוְבַמֲהָלכֹו ְיַנֶּסה ָּכל־ַצד ְלהֹוִכיַח ֶאת ִצְדַקת ְּדָבָריו, ְוִנְרֶאה 
ִהְׁשִקיַע  ַהְּיהּוִדי  ְוָהַרב  ְלִעּסּוֵקיֶהם,  ִהְתַּפְּזרּו  ֻּכָּלם  ַעל־ִמי".  ִיְגַּבר  ִמי 

ֶאת־ַעְצמֹו ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוָׁשַכח ִמָּכל־ִעְנַין ַהּוִּכּוַח ֶׁשָהָיה לֹו ְלָזָרא. 
ְּבתֹם חֶֹדׁש ַהָּיִמים, ָיַׁשב ָהַרב ְוָלַמד ְּבֵביתֹו, ּוְלֶפַתע ָקַפץ ַעְכָּבר ָקָטן 
ַהָּלה  אּוָלם  ְלָגְרׁשֹו,  ָהַרב  ִנָּסה  ַהְּסָפִרים.  ֵּבין  ְוִהְתרֹוֵצץ  ְלָחן  ַהּׁשֻ ַעל 
ָׁשב ְוִנֵּתר ָעָליו, ְוָקַפץ ֶאל ּתֹוְך ֻקְפַסת ַהַּטָּבק ַהְּגדֹוָלה ֶׁשָהְיָתה ַעל־

ְלָחן. ְּבִלי ֵמִׂשים, ָטַרק ָהַרב ֶאת ִמְכֶסה ַהֻּקְפָסה ְוִהְמִׁשיְך ִלְלמֹד.  ַהּׁשֻ
ְלֶפַתע ִהִּגיַע ֵאָליו ָׁשִליַח ָּבהּול ֵמַאְרמֹון ַהְּמלּוָכה, ּוְבָידֹו ַהְזָמָנה ְלַהִּגיַע 
ֶאל־ַהִּמְׁשֶּתה ַהָּגדֹול ֶׁשֵהִכין ַהֶהְגמֹון ְפִריְדִריְך ְּבַאְרמֹון ַהְּמלּוָכה. ִמֵהר 
ְּבִכיסֹו,  ַהַּטָּבק  ֻקְפַסת  ֶאת  ְּכֶהְרֵּגלֹו  ִהִּניַח  ֶאת־ְמִעילֹו,  ִלְלּבֹׁש  ָהַרב 
ְוָׂשם ָּפָניו ֶאל־ָהַאְרמֹון. ָהאּוָלם ָהָיה ָערּוְך ְּכַיד ַהֶּמֶלְך, ֻּכָּלם ֵהֵסּבּו ְלַיד 
ֻׁשְלָחנֹות ֲערּוִכים, ּוְלֶפַתע ֻהְׁשַלְך ַהס. ֶאל ָהאּוָלם ִנְכַנס ָחתּול ְזקּוף־

ְוָעָליו  ַטס־ֶּכֶסף  ֻמָּנח  ַרְגָליו  ַּכּפֹות  ְּכֶׁשַעל  ַעל־ְׁשַּתִים,  הֹוֵלְך  קֹוָמה, 
ֶמְלַצר,  ְּבִבְגֵדי  ָלבּוׁש  ָהָיה  ֶהָחתּול  ְזכּוִכית.  ּכֹוסֹות  ְוַכָּמה  ַיִין  ַּבְקּבּוק 

ֶכל'.  ְוַעל רֹאׁשֹו ִמְצֶנֶפת ֲאֻדָּמה ֶׁשָעֶליָה ִנְכַּתב 'ַהֶּטַבע ְוַהּׂשֵ
ִלְפִליָאָתם,  ְּבִהְתַלֲהבּות.  ַּכַּפִים  ִלְמחֹא  ְוֵהֵחּלּו  ִּבְצחֹוק  ָּפְרצּו  ֻּכָּלם 
ָקד ֶהָחתּול ִלְכבֹוָדם, ְוַהִהְתַּפֲעלּות ַהְּכָלִלית ָּגְבָרה ִׁשְבָעַתִים. ּוְבעֹוד 
ָהַרב עֹוֵמד ּוַמִּביט ַּבַּמֲחֶזה ַהְמַעְנֵין, ָׁשַלף ִמִּכיסֹו ֶאת ֻקְפַסת ַהַּטָּבק, 
ַאְך  ָּבאּוָלם.  ָלרּוץ  ְוֵהֵחל  ַהחּוָצה  ָהַעְכָּבר  ִזֵּנק  ֶׁשְּפָתחֹו  ְלַאַחר  ּוִמָּיד 
ּוִמָּיד ִהְׁשִליְך ַאְרָצה ֶאת־ַהַּטס  'ַהְמֻלָּמד' ֶאת־ָהַעְכָּבר,  ָרָאה ֶהָחתּול 
ִנְּצחֹונֹו  ָהַעְכָּבר.  ַאַחר  ְּכֵחץ ִמֶּקֶׁשת  ִלְרּדֹף  ְוֵהֵחל  ְוַהּכֹוסֹות,  ַהַּיִין  ִעם 
ַּיֲעֶׂשה  ֶׁשל ָהַרב ַהְּיהּוִדי ֻהְכַרז ֶּפה ֶאָחד, ְוֻכָּלם ִהְסִּכימּו ִעּמֹו, ִּכי ַמה ּׁשֶ
ְּכֵדי  ֶאת־ֶהָחתּול  ְלַאֵּלף  ִהְצִליחּו  ִאם  ְוַאף  ֶכל,  ַהּׂשֵ ַיֲעֶׂשה  ַהֶּטַבע ֹלא 
ֵעת  ִהִּגיַע  ְוַכֲאֶׁשר  ְּכַלֵּפי חּוץ,  ַרק  ָהָיה  ֶׁשַהּכֹל  ֲהֵרי  ְּכָאָדם,  ְלִהְתַנֵהג 

ַהִּמְבָחן, ָחַזר ַלֶּטַבע ַהֻּמְטָּבע ּבֹו ְוָׁשב ִלְהיֹות ָחתּול ֶּפֶרא.  

ַהִּנְמָׁשל
ְּבִוּכּוחֹו  ֵאְיְּבִׁשיץ  ְיהֹוָנָתן  ר'  ָהַרִּבי  ִעם  ֶׁשִהְתַרֵחׁש  ֶזה,  ִנְפָלא  ְּבָמָׁשל 
ֶאת  ְלַהְסִּביר  ְּכֵדי  ִמֶּקֶלם  ַה'ָּסָבא'  ִהְׁשַּתֵּמׁש  ֶׁשל־ְּפַרג,  ַהֶהְגמֹון  ִעם 
ִהְתַנֲהגּותֹו ֶׁשל ֶעְפרֹון ַהִחִּתי, ֶׁשִּבְתִחָּלה ִהִּציַע ְלַאְבָרָהם ִּבְנִדיבּות־ֵלב 
ֶאת־ַהְּמָעָרה ְלֹלא ַּתְׁשלּום, ּוְלַבּסֹוף ָּגָבה ִמֶּמּנּו ְמִחיר ְמֻפְלָּפל. ֶעְפרֹון 
ּוַבֲאִדיבּות  ְּבִנימּוס  ִמְתַנֵהג  חּוץ  ֶׁשְּכַלֵּפי  ְמֻאָּלף,  ָחתּול  ְּכאֹותֹו  ָהָיה 
ֶׁשל  ָּפִנים  ֶהְרָאה  ְּתִחָּלה  ֵמַהּשֶֹׁרׁש.  ְרקּוָבה  ַמהּותֹו  אּוָלם  ְמֻזֶּיֶפת, 
ַמע ֶאת ִצְלצּול ַהַּמְטְּבעֹות  ִאיׁש ָנִדיב ַוֲאִציל ֶנֶפׁש, אּוָלם ָּבֶרַגע ֶׁשּׁשָ
ְוָרָאה ֶאת־ַהֶּכֶסף ְלֶנֶגד ֵעיָניו, ִהְתַהֵּפְך ְּבַבת־ַאַחת ְלַחְמָּדן ּוְתֵאב־ֶּבַצע, 
ְּכאֹותֹו  ַהָּממֹון  ַאַחר  ְוָרַדף  ַהִּנימּוִסים,  ִּגּנּוֵני  ֶאת־ָּכל  ִמֶּמּנּו  ִהְׁשִליְך 
ָחתּול ָהרֹוֵדף ַאַחר ָהַעְכָּבר. זֹו ִהיא ֵאפֹוא ֲעבֹוַדת ִּתּקּון ַהִּמּדֹות ֶׁשל־

ִליִלִּיים, ֹלא ַרק ְלַיּפֹות  ָהָאָדם, ֹלא ְלַאֵּלף ֶאת־ַהִּמּדֹות ְוַהְּטָבִעים ַהּׁשְ
אֹוָתן ּוְלַעֵּצב אֹוָתן ְּכַלֵּפי חּוץ, ֶאָּלא ַלֲעמֹל ֲעֵליֶהן ַעד־ַהּשֶֹׁרׁש, ּוְלַעֵּבד 

אֹוָתן ְּכחֶֹמר ְּבַיד ַהּיֹוֵצר, ְוזֹו חֹוַבת ָהָאָדם ְּבעֹוָלמֹו. 
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ַהּטֹובֹות,  ַהִּמּדֹות  ְּבֶדֶרְך  ָלֶלֶכת  ִמן־ַהּתֹוָרה  ֲעֵׂשה  ִמְצַות   •
ְּבָכל־ְּדָרָכיו.  ְוָלֶלֶכת  ִיְתָּבַרְך  ַּבה'  ְלִהָּדֵבק  ֶׁשִּנְצַטּוִינּו  ִמְּפֵני 
ְוַהֶּדֶרְך ַהְּנכֹוָנה ִהיא ָלֶלֶכת ְּבָכל־ִמָּדה ִּבְׁשִביל ַהָּזָהב ָּבֶאְמַצע 
ְלִהְתַרֵחק  ֶׁשֵּיׁש  ַהַּגֲאָוה  ִמִּמַּדת  חּוץ  ְוַהִּמָּדה,  ַהְּזַמן  ְלִפי 
ִמֶּמָּנה ְּכָכל־ָהֶאְפָׁשר. ּוִמי ֶׁשהּוא ָלקּוי ְּבִמָּדה ְמֻסֶּיֶמת, ַיֶּטה 
ִני ֶהָהפּוְך ְלִטְבעֹו, ְוַאַחר ֶׁשְּיַתֵּקן  ֶאת־ַעְצמֹו ֶאל־ַהָּקֶצה ַהּׁשֵ

ֶאת־ַהִּמָּדה ַיֲחזֹר ְלֶדֶרְך ָהֶאְמַצע. )שולחן ערוך המידות(

• ְּכֵדי ְלַהְצִליַח ְלַכּוֵן ֶאת־ַהִּמּדֹות ֶאל־ָהֶאְמַצע, ָצִריְך ָהָאָדם 
ֶאת  ְוִלְבחֹן  ֶאת־ַמֲעָׂשיו  ִלְׁשקֹל  ָּתִמיד,  ֶאת־ִמּדֹוָתיו  ְלַבֵּקר 
ְּתכּונֹות ַנְפׁשֹו ִמֵּדי יֹום. ְוָכל־ְזַמן ֶׁשִּיְרֶאה ֶׁשַּנְפׁשֹו נֹוָטה ְּכַלֵּפי 
ָקֶצה ֶאָחד ִמן־ַהְּקָצוֹות, ָיִחיׁש ֶאת־ָהִרּפּוי ַּבָּדָבר ַהֶּנְגִּדי. )שם(

 - ִמְתַקֶּיֶמת"  ָחְכָמתֹו  ֵמָחְכָמתֹו,  ְמֻרִּבין  ֶׁשַּמֲעָׂשיו  "ָּכל   •
ָחְכָמתֹו.  ִּתְתַקֵּים  ְוַאַחר־ָּכְך  ְּתִחָּלה  ַהִּמּדֹות  ִּתּקּון  ָצִריְך  ִּכי 
ִּתְׁשּכֹן  ּוָבֶזה  ַּבִּמּדֹות,  ֶאת־ַעְצמֹו  ְלַתֵּקן  ָצִריְך  ֶׁשְּתִחָּלה 
ַּבַעל  ֶׁשֵאינֹו  ְּבגּוף  ְלעֹוָלם  ׁשֹוֶכֶנת  ֶׁשֵאיֶנָּנּה  ָעָליו,  ַהּתֹוָרה 

ִמּדֹות טֹובֹות. )רבנו יונה מגירונדי(

ְוָכל  ִמּזֹו,  ְמֻׁשָּנה  זֹו  ִמּדֹוָתיו  ְּברֹב  ָהָאָדם  ִּכי  ָנא,  ִהְתּבֹוֵנן   •
ְוזֹו  ְלָכאן  מֹוַׁשְכּתֹו  זֹו  ָהָאָדם,  ַּדַעת  טֹוֶרֶפת  ּוִמָּדה  ִמָּדה 
ֶׁשִּיְבַחר  ְלָכל־ִמָּדה  ְמִסיתֹו  ָהַרע  ְוֵיֶצר  ְלָכאן,  מֹוַׁשְכּתֹו 
ַהָּפחּות ֶׁשָּבּה, ְוהּוא ּדֹוֶמה ָלָאָדם ֶׁשהֹוֵלְך ַּבִּמְדָּבר ּופֹוְגִעים 
ּבֹו ֻּדִּבים ַוֲאָריֹות ּוְנֵמִרים ּוְזֵאִבים ְוַהְרֵּבה ַמְׁשִחיִתים. ָהִאיׁש 
ַהֶּזה ָצִריְך ִלְפּתַֹח ֵעיַנִים ּוְלִהָּלֵחם ִעם־ָּכל ֶאָחד, ְוִאם ַיֲעִלים 
ִמּדֹוָתיו  ָהָאָדם,  ָּכְך  ַהַּמִּזיִקים.  ִיְטְרפּוהּו  ֶאָחד,  ֶרַגע  ֵעיָניו 
ְנָאה ְוַהַּכַעס ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן,  ָהָרעֹות, ְּכגֹון ַהַּתֲאָוה ְוַהַּגֲאָוה ְוַהּׂשִ
ִמְתַּגְלְּגלֹות ְּבִלּבֹו ָּתִמיד, ְוִאם ִיְתַעֵּלם ְוֹלא ְיַתְּקָנן, ִיְתַעֵּקר 

ִמִּלּבֹו אֹור ָהֱאֶמת ְוָיֵמׁש חֶֹׁשְך. )אורחות צדיקים(

ְּבִעְנְיֵני  ֶאת־ַעְצמֹו  ִלְבּדֹק  ָהָאָדם  ַחָּיב  ָויֹום,  ְּבָכל־יֹום   •
ַהֵּדעֹות ְוַהִּמּדֹות. )הגר"א מוילנא(

• ֵהִעיד ַהֲחַת"ם סֹוֵפר ַעל־ַעְצמֹו, ֶׁשַּבּיֹום ֶׁשֹּלא ָלַמד ִסְפֵרי 
ִמּקֹולֹוֵמי  ִהֵּלל  ְוַרִּבי  ם.  ַהּׁשֵ ֵמֲעבֹוַדת  ִמְתָקֵרר  ָהָיה  מּוָסר, 
ָהָיה אֹוֵמר, ֶׁשַּבַעל "ֵׁשֶבט מּוָסר" ָעָׂשה אֹותֹו ִליהּוִדי ָּכֵׁשר, 

ִמְּפֵני ֶׁשִּתֵּקן ִמּדֹוָתיו ִּבְזכּות ַהִּלּמּוד ְּבִסְפרֹו. )עבודת המידות(

ִמְּתִחָּלה  ָצִריְך  ִּבְׁשֵלמּות,  ִמְצָוה  ַלֲעׂשֹות  ָהרֹוֶצה  ָאָדם   •
ְוַהִּקְנָאה  ְלַקֵּדׁש ַעְצמֹו ִלְהיֹות ָׁשֵלם ְּבִמּדֹוָתיו ְּכגֹון ַהַּגֲאָוה 
ְנָאה ְוַהַּכַעס ְוַכּדֹוֵמיֶהן ְּבָכל־ַהִּמּדֹות, ֲאַזי ְלִפי ְׁשֵלמּות  ְוַהּׂשִ
ַהִּמּדֹות ֶׁשּבֹו, ֵּכן ְיִהי ֵעֶרְך ַהִּמְצֹות ִּבְׁשֵלמּות. ּוִבְלִּתי ֶאְפָׁשִרי 
ָׁשֵלם  ֶׁשִּיְהֶיה  ִאם  ִּכי  ִמָּכל־ִסיג,  ְׁשֵלָמה  ַהִּמְצָוה  ֶׁשִּתְהֶיה 

ִיְזֶּכה  ֶזה  ֶׁשַעל־ְיֵדי  ַהִּמּדֹות,  הּוא  ָהִעָּקר  ִּכי  ְּבָכל־ִמּדֹוָתיו. 
ְוִאּלּוֵלי  ִּבְׁשֵלמּות,  ַלֲעׂשֹות  ּוְלִמְצֹוָתיו  ה'  ְלתֹוַרת  ָהָאָדם 
ַהִּמּדֹות,  ַאַחת  ַּגם־ֵּכן  ֶׁשִהיא  ַהִּיְרָאה,  ִעם  ִמּדֹוָתיו  ֶׁשְּיַתֵּקן 
ֵאין ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ַנֲעִׂשים ִּבְׁשֵלמּות. )הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק(

• ִמי ֶׁשֵאינֹו ָעֵמל ִּבְצִעירּותֹו ַעל־ִמּדֹוָתיו ְוֹלא ַמֲעִמיק ָּבֶהן, 

ֲאַזי ְּבִזְקנּותֹו ֵהן ִמְתַּגּלֹות ֶאְצלֹו, ְוָאז ֵאין ְּבכֹחֹו ַלֲהפְֹך אֹוָתן 
ָּכל־ְּפָׁשִעים  "ְוַעל  ּבֹו  ִמְתַקֵּים  ֶׁשִּבְצִעירּותֹו  ִמְּפֵני  ְלטֹוב. 
ְּתַכֶּסה ַאֲהָבה", ֲאָבל ְּבִזְקנּותֹו ִמְתָקֶרֶרת ָהַאֲהָבה ּוִמְתַּגִּלים 

ָּכל ָׁשְרֵׁשי ָהַרע ֶׁשְּבִקְרּבֹו. )הרבי ר' בונים מפשיסחא(

• ֶּדֶרְך ֵיׁש ַּבֲעבֹוַדת ַהִּמּדֹות, ְלַׁשֵּבר ּוְלָׁשֵרׁש ִמֶּקֶרב ַהֵּלב ֶאת 
ִליִלּיֹות ֶׁשָּצְמחּו ֵמַהֶּנֶפׁש ַהַּבֲהִמית. אּוָלם ָעִדיף  ַהִּמּדֹות ַהּׁשְ
ִּבְבִחיַנת  ה  ִלְקֻדּׁשָ ּוְלַהֲעלֹוָתן  ָהַרע ְלטֹוב,  ַלֲהפְֹך ֶאת  יֹוֵתר 
ַוִּיְגַּבּה ִלּבֹו ְּבַדְרֵכי ה'. ִּכי ַעל־ְיֵדי ֶׁשָהָאָדם ַמְׂשִּביַע ֶאת־ַנְפׁשֹו 
ִמְתַּבְּטלֹות  ֶׁשל־ּתֹוָרה,  ַטְעָמּה  ִמּטּוב  רּוָחִנִּיים  ְּבַתֲענּוִגים 

ַהְּתׁשּוקֹות ַהִּנְפָסדֹות ֵמֲאֵליֶהן. )ה'אש־דת' מאוז'רוב(

ְלָכל־ ֶׁשְּבנֹוָסף  ַעל־ַעְצמֹו,  ִמְּסְטֶרִליְסק  אּוִרי  ַרִּבי  ֵהִעיד   •
ַהְּדָרִכים ְלִתּקּון ַהִּמּדֹות, ָהָיה ִמְתַּפֵּלל ַעל־ָּכל ְּפָרט ּוְפָרט 
ָהְפכּו  ּוִמֵּמיָלא  ְוִהְתַקֵּדׁש,  ֶׁשִּנְטַהר  ַעד  ְוַכּוָָנתֹו,  ְּבָכל־ּכֹחֹו 
ִמּדֹוָתיו ִלְהיֹות ְמֻתָּקנֹות ֵמֲאֵליֶהן. ִנְמָצא ֶׁשַּמֲעַלת ַהְּתִפָּלה 
ִהיא ַּגם ֵמֲחַמת ֶׁשַעל־ָיָדּה זֹוִכים ְלִתּקּון ַהִּמּדֹות, ּוִמֵּמיָלא 

ְמֻתֶּקֶנת קֹוַמת ָהָאָדם ִּבְׁשֵלמּוָתּה. )תפילת הצדיקים(

• ִלּמּוד ַהּמּוָסר הּוא ַהֵּמִביא ִליֵדי ִּתּקּון ַהִּמּדֹות ַוֲהִפיָכָתם 
ֶׁשַחס־ ַהֵּמִביא  הּוא  ַהּמּוָסר  ִלּמּוד  ְלַמֲעֶׂשה.  ִמַּתְלמּוד 
ַמִים ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוִקּיּום ַהִּמְצֹות,  ְוָׁשלֹום ֹלא ִיְהיּו ִיְרַאת ַהּׁשָ

ִּבְבִחיַנת "ִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה". )רבי צבי זאב פאלי מחברון(

ַעל ִּתּקּון  ַלֲעבֹד  ָצִריְך  ֶׁשָהָאָדם  ַעל־ַּדְעּתֹו,  ֶׁשַּמֲעֶלה  ִמי   •
ַהִּמּדֹות ְּכֵדי ִלְהיֹות ָחִסיד ִלְפִנים ִמּשּׁוַרת ַהִּדין, ֵאינֹו ֶאָּלא 
ׁשֹוֶטה ֶׁשֵאינֹו ֵמִבין ֶאת־ֶטַבע ָהָאָדם. ִּכי ָהָאָדם ָצִריְך ְלַתֵּקן 
ֶאת־ַנְפׁשֹו ְּבִתּקּון ֶעְליֹון, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה רֹוֵצַח ַמָּמׁש, ּוְכֵדי 
אֹול ַּתְחִּתָּיה. )רבי ישראל יעקוב לובצ'נסקי הי"ד מברנוביץ'(  ָלסּור ִמּׁשְ

ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ַּבְּדָבִרים  ַהִּמּדֹות  ְּבִמְלֶחֶמת  ָהָאָדם  ִהָּפֵגׁש   •
ַהִהְתַנְּגדּות  ִעם  ַהְּפִגיָׁשה  אּוָלם  ִהיא.  ְמצּוָיה  ַלֲחֵברֹו, 
ְוָלֵכן  ָהָאָדם.  ֵאֶצל  ְמצּוָיה  ֵאיָנּה  ְׁשַמע,  ּוְקִריַאת  ִלְתִפָּלה 
ְמִחָּצה  ּבֹו  ְוֵיׁש  ַלֲחָצִאים,  ָחֵרד  הּוא  ִּכי  ָׁלָאָדם,  לו  ִנְדֶמה 
ַמְפֶסֶקת ֵּבין ִמְצֹות ְלִמְצֹות, ָׁשֵלם הּוא ַּבִּמְצֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם 
ָהֱאֶמת  ַלֲחֵברֹו. אּוָלם  ָאָדם  ֶׁשֵּבין  ִּבְדָבִרים  ְוָלקּוי  ַלָּמקֹום, 

ִהיא, ֶׁשֶּזה ְוֶזה ֵאין ּבֹו! )החזון אי"ש(

ל ֻמְרּגָ
ֲהָלכֹות ַוֲהִליכֹות
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