
 

 THE TORAH IMPERATIVE OF SELF-IMPROVEMENT :"אדם לעמל יולד"
 לע"נ יוסף שמואל שמעלקא בן יצחק ז"ל 

 
 

MAN IS CREATED IMPERFECT – BY DESIGN 

וקנו בדמות דיוקנן של מעלה, ועם כל  האדם כבר נברא בצלם אלקים ודי - אדיר במרום עמ' שיז, רמח"ל 1#
זה איננו שלם להדמות לעליון לגמרי עד שישלימנו במעשיו הטובים והוא ענין המצוות שהם תרי"ג כתרי"ג  

 אברי האדם 

והעם הנבחר, חפץ ה' יתברך להשלים תכונתו. ורצה להיות ההשלמה על ידי   - (מילה) בה נוך מצופר החיס 2#
האדם ולא בראו שלם מבטן, לרמוז אליו כי כאשר תשלים צורת גופו על ידו, כן בידו להשלים צורת נפשו בהכשר  

 יו. פעולות 

SELF-IMPROVEMENT IS THE PRIMARY PURPOSE OF MAN’S EXISTENCE  

השם תלוי בתקון המדות, שהם כמו לבוש למצות וכללי התורה.  וכל החטאים  כל עבודת  -  אבן שלמה א:א 3#
 רשים במדות. ומש

 המדות, ואם לאו, למה לו חיים. קר חיות האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת  י ע -  שם א:ב 4#

ָה ִכי ִהיא ַחיֶּיָך.  -משלי ד:יג  5# רֶּ ף ִנצְּ רֶּ  ַהֲחֵזק ַבּמּוָסר ַאל תֶּ

, הוא כדי לשבור המידה שלא שבר עד הנה, לכן צריך  כי מה שהאדם חי -"כי היא חייך"  -' הגר"א שם פ 6#
 למה לו חיים?!  -תמיד להתחזק. ואם לא יתחזק 

 

MIDDOS = FOUNDATION OF THE ENTIRE TORAH  

 הקדמה לספר יחל ישראל על מס' אבות  7#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THE TENDENCY TO MISPRIORITIZE AND BEHAVE INCONSISTENTLY 

  

ָרת יָ  -שמות טו:ב  8# ִזמְּ ִהי ִלי ִליׁשּו - ָעִזי וְּ הּו- ֶזה א  ָעה  ּה ַויְּ הּו-ֱאל   ִלי ְוַאְנו  נְּ מֶּ  :ֵהי ָאִבי ַוֲאר מְּ

התנאה לפניו במצות; עשה לפניו סוכה נאה, ולולב נאה, ושופר   - לי, ואנוהו -תניא: זה א -מס' שבת קלג:  9#
.  נאה, ציצית נאה, ספר תורה נאה וכתוב בו לשמו בדיו נאה, בקולמוס נאה, בלבלר אומן וכורכו בשיראין נאין 

   .אף אתה היה חנון ורחום - הוי דומה לו: מה הוא חנון ורחום   -אבא שאול אומר: ואנוהו 

 .ולשון אנוהו: אני והוא, אעשה עצמי כמותו לדבק בדרכיו  -הוי דומה לו   -רש"י שם  10#

...י"ל דאבא שאול אינו חולק על החכמים בדרשה הקודמת שדרשו ואנוהו   -תורה תמימה שם אות יב  11#
התנאה לפניו במצות, אלא הוא בא להוסיף דלא די ואנוהו במצות שבין אדם למקום אלא צריך עוד לנוהו  
במצות שבין אדם לחבירו, יען כי זולת זה, והיינו האיש הזהיר ומדקדק במצות שמים ואינו מקפיד להזהר  

העם כמה מגונים מעשיו  במדות טובות שבין אדם לחבירו הוא גורם לחלול השם והתורה והמצוה באמור המון  
של אותו הירא שמים, משא"כ מי שאוחז בזה וגם בזה הכל מקלסין אותו ואומרים כמה נאים מעשיו של זה,  
ובזה הוא גורם כבוד לה' ולתורתו ומצותו, ...ועי"ל דמפרש בזה גם ואנוהו ממש כפשוטו מעין דרשה הקודמת,  

עושה בזה פאר וכבוד להקב"ה שהנחיל לעמו מעלות  והיינו דכשמתדמה האדם להקב"ה שעוסק במדות טובות  
  ומדות יקרות, והוי זה מענין קדוש שמו יתברך

 

INADEQUATE STUDY AND ATTENTION 

אך מעטים יהיו מן המין הזה אשר יקבעו עיון ולמוד על עניני שלמות    -ישרים  לת  סי' מס , הקדמה לל"רמח 12#
שאר חלקי החסידות. ולא מפני שאין דברים אלה עקרים  העבודה, על האהבה, על היראה, על הדבקות, ועל כל  

אך מה שלא ירבו לעיין עליו הוא מפני רוב פרסום  ..אצלם, כי אם תשאל להם, כל אחד יאמר שזהו העיקר הגדול.
 בעיונם זמן רב. הדברים ופשיטותם אצלם, שלא יראה להם צורך להוציא 

ה יחסר החסידות   ה ומֵאלֶּ ואולם, תולדות המנהג הזה רעות מאד לחכמים ולבלתי חכמים, כי גורם שמֵאלֶּ
ירת מזמורים  עד שידמו רוב בני האדם שהחסידות תלוי באמ .. האמיתי, ויהיה יקר מאד למצוא אותו בעולם.

הרבה ווידויים ארוכים מאד, צומות קשים, וטבילות קרח ושלג, כולם דברים אשר אין השכל נח בהם ואין  
 הדעת שוקטה. 

נענה ביום תוכחה אם  מה    ... וכיון שכבר התאמת אצל כל חכם צורך תמימות העבודה וחובת טהרתה ונקיונה  ...
ינו שואל מעמנו?! היתכן  ק לדבר שהוא כל כך מוטל עלינו, שהוא עיקר מה ה' אהתרשלנו מן העיון הזה, והנחנו 

שייגע ויעמול שכלנו בחקירות אשר לא נתחייבנו בם, בפלפולים אשר לא יצא לנו שום פרי מהם, ודינים אשר  
 אינם שייכים לנו, ומה שחייבים אנו לבוראנו חובה רבה נעזבהו להרגל ונניחהו למצות אנשים מלומדה?!  

 

IMITATIO DEI 

יָך    -יב  דברים י: 13# ת ה' ֱאֹלקֶּ ָאה אֶּ ִירְּ יָך ׁש ֵאל ֵמִעָּמְך ִכי ִאם לְּ ָרֵאל ָמה ה' ֱאֹלקֶּ ַעָתה ִישְּ ַאֲהָבה    ָכל ְדָרָכיוָלֶלֶכת בְ וְּ ּולְּ
ָך ׁשֶּ ָכל ַנפְּ ָך ּובְּ ָבבְּ ָכל לְּ יָך בְּ ת ה' ֱאֹלקֶּ ַלֲעב ד אֶּ  :א תֹו וְּ

ת ה'   - דברים יא:כב  14# ַאֲהָבה אֶּ ם ַלֲעש ָתּה לְּ כֶּ תְּ ה אֶּ ַצּוֶּ ר ָאנ ִכי מְּ ָוה ַהז את ֲאׁשֶּ ת ָכל ַהִּמצְּ רּון אֶּ מְּ ִכי ִאם ָׁשמ ר ִתׁשְּ
ם  ָקה בֹו:  ְדָרָכיוָלֶלֶכת ְבָכל ֱאֹלֵקיכֶּ ָדבְּ  ּולְּ

י חמא ברבי חנינא מאי דכתיב "אחרי ה' אלהיכם תלכו", וכי אפשר לו לאדם  אמר רב -' סוטה יד. מס 15#
להלך אחר שכינה? והלא כבר נאמר "כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא?", אלא להלך אחר מדותיו של הקב"ה. מה  

אף אתה הלבש ערומים.   -הוא מלביש ערומים דכתיב "ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם" 
אף אתה בקר חולים. הקב"ה ניחם אבלים דכתיב   -ביקר חולים דכתיב "וירא אליו ה' באלוני ממרא" הקב"ה 

אף אתה נחם אבלים. הקב"ה קבר מתים דכתיב "ויקבר    -"ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו"  
 אף אתה קבור מתים.  -אותו בגיא"  

 



 

RAMBAM’S METHOD OF SELF-IMPROVEMENT  

דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם וזו משונה מזו ורחוקה ממנו   - רמב"ם הלכות דעות פרק א:א  16#
ביותר, יש אדם שהוא בעל חמה כועס תמיד, ויש אדם שדעתו מיושבת עליו ואינו כועס כלל ואם יכעס יכעס  

ויש שהוא בעל תאוה לא   כעס מעט בכמה שנים, ויש אדם שהוא גבה לב ביותר, ויש שהוא שפל רוח ביותר, 
תשבע נפשו מהלוך בתאוה, ויש שהוא בעל לב טהור מאד ולא יתאוה אפילו לדברים מעטים שהגוף צריך להן,  
ויש בעל נפש רחבה שלא תשבע נפשו מכל ממון העולם, כענין שנאמר אוהב כסף לא ישבע כסף, ויש מקצר נפשו  

ג כל צרכו, ויש שהוא מסגף עצמו ברעב וקובץ על ידו ואינו  שדיו אפילו דבר מעט שלא יספיק לו ולא ירדוף להשי
אוכל פרוטה משלו אלא בצער גדול, ויש שהוא מאבד כל ממונו בידו לדעתו, ועל דרכים אלו שאר כל הדעות  

 כגון מהולל ואונן וכילי ושוע ואכזרי ורחמן ורך לבב ואמיץ לב וכיוצא בהן 

מזו שבכל דעה ודעה אינן דרך טובה ואין ראוי לו לאדם ללכת בהן  שתי קצוות הרחוקות זו  -שם הלכה ג  17#
ולא ללמדן לעצמו, ואם מצא טבעו נוטה לאחת מהן או מוכן לאחת מהן או שכבר למד אחת מהן ונהג בה יחזיר  

 עצמו למוטב וילך בדרך הטובים והיא הדרך הישרה 

עה מכל הדעות שיש לו לאדם, והיא הדעה  הדרך הישרה היא מדה בינונית שבכל דעה וד -שם הלכה ד  18#
שהיא רחוקה משתי הקצוות ריחוק שוה ואינה קרובה לא לזו ולא לזו, לפיכך צוו חכמים הראשונים שיהא  

 ...אדם שם דעותיו תמיד ומשער אותם ומכוין אותם בדרך האמצעית כדי שיהא שלם בגופו, כיצד

יתרחק מדעה בינונית מעט לצד זה או לצד זה נקרא  ומי שהוא מדקדק על עצמו ביותר ו  -שם הלכה ה  19#
חסיד, כיצד מי שיתרחק מגובה הלב עד הקצה האחרון ויהיה שפל רוח ביותר נקרא חסיד וזו היא מדת חסידות,  
ואם נתרחק עד האמצע בלבד ויהיה עניו נקרא חכם וזו היא מדת חכמה, ועל דרך זו שאר כל הדעות, וחסידים  

ות שלהן מדרך האמצעית כנגד שתי הקצוות, יש דעה שמטין אותה כנגד הקצה האחרון  הראשונים היו מטין דע 
ויש דעה שמטין אותה כנגד הקצה הראשון, וזהו לפנים משורת הדין, ומצווין אנו ללכת בדרכים האלו הבינונים  

 ו והם הדרכים הטובים והישרים שנאמר והלכת בדרכי

זו, מה הוא נקרא חנון אף אתה היה חנון, מה הוא נקרא רחום אף  כך למדו בפירוש מצוה  -שם הלכה ו  20#
ל בכל אותן הכנויין  -אתה היה רחום, מה הוא נקרא קדוש אף אתה היה קדוש, ועל דרך זו קראו הנביאים לא

ארך אפים ורב חסד צדיק וישר תמים גבור וחזק וכיוצא בהן, להודיע שהן דרכים טובים וישרים וחייב אדם  
 ו בהן ולהדמות אליו כפי כחו להנהיג עצמ 

וכיצד ירגיל אדם עצמו בדעות אלו עד שיקבעו בו, יעשה וישנה וישלש במעשים שעושה על   -הלכה ז שם  21#
פי הדעות האמצעיות ויחזור בהם תמיד עד שיהיו מעשיהם קלים עליו ולא יהיה בהם טורח עליו ויקבעו הדעות  

והם הדרך הבינונית שאנו חייבין ללכת בה, נקראת דרך זו דרך   בנפשו, ולפי שהשמות האלו נקרא בהן היוצר
ה', והיא שלמד אברהם אבינו לבניו שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצוה וגו', וההולך בדרך זו מביא טובה וברכה  

 לעצמו שנאמר למען הביא ה' על אברהם את אשר דבר עליו.      

, וישקול פעולותיו,  תמידהאדם השלם צריך לו שיזכור מדותיו  -  רמב"ם שמנה פרקים להרמב"ם פרק ד  22#
התכונה    יניחברפואה, ולא    ימהר , וכל מה שיראה נפשו נוטה לצד קצה מן הקצוות,  יום יוםויבחן תכונות נפשו  

הרעה להתחזק בשנותו מעשה הרע, כמו שזכרנו. וכן ישים לנגד עיניו המדות הפחותות אשר לו, וישתדל  
 כמו שזכרנו, שאי אפשר לאדם מבלתי חסרון  לרפאותן תמיד, 

 

ONE SIZE DOESN’T FIT ALL 

 

ֵרא   -  :במשלי יד  23# רֹו יְּ ָיׁשְּ ָרָכיו בֹוֵזה  ה'הֹוֵלְך בְּ לֹוז דְּ  . ּונְּ

כי כל אדם צריך ללכת בדרכו הצריך לו, כי אין מדות בני אדם שוים זל"ז, ומחמת זה הוא    -  הגר"א שם  'פ 24#
רגיל בעבירה הבאה מאותה מדה וצריך לגדר עצמו מאד בזה, ומה שאין חבירו צריך לזו השמירה וחברו צריך  

ם זה שהוא צריך,  , אע"פ שבעיני הבריות הוא רע כי אינם יודעישלולגדר אחר, ולכך הולך בישרו, בדרך היושר 
 הוא ירא ה'  –בישרו ואעפ"כ הוא הולך 



רבי חנינא בן דוסא אומר כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת וכל   -מס' אבות ג:ט  25#
 שחכמתו קודמת ליראת חטאו אין חכמתו מתקיימת

 
   –ר"ל פ' דרך החיים שם ה מ 26#
 
 

   

 

 
 

 

 

 

BE STRONG AND DETERMINED 

החסיד במסילת ישרים ביאר בהקדמתו סיבת מניעת ומיעוט הלימוד   - ק גך פר, מוסר אביוקקי"ה הרא 27#
בעניני העבודה, כמו האהבה והיראה ותיקון המדות, שהוא מפני שהפרסום גדול בחיובם הכללי, ועל כן סוברים  

לעיין בהם ביסודותיהם ובפרטיהם; אכן, יש עוד סיבה עיקרית ביותר לזה, והוא חסרון   בני אדם שאין צורך
, שכשמתחיל האדם לעיין באלו הענינים הנשגבים, הוא מתחרד ונחלש מצד ראותו עצמו רחוק  מדת הגבורה

בהשלמת    מהשלמת החיובים הגדולים אשר בהם. על כן צריך לזה גבורה גדולה, שבדעתו שעיקר השלמות תלוי
ידיעת התורה לאמתתה, לא יפול לבבו, ויעיין בכל דרכי העבודה והחסידות, ולא יחרד יותר מדאי מפני ראותו  

נפש יחרץ להשתדל להקנות לעצמו שלמותם, וכשתשלם לו בהם  - הדעת ובגבורת-עצמו רחוק מהם, רק בישוב
 .ההבנה באמתת איזה פרט נכון, שיהיה ראוי להתקבל אצלו למעשה והנהגה

 


