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הקב"ה  של  במדותיו  להדבק 
על  ומוחל  אפים"  "ארך  ולהיות 

עלבונו !
(פרק  רחמים  מדות  י"ג  סדר  מפסוקי  נלמד 

לד-ז)
ואמרו חז"ל (ראש השנה יז:): כל זמן שישראל חוטאין יעשו 
חכמה  ראשית  ובספר  וכו'.  להם  מוחל  ואני  הזה  כסדר  לפני 
(שער הענוה פ"א) כתב: שמעתי בשם הגאונים על מה שאמרו 
חז"ל יעשו לפני כסדר הזה, הכוונה שיעשו סדר המדות שלימד 
הקב"ה למשה שהוא א-ל רחום וחנון. דהיינו מה הוא רחום אף 
אתה תהיה רחום וכך לכל הי"ג מדות. ואז אם יקיים את המדות 

הללו בפועל, הקב"ה ימחול לו על עוונותיו.

דוד המלך אמר: "חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך" 
(תהלים קיט-נט) ודרשו חז"ל (במדרש בחוקותי): אמר דוד: 
רבונו של עולם, בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום 
כנסיות  לבתי  אותי  מביאות  רגלי  והיו  הולך,  אני  פלוני... 

ולבתי מדרשות הוא שנאמר "ואשיבה רגלי אל עדותיך".

ותמה כ"ק האדמו"ר מסטמאר - רבי יואל טייטלבוים
הכיצד יתכן לומר על דוד המלך ע"ה שהיה מחשב כל יום 
ללכת למקומות אחרים מחוץ לבתי כנסיות ובתי מדרשות?!

וביאר האדמו"ר, שהרי ידוע עד כמה סבל דוד מרדיפות 
והיה  מאד.  אותו  ומצערים  לו  מתנכלים  שהיו  שונאיו 
בידו להענישם ולכלותם. כמו שמצינו בגמרא שהיה בכח 
גמרא  (כדוגמת  בעלמא.  בראיה  אף  להעניש  הצדיקים 
גדול,  כה  היה  מרודפיו  דוד  של  שצערו  ולפי  לד.)  שבת 
לכן חשב מחשבות "למקום פלוני אני הולך" כדי להעניש 

שונאיו.

ואולם חזר דוד ממחשבותיו אלו והיו רגליו מביאות אותו 
לבתי כנסיות ולבתי מדרשות. ומדוע? משום שהכריע שלא 
שאמרו  כפי  אלא  לו,  המציקים  הרשעים  לכלות  הדרך  זו 
חז"ל (גיטין ז.) "השכם והערב עליהן בבית המדרש והן כלים 

מאליהן".

עלי   - עדותך"  אל  רגלי  "אשיבה  דוד:  גם  שאמר  וזה 
להשכים ולהעריב עליהם לבית המדרש והם כלים מאליהם. 
לפיכך היו רגליו מביאות אותו לבתי כנסיות ולבתי מדרשות 

כדרשת חז"ל.

פרשת כי תשא



לכבד את לומדי התורה. לעמוד 
ולהתבטל  חכמים  תלמידי  לפני 

בפניהם !
אל  משה  כצאת  "והיה  מהפסוק:  נלמד 

האהל יקומו כל העם" (פרק לג-ח)
לעמוד  אדם  שצריך  מכאן  (בתנחומא):  חז"ל  ודרשו 
לפני הזקן ומלפני חכם ואב בית דין ומלך, ויהא עומד עד 
רבי  אמר  טו-יג):  (במד"ר  חז"ל  ואמרו  מעיניו.  שיכוסה 

אדם,  בני  של  סיעה  רואה  כשהייתי  פפא:  בר  הכהן  אבא 
יהיו  עליהם, שלא  להטריח  בדרך אחרת שלא  הולך  הייתי 
רואים ועומדים מלפני, וכשאמרתי זאת לפני רבי יוסי בן 
רואים  ויהיו  לפניהם  לעבור  אתה  צריך  לי:  אמר  זבידא, 
אותך ועומדים לפניך ואתה מביאם לידי יראת שמים וכו'.

בפרשתינו מבואר כיצד כיבדו כל העם את משה רבינו 
קרח  על  קרח  בפרשת  נאמר  זאת  לעומת  בפניו.  וקמו 
ועדתו: "ויקומו מלפני משה"... היתכן שכיבדו את משה 
בקימה? והגרי"ש אלישיב זצ"ל שאל: מדוע כתוב "מלפני 
ומה  "לפני משה".  לאמר  היה  מדוייק  יותר  הרי  משה" 

פשר המילה "מלפני"?!

אלא ביאר הגרי"ש כי באמת עדת קרח לא רצו לקום 
ולעמוד לפני משה כדי שלא יחשב שקמו לכבודו. על כן 

קמו עוד בטרם נכנס וזהו פשר הכתוב "מלפני משה".

מבחן צידקות האדם לפי איך שמכבד לומדי תורה
ידועה אמרת חז"ל: "בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה 
תבלין" (קידושין ל:) והיינו שיש לכל אדם יצה"ר שמכשילו 
בחטאים, והעצה להנצל ממנו היא לעסוק בתורה. ומעתה 
נשאלת השאלה: מה דינו של אדם שאינו יכול לעסוק 
בתורה, וממילא נכשל בחטא, כי אין לו את הגנת לימוד 
אם  יוודע  ובמה  הדין  מן  עצמו  ימלט  היאך  התורה, 
ולא  ללמוד,  יכול  שאינו  אונס,  מחמת  היה  זה  כשלונו 

יענש, או היה ח"ו ברצון?

הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל נתן לנו את אמת-המדה בו 
יבחן האדם לאיזה צד הוא שייך. משל למה הדבר דומה? 
למלך ששלח שר צבאו למלחמה, אך השר כשל והובס. שלח 
המלך שר אחר והלה ניצח. כעת רוצה המלך לבחון ולברר 
מה גרם לכשלונו של השר הראשון, האם מחמת שנאתו 
כראוי  המלחמה  את  הנהיג  ולא  התרשל  כן  ועל  למלך, 
בכוונת זדון. או שבאמת אוהב הוא את המלך ורצה לנצח, 

אלא שמחמת חסרון ידיעתו בתכסיסי המלחמה לא ניצח.

מה עשה המלך? שלח לבדוק האם השר הראשון שמח 
בניצחונו של השר השני, או לא, והיה אם שמח ומרוצה 
הוא מכך שהשר הנחיל נצחון למלך, אות הוא כי אוהב 
למלך וחפצו היה בנצחון, ורק מחמת חולשתו בתכסיסי 
המלחמה כשל והפסיד. אך אם אינו שמח בניצחון אות 

הוא כי שונא למלך, ובכוונה תחילה גרם להפסד.

למלחמת  אדם  כל  שולח  המלכים  מלכי  מלך  והנמשל: 
היצר, להלחם בו ולנצחו ע"י לימוד התורה, כאמור. והיה 
אם נכשל במלחמתו, ואינו לומד, במה יובחן אם היה זה 
במרד ובזדון ח"ו, או מחמת חולשתו שרצה והשתדל ולא 
הצליח? המבחן יהיה, איפוא, לפי מה שהוא מכבד את לומדי 

התורה וחכמיה, שאם הוא מכבד את אלו שכן לומדים, שמח 
בהצלחתם, מהנה אותם מכנסיו מסייע להם ככל האפשר, 
אות הוא שאוהב למלך, אוהב את התורה ולומדיה, וכשלונו 

היה רק מחמת חולשתו ואונסו או היפוכו ח"ו.

עפי"ז ביאר רבי שלמה קלוגר בטוב טעם את הפסוק 
(בתהלים לד-כב) "תמותת רשע רעה ושונאי צדיק יאשמו" 
דלכאורה מדוע רוע העבירה תמותת רשע ומדוע יענש על 
הרעה שעשה? אולי ניסה והשתדל ומחמת חולשתו לא עמד 
בנסיונות ולא יכל להתגבר על יצרו? אלא המשך הפסוק 
אשמתו   - יאשמו"  צדיק  "ושונאי  כך:  על  משיב  עצמו 
מוכחת מזה שהוא שונא את הצדיק. שינאתו לצדיק היא 

הראיה שבמדר ובכוונת זדון הרשיע. ובזה יאשם.



טוב וראוי לכל אדם להרגיל עצמו בנתינת 
צדקה [המגינה מפני הסכנה] !

נלמד מהפסוק: "ונתנו איש כופר נפשו... ולא יהיה בהם 
נגף בפקוד אותם" (פרק ל-יב)

וכתב רש"י: "שהמנין שולט בו עין הרע". ומבאר שפתי חכמים: לא שהוא 
שלא  תחבולה  אלא  האדנים,  שיעשו  כדי  השקלים,  מחצית  למנותם  מצווה 
ישלוט בהם עין הרע... "ולא יהיה בהם נגף" - הבא לעולם. ועל דרך "וצדקה 
תציל ממות" עכ"ד. וכן פירש רבי יצחק אברבנאל זצ"ל הטעם שציותה תורה 
נפשם  כופר  להיות   נועדו  שהשקלים  נגף"  בהם  יהיה  "ולא   - שקלים  לתת 

לצדקה ולהצילם ממות וממגיפה.

דין  לעשות  כי בשעה שהקב"ה מבקש  וירא) מובא  (פרשת  בזוהר הק' 
בעולם, מזמן הקב"ה לצדיקים שמוצאים חן בעיניו, "דורון" בדמות איש 
עני ומסכן, על מנת שיוכלו אותם צדיקים לזכות באותו דורון ולהמשיך 
על עצמם חוט של חסד על ידי מעשה ההטבה והחסד שיטיב עם אותו דל 
ומסכן, ומכח אותו מעשה חסד מסתלק המשחית הבא לחבל את העולם 
מעל פני אותם הצדיקים הזוכים לקיים ע"י אותו מעשה שעשו וכמאמר 

הכתוב "צדקה תציל ממות".

ועד כמה בכח מעשה הצדקה והחסד להציל את האדם מן הפורענות 
רואים מהצלתו של לוט מהפיכת סדום. שהרי לוט בחר לו את ערי הככר 
לשבת שם. והלך למקום של רשעים להיות עמם ולהתחבר לדרכם הרעה, 

וא"כ איזו זכות עמדה לו להנצל מדינם של אנשי סדום?

אלא מובא בחז"ל שזכותו הגדולה של אברהם בהטבה שהטיב עם אורחיו 
היא שעמדה ללוט להנצל, ואילולא זה לא היה ניצול. וכמש"כ "ויהי בשחת 
אלקים את ערי הככר ויזכור אלוקים את אברהם וישלח את לוט מתוך 

ההפכה"... מה זכר לאברהם? זכר לו את מעשה החסד הגדול שעשה במסירות 
נפש ביום השלישי למילתו כחום היום. וזכות זו עמדה ללוט להנצל.

ומסופר בזוהר הק' (פר' בשלח): עני אחד עבר לפני רבי יוסי, ובידו חצי 
מעה כסף. הוא ביקש מרבי יוסי נדבה כדי שיוכל לקנות ככר לחם עבורו 
ועבור בני ביתו. אמר לו רבי יוסי: כיצד אוכל לספק לכם לחם ואין בידי 
אלא חצי מעה כסף? השיב לו העני: חצי מעה יש אף לי, ועם מחצית המעה 

שלך אוכל לקנות מזון. הוציא רבי יוסי את מחצית המעה ונתנה לעני.

לאחר מכן, כאשר נם רבי יוסי את שנתו הראו לו בחלום, כיצד הוא 
עובר ליד חוף הים וכמעט נופל למים העמוקים, ניסה רבי יוסי להושיט 
את ידו לרבי שמעון בר יוחאי, שעבר אותה עת על החוף, ולא הצליח. עד 
שבא אותו עני וחלצו. וכך ניצל. כאשר התעורר רבי יוסי, נפל בפיו הפסוק: 

"אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ה'".

בממון  להם  לסייע  וכלה,  חתן  עם  חסד  לגמול 
ולשמחם ביום חופתם !

נלמד מהפסוק: "ויתן אל משה ככלתו" (פרק לא-יח)
וכתב רש"י: "ככלתו, כתיב חסר, שנמסרה לו תורה במתנה ככלה לחתן"... ומובא בצוואת 
רבי אליעזר הגדול: "בני, הוי זהיר בהכנסת כלה לחופה ולשמח חתן, שכל המשמחו כאילו קיבל 
תורה מהר סיני שנאמר "ויתן אל משה ככלתו" - כלתו כתיב, ודאי יום שנתנה תורה, כיום 
שנכנסה כלה לחופה". ב' עניני חסד, הנעשים עם החתן והכלה כלולים כאן: א) חסד בגופו, 
ע"י שמשמח את החתן והכלה. ב) חסד בממונו, ע"י שמספק להם את הוצאות החתונה ושאר 

צרכיהם ההכרחיים.

[רש"י בגמרא (כתובות יז.) מפרטים בית שמאי ובית הלל כיצד מרקדין לפני הכלה? 
מה אומרים לפניה] בית שמאי אומרים: כלה כמות שהיא. ובית הלל אומרים: כלה נאה 
וחסודה [ישבחוה אף במעלות שאין בה]. כמובן, בדברים אלו שמקלסין ומשבחין את הכלה 

על מעלותיה יש בהחלט כדי לשמח את החתן.

מקשה ה"בן יהוידע": מדוע שאלו חז"ל בלשון "כיצד מרקדין" ולא בלשון "כיצד מקלסין"? 
הרי העיקר כאן קילוס הכלה על מעלותיה?! ומתרץ: ל"קילוס" קוראים בשם "ריקוד" מלשון 
"הרקדת" הקמח, שכן בפעולה זו מנפה הסולת הנקיה מן הפסולת, כך גם כאן, יש לעשות 

"הקילוס" ב"הרקדה", דהיינו, להזכיר המעלות ולהעלים החסרונות.

עוד מקשה הבן יהוידע: מדוע מקלסין את הכלה לפני החתן ולא את החתן בפני הכלה? 
ומתרץ: מכיון שאמרו בגמרא (קידושין מא.): "טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו" [מעדיפה 
האשה לשבת עם בעל שיש בו חסרונות ובלבד שלא תשב בודדה]. לכן יותר ממה שצריך 

החתן למצוא חן בעיני הכלה, צריכה היא למצוא חן בעיני החתן.



הלב נקרע. אין מילים אחרות שתבטאנה את התחושות נוכח 
התאונה המחרידה באוטובוס של 'אגד'. התגובה הראשונית היא 

ּדֹם ַאֲהֹרן", וכי מה אפשר לומר?! למעשה אי-תגובה, בבחינת "ַוּיִ

מאמינים בני מאמינים אנו שהקב"ה מנהל את עולמו בצורה 
הכי טובה, גם אם לפעמים איננו מבינים. אך אסור שנפטור את 
המקרה באמירה של "אמונה פשוטה" בלבד, ללא שינוי מעשי 

בדרך!

הלוא גם כאשר קורה משהו ב'קוטב הצפוני', אנו יודעים שיש 
לו משמעות עבורנו - על אחת כמה וכמה כאשר המוות עולה 
בחלוננו! כאשר מקריבים קרבנות עולה, כשרים וטהורים, מטּובי 

בנינו!

כאשר מתרחש פיגוע, מתגנבת ללב תחושת כעס והאשמה כלפי 
המחבל, שולחיו ותומכיו. גם אם אנו יודעים שבסופו של דבר 
המחבל אינו אלא "המקל" של הקב"ה, עדיין סבורים באיזשהו 
מקום שיש למי לכוון את חיצי האשמה... אך בתאונת דרכים - 
גם אם היה מחדל - ברור שלא מדובר ברוצח שבכוונה תחילה 
יצא לדרך על מנת לקפד נפשות. במקרה שכזה מוטל עלינו ביתר 
שאת לא להשקיע את האנרגיות בהאשמות כלפי חוץ, כי אם 

בשינוי כלפי פנים.

* * *

לא נחזור כאן לכל מה שכבר נכתב במאמרים הקודמים במשך 
השנים, לפיו המידות טובות, אחדות ובין אדם לחברו מצילות 
אותנו מן הפורענות. נו, האם הגענו לאותה אחדות מיוחלת? האם 
התאזרנו באותה שמחת חיים שתקרין על סביבתנו טּוב וחסד? 
האם כבר מוותרים אחד לשני? דנים לכף זכות? הלוואי שהיינו 
במצב בו יכולנו לציין 'ִוי' לצד כל השאלות הללו, ולהכריז בקול 

"לא בשלי הסער הזה"...

בפסגות  והעפילו  עצמם  את  תיקנו  מעטים  לא  יהודים  נכון, 
די  שלא  משמים  לנו  מראים  פעם  מידי  אך  המידות.  עבודת 

באותם יחידים, והשינוי לטובה צריך להקיף את הכלל!

לא נעים, אבל האסונות של שנת תשע"ו - מהפיגוע הראשון 
בחג הסוכות ועד התאונה האחרונה - מתמקדות ברובן בציבור 
שומרי התורה ומצוות, האם זה לא מחייב אותנו יותר?! כנראה 
את  לחולל  שבידנו  בגלל  שדווקא  כנראה  בידינו.  שהאחריות 

השינוי יותר מאחרים, גם התביעה מאתנו רבה יותר.

זו  אסון,  כזה  בעקבות  שינוי  לחולל  חשובה:  נקודה  ועוד 
לא פריבילגיה - כי אם חובה. ועד כדי כך שניתן לומר: מי 

שממשיך את חייו בשוויון נוכח האסון ייתכן שנכשל ב"לֹא ַתֲעֹמד 
ימנע  לטובה  ששינוי  מאמינים  אנחנו  אם  ח"ו.  ֵרֶעָך"  ם  ּדַ ַעל 
אסונות, הווה אומר שאנו עוסקים כאן ב"פעולות מצילות חיים" 

שחלילה להימנע מלבצע אותן!

ניתן לתרגם  השלב הראשון הוא מּודעּות, ולאחר שזו קיימת 
אותה למעשים, לפעולות ולא להסתפק בדיבורי חיזוק. אם נזכה 

יקיף השינוי מעגלים רחבים עוד ועוד, עדי נזכה לישועה.

* * *

אומר ועושה:

כדי להחדיר לנפש ערכי מידות טובות ובין אדם לחברו, חובה 
לפעול כבר בגיל ינקות. לשם כך פתחנו תוכנית מתאימה שמזה 
שנים מתפקדת בהצלחה במגוון 'חיידרים' ובתי ספר. בדרך כלל 
מקיפה התוכנית שנת לימודים שלימה, אך הפקנו במיוחד חוברת 
לימוד מקוצרת שמתאימה ללימוד בחלק משנת הלימודים (כגון 

מפסח ועד סוף שנה).

אנו מכריזים בזאת על מבצע שיאפשר ל-100  בעקבות האסון, 
החוברת  לתוכנית הלימודים המקוצרת.  מוסדות חדשים להצטרף 
מיועדת ללימוד חד-שבועי, כולל תרגולים להפנמת החומר (מוסד 
שירצה להקדיש שני שיעורים בשבוע, יוכל בתקופה זו לסיים את 

החוברת השנתית הרגילה).

ומכאן יוצאת הקריאה לא רק למנהלי המוסדות ואישי החינוך, 
יכולתכם  ככל  פעלו  יקרים.  וקוראים  הורים  גם אליכם  כי אם 
עם  המלמדים,  עם  תדברו  מלך,  של  ללגיונו  יצטרפו  שילדיכם 
תלמד  לשכנעם שהכיתה  עד שתצליחו  המפקחים  עם  המנהלים, 
את החוברת. לרבבות הילדים שלמדו ולומדים בחוברות בעקביות 

ומפיקים ממנו תועלת עצומה בבניית אישיות בעלת מידות טובות!

אם לא עכשיו אימתי? הקב"ה מדבר אתנו - האם לא נקשיב? 
ובל יאמר האדם מי אני ומה אני? בכוחו של כל מחנך והורה 

להשפיע על רבים!

ובל נשכח, עד כמה שהאסונות מצערים אותנו מי שמצטער 
בצערם של ישראל עוד יותר מהם עצמם זאת השכינה. כל פעולה 
קטנה מצדנו תגרום לה לנחת רוחו ותקרב את הגאולה השלמה 

במהרה!

חיבורים  לשלוח  מוזמנים  הק'  הישיבות  בחורי 
המבצע  מתמקד  בו   - מעישון'  'מניעה  בנושא 
הנוכחי. פרס ראשון - 1000 ₪ 4 פרסים בסך 500 

₪ 35 פרסים בסך 200 ₪

הכתובת למשלוח: 1) אצל הנציגים בישיבות 2) ת.ד. 
1008, מיקוד 9100901 ירושלים 3) בפקס 02-5375618

[דרושים נציגים בישיבות הק' שירכזו את המאמרים 
עם מתן שכרה בצידה, נא לפנות ל-02-5380936]

תנאי המבצע: במסגרת המבצע מוזמנים בחורי ישיבות לשלוח חיבור בכתב, שיתייחס 
למניעת עישון. - "נמק לפי ראות עיניך מה גרוע כל כך באותה סיגריה יחידה שברגע של 

קלות דעת מוכנסת לפה צעיר".
1) על החיבור להכיל תוכן מקורי, מעניין ומשכנע בכל סגנון שתבחר: הלכתי / אגדי / 

סיפורי / פובליציסטי / מוסרי / היתולי / ספרותי / מחקרי וכדו'. 
2) אורך החיבור בין 200-500 מילה בכתב יד ברור וקריא (עדיף מודפס במחשב)

3) יש לציין שם, כתובת ומספר טלפון מדויקים של השולח. במידה והסיפור נסוב על אדם 
מסוים, יש לציין גם את פרטיו. (המעונין שפרטיו ישארו חסויים, יציין זאת במפורש)

4) על החומר להגיע לא יאוחר מראש חודש אייר תשע"ו
5) החומרים לא יוחזרו אלא יהפכו להיות רכוש 'הליגה למלחמה בשחפת ובמחלות ריאה 
רשות  בקשת  ללא   - הציבור  לתועלת  לפרסמם  הזכות,  שמורה  ולו  ירושלים',  סניף   -

בהצלחהנוספת מהשולח [אלא אם צויין אחרת] ובמידת הצורך לערוך ולעבד את החומר.

מבצע החיבורים השני של "הליגה למלחמה בשחפת" בשיתוף "מכון אהבת אמת" יוצא לדרך


