
 דרך ארץ קדמה לתורה
ההקדמה הזו הכרחית, כי אם אין דרך ארץ אין תורה

השבת שלפני פסח השרף מקאצק היה אומר: 
יום שבת שלפני ", לשבת הגדול"קוראים לו 
וכות קוראים "שבת שובה", ואיך הכיפורים וס
 לשבת שלפני חג השבועות? ראוי לקרוא

"שבת דרך ארץ", משום שדרך ארץ קדמה 
 לתורה...

מפורש להיות  האמת היא, שבתורה אין איסור
כל אזכור  גם איןבעל מידות מושחתות, 

מידות. לא נאמר בשום מקום בתורה שאסור ל
 חמדן, קנאילהיות אדם כעסן, תאוותן, נקמן, 

אלא שאין שום אפשרות  .)וגו'(
קיים את מצוות התורה בלא ל

 שיהיו המידות הטובות
 .שרשות בתוכוומ

מצווה בתורה  לדוגמא, ישנה
של איסור נקימה ונטירה: "לא 

את בני  תיקום ולא תיטור
בקש פירוש, אם אחד מ". עמך

משכנו שילווה לו כלי מסוים 
ירוש שיש לו את הכלי הזה, יודע בפ מבקשהו

, מסרב המסיבה שאינה ברור הלה,אבל 
מגיע בעל הכלי ומבקש  ,. למחרתלהלוות

וצרה . לכאורה, נכלי אחר ללוות מן המבקש
 לחנך אותו, להראות לוהזדמנות פז  כאן

 צריך גם לתת. שבשביל לקבל  וללמד אותו

קודם כל לא לנקום. ורה מצווה אבל הת
כלומר, להלוות לו את הכלי. אבל עוד יותר 

יף אבל רק להוס ,רצה להלוות לואם י מזה:
למרות שאתמול לא משפט קצר בסגנון: "

ן רק לציי "הלוות לי, אני מלווה לך היום...
גם זה  לוות לך אמש...בקטנה את סירובו לה

 , כלומר, שלא'לא תיטורמצווה ' אסור. התורה
זכיר לו את המקרה שלא רצה להלוות לך רק י

)ברוב הראשונים משמע שאפילו הוא  ,אתמול
, שלא יהא לו עליו בליבו לעצמו לא יחשוב כך

 (.כלום

בלי כל  ,ד את מידותיומישהו שלא עבד ועיב
לקיים את המצווה  לא יהא מסוגלספק, 

התורה  .רבות כהנה עודו ,הזודאורייתא 
, וגדרי מלאה במצוות שבין האדם לחבירו

 .למאותיהן אלו חז"ל למצוות התורה

זה עומק הפשט במאמר חז"ל "דרך ארץ קדמה 
קיים את התורה כלומר, בכדי ללתורה". 
ן את המידות, אין אפשרות לתקמוכרחים 

 לקיים את התורה בלא תיקון המידות.

אכן התורה מלמדת אותנו איך לנהוג ומה 
שכמובן העבודה על תיקון  אלא לעשות.

המידות לא צריכה להיות על חשבון לימוד 
עם  בד בבדהתורה. כלומר, 

צריך גם לקחת וללמוד  הלימוד
תקן את ל ,לחיי המעשה

עצמינו להיות כלים ראויים 
לקחת את  לקבלת התורה.

התורה כאמת המידה, על פיה 
לעצב את חיינו בכלל 

 ומידותינו בפרט.

הגיע אל הרבי מקאצק זצ"ל 
פעם יהודי והתרברב בפניו כי 'למד את 

נענה הרבי ושאלהו: "אכן למדת את הש"ס'. 
 הש"ס, אבל מה היא לימדה אותך?"

 זהו "ללמוד על מנת לעשות". 

נחיל לנו את לה ימוד התורה עצמה צריכהל
 הדרך ולעצב את המהות, על פי דברי התורה

שנזכה להמשיך ולהשיג , לרכוש את מידותיה
 בה עוד ועוד ממעמקיה הבלתי נדלים לעולם.

 עם בואו מן הגולה הזועמת, ,יבז'הרב מפונ
 האבותבתי ראשית לכל בנה בבני ברק את 

לאחר מכן את הישיבה. והסביר מפני ורק 
שחז"ל אומרים )סוטה יד.( שהתורה תחילתה 
גמילות חסדים, לכן הוא מתחיל בגמ"ח שזו 

 הקדמה טובה לתורה...

★ 

גם נהגו ישראל קדושים להתחיל  מהסיבה הזו
ל שבוע פרק בפרקי אבות מחג הפסח ללמוד כ

בכדי להגיע המכונה גם כן "מסכת מידות", 

 

 
גדה של נו בהשורר ,בליל הסדרלא מזמן, 

"אילו קרבנו המקום לפני הר סיני  פסח:
שואלים ולא נתן לנו את התורה, דיינו". 
להר סיני כולם: וכי מה ערך יש להתקרבות 

את  אם לא היינו מקבלים לאחר מכן
 התורה? מדוע דיינו בזה?

בקירוב הזה ש שהכוונה היא ,ומיישבים
את כל עם ישראל לפני הר ירב הקב"ה שק

האחדות הזו רק בשביל  דיינו. -סיני 
 ,קודם מעמד הר סינישירדה על ישראל 

היה  -כאיש אחד בלב אחד  שעמדו כולם
 ...די

ויחן לשון "ויחן שם ישראל נגד ההר", 
כלל  "כאיש אחד בלב אחד". :מפרש"ייחיד, 

ליו ניתנה ישראל עמדו שם מול ההר ע
תורה, וליבם היה אחד. כולם באחדות 

 מופלאה.
האחדות הייתה כה אחידה ואיתנה, עד 
שמבואר בגמרא )זבחים קטז( שהגוים באו 

"מה קול ההמון  :לשאול את בלעםבבהלה 
שמא מבול בא לעולם?" הזה אשר שמענו, 

שפירא מלובלין זצ"ל,  מסביר המהר"מ
ים לא הצליחו להבין מדוע זה כל בני ישהגו

איך שייך  ראל מאוחדים כל כך, הייתכן?יש
נודדים עצומה שכזו יהיו קבוצת ש

אלא מה,  עד אחד?ביניהם מאוחדים 
הסיקו בהגיונם, כנראה שמבול עומד 

אין שום סיבה אחרת  לשטוף את העולם,
  שיהיו כה מאוחדים...

אלו השגותיו של גוי, הוא אינו מסוגל 
שג כזה של אחדות להבין שקיים מו

 אמתית לשם ה'...
על הר סיני,  נאמרושעשרת הדברות 

לא : "...לא יהיה לך... בלשון יחיד נאמרו
מהסיבה  תשא... זכור את..." וכו', גם זה

י ישראל עמדו כאיש הזאת, משום שבנ
אחד. ללא פילוגים וללא מחנאות, ללא 
מריבות וללא חילוקי דעות: עם אחד, 

 תורה אחת. -שאיפה אחת 
האחדות הזו אפוא, נחוצה לנו כעם. 

נורא הוד שקבע את צלם מאותו מעמד 
זה הדבר  ,נו לכל הדורותת תבניתדמו

 .ומיוחד שמגדיר אותנו, היותנו עם אחד
ברגע שאף אחד  ואחדות יכולה להתממש

לא יחוש מרומם ונעלה מזולתו, אלא כולנו 
, שמייחדים את שמו של אחד, בני אב אחד

המחלוקות ייעלמו ה' אחד, אזי כל 
 נפלאה.מפוארת ותחתיהם תצמח אחדות ו

הלוואי ונזכה לבוא כולם בברית יחד, 
 נעשה ונשמע נאמר כאחד!

 

__________________________________________________

_______ 
 מענינא דיומא

 «המשך בעמוד הבא 

 

מת ַא היא התורה

 יש על פיה המידה

לעצב את חיינו 

מידותינו את בכלל ו

 ...בפרט

 דבר העורך

 
היא תורה  תורה לשמה זו

 )סוכה מט:( של חסד
 

 אמרת כנף
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מידותינו מתוקנות ליום מתן תורה כאשר 
 את המצוות הנאמרות בתורה. לקבל

ידוע מעמוד המוסר והמידות רבי כבר אמנם 
ישראל סלנטר זצ"ל, שלשבור מידה אחת קשה 

על אף שהמילים  יותר מלסיים את כל הש"ס.
כני ולא משהו ט 'לתקן את המידות' נשמע

 ה קשה שבמקדש.עבודזו אכן  מורכב במיוחד,
 לתיקון.ירידתנו לעולם: אבל זו סיבת 

 מנחיל לנו, הרמב"ן באיגרת לבנוישנה דרך ש
א ששורש כל המידות הרעות הי ו,אומרב

תיקון כל המידות הוא על  שום כך,מו ,הגאווה
ידי ענווה. החשבון הוא פשוט: אדם עניו אינו 

, ועניו הוא משום שאי אפשר לפגוע בוכועס, 
גם מקבל ומעריך כל אדם ולא חושב שהוא 

, מן ההכרה ומשם ראוי בכלל לפגוע במישהו.
 .הדרך סלולה לעבודת ה' והצלחה בתורה הזו,

להגיע איך נותן שם גם עצה טובה  מב"ןרוה
"תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל  :לזה

זו גם  דיבור בנחת, בשלווה.אדם ובכל עת". 
חות: אחת מטקטיקות התקשורת היותר מוצל

גם אם סערה מתחוללת בתוכך, מכל מקום, 
הדם צא מפיך לא ישקף את הדיבור שיו

, הגם שהוא הריסון הזהו שמבעבע בתוכך.
מרגיל גם את הפנימיות  חיצוני, בכל זאת הוא
וההבנה הזו היא השורש: לקחת הכל בשלווה. 

אין לנו זכות לכעוס על שום אדם, אבל גם 
ואין מי שיכול  אין לנו מה להפסיד בעולם

להפסיד לנו משהו בעולמו של הקב"ה. "כי 
 ממך הכל ומידך נתנו לך".

 התין כמוכלי חשוב מאהענווה, אפוא, היא 
ח ממ" לקבלת התורה. היא נמנית כאחת

את רבינו נים שהתורה נקנית בהם. הקניי
התייחד  - הגדול משה שמסר לנו את התורה

  .במידה הזאת

, האיש שהוציא משה רבינוהדברים מבהילים: 
שראל לצאת מן וגאל והנחה את כלל י

מר להם והוא א, םהשעבוד הנורא במצרי
מי אני בכלל?  ".: "ונחנו מהבענווה אין קץ

 ימדנו כי את התורה קונים בענווה.הוא כבר ל

 בשם המהר"ל אומרים על מאמר חז"ל
משולה למים, ומים טבעם לרדת  שהתורה

למטה, לשאוף אל הנמוך, וזאת אפוא הסיבה 
שמצטבר שהעניו קולט את כל העושר 

, משום שהוא מנמיך עצמו וכך שלמטה
כך גם . 'מכל מלמדי'.. מגיעים אליו כל הפנינים

התורה עצמה ניתנה על הר סיני, הנמוך 
 שבהרים.והצנוע 

 להגיע אל קבלתבע"ה  ייתן ה' ונזכה כולנו
ותיקון ושלמות מתוך שמחה התורה 
 המידות...

 הגליון יו"ל בחסות תכנית "עיר ללא אלימות", עירית בית שמש | לתגובות וקבלת העלון במייל:  

 
 

 
 

 למי מחויבים לגמול חסד
 

 "מדכתיב "אם כסף תלווה את עמי
לומדים חז"ל שכל מי שהוא בכלל עם 
ישראל; בין איש ובין אישה, קטן וגדול, 

לכולם  אוהב או שונא, ,עשיר או עני
 מחויבין לגמול חסד ללא הבדל.

 גם אם האדם הוא פוקר באחת
ממצוות התורה לתיאבון, עדיין מצווה 
לעזור לו בעת מצוקתו ולהלוות לו בעת 
דחקו. אבל אם אינו מאמין בי"ג עקרים 

דינו כאפיקורס ואין מצווה ואף אסור  -
 לעזור לו.

 אם יודע שהמבקש צריך את הכסף
איסור, וודאי אסור דבר י לבצע בו בכד

 לתת לו ונקרא מסייע לדבר עבירה.

 גם מחלל שבת בפרהסיא אינו בכלל
העם ודינו כעובד עבודה זרה. וכן מלשן 

 אין לגמול עמו חסד. -

 אין לך דבר העומד  -ואם עשו תשובה
 בפני התשובה.

 ואם רק חושד בו שהוא עובר על אחד
, וודאי שאינו נפטר האיסורים הללו

משום כך מלגמול עמו חסד. ואם הוחזק 
אין לגמול עמו  -לכל בעניין הרע הזה 

 חסד.

 צריך להלוות גם לשונא, ולא מבעיא
שונא שלא כדין שמחויב לגמול לו חסד, 
אלא אפילו שונאו בדבר שמצווה 

ראה אותו עובר על לשנאתו )כגון ש
המפורסמין בישראל  אחד מן האיסורים

ר לו, כל עוד גם כן צריך לעזו לאיסור(
 כאמור. -הוא מאמין בי"ג עקרים 

 הנפ"מ בין שונאו כדין לשונאו שלא
ווצר כאשר אוהבו ושונאו יבקשו תיכדין 

ממנו הלוואה והוא יכול לתת רק לאחד 
מהם, כי אז תלוי, אם הוא שונאו כדין, 
האוהב קודם מפני שההגון קודם. אבל 

מצווה  -אם הוא שונאו שלא כדין 
ת לו יותר מאשר להתגבר ולהלוו

 לאוהב...

 

 ברגישות -אם כסף תלווה 
 

 הגאון רבי מנחם מנדל מלובביץ'
פסע כמדי צמח צדק", , בעל ה""אעיז

 כנסת לתפילתבוקר בהשכמה אל בית ה
, אחד יהודי פשוטבשחרית. בדרך פגש 

היום הוא יום השוק שח בפניו כי שהחל 
העירוני, ועליו לקנות סחורה וחסרים לו 

האם יש לרבי  הוא שאל .יםרובל השלוש
 להלוות לו את הסכום הדרוש לו.

ו שאין עליו הרבי התנצל בפניו ואמר ל
כסף כרגע, אבל הוא ביקש ממנו שיואיל 

אחר התפילה, איתו לביתו נא לבוא 
 ילווה לו.ו

הרבי נכנס אל בית הכנסת והתכונן 
: הרי , אך לפתע נמלךלקראת התפילה

בזמן הזה יכול המבקש לעשות מסחר 
עד לאחר  מעכבו אפוא בכסף ואני

, אם כן עדיף שאלווה לו קודם התפילה
  .שלא יפסיד ,התפילה

יצא יד ממעשה,  -תכף למחשבה 
לחפש את אותו יהודי שביקש  החוצה

. כאשר פגש אותו ממנו את ההלוואה
ביקש ממנו שילווהו הביתה. הם שבו 

 לבית הרבי, שם הביא לו את הרובלים.

כמה מחשבה, רגישות, חשבון הלכה, 
 דקדוק הדין ולב יהודי חם...

 

 
 

 לא על חשבון השני -להתרומם 
 

הגר"א זצ"ל, שבהיותו כבן ארבע שנים כבר היה מקדיש את מסופר על גאון ישראל ועוזו 
רוב שעות יומו ללימוד התורה. גם אחר סיום הלימוד בבית המלמד היה ממשיך ללמוד 

מוד התנ"ך והמשניות, והוא, כאמור, זאטוט בן ארבע בביתו שעות ארוכות והיה מפליג בלי
 בלבד.

, הילד רכן על גבי החומש ובמשך שעות ץ ביותריום אחד ראהו אביו איך הוא מתאמ
האב שהחל לחשוש . ארוכות לא העתיק את עיניו משם בהתמדה עצומה ויגיעה גדולה

 בחוץ.המשתובבים צא לשחק עם חבריו הילדים ישי וה עליווציו הפסיקו הילד, לבריאות

ר הסבי ,, אך כעבור דקות אחדות חזר. לשאלת אביוהוא עשה כמצוות אביו ויצא החוצה
רוך רת קרש אשייצרו בעזלתרת הייתה זו נדנדה מאו '.שמצא את חבריו משחקים ב'נדנדה

מתיישבים על שני קצוות הקרש היו  לפי תור, ושני ילדים ,על גבי אבן כלשהי שהניחו
חברי  -. אמר: איני יכול לשחק משחק כזה שבכדי להיות למעלה להנאתם ומתנדנדים

 יצטרך לרדת למטה...

הקפדתו על כל תג של מצווה  זו הייתה אבן דרך לחיים מלאים ועמוסים בתורה עם חסד.
 בימי מגוריו בעיר שתאות. ומסופר שפעםהייתה מפליאה ומעוררת ה בירואדם לחשבין 

, המחלוקת שהתפרצה בין שני ניצים, הלכה פעם מחלוקת גדולה בעירתעוררה וילנא, ה
 והתפתחה וסחפה את בני העיר כמעט כולם.

כאשר אש המחלוקת גברה, ושטף של לשון הרע ורכילות איים להציף את העיירה 
קם ועזב את והגר"א מצא כי אינו יכול להשפיע ולכבות את להבות המחלוקת, הקדושה, 

וכך, במשך תקופה ארוכה  מפני המחלוקת כמפני אש לכל דבר! הוא ברח העיר ללא אומר.
 עד שהמחלוקת בווילנא שככה לחלוטין, כי אז שב אל עירו.ת, שהה בעיר אחר

ורגישות גדולה כל כך לזולת אין פלא שהיה כה גדול ורם עם מידות נעלות שכאלו 
 ...דרך לדורות דרכו ותורתו ציינוו בענקים

 אהבת חסד
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