
 סדרת עושים חיים
 רחמנות אמתית ורחמנות מזוייפת

שלום וברכה, נעים לפגוש את כם עוד פעם. אנחנו ממשיכים בתורה ז' חלק שני תורה "כרחמיו ינהגם" בפעם הקודמת למדנו קצת 

, איך מרחמים על הקטנים למעלה,היום נלמד קצת באות ב'. נזכיר שאם יש שאלות או הערות אפשר על אות א', דיברנו על הרמנות

 לשלוח לכתובת המייל )...( 

"ורחמן כזה הוא רק משה רבינו, כי הוא היה מנהיג ישראל, והוא יהיה מנהיג לעתיד, כי מה 

על ישראל  שיהה הוא מה שיהיה, ומשה רבינו היה לו רחמנות על ישראל, ומסר נפשו

אמר לו "ואעשך לגוי גדול"  שי"תוהשליך נפשו מנגד, ולא היה חושש על עצמו כלל. כי ה

והוא לא השגיח על זה כלל, רק אמר "אם תישא חטאתם". כי הוא רחמן ומנהיג אמתי, 

העולם הוא הדעת, ומי  והיה עוסק בישוב העולם, שיהיה העולם מיושב בבני אדם, כי עיקר

ו מן הישוב, ואינו מכונה אדם כלל, רק הוא חיה בדמות אדם. ומשה רבינו שאין בו דעת אינ

היה לו רחמנות והיה עוסק בישוב העולם, שיהיה העולם מיושב וממולא בבני אדם, הינ בני 

דעה כנ"ל, כי הוא פתח לנו אור הדעת, כמו שכתוב "אתה הראית לדעת כי ה' הוא 

 כי יש אלוקים שליט בארץ" האלוקים", כי משה פתח את הדעת וגילה לנו 

פה הרב'ה מתחיל לדבר על התכונה שנדרשת למי שרוצה לזכות ברחמים אמיתיים, את התכונה הזו היה למשה רבינו בשלימות. 

אנחנו מנסים לשאוב מנשמת משה שפע של דעת לזכות לרחם באמת. איזו תכונה הרב'ה מזכיר שיש לרחמן אמיתי? הדוגמא היא 

גל אומר ה' למשה: אני מכלה את העם הזה, שחוטא ועושה כאלה עוונות, ואני משאיר אותך, וכל עם ישראל כזאת. אחרי חטא הע

יהיו מהבנים שלך. "ואעשך לגוי גדול". משה לא חש לזה כלל. הוא לא מקבל את ההצעה הזו, עד כדי כך שהוא מבקש מה', שאם 

 בכלל את ההצעה הזו.הוא לא שומע לטענה שלו, שימחה אותו מהספר. משה לא מקבל 

ומשה רבינו היה לו רחמנות על ישראל, ומסר נפשו על ישראל והשליך נפשו מנגד, ולא היה ובלשון הרב'ה "

הדבר הכי חשוב הוא שרק הזולת וטובתו יעמדו לנגד עינו, ולא טובתו  –" אדם רוצה לרחם על הזולת חושש על עצמו כלל

עצמו. כי זה קורה הרבה שכשאדם רואה איזו מסכנות של מישהו, וזה מפריע לו, בתור אבא או מורה, או חבר. וכשהוא רוצה לעזור 

נות אמתית על אדם היא כשאתה חושב לו, הוא בעצם רוצה לעזור לעצמו, שהציפיות שלו מהעוללם יהיו כמו שהוא רוצה. אבל רחמ

היה הכי כדאי לו שכל עם ישראל ייקרא על שמו. אם הוא היה  -עליו, בלי שום נטייה כלפיך. כי למשה רבינו מצד טובתו האישית

הרי זו הטובה הכי גדולה שאפשר להציע למישהו! באמת, הפנימיות של ההצעה של ה' היתה שמשה יגלה  –חושב על טובתו 

 חמנות יותר גדולה. אבל בפשט זה מה שהציע לו. בעצמו ר

זה כאב  –אבל משה אמר "אם תשא חטאתם, ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת". אדם שיש לו ילד שלא מתנהג כמו שצריך 

נות איום. אי אפשר לתאר כמה זה כואב. אבל כדי לרחם באמת על הילד צריך לשים בצד את הציפיות שלנו, האכזבות שלנו, ההרצו

שלנו, ולחשוב על הטובה של, הרחמים עליו, בל בלי מה ייצא לי מזה. אע"פ שוודאי יצא לי טוב, כשהם ילכו בדרך הטובה תהיה לי 

 נחת מזה. אבל בלי זה זו לא רחמנות אמתית. כי רחמנות אמתית זה לחשוב על מה שהזולת צריך, ולא אני.

תם אנחנו לומדים ומקיימים את התורות. הכלל הכי מרכזי, שמשתמשים בו בשיעור הקודם הזכרנו את השמונה עשרה כללים שאי

הכי הרבה הוא הכלל הראשון, שתורה נלמדת ממקום למקום. אז באות ב' אנחנו רואים  שמשה רבינו מסר נפשו מנגד. באות י"ג 

תלויה בענווה, שכפי שאתה עניו  בסוף התורה כתוב על הענווה של משה רבינו, שלא היה אדם עניו כמותו. זאת אומרת שהרחמנות

כי זה כל כך מצוי אצל הורים שיש להם ציפיות מילדים, שכדי לא לחשוב על הציפיות שלנו מהילדים, אלא על כך אתה רחמן באמת. 

 צריך המון ענווה. כפי הענווה כך תהיה הרחמנות האמתית. –מה שחשוב להם 

זה אכזריות וכעס. נכנסים למצב שיש כעס בין ההורים והילדים. ההורים נהיה מצב של הפך הרחמים, ש –כשאין הרחמנות הזו 

מאוכזבים מהילדים, והילדים כועסים על ההורים, כי ההורים לא מרחמים עליהם, וכך נוצרת מערכת שלימה של כעסים, ואחר כך 

בינו מציע דרך פשוטה מאוד, כדי הולכים לפסיכולוג, ומטפלים, ומה והא עשה, ומה לא עשה, ומלא קשרים שקשה להתיר אותם. ר

לא ליצור את הקשרים הכי מסובכים בעוללם. הענווה של משה רבנו. התורה הזו, מי שיקרא אותה, ילמד אותה, יתחבר אליה, 

 תתחיל להופיע אצלו הענווה של משה רבינו ממש. –יתפלל עליה 

והוא יהיה מנהיג  כי הוא היה מנהיג ישראל, מה אחת בעולם., זו רק נשורחמן כזה הוא רק משה רבינואז נחזור על זה עם התורה: "

ומסר נפשו על  -שה רבינו היה לו רחמנות על ישראל. רחמנות אמתית. במה זה מתבטא? ה הוא מה שיהיה, ומיהלעתיד, כי מה ש

השגיח על זה כלל, רק ישראל והשליך נפשו מנגד, ולא היה חושש על עצמו כלל. כי השי"ת אמר לו "ואעשך לגוי גדול" והוא לא 

". השי"ת יעזור לנו בזכות רבינו הקדוש שנזכה שתהיה לנו ענווה אמתית. וזה אמר "אם תישא חטאתם". כי הוא רחמן ומנהיג אמתי

  יגרום לנו לחיים של רחמים אחד על השני, על הקרובים עלינו, יחסים של רחמים ולא של דינים וכעסים.


