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ָרּפ ָּ ַָ ָו פ ָר ָָ
ּטֹוב ָּכרו פהו חֹובו פהו

ּכֹו  ּמו ֶעֶׂשרפהו
ְּבָפָרָׁשה זֹו ַמְתִחיל ֵסֶדר ַמּכֹות ִמְצַרִים )שמות פרק ז פסוק כ והלאה(. 
ְוַכּמּוָבן  ה’,  ִּבְׁשִליחּות  ַמּכֹות  ְלַפְרֹעה  ְונֹוֵתן  ַמִּגיַע  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה 
ֶּדֶבר,  ָערֹב,  ִּכִּנים,  ְצַפְרֵּדַע,  ָּדם,  ַהַּמּכֹות:  ֵסֶדר  ֶאת  יֹוְדִעים  ֻּכָּלם 
ְׁשִחין, ָּבָרד, ַאְרֶּבה, חֶֹׁשְך, ְּבכֹורֹות. ִמָּכל ַמָּכה ֶאְפָׁשר ִלְלֹמד ֶלַקח 

ְוִׁשעּור ָעצּום.



ּכֹו פדצ”ך מו
ֲאָבל ִאם ָנִׂשים ֵלב, ִנְרֶאה ֶׁשַּמּכֹות ָּדם ְצַפְרֵּדַע ְוִכִּנים ֹלא ַנֲעׂשּו ַעל 
ַאֲהֹרן  ֶאל  ֱאֹמר  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  “ַוֹּיאֶמר  ַהּתֹוָרה:  אֹוֶמֶרת  מֶֹׁשה.  ְיֵדי 
ַקח ַמְּטָך ּוְנֵטה ָיְדָך ַעל ֵמיֵמי ִמְצַרִים ַעל ַנֲהֹרָתם ַעל ְיֹאֵריֶהם ְוַעל 
ֶאֶרץ  ְּבָכל  ָדם  ְוָהָיה  ָדם,  ְוִיְהיּו  ֵמיֵמיֶהם  ִמְקֵוה  ָּכל  ְוַעל  ַאְגֵמיֶהם 
ַרֵּבנּו:  ְלמֶֹׁשה  אֹוֵמר  ה’  יט(,  ז,  )שמות  ּוָבֲאָבִנים”  ּוָבֵעִצים  ִמְצַרִים 
ְלַאֲהֹרן ֶׁשַּיֲעֶׂשה”, ָלָּמה? מֶֹׁשה ֹלא  “ַאָּתה ַאל ַּתֲעֶׂשה ְּכלּום, ַּתִּגיד 
ָהָיה ָנֶכה ָחִליָלה, הּוא יֹוֵדַע ַלֲעֹבד, זֹו ַּגם ֹלא ֲעבֹוָדה ָקָׁשה, ְּבַסְך 
ֶאת  ִלְׁשֹלַח  ָצִריְך  ָלָּמה  אֹותֹו.  ּוְלַהּטֹות  ַהַּמֶּטה  ֶאת  ְלָהִרים  ַהֹּכל 
ַאֲהֹרן? אֹוֵמר ַרִׁש”י ְּבֵׁשם ַהִּמְדַרׁש ַרָּבה )פרשת וארא פרשה ט אות י(, 
ְלִפי ֶׁשֵהֵגן ַהְיאֹור ַעל מֶֹׁשה ְּכֶׁשִּנְׁשַלח ְלתֹוכֹו, ְלִפיָכְך ֹלא ָלָקה ַעל 

ָידֹו ֹלא ַּבָּדם ְוֹלא ַּבְּצַפְרְּדִעים ְוָלָקה ַעל ְיֵדי ַאֲהֹרן. 

ֶׁשָּצִריְך  ְמִביִנים  ֲאַנְחנּו  ְּתמּוִהים.  ְּדָבִרים  ַהִּמְדָרׁש  ְּבִדְבֵרי  ֵיׁש 
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ֹלא  ִמיֶׁשהּו  ִאם  ְוֹלא  טֹוָבה,  ְלָך  עֹוֶׂשה  ִמיֶׁשהּו  ִאם  טֹוָבה  ְלַהִּכיר 
ֵהַרע ְלָך. ַאָּתה עֹוֵבר ְלַיד ִמיֶׁשהּו ָּבְרחֹוב ְוהּוא ֹלא ָנַתן ְלָך ְסִטיָרה, 
ֲאָבל  ִּבְכָלל??  ְסִטיָרה  ֶׁשִּיֵּתן  ָלָּמה  טֹוָבה?  לֹו  ְלַהִּכיר  ָצִריְך  ַאָּתה 
ֶׁשֹּלא  ַלְיאֹור  טֹוָבה  ְלַהִּכיר  מֶֹׁשה  ֶׁשָּצִריְך  ַהּתֹוָרה  אֹוֶמֶרת  ָּכאן 

ִהְטִּביַע אֹותֹו.

ֵנס ַהַהָּצָלה ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשֹּלא ָטַבע ַּבְיאֹור, ִנְרֶאה ְּכֵנס ִטְבִעי ֵּכיָון 
ֶׁשִאּמֹו יֹוֶכֶבד ָׂשָמה אֹותֹו ְּבתֹוְך ֵּתָבה ִּבְקֵני ַהּסּוף )שמות ב, ג(, ְוַעל 
ִּפי ַהֶּטַבע ַהֵּתָבה ָׁשָטה ְוָצָפה, ְוֹלא טֹוַבַעת. ֶזה ֹלא אֹוִקָּינֹוס, ֵאין ָׁשם 
ַּגִּלים ְּגבֹוִהים. ְוִאם ֵּכן, ַעל ָמה ָצִריְך ְלַהִּכיר טֹוָבה ַלְיאֹור? ַהְיאֹור 

ֹלא ָעָׂשה ׁשּום ַמֲעֶׂשה ְמֻיָחד? 



חֹול” ִּיְטְמָנהּופּבו ַו ”
ְנֵטה ֶאת  ַאֲהֹרן  ֱאֹמר ֶאל  ַהָּפָרָׁשה: “ַוֹּיאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה  ַמְמִׁשיָכה 
ַהִּמְדָרׁש  ְוַגם ָׁשם אֹוֵמר  ָהָאֶרץ” )שמות ח, יב(,  ֲעַפר  ְוַהְך ֶאת  ַמְּטָך 
)פרשת וארא פרשה י אות ז(, ֹלא ָהָיה ֶהָעָפר ְּכַדאי ִלְלקֹות ַעל ְיֵדי מֶֹׁשה 

ַעל  ְוָלָקה  ַּבחֹול,  ַוִּיְטְמֵנהּו  ַהִּמְצִרי,  ֶאת  ְּכֶׁשָהַרג  ָעָליו  ֶׁשֵהֵגן  ְלִפי 
ְיֵדי ַאֲהֹרן. 

עֹוד ַּפַעם מֶֹׁשה ָצִריְך ְלַהִּכיר טֹוָבה. 

 - ַּבחֹול”  “ַוִּיְטְמֵנהּו  ַהִּמְצִרי?  ֶאת  ִּכָּסה  ֶהָעָפר  ֵאיְך  ֲהֹלא  ָמה?  ַעל 
מֶֹׁשה ִּכָּסה ֶאת ַהִּמְצִרי ֶּבָעָפר ֶׁשָהָיה מּוָכן ָׁשם ַלִּבְנָין )חזקוני שמות 
ָקם  ֶׁשֶהָעָפר  ְוֹלא  ַהְּפֻעָּלה,  ֶאת  ָעָׂשה  ֵּכן הּוא  ְוִאם  יב(,  פרק ב פסק 

ֶׁשהּוא  ָּדָבר  ַעל  ַהּטֹוב  ַהָּכַרת  ָצִריְך  ָמה  ַעל  ְוׁשּוב  ַמֲעֶׂשה.  ְוָעָׂשה 
ְסַטְנַּדְרט ְוִטְבִעי? 

ָהָאָדם ָּכל ַהַחִּיים הֹוֵלְך ְוהֹוֵלְך ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה, יֹוֵרק ַעל ָהֲאָדָמה 
ֶׁשֲאִני  יֹום  ַיִּגיַע  ַחֵּכה,  “ַחֵּכה  לֹו:  אֹוֶמֶרת  ָהֲאָדָמה  ָעֶליָה,  ְודֹוֵרְך 
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ַיִּגיַע ַהּיֹום ֶׁשַאָּתה ִּתְהֶיה ִמַּתַחת ָהֲאָדָמה”, ַהַּתְפִקיד  ֶאְדרְֹך ָעֶליָך, 
ֶׁשל ָהֲאָדָמה ֶזה ִלְקֹּבר.



ְטָמנו פָהָעְרָלהפֶּבָעָפר הו
ֶּדֶרְך ַאַּגב, ֵיׁש לֹוַמר ֶׁשֶּזה ַטַעם נֹוָסף ֶׁשל ַמה ֶּׁשֻּמְזָּכר ַּבֻּׁשְלָחן ָערּוְך 
)יורה דעה סימן רסט סעיף ה(, ֶׁשְּלַאַחר ַהְּבִרית ָצִריְך ִלְקֹּבר ֶאת ָהָעְרָלה 

פרשת  בזוהר  )עיין  ְּגדֹוִלים  סֹודֹות  ָּבֶזה  ֵיׁש  ַהּסֹוד  ְּבתֹוַרת  ָּבֲאָדָמה. 
לך לך דף צה ע"א, ובתיקוני הזוהר תיקון לז דף עח ע"ב(, ַאְך ָּכאן ֹנאַמר 

חֹוְזִרים  ָאנּו  ִּתְדֲאִגי,  ַאל  ָלֲאָדָמה,  ֵעָרבֹון  ָלֵתת  ְּכֵדי  ָּפׁשּוט:  ַטַעם 
ֵאַלִיְך, ֲאַנְחנּו ָׂשִמים ֹּפה ַעְכָׁשו ֵחֶלק ָקָטן ֲאָבל ֵּתֶכף ָיבֹוא ַהֶהְמֵׁשְך, 
ִׁשְבִעים, ְׁשמֹוִנים, ֵמָאה ָׁשָנה, ַאל ִּתְדֲאִגי עֹוד ַנִּגיַע, ְּכמֹו ַהְּפָתִקים 
ֲאַנְחנּו  ֶאָּלא  ֶזה,  ֶאת  ְצִריָכה  ֹלא  ָהֲאָדָמה  ָאׁשּוב’.  ‘ֵּתֶכף   – ָהֵאֶּלה 
ְצִריִכים ֶאת ֶזה ְּכֵדי ְלַהְזִּכיר ָלנּו ַמה ִּיְהֶיה סֹוֵפנּו )עיין אבות פרק ג 
משנה א(. ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשַאָּתה ֹּפה ָלֶנַצח, קֹוֶנה ְנָכִסים ּוָבִּתים, ֲאדֹוִני, 

ֵיׁש ְלָך ֶּפֶתק ָּבֲאָדָמה ֶׁשָּכתּוב ָעָליו: ‘ֵּתֶכף ָאׁשּוב’.



ּדֹוָמם ּטֹובפלו ָּכרו פהו הו
ַנְחשֹׁב ְלֶרַגע, ִאם מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֹלא ָהָיה ַמֲחִזיר טֹוָבה ַלִּנילּוס ְוֶלָעָפר, 
ִמְתלֹוֵנן  ִנְפָּגע?  ָהָיה  ֶהָעָפר  ֶנֱעָלב?  ָהָיה  ַהִּנילּוס  קֹוֶרה?  ָהָיה  ֶמה 
ְלִמיֶׁשהּו? ֹלא ָהָיה קֹוֶרה ְּכלּום, ִּכי ֵהם ְּדָבִרים ּדֹוְמִמים. ָמה ָהַרֲעיֹון 

ְלַהִּכיר טֹוָבה ְלָדָבר ּדֹוֵמם? 



ָ”ּ ְּגֻדּלו פָהִר”יפִמיגו
ָנרּוץ ַּבְּזַמן ְּכַאְלַּפִים ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ְּבֵעֶרְך ִמְּזַמן ְיִציַאת ִמְצַרִים, 
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ִּכְׁשֹלֶׁשת  ִלְפֵני  ָהָיה  ִסיַני  ַהר  ַמֲעַמד  ָהִראׁשֹוִנים.  ִלְתקּוַפת  ְוַנִּגיַע 
ִלְפֵני  ִהְתִחיָלה  ָהִראׁשֹוִנים  ּוְתקּוַפת  ָׁשָנה,  ֵמאֹות  ּוְׁשֹלׁש  ֲאָלִפים 
ָהִראׁשֹוִנים,  ִמְּגדֹוֵלי  ְלֶאָחד  ַמִּגיִעים  ֲאַנְחנּו  ָׁשָנה.   900 ִּכ -  ְּבֵעֶרְך 
ַרִּבי ִיְצָחק ַאְלָפִסי, ָהִרי”ף, ָהָיה ַרב ָּגדֹול ְוֹראׁש ְיִׁשיָבה, ְוהּוא ִמָּנה 
ַאֲחָריו ֶאת ָהִר”י ִמיַגא”ׁש )מאירי בהקדמה לאבות, ועיין בשו”ת התשב”ץ 
חלק א סימן עב(, ַרִּבי יֹוֵסף ַהֵּלִוי ִאְּבן ִמיַגאׁש, ֶּבן ֶעְׂשִרים ְוֶׁשַבע. הּוא 

ָאַמר לֹו: “ַאָּתה ִּתְהֶיה ֹראׁש ְיִׁשיָבה”, ַעל ַאף ֶׁשַהֵּבן ֶׁשל ָהִרי”ף ָהָיה 
ַּתְלִמיד ָחָכם ָּגדֹול, ַרִּבי ַיֲעקֹב ַאְלָפִסי, הּוא ָאַמר ִלְבנֹו: ֲעַדִין ֹלא 
ִהַּגְעָּת ְלַדְרַּגת ָהִר”י ִמיַגאׁש )עיין במבוא לשו”ת הר”י מיגא”ש הוצאת מכון 
ירושלים עמוד 8(. ָהַרְמָּב”ם )הקדמה לפירוש המשניות(, ּכֹוֵתב ַעל ָהִר”י 

ִמיַגאׁש: ֵלב ָהִאיׁש ַההּוא ַמְבִעית ַּבַּתְלמּוד ָּכֹמהּו ֹלא ָהָיה ְוֹלא ִיְהֶיה. 
אֹוֵמר ָהַרְמָּב”ם: ָהָאָדם ַהֶּזה ַמְפִחיד ּוַמְבִהיל ְּבִעּיּונֹו ַּבַּתְלמּוד. 



לפָהִרי”ף ֶָ ֶּמְרָחץפ ָּבי פהו
ּוְבׁשּו”ת ָהִר”י ִמיַגאׁש )סימן רב(, ּכֹוֵתב ַעל ַהּנֹוֵׂשא ַהֶּזה ֶׁשל ַהָּכַרת 
ַהּטֹוב. ּוַמְתִחיל ַּבְּגָמָרא )בבא קמא דף צב ע"ב, ועיין במדרש תנחומא בובר 
פרשת מטות סימן ה(: ּבֹור ֶׁשָּׁשִתיָת ִמֶּמּנּו ַמִים ַאל ִּתְזֹרק ּבֹו ֶאֶבן. ָמה 

ַהֵּפרּוׁש? אֹוֵמר ָהִר”י ִמיַגאׁש: ַהְּגָמָרא ַהֹּזאת ִהיא ָמָׁשל ְוֻדְגָמא, ְלִמי 
ֶׁשֶּנֱהָנה ְוַנֲעָׂשה לֹו ּתֹוֶעֶלת ֵמֵאיֶזה ִאיׁש אֹו ֵמֵאיֶזה ָּדָבר ָּבעֹוָלם, ֵאין 
ָראּוי לֹו ַלֲעׂשֹות ׁשּום ַמֲעֶׂשה ֶׁשָּיבֹוא לֹו ֶנֶזק ִמֶּמּנּו. ֶנֱהֵניָת ִמַּמֶּׁשהּו? 

ִקַּבְלָּת ּתֹוֶעֶלת? ַאל ַּתֲחִזיר ָרָעה. 

ּוְמַסֵּפר ָׁשם ַעל ַרּבֹו ָהִרי”ף, ֶׁשֵאַרע לֹו ֵמִעְנָין ֶזה ִעם ִאיׁש ֶאָחד ְוֹלא 
ָרָצה ָלדּון אֹותֹו ְּכָלל, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ָיבֹוא ָלדּון אֹותֹו ְּבַמה ֶּׁשָּיבֹוא לֹו 
ֶהֵּזק ִמֶּמּנּו, ְוִנְמַנע ְמִניָעה ְּגדֹוָלה - הּוא ְמַסֵּפר ֶׁשְּלַרּבֹו ָהִרי”ף ָהָיה 

ִּדין ּוְדָבִרים ֶׁשַּׁשָּיְך ְלִעְנַין ַהָּכַרת ַהּטֹוב ְוהּוא ִנְמַנע ִמָּלדּון ּבֹו. 

ֶמה ָהָיה ַהִּמְקֶרה? ֶׁשהּוא ַז”ל ָחָלה ְוִנְכַנס ֵאֶצל ָאָדם ֶאָחד ַּבֶּמְרָחץ 
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- ָהִרי”ף ָהָיה חֹוֶלה ְוָהָיה ָצִריְך ְלִהָּכֵנס ְלֵבית ַהֶּמְרָחץ ְּכֵדי ְלַהִּזיַע 
ַלחֹוֶלה.  ָיָפה  ֵזָעה  ע"ב(  נז  דף  )ברכות  אֹוֶמֶרת  ַהְּגָמָרא  ָסאּוָנה.  ְּכמֹו 
ְוָלֵכן הּוא ִנְכַנס ַלֶּמְרָחץ ְוֶנֱהָנה ֵמַהֶּמְרָחץ. ַאַחר ָּכְך ִזֵּמן אֹותֹו ַּבַעל 
ִעּמֹו  ְוָעָׂשה  ַהְרֵּבה  ְוִכֵּבד אֹותֹו  ֶׁשַּיְבִריא  ַעד  ֶאְצלֹו  ֶׁשֵּיֵׁשב  ַהֶּמְרָחץ 
ְוָיַרד ִמְּנָכָסיו  ְוִהְבִריא. ּוַבֶהְמֵׁשְך ָמָטה ָידֹו ֶׁשל אֹותֹו ָהִאיׁש  טֹוָבה 
ֵּבית  ֶאת  ּוִמְׁשֵּכן  ֵמֲאָנִׁשים  ַהְלָואֹות  ָלַקח  ַהֶּמְרָחץ  ַּבַעל   – ְוִהְתַחֵּיב 
ְלַבֲעֵלי  ְלַׁשֵּלם  ְּכֵדי  ַהֶּמְרָחץ  ֵּבית  ֶאת  ִלְמֹּכר  ָצִריְך  ְוָהָיה  ַהֶּמְרָחץ, 
חֹובֹוָתיו. ִהִּגיַע ַהִּדּיּון ֶאל ָהִרי”ף ֶׁשִּיְפסֹק ָּבֶזה. ָאַמר ָהִרי”ף: ֲאִני ֹלא 
ָאדּון ְוֹלא אֹוֶרה ׁשּום ָּדָבר ְלַגֵּבי ַהֶּמְרָחץ ַהֶּזה, ֵּכיָון ֶׁשֶּנֱהֵניִתי ּבֹו, 
ֲאִני ֹלא ַאֲחִזיר ַלֶּמְרָחץ ַהֶּזה ָרָעה, ֶנֱהֵניִתי ֵמַהֶּמְרָחץ ַוֲאִני ֹלא ֶאְכֹּפר 

ַּבּטֹוָבה ֶׁשֶּנֱהֵניִתי ֵמַהֶּמְרָחץ ִּכְבָיכֹול. 

ְוׁשּוב ִנְׁשֶאֶלת ַהְּׁשֵאָלה, ָמה ַהֶּמְרָחץ ַמְרִּגיׁש? 

ּוְמָבֵאר ָׁשם ָהִר”י ִמיַגאׁש, ֶׁשִאם ָהָיה ֶזה ְּבדֹוֵמם ֶׁשֵאין לֹו ַהְרָּגָׁשה ָּכל 
ֶׁשֵּכן ְוַקל ָוֹחֶמר ַעל ְּבֵני ָאָדם ַהַּמְרִּגיִׁשים ְּבֶהֵּזק ּוְבתֹוֶעֶלת ֶׁשִּיְהֶיה ֶזה 
ָׂשנאּוי ַלֲעׂשֹותֹו – ִלְנֹהג ְּבֵאיזֹו ֶׁשִהיא ָרָעה ְלִמי ֶׁשָעָׂשה ְלָך טֹוָבה. 
ְוָהעֹוֶׂשה יֹוֵצא ִמּׁשּוַרת ַהּמּוָסר ְוֶדֶרְך ֶאֶרץ - ִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ָּכֶזה ָּדָבר 

הּוא ָאָדם ְּבִלי מּוָסר ּוְבִלי ֶּדֶרְך ֶאֶרץ. 

ִמִּדְבֵרי ָהִר”י ִמיַגאׁש ָאנּו ְמִביִנים ַּכָּמה ַחָּיִבים ְלַהִּכיר טֹוָבה ְלֵאּלּו 
ֶׁשֵהיִטיבּו ִאָּתנּו, ְוַהְנָהַגת ַהָּכַרת ַהּטֹוָבה ַלּדֹוֵמם ִהיא ִמְׁשֵּתי ִסּבֹות: 
ִנְתַרֵּגל  ְוַהְּׁשִנָּיה ֶׁשֹּלא  ָאָדם,  ִלְבֵני  ָוֹחֶמר  ַקל  ִמֶּזה  ֶׁשִּנְלַמד  ָהַאַחת, 

ְלָהִׁשיב ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה. 

ְוַהְּמִאיִרי )בבא קמא דף צב ע”ב דיבור המתחיל אע”פ( מֹוִסיף ְואֹוֵמר: ַאף 
ַעל ִּפי ֶׁשָראּוי ְלִהָּזֵהר ֶׁשֹּלא ְלַבּזֹות ׁשּום ָאָדם ָּבעֹוָלם, ִמָּכל ָמקֹום 
ָראּוי ְלִהָּזֵהר ָּבֶזה ְּבַתְכִלית ָהַאְזָהָרה ְּבִמי ֶׁשִּנְתַּכֵּבד ּבֹו ְוִנְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו, 
ֶׁשֹּלא ְיַהְרֵהר ְלַבּזֹותֹו ְּכָלל. אֹוֵמר ַהְּמִאיִרי, ֲאִפּלּו ַאל ַּתְחשֹׁב ְלַבּזֹות 
אֹותֹו, ִּכי הּוא ָעָׂשה ְלָך טֹוָבה. ְוָכל ָהעֹוֶׂשה ֵּכן יֹוֶרה ַעל ְּפִחיתּות 
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ִמָּדה ְוִסְגנֹון ֶטַבע ָּפחּות ְוִנְמָאס - ּוַבִּמִּלים ֶׁשָּלנּו ַאָּתה ֹלא ֶּבן ָאָדם, 
ֵיׁש ְלָך ֶטַבע ֶׁשל ְּבֵהָמה, ֵיׁש ְלָך ֶטַבע ָּגרּוַע.



ִּמּדֹו  ִּתּקּוןפהו
ֵּבאּור יֹוֵתר ָמָצאנּו ְּבִדְבֵרי ַהָּגאֹון ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ֶּדְסֶלר ַזַצ”ל, ֶׁשָהָיה 
ּוְגאֹון  ָעצּום  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ָהָיה  הּוא  ּפֹונֹוִביז’.  ִּביִׁשיַבת  ַמְׁשִּגיַח 
ַהּמּוָסר, ְוהּוא ּכֹוֵתב ְּבִסְפרֹו ִמְכָּתב ֵמֵאִלָּיהּו )חלק ג עמוד 98(, ֻחַּיְבנּו 
ֲעבּוֵרנּו  טֹוֵרַח  ֶׁשֵאינֹו  ִּפי  ַעל  ַאף  ַּבּדֹוֵמם,  ֲאִפּלּו  ַהּטֹוב  ְּבַהָּכַרת 
ַוֲחָכֵמינּו ַז”ל ִלְּמדּונּו  ִיָּתֵכן ּבֹו ַּבּדֹוֵמם ַּכָּוָנה ְלֵהיִטיב,  ּוְבַוַּדאי ֹלא 
ָּבֶזה ֶׁשחֹוַבת ַהָּכַרת ַהּטֹוב ֵאיָנּה ֻמְתֵנית ְּבַכָּונֹוָתיו ֶׁשל ַהּנֹוֵתן ְּכָלל, 
ֶאָּלא ִהיא חֹוָבה ַעל ַהְמַקֵּבל ִמּׁשּום ֶׁשִּקֵּבל. ְוַנְסִּביר ֶאת ַהְּדָבִרים: 
ָּכל ָאָדם נֹוַלד ִעם ִמּדֹות ָרעֹות, “ַעִיר ֶּפֶרא ָאָדם ִיָּוֵלד” )איוב יא, יב(, 
ַקל ְמֹאד ִלֹּפל ְלִמּדֹות ָרעֹות, ָּפׁשּוט ְמֹאד ַאל ַּתֲעֶׂשה ְּכלּום ְוַאָּתה 
ִנְׁשָאר ִעם ַהִּמּדֹות ָהָרעֹות ֶׁשּנֹוַלְדָּת ָּבֶהן. ָאָדם ֶׁשֹּלא עֹוֵבד ַעל ֲעָנָוה 
אֹוטֹוָמִטית הּוא ַּגַאְוָתן, ָאָדם ֶׁשֹּלא עֹוֵבד ַעל ַּתֲאָוה אֹוטֹוָמִטית הּוא 
ֶּפֶרא ָאָדם. ָאָדם ֶׁשֹּלא עֹוֵבד ַעל ִקְנָאה - הּוא ַחְמָּדן. ֵאין ָּדָבר ָּכֶזה 
ֲאִני ֹלא ַּגַאְוָתן ְוֹלא ָעָנו. ִאם ַאָּתה ֹלא עֹוֶׂשה טֹוב ַּבִּמּדֹות ַאָּתה ָרע! 

ִּבְׁשִביַרת ַהִּמּדֹות ְצִריִכים ֲעבֹוָדה ָקָׁשה ְמֹאד. 

ַהִּמָּדה ַהְּבִסיִסית ָהִראׁשֹוִנית ַוֲהִכי ֲחׁשּוָבה ַּבִּמּדֹות זֹו ִמַּדת ַהָּכַרת 
ַהּטֹוב )ממורשת התורה חלק א עמוד 147, ובמסילה נעלה חלק ב עמוד 516(. 
ֲחַז”ל אֹוְמִרים )מדרש תנחומא פרשת שמות סימן ה(, ָּכל ַהּכֹוֵפר ְּבטֹוָבתֹו 
ֶׁשל ֲחֵברֹו סֹופֹו ֶׁשִּיְכֹּפר ְּבטֹוָבתֹו ֶׁשל ָמקֹום. ָלָּמה? ִאם ֶלָחֵבר ֶׁשִּלי 
ַלָּקדֹוׁש  ַּגם  ִלי,  ָעָׂשה  ֶּׁשהּוא  ַמה  ַעל  טֹוָבה  ְלַהֲחִזיר  ַחָּיב  ֹלא  ֲאִני 

ָּברּוְך הּוא ֲאִני ֹלא ַחָּיב...
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ֶּ פֹּוֲהבֹו ֹּלּפָידּוןפ ֶָ םפ עו ּטו הו
ְּבֶדֶרְך זֹו ִיְתָּבֲארּו ָלנּו ַּגם ֶהְמֵׁשְך ִּדְבֵרי ָהִר”י ִמיַגאׁש ַּבְּתׁשּוָבה )שם( 
ָידּון  ֶׁשָאָדם ֹלא  )כתובות דף קה ע”ב(,  ֲחַז”ל  ֶּׁשָאְמרּו  ֶׁשַּמה  ֶׁשְּמָבֵאר 
ֶאת אֹוֲהבֹו, ִמְּלַבד ַהֲחָׁשׁש ֶׁשָּיֹבא ְלַהּטֹות ֶאת ַהִּדין, ֵיׁש ָּכאן ֲחָׁשׁש 
ַרִּבי  ְוַהָּגאֹון  ְלחֹוָבתֹו.  ִיְפסֹק  ִאם  טֹוָבה  ַּתַחת  ָרָעה  ְמַׁשֵּלם  ֶׁשִּיְהֶיה 
מֶֹׁשה ַפייְנְׁשֵטיין ַזַצ”ל ְּבׁשּו”ת ִאְּגרֹות מֶֹׁשה )חלק חושן משפט חלק א 
סימן ד( ָּתֵמַּה ְמֹאד ַעל ַהַּטַעם ַהֶּזה, ֵאיְך ִיָּתֵכן ֶׁשֹּלא ָּתדּון ֶאת אֹוַהְבָך 

ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ּתֹוִציא אֹותֹו ַחָּיב ְוָתִׁשיב לֹו ָרָעה, ֲהֹלא ַאְּדַרָּבה ְּכֶׁשּפֹוֵסק 
ַלֲאִמָּתּה ֶׁשל ּתֹוָרה זֹו ַהּטֹוָבה ֲהִכי ְּגדֹוָלה, ֵאין ָּבֶזה ׁשּום ָרָעה. ָמה 

ֲעִדיף, ֶׁשַּיְחֹזר ְּבִגְלּגּול? 

ְּכפּוי  ִלְהיֹות  ְלִהְתַרֵּגל  ָיכֹול  ֶזה  ְּבַמֲעֶׂשה  ֶׁשַאָּתה  ְיֹבַאר,  ּוְלַדְרֵּכנּו 
טֹוָבה. ִּבְׁשִביְלָך ָאסּור ְלָך ָלדּון ֶאת אֹוַהְבָך ֲאִפּלּו ֶׁשּזֹו טֹוָבה ִּבְׁשִבילֹו, 
ִּכי ַהֵּיֶצר ָהָרע "ַלֶּפַתח ַחָּטאת רֵֹבץ" )בראשית ד, ז(, ּוְבַקּלּות ִיְגרֹם ְלָך 

ִלְדּבֹק ַּבֶּדֶרְך ֶׁשל ְּכִפּיּות טֹוָבה.



ִּיים חו ִסָּוִריםפָמהו

ֶׁשִאי  טֹוָבה,  ְּכפּוֵיי  ַעל  ָקִׁשים  ִסּפּוִרים  ׁשֹוְמִעים  ֲאַנְחנּו  ַּפַעם  ֹלא 
ֶאְפָׁשר ְלַהֲאִמין ֶׁשֵּיׁש ֲאָנִׁשים ָּכֵאֶּלה, ְוַהְּמִציאּות ְלַצֲעֵרנּו עֹוָלה ַעל 

ָּכל ִּדְמיֹון.

ַהֵּפָרעֹון  יֹום  ִהִּגיַע  ַהְלָוָאה.  ְוָלַקח  ֶׁשָהַלְך  ֻחְצָּפן  ָאָדם  ַּפַעם  ָהָיה 
ּקֹוֶרה  “ַמה  לֹו:  ְואֹוֵמר  ִמְתַקֵּׁשר  ַהַּמְלֶוה  ְלַהֲחִזיר.  ָרָצה  ֹלא  ְוהּוא 
ִעם ַהֶּכֶסף?” ַמה הּוא עֹוֶנה לֹו? “ֲאִני ֹלא ַמֲחִזיר, ַאְׁשָמְתָך ֶׁשִהְלֵויָת 
ִלי!” ָאָדם ָּכֶזה הּוא יֹוֵתר ָּגרּוַע ִמְּבֵהָמה ֶׁשַּמִּכיָרה ֶאת ַהְּבָעִלים ֶׁשָּלּה 
ֶׁשּנֹוֵתן ָלּה אֶֹכל )עיין ישעיה א, ג(. חּוץ ִמַּמה ֶּׁשּגֹוֵרם ָרָעה ַלֲאֵחִרים 

ֶׁשִּבְגָללֹו ֹלא ַיְלוּו ַלֲאֵחִרים.
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ֵמָאה  ַהְלָוָאה,  ִמֶּמּנּו  ּוִבֵּקׁש  ָעִׁשיר  ְלֵאיֶזה  ֶׁשִהִּגיַע  ֶאָחד  ָעִני  ָהָיה 
ֶאֶלף ּדֹוָלר. אֹוֵמר לֹו ֶהָעִׁשיר: “ֲאִני ֹלא ָיכֹול ְלַהְלוֹות ְלָך, ֲאִני ֹלא 
ַמִּכיר אֹוְתָך”. אֹוֵמר לֹו ֶהָעִני: “זֹו ַהְּבָעָיה, ַּבְּׁשכּוָנה ֶׁשִּלי ֹלא ַמְלִוים 
ֹלא  ַאָּתה  ִּכי  ִלי,  ְלַהְלוֹות  רֹוֶצה  ֹלא  ְוַאָּתה  אֹוִתי,  ַמִּכיִרים  ִּכי  ִלי 

ַמִּכיר אֹוִתי”.

ִלְכֹּפר  ַקָּלה  ַהֶּדֶרְך  ּוִמָּׁשם  ְלַחְבֵריֶהם,  טֹוָבה  ְּכפּוֵיי  ֲאָנִׁשים  ֵיׁש 
ְּבטֹוָבתֹו ֶׁשל ָמקֹום. ‘ִמיֶׁשהּו ָאַמר ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִלְבֹרא אֹוִתי? 
ִמיֶׁשהּו ָאַמר לֹו ִלְבֹרא עֹוָלם? הּוא ָׁשַאל אֹוִתי? ָאז ָמה ִאְכַּפת ִלי!’. 
ּוִמֵּכיָון ֶׁשֶּזה ָּכל ָּכְך ַקל ִלֹּפל ָלֶזה, ָהָאָדם ָצִריְך ְלַהְרִּגיל ֶאת ַעְצמֹו 
ַהָּכַרת  ֶׁשל  ַהֶּזה  ַּבּנֹוֵׂשא  ֶאָחד  ְּבָאחּוז  ֲאִפּלּו  ִלֹּפל  ִמּדֹוָתיו ֹלא  ְוֶאת 
ַהּטֹוב. ֵאיְך? ֶׁשַּיְקִּפיד ַעל ַהָּכַרת ַהּטֹוב ֲאִפּלּו ַעל ְּדָבִרים ּדֹוְמִמים. 
ְלִמי  ַרָּבה’,  ּתֹוָדה  ַמֶּׁשהּו,  ֹּפה  ִקַּבְלִּתי  ‘ֶרַגע,  ִמְתּבֹוֵנן,  ָהָאָדם  ְוָאז 
ַאָּתה מֹוֶדה? ִקַּבְלָּת ֲהָנָאה ִמָּדָבר ּדֹוֵמם! ֶזה ֹלא ְמַׁשֶּנה ִּכי ֶזה ֹלא 
ִּבְׁשִביל ַהּנֹוֵתן, הּוא ֹלא ָצִריְך ִמְּמָך ְּכלּום, הּוא ּדֹוֵמם, ֶזה ִּבְׁשִביְלָך, 

ֶׁשַאָּתה ִּתְהֶיה ֶּבְנָאָדם ְוֹלא ְּבֵהָמה. 

זֹו ַהִּסָּבה ֶׁשּמֶֹׁשה ֹלא ִהָּכה ֶאת ַהְיאֹור ְוֶהָעָפר, ְוזֹו ַהִּסָּבה ֶׁשָהִרי”ף 
ֹלא ָרָצה ָלדּון ְּבִעְנַין ֵּבית ַהֶּמְרָחץ ֶׁשֶּנֱהָנה ִמֶּמּנּו. 

ֶאת ַהְיסֹוד ַהֶּזה ְמַלֵּמד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו. ַלְמרֹות 
ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָהָיה ֶהָעָנו ֶׁשָּבֲעָנִוים ְוֹקֶדׁש ָקָדִׁשים, אֹוֵמר לֹו ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא: “ַאָּתה ָצִריְך ְלַהִּכיר טֹוָבה ִלְדָבִרים ּדֹוְמִמים, ֶׁשֶּנֱהֵניָת 
ֵמֶהם, ֲאִפּלּו ֶׁשֹּלא ָעׂשּו ְלָך ׁשּום טֹוָבה ְמֻיֶחֶדת, ְוֹלא ָטְרחּו ִּבְׁשִביְלָך. 

ֶנֱהֵניָת – ַּתִּכיר טֹוָבה”. 



פטֹובפֹּופָרע ֹּוָרחו
ֲחַז”ל אֹוְמִרים )ברכות דף נח ע”א( אֹוֵרַח טֹוב ַמה הּוא אֹוֵמר: “ָּכל ַמה 
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ֶּׁשָעָׂשה ַּבַעל ַהַּבִית, ִּבְׁשִביִלי”. אֹוֵרַח ָרע ַמה הּוא אֹוֵמר: “ֹלא ָעָׂשה 
ַּבַעל ַהַּבִית ֶאָּלא ְלַעְצמֹו, ָאז הּוא ָזַרק ִלי ֵאיֶזה ֲחִתיַכת עֹוף ַּבִּסיר 

נּו נּו, ַעל ָמה ֵיׁש ְלהֹודֹות”.



ּטֹובפְלֶכֶלב ָּכרו פהו הו
ַּבְּירּוַׁשְלִמי )תרומות פרק ח סוף הלכה ג( ְמֻסָּפר ַעל ַרב ֶאָחד ֶׁשִהְזִמינֹו 
ַּבַעל ַהַּבִית ְמֻכָּבד ְלִהְתָאֵרַח ֶאְצלֹו. הּוא ֵאַרח אֹותֹו ְּבָכבֹוד ָּגדֹול. 
ְּכֶׁשִהִּגיָעה ְׁשַעת ַהְּסעּוָדה ָיְׁשבּו ַּבַעל ַהַּבִית, ִאְׁשּתֹו ּוָבָניו ִעם ָהַרב, 
ּוַבָּמקֹום ֲהִכי ְמֻכָּבד ַעל ִּכֵּסא ְמֻיָחד ְלַיד ָהַרב, הּוא ָׂשם ֶאת ַהֶּכֶלב 
ֶׁשּלֹו. ָהַרב ֹלא ִהְרִּגיׁש ְּבֹנַח, “ָלָּמה ַׂשְמָּת ֶאת ַהֶּכֶלב ְלָיִדי ַּבֻּׁשְלָחן?” 
ַהֶּזה, ִּכי  ַלֶּכֶלב  ַהַּבִית: “ֵיׁש ִלי ַהָּכַרת ַהּטֹוב ְּגדֹוָלה  ָאַמר לֹו ַּבַעל 
ַּפַעם ַאַחת ָּבאּו ּגֹוִים ָלַקַחת ֶאת ִאְׁשִּתי, ְוַהֶּכֶלב ָרָאה ֶאת ֶזה ְוִהְתַנֵּפל 
ֲעֵליֶהם, ְוָנַׁשְך אֹוָתם ְּבִדּיּוק ֵאיֹפה ֶׁשָהָיה ָצִריְך ִלְנׁשְֹך.... ּוִבְזכּותֹו, 
ִאְׁשִּתי ָּכאן ְונֹוְלדּו ִלי ְיָלִדים, ְוָלֵכן ֲאִני ַמִּכיר לֹו טֹוָבה”. ָהַרב ָׁשַמע 

ֶאת ֶזה ְוִהְסִּכים. 

ִעם  ֶּבָחֵצר  ַּבְּמלּוָנה  ִלְהיֹות  ַמְעִּדיף  הּוא  ֵמִבין?  ַהֶּכֶלב  ָמה  ְוׁשּוב, 
ֲעָצמֹות, ָּבָׂשר ּוְדָבִרים טֹוִבים, ֵאין לֹו ִעְנָין ָלֶׁשֶבת ְלַיד ָהַרב, הּוא 
ָהִעְנָין הּוא  ְלַיד ָהַרב. ֶאָּלא  ִּגְלּגּול ֶׁשָּצִריְך ִּתּקּון ָלֶׁשֶבת  ֵאיֶזה  ֹלא 
ְּכמֹו ֶׁשָאַמְרנּו, חֹוַבת ַהָּכַרת ַהּטֹוב ִהיא ִּבְׁשִביל ַהְמַקֵּבל ְוֹלא ִּבְׁשִביל 

ַהּנֹוֵתן. 



ִחּנּוְךפְיָלִדיםפ
ֶאל ַהָּדָבר ַהֶּזה ָצִריְך ְלִהְתַרֵּגל ְּכָבר ֵמַהַּיְלדּות, ֶׁשֹּלא ִלְהיֹות ְּכפּוי 
טֹוָבה. ִלְפָעִמים ַההֹוִרים ֲאֵׁשִמים ָּבֶזה ֶׁשַּמְרִּגיִלים ֶאת ַהְיָלִדים ֶׁשָּלֶהם 
ְלַהְרָּגָׁשה ֶׁשֻּכָּלם ַחָּיִבים ָלֶהם. ָּכל ָּדָבר ֶׁשַהֶּיֶלד רֹוֶצה ָיָׁשר ְמַקֵּבל, 
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ָלָּמה ָמה ָעִׂשיָת ִּבְׁשִביל ֶזה? ַהֶּיֶלד ֵמִבין, ֶׁשַאָּבא ְוִאָּמא ֵהם ְּבֶעֶצם 
ְׁשֵני ֲעָבִדים ֶׁשִּלי, ּוַמה ּקֹוֶרה ְּכֶׁשהּוא ָּגֵדל? הּוא ִנְׁשָאר ֻמְׁשָחת ּוְכפּוי 
ֵמַההֹוִרים  ִמְתַּפֵּטר  הּוא  ָיכֹול  ֶׁשהּוא  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבִהְזַּדְּמנּות  טֹוָבה, 
ֶׁשּלֹו. ּוְכֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ַּבִית ָיֶפה הּוא ִמָּיד ָׂשם אֹוָתם ְּבֵבית ָאבֹות ְולֹוֵקַח 
ֶאת ַהַּבִית. ָלָּמה? ‘ִּכי ָּכל ַהַחִּיים ֶׁשל ַההֹוִרים ֶזה ֲהֵרי ִּבְׁשִביִלי’. ֹלא 
ִלְּמדּו אֹותֹו ְלַהִּכיר טֹוָבה, ְלַהִּגיד ּתֹוָדה ְלִאָּמא ֶׁשָּטְרָחה ַעל ָהאֶֹכל, 
ְלַאָּבא ֶׁשָּטַרח ְוָעַבד ְוֵהִביא ֶּכֶסף ְוָקָנה לֹו ְּבָגִדים. ַהֹּכל ָּתלּוי ַּבִחּנּוְך 

ֶׁשל ַההֹוִרים ִמִּגיל ָקָטן.



לֹום ָָ ְב ּו ְַ דפ ִַ ָּד
ַאַחד ַהִּסּפּוִרים ָהֲעצּוִבים ֶׁשְּבֵסֶפר ַהַּתַנ”ְך, ֶזהּו ִסּפּור ָּדִוד ְוַאְבָׁשלֹום. 
ַאְבָׁשלֹום ָהָיה ֶיֶלד ְמֻפָּנק. ְואֹוֵמר ַהִּמְדָרׁש )רבה שמות פרשת שמות פרשה 
א אות א(, ָּדִוד ֶׁשֹּלא ִיֵּסר ְלַאְבָׁשלֹום ְּבנֹו ְוֹלא ִרָּדהּו, ָיָצא ְלַתְרּבּות 

ָרָעה ּוִבֵּקׁש ַלֲהֹרג ֶאת ָאִביו, ְוָׁשַכב ִעם ִּפיַלְגָׁשיו, ְוָגַרם לֹו ֵליֵלְך ָיֵחף 
ְוהּוא ּבֹוֶכה, ְוָנְפלּו ִמִּיְׂשָרֵאל ַּכָּמה ֲאָלִפים ְוַכָּמה ְרָבבֹות, ְוָגַרם לֹו 
ְּדָבִרים ָקִׁשים ַהְרֵּבה ֶׁשֵאין ָלֶהם סֹוף. ָלָמה ַאְבָׁשלֹום ִהְתַנֵהג ָּכָכה? 
ַהְּתׁשּוָבה  ֶּׁשָרָצה?  ַמה  לֹו  ְוָנַתן  ַּבֲחִביבּות  ִאּתֹו  ִהְתַנֵהג  ָאִביו  ֲהֵרי 

ְּבִדְבֵרי ֲחַז”ל ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ִיְּסרֹו ְוִחְּנכֹו.



ּטו פִחּנּוְך ִָ
ָיִחיד  ֵּבן  ֶזה  ִאם  ּוִבְמֻיָחד  ָּכֵאֶּלה,  הֹוִרים  ַהְרֵּבה  ֵיׁש  ְלַצֲעֵרנּו 
ְלַהִּגיד.  יֹוֵדַע  ֹלא  הּוא  ּתֹוָדה  ֲאִפּלּו  ַהְפָסָקה.  ְּבִלי  אֹותֹו  ְמַפְּנִקים 
ְוֵיׁש  אֹוֵמר ּתֹוָדה,  “ַּתִּגיד ּתֹוָדה”, הּוא  לֹו:  אֹוֵמר  ֶׁשַאָּתה  ֶיֶלד  ֵיׁש 
ַמְרִּגיׁש  הּוא  רֹוֶצה.  ֹלא  הּוא  ּתֹוָדה”,  “ַּתִּגיד  לֹו:  אֹוֵמר  ֶׁשַאָּתה 

ֶׁשַחָּיִבים לֹו. 
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ַאָּתה נֹוֵתן ׁשֹוקֹוַלד ַלֶּיֶלד ֶׁשְּלָך, ַּתְרִּגיל אֹותֹו ְלהֹודֹות ַלה’ ִּבְבָרָכה, 
ְלהֹודֹות ַלהֹוִרים ֶׁשֵהִביאּו לֹו ֶאת ֶזה. ְוִאם ַהֶּיֶלד ֹלא רֹוֶצה ְלהֹודֹות, 

ֵאין ׁשֹוקֹוַלד, לֹוְקִחים ֶאת ַהּׁשֹוקֹוַלד ַעד ֶׁשהּוא ִיְלַמד ְלהֹודֹות.

ֵיׁש הֹוִרים ֶׁשעֹוִׂשים ָּכָכה, ֲאָבל ִנְׁשָּבִרים ַמֵהר, ָלָּמה? ַהֶּיֶלד ּפֹוֵתַח 
ְּבָמָקאִמים, ִסְלסּוִלים, ְצָעקֹות, ְּבִכּיֹות, ּוָמה ַההֹוֶרה עֹוֶׂשה? “טֹוב, 
ַקח ַקח ַרק ַאל ְּתַׁשֵּגַע אֹוִתי”. ְּבִמְקֶרה ָּכֶזה ָהַרְסָּת ֶאת ַהִחּנּוְך ֶׁשל 
ַהֶּיֶלד ֶׁשְּלָך יֹוֵתר, ַהֶּיֶלד יֹוֵדַע ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶנֶׁשק ֶׁשֵאין ְלַאָּבא ְוִאָּמא, ֲאִני 

ָיכֹול ִלְצֹרַח ּוְלַקֵּבל ַהֹּכל. 

ֶּפֶרא’  ֵמ’ַעִיר  ְוִנְהיּו  ֶׁשָּגְדלּו  ָּכֵאּלּו  ְיָלִדים  ַעל  ִסּפּוִרים  ָׁשַמְעִּתי 
ַלֲחמֹוִרים ְּגדֹוִלים. “ַאָּבא, ֲאִני ָצִריְך ֵמָאה ּדֹוָלר ְלַבּלֹות”, ּוְכֶׁשָהַאָּבא 
ֹלא נֹוֵתן לֹו הּוא ּפֹוֵגַע ְּבַאָּבא ֶׁשּלֹו: “ֵאיֶזה ַקְמָצן ַאָּתה, ֵאיֶזה ַאָּבא 
ַאָּתה”. ְוָהַאָּבא ִמְסֵּכן ׁשֹוֵתק, ‘ׁשֹוֵמַע ֶחְרָּפתֹו ְוֵאינֹו ֵמִׁשיב’ )עיין גיטין 

דף לו ע”ב(, ּוַבּסֹוף נֹוֵתן לֹו. 

ִיְרֶצה  ַּגם ֹלא  ַהּטֹוב, הּוא  ְלַהָּכַרת  ִיְתַחֵּנְך  ֶׁשֹּלא  ַרק  ַהֶּזה ֹלא  ַהֵּבן 
ֹלא  ַּגם  ֶאָחד  ְלַאף  חֹוָבה  ַמְרִּגיׁש  ֹלא  הּוא  ּוִמְצֹות,  ּתֹוָרה  ִלְׁשֹמר 

ֵלאֹלִקים, ֻּכָּלם ַחָּיִבים לֹו. ְלַצֲעֵרנּו ֵיׁש ַאְלֵפי ָּבִּתים ָּכֵאֶּלה.

ָלֵכן ַּכָּמה ָעֵלינּו ְלַחֵּזק ֶאת ִעְנַין ַהָּכַרת ַהּטֹוב ְוַההֹוָדָאה, ִּבְמֻיָחד ַלה’ 
ִיְתָּבַרְך ַעל ָּכל ַהּטֹובֹות ַהְמֻרּבֹות ֶׁשָעָׂשה ִעָּמנּו. 



ה’ ּטֹובפלו ָּכרו פהו הו
ַּכָּים,  ִׁשיָרה  ָמֵלא  ִפינּו  “ְוִאּלּו  ָחי:  ָּכל  ְּבִנְׁשַמת  אֹוְמִרים  ֲאַנְחנּו 
ָרִקיַע,  ְּכֶמְרֲחֵבי  ֶׁשַבח  ְוִׂשְפתֹוֵתינּו  ַּגָּליו.  ַּכֲהמֹון  ִרָּנה  ּוְלׁשֹוֵננּו 
ָׁשַמִים,  ְּכִנְׁשֵרי  ְפרּוׂשֹות  ְוָיֵדינּו  ְוַכָּיֵרַח.  ַּכֶּׁשֶמׁש  ְמִאירֹות  ְוֵעיֵנינּו 
ה’  ְלָך,  ְלהֹודֹות  ַמְסִּפיִקין  ֲאַנְחנּו  ֵאין  ָּכַאָּילֹות.  ַקּלֹות  ְוַרְגֵלינּו 
ְּפָעִמים  ְרָבבֹות,  ִרֵּבי  ְורֹב  ֲאָלִפים  ַאְלֵפי  ֵמֶאֶלף  ַאַחת  ֱאֹלֵקינּו, ַעל 
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ַהּטֹובֹות ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות, ֶׁשָעִׂשיָת ִעָּמנּו ְוִעם ֲאבֹוֵתינּו”. ֵיׁש ֲאָנִׁשים 
ַעְכָׁשו? הּוא ֹלא  ָאַמְרָּת  ָמה  ַאָּתה ׁשֹוֵאל אֹותֹו  ֶזה,  ֶאת  ְמַדְקְלִמים 
ֶׁשֶּבֱאֶמת  ִמִּפיו,  ֶׁשּמֹוִציא  ַּבהֹוָדָאה  ְלִהְתּבֹוֵנן  ָצִריְך  ָהָאָדם  זֹוֵכר, 

יֹוֶדה ֵמִעְמֵקי ַהֵּלב. 



ה ָּ הֹוָד לפהו הפעו ָּ הֹוָד
ְּדַרָּבָנן  מֹוִדים  ֶׁשל  ַהֹּנַסח  ֶאת  ְמִביָאה,  ע”א(  מ  דף  )סוטה  ַהְּגָמָרא 
ֶׁשאֹוְמִרים ַהָּקָהל ַּבֲחָזַרת ַהְּׁשִליַח ִצּבּור. ּוְבתֹוְך ַהְּדָבִרים אֹוֵמר ַרב 
מֹוִדים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ַעל  ֱאֹלֵקינּו  ה’  ָלְך  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים  לֹוַמר:  ֶׁשָּצִריְך 
ָלְך. ַמה ֶּזה מֹוִדים ָלְך ַעל ֶזה ֶׁשֲאַנְחנּו מֹוִדים? אֹוֵמר ַרִׁש”י )דיבור 
ְּבָך  ְּדבּוִקים  ִלְהיֹות  ְּבִלֵּבנּו  ֶׁשָּנַתָּת  ֶזה  ַעל  ְלָך  המתחיל על(, מֹוִדים 

ּומֹוִדים ְלָך. ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּתֹוָדה ַעל ֶזה ֶׁשָּנַתָּת 
ָלנּו ֵׂשֶכל ְלהֹודֹות, ִּכי ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ֵיׁש ָלֶהם ֵׂשֶכל ְלהֹודֹות? 



ֶחְסרֹוָנם ְַ ּבֹו פ ּבֹוָרּפְנָפָֹו פרו
ְּבִבְרַּכת ‘ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות’ ָאנּו ַמְזִּכיִרים ְואֹוְמִרים ְּבָרָכה ַלה’, ֶׁשָּבָרא 

ֶחְסרֹוָנם. ָמה ֵיׁש ָלנּו ְלהֹודֹות ַעל ַהֶחְסרֹון?  ְַ ְנָפׁשֹות ַרּבֹות 

ְלהֹודֹות.  ָעֵלינּו  ַהֶחְסרֹון  ַהְרָּגׁשֹות  ַעל  ֶׁשַּגם  ִנְרֶאה  ַנְחשֹׁב  ִאם 
ָהָרָעב  ֶׁשל  ַהַהְרָּגָׁשה  ֶאת  לֹו  ָהְיָתה  ֹלא  ִאם  ָרֵעב  ָאָדם  ְלֻדְגָמא, 
ֵמת,  ָהָיה  ָיִמים  ַּכָּמה  ַאֲחֵרי  אֹוֵכל,  ָהָיה  ֹלא  הּוא  קֹוֶרה?  ָהָיה  ֶמה 
ָּכָכה ְּבִלי ְלַהְרִּגיׁש ְּכלּום. אֹותֹו ָּדָבר ָאָדם ֶׁשֹּלא ַמְרִּגיׁש ָצֵמא ָהָיה 
ַּכָּמה  ְוַהָּצָמא  ָהָרָעב  ֶׁשל  ַהַהְרָּגָׁשה  ַעל  ַרק  ָוֵמת.  ְונֹוֵפל  ִמְתַיֵּבׁש 

ֲאַנְחנּו ַחָּיִבים ְלהֹודֹות. 

 )Congenital insensitivity to pain with )שמה  ָּכזֹו  ִּתְסֹמֶנת  ֵיׁש 
ֶׁשָּבּה ָאָדם ֹלא ַמְרִּגיׁש ֶאת ַהְּכֵאִבים. ֵיׁש ִאָּׁשה ֶׁשֵּיׁש ָלּה ֶאת ֶזה ְוִהיא 
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ָהְיָתה  ֶׁשִהיא  ִמֵּכיָון  ְמֹאד,  ַמְפִחיָדה  ָהְיָתה  ֶׁשָּלּה  ֶׁשַהַּיְלדּות  ִסְּפָרה 
ְּבִלי  ְלִהָּפַצע  ִנְׂשֶרֶפת, אֹו  ְלַהְרִּגיׁש ֶׁשִהיא  ְוֹלא  ְּבֵאׁש  ָלַגַעת  ְיכֹוָלה 
ׁשּום ַהְרָּגָׁשה, ַההֹוִרים ֶׁשָּלּה ָהיּו ְּבַפַחד ְּתִמיִדי ָעֶליָה. ִּכי ְּכֶׁשָאָדם 
ַמְרִּגיׁש ְּכֵאִבים הּוא צֹוֵעק, ּבֹוֶכה, יֹוְדִעים ֶׁשָּצִריְך ָלבֹוא ּוְלַטֵּפל ּבֹו, 
ֲאָבל ִהיא ַיְלָּדה ְקַטָּנה ְוֹלא יֹוַדַעת ְלַדֵּבר ּוְלַבֵּטא ֶאת ַעְצָמּה, ְיכֹוָלה 
ִלֹּפל ִלְׁשֹּבר ֶאת ָהֹראׁש, ֶסֶדק ַּבֻּגְלֹּגֶלת ְוִהיא צֹוֶחֶקת ְוֹלא ַמְרִּגיָׁשה 

ְּכלּום, ִהיא ְיכֹוָלה ָלמּות ִמִּדּמּום ְּפִניִמי. 

ַּפַעם ַאַחת ָּכל ַהָּיד ֶׁשָּלּה ִנְׂשְרָפה ְוִהיא ֹלא ִהְרִּגיָׁשה, ִאָּמא ֶׁשָּלּה ָּבָאה 
ְורֹוָאה אֹוָתּה ּדֹוֶלֶקת, ַהָּיד ֶׁשָּלּה ְּכמֹו ֲחֻנִּכָּיה, ְוַהַּיְלָּדה ֹלא ַמְרִּגיָׁשה 

ְּכלּום... 

ֲחָבל  ַרק  ַהָּללּו,  ַהֶחְסרֹונֹות  ַעל  ַּגם  ְלהֹודֹות  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ַּכָּמה 
ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ֹלא  ֶזה  ַהְּפָעִמים  ְורֹב  ְלהֹודֹות.  ֵׂשֶכל  ָלֲאָנִׁשים  ֶׁשֵאין 
ֵׂשֶכל ֶאָּלא ָקֶׁשה ָלָאָדם ְלהֹודֹות, ִּכי ִאם ֲאִני מֹוֶדה ִסיָמן ֶׁשֲאִני ַחָּיב 

ְלַהִּכיר טֹוָבה ְלִמי ֶׁשֵּמִביא ִלי...



ּטֹובפִלְבָניפָּבי ֹו ָּכרו פהו הו
ְוָלֵכן ָהָאָדם ִיְתַרֵּגל ָּתִמיד ְלהֹודֹות ֲאִפּלּו ִלְבֵני ֵּביתֹו ַעל ָּכל טֹוָבה 
ֶׁשעֹוִׂשים ִּבְׁשִבילֹו. ַהֵּבן ֶׁשְּלָך ֵמִביא ְלָך ּכֹוס ַמִים, ַאָּתה חֹוֵׁשב: ‘ָלָמה 
ֲאִני ָצִריְך ְלַהִּגיד לֹו ּתֹוָדה? ֶזה ַהֵּבן ֶׁשִּלי הּוא ָצִריְך ְלַהְקִׁשיב ִלי, 
ְוזֹו  ֶׁשֲאִני אֹוֶדה לֹו?’,  ָלָּמה  ְמַפְרֵנס אֹותֹו,  ֲאִני  ִּגַּדְלִּתי אֹותֹו,  ֲאִני 

ָטעּות ְּגדֹוָלה, ּוִבְמֻיָחד ֶׁשַהֶּיֶלד לֹוֵמד ֵמָאִביו ֹלא ְלהֹודֹות. 

אֹותֹו ַהָּדָבר ֵּבין ַּבַעל ְלִאְׁשּתֹו, ְּכֶׁשָהִאָּׁשה עֹוָׂשה ְלָך טֹוָבה, ּתֹוֶדה 
ָלּה ֲאִפּלּו ַעל ַהּמּוָבן ֵמֵאָליו. ֵהִכיָנה ְלָך ֲארּוַחת ָצֳהַרִים, ִּכְּבָסה ְלָך 
ֶאת ַהֻחְלָצה? ַּתִּגיד ּתֹוָדה. ֲאִפּלּו ֶׁשַאָּתה עֹוֵבד ָקֶׁשה ּוְמַפְרֵנס אֹוָתּה, 
ְודֹוֵאג ָלּה, ָּכל ֶזה ֹלא ַׁשָּיְך, ֶנֱהֵניָת – ַּתִּכיר טֹוָבה. ֶזה ַמְתּכֹון ִלְׁשלֹום 



ּטֹוב ָּכרו פהו חֹובו פהו

14

ַּבִית ֲאִמִּתי ְוַחִּיים ְמֻאָּׁשִרים. 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְיַזֵּכנּו, ֶׁשַּנִּכיר ֻּכָּלנּו ְּבָכל ַהַּמָּתנֹות ֶׁשהּוא נֹוֵתן 
ָלנּו ּוְבָכל ַהְּדָבִרים ֶׁשַהְּסִביָבה נֹוֶתֶנת ָלנּו. ְוִנְזֶּכה ְלַתֵּקן ֶאת ַהִּמּדֹות 

ֶׁשָּלנּו ָאֵמן ְוָאֵמן. 
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