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  ד"בס

    ירושלי�
ישיבת ה�ֹתל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  ב"עתששמות  לפרשת

  הכרת טובה לאד� ולמקו�
  

  שעבוד מצרי� מתחיל בכפיות טובה
, שמות א(" ַוָ�ָק� ֶמֶלְ� ָחָד� ַעל ִמְצָרִי� ֲאֶ�ר לֹא ָיַדע ֶאת י	ֵס�"

או שאי) , ש�ק�  ממשא� מל� חדש ה, בגמרא נחלקו. )ח
 חדשה של הנהגה לצורתאלא , ממשהכוונה למל� חדש 

כאילו היה מל� חדש , "שנתחדשו גזרותיו", אותו מל� עצמו
שעבוד מצרי� התחיל , לדעת כול�, על כל פני�. )א, סוטה יא(

לא הכיר , כלומר". לֹא ָיַדע ֶאת י	ֵס�" שפרעה מל� מצרי� ,מזה
יל את הע� המצרי להצטובה ליוס� על כל השני� בה) טרח 

על ידי איסו� ואכסו) התבואה של שבע שנות , מחרפת רעב
או מפני שבאמת לא ידע את יוס� ? למה לא הכיר טובה. השבע

כאילו אינו מכיר  שעשה עצמואו מפני , )כי היה מל� חדש(
  .ֵמִאי הכרת טובה ליוס�, מזה מתחילות כל הצרות. את יוס�

ולות להיות התוצאות כמה חמורות יכ, ל לומדי� מכא)"חז
אלא ג� , לא רק במישור שבי) אד� לחבירו, של אי הכרת טובה

סו� , כל הכופר בטובתו של חברו. "במישור שבי) אד� למקו�
. )'משנת רבי אליעזר פרשה ז(" כופר בטובתו של הקדוש ברו� הוא

לֹא "ומזה הוא מגיע בסו� ל, "לֹא ָיַדע ֶאת י	ֵס�"פרעה מתחיל ב
אותה . )ב, שמות ה("  ְוַג� ֶאת ִי1ְָרֵאל לֹא ֲא0ֵ�ַחַ ,'ֶאת הָיַדְעִ/י 

ו להתבטא ג� "ויכולה ח, מידה יכולה להתבטא כלפי בשר וד�
לא תבוא , תח מידה זו כלפי בשר וד�א� אינ� מפַ . ה"כלפי הקב

  .ה"להכיר טובה אפילו לקב

הרגילות לקבל טובה מפריעה להכרה בטובת 
  המטיב

. הוא כח ההרגל, אד� אינו מכיר טובהאחד הגורמי� לכ� ש
שטובות הבורא ,  כותב)בפתיחה לשער הבחינה( "חובת הלבבות"ה

י) גודל ִב הָ מֵ � 4ירָ 3ִ הַ  מֵ י�רִ וְ ִע 3ְ " רוב בני אד� ה� 2על ברואיו 
, 1ואחת מה) היא; שלש סיבותלזה שיש , ומבאר ש�". מעלות�

בטובות הבנה ותפיסה יכולת  שו�  בליי�נולדמה שבני האד� 
וכ� ה� הולכי�  , מאת הבורא בכל רגע ורגעהמושפעות עליה�

ת  עד ששבו אצל� רגיל	...י� העודפותקטובות האל6ְ "וגדלי� 
� ולא נפרדות /ָ ִא  בלתי סרות מֵ ,ת לה�כאילו ה� עצמי	, תע	יד4וִ 

טובות  ל34ְ ְס יִ ,  ותתחזק הכרת�יל34ִ 1ְ וכאשר יַ . מה� כל ימיה�
, ואינ� משימי� על לב� חיוב ההודאה עליה), 2הבורא עליה�

  ."מפני שאינ� יודעי� מעלת הטובה והמטיב בה אליה�
�מעשה בתינוק עזוב : וזה המשל. וכתב ש� משל על כ

 , ויאספהו אל ביתו,וחמל עליו,  איש אחד במדברא	צָ 9ְ ֶ� "
עד , ויתנדב עליו בכל הטוב לו, וילבישהו, ויאכילהו, ויגדלהו

ואחר כ) שמע האיש ההוא . בי) אופני דרכי טובתושהשכיל וה
, והרעב,  והגיעהו אל תכלית הצער,על אסיר שנפל ביד שונאו

עד , ופייס לשונאו, ונכמרו רחמיו על צערו, והעירו� ימי� רבי�
והיטיב לו ,  ויאספהו האיש אל ביתו.שהתירו ומחל לו את דמיו

כיר  והיה האסיר מ.במקצת הטוב אשר היטיב בו לתינוק
! ומודה עליה יותר מ) התינוק שגדל בה, בטובת האיש עליו

 מפני שיצא מעני) העוני והצער אל עני) הטובה 2) ?ומדוע(
על כ) הכיר טובת האיש , והשלוה בעת שהכרתו בה גמורה

, והתינוק לא הבי) מעלת הטובה עליו. החסיד וחסדו מאד
מפני שהיה , פ שהתחזקה הכרתו והתישב בדעתו"אע

נערותורגיל  , ואי) איש מאנשי השכל מסתפק. בה מימי 
ושהוא חייב , שחסדו וטובו על התינוק כוללי� ונראי� יותר

 אלא שההרגל ".בהתמדת ההודאה והשבח עליה� יותר
מכיר בטובה ...) שגדל כבר(שבפועל אי) התינוק , גור�

  .שעושה האסיר המשוחררדר� ומודה עליה כ

  "רבו מובהק "
הוריו של אד� 
אנו רגילי�  .כל אד�קיי� למעשה אצל זה ) עני
אנו מרגישי� שכ�  .בנומטפלי� אבא ואמא ש ,נומילדות

 לא מכירי�  וממילא,חובת� לטפל בנווש,  שיהיהטבעי
לאד� .  עבורנומספיק טובה לאבא ואמא על כל מה שעשו

 אבל.  טובה אנו מביני� שצרי� להכיר,טובהלנו זר שעשה 
 , מדה גרועה מאדהי זו. טובהמכירי�כ "כלאבא ואמא לא 

. להורי�טובה צרי� להכיר . לאבא ואמא כיר טובהלהשלא 
על ,  לעול�י רק הביאו אות,שו� דברעבורי א� לא עשו ג� 

טובה  כל שהרי,  הרי צרי� להכיר טובה עד אי) סו�זה לבד
טובה להכיר  זה לבד מכריח . מכח זההכ בא" אחה לישבא

י ג� טיפלו בההורי� כ� בנוס� לא� ו .בלי סו�להורי 
ג� א� ו .ודאי ובודאי צרי� להכיר לה� טובה ב,וגידלוני

 אז ודאי צרי� להכיר לה� ,יראת שמי�ו לתורה יחינכו אות
וחייב  ,"רבו מובהק"שאז לפעמי� יש לה� די) בפרט , טובה

  . כיבוד אב וא�חמת מצותולא רק מ, לכבד� ג� מצד זה
מפני שאת ? "קרבו מובה"מדוע יש להוריו די) של 

' חינכו אותו להאמי) במציאות ה. עיקרי התורה קבל מה�
חינכו , "אחד' אלקינו ה' שמע ישראל ה"לומר , ובאחדותו

, להתפלל, להניח תפילי), לשמור שבת, אותו להאמי) בתורה
, מדו אותו אי� נראית שבתיל, להקפיד על כשרות המאכלי�

אי� ימי� אי� נר, אי� נראה ליל הסדר, אי� נראה פסח
ג� כ הגיע לישיבה ולמד "אח. ועוד, נוראי� וסוכות

וכ) דברי� , )ב, קדושי) ו(  אינה מקודשתלוהמקדש בִמ הש
בהלכות שבת שוני� פרטי� : כגו),  שחשוב לדעתאחרי�

מקבלי�  2 היהדות עיקריאבל את , ב" וכיוובהלכות תפילה
כ) יתכ) שיש לאביו ולאמו של אד� די) ל. בבית אבא ואמא

  .למי שזכה לגדול בבית דתי, "רבו מובהק"ל ש
אז יתכ) באמת שאי) , כ להיות גדול הדור"א� זכה אח
� מרוטנבורג "על המהר. לגביו" רבו מובהק"להוריו די) של 
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ולא רצה , לא הקביל פני אביו, שמיו� שעלה לגדולה, ל מובא"ז
הא� . כי הסתפק מי מה� צרי� לקו� בפני מי, שאביו יבוא אליו

. או שמא אביו צרי� לקו� בפניו, זה שצרי� לקו� בפני אביוהוא 
השתדל שלא להכנס לבית , וכיו) שמדובר בספק דאורייתא

אבל . )ט"ז ש� סק"ובט, א"ברמ' ז' מ סע"ר' ד סי"ע יו"שו' עי(הספק הזה 
ועל כ) , � מרוטנבורג" כהמהרהדוררוב העול� אינ� גדולי 

חייב בכבוד אביו  הב), נראה שברוב המקרי� וכמעט בכול�
כיו) , אלא ג� מדי) רבו מובהק, ואמו לא רק מדי) כיבוד אב וא�

, חו; מזה. ועיקרי דיני התורה למד מה� שאת עיקרי האמונה
פעמי� רבות ההורי� ה� 9ְ�ֶַמ9ְִני� את לימודיו של הב) 

כ ג� מצד זה יש לה� די) של רבו "וא, או בישיבה" חדר"ב
  .עתיכ� נראה לעניות ד. מובהק

  ?הא� יכול אד� לפרוע להוריו את חובו כלפיה�
החוב העצו� שיש לו את  , ול4 מעט,עכיצד יכול אד� לפר	

יש הרבה אפשרויות , כשאד� נמצא בבית, כמוב)? כלפי הוריו
אבל ג� בישיבה ישנה אפשרות לקיי� מצַות כיבוד . לעשות זאת

צל את מנ, כשאד� נמצא בישיבה. אב וֵא� באופ) מופלא ביותר
הרי כל זה נזק� לזכות , הזמ) ללימוד ומתקד� בידיעת התורה

! הרי זהו הכבוד האמיתי. ואי) ל� כבוד גדול מזה, אביו ואמו
, הרי בכל פע� שמחדש חידושי תורה, וא� הוריו אינ� בחיי�

בזה יכול . )ג, זוהר חדש רות פד(נותני� כבוד עצו� להוריו בג) עד) 
ו את החוב העצו� שהוא חייב אד� לפרוע מעט לאביו ולאמ

  .לה�
שככל שננסה לפרוע להורינו את , אבל למעשה נראה לי

לא נצליח אלא להגדיל את החוב עוד , החוב שלנו כלפיה�
החוב , מפני שבכל פע� שקיימתי מצַות כיבוד אב? מדוע! יותר

שכ) עתה צרי� אני להכיר לו טובה ג� , שלי כלפי אבי רק גדל
וככל , מצַות כיבוד אב שזה עתה קיימתיעל כ� שזיכה אותי ב

אי) שו� . כ� יל� החוב הלו� וגדל, שאכבד את אבי ואמי יותר
 ! לפרוע להורינו את החוב שיש לנו כלפיה�,פוא א,אפשרות

 !הוא רק הול� וגדל, שככל שמנסי� לפרוע אותו, זהו מי) חוב
ה לא יתבע מאתנו פרעו) חוב שבשו� פני� ואופ) "הקב, כמוב)
עלינו להשתדל לפרוע , אבל עד כמה שנית). פשר לפורעואי א

  .של החוב זה" אפס קצהו"

  ב בעול�ח ט�להיות אורֵ 
כל שכ) ,  בלי גבולא� להורינו עלינו להכיר טובה, והנה

, האמת היאהרי  .ה"לקבבלי גבול טובה עלינו להכיר ש
 כל מה נת) לנו אתו, הביא אותנו לעול�זה ש הואה "הקבש

אמרו  )ו, תהלי� קנ( "=2יָ 3ֹל ַהְ>ָ�ָמה ְ/ַה0ֵל " הפסוק על .שיש לנו
צרי� לקלס  2על כל נשימה ונשימה שאד� נוש� : "ל"חז

עשה לי '  שה,ונשימה עלי לדעתבכל נשימה  .)ט, יד ר"ב(" לבורא
 שיכול ,וסידר לי גו� כזה,  נת) לי עוד פע� אויר. עצומהטובה

ושניה� יחד , ל שאכלתילסדר שהחמצ) שבאויר יתרכב ע� האוכ
אילו פינו  ",לא לחינ� אנו אומרי� .יתנו לי כח לפעול הלאה
 אי) אנחנו מספיקי�... נה כהמו) גליוימלא שירה כי� ולשוננו ר

, ה ה) בלי סו�" מפני שהטובות של הקב.' וכו"להודות ולהלל
 .ה עושה לנו"רגיש את כל הטוב שהקבהלרגילי� יננו אלא שא

לא רגילי� ... יש לנו פה לאכולש, לנו גו�רגילי� שיש אנו 

נו שלא מתפרקי� פכל האטומי� שבגו. ות את הטובהלרא
כל , ומצד שני ג� לא מתכווצי�, ולא עפי� לקצות השמי�

ומנוחת , אור השמש, כל מה שיש לנו, הבריאה מסביב
 . אנו מזכירי� אות� בתפילה2 הדברי�שאר וכל , הלילה

הדברי� על ' � להודות להאבל הא� מרגישי� באמת שצרי
 אי) 2  שאילו פינו מלא שירה, היאהאמת, ג� א� כ)? והאל

  ! להודות ולהללאנחנו מספיקי�
 כמה טרחות 2  ?אורח טוב מהו אומר" :אומרי�ל "חז

כמה יי) , כמה בשר הביא לפני. טרח בעל הבית בשבילי
וכל מה שטרח לא , כמה גלוסקאות הביא לפני, הביא לפני

 מה טַֹרח 2? אבל אורח רע מהו אומר! ביליטרח אלא בש
, חתיכה אחת אכלתי, פת אחת אכלתי? ָטַרח בעל הבית זה

 לא טרח ,כל טַֹרח שטרח בעל הבית זה. כוס אחד שתיתי
הדברי� נכוני�  .)א, ברכות נח(" אלא בשביל אשתו ובניו

אבל ג� במישור שבי) אד� , במישור שבי) אד� לחברו
ה " מכיר טובה לקב,ה"ו של הקבאורח טוב בעולמ. למקו�

על השמש , על השמי� ועל האר; :על כל מה שברא
על  ,על החיות, על הפירות, על האויר, על המי�, והכוכבי�
 אמנ� .ולו לא נברא העול� כולו אלא בשביל כאי2העופות 

אבל , כמוניממנו וג� ה� נהני� , בעול�אנשי� יש עוד כמה 
בגלל רק , לבוראכיר טובה צרי� להני נוכי אי ?זה משנהמה 

ל  בעל הבית הביא לי כ!?שיש עוד כמה בני אד� שנהני�
�על כל מה , �ובה בלי סולו טצרי� להכיר ,  הרבה טובותכ

  !שהוא נות) לנו

  ? עד היכ�
הכרת הטוב 
 טובה בכפיותלעומת שעבוד מצרי� שמתחיל , והנה

 מצרי� מתחילה דוקא מ) הדבר גאולת, )של פרעה(
ה מתחיל את תהלי� גאולת "הקב.  טובהכרתמה, ההפכי

עד כמה גדול הוא החיוב , מאל�" שיעור"ישראל ממצרי� ב
  .3להכיר טובה לכל מי שבאה לנו טובה ממנו

: ֱאמֹר ֶאל ?ֲהרֹ): " בפרשה הבאהה אומר למשה"הקב
 ָ�Aְַעל ֵמיֵמי ִמְצַרִי�,ַקח ַמ �ַעל ַנֲהרָֹת� ַעל ְיאֵֹריֶה� ,  4ְנֵטה ָיְדָ

אי) זו  2ליאור עצמו . )יט,  זמותש(" ְוִיְהי4 ָד�... ל ?ְגֵמיֶה�ְועַ 
כל ימיו עושי� אותו המצרי� עבודה זרה . מכה אלא ברכה

ג� פרעה נעזר בו כדי לעשות עצמו עבודה , )יז, י ש� ז"רש' עי(
ועכשיו מגיעה סו� סו� הזדמנות שבה , )טו, י ש�"רש' עי(זרה 

 :מש מכשיר לקידוש הש�ומש, שהיאור משנה את תפקידו
י ה" ִנ ֲא י  3ִ ע  ַד /ֵ את  ֹ ז ִהֵ>ה Bנִֹכי ַמ3ֶה Aֶ9ַ6ַה ֲאֶ�ר  2 '6ְ

א� על פי . )יז, ש�("  ְוֶנֶהְפכ4 ְלָד�,6ְָיִדי ַעל ַה9ִַי� ֲאֶ�ר 6ְַיאֹר
הוא לא מטיל , מצֶוה את משה להכות את היאור' כשה, כ)

ֶאל ' ַו�ֹאֶמר ה": אלא על אהר), את המשימה על משה עצמו
)ֱאמֹר ֶאל : מֶֹ�ה רֹ � 4ְנֵטה ָיְדָ� ַעל ֵמיֵמי ִמְצַרִי�?ֲהָAְַקח ַמ  ,

: כ� ג� במכת צפרדע". ְוִיְהי4 ָד�... ַעל ַנֲהרָֹת� ַעל ְיאֵֹריֶה�
)ֶאל ֱאמֹר : ֶאל מֶֹ�ה' ַו�ֹאֶמר ה" רֹ � ְנֵטה ?ֲהָAֶ6ְַמ � ֶאת ָיְדָ

ְוַהַעל ֶאת ַהְצַפְרCְִעי� , ַעל ַהְ>ָהרֹת ַעל ַהְיאִֹרי� ְוַעל ָהֲאַג9ִי�
ַו�ֹאֶמר : "וכ� ג� במכה השלישית. )א, ש� ח(" ַעל ֶאֶר; ִמְצָרִי�

)ֶאל ֱאמֹר : ֶאל מֶֹ�ה' ה רֹ � ְוַהְ� ֶאת ֲעַפר  ?ֲהָAְְנֵטה ֶאת ַמ
' מדוע ְמצוה ה. )יב, ש�(" � 6ְָכל ֶאֶר; ִמְצָרִי�ְוָהָיה ְלִכ>ִ , ָהBֶר;

ולא ,  יהיה זה שיכה את היאור ואת עפר האר;שאהר�
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לפי שֵהֵג) היאור על ): "ל"פ חז"ע(י "מסביר רש? משה עצמו
לפיכ� לא לקה על ידו לא בד� ולא , משה כשנשל� לתוכו

ר לא היה העפ"וכ) . )יט, י ש� ז"רש(" י אהר)"ולקה ע, בצפרדעי�
לפי שֵהֵג) עליו כשהרג את המצרי , י משה"כדאי ללקות ע
, )עד שהלשינו עליו לפרעה, הגנה שהועילה רק ליו� אחד(ויטמנהו בחול 

למרות שהמכות הבאות על . )יב, י ש� ח"רש(" ולקה על ידי אהר)
ִמDִדו , היאור ועל עפר מצרי� הופכות אות� לכלי לקידוש הש�

, ת על פניה כזלזול ביאור ובעפרשל משה יש כא) פעולה הנראי
על כ) , וכאי הכרת טובה כלפיה� על ההגנה שסיפקו לו בעבר

ולא משה , ל" יביא עליה� את המכות הנשאהר�' ְמַצוה ה
  .4עצמו

�משה מבי) כבר מעצמו , בתקופה מאוחרת יותר, אחר כ
ג� א� , שלא להכות את מי שהוא חייב להכיר לו טובה, יסוד זה

מַצוה את משה ' כשה. צוה וקידוש הש� גדוליש בהכאה זו מ
" ָצר	ר ֶאת ַה9ְִדָיִני� ְוִה3ִיֶת� א	ָת�): "אחרי פרשת בנות מדי)(
אלא , משה לא הול� בעצמו לקיי� את הציווי, )יז, במדבר כה(

מדוע לא הל� לקיי� את . )ו, ש� לא(שולח למשימה זו את פנחס 
ני שנתגדל באר; מפ "2ל "לפי דעה אחת בחז? הציווי בעצמו

בור . אינו בדי) שאני מיצר למי שעשה בי טובה: אמר, מדי)
גדל משה . )ד, ר כב"במדב("  אל תזרוק בו אב)2 ששתית ממנו 

מדָי) ֵהגנה עליו כשברח ו, מצא ש� את השידו� שלו ,במדָי)
א� אפשר , ְמַצוה להלח� במדָי)' למרות שה, כ)ל . פרעהמפני

ולא להכות , ש לבחור באפשרות זוי, י שליח"לקיי� מצוה זו ע
, אמנ� למדָיני� מגיע עונש וצרי� לענוש אות�. את מדי) בעצמו

משה א� קוצ� על אנשי הצבא שלא עשו מספיק נקמה במדי) 
אבל מצד שני הוא עצמו , )טז2יד, ש� לא(ולא הרגו ג� את הנשי� 

כי הוא עצמו חייב להכיר טובה , לא יכול לצאת למלחמה הזו
  .למדי)
שאחרי כל הרעה שעשו לנו ; � בנוגע למצרי� רואי� כ)ג

עדי) מצוה התורה להכיר לה� טובה על הטובה שבאה , המצרי�
 "3ִי ֵגר ָהִייָת ְב?ְרצ	, לֹא ְתַתֵעב ִמְצִרי: "וההתורה מצַ . לנו מה�

 ?ל תתעב	 2לֹא ְתַתֵעב ִמְצִרי : י"מסביר רש. )ח, דברי� כג(
ובהחלט יש מקו� לתעבו (כ� ליאור פ שזרקו זכורי"אע, לגמרי

3ִי ֵגר ָהִייָת  "2? ומדוע אי) לתעבו לגמרי). לגמרי בגלל זה
המצרי� הסכימו לשמש אכסניא לאבותינו בשעת ". ְב?ְרצ	
כשיעקב ומשפחתו ירדו למצרי� בגלל הרעב שהיה , הדחק

לא להתחבר . צריכי� להכיר טובה למצרי�, א� כ). באר; כנע)
אבל דור שלישי , לא להתחת) ע� גר מצרי, דיאליה� יותר מ

ג� א� , צרי� להכיר לה� טובהכי . )ט, ש�(' יבוא לה� בקהל ה
  .עשו לנו צרות גדולות

   מפתח לחיי נישואי� מאושרי�
הכרת הטוב 
ה "דוגמא מאלפת להכרת טובה אפשר לראות אצל הקב

, במרגלי�, בעגלה "את הקבישראל מכעיסי�  :בכבודו ובעצמו
יציאת מצרי� ועד מזמ) (דה זרה זו ובעבודה זרה אחרת בעבו

ָהלְֹ� : "לירמיהוה "הקבאומר ובכל זאת  ,)זמנו של ירמיהו
 ָזַכְרִ/י ָלְ� ֶחֶסד !' 3ֹה Bַמר ה:ְוָקָראָת ְבBְזֵני ְיר4ָ�ַלִ� ֵלאמֹר

 ְ�" ; לֹא ְזר4ָעהֶלְכֵ/ְ� ?ֲחַרי 9ִ6ְַד6ָר 6ְֶארֶ , ?ֲהַבת 3ְל4לָֹתִי�ְ , ְנע4ַרִי
ִקדשת� :  עשית� עמדי חסד5תשע מאות שנהכלפני . )ב, ירמיה ב(

ויצאת� למדבר בלי לקחת אפילו צדה , האמנת� בי! את שמי

 �אני זוכר לכ� את החסד הזה . )י ש�"לט ורש, שמות יב(לדר
  !למרות כל חטאיכ� מאז ועד היו�, עד היו�

ובה להכיר טאד� כמה צרי� עד  ,צרי� ללמוד מזה
?ֲהַבת "ו "ֶחֶסד ְנע4ַרִי�ְ "לא דורשי� מאיתנו לזכור  .לאשתו

 ְ�כי ממילא איננו חיי� זמ) , לאחר תשע מאות שנה" 3ְל4לָֹתִי
�: צרי� לזכור, אבל בשני� המועטות שאנו חיי�, רב כל כ

 . באר; לא זרועה,שהלכה אחרי� במדברהתחתנת ע� אשה 
� א� 2  א ממ�צֵ יֵ היא עוד לא ידעה מה , כשהתחתנה אית

היא  ובכל זאת 2  או לפחות עשיר גדול, יה אד� גדולתה
�יש כא) הליכה באר; לא , במידה מסויימת. התחתנה את

נורא ואיו� א� ! אתה צרי� לזכור לה את החסד הזה. זרועה
  .לא זוכרי� את החסד הזה

אד�  צרי�  כמה.הביאו ילדי� לעול�ו, כ חיו יחד"אח
 כמה פעמי� היא הכינה לו . על כ�לאשתוטובה להכיר 

מוב) הוא מקבל את זה כו, ארוחת צהרי� או ארוחת ערב
כל  טובה על  צרי� להכיר.שיהיה מוב) מאליו אסור .מאליו

 .חמנא ליצל)ר, מקרי גירושי)  הרבהכ"היו� יש כ. דבר ודבר
 !בה מספיק לצד השני טוי�שלא מכיר מזה 2? ממה זה בא

 אבל אני מדבר .לבעלהבה צריכה להכיר טוג� אשה  ,כמוב)
צרי� להכיר טובה לאשתו בלי אד� .  לא לנשי�,כא) לגברי�

לפעמי� משטויות .  על כל מה שהיא עושה בשבילו,סו�
 האשה בישלה . שבסו� נגמרי� בגט,מתחילי� סכסוכי�

ב  שו!�או" :הבעל בא הביתה ואומר, לבעל ארוחת צהרי�
אז ! ביל�הרי טרחו ועמלו בש "!ני אוהבישאהזה מרק ה

 �ור מהכרת טאתה פ, ב את המרק הזהאוהבגלל שאינ
עושי� לו ! התנהגות כזו יכולה להרוס את כל הבית !?טובה
  .והוא מתנהג כאילו עשו לו רעה, טורחי� בשבילו, טובה
מביא  , בגד הבעל קונה לאשתו:יכול להיות ג� הפו�ו

 "!סובלתני ינצבע שאה שוב !�וא" : אומרתאשהוה, הביתה
� שהשני הטוב את לראות צרי� . להמנע מדברי� כאלהצרי
להכיר טובה על כל מה . ולא שהייתי רוצה טוב יותר, עשה

הרי , להכיר טובה א� האשה ילדה ל� ילדי�. שהשני עושה
�בעול�  המש�היה ל� י ! בזהאי) סו� לחסד שהיא עושה ל

  .זה זכויות לאי) סו�ש, אחרי מאה ועשרי� שנה
ל היה רגיל לומר "ב פינקל זצר חיי� זא"חותני הג

ולנט כזה עוד לא 'צ: "לאשתו בכל שבת לאחר הסעודה
 היה .לא היה 2 כי בדיוק כזה , והיה מפרש שזו אמת"! היה

ע� יותר שומ) או פחות , רק יותר מלוח או פחות מלוח
לכ) , רצה לשבח את אשתו ול1ַמחה, על כל פני�... שומ)

. כ� צרי� להיות"! ולנט כזה עוד לא היה'צ: "אמר תמיד
ולשבח את האשה על מה שהיא עושה , תמיד להכיר טובה

�זהו יסוד גדול לחיי , נוהגי� כ�א� . ו"ולא להפ� ח, עבור
א� לוקחי� ,  נוהגי� כ�וא� לא .נישואי) טובי� ומאושרי�

 לבשל ברור שהאשה צריכה", את הדברי� כמובני� מאליה�
זה  2 ?" צהרי�של לי ארוחתב אלא מי י!לי ארוחת צהרי�

  . הכרת טובה היא יסוד החיי�. צרי� להכיר טובה.לא טוב
ה על כל הטובות שהוא "כל שכ) להכיר טובה לקב

אילו " :" כל חינשמת"כל אחד מאיתנו אומר ב, עושה לנו
 להרגיש !להפני� את הדברי�צרקי�  .' וכו"ו מלא שירהניפ

 ה על כל החסד שעשה"שנכיר טובה לקב !את הדברי�



  

  

 http://www.hakotel.org.il - ירושלים ,  למשפחת נבנצל ולישיבת הכותל- כל הזכויות שמורות © 

4

 ! יו� מיליו) שקל מרויח כלאני" :אמרשאחד שמעתי  .ועמנ
�י צרי� ני וא, ולא כאב עיני�,בזה שאי) לי לא כאב ראש 2? אי

מרויח כ� אני נרויח  .לבבניתוח לא בראש ולא בעיני� ולא 
 לקנות מצרכי� י אפשרנכו) שאאז . " בכל יו�מליו) שקל

יכול היה להרגיש ש, זאת אבל בכל,  ע� עשירות כזובמכולת
להתפלל . כ הרבה טוב"עושה לי כ' וה, הרבה יותר גרועלהיות 

 ע� ההרגשה ,באמת" 'ברו� אתה ה" לומר .ע� ההרגשה הזו
 ללמוד .ל הלב ע� כלהודות לו, ע"י רוצה לבר� את רבששאנ

אשר בחר בנו  ",עשה לנו'  החסד הגדול שה!תורה בהתלהבות
זה שנת) ב' ד החסלהרגיש את , " ונת) לנו את תורתומכל העמי�

לעשות את , תורת אמת וחיי עול� שנטע בתוכנו, תורהלנו 
  א� מתפללי�.� מזהירויחובסופו של דבר ג� מ,  ברגשהדברי�

 מקבלי� שכר על 2   א� לומדי�. מקבלי� שכר על התפילה2
4ְלָ� " , בספר תהלי�המשורראומר מה שזה  אולי .למוד תורהת
מצד . )יג, תהלי� סב("  ְלִאי� 3ְַמֲע1ֵה4 3ִי ?ָ/ה ְת�0ֵ�ַ,ָחֶסד 'ה

 משל� לנו עבור'  ה2 ומצד שני , אחד אנו חייבי� בקיו� המצוות
שהוא משל� לנו עבור , עושה עמנו' זהו חסד עצו� שה. )קיומ

צרי� להכיר על כ� טובה . דבר שממילא היינו חייבי� לעשותו
 2 עצמה  זוהודאהוג� על . ולהודות לו על כ�',  יתעצומה לבורא

  !משל� לנו' ה
 !"נפשו חייב לו, מי שהוא פותח פתחו לחברו" :ל אמרו"חז

ו לפני דלתאת פתח ,  קטנה� מישהו עשה לי טובהא )ב, ר ד"שמ(
, י בשבילונפשלמסור את כדי לחייב אותי די בזה  2כדי לעזור לי 

אמנ� בפועל אסור למסור את . כדי לגמול לו על טובתו
ה דברי� מותר וצרי� רק על שלש, הנפש עבור דבר כזה

 ,)גילוי עריות ושפיכות דמי�, עבודה זרה (נפשהלמסור את 
 .מחייבשנעשה עבורי הוא דבר להרגיש שחסד צרי� אבל 

, ה שגומל לנו את כל החסדי� הטובי�"כל שכ) הקב
והרבני� שמביאי� אותנו לחיי , אבא ואמא, והשותפי� שלו

  .טובה בלי גבוללכול� אנו חייבי� להכיר , ב"עוה
 אליהו מחיה ?טובה של הכרת ה החובהמגיעהיכ) עד 

כ תלמידו "ואח, )א יז"מל( הצרפתיתהאשה את הב) של 
 כי ה� ?למה, )ב ד"מל( אלישע מחיה את הב) של השונמית

והשונמית ארחה , ליהו הצרפתית ארחה את א.מכירי� טובה
נת) לה� את הכח ' העל כ� הכרת טובה וכ, את אלישע

איננו ,  אי) את הכח הזה,כמוב),  לנו.מתאת היות להח
עלינו בל א, יכולי� לשל� למיטיבינו בהקמת מתי� לתחיה

לבשר  2להבדיל  2ה וג� "לחזק את עצמנו בהכרת הטוב לקב
כפי , שני הדברי� קשורי� זה בזה, וכפי שהזכרנו, וד�

 כופר פו שהואסו, הכופר בטובתו של חברוש, ל"שאמרו חז
, הכרת טובה להורי�צרי� שתהיה . ה"הקבשל בטובתו ג� 

וכל , ולשאר בני אד� שעשו לי טובות, ואשה לבעלה, לאשה
  . וגומל לנו את כל הטובות,מי שעשה אות� ואותילשכ) 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  . שכתב ש�השניהוהיא הסיבה . 1
  .מבלי להכיר את הטובות שמיטיב עמ� הבורא, נשארי� בסכלות�ה� , א� לאחר ששכל� מתבגר ובינת� מתחזקת: כלומר. 2
כל הכופר ": ל"כפי שאמרו חז', הכרת טובה היא מידה יסודית בעבודת ה מפני ש2 בדבר זהמתחילה דוקא מצרי� והטע� שגאולת . 3

) הגשמית והרוחנית(גאולתנו ועל כ) תהלי� ). הובא לעיל בגו� השיחה ("סו� כופר בטובתו של הקדוש ברו� הוא, בטובתו של חברו
שיחת  (!ואפילו לדומ�, עד כמה גדול הוא החיוב להכיר טובה לכל מי שבאה לנו טובה ממנו, משעבוד מצרי� מתחיל בלימוד יסוד זה

  )ח"א לפרשת דברי� תשס"הרב שליט
אנו חייבי) להודות לו כפי , טיב אלינויכי כל מֵ , מ) הידוע אצלנו: "ל"וז, )ריש שער עבודת האלקי�(ע ממה שכתב בחובות הלבבות "וצ. 4

".  ואי) אנו חייבי) בה,יסתלקו מעלינו חיובי ההודאה לו, ו) בה אלינויוא� תגיע לנו שו� טובה על ידי מי שלא כ... כוונתו להועיל לנו
אפילו ( לו להרעאבל ").  לוההודאהיסתלקו מעלינו חיובי : "ל"וכלשו) חוה( אי) 2 למיטיב כזה להודותשחיוב , ל"ואולי י

  ).בגלל חובת הכרת הטוב כלפיו( אסור 2) כשצרי� לעשות כ)
ועמד על , )לח, ש�(נבנה במש� שבע שני� , )א, א ו"מל(התחיל להבנות ארבע מאות ושמוני� שנה לאחר יציאת מצרי� מקדש ראשו) . 5

 הרי קרוב לתשע מאות .)י ש�"ג ורש, ירמיהו א' עי (עד שנחרב בימי ירמיהו הנביא, )א, יומא ט(מכונו במש� ארבע מאות ועשר שני� 
  .שנה מיציאת מצרי� עד זמנו של ירמיהו

�  ,השיחה נערכה לפי הבנתו של העור

  .יש לתלות בעור� בלבד) א� ישנ�(וכל טעות או חסרו) 


