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ך   נֹוֶדה" ם ל ְּ עֹול   "לְּ
 הבכירה שבמידות הכרת הטוב

 

 לאור דברי הטוב הכרת במידת מעט עסקנו

 ,1"קדושה שערי"בזצ"ל  לאויט חיים רבי

, המידות בתיקון הוא לקדושה בואמשה

 היא בסיסית היותר דהימדגשנו כי הוה

הרב זצ"ל  אומר כך .הטוב הכרת מידת

 העמוד היא טובה הכרת" :2ב"עין איה"

 ממשיך הוא ."ונשגב גדול היותר המוסרי

 יותר הטוב הכרתתתפתח  שכאשר ואומר

 תיקוןל הדבר יביא אדםה בני בותיבל

  .בעולם הכללי

ניתן להבחין בכך  בעולם מתבוננים שרכא

לאדם  טובה להכירקל לנו שפעמים רבות 

 בענייןהוא פעל עבורנו במידה ו ,הזר לנו

 טובה להכיר יותר לנו קשה כלשהו, אולם

ו שזה יםסבור שאנו זהל או קרובים לנול

 בפרט במקרה שהוא מקבל, תפקידו

כ"ץ  יעקב הרב ר"מו. כך על משכורת

מקבל  אדםאם אף ש מדנוילשליט"א 

 גומל חסד עם הזולתשזאת  משכורת על

 . חסד ושזהאין זה גורע בכך 

המשפחה  םא  דוגמא לדבר מתוך חיינו אנו: 

 ילדיהבעלה ו עבוריומם וליל  טורחת

בדורנו ברוב המקרים  ,הבית ענייניבשלל 

 היאהמשפחה.  בפרנסת שותפה היא אף

הקטנים  הפרטים לכל דואגתומודעת 

ה הוא בדרך והגדולים. העומס הרובץ עלי

 לילדים ממוצעת לאמאכלל גדול, עד ש

 לשמוע עדיין ניתן .לכלום פנאי אין

יש  ", ?עושה אמא מה" שבמענה לשאלה:
                                                      

 חלק א, שער ב 1
 שבת חלק א, פרק א, פיסקה יד 2

רק  היא .כלום עושה העונים: "היא אינה

 עבודההלוא  ".בחוץ עובדת לא היא ,בבית

 עבודה היזו התומשפח ילדיה למען בבית

לאמתו של  משרות שתיכ מרובה השקולה

 דבר!

ם  של ה  ילד חושב מה :והבט צא מעתה א 

 לכבסכדי  בבוקר משכימה יאה כאשר ?זו

סוע נו, כאשר עליו לבגדי את ועבור

"עד  :חושב הילד האם בה או לצבא,ישלי

 היא כמה !הודות לאימיל עלי כמה

ביותר!  קטנים פרטיםלדאוג ל משתדלת

לשמח אותי  לה ואכפת טורחת היא כמה

הודה לאימו  הילד האם ולקלוע לטעמי!"

 הייתה מוכנה בבוקרו של יוםש על כך

 שהכינהעל כך  או עבורו ארוחת הבוקר

 תמיד האם? מיוחדת שבת סעודת עבורו

דברים מעין  על טובה להכיר זוכרים ואנ

אל  מחשבהעלולה להתגנב  לואה? אלו

 וזה הריעל מה יש להודות?  הלב:

 היאהרי  !התעבוד והיז, אמא היא, תפקידה  

  !אמא להיות הבחר

 כל על לאשתו להודות הבעלעל  כמו כן,

רבים  דברים פועלת היאהרי  .ודבר דבר

 .3כלפיו היאגם  כך !לטובתו

ָדה לו   ְוֶתן"  "תו 

 לנו קשה דומאש זהו דבר, פלא זה וראה

 סבור אני? כך הדבר מדוע .לעשותו

 עמוקהוביותר  פשוטה לכך הינה שהתשובה

                                                      
-מידות ועבודת ה', חלק א, עמודים שכט –עי' שפתי חיים  3

 שמב-, שמאשלא
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 הרבמו"ר מ למדנו נומדרש בבית ביותר.

יצחק  הרב מדברי יסוד שליט"א הדרי

 למרן "ראיה עולת"ב שיסודו זצ"ל, הוטנר

 רבות(. ממנו למד הוטנר שהרב) 4ל"זצ הרב

 משמעותה :משמעויות שתי ההודאה מושגל

, מכיר לך לך מודה אני" האחת היא:

דגים זאת הפעמים רבות  הדרי הרב ".טובה

אר אדם שביקש לדעת כיצד להגיע יתו

למקום מסוים, ומשנענה אמר: "תודה 

 משמעות ההודאה מושגל ישרבה!". אכן, 

 ".דין בעל הודאתכעין "שהיא  נוספת

כוונתי  מודה אניכאשר ש הדבר פירוש

 אתה - ממני יותר אתהבר מסוים דבש

  לבצעו ייתי מסוגלה שלא בדבר לי עזרת

  , למשל.בלעדיך

לכך שההודאה קשה  הסיבה שזו חושב אני

 מחייב הדבר למישהו מודים כשאנו לנו.

 קחומר מישהולכן, כאשר מדובר ב .אותנו

אין לנו קושי להודות לו,  שנעזרנו בו

 ולם,אהרי בזאת הסתיים המגע בינינו. ש

, ההודאה לנו כאשר מדובר באדם הקרוב

 אוהבים איננו וואנמחייבת אותנו, 

 ככל טובה הכירל לנו קשה לכן .להתחייב

  .5יותר לנו קרוב טיבמהש

, עמוק דברניתן להבחין ב העניין בשורש

 הוא" או "לי מגיעהדוגל ב", בדורנו בפרט

 היזוזאת, הרי  לעשות "עליו או "לי חייב

 כאשרמאידך גיסא,  תו ותפקידו".עבוד

, כלום ול מגיע לאכי  התחושב חי אדם

 - כלום ול חייב אינו אחדבהרגשה שאף 

 בהרגשת יותר ומתעלה מתרומם שהוא הרי

 את ריךעלהיותר  יודעהוא , הטוב הכרת

 . מויע נעשתהש הטובה

 

                                                      
חלק א, עמוד א, ד"ה מודה. ע"ע עולם התפילות )לרב אליהו  4

ע"ע שפתי  מונק( עמוד קנט מקורות רבים לכל אחד מהמובנים.

 שמז-חיים שם עמודים שמב
 שנז-שמא, שנו-עי' שפתי חיים שם עמודים שלט 5

 "ייתן ויחזור וייתן"

 מה .ע"רבשיחסנו לל ביחס חריפהמ השאלה

 מה אינו-דבר ו"ח כאשר עולה בדעתנו

הרי אז ? רוצים שהיינו כפי תנהלמ

אנו  "?ככה עשה ה"הקב חושבים: "מדוע

חשים שמכיוון שהוא ברא אותנו אז כביכול 

ולפיכך אנו תמהים מדוע , לנו חייב הוא

? אין כל הדברים עולים עם ציפיותינו

 הבוראמעשי  שכל יחשוב האדם אםאמנם, 

ומצד האמת אין   ,עימו הינם חסד חינם

 תגרוםש שלמות זוהרי ש מגיע לו מאומה,

  .הבורא מאת נוספת להטבה

בעל  דברימ נומדרש בבית למדנו כך

המפרש את  י"רש דברי על .6"אמת שפת"ה

ן" :7פסוקה ֶּ א   ְלך   ְוִית   ויחזור יתןי" -" ֹלִהים-ה 

כי האות ו'  אומר ה"שפת אמת" ,"וייתן

 לשנייה הראשונה הנתינה ביןהמקשרת 

היא  עולם-לבורא ההודאה .הודאהל רומזת

 .הבאה הנתינה את מאפשרתה

ה ְוֶהֱאִמן" ַּ  '"ב 

 אברהם האומה מראשאנו למדים זאת 

ם" :8שכונה בידי חז"ל, אבינו ד  א  דֹול ה   ַהג  

ִקים ֲענ   ת אברהםא וציאה ה"הקבכאשר  .9"ב  

 הכוכבים מעלאל  אותו גביהה, החוצה

ֹה" :10לו מרוא ך   ִיְהיֶּה כ   , תגובתו הייתה:"ַזְרעֶּ

ִמן" א  ה ְוהֶּ ה   'ב ַ בֶּ ְחש ְ וֹ  ַוי ַ ה ל  ק  רש"י ביאר  .11"ְצד 

"חשב לאברם לזכות כי הכוונה שהקב"ה 

על  שואל. ולצדקה על האמונה שהאמין בו"

', בה האמיןאברהם ש ודאי :12ן"הרמבכך 

 לא אבינו אברהם יעלה על הדעת כי וכי

 חושב ה"הקב מדוע ,אם כן ?!'בה יאמין

 ? לצדקה לוזאת 

                                                      
ברש"י; תרלד ד"ה ויתן; עי' שפת אמת תולדות, תרל"א ד"ה  6

 תרנ ד"ה בפסוק
 בראשית פרק כז, פסוק כח 7
 בראשית רבה פרשה י, אות ו 8
 יהושע פרק יד, פסוק טו 9

 בראשית פרק טו, פסוק ה. עי' רש"י שם 10
 שם פסוק ו 11
 שם 12
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לכן מפרש הרמב"ן פירוש יסודי ביותר: 

 ה"הקבהבטחת  את חשב אבינו אברהם

אינו דורש טובה לעצמו עקב הוא  .צדקהכ

מפעלו הכביר לפרסם את שם ה', אלא הוא 

 ולא" ,צדקה עימו עושה ה"הקב שב כיוח

 ףא תירה מכך:י. "ובשכרו אברהם בצדקת

ה  :13לו כבר הבטיח ה"שהקב ְרך  ַהְרב ֵּ כ  "ש ְ

אברהם אבינו חשב  מכל מקום, ְמֹאד"

ולא  ,וחסד צדקה עימו עושה ה"הקבש

  ולכן לא יחזור בו. משלם לו את שכרו,

ב" ִין טו   "ְיב ָרךְ  הו א עַּ

 הטוב הכרת הן: מרכזיות מידות שתי

 ביותר העליונההאחת היא  .טובה וכפיות

  .14ביותר הגרועה -השנייה ו

 כמה' ?אומר ומה טוב אורח" :15הגמרא אומרת

 מה וכל ! ...בשבילי הבית בעל טרח טרחות

-העין בעל ."'!בשבילי אלא טרח לא שטרח

 שעשה הפרטים לכל בל לשים יודע הטובה

אף אם בכל מקרה היה עליו  - הבית בעל

לטרוח עבור משפחתו, אף אם הוסיף עבורו 

 !בשבילי נעשה הכל" :מתפעלו -רק מעט 

 להעריך יודע ואני התאמץ הבית-בעל

 והתאמצה טרחה אמא אם כך גם !"אתז

ר ממילא  זאת. להעריךאני  יודע לאימו יָוצ 

 רב יותר, טובגמול עימו ל חשק יותר

  .מוטיבציה נתנות ההערכה

 מיתחו כלל מעט ניתן את דעתנו אם

 או  מקבלים טובות כמהנשים לב  החיים

, יםמהחבר, מההורים מהסובבים אותנו:

 שיהיה טורחת הישיבה כמהעד , מהישיבה

 לא משהו אםאף  אזאו  .טובכמה שיותר 

 נדע כך כלש מפני, חלילה ,טוב יצא

נאמר:  לא להטיב הגדול הרצון את להאריך

 הוא תו,עבוד היזו"הלוא הוא מחויב לכך, 
                                                      

 שם פסוק א 13
. עי' עין שעב-, שעאשמב-עי' שפתי חיים שם עמודים שמא 14

פיסקה ז: "יסוד ההכרת טובה שהוא איה ברכות חלב ב, פרק ז, 

 יסודו של עולם הרוחני והגשמי במוסריותו וכל תיקוניו".
 ברכות דף נח, עמוד א 15

 "מהרכאשר ישב  ".משכורת זה על מקבל

השקיע בו מזמנו ומרצו לצורך  התלמיד עם

 העבודה זו" נחשוב וכי חינוכי או לימודי,

, נפש מסירות איזו" נחשובשמא  או "שלו

  !"אהבה איזו, השקעה איזו

 ל"חז ריםמתאש השני הצד לעומתזאת 

 טורח מה' ?אומר ומה רע אורח" :בביטוי חריף

 בעל שטרח טורח כל ... ?זה הבית בעל טרח

 ,!'"ובניו אשתו בשביל אלא טרח לא זה הבית

ה מאומה, לא קיבלתי ממנו לא עש בשבילי

 .16טובה כפיות זוהי - שום דבר!

ל ָלֶהם ָיב א ל א" ְקהַּ  '"ה ב ִ

 כיחינובעולם ה דבריםמגיעים ה ןהיכ עד

 הקדושה התורה ?לנו מנחילה שהתורה

ֹוִני ָיֹבא ֹלא" :17מצווה מֹוָאִבי ַעמ  ְקַהל ו   ',ה ב ִ

ם ֹור ג ַ יִרי ד  ְקַהל ָלֶהם ָיֹבא ֹלא ֲעש ִ  ַעד 'ה ב ִ

ַבר ַעל .עֹוָלם ר ד ְ מו   ֹלא ֲאש ֶ ֶחם ֶאְתֶכם ִקד ְ ֶ ל   ב ַ

ִים ַ ַבמ  ֶרךְ  ו  ד ֶ אְתֶכם ב ַ צ  ְצָרִים ב ְ ...". ציווי ִממ ִ

 המצרים זה אינו מובן לכאורה. הלוא

 את זרקו, ביאור הילדים את הטביעו

ואף על פי , 18האבנים ידימוס בתוך הילדים

אילו ו ,19'ה בקהל להם יבוא שלישי דורכן 

 ?עולם עד' ה בקהל יבוא לא ומואבי עמוני

 הכיצד?

 הכתוב כי אלי והנראה": 20משיב הרמב"ן

 חסד גמולי שהיו האלה האחים שני הרחיק

)לוט ובנותיו(  מםיוא אביהם שהציל ,מאברהם

 מתוך' ה לחםשִ  ובזכותו, והשבי חרבה מן

 ישראל עם ובהט לעשות חייבים והיו ,כהפיהה

 ַעל": 21כדברי הפסוק ,"רעה מהםיע עשו והם

ַבר ר ד ְ מו   ֹלא ֲאש ֶּ ם ִקד ְ ְתכֶּ ם אֶּ חֶּ ֶּ ל  ִים ב ַ ַ  ...ו ַבמ 

ר ַכר ַוֲאש ֶּ יך   ש   לֶּ ת ע  ם אֶּ ְלע  ן ב ִ עֹור ב ֶּ תֹור ב ְ ְ  ִמפ 

ך    ַנֲהַרִים ֲאַרם   ."ְלַקְללֶּ
                                                      

 שנז-עי' שפתי חיים שם עמודים שנב 16
 ה-דברים פרק כג, פסוקים ד 17
 עי' רש"י שמות פרק לב, פסוק ד 18
 ט-דברים שם פסוקים ח 19
 דברים פרק כג, פסוק ה 20
 דברים שם 21
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 עברויש להתבונן בנאמר כאן. הלוא כבר 

 שנים אלפיתעבורנה  ועוד שנים מאות

 התורהאף על פי כן ו, נוספות עד לימינו

לאומה זו ישנם . לאומה הזו ינשאהל רתסאו

תורשתי  פגם נויש לאנשיה, גומיםפ יםנִ ג  

שאין להכניסו לתוך עם  טובה כפיות של

 22!עולם עדישראל 

ְחת ָ " מַּ ב ְבָכל ְוש ָ ו  ט   "הַּ

 צדמאידך גיסא, ניתן לראות דוגמא גם ל

אחד משיאי חוויות הקודש בחייו  .החיובי

י הייתה העלאת הביכורים של יהוד

כמתואר במסכת  לירושלים בפאר והדר,

לבית המקדש כאשר . יהודי עלה 23ביכורים

 ותוא גישמהוא  טנא הביכורים על כתפו.

, שמו לשכן' ה יבחר אשר מקוםב לכהן

י" :24ביכורים מקרא וקורא ְדת ִ ' ַלה ַהי ֹום ִהג ַ

יך   ֹלהֶּ י א  אִתי  כ ִ ל ב  ץ אֶּ רֶּ א  ר ה  ע ֲאש ֶּ ב ַ ' ה ִנש ְ

ינו   ת ַלֲאֹבתֵּ תֶּ נו   ל  שואל רש"י מהי ההגדה  ."ל 

בכך, והלוא הדבר ידוע? משיב רש"י שיש 

 בי ר אומר היה ."טובה כפוי שאינך"להצהיר 

 הגיעש אדםשהפסוק מתאר גם , "יבנהב

בכל כבר לפני שנים רבות, עם זאת  לארץ

י" שנה עליו לומר מחדש: ְדת ִ ' ַלה ַהי ֹום ִהג ַ

יך   ֹלהֶּ י א  אִתי  כ ִ ל ב  ץ אֶּ רֶּ א  ר ה  ע ֲאש ֶּ ב ַ ' ה ִנש ְ

ינו   ת ַלֲאֹבתֵּ תֶּ נו   ל  מידי שנה בשנה הוא  ,"ל 

ישראל,  לארץ והביא ה"שהקב טובהב נזכר

 מקרא של נועניי וזה על כך. לו ומודה

 את ולהבליט להתבונן, לראות - ביכוריםה

 .הטוב הכרת

 הודאה הוא הסדר ליל גם עניינו של

, 25םמיהמפורס רהזוה דבריכ והכרת הטוב,

קוראים בו את דרשות חז"ל על  ולכן אנו

  הפסוקים הללו של מקרא הביכורים.

 

                                                      
 שלו-עי' שפתח חיים שם עמודים שלה 22
 ד-פרק ג, משניות ב 23
 דברים פרק כו, פסוק ג 24
 חלק ב, דף מ עמוד ב. מובא בהגדות של פסח בתחילת מגיד 25

ן" ֵּ י ֲאָבֶרְכךָ  כ  י ָ ְמךָ  ְבחַּ ש ִ א ב ְ ָ י ֶאש   ָ פ   "כַּ

 הטוב הכרת של ראשונהה מדרגהאם כן, ה

 - בפה אמירההי ב הישניה, בשכלהיא 

 שלישיתה מדרגהה נה גםויש, להודות

 לאחר לעשות מעשה. מחייבתהיא אכן ש

  - יםנהראשו השלבים שני את מילא שאדם

 מביא הוא, יובפ ודההו ותבהכר ביןה הוא

 במעשיםגם  ביטוי לידי הודאתו את

 .לו המטיב אלשבו  הטוב הכרתמ הנובעים


