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להרגיש ולהשתתף בצערו של חברו 
או בשמחתו ולשאת בעול עמו!

נלמד מהפסוק: "ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא 
בסבלותם" (פרק ב-יא)

כי  הנה  עליהם".  מיצר  להיות  ולבו  עיניו  נתן  רש"י:  וכתב 
כן, משה רבינו לא הסתפק בעצם הידיעה על סבלותם של בני 
ולבו".  עיניו  אלא "נתן  בצערם  מרחוק  וההשתתפות  ישראל 
כלומר: יצא מארמונו המפואר והשליו של פרעה, כדי לראות 
להם  ולסייע  המעונים,  אחיו  סבלות  את  בגופו  ולחוש  בעיניו 

בפועל כאילו היה אחד מהם.

משה רבינו לא נהג כמנהג העולם להשתתף בצער הזולת לשעה 
קלה בלבד, אלא "נתן עיניו" כלומר: צייר בעיני שכלו תמיד את 
צערם של ישראל עד שדאג להם כדואג לעצמו. ומתוך דאגה כזו, 
והיה  בסבלותם  לראות  ויצא  פרעה  ארמון  את  שנטש  פלא  אין 

נותן את כתפיו ומסייע בפועל לכל אחד ואחד מהם.

דוקא  מכריחה  בעול  הנשיאה  שאין  מכאן  אנו  ולומדים 
ההזדהות,  הבעת  עצם  אלא  בשטח,  ניכרת  מעשית  תוצאה 
סיוע  משום  בה  יש  במשהו,  אף  לעזור  וההשתדלות  הרצון 
גופני  סיוע  שמבחינת  אף  כי  הזולת.  של  ללחצו  רבה  והקלה 

אינו עוזר הרבה, אך העזרה לנפשו היא עצומה.

מן הראוי לציין כי אף שפעמים רבות ידמה לאדם שאין בידו 
ואין בכוחו לסייע לחברו. אך לאמיתו של דבר, אדם שמצטיין 
במעלה נשגבה זו של "נשיאה בעול עם חברו", ועז רצונו לראות 
כך  לשם  לעשות  ומזומן  מוכן  מצידו  והוא  חברו,  של  בטובתו 
ככל שידרש, אדם זה אינו מייגע עצמו בחשבונות עד כמה יוכל 
באמת להועיל לחברו, ואם בכלל. אלא קודם כל מתחיל לפעול 

כל מה שבידו ואת ההמשך כבר הקב"ה מסייע לו.

ומצינו כן בפעולתה של בת פרעה שמגודל רצונה להציל את 
משה, הושיטה ידה לעבר התיבה ללא חשבונות והיסוסים ואז 
את  למשות  ויכלה  ידה  שנשתרבבה  בידה  סייע  אכן  הקב"ה 

התיבה.

פרשת שמות



הזולת  להצלת  עצמו  המוסר  לאדם  מעלה 
ולמען עשיית חסד עמו !

עשו  ולא  האלוקים  את  המילדות  "ותיראן  מהפסוק:  נלמד 
(פרק  הילדים"  את  ותחיין  מצרים  מלך  אליהן  דיבר  כאשר 

א-יז)
ואמרו חז"ל (סוטה יא:) "לא דיין שלא המיתו אותם אלא אף סייעו להחיותם. 
היו מספקות להם מים ומזון". ומובא במדרש: "וכי מאחר שלא עשו כאשר דיבר 
אליהן אין אנו יודעים שקיימו את הילדים, למה הוצרך הכתוב לומר ותחיין את 
הילדים? יש קילוס בתוך קילוס, לא דיין שלא קיימו את דבריו אלא עוד הוסיפו 
לעשות עמהם טובות. יש מהן שהיו עניות, והולכות המילדות ומגבות מים ומזון 
שכתב  הוא  בניהן.  את  מחיות  והן  לעניות,  ונותנות  ובאות  עשירות  של  מבתיהן 

"ותחיין את הילדים". (מד"ר- שמות א-טו)

שמקבל  באופן  נעשה  הוא  כאשר  חסד,  עשיית  של  הנשגבות  המדריגות  אחת 
הוא  בכך  יתבייש.  שלא  כדי  וזאת  עמו,  היטיב  שמישהו  כלל  ירגיש  לא  החסד 
מתדמה לדרכי השי"ת ודבק במידותיו, כי כך נוהג השי"ת עם בריותיו. הוא זן 

ומפרנס באופן שלא יהיה "נהמא דכיסופא".

רחל העפילה למדריגה נשגבה של חסד
דוגמא נפלאה לחסד כזה מצינו אצל רחל אמנו ע"ה. הרעיון שלפנינו ימחיש לנו 
תתבייש  שלא  באופן  זאת  ועשתה  לאה,  אחותה  עם  נשגב  חסד  רחל  גמלה  כיצד 
היתה  שניווכח,  כפי  וזו,  זמן.  לאורך  אלא  שעה  באותה  רק  לא  עצמו...  מהחסד 

הקרבה רבה ומסירות נפלאה מצד רחל.

כידוע, רימה לבן את יעקב, ואף שהתנה יעקב את עבודתו "ברחל בתך הקטנה" 
נתן לו לבן את לאה. יעקב שחשש לכך מראש, מסר סימנים לרחל. אך כשראתה 
שמכניסים את לאה אמרה: עכשיו תכלם אחותי, עמדה ומסרה לה אותן סימנים 
וויתור  של  נשגב  מעשה  זה  שהיה  בדבר  חולק  אין  כן,  כי  הנה  כט-כה).  (רש"י 

והקרבה מצד רחל כדי להטיב עם אחותה ולמנוע ממנה בושה.

והנה בפסוקים להלן (פרק ל-יד, טו) קוראים אנו דבר פלא: ראובן מביא דדואים 
לאה:  לה  עונה  ומה  בנך"  מדודאי  לי  נא  "תני  מלאה:  מבקשת  ורחל  מהשדה 
"המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני"? והדברים תמוהים ביותר: 
היאך יתכן שכך עונה לאה לרחל שכה הטיבה עמה והצילה אותה מבושה נוראה? 
הרי רק מצד המינימום של הכרת הטוב היתה צריכה לאה להציע מיוזמתה לרחל 
את כל דודאי בנה, ואיך זה יתכן שעוד יש לה טענות של "המעט קחתך"... ומנסה 
לסחור ולקנות ממנה את הזכות הגדולה הזו לשהות עם יעקב, וכי לאה הצדקת 
המופלאה  הטובה  ואת  רחל  של  הנשגב  המעשה  את  להעריך  חלילה,  ידעה,  לא 

שעשתה עמה בכך שגילתה סימניה ובכך מנעה מיעקב לשולחה בבושת פנים?!

כדי ליישב את הקושיה הנוראה הזו מוכרחים אנו לומר רעיון מחודש, בהקדם 
דברי חז"ל (מגילה יג:): "בשכר צניעות שהיתה ברחל זכתה ויצאה ממנה שאול, 
ובשכר צניעות שהיתה בו בשאול זכה ויצאת ממנו אסתר. שואלת הגמרא, מה 
הצניעות שהיתה ברחל [שבזכותה יצא ממנה שאול]? ומבארת הגמרא שהצניעות 
של רחל מתבטאת בכך שכאשר שמע יעקב מרחל שלבן מתכונן לרמותו ולהחליף 
הריב"א  [ולדעת  אצלו  מי  יכיר  לפיהם  לרחל  סימנים  מסר  באלה  רחל  את 
הנר  והדלקת  חלה  נדה,  סימנים:  שלושה  אלו  היו  התוס')  מבעלי  עה"ת  (בפי' 
ליל  כשהגיע  ואולם  לדעת)].  חייבת  שהאשה  מיוחדות  להלכות  סימנים  (הם 
הנישואין וראתה רחל שאביה אכן הולך להכניס את לאה אמרה רחל: "השתא 
מיכספא אחתאי" [=עכשיו תתבייש אחותי כשלא תדע הסימנים ויעקב ישלחנה] 
"מסרתינהו ניהלה" [=מסרה ללאה את הסימנים] ומפרש רש"י: והוא צניעות 

שלא יתפרסם הדבר שמסר לה סימנים".

וכבר תמהו המפרשים על דברי רש"י: הרי בגמרא מפורש הטעם מדוע מסרה 
שלא  שרצתה  משום  ולא  מיעקב  תתבייש  שלא  משום  ללאה  הסימנים  את 

יתפרסם הדבר שיעקב מסר לה סימנים?!

עוד צריך להבין: היאך מתקשרת זכות זו שמנעה רחל בושה מלאה, לצניעות! 
של שאול שלא פירסם את דבר המלוכה [ששמואל משחו למלך] ולצניעותה של 
אסתר שלא גילתה עמה ומולדתה, שבהם מדובר על הצנעת המעלות האישיות 

שלא להתגאות בהם [ולא על דברים שמצד עצמם יפה להם הצניעות]?!

בזכות הצניעות שהייתה ברחל
אלא בהכרח צריכים אנו לתרץ ולבאר הענין ברעיון המחודש הבא: 
לה  מסר  שיעקב  שיתפרסם  רצתה  שלא  ברחל  צניעות  היתה  אכן 
 :
ה 

המשך 
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להכיר טובה למטיבו ולא להיות 
כפוי טובה !

נלמד מהפסוק: "ויקם מלך חדש על מצרים 
אשר לא ידע את יוסף" (פרק א-ח)

יא.)  בסוטה  וכן  א-ח  שמות  (במד"ר  חז"ל  ואמרו 
"מלך חדש" - רב ושמואל חד אמר חדש ממש וחד אמר 
דהוי   - יוסף"  את  ידע  לא  גזירותיו... "אשר  שנתחדשו 
דמי כאן דלא ידע ליה ליוסף כלל [עשה עצמו כאילו איננו 
אלעיזר  רבי  בברייתא (משנת  חז"ל  למדו  מכאן  מכירו]. 

פרק ז) שאין קשה לפני הקב"ה יותר מכפיית טובה.

של  מקורה  איה  טובה?  לכפיות  טובה  הכרת  בין  מה 
הכרת הטוב ומאין תבוא כפיות הטובה? מבאר הגרא"א 
היא  הטוב  הכרת  ח"א):  מאליהו  (מכתב  זצ"ל  דסלר 
במתנות  חפץ  אינו  "הנותן"  כי  "הנתינה".  כח  תולדת 
את  אליו  למשוך  ולא  ליתן,  רק  היא  שאיפתו  כי  חינם, 
דבר  אליו  יגיע  כאשר  כן,  על  ממנו.  חוץ  שהם  הדברים 
מאת רעהו, יתעורר בו הרצון לשלם עבורו, ואם לא יוכל 
לעשות זאת, ליבו ירגיש בחובת התשלומין, וזו היא אשר 

נקרא לה בשם "הודאה".

כי  "הנטילה".  כח  תולדת  היא  טובה  כפיות  ואילו 
"הנוטל" ישאף תדיר למשוך אליו את כל אשר יוכל, הן 
כי  יחשוב  לבו  ובקרב  במתנה,  והן  בתרמית  והן  בגזילה 
אשר  טוב,  דבר  בהגיעו  כן  על  ובשבילו!  הוא,  שלו  הכל 
הוא  כלל.  תשלומין  בחיוב  ירגיש  לא  חברו,  עמו  הטיב 

אשר נכנהו: "כפיות טובה".

מוסיף הגרא"א דסלר: "ואם תראה את הנוטל כי יודה, 
ובהודאתו,  בו  תאמין  אל  מאד,  יפה  באופן  גם  ולפעמים 
לסבב  חפצו  באשר  אם  עמו,  בל  ולבו  יחנוף,  בשפתיו  כי 
בכסות  יתלבש  חשובות,  ומתנות  רבות  טובות  עוד  אליו 
מכיר הטוב, נמצא שגם הודאתו - נטילה היא. כי כך היא 

כוונתה". עכת"ד.

רצתה  לא  בחוץ  רק  לא  אך  רש"י,  שפירש  כמו  סימנים 
למה?  כך  וכל  לאה!  אצל  יתפרסם  שלא  גם  אלא  שיתפרסם, 
הפשוטה  כתובנה  מיעקב,  רק  ולא  מיעקב!  תתבייש  שלא  כדי 

ולא  אחותה!  מרחל   - ממנה  תתבייש  לא  שגם  אלא  והמקובלת, 
רק שלא תתבייש בלילה זה אלא גם לאורך זמן!

שמוסרת  אלו  שסימנים  לה  גילתה  לא  היא  רחל?  זאת  עשתה  וכיצד 
למנוע  כדי  יעקב  לה  שמסר  סימנים  הם  הנר)  והדלקת  חלה  (נדה,  לה 
הלכות  סימני  אותה  מלמדת  היא  כאילו  עצמה  עשתה  אלא  רמאות, 
להשיב.  מה  תדע  ישאלנה  וכשיעקב  לדעת  צריכה  שנישאת  אשה  שכל 
בסיטואציה הזו לא עלתה כלל על דעתה של לאה גודל מדת ההקרבה 
של רחל למענה שמסרה לה סימניה אשר בלעדם היתה עלולה להתבייש 

ביותר ולהפסיד את יעקב לטובת רחל.

הנה כי כן, רחל הטיבה עם לאה בחסד המושלם ביותר, אשר בהקרבה 
ובמסירות, לא רק שמנעה ממנה את בושתה מיעקב, אלא עשתה זאת 
בתוספת עם מדת הצניעות! היינו עם גדולת הצנעת המעלה האישית של 
הוויתור! כי, כאמור, רצתה רחל שלאה לא תתבייש לעולם, לא מיעקב 

וגם לא ממנה שהוצרכה לחסדה!

מעתה יתורצו בפשטות כל הקושיות: מכיון שנעלם מעיני לאה החסד 
הגדול שרחל עשתה עמה, לא ידעה כלל שעליה להכיר לה טובה ולהעניק 
לה את דודאי בנה. וכן מובן מה שרש"י הזכיר את ענין הצניעות, משום 
שרק עם מדת הצניעות של רחל, שהצניעה את הוויתור, גרמה לכך שלאה 
כ"שהתלוננה"  שגם  רחל  של  גדלותה  את  [ורואים  ממנה,  תתבייש  לא 
את  גילתה  ולא  שפתיה  חשקה  אישי"  את  קחתך  "המעט  כנגדה  לאה 
רחל  של  צניעותה  שבזכות  מדה,  כנגד  המדה  גם  מובן  מעתה  האמת]. 
[שהצניעה מעלתה, מלאה] זכתה למלך שאול שגם הצניעות שבו היתה 

הסתרת מעלתו.
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