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להכיר טובה למטיבו ולא להיות כפוי טובה ח"ו !
נלמד מהפסוק: "ונפשנו קצה בלחם הקלוקל" (פרק כא-ה)

ואמרו חז"ל: אמר להם משה לישראל [הנכם] כפויי טובה... [רש"י: אינן מכירין טובה 
לבעלים] דכתיב "ונפשינו קצה בלחם הקלוקל" ופירש רש"י: קל הוא המן ומפני שהיה נבלע 
בכל אבריהם ואינם יוצאין לחוץ, קראוהו קלוקל ורגנו על כך. והיא היתה להם טובה גדולה, 
שלא היו צריכים לטרוח ולצאת שלוש פרסאות לפנות עכ"ל/ (ע"ז ה:). ולהלן אומר הכתוב: 
"וישלח ה' בעם את הנחשים וינשכו את העם" (כא-ו) ופירש רש"י: יבוא נחש שכל המינין 
נטעמין לו טעם אחד (טעם עפר), ויפרע מכפויי טובה שדבר אחד משתנה להם לכמה טעמים.

עוד אמרו חז"ל (שם) שישראל נקראו כפויי טובה על כך שכאשר אמר הקב"ה "מי יתן 
והיה לבבם ליראה אותי" לא אמרו "תן אתה", ולכאורה טעון ביאור: מדוע קרא לישראל 
כפויי טובה על כך שלא אמרו "תן אתה לנו לב ליראה את ה'" מה המנעות מהבקשה הזו 

שייכת לכפיות טובה?

היו  שלא  לפי  תן"  לומר "אתה  רצו  שלא  טובה  כפויי  קראום  התוספות: "לכך  וביארו 
רוצים להחזיק לו טובה בכך" כלומר: הסיבה שלא ביקשו "אתה תן", משום שידעו שאם 

יקבלו הרי יצטרכו להכיר טובה על כך, ומשם שלא רצו להכיר טובה, לכן נמנעו מלבקש.

כך  על  טובה"  "כפויי  קראם  פירושם  לפי  מדוע  התוספות:  דברי  על  הריא"ף  והקשה 
שנמנעו מלבקש, הרי כפוי טובה נקרא מי שקיבל טובה וכפר בה, אך לא מי שנמנע מראש 
לבקש ולקבל את הטובה?! והמהרש"א ביאר שלא ראו בזה כל טובה. וגם לפי פירוש זה 

צ"ע דעדיין לא שייך לקרוא ע"ז "כפויי טובה".

אלא כוונת התוספות לתרץ - לדעת הריא"ף - שעובדה זו שלא רצו לבקש כדי שלא יצטרכו 
הטובות  כל  על  אלא  זו,  טובה  על  לא  אך  טובה,  כפויי  שהם  הוכחה  גופא  זוהי  טובה,  להכיר 
שקיבלו מהשי"ת עד עתה, בכך שמראים כאילו זו הטובה היחידה שיצטרכו להכיר בה וזו בעיה 
בשבילם, שכן אם היו מכירים בכל הטובות שקיבלו, מה להם לחשוש מלהכיר טובה גם על זו.

אך עדיין הקשו המפרשים מה שייך לבקש "תן אתה" שיהיה להם לב ליראה את ה', הרי 
שיראת  שאף  המהרש"א  ותירץ  שמים"?!  מיראת  חוץ  שמים  בידי  חז"ל "הכל  קבעו  כבר 

שמים תלוי באדם אך עכ"פ "פשיטא דביד הקב"ה להטות לב בני אדם לטובה"

שמים,  בידי  גם  עכ"פ  תלוי  שמים  שיראת  נמצא  כן,  שאם  ביאור,  טעונים  עדיין  ודבריו 
ומפשטות לשון חז"ל משמע שיראת שמים תלוי בבחירת האדם בלבד?!

שמה  כו)   - שמות  לרעהו  איש  (בספרנו  מש"כ  עפ"י  הדברים  בביאור  לומר  צריך  אלא 
בלבד,  הטובה  ההחלטה  בחירת  על  נסוב  שמים"  מיראת  חוץ  שמים  בידי  "הכל  שאמרו 
נמצא  שמימי.  בסיוע  רק  כבר  תלוי  ממילא  הוא  מכך,  כתוצאה  הטוב  המעשה  כל  ואילו 
שמים"  "יראת  אותה  של  הטובה  הבחירה  עצמה  היא  אתה"  "תן  הבקשה  שעצם  לפי"ז 
התלויה באדם בלבד, ואילו נתינת הלב משמים ליראה את ה', זה כבר כתוצאה מהבחירה 

הטובה שבאה לידי ביטוי בבקשה. וזה כבר בידי שמים.

פרשת חוקת



להשכין אחוה ושלום בין אדם לחברו 
ובין איש לאשתו !

נלמד מהפסוק "ויבכו את אהרן שלושים יום 
כל בית ישראל" (פרק כ-כט)

את  ישראל  בני  נאמר: "ויכבו  רבינו  משה  במיתת  ואילו 
משה" (דברים לד-ח). מדוע לא נאמר "כל בית ישראל" כשם 
שעל  משם  הטעם,  רש"י  מפרש  אלא,  אהרן?  אצל  שנאמר 
מתוך  אהרן,  על  ואילו  הזכרים,  רק   - ישראל  בני  בכו  משה 
שהיה רודף שלום ונותן שלום ומטיל אהבה בין איש לרעהו 

ובין אשה לבעלה, בכו "כל בית ישראל". זכרים ונקבות.

"הבאת שלום" הוא חסד שונה משאר חסדים
כיצד?  שלום  רודף  ה"א):  פי"ב  דר"נ  (אבות  חז"ל  אמרו 
ואחד,  אחד  כל  בין  בישראל  שלום  רודף  אדם  שיהא  מלמד 
ואחד,  אחד  כל  בין  בישראל  שלום  רודף  אהרן  שהיה  כדרך 

שנאמר "סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו".

שהרי  השלום  הוא  גדול  כלה):  (במסכת  חז"ל  אמרו  וכן 
אוהב  שהיה  השלום  בשביל  אלא  נשתבח  לא  הכהן  אהרן 
שנאמר  שלום  ומשיב  שלום  ומקדים  שלום  ורודף  שלום 
בני  שני  רואה  כשהיה  מלמד  אתי",  הלך  ובמישור  "בשלום 
אדם שונאין זה את זה, הולך אצל אחד מהן ואומר לו למה 
שונא אתה את פלוני, כבר בא אלי לביתי ונשתטח לפני ואמר 
לי חטאתי לפלוני לך ופייס עליו. ומניח לזה והולך אצל השני 
ואומר לו כראשון, והיה משים שלום ואהבה ורעות בין אדם 

לחברו ורבים השיב מעון".

"אלו  מ"א):  פ"א  (פאה  המשנה  דברי  לנו  יאירו  לפי"ז, 
דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו 
לעולם הבא: כיבוד אב ואם וגמילות חסדים... והבאת שלום 

בין אדם לחברו..."

והקשה התפארת ישראל: הרי הבאת שלום הוא גם עשיית 
חסד ומדוע לא נכלל כבר ב"גמילות חסדים"?! ותירץ: הבאת 
לעשותו  שראוי  חסד  הוא  חסדים,  גמילות  כמו  שלא  שלום, 
ביניהם,  שלום  שיעשו  מעונינים  אינם  הצדדים  שני  אם  גם 
יש לטרוח ולפתותם להשלים ביניהם כפי שהיה עושה אהרן 

הכהן.

כיצד צריך להיות בית שהשכינה שורה בו?
משה  רבי  הגה"צ  דקמניץ  המשגיח  של  משיחותיו  באחת 
כמה  עד  מחז"ל  מקורית  ראיה  הביא  זצ"ל,  שטרן  אהרן 
חשוב וחיוני ל"שלום בית" שלא תהיה קפידא כל שהיא, אף 
היתה  אמנו  שרחל  אחרי  לאשה:  הבעל  בין  השערה,  כחוט 
עקרה שנים רבות נולד לה בן שקראתו יוסף "כי אסף ה' את 
חרפתי".  ופירש רש"י: שאם ישאל [יעקב] מי שיבר כלי זה, 
אלא  שיברה  היא  שלא  סרחונה,  את  לתלות  במי  לה  יהיה 

הבן שבר.

והדברים מפליאים: כלום על דבר פעוט כזה צריכה להיות 
ועוד:  זאת  לו?!  ציפתה  שכה  הבן  בלידת  הגדולה  השמחה 
כלום יעלה על הדעת שיעקב יקפיד על זוטות כאלו, עד כדי 

לתלות את כל השמחה בכך שיעקב לא יקפיד עליה...?!

שהשכינה  בית  להיות  צריך  כיצד  בזה,  חז"ל  לימדונו  אלא 
מסויימת  הקפדה  להקפיד  האדם  שטבע  ומכיון  בו.  שורה 
ממונם  עליהם  שחביב  צדיקים  [ובמיוחד  בבית  כלי  כשנשבר 
יותר מגופם, ולכן חזר יעקב על פכים קטנים], ואף שבדרגתו 
של יעקב אין זה נחשב כהקפדה. בכ"ז נקודה מזערית יש כאן. 
לפיכך שמחה רחל כי מעתה לא תהיה אפילו נקודה מזערית 
כזו של "פירוד" בינה לבין יעקב, במקרה שישבר כלי. כי שלום 

צריך להיות בשלימות. ועל כך הביעה רחל את שמחתה.



לנחם ולעודד הזולת השרוי בצער ובדאגה 
ולחזק את רוחו !

נלמד מהפסוק: "קח את אהרן ואת אלעזר בנו" (פרק כ-כה)
וכתב רש"י: "קח את אהרן - בדברי ניחומים. אמור לו אשריך שתראה 
של  מדותיו  הנהגת  למדנו  עכ"ל.  לכך.  זכאי  אני  שאין  מה  לבנך  נתן  כתרך 
מתוך  אותנו,  מחייבת  זו  הנהגה  הקשה.  בשעתו  לנחמו  אהרן  עם  הקב"ה 
חובת ההתדבקות במדותיו וההליכה בדרכיו של הקב"ה לעודד לחזק ולנחם 
את חברנו בשעה שדואג ומצטער. ואף זה נכלל במצוות הצדקה והחסד כמו 

שכתב החינוך (במצוה תעט).

כתב החפץ חיים (בספרו אהבת חסד - ח"ג פ"ח): אם רואה בחברו שהוא 
עצוב מפני דלותו או מאיזה צרה ח"ו, מצוה לדבר על לבו ולהפיגו מדאגתו. 
וזה נכלל בגמילות חסדים וכמו שכתב רבינו יונה (באגרת התשובה) שאפילו 
אם דל הוא ואין ידו משגת לעסוק בגמילות חסדים ממש, מכל מקום, יוכל 
להשיג מדה הטובה הזו בלא כסף, על ידי שידבר על לבו של העני והמדוכא 

וינחמנו בעצבון לבו.

וכך מפרש הגר"א את הפסוק: "דאגה בלב איש ישחנה ודבר טוב ישמחנה" 
(משלי יב-כה): כאשר האדם בדאגה, הדאגה משפילה את הלב, אך מי שבא 

ומדבר אליו דברים טובים ותנחומים ישמחו הדברים את לבו".

ומובא בספר מעלות המדות: כל דיבור של חסד, אף שאין בו מעשה, הכל 
"ויכתב  ג-טז)  (מלאכי  שנאמר  מצוה  לחשבון  לו  ועולה  המקום  לפני  נכתב 

ספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו".

ולבקש  לפייסו  עליו  חברו  את  המצער 
סליחתו !

ובך  בה'  דיברנו  כי  חטאנו  "ויאמרו  מהפסוק:  נלמד 
התפלל אל ה'... ויתפלל משה בעד העם" (פרק כא-ז)

אכזרי  יהא  שלא  מחילה  ממנו  שמבקשים  למי  מכאן  רש"י:  וכתב 
מלמחול. ואמרו חז"ל במדרש: "ידעו שדברו במשה ונשתטחו לפניו ואמרו 
התפלל אל ה' ויסר מעלינו את הנחש - "ויתפלל" - להודיעך ענוותנותו 
של משה שלא נשתהה לבקש עליהם רחמים, ולהודיע כח התשובה, כיון 
שאמרו חטאנו מיד נתרצה להם שאין המוחל נעשה אכזרי. וכן הוא אומר 

"ויתפלל אברהם אל האלוקים וירפא אלוקים את אבימלך".

בסכום  אותו  ותבע  חברו  על  חוב  שטר  שהוציא  באדם  היה  מעשה 
הכתוב בשטר. אך הנתבע ניסה להתחמק מחובו בטענות שונות ומשונות 
שלוש  התובע  הכריז  כעסו  ומתוך  גדול  כעס  עליו  כעס  שהתובע  עד 
אחת  פרוטה  אפילו  מבקש  ואיני  החוב  כל  על  לך  מוחל  "אני  פעמים: 
והא לך השטר והנך רשאי לקורעו כרצונך. ואולם אחרי כמה ימים חזר 
התובע לתבוע את חובו בטענה שמחילתו היתה מחמת הכעס ולא מחל 
בלב שלם. היאך נדון מחילה זו, האם נחשבת כמחילה באונס ולא הוי 

מחילה, או שהחוב מחול?

בשו"ת רע"א (חו"מ ס' ה) דן בשאלה זו, ולדעתו נחשב שהתובע מחל 
על החוב ואין בטענותיו כלום. כיון שאמר בפירוש שמוחל ואף אחד לא 
כפה אותו להגיד כן. ובאמת מצינו פלוגתא בנידון זה האם מחילה בכעס 

נחשבת מחילה או לא (עיין בשו"ת חתם סופר חו"מ סי' קל)

להיות  צריכים  המחילה,  גם  כמו  הסליחה,  בקשת  שגם  ספק  אין 
שהיו  הדורות  וצדיקי  גדולי  בשם  שידוע  וכפי  הלב.  ומכל  אמתיים 
תמהים על צורת בקשת הסליחה וכן על השבת המחילה הנהוגים אצל 
המון העם, שנעשים כהרף עין ללא התבוננות וכוונת הלב ומי יודע אם 

אין בכך משום החטאת המטרה.

רמז נאה מצא לכך הגה"צ רבי משה אהרן שטרן זצ"ל: נאמר בתורה 
"כדבריך",  היא  שה"סלחתי"  ללמדינו  כדבריך"  סלחתי  ה'  "ויאמר 
היינו, שהסליחה היא בדיוק כפי דיבורו של האדם המבקש, אם בקשת 
בקשת  ואם  כך.  המחילה  שגם  הרי  ולחוץ,  השפה  מן  רק  היא  הסליחה 

הסליחה אמיתית  היא מכל הלב, גם המחילה בשלימות.



ערב שבת קודש חול המועד פסח תשע"ג.

בדיוק שעה לפני 'זמן הדלקת נרות' נשמעה הצפירה המסורתית. 
נרות  שלא  וודאי   - מוכן  היה  לא  הבית  נלחצתי,  הראשונה  בשנייה 
השבת! אך מיד תפסתי שמדובר בטעות, נותרה עוד שעה שלימה עד 

לזמן הנכון - אוכל להמשיך ולהתארגן.

קרה  מה  להבין  ניסיתי  תקלה,  כזו  שמתרחשת  ראשונה  פעם  זו 
חוה"מ  לשבת  נסע  האזעקה  את  שמפעיל  שמי  כנראה  קלטתי:  ואז 
לעשות.  נוהגים  מתגורר  אני  בו  המגורים  בפרויקט  שאלפים  כפי   -
שכח  אך   - שבת  שעון  על  הצופר  את  כיוון  לנסוע  שהחליט  מכיוון 
חורף'  מ'שעון  השעון  הוחלף  האחרון  שישי  שבליל  בחשבון  לקחת 
נשאר  הוא  אולי  ואולי,  קדימה.  בשעה  זז  שהזמן  כך   - קיץ'  ל'שעון 
לשבות בבית - אך פשוט לא עדכן את השעון שלו לשעון קיץ? גם זו 

אפשרות.

היה ברור לי שהטעות קשורה להנהגת שעון קיץ בלילה החולף, מכיוון 
שהצפירה הקדימה את עצמה בשעה בדיוק - לא פחות ולא יותר!

* * *

הינה  מגורי  עיר  בליבי.  התעוררה  וטרוניה  שניות  כמה  עוד  חלפו 
מעורבת, מתגוררים בה מכל המינים והסוגים - מחובשי כיפות ועד 
כדי  הצפירה  על  מסתמכים  לא  אמנם  אנחנו  שמים.  כיפת  חובשי 
לקבוע על פיה את זמני כניסת השבת, אך ישנם יהודים רבים שלא 
עבורם  וכדו'.  השבת'  כניסת  'זמן  'שקיעה'  של  במושגים  בקיאים 

השבת מתחילה עם הצפירה ומסתיימת "כשבחוץ נהיה חושך".

להוות  שלימה  בשעה  הצפירה  הקדמת  יכולה  שעבורם  סברתי 
היה  דעתי  שלעניות  בקול  ואמרתי   - אחרת  או  כזו  בצורה   - מכשול 

צריך מפעיל הצופר לגלות יתר אחריות בתפקידו.

* * *

כמעט שלושה חודשים חלפו מחג הפסח, אך ריח הניקיון האביבי 
עדיין מכה בנחיריי. לצד כל הלבן הבוהק שעוטף את בתי היהודים 

בחג הפסח, התווסף לנו השנה קומקום חדש בסגנון עתיק.

מידי שנה, בערב פסח, מזכירה לי רעייתי שאין לנו "סמובר" - כלי 
למים חמים אותו מניחים על הגז. באזור מגורנו לא נמכרים הסמוברים 
המסורתיים מהם שתו מים חמים בשבתות אבותינו ואבות אבותינו. 
חמים  מים  שיספק  פתרון,  איזה  שנה  מידי  מאלתרים  אנו  שכן  כיון 

לקפה הבוקר שלנו ולבקבוקי הלילה של צאצאינו...

גם   - נורמלי  משהו  לקנות  צריך  די!  אשתי:  קבעה  השנה  אך 

אם זה אמור לשמש אותנו שבת אחת בשנה בלבד. שיננתי לעצמי 
ומיהרתי  השנתי"  ב"תקציב  כלולים  לא  ויו"ט  שבת  שהוצאות 

בני  או  בירושלים  מתגורר  לא  אני  שציינתי  כפי  השכונתית.  לחנות 
"רבי  את  לא  פה  לנו  אין  החרדים.  הפרויקטים  באחד  אלא  ברק, 

עקיבא" וגם לא את "גאולה".

שכמובן  בלבד  אחד  מדגם  קומקום  דל:  היה  החנות  של  ההיצע 
"מייד אין צ'יינה" אך העיצוב המסורתי שלו דווקא שבה את ליבי. 
הוא הזכיר לי את הקומקומים הישנים שהייתי רואה אצל הדודות 
ארוך  בסיפור  שפתחו  לפני  התה  כוס  את  מוזגות  היו  מהם  הזקנות, 

ארוך על הדודה הזקנה שלהן.

ופניתי  המעוצב  הקומקום  עבור  דרש  שהמוכר  מהשטרות  נפרדתי 
להגעלת וטבילת כלים.

* * *

נשמעה  בו  הפסח)  חג  אחר  חודשים  (שלושה  שבת  ערב  באותו 
שם  נשמע  שהצופר  והרגשתי  למטבח  נכנסתי  המוקדמת,  הצפירה 
הסבר  לגלות  אותי  הובילה  סקרנותי  הבית.  חלקי  מביתר  יותר  חזק 

לתופעה החדשה, ואז הבחנתי שהצפירה בוקעת מה...קומקום!

היצרן הסיני תקע צופר קטנטן בפתחי יציאת האדים הממוקמים 
במכסה הסיר, כך שהצופר המרעיד לא הגיע מהרמקולים השכונתיים 

אלא מהקומקום הקטן שלי!

צופר -  לו  שיש  דעתי  על  העליתי  לא  הקומקום  את  רכשתי  כאשר 
פטנט אותו אני זוכר רק מימי ילדותי הרחוקים.

כמובן ששוב לא היה לי מה להעיר בנוגע למפעיל הצופר השכונתי. 
הוא לא הקדים את הצפירה בשעה. הוא לא התבלבל מהחלפת שעון 

חורף לקיץ. הכל דמיון פורח שלי.

* * *

מדוע עדיין מהדהדת בראשי האפיזודה הלא חשובה הזו?

למה אני בכלל מספר לכם עליה?!

מגיעה  שהצפירה  לי  שהתברר  לאחר  מיד  הסיבה:  את  לכם  אגלה 
 - בצחוק  שפרצו  וילדיי  לאשתי  התגלית  את  בישרתי  מהקומקום, 

מלבד ילד אחד ששאל:

אז אבא; למה האשמת את מפעיל הצופר?!

כך  כל  ואני   - ילדות  תום  אחוז  ממאה  כולה  חוצבה  השאלה 
נשלח ע"י ש.ה. - בית שמשהתביישתי מעצמי!
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