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השבת

ישראל  בני  עמי  את  והוצא  פרעה  אל  ואשלחך  לכה  "ועתה 
ממצרים"

בפרשתנו אנחנו רואים כיצד הקב"ה בוחר במשה רבנו להיות 
ישראל  עם  את  להוציא  השליח  ולהיות  ישראל,  לעם  מנהיג 
בחר  מדוע  ללמוד  נוכל  בפרשה,  היטב  נתבונן  אם  ממצרים. 
זקוק  להם  הנתונים  מהם  ובכלל  רבנו,  במשה  דווקא  הקב"ה 
את  שהופכות  המיוחדות  המעלות  ומהם  בישראל,  מנהיג 

האדם להיות מורם מעם.

ההגיון אומר שאותם אנשים הנבחרים להנהגה, הם בדרך כלל 
אנשים שעשו בחייהם מעשים גדולים מאוד, או אנשים שעשו 
דברים שאנשים רגילים לא יכולים לעשות, אנשים שחצו את 

קווי החיים, מסרו את נפשם ועוד.

ראשית, אם נתבונן בפרשה נמצא שהקב"ה עשה למשה רבנו 
מתאים  הוא  האם  ובדק  אותו  ניסה  הוא  בהם  מבחנים,  כמה 
להיות מנהיג ראוי לעם ישראל. בספרים הקדושים מובא שכל 
כותב בהלכות תשובה  רבנו, הרמב"ם  להיות משה  יכול  אדם 
שכל אדם ראוי להיות צדיק כמשה רבנו, ואף שהתורה העידה 
"ולא קם כמשה", היינו לעניין נבואה אך לא לעניין צדקות. א"כ, 
כל אדם יכול להיות מנהיג, כל אדם יכול להיות משהו מיוחד. 
את  לעבור  צריך  מעם,  מורם  להיות  שמיועד  אדם  כל  אמנם 
אותם מבחנים שעברו משה רבנו ושאר צדיקי וגדולי ישראל 
מבחנים,  אותם  הם  מה  להתבונן  כעת  ננסה  הדורות.  במהלך 
מהם התכונות הנדרשות ממנהיג, מה היא דרכו של מנהיג בעם 

ישראל.

רגישות לפרטים הקטנים

חז"ל מספרים שכאשר משה רבנו היה רועה את הצאן של יתרו 
חותנו, ברח מהעדר גדי קטן, ומשה רבנו רץ אחריו עד שהגדי 

נעמד  והגדי  מים  בריכה של  היתה  במקום מחסה, שם  נעצר 
להרוות את צמאונו. כשהגיע אליו משה רבנו, הוא לא כעס על 
ידעתי שברחת מפני  לא  ואמר:  עליו  ריחם  הגדי שברח אלא 
שהיית צמא, ועכשיו אתה עייף מהריצה! הרים משה רבנו את 
הגדי ונשאו על כתפו עד שהחזירו אל מקום המרעה של העדר. 
אמר הקב"ה: יש לך רחמים להנהיג את הצאן, אתה ראוי להיות 

הרועה של צאני, הוא עם ישראל.

מעשה זה היה בעצם מבחן למשה רבנו. וכאן באים ושואלים, 
כך  על  מצביע  הצאן,  על  ריחם  רבנו  שמשה  זה  מעשה  האם 
מיוחד  דבר  זה  נכון,  ישראל?  בעם  מנהיג  להיות  ראוי  שהוא 
שאדם מרחם על הצאן, אבל ישנם הרבה אנשים שמרחמים 
זה  במעשה  המיוחד  היה  ומה  צאן,  רועי  עוד  ישנם  חיות,  על 
שבו נבחן משה רבנו ועל פיו החליט הקב"ה שהוא ראוי להיות 

מנהיג, אדון הנביאים?

אלא צריכים אנו לדעת יסוד חשוב מאוד. רבי ישראל סלנטר 
זצ"ל היה אומר: אנשים גדולים משקיעים בדברים קטנים, אנשים 
חושבים  הקטנים  האנשים  גדולים.  בדברים  משקיעים  קטנים 
שבשביל להיות גדולים, עליהם לעסוק בדברים גדולים מאוד, 
אותם  שיעלו  אלו  הם  הגדולים  שהדברים  מאמינים  הם  כי 
מעלה מעלה. אבל האנשים הגדולים שהם כבר מורמים מעם, 
לא עוסקים בדברים הגדולים, אלא הם עוסקים דווקא בדברים 
הקטנים כדי שלא יעכבו מהם להיות גדולים, כדי שלא יורידו 

אותם למקום נמוך יותר.

על  הגדי  את  הרים  שהוא  בגלל  מנהיג  נהיה  לא  רבנו  משה 
הכתפיים. למשה רבנו היו את המעלות שלו, מעלות של נביא 
עדינות  בחן את  יהיה. אבל הקב"ה  לא  וגם  כמותו  היה  שלא 
נפשו בדברים הקטנים, הוא בחן אותו כמה יהיה אכפת לו על 
הצאן, האם הוא ישים לב לפרטים הקטנים, האם הוא בנה את 
האישיות שלו גם בדברים זעירים שאנשים אחרים לא תמיד 

אוצרות הנפש בפרשת השבוע
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יודעים לשים לב אליהם, אותם דקויות של עדינות, של דרך 
ארץ, של זהירות מלעשות דברים שיכאיבו לאחרים. בזאת בחן 
הקב"ה את גדולתו של משה רבנו, הגדולה לא נבחנת בדברים 

הגדולים אלא דווקא בדברים הקטנים.

בדברים  עצמו  את  לבחון  אדם  כל  שעל  ללמוד  עלינו  מכאן 
מתפלל  כשהוא  האם  מאחרים,  לו  אכפת  האם  הקטנים. 
הוא חושב רק על עצמו או שמתפלל וחושב גם על אחרים? 
אפילו  ואולי  עולמות,  ולהרעיש  בתפילה  לעמוד  יכול  אדם 
להזיל דמעות ולטפס במעלות הקדושה, אולי גם זוכה להבין 
בפנימיות התורה וללכת מעולם לעולם ולעשות תיקונים, אבל 
ההשתתפות  את  הזאת,  הקטנה  העדינות  את  לו  שאין  ברגע 
בצער הזולת, את הרגישות לכאב של השני, למעשה אולי הוא 
למטה  אפילו  אבל  עליונים,  בעולמות  מסתובב  שהוא  חושב 

הוא לא נמצא.

על  להתפלל  מסביב,  עיניים  לפקוח  תמיד  מוטל  האדם  על 
לא  לזיווגים.  לפרנסה,  לעזרה,  הזקוקים  על  לבקש  החולים, 
ולא להתייאש.  לחיות לבד בעולם, להיזהר מאוד מהאנוכיות 
הדרך  כי  וראה  הגדי  אחרי  הרבה  רדף  רבנו  משה  כאשר  הרי 
ארוכה, הוא היה יכול לעצור באמצע ולהגיד, לא נורא אם יאבד 
גדי אחד, עדיף לחזור ולשמור על שאר הצאן. אך חז"ל אומרים 
שעלולות  הרעות  החיות  מפני  היה  רבנו  משה  של  שהחשש 
לטרוף את אותו הגדי הקטן. את הכאב הזה לא היה משה רבנו 

יכול לשאת. בזאת נבחן מנהיג.

רגישות לזולת

כאשר הקב"ה בא אל משה רבנו ואומר לו ללכת ולהוציא את 
עם ישראל ממצרים, עומד משה רבנו ומתווכח. במשך שבוע 
שלם, יום יום, הוא מעלה טענות והסברים: "מי אנוכי כי אלך 
איש  לא  בקולי",  ישמעו  ולא  לי  יאמינו  לא  "והן  פרעה",  אל 
מה  להבין  עלינו  וכו'.  תשלח"  ביד  נא  "שלח  אנוכי",  דברים 
היתה הסיבה העיקרית אשר מנעה ממשה רבנו והקשתה עליו 
לקבל את התפקיד החשוב שהוטל עליו. מסבירים המפרשים 
שלמשה רבנו היתה בעיה גדולה מאוד: יש לו אח גדול ממנו, 
והוא זה שראוי להיות מנהיג לפניו. הוא איננו יכול לקבל על 
שהוא  מכך  להיפגע  עלול  שאחיו  בשעה  התפקיד,  את  עצמו 

הועדף על פניו!

וכאן עולה תמיהה גדולה על משה רבנו, אתה הרי יודע כמה 
אשר  עמי  עוני  את  ראיתי  "ראה  במצרים,  ישראל  לבני  קשה 
ליאור, משקעים אותם  הילדים שלהם  זורקים את  במצרים", 
בטיט. יש כאן עם שלם שסובל בכל רגע, ואתה בא עם תרוץ – 
אח שלי… הרי במצב כזה עליך לרוץ כדי לסייע ולהגיש להם 

עזרה, אין כאן מקום למחשבות וחשבונות פרטיים!

ימים,  שבוע  במשך  התווכח  משה  כאן,  יש  נוספת  תמיהה 
עד  הגדול,  אחיו  עם  בעיה  לו  שיש  ממנו  שומע  והקב"ה 

שלבסוף הוא אומר לו: "הלא אהרן אחיך הלוי, ידעתי כי דבר 
ידבר הוא, וגם הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו". ואז, 
יגרום  נוכח שאחיו לא יפגע אלא אדרבה, הוא  כשמשה רבנו 
לאחיו לשמוח, מיד קיבל על עצמו את התפקיד, וכל טענותיו 
נעלמו. ותמוה מאוד, מדוע הקב"ה לא גילה זאת למשה כבר 

ביום הראשון ובכך היה נחסך כל הוויכוח הארוך?

רבנו,  משה  אצל  המידות  נורא.  דבר  רבותינו  מסבירים  אלא 
לא היו מידות שבאו רק מתוך הבנה שכלית, אלא המידות היו 
כאשר  ולכן  מאישיותו.  חלק  ממש  נפשו,  בעומק  בו  טבועות 
הקב"ה אומר למשה רבנו לקבל על עצמו את תפקיד ההנהגה 
למרות שיש לו אח גדול ממנו, הרי משה רבנו לא היה מסוגל 
כל  לבצע  יכולת  לו  אין  נפשית  מבחינה  הפעולה,  את  לבצע 
פעולה כאשר היא יכולה לפגוע במישהו אחר. נכון, עם ישראל 
אבל  עליו,  מצווה  ובעצמו  בכבודו  נכון שהקב"ה  מאוד,  סובל 
לפעול  מסוגלים  אינם  ונפשו  גופו  כלל,  בו  תלוי  אינו  הדבר 

במצב כזה, כאשר זה בא על חשבון אנשים אחרים.

והסיבה שהקב"ה לא גילה למשה "וראך ושמח בלבו" כבר ביום 
הראשון, היא מפני שהיה זה מבחן נוסף לכישורי מנהיגותו של 
משה רבנו. הקב"ה ניסה אותו במשך שבעה ימים, האם הוא 
יתפתה ללכת ולקבל על עצמו את השליחות, האם הוא יתגבר 
ויגיד, אני כבר אסתדר עם אחי, או שהוא יעמוד  על מידותיו 
שהדרך  יתברר  ובכך  לה,  יכול  לא  דבר  ששום  בצורה  כחומה 
בתוכו,  שמושרשת  תכונה  הם  הזולת  בכבוד  והזהירות  ארץ 
ה'  בדרכי  מההליכה  שלו,  השמים  יראת  מתוך  שבאה  תכונה 
ומהדבקות במידותיו. בזה הוא עמד במבחן ונבחר להיות מנהיג 

לעם ישראל.

חושבים  אנחנו  פעמים  הרבה  לחיינו,  לומדים  אנו  מכאן 
שהמטרה מקדשת את האמצעים, ולא שמים לב למה שקורה 
לחברו,  אדם  בבן  מדובר  שכאשר  לדעת  צריכים  אנו  מסביב. 
נפש של אחרים, המטרה לא תקדש שום אמצעים,  בעוגמת 
וצריכים להיזהר על כך מאוד. הרבה פעמים אדם בא ואומר, 
מעשה  לאחר  לעתים  טוב,  יותר  זה  את  אעשה  אני  לי,  תתנו 
את  עשיתי  אני  הנה  לאחרים:  להראות  ורוצה  מתרברב  אדם 
שנפגע  מישהו  יש  האלה  המקרים  בכל  אך  טוב.  יותר  זה 
לו תכונה של מנהיגות,  זאת, אדם שיש  לעומת  מההשוואה! 
להיזהר  מאוד  ידע  הוא  ועדינות,  רגישות  של  תכונה  אותה 
ולא לעשות את הדברים הללו, לא לעשות דברים על חשבון 
אחרים, לא לקחת מאנשים אחרים את המקום שלהם, אפילו 
הצד  על  הדבר  את  לבצע  מסוגל  שהוא  וברור  ידוע  כאשר 
היותר טוב. עלינו להיזהר מאוד בכבוד האחרים, בכבוד אחים, 
בכבוד משפחה, בכבוד ידידים, אם זה במקומות לימודים או 
במקומות עבודה. לא להסתכל רק על עצמנו, אלא להסתכל 
גם על סביבתנו, לראות את הדברים הדקים והקטנים, כי משם 

יבואו לנו הדברים הגדולים.



הכרת הטוב

לאחר שמשה רבנו קיבל על עצמו את התפקיד ללכת ולהוציא 
שהוא  ואומר  מתמהמה  הוא  עדיין  ממצרים,  ישראל  בני  את 
פלא  הוא  זה  ודבר  חותנו.  מיתרו  רשות  ולבקש  ללכת  צריך 
פלאים, הרי מי ברא את העולם, מי מחייה את כולם, מי אחראי 
רבנו  למשה  שקובע  זה  הוא  עולם,  בורא  הקב"ה,  הכל?  על 
שהוא צריך ללכת ולהוציא את עם ישראל ממצרים, הוא בא 
ואומר לו: "אם אין אתה גואלם, אין אחר גואלם". מדוע הולך 
משה רבנו לקבל רשות גם מיתרו שכידוע היה כומר לעבודה 
זרה? והרי הוא לא הולך להודיע לו אלא ליטול ממנו רשות, ומה 
יעשה משה רבנו אם הוא יבוא ליתרו ויתרו יגיד לו שהוא לא 

מרשה לו ללכת?

רבנו  למשה  מאוד.  עמוק  דבר  כאן  שמונח  לדעת  צריך  אלא 
ונתן  הביתה  אליו  אותו  לקח  יתרו  ליתרו.  הטוב  הכרת  היתה 
משה  אומר  ללכת,  צריך  כשהוא  ועכשיו  לאשה.  בתו  את  לו 
להקב"ה, איך אני יכול לבוא ולהודיע שאני הולך למצרים ולוקח 
ואני  כלפיו  הטוב  הכרת  לי  יש  הרי  והילדים,  אשתי  את  אתי 
מרגיש מחוייב ללכת ולבקש מיתרו רשות. והקב"ה מסכים עם 

משה רבנו ובזה הוא מגלה שבאמת כך צריך לנהוג.

המדרש מרחיב בעניין הקשר של משה רבנו עם יתרו חותנו. 
יתרו כידוע היה אחד היועצים של פרעה מלך מצרים. כאשר 
יתרו שמע שמשה רבנו ברח ממצרים לאחר שהרג את המצרי, 
תפס יתרו את משה רבנו והשליכו אל הבור כדי שימות שם 
מרעב. אך משה רבנו לא מת, צפורה בתו של יתרו באה בכל 
יום וזרקה אל הבור לחם ומים, כך במשך עשר שנים, עד שיתרו 
ראה שהוא חי והוציא אותו מהבור, והכניסו אל ביתו והיטיב 

עמו.

זה  יתרו  ולהגיד,  לבוא  יכול  היה  רבנו  ההגיון משה  והרי מצד 
האדם האחרון אליו אני צריך להתייחס ולהכיר לו טובה, הרי 
הוא גרם לי כל כך הרבה סבל! אך משה רבנו בא ומלמד אותנו, 
אני לא אתייחס אל הרע שבא לי דרכו, זה בא לי מאת ה', זה 
היה ניסיון מלמעלה. אני מסתכל רק על כל הטוב שהוא נתן לי, 
ועל הטוב הזה אני חייב לו, אני צריך ללכת ולבקש ממנו רשות.

אנחנו נמצאים היום בתקופה של אחרית הימים, עליה אומרים 
הרבה  בחמותה".  כלה  באמה,  קמה  בת  אב,  מנוול  "בן  חז"ל: 
ויש  מתערבים,  ההורים  לנו,  מסתדרים  לא  דברים  פעמים 
לנו טענות רבות כלפיהם. אך עלינו לדעת כי צריכים להיזהר 
מאוד  זה  על  מסתכלים  בשמים  להורים.  שלנו  בייחס  מאוד 
שומרי  זוג  בני  להיות  יכולים  שלנו.  האישיות  נבחנת  ובזה 
מיוחדים,  מאוד  כאנשים  אותם  מכירים  כולם  ומצוות,  תורה 
אנשי חסד. אבל אם יש להם מריבות עם ההורים, אם יש להם 
טענות והם מפנים להורים עורף, הרי בזה הם מגלים שעמוק 
במבחן  לא עמדו  הם  במבחן המנהיגות,  לא עמדו  הם  בפנים 

של ההבנה של חובתם המוסרית. נכון, יש לעתים מצב שלא 
מסתדרים עם ההורים, אז צריכים להתייעץ וללמוד כיצד ללכת 

ולהסתדר, בזאת אנו נבחנים.

לא להתעלם

התורה מספרת לנו כאשר משה רבנו גדל, הוא יצא וראה איש 
מצרי מכה איש עברי מאחיו. משה רבנו לא עמד בצד ואמר 
"שלום עליך נפשי", זה לא ענייני מה אכפת לי. אלא משה רבנו 
התערב: "ויך את המצרי ויטמנהו בחול". למחרת הוא שוב יוצא 
ורואה שני אנשים עברים ניצים. גם כאן הוא לא שותק וממשיך 
ושואלים  באים  רעך".  למה תכה  לרשע,  "ויאמר  בדרכו, אלא 
את משה רבנו מדוע אתה מתערב, זה לא עניינך, תעזוב. אך 
יכול להתעלם  משה רבנו אומר איך אני לא אתערב, איך אני 
כאשר אני רואה מצרי מכה יהודי, איך אני יכול להתעלם כאשר 
אני רואה שאחד מרים יד על השני, אני לא מסוגל לשתוק, אני 
ואכן משה רבנו שילם על כך מחיר כבד,  אתערב בכל מחיר. 

כאשר הוא נאלץ לברוח ממצרים.

והנה משה רבנו מגיע למדין, הוא רואה את הרועים מתקוטטים 
העולם  מדרך  מהבאר.  אותן  ומגרשים  יתרו  של  בנותיו  עם 
לו  שגרמו  דברים  על  חוזר  ולא  ממעשיו  לקח  לומד  שאדם 
שקרה  מה  את  לזכור  רבנו  ממשה  מצפים  היינו  כאן  גם  נזק. 
ופשוט  אחרים,  של  במריבות  שהתערב  בגלל  במצרים  לו 
משה  "ויקם  התערב:  משה  כאן  גם  אך  ולשתוק.  להתעלם 
ויושיען". וכמו בפעם הקודמת, גם ההתערבות הזאת עלתה לו 
ביוקר, כאשר נודע הדבר ליתרו, הוא גילה מי זה האיש המצרי 
והשליך אותו לבור במשך עשר שנים. אך משה רבנו בא ומלמד 
אותנו שבחיים צריך להסתכל ולעשות את מה שצריך, בלי כל 
שיקולים אישיים. ברגע שאתה רואה שיש אדם שעושים לו 
יודע שאתה יכול לעזור ולסייע אפילו במעט, אל  עוול ואתה 
תבוא ותגיד כבר התערבתי פעם אחת ונפגעתי. לא! זה הניסיון 

שלך. אם אתה יכול לעזור – אתה חייב לעזור.

למשל, ישנם אנשים שהלוו כספים, וחלק מהלווים לא החזירו 
להם, אז הם מחליטים שהם יותר לא מלווים כספים לאף אחד. 
משה רבנו מלמד אותנו שהדרך הזאת איננה נכונה. זה שהלוות 
למישהו כסף והוא לא החזיר לך, תדע לך שזה היה רצון ה', כי 
הכסף הוא לא שלך. עכשיו מישהו בא ומבקש הלוואה ויש לך 

כסף, תקום מיד ותלווה, אפילו שקרה מה שקרה.

גם כאן אנו רואים כיצד משה רבנו נבחן דווקא בדברים הקטנים, 
במחשבה על הזולת. אם אנו שואפים להתקדם ולעלות מעלה 
מעלה, עלינו לזכור תמיד שהמבחן הוא לא בדברים הגדולים 

אלא דווקא בדברים הקטנים.



עיצוב: יצחק לוצקין, 053.311.4874

הבית היהודי

"ויואל משה לשבת את האיש ויתן את צפורה בתו למשה"

יתרו.  של  בתו  את  לאשה  נשא  הנביאים,  אדון  רבנו  משה 
לכאורה יש כאן תמיהה גדולה, כיצד משה רבנו שהיה בעל 
תכונות כה נשגבות, מי שזכה שהקב"ה "פה אל פה אדבר בו", 
לא חיפש לשאת אשה מיוחסת ממשפחה חשובה, אלא נשא 

בת של כומר ידוע לעבודה זרה?

להיות אמה של מלכות,  צפורה  זכתה  במה  להבין  גם  עלינו 
וכמו  דווקא אותה לאשה.  נשא  רבנו  היה הענין שמשה  מה 
גם אשת  כך  קטנים,  בדברים  נבחן  לעיל שהמנהיג  שאמרנו 
יש את המושג של  נבחנת בדברים אלו, בדיוק כמו  המנהיג 
אשת חבר, שלא מספיק שבעלה תלמיד חכם, אלא גם היא 

נבחנת בפני עצמה.

הכרה ללא סוף

כאשר משה רבנו קם והושיע את בנות יתרו במדין, הן הודו לו 
ואף קראו לו לביתם לאכול לחם. אצל אנשים רבים המושג 
של הכרת הטוב הוא פשוט, מישהו עשה לך טובה, תכיר לו 
טובה בחזרה וזהו, יצאת ידי חובה. אבל אצל צפורה המושג 
של הכרת הטוב הוא שונה. אין אפשרות למדוד ולהגדיר את 
הכרת הטוב. היא מרגישה שאם מישהו עשה לה טובה, הרי 

היא מחוייבת בהכרת טובה מתמשכת, ללא הגבלה.

עשר שנים, יום יום, היתה צפורה הולכת לבור בו היה משה 
רבנו נמצא, וזורקת לו לחם ומים. ואם נבוא ונשאל, מה בסך 
והושיע אותן מהרועים,  הכל הוא עשה, הוא קם פעם אחת 
יום  זאת היא צריכה במשך עשר שנים, ללכת  האם תמורת 
עשר  כפול  בשנה  ימים  וחמישה  שישים  מאות  שלוש  יום, 
שנים, אלפי פעמים? כן, אמרה צפורה, אין גבול להכרת הטוב.

גם משה רבנו הרגיש הכרת הטוב כלפי צפורה, על שפרנסה 
הוא  הבור  מן  יצא  הוא  כאשר  ולכן  בבור,  היה  כאשר  אותו 
גם  לאשה.  אותה  ונשא  הטוב  הכרת  אותה  את  לה  החזיר 
כאן הכרת הטוב היא מתמשכת ואינסופית. משה רבנו ראה 
בצפורה את המידה הזאת של הכרת הטוב, של הסתכלות על 
הטוב, את מסירות הנפש שלה, והוא הרגיש שמסירות הנפש 

הזאת שווה לו יותר מכל ייחוס שבעולם.

גלגל חוזר בעולם

משה רבנו היה צריך לחבר את עם ישראל אל הקב"ה, והוא 

ידע שהוא צריך לצדו אשה שגם היא רואה את הקב"ה בכל 
דבר, כי מי שיש לו הכרת הטוב, רואה בכל דבר רק את הטוב. 
הרי הקב"ה הוא טוב, ודרך הטוב להיטיב. אם כן, כאשר יש 
הכרת הטוב, רואים את הקב"ה בכל מקום. וזאת לעומת מי 
שהוא כפוי טובה, כי כל הכופר בטובתו של חברו לבסוף כופר 

בטובתו של מקום.

עוד אנו רואים כאן את העניין של גלגל חוזר בעולם, בבחינת 
"שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו". מעשהו 
הטוב של משה רבנו הביא להכרת הטוב של צפורה שפרנסה 
אותו בהיותו בבור, המעשה הטוב של צפורה הביא להכרת 
הטוב של משה רבנו שנשא אותה לאשה, וכתוצאה מכך שוב 
זכה משה רבנו שצפורה הצילה את חייו, כאשר הם היו בדרך 

במלון, "חתן דמים אתה לי… חתן דמים למולות". 

גילוי שכינה בבית

ומכאן אנחנו יכולים לקחת לבית היהודי שלנו. הרבה פעמים 
יש לכל אחד מבני הזוג טענות רבות כלפי הצד השני. אנשים 
נתן  ולא מכירים בטוב שהקב"ה  מתרגלים לראות את הרע, 
לנו. לא תמיד הבעל רואה ומעריך כמה האשה צריכה לטרוח 
היא  המשפחה,  לכל  לדאוג  בשביל  בית,  להעמיד  בשביל 
מבשלת, מכבסת וכו', ובימינו היא לעתים קרובות גם לוקחת 
על עצמה את הקללה של בזיעת אפך תאכל לחם. גם האשה 
לא תמיד מעריכה כמה הבעל הולך וטורח, אם זה בפרנסה, 
אם זה בחינוך הילדים על אף הקשיים שדורנו מתמודד עמם.

הכל.  על  תודה  ולהגיד  טובה  להכיר  תמיד  לזכור  עלינו 
כאשר מכירים את הטוב אז הטוב מתפשט, כי הטוב מדרכו 
להתפשט לכל מקום אפשרי. כשרואים נקודה אחת של טוב, 
לעומת  לי".  אור  ה'  בחושך  "כי אשב  לכל מקום,  תגיע  היא 
זאת, כשרואים את הרע, אז הרע עצמו מתפשט ומתפשט, 

ה' ירחם.

כאמור, הכרת הטוב היא הכרת ה', וכאשר אנחנו מכירים את 
הטוב אנו פוגשים את הקב"ה בכל מקום. זהו הבסיס לבית 
הטובים,  הדברים  את  לראות  בבית,  טובה  להכיר  היהודי, 
דוגמה  להם  ולתת  אותם  לחנך  הטוב,  את  בילדים  לראות 
אישית. אז נזכה לגילוי השכינה בתוך המסגרת הביתית, כמו 

הבית שהקימו משה רבנו וצפורה.

⋅ הכרת טובה לעצמך ⋅


