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 המלך                                                                  יתרו                                                       אור                        

 מזמור לתודה  
ֶׁ֤ר ִהצִּ   שמות פרשת יתרו פרק יח ֶ ה ֲאש  ְרעֹֹּ֑ ד ּפַ ֣ ִים ּוִמּיַ ד ִמְצַרַ֖ ִּ֥ ם ִמּיַ יל ֶאְתֶכֶ֛ ִּ֥ ר ִהּצִ ֶֶׁ֨ ק ֲאש  ָ֔ ֣רּוְך ְיקֹּוָּ ֹ֒ ּבָּ יל֙ פסוק )י( ַוּיֹּאֶמ֘ר ִיְתרוֹּ
ִים:   ָֽ ַַ֖חת ַיד־ִמְצרָּ ם ִמּתַ עָָּ֔ ִכַ֖י֙ (  ב)ופ"כ  ֶאת־הָּ נֹּ ָֽ ק  אָּ יךָּ   ְיקֹּוָּ֣ ֶׁ֧ר  ֱאלֶֹּהָֹ֑֔ ֶ ֵצאִתֶ֛יךָּ   ֲאש  ִים  ֵמֶאִֶּ֥רץ  הוֹּ ִּ֣֥   ִמְצַרַ֖ ים  ית ִמּבֵ ִדָֹֽ֑ א   ֲעבָּ ֶ֛    לָֹּֽ֣ ה־ְלךָּ ִָּֽ֥ ים   ִיְהיֶ   ֱאלִֹּהִֶּׁ֥֨

ים י  ֲאֵחִרִַ֖֖֜ ָֽ֗ ָֽ נָּ   ויאמר יתרו ברוך ה' אשר הציל אתכם. תנא משום רבי פפייס  א "מסכת סנהדרין דף צד עב  ומבואר     :ַעל־ּפָּ
 גנאי הוא למשה וששים ריבוא שלא אמרו ברוך עד שבא יתרו ואמר ברוך ה'.  

         
  שאלות: 

שלא שם: וז"ל  חידושי אגדות  במהרש"א  הקשה הא{  
בכמה   מצינו  כבר  כו'.  ברוך  הקודמים אמרו  כתובים 

שנאמר ברוך ה' במאורעות נח אמר ברוך ה' אלהי שם 
גו' ואליעזר עבד אברהם אמר ברוך ה' אלהי אברהם 

תורת חיים בספר  ב{ עוד הקשה      ?אשר לא עזב גו'
ע צד  דף  סנהדרין  הרבה   א" מסכת  שירה  אמרו  הרי 

מספיק  לא  ומדוע  יתרו  שאמר  ממה  לכאורה  יותר 
ה הקשו  עוד  ג{  בדיברה  ראשונים  השירה?    מדוע 

הראשונה תלה הטעם של אנכי השם בגלל שהוצאתיך 
 ממצרים ולא אנכי שבראתי העולם? 

 האדם מקבל ומבין שזה דבר מובן מאליו:

בן  הנהגת  מיסודות  אחד  לאלפנו  התורה  רצון  אולם 
שבעולם  ונוהג  בהיות  למקום,  אדם  ובן  לחברו  אדם 

שכל הנעשה עבורו הוא כדבר    כאשר גודל בבית הוריו
מובן מאליו אינו רואה לעצמו חובה להודות ולהעריך 
את מה שמקבל ואולי יותר מכך יש לו תביעות ותלונות 

עם  ,  הנעשהעל   ההורים  כן  הבן    בניהםכמו  כאשר 
מובן  כדבר  מתקבל  הדבר  ועוזר  טוב  מעשה  עושה 

כמו ואין מגיע על כך הערכה,  היות וזה חובתו  מאליו  
לאשתו אדם  בין  בבית   כן  עושה  שהאשה  מה  כל 

מבשלת מנקה מכבסת וכדומא הכל מובן מאליו ואינו 
רואה צורך לתת הערכה או תודה על הנעשה וכן ההפך 

מ כלפי האיש שהזוג  כדבר האשה  ולוקח הדברים  בין 
והערכה,   לב  שום תשומת  כך  על  ואין  להיות  מוכרח 

כאשר יש עובד טוב אינו זוכה   כמו כן האדם בעסקו
משכורת,   שמקבל  כיון  מבקש להערכה  כאשר  וק"ו 

מחברו תמורת שכר האדם מבין שאינו   איזה שירות 
צריך להודות על כך כי אדרבא אני נותן לו שכר, וכן 

לחכם תן  חושב   עזה"ד  שהאדם  והעיקר  לקח  ויוסיף 
ועוד יותר בעבודת   שהכל מובן מאליו שכך צריך להיות, 

השם שכל יום שמתעורר והוא בריא אינו חש בחסדי 
השם איתו או שגופו מתפקד ומערכת העיכול עובדת  
כראוי או שליבו פועם בקרבו הכל מובן מאליו ואינו חש 

חורבן    וזו הטעות הבסיסית שמהווה  מחויבות לתודה,

ובעבודתו בחברתו  בביתו  השם  ומחלוקת  , ובעבודת 
ולהמשיך בדבר  ולפחות מאבדת כל מוטיבציה לשפר 
הטוב שנעשה כיון שאין הערכה ולא ביטוי לכך, ולזאת  

ללמדנו השקפת התורה מהיא הן בן אדם ה תורתנו  בא
לדעת  הוא  היסודות  יסוד  לקונו  אדם  בן  והן  לחברו 

ולהערי ולהוקיר  ולהודות על כל הנאה להכיר טובה  ך 
 שמקבל ולא לחשוב שהדבר מובן מאליו. 

 שבח אינו תחליף לתודה:

כתב ו חז"ל  ומאמר  הפסוקים  לביאור  נבוא  בזה 
אגדות  במהרש"א  ה קושיתו  שםחידושי  את  : לתרץ 

דה"קוז"ל   רבוא שלא אמרו   אלא  וס'  למשה  לו  גנאי 
ברוך ה' גו' על נס עצמם עד שבא יתרו ואמר ברוך ה' 
על ניסם משום דהוה נס דרבים כדאמרינן פרק הרואה 

ביאור דבריו שאמנם משה וישראל ונראה    :עכ"ל   וק"ל
אמרו שירה ומצינו אצל נח ואליעזר שאמרו ברוך אבל 

תודה על  אבל לא    הכל היה בגדר שבח השם על מעשיו
, אבל יתרו הודה על הנס שנעשה לישראל  מה שקבל

וזה היה חסר שמשה וישראל לא הודו לקב"ה על הנסים 
 הנסים השם על  שעשה להם ולא להסתפק לשבח את  

הגדולים שעשה אלא צריך להביע את התודה על מה 
קיבלו לתרץ     .שהם  כתב  שכך  מצאתי  תורה בואכן 

צ"ל דמה   וז"ל  תמימה הערות שמות פרק יח הערה יג
ששרו ישראל את השירה אין זה בכלל ברכה והודאה,  
אלא רק שבח ותהלה, וגם זה היה רק לנס קריעת ים 

מכאן אנו למדים שלא    :עכ"ל  סוף ולא ליציאת מצרים
מספיק לשבח את מעשה הזולת ההורים או את בן הזוג 
היות והשבח אין בו את הביטוי למה שהוא קיבל אישית 
את  לשבח  לדוגמה  ולכן  חסרה,  האישית  וההערכה 
אלא   האדם  שמחוייב  התודה  אינו  טעימים  תבשילים 
צריך לומר לבן הזוג תודה על מה שעשית בשבילי כי  

 רכה האישית. זה ביטוי להע
 מנהג העולם לומר ברוך השם:

ומכאן ממעשה יתרו נלמד ונשרש מנהג העולם כאשר 
לשלומו משיב ברוך השם שהכוונה בזה להודות נשאל  

עבורו, כך כתב על מה שנעשה  עלי בספר    להקב"ה 
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ובזה יש ליתן טעם   תמר מסכת ברכות פרק ט הלכה א 
ע למנהגם של ישראל שאומרים ברוך ה' על כל מאור 

ומאורע בחיי היום יומיים ע"ד ועל נסיך שבכל יום עמנו 
וטובותיך שבכל עת שהוא כדי להסיר  ועל נפלאותיך 

   הגנאי של ששים רבוא מישראל.
 אנכי השם אלוקיך תלה ביציאת מצרים:

שהקב"ה תלה הדיברה הראשונה ביציאת   ובזה מובן
מצרים  ויציאת  בהיות  העולם  בבריאת  ולא  מצרים 
מתייחסת במיוחד לעם ישראל שהטיב עימם ועשה להם 

 כל מה שנעשה.   לע להודותנסים ונפלאות וחייבים 
 מצוות כבד את אביך בצד ימין הלוחות:

מחולקים  הברית  לוחות  הרי  שמקשים  מה  יובן  ובזה 
לוח ימין הן מצות שבן אדם למקום ולוח לשני לוחות  

מדוע  א"כ  והקשו  לחברו,  אדם  שבן  מצות  הן  שמאל 
נכתבה הדיברה של כבד את אביך ואמך בחמש של צד 
ימין שהן של בן אדם למקום הרי מצוה זו גם כן בן אדם 

אולם   לגכתב  לחברו?  מצוה  החינוך  בהיות   בספר 
יסוד   אותו  על  מבוססת  היא  זו  ידומצוה  ע שהאדם 

 נותן לשגרה לשכוח כל מה שמקבל ואינו    להודות על 
כך על  ואחד   , להודות  השם  בעבודת  היסוד  גם  הוא 

למצות בן אדם  גם  משפיע על השני לכן היא שייכת  
למקום. ולזאת אמרו חז"ל הכופר בטובת חברו כפרעה  

 סופו לכפור בטובת הקב"ה כפרעה.  
 בן אדם למקום:

לדעת שהודאה היא אבן יסוד הן בעבודת האדם   הראת 
בינו לבן קונו והן בין אדם לחברו. ומאותו יסוד שחובת  
האדם להרגיל את עצמו להיות רגיש לכל דבר שמקבל  
ולהעריך ולהודות, יוכל האדם להכיר טובה לבוראו על 
כל החסדים שעושה עימו בכל יום ולא יבין שהכל מובן 

, אלא חז"ל מגדירים הדבר מאליו ואין על מה להודות
עד כדי כך כל הנשמה תהלל שעל כל נשימה ונשימה 
צריך להודות להשם ולא להבין שלנשום זה דבר המובן 
כמה  ויראה  חולים  לבתי  ילך  כי כאשר האדם  מאליו, 
מערכת  את  להעריך  ידע  נשימה  כל  עם  מתמודדים 
ואבריו אשר  גופו  וכמו כן כל חלקי  נשימתו התקינה, 

להעריך מתפקדים   האדם  צריך  כמה  עד  תקין  באופן 
בנשמת כל חי ולהודות ללא גבול, וכאשר אנו אומרים 

ואילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רינה כהמון גליו, 
ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, וידנו פרושות כנשרי 
מספיקים  אנחנו  אין  כאילות,  קלות  ורגלנו  שמים, 

מלכנו על  להודות לך השם אלוקינו ולברך את שמך  
פעמים  רבבות  רבי  ורוב  אלפים  אלפי  מאלף  אחד 

 הטובות נסים ונפלאות שעשית עימנו ועם אבותינו,
ולצערנו בתקופה זו אשר הצרות גוברות וכל יום גזרות 
קשות חדשות אשר נפטרים אנשים תינוקות וצעירים 
מדברים פשוטים אחד נחנק ואחד לא קם ואחד משפעת 

ומא הרי שלקום בסדר אינו או מריאות או נופלים וכד
שאמר  אבינו  יעקב  לימדנו  וכבר  מאליו,  שמובן  דבר 
קטונתי מכל החסדים ומכל האמת כי במקלי עברתי את 
הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות, ואם תתן לי לחם 
לאכול ובגד ללבוש וכו' שחובת האדם לדעת להעריך 
כל הנעשה סביבו שאין הדבר פשוט ומובן מאליו, צא 

זכו ור לא  כמה  זכו  כבר  ואם  לאשה  זכו  לא  כמה  אה 
לפרי בטן ואם זכו לפרי בטן כמה ממורמרים מיוצאי 
חלציהם שעדיף שלא נבראו, ואם הכל בסדר כמה אינם 
וק"ו  הקיום,  עם  מתמודדים  יום  ובכל  הבריאות  בקו 
ובגד  לחם  לפת  רעבים  רבים  אשר  לפרנסה  שזוכה 

מאליו, שמובן  דבר  החיים  אין  כי  כאשר   ללבוש,  ורק 
האדם יחנך וירגיל את עצמו לתת דעתו על כל הנאה  
גם   יורגל  לחברו  אדם  בן  ולהודות  להעריך  שמקבל 

 להודות למקום.  
 :כל הקרבנות בטלים וקרבן תודה אינה בטלה

( פרשת ויקרא רבה )וילנאכתבו חז"ל במדרש  לזאת  ו
יוחנן  לוי ורבי  ורבי  ז רבי פנחס  סימן  צו פרשה ט 
בשם ר' מנחם דגליא לעתיד לבא כל הקרבנות בטלין 
ההודאה  כל התפלות בטלות  אינו בטל  תודה  וקרבן 
)ירמיה לג( קול ששון וקול שמחה  אינה בטלה הה"ד 
קול חתן וקול כלה קול אומרים הודו את ה' צבאות 

ה בית ה' זה קרבן תודה וגו' זו הודאה ומביאין תוד
אשלם  נדריך  אלהים  עלי  נו(  )תהלים  אומר  דוד  וכן 
תודות לך תודה אין כתיב כאן אלא תודות ההודאה 

תודה.   בוקרבן  התפלות וכתב  תקון  אבודרהם  ספר 
ופירש החכם ר' דוד קמחי שרצה לומר וז"ל    ועניניהם

באמרו כי התפלות בטלות שלא יצטרכו לשאול צרכי 
ה גדולה יהיו כל הימים. ואין להם אלא עולם כי בטוב

לעתיד  חוטאים  יהיו  לא  וכן  יתב'  לשם  והודאה  שבח 
לבא ואז לא יצטרכו לקרבן חטאת ואשם כי אם קרבן 
תודה שאינו בא על חטאת. וזהו שאמר במדרש ויזכור 
כי בשר המה רוח הולך ולא ישוב )תה' עח, לט( שלא 

  ישוב לטבעו וליצר הרע לימות המשיח.
 ת מודים דרבנן:מעל

אורחות חיים חלק א הלכות תפלה אות והוסיף על כך ה
ברכות  טריוגמוז"ל    כ מאה  כנגד  מאה  מודי"ם  של   '

תשובות הגאונים וכתבו ב  שחייב אדם לומר בכל יום.
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מודים דרבנן  וז"ל    החדשות עמנואל )אופק( סימן כח 
]במסכת  עד שבשביל חשיבותו אמרו    דבר חשוב למאד

על הבא ומוצא צבור מתפללין אם   [ בע"  כא דף  ברכות  
יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע שליח צבור למודים 

 . יתפלל ואם לאו אל יתפלל
 מעשה עם הגר"ש אליישיב זצ"ל

כאשר היה מאושפז הובא בשבילו רופא מומחה מחו"ל  
לטפל ולא ידע לדבר רק אנגלית ולבסוף ביקש הגר"ש 
שילמדו אותו איך אומרים תודה באנגלית, שאלו אותו 
שאלו  לרופא,  להודות  בכדי  והשיב  לכך,  נצרך  מדוע 
אותו שהם ידאגו להודות בשמו, והשיב בשאלה מדוע 

על ידי הש"ץ ואילו  בכל תפילת שמונה עשרה יוצאים  
מודים  יאמר  שהציבור  חז"ל  תיקנו  מודים  בברכת 
דרבנן, ומדוע לא הסתפקו באמירת הש"ץ? אלא חז"ל 
לעשות   צריך האדם בעצמו  אותנו שלהודות  מלמדים 
תודה   לומר  ללמוד  נצרך  ולכן  שליח,  ידי  על  ולא 

 באנגלית.
 מעשה שהיה עם הגרש"ז להודות על שרות בתשלום:

שלאחר פטירתו סיפר   "ז אויירבך זצ"ל מסופר על הגרש
נהג מונית שהסיע באופן קבוע את הרב במשך שנים 
וב"ב  לשלמה  שואל  למונית  כשנכנס  יום  ובכל  רבות 
וכאשר נפרד ממנו מודה לו על שהסיעו, למרות שבעל 
הוא   הגרשז"א  ואדרבא  עצמו  לטובת  עשה  המונית 

נו שעשה לו טובה, כיון שסו"ס נהנה היה מודה כיון שאי
 שייך רק למיטיב אלא לזיכוך נפשו.  

 משה חוזר לבקש רשות חותנו:

אצל   ויסוד זה נלמד גם מהפרשיות הקודמות לדוגמה
פ"ד    משה בשמות  ף(  יד)כתוב  ַחר־ַאֶׁ֨ ָֽ ק   ַוּיִ ִ֖֜ ה  ְיקֹּוָּ ֶָֽ֗ מֹּש    ּבְ

א  ַוּיֹּ֙אֶמר֙  ן  ֲהלֶֹּׁ֨ יךָּ֙   ַאֲהרֶֹּׁ֤ ִח֙ י  אָּ ִוָ֔ י  ַהּלֵ ְעּתִ ַדַ֕ ִּ֥ר  יָּ י־ַדּבֵ ָֽ ַ֖ר  ּכִ ּוא   ְיַדּבֵ  הֹ֑
ם ה־הּוא֙   ְוַגֶׁ֤ א  ִהּנֵ ךָּ   יֵֹּצ֣ אֶתָ֔ ַ֖   ִלְקרָּ ֲאךָּ ַמִּ֥ח  ְורָּ וֹּ   ְוש ָּ ִלּבָֽ )ּבְ ( יח: 
ֶלךְ  ה  ַוּיֵֶׁ֨ ִֶ֖֜ ב׀  מֹּש  ָּ ש  ֣ ֶתר  ַוּיָּ ֣ וֹּ   ֶאל־יֶ ְתנָֽ֗ אֶמר  חָֹּֽ ה  לוֹּ֙   ַוּיֶֹּׁ֤ לֲכָּ א   ֵא֣  ּנָָּֽ֗

ה֙  ּ֙ובָּ ש  י  ְואָּ ִים  ֶאל־ַאַח֣ ִמְצַרָ֔ ר־ּבְ ֶ ם  ְוֶאְרֶאַ֖ה  ֲאש  ֣ דָּ ים   ַהעוֹּ ֹ֑  ַחּיִ
אֶמר וֹּ   ַוּיֶֹּׁ֧ ַ֖ה  ִיְתרֶ֛ ֶ ךְ   ְלמֹּש  ם  ֵלִּ֥ וֹּ לָֽ ָּ לאחר      :ְלש  שרק  למרות 

ללכת  ביקש  שליח  להיות  הסכים  עליו  כעס  שהקב"ה 
לבקש רשות מחותנו יתרו, וביארו חז"ל במדרש מפני 
יכול   ואינו  חייו  לו את  חייב  לחברו  שכל הפותח דלת 
ללכת בלי בקשת רשות בהיות ואין הדבר מובן מאליו 

מרות שהוא חתן ביתו ומשה רעה את צאנו בתמורה  ל
שהכניסו  על  הערכה  ולתת  טובה  להכיר  חייב  עדיין 
יצוייר  ולו  איתו,  הסכים  והקב"ה  חייו  כדי  עד  לביתו 
שיתרו לא היה מסכים היית מתעכבת הגאולה, כי אין  

המטרה מקדשת את האמצעים ואי אפשר לאבד את 
 אצילות הנפש בשביל הגאולה.  

 ה עם הגרב"צ אבא שאול זצ"ל:מעשה שהי

קצת   תלמידיו  עם  נסע  שאול  אבא  הגרב"צ  פעם 
להתאוורר ובהיות בחוצות נצרכו ללכת להתפלל מנחה 
חיפשו מקום לתפילה ומצאו בית הכנסת באזור שבקושי 
יש בו אנשים ואינו פעיל בימות השבוע אלא בדוחק,  
מארנקו  הגרב"צ  הוציא  להתפלל  נכנסו  כאשר  והנה 

מידיו שטר של חמישים שקל ושם בקופת בית לעיני תל
הכנסת, שאלו תלמידיו מדוע שם כזה סכום הרי בדרך 
להם   השיב  שקלים,  כמה  או  שקל  בקופה  שמים  כלל 
רציתי שתלמדו מוסר הרי אנחנו חיפשנו מקום להתפלל 
מהמקום  נהנים  אנחנו  וכעת  הכנסת  בית  ומצאנו 

הטוב   בהכרת  חייבים  בו  להתפלל  ולהודות שיכולים 
 . לעוסקים במלאכה ובהחזקת המקום

 מעשה עם מרן הרב ש"ך מחזיר טובה לנכד:

את המעשה אני שמעתי בזמנו בהיותי מתגורר בשיכון 
ברזל   הרב  של  קטנה  ישיבה  היית  שם  ברק  בבני  ה' 

הסבתא מתקופתו   הנכד שלונודע לרב ש"ך שלומד שם  
בישיבה ולכן קרא הרב ש"ך לרב ברזל וביקשו להסדיר  
אברך טוב שילמד עם אותו בחור חברותא והוא ישלם 

שהוא   חודש  וכל  הבחור  שידע  הוא מבלי  אליו  נכנס 
ישלם את שכרו, שאל הרב ברזל מדוע הרב עושה דבר 
כי  ש"ך  הרב  וסיפר  הבחור,  את  מכיר  הוא  מניין  זה 
בהיותו לומד בישיבה היה חי בעוני גדול והיית לו רק 
חולצה אחת לחול ולשבת ולכן בכל יום שישי היה נאלץ 
ללכת לנהר להוריד את החולצה לכבסה ולהמתין עד 

ורק הזדמנה   שתתייבש  פעם  והנה  לחזור,  יוכל  אז 
הסבתא של הבחור לאותו מקום כאשר ראתה אותי כך 
ממתין בלי חולצה ושאלה מדוע והסברתי כי זו חולצה 
יחידה גם לשבת תיכף הביאה לי עוד חולצה כך שנהיה  
לי חולצה לחול ולשבת, ולכן אני חייב לה הכרת הטוב 

שנודע לי   וכל השנים אני חוקר ודורש למצוא אותה עד
ואני חייב    להודות לסבתא על כך כי נכדה לומד כאן 

 לכן אני רוצה שתדאג לו ואני ישלם. 
 מעשה היה עם פרופסור ינון משערי צדק:

צדק  בשערי  ינון  פרופסור  עם  שהיה  מעשה  קראתי 
מנהל מחלקת זיהומים שפעם הביאו חולה שנעשה לה  
כמובן  תופת  כאבי  סובלת  והיית  רח"ל  בקיבה  נקב 

כניסו אותה לניתוח אך עדיין היו לה כאבים עזים בני ה
המשפחה ובפרט אחד הבנים היה מלא טרוניות וטענות 
על הרופאים מדוע לא מטפלים נכון באמא שהיא עדיין 
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סובלת כל כך ושאל מי האחראי על המחלקה הוא חייב  
לדבר איתו, ובאמת יצא לו שכאשר הגיע פרופסור ינון 

קשי דברים  בפניו  טיפול  הטיח  וחוסר  ההזנחה  על  ם 
לאמא אשר כבר מאושפזת שלושה שבועות והיא עדיין 
ביקש  הדברים  את  הפרופסור  ששמע  לאחר  סובלת, 
מהבן להתלוות אליו הלך איתו והוא לקח אתו לאזור 
השירותים ולא הבין מה הוא עושה אולם הרופא מראה  
לו ששם על הקיר תלויה ברכת אשר יצר וביקש מהבן  

ו ביחד מה כתוב בברכה, הבן היה המום כי שיקרא אית
לו  ומראה  מהברכה  רוצה  ומה  חלוני  נראה  הרופא 
הרופא כי כתוב שהקב"ה ברא את האדם נקבים נקבים 
חלולים חלולים ואם יסתם אחד מהם או יפתח אחד מהם 
אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת, אמר הרופא אתה 

ילו שעה  מבין מה כתוב כאן הרי אם יפתח אחד מהן אפ
ואמא שלך יש לה חור בקיבה   אחת אי אפשר להתקיים

אודות  רק  וזה  שבועות  שלושה  פה  חיה  היא  וכבר 
לך  יש  ועדיין  אותה  להציל  שמנסים  המסור  לטיפול 
טענות כי אינך יודע להודות לקב"ה על החסד שעושה 
נושם  בכל רגע עם האדם מבחנתי כל נשימה שאדם 

יו, הבן כמובן היה הוא חסד ונס ולא דבר שמובן מאל
השכל  מוסר  ולמד  תורה  בן  והיה  מאחר  המום  מאוד 
כיצד צריך להסתכל נכון על חסדי הקב"ה בכל רגע עם 

 האדם.
 כיצד נוצרה הנצרות כשלא ידעים להודות על מה שמקבל:

וכן במסכת סנהדרין   א"מסכת סוטה דף מז עב  מסופר 
 לאלכסנדריא על יהושע בן פרחיה שברח    דף קז ע"ב

במצרים מפני ינאי המלך שהרג כל חכמי ישראל מלבד 

אותו,  והחביאה  המלכה  אח  שהיה  שטח  בן  שמעון 
ישראל  חכמי  את  שהרג  כך  על  התחרט  זמן  ולאחר 
והוא  מהמחבוא  שטח  בן  שמעון  את  אשתו  והוציאה 

לום והכל ששלח ליהושע בן פרחיה מירושלים שכעת יש  
וירושלים שוממה ולכן ביקשו לחזור, בדרכו חזרה רגוע 

ליש ]מיוחס  תלמידו  עם  לאכסניה "לירושלים  נכנסו  ו[ 
גדול לאחר שנפנו להמשיך  ונתקבלו בכבוד  להתארח 
בדרכם שיבח רבי יהושע בן פרחיה את ואמר כמה נאה 
הרי  אבל  לרבו  אמר  תלמידו  אולם  הזאת,  האכסניא 

תו ולא קבלו בחזרה עיניה טרורטות, כעס עליו ונידה או
 ומשם הלך וכפר ונוצרה הנצרות. 

ומדוע  בדבריו  תלמידו  כוונת  היית  מה  להבין  וצריך 
מרש"י   הנראה  בפשטות  זה?  דבר  בגלל  אותו  נידה 
בהנאה  ומתעסק  איש  באשת  שמסתכל  עליו  הקפיד 
מעריות. אולם אפשר לומר עוד שהיות ורבו שיבח את 

טרוטות   עיניה  והרי  לרבו  אמר  ומבואר האכסניא 
שעיניה יפות אין כלה    מסכת תענית דף כד עמוד אב

כל גופה צריכה בדיקה, עיניה טרוטות כל גופה צריכה 
ללמדנו שאם עיניה טרורטות הדבר מעיד על   בדיקה.

פגם, אולם רבו כעס עליו על הכפיות טובה שכל כך 
קיבלה אותם בכבוד גדול וצריך לדעת להודות על מה 

ת מעשיה במה שעיניה מעידות שקיבל ומה לו לפגום א 
עליה שיש בה פגם, מאחר ואין אחד כרוך בשני כלפיהם 
לדעת  עליהם  וחובה  והכבוד  השרות  את  קיבלו  הם 
להודות, ולזאת נידה אותו כי אדם שלא יודע להודות  
על הטוב שקיבל אלא פוטר עצמו בחיסרון שמצא סופו 
 לכפור גם בטובת השם כמו שבפועל נהיה איתו בסוף. 

 מוסר השכל:

  לדעת להודות החשוב שעליו מושתת עבודת האדם בינו לבין קונו וכן בין אדם לחברו והיא  הגדול והיסוד  הנלמד מדברנו על  
, וצריך כל זוג שבונה ביתו  ו הערכה והוקרה והודאה על על טובה והנאה שמקבל בכל צורהקרבלהחדיר בוולהרגיל עצמו  

ולדעת לפרגן ולשבח על    שאין דרך האיש להודות   כלפי אשתו ובפרט הבעל  לקבל על עצמו להרגיל לשונם תמיד להודות  
מאליו אלא להפרות את השמחה    , ולא לנהל את חיי הנישואין כדבר המובןבעלה  כלפיוכן האשה  כל פעולה שנעשה עבורו  

ולא כאותן אשר רק את    והאושר בבית כאשר כל אחד מעריך ומוקיר כל הנאה ובזה מרבים שלום והשכינה שורה בביתם.
החסרונות יודעים לומר כמו שעשה תלמידו של רבי יהושע ומזה נולדה הנצרות בהיות שאינו יודע להעריך ולהודות על  

כי    ההורים  להתייחס עםהבנים    ילמדו  ובכך שזו האוירה שתשרה בבית הרי שהתוצאה מכך   הטוב שמקבל גם כלפי הקב"ה,
לחנך שאין הדבר מובן מאליו  לגדל וחובה להחדיר בבית את התשומת לב לכל טובה והנאה שנעשית מאחד לשני זו דרך  

ח את מעשה בניהם ולא לחשוב  ידעו לשב כך גם ההורים עם הבנים, שההורים יעשו כל מה שעושים וצריך להוקיר ולהודות
וכן בחיי החברה או העבודה או קבלת שרות אפילו  שזה חובתן כי רק כך יתחנכו להרגיל עצמן להעריך כל דבר שמקבלים,  

ידע האדם להביע את הערכתו ולשבח ולהודות על כך ולא דבר המובן מאליו כי יכול להיות אחרת. ובכך האדם    בתשלום 
 . תמיד  ם לדעת להודות ולהלל את השם על חסדיו ולעבוד את השם בשמחהגם בינו למקו רגיל עצמוי

 בברכת שבת שלום ומבורך 
 הצב"י מרדכי מלכא עיה"ק אלעד
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 מרדכי מלכא     
 רב ואב"ד עיה"ק אלעד ת"ו 

 העולמיתיו"ר ועדת סת"ם    

 הרבנות הראשית לישראל   

 הרצליה  ראש העין. .לשכת הרבנות הראשית אלעד
 

 *כשרות*מקואות*עירוביןרישום נישואיןהוראה*שרותי דת*צ אלעד*בתי בד"          
The office of Rabanoot Eled – in hesd of Rabbi MORDECHAI MALKA                  

  
 


