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 כפויות טובה
 מצרים : , וכך ראינו בשעבודכפיות טובהישנה מידה רעה של  הטוב הכרת לעומת

 " )שמות א, ח(. והביאו ע"כ חז"ל אשר לא ידע את יוסף"ויקם מלך חדש על מצרים 

 פירושים: א( מלך חדש ממש.שני 
 ב( שנתחדשו גזירותיו )שמו"ר א,ח(.

 , כפיות טובה מצד פרעהשהייתה כאן  מן הפירוש השני נראה בבירור

העם המצרי ובכל זאת לא התחשב  הכיר את פועלו של יוסף למעןשכן מלך זה 
 בכך כלל.

 גם על פי הפירוש הראשון יקשה, 

כלל על עברה של מצרים, וכי לא תגיע לאוזניו וכלל  לא יתכן שמלך חדש לא ידעשכן 

 רים?!הידיעה על אדם שהביא ברכה כלכלית עצומה למצ
אמנם חז"ל ראו בפרשה זו הרבה 

 , כי הנזק העיקרימעבר לכך

 בראשהוא  הגורם כפיות טובה

, גם כופר ובראשונה לנפשו

 בעיקר,
וכפי שמובא: "ויאמר פרעה וגו' לא  

שכן ידעתי את ה'")שמות ה, ב(, 
האדם המתעלם מטובת 

אט משחית את -חברו, אט
 שבהמשך הוא  ואין פלא מידותיו

, נותן הקב"ה כופר בטובת

 החיים.
ויגמול חסד למי שעושה עמו שיכיר בספר החינוך)מצווה לג( כותב המחבר:"שראוי לו לאדם 

טובה ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי טובה שזה מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלוקים 

 יעלה ממנה להכיר טובת הבוראואנשים. וכשתקנה נפשו מידה זו של הכרת טובה 

תו כמה וכמה בצורכו כל ימיו, ונתן בו נפש ודעת ויערוך במחש ר העולם וסיפקווילא שהוציאו
 ראוי להיזהר בעבודתו יתברך שמו".

 
אדם מטבעו נהנה כשמכירים לו טובה, אך הבורא יתברך שמו אינו צריך זאת. אם כן, מדוע 

 האדם צריך להכיר טובה להקב"ה?
נאמר: כדי שיקל עלינו לעובדו בשלמות ושם  הדברים מובאים ב"מכתב מאליהו")ח"א עמוד ג(
בה משום פחיתות, זאת עדיין לא התכלית  הראויה שכן עבודת ה' מתוך יראה  בלבד יש

המושלמת, וכדי לקיים מצוות מתוך אהבת ה', חייבים להכיר בחסדיו העצומים המושפעים 

שאנו בדר"כ חשים בקיומם רק כאשר הם נלקחים  חסדיםעלינו בכל רגע ורגע.
 תנו.מאי

 

אלא שלא היכה את היאור  משה. כך ראינו אצל אבותינו הקדושים ידעו להכיר תודה 

 עשה זאת, ובכך הכיר טובה ליאור שהגן עליו. אחיו אהרון



"ויט אהרון את ידו על מימי מצרים ותעל הצפרדע")שמות ח,ב(, – במכת צפרדעוכן 

והמדרש מבאר את הסיבה, כיון שהיאור הגן על 
 משה 

 ניחו את התיבה במי היאור)שמות ט,י(כאשר ה
אדמת  לכאורה, ניתן לשאול: הרי היאור וכן

ומדוע אין משה מכה  הם דוממיםמצרים 

וכי לגביהם שייכת בכלל הכרת בהם? 
 הטוב?

אכן ניתן לבאר הדברים, שדווקא כאן באה 
 התורה ללמדנו כלל גדול ויסודי: 

, לא האדם הוא שצריך לחוש בהאזקוקים להכרת הטוב  היאור ואף החול אכן אינם

 הוא שצריך להרגיש ולחיות את הערך שנקרא הכרת הטוב.

 גבוהות ונשגבות. זו מידה נעלה ואיתה אפשר להעפיל למדרגות 

מאמצים בשיפור המידות.  יש לעמול ולהשקיעאין ספק, כדי להגיע למידות נעלות אלו 

המונח שיחדיר לתודעתו את  וללא בנפשו פנימה,מידה זו חבויה עמוק בתוככי האדם, 

 הכרת הטוב,לא יחוש כלל שיש צורך בכך.

בכל הטוב  מושחתת שיכולה לגרום לאדם לבעוט כפיות הטובה היא מידה
 ! אחת -שקיבל בבת

במדבר:"זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם")במדבר  כך ראינו אצל בנ"י המתאוננים
כל בלתי אל המן עינינו")במדבר יא,ו( אף שבמן ן יא,כ(.וכן בעניין המן:"ועתה נפשנו יבשה אי

 היו כל מעדני עולם.
 

, : אינו שמח בטוב, לעולם אינו מרוצהאלא כך היא הנהגתו של כפוי הטובה
אחת את כל הטוב שגמלו  -תמיד מחפש את הרע, שוכח מהר מאוד ובבת

 איתו.
 

 שגמל איתנו הקב"ה. להודות על כל דבר טוב מכאן נלמד יסוד גדול בעבודת המידות

חייבים אנו לחנך עצמנו להכיר טובה על כל החסד, ואף על מחשבה ורצון להיטיב עימנו. וכך 
התייחסותו של האדם לכל דבר טוב שנעשה עמו וכפי שאומר  צריכה להיות

 בחסדו האינסופי של הבורא ברוך הוא". "להכיר"החינוך":

 

זצ"ל,  ירע עם ה"בבא סאלי"מעשה נפלא א

יודעים מדנו שאף אנשים פורקי עול תורה ומצוות המל
 להכיר טובה:

באחד הימים נכנסה לביתו של ה"בבא סאלי" משלחת 
 גדולה והמתינה להיכנס לחדרו.

שהמתינו שוחחו בקולנות ובהתרגשות ואי אפשר  בזמן
ניגש לאחד  היה להתעלם מנכחותם. משרתו של רבנו

 נו.מה רצונם מרבהגברים שבחבורה וביקש לדעת 

שהייתה עימם וביקש  הלה הפנה אותו לעברה של בחורה
 שר בואם.פממנה ל כי ישאל

 ניגש ר' אליהו לבחורה ושב וחזר על שאלתו.
 הביטה בו הבחורה ושאלה:"האינך מכירני?"

 ניסה משרתו של רבנו להיזכר מנין הוא מכירה ולא ניזכר.
מכירה. הבחורה החלה  כנתפס בקלקלתו הודה כי אינו

ושוב שאלה:"נסה להיזכר, ר' אליהו, האמנם אינך  צוחקת
 זוכרני?!"



כשלושה  לאחר שאימץ מוחו והשיב בשלילה. אמרה:" האינך זוכר את הבחורה שהגיעה לפני

ועתה  רתוקה לכסא גלגליםחודשים לבקש את ברכת רבנו, אולי אינך זוכר כי אז הייתי 

 אני עומדת על רגליי הבריאות!"ב"ה 

ליהו: שלושה חודשים קודם לכן הגיעה בחורה רתוקה על כסא גלגלים או אז נזכר ר' א
שהיא משותקת ברגליה ויוצאת ובאה  -סיפרה -זה כמה שניםותחננה להיכנס לחדרו של רבנו.

מטפלים בה ואולם לא העניקו  איםפוהטובים שברוב"בית לוינשטיין" שברעננה, 
 לה כל סיכוי להתרפא.

להיכנס לחדרו של רבנו ועל פי בקשתה קירב את כסא  כי לא תוכל הסביר לה ר' אליהו
 הגלגלים לדלת החדר כדי שתשמע דברי רבנו.

 לאחר ששמע את סיפורה בירכה רבנו לרפואה שלמה.
 החולה החלה לבכות וביקשה מר' אליהו כי יכנס שנית ויבקש מרבו כי יבטיח לה שתירפא.

שב לחד רבנו וסיפר כי הבחורה מצפה נוכח תחנוניה לא יכול ר' אליהו להשיב בקשתה ריקם ו
 שהרב יבטיח לה כי תתרפא.

 במים. רבנו שמע, נטל בקבוק מים וביקש לומר לה כי תסוך רגליה

 אמר רבנו בקול רם  "אני מבטיח לה שתירפא במהרה!"

 כדי שתוכל לשמוע הנערה מעבר לדלת.
 שמעה זאת הנערה וביקשה ממלוויה כי ישיבוה למכונית.

 .ת בקבוק המים ובעיניה נקוו דמעותבידה אחזה א
בני הבית השתתפו בצערה אולם לאחר שעה קלה שכחו מן  

 המעשה.

כי אירע הנס והיא עתה שבה הבחורה לרבנו  לבשר 
  נרפאה.

כדי שבני הבית יוכלו לספר לו כי  ברגליה נכנסה לבית רבנו
 ראוה ו

 הנה היא מהלכת על רגליה.

שאת באת אני מבין שמע זאת ר' אליהו ואמר:" בסדר, 
 להודות לרבנו.

החבורה הנכבדה הזו שהטריחה אך מה פשר כל  
 לבוא לכאן?" עצמה

 או אז ניגש אחד מראשי החבורה ואמר לו כהאי לישנה:

כולם רופאים העובדים ב'בית לוינשטיין' כי חבורת האנשים הניצבים פה הם  "דע לך,
 כי אין לה סיכוי שתירפא.ענו דיוהזו במשך ארבע שנים  . אנו טיפלנו בבחורהברעננה

רגליה היו משותקות והבדיקות הראו שתוך זמן קצר גם פלג גופה השמאלי נידון לחלות 
 בשיתוק.

אותו רופא,"לא יכולנו להתאפק והגענו,  "כאשר ראינו מה פעל הרבי למען הבחורה," הוסיף

ים לבקש לראות מיהו אותו קדוש שפעל גדולות, גם אנו רוצכל רופאי המחלקה, 
 את ברכתו..."


