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פרצוף חוזר בעולם
"מחקר חדש מגלה שנשים משתמשות בפי-שניים מילים 
בכל יום, ביחס לגברים", נופף בעל בהתרסה למול רעייתו 

בעיתון היומי. "אולי תפסיקו לדבר כל כך הרבה?"
רעייתו כמובן לא נותרה חייבת. "זה בגלל שאנחנו צריכות 

לחזור על כל משפט שאנו אומרות לכם פעמיים".
הגבר הנבוך קפא ושאל בחוסר הבנה: "מה הכוונה?"...

***
וימת  ההם,  הרבים  בימים  "ויהי 
מן  ישראל  בני  וייאנחו  מצרים,  מלך 
לג"ר  יהודה",  "שבות  בספר  העבודה", 
שנה),  כמאתיים  לפני  (חי  אלבז  יהודה 
הקשה: מדרך העולם, כאשר אחד מציק 
המעללים  רע  ולאיש  לזולתו,  רע  וגורם 
קורה אסון – אזי לסובל, למרות שהוא 
מסוימת  נחמה  יש  בסבלו,  מצוי  עדיין 
בכך שזה שגורם לו רעה סובל ומתייסר.
בין  קשר  שיש  להיפך,  משמע  בפסוק 
מצרים  מלך  שמת  בגלל  הדברים: 
(דהיינו, לקה בצרעת) נאנחו בני ישראל 

מן העבודה. והדבר טעון ביאור.
לגוש החמאה שנחבצה אצל  פנים  הזעיף האופה  בחנותו 
החלבן. הגוש אמור היה לשקול 200 גרם, אבל הוא נראה 
על  הונח  הגוש  נשלפו,  המאזניים  חשוד.  באופן  קטן  לו 
עמדה  החמאה  גרם,   200 בת  משקולת  כשנגדו  המשקל 
בחיוך  נמהל  העז  והכעס  המשקולת,  קו  מעל  בבירור 

מנצחים קטן: 'אני אלך לתבוע אותו אצל השופט'.
כדי להיות בטוח בכך, שקל האופה משך מספר ימים את 
שופט  אל  צעד  קטן,  בפנקס  התוצאות  את  ותיעד  הגוש 

קיבל  החלבן  למשפט.  הרמאי  החלבן  את  והזמין  הכפר 
הזמנה מן השופט והגיע לראות במה דברים אמורים. הוא 

הכחיש מכל וכל שהוא מרמה את לקוחותיו.
השופט ניסה להבין עם מי הצדק, ופנה אל האופה: "אתה 
מ-200  פחות  שוקלת  החמאה  ימים  מספר  שמשך  טוען 

גרם. כיצד בדקת זאת?" 
משקל  לי  "יש  בכתפיו:  משך  האופה 
של  משקולת  אני  מעמיד  עליו  בחנותי, 
נמצא  החמאה  גוש  ותמיד  גרם   200
בכף הנגדית כשהוא גבוה יותר. הוא קל 
"מה  לחלבן:  השופט  פנה  כעת  יותר". 

תאמר כנגד טענה זו?" 
החלבן סיפר לשופט: "בכל בוקר מקבל 
כיכר לחם מן האופה בפתח חנותי.  אני 
הכיכר  משקל  בינינו  ההסכם  פי  על 
לו  משלם  בתמורה  ואני  גרם,   200 הוא 
בתוצרתי – גוש חמאה השוקל 200 גרם. 
בדיוק  מכוון  אני  החמאה  משקל  את 
מקבל  שאני  הלחם  משקל  כפי  נמרץ 
ממנו. אם הוא טוען ששקל את החמאה 
האשם  בי  לא  חסר,  נמצא  ומשקלה 

והרמאות, כי אם בו"...
בעל "שבות יהודה" מבאר יסוד בתורת הנפש שכל אחד 
מאיתנו, מן הסתם, מכיר מניסיון אישי: כאשר אדם בקו 
הבריאות, ענייניו מסודרים פחות או יותר במקומם, והכל 
לזולתו,  שוחקות  פנים  להראות  לו  קל   – כשורה  הולך 

לשמוח בשמחתו ולהיות טוב ורך כלפיו.
אולם כאשר האדם סובל מייסורי הגוף, או עסקיו במצב 
משתנה  הזולת  כלפי  יחסו  שגם  הרי  בזה,  וכיוצא  גרוע 

משקל החמאה 
היה מדויק

השונא סובל 
אך זה לא מנחם



כלל  פנוי  אינו  והוא  בצרתו  טרודים  וליבו  מוחו  לרעה. 
להעניק מעצמו לסובביו חיוך או מילה טובה, בעיקר אם 

הדבר כרוך בקושי.
מעתה נבין מדוע דרשו חז"ל: "וימת מלך מצרים – נצטרע 
והיה שוחט תינוקות ישראל ורוחץ בדמם" (רש"י). מי גילה 

רז זה לחז"ל שנצטרע? שמא באמת המלך 
מת ונפטרו ישראל מעולו עד שיקום מלך 
הפסוק  מלשון  הבינו  שחז"ל  אלא  חדש? 
שאנחתם של ישראל קשורה במיתתו של 

מלך מצרים גופא.
על כרחך שלא מיתה רגילה יש כאן, כי אם 
ייסוריו של פרעה שגרמו לו להכביד עולו 
על ישראל. לכן אף שהוא חשוב כמת, לא 

היה מקום לבני ישראל לשמוח ששונאם מיצר ומצטער – 
משום שהדבר עלה להם בילדים שנלקחו לרפואה אכזרית 

עבור המלך, וכן בהכבדת עול העבודה עליהם. 

***
עלי  הסתכל  'הוא  אחת:  לא  במוחנו  רצות  המחשבות 
במבט עקום', 'ברור לי שהוא מתרחק ממני למרות שלא 
עשיתי לו כלום', ועוד מחשבות של הפניית ביקורת ליחס 

שקיבלנו מן הזולת. 
צודקים  לא  כלל  אנחנו  המקרים  ברוב 
נוספות.  שעות  עובד  שלנו  והדמיון 
הדברים",  את  "שקלנו  כאשר  גם  אבל 
והצד  שלנו  בחשד  צדק  שיש  והתברר 
השני היה לא בסדר, עלינו לבדוק האם 
לו  שגרמה  זו  היא  שלנו  ההתנהגות  לא 

להגיב בפרצוף חמוץ. 
אולי חוסר ההבנה שלנו גרם לו "לדבר 
כועסים  ואנו  ברורה,  בצורה  לנו  להסביר  כדי  פעמיים", 

עליו שלא בצדק.    

"ויטב אלוקים למיילדות וירב העם ויעצמו מאוד" (א, כ)

על  עברו  מדוע  המיילדות  את  שאל  שפרעה  במקרא  מבואר 
אפשרות  בידן  שאין  ענו  והן  הילדים,  את  המיתו  ולא  דבריו 
כמצריות  אינן  העבריות  שהנשים  משום  מאומה,  לעשות 
בשם  (רש"י  השדה  כחיות  יולדות  והינן  למיילדת  הזקוקות 

המדרש), היולדות ללא מיילדת.  

בפשוטה של טענה, כותב הגה"ק רבי יוסף חיים מבבל, ה"בן 
והיגיון  צורה  בשום  הדעת  על  מתקבל  אינו  הדבר  חי",  איש 
שנעלה בדעתנו. הרי היה לו לפרעה לשים אל לבו: אלפי נשים 
יהודיות ישנן בכל ארץ גושן, האם אין אף אחת מהן שאיננה 
מתקשה בלדתה, ואוחזים בה צירי הלידה זמן רב והיא זקוקה 

למיילדת שתסייע בידה?! 

ברם, סייעתא דשמיא עמדה למיילדות וטענה מבריקה ניתנה 
בפיהן: הבט – טענו השתיים לפרעה – העבריות יולדות שלא 
למיילדת  שגם  תבין  כן,  אם  אחת.  בכרס  שישה  הטבע  כדרך 

אינן זקוקות. 

דבר זה נרמז בלשון הפסוק "ויטב אלוקים למיילדות", שהיה 
להן מה להשיב לפרעה. ומה היא הטובה? "וירב העם ויעצמו 

מאוד".

"ולא יכלה עוד הצפינו" (שמות ב, ג)

רבינו  כותב  משה,  את  להצפין  עוד  יכלה  לא  שיוכבד  כך  על 
אברהם "אבן עזרא" בזה"ל: "ומחשבות השם עמקו ומי יוכל 
זה  אולי סיבב השם  עלילות.  נתכנו  לבדו  ולו  לעמוד בסודו 
שיגדל משה בבית המלכות להיות נפשו על מדרגה העליונה 
להיות  ורגילה  שפלה  תהיה  ולא  והרגילות  הלימוד  בדרך 

בבית עבדים". 

את  להנהיג  ויוכל  מלכות  גינוני  משה  שילמד  בכדי  דהיינו, 
ישראל נסתבב הדבר לטובתו.

באופן  מספר  לתורה"  "אזניים  בעל  סורוצקין  זלמן  הג"ר 
ובחכמה,  בתורה  מופלג  שהיה  יואל  הג"ר  אחיו,  על  דומה 
הצבא  לעבודת  שנלקח  סטויפץ,  של  כרבה  נתמנה  ולימים 
שלבסוף  היא  שבטוחה  אמרה  יואל  רבי  של  אמו  בליטא. 
ישוחרר בלא פגע, שכן הובטחנו "כל המקבל עליו עול תורה 

מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ". 

על  ישב  כאשר  שלימים,  בכדי  לצבא?  נלקח  כן  אם  למה 
קושי  צער  מחסור,  של  טעמם  מה  לחוש  יוכל  הרבנות,  כס 
צאן  של  לצרותיהם  יותר  רגיש  להיות  יוכל  כך  ושעבוד. 
ולהשתדל עבורם בכל מה  מרעיתו, להעתיר בעדם בתפילה 

שיוכל.

בסבר 
פנים יפות



ויצא  משה  ויגדל  ההם  בימים  "ויהי 
אל אחיו וירא בסבלותם" (ב, יא)

וליבו  עיניו  נתן   - בסבלותם  "וירא 
להיות מיצר עליהם" (רש"י). 

מבואר  כז)  א,  (שמו"ר  במדרש 
והיה  לסבול,  שכמו  הטה  אף  שמשה 
ומשתדל  משאם  את  מעליהם  נוטל 
המלאכה.  את  במקומם  להשלים 
שכוונתו  משה  הסביר  פרעה  לנוגשי 
עבור  יותר  משובחת  עבודה  לעשות 
המלך, שאם לא כן – לא היו מסכימים 

לו לסייע ליהודים. 
בהמשך הפרשה מוצאים אנו שמשה 
יתרו,  של  צאנו  כרועה  שימש  רבינו 
חותנו. שם מתארת התורה (ג, ב-ה): 
"וירא והנה הסנה בוער באש... ויאמר 
אסורה נא ואראה את המראה הגדול 
ויקרא  לראות  סר  כי  ה'  וירא  הזה... 

אליו אלוקים מתוך הסנה" וכו'.
"ר"ש  מבואר:  ו)  ב,  (שמו"ר  במדרש 
והביט,  פניו  הפך  אמר  לקיש  בן 
כיון  לראות,  סר  כי  ה'  וירא  שנאמר 
זה  'נאה  אמר  הקב"ה,  בו  שהביט 

לרעות את ישראל'". 
של  הבטתו  הועילה  מה  להבין,  ויש 
והביט")  פניו  ("הפך  מרחוק  משה 
האש  כבתה  כך  ידי  על  האם  בסנה, 
הוא  כך  על  השכר  ומדוע  הבוערת? 

"לרעות את ישראל"?
***

המרא  פסע  לודז',  העיר  בתי  בין 
מייזל,  חיים  אליהו  הג"ר  דאתרא, 
לעניי  כסף  באיסוף  עוסק  כשהוא 
הקר  ביתם  את  לחמם  שיוכלו  לודז' 
הרב  הגיע  בדרכו  הפולני.  בחורף 
מחיי  הרחוק  גדול  גביר  של  לביתו 
בפתח  עמד  הגביר  ומצוות.  תורה 
הרב  את  והזמין  קליל  בית  בחלוק 

שם  האח,  בערה  בו  לסלון,  להיכנס 
ישמע את דבריו.

בפתח:  נעמד  חיים  אליהו  רבי  אך 
לרובם  בעירנו,  מצויים  רבים  "עניים 
לביתם".  טרף  להביא  אפשרות  אין 
בתיאורים  להפליג  הרב  החל  כאן 
בביתם,  השורר  הקור  על  מזעזעים 
ועוד  ומטחב,  מרעב  שחלו  ילדיהם 

רבים מדקדוקי העניות שלהם.

בפתח  הגביר  עמד  הזמן  כל  משך 
נוקשות  שיניו  מקור,  רועד  כשהוא 
לבסוף  הכבוד.  מפאת  מאזין  והוא 
וביקש  הרב  את  להפסיק  החליט 
הרב  ייכנס  ה',  "למען  בתחנונים: 
בנחת".  אותו  אשמע  ושם  לסלון 
הרב ניאות ונכנס פנימה, אך במקום 
הגיע  הארוך  במשאו  להמשיך 

לתכלית דבריו וביקש כסף לצדקה.

מכובדת  המחאה  על  חתם  הגביר 
הרב  שציפה  מכפי  הרבה  ביותר, 
מדוע  הרב,  לי  "יאמר  ותמה:  לקבל, 
לא יכולנו לדבר ליד התנור בניחותא 

וביישוב הדעת?"
"אמור  חיים:  אליהו  רבי  אותו  שאל 
ומבקש  נכנס  הייתי  לו  בכנות,  לי 
סכום  כזה  מקבל  הייתי  מיד,  כסף 
ונכבד?" הגביר השיב בשלילה.  גדול 
"ובכן, זה מה שרציתי", הסביר הרב, 
"שתרגיש על בשרך את הקור השורר 
בביתם של הדלים ואז תתאמץ לעזור 

להם".
***

ליהודים  לעזור  רצה  רבינו  משה 
במצרים ולהקל מעליהם, ועשה זאת 
בחכמה רבה מבלי שירגישו בו נוגשי 
באפשרותו  היה  כשלא  אך  פרעה. 
לעזור, כמו הסנה שבער באש, סובב 

משה רבינו את ראשו והביט.
מה התכלית בזה? 

אמר משה בליבו: אם איני יכול לעזור 
בפועל, לכל הפחות אסתכל ואשתתף 
שאינו  אף  הסנה.  של  בצערו  בלבי 
מרגיש,  ואינו  הוא  דומם  ודם,  בשר 

מכל מקום רצוני לחוש בצערו.
שסר  כיון  המדרש:  שאמר  מה  זה 
שאינו  למרות   – לראות  רבינו  משה 
ולבו  עיניו  "נתן  אבל  להועיל,  יכול 
הקב"ה  אמר   – עליהם"  מיצר  להיות 

"נאה זה לרעות את ישראל"!
לפעמים די בחיוך קטן, או בלב דואב 
- ולו לרגע אחד - בצרת הזולת. וכל 
שנינו  שהרי  אותו,  מנחמים  אם  שכן 
(בבא בתרא ט:) "והמפייסו בדברים 

– מתברך בי"א ברכות"!

הגביר חתם על 
המחאה מכובדת ביותר, 

הרבה מכפי שציפה 
הרב לקבל, ותמה: 

"יאמר לי הרב, מדוע 
לא יכולנו לדבר ליד 

התנור בניחותא 
וביישוב הדעת?"

'לראות' בסבל
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


