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ִמְתֹאְנִניםא ַוְיִהי ָהָעם  ָאְזֵני  ּכְ ַמע  ה'ַרע ּבְ ׁשְ ְבַער ה'ַוּיִ ַחר ַאּפֹו ַוּתִ ם ֵאׁש -ַוּיִ ְקֵצה  ה'ּבָ ַוּתֹאַכל ּבִ
ְצַעק ָהָעם ֶאל ֲחֶנה.  ב ַוּיִ ה ֶאל-ַהּמַ ל ֹמׁשֶ ּלֵ ְתּפַ ה ַוּיִ ְקָרא שֵׁ  ה'-ֹמׁשֶ ַקע ָהֵאׁש.  ג ַוּיִ ׁשְ קֹום -םַוּתִ ַהּמָ

י ְבֵעָרה  ּכִ   .ה'ָבֲעָרה ָבם ֵאׁש -ַההּוא ּתַ
ִקְרּבֹו  ר ּבְ ֲאָוהד ְוָהאַסְפֻסף ֲאׁשֶ בּו ַויִּ  ִהְתַאּוּו ּתַ ׁשֻ ָרֵאל ַוּיֹאְמרּו ַוּיָ ֵני ִיׂשְ ם ּבְ רְבּכּו ּגַ ׂשָ .  ה ִמי ַיֲאִכֵלנּו ּבָ

ר-ַכְרנּו ֶאתזָ  ָגה ֲאׁשֶ ם-ַהּדָ ִמְצַרִים ִחּנָ ִחים ְוֶאת ֹנאַכל ּבְ ִאים ְוֵאת ָהֲאַבּטִ ֻ ׁשּ ָצִלים -ֶהָחִציר ְוֶאת-ֵאת ַהּקִ ַהּבְ
ה ֵאין כֹּ -ְוֶאת נּו ְיֵבׁשָ ה ַנְפׁשֵ ּוִמים.  ו ְוַעּתָ י ֶאלַהׁשּ ְלּתִ ְזַרע-ל ּבִ ן ּכִ ן ֵעיֵנינּו.  ז ְוַהּמָ ד הּוא ְוֵעינֹו -ַהּמָ ּגַ

רּור ְוָעׂשּו ֹאתוֹ  ּפָ לּו ּבַ ְ ֹדָכה ּוִבׁשּ ּמְ טּו ָהָעם ְוָלְקטּו ְוָטֲחנּו ָבֵרַחִים אֹו ָדכּו ּבַ ֹדַלח.  ח ׁשָ ֵעין ַהּבְ ֻעגֹות ְוָהָיה  ּכְ
ֶמן.  ט וּ  ָ ד ַהׁשּ ַטַעם ְלׁשַ ל ַעלַטְעמֹו ּכְ ה ֶאת-ְבֶרֶדת ַהּטַ ַמע ֹמׁשֶ ׁשְ ן ָעָליו.  י ַוּיִ ֲחֶנה ָלְיָלה ֵיֵרד ַהּמָ -ַהּמַ

ַחר ֹחָתיו ִאיׁש ְלֶפַתח ָאֳהלֹו ַוּיִ ּפְ ה ֶאל ה'ַאף -ָהָעם ּבֶֹכה ְלִמׁשְ ה ָרע.  יא ַוּיֹאֶמר ֹמׁשֶ ה  ה'-ְמֹאד ּוְבֵעיֵני ֹמׁשֶ ָך ְוָלּמָ ָלָמה ֲהֵרֹעָת ְלַעְבּדֶ
ֵעיֶניָך  ָלׂשּום ֶאתָמָצתִ -ֹלא ל-י ֵחן ּבְ א ּכָ ָ ל-ַמׂשּ ה ָעָלי.  יב ֶהָאֹנִכי ָהִריִתי ֵאת ּכָ ה ִאם-ָהָעם ַהּזֶ י-ָהָעם ַהּזֶ יהּו  ּכִ -ָאֹנִכי ְיִלְדּתִ

א ָהֹאֵמן ֶאת ָ ר ִיׂשּ ֲאׁשֶ ֵאהּו ְבֵחיֶקָך ּכַ ְעּתָ ַלֲאֹבתָ -ֹתאַמר ֵאַלי ׂשָ ּבַ ר ִנׁשְ ר ָלֵתת ְלָכלַהּיֵֹנק ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ׂשָ ָהָעם -יו.  יג ֵמַאִין ִלי ּבָ
י ה  ּכִ ָנה-ַהּזֶ ר ְוֹנאֵכָלה.  יד ֹלא-ִיְבּכּו ָעַלי ֵלאֹמר ּתְ נּו ָבׂשָ את ֶאת-ּלָ י ָלׂשֵ ל-אּוַכל ָאֹנִכי ְלַבּדִ י.  טו -ּכָ ּנִ י ָכֵבד ִמּמֶ ה  ּכִ ָהָעם ַהּזֶ

ָכה ַאתְּ -ְוִאם י ָהְרֵגִני ָנא ָהֹרג אִ -ּכָ ה ּלִ ֵעיֶניָך ְוַאל-םֹעׂשֶ ָרָעִתי.  {פ}-ָמָצאִתי ֵחן ּבְ   ֶאְרֶאה ּבְ
*   *   *  

ה ֶאְסָפה-ֶאל ה'טז ַוּיֹאֶמר  י-ֹמׁשֶ ר ָיַדְעּתָ ּכִ ָרֵאל ֲאׁשֶ ְקֵני ִיׂשְ ְבִעים ִאיׁש ִמּזִ י ׁשִ ֹאֶהל -ֵהם ִזְקֵני ָהָעם ְוׁשְֹטָריו ְוָלַקְחּתָ ֹאָתם ֶאל-ּלִ
ם ִעמָּ  בּו ׁשָ י ִמןמֹוֵעד ְוִהְתַיּצְ ם ְוָאַצְלּתִ ָך ׁשָ י ִעּמְ ְרּתִ י ְוִדּבַ א ָהָעם -ְך.  יז ְוָיַרְדּתִ ָ ַמׂשּ ָך ּבְ אּו ִאּתְ י ֲעֵליֶהם ְוָנׂשְ ְמּתִ ר ָעֶליָך ְוׂשַ ָהרּוַח ֲאׁשֶ

ָך.  יח ְוֶאל-ְוֹלא ה ְלַבּדֶ א ַאּתָ ָ כִ -ִתׂשּ י ּבְ ר ּכִ ׂשָ ם ּבָ ׁשּו ְלָמָחר ַוֲאַכְלּתֶ ָאְזֵני ָהָעם ּתֹאַמר ִהְתַקּדְ י ה'יֶתם ּבְ ר ּכִ ׂשָ -ֵלאֹמר ִמי ַיֲאִכֵלנּו ּבָ
ִמְצָרִים ְוָנַתן  ָרה ָיִמים ְוֹלא  ה'טֹוב ָלנּו ּבְ ה ָיִמים ְוֹלא ֲעׂשָ ָ ם.  יט ֹלא יֹום ֶאָחד ּתֹאְכלּון ְוֹלא יֹוָמִים ְוֹלא ֲחִמׁשּ ר ַוֲאַכְלּתֶ ׂשָ ָלֶכם ּבָ

ִרים יֹום.  כ ַעד ֹחֶדׁש ָיִמים ַעד אֲ  רֶעׂשְ י-ׁשֶ ֶכם ְוָהָיה ָלֶכם ְלָזָרא  ַיַען ּכִ ם ֶאת-ֵיֵצא ֵמַאּפְ ְבּכּו ְלָפָניו  ה'-ְמַאְסּתֶ ֶכם ַוּתִ ִקְרּבְ ר ּבְ ֲאׁשֶ
שׁ  ה ׁשֵ ְצָרִים.  כא ַוּיֹאֶמר ֹמׁשֶ ה ָיָצאנּו ִמּמִ ה ּזֶ ה ָאַמְרתָּ -ֵלאֹמר ָלּמָ ִקְרּבֹו ְוַאּתָ ר ָאֹנִכי ּבְ ן ָלֶהם  ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ָהָעם ֲאׁשֶ ר ֶאּתֵ ׂשָ ּבָ

ֵחט ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם ִאם ֶאת ָ ל-ְוָאְכלּו ֹחֶדׁש ָיִמים.  כב ֲהֹצאן ּוָבָקר ִיׁשּ ם ֵיָאֵסף ָלֶהם ּוָמָצא ָלֶהם.  {פ}-ּכָ ֵגי ַהּיָ   ּדְ
ה ֲהַיד -ֶאל ה'כג ַוּיֹאֶמר  ה ִתְרֶאה ֲהִיְקְרָך ְדָבִרי ִאם ה'ֹמׁשֶ ְקָצר ַעּתָ ר ֶאלֹלא.  כד ַויֵּ -ּתִ ה ַוְיַדּבֵ ְבֵרי -ֵצא ֹמׁשֶ ֱאֹסף  ה'ָהָעם ֵאת ּדִ ַוּיֶ

ֶרד  ֲעֵמד ֹאָתם ְסִביֹבת ָהֹאֶהל.  כה ַוּיֵ ְקֵני ָהָעם ַוּיַ ְבִעים ִאיׁש ִמּזִ אֶצל ִמן ה'ׁשִ ר ֵאָליו ַוּיָ ָעָנן ַוְיַדּבֵ ן ַעל-ּבֶ ּתֵ ר ָעָליו ַוּיִ -ָהרּוַח ֲאׁשֶ
ֵקִנים ַוְיִהי  ְבִעים ִאיׁש ַהּזְ ֵניׁשִ ֲארּו ׁשְ ָ ׁשּ אּו ְוֹלא ָיָספּו.  כו ַוּיִ ְתַנּבְ נֹוַח ֲעֵליֶהם ָהרּוַח ַוּיִ ִני -ּכְ ֵ ם ַהׁשּ ד ְוׁשֵ ם ָהֶאָחד ֶאְלּדָ ֲחֶנה ׁשֵ ּמַ ים ּבַ ֲאָנׁשִ

ֲחֶנה.  כז וַ  ּמַ אּו ּבַ ְתַנּבְ ֻתִבים ְוֹלא ָיְצאּו ָהֹאֱהָלה ַוּיִ ּכְ ה ּבַ ַנח ֲעֵלֶהם ָהרּוַח ְוֵהּמָ ד ּוֵמיָדד ֵמיָדד ַוּתָ ה ַוּיֹאַמר  ֶאְלּדָ ד ְלֹמׁשֶ ּגֵ ַער ַוּיַ ָרץ ַהּנַ ּיָ
ן ַע ּבִ ַען ְיהֹוׁשֻ ֲחֶנה.  כח ַוּיַ ּמַ ִאים ּבַ ה -ִמְתַנּבְ א ַאּתָ ה ַהְמַקּנֵ ָלֵאם.  כט ַוּיֹאֶמר לֹו ֹמׁשֶ ה ּכְ ֻחָריו ַוּיֹאַמר  ֲאֹדִני ֹמׁשֶ ה ִמּבְ ֵרת ֹמׁשֶ נּון ְמׁשָ

ל ן ּכָ י ה'ם עַ -ִלי ּוִמי ִיּתֵ ן -ְנִביִאים ּכִ ה ֶאל-ֶאת ה'ִיּתֵ ָאֵסף ֹמׁשֶ ָרֵאל.  לא ְורּוַח ָנַסע -רּוחֹו ֲעֵליֶהם.  ל ַוּיֵ ֲחֶנה הּוא ְוִזְקֵני ִיׂשְ ַהּמַ
ְלִוים ִמן ה'ֵמֵאת  ָגז ׂשַ ּטֹׁש ַעל-ַוּיָ ם ַוּיִ חֲ -ַהּיָ ֶדֶרְך יֹום ּכֹה ּוְכֶדֶרְך יֹום ּכֹה ְסִביבֹות ַהּמַ ֲחֶנה ּכְ ַתִים ַעלַהּמַ ֵני ָהָאֶרץ.  לב -ֶנה ּוְכַאּמָ ּפְ

ל ָקם ָהָעם ּכָ ַאְספּו ֶאת-ַהּיֹום ַההּוא ְוָכל-ַוּיָ ֳחָרת ַוּיַ ְיָלה ְוֹכל יֹום ַהּמָ טֹוַח -ַהּלַ ְטחּו ָלֶהם ׁשָ ׁשְ ָרה ֳחָמִרים ַוּיִ ְמִעיט ָאַסף ֲעׂשָ ָלו ַהּמַ ְ ַהׂשּ
ר עֹוֶדּנּו בֵּ  ׂשָ ֲחֶנה.  לג ַהּבָ ֵרת ְוַאף ְסִביבֹות ַהּמַ יֶהם ֶטֶרם ִיּכָ ּנֵ ְך  ה'ין ׁשִ ְקָרא ֶאת ה'ָחָרה ָבָעם ַוּיַ ה ְמֹאד.  לד ַוּיִ ה ַרּבָ ָעם ַמּכָ -ּבָ

ם י-ׁשֵ ֲאָוה  ּכִ קֹום ַההּוא ִקְברֹות ַהּתַ ם ָקְברּו ֶאת-ַהּמָ ְהיוּ -ׁשָ ֲאָוה ָנְסעּו ָהָעם ֲחֵצרֹות ַוּיִ ְברֹות ַהּתַ ים.  לה ִמּקִ ְתַאּוִ ֲחֵצרֹות.   ָהָעם ַהּמִ ּבַ
  {פ}

*   *   *  

ה ַעל ֹמׁשֶ ר ִמְרָים ְוַאֲהֹרן ּבְ ַדּבֵ י-א ַוּתְ ר ָלָקח  ּכִ ית ֲאׁשֶ ׁשִ ה ַהּכֻ ָ ית ָלָקח-ֹאדֹות ָהִאׁשּ ה ֻכׁשִ ָ   ....ִאׁשּ
  (סוף פרשת בהעלותך)

  
עביד כי הא דרבי עקיבא דהוה קאזיל  וכן תנא משמיה דר' עקיבא לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב

והוה בהדיה  .אזל ובת בדברא .אמר כל דעביד רחמנא לטב .לא יהבי ליה ,בעא אושפיזא ,מטא לההיא מתא ,באורחא
אתא זיקא כבייה לשרגא אתא שונרא אכליה לתרנגולא אתא אריה אכליה לחמרא אמר כל  .תרנגולא וחמרא ושרגא

אתא גייסא שבייה למתא אמר להו לאו אמרי לכו כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל  דעביד רחמנא לטב ביה בליליא
  לטובה.

  (גמרא, מסכת ברכות דף ס ע"א)
  
ואמאי קרו ליה נחום איש גם זו דכל מילתא דהוה סלקא ליה אמר גם זו לטובה זימנא חדא בעו לשדורי ישראל דורון 

זו דמלומד בניסין הוא שדרו בידיה מלא סיפטא דאבנים טובות ומרגליות לבי קיסר אמרו מאן ייזיל ייזיל נחום איש גם 
אזל בת בההוא דירה בליליא קמו הנך דיוראי ושקלינהו לסיפטיה ומלונהו עפרא (למחר כי חזנהו אמר גם זו לטובה) 

אי [אמר גם זו כי מטא התם [שרינהו לסיפטא חזנהו דמלו עפרא] בעא מלכא למקטלינהו לכולהו אמר קא מחייכו בי יהוד
לטובה] אתא אליהו אדמי ליה כחד מינייהו א"ל דלמא הא עפרא מעפרא דאברהם אבוהון הוא דכי הוה שדי עפרא הוו 
סייפיה גילי הוו גירי דכתיב (ישעיהו מא, ב) יתן כעפר חרבו כקש נדף קשתו הויא חדא מדינתא דלא מצו למיכבשה 

לסיפטיה אבנים טובות ומרגליות ושדרוהו ביקרא רבה כי אתו ביתו בההוא בדקו מיניה וכבשוה עיילו לבי גנזיה ומלוהו 
דיורא אמרו ליה מאי אייתית בהדך דעבדי לך יקרא כולי האי אמר להו מאי דשקלי מהכא אמטי להתם סתרו לדירייהו 

  וראי:ואמטינהו לבי מלכא אמרו ליה האי עפרא דאייתי הכא מדידן הוא בדקוה ולא אשכחוה וקטלינהו להנך די
  (תענית כ"א, א)
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 ודם בשר למלך משל, הללו מינים-"ר' שמעון אומר מפני מה המן משתנה להם לכל דבר שהיו רוצים חוץ מחמשת ה
 על מתרעם ההוא הבן' הי כך ובכל' כו רע מאכל יאכל שלא הנראה לו אומר-ו ומפקדו יושב' והי לפדגוג בנו מסר-ש

  ".שאוכל] רצונו שאין[ לו אפשר שאי אלא שאוהבני מפני שלא לומר אביו
  (מדרש ספרי על הפרשה)

  
"הוא היה אומר כמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא פת לאכול חרש וזרע וקצר ועמר ודש וזרה וברר וטחן 

לפני וכמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא  והרקיד ולש ואפה ואח"כ אכל ואני משכים ומוצא כל אלו מתוקנין
בגד ללבוש גזז ולבן ונפץ וטוה וארג ואחר כך מצא בגד ללבוש ואני משכים ומוצא כל אלו מתוקנים לפני כל אומות 
שוקדות ובאות לפתח ביתי ואני משכים ומוצא כל אלו לפני הוא היה אומר אורח טוב מהו אומר כמה טרחות טרח בעל 

כמה בשר הביא לפני כמה יין הביא לפני כמה גלוסקאות הביא לפני וכל מה שטרח לא טרח אלא בשבילי הבית בשבילי 
אבל אורח רע מהו אומר מה טורח טרח בעל הבית זה פת אחת אכלתי חתיכה אחת אכלתי כוס אחד שתיתי כל טורח 

  שטרח בעל הבית זה לא טרח אלא בשביל אשתו ובניו"
  (ברכות נ"ח, ע"א)

  
י כמו שאנו רואים במקרים הקטנים, שהאורח הטוב יצייר את טובו של בעה"ב ואין בזה מן השקר כלל, כי "...כ

המסתכל בעין טובה ימצא באמת את הצדדים הטובים שמחייבים אותו להכיר טובה ולקנות אהבה וקורת רוח מבעה"ב. 
יודע בעצמו מדת טובו שאלמלא הי' הוא בעה"ב וכיון שנפשו טובה הרי הוא מוצא לפניו נכון לדון לכף זכות וכף צדק, ש

מכניס אורחים, אם יהי' בידו היו מקבלם בסבר פנים יפות בשמחה ובעין יפה. א"כ גם בעה"ב זה ודאי טרח ג"כ הכל 
בשבילי, מפני שהתכונה הטובה של אהבת רעים הי' כדאי להכריעו לכל אלו המעשים. אבל האורח הרע, שאינו מצייר 

ב באמת, לא יוכל לצייר ציור הגון וטוב ומחפש צדדים להקטין את הרושם הטוב, ואם ימצא צדדים ליחש בנפשו עושה טו
  לרע מיחשם.

כן נפש צדיק הזכה המוכנת לעשות טוב, תשקיף על ההשגחה האלהית בעין טובה, כי מנפשו יחזה שרצונו רק להיטיב. 
הזה, אם לא מאור העליון הטוב והמטיב. ע"כ יהי' בטוח כי הכל נעשה לטוב, והרעות  ומנין נמצא בנפשו הכשרון

המתרגשות בעולם יש להם אחרית טובה, וממילא ישמח בחייו ויהי' עובד ד' באמת ולבו טוב על הבריות. והנפש הרעה 
וכל לדון אותם לרעות שלא תוכל לצייר כ"א רק רע, תשקף ג"כ על העולם בעין רעה, ותתיאש מכל צדדי החיים שת

  ולהקטין את הטובות בקטנות ערך.
  ונתנה הבחירה הזאת ביד האדם..."

  (הראי"ה קוק, עין אי"ה, שם) 
  

דע, כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות , ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצא בו איזה מעט טוב, 
זה מעלה אותו באמת לכף -ידי-ב, ודן אותו לכף זכות, עלשבאותו המעט אינו רשע, ועל ידי זה שמוצא בו מעט טו

זכות, ויוכל להשיבו בתשובה, וזה בחינת (תהלים לז י): "ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו", הינו 
כן צריך אתה לחפש -פי-על-פי שאתה רואה שהוא רשע גמור, אף-על-שהפסוק מזהיר לדון את הכל לכף זכות, ואף

מצא בו מעט טוב ששם אינו רשע וזהו ועוד מעט ואין רשע, שצריך אתה לבקש בו עוד מעט טוב שיש בו ולבקש ל
פי שהוא רשע, איך אפשר שאין בו מעט טוב עדיין, כי איך אפשר שלא עשה איזה -על-עדיין, ששם אינו רשע, כי אף
-רשע, ואתה דן אותו לכף זכות, על זה שאתה מוצא בו עוד מעט טוב ששם אינו-ידי-מצוה או דבר טוב מימיו, ועל

-זה, זהו "ועוד מעט ואין רשע", על-ידי-זה אתה מעלה אותו באמת מכף חובה לכף זכות, עד שישוב בתשובה על-ידי
זה "והתבוננת על מקומו ואיננו", הינו כשתתבונן ותסתכל -ידי-ידי שמוצא בהרשע עוד מעט טוב, ששם אינו רשע, על

ידי שמוצאין בו עוד מעט טוב, איזה נקדה טובה, ודנין אותו -נו שם על מקומו הראשון, כי עלעל מקומו ומדרגתו, ואינ
  זה מוציאין אותו באמת מכף חובה לכף זכות. וזהו והתבוננת על מקומו ואיננו כנ"ל, והבן:-ידי-לכף זכות, על

מיד, ולהרחיק העצבות מאד מאד וכן צריך האדם למצא גם בעצמו, כי זה ידוע שצריך האדם לזהר מאד להיות בשמחה ת
(כמבאר אצלנו כמה פעמים). ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו ורואה שאין בו שום טוב, והוא מלא חטאים, ורוצה הבעל 

כן אסור לו לפול מזה, רק צריך לחפש ולמצא -פי-על-דבר להפילו על ידי זה בעצבות ומרה שחורה, חס ושלום, אף
אפשר שלא עשה מימיו איזה מצוה או דבר טוב, ואף שכשמתחיל להסתכל באותו הדבר  בעצמו איזה מעט טוב, כי איך

הטוב, הוא רואה שהוא גם כן מלא פצעים ואין בו מתם, הינו שרואה שגם המצוה והדבר שבקדושה שזכה לעשות, הוא 
דבר שבקדושה איזה גם כן מלא פניות ומחשבות זרות ופגמים הרבה, עם כל זה איך אפשר שלא יהיה באותה המצוה וה

פנים היה איזה נקודה טובה בהמצוה והדבר טוב שעשה, כי צריך האדם -כל-מעט טוב, כי על כל פנים איך שהוא, על
לחפש ולבקש למצא בעצמו איזה מעט טוב, כדי להחיות את עצמו, ולבוא לידי שמחה כנ"ל, ועל ידי זה שמחפש ומוצא 

באמת מכף חובה לכף זכות ויוכל לשוב בתשובה, בבחינות "ועוד מעט ואין  זה הוא יוצא-ידי-בעצמו עדין מעט טוב. על
רשע והתבוננת על מקומו ואיננו" כנ"ל, הינו כמו שצריכין לדון אחרים לכף זכות אפלו את הרשעים ולמצא בהם איזה 

וננת וכו' כנ"ל, כמו זה מוציאין אותם באמת מכף חובה לכף זכות, בבחינת ועוד מעט וכו' והתב-ידי-נקודות טובות. ועל
כן הוא אצל האדם בעצמו, שצריך לדון את עצמו לכף זכות, ולמצא בעצמו איזה נקדה טובה עדין, כדי לחזק את עצמו 
שלא יפול לגמרי, חס ושלום, רק אדרבא יחיה את עצמו, וישמח את נפשו במעט הטוב שמוצא בעצמו, דהינו מה שזכה 

טוב, וכמו כן צריך לחפש עוד, למצא בעצמו עוד איזה דבר טוב, ואף שגם אותו לעשות מימיו איזה מצוה או איזה דבר 
  כן איזה נקודה טובה.-כן מעורב בפסולת הרבה, עם כל זה יוציא משם גם-הדבר הטוב הוא גם

  (ליקוטי מוהר"ן, רפ"ב)
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