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 ל עם חברו עֹונושא ּבְ 
 מתוך ספרו "אוצרות התורה"., נכתב ע"י הרב משה צוריאל – )1שיחה ( שמות פרשת[

 הבהרה. בהסכמת הרב, השיחה נערכה ע"י תלמידו, אך טרם הגיהה]

 

ועלינו לעשות כל מאמץ , ")גדול בתורה(הביטוי נמצא במנחות נג. ושם הכוונה היא " ,כולנו משתדלים להיות "בני תורה"
דברים שהתורה נקנית  48, על ו'ן זה. כמה מאושרים אנו למצוא רשימה מפורטת באבות פרק יעניב

על   " למהר"ל ועוד)דרך חיים" /" על משניות, תפארת ישראל" /" של ר"י אברבנאל, נחלת אבות("בהם. טוב הדבר שנעיין במפרשים 
 "נושא בעול עם חברו". –ונה של כיצד עלינו לקנות את התורה. היום נעיין בתכ ,כל אחד ואחד מהם

 

  (שמות ב, יא).א בסבלותם" ְר ּיַ יו וַ חָ יצא אל אֶ יגדל משה וַ אנו מוצאים כי מסופר על משה רבנו: "וַ 
'חבל לי עליכם, מי יתן מותי עליכם'. שאין  :בלותם ובוכה ואומרימוסרים לנו חז"ל: "שהיה רואה בס

גדול  א)ּׂשָ (=מַ י ֹוּׂשה מַ אָ כל אחד ואחד מהן. ָר לך מלאכה קשה ממלאכת הטיט, והיה נותן כתפיו ומסייע ל
י קטן על גדול, משוי איש על אשה ומשוי אשה על איש, משוי זקן על בחור ומשוי בחור ֹו ּׂשמַ על קטן, ּו

 והולך ומיישב סבלותיהם ועושה כאילו מסייע לפרעה.   ,שלו (=סמל מלוכה)על זקן, והיה מניח דרגון 
אני מניח את העליונים ואת התחתונים  ...רן של ישראל?עסקיך והלכת לראות בצע חּתָ נַ הֵ  אמר הקב"ה:

 (שמו"ר א) ]" הנ"לוירא בסבלותם"ראה אצל משה את ה ה'[כלומר  ."לראותוירא ה' כי סר  כתיב,דדא הוא ה !ואדבר עמך

 

 )יא,התהלים (  :ןצדיק יבחָ  ,ה'"על פסוק  ,אמרו חז"ל

(=קצה עליון שירעו עשב הרך  ומצאו רועה יפה... היה מונע הגדולים מפני הקטנים... כדי ,בצאן לדודבדק 

ואח"כ מוציא הזקנים כדי שירעו עשב הבינונית. ואח"כ מוציא הבחורים שיהיו אוכלים עשב  של כל גבעול).
   אמר הקב"ה מי שהוא יודע לרעות הצאן איש לפי כוחו, יבוא וירעה בעמי. (=תחתית כל צמח). הקשה 

עה צאן יתרו במדבר, ברח ממנו גדי. רץ אחריו לא בחן אותו ה' אלא בצאן. כשהיה משה רו  ,משה ואף
עד שהגיע... לבריכה של מים ועמד הגדי לשתות. כיון שהגיע משה אצלו אמר 'אני לא הייתי יודע 

על כתפו והיה מהלך. אמר הקב"ה: 'יש לך רחמים  (משה) שהיית רץ מפני צמא, עייף אתה.' הרכיבֹו
  ב). בהרת (שמוצאני ישראל'" לנהוג צאנו של בשר ודם כך? חייך, אתה תרעה 

 הרי לנו שמפני צורת התייחסותו לסבל של הבהמות וחיות, בחר בו ה'.
 

ועוד, גם כאשר משה רבנו ראה שני עברים נצים, אע"פ שידע כי שניהם הם רשעים, כמו שאמרו חז"ל  
ף. צריכים בכל זאת בא משה להציל את המותק - (שמו"ר א/כט)"למה תכה רעך, רעך שהוא רשע כמותך" 

וכך כאשר הגיע למדין וראה שהרועים   (רמב"ן ב, כג; וכן הוא בשמו"ר).שנה  12לזכור כי הוא היה אז רק בן 
 -(ושם גם המתקיפים וגם הנתקפות היו נכרים, ולא מבני ישראל, כמו בתחילת פרשת שמות) הפילו את בנות יתרו לתוך הבאר 

וטרח  ,א השתמט באומרו "זה לא העסק שלי"שיען", ולואעפ"כ לא היה יכול לסבול לראות עוול "ויו
   קתא רבתי, ו)י(פס .לעשות שלום בין הרועים 

 
 : משתי בחינותהמשולבות  ,והגשת העזרה לזולת ריותַלּבְ רחמנותו הדרגתיות ּבְ  5 אצל משה רבנו רואיםאנו  ,כל המקריםשל  מםבסיכוהתלמיד. תוספת [

 מן הקל לכבד. –גשת העזרה בתוקף ה ]2    ,מן הקרוב לרחוק] 1

אך בצורה מוגבלת, כדי  איתם בעבודתם והיה עובד, זה אינו יוצא מגדר הרגילעל האף האצילות שבדבר, ש ,המשועבדים יוחֶ אֶ על  חס בראשונה, .א

 . בדיבורו בעיקר היה מחזק רוחםו ,לא לעורר חשד
טבע ב השז –"פ המדרש "ָרָאה מה עשה לו בבית ראה מה עשה לו בשדה..." מה שיצא מגדרו גם זה מובן ובפרט ע .המצרי ע"י המוכהיו ָאִח חס על  .ב

 ")אומרהלהרגני אתה נדרש מן כך . (גם זה בלא טרחה –י שמות ב,יד) רש"הרג למצרי בשם המפורש (יו הוא! ולכן ִח האדם להתקומם ובפרט שאָ 
 .  הלעזרת המוּכֶ (רש"י). ובכל זאת בא  ך! רשע כמות –" רעך"ויאמר לרשע למה תכה  .! יומֶאחָ  רשעיםבין אף ום חס והשכין של .ג
 ִהשקה! שפייסם.הרועים אף צאן  –. ובמדרש וישק את הצאן שהיו ֵמאּומה אחרת וסיכן עצמו (יחיד מול רבים) בנות יתרועל אף לאחר מכן חס  .ד
 ?)יּהץ מרחק, אחרת מאי ִשבחֵ או כל הדרך על גופו ממש! (ומן הסתם שרנשָ כמו שהביא הרב במדרש הנ"ל, ּו על בע"ח! ולבסוף ריחם אף  .ה
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נפש שלו, הם הם הגורמים תמיד לגילוי  -את צערו של השני, המתח ועגמת הלב-בעומקהמושג להרגיש 
 ישראל. -שכינה ולהטיל על האיש ההוא את התפקיד של מנהיג
ר שה ּכָ . חז"ל העירו: "וכי לא היה לו למ(שמות יז, יב)במלחמת עמלק מצאנו "ויקחו אבן וישימו תחתיו" 

הואיל וישראל שרוין בצער, אף אני אהיה עמהם   -ת אחד לישב עליה? אלא כך אמר משה סֶ אחד או ּכֶ 
לא עזר להם במלחמתם.  ,פשיטא לכולם שהסיגוף שנסתגף כשישב על האבן הקשה . (תענית יא.)בצער" 

 אבל בכל זאת ליבו לא נתן לו למשה לנהוג אחרת. וזוהי מעלתו! 
 

ה על כלל ישראל ורצה להמית אותם במדבר ולקיים את הבטחתו לאבות ע"י שיעשכאשר הקב"ה כעס 
ֹ  ,מצאצאיו של משה עם רב, ענה משה ֹ אבַ "י   ואתחנן, ו') (תנחומא ."ד אחד מישראלאבַ ד משה ואלף כמותו, ואל י

(מכילתא  ,רבוא בכרס אחד, זהו משה" 60דומני שזהו עומק כוונת המדרש ש"אשה אחת במצרים ילדה 

 לומר הוא הזדהה עם כולם, חש שיש לו נשמה אחדותית הכוללת את כולם.כ – ט; שהש"ר א/סד) בשלח,
 

 הננו רואים מכל הנ"ל שהמדה הזאת היא גדולה ונפלאה. 
 

 אבל מה הוא ההגיון במדה זו של "נושא בעול עם חברו"? מדוע היא תגרור אחריה מעלות כה עצומות?
   – (אבות, פ"ו דף ש') מהר"למסביר זאת 

זאת אומרת, כל עוד  שאינו נבדל מן הכלל, ואז ראוי אל התורה שהיא אל הכלל".  ,ה דבר זה"מוֶר 
 שהאדם הוא אנוכיי ודואג לאינטרסים של עצמו, אין קדושה ואין שכינה שורה במעשה ידיו.  

 – ", תורה, פ"ז)נתיבות עולם("מהר"ל הסביר זאת כאשר הרחיב על החשיבות העליונה שהאדם ילמד לאחרים 
"שהחסד מתפשט אל הכל, וכך השכל העליון מתפשט אל כל". ולכן "המלמד בן חברו תורה, זוכה 

בנו, כי סוף . והנה אין ההבטחה הזו אמורה כאשר האדם מלמד רק לִ (ב"מ פה.)ויושב בישיבה של מעלה" 
. ולכן ", תורה, פ"ח)תיבות עולםנ("סוף זהו גם "טובת עצמו", אלא הבטחה זו היא אך רק המלמד ל"בן חברו" 

ולכן, העוסק בתורה בלי חברותא, אין זה   (ברכות סג:)ברור שהלומד לעצמו בלי אחרים, בסוף מיטפש 
 ., "שנים ואין ביניהם דברי תורה", דף קטז)מהר"ל על אבות, פ"ג(נחשב "תלמוד תורה" 

 

 ׁשנֵ עָ יֵ פורש מהציבור, לו צדיק גדול, אם אפי
מהר"ל מסביר: כי על פי רוב,   . (ברכות נה.)יו? מפני שהנהיג עצמו ברבנות" חָ ודם לאֶ "מפני מה מת יוסף ק

המנהיג הוא נבדל מן הכלל ונחשב יחידי ופרטי, כמו מים בשלולית צדדית והמנותקים מן זרם הנהר  
 "ושנא את הרבנות", דף מד).  ,על אבות, פ"א(הכללי שהם מים הממהרים להתעפש ולהתקלקל 

נגדי; העצה היעוצה נגד ההתרברבות הטבעית -בעיה בחיים, ברא הקב"ה תרופה וטיפולומפני שלכל 
היא להרבות את ההשתתפות בצער הציבור, ולדאוג  פ"ז), ", ענוהנתיבות עולם("הבאה ל"אנשי מעלה" 

 באהבה גדולה.  םלענייניה
 

 י העם ובעיותיו. חוסר רגישות לצרכ  – הוא (ניהול חילוני של הכלל)ת" ּוׁשהדבר המאפיין את ה"ְר 
"שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן. נראים כאוהבים בשעת הנאתן, ואין עומדים לו לאדם 

 על ההפרש הזה מה בין אדם לחיה: ר' ירוחם ממיר. מעין זה כתב (אבות, ב')בשעת דחקו" 
חיים  הרגשה בצער של הזולת. 'אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו-"ישנה מדה של רשעות, אי

בלעו'... ממש כחיה טורפת הדורסת ואוכלת בעוד שטרפה מפרפר וצועק בשארית כוחותיו. והאדם 
אינה מזדעזעת מזה כלום.  (=הטורפת)ת תאחזנו. אבל החיה ההיא צּוּלָ הרואה תמונה נוראה כזו הרי ּפַ 

את. משום להיפך, כאשר ירבה הניצוד לצעוק מתוך יסורים, כן יגדל כעסה ותוסיף לטרוף ביתר ש
דהו מצער זולתה. זהו אופי שלה. ואמרו חז"ל שהאדם שאינו -שהיא אינה מרגשת ואין לה ידיעה כל

חש בצער חברו, הרי טבעו כאותה חיה, עד שיוכל לבלע חברו חיים. "חיים בלעו" ולכן נקראו רשעים  
 ("דעת חכמה ומוסר", ח"א דף לא) "... (ב"מ פג:) ."חיתו יער"
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 . (תענית ט.)ים הוא מתפלל, כרבים דומה" ּבִ ַר לַ ן ְּד יוָ "ּכֵ  ,שמשה התפללולכן בכל התפילות 
חז"ל אמרו משל, שהנוקם בחברו מישראל הרי זה כאילו יד ימין של אדם הכתה בשגגה ביד שמאל 
בקורנוס. האם מרוב כעס תתפוש השמאל בקורנוס ותכה שוב בימין? והרי סוף סוף זהו אותו האדם? 

(ירושלמי, נדרים, ט/ד וע"ע בזה דבריו הנפלאים של אחד, ואדם צריך להרגיש כאבו של חברו כך כל ישראל הם כגוף 

. אנו מבינים היטב את הרעיון, אבל קשה לקיים רדב"ז על רמב"ם, הל' ממרים, ב/ד איך כל בני ישראל משותפים בנשמה אחת)
מצרים ילדה ששים את הדבר למעשה. אבל אצל משה רבנו זה היה בפועל. לכן "אשה אחת היתה ב

הוא הזדהה אפילו עם הקטן שבישראל,  -. כלומר (מכילתא בשלח, ט, שהש"ר א, סד)רבוא בכרס אחד. זה משה" 
 אחד מהם לא נעדר. 

 

. פעם קראו לר' פרידא לבוא !פעם כל ענין וענין 400 ,לכֶ ׂשֵ -מובא שרבי פרידא למד עם תלמיד חלוש 
  400קשב. כאשר לא קלט גם אחרי -שיב לשיעורו מלואלסדר איזה ענין, ובגלל זה תלמידו לא הק

ושנן לו שוב   -פעמים, שאל אותו ר' פרידא מה הסיבה וענה לו שלא התרכז. ענה רבי פרידא 'תן דעתך' 
מניין משיגים סבלנות עצומה כזאת? ולמה .   (עירובין נד:)ארבע מאות פעמים. יצא בת קול מן שמים וכו' 

זמנו? אלא שהיתה לו המדה הברוכה של נושא בעול עם חברו, והיינו שהוא  לא דאג ר' פרידא על איבוד
 מחק מדעתו את ערכו העצמיי, וראה רק את הערך של הזולת. כאילו הוא נולד רק לשרת את הזולת.

 

נשא -, ומפרש התרגום: "עם בני(תהלים עג, ה)ימו" ינֵ כאשר מתארים את הרשעים, נאמר "בעמל אנוש אֵ 
סורי, לא מתכתשין". כלומר, אע"פ שאין להם עצה כיצד להציל את הצדיק מן סבלו, צדיקי דסבלין י

י"א ברכות"  (כמפורש בב"ב ט: "והמפייסו זוכה לְ אבל הם לא משתתפים עמו בצרתו, לכל הפחות ע"י דיבור 

 " וכדומה). תצא נפשי עליךואומר "
 

ויש לתמוה אם כן מדוע אנו , ות יד.)(יבמכבר הודיעונו חז"ל כי בית שמאי היו "חריפי טפי" מבית הלל 
גם את דברי מתנגדיהם בית  רים)אומ(, והיו שונים ויםוכי הם היו ענפוסקים כמו בית הלל? התשובה: 

פלוגתא שלהם בית שמאי עוד לפני  -שמאי. ולא זו אף זו, אלא גם היו מקדימים להזכיר דברי בעל
ת הנטיה הטבעית שיש באדם להגיד קודם כל את . כל זאת למרו(עירובין יג:)שהזכירו את דברי עצמם 

. משכנעת יותר אותה הדעה ששמענו לראשונה,  (משלי יח, יז)עצמו. חוץ מזה, "צדיק הראשון בריבו" -דעת
המדברים. אבל אנשי בית הלל "יצאו מן פרטיותם", יצאו מן אהבת -וכל צד מעונין להיות ראשון

כלומר, תכונת נפש זו זיכתה את בית הלל לכוון [א.ה.  אמת של התורה. ולכן, זכו לַ  פ"א) (עיין מהר"ל, "נתיבת עולם", כעס,הניצוח. 

או , כי מה שייך שמפני שאדם נדבן גדול –זכו לכך  זו בעלמא, מידה טובהלהם  היתלאמיתה של תורה ולכן נפסקה הלכה כמותם. ולא רק מפני שהי
, שרק ביחד כמת התורהחקשורה בקשר אדוק עם  שמידת הענווהאלא  – ין, ותיפסק הלכה כמותו?!יעמידוהו להיות דימפני זה  – , וכו'סלחן או רחמן,

 !]איתה ניתן לאסוקי שמעתתא וללֵּבן כל הצדדים ויוצאת תורה מפוארה
(שבת  .דאמר שכנגד-מצאנו הרבה פעמים בש"ס שבני פלוגתא בין האמוראים היו מביאים ראיות למאן

     . זהו סימן ליציאה מן האנוכיות הנ"ל. ד)קטו:, וכן עירובין כח: ועו

 

  העיקרון הגדול שעלינו ללמוד:
יש להשתדל לשאת בעול עם הזולת, לשמוע ממנו על בעיותיו ולטרוח לעזור לו, לשמוח בשמחתו 

 ולעשות למענו כל מה שרק אפשר. על ידי זה זוכים לתורה, ויותר מזה: זוכים לקירבת הקב"ה. 
 
 

 


