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 ד"בס

 הכרת הטוב לכלבים

 נבון. מ' ר
  יא שמות

 ְּבֶאֶרץ ְּבכֹור ָּכל ּוֵמת) ה: (ִמְצָרִים ְּבתֹוְך יֹוֵצא ֲאִני ַהַּלְיָלה ַּכֲחצֹת ְיקָֹוק ָאַמר ּכֹה מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר) ד(
) ו: (ְּבֵהָמה ְּבכֹור ְוכֹל ָהֵרָחִים ַאַחר ֲאֶׁשר ַהִּׁשְפָחה ְּבכֹור ַעד ִּכְסאֹו ַעל ַהּיֵֹׁשב ַּפְרעֹה ִמְּבכֹור ִמְצַרִים
 ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ּוְלכֹל) ז: (תִֹסף לֹא ְוָכמֹהּו ִנְהָיָתה לֹא ָּכמֹהּו ֲאֶׁשר ִמְצָרִים ֶאֶרץ ְּבָכל ְגדָֹלה ְצָעָקה ְוָהְיָתה

) ח(: ִיְׂשָרֵאל ּוֵבין ִמְצַרִים ֵּבין קָֹוקְי ַיְפֶלה ֲאֶׁשר ֵּתְדעּון ְלַמַען ְּבֵהָמה ְוַעד ְלֵמִאיׁש ְלׁשֹנֹו ֶּכֶלב ֶיֱחַרץ לֹא
 ַוֵּיֵצא ֵאֵצא ֵכן ְוַאֲחֵרי ְּבַרְגֶליָך ֲאֶׁשר ָהָעם ְוָכל ַאָּתה ֵצא ֵלאמֹר ִלי ְוִהְׁשַּתֲחוּו ֵאַלי ֵאֶּלה ֲעָבֶדיָך ָכל ְוָיְרדּו
 ס: ָאף ָּבֳחִרי ַּפְרעֹה ֵמִעם

 
 )ז:יא(העמק דבר 

לפי שעד כה לא השיגו כל מצרים זה הידיעה , בים לא כמו עד כהואמר כאן למען תדעון בלשון ר
 .'אבל כאן הכירו הכל הבדל מעלת ישראל בעיני ה, כ שם"כמו פרעה כמש

 
  יא פרק שמות ם"רשב

 של ניבוח קול אפילו ישראל בכורי אבל מצרים בכורי ומשחית מזיק המלאך - כלב יחרץ לא) ז(
 :אותם יזיק לא החיות מזיקי

 
 )ז:יא(חיים אור ה

היה לו לומר , ואם לומר שלא ימות אדם מהם,  צריך לדעת הכונה בזה-" 'ולכל בני ישראל וגו"
:) ק ס"ב(ל "ואולי שנתכון בסדר הדבור על דרך אומרם ז.  'בפרוש ולא ימות מבני ישראל וגו
 מהם כדי שתדע שלא ימות" 'ולכל בני ישראל וגו"לזה אמר , כלבים צועקים מלאך המות בעיר

והוא , אדם שלא יחרץ כלב לשונו שם הא למדת שלא נראה ביניהם מחבל
 .אומרו למען תדעון אשר יפלה

 
Anubis was one of the most ancient of Egyptian gods closely 
associated with funerary rites and the afterlife. He was guide to the 
dead and passed judgment on the dead by weighing the heart of the 
deceased against the feather of Maat (truth and order). גזר, פסק=חרץ  
Socrates referred to Anubis when he swore "by the Dog of Egypt."  
 

 ~~הכרת הטוב ~~ 
 

 :אֹתֹו ַּתְׁשִלכּון ַלֶּכֶלב תֹאֵכלּו לֹא ֵרָפהְט ַּבָּׂשֶדה ּוָבָׂשר ִלי ִּתְהיּון קֶֹדׁש ְוַאְנֵׁשי) ל( - כב שמות
 

  תשליכון לכלב ה"ד כ פרשה דכספא' מס - משפטים ישמעאל דרבי מכילתא
 יא שמות +שנאמר, בריה כל שכר מקפח הוא ברוך הקדוש שאין  ללמדך.... "אותו תשליכון לכלב"
 קל דברים והלא, שכרו לו ןת, הוא ברוך הקדוש אמר, "לשונו כלב יחרץ לא ישראל בני ולכל"+ ז

 ... שנאמר ,שכרו מקפח שאינו שכן כל לא אדם, כך חיה אם ומה, וחומר
 

 : ס קמא בבא
 דלית מ"וה; לעיר בא הנביא אליהו - משחקים כלבים, לעיר בא המות מלאך - בוכים כלבים: ר"ת

 . ]י" רש-דעבדי הוא נקבה משום דהתם - [נקבה בהו
  ב עמוד ס ףד קמא בבא מסכת חיים תורת
 המות מלאך כשיש לבכות זו בטבע בראן ה"הקב אלא נינהו דעת בני לאו כלבים דודאי
 ולכנס לעיר אליהו כשבא רגליהן לפזר הכל שידעו כדי בעיר אליהו כשיש ולשחוק בעיר

 .לעיר המות מלאך כשבא רגליהן
 

 יט:ז שמות
 ְיאֵֹריֶהם ַעל ַנֲהרָֹתם ַעל ִמְצַרִים ֵמיֵמי ַעל ָיְדָך ּוְנֵטה ָךַמְּט ַקח ַאֲהרֹן ֶאל ֱאמֹר מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר

 : ּוָבֲאָבִנים ּוָבֵעִצים ִמְצַרִים ֶאֶרץ ְּבָכל ָדם ְוָהָיה ָדם ְוִיְהיּו ֵמיֵמיֶהם ִמְקֵוה ָּכל ְוַעל ַאְגֵמיֶהם ְוַעל
  יט:ז שמות י"רש
 לא ידו על לקה לא לפיכך, תוכול כשנשלך משה על היאור שהגין לפי - אהרן אל אמר) יט(

 :אהרן ידי על ולקה, בצפרדעים ולא בדם
  ח שמות

 ֶאֶרץ ְּבָכל ְלִכִּנם ְוָהָיה ָהָאֶרץ ֲעַפר ֶאת ְוַהְך ַמְּטָך ֶאת ְנֵטה ַאֲהרֹן ֶאל ֱאמֹר מֶֹׁשה ֶאל ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) יב(
 :ִמְצָרִים

  ח שמות י"רש
 את כשהרג עליו שהגין לפי משה ידי על ללקות יכדא העפר היה לא - אהרן אל אמר) יב(

 :אהרן ידי על ולקה בחול ויטמנהו המצרי
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Cicero, 'Pro Plancio,' (Roman author, orator, politician 106 BCE - 43 BCE)  
Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all others. 
 
Soren Kierkegaard (1813-1855) 
In thankfulness a person’s relationship to God and others gives birth to a self-awareness that constitute 
his being. (Minear, 1962). 
 
R. E. Dessler (Strive for Truth, p. 153; 1892-1953, Mashgiach Ruchani Ponevech) 
The true service of God is built on a foundation of gratitude.  It is stated that with the utmost clarity in 
all the books of the Tenach that it is our duty to be thankful to Hashem for all the good He bestows on 
us, and that this is to be the motivation of our observance of all the mitzvot and statutes of the Torah.  
This basic principle is hinted at in the first of the Ten Commandments revealed by God in the blinding 
revelation to all our people at Mount Sinai: “I am Hashem your God, Who took you out of the land of 
Egypt, the house of slavery.”  It is clear at the mention of the release from Egypt, reinforced by the 
reference to “the house of slavery”, is intended to arouse in us feelings of gratitude as a prelude to our 
acceptance of God’s Torah. 

 
   יב שמות

 ַעד ְלִמְׁשֶמֶרת ָלֶכם ְוָהָיה) ו: (ִּתָּקחּו ָהִעִּזים ּוִמן ַהְּכָבִׂשים ִמן ָלֶכם ִיְהֶיה ָׁשָנה ֶּבן ָזָכר ָתִמים ֶׂשה) ה (
 ַהָּדם ִמן ְוָלְקחּו) ז: (ָהַעְרָּבִים ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ֲעַדת ְקַהל ּכֹל אֹתֹו ְוָׁשֲחטּו ַהֶּזה ַלחֶֹדׁש יֹום ָעָׂשר ַאְרָּבָעה
 ַּבַּלְיָלה ַהָּבָׂשר ֶאת ְוָאְכלּו) ח: (ָּבֶהם אֹתֹו יֹאְכלּו ֲאֶׁשר ַהָּבִּתים ַעל ַהַּמְׁשקֹוף ְוַעל ַהְּמזּוזֹת ְׁשֵּתי ַעל ְוָנְתנּו
 ֵאׁש ְצִלי ִאם ִּכי ָּמִיםַּב ְמֻבָּׁשל ּוָבֵׁשל ָנא ִמֶּמּנּו ּתֹאְכלּו ַאל) ט: (יֹאְכֻלהּו ְמרִֹרים ַעל ּוַמּצֹות ֵאׁש ְצִלי ַהֶּזה

) יא: (ִּתְׂשרֹפּו ָּבֵאׁש ּבֶֹקר ַעד ִמֶּמּנּו ְוַהּנָֹתר ּבֶֹקר ַעד ִמֶּמּנּו תֹוִתירּו ְולֹא) י: (ִקְרּבֹו ְוַעל ְּכָרָעיו ַעל רֹאׁשֹו
 ֶּפַסח ְּבִחָּפזֹון אֹתֹו ַוֲאַכְלֶּתם ְּבֶיְדֶכם ּוַמֶּקְלֶכם ְּבַרְגֵליֶכם ַנֲעֵליֶכם ֲחֻגִרים ָמְתֵניֶכם אֹתֹו ּתֹאְכלּו ְוָכָכה
 ְּבֵהָמה ְוַעד ֵמָאָדם ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ְּבכֹור ָכל ְוִהֵּכיִתי ַהֶּזה ַּבַּלְיָלה ִמְצַרִים ְבֶאֶרץ ְוָעַבְרִּתי) יב: (ַליקָֹוק הּוא
 ָׁשם ַאֶּתם ֲאֶׁשר ַהָּבִּתים ַעל ְלאֹת ָלֶכם ַהָּדם ְוָהָיה) יג: (ְיקָֹוק ֲאִני ְׁשָפִטים ֶאֱעֶׂשה ִמְצַרִים ֱאלֵֹהי ּוְבָכל

 :   ִמְצָרִים ְּבֶאֶרץ ְּבַהּכִֹתי ְלַמְׁשִחית ֶנֶגף ָבֶכם ִיְהֶיה ְולֹא ֲעֵלֶכם ּוָפַסְחִּתי ַהָּדם ֶאת ְוָרִאיִתי
 

  ז ויקרא
 והולכי הים יורדי כגון, לו שנעשה נס על הודאה דבר על אם[  ַיְקִריֶבּנּו ּתֹוָדה ַעל ִאם) יב(

 ַעל ְוִהְקִריב] י"רש - להודות צריכין שהם שנתרפא וחולה האסורים בית וחבושי מדברות
 ַחּלֹת ֻמְרֶּבֶכת ְוסֶֹלת ַּבָּׁשֶמן ְמֻׁשִחים ַמּצֹות ּוְרִקיֵקי ַּבֶּׁשֶמן ְּבלּולֹת ַמּצֹות ַחּלֹות ַהּתֹוָדה ֶזַבח

 ... :ּבֶֹקר ַעד ִמֶּמּנּו ַיִּניַח לֹא ֵיָאֵכל ָקְרָּבנֹו ְּביֹום ְׁשָלָמיו ַדתּתֹו ֶזַבח ּוְבַׂשר) טו(... : ַּבָּׁשֶמן ְּבלּולֹת
 
 )פרשת בו(ליבטג . מ' ר

 . תודהעיבהול) 2(ללא זכות להפגין הבנה שנגאלים ) 1: (קורבן פסח משמש שתי מטרות
 
Dr. Pelcovitz, YU, Director of Psychology NYU School of Medicine 
Entitlement. The more we feel deserving or entitled, the less likely we are to feel grateful for it. “I 
worked hard for my paycheck”; “I am entitled to my opinion”. As long as I feel entitled to something, I 
won’t view my salary or my democratic freedoms as gifts. 
 
Emmons & McCullough, Journal of Personality and Social Psychology, 84:377 
95% of individuals describe feeling happy when expressing gratitude; over 50% say that expressing 
gratitude made them feel extremely happy. 
 
David Hume (A Treatise of Human Nature, p. 466; Scottish Philosopher, 1711-1776) 
Of all the crimes that human creatures are capable of committing, the most horrid and unnatural is 
ingratitude, especially when it is committed against parents … 
 
Shakespeare 
King Lear: "How sharper than a serpent’s tooth it is, To have a thankless child." 

 
  ואם אב כיבוד מצות - לג מצוה החינוך ספר
 נבל יהיה ולא, טובה עמו שעשה למי חסד ויגמול שיכיר לאדם לו שראוי, זו מצוה משרשי... 

 האב כי לבו אל ושיתן .ואנשים אלהים לפני בתכלית ומאוסה רעה מידה שזו, טובה וכפוי ומתנכר
 כי, שיוכל תועלת וכל כבוד כל להם שותלע לו ראוי באמת כן ועל, בעולם היותו סיבת הם והאם
 ממנה יעלה בנפשו המדה זאת וכשיקבע. בקטנותו יגיעות כמה בו יגעו גם, לעולם הביאוהו הם

 לאויר ושהוציאו, הראשון אדם עד אבותיו כל וסיבת סיבתו שהוא, הוא ברוך האל טובת להכיר
, ומשכלת יודעת נפש בו ונתן, יואבר ושלימות מתכונתו על והעמידו, ימיו כל צרכו וסיפק העולם
 להזהר לו ראוי וכמה כמה במחשבתו ויערוך, הבין אין כפרד כסוס יהיה האל שחננו הנפש שאלולי
 . הוא ברוך בעבודתו
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 הגדה של פסח

 ! ַּכָמה  ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָּמקֹום ָעֵלינּו
 

 . ַּדֵיינּו   ,ִאלּו הֹוִציָאנּו ִמִמְצַרים  ְולֹא ָעָׂשה ָּבֶהם ְׁשָפִטים
 . ַּדֵיינּו   ,  לֹא ָעָׂשה ֵבאלֵֹהיֶהםו, לּו ָעָׂשה ָּבֶהם ְׁשָפִטיםִא

 . ַּדֵיינּו   ,ְולֹא ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם, ִאלּו ָעָׂשה ֵבאלֵֹהיֶהם
 . ַּדֵיינּו   ,ִאלּו ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנם

 . ַּדֵיינּו   ,ֹוָנם ְולֹא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּיםִאלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממ
 . ַּדֵיינּו   ,ִאלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהָּים ְולֹא ֶהֱעֵביָרנּו ְּבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה
 . ַּדֵיינּו   ִאלּו ֶהֱעֵביָרנּו ְּבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה ְולֹא ְׁשַקע ֶצֵַָרנּו ְּבתֹוכֹו

 . ַּדֵיינּו לֹא ִסֵּפק ָצְרֵּכנּו ּבִמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנהִאלּו  ִׁשַקע ֶצֵַָרנּו ְּבתֹוכֹו ְו
 . ַּדֵיינּו ִאלּו ִסֵּפק ָצְרֵּכנּו ּבִמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ולֹא ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן

 . ַּדֵיינּו   ,ִאלּו  ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהַׁשָּבת
 . ַּדֵיינּו   ,ְולֹא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ֶאת ַהַׁשָּבתִאלּו ָנַתן ָלנּו 

 . ַּדֵיינּו   .ְולֹא ַנַָתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ִאלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני
 . ַּדֵיינּו  ,ִאלּו ַנַָתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְולֹא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל

 . ַּדֵיינּו  ֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרהִאלּו  ִהְכִניָסנּו ְל
 

ְוָעָׂשה ָבֶהם , ֶׁשהֹוִציָאנּו ִמִמְצַרים : טֹוָבה ְכפּוָלה ּוְמֻכֶּפֶלת ַלָּמקֹום ָעֵלינּו, ַּכָמה  וַּכָמה , ַעל ַאַחת
ְוֶהֱעִביֶרנו , ְוָקַרע ָלנּו  ֶאת ַהָּים, ַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנםְוָנ, ְוָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם, ְוָעָׂשה ֵבאלֵֹהיֶהם, ְׁשָפִטים

ְוָנַתן ָלנּו , ְוֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהָּמן, ְוִסֵּפק ָצְרֵּכנּו ּבִמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ְוִׁשַקע ֶצֵַָרנּו ְּבתֹוכֹו , ִּבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה
ּוָבָנה ָלנּו ֶאת ֵּבית , ְוִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל, ְוַנַָתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ֶאת ַהַׁשָּבת

 .ַהְּבִחיָרה ְלַכֵּפר ַעל ָּלל ֲעֹונֹוֵתינּו
 

Highlights from the Research Project on Gratitude and Thankfulness1 
Dimensions and Perspectives of Gratitude  

Emmons, UCD & McCullough, University of Miami  
 

• Well-Being:  Grateful people report higher levels of positive emotions, life 
satisfaction, vitality, optimism and lower levels of depression and stress.  The 
disposition toward gratitude appears to enhance pleasant feeling states more than it 
diminishes unpleasant emotions.  Grateful people do not deny or ignore the negative 
aspects of life.  

 
• Pro-sociality: People with a strong disposition toward gratitude have the capacity to 

be empathic and to take the perspective of others.  They are rated as more generous 
and more helpful by people in their social networks.  

 
• Spirituality :  [Man’s very relationship with God is predicated on feelings of gratitude 

- MAN]. Those who regularly attend religious services and engage in religious 
activities such as prayer reading religious material are more likely to be grateful.  
Grateful people are more likely to acknowledge a belief in the interconnectedness of 
all life and a commitment to and responsibility to others. Gratitude does not require 
religious faith, but faith enhances the ability to be grateful.  

 
• Materialism :  Grateful individuals place less importance on material goods; they are 

less likely to judge their own and others success in terms of possessions accumulated; 
they are less envious of  others; and are more likely to share their possessions with 
others relative to less grateful persons.  

 

                                                 
1 http://psychology.ucdavis.edu/labs/emmons/ 
 


