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 אבות עבדי של שיחתן יפה

 ליצחק ההגון הזיווג חיפוש בעניין מאוד מאריכה התורה

 למצוא עבדו אליעזר את שולח אבינו אברהם. ומציאתו

 סיפור על פעמיים חוזרת התורה. ליצחק, לבנו אישה

, הראשונה בפעם – רבקה עם אליעזר של פגישתו

(, כו - ב, כד בראשית) עצמם הדברים התרחשות בתיאור

 וללבן לבתואל מספר אליעזר כאשר, השנייה ובפעם

 זו מופלגת אריכות על(. מח -לג שם, שם) שאירע את

 שיחתן יפה(: "ח, ס פרשה רבה בראשית) ל"חז אמרו

 שדרכה לנו ידוע." בנים של מתורתן יותר אבות עבדי של

, כך כדי עד מקצרת התורה. בדבריה לקצר תורה של

 חמורים דינים ולומדים דרשות דורשים אנו שלעיתים

 באריכות נפגשים אנחנו בפרשתנו ואילו, אות של מייתור

, דרשני אומרת זו חריגה. הדברים בסיפור משמעותית

 שנפנים לכך נועדה זו שאריכות, רבותינו אומרים כך ועל

 אבותינו של חייהם מאורחות הלימוד חשיבות את

 עצם את מבטאת האבות עבדי של שיחתן. הקדושים

, זו שיחה בלימוד. אבותינו של באהליהם שהיו החיים

 יותר גדולה מעלה יש, אלו חיים באורחות בהתבוננות

 לחיות אפשר אי, כמובן. הדינים בפרטי בעיסוק מאשר

 אך, השונים הדינים של בוריים על ידיעה ללא תורה חיי

, כאמור, היא התורה של שמטרתה לזכור צריך תמיד

, יתברך' לד מתמיד קישור של חיים, אמונה של חיים

, אבותינו חיי של' צילום. 'רבים מצוות פרטי גם שבכללם

 הסיפור אריכות דרך לפנינו מוצג – כאלו שהיו

, שבפרשתנו בסיפור בו טמונים, דאיובו. שבפרשתנו

 המסר מהו לברר נבקש זו בשיחתנו. רבים מסרים

 סיפור דייל ע לנו להעביר התורה שמבקשת המרכזי

 כיצד, עבדו את אבינו אברהם ששלח השליחות אותה

 עלינו ומה, בכלל אברהם של לאישיותו זה מסר קשור

 .למעשה הלכה, מכך ללמוד

 לכל הבסיס הן המידות

 בדבר אליה לב לשים שצריך, הראשונה הנקודה

 העובדה היינו, השליחות עצם – היא זו שליחות

 יישא יצחק שבנו אופן בשום מוכן אינו אבינו שאברהם

 נמצא הראוי שהזיווג לו ברור. כנען מבנות אחת לאשה

 לאברהם ברור מדוע השאלה נשאלת. נהריים בארם

 דווקא נמצא בנו ליצחק ביותר המתאים שהזיווג אבינו

 שם יש מיוחד' ייחוס' איזה? הארמי לבן של במשפחתו

 ? באזור האחרים העמים בבנות או כנען בבנות שאין

 לעניין מתייחס( סט-סח' עמ) התורה על בדרשותיו ן"הר

 שולחים בו, יותר מאוחר דור על, אמנם, מדבר הוא. זה

. ארם בפדן זיווגו את לו לבקש יעקב את ורבקה יצחק

 : הדברים הם הם, אמנם

 בחר, זרה עבודה עובד ולאה רחל אבי לבן היות ועם

. כנען בנות עם משיתחתן יותר בו להתחתן יצחק

, במעשיו בחיריי האדם היות עם כי זה לכל והטעם

 כאמרו, שירצה דרך איזה לבחור בידו נתונה והרשות

 החיים את היום לפניך נתתי ראה( יט - טו ל דברים)

 בכל יכפור זה שיכפור ומי, בחיים ובחרת הטוב ואת

 פנים בשום לכפור יוכל לא זה כל ועם.... כולה התורה

 מדות לקצת המזג אחר נמשכות הכנות לאדם יהיו שלא

 נמשכות נפשיות תכונות ואלו, רעות או טובות

 טבעיות שהם לפי, לבנים מאבות ומשתלשלות

 ולזה. יכריחו לא ואם, הכנה לתת המזג אחר נמשכות

 היו, רעות בתכונות מוטבעים כנען בנות היו מאשר

 שאינו במי ולהתדבק, מהם להתרחק האבות בוחרים

 עבודה עובד היה כי גם הרעות התכונות באותן מוטבע

, בזרעם ונמשכות מתעברות התכונות שאותן לפי, זרה

 חלאים הרפואה בספרי נקראים הגוף חולי כמו והם

  .ירושיים

 לבין הכנענים בין שיש המהותי ההבדל ן"הר לדעת

. שלהם הקלקול נקודת בעניין הוא נהריים ארם תושבי





  2 אהבת חסד



 בארם ואילו, במידותיהם היה הקלקול הכנענים אצל

 שהיו בכך, השקפתי קלקול היה הקלקול עיקר נהריים

 העדיף אבינו שאברהם מסביר ן"הר. זרה עבודה עובדי

 על השקפתית מבחינה המקולקל ממקום הבאה אשה

, מידותית מבחינה מקולקל ממקום המגיעה כזו פני

 השקפות מאשר יותר בירושה עוברות שמידות משום

 העולה העיקרי שהמסר, למדים נמצאנו. מקולקלות

 הוא נהריים לארם אברהם עבד אליעזר של משליחתו

 שמי חשוב אבינו לאברהם. לכל הבסיס הן שהמידות

 המידות. במידותיה נאה אשה תהיה, בנו אשת שתהיה

, המשפחתי, הזוגי הבניין נבנה עליו הבסיס הן הטובות

   .כולו העולם ואף העם, ולמעשה

 אבינו אברהם של מידתו

 החיפוש למלאכת ניגש אברהם עבד אליעזר כאשר

, החסד במידת המצטיינת אישה מחפש שהוא לו ברור

 להיות להיכנס יכולה זו מידה בעלת שרק מפני וזאת

 י"רש שאומר כפי, אבינו אברהם של מביתו חלק

, לו היא ראויה' (: "הוכחת אותה' ה"ד, יד ,כד בראשית)

 של בביתו ליכנס היא וכדאי, חסדים גומלת שתהא

 בפרשת החסד מידת של מרכזיותה את." אברהם

 כמות מופיעה' חסד' שהמילה בכך למצוא ניתן השבוע

 – בתורה הראשונה בפעם, תוספות ללא, שהיא

' חסד' המילה מופיעה השונות בהטיותיה. בפרשתנו

 שליש –' שרה חיי'ו' וירא' פרשות במהלך פעמים שבע

 ! כולה שבכתב בתורה זו מילה של הופעותיה מכל בדיוק

 להופעה רגלים ארבע יש התורה פנימיות פי על

 ודוד, יעקב, יצחק, אברהם: הן ואלו, במציאות האלוקית

 מידה, מהם אחד כל, מייצגים האבות שלשה. המלך

 הוא אבינו אברהם. אדמות עלי בהופעתה, אחת אלוקית

 את מופיע אבינו יצחק, החסד מידת של הנעלה הביטוי

 משלב' שבאבות בחיר'ה אבינו ויעקב הגבורה מידת

 מידת את בזה ומגלה, המידות שתי את ובחייו באישיותו

 לספר בפירושו פעמים כמה מזכיר ן"הרמב. התפארת

 הן הן האבות: 'האומרים ל"חז דברי את בראשית

 את מגלים שהאבות היא הדברים משמעות'. המרכבה

, ה"הקב - האבות באמצעות. בעולם האלוקיות המידות

 .ומנהיגו העולם על רוכב כביכול

 אברהם של מידתו, החסד במידת כעת נתמקד אנו

 באופנים מתגלה אבינו אברהם של החסד מידת. אבינו

 למען נפשו את מוסר אברהם: מהם כמה נציין. רבים

 היה חייב שלא, עולם למלחמת יוצא הוא כאשר, לוט

 כפי, אבינו אברהם של האורחים הכנסת. בה להתערב

 חסד מבטאת, וירא פרשת בתחילת מתוארת שהיא

 באדם הוא המדובר שהרי, גדותיו על העולה מתפרץ

, חולה שהוא בעת, היום בחום היושב, ביותר מופלג בגיל

 שלושה מרחוק רואה הוא וכאשר, אורחים למצוא כדי

, לקראתם רץ הוא – כערביים לו הנדמים אורח עוברי

 מידת ביטוי לידי באה בו נוסף מקום '.וכו להם משתחווה

. סדום לאנשי שלו ביחס הוא אבינו אברהם של החסד

 ה'לַ וְַחָטִאים ָרִעים"-ה סדום אנשי את להציל שלו הרצון

 תביעה – בתפילה לעמוד נכונותו, ")בראשית יג, יג(ְמאֹד

 את גם נזכיר. השתאות מעורר – למענם, ע"רבש לפני

 שגם רוצה אבינו אברהם. לישמעאל יחסו של העניין

 בגירושו חפץ אינו הוא, דרכו ממשיך יהיה ישמעאל

 לעניין הן אחרת דרך לו מורה ה"שהקב אלא, מביתו

 נציין הדברים בשולי. דרכו המשכיות לעניין והן הגירוש

 אברהם אצל ביטוי לידי שבא כפי', קיצוני' כ"כ חסד כי

. ישמעאל והיא', פסולת' ממנו יוצאת באמת, ה"ע אבינו

, אבינו יצחק של' קיצונית'ה מהגבורה, לכך בדומה

 של מיטתו" ורק, עשיו של בדמותו', פסולת' נפלטת

 שייכים בניו כל – ")ויקרא רבה לו, ה(שלימה יעקב

 באופן בשלבן, מושלמות שמידותיו כיוון, האלוקי לעניין

 .ויצחק אברהם של מידותיהם את והמושלם קהמדוי

  יבנה חסד עולם

 אצל המתגלה הראשונה האלוקית המידה בכדי לא

, החסד מידת היא הראשון האב, אברהם דרך, האבות

 דוד שאומר כפי, כולו העולם שורש הוא החסד שהרי

". יִָבנֶה ֶחֶסד עֹולָם ָאַמְרִתי כִי(:" ג פ,) בתהילים המלך

(: ב, א) אבות במסכת ל"חז במאמר גם מובע זה רעיון

 ועל, התורה על: עומד העולם דברים שלושה על"

 של שורשו הוא החסד." חסדים גמילות ועל, העבודה

 ה"הקב מופיע שבה הראשונה המידה הוא ולכן עולם

 עם החסד את מנו אף( א, א פאה) במשנה ל"חז. בעולם

 והקרן הזה בעולם פירותיהם אוכל שאדם הדברים

 הזה העולם רק שלא ללמדך. הבא לעולם לו קיימת

, מהווה והחסד. הבא העולם גם אלא לחסד קשור

  .העולמות בין וחיבור גשר, למעשה

 התורה כמהות החסד

 העולם שורש רק אינו שהחסד למדים אנו רבותינו מדברי

 שמלאי' ר כמאמר, כולה התורה ומהות שורש גם אלא

 תחלתה תורה שמלאי' ר דרש(: "א ,יד) סוטה במסכת

 גמילות תחילתה חסדים גמילות וסופה חסדים גמילות

 עור כתנות ולאשתו לאדם אלהים' ה ויעש דכתיב חסדים

 אותו ויקבר דכתיב חסדים גמילות וסופה וילבישם

 ה"הקב של חסד מעשה מופיע התורה בתחילת". בגיא

 מסופר התורה של בסופה. 'ערומים מלביש' בבחינת –

 שני בין אמנם. אמת של חסד -' מתים קובר' 'שד כך על

 שהתורה העובדה אבל, רבים דינים ישנם הללו החסדים

 הוא שהחסד אותנו מלמדת, בו ומסיימת בחסד מתחילה

 התפרטות הם התורה של הדינים כל. התורה שורש גם

 כלל' בבחינת היא התורה שהרי, הגדול האלוקי החסד

  '.וכלל ופרט



  3 אהבת חסד



 בדרכיו והלכת

 שהזכרנו השורשים כל שורש, הכול של השורש, כמובן

 של הרחמים מידות בין ואכן. בעצמו ה"הקב הוא כה עד

 החסד מוזכר בהן מידות שתי עם נפגשים אנו ה"הקב

 נֵֹצר";  "וְַרב־ֶחֶסד"( : רחמים מידות הן המידות ג"י וכל)

 חסד רב הוא ה"הקב(. ז-, ולד שמות) "לֲָאלִָפים ֶחֶסד

 נאמר ה"הקב על. החסד מקור הוא שכן, חסד ונוצר

", ַמֲעָשיו כָל ַעל וְַרֲחָמיו לַכֹל' ה טֹוב" (:ה ,קמט תהילים)

 כאשר ולכן. האבסלוטי, המוחלט הטוב הוא ה"הקב

' לד הידמות בכך יש בעולם חסד של מעשה מופיע

 (: א ,יד סוטה) ל"חז כמאמר, בדרכיו והליכה

(? ה, יג דברים' )תלכו אלהיכם' ה אחרי: 'דכתיב מאי

 כבר והלא? שכינה אחר להלך לאדם לו אפשר וכי

(! כד, ד דברים' )הוא אוכלה אש אלהיך' ה כי: 'נאמר

 הוא מה, הוא ברוך הקדוש של מדותיו אחר להלך אלא

 הקדוש; ערומים הלבש אתה אף... ערומים מלביש

 הקדוש; חולים בקר אתה אף, .. חולים ביקר הוא ברוך

 הקדוש; אבלים נחם אתה אף.. אבלים ניחם הוא ברוך

  .מתים קבור אתה אף... מתים קבר הוא ברוך

 במידותיו להידבק נקראים אנו ולכן חסדים גומל ה"הקב

 מידת את הופיע ה"ע אבינו אברהם. חסדים גומלי ולהיות

 לדבוק הקריאה אבל, אדירה בעוצמה האלוקי החסד

 . לכולנו קריאה, כמובן, היא יתברך' ד של במידותיו

 חיבור של והשורש התורה של השורש הוא החסד

 המוחלט הטוב הוא בעצמו ה"שהקב כיוון, העולמות

 המוחלט בטוב להידבק נדרשים אנו. המושלם והחסד

 לבין האלוקי החסד בין פער יהיה שתמיד, ברור. הזה

 בנוסח, למשל, לראות ניתן לכך ביטוי. האנושי החסד

" טובים חסדים גומל"כ יןמצו ה"הקב בה, אבות ברכת

 זוכר: "הוא הביטוי, אבותינו אצל ואפילו אצלנו ואילו

 מוגדרים שאינם האבות חסדי בין פער יש". אבות חסדי

 מוגדרים אשר ה"הקב של חסדיו לעומת, טובים כחסדים

 ומנסים מבקשים שאנחנו שנזכור חשוב. טובים כחסדים

 בין ההכרחי והפער, ה"הקב של למידותיו להידמות

 תמיד בה, לעבודה פתח לנו פותח', ית חסדו לבין חסדנו

 . להתקדם ולאן לשאוף לאן יש

 ישראל עם של השורש

 גם נזכיר והתורה העולמות שורשי על שדיברנו לאחר

 דברי על תמיד לחזור חשוב. ישראל עם של השורש את

 על המדבר( ד ,א ישראל אורות) אורות בספר ל"זצ הרב

 של החפץ עצמות": ישראל כנסת של הפנימית המהות

 בין, כלל בעולם הגבלה שום בלא, לכל טוב היות

 הגרעין זהו, הטוב של באיכותו ובין הניטבים בכמות

 היא זאת. ישראל כנסת של נשמתה מהות של הפנימי

 גרעין – בביטויים מפליג הרב" .אבותיה ונחלת ירושתה

 ביותר העמוק שהשורש לבטא כדי – נשמה, מהות, פנימי

 קיבלנו אשר רצון, לכל להיטיב הרצון הוא ישראל של

 ל"חז מדברי גם עולים הרב של דבריו. מאבותינו בירושה

 עם של המובהקות המידות את המציינים, המפורסמים

, הללו מדות' ג בו שיש מי כל(: "א ,עט יבמות) ישראל

, וביישן, רחמן: אבינו אברהם של מזרעו שהוא בידוע

  ".חסדים וגומל

 טוב בעשיית להפליג

 עלינו החסד מעלת על הדיבור את שהרחבנו לאחר

 בהגדרתו להתחיל מבקש אני. חסד בדיוק מהו להגדיר

 בספרו בדבריו שמופיע כפי, החסד למושג ם"הרמב של

  (:נג, ג חלק) הנבוכים מורה

 ושמשו, בו שמפליגים דבר זה באי ההפלגה ענינו חסד

 הטוב שגמילות וידוע, יותר הטוב גמילות בהפלגת בו

 לו שאין מי טוב לגמול מהם האחד. ענינים שני כולל

 יותר לטובה שראוי למי להטיב והשני. כלל עליך חק

 חסד במלת הנבואה ספרי שמוש ורוב. ראוי שהיו ממה

 כל זה ומפני, כלל עליך חק לו שאין למי בהטבה הוא

, אזכיר' ה חסדי, חסד תקרא' ית מאתו שתגיעך טובה

 הוא, אותו י"הש המצאת ל"ר כלו המציאות זה ובעבור

 העולם בנין ענינו, יבנה חסד עולם אמרתי אמר, חסד

 .חסד ורב, יתברך מדותיו בספור ואמר, הוא חסד

 להרבות, הגזמה, הפלגה עניינו שחסד מסביר ם"הרמב

 טוב לגמול שניתן, מוסיף ם"הרמב. מסוים בדבר מאוד

 שראוי למי להיטיב הוא אחד אופן. אופנים בשני, לזולת

 כל למיטיב שאין למי להיטיב הוא אחר ואופן, לטובה

 המילה משמשת, ם"הרמב אומר, לרוב. כלפיו חובה

 מישהו כלפי הטבה של במובן הנבואה בספרי' חסד'

 . דבר לו חייבים שאין

 לידי באים האבות של שהחסדים לראות ניתן, באמת

 אצל האורחים בהכנסת הוא כך. מופלגת בהנהגה ביטוי

 גם הוא כך. הזכרנו שכבר כפי, אבינו אברהם

, אברהם עבד אליעזר עם רבקה של בהתנהלותה

 כדי מים ועוד עוד שואבת צעירה נערה. בפרשתנו

 בקלות היה יכול הסתם שמן) אליעזר את להשקות

 שואבת היא(, במקומה, הקשות הפעולות את לבצע

 וכל, אדירה היא שלהם המים שתצרוכת, גמלים לעשרה

 . להדגיש טורח שהכתוב כפי, בריצה עושה היא זאת

, מאוד עוצמתי, מאוד שורשי לחסד ביטוי היא ההפלגה

 שמגיעה טובה שכל אומר ם"הרמב. למתבקש מעבר

. דבר שום לנו חייב לא ה"הקב שכן, חסד היא' מה אלינו

, היותנו עצם את - זה ובכלל לנו עושה ה"שהקב מה כל

' יִָבנֶה ֶחֶסד עֹולָם' המילים משמעות. חסד מוגדר זה כל

 כשם. בכך במחוי שהיה ללא, עולם בנה ה"שהקב היא

 אנו כך, דבר לנו חייב אהו שאין אף עבורנו עושה שהוא

 למי גם טובה ולעשות החסד במידת להדבק נקראים

  .לכאורה, דבר לו חייבים שאיננו
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  מאהבה נובע חסד

 ל"הרמח של להגדרתו נעבור ם"הרמב של מהגדרתו

 החסידות שמידת אומר ל"הרמח'. ישרים מסילת' בספר

 מהותה בהבנת טועים שרבים כיוון, גדול ביאור צריכה

 . זו למדרגה כלל קשורים שאינם דברים חסידות ומכנים

   (:יח פרק) שם, ל"הרמח אומר כך

(: ז"י ברכות) ל"חז שאמרו מה הוא החסידות שורש הנה

. ליוצרו רוח נחת ועושה בתורה שעמלו אדם אשרי

 כבר ישראל כל על המוטלות המצות הנה כי הוא והענין

 מי אמנם, מגעת היא היכן עד ידועה וחובתן הן ידועות

 ישתדל לא אמתית אהבה ש"ית הבורא את שאוהב

 החובה מן מפורסם שכבר במה עצמו לפטור ויכוין

 שיקרה כמו לו יקרה אלא, בכלל ישראל כל על אשר

 מעט גילוי דעתו את אביו יגלה שאילו אביו אוהב בן אל

 בדבר הבן ירבה כבר, הדברים מן בדבר חפץ שהוא

 שלא פי על ואף. שיוכל מה כל ההוא ובמעשה ההוא

 לאותו די הנה, דיבור ובחצי אחת פעם אלא אביו אמרו

 את גם, לו לעשות נוטה אביו של דעתו היכן להבין הבן

 בעצמו לדון שיוכל כיון, בפירוש לו אמר לא אשר

 שיצוהו ימתין ולא לפניו רוח נחת ההוא הדבר שיהיה

 . אחרת פעם לו שיאמר או בפירוש יותר

 הרצון הוא החסידות מידת ששורש אומר ל"הרמח

 לעשות לו אומר שאביו בן כמו, ליוצרו רוח נחת לעשות

 רוח את מבין לאביו הגדולה אהבתו מתוך והבן, מה דבר

 עצמן במילים שנאמר מה את רק לא מבין הוא, הדברים

, השורות בין, המילים בין שנאמר מה את מבין אלא

 . מאהבה, כן אם, נובעת החסידות. בהתאם ופועל

 ַאְבָרָהם: "נקרא אבינו שאברהם לכך מתאימים הדברים

 מידת של הראשי המייצג והוא( ח, מא ישעיהו" )אֲֹהִבי

  .החסד

   :ואומר מוסיף ל"הרמח

 עת בכל שיולד בעינינו אותו רואים אנחנו זה דבר והנה

 אב בין, לאשתו איש בין, וריע אוהב כל בין שעה ובכל

 עזה ביניהם שהאהבה מי כל בין דבר של כללו, ובנו

 במה לי די, יותר נצטויתי לא יאמר שלא. באמת

 דעת על ידון שנצטוה ממה אלא, בפירוש שנצטויתי

 לו שיהיה לדון שיוכל מה לו לעשות וישתדל המצוה

 בוראו את שאוהב למי יקרה הזה כמקרה והנה. לנחת

  .נאמנת אהבה כ"ג

 פעמים, לראותו שניתן דבר הוא מאהבה הנובע חסד

 שמחים ואמיתית גדולה אהבה ביניהם שיש מי כל. רבות

 אוהב שבאמת מי. אוהבים שהם מי למען' מעבר' לעשות

 זאת והבנה' ד רצון נוטה לאן מבין נאמנה אהבה' ד את

 אדם בין הן בהפלגה לנהוג – חסיד להיות לו גורמת

 .לחברו אדם בין והן למקום

 

 חסד אהבת

 מאוד מיוחד לביטוי אותנו מביא לחסד אהבה בין החיבור

 מכות מסכת בסוף הגמרא. מיכה הנביא בדברי שמופיע

 את והעמידו באו שהנביאים כך על מדברת( א, כד)

 לכל כשורשים, בודדות מצוות כמה על המצוות ג"תרי

  :שם, הגמרא אומרת וכך. המצוות

 אדם לך הגיד: דכתיב, שלש על והעמידן מיכה בא... 

 ואהבת משפט עשות אם כי ממך דורש' ה ומה טוב מה

. הדין זה - משפט עשות. אלהיך עם לכת והצנע חסד

 זה - לכת והצנע. חסדים גמילות זה - חסד אהבת

 . כלה והכנסת המת הוצאת

 מהביטוי מדייק' קדושה שערי' בספרו ויטל חיים רבי

 גם צריך אלא, חסד לעשות רק די שלא, חסד אהבת

 של בספרו שמובא כפי, לשונו וכך. החסד את לאהוב

 ': חסד אהבת' חיים החפץ

 ממך דורש' ד ומה'(: ''ח' ו מיכה) ואמר הנביא בא ולזה

 תחשב שלא, לומר רוצה''. חסד ואהבת' וגו אם כי

 יוצא אתה, חסד לפעמים עושה שאתה שבזה, בנפשך

 אהבה לו להיות צריך שהאדם אם כי, בשלמות בזה

 דבר בין גדולה מנה נפקא דיש וידוע, חסד של זו למדה

 מצד עושה שהוא לדבר, ההכרח מצד עושה שהאדם

 . האהבה

 לגרום גם יכול החסד. אהבה מתוך לעשות צריך חסד

 זאת. מאהבה נובע בשורשו, כל קודם הוא אבל, לאהבה

 לבין בינינו באהבה להרבות צריכים שאנחנו, אומרת

 יופיע זו אהבה ומתוך זולתנו לבין ובינינו עולם של ריבונו

 '.מעבר' לעשות הרצון

 ביטוי יש חסד עשיית לבין אהבה בין הקיים לקשר

 ם"הרמב של המצוות לספר בהשגותיו ן"הרמב. הלכתי

 בין מונה( יז, מצוה תעשה לא למצוות בהוספות)

 : הבא הלאו את הלאווים

 ולא, לעניים צדקה בתתנו לנו יחר שלא כן גם שנמנענו

, לנו מיעוט אותה ונחשוב רעה בעין אליהם אותה ניתן

, בממוננו ותוספת ותועלת שכר בעינינו זה יהיה אבל

 והוא. כפלים בכמה הכל לנו ישלם יתברך שהוא לפי

 כי, לו בתתך לבבך ירע ולא לו תתן נתון יתעלה אמרו

 ובכל מעשיך בכל אלוקיך' ה יברכך הזה הדבר בגלל

 ... ידיך משלח

 עת ובאותה צדקה נותן אדם שכאשר אומר ן"הרמב

 מקיים שהוא אף על אזי, נותן שהוא למה בייחס רע לבבו

 ניתן. תעשה לא על עובר הוא זמנית בו, עשה מצוות

 כאשר. חסד אהבת של לעניין הלכתי ביטוי כאן לראות

 של נפשית עמדה מתוך עשותילה צריך הוא, חסד עושים

 . הזדהות ושל אהבה
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 אחד חסד מעשה בשביל שלמים חיים

 ד"מחב צ"הריי אדמור של( באייר ה' )יום היום' בלוח

 מרדכי' מר קיבל הזקן רבנו" :הבאה המימרא מובאת

 וחיה לעולם יורדת נשמה: ט"מהבעש ששמע הצדיק

 פעם טובה ליהודי לעשות כדי שנה שמונים שבעים

 יורדת שנשמה להיות שיכול ט"הבעש אומר" .אחת

 ללמדך !אחת פעם ליהודי טובה לעשות בשביל לעולם

 עמו לעשות, ליהודי טובה לעשות הוא גדול דבר כמה

 ר"האדמו של תלמיד על סיפר קרליבך הרב .חסד

 ביותר החשוב שהדבר, רבו בשם שאמר נה'מפיאסצ

 !למישהו טובה לעשות הוא בחיים

 תמידי חסד

, אחת פעם חסד לגמול כדי ולו לחיות היה שווה, אמנם

 יכול הוא אין, לחיות זוכה כבר האדם כאשר אבל

 אהבת' בספרו חיים החפץ. פעמי חד בחסד להסתפק

 רבי של' קדושה שערי' מספר נוסף ציטוט מביא' חסד

 והעבודה שהתורה שכיוון מסביר הוא שבו, ויטל חיים

 עומד עליהם העמודים שלושה הם החסדים וגמילות

, חסד של זה עמוד להחסיר יכולים אנחנו אין, העולם

 שצריך ואומר מוסיף הבוא, כך משום. פנים בשום

. אחד יום אפילו זו מידה להחסיר שלא מאוד להיזהר

 להחסיר ואסור תורה ללמוד תמידי חיוב שיש כשם

 חיוב יש גם כך -. האדם של מותו יום עד, אחד יום אפילו

 . חסד לעשות תמידי

 והן כילדים הן, בהורות, בזוגיות, במשפחה, בישיבה

 החיים, חסד לעשיית הזדמנויות הרבה כך כל יש כהורים

 שממש, חסד לעשיית אפשרויות הרבה כך כל מזמנים

 .הללו הרבות ההזדמנויות על לשמוח צריך

 לו שקשה למי לעזור חשוב הישיבה של בעולמה

. הלאה וכן, לתפילה לקום שמתקשה למי לעזור, בלימוד

 שרוחו למי לב לשים ובודאי תמיד פנים להאיר חשוב

 בדברים דוקא לפעמים נעשים הגדולים החסדים. נפולה

 וצריך שניתן הזה יומי היום החסד. ביותר הפשוטים

 במקום, בישיבה, במשפחה – המעגלים בכל לעשותו

, העולם של השורש, שאמרנו כפי, הוא הוא' וכד העבודה

 השורש, ישראל כנסת של, התורה של, העולמות של

 . הכול של

 אברהם של זו במידתו להדבק שנזכה בתפילה נסיים

 .האלוקי בטוב להדבק, החסד במידת, אבינו
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