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 לקלת את השורה הבה מק א  .1

חמורו  " את  ויחבוש  בבוקר  אברהם  השורהוישכם  את  אהבה מקלקלת  יוחאי  בן  ושנאה    אר"ש 

וישכם אברהם בבוקר וגו' ולא היה לו 'אהבה מקלקלת את השורה דכתיב    .מקלקלת את השורה

ושנאה מקלקלת את השורה שנא' )במדבר כב(    .אלא אהבה מקלקלת את השורה  ?כמה עבדים

 .האלא שנאה מקלקלת את השור  ?ולא היה לו כמה עבדים  ' ויקם בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו'

  'ויאסור יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו'שנאמר )בראשית מו(  אהבה מקלקלת את השורה  

שנאה מקלקלת את השורה    .אלא אהבה מקלקלת את השורה  ?וכי לא היה ליוסף כמה עבדים

 אלא שנאה מקלקלת השורה"   ?ולא היה לו כמה עבדים 'ויאסור את רכבו'דכתיב )שמות יד( 

 ( בראשית רבה, וירא, פרשה נה, סימן ח )

 

 בין אהבה לחסד הקשר   .2

שּום ִסָבה,  ִניחַּ ֲעבֹוָדתֹו לְּ ֲהָבה ֶשֹּלא יַּ ִלית אַּ כְּ ֶחֶסד הּוא, ֶלֱאהֹב ֶאת ד' תַּ ת ָהָאָדם ֶאל סֹוד הַּ ִניסַּ ר כְּ ִעקַּ

ֵכי ֲעבֹוָדתֹו, ִחָלה ָצרְּ ֵקן תְּ תַּ ָלֶזה יְּ ְך. וְּ רַּ בַּ ֲהָבתֹו ִיתְּ ֵעֶרְך אַּ ָלל לְּ לֹו כְּ ֵני ֶשֵאין ָדָבר ֶנֱאָהב ֶאצְּ חַּ   ִמפְּ אַּ ר ָכְך  וְּ

ָקבָ  ֵבל טֹובֹות ֵצֵאת הַּ קַּ ִלבֹו, ֵבין יְּ קּוָעה בְּ זֹאת תְּ ֲהָבה הַּ ֶיה ָהאַּ ִתהְּ ָרִכים. וְּ צְּ ָאר הַּ ֶיה ִלשְּ ּמֹוָתר ִיהְּ "ה ּוֵבין הַּ

ִתיב  ִדכְּ כְּ לֹו,  ֲהָבה  אַּ לְּ ֵבם  שְּ חְּ יַּ תֹוָכחֹות  וְּ ִיּסּוִרין  ֵבל  קַּ ו] יְּ כ"ז,  אֹוֵה " ['משלי  ֵעי  ִפצְּ ב",  ֶנֱאָמִנים 

ִתיב ִדכְּ ו', ה] ּוכְּ שּו" ['דברים  ּוֵפרְּ ֹאֶדָך"  ָכל מְּ גו" ['ברכות נ"ד, א] ּובְּ וְּ ּוִמָדה  ִמָדה  ָכל  ָכל   ,"'בְּ ֹלל  ִלכְּ ֵדי  כְּ

ֶחֶסד  ִּמדֹות בְּ ֶחֶסד.    .הַּ שּוָרה בְּ ִעם ֲהיֹות ֶשִהיא פֹוֶעֶלת ִדין, ִהיא קְּ כּות, וְּ לְּ ּמַּ ָהָגתֹו ֵמהַּ נְּ ָצא סֹוד הַּ ִנמְּ נּו  וְּ יְּ הַּ וְּ

זֹו, ֶשָהָיה אֹוֵמר ם  חּום ִאיש גַּ ת נַּ ֶחֶסד  " [.תענית כ"א] ִמדַּ ד הַּ צַּ ָרּה ָתִמיד בְּ שְּ קַּ טֹוָבה", ָרָצה לְּ ם זֹו לְּ גַּ

ָרא טֹוב ִנקְּ בּוָרה,  ,['זוהר תרומה קס"ח, ב] הַּ שּוָרה ִבגְּ מאֹל, קְּ ֶאה ֶשִהיא ִבשְּ ם זֹו", ֶשִנרְּ ָהָיה אֹוֵמר " גַּ וְּ

ִתיר ִדינֶ  סְּ ִהיא ּומַּ ִּמָדה הַּ ּטֹוב בַּ ד הַּ תֹו ֶאל צַּ עְּ ָהָיה ָשם דַּ ֶחֶסד, וְּ שּוָרה בְּ טֹוָבה", ִהיא קְּ זּו  ֵאינֹו ֶאָלא "לְּ יָה. וְּ

ִהָקֵשר דֹוָלה לְּ ָהָגה גְּ נְּ ֶחֶסד ָתִמיד ִהיא הַּ  .בְּ

 ( תומר דבורה פרק חמישי ) 

עולם המידות מתחיל דווקא בחסד. תנועה של אהבה. הירידה מן המוחין אל המידות עוברת ישר  

שאר תמיד כשכבת הבסיס גם לאחר מעבר למידות אחרות וגם לאחר  יאל החסד. אולי תפקידה לה

 . חשיבה על אינטגרציה בין כולם
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 נתן זך / כולנו זקוקים לחסד 

  ,כולנו זקוקים לחסד

  .כולנו זקוקים למגע

  ,לרכוש חום לא בכסף

  .לרכוש מתוך מגע

  לתת בלי לרצות לקחת

  .ולא מתוך הרגל

 

  ,כמו שמש שזורחת

  .כמו צל אשר נופל

  בואי ואראה לך מקום

  .שבו עוד אפשר לנשום

 

  כולנו רוצים לתת

  .מעטים יודעים איךרק 

  צריך ללמוד כעת

  ,שהאושר לא מחייך

  שמה שניתן אי פעם

  .לא ילקח לעולם

 

  ,שיש לכל זה טעם

  ...גם כשהטעם תם

  בואי ואראה לך מקום

  .שבו עוד מאיר אור יום

 

  ,כולנו רוצים לאהוב

  .כולנו רוצים לשמוח

  ,כדי שיהיה לנו טוב

 .שיהיה לנו כח

 

תואר החסידות הטהורה כבר נודע לכל שהיא אהבת חסד במלואה. אהבת החסד כשהיא מתרחבת  

בנפש טהורה, באופן רחב, היא מוצאת את כל סעיפיה. מאהבת חסד באה להתרומם לאהבת מקור 

החסד, אלהי עולם אשר אמר עולם חסד יבנה . מאהבת החסד ימלא באהבה רבה לצור ממנו חוצב,  

עצים חילו, "איזהו חסיד המתחסד עם קונו, עם קן דיליה דא כנסת ישראל" . לעמו, וישתוקק לה

באהבת חסד פנימי יתפרץ הרגש בכל עת במה להחיות את אהבתו העדינה בפועל ובמעשה, וברוח  

חכמה יתור לו הליכות קדש, שהכר היותר נרחב שבהם הם הרחבת המצות ברוח אהבה לסעיפיהן 

ירו בתור החסד המוחשי, ושבין אדם למקום בתור הוראות לאהבת ופרטיהן, המצות שבין אדם לחב

 .שם ד' ודרכי האומה הקדושה והחביבה

 ה( אדר היקר  ) 

 

 


