
ֵיׁש ָאָדם ַהּגֹוֵמל ֶחֶסד ִעם ֵרֵעהּו ִמּתֹוְך ְּתחּוַׁשת ְּגדֹוָלה - הּוא ַמְרִּגיׁש ָעִׁשיר ְוָגדֹול, ּוִמּתֹוְך

ַהְרָּגָׁשה ֶׁשהּוא ָחׁשּוב יֹוֵתר ִמֻּכָּלם הּוא רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ֶחֶסד ַעל ַהְּסִביָבה. ֶחֶסד ָּכֶזה ָיכֹול ַּגם

ְלִהְתַּפֵּתַח ְלִכּוּוִנים ְׁשִליִלִּיים, ִמֵּכיָון ֶׁשָּכל ַהַּמָּטָרה ֶׁשּלֹו ִהיא ְלַהְראֹות   ֶאת ָהֹעֶׁשר ְוַהְּגדֹוָלה.

יֹוֵתר ִמַּלֲעׂשֹות ֶחֶסד ִעם ַהּזּוָלת.

ְוֵיׁש ְּגִמילּות ֶחֶסד ֶׁשָּבָאה ַּדְוָקא ִמַּצד ֲעָנָוה - ְּכֶׁשָאָדם רֹוֶצה ִלְגֹמל ֶחֶסד ִעם ֲאֵחִרים, ִּכי הּוא

ַמְרִּגיׁש ֶׁשֵהם ְראּוִיים ַוֲחׁשּוִבים יֹוֵתר ִמֶּמּנּו. ֶחֶסד ָּכֶזה ֶׁשֻּכּלֹו ְנִתיָנה ַלֵּׁשִני ֲאִפּלּו ַעל ֶחְׁשּבֹון

ַהְּצָרִכים ָהִאיִׁשִּיים.

ָּתֲארּו ְלַעְצְמֶכם ֶיֶלד, ֶׁשְּמאֹוד ֶנֱהָנה ַלֲעֹזר ַלֲחֵבִרים ַּבִּכָּתה. 

ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשֶאָחד ַהֲחֵבִרים ֶהֱחִסיר, הּוא ּדֹוֵאג ַלֲעֹזר לֹו ְלַהְׁשִלים ֶאת ַהֹחֶמר, 

ְוִאם ִמיֶׁשהּו ֹלא ֵהִבין ֶאת ַהִּנְלָמד – הּוא ַמְסִּביר לֹו. ִנְׁשָמע ִנְפָלא, ָנכֹון? 

ֲאָבל, ָמה ַּתִּגידּו, ִאם הּוא עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה ְּכֵדי ְלַהְׁשִויץ ִּביִדיעֹוָתיו ּוְלַהְראֹות ֶאת ָחְכָמתֹו? 

ַהִאם ֶזה ֶנֱחָׁשב לֹו ְלֶחֶסד?

 

ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ִהְצַטֵּין ִּבְמֻיָחד ְּבִמַּדת ַהֶחֶסד. הּוא ָהָיה ּגֹוֵמל ֲחָסִדים ְּבצּוָרה ֻמְפָלָאה. 

ֶאָּלא ֶׁשְּגִמילּות ֲחָסִדים ְיכֹוָלה ָלבֹוא ִמְּׁשֵני ְמִניִעים: 

ֵאיֶזה ִמּסּוֵגי ַהֶחֶסד ָהָיה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו?

ַחְסּדֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִהִּגיַע ֵמֲעָנָוה ֲעצּוָמה, ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ַאְבָרָהם: "ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר". 

ַּדְוָקא ִּבְגַלל ֶׁשִהְרִּגיׁש ֶאת ַעְצמֹו ָקָטן ִמֻּכָּלם, ְוֶהְחִׁשיב ֶאת ַהְּסִביָבה יֹוֵתר ִמָּמה ֶׁשֶהֱעִריְך ֶאת

ַעְצמֹו, ָלֵכן ִהְתַנֵהג ְּבֶחֶסד ִעם ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד. הּוא ָנַתן ִמָּכל ָמה ֶׁשֵּיׁש לֹו ְלזּוָלתֹו, ּוְלַעְצמֹו ִהְׁשִאיר

ַרק ֶאת ָמה ֶׁשָהָיה ַחָּיב.

 

ַּגם ֶאת ְצָרָכיו ָהרּוָחִנִּיים ָּדָחה ְלַמַען ַהּזּוָלת: ְּבָפָרַׁשת ַוֵּיָרא ְמַסֶּפֶרת ַהּתֹוָרה ַעל ְׁשֹלֶׁשת ַהַּמְלָאִכים

ֶׁשָעְברּו ִּבְסִביָבתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ִּבְזַמן ֶׁשִּדֵּבר ִעם הקב"ה, ְוהּוא ֹלא ִהֵּסס ַלֲעֹצר ֶאת ִּגּלּוי ַהְּׁשִכיָנה

ְּכֵדי ְלַקֵּבל ֶאת ְּפֵני אֹוְרָחיו (ּוִמֶּזה ָלְמדּו ָחָז"ל ֶׁשְּגדֹוָלה ַהְכָנַסת אֹוְרִחים יֹוֵתר ֵמַהְקָּבַלת ְּפֵני

ַהְּׁשִכיָנה).

 

ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ֵאיְך ְצִריָכה ְלַהְראֹות ַהְּנִתיָנה ַלֵּׁשִני, 

ְנִתיָנה ָּכֹזאת ֶׁשִהיא ְלַגְמֵרי ִּבְׁשִביל ַהְּצָרִכים ֶׁשל ָהַאֵחר, ְּבִלי ְלִהְתַנֵּׂשא ָעָליו ּוְבִלי ְּתָנִאים - 

ְנִתיָנה ֲאִמִּתית! ְּבָכל ְמִחיר...

ב"ה

חסד ונדיבות

ב םישדחתמו םיליהקמ
חוכ

תו



ַּגם ְּבֵסֶפר ַהַּתְנָיא (ִאֶּגֶרת ַהֹּקֶדׁש ֶּפֶרק ֵלב), ָּכתּוב ַעל ַהַּמֲעָלה ֶׁשל ִמְצַות ְצָדָקה – ְּכֶׁשִהיא ַנֲעֵׂשית

ִמְּבִלי ְלַחּכֹות ְלַתְגמּול. ַהַּמֲעָלה ֶׁשל ֲעִׂשַּית ֶחֶסד ְלֹלא ְּתמּוָרה ָּכל ָּכְך ְּגדֹוָלה , ַעד ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשֶּנֱאַמר

ָעֶליָה "ִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד" – ַהַּכָּוָנה, ֶׁשַהְּזכּות ֶׁשל ֲעִׂשַּית ֶחֶסד ּוְנִתיַנת ְצָדָקה ִהיא ִנְצִחית

ְוַקֶּיֶמת ְלעֹוָלם.

 

ִאם ֵּכן, ִנְתַחֵּדׁש ַהּיֹום ְּבִמַּדת ַהֶחֶסד ְוַהְּנִדיבּות. ִנְזֹּכר ֶׁשָּכל ָמה ֶׁשֵּיׁש ָלנּו, ַּגְׁשִמי ְורּוָחִני ִנַּתן ָלנּו ְּכֵדי

ֶׁשַּנֲחֹלק אֹותֹו ִעם ֲאֵחִרים, ִּכי ַהֹּכל ַׁשָּיְך לקב"ה.

ב"ה

-סיפור-
ָהַרִּבי ַה'ֶצַמח ֶצֶדק', ִהְתַיֵּתם ֵמִאּמֹו ָהַרָּבִנית ְּדבֹוָרה ֵלָאה ְּבִגיל ָצִעיר ְוָגַדל ֵאֶצל ָסבֹו, ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן.

ַּגם ְלַאַחר ְּפִטיַרת ָסבֹו ָזָכה ָהַרִּבי ַה'ֶצַמח ֶצֶדק' ֶׁשָּסבֹו ִיְתַּגֶּלה ֵאָליו ַּבֲחלֹום ַהַּלְיָלה ְוַיֲעֶנה לֹו ַעל

ְׁשֵאלֹוָתיו ַּבּתֹוָרה. ַאְך ְלֶפַתע ִהְפִסיקּו ֲחלֹומֹות ֵאּלּו. ָסבֹו ְּכָבר ֹלא ְנַגֶּלה ֵאָליו יֹוֵתר. ְׁשֵאלֹות ַרּבֹות

ִהְצַטְּברּו ֵאֶצל ַה'ֶצַמח ֶצֶדק', ְוהּוא ִהְצַטֵער ְמאֹוד ֶׁשֵאינֹו זֹוֶכה עֹוד ִלְראֹות ֶאת ָסבֹו ֶׁשַּיֲעֶנה ַעל ְׁשֵאלֹוָתיו.

ֹּבֶקר ֶאָחד, ְּבַדְרּכֹו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִלְתִפַּלת ַׁשֲחִרית, ָּפַגׁש ַה'ֶצַמח ֶצֶדק' ְיהּוִדי ָּפׁשּוט ִויֵרא ָׁשַמִים ְּבֵׁשם ר'

ָמְרְּדַכי ֵאִלָּיהּו, ֶׁשָהָיה ַּבַעל ּדּוָכן ָקָטן ַּבּׁשּוק. ַהְּיהּוִדי ִּבֵּקׁש ֶמה'ֶצַמח ֶצֶדק' ַהְלָוָאה ְקַטָּנה ֶׁשל ַּכָּמה

רּוָּבִלים ְּכֵדי ִלְקנֹות ְסחֹוָרה ּוְלַהְרִויַח ְמַעט ְלַפְרָנָסתֹו. ָעָנה לֹו ַה'ֶצַמח ֶצֶדק' ְּבִחּיּוב: 'ָאָּנא ּבֹוא ְלֵביִתי

ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה ְוֶאֵּתן ְלָך ֶאת ַהְּסכּום ַהְּמֻבָּקׁש'.

ֲאָבל ֶׁשְּכֶׁשִּנְכַנס ַה'ֶצַמח ֶצֶדק' ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, הּוא ִנְזַּכר ְּבִדְבֵרי ַהְּגָמָרא: "ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ָהָיה נֹוֵתן ְּפרּוָטה

ְלָעִני, ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן ָהָיה ִמְתַּפֵּלל'. הּוא ֵהִבין ֶׁשּזֹו ָהְיָתה ָטעּות ִלְדחֹות ֶאת ַמַּתן ַהַהְלָוָאה ַעד ְלַאַחר

ַהְּתִפָּלה ּוִמֵהר ְלֵביתֹו, ֵהִביא ֶאת ְסכּום ַהֶּכֶסף ַהְּמֻבָּקׁש ְוִנַּגׁש ַלּׁשּוק ָלֵתת ֵלר' ָמְרְּדַכי ֵאִלָּיהּו ֶאת

ַהַהְלָוָאה. ִמָּיד ְּכֶׁשָחַזר ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוִהְתַעֵּטף ְּבַטִּלית ּוַבְּתִפִּלין, הּוא ָרָאה ֶאת ָסבֹו ֶׁשִּנְגָלה ֵאָליו ְוֵהִאיר

ֵאָליו ָּפָניו ְוָאַמר לֹו: 'ְיהּוִדי ַהַּמֲעִניק ַהְלָוָאה ַלֲחֵברֹו ְלֹלא ָּכל ִעּכּוב, ְוָהעֹוֶׂשה טֹוָבה ַלְּיהּוִדי ְּבַאֲהָבה

ְּכִמְצַות ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך - זֹוֶכה ֶׁשָּכל ַׁשֲעֵרי ֵהיְכֵלי ַמְעָלה ְּפתּוִחים ְּבָפָניו'.
(מעובד מתוך אדמו"ר הריי"צ, אגרות קודש, חלק ד, עמוד תקכב)

-וידאו ˘ל הרבי-
אֶאָחד ַהְּפָרִטים ַהֲחׁשּוִבים ְּבִמְצוֹות ַהְצָּדָקה הּוא ָלִׂשים ֵלב ָמה ַהֵּׁשִני ָצִריְך, ּוְלַהֲעִניק לֹו ְּבֶהְתֵאם

ִלְצָרָכיו ְוֹלא ַרק ֶאת ָמה ֶׁשַּמְתִאים ִלי...

 

ַּבִּויֵדאֹו ַהָּבא ַמְסִּביר ָהַרִּבי ֶאת ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה 'ָּכמֹוָך' ְּבָפסּוק 'ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך', ֶׁשֵּפרּוָׁשּה, ֶׁשַעל ָהָאָדם

ִלְדֹאג ְלָצְרֵכי ֲחֵברֹו ְּכמֹו ֶׁשּדֹוֵאג ְלָצְרֵכי ַעְצמֹו, ַּגם ִאם ָצְרֵכי ֲחֵברֹו ֵהם ֲהפּוִכים ְלַגְמֵרי ִמְּצָרָכיו ֶׁשּלֹו.
https://ormenachem.net/wp-content/uploads/2022/12/ahavat-israel.mp4

סיימ˙ם? ב˜˘ו מהמורה א˙ המ˘ימה ˘לכם...

https://ormenachem.net/wp-content/uploads/2022/12/ahavat-israel.mp4

