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 עולם חסד ייבנה 
החסד הוא אחד מיסודות היהדות. החסד הוא ערך כה חשוב ביהדות עד שרוב הנישואים, החברויות והקשרים העסקיים 

מתהווים כאשר שני הצדדים מזהים את התכונה הזו זה בזה. הגמרא מלמדת אותנו שהחסד כה חיוני עד שהוא נחשב 
לאחד משלושת העמודים שעליהם נשען העולם.

הנושאים העיקריים שִיידֹונּו בשיעור:

מהו חסד ומדוע נוכחותו של ערך זה בחיינו חשובה כל כך? • 
מדוע קיומו של העולם תלוי בחסד?  • 

כיצד קיום מעשי חסד עשוי לשנות את השקפת העולם של האדם?  • 
דוגמאות למעשי חסד ששינו חיים.  • 

כיצד יש להתייחס לחסד?  • 
איך אפשר להתקדם בתחום החסד?  • 

ראשי פרקים: 

חלקו המרכזי של החסד ביהדות   .I פרק
חלק א’: חסד מחולל שינוי, אצל אדם אחד בכל פעם  

חלק ב’: העולם קיים בזכות החסד  

חסד – הגדרה   .II פרק

ערכי התורה מעודדים אותנו לעשיית חסד   .III פרק
חלק א’: ואהבת לרעך כמוך  
חלק ב’: ללכת בדרכי השם  

חלק ג’: החסד מגביר את המודעות לנוכחות ההשגחה  

פרק IV.  דוגמאות קלאסיות לחסד
חלק א’: הלוואות.  

חלק ב’: צדקה  
חלק ג’: הכנסת אורחים  

חלק ד’: ליווי אורחים  
חלק ה’: ביקור חולים  

חלק ו’: שמחת חתן וכלה  
חלק ז’: לווית המת  

פרק V.   הזדמנויות בלתי צפויות לחסד
חלק א’: תפילה  

חלק ב’:קיום המצוות  
חלק ג’: חסד עצמי  

פרק VI.   הגישה שצריכה להתלוות למעשי חסד

פרק VII. צמיחה והתפתחות אישית בתחום החסד
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פרק I. חלקו המרכזי של החסד ביהדות

חלק א’: החסד מחולל שינוי, אצל אדם אחד בכל פעם

1.  הרב ד”ר אברהם י. טוורסקי, Do Unto Others, הוצאת אנדרוז מק’פיל עמ’ 3-4. 

טּוב הוא דבר שנוהג להתרבות מעצמו. הוא נוטה להתפתח למחרוזת. אני נזכר בסיפור על אדם בשם אבי. פגשתי אותו 
לראשונה כשהגעתי לתל אביב כדי להרצות לפני אסירים משוחררים בשיקום שהגיעו לתכנית השיקום הישראלית שלנו. 

כשהתחלתי לדון בביטחון עצמי הוא קטע את דבריי. “איך אתה יכול לדבר איתנו על בטחון עצמי? חצי מ-34 השנים שאני 
חי אני יוצא ונכנס בבתי כלא. מגיל שמונה אני גנב. כשאני לא בכלא אני לא מצליח למצוא עבודה והמשפחה שלי לא רוצה 

להיפגש איתי.”

הפסקתי אותו ושאלתי אותו אם הוא עבר לאחרונה ליד חנות תכשיטים. “חשוב על היהלומים בחלון הראווה,” אמרתי. 
“חשוב איך הם נראו כשהוציאו אותם מהמכרה – גושי עפר מטונפים. רק מבין אמיתי יכול לקחת גוש בלתי מזוהה ולהוציא 
ממנו את יופיו הפנימי. זה מה שאנחנו עושים כאן, אנחנו מחפשים את היהלום שבכל אחד; אנחנו עוזרים ליופי של הנשמה 

לעלות מעל פני השטח, אנחנו מלטשים אותה עד שהיא נוצצת. כולנו דומים לגוש המכוסה טינופת, והתפקיד שלנו הוא 
למצוא את היהלום הפנימי וללטש אותו עד שיזרח.” 

שנתיים חלפו. אבי סיים את הטיפולים במרכז והשתלב בחברה בתור עובד בבניין. יום אחד קבלה אנט, מנהלת המרכז 
שלנו, שיחת טלפון ממשפחה שבקשה לתרום את הרהיטים שהותירה הסבתא שנפטרה לא מזמן. אנט התקשרה לאבי, 

והוא הלך לאסוף את הרהיטים. כשהגיע לשם ראה שהרהיטים לא שווים את הטרחה, אבל בגלל שלא רצה להעליב את בני 
המשפחה לקח אותם בכל זאת. 

כשאבי נשא בקושי את הספה המרופטת במדרגות המרכז, נפלה מבין הכריות מעטפה. לאחר שדאג להכניס את הספה, 
הרים אבי את המעטפה ובה מצא חמשת אלפים שקלים. אבי קרא לאנט וסיפר לה על המציאה. אנט אמרה שחייבים 

לדווח על כך למשפחה.

המשפחה הייתה כה אסירת תודה על יושרם של אנט ושל אבי עד שהחליטה לתרום את הסכום כולו למרכז השיקום. עם 
הכסף שקיבלו, יכלו לקנות למרכז מיטה נוספת וכך לספק מקום ושיקום לאסיר נוסף. ואבי כבר לא היה גנב. שנה נוספת 

חלפה ולאחריה שבתי למרכז השיקום. מעל הכניסה תלה שלט: “כאן מלטשים יהלומים”.

חלק ב’: העולם קיים בזכות החסד

פרקי אבות א’ ב’ – העולם תלוי בחסד.   .1

על שלשה דברים העולם עומד: על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים.

רבנו יונה מלמד כי שלושת היסודות הללו הם המטרות שלשמן נברא העולם. ואם כן, העולם ייבנה באמצעות מעשי חסד.

רבי עובדיה מברטנורה, שם.   .2

דכתיב עולם חסד יבנה
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3.  מהר”ל, דרך חיים, שם – החסד הוא הצורה הגבוהה ביותר של הטּוב.

למה על אלו דברים ולא על דברים אחרים? ...כי הנבראים נבראו בשביל שיש בהם הטוב...רק מצד הטוב שיש שנמצא בכל 
אחד הקיום... לכן תמצא בכל מעשה בראשית שאמר וירא ה’ כי טוב... 

ומה שהאדם הוא טוב...הבחינה האחת היא כשהוא טוב בעצמו...הבחינה השנית שיהיה טוב לשמים...השלישית שראוי 
שיהיה טוב אל זולתו מבני אדם אשר נמצאים אתו...

 וכנגד השלישי שצריך שיהיה אדם שלם וטוב עם זולתו זהו גמילות חסדים; כאשר עושה לזולתו חסד חנם הנה אין ספק 
שבזה הוא טוב לזולתו. ואין דבר טוב מזה כאשר עושה טוב לזולתו בחנם ואז הוא טוב לגמרי.

תלמוד בבלי, סוטה י” א’ – התורה מתחילה ומסתיימת בחסד.   .4

דרש רבי שמלאי: התורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. תחילתה גמילות חסדים שנאמר ויעש ה’ אלקים 
לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם. סופה גמ”ח שנאמר ויקבור אותו בגיא.

מדרש רות ד’ – כיצד אפשר להשיג קרבה גדולה לאלוקים?   .5

בא וראה כחן של בעלי צדקה וגומלי חסדים שאין חוסין לא בצל שחר ולא בצל כנפי ארץ ולא בצל כנפי שמש ולא בצל כנפי 
חיות ולא בצל כנפי כרובים ולא בצל כנפי נשרים אלא בצל מי שאמר והיה העולם.

רבנו יונה, שערי תשובה ג’ י”ג – המטלה הראשית של האדם בעולם היא להתאמץ מעל ומעבר לעזור לזולת.   .6

חייב אדם לטרוח בעמל נפשו על תקנת חברו אם דל ואם עשיר וזאת מן החמורות ומן העקרים הנדרשים מן האדם.

הגאון מווילנה, אגרת הגר”א – הסבת אושר לזולת היא ערך מרכזי בתורה.   .7

ובזה רוב התורה לשמח לאדם.

פרק II. חסד – הגדרה

הרב אבי קאסל, מורשה – חסד הוא ניסיון לספק לזולת מה שהוא צריך באמת.   .1

כשלמדתי בישיבה בפרברי בולטימור, היינו יוצאים מהמתחם בכל יום שישי בצהריים לצורך סידורים. אמצעי התחבורה 
היחיד שעמד לרשותנו היה רוחב ליבם של נהגים. עמדנו בשערי הישיבה והנהגים היו עוצרים ושואלים אותנו לאן אנחנו 

רוצים להגיע. הנהגים התחלקו לשני סוגים: אלה שהסיעו אותנו עד מקום יעדם, ואלה שהתאמצו במיוחד לקחת אותנו לאן 
שהיינו צריכים להגיע. כל הנהגים עשו מעשה טוב, אבל המעשה של הקבוצה השנייה היה התגלמות החסד.  

חפץ חיים, אהבת חסד, הקדמה – הרעפת טוב על הזולת.   .2

תחילת הכל צריך האדם לידע שגדר גמילות חסדים מונח על כל עניני הטוב שאדם עושה חסד ומטיב לחברו בחנם. יש 
שמתחסד עמו בממונו כגון שמשאיל לו בהמה או כלי או הלואת ממון כו’ ויש שמתחסד עמו בגופו... כגון שמכניס אורחים 

לתוך ביתו ומטריח עצמו לפניהם וכן מצות לויה שמלוה אותם...
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3.  הרב שלמה וולבה, עלי שור, כרך א’, עמ’ 93 – גם מעשים קטנים נחשבים.

חסד אינו מצטמצם בכסף. חיוך ומילה טובה בכוחם להחיות מיואשים, דבר עידוד בכוחו להביא אושר. אלה הם דברים 
קטנים מאד. ומלבד זה – מה רבים הם החסדים שבכוחנו לגמול – לו ראינו שהם חסרים!

פרק III. ערכי התורה מעודדים אותנו לעשיית חסד

התורה מכילה לא מעט מצוות שמלמדות את החשיבות החובקת-כל של החסד, כפי שיורחב להלן.

חלק א’: ואהבת לרעך כמוך

www.traditionofkindness.org ,1994 מבוסס על דברי הרב ד”ר רעואל קרפוב, ויונתן נדלמן, מתוך הג’ואיש אובזרבר, דצמבר  .1

הכול התחיל בתור טיסה רגילה של 4:30 לפנות בוקר מתל אביב לניו יורק עם עצירת תדלוק בבריסל. לאחר התדלוק 
שנעשה בתשע, הכריז הקברניט על כמה עיכובים טכניים.

בשתיים בצהריים עדיין לא נפתרו הבעיות במטוס והנוסעים העייפים, קרוב לחמש מאות מספרם, שונעו באוטובוס למלון 
מקומי. משעות הבוקר המוקדמות ועד אחר הצהריים הגישו במטוס רק שתייה וארוחות ארוזות. חברת התעופה חילקה 

אמנם קופונים לרכישת מזון במלון, אך לא היה בכך לסייע למרבית הנוסעים, שהיו שומרי כשרות.

החדשות על העיכוב המתמשך הגיעו לאנטוורפן, שבה חיה הקהילה היהודית הגדולה בבלגיה, ונמצאת במרחק ארבעים 
וחמש דקות מבריסל. הקהילה היהודית באנטוורפן מיהרה לארגן מבחר מרשים של ארוחות ומזון כשר ושלחה אותו למלון 
שבו ארבע מאות יהודים מורעבים תהו היכן ימצאו את ארוחתם הבאה. הם שלחו שפע כזה של מזון, עד כי לנוסעים נשאר 

די אוכל לארוחת הבוקר למחרת ולטיסה, שהמשיכה לבסוף לאחר עיכוב של עשרים ושבע שעות!

רמב”ם, הלכות דעות, ו’ ג’ – ואהבת לרעך כמוך .   .2

מצוה על כל אדם לאהוב כל אחד ואחד מישראל כגופו שנאמר ואהבת לרעך כמוך.

רמב”ם, הלכות אבל, י”ד א’ – “ואהבת לרעך כמוך” הוא הוראה לכל סוגי החסד.   .3

מצות עשה של דבריהם לבקר חולים, ולנחם אבלים, ולהוציא המת, ולהכניס הכלה, וללוות אורחים, וכן לשמח חתן וכלה 
ולסעדם בכל צרכיהם, ואלו הן גמילות חסדים שבגופו... אע”פ שכל מצוות אלו מדבריהם, הרי הן בכלל “ואהבת לרעך 

כמוך” – כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אתה אותן לאחיך.

חלק ב’: ללכת בדרכי השם

צווינו ללכת בדרכי השם. כשאנו עושים חסד אנחנו הולכים בדרכיו של הבורא.

דברים י’ י”ב – ללכת בדרכי השם.   .1

ועתה ישראל מה ה’ אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה’ אלקיך וללכת בכל דרכיו...
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ספר המצוות, מצוות עשה ח’ – והלכת בדרכיו.   .2

שצונו להדמות אליו ית’...שנאמר והלכת בדרכיו ...שענינו להדמות בפעולות הטובות והמדות החשובות שיתואר בהם 
הא-ל יתעלה...

3.  דברים י”ג ה’ – לדבוק בהשם.

אחרי ה’ אלקיכם תלכו... ובו תדבקון.
 

רש”י, שם – מה פירוש לדבוק בהשם?   .4

ובו תדבקון – הדבק בדרכיו: גמול חסדים, קבור מתים, בקר חולים כמו שעשה הקב”ה.
 

תלמוד בבלי, סוטה י”ד א’ – ללכת בדרכי השם משמע עזרה לזולת.   .5

ואמר רבי חמא בר חנינא מאי דכתיב אחרי ה’ אלקיכם תלכו...הלך אחר מידותיו: מה הוא מלביש ערומים דכתיב ויעש ה’ 
אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם, אף אתה הלבש ערומים; 

הקב”ה ביקר חולים דכתיב וירא אליו ה’ באלוני ממרא, אף אתה בקר חולים; הקב”ה ניחם אבלים דכתיב ויהי אחרי מות 
אברהם ויברך אלקים את יצחק בנו, אף אתה נחם אבלים; הקב”ה קבר מתים דכתיב ויקבור אותו בגיא, אף אתה קבור 

מתים.  

חלק ג’: החסד מגביר את המודעות לנוכחות ההשגחה

כאשר אדם עושה חסד הוא נהיה רגיש יותר לקיומו של הקדוש ברוך הוא ומפתח מודעות לחסד הכביר שהשם עושה עמו מדי רגע.

מלבי”ם, שמות כ’ א’ – הצורך לממש ולחזק את המודעות לקיומו של אלוקים.   .1

מה ששאלו איך יצדק מצוה על האמונה שאין לבחירה מבוא בה...המצוה היא שישתדל לדעת זה בידיעה ברורה...

הרב יחזקאל לווינשטיין, אור יחזקאל, מידות עמ’ 177 – חסד עם הזולת פוקח את עינינו לחסד שהקדוש ברוך הוא ממטיר    .2
עלינו.

אדם שעסוק כל הזמן בלקיחה לעצמו אינו יכול להשים לב למה שמקבל מאחרים. בשעה שמתנתק מאהבת עצמו ובגדר 
בעל חסד יקרא ומטיב לזולתו, אזי אותה המדה מביאתו אף לידי הכרה שמקבל מחברו כי הרי מרגיש את האחרים...

וממילא מרגיש את ההטבות שמקבל ...וממילא פשוט הוא איך שמתקרב בעל חסד לאמונה שכיון שמטיב ובעל חסד מכיר 
ומרגיש שהשי”ת מטיבו בכל עת ומכיר לו טובה.
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פרק IV. דוגמאות קלאסיות לחסד

כפי שלמדנו לעיל מהחפץ חיים ומהרב וולבה, חסד יכול להתבטא במגוון רחב של מעשים, החל בתרומה לבית חולים, עבור בהכנת 
ארוחה לנזקקים ועד חיוך לחבר שזקוק לעידוד. הנה כמה דוגמאות קלאסיות למעשי חסד:

חלק א’: הלוואות

1.  הרב יונתן רוזנבלום   www.traditionofkindness.org– להתאמץ להלוות.

בשנת 1971 למניינם שמואל אברהם מיסקי החליט להפריש ממתנות החתונה שקבל חמש מאות דולר ובעזרתם לייסד 
גמ”ח במרתף קטן במונסי, ניו יורק. ה”משרד” של הגמ”ח היה שולחן חום, ספר שחור ועט פרקר. במהלך עשרים ושתיים 

השנים מאז שחלפו קרן החסד התפתחה והלוותה מעל מאה מיליון דולר. עד סוף שנות השמונים למניינם הגיע הגמ”ח 
להלוואות בסך עשרה מליון בשנה! כיצד הפך גמ”ח שנפתח ללא אמצעים מיוחדים לכזה שמגמד בהישגיו כל גמ”ח אחר 
בעולם? המפתח לתשובה נמצא בתשוקה של הרב מיסקי לתת. הוא לא המתין שיבקשו ממנו הלוואה, אלא פנה לאנשים 

מיוזמתו בשאלות כמו “שמעתי שאתה מחתן, אולי אתה צריך הלוואה?”

2.  ספר המצוות, מצוות עשה קצ”ז – מהי הצדקה הגדולה ביותר?

מצות עשה להלות לעני להקל לו מעניו ולהרחיב לו מדחקו וזו המצוה היותר חזקה מכל מצות הצדקה...

חפץ חיים, אהבת חסד, מצוות הלוואה א’ א’ – לעזור גם לעשירים.   .3

ומצוה ג”כ להלוות לעשיר לפי שעה בשעה שאין המעות מצויות לו...

שם, ב’ – מצווה להלוות גם חפצים, כמו מכוניות, מוצרי חשמל, רהיטים, ביגוד, ספרים וכן הלאה.   .4

לאו דוקא הלואת מעות, דה”ה דמצוה להשאיל לו כליו ושאר חפציו כיוצא בזה. 

חלק ב’: צדקה

1.  רמב”ם, מתנות עניים ז’ א’-ב’ – נתינת כסף לנזקקים.

מצות עשה ליתן צדקה לעניי ישראל כפי מה שראוי לעני אם יד הנותן משגת. שנאמר פתוח תפתח לו...וכל הרואה עני 
מבקש  והעלים עיניו ממנו ולא נתן צדקה עובר בלא תעשה שנאמר לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידיך מאחיך 

האביון.

רמב”ם, שם, י’ ד’ – נתינה בשמחה ובאהדה.   .2

כל הנותן צדקה לעני אם נתן בסבר פנים רעות ופניו כבושות בקרקע אפילו נתן לו אלף זהובים אבד זכותו והפסידה. אלא 
נותן לו בסבר פנים יפות  ובשמחה ומתאונן  עמו על צרתו...ומדבר לו דברי תחנונים ונחמות...                                                        

שאל העני ממך ואין בידך כלום ליתן לו פייסהו בדברים. ואסור לגעור בעני או להגביה הקול עליו בזעקה מפני שלבו נשבר 
ונדכה ...ואוי למי שהכלים את העני אוי לו. אלא יהיה לו כאב בין ברחמים  בין בדברים...
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הרב שלמה וולבה, עלי שור, כרך ב’ עמ’ 198 – לזהות למה זקוק כל אדם.   .3

באשר יחסר לו אין נורמות. כשם שדעותיהם שונות כך מחסוריהם שונים. הרוצה להיות איש חסד צריך להתלמד  לראות 
ולהאזין מה יחסר לו.

חלק ג’: הכנסת אורחים

בראשית י”ח א’-ח’ – אברהם אבינו כדוגמה להכנסת אורחים.   .1

וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה: ויאמר אם נא מצאתי חן 
בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך: יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ: ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר 

תעבורו כי על כן עברתם על עבדכם ויאמרו כן נעשה כאשר דיברת: 

וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עוגות: ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר 
רך וטוב ויתן אל הנער וימהר לעשות אותו: ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא עמד עליהם תחת 

העץ ויאכלו:  

תלמוד בבלי, שבת קכ”ז א’ – גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה.   .2

גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה שנאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך.
 

חפץ חיים, אהבת חסד, הכנסת אורחים, פרק ב’ – קבלת האורחים ואירוחם בשמחה.    .3

כתבו הספה”ק כשיבואו האורחים יקבלם בסבר פנים יפות וישים לפניהם מיד לאכול כי אולי העני רעב ומתבייש לשאול 
ויתן לפניהם בפנים צהובות ולא בפנים זועפות ואף אם יש לו בלבו דבר דאגה יכסנו בפניהם...

חלק ד’: ליווי אורחים

רמב”ם, הלכות אבל י”ד ג’ – ליווי האורח גדול מהכנסת אורחים.   .1

שכר הלויה גדול מן הכל. והוא החוק שחקקו אברהם אבינו ודרך החסד שנהג בה – מאכיל עוברי דרכים ומשקה אותן 
ומלוה אותן. וגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה...ולוויים יותר מהכנסתן. אמרו חכמים כל שאינו מלוה כאילו 

שופך דמים.

 

מהר”ל, נתיבות עולם, נתיב גמילות חסדים, פרק ה’ – ליווי האורח מכבד את צלם האלוקים שבו.   .2

ולפיכך כאשר יוצא לדרך ובנ”א מלוין אותו... דנותנין אל צלמו כבוד שאין מניחין אותו שיצא בלבדו וזהו שנותנין לו לויה 
בדרך ולכך נשאר הכבוד...ואם אין מלוין אותו כאילו שופך דמים פירוש שנוטלים ממנו צלמו אשר האדם נברא בצלם 

אלקים ובבטול הצלם זה עצמו שפיכות דמים לגמרי. 

הרב הלל גולדברג, Illuminating the Generations עמ’ 32 – להראות חיבה בזמן הליווי, גם כשמלווים זרים.   .3

פעם, כשחבורת צוענים עברה לפני הסבא מסלבודקה, הוא ליווה אותם לדרכם ואמר: “צוענים הם העם האומלל ביותר 
בעולם. אין להם מנוחה ולא בית. הם מענים את עצמם ואת משפחותיהם בנדודים קשים. לכן יש לחמם את ליבם בפנים 
טובות, בחיוך ידידותי שיאיר את מסעותיהם.” כאשר הסבא ביקר במרחצאות בגרמניה הוא נהג ללוות רכבות יוצאות – 

שהנוסעים לא יצאו בלי אדם שיגלה כלפיהם אכפתיות.  
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חלק ה’: ביקור חולים

תלמוד בבלי, סוטה י”ד א’ – עלינו לבקר חולים כפי שהקב”ה ביקר את אברהם אבינו לאחר ברית המילה.   .1

הקב”ה ביקר חולים דכתיב וירא אליו ה’ באלוני ממרא, אף אתה בקר חולים.
 

הרב יצחק זילבר, משפטי השלום עמ’ 159 – כיצד יש לבקר חולים?   .2

בעיקר מצות ביקור חולים יש ...מספר חלקים: א( עשיית כל צרכיו; ב( שימצא נחת רוח עם חביריו המשתתפים בצערו; ג( 
שיתפללו עליו ...

חלק ו’: שמחת חתן וכלה

רמב”ם, הלכות אבל י”ד א’ – מצווה לשמח חתן וכלה.    .1

מצות עשה של דבריהם לשמח חתן וכלה... ואלו הן גמילות חסדים שבגופו.

תלמוד בבלי, כתובות י”ז א’ – ריקוד ופעלולים בחתונה.   .2

רב שמואל בר יצחק הוה מרקד אתלת. אמר רבי זירא קא מכסיף לן סבא! כד שכיב איפסיק עמודא דנהורא ביני דידיה 
לכולי עלמא...אמר רבי זירא אהני ליה שוטיה לסבא!

חלק ז’: לווית המת

קבורת המת נקראת חסד של אמת, מפני שכאשר אדם גומל חסד עם אדם בריא, עשויות להיות לו כוונות אנוכיות ותקווה לקבל 
על כך גמול. לעומת זאת, כאשר אדם גומל חסד עם המת ברור כי אינו מצפה לתמורה.

רמב”ם, הלכות אבל י”ד א’ – כיצד יש לקיים את מצוות הקבורה?    .1

מצות עשה של דבריהם ...ולעסוק בכל צרכי הקבורה לשאת על הכתף ולילך לפניו ולספוד ולחפור ולקבור...ואלו הן 
גמילות חסדים שבגופו...

פרק V. הזדמנויות בלתי צפויות לחסד

חלק א’: תפילה

הרב יחזקאל לווינשטיין, אור יחזקאל, מידות, עמ’ 173 – התפללו על צרכי הזולת, לדוגמה: על בריאות, זיווג הגון, הצלחה    .1
ופרנסה וכדומה.

התפילה כראוי אף היא דרך עליה במעשי חסד, בעת שמתפלל וחושב בתפילתו עבור הרבים מרגיל עצמו בעשיית חסד.



עולם חסד יבנה

מטרת האדם בעולמו 9

חלק ב’: כל המצוות

קיום מצוות מיטיב ִעם ַעם ישראל כולו.

1.  אורחות צדיקים, סוף שער האכזריות – על ידי קיום קפדני של המצוות אפשר להועיל הרבה לקהילה כולה.

גם זה תשובה לעניים האומרים: איך נעשה טובה? הלא אין בידינו מאומה ליתן צדקה! ואלו דברים של הבל הם, כי יכול 
ליתן צדקה במעשיו הטובים ובקיום המצוות, אשר יזהר בעבודת הבורא ית’ בכל יכלתו, ובזכות הטובים והצדיקים הקב”ה 

מטיב לעולם ומפרנסם, היש צדקה גדולה מזאת? 

רבי יעקב עדס, התקרבות לשם, עמ’ 17 – אפילו מצווה קטנה מועילה הרבה לעם ישראל.   .2

בשעה שאדם עוסק בתורה הוא עוזר לכל עם ישראל כולו ...ועי”ז מתרבה שפע ברכה והצלחה לכל ישראל ופעמים שאדם 
לומד שעה וכשסיים יש לו הרגשה שלא עשה מספיק בשעה זו ובאמת אינו יכול לדעת איזה ישועות הביא לעם ישראל 
בשעה זו של לימוד...ולאו דוקא בלימוד תורה כן אלא בכל מצוה ומצוה שבן אדם עושה כן הוא...ולא רק בלימוד תורה 

ובעשיית מצוות אלא בהמנעות אדם מעבירה הרי הוא עוזר לכל עם ישראל.

חלק ג’: חסד עצמי

1.  ויקרא רבה ל”ד ג’ – רגישות לנשמה היא חסד.

גומל נפשו איש חסד – זה הלל הזקן, שבשעה שהיה נפטר מתלמידיו היה מהלך והולך עמהם. אמרו לו תלמידיו לאן אתה 
הולך? אמר להם לגמול חסד עם הדין אכסניא בגו ביתא. אמרו לו כל יום אית לך אכסניא אמר להם והדין נפשא עלובא לאו 

אכסניא היא בגו גופא יומא דין היא הכא למחר לית היא הכא.

הרב יחזקאל לוינשטיין, אור יחזקאל, מידות, עמ’ 179 – לימוד תורה וקיום מצוות הם מעשי חסד המזינים את הנשמה.   .2 

יתכן שיעשה חסד עם עצמו ואף זה יקרא בשם חסד...כי הנפש נחשב לזר אצלו וכיון שעושה חסד עם זר מיקרי עשיית 
חסד...חסד זה מן הנכבדים בין מעשי חסד...כאן בעוה”ז נמצא במצב של דחקות ועניות ונצרך למעשי הטבה של האדם...

ומעתה כל מצוה ומצוה שאדם עושה חייב לעשותה בגדרי חסד ורחמים לנפש.

פרק VI. הגישה שצריכה להתלוות למעשי חסד

מהי הגישה שראוי לאמץ בזמן מעשה חסד? לשאלה שני פנים: 1( מהי הגישה הראויה בזמן עזרה לזולת?

2( לאיזו תגובה עלינו לצפות מאדם שעמו אנו גומלים חסד?

מיכה ו’ ח’ – אהבת חסד.   .1

הגיד לך אדם מה טוב ומה ה’ אלקיך דורש מעמך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלקיך.
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הרב שלמה וולבה, עלי שור, כרך ב’, עמ’ 205 – כאשר אוהבים חסד, גומלים חסד אמיתי.   .2

וביארו חז”ל אהבת חסד זה גמילות חסדים )סוכה מט:(. נמצאנו למדים מכאן, כי גמילות חסדים צריכה לצמוח מאהבת 
חסד דוקא. ..מעשה חסד בלי אהבת חסד ...לפי הגדרת חז”ל עדיין אין זה חסד גמור.  

3.  שם, עמ’ 206 – לחולל שינוי מהותי בעצמנו.

נמשיך בפעולות של חסד יום יום, אך הפעם ננסה לעשותן ממש בלב שלם ולעורר בנו אהבת חסד.

הרב ישראל מילר, A Career of Chesed,www.innernet.org.il – אין לצפות לתודה מהזולת.   .4

השמחה שבחסד מגיעה רק כאשר מבצעים אותו ללא ציפייה לאף תמורה, כולל הכרת טובה. אידיאליסטים רבים מדי 
מתאכזבים כאשר הם מאמצים להם גישה של אחרי-הכל-עשיתי-להם-טובה, בשכחם שהערכה אמיתית הינה יקרת ערך 

ונדירה. אם אתם מנסים לדבוק בצלם אלוקים, היו כמוהו; גמלו חסד בידיעה שרוב האנשים לא יהיו אסירי תודה, והתייחסו 
ליוצאים מן הכלל הזה כבונוס מפתיע. 

פרק VII. צמיחה והתפתחות אישית בתחום החסד

אף על פי שמצווה לגמול חסד אפילו אם הוא מגיע מכוונות אנוכיות, המטרה שבפנינו היא להפוך לאנשים אלטרואיסטיים באמת.

הרב ד”ר אברהם י. טוורסקי,  Do Unto Others, הוצאת אנדרוז מק’פיל, עמ’ 19   .1

תיאוריית כאוס עכשווית מניחה שפרפור כנפיו של פרפר בשמי מקסיקו, למשל, די בו ליצור זרם שיעלה אדווה שתקיף 
את העולם ותגיע לגאות באוסטרליה. פירוש התיאוריה הזו בעיניי הוא שלכל מעשה שלנו, אפילו מעשה קטן כמו פרפור 

כנפיים, יש השלכות מרחיקות לכת להווה ומי יודע לעוד כמה זמן. אולי האיש שעליו אספר לכם הכיר את התיאוריה הזו...

לפני שנים אירח תלמיד חכם נודע בשם רבי עקיבא אייגר כמה אורחים לליל הסדר. אורח אחד הפיל בטעות את גביע היין 
שלו. כדי למנוע ממנו מבוכה רבי עקיבא אייגר מייד נענע את רגל השולחן בברכו וגרם לכך שגביעים נוספים יתנודדו ותוכנם 

יישפך, כל זאת כדי להראות שהשולחן הרעוע, ולא האורח, הוא שגרם לתקלה.

רבי עקיבא אייגר מציג כאן את התגלמות האופי האציל. התגובה הראשונית שלו מראה לנו להיכן יכול להגיע אדם שפועל 
כל הזמן מתוך טוב, מתוך דאגה לכבוד הזולת כאילו היה הכבוד שלו. הרגל הנתינה היה חקוק עמוק כל כך ברבי עקיבא 

אייגר, שהוא מייד ביצע כל מעשה טוב שיש ביכולתו.

הרב שלמה וולבה, עלי שור, כרך א’, עמ’ 94 – להתרחב אל מעבר לגבולות העצמי.   .2

יש לכל אדם מדה וגבול עד כמה הוא מוכן לעשות חסד. עבודת החסד היא להרחיב גבול הנכונות הזאת ולהרבות בחסד.

הרב אליהו דסלר, מכתב מאליהו, כרך א’ – להשתמש ביצירתיות.   .3

יצייר אדם בנפשו את צרת חברו ודאגותיו לכל פרטיהם וחלקיהם ואז ישא בעול עמו וירחמהו; כן בציירו לנפשו את גודל 
שמחת רעהו ואושרו בהשיגו את אשר יידרש לו. אז בידעו כי בידו הוא לסבב אושר רב כזה לרעהו בנתינתו, הלא תקל לו 

הנתינה.
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רמח”ל, מסילת ישרים, פרק י”ט – פיתוח חמלה וטוב לב.   .4

כללו של דבר, הרחמנות וההטבה צריך שיהיה תקועה בלב החסיד לעולם, ותהיה מגמתו תמיד לעשות קורת רוח לבריות 
ולא לגרום להם שום צער.

הרב משה קורדברו, תומר דבורה, פרק ג’ – השאיפה היא לראות בעצמנו אב ואם לסובבים אותנו ולדאוג להם ככל יכולתנו.   .5 

החכמה אב לכל הנמצאות...כך יהיה הוא אב לכל יצוריו של הקב”ה ולישראל עיקר... ויבקש תמיד רחמים וברכה לעולם 
כדרך שהאב העליון רחמן על הויותיו...


