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SOURCE SHEETS: 
IS BEING GOOD THE MOST IMPORTANT THING? 

 
By Rabbi Dr. Nachum Amsel 

 
These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by 
Urim, or the upcoming books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or 

“The Encyclopedia of Jewish Values: Man to G-d” to be published in the future. 

 
 
 י נדרים ל:ירושלמ( 1

 תולדות ספר זה( ה בראשית) אומר עזאי בן. בתורה גדול כלל זהו אומר עקיבה רבי. כמוך לרעך ואהבת
 .מזה גדול כלל זה אדם

 
 שבת לא. ( 2

 על עומד כשאני כולה התורה כל שתלמדני מנת על גיירני: לו אמר, שמאי לפני שבא אחד בנכרי מעשה
ר לו: דעלך סני לחברך לא תעביד  זו היא אמ. גייריה, הלל לפני בא. שבידו הבנין באמת דחפו. אחת רגל

 כל התורה כולה, ואידך  פירושה הוא, זיל גמור.
 
 דברים טז:כ( 3

ְחֶיה ְוָיַרְשָת ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר  ְרדֹּף ְלַמַען תִּ  יָך נֵֹּתן ָלְך:ֶק ֱאֹל ד'ֶצֶדק ֶצֶדק תִּ
 
 מיכה ו:ח ופירוש אבן עזרא( 4

יד גִּ ְמָך דֹוֵרש ד'-ּוָמה ּטֹוב-ַמה ָאָדם ְלָך הִּ י מִּ ם כִּ ְשָפט ְוַאֲהַבת ֲעש-אִּ םֹוֹּת מִּ  יָך:  ֶק ֱאֹל-ֶחֶסד ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת עִּ
מה טוב בעיניו שתעשה  ’דזאת היא תשובת הנביא ככה הגיד לך אתה האדם האומר במה אקדם  - הגיד

משפט שלא תעשה עול בעמיתך ולא תוננו בדיבור או בהון והוא איננו מבקש אילים ולא בנך רק עשות 
 רק תעשה חסד עמו בכל יכולתך והצנע לכתך עם השם לבדו שתלך בדרכיו בתם לבב הפך קשי עורף:

 
 דברים ו:יח ופירוש הרמב"ן( 5

יָת ַהָיָשר ְוַהּטֹוב ְבֵעיֵני  יַטב ָלְך ּוָבאָת ְוָיַרְשָת ֶאת ד'ְוָעשִֹּּ ְשַבע -ֶרץ ַהּטָֹּבה ֲאֶשרָהָא -ְלַמַען יִּ  ַלֲאבֶֹּתיָך: ד'נִּ
וזה ענין גדול, לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכניו ורעיו וכל משאו ומתנו ותקוני 
הישוב והמדינות כלם, אבל אחרי שהזכיר מהם הרבה, כגון לא תלך רכיל )ויקרא יט טז(, לא תקום ולא 

וד על דם רעך )שם פסוק טז(, לא תקלל חרש )שם פסוק יד(, מפני שיבה תטור )שם פסוק יח(, ולא תעמ
תקום )שם פסוק לב(, וכיוצא בהן, חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב והישר בכל דבר, עד שיכנס בזה 

 ...הפשרה ולפנים משורת הדין,
 
 שמות טו:כו ומכילתא בשלח "ויסע" א שמות טו:כו( 6

ֹּאֶמר  םַוי ְש -אִּ היָך ֶק ֱאֹל ד'ַמע ְלקֹול ָשמֹוַע תִּ ְצֹוָתיו ְוָשַמְרָת ָכל ְוַהָיָשר ְבֵעיָניו ַתֲעשֶֹּ -ֻחָקיו ָכל-ְוַהֲאַזְנָת ְלמִּ
ֹּא-ַהַמֲחָלה ֲאֶשר ם ל ְצַריִּ י ְבמִּ ְמתִּ י -שַֹּ י ֲאנִּ ים ָעֶליָך כִּ  רְֹּפֶאָך: ד'ָאשִֹּּ

מונה רוח הבריות נוחה הימינו ומעלין והישר בעיניו תעשה זה משא ומתן מלמד שכל מי שנושא ונותן בא
 .להעליו כאלו קיים את כל התורה כו

 
 מכילתא בשלח על שמות טו:כו( 7

 ומעלין הימינו נוחה הבריות רוח באמונה ונותן שנושא מי שכל מלמד ומתן משא זה תעשה בעיניו והישר
 .כולה התורה כל את קיים כאלו עליו

 
 סנהדרין קכ.( 8

 גזר עליהם נחתם ולא הכל על עברו המבול דור שהרי, חמס של כחה גדול כמה וראה אב: יוחנן רבי אמר
 את משחיתם והנני מפניהם חמס הארץ מלאה כי( ו׳ בראשית) שנאמר, בגזל ידיהם שפשטו עד דינם

  .הארץ

 
 אבן שלמה א:ב( 9

 ר חיות האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המידות, ואם לאו למה לו חיים?קעי
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 ת לא.שב( 10
 עסקת, לתורה עתים קבעת, באמונה ונתת נשאת: לו אומרים לדין אדם שמכניסין בשעה: רבא אמר

 לישועה, פלפלת בחכמה, הבנת דבר מתוך דבר? צפית, ורביה בפריה
 

 מכות כד.( 11
...  עשרה אחת על והעמידן דוד בא... למשה לו נאמרו מצות עשרה ושלש מאות שש: שמלאי רבי דרש

ודובר מישרים מואס בבצע מעשקות  צדקות הולך"( ל״ג ישעיהו: )דכתיב, שש על והעמידן עיהויש בא
זה  "הולך צדקות( "1. "נוער כפיו מתמוך בשוחד אוטם אזנו משמוע דמים ועוצם עיניו מראות ברע

ינו זה שא "ודובר מישרים( "2. "כי ידעתיו למען אשר יצוה וגו׳"אברהם אבינו, דכתיב: )בראשית י״ח( 
נוער כפיו מתמוך ( "4כגון ר׳ ישמעאל בן אלישע. " מואס בבצע מעשקות( "3מקניט פני חבירו ברבים. 

דלא שמע בזילותא דצורבא מרבנן " אוטם אזנו משמוע דמים( "5כגון ר׳ ישמעאל בר׳ יוסי.  "בשוחד
אמר ר׳ חייא בר כדרבי חייא בר אבא, ד "ועוצם עיניו מראות ברע( "6ושתיק, כגון ר״א ברבי שמעון. 

הוא מרומים ישכון "אבא: זה שאינו מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה. וכתיב: )ישעיהו ל״ג( 
 ".]וגו׳[

 
 מדרש ילקוט שמעוני, שמואל א' כה:קלד, מדרש שמואל כג:ח( 12

 ככופר בעיקר. ללמדך שכל הכופר בגמילות חסדים…
 

 בראשית יח:יט( 13
יו ְלַמעַ  י ְיַדְעתִּ יא  ד'ֵביתֹו ַאֲחָריו ְוָשְמרּו ֶדֶרְך -ָבָניו ְוֶאת-ן ֲאֶשר ְיַצֶּוה ֶאתכִּ ְשָפט ְלַמַען ָהבִּ  ד'ַלֲעשֹוֹּת ְצָדָקה ּומִּ

ֶבר ָעָליו:-ַאְבָרָהם ֵאת ֲאֶשר-ַעל  דִּ
 

 אהבת חסד, הקדמה ב( 14
הכבושה אשר דרך ... מדכתב סתם את הדרך בה"א הידיעה, ולא באר איזה דרך, מסתמא היא הדרך 

 בה אבינו הראשון, הוא אברהם, שהיה דבור כל ימיו במידת חסד...
 

 בבא קמא ק.( 15
זו  "ילכו"זו גמילות חסדים,   "את הדרך", חייהם בית  זה "להם והודעת"( י״ח שמות: )יוסף רב כדתני

 .זו קבורה" בה"ביקור חולים, 
 

 ט וסוטה יד.כח:יג:ה, דברים ( 16
יָראּו ְוֶאתֵק ֱאֹל ד'ַאֲחֵרי  ְדָבקּון: -יֶכם ֵתֵלכּו ְואֹּתֹו תִּ ְשָמעּו ְואֹּתֹו ַתֲעבֹּדּו ּובֹו תִּ ְשמֹּרּו ּוְבקֹּלֹו תִּ ְצֹוָתיו תִּ  מִּ

יְמָך  ְשַבע ד'ְיקִּ ְשמֹּר ֶאת-לֹו ְלַעם ָקדֹוש ַכֲאֶשר נִּ י תִּ ְצֹות -ָלְך כִּ ְדָרָכיו:יָך ֶק ֱאֹל ד'מִּ  ְוָהַלְכָת בִּ
 

 כבר והלא? שכינה אחר להלך לאדם לו אפשר וכי? תלכו יכםאלק ה׳ אחרי( יג דברים: )בדכתי מאי
אלא להלך אחר מדותיו של הקב״ה, מה הוא מלביש  "יך אש אוכלה הואִּ קכי ה׳ אל"ברים ד( ד: )נאמר

ערומים, דכתיב: )בראשית ג( ויעש ה׳ אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם, אף אתה הלבש 
קב״ה ביקר חולים, דכתיב: )בראשית יח( וירא אליו ה׳ באלוני ממרא, אף אתה בקר חוליםֹּ ערומיםֹּ ה

ים את יצחק בנו, אף קה( ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהקב״ה ניחם אבלים, דכתיב: )בראשית כ
 אתה נחם אבליםֹּ הקב״ה קבר מתים, דכתיב: )דברים לד( ויקבר אותו בגיא, אף אתה קבור מתים.

 
 טה יד.סו( 17

 אלהים ה׳ ויעש": דכתיב, חסדים גמילות תחילתה חסדיםֹּ  גמילות וסופה חסדים גמילות תחלתה תורה
 "ויקבר אותו בגיא."וסופה גמילות חסדים, דכתיב:  "ולאשתו כתנות עור וילבישםֹּ  לאדם

 
 #2 #1שמונה עשרה, ברכות ( 18
ים... ים טֹובִּ ים ְבחֶ ... גֹוֵמל ֲחָסדִּ ים ְמַכְלֵכל ַחיִּ ים. ְורֹוֵפא חֹולִּ ים. סֹוֵמְך נֹוְפלִּ ים ַרבִּ ים ְבַרֲחמִּ ֶסד. ְמַחֶיה ֵמתִּ

ים יר ֲאסּורִּ  ...ּוַמתִּ
 

 שמירת הלשון א:ז( 19
יד ְלָך ָאָדם מַ  גִּ יָכה ו' ח'(, "הִּ ְתָבַרְך, ֶשָעֶליָה ֶנֱאַמר )מִּ ְצָוה זֹו ְבֵעיֵני ה' יִּ ּוָמה  ה ּטֹוב,ּוֶבֱאֶמת ַמה ְמאֹּד ְגדֹוָלה מִּ

ְשָפט ְשָפט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד" ְוגֹו'. ְוָאְמרּו ֲחַז"ל )ֻסָכה מ"ט ע"ב(, ֲעׂשֹות מִּ ם ֲעׂשֹות מִּ י אִּ ְמָך, כִּ ֶזה  - ה' דֹוֵרש מִּ
ין, ְוַאֲהַבת ֶחֶסד  ְדָרָכיו -ַהדִּ "ְוָהַלְכָת בִּ ְצָוה דִּ ים, ְוַגם הּוא ְמַקֵים ָבֶזה ַהמִּ ילּות ֲחָסדִּ י זֹו ְגמִּ ְפרִּ יָתא ְבסִּ ְדאִּ ", כִּ

ים כ"ח ט'(, "ָלֶלֶכת ְבָכל ְדָרָכיו"  ֵאּלּו ַדְרֵכי ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא, ֶשֶנֱאַמר )ְשמֹות ל"ד ו'(,  -ַעל ַהָפסּוק )ְדָברִּ
יעָ  יַנן )ָבָבא ְמצִּ ם ְוַרב ֶחֶסד" ְוכּו'. ְוָאְמרִּ א ל' ע"ב(, ָתֵני ַרב יֹוֵסף )ְשמֹות "ה' ה', ֵקל ַרחּום ְוַחנּון, ֶאֶרְך ַאַפיִּ

ים: -י"ח כ'(, "ְוהֹוַדְעָת ָלֶהם ֶאת ַהֶדֶרְך"  ילּות ֲחָסדִּ  זֹו ְגמִּ
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 יא, ירמיהו ט:ד, ז:ט, ה:ב, כב:יג, מיכה ב:ב-עמוס ב:ז, ה:ז, מיכה ו:י'( 20
ים ֹּאש ֶאֶרץ-ֲעַפר-ַעל ַהשֲֹּאפִּ ים ְבר ים ְוֶדֶרְך ַדּלִּ יש ַיּטּו ֲעָנוִּ יו ְואִּ  ֵשם-ֶאת ַחֵּלל ְלַמַען ַהַנֲעָרה-ֶאל ֵיְלכּו ְוָאבִּ

י  : ָקְדשִּ
ים ְשָפט ְלַלֲעָנה ַההְֹּפכִּ יחּו ָלָאֶרץ ּוְצָדָקה מִּ נִּ   :הִּ

ֹּא ֵביתֹו בֶֹּנה הֹוי ֶתן-ְבל ֹּא יִּ ָנם ּופֲֹּעלֹו ל ְשָפט ְבֵרֵעהּו ַיֲעבֹּד חִּ ֹּא מִּ יֹוָתיו ְבל  לֹו:-ֶצֶדק ַוֲעלִּ
ש עֹוד ְרָמה: ע ְוֵאיַפת ָרזֹון ְזעּוָמה:ע אְֹּצרֹות ֶרשַ ָרשָ  ֵבית ַהאִּ יס ַאְבֵני מִּ ֹּאְזֵני ֶרַשע ּוְבכִּ  ַהֶאְזֶכה ְבמ

יש ֹּא ֶוֱאֶמת ְיָהֵתּלּו ְבֵרֵעהּו ְואִּ ְמדּו ְלשֹוָנם ַדֶברְיַדֵבר ל ְלאּו:-ּו לִּ  ֶשֶקר ַהֲעֵוה נִּ
ים ַאֲחֵרי ְוָהֹלְך ַלָבַעל ְוַקֵּטר ַלֶשֶקר ָשֵבעַ ְוהִּ  ְוָנאֹּף ָרצֹּחַ  ֲהָגנֹּב ים ֱאֹלהִּ ֹּא ֲאֶשר ֲאֵחרִּ  :ְיַדְעֶתם-ל

ם ַחי ָשֵבעּו: ד'-ְואִּ ֹּאֵמרּו ָלֵכן ַלֶשֶקר יִּ  י
 

 תהילים טו( 21
ד  ְזמֹור ְלָדוִּ י ד'מִּ י-מִּ ְשכֹּן ְבַהר ָקְדֶשָך:-ָיגּור ְבָאֳהֶלָך מִּ ים ּו יִּ ְלָבבֹו: פֵֹּעל ֶצדֶ הֹוֵלְך ָתמִּ ֹּאק ְודֵֹּבר ֱאֶמת בִּ ָרַגל | -ל

ֹּא-ַעל ֹּא-ְלשֹּנֹו ל ה ְלֵרֵעהּו ָרָעה ְוֶחְרָפה ל א ַעלנָ -ָעשָֹּ ְבֶזה -שָֹּ ְמָאס ְוֶאתְקרֹּבֹו: נִּ ְרֵאי -ְבֵעיָניו נִּ ְשַבע ְיַכֵבד נִּ  ד'יִּ
ֹּא ָימֹּר: ַכְספֹו  ֹּאְלָהַרע ְול ֹּאָנקִּ -ָנַתן ְבֶנֶשְך ְושַֹּחד ַעל-ל מֹוט ְלעֹוָלם:-י ל ֹּא יִּ ה ֵאֶּלה ל  ָלָקח עֹּשֵֹּ

 
 סידור, ברכות השחר( 22

ים ְוָהֵרָאיֹון  ֵאּלּו כּורִּ יעּור ַהֵפָאה ְוַהבִּ ים ֶשֵאין ָלֶהם שִּ ים ְוַתְלמּוד תֹוָרהְדָברִּ ילּות ֲחָסדִּ  :ּוְגמִּ
ֵפירֹוֵתיֶהם בָ  ֵאּלּו ה אֹוָתם אֹוֵכל מִּ ים ֶשָאָדם עֹושֶֹּ עֹוָלם ַהֶזה ְוַהֶקֶרן ַקֶיֶמת לֹו ְלעֹוָלם ַהָבא. ְוֵאּלּו ֵהן. ְדָברִּ

בּוד ָאב ָוֵאם.  יםכִּ ילּות ֲחָסדִּ ים. ְוַהְשָכַמת בֵ ּוְגמִּ ים. ְוַהְכָנַסת אֹוְרחִּ קּור חֹולִּ ַהְכֶנֶסת. ַוֲהָבַאת ָשלֹום ֵבין  ית. ּובִּ
ְשתֹו.  יש ְלאִּ  :ְלמּוד תֹוָרה ְכֶנֶגד ֻכָּלםְוַת ָאָדם ַלֲחֵבירֹו. ּוֵבין אִּ

 
 פירוש העמק דבר על דברים ו:יח( 23 

עוד יש לעשות גמ"ח בין אדם לחבירו באותה שעה כמו שעשה יהושע ב"נ שתיקן  - ועשית הישר והטוב
 אז עשר תקנות בין אדם לחבירו כדאי' שלהי פ' מרובה:

אים טובה וברכה לעולם וה"ה שכל מצות אלו שדברים אלו של גמ"ח מבי  - למען ייטב לך ובאת וגו' 
 לעולם אלא באותה שעה מוזהרים ביותר כמש"כ לעיל וע' להלן י"ב כ"ח:

 
 ויקרא יט:יח( 24

ֹּא  ֹּא-ל קֹּם ְול ּטֹּר ֶאת-תִּ י -תִּ  :ד'ְבֵני ַעֶמָך ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך ֲאנִּ
 

 מלאכי ב:י'( 25
ְבַגד ַמדּועַ  ְבָרָאנּו ֶאָחד ל-ֵא  ֲהלֹוא ְלֻכָּלנּו ֶאָחד ָאב ֲהלֹוא יש נִּ יו אִּ ית ֲאבֵֹּתינּו:ְלַחּלֵ  ְבָאחִּ  ל ְברִּ

  
 משלי כא:ג, סוכה מט:( 26

ְבָחר לַ  ְשָפט נִּ ָזַבח: ד'ֲעשֹּה ְצָדָקה ּומִּ  מִּ
 ."מזבח ׳לד נבחר ומשפט צדקה עשה"( :גכא משלי) שנאמר, הקרבנות מכל יותר צדקה העושה גדול

 
 ה ג:יגצפני( 27

ית ָרֵאל ְשֵארִּ שְֹּ ֹּא יִּ ֹּא ַעְוָלה ַיֲעשֹּּו-ל ֹּא ָכָזב ְיַדְברּו-ְול ָמֵצא-ְול יֶהם יִּ ית ְלשֹון ְבפִּ י ַתְרמִּ ְרעּו ֵהָמה-כִּ  ְוֵאין ְוָרְבצּו יִּ
יד  :       ַמֲחרִּ

 
 אבות ד:יז ( 28

ם הבא. ויפה שעה העול חיי מכל. הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת שעה יפה אומר היה הוא
 אחת של קורת רוח בעולם הבא. מכל חיי העולם הזה:

 
 משנה אבות ו:ט( 29
 אלא. ומרגליות טובות אבנים ולא זהב ולא כסף לא לאדם לו מלוין אין. אדם של פטירתו שבשעת לפי ...

 .בלבד טובים ומעשים תורה
 

 סוטה ג:( 30
 .לעוה״ב לפניו והולכת מקדמתו  בעוה״ז אחת מצוה העושה כל: יונתן א״ר נחמני בר שמואל א״ר

 
 מדרש תהילים קיח:יז( 31

רעבים הייתי,  מאכיל אומר והוא, מלאכתך היה מה לאדם לו אמרו הבא לעולם - צדק שערי לי פתחו
רעבים הכנס בו, משקה צמאים הייתי, והם אומרים לו זה השער הם יאמרו לו זה השער לה׳ מאכיל ו

נס בו, מלביש ערומים הייתי, והם אומרים לו זה השער לה׳, מלביש ערומים לה׳, משקה צמאים הכ
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הכנס בו, וכן מגדל יתומים, וכן עושי צדקה, וכן גומלי חסדים, ודוד אמר אני עשיתי את כולם, יפתחו לי 
 ה.-את כולם, לכך נאמר פתחו לי שערי צדק אבוא בם אודה י

 
 מדרש תנא דבי אליהו רבה יח( 32

הא כיצד עשה אדם דברים מכוערים ודברים שאינן  כמים מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוךוכן אמרו ח
תיכם היו מבדילים ביניכם כי אם עונו"( :בנט ישעיהוראויים מעשיו מרחיקים אותו מן השכינה שנאמר )

אבל אם עשה אדם מעשים טובים מקרבין אותו  "יכם וחטאתיכם הסתירו פנים מכם משמועקלבין אל
 ו' )ישעיה נז:טו(כי כה אמר רם ונשא וג"ינה שנאמר )שם נז( אצל השכ

 
 מורה נבוחים ג:מח, ז, דברים כה:טו-:יב, דברים כב:ושמות כ( 33

יָך-ֶאת ַכֵבד ֶמָך-ְוֶאת ָאבִּ כּון ְלַמַען אִּ  :ָלְך נֵֹּתן יָךֶק ֱאֹל ד' ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ַעל ָיֶמיָך ַיֲארִּ
י ָקֵרא כִּ פֹור-ַקן יִּ ים ָהָאֶרץ-ַעל אֹו ֵעץ-ְבָכל ַבֶדֶרְך ֶניָךְלפָ |  צִּ ים אֹו ֶאְפרֹּחִּ ים אֹו ָהֶאפְ -ַעל רֶֹּבֶצת ְוָהֵאם ֵביצִּ רֹּחִּ
ֹּא-ַעל ים ל ַקח ָהֵאם ַעל-ַהֵביצִּ ים: -תִּ ַקח-ָהֵאם ְוֶאת-ַשֵּלַח ְתַשַּלח ֶאתַהָבנִּ ים תִּ יַטב ָלְך -ַהָבנִּ ְוַהֲאַרְכָת ָלְך ְלַמַען יִּ

ים  :ָימִּ
ְהֶיה ָוֶצֶדק ְשֵלָמה ֶבןֶא  ְהֶיה ָוֶצֶדק ְשֵלָמה ֵאיָפה ָּלְך-יִּ יכ ְלַמַען ָּלְך-יִּ נֵֹּתן  יָךֶק ֱאֹל ד' ֲאֶשרַעל ָהֲאָדָמה  ּו ָיֶמיָךַיֲארִּ

 ָלְך:
 

וזה הטעם גם כן ב'שילוח הקן', כי הביצים אשר שכבה האם עליהם והאפרוחים הצריכים לאמם על 
וכשישלח האם ותלך לה, לא תצטער בראות לקיחת הבנים. ועל הרוב יהיה הרוב אינם ראויים לאכילה, 

ואם אלו הצערים הנפשיים חסר  סיבה להניח הכל, כי מה שהיה לוקח ברוב הפעמים אינו ראוי לאכילה:
 התורה עליהם בבהמות ובעופות, כל שכן בבני האדם כולם.

 
 פירוש רש"י על בראשית יא:לב( 34

לפיכך קראו הכתוב מת,  ...ולמה הקדים הכתוב מיתתו של תרח ליציאתו של אברם...  - בחרן תרח וימת

 והצדיקים אף במיתתן קרוים חיים... )ס״א ועוד( שהרשעים אף בחייהם קרוים מתים

 
 שמירת הלשון א:ז( 35
ַדת ַהֶחֶסד ְלַמְעָלה, ְכמֹו ֶשָאְמרּו ֲחַז"ל, ֶשאֹוֵמר ַהָקדֹו ... ש ָברּוְך הּוא, ּוָמה ֵאּלּו, ֶשֵהן ְבַעְצָמן ּוָבֶזה ְמעֹוֵרר מִּ

ים, ַעל ַאַחת ַכָמה י ָמֵלא ֶחֶסד ְוַרֲחמִּ י, ֶשֲאנִּ ם ֶזה, ֲאנִּ ין ֶחֶסד ֶזה עִּ ין ֶחֶסד, עֹוׂשִּ יכִּ עֹוד ָאְמרּו ֲחַז"ל ...ַכָמה ו ְצרִּ
ים(, ַהֶחֶסד עֹוֵמד לֹו ָלָאָדם ַעד סֹוף ָכל ַהד ּלִּ ים ק"ג י"ז(, "ְוֶחֶסד ה' ֵמעֹוָלם )ְבַיְלקּוט ְתהִּ ּלִּ ֹורֹות, ֶשֶנֱאַמר )ְתהִּ

ְׂשָרֵאל, ַבְישָ  דֹות טֹובֹות ֶשֻהְטְבעּו ְביִּ ְשֹלָשה מִּ יא ַאַחת מִּ ָדה זֹו הִּ ים ְוַעד עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו" ְוכּו', ּומִּ ים, ַרֲחָמנִּ נִּ
ים, ְכמֹו ֶשָאְמרּו ֲחַז"ל )ְיבָ   מֹות ע"ט.(:ְוגֹוְמֵלי ֲחָסדִּ

 
 פירוש רש"י על בראשית ו:ט( 36

 של צדיקים מעשים טוביםבר אחר, ללמדך שעיקר תולדותיהם ד ...  - דיקצ איש נח נח תולדת אלה
 

 מדרש ילקוט שמעוני תתקלז ( 37
תוב כאלו זכה, תלמוד צאו עני ונתפרנס בה מעלה עליו הכאמר רבי אלעזר בן עזריה מנין למאבד סלע ומ

גר ליתום ולאלמנה יהיה, והרי דברים קל וחומר ומה מי שלא נתכוון לזכות וזכה מעלה עליו לומר ל
 .הכתוב כאלו זכה, מי שמתכוון לזכות וזכה על אחת כמה וכמה

 
 ישעיה נו:א( 38
ְמרּו ד' ָאַמר כֹּה ְשָפט שִּ י ְצָדָקה ַוֲעשֹּּו מִּ י ְקרֹוָבה-כִּ י ָלבֹוא ְישּוָעתִּ ְדָקתִּ גָ לְ  ְוצִּ  לֹות:הִּ

 
 בראשית יח:ג ורש"י שם( 39

ֹּאַמר ֲאד ם-ַוי י ֵחן ְבֵעיֶניָך ַאל-ָֹּני אִּ  ָנא ַתֲעבֹּר ֵמַעל ַעְבֶדָך:-ָנא ָמָצאתִּ
 האורחים, את ויכניס שירוץ עד לו להמתין להקב״ה אומר והיה - ׳ויאמר אדני אם נא וגו

 
 מדרש ילקוט שמעוני יח:פב( 40

נסת אורחים מהקבלת פני שכינה דכתיב ויאמר אם נא מצאתי חן אמר רב יהודה אמר רב גדולה הכ
בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך. אמר ר' אלעזר בוא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם מדת בשר 

עבדך. אמר ר' ודם אין קטן אומר לגדול המתן עד שאבוא אצלך אבל בהקב"ה כתיב אל נא תעבור מעל 
יוחנן ששה דברים שאדם עושה אותם אוכל מפירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ואלו 
הן הכנסת אורחים ובקור חולים והשכמת בית המדרש ועיון תפלה והמגדל בניו לתלמוד תורה והדן את 

בין אדם לחבירו ותלמוד חבירו לכף זכות. ובהני שייכי נמי כבוד אב ואם וגמילות חסדים והבאת שלום 
 תורה כנגד כולן:

 



5 

 

 
 כף החיים פלאגי ה:ו( 41

גדולה הכנסת אורחים כהשכמת בית המדרש, ורב דימי אמר יותר מהשכמת בית המדרש, אמר רב 
יהודה אמר רב, גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה, ומהדברים שאדם אוכל מפירותיהם 

עולם הבא, אחד מהם הוא הכנסת אורחים, ובספר החסידים סימן כו בעולם הזה והקרן קיימת לו ל
כתב, בא וראה כמה גדול פת לעוברי דרכים, שהרי מיכה שעשה הפסל והעמידו אצל המשכן, עד שהיו 
מתערבים עשן הפסל ועשן המערכה, ואמר הקדוש ברוך הוא הניחו לו, לפי שהיתה פיתו מצויה לעוברי 

 שא אמרו דנכתב שמו של מיכה כשם הצדיקים, לפי שהיה מקבל אורחים:דרכים, ובמדרש רבה פרשת נ

 
 ופירוש משנה ברורה ח( ( רמ"א, שולחן ערוך, אורח חיים שלג:א, 42

 ם צורך מצוה מותר גם כן )ח( לצורך אורחיםמשו שהתירו שבות וכל
תר מהקבלת שבעה"ב המזמנם עושה מצוה וכמו שאחז"ל דגדולה הכנסת אורחים יו -לצורך אורחים 

 .י השכינהפנ
 

 רש"י על בראשית יא:ט (43
למד שאין להם חלק לעולם הבא, וכי אי זו קשה של דור המבול או של דור הפלגה, אלו לא  - ומשם הפיצם

פשטו יד בעיקר, ואלו פשטו יד בעיקר להלחם בו, ואלו נשטפו ואלו לא נאבדו מן העולם, אלא שדור המבול היו 

בה ביניהם, לכך נאבדו, ואלו היו נוהגים אהבה וריעות ביניהם, שנאמר שפה אחת ודברים גזלנים והיתה מרי

 אחדים, למדת ששנאוי המחלוקת וגדול השלום:

 
 ברכות יט:, רמב"ם, הלכות שבת כו:כג, שולחן ערוך, יורה דעה, שעב:א( 44

 .שבתורה תעשה לא[ את] שדוחה הבריות כבוד גדול: שמע תא
 .שבתורה תעשה לא את שדוחה ותהברי כבוד גדול
 כדי שיצא סתם לו יקראו אלא לו להגיד אין ידע ולא המת עם באהל והוא ערום ששוכב כהן הגה

טומאה דרבנן  ... אם אבל ... עצמו שילביש עד להמתין אסור לו הגידו כבר אם אבל תחלה עצמו שילביש
 .ילביש עצמו תחלה דגדול כבוד הבריות

 
 ז-ישעיהו נח:ה( 45

ְהֶיה ֲהָכֶזה ֹּאשֹו ְכַאְגמֹּן ֲהָלכֹּף ַנְפשֹו ָאָדם ַענֹות יֹום ֶאְבָחֵרהּו צֹום יִּ ק ר יעַ  ָוֵאֶפר ְושַֹּ ְקָרא ֲהָלֶזה ַיצִּ  ְויֹום צֹום-תִּ
ים הַ  ֶרַשע ַחְרֻצבֹות ַפֵתחַ  ֶאְבָחֵרהּו צֹום ֶזה ֲהלֹוא: ד'לַ  ָרצֹון יֵתר ֲאגֻדֹות מֹוָטה ְוַשַּלח ְרצּוצִּ מֹוָטה -ם ְוָכלָחְפשִּ

יְתַנֵתקּו:  ת כִּ יא ָביִּ ים ָתבִּ ים ְמרּודִּ יִּ ְתַעָּלם:-ֲהלֹוא ָפרֹּס ָלָרֵעב ַלְחֶמָך ַוֲענִּ ֹּא תִּ ְרָך ל ְבשָֹּ יתֹו ּומִּ סִּ ְרֶאה ָערֹּם ְוכִּ  תִּ
 

 ישעיה א:טו( 46
י ֶכם ַגם כִּ ים ֵעיַני מִּ ֶכם ַכֵפיֶכם ַאְעלִּ שְֹּ ים ָמֵלאּו:ַתְרבּו ְתפִּ -ּוְבָפרִּ י שֵֹּמַע ְיֵדיֶכם ָדמִּ  ָּלה ֵאיֶננִּ

 
 הושע ו:ו ומדרש ילקוט שמעוני תקכב( 47

י  י ֶחֶסד כִּ ֹּא ָחַפְצתִּ   :ֵמעֹּלֹות יםֱאֹלקִּ  ְוַדַעת ָזַבח-ְול
אמר הקב"ה חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח " כי חסד חפצתי ולא זבח"

 .שלמה לפני

 
 ה ג:י' וקידושין מ.ישעי( 48

ְמרּו יק אִּ י ַצדִּ י טֹוב-כִּ י-כִּ ֹּאֵכלּו ַמַעְלֵליֶהם ְפרִּ  :י

 לשמים טוב, אלא? טוב שאינו צדיק ויש, טוב צדיק יש וכי" יאכלו מעלליהם פרי כי טוב כי צדיק אמרו"
 .טוב שאינו צדיק זהו  לבריות ורע לשמים טוב, טוב צדיק זהו ולבריות

 
 ח:כאבראשית ו:ה, ( 49

י ַרָבה ָרַעת ָהָאָדם ָבָאֶרץ ְוָכל ד'ַוַיְרא  בֹו ַרק ַרע ָכל-כִּ  ַהיֹום:-ֵיֶצר ַמְחְשבֹּת לִּ
ֹּאֶמר -ֶאת ד'ַוָיַרח  יחַֹּח ַוי ף ְלַקֵּלל עֹוד ֶאת-ֶאל ד'ֵריַח ַהנִּ ֹּא אֹּסִּ בֹו ל י ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם -לִּ ָהֲאָדָמה ַבֲעבּור ָהָאָדם כִּ

ְנֻעָרי ֹּאַרע מִּ ף עֹוד ְלַהכֹות ֶאת-ו ְול י:-ָכל-אֹּסִּ יתִּ  ַחי ַכֲאֶשר ָעשִֹּּ
 

 סוכה נב.( 50
אמר רבי יצחק: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום,  תנא ליה: כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו

 .רע כל היוםשנאמר )בראשית ו( רק 
 

 מדרש תנחומא, ויקרא ו( 51
 עוקרו אני הבא לעולם אבל חוטאים הייתם בכם ששולט הרע ריצ ידי על הזה בעולם הקב״ה אמר
 ...מכם
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 תהילים לד:יג, טו( 52
י ְראֹות טֹוב: -מִּ ים לִּ ים אֵֹּהב ָימִּ יש ֶהָחֵפץ ַחיִּ ה...ָהאִּ   טֹוב ַבֵקש ָשלֹום ְוָרְדֵפהּו:-סּור ֵמָרע ַוֲעשֵֹּ

 
 אבות ה:י'( 53

 ום.סד מדת זו אומרים ויש. בינונית מדה וז. שלך ושלך שלי שלי האומר. באדם מדות ארבע
 

 , שולחן ערוך, חושן משפט תכו:אויקרא יט:טז( 54
ֹּא יל ֵתֵלְך-ל ֹּא ְבַעֶמיָך ָרכִּ י ֵרֶעָך ַדם-ַעל ַתֲעמֹּד ל  :ד' ֲאנִּ

הרואה את חבירו טובע בים או ליסטים באין עליו או חיה רעה באה עליו, ויכול להצילו הוא בעצמו או 
חרים להציל ולא הציל, או ששמע עכו״ם או מוסרים מחשבים עליו רעה או טומנים לו פח ולא שישכור א

סו בגלל חבירו גילה אוזן חבירו והודיעו, או שידע בעכו״ם או באנס שהוא בא על חבירו ויכול לפיי
 ולהסיר מה שבלבו ולא פייסו וכיוצא בדברים אלו, עובר על לא תעמוד על דם רעך.

 
 ופירוש אבן עזרא מיכה ו:ח( 55

יד גִּ ְמָך דֹוֵרש ד'-ּוָמה ּטֹוב-ַמה ָאָדם ְלָך הִּ י מִּ ם כִּ ְשָפט ְוַאֲהַבת ֲעש-אִּ םֹוֹּת מִּ  יָך:  ֶק ֱאֹל-ֶחֶסד ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת עִּ
מה טוב בעיניו שתעשה  ’דזאת היא תשובת הנביא ככה הגיד לך אתה האדם האומר במה אקדם  - הגיד

ים ולא בנך רק עשות משפט שלא תעשה עול בעמיתך ולא תוננו בדיבור או בהון והוא איננו מבקש איל
 רק תעשה חסד עמו בכל יכולתך והצנע לכתך עם השם לבדו שתלך בדרכיו בתם לבב הפך קשי עורף:

 
 ביצה לב:( 56
 בידוע הבריות על מרחם שאינו מי וכל, אבינו אברהם של מזרעו שהוא בידוע הבריות על המרחם כל
 .הם אבינואבר של מזרעו אינוש

 
 דרך ה', ב:ד( 57
ואז השגיח ית"ש על כל בני האדם, וראה כל המדריגות שהיה ראוי שיקבעו בם האנשים ההם כפי ...

מעשיהם, וקבעם בם בבחינתם השרשיית כמ"ש. והנה כפי מה שהונחו הם, כן נגזר עליהם שיהיו 
 לשרש ההוא.מוציאים התולדות, כפי מה שכבר שוער שהיה ראוי 

 
 רמב"ם, הלכות מתניים י':א, בראשית יח:יט( 58

 שנאמר אבינו אברהם זרע לצדיק סימן שהצדקה, עשה מצות מכל יותר צדקה במצות להזהר אנו חייבין
 ...צדקה לעשות בניו את יצוה אשר למען ידעתיו כי

יו ְלַמַען ֲאֶשר ְיַצֶּוה ֶאת י ְיַדְעתִּ יא  ד'ַאֲחָריו ְוָשְמרּו ֶדֶרְך ֵביתֹו -ָבָניו ְוֶאת-כִּ ְשָפט ְלַמַען ָהבִּ  ד'ַלֲעשֹוֹּת ְצָדָקה ּומִּ
ֶבר ָעָליו:-ַאְבָרָהם ֵאת ֲאֶשר-ַעל  דִּ
 

 פירוש שפת אמת על פרשת לך לך, תרל"ה, ( 59
ופי' מו"ז ז"ל מ"ש מגן אברהם שהקב"ה הבטיח לו שיהי' ממנו נקודה בכל איש ישראל אשר הוא ית'  

לי' שלא יוכל לקלקל אותה כו'. ונקודה זו מסייע לכל איש ישראל כפי מדריגתו וז"ש מנח לא מגין ע
 העמדתי מגינים כו'. והבן

 
 דברים ד:כ ופירוש רש"י שם( 60

ְהיֹות לֹו ְלַעם ַנֲחָלה ַכיֹום ַהֶזה: ד'ְוֶאְתֶכם ָלַקח  ם לִּ ְצָריִּ מִּ כּור ַהַבְרֶזל מִּ א ֶאְתֶכם מִּ  ַויֹוצִּ
 הוא כלי שמזקקים בו את הזהב:  - כור

 
 ישעיהו מח:י' ( 61

י: נִּ יָך ְבכּור עֹּ ֹּא ְבָכֶסף ְבַחְרתִּ יָך ְול ֵנה ְצַרְפתִּ  הִּ
 

 נדרים כ. ( 62
זו בושה, לבלתי תחטאו  מלמד שהבושה מביאה לידי  ת כ( בעבור תהיה יראתו על פניכםתניא: )שמו 

וא ביישן. אחרים אומרים: כל אדם המתבייש לא במהרה יראת חטאֹּ מיכן אמרו: סימן יפה באדם שה
 הוא חוטא, ומי שאין לו בושת פנים  בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני.

 
 יבמות עט.( 63

( י״ג דברים: )דכתיב, רחמנים חסדיםֹּ  וגומלי, והביישנין, הרחמנים: זו באומה יש סימנים שלשה, אמר
ם, חסדי גומלי פניכםֹּ  על יראתו תהיה בעבור( כ׳ שמות: )דכתיב, ןביישני והרבךֹּ  ורחמך רחמים לך ונתן

דכתיב: )בראשית י״ח( למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו וגו׳, כל שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי 
 להדבק באומה זו.
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 כג-ירמיהו ט:כב( 64
ְתַהֵּלל-ַאל ד' ָאַמר כֹּה ְתַהֵּלל-ְוַאל ְבָחְכָמתֹו ָחָכם יִּ ְגבּוָרתֹו בֹורַהגִּ  יִּ ְתַהֵּלל-ַאל בִּ יר יִּ י: ְבָעְשרֹו ָעשִּ ם כִּ ֹּאת-אִּ  ְבז

ְתַהֵּלל ְתַהֵּלל יִּ ֵכל ַהמִּ י ְוָידֹּעַ  ַהשְֹּ י כִּ  אֹותִּ ה  ד'י ֲאנִּ ְשָפט ּוְצָדָקהעֹּשֶֹּ י ֶחֶסד מִּ י ְנֻאם-ָבָאֶרץ כִּ  :  ד'-ְבֵאֶּלה ָחַפְצתִּ
 

 ערוך השולחן, חושן משפט תכז:י'( 65
תי מאת הרב החסיד למסור מפתח על המצוות מפני מה מברכין במקצתן ומקצתן אין מברכין ושאל

עליהן כגון מי שעומד מפני רבו או חכם והנותן צדקה לעני והלואת מעות והשבת העבוט ושלוח הקן 
ומעקה ובקור חולים ונחום אבלים ומכניסי חתן וכלה לחופה ועל לקט שכחה ופאה ופרט ועוללות ופטר 

ור עריפתו ונתינתו ונתינות בכור לכהן וראשית הגז ומתנות ונותן שקלו וחזה ושוק ומגיש וסומך חמ
והבאת שלום ומורא וכבוד ומוכיח חבירו והשמטת כספים ושלוח עבדים ומשמח גר יתום ואלמנה 
 והשבת אבדה וטעינה ופריקה ומצות חליצה ויבום עכ"ל ותירץ דכל מצוה שאינה בינו לבין עצמו אבל

דהאיש הישראלי מחוייב לעשות גם ... וכ"כ בתשו' הרשב"א סי' י"ח תלויה באחרים א"צ לברך עכ"ל
מצוות שכליות לא מפני השכל אלא מפני צווי הקדוש ברוך הוא כמש"כ והיה עקב תשמעון את 
המשפטים וגו' כלומר אפילו המשפטים תשמע מה שצותה התורה ולא תעשה מפני שכלך אלא כשארי 

שמעיות מ"מ קדושת ישראל אינו ניכר כל כך בהשכליות כמו בהשמעיות כמ"ש חז"ל ביומא מצוות ה
]ס"ז ב[ ולכן לא תקנו ברכות על מצוות שכליות ודרך ארץ שיש מהם בכל אום ולשון ולא תקנו לברך 

 .אשר קדשנו במצוותיו אם כי אינם עושים רק מפני השכל
 

 תהילים קמה:יז, ירמיהו ג:יב (66
יק  יד ְבָכל-ְבָכל ד'ַצדִּ יו:-ְדָרָכיו ְוָחסִּ  ַמֲעשָֹּ

ְׂשָרֵאל ְנֻאם  ים ָהֵאֶּלה ָצפֹוָנה ְוָאַמְרָת שּוָבה ְמֻשָבה יִּ יד  ד'ָהֹלְך ְוָקָראָת ֶאת ַהְדָברִּ י ָחסִּ יל ָפַני ָבֶכם כִּ לֹוא ַאפִּ
י ְנֻאם  ֹּא ֶאּטֹור ְלעֹוָלם ד'ֲאנִּ  :ל

 
 מדרש, ספרי עקב מט( 67

. צדיק הוי אתה אף מעשיו בכל וחסיד דרכיו בכל ה׳ צדיק( קמה תהלים) שנ׳ צדיק נקרא הקב״ה מה
 .חסיד הוי אתה אף מעשיו בכל וחסיד שנאמ׳ חסיד נקרא הקב״ה

 
 רמב"ם, מורה נבוכים א:נג( 68

הפלגה באי זה דבר שמפליגים בו. ושמשו בו בהפלגת גמילות הטוב יותר. וידוע שגמילות  -ש'חסד' ענינו 
להיטיב למי שראוי  -לגמול טוב מי שאין חוק עליך כלל, והשני  -וב כולל שני ענינים, האחד מהם הט

לטובה יותר ממה שהוא ראוי. ורוב שימוש ספרי הנבואה במלת 'חסד' הוא בהטבה למי שאין לו חוק 
ר זה זה אמר, "חסדי יי אזכיר". ובעבו -עליך כלל. ומפני זה כל טובה שתגיע מאתו ית' תקרא 'חסד' 

ענינו,  -אמר, "עולם חסד יבנה"  -הוא 'חסד'  -רצוני לומר, המצאת האלוה ית' אותו  -המציאות כולו 
 'בנין העולם חסד הוא'. ואמר ית' בסיפור 'מדותיו', "ורב חסד":

להגיע כל בעל חוק לחוקו ולתת לכל נמצא  -ומלת 'צדקה' היא נגזרת מ'צדק', והוא היושר, והיושר הוא  
נמצאות כפי הראוי לו. ולפי הענין הראשון לא יקראו בספרי הנבואה החוקים שאתה חייב בהם מן ה

לא יקרא זה 'צדקה'. אבל  -כי כשתפרע לשכיר שכרו או תפרע חובך  -לזולתך, כשתשלמם, 'צדקה' 
ומפני זה  -החוקים הראויים עליך לזולתך מפני מעלת המדות, כרפואת מחץ כל מחוץ, יקרא 'צדקה' 

כי כשתלך בדרך מעלות המדות כבר עשית צדק לנפשך  -ר בהשבת המשכון, "ולך תהיה צדקה" אמ
אמר, ,והאמין ביי, ויחשבה לו  -המשכלת, כי שילמת לה חוקה. ומפני הקרא כל מעלת מדות 'צדקה' 

 כי נשמור לעשות וגו'": -רצוני לומר, מעלת האמונה; וכן אמרו ע"ה, "וצדקה תהיה לנו  -צדקה" 
 יהיה זה חסד או נקמה: -ל מלת 'משפט' היא לשון במה שראוי על הנדון אב 
 

 מדרש תהילים קמו( 69
לפיכך, אם מבקש אדם להיות לוי או להיות כהן אינו יכול, מפני שלא היה אביו לא לוי ולא כהן. אבל 

 .ומעצמ מבקש להיות צדיק, אפילו היה גוי יכול להיות צדיק, שאין הצדיקים באין מבית אב אלא
 

 משנה אבות ה:י', יא, יג( 70
 שלך ושלך שלך. חסיד. שלי...באדם מדות ארבע 

 .חסיד לרצות ונוח לכעוס קשה ....בדעות מדות ארבע
 .חסיד. אחרים ויתנו יתן .... צדקה בנותני מדות ארבע
לך. שכר מעשה שה. שכר הליכה בידו. עושה ואינו הועו ואינו הולך. המדרש לבית בהולכי מדות ארבע

 ..בידו. הולך ועושה. חסיד.
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 שבת קכ.( 71

 ואומר. יין של וחבית, דבילה של ועיגול, סעודות מאה בו שיש פי על אף  ככרות מלא סל מצילין. משנה
 .השבת אחר חשבון עמו עושין  פיקחין היו ואם. לכם והצילו בואו: לאחרים

 שנו חסידות מדת: חסדא רב אמר  קזכוִּ  מהפקירא? עבידתיה מאי חשבון. כו׳ דבילה של ועיגול:... גמרא
 .כאן

 
 תרומות מז.ירושלמי, ( 72

 אין להן אמרו מדינתא ואקפון אתון ריב״ל גבי ללוד ליה ואזיל ערק מלכותא תבעתיה קושב בר עולא
 לטוב זכור אליהו והוה לון ויהביה ופייסיה ריב״ל גביה סלק מדינתא מחרבין אנן לן ליה יהבון אתון לית
י נגלה א״ל ולא משנה אנ ולמסורות ליה אמר עלוי ואיתגלי צומין כמה וצם אתגלי ולא עלוי מתגלי יליף

 עשיתי א״ל וזו משנת החסידים 
 

 רמב"ם, פירוש המשניות אבות ה:ז, ו:א( 73
הוא האיש החכם כשיוסיף במעלה ר"ל במעלות המדות עד שיטה אל הקצה האחד מעט כמו   - וחסיד

יארנו בפרק הד' ויהיו מעשיו מרובין מחכמתו, ומפני זה נקרא חסיד. לתוספתו, כי ההפלגה בדבר שב
הסתכל איך לא קרא הנבון הזכרן חסיד מפני שהיא ... יקרא חסיד תהיה ההפלגה ההיא בטוב או ברע

 .דיןחסיד עושה לפנים משורת ה.מעלה שכלית וקראו חכם
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יא ְגד... ילּות ְוהִּ ְצַות ַהְצָדָקה, ְכמֹו ֶשָאְמרּו ֲחַז"ל )ְבֻסָכה מ"ט ע"ב( ָאַמר ר' ֶאְלָעָזר, ְגדֹוָלה ְגמִּ מִּ ֹוָלה יֹוֵתר מִּ

ם ָאָדם זֹוֵר  י ֶחֶסד". אִּ ְצרּו ְלפִּ ְצָדָקה קִּ ְרעּו ָלֶכם לִּ ן ַהְצָדָקה, ֶשֶנֱאַמר )הֹוֵשַע י' י"ב(, "זִּ ים יֹוֵתר מִּ  ַע, ָסֵפקֲחָסדִּ
ים ילּות ֲחָסדִּ ים ְגדֹוָלה ְגמִּ ְשֹלָשה ְדָברִּ ן  אֹוֵכל ָסֵפק ֵאינֹו אֹוֵכל, ָאָדם קֹוֵצר ַוַדאי אֹוֵכל. ָתנּו ַרָבָנן, בִּ יֹוֵתר מִּ

ילּו ַהְצָדָקה, ְצָדָקה ים, ְגמִּ יִּ ים ֵבין ְבגּופֹו ֵבין ְבָממֹונֹו, ְצָדָקה ַלֲענִּ ילּות ֲחָסדִּ ים ְבָממֹונֹו, ְגמִּ יִּ ים ֵבין ַלֲענִּ ת ֲחָסדִּ
ים ֶשָהָאָדם אֹוֵכל ֵפרֹוֵתיֶהן ָבעֹוָלם ַהֶזה, ְוַהֶקֶרן ַקֶיֶמת לֹו יא ֶאָחד ֵמַהְדָברִּ ים ְוכּו'. ְוהִּ ירִּ  ָלעֹוָלם ַהָבא, ֵבין ַלֲעשִּ

יָתא ְבֵפָאה ֶפֶרק א' ְדאִּ  .כִּ
ְצָוה זֹו, ָגדֹו... מִּ ים ֵעיָניו מִּ י ֶשַמֲעלִּ ל ֲעֹונֹו, ְכמֹו ֶשָכַתב ָהַרֵבנּו יֹוָנה ְבַשֲעֵרי ְתשּוָבה ְבַמֲאָמר ס"ז ַעל ַהָפסּוק ּומִּ

ַיַעל ֵלאמֹּר ָקְרָבה ְשַנת ַהֶשַבע ְוכּו', ְוָר  ם ְלָבְבָך ְבלִּ ְהֶיה ָדָבר עִּ ָשֶמר ְלָך ֶפן יִּ ים ט"ו ט'(, "הִּ ָעה ֵעיְנָך" ְוכּו'. )ְדָברִּ
ָשֶמר ּוֶפן. וְ ְוֶזה ְלשֹו ין, ֶשֵהם, הִּ ְשֵני ָלאוִּ י, עֹוֵבר בִּ ְּלַהְלוֹות ְלָענִּ ְמָנע מִּ י ַהנִּ ֶזה, כִּ ם ְלֵעת נֹו ַהָּטהֹור, ָלַמְדנּו מִּ אִּ

זְ  י בִּ ָּטה, ַאף כִּ ְרַאת ְדַבר ַהְשמִּ יִּ ְּלַהְלוֹות מִּ ֹּא ֶנְחַדל מִּ יד חֹובֹו, ֲאֶשר ְקֵרָבה ְשַנת ַהֶשַבע ֻהְזַהְרנּו ֶשּל ֹּא ַיְפסִּ ַמן ֶשּל
ְּלַהְלוֹות  ן מִּ ְּלַהְלוֹות. ְוַעל גֶֹּדל ֶהָעֹון ָקָרא ַהָכתּוב ַמְחֶשֶבת ַצר ָהַעיִּ ְגַדל ֵחְטא ַהקֹוֵפץ ָידֹו מִּ י יִּ ַיַעל. ַעד כִּ ְדַבר ְבלִּ

 .ָכאן ְלשֹונֹו
 

 


