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 "דבס

 

 
  

 משיחה שנאמרה על פהנערך  -הרב מרדכי אלון 
 

חסד לאלפים' 'נוצר

 על האדם להתדמות לקונו

ב'חמישי' של הפרשה אנו מגיעים סוף סוף לשלוש עשרה 

המידות של רחמים, הלא הן המידות שעל ידן יבוא שפע של 

'רחמים של בתפילותינו רחמים בעולם, וכך אנו מעוררים 

בימי הרחמים ו ידי אמירתן, בעיקר בימי התעניות מעלה' על

 והסליחות אבל בעצם כמעט בכל תפילותינו. 

ין הנוסף שיש בי"ג מידות יהפעם אני מבקש לעסוק בענ

, והוא הרחמים שנדמה ואנו לעיתים נוטים לשכוח אותו

 דמות לקונו. שבמידות אלו צריך האדם להת

 -הקב"ה מצווה עלינו 

יְמך ָ֨  ִֽ ע לו    'ה  ְיק  ִֽ ב ַּ ׁשְ ִֽ ֶׁ֖ר נ  ֲאׁש  ַּ ׁש כ  ֔דו  ם ק  ַ֣ ת ְלעַּ ר א  מ ֹ֗ ׁשְ י ת  ַ֣ ְך כ   ָ֑  ל 
ְצו יך   'הַ֣  ת ֺמ  יוֱאל ה ֔ ִֽ כ  ְדר  ֶׁ֖ ב   ְכת   לַּ  1.ְוה 

איך הולכים בדרכי ה'? איך אפשר להידמות  -וחז"ל שואלים 

 -לו? והם עונים 

אף אתה הוי רחום וחנון,  - אלא מה המקום נקרא רחום וחנון
אף אתה הוי צדיק. הקב"ה נקרא ... מה הקב"ה נקרא צדיק

 2ד.אף אתה הוי חסי -חסיד 
 'רב חסד' או 'נוצר חסד'?

" לרבנו הרמ"ק, עוסק רבי משה תומר דבורהבספר המופלא "

 איך ראוי להתדמות האדם לקונו, והוא -בענין אחד  3קורדובירו

ולומד אותן לעומק. אני מבקש עובר שם מידה אחר מידה 

אצל  - ללמוד בעקבותיו מידה אחת בלבד ממידות הרחמים

 הקב"ה ואצלנו כאן, היום. 

 -המידה התשיעית היא 

ים פ ֔ ֲאל  ִֽ ד  ל  ס  ר ח ָ֨  4...נ צ  

הפעם כבר זו  -נים משונים יש בהבנת מידה זו. האחת שני עניי

 -הופיע השניה שמופיע ענין החסד בי"ג מידות. לפני כן כבר 

ב... ד ְורַּ ס  ת ח   ִֽ ֱאמ  ִֽ  5.ו 

                                                           
  דברים, כ"ח, ט'. 1 

 ספרי דברים, י"א, כ"א. 2 

תלמידו של מרן הבית יוסף, גיסו של ר' שלמה אלקבץ ורבו של האריז"ל  3 

 ושל ר' חיים ויטאל

 שמות, ל"ד, ז'. 4 

ואם כן עלינו לנסות ולהבין מה בין מידת 'רב חסד' למידת 'נוצר 

חסד'. הענין השני הוא שזוהי הפעם היחידה שמופיע בי"ג 

  -'. רש"י מבאר שם לאלפים'נוצר חסד  -מידות ביטוי של זמן 

 6...לשני אלפים דורות

עדיין לא היו שני אלפים זה נשמע קצת מוזר, כי בעולם הזה 

דורות ואף לא חצי מזה. וודאי זה ביטוי של גוזמה שבא לתאר 

אך  - רעיון שבלעדיו לא ניתן יהיה להבין את מידת 'נוצר חסד'

 -. דברי רש"י כאן מדהימים בפשטות שומא עלינו להבינו

 7.להם זכיות כל כך לצריכים חסד, שאין. ורב חסד

 8.לפניו שהאדם עושהנוצר חסד. 

רש"י בעצם אומר שאלו הן שתי מידות שעוסקות בשני נושאים 

כאשר יש  -הפוכים. 'רב חסד' היינו שחסדו של הקב"ה רב 

לפני הקב"ה יהודי שמצבו מאוזן ואינו נוטה לחיוב או לזיכוי, אזי 

ונדע  נזכהולוואי ו הוא מטה את הכף כדי לזכות את אותו יהודי.

ד' 'נוצר חס לעומת זאת, להרבות חסד. -שזו חובתנו בעולם 

שהקב"ה נוצר את החסד שהאדם  -על פי רש"י הוא  פירושו

 . חסדו של האדםלא את חסדו של הקב"ה, אלא  -עושה 

 ֵמיכל של פורמלין

יתכן שכעת אני לא  -ננסה לפי זה להבין את המילה 'לאלפים' 

מצליח למצוא שום נקודה טובה אצל אותו אדם שעושה כל כך 

אצל הקב"ה נצור החסד שהאדם הזה עשה  הרבה רע, אבל

ולפניו אותו חסד הוא כאילו  -, לפני שנים רבות אחת פעם

והוא מתחשב בו כעת, בגלל  -חדש, כאילו הוא נעשה עכשיו 

 שהוא שמור באוצרו.

לפעמים הטיפת חסד הזו של האדם כלל לא מורגשת. היא 

 הייתה חד פעמית וזה היה מזמן ומאז הוא לא הפסיק לעשות

, אבל אצל הקב"ה זה נצור במעין מיכל 'פורמלין' -ההפך 

שומר עליו כאילו זה חדש, כאילו זה בהקפאה עמוקה, וזה 

התרחש עכשיו. הוא נוצר את חסדי האדם לשני אלפים דורות 

 שם, ו'. 5 

 רש"י, שם, ז'. 6 

 רש"י, שם, ו. 7 

 שם, ז'. 8 
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אבל  -זמן גוזמה שיתכן שאף פעם העולם הזה לא יגיע לשם  -

 יכול להיות שבחסד הקטן הזה עולם שלם יתהפך.

 של תינוקחיוך 

רו ב'תומר דבורה' אומר יומה זה מלמד אותנו? ר' משה קורדוב

  -דבר פלא 

א  ְמצ  ל  א י  ו  ׁש  ל  ֲאפ  ם ׁש  ד  י א  נ  ם ב ְ תו  ע  ג  ְנה  ן הַּ ק   ם ְיתַּ ד  א  ְך ה  כ  
ְטאו   ל  א ח  ם ׁש  ה ק ד  ע  יו  ׁש  ר ה  ב  ר כ ְ ת י אמַּ רו  ְזכ   נ   ו  הַּ ל  א  ה מ  ֲענ  טַּ

ע   ה  ׁש  י א ת  ֲהר  ם וַּ ה  ְזכ  ר ל  ים ְוי  ר  ׁש  יו  כ ְ ים ה  נ  ְדמו  ים קַּ מ  י  ה או  ב ְ
ב  ל  ח  י מ  מו ל  ת ג ְ ֲהבַּ ם אַּ ה  ְזכ  ר ל  ם ְוי  ְטנו ת  קַּ ׂשו  ב ְ ע  ה ׁש  ב  ו  ט  הַּ
יבו   ט  או י ְלה  ינו  ר  א  ם ׁש  ד  א א  צ  מ   ז ה ל א י  ם ו ב  י  ד  ׁש   י מ  יק  ת   עַּ

ם  ח  ְלרַּ מו  ו  לו  ל ׁשְ ל עַּ ל   ַּ ְתפ  ְלה  יוו  ל   9.ע 

גם כשאדם כל כך מלא כעס על  -אתם שומעים מה כתוב פה? 

הוא צריך להיזכר איך אותו  -כל כך הרבה דברים רעים שעשו לו 

היה פעם תינוק קטן  -אדם שעכשיו כל כך מכעיס אותו 

שמחייך לכל עבר, ואיזה חסד הוא עשה אז בחיוך שלו שעשה 

 לך טוב על הלב!

צבן ותשאל אותה איזה חסד הוא לך אל אמא של אותו אדם מע

עשה איתה כאשר הוא נולד, כאשר הוא נתן לה חשק לקום 

בבוקר מהמיטה. נכון זה היה מזמן, זה היה פעם אחת, לפני 

אם נרכוש אנחנו אפילו טיפה אחת אבל  -שני אלפים דורות 

מהמידה הזו, לא להיות רק 'רב חסד' בחסד שלי, אלא לנצור 

לחפש אולי פעם  -י פעם, מזמן את החסד שהחבר עשה אית

 -אחת שהיה איזה חסד קטן שהוא עשה משהו טוב לי בעולם 

 ולכן אני חייב לו.

 גם אתה היית פעם חמוד

דברים ש'בין אדם לחברו', 'בין איש לאשתו', 'בין אדם הם אלו 

ואפילו 'בין אדם לעצמו'. לפעמים אתה מביט במראה  -לילדיו' 

, אתה לא מבין איך הטוב שבך ולא מוצא איך אתה 'רב חסד'

לכן כי הרע תופס כל כך הרבה מקום, ו -כריע את הרע יכול לה

את כך גם אתה שופט בעצם אתה שופט את העולם לרע כי 

 לכל כך רע... -עצמך 

כשהיית  ל עצמךקח תמונה ש -בזה הוא פשוט  ואולי הפטנט

כמה חסד עשית בחיוך איזה חמוד היית, תראה תינוק, ותראה 

נו טוב, זה היה פעם, ורק ' -שלך עם הסובבים אותך. ואל תגיד 

תידמה לקונך כשתנצור את החסד לאלפי דורות.  -' פעם אחת

 'נוצר חסד לאלפים'.

 

 

 

 

 

בכתובת:  -הרשמה לקבלת "טועמיה" מדי שבוע 
http://eepurl.com/bC0OHn 

 

 מידע ושיעורים נוספים של הרב באתר:
www.hithabrut.org 

 

לקבלת שיעור שמע יומי קצר על פרשת השבוע 
 050-4340772-בוואטסאפ, שלחו הודעה לנייד 
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