
 בס"ד

 מידת החסד -חכמת הנפש

 פרק א  -נתיב גמילות חסדים  -ספר נתיבות עולם א 

וזה אמרם ג"כ במס' סוטה )י"ד ע"א( דרש ר' שמלאי תורה תחלתה גמ"ח וסופה גמ"ח 

תחלתה גמ"ח דכתי' ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם וסופה גמ"ח דכתיב 

 ויקבר אותו בגיא. 

תחלת התורה חסד וסופה חסד, מפני שעיקר התורה הוא הטוב, ואם לא שהיה ראוי שתהיה 

אדם צריך לדין ומשפט לא היה כאן דין כלל, כי אם לא היה האדם חוטא לא היה צריך לארבע 

מיתות בית דין. ולכך הדין אינו עיקר התורה רק הטוב והחסד והוא התחלתה של התורה, 

הכל בטוב שיעשו הכל התורה ולא יהי' שום רע בעולם, מפני שזהו עיקר כוונת התורה שיהי' 

ואם יש שום רע כוונת התורה שיהיה התכלית והסוף אל הטוב אף אם נמצא בעולם הרע 

יהיה בסוף מסולק עד שיהיה הטוב נמצא לא הרע. לכך אף אם נזכר בתורה ד' מיתות 

עולם על ידי מיתות ומלקות וכמה עונשים, הכל כדי שיהיה סוף טוב כאשר הרע מסולק מן ה

בית דין ושאר עונשים, ותכלית שלהם הם להעלות על העולם הטוב ולהסיר הרע ויהיה חוזר 

 הכל אל הטוב וכמו שבארנו אצל )אבות פ"ג( בטוב העולם נדון ע"ש. 

נמצא כי התחלה של תורה שיהיה הטוב בעולם ולא יהיה שום רע בעולם זהו עיקר כונת 

גמילות חסדים כי גמילות חסדים בפרט הוא הטוב. וכן הסוף  התורה, ולכך התחלת התורה

 הוא גמילות חסדים מפני שזהו תכלית התורה לסלק הרע ולהיות טוב. 

ומפני מעלת החסד שהיה באברהם אמרו במדרש )ב"ר פ"ב( אלה תולדות שמים וארץ 

ל בהבראם בזכות אברהם נברא העולם ע"כ, ולמה בשביל אברהם נברא העולם יותר. אב

דבר זה כי אברהם היה בו מדת החסד ודבר זה הוא ראשון וקרוב אל הש"י יותר מהכל, וזה 

מפני כי הוא ית' הטוב בעצמו ולכך מדת החסד שהוא הטוב קרוב אליו יותר מכל. וכאשר 

נברא העולם היה נברא בשביל דבר שהוא ראשון וקרוב אליו ושאר דברים נבראים בשבילו, 

 אברהם שהיה מדתו החסד והוא ראשון אל הכל:ולכך הכל נברא בשביל 

 

 משנה מסכת אבות פרק א משנה ב'

ים ָהעֹוָלם עֹוֵמד, ַעל  ְשָיֵרי ְכֶנֶסת ַהְגדֹוָלה. הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ַעל ְשלָשה ְדָברִׁ יק ָהָיה מִׁ ְמעֹון ַהַצדִׁ שִׁ

ים: ילּות ֲחָסדִׁ  ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה ְוַעל ְגמִׁ

 

 חיים מהר"ל דרך

כאשר יש בו התורה השכלית,  כאשר יש באדם התורה הוא נחשב בריאה טובה בעצמוכי 

אבל אם אין בו התורה אין האדם בעצמו נחשב טוב כי חסר ממנו התורה שהיא השלמת 

האדם במה שהוא אדם והוא נמשל כבהמה נדמה ואין זה נחשב בריאה ואין ראוי לו 

חשב האדם עצמו בעל מעלה רק בתורה והוא מבואר, כי המציאות, ואין דבר בעולם שעל ידו נ

 התורה נקראת טוב שנאמר )משלי ד'( כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו, 

ואח"כ אמר על העבודה, והעבודה שהיא עבודה בעצם ובראשונה היא העבודה בקרבנות, 

ן הש"י נכללים ואין דבר יותר ראשון מזה, וכל שאר הדברים שהם עשיית המצות לעשות רצו

תחת העבודה, רק העבודה היא ראשון וקודם אל הכל, ולפיכך העבודה היא עמוד אל העולם 

כאשר הוא עובד לו, וצריך שיהיה האדם שלם  יחשוב האדם שלם וטוב אל מי שבראושמזה 

 וטוב לבוראו. 

 .וזהו על ידי גמילות חסדים שיהיה האדם שלם וטוב עם זולתו,וכנגד הג' שצריך 

 

 

 ספר משלי פרק יח 

ים ַיְנֶחּנּו: ְפֵני ְגֹדלִׁ יב לֹו ְולִׁ  )טז( ַמָּתן ָאָדם ַיְרחִׁ


