בס"ד

עבד ה' הוא עבד לטוב 2
 .1להיות טוב זה קידוש ה'  -רמב"ם הלכות דעות ה ,יג'
אֹומר עַ ל לָּׂ או לָּׂ או וְעַ ל הֵ ן הֵ ן.
ֵ
ּומ ָּׂתנֹו ֶׁשל ַת ְל ִמיד חָּׂ כָּׂם בֶׁ אֱ ֶׁמת ּובֶׁ אֱ מּונָּׂה.
ַמ ָּׂשאֹו ַ
ּומו ֵַתר לַ אֲ חֵ ִרים כְ ֶׁשיִ ַקח ֵמהֶׁ ן וְל ֹא י ְַד ְק ֵדק עֲלֵ יהֶׁ ן.
ְנֹותן ְ
ְמ ַד ְק ֵדק עַ ל עַ צְ מֹו ְבחֶׁ ְשבֹון ו ֵ
ֲשה ל ֹא עָּׂ ֵרב וְל ֹא ַק ְבלָּׂ ן וְל ֹא יָּׂבֹוא ְבהַ ְר ָּׂשאָּׂ ה( .אֵ ינֹו)
ְנֹותן ְד ֵמי הַ ִמ ָּׂקח ְלאַ ְל ַתר וְאֵ ינֹו ַנע ֶׁ
ו ֵ
תֹורה .כְ ֵדי ֶׁש ַי ֲעמֹד
ָּׂ
ּומ ְמכָּׂר ְב ָּׂמקֹום ֶׁשל ֹא ִחיְ בָּׂ ה אֹותֹו
ְמחַ יֵב עַ צְ מֹו ְב ִד ְב ֵרי ִמ ָּׂקח ִ
ּומ ְלוֶׁה וְחֹונֵן.
ְשנֵהּו .ו ְִאם נִ ְתחַ יְ בּו לֹו אֲ חֵ ִרים בַ ִדין ַמאֲ ִריְך ּומֹוחֵ ל לָּׂ הֶׁ ן ַ
ְב ִדבּורֹו וְל ֹא י ַ
וְל ֹא י ֵֵרד ְלתֹוְך אֻ ָּׂמנּות חֲ בֵ רֹו .וְל ֹא יָּׂצֵ ר ְלאָּׂ ָּׂדם ְלעֹולָּׂ ם ְבחַ יָּׂיו .כְ לָּׂ לֹו ֶׁשל ָּׂדבָּׂ ר י ְִהיֶׁה ִמן
עֹושה כָּׂל
עֹול ִבים .וְאָּׂ ָּׂדם ֶׁש ֶׁ
רֹוד ִפים ִמן הַ ֶׁנעֱלָּׂ ִבים וְל ֹא ִמן הָּׂ ְ
הַ נִ ְר ָּׂד ִפים וְל ֹא ִמן הָּׂ ְ
הַ ַמע ֲִשים הָּׂ אֵ לּו ְוכַיֹוצֵ א בָּׂ הֶׁ ן עָּׂ לָּׂ יו הַ כָּׂתּוב אֹומֵ ר וַי ֹאמֶׁ ר ִלי עַ ְב ִדי אָּׂ ָּׂתה י ְִש ָּׂראֵ ל אֲ ֶׁשר
ְבָך אֶׁ ְתפָּׂ אָּׂ ר:

 .2איך נעשים טובים ?
א .מפגש נכון עם התורה סם חיים (אורות התורה ו ,א')
ֹלהית בָּׂ אָּׂ ה
אֹורה הָּׂ אֱ ִ
לֹומ ִדים ִב ְקדֻ ָּׂשהִ ,מ ְתעַ ֵדן עַ ל יָּׂדֹו הָּׂ ָּׂרצֹון וְהַ ֵשכֶׁל ְביַחַ ד ,וְהָּׂ ָּׂ
ַמה ֶׁש ְ
ּומ ַמ ְלאָּׂ ה אֶׁ ת כָּׂל הֲ ָּׂוי ָָּּׂׂתּה ,וְהַ חַ יִ ים הָּׂ רּוחָּׂ נִ יִ ים ִמ ְתפַ ְש ִטים
ִמ ָּׂמקֹור הָּׂ עַ צְ ִמי ֶׁשל הַ נְ ָּׂש ָּׂמה ְ
עַ ל כָּׂל ְקצֹות הַ ַמהּות ,כְ ֶׁד ֶׁרְך ֶׁש ִמ ְתפַ ֵשט הַ ָּׂדם ִב ְמרּוצָּׂ תֹו ְלכָּׂל ְקצֹות הַ ּגּוף...
ב .מפגש שלילי עם התורה סם מות (אורות התורה ט ,ב')
הלמוד המעשי רצוף בו טל חיים גנוז של המגמות שיש בתוכיות המעשה ,והנשמה
נזונה מזיו גנוז זה בתלמודה .אמנם אם הלמוד הוא שלא לשמה ,לשם יהירות
וקנטור ,מתרוקנת המחשבה ,והדברים נשארים יבשים ,ולפעמים מתמלאים
ארסיות פנימית.

 .3לכל אדם יש את יעודו ותפקידו אותו עליו לתקן בחיו -נתיבות שלום
לך לך

