
 בס"ד.                                                                                                  כה עשו חכמינו

 איש חסיד ואשה כשרה.

 .על  אומנות ההווה

 מדרש רות זוטא, פרק ד, י"א.

ָכָסיו, ָיַרד ִמנְּ ָחד שֶׂ ָחִסיד אֶׂ ה בְּ ָתה ַמֲעשֶׂ ָהיְּ ּתֹו וְּ ָרה, ִאשְּ שֵׁ סֹוף ַנֲעָשה ָשִכיר. כְּ  לְּ

ה. ש ַבָשדֶׂ ָחד. ָפַגע ַפַעם ַאַחת ָהָיה חֹורֵׁ ִבי אֶׂ מּות ַערְּ ִלָיהּו, ָזכּור ַלּטֹוב, ִבדְּ ש ָשִנים  בֹו אֵׁ ָך שֵׁ ָאַמר לֹו: יֵׁש לְּ

יָמַתי טֹובֹות; ש אֹוָתן  אֵׁ ַבקֵׁ י –ַאָּתה מְּ סֹוף ָימֶׂ ָשו אֹו בְּ ם ָאַמר לֹו: ָך?ַעכְּ ָך  קֹוסֵׁ ן לְּ ין ָמה ִלּתֵׁ  –ַאָּתה, אֵׁ

ָלא ר אֶׂ ָשלֹום. ִהָפטֵׁ ָעַלי בְּ  מֵׁ

ָעִמים. לֹו ַעד ָשלֹוש פְּ צְּ ְך ָחַזר אֶׂ ָמלֵׁ אֶׂ ְך וְּ לֵׁ ִליִשית ָאַמר לֹו: אֵׁ ַפַעם שְּ ִּתי. בְּ ִאשְּ ּתֹו בְּ ל ִאשְּ צֶׂ ָאַמר ָלּה: ָבא  ָהַלְך אֵׁ וְּ

ִריחַ  ִהטְּ ָחד וְּ ַלי אֶׂ ָעִמים, אֵׁ ש ָשִנים טֹובֹות; אֹוִתי ַעד ָשלֹוש פְּ ָך שֵׁ ָאַמר ִלי: "יֵׁש לְּ ש אֹוָתן  וְּ ַבקֵׁ יָמַתי ַאָּתה מְּ  –אֵׁ

יָך"? סֹוף ָימֶׂ ָשו אֹו בְּ  ַעכְּ

ת? רֶׂ ָשו. ָאַמר ָלּה: ּוָמה ַאּתְּ אֹומֶׂ א אֹוָתן ַעכְּ ְך ֱאֹמר לֹו: ָהבֵׁ ָרה לֹו: לֵׁ  ָאמְּ

ְך הָ  ָאַמר לֹו: לֵׁ ָשו,ָהַלְך וְּ א אֹוָתן ַעכְּ ָך, בֵׁ יתְּ בֵׁ ְך לְּ  ָאַמר לֹו: לֵׁ

ָרָכה ה בְּ אֶׂ ִּתרְּ ָך ַעד שֶׂ רְּ ַשַער ֲחצֵׁ ין ַאָּתה ַמִגיַע לְּ אֵׁ רּוָסה וְּ ָעָפר, ַבַבִית. פְּ ָיָדם בֶׂ ש בְּ ַחפֵׁ ִבים ָבָניו לְּ ָהיּו יֹושְּ  וְּ

ש ָשִנים, ִיּזֹונּו בֹו שֵׁ אּו ָממֹון שֶׂ אִ  ּוָמצְּ אּו לְּ ָקרְּ  ָמם.וְּ

ָרה אֹותֹו. ָראתֹו ּוִבשְּ ּתֹו ִלקְּ ָאה ִאשְּ ָיצְּ ָחִסיד ַלַשַער ַעד שֶׂ לֹא ִהִגיַע הֶׂ ּתֹו  וְּ ָנָחה ַדעְּ ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא וְּ ִמָיד הֹוָדה לְּ

   ָעָליו.

ָרה? שֵׁ ּתֹו ַהכְּ ָתה ִאשְּ ה ָעשְּ ָבר מֶׂ ָרה לֹו: ִמָכל ָמקֹום כְּ ינּו ַהקָ  ָאמְּ דָמַשְך ָעלֵׁ סֶׂ ל חֶׂ ָנַתן ָלנּו  דֹוש ָברּוְך הּוא חּוט שֶׂ וְּ

ש ָשִנים, זֹון שֵׁ  מְּ

לֹו. ָמא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא מֹוִסיף ָלנּו ִמשֶׂ ִמילּות ֲחָסִדים ָשִנים ַהָללּו, שֶׂ  ַנֲעֹסק ִבגְּ

ָתה. ן ָעשְּ כֵׁ ָנּה ָקטָ  וְּ ָרה ִלבְּ ָכל יֹום ָויֹום ָאמְּ נּו בְּ ָנתְּ ִנים.ָכל ָמה שֶׂ ָאנּו נֹותְּ ֹתב ָכל ָמה שֶׂ  ן: כְּ

ן ָעָשה. כֵׁ   וְּ

ִלָיהּו, ָזכּור ַלּטֹוב, ש ָשִנים ָבא אֵׁ סֹוף שֵׁ ָבר ִהִגיָעה לְּ ָך. עֹוָנה ָאַמר לֹו: כְּ ָנַתִּתי לְּ  ִלֹּטל ָמה שֶׂ

ִּתי לֹא ָנַטלְּ שֶׂ ִּתי, ָאַמר לֹו: כְּ ָלא ִמַדַעת ִאשְּ ִּתי אֶׂ אֲ  ָנַטלְּ שֶׂ ִּתי.ַאף כְּ ָלא ִמַדַעת ִאשְּ  ִני ַמֲחִזיר לֹא ַאֲחִזיר אֶׂ

לֹו. ת שֶׂ ן ִלֹּטל אֶׂ ָבר ָבא ַהָּזקֵׁ ָלּה, ָאַמר ָלּה: כְּ צְּ נּו  ָהַלְך אֶׂ ֱאָמִנים ִממֶׂ י ָאָדם נֶׂ נֵׁ ְך ֱאֹמר לֹו: ִאם ָמָצאָת בְּ ָרה לֹו: לֵׁ ָאמְּ

ָך. דֹונְּ ם ִפקְּ ן ָלהֶׂ    ּתֵׁ

ָעשּוָרָאה ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא  ִמילּות ֲחָסִדים שֶׂ ם ּוגְּ יהֶׂ רֵׁ  ִדבְּ

ם טֹוָבה ַעל טֹוָבה, הֹוִסיף ָלהֶׂ ָדָקה ָשלֹום" ) וְּ ה ַהצְּ ָהָיה ַמֲעשֵׁ נֱֶׂאַמר: "וְּ ַקיֵׁם ָמה שֶׂ  ישעיהלְּ
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 רגעים של התגלות, של חדירה מחבוץעוד אחד מסיפורי אליהו הנביא . 

  אלא עובד כשכיראיש חסיד. ירד מנכסיו. חלק מחסידותו היא שהוא אינו נשבר 

 פריצה של הפתעה אל ההוה. משהו לא על הסדרולא על הרצף. -אליהו הנביא 

  יותר גמישה. יותר  איך אנו מגיבים לסוג הפתעות כזה. הגבר יותר נוקשה. עזוב אותי. האשה

 תהליכית

  סוד ההווה. מול התכנון. אם יש שפע זה כעת. זה סוג  של מבחן. האם השפע הזה הוא שליואז

 ואז שיבוא עכשיו. –אני מתכנן אותו, או שהוא ביטוי לעת רצון , לזמן מיוחד 

 א הממון נמצא על ידי ילדים.  משהו מאוד תמים, תמיד היה שם לכאורה, אבל הדרך בה נמצ

 הממון מעידה על מעמד הנפש שלהם. תמימות.

  מה עושה אדם שנמשך עליו שפע. אפשרות אחת היא לנצל לעצמו. שבע שנים אפשר להרוויח

מהקרן גם אם נצטרך להחזיר. ואפשרות שניה היא לא לוותר על העונג הזה של השפע , של 

ם בעצמי. יש לי שפע המפגש עם האלוקי, של תחושת חוט של חסד. ולהיות ממשיך שפע לאחרי

 כדי לתת ממנו לאחרים. בשביל זה נתנו לי אותו.. בין אם זה חכמה, או כסף או כל דבר אחר.

  .לבנה הקטן דווקא ולא לבעלה. להרגילו במצוות. או כדי שלא תזוח דעתם עליהם 

 הוא עדיין בשדה. לא שינה מאורחות חייו. השפע ניתן לי כדי שאמשיך אותו  -עברו שבעשנים

 לאה. ולא כדי לשנות משהוה

  ,מדעת אשתי. אין הכוונה רק לרשותה, אלא לדעת שלה. ליכולת לקבל את השפע האלוקי

 לאומנות ההוה, לתמימות. להגדרת השפע כמשהו שצריך להמשיכו הלאה

 מופיע כאן בפעם הראשונה. תפיסת הפקדון אומרת שקיבלת משהו שהוא בעצם לא שלך.  -פקדון

 אותו. אתה צריך להצדיק את ההחזקה  בפקדון. וכל רגע ניתן לקחת

  והיה מעשה הצדקה שלום. מעשה הצדקה מביא איתו שלמות.   תפיסה נכונה לחיים. המתנה הכי

גדולה והעושר הכי גדול הוא היכולת להשפיע.להמשיך את חוט החסד הלאה. מעשה הצדקה 

 מביא שלמות כוללת

 


