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  ד"בס

    ירושלים- ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  1111פ"תשוירא  תפרשל

  חסד לאברהם
  

הביטוי הגשמי של מידת החסד  - אברהם אבינו 

  האלקית בעולם

ִּתֵּתן " . אבינום לייחס את מידת החסד לאברהםאנו רגילי

 ,אף אמרול "ז ח.)כ, מיכה ז(" ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב

 לא ֵמי היות אברהם בעולם כל יְ ,אמרה מידת החסד"

שהרי אברהם עמד שם , הוצרכתי אני לעשות מלאכתי

חסדיו של , כלומר. )פו' עמ, א"ספר הבהיר אות קצ(" במקומי

עד שכביכול אין צורך , אברהם אבינו בעולם כל כך מרובים

אברהם הוא הביטוי הגשמי של . ה"במידת החסד של הקב

  .מידת החסד האלקית בעולם

הביטוי המובהק ביותר למידת החסד של אברהם אבינו 

, בראשית יח( "ְּבֵאלֵֹני ַמְמֵרא 'ַוֵּיָרא ֵאָליו ה. "נותיע בפרשמופ

 של אברהם למילתו יום שלישיאותו יום  ,י" אומר רש- )א

ומה קורה בזמן . קר את החולהה לבַ " ובא הקב,היה

 ְוִהֵּנה ְׁשלָׁשה ֲאָנִׁשים ִנָּצִבים ,יָניו ַוַּיְראא עֵ ָּׂש ַוּיִ  "-? הביקור

הוא מבחין  .)ב, שם( " ַוַּיְרא ַוָּיָרץ ִלְקָראָתם ִמֶּפַתח ָהאֶֹהל,ָעָליו

ורץ לקבל את  ה" עוזב את הקב,ְּבאורחים העומדים בחוץ

ה כדי לכבד "לעזוב את הקב, זהעושים דבר כאיך  .האורחים

שגדולה הכנסת אורחים  ,ל"ים מכאן חז לומד-? בשר ודם

 לכן עוזב אברהם .)ב, שבועות לה( 2יותר מהקבלת פני שכינה

  .וניגש לטפל באורחים, את השכינה

:  אומרת הגמרא כך-? וכיצד מטפל אברהם ָּבאורחים

 עד כדי אברהם שואף לאורחים, עוד לפני שהגיעו האורחים

עוברי אורח שולח את אליעזר לראות אם יש שהוא  ,כך

,  וכשאליעזר אומר שאין אורחים.ץ כדי להכניסם לביתובחו

, )אין להאמין ְלעבד" (ית הימנותא בעבֵדילֵ  ":אברהם אומר

בפתח הוא יושב . אם יש אורחיםהבעצמו לבדוק והולך 

 כשאינו מוצא ומצטער, )ב, מ פו"ב(אהלו בכמיהה לאורחים 

 שולח לו, כדי שלא יצטער כל כך. )א, י בראשית יח"רש(כאלו 

להיות לו לאורחים , ה שלשה מלאכים בדמות אנשים"הקב

  .)י שם"רש(

ץ ... ְוִהֵּנה ְׁשלָׁשה ֲאָנִׁשים ִנָּצִבים ָעָליו,ַוַּיְרא" ָר ָּי  ַו

ה ,ִלְקָראָתם ִמֶּפַתח ָהאֶֹהל ָצ ְר ָא ּו  ח ַּת ְׁש ִּי הוא . )ב, שם(..." ַו

ץ ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם ָהאֱֹהָלה . "ומשתחוה להם,  אל האורחיםר

י  ַוּיֹאֶמר ַמֲהִרי ְׁשלׁש ְסִאים ֶקַמח סֶֹלת לּוִׁשי ַוֲעִׂש ,ָרהֶאל ָׂש 

ַוִּיַּקח ֶחְמָאה ְוָחָלב ּוֶבן .... ְוֶאל ַהָּבָקר ָרץ ַאְבָרָהם... 3ֻעגֹות

 ַוִּיֵּתן ִלְפֵניֶהם ְוהּוא עֵֹמד ֲעֵליֶהם ַּתַחת ָהֵעץ ,הַהָּבָקר ֲאֶׁשר ָעָׂש 

הכל . )אונקלוס(ומד עליהם לשמשם הוא ע. )ו, שם( "ַוּיֹאֵכלּו

 .4ועם כל הלב, עם כל הכבוד לאורחים, בזריזות ובהתלהבות

 , באותו יוםאברהם אבינו שעשהמה  שבשכר , אומריםל"חז

זכו  - 'ֶחְמָאה ְוָחָלב'בשכר " .כ בניו לכל מיני דברים"זכו אח

 בשכר .זכו לעמוד הענן -  'ְוהּוא עֵֹמד ֲעֵליֶהם' בשכר .למן

  .)ב, מ פו"ב(" זכו לבארה של מרים -  'ח ָנא ְמַעט ַמִיםֻיּקַ '

רק באותו יום הכניס אברהם וכי  :נשאלת השאלהו

תעסק אברהם אבינו בהכנסת מהרי כל ימיו ! ?אורחים

ל דוקא את הדברים שעשה "מדוע אפוא מונים חז !אורחים

יום שזהו מפני שבאותו  ,הסבירו בזה? אברהם באותו יום

 .הכנסת האורחים שלומדרגתו במידת א לשיאברהם מגיע 

 הוא ,שלישי למילתוביום ה ,בן תשעים ותשע שנהזקן הוא 

ה הוציא חמה מנרתיקה "כיון שהקב[כבד מאד חום ה, חולה

ובכל זאת הוא  ,])ב, מ פו"ב(כדי שלא להטריחו באורחים 

ביום הזה , רץ לזה ורץ לזה, רץ לשרה, ַלָּבָקר רץ .ממהר ורץ

 לכן .מות של הכנסת האורחים שלו השלֵ הוא מגיע לשיא

 הוא מקבל שכר גם ,כמובן. היום הזה קובע את מתן השכר

יום הזה הגיע באבל , על כל שאר הימים שהכניס אורחים

מה יהיה , זה היום הקובעלכן , הכנסת האורחיםשל לפסגה 

  .ר כך אחי ישראלשכרם של בנ

  חסדו של אברהם לעומת חסדו של נח

ֵמי  כל יְ ,אמרה מידת החסד" ,אמרול "חז, כפי שהזכרנו

שהרי , היות אברהם בעולם לא הוצרכתי לעשות מלאכתי

אברהם הוא הביטוי הגשמי של . "אברהם עמד שם במקומי

  .מידת החסד האלקית בעולם

מידת של מייצג הוא האברהם דוקא  למה :וצריך להבין

 ! מאברהם אבינוחסדיותר נח עשה לכאורה והרי  ?החסד

 ומכין ,בונה תיבה לכל הברואיםהוא עשרים שנה מאה ו

שנים יושב הוא אחר כך , לכל הברואיםמזון לשנה שלימה 

ל "וכפי שחז, עשר חודש בתיבה עם כל בעלי החיים

! שנה שֵלמה לא ראו נח ובניו שינה בעיניהם, מתארים

שלושת , נח(שמונה מלצרים בלבד  )'נַֹח אות ט' תנחומא פר(

שכל אחד ,  משרתים אלפי בעלי חיים)הםוארבע נשותי, בניו

זה אוכל , זה אוכל בשרי.  בזמן אחר,מהם זקוק ְלמזון אחר

, בצהריםאוכל זה , זה אוכל ַּבּבֶֹקר; וזה אוכל ַּפְרֶוה, חלבי

כל שעות  .וזה לפני ותיקין, זה לפני תיקון חצות, וזה בערב

לכאורה נח עשה יותר כ "א. נוחהמהיום והלילה אין להם 

בכל זאת מידת החסד מתייחסת יותר ו,  מאברהם אבינוחסד

  ?למה ומדוע .אל אברהם

 אברהם ,נח עשה בציווי - האחת :תשובות בדברכמה 

,  נח עשה חסד עם בעלי חיים,מזה  חוץ.עשה בלי ציווי

אבל התשובה העיקרית  .אברהם עשה חסד עם בני אדםו

רהם אבואילו , אוכלחיות נתן לַ , נח עשה חסד גשמיש, היא

אמנם  .ב"עוהחיי הלאת הבריות להביא , עשה חסד רוחני
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נותן  ,ז"עוהחסד גם במושגים של הרבה עושה אברהם 

אבל עיקר החסד  ,לוויהו לינה ,שתיהו אכילה אורחיול

שלא , לזכות את הבריות באמונההוא עושה אבינו שאברהם 

מלמד אותם להכיר , 'אלא מאמינים בה' יהיו כופרים בה

תם אוכלים אלא משל מי שאמר והיה העולם שלא משלי א

 שאפשר לעשות עם זה החסד הגדול ביותר, אתם אוכלים

  .עולם הבאנצח בחיי ללזכות אותם , בני אדם

בראשית ( "ֶאת ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְבָחָרן", אונקלוס מתרגם

 ,י"ומבאר רש ".א דשעבידו לאוריתאתָ ָׁש ְפ נַ  "- )ה, יב

 ,אברהם מגייר את האנשים. כינהשהכניסן תחת כנפי הש"

 ומעלה עליהם הכתוב כאילו ,ושרה מגיירת את הנשים

אבל , ג מצוות"תריעליהם לם קיבלו ולא כאולי . "ֲעָׂשאּום

העיקרי זה החסד . בודה זרהלא עובדי ע', לם נהיו עובדי הוכ

יותר איכותי מהחסד וזהו חסד הרבה ,  אבינו אברהםעושהש

  .חנ עשהש

  יובלעומת חסדו של אם אברהחסדו של 

למה ' שייך שיטען להולא היה , נח חי לפני אברהם

 אבל היה גם מי שחי אחרי אברהם .נחשב יותר ממנואברהם 

למה אברהם נחשב יותר , ה"והוא באמת טען לקב, אבינו

  .ממנו

, ַּבחּוץ לֹא ָיִלין ֵּגר: "'שאיוב טען כלפי ה, ל אומרים"זח

! נהגתי כמו אברהם. )לב, איוב לא(" ְּדָלַתי ָלאַֹרח ֶאְפָּתח

, אברהם פתח באהלו ארבעה פתחים לארבע רוחות השמים

כל אחד היה יכול להכנס ולסעוד בביתי . וכך עשיתי גם אני

, הם היה כל כך טובמדוע לאבר, אם כך. כמו אצל אברהם

  ?ולי כל כך רע

למי , אצלך! אינך כמו אברהם: ה"אמר לו הקב י ג ר  ש

האכלת , )הבדיל מפת שעורים פשוטהל(לאכול פת חטים 

למי ; אותו פת חטים י רג האכלת אותו ,  לאכול בשרש

לומי ; בשר י ג ר אבל . השקית אותו יין,  לשתות ייןש

אגם מי , אצל אברהם. אברהם עשה יותר מזה ל  היה רגיל ש

הרבה , קיבל בשר ויין וכל טוב, במאכלים משובחים כאלה

הוא לא . )ז"נ פ"ות דראב(בביתו לאכול  שהיה רגיל מהיותר מ

אלא הכין להם מיד , שאל את אורחיו מה הם רגילים לאכול

  .את האוכל המשובח ביותר

הבדל זה ש ,ל"זצ פינקל זאב חיים ר"הג, חֹותניאר ובי

הוא לא רק  ,בין החסד שעשה איוב לחסד שעשה אברהם

אצל . אלא בעיקר במהותו ובמטרתו, הבדל בכמות החסד

ועשיית החסד , לוי חסרונו של השני המטרה היא מי-איוב 

הוא , ממילא. להשיג באמצעותו את המטרה, היא רק כלי

שהרי גם כך המטרה , ותו לא, נותן לאורח רק מה שחסר לו

  ).ואין לזלזל בה, כמובן, ה גדולהוגם זוהי מדרג. (מושגת

, אצל אברהם אבינו. אבל אצל אברהם אבינו אין זה כך

! הוא רוצה לגמול חסד! עצמהעשיית חסד היא מטרה בפני 

 שהרי גם -הוא נותן לאחרים גם מה שלא חסר להם , ממילא

 מעין, אבל זהו כבר חסד במדרגה אחרת לגמרי! זה חסד

 להיטיב כדי העולם את שברא ,'ית הבורא של חסדו מידת

 לאף חסר היה לאשנברא העולם  שקודם למרות, לברואים

, ממילא.  חוץ ממנוכי לא היה אף אחד, דבר שום אחד

 החסד מקבל את לברוא צריך - חסד לעשות מי עם כשאין

 בכל אותו לחפש או, )ה"הקב אצל רק, כמובן, ששייך מה(

" ַּתֲאַות "את למלא כדי, )ב, מ פו"ב( אברהם שעושה כפי, הכח

  .שלו החסד

  מידת החסד אצל לוט וצאצאיו

. הוא לוט, מידת החסד של אברהםממי שדבקה בו קצת 

מידת  אבל משהו מ, של אברהםכואמנם לא המשיך בדרוט ל

מכניס הוא  ,הוא רואה אורחיםכש .חסד של אברהם נדבק בו

ּוַמּצֹות ָאָפה ", מכין להם אוכל, אותם הביתה במסירות נפש

  . קצת מנסה ללכת בדרך של אברהם,)ג, בראשית יט( "ַוּיֹאֵכלּו

א לֹ ". דווקא יצאו עמים שהתרחקו מישראלאבל מלוט

ַּגם ּדֹור ֲעִׂשיִרי לֹא ָיבֹא ָלֶהם ', הָיבֹא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ִּבְקַהל 

לא , פך מאברהםימפני שהם הה?  למה".ַעד עֹוָלם' הִּבְקַהל 

ַעל ְּדַבר ֲאֶׁשר לֹא ִקְּדמּו ֶאְתֶכם  ".בדרך של אברהםהולכים 

 אולי גם .)ה, דברים כג( "ַּבֶּלֶחם ּוַבַּמִים ַּבֶּדֶרְך ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים

  אבל עליהם יש תביעה,אחרים לא היו מקדמים את ישראל

למד מאברהם ש לוט ו של אתם באים מבית.גדולה יותר

 ?את ישראל בלחם ובמיםקדמתם למה לא , להכניס אורחים

 לכם יש .על עמים אחריםאשר תביעה מ יותריש עליהם 

  .וק בחסד צריכים לעסראיתם איך, מסורת של חסד

 .לוט לא הלך לגמרי לאיבוד  החסד של,בכל זאת

 .)ב, יבמות עו(" עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית"

 ומאחת מהן, 'בוא בקהל המותרות ל עמון ומואב הנשים של

 מפני שהנשים . יצאה כל מלכות בית דוד-  המואביה רותמ -

 .לא היו צריכות לעסוק בחסדשאו , כנראה כן עסקו בחסד

לכאורה גם על הנשים של עמון ומואב יש ש, ההגמרא דנ

נשים והיה להם לקדם אנשים לקראת אנשים כי , טענה

ָּכל ְּכבּוָּדה "כי , לאאומרת לבסוף שמרא גהאך , לקראת נשים

 אין דרכה של אשה לצאת מן ,)יד, תהלים מה( "ַבת ֶמֶלְך ְּפִניָמה

ת למה לא קידמו אעל הנשים אין עליהן תביעה ולכן  ,הבית

 לכן הן זוכות להקים את מלכות ישראל .ישראל בלחם ומים

  .עד מלך המשיח במהרה בימינו

ֶאל ֲאֶׁשר  ": היא אומרת לנעמי,כשרות באה להתגייר

.  ַעֵּמְך ַעִּמי ֵואלַֹהִיְך ֱאלָֹהי,ֵּתְלִכי ֵאֵלְך ּוַבֲאֶׁשר ָּתִליִני ָאִלין

 הגמרא .)יז- טז, אות ר( " ְוָׁשם ֶאָּקֵבר,ַּבֲאֶׁשר ָּתמּוִתי ָאמּות

ללו מרה את ששת הדברים ה למה אדרשה הלכתיתדורשת 

אמרה   למהבדרך אגדהאבל אני רוצה לומר , )ב, יבמות מז(

 היא מראה שהיא עוזבת את כל . הדברים האלהתששאת 

 מניחה בצד את כל .המסורת הקלוקלת של עמון ומואב

לא כמו לוט , "אשר תלכי אלךאל " .שלהםהקלקולים 

 .)יב-יא, בראשית יג(  והלך לגור בסדוםנפרד מאברהםש

 םלא כמו בנות לוט שלנו עם אביה, "יני אליןלבאשר תו"

 לא כמו בלק מלך מואב שאמר ,"עמך עמי" .)לה- ל, שם יט(

 לא ,"קיקיך אלואל ".)ה, במדבר כב( "ִהֵּנה ַעם ָיָצא ִמִּמְצַרִים"

, שם כה( ןהיהת מואב שקראו לעם לאכול מזבחי אלכמו בנו
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 שלא , של לוטיולא כמו הרן אב, "תמותי אמות באשר" .)ב

וד רק אחרי שאברהם ניצל מנמר, רצה למות על קידוש השם

  ולכן הוא נשרף,קי אברהםהרן שגם הוא מאמין באלאמר 

שלא  לא כמו אשת לוט, "ושם אקבר" .)כח, י בראשית יא"רש(

 ,ורת הקלוקלת של לוטהיא עוזבת את כל המס .נקברה

 לכן היא זוכה להקים ,קי אברהם בלב שלםוחוזרת אל אל

  .את מלכות בית דוד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

הרב פרסם מאמר בענין זה בכתב העת [. בכל פרשה בתורה יש קשר או הקבלה בין תחילת הפרשה לסופה, א"לדעת הרב שליט. 1
  ].ח"קי' עמ) ט"תשס(' כרך ג, "ושתנויר"

שם " ( ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץְבַזְרֲעךָ ְבַזְרֲעךָ ְבַזְרֲעךָ ְבַזְרֲעךָ ְוִהְתָּבֲרכּו  "⇔) י, בראשית יח" ( ְלָׂשָרה ִאְׁשֶּתךָ ֵבןֵבןֵבןֵבןְוִהֵּנה  "- מאמרוא ב"אליו הרב שליטשציין בפרשתנו הקשר 
  ).יח, כב

  :ים נוספיםקשרונראה שיש גם 
  ).יד, שם כב" (ֶאהֵירָ ' הֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ַהּיֹום ְּבַהר  "⇔) א, יחשם " (ְּבֵאלֵֹני ַמְמֵרא' הַוֵּיָרא ֵאָליו "
  ).יט, שם כב" (ַוֵּיֶׁשב ַאְבָרָהם ִּבְבֵאר ָׁשַבע "⇔) א, יחשם " (ְוהּוא יֵׁשב ֶּפַתח ָהאֶֹהל"
  ).יג, שם כב" (ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ַאִיל "⇔) ב, יחשם " (ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְׁשלָׁשה ֲאָנִׁשים"
  ).יז, שם כב" (ַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֲעָך ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים "⇔) י, יחשם " (ְוִהֵּנה ֵבן ְלָׂשָרה ִאְׁשֶּתךָ "
  ).כ, כבשם " (ִהֵּנה ָיְלָדה ִמְלָּכה ַגם ִהוא ָּבִנים ְלָנחֹור ָאִחיךָ  "⇔) י, יחשם " (ְוִהֵּנה ֵבן ְלָׂשָרה ִאְׁשֶּתךָ "
  .] לידת רבקה-לידת יצחק : הקשר הוא[). כג, שם כב" (ּוְבתּוֵאל ָיַלד ֶאת ִרְבָקה "⇔) י, יחשם " (ָרה ִאְׁשֶּתךָ ְוִהֵּנה ֵבן ְלָׂש "
  ).יח, שם כב" (ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ְּבקִֹלי "⇔) י, יחשם " (ְוָׂשָרה ׁשַֹמַעת ֶּפַתח ָהאֶֹהל"
ַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֲעָך ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוַכחֹול ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת  "⇔) יח, יחשם " ( ְוִנְבְרכּו בֹו ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ,ְוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה ְלגֹוי ָּגדֹול ְוָעצּום"
  ).יח- יז, שם כב" ( ְוִהְתָּבֲרכּו ְבַזְרֲעָך ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ...ַהָּים
מצינו שעשה אברהם ", ל אמרו"חז: התשובה פשוטהלכאורה  - ? הם שכך יש לנהוגאבל מנין ידע אבר. אנו לומדים הלכה זו מאברהם. 2

מנין ידע אברהם את התורה . התורה כולהכל הרי שאברהם אבינו ידע את . )א, משנה קדושין פב" (אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה
כך ידע , כפי שידע את כל התורה, כ" וא.)ג, ר צה"ב(" ובעות תורהוהיו נ, נעשו שתי כליותיו כשתי כדים של מים: "ל"אמרו חז? קודם שניתנה

  .שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה, גם הלכה זו
 הוא כשלוש או ארבע ביצים אחדהרי שיעור סעודה לאדם ? "ה בלחם כל כך לשלשה אנשיםלמה הרּבָ ", ן שעמד על השאלה"רמב' עי. 3

 ֶקַמח ְׁשלׁש ְסִאיםְׁשלׁש ְסִאיםְׁשלׁש ְסִאיםְׁשלׁש ְסִאיםַמֲהִרי "מר לשרה ואברהם אאילו ו. תשעה או שנים עשר ביציםהוא כ , בני אדםלשלשהלשלשהלשלשהלשלשהוווו). ג"ח ס"שס' ח סי"ע או"שו' עי(
ן שתירץ "ברמב' ועי!  מהנצרך45 ופי 35כמות הגדולה פי ). ד ביצים" קמ- בסאה ! ( ביצים432432432432הם  שלש סאים ".סֶֹלת לּוִׁשי ַוֲעִׂשי ֻעגֹות

בלי , שרצה להגיש לאורחיו סעודה בעין רחבה, שהדבר נבע ממידת חסדו המיוחדת של אברהם, ר עודולכאורה אפשר לומ. בשלשה אופנים
כדי שתהיה לאורחים , ) יב,מחר "ב (ואחד למלוטמיה, ואחד לחביץ,  אחד לעוגות-  סאין שלש: כמבואר במדרש, ובמבחר גדול, חשבון

  .רבהכדי שלא יחששו לאכול ה, ובשפע רב, הבחירה מאיזה מין לאכול
כי האדם הגדול אשר היו בביתו שמונה עשר ושלש מאות . להגיד רוב חשקו בנדיבות', ְוֶאל ַהָּבָקר ָרץ ַאְבָרָהם'וטעם ": ן"כפי שכתב הרמב. 4

ואחרי כן רץ , הלך הוא בעצמו אל אהל שרה לזרז אותה בעשיית הלחם, והוא זקן מאד וחלוש במילתו, )יד, בראשית יד' עי(איש שולף חרב 
  .)ז, ן שם יח"רמב" (ולא עשה כל זה על יד אחד ממשרתיו העומדים לפניו, אל ְמקֹום ַהָּבָקר ְלַבֵּקר משם ֶּבן ָּבָקר רך וטוב לעשות לאורחיו

  ,עורךהבנתו של השטחיות השיחה נערכה לפי 

  .וכל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד


