
 

 

 חסד לאברהם

הרב גדעון ביר

השבוע בו אנו עומדים ניצב בין שתי הפרשות המרכזיות 

לך ופרשת -פרשת לך –שמספרות לנו על אברהם אבינו 

וירא. דרך פרשות אלה, אנו זוכים להכיר מקרוב את דמותו 

של אברהם וללמוד על מידותיו ותכונותיו הייחודיות. 

אברהם, כיהודי הראשון, מתפקד כראשית ובסיס לעם 

התורה מספרת לנו על אברהם היא ישראל, ולמעשה כש

בעצם מספרת לנו על תחילתו של עם ישראל, מספרת לנו 

על עצמנו. דרך תכונותיו של אברהם לומדים אנו מהן 

התכונות המאפיינות את עניינו ובסיסו של עם ישראל. 

התכונה המרכזית המאפיינת את אברהם היא מידת החסד, 

 ד(: -ית יח, גבה אנו נפגשים כבר בתחילת הפרשה )בראש

ֹּר ֵמַעל )ג(  ֵעינֶיָך ַאל נָא ַתֲעב ֹּנָי ִאם נָא ָמָצאִתי ֵחן בְּ ֹּאַמר ֲאד וַי

ֶדָך ְִּהָשֲענּו ַתַחת ( ד) :ַעבְּ ְַּרֲחצּו ַרגְּלֵיכֶם ו ַעט ַמיִם ו יַֻקח נָא מְּ

  .ָהֵעץ

התורה טורחת לפרט איך אברהם מכניס אורחים כדי 

המרכזית הטמונה ללמדנו שמידת החסד היא אכן המידה 

. כמו כן, במידה זו חז"ל מאפיינים את אברהם ומקשרים בו

ֹּב ֶחֶסד ": ז, כ( מיכהאותו אליה ) ִתֵתן ֱאֶמת לְּיֲַעק

ָרָהם הייחודיות של אברהם, האופי העמוק ביותר  ".לְַּאבְּ

שלו הוא החסד. על כן, על פי העיקרון שהזכרנו, אם 

אבינו נלמד  נקביל את תחילתו של עם ישראל עם אברהם

שהמידה הבסיסית הקיימת בנו היא מידת החסד. שורשו 

 של עם ישראל הוא מידת החסד.

 ציווי לדורות –החסד 

את השלכת מידת החסד מאברהם אל עם ישראל ניתן 

להבין בשני היבטים שונים ופשוטים: בהיבט הראשון 

הראה לנו אברהם את הדרך בה עלינו לנהוג. אברהם 

מידת החסד  ;אנו צריכים להתנהג ביום יוםלימד אותנו איך 

זו המידה של עם ישראל, זו הצורה שבה עם ישראל 

ראינו כולנו בתחילת מסכת סנהדרין,  כך גםמתנהל. 

הנלמדת כעת בישיבה, שם למדנו איך חז"ל באו וביטלו 

כביכול דיני תורה בשביל לחזק את גמילות החסדים. על 

ה וחקירה בעדים בין פי הגמרא, מעיקר הדין נדרשה דריש

בדיני נפשות ובין בדיני ממונות, אך באו חכמים והורידו 

דרישה זו בדיני ממונות כדי שלא תנעל דלת בפני לווים. 

כמו כן, בהמשך הסוגיה מוריד רבי אבהו את הצורך 

בדיינים מומחים ומתיר לדון עם הדיוטות, גם זה כדי שלא 

גמילות תנעל הדלת בפני הלווים וכדי להרבות את 

החסדים בעם ישראל. זו צורת ההתנהלות הבסיסית של 

כל אדם בנפרד וכן של החברה היהודית בכללותה ועל 

 פיה צריך לנהוג.

 סימן לזרע אברהם –החסד 

ההיבט השני אולי קצת יותר עמוק מהראשון. מידת החסד 

שנמצאת באברהם אינה מבטאת רק את הדרך בה אנו 

ל אברהם איש חסד, הוא צריכים לנהוג. בעצם היותו ש

חקק בנו את המידה הזו. אברהם אבינו נטע בתוכנו את 

האופי הזה של אנשי החסד. זה מה שאנחנו. מעשי האבות 

אינם באים רק כהכתבת הדרך הנכונה, אלא ממש כמו 

אבא אשר מעביר לבניו תכונות בתורשה, כך גם אבות 

סויים. האומה הטמיעו בנו את מידותיהם ויצרו אצלנו אופי מ

מידת החסד של אברהם היא התכונה הכי בסיסית שלנו, 

בגמרא היא ההתחלה שלנו, הדי אן איי שטבוע בנו. 

 :ביבמות )עט, א( מובא

 וגומלי, והביישנין, הרחמנים: זו באומה יש סימנים שלשה

 ואת בניו את יצוה אשר למען: דכתיב, חסדים חסדים...גומלי

 .ביתו לעשות צדקה

את מידת החסד לומדת הגמרא מפרשתנו, אברהם מצווה  

את בניו במידה זו ומתוך כך אנו למדים שהחסד טבוע בנו 

עמוק כל כך עד שתכונה זו מהווה סימן לדעת מי הוא בנו 

של אברהם אבינו, מי חלק מעם ישראל. וכן אומר הרמב"ם 

 במצות להזהר אנו חייביןבהלכות מתנות עניים )י, א(: "

 זרע לצדיק סימן שהצדקה, עשה מצות מכל ותרי צדקה

ן בס"ד  ו ' חשו  חהתשע"י

יראפרשת    ו
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 בניו את יצוה אשר למען ידעתיו כי שנאמר אבינו אברהם

". אם כן, גם לפי הרמב"ם מידת הצדקה צדקה לעשות

וגמילות החסדים משמשת כסימן לזרע אברהם אבינו. זה 

מה שחקוק בנו, זה חלק ממי שאנחנו. הופעות של המידות 

בבירור אצל גדולי ישראל.  הטובות שבאדם ניתן לראות

שערך את החופה שלי.  הרב מרדכי אוירבךמ כך למדתי 

לפני החתונה הגעתי אל ביתו, ובכניסה לבניין היה 

אינטרקום. כשעליתי לדירתו של הרב, הוא פתח ואמר לי 

שמפריע לו שיש אינטרקום בבניין, לא זו דרכו של אברהם 

הבית צריך  ה ובעלהרי שעם אינטרקום הדלת סגור - אבינו

הרב העיר שהשכנים בבניין רצו  .לבדוק מי נכנס ומי לא

של אברהם והלו א .שיר אז הוא הסכיםתקין את המכלה

תה כל בקרה ילא היאבינו היה פתוח מארבע רוחותיו, 

אנשים גדולים מרגישים גם את הדברים הקטנים  .בכניסה

אך ברוך ה' זה אופי שחקוק בכולנו ועלינו להוציא אותו 

 לפועל ולהתנהל על פי חיים של חסד והכנסת אורחים.

 סבר פנים יפות

עד עכשיו דיברנו על כך שהאדם היהודי מוכרח לחיות חיי 

תכונה זו טמונה בנפשו כצאצא של  חסד מכוח היות

אברהם אבינו, איש החסד. אך למעשה, לא מספיק קיום 

בלבד וכך עולה מלשון הרמב"ם מעשי החסד בפן ה

 )מתנות עניים שם, ד(: 

 בקרקע כבושות ופניו רעות פנים בסבר לעני צדקה הנותן כל

 לו נותן אלא, והפסידה זכותו אבד זהובים אלף לו נתן אפילו

 .ובשמחה.. יפות ניםפ בסבר

מצוות גמילות חסד אינה  –הרמב"ם בא ואומר דבר מופלא  

מתבטאת רק בתוצאת המעשה, אי אפשר לעסוק רק במה 

אני עושה, אלא מוכרחים לתת ביטוי גם באופן בו אני פועל 

את המעשה, ואפילו נתן אדם אלף זהובים אך מבלי 

שהתייחס אל אותו נזקק, הוא איבד את זכותו לגמרי. 

כשעושים חסד צריך לשתף גם את הפנים ולא רק את 

הידיים והרגליים בלבד, צריך לתת ולפעול בסבר פנים 

יפות, בחיוך ובשמחה. זו הדרך של החסד. זה מוכרח לבוא 

יח,  בראשיתביחד. גם בפרשה שלנו מודגש העניין הזה )

ְֶּאל ַהָבָקר " ז( ָרָהם ָרץו ֹּתֹווַיְַמֵהר ...ַאבְּ אברהם . "לֲַעׂשֹות א

נעשים  מכניס אורחים במהירות ובזריזות, כל מעשיו

בהתלהבות ובסבר פנים יפות מתוך שמחה גדולה. אלו 

דברים שאי אפשר להפריד אותם, זה חלק מהותי מהחסד. 

 החסד מוכרח לבוא עם הפנים.

 להתחיל מהשורש

ברצוני לעלות מדרגה נוספת. עד עכשיו הזכרנו שהחסד 

צריך לבוא לידי ביטוי על ידי שיתוף תמידי בין הידיים 

חסד בפועל, לבין הפנים של האדם, והרגליים, מעשה ה

כלומר האופן בו הוא מקיים את החסד. הדברים חייבים 

להתחיל עמוק מתוך הלב של האדם. מצוות החסד, 

התכונה שאברהם אבינו חקק בנו, חייבת להתחיל בלב 

שלנו. בדבריו של הרמב"ם שהובאו לעיל )מתנות עניים י, 

 ה(, הוא מוסיף ואומר:-ד

 ונחומים, תחנונים דברי לו צרתו...ומדבר על עמו ...ומתאונן

 בידך ואין ממך העני )ה( שאל .ארנין אלמנה ולב שנאמר

 ...בדברים פייסהו לו ליתן כלום

מכאן מתחילים הדברים. הלב צריך להיות פתוח לעני, 

הפנים אם צריך לדעת להרגיש את הצרה של האחר. 

והמעשה מגיעים באמת מתוך הלב, החסד מקבל משמעות 

 אחרת. חזקה, משפיעה ואמיתית הרבה יותר.

 וכשהלב נפתח

מדרגה זו שאנו עוסקים בה, שהלב פתוח ופרוש כלפי 

הנזקקים, צריכה להיות רחבה יותר. על הלב להכיל 

ולהרגיש לא רק את החולה או העני, אלא גם את כל אחד 

י שמדרגה זו מתחילה מהמעגלים מעם ישראל. ודא

בנוסף הקרובים אלינו, בתוך המשפחה ובתוך הישיבה, אך 

מוכרחים אנו להגיע למצב בו הלב פתוח למעגלים אלה, 

. רבי נחמן הרחוק יותר לכולם ויודע להרגיש גם את האחר

 מדבר על כך בשיחות הר"ן )קפח(:

 אמר: שפליאה בעיני אם מביאין פדיון לאחד ומספרין

לו צערו, כגון: מחולה וכיוצא כשאינו מרגיש הצער 

והיסורין כמו החולה בעצמו וכו'. והיוצא מדבריו הוא 

שהוא מרגיש הצער והיסורין כשבאין לפניו שיתפלל על 

החולה וכיוצא כמו החולה בעצמו ממש. וכן נשמע מפיו 

כמה פעמים. ואמר: בתחלה הייתי מבקש מאתו יתברך 

ורין של ישראל, כי לפעמים היה שאהיה מרגיש צער ויס

אחד בא וספר לי צערו ולא הייתי מרגיש הצער והייתי 

ו כשאחד ימתפלל שארגיש צערו של ישראל. עכש

מספר לי צערו אני מרגיש בעצמי הצער יותר ממנו. 

דל הצער שאני מרגיש ווממש נוטפין ממני הדמים מג

ח ויותר ממנו. כי הוא יכול לחשב מחשבות אחרות ולשכ

 צער, אבל אני מרגיש מאד כנזכר לעיל. ה

כשרבי נחמן התפלל על חולים, הוא היה מרגיש על עצמו 

את צער אותם נזקקים ממש. תפילה זו לא נבעה רק מתוך 

רצון להטיב ולגמול חסדים, אלא מתוך הזדהות עמוקה 

והרגשה פנימית של צער אמיתי. מוסיף רבי נחמן ומספר 

ומעולם, ובתחילה לא שהרגשה זו לא הייתה בו מאז 
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הצליח להרגיש את צער חברו. הוא היה מתפלל לה' 

שיעזור לו להגיע למדרגה הזו. וכשהגיע רבי נחמן לאותה 

מדרגה, הוא היה מצטער על צרת חברו עוד יותר מהנזקק 

עצמו. עד כדי כך הוא הרגיש את הכאב, עד כדי כך פינה 

גשים עם רבי נחמן את הלב שלו עבור אותו אחד. אנחנו נפ

כשיש חבר שמצליח להשתתף איתנו  ;מדרגה זו גם בחיינו

עד כדי כך בכאב ובצער שלנו, כשיש בנו תחושה שהחבר 

באמת מרגיש את הצער שלנו, ישר עולה בנו נחמה 

נפלאה. עוד לפני השאלה אם הוא בא ועזר לנו, עוד לפני 

שהוא הצליח להוציא אותנו מאותה הצרה, נתן לנו עצה 

צדקה, ביקר חולים. עוד לפני המעשה של  טובה, נתן

החסד, עצם העובדה שיש מישהו שמרגיש אותנו, שפורש 

לפנינו את ליבו ומאפשר לנו להבין שאנחנו לא לבד, זה 

 לבדו כבר חסד מופלא. 

 מקום בלב

ואמר לאחד מאנשיו ממשיך רבי נחמן בדבריו ואומר: "...

ר שבקש אותו שלא ישכח אותו, ענה ואמר: איך אפש

ח אחד מכם? הלא כל אחד ואחד יש לו אצלי מקום ולשכ

. מכאן זה מתחיל. לכל אדם שרבי נחמן הכיר היה "בלבי

מקום בליבו. זו אומנות גדולה וכישרון אדיר, זה כבר חסד 

עמוק ופנימי מאוד שצריך לעבוד עליו עבודה פנימית. לא 

מספיק רק לבוא ולעזור בסבר פנים יפות. זו עבודה פנימית 

ל האדם להצליח לפנות מקום בלב לכל אחד. וכאן ש

בישיבה זה חשוב לאין ערוך, בתוך חבורה שלומדת, בתוך 

שיעור, אם חבורה מצליחה לחיות ככה שכל אחד מצליח 

זה עולם אחר  ;זה עולם אחר –לפנות מקום בלב לאחר 

של לימוד תורה, עולם אחר של דיבוק חברים. זו משימה 

 חסד האמיתית מתחילה משם.לא פשוטה אבל נקודת ה

 אדם קרוב אצל עצמו

לרוב, בשביל לצלוח משימות קשות יש לפרוש את 

הקשיים ולדבר עליהם. על כן ברצוני לפרט מהו הקושי 

באופן טבעי, כל  –המרכזי בפתיחת הלב לחברה שסביבי 

אדם חווה את עצמו. חש לו את הדברים שהוא אוהב, יש 

שממנה הגיע, יש את לו את המגמות שלו, את התרבות 

הדברים שמושכים אותו ויש דברים שמפריעים לו. והאחר 

הוא חיצוני לו. את האחר הוא לא כל כך מכיר. בטח 

כשהוא מכיר את האחר רק מבחוץ, אך גם אם יש היכרות 

פנימית והאדם מכיר את סיפור חייו של האחר, הוא לא 

 באמת חווה אותו. "אדם קרוב אצל עצמו". רק את עצמו

הוא חווה ומכיר. הרגשה טבעית זו עלולה להביא 

להתייחסות כזו שהאחר משמש ככלי בידינו, כלומר שכל 

עניינו של האחר למעשה הוא עבורנו. אם הוא משרת את 

הצרכים שלי אז אני אוהב אותו, ואם הוא מתנגד לצרכים 

שלי אז אני לא אוהב אותו. מבחינתי, אין לו, לאחר, אישיות 

תייחסות כזו אל העולם מופיעה גם בפרטים מצד עצמו. ה

הכי קטנים שבחיים, למשל כשאדם קונה כרטיסים 

לרכבת אצל קופאי, השאלה היא איך אני מתייחס לאותו 

קופאי. אם הוא פה כדי לשרת אותי, אם הוא קצת 

מתמהמה או מתבלבל אז אני כועס עליו כי הוא מפריע לי 

מבין שהוא קודם ולא ממלא את צרכיי כראוי. אך אם אני 

כל אדם שסוחב עליו עולם שלם, משפחה, תחושות 

אינדיבידואליות ורגשות, בדיוק כמוני, אז נקודת המפגש 

 איתו שונה בתכלית.

 לצאת מהקווים

יהודי שנפטר בשנים האחרונות תיאר את זה בצורה חדה 

ואינסוף". לכל אדם יש  כֻלִיּותמאוד, הוא קרא לעניין הזה "

וליות", כל החוויה שלו זה כוללת רק את עצמו, איזושהי "כ

וממילא גם את האחר הוא חווה בתוך עצמו. ובעצם את 

הכל הוא צובע בצבע שלו וכל דבר בעולם בא לעזור או 

להפריע לו, כי הרי כל העולם כולו הוא שלו בלבד. אותו 

יהודי מסביר שהמפגש של האדם עם הפנים של האחר, 

אל תכניס אותי לתוך המגמה  –ח" פניו אומרות לו "אל תרצ

כשמוצב לפניו אדם נוסף שחווה את אותה הפרטית שלך, 

"כוליות" כמוהו, זה מסמן לו שיש פה אינדיבידואל אחר. 

לא ניתן להכניס אותו בתוך העצמיות שלך. וכשהאדם 

יש משהו  ;מגלה זאת, נפתח באותו אדם הפתח לאינסוף

מעבר ל"אני" הזה. אני לא רוצה להצמיד את אברהם אבינו 

, אבל כן ניתן לראות בדווקא לתיאורו של אותו יהודי

שאברהם הבין את העניין הזה שיש גם אחר מחוץ לעולם 

הפרטי שלו. וזו עבודה פנימית שכל אחד צריך לעבוד, 

לדעת לפנות בליבנו מקום לכולם. שלא חלילה נשרת רק 

צמנו, שנדע להגיע לאינסוף הזה ולפרוץ מגבולות את ע

ה"אני" שלנו. האדמו"ר מפיסצנה בספרו "חובת 

התלמידים" )פרק ו( מדבר גם הוא על העניין הזה בקטע 

 יפה ותמציתי וזו לשונו:

אתם תלמידים טהורי לב, אהבו זה את זה, הזהרו בדברי 

(: יהי כבוד חברך חביב בי ד,המשנה שאומרת )אבות 

כשלך, ולא תהיה אהבתכם זה לזה רק בהכרח,  עליך

כאיש שאוהב רק את עצמו בלבד, אך כיון שמוזהר 

ומצווה הוא לאהוב גם את חברו, מכריח את עצמו שגם 

את חברו לא ישנא, וכמו בתורת נדבה יתן מאהבת 

עצמו איזה משהו גם לחברו. אהבה כזו אפס היא גם 

 .בקיומה ועד מהרה תתבטל ותמס



4  חסד לאברהם 

 

יסצנה מזהיר שלאהבה ולחסד אין ערך כלל האדמו"ר מפ

אם הם אינם מגיעים ממקום אמיתי ופנימי. אסור שהאהבה 

תבוא רק מתוך הכרח וציווי. אם האדם אוהב רק את עצמו 

אך בגלל איזה ציווי מכריח הוא לאהוב את חברו, אין זה 

נחשב אהבה ומעשי חסד הנגזרים ממנה אינם שווים דבר. 

ת לבוא עמוק מתוך ליבנו, בדיוק גמילות החסדים מוכרח

כמו שראינו בדברי רבי נחמן המובאים לעיל. ורק מתוך 

אהבה כזו, שאנחנו באמת מצליחים להרגיש את האחר, 

החסד ייצא מאיתנו בטבעיות וממילא יתלווה בסבר פנים 

 טובות באמת.

 לפתוח את הדלת

בספר "ספורי חסידים" מובא על ידי הרב שלמה יוסף זוין 

 על ר' לוי יצחק מברדיטשב כך: מסופר

כשנתקבל הרב הקדוש ר' לוי יצחק מברדיטשב ז"ל 

לרב בברדיטשב, התנה עם ראשי העיר, שלא יטריחוהו 

לבוא לכל אסיפה מאספות הקהל, רק לכשירצו לתקן 

איזה מנהג חדש. ויהיה היום וראשי הקהל התאספו 

לשם התקנת מנהג חדש בעיר: לבלי לתת לעניים לחזר 

תחי תושבי העיר, ותחת זה יתנו להם מקופת על פ

הקהל איזו הספקה קבועה לכל חודש. לתקנה חדשה 

זו הזמינו גם את הרב הקדוש ר' לוי יצחק. הרב בא, והם 

הרצו לפניו את דבר התקנה שבדעתם להנהיג. כששמע 

הרב את דבר הצעתם, נענה ואמר: "אחי! הלא מראש 

.", ענו ואמרו ביקשתי מכם לבל תטריחוני לתקנה ישנה

לו: "רבנו! הלא דבר חדש אנו רוצים להנהיג!", השיבם 

ר' לוי יצחק: "לא אחי, טעות היא בידכם: לא דבר חדש 

הוא, אלא מנהג ישן נושן, מימות סדום ועמורה, שתיקנו 

שלא לתת מזונות לעניים...". דבריו החריפים של 

הצדיק נכנסו ללב הנאספים, ותכף הסירו את הצעתם 

 פרק.מעל ה

בקריאה ראשונה, נראה הסיפור תמוה, איך הרב אומר 

שבני העיר תיקנו שלא לתת צדקה לעניים? הרי לפי 

תקנתם החדשה אכן יועבר כסף לעניים, אם כי מתוך 

קופה מרכזית ולא באופן שיבואו העניים וידפקו בדלתות 

העיר. בין כך ובין כך עדיין תינתן הצדקה. אך על תקנה 

יצחק שזו מידת סדום וזה בדיוק מתקשר למה זו אמר ר' לוי 

שאמרנו עד עכשיו. ר' לוי יצחק הזדעזע מהרעיון שאנחנו 

נהפוך את הצדקה רק לדבר טכני. כמו שאמרנו, מעשי 

החסד לא נמדדים בתוצאה הטכנית בלבד, ובכך שימנעו 

מהעניים לדפוק בדלתות ולבקש את הצדקה פנים מול 

עם ישראל. כשעני מתדפק פנים, ייעקר האופי המיוחד של 

על דלתות ישראל, נפתח פתח לחסד אמיתי, קיימת 

הזדמנות לקבל את העני בסבר פנים יפות ולפתוח את הלב 

לאותו נזקק. ומכיוון שכך טוען ר' לוי יצחק שעקירת הקשר 

האנושי שבין נותן החסד למקבל, כך נעקר גם כן הלב 

גמילות ממעשה החסד, וכאמור, חסד ללא לב אינו חסד. 

חסדים אמיתית שמכניסה לליבנו את כל עם ישראל היא 

התכונה המהותית שאברהם אבינו חקק בנו. זו עצמיותנו 

בניו של  -וזה מה שהופך אותנו למי שאנחנו באמת 

אברהם. ובעז"ה שנזכה להידבק במידת החסד ובמידות 

 של כל האבות הקדושים עם כל הלב והנשמה.
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