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  גמילות חסדיםמצות   –  חיי שרהפרשת 

 היא הנערה תעשה עמו חסדשסימן שהנערה  קבע, הוא לבן אדונולך למצוא אישה כאשר אליעזר עבד אברהם ה
ִני ַאְבָרָהם:שנאמר "כפי , ליצחק המתאימה ִני ַאְבָרָהם ַהְקֵרה ָנא ְלָפַני ַהיֹום ַוֲעֵשה ֶחֶסד ִעם ֲאדֹּ ֹּאַמר ה' ֱאֹלֵהי ֲאדֹּ ִכי  ַוי ִהֵנה ָאנֹּ

ֵדְך ְוֶאְשֶתה ְוָאְמָרה ְשֵתה ְוַגם ְוָהָיה ַהַנֲעָר ֲאֶשר אַֹּמר ֵאֶליָה ַהִטי ָנא כַ  ִנָצב ַעל ֵעין ַהָמִים ּוְבנֹות ַאְנֵשי ָהִעיר יְֹּצאֹּת ִלְשאֹּב ָמִים:
ִני ַכְחָת ְלַעְבְדָך ְלִיְצָחק ּוָבּה ֵאַדע ִכי ָעִשיָת ֶחֶסד ִעם ֲאדֹּ  .יד( –)בראשית כד, יב " ְגַמֶליָך ַאְשֶקה אָֹּתּה הֹּ

 שבה? 'מדת החסד'בחינת ידי דווקא על  איזו נערה מתאימה להינשא לבנו של אברהםבדק ויש להבין, מדוע אליעזר 

 על ידי 'מדת החסד' העולם נברא בששת ימי בראשית

הרוקח חלק ב פרק קטו  למחבר'פירוש הסידור'  עפ"י יב, טו 'בראשית רבה')הדין עם מדת  החסדדת על ידי ששיתף את מהקב"ה ברא את העולם 

 יםִק ֱאֹל ו"ההי ְביֹום ֲעשֹותְרָאם ַהָשַמִים ְוָהָאֶרץ ְבִהבָ  ֹוְלדֹותת ֵאֶלה" י שמות ה' בפסוקשנ לכן נאמר (ד"ה 'הודו לה' כי טוב' הודו לה' –הללו 
דף ה  לר' שמשון נחמני 'זרע שמשון') מדת הדיןכנגד הוא  –אלקים שם ו ,מדת החסד כנגדהוא  – ו"ההישם , ב, ד()בראשית " ִיםֶאֶרץ ְוָשמָ 

 'מדת הדין'נעשו מכל הימים " כי ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹּקר" ביטוינאמר ה בכל אחד מששת ימי בראשיתגם  מטעם זה .ע"א טור א(
כנגד היא  –" ַוְיִהי ֶעֶרב, ")בראשית א, ה(" ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹּקר יֹום ֶאָחדַוְיִהי "נאמר ש לבריאה יחד. כגון ביום הראשון 'מדת החסד'ו

יחד האלו  משתי המדותמעורב הנעשה יום אחד ש על" יֹום ֶאָחד"והתיבות  מדת החסד, כנגד היא – "ַוְיִהי בֶֹּקר"מדת הדין, 
 .'פלא יועץ' דרוש ב' לראש השנה ד"ה ולפי דרכנו( למחבר)'אלף המגן' 

מתגבר על מדת הוא שהדין מועט והחסד רב, ו כלומר )שמות לד, ו( "ְוַרב ֶחֶסדהדין, שנאמר "מדת החסד גוברת על מדת  אמנם
 ,ּוְגבּוָרה ִביִמיֶנָך" בתפילה לה' מה שאומרים. וזה מערכת ס ערך סדום דף קס ע"ב על הפסוק 'וילך ה' כאשר כלה לדבר' בשם רבינו בחיי()'שמו אברהם'  הדין

 ְכבּוָשּה 'הדין מדת'שבעבור היות הכוונה  –" ּוְגבּוָרה ִביִמיֶנָך", )מתוך תפילת העמידה בימים הנוראים( "ְוִשְמָך נוָרא ַעל ָכל ַמה ֶשָבָראָת 
אין שהרי  תעל כל מה שבראשמך יתברך  מתעלה כי "ְוִשְמָך נוָרא ַעל ָכל ַמה ֶשָבָראָת " כךעל ידי אז , 'חסד' שהוא בימין

כאשר  ,מקוםאך מכל  .)'שמו אברהם' מערכת ס ערך סדום דף קס ע"ב על הפסוק 'וילך ה' כאשר כלה לדבר'( ת בעולםלכל הבריֹויש קיום ו העולם אבד
)'פירוש  דבר בראואילו בלילות לא  )'בראשית רבה' יב, ד( רק במשך היום עשהוהוא מעשה הבריאה הגשמי של העולם,  עשה אתה' 

ה' ֱאֹלִהים  ֲעשֹות ְביֹוםֵאֶלה תֹוְלדֹות ַהָשַמִים ְוָהָאֶרץ ְבִהָבְרָאם , כפי שנאמר "הסידור' למחבר הרוקח חלק ב פרק פ"ב יראו עינינו ד"ה יהי חסדך ה'(
. ועל דרך זה גם נאמר )'בראשית רבה' יד, יד( ה' ברא את העולם ביוםשדווקא  –" ה' ֱאֹלִהים ֲעׂשֹות ְביֹום, ")בראשית ב, ד(" ֶאֶרץ ְוָשָמִים

ֹּא ְביֹוםֶזה ֵסֶפר תֹוְלדֹּת ָאָדם "  .)בראשית ה, א( )'פירוש הסידור' למחבר הרוקח חלק ב פרק ס"ז והוא רחום ד"ה זכור רחמיך(" ֱאֹלִהים ָאָדם ְבר

של  ים שעותתשבעים ושיחד היו  ששת ימי הבריאה כך שבכל ,רשעות של אֹו הים עשרתש היובריאה מימי הבכל יום 
ל " שבפסוק "ַוְיֻכּלּוהתיבה " גימטריא שלה והם כמניין .בהם ברא אלקים את העולםאור ש ֶרץ ְוכָּׁ אָּׁ ַמִים ְוהָּׁ ַוְיֻכּלּו ַהשָּׁ
ם אָּׁ יוצאת  "ַוְיֻכּלּו"התיבה כאשר  .ב מזמור 'הודו לה' כי טוב' ד"ה כי לעולם חסדו("'הרוקח' חלק א' פרק כ למחבר)בראשית ב, א( )'פירוש הסידור'  "ְצבָּׁ

ב מזמור 'הודו לה' כי טוב' ד"ה כי לעולם חסדו, 'רבינו אפרים על התורה' פרשת ויחי מכתיבה אשכנזית פרק "'הרוקח' חלק א' פרק כ למחבר)'פירוש הסידור'  גמטריא 'חסד'ב

ַמְרִתי שנאמר " 'חסד'לפי שהעולם נברא ב, כח(מז,  ֶנהִכי אָּׁ ם ֶחֶסד ִיבָּׁ ב מזמור )'פירוש הסידור' למחבר 'הרוקח' חלק א' פרק כ" )תהלים פט, ג( "עֹולָּׁ

ם ַחְסּדֹונאמר "ש וכן ,היכל קדשך'( לא'הודו לה' כי טוב' ד"ה כי לעולם חסדו, 'שמן הטוב וזקן אהרן' בחלק 'שמן הטוב' על התהלים דף קח על הפסוק 'אשתחוה   "ִכי ְלעֹולָּׁ
 .ב מזמור 'הודו לה' כי טוב' ד"ה כי לעולם חסדו("'הרוקח' חלק א' פרק כ למחבר)'פירוש הסידור'  )תהלים קז, א(

 את כל הדורות על ידי 'מדת החסד' מנהיגה' יתברך 

אדם  אשר בו נבראבריאה יום השישי באת הלכן האריך עם הבריות, במדת החסד הקב"ה רצה לרמוז שהוא מתנהג 
לא נאמר על היום השביעי לבריאה 'ויהי ערב  מטעם זה. בליל שבת כלומרגם בלילה שאחריו, רה יהיה אֹוועשה שהראשון, 

, לכן על ידי שה' יתברך האריך 'דין'ולילה רומז ל 'חסד'והיות שהיום רומז לויהי בוקר יום השביעי' כי לא היה בו לילה. 
 ראש השנהשהוא גם היום הראשון לבריאת האדם ש וזה הסיבה. את האור שהוא החסד, הוא ביטל את החושך שהוא דין

והאשה  הנביא אצל אלישע על ראש השנה נאמר כך .התארך יותר משאר הימיםכי  בה' הידיעה "ַהיֹום"בשם נקרא 
ֹּא ָשָמה ַוָיַסר ֶאל ָהֲעִלָיה ַוִיְשַכב ָשָמה ַהיֹוםַוְיִהי השונמית "  נאמר גם וכך )ראה זוהר פרשת בשלח דף מד ע"א ד"ה מטה ושלחן( )מלכים ב' ד, יא(" ַוָיב

)ראה זוהר פרשת בא דף לב   ו( )איוב א, "ַוָיבֹּאּו ְבֵני ָהֱאֹלִהים ְלִהְתַיֵצב ַעל ה' ַוָיבֹוא ַגם ַהָשָטן ְבתֹוָכם ַהיֹוםְיִהי וַ "אצל איוב  על ראש השנה

)ראה רמב"ם על  'יומא אריכתא'בשם נקרא הוא ו ,ראש השנה נמשך שני ימיםגם בארץ ישראל ומשום כך . רבי אלעזר פתח(ע"ב ד"ה 

 .)'זרע שמשון' פרשת וילך דף קלח ע"ב טור ב ד"ה פסוק תקעו בחדש שופר( ארוךשהוא כלומר יום   משניות עירובין ג, ז(

ב ולתת להם חלק ונחלה כרֹו הברואיםעל מנת להטיב עם  גמור בחסד אלא כלשהו לא היה מחמת חיסרון העולםבריאת 
)ראה ברכה ראשונה בתפילת  נקרא 'גומל חסדים טובים' הבורא לכן .)'שערי אורה' השער השביעי הספירה הרביעית ד"ה והשם יתברך( רחמיו וחסדיו

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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 כאשר נהגהוא גם  כך .)'רסיסי לילה' לר' צדוק הכהן מלובלין דף ט ע"ב  אות ט( להטיבהוא ת מדותיו אצילּוכי כל פעולותיו וכל  השמונה עשרה(
 תמֹותאֹו עםאת כולם הוליד כשחסד  םעמהעשה ו ,זוהר פרשת אחרי מות דף עז ע"א ד"ה תאנא בתר(עפ"י ) בעולם ר הראשוןהדֹוברא את 

 את וימלאו )הרמ"ד וואלי בראשית פרק ד על הפסוק 'ויאמר קין אל הבל אחיו'( אותויבנו את העולם ו יקיימושעל מנת  ,התיר להם להינשא להןו
על איסור המדבר בתורה בלשון הפסוק  נרמז הזה "ֶחֶסדוה" .פרשת אמור על פסוק 'ולאחותו הבתולה'( לר' יהונתן אייבשיץ )'תפארת יהונתן' פני תבל

ֶחֶסד ַבת ָאִביו אֹו ַבת ִאמֹו ְוָרָאה ֶאת ֶעְרָוָתּה ְוִהיא ִתְרֶאה ֶאת ֶעְרָותֹו  ֶאת ֲאחֹּתֹוְוִאיש ֲאֶשר ִיַקח לקיחת אחות, כפי שנאמר "
 .)הרמ"ד וואלי בראשית פרק ד על הפסוק 'ויאמר קין אל הבל אחיו'( יז( )ויקרא כ," הּוא

, הרמ"ד וואלי בראשית פרק ד על הפסוק 'ויאמר קין אל הבל אחיו' ,'אור החמה' על זוהר פרשת אחרי מות דף עז ע"א מהרמ"ק) קין והבל נולדו עם תאומותיהם לכן

עד ימיו המשיך וכך , ח' אות לו(אדם והדורות עד נֹּ ')'ילקוט חדש' ערך  או להןוניׂש (ע"ב טור א ד"ה ובעניינא דעריות'שתי ידות' לר' אברהם חזקוני פרשת קדושים דך פז 
)'אור החמה' על זוהר פרשת  נולד עם תאומתוגם ש)'תפארת יהונתן' פרשת אמור על פסוק 'ולאחותו הבתולה' בשם הרמב"ם(  בנו של אדם הראשון של ׁשת

 היו בעולםהן וודאי בעל אף ש ,בתורה הנקבותשל בכלל לידתן  הלא נזכר של ׁשת ימיו עד מטעם זהו .ע"א מהרמ"ק(אחרי מות דף עז 
 ים בפני עצמם ונקבותזכר וכבר נולדשכן אחרי אבל . ןהעמ ושנולד יםהזכר בכללשהן היו  משוםוזה  ,פרּו ורבּו כולםהרי ש

ֶנה ֵמאֹּת ָשָנה ַויֹוֶלד שנאמר " כפי הנקבותלידת את  ירהזכהתורה האז , ןעצמבפני  ַוִיְהיּו ְיֵמי ָאָדם ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ֵשת ְשמֹּ
 על מנת שלא יהיו קשורים אחד לשני ככלב ,לאח לקחת את אחותו האסר התורה מאוחר יותרו .)בראשית ה, ד(" ּוָבנֹותָבִנים 

 .'מורה נבוכים' לרמב"ם חלק ג פרק מט עיי"ש(עפ"י ) תבתאוות עריֹו (בשם הרמב"ם )'תפארת יהונתן' פרשת אמור על פסוק 'ולאחותו הבתולה'

ֶדיָך " שנאמר ימי קדםב בריאת העולםאז מ היהה'  'חסד' םְזֹכר ַרֲחֶמיָך ה' ַוֲחסָּׁ ה ִכי ֵמעֹולָּׁ עד ימשיך הוא ו )תהלים כה, ו( "ֵהמָּׁ
םְוֶחֶסד ה' שנאמר " סוף העולם ם ְוַעד עֹולָּׁ ה' ו. ז והוא רחום ד"ה וחסדיך כי מעולם("הרוקח חלק ב פרק ס למחבר)'פירוש הסידור'  )תהלים קג, יז( "ֵמעֹולָּׁ

 "ְבֵחן ְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים ַהָזן אֹוָתנּו ְוֶאת ָהעֹוָלם כֻּלֹו ְבטּובֹו" שאומרים, כפי ם ויום את מעשה בראשיתבכל יובחסד מחדש 
ם ֻכּלֹוכלומר שהוא זן את " )מתוך ברכת המזון( עֹולָּׁ המחדש את כל  "ֶחֶסד"ב וה" שנברא בששת ימי בראשית, באותו הטֹוהָּׁ

ל ַהּיֹוםֶחֶסד ֵאל שנאמר " הברואים על  מונהג אשר ,ל כל היום'(-מוסר לברכת המזון ד"ה חסד א לר' ששון מרדכי בחלק )'מזמור לאסף' )תהלים נב, ג( "כָּׁ
לים כאים מתהיו הברּו זהלולא שו ז והוא רחום ד"ה וחסדיך כי מעולם("חלק ב פרק ס 'הרוקחלמחבר ')'פירוש הסידור'  דורותה' יתברך בכל הידי 

מזמור שלם המעיד כי העולם כולו עומד על אמר דוד המלך  לכן. ל כל היום'(-מוסר לברכת המזון ד"ה חסד אבחלק )'מזמור לאסף'  והולכים
ִנים ִכי ְלעָֹּלם  :ַחְסדֹוהֹודּו ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים ִכי ְלעֹוָלם : ַחְסדֹוהֹודּו לה' ִכי טֹוב ִכי ְלעֹוָלם " של הבורא החסד ֵני ָהֲאדֹּ הֹודּו ַלֲאדֹּ
)'מדרש שוחר טוב' מזמור  (ה - )תהלים קלו, א" ַחְסדֹו ְלעֵֹּשה ַהָשַמִים ִבְתבּוָנה ִכי ְלעֹוָלם :ַחְסדֹוְלעֵֹּשה ִנְפָלאֹות ְגדֹּלֹות ְלַבדֹו ִכי ְלעֹוָלם : ַחְסדֹו

 .(ראה הקדמת הזוהר דף י ע"ב ד"ה פתח רבי שמעון .פט ד"ה לכך אמר אותן, 'ילקוט שמעוני' תהלים פט רמז תתמ

 אברהם אבינו אחז במדת החסד של הבורא והיא הפכה להיות נחלתו

אז  –ואיך הוא ברא את העולם מצד החסד  מלכותו של ה' יתברךסוד כשבא אברהם אבינו וצפה והביט וחקר והבין את 
והפך להיות בעל החסד  (וד"ה ואני קדמתי )'שערי אורה' השער השביעי הספירה הרביעית ד"ה והשם יתברך עמד גם הוא ואחז במדה הזאת בידו

)'מאירת  ראש לאכסניה בביתו כאשר נהיה פרשת חיי שרה ד"ה והנה אברהם אבינו נודע לכל( 'סידורו של שבת' למחבר )'באר מים חיים' הראשון בעולם

רודף בכל כוחו להכניס אורחים לביתו  אברהם אבינו כל ימיו היהו .(פרשת לך לך ד"ה עוד דברים נכוחיםב לר' יצחק דמן עכו תלמיד הרמב"ן עינים'
ורץ אחריהם ומכריחם  )'באר מים חיים' פרשת חיי שרה ד"ה והנה אברהם אבינו נודע לכל( היה יוצא בעצמו לחפשםאף ולהאכילם ולהשקותם, ו

, 'אשל אברהם' )'מאירת עינים' פרשת לך לך ד"ה עוד דברים נכוחים היה פתוח לרווחהביתו בעוד  ,)'מאירת עינים' פרשת חיי שרה ד"ה משל למלך(ליהנות משלו 

 חלק שני )'עץ הדעת טוב' מונו לכל באי עולםמ על מוותרהיה ו ,לארבע רוחות העולם (א"כ כיון שאאע"העל טעמי המצוות מצוה א דף ב ע"ב ד"ה ו

  .למהרח"ו מאמר למילה דף סא ד"ה אמר עוד הוצק חן(

תבטל מהמצוה הל את עצמו על מנת שלא לרב בתחילה למּוי, הוא ס'גמילות חסדים'של אברהם במצות  תֹומרוב דבקּו
לר' )'עץ הדעת טוב'  עם מי לגמול חסדבכלל ל יחרב העולם ואז לא יהיה אמר לו הבורא שאם הוא לא ימּואשר עד  .הגדולה הזאת

 מלבקש רחמים הוא לא נמנע ,על אברהם ברמרוב ריבוי החסד שהיה גֹוכן ו .מאמר למילה דף סא ד"ה אמר עוד הוצק חן( חלק שני חיים ויטאל
 .)'שפתי כהן על התורה' פרשת וירא על הפסוק 'וה' אמר המכסה אני'( 'מדת החסד' מונעים אתהיו  הרעים במעשיהםאף ש אנשי סדום עלאפילו 

העמיד זה שהוא כאשר  ,)הרמ"ד וואלי פרשת לך לך פרק יב על הפסוק 'ואברכה מברכיך'(בעולם  לכל האומותאברהם מהתגלגל החסד ואחר כך 
ְוַעל ְגִמילּות ָהֲעבֹוָדה  ַעל ַהתֹוָרה ְוַעלַעל ְשלָשה ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד שנאמר "כפי  עומד,העולם את העמוד הראשון שעליו 

)'דברים אחדים' להחיד"א דרוש ד שבת הגדול דף מילא את העולם בחסד והוא  לך לך ד"ה אמנם הנה ידוע מאמר( )'אלשיך הקדוש' פרשת )פרקי אבות א, ב(" ֲחָסִדים

לכך רומזת ישיב ה' את רבבות אלפי ישראל. וש לעתן לישראל צפּו של אברהם אבינו חסדועדיין ו .(וזה שמעתי בשםיב ע"א ד"ה 

 .)'ספר המפואר' לר' שלמה מולכו דף יט ע"א טור ב ד"ה וזה רומז לנו באומרו( )שמות לד, ז(" ָלֲאָלִפיםֵצר ֶחֶסד נֹ אות נ' הגדולה שבתיבות "ה

מדת ', ו)'עץ הדעת טוב' חלק שני למהרח"ו מאמר למילה דף סא ד"ה אמר עוד הוצק חן( כמו אברהםבגמילות חסדים  לא היה אדם בעולם שעסק
"אני קדמתי לעולם במדת החסד והייתי יחידה בעולם, והנה אברהם יחיד בעולם ואומרת היתה מכריזה עליו  'החסד

השער השביעי הספירה הרביעית ד"ה והשם לר' יוסף ג'קטיליא )'שערי אורה'  בו"ומקדים אותי במדת החסד, וראוי הוא אברהם להחזיק בי ואני 

ֶחֶסד הפכה להיות נחלתו שנאמר "ו )'מאירת עינים' פרשת חיי שרה ד"ה משל למלך( מאוד על אברהםמדת החסד גברה  כךו .יתברך(
ם הָּׁ ַוִיְקָרא ָשם ְבֵשם ה' ַוִיַטע ֵאֶשל ִבְבֵאר ָשַבע " יונאמר על וכן. )'שערי אורה' השער השביעי הספירה הרביעית ד"ה והשם יתברך( )מיכה ז, כ( "ְלַאְברָּׁ
מה  לכן גם .)'שמו אברהם' מערכת ח ערך חסד אות ח בשם 'שערי אורה'( "ֵאלשם "היא שכלומר שירש את מדת החסד  )בראשית כא, לג(" ֵאל עֹוָלם

 פסוקבוכפי שנאמר של אברהם,  החסדזה יהיה בכוח  'תחיהשל טל 'שעתיד ה' לרחם על העולם ולהחיות את המתים ב
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ֶנה" ם ֶחֶסד ִיבָּׁ תיקן את  אברהם שהרי. על ידי חסד אברהםהעולם יבנה  לעתיד לבואש משום בלשון עתיד, )תהלים פט, ג( "עֹולָּׁ
 .)'זרע שמשון' דף יב ע"א טור א ד"ה דאיתא בירושלמי(רחמים שלו הסד ו' על ידי החחייםוהביא ' ,וןאדם הראש שגרםהעולם מהמיתה 

פרשת  לרבי טשארנאביל )'מאור עינים' ולא היתה צריכה לשמש כלום ,בטלהלמעלה  'מדת החסד'כל ימיו של אברהם אבינו היתה 

)'כד הקמח' לרבינו  משמרתהאת לפי שאברהם היה עומד שם במקומה ושומר  –ולא לעשות את מלאכתה  האזינו ד"ה למען ידעו דורותיכם(

" ְרָאםִהבָ ְוָהָאֶרץ בְ  ֹוְלדֹות ַהָשַמִיםֵאֶלה תדרשו רבותינו על הפסוק " ומטעם זה .בחיי אות א ערך הכנסת אורחים ד"ה 'ויטע אשל' בשם גמ' ירושלמי(
ְרָאםהתיבה "אותיות ש )בראשית ב, ד( של לפי שהחסד  יב, ט( 'בראשית רבה'ראה )'באברהם'  התיבהשל  אותיותאותן ה הן" ְבִהָבָּֽ

שלו את שורשי הנבראים העמיד בחסד הוא ו, )'באר מים חיים' פרשת וירא ד"ה ועוד יאמר כי( וקיומוהוא עיקר בריאת העולם  אברהם
כאשר  כיוםוגם  .על טעמי המצוות מצוה א דף ב ע"ב ד"ה וא"כ כיון שאאע"ה( לר' אברהם טובייאנה )'אשל אברהם' מתחילת בריאת העולם ועד מתן תורה

 'מדת החסד'כי אין קטרוג למעלה מ ,וכל בעלי הדינים בורחים מפניודוחה אותם לחוץ אברהם  בעולם 'דינים' מתעוררים
 .מערכת ח ערך חסד אות ח בשם הזוהר הקדוש( לר' אברהם פלאג'י )'שמו אברהם'

 אז היאלפי ש 'גומלת חסדים'אם היא  רבקהאת ש אישה ליצחק, הוא היה חפץ לנסות כאשר אליעזר הלך לחפ ומטעם זה
ְוָהָיה ַהַנֲעָר ֲאֶשר אַֹּמר ֵאֶליָה " אליעזר שאמרמה . וזהו איש החסד )רש"י בראשית כד, יד( ראויה להיכנס לביתו של אברהם אבינו

ַכְחָת ְלַעְבְדָך ְלִיְצָחקאָֹּתּה  ְוַגם ְגַמֶליָך ַאְשֶקה ְוָאְמָרה ְשֵתהַהִטי ָנא ַכֵדְך ְוֶאְשֶתה  אליעזר רצה לבדוק האם כי , )בראשית כד, יד(" הֹּ
כי מי שיש בו 'חסד' חפץ . אז הוא סימן שהיא 'בעלת חסד'ש רבקה תעשה יותר ממה שהוא ביקש ותשקה גם את הגמלים,

ֹּאֶמר " אליעזרל רבקה ענתהאכן וכך  .)'באר מים חיים' פרשת חיי שרה ד"ה והנה אברהם אבינו נודע( וממנ לעשות יותר ממה שהאדם ביקש ַות
, לכן חסדים גומלאת מי שאוהבת  רמזה שהיא "ִלְגַמֶליָךבתיבה "ו, )בראשית כד, יט(" ַגם ִלְגַמֶליָך ֶאְשָאב ַעד ִאם ִכלּו ִלְשתֹּת

 .)'שמו אברהם' לר' אברהם פלאג'י מערכת ח ערך חסד לאברהם אות ג בשם 'כלי יקר'( מדתםפי כ הגמלים אותםאת השקתה 

אין במעשיה כי  למפרע מצאנאז דתה ועל עבֹו ָשַכרכעת תרצה  רבקה אםלראות  על מנת, בקשתועוד אחרי המתין אליעזר 
ֹּא ְוָהִאיש ִמְשָתֵאה ָלּה ַמֲחִריש" עליו שנאמר וזהו מה '.חסד'  אליעזר וכשראה .)בראשית כד, כא(" ָלַדַעת ַהִהְצִליַח ה' ַדְרכֹו ִאם ל

ַכרביקשה  שרבקה לא ַוְיִהי ַכֲאֶשר ִכלּו ַהְגַמִלים שנאמר " ,הצמידים והחפציםאת נתן לה הוא מיד  וגם לא רמזה על כך, ׂשָּׁ
שו"ת בית דוד פרשת  למחבר)'צמח דוד'  )בראשית כד, כב(" ּוְשֵני ְצִמיִדים ַעל ָיֶדיָה ֲעָשָרה ָזָהב ִמְשָקָלםִלְשתֹות ַוִיַקח ָהִאיש ֶנֶזם ָזָהב ֶבַקע ִמְשָקלֹו 

ִני " התפלל לפני ה' שאליעזר במה ,חיפש אליעזר ברבקהר שאמדת החסד  הונרמז .חיי שרה ד"ה ובזה יתורץ הענין( ֹּאַמר ה' ֱאֹלֵהי ֲאדֹּ ַוי
ִני ַאְבָרָהם ֶחֶסדַאְבָרָהם ַהְקֵרה ָנא ְלָפַני ַהיֹום ַוֲעֵשה  ִני םעִ  דֶחסֶ  הַוֲעשֵ "שסופי התיבות , )בראשית כד, יב(" ִעם ֲאדֹּ  יוצא התיבה" ֲאדֹּ

 .לאברהם אות ג בשם הש"ך על התורה()'שמו אברהם' מערכת ח ערך חסד  'מדת החסד' שכך היא מדתו של אברהם אבינו לומר – 'מדה'

 חסד מלמעלההשפעת  מעורר למטה כל חסד או קבלה לעשות חסד

פרשת עקב ד"ה או יאמר  מברדיצו'בלוי יצחק לר'  )'קדושת לוי' במדת החסדם המתנהג עמהקב"ה חסד זה עם זה, אזי  עושיםישראל כאשר 

)'אבות דרבי נתן' תחילת פרק  טובה )'באר מים חיים' פרשת וירא ד"ה ועוד יאמר כי על כן( משפיעו, (את כל, 'תפארת שלמה' פרשת ויקהל ד"ה ויקהל משה ועתה ישראל

)'מאה שערים' להר"מ רקנאטי שער שמונה ועשרים ד"ה  )תהלים פה, יא(" ֶצֶדק ְוָשלֹום ָנָשקּו ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ִנְפָגשּו, שנאמר "בעולם צדקה ושלום שלושים(

)'של"ה הקדוש' סוף מסכת פסחים ד"ה תוכחת מוסר של ג"ח, 'מגדל עוז' ליעב"ץ בית  לאותו האדם שעשה חסדמשיב בחסד גם  הוא כןו מת(ועל דרך הא

ֶכם כלותיה "את נעמי  שברכהכפי  ,גמילות חסדים(המדות עליית  ִדי ֶחֶסד ַכֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתםַיַעׂש ה' ִעמָּׁ )'מגדל עוז'  )רות א, ח( "ִעם ַהֵמִתים ְוִעמָּׁ

שאדם  על ידיכי  – 'חסדים'גמילות  בלשון רבים נקרא אפילו יחידי חסד''מעשה לכן כל  .ליעב"ץ בית המדות עליית גמילות חסדים(
פרקי דרבי '. ועיין ב)'מעבר יבק' שפתי צדק פרק ראשון ד"ה ומצוה זו היא למעלהמ חסד משפיעיםשכנגד גורם הוא למטה עם הבריות  חסד עושה

 .(ואכמ"ל תוגמלו אנשים שעשו חסדיםכיצד פרק נג ופרק יז  'אליעזר

וכאשר מדת הדין מלאכים אשר ממונים לקבל את גמילות החסדים שישראל עושים בעולם הזה.  הרוחניים ויש בהיכלות
 , הרי, מיד אותם מלאכים מראים את החסד ההוא שגמלו זה לזה, ואז אפילו אם ישראל חייביםעל ישראלמקטרגת 

ה תהדין הימדת בזמן חורבן בית המקדש ש וכגון זה היה. כא ע"ב(דף תענית גמ' )ראה מעשים בעליהם חפץ בחסד מרחם שהקב"ה ה
)ראה  להשליך על ישראלעל מנת שהם כוחות הדין,  ,לקח גחלים מאש המזבח רהר הגבּושהוא ׂש המלאך גבריאלו, החזק

ו'לקעקע  'איכה רבתי' פרשה א אות מא(מדרש רבה ) מהבחי ד"ה כענין שיש בהיכלות( השוקת ו' 'בריכת אברהם')'חסד לאברהם' לר' אברהם אזולאי בחלק י, ב(  פרק יחזקאל
מחמת כן ו אל, הם גומלי חסדים אלו עם אלו!"ואז אמר לו הקב"ה "גברי. ביצתן של ישראל' מפני שהם התחייבו כליה

 .)'חסד לאברהם' לר' אברהם אזולאי בחלק 'בריכת אברהם' השוקת ו' ד"ה כענין שיש בהיכלות(( )ראה 'איכה רבתי' פרשה א אות מא שאריתהם ניצולו והיה להם 

ס פּוטרֹואותו היום בו עשה את החסד עומד עליו כמו אפֹוו ,המתעורר כנגדו חסד למעל חסד בעולם הזה שעושה כל אדםו
לעשות  'קיבל על עצמו' אדם רקואפילו אם  .ד"ה ותנינן בעובדא(ע"ב  – אע" סוף )זוהר פרשת אמור דף צבצריך לו הוא להמליץ בעדו בשעה ש

 ומסייעים לו מן השמים להחזיק ברכה במעשה ידיו 'מדה כנגד מדה'מיד משפיעים לו מלמעלה הרי  ,חסדמעשה של 
)'אהבת דוד' להחיד"א דרוש  שפע ישועה ורחמים מלמעלה ידיול אונמשך  (מקובלים ' בשםונ"ל לתרץ ולפרש'מסכת מגילה ד"ה  לרב נפתלי כץ )'סמיכת חכמים'

ברית לעשות חסד זה עם ביניהם וכרתו , בכךהתחכמו הם ישראל יצאו ממצרים כשעם לכן . ה' לשבת זכור אות ב' בשם ה'סמיכת חכמים'(
בזמן  היהודים עשו גם וכן .לשבת הגדול ד"ה ואפשר לרמוז בזה('אהבת דוד' דרוש ו עפ"י )שם למעלה רֹואז  נעשה בריתה כריתתעצם , ובזה

ומיד נפתחו  מידי שנה, 'מתנות לאביונים'ו 'משלוח מנות'על ידי  זה עם זה לגמול חסדים עליהם קיבלומרדכי ואסתר ש
במגילת מה שנאמר וזה  .בלו למטהילה וברכה ולהספיק בידם מה שקלהם שערי רחמים למעלה להשפיע עליהם גאּו
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גמ' ראה )" למטה בלוקילמעלה מה ש קימו"ש )אסתר ט, כז(" ַהְיהּוִדים ֲעֵליֶהם ְוַעל ַזְרָעם ְוַעל ָכל ַהִנְלִוים ֲעֵליֶהם ְוִקְבלּו ִקְימּו" אסתר

 .מסכת מגילה ד"ה ונ"ל לתרץ ולפרש( ז ע"א( )'סמיכת חכמים' דף מגילה

התפלל  יעקב אבינוכאשר לכן  .(בשם מדרש 'שוחר טוב' מזמור סה )'דבש לפי' להחיד"א מערכת ג אות ו למעלה חסדים נשמעתהתפלתו של גומל 
ְנִתי ִמכֹּל" אמר הוא ,אחיו מפני עשו לה' ֲחָסִדים ּוִמָכל ָהֱאֶמת ֲאֶשר ָעִשיָת ֶאת ַעְבֶדָך ִכי ְבַמְקִלי ָעַבְרִתי ֶאת ַהַיְרֵדן ַהֶזה הַ  ָקטֹּ

ִכי אֹּתֹו ֶפן י ָיֵרא ָא י ִמַיד ֵעָשו כִ ֹות: ַהִציֵלִני ָנא ִמַיד ָאִח ָהִייִתי ִלְשֵני ַמֲחנַעָתה וְ   אמר, יב( –)בראשית לב יא " יםָיבֹוא ְוִהַכִני ֵאם ַעל ָבנִ נֹּ
ֹטְנִתי ִמֹכל" ִדיםהַ  קָּׁ תנא 'ראה  .)'דבש לפי' להחיד"א מערכת ח אות ב בשם 'תנא דבי אליהו' ני מכל החסדים שעשיתישנתמעט ממֹוכלומר  –" ֲחסָּׁ

ו"ו תשמע תפילתילכן  (פרק א ד"ה יעקב לא 'בי אליהו זוטאד ִחי ִמַּיד ֵעׂשָּׁ א ִמַיד אָּׁ )'דבש  כל הגומל חסד תפלתו נשמעת שהרי –" ַהִציֵלִני נָּׁ

הקב"ה ירדוף אחריו  שמכל מקום הרי ,הקב"הל מלכיתפלל ולא יבקש  אם הגומל חסדים לא ואף .לפי' להחיד"א מערכת ח אות ב(
)'באר מים  כלל עליהםיידע  אם לאסים וחסדים אף ינ עתידים להיעשות לאותו האדםו .מדה כנגד מדה ,וחסד לעשות לו צדקה

 .חיים' פרשת חיי שרה ד"ה ונודע אשר(

 כמו 'ארס של נחש' מסוכן לישראלחסד שעושים אומות העולם כל 

שפע הברכות היורד לעולם אזי  –ו שאר האומות כן עושים חסד בעולם ליכאשר ישראל לא עושים חסד זה עם זה וא
ִני נֵֹּטָרה ֶאת ַהְכָרִמים . ועל זה אמר ה' "מתרחק מישראל ואומות העולם מושכים אותו אליהם ֹּא ָנָטְרִתי ֶשִליַכְרִמי ָשמֻּ )שיר " ל

ִני נֵֹּטָרה ֶאת ַהְכָרִמים, "השירים א, ו( ֹּא ָנָטְרִתיל "" שהם ישראַכְרִמי ֶשִליאומות העולם, אך את " שהם –" ָשמֻּ )זוהר פרשת פקודי דף  "ל

ִמיםְצָדָקה ְתרֹוֵמם גֹוי וְ . וכן נאמר "רסו ע"ב ד"ה וכד ישראל לא( ִמים, "יד, לד()משלי " ַחָטאת ֶחֶסד ְלאֻּ כלומר שאותו  –" ַחָטאת ֶחֶסד ְלאֻּ
ארס 'וכן לישראל כמו כל צדקה וחסד שעושים אומות העולם מסו ." הוא ישראלַחָטאת" שעושים אומות העולם, "ֶחֶסד"

)עפ"י  הם מרבים לעצמם זכויותהרי שבזה ישראל, בני ם עושים חסד עִ  הםובפרט אם  .פרשת כי תשא אות ה( 'מדרש תנחומא') 'של נחש

, על מעשיהם שכר בעולם הזהמשמים צריכים לתת להם כי  – מעכבים את המשיחו י ע"ב ורש"י שם ד"ה ביבש קצירה תשברנה(דף בבא בתרא 
)'יעלזו חסידים' לר'  בזהרבה זהירות צריך  לכן. אותם נכריםלממנו  לתתו 'העולם הבא'לישראל מ לקחתיצטרכו  על מנת שלא

  .הזוהר(אליעזר פאפו על סימנים שן עד שס ד"ה 'ובש"ס אמרו חסד' בשם 

)'יעלזו חסידים' לר' אליעזר  בחינם לקחתשלם בכסף מלא ולא יזהר לעליו להמצוה, צורך דבר ל איזה מגוי לוקחאדם אם  מטעם זה

 דוד המלך היה עםוכך  .'בלכי נפש הוא חֹו'על הבל ממונו  האדםאז  שולא יחּו פאפו על סימנים שן עד שס ד"ה 'ובש"ס אמרו חסד' בשם הזוהר(
ה  נפגש עםהוא כאשר  עליו השלום עבודה זרה גמ' ) 'שבתֹו גר' גוי שהיה )'יעלזו חסידים' על סימנים שן עד שס ד"ה ובש"ס אמרו חסד( סיהיבּוֲאַרְונָּׁ

את נם יבחממנו לקבל דוד המלך לא הסכים ו ,)רש"י עבודה זרה כד ע"ב ד"ה גר תושב( שקיבל עליו שבע מצוות בני נחכלומר  כד ע"ב(דף 
וכפי  .)עפ"י דברי הימים א' כב, א( 'הר המוריהבו עמד ' במקום נמצא היהש )'יעלזו חסידים' על סימנים שן עד שס ד"ה ובש"ס אמרו חסד( רן שלוהגֹו

ֹּא ִכי ָקנֹו ֶאְקֶנה ֵמאֹוְתָך ִבְמִחיר" דוד שאמר לו ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל ֲאַרְוָנה ל עבור  כסף מלאב לו שילם דוד המלךו .)שמואל ב' כד, כד(" ַוי
ֶרן ְוֶאת ַהָבָקר ְבֶכֶסף ְשָקִלים ֲחִמִשים" אחר כך שנאמרכפי  )עפ"י דברי הימים א' כא, כב( הגורן  .)שמואל ב' כד, כד( "ַוִיֶקן ָדִוד ֶאת ַהגֹּ

 בכל יום ויום מימי חייו אחרי מצות גמילות חסדיםלרדוף האדם צריך 

)'של"ה הקדוש' סוף מסכת  מאוד בגמילות חסדים )'כד הקמח' לרבינו בחיי אות א ערך הכנסת אורחים ד"ה צריך אדם להזהר( זהר מאודיצריך האדם לה

ברא את  ה' הזאתשבמדה  .מדותיובו הוא נמשל לבוראו והולך בדרכיו ,שעושה חסדה לפי שבמדת פסחים ד"ה תוכחת מוסר של ג"ח(
ֶנהנאמר "שעולם ה ם ֶחֶסד ִיבָּׁ מֹו" שנאמרכפי  ,את עולמו ובה הוא מנהיג )תהלים פט, ג( "עֹולָּׁ )מתוך תפילת שחרית " ְבֶחֶסד ַהְמַנֵהג עֹולָּׁ

מדת 'ל תשאדם עושה בעולם הזה רומז 'גמילות חסדים' כלו .חים ד"ה צריך אדם להזהר()'כד הקמח' לרבינו בחיי אות א ערך הכנסת אור של שבת(
לכן ראוי לא יהיה שום  .שער שמונה ועשרים ד"ה וטעם מצוה זו(על טעמי המצוות רקנאטי  לר' מנחם המיוחס )'מאה שערים' שעל ידה נברא העולם 'החסד

)'של"ה הקדוש' מסכת פסחים פרק נר מצוה ד"ה אמר החכם עשה חסד, 'של"ה  בגופו או בממונו 'גמילות חסדים'שלא יעשה בו חייו  במשך ימייום 

)'מזמור לאסף' בחלק 'מצוות מעשיות נהוגות' בנושא 'גמילות  ככסף וכמטמוניםהזאת מדה הץ ויחפש אחר וירּו .(ה ואח"כ יראההקדוש' מסכת חולין ד"

ל ַהּיֹוםֶחֶסד ֵאל בעצמו "קיים יהוא ה זבו חסדים' ד"ה והנה צריך האדם(  . )'של"ה הקדוש' מסכת חולין ד"ה ואח"כ יראה( "כָּׁ

)'מעבר יבק' שפתי  ן עם המתיםין עם החיים וביב ,חסד ד"ה חסד הוא עמוד()'פלא יועץ' ערך  לעשות, בין רב למעט כל חסד שיש בכוח האישו

)'מזמור לאסף' בדיבורו ובעצתו הן  ממונובובגופו  הן .()'פלא יועץ' ערך חסד ד"ה חסד הוא עמוד יעשהצריך הוא ש, צדק פרק ראשון ד"ה ומצוה זו היא(

או  מטבעות פריטתאו  פקדֹואדם ל תדל פתיחת דבר מועט כמו ואפילו .והנה צריך האדם(בחלק 'מצוות מעשיות נהוגות' בנושא 'גמילות חסדים' ד"ה 
בחפץ  ם מצוה זוויקיי .)'פלא יועץ' ערך חסד ד"ה חסד הוא עמוד( גמילות חסדיםבמצות כלל נהכל שלפי  – דבר לחברו וכדומה טתהוׁש

אין בני אדם יודעים מה כי  (ד"ה לצפות מדינוב בחלק הנהגות האדם אות טו ' למהרצ"אנחמדים)'דברים  לידו אותהדה לה' יתברך שזימן הנפש ויֹו
)'מזמור לאסף' בחלק 'מצוות מעשיות נהוגות' בנושא 'גמילות חסדים' היא מצוה רבה לאין קץ שו )'פלא יועץ' ערך חסד ד"ה חסד הוא עמוד( של החסד בֹורב טּו

 .פרק כט ד"ה אמר הקב"ה( 'פרקי דרבי אליעזר')עפ"י  יתברך לפני ה' היא וגדֹולה, ד"ה והנה צריך האדם(
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