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להטיב לזולת ולגמול חסד עמו 
בכל עת ובכל מצב !

נלמד מהפסוק: "כי ידעתיו למען אשר יצוה 
את בניו ואת ביתו אחריו"..." (פרק יח-יט)

[ישראל]  זו  באומה  יש  סימנים  שלשה  חז"ל:  ואמרו 
רחמנים ביישנין וגומלי חסדים... גומלי חסדים דכתיב: 
"כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו... לעשות 

צדקה ומשפט" (יבמות עט.)
החפץ חיים מביא (בספרו אהבת חסד ח"ג פ"א) דוגמאות 
שמלמד  תורה  בעניני  כגון  בדיבור  התלויות  חסד  של 
"פיה  הפסוק  על  מט)  (סוכה  חז"ל  שאמרו  כמו  לאחרים 
פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה" - תורה שמלמד היא 

תורה של חסד וכו'.
עוד דוגמא של חסד התלוי בדיבור כגון אם יש על חברו 
כעס מאדם אחד ויכול בדיבורו להסיר הכעס מעליו, הוא 
רעה  יבוא  שלא  לסבב  בדיבורו  יכול  אם  וכן  חסד,  בכלל 
על חברו או שמסבב בדיבורו שיטיב אדם לחברו וכו' כ"ז 

בכלל חסד ומקבל עבור זה ברכה מאת ה'.
לא  הוא  אברהם.  אצל  שמצינו  כפי  ברוחניות  חסד  ישנו 
הסתפק בחסד הגשמי במה שנטע אש"ל בבאר שבע שהיה 
בו אכילה, שתיה ולינה לכל אדם שעבר דרכו. אלא עיקר 
מטרתו היתה להחדיר בהם את ההכרה שיש מנהיג לבירה 
להודות,  יש  ולו  מהקב"ה,  הוא  מהעולם  שנהנים  מה  וכל 
זוהי איפוא הטבה רוחנית,  שהטיב אברהם עם הבריות, כי 
על ידי כן יזכו להכיר את בוראם להתקרב אליו ולעובדו. 

וזוהי הטבה לנצח.
בכך נעוץ ההבדל בין החסד שעשה נח לחסדו של אברהם. 
והביא  חיים  הבעלי  עם  תמימה  שנה  במשך  חסד  גמל  נח 
חיים לעולם. אך זהו חסד גשמי אבל אברהם אבינו הוסיף 
על כך "חסד רוחני" וכדברי חז"ל על הפסוק "ואת הנפש 
אשר עשו". על כן נקראים אנו לדורות "בני אברהם" ולא 

"בני נח".

פרשת וירא



מצוה להכניס אורחים לביתו ולספק 
להם אכילה שתיה ולינה !

נלמד מהפסוק: "ויאמר... אם נא מצאתי חן בעיניך 
אל נא תעבור מעל עבדך"..." (פרק יח-ג)

שכינה.  פני  מקבלת  אורחים  הכנסת  גדולה  חז"ל:  מכאן  למדו 
קכז:).  (שבת  תעבור"  נא  אל  מצאתי...  נא  אם  דכתיב "ויאמר... 
(יח-א)  היום"  כחם  האהל  פתח  יושב  "והוא  הפסוק:  על  ולעיל 
כתב רש"י (מגמרא ב"מ פו:) הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה שלא 
להטריחו באורחים, ולפי שראהו מצטער שלא היו אורחים באים 

הביא המלאכים עליו בדמות אנשים.

אברהם אבינו ע"ה נטע אש"ל בבאר שבע. מטרתו היתה להאהיב 
י)  (סוטה  חז"ל  מדברי  רש"י  שהביא  וכפי  הבריות  אצל  שמים  שם 
משלו  שאכלתם  למי  ברכו  להם  אמר  ושותים  שאוכלים  "לאחר 

סבורים אתם שאכלתם משלי, אכלתם משל בורא העולם".
כי  לאורחים  תחושה  תמיד  נתן  אבינו  שאברהם  למדים  נמצאנו 
האוכל שמגיש להם הוא כלל וכלל לא שלו אלא זה לחם מן השמים 
וכפי שהם מקבלים, כך הוא מקבל, ואין לו כל יתרון עליהם. ועל כן 

הוא הסב את  תשומת ליבם להודות לבורא עולם שמשלו אכלו.
וכך צריכה אכן להיות ההנהגה של המארח עם אורחיו. ברעיון זה 
קח:)  (סנהדרין  חז"ל  דברי  את  זצ"ל  חדש  מאיר  רבי  הגה"צ  ביאר 
אמרה יונה לפני הקב"ה, רבונו של עולם יהיו מזונותי מרורים כזית 
ומסורים בידך ואל יהיו מתוקין כדבש ומסורים ביד בשר ודם. וטעון 
היצורים  כל  את  האכיל  נח  הרי  לנח,  היונה  כך  אמרה  מדוע  ביאור: 
ובלילה,  ביום  ביותר  רבה  במסירות  חודש  י"ב  במשך  בתיבה  שהיו 

ומדוע מצאה היונה לנכון להתבטא כנגד נח בצורה כה מעליבה?!
אלא הביאור הוא שכוונת היונה הייתה להסביר לנח שאף שהאכיל 
בזה  הפועלת  האדם  יד  ניכרה  עכ"פ  אך  הקב"ה,  של  הבריות  את 
וכשהמקבל מרגיש כי מקבל מהאדם אף כשהאוכל מתוק וערב בכל 

זאת הוא מר בשבילו כי יש בכך בושה למקבל.
וזהו שאנו מתפללים ומבקשים בברכת המזון "אל תצריכנו ה' אלוקינו 
לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם", שכן התלות ביד האדם 
היא בושה ועלבון. וזה מה שאמרה היונה. ומכאן עלינו ללמוד שכאשר 
מגישים לפני האורח, יש לתת לו את ההרגשה שלא המארח נותן אלא 
הקב"ה, וזה מה שמבקש האדם בברכת המזון "כי אם לידך המלאה 

הפתוחה הקדושה והרחבה שלא נבוש ולא נכלם לעולם ועד".

מצוה ללות את האורחים לדרכם !
(פרק  לשלחם"..."  עמם  הולך  "ואברהם  מהפסוק:  נלמד 

יח-טז)
ופירש רש"י: ללוותם כסבור אורחים הם. וכתב הרמב"ם (פרק יד מהל' 
אבל ה"ג): "כופין ללויה כדרך שכופין לצדקה. ובית דין היו מתקנים שלוחין 
ללוות אדם העובר ממקום למקום. ואם נתעצלו בדבר זה מעלה עליהם כאילו 

שפכו דמים.

את  לדמות  שהחמירו  עד  האורח  את  ללוות  וחיוני  חשוב  כה  באמת  מדוע 
הנמנע מללוות לשופך דמים?! פירושים שונים נאמרו על כך. לפנינו אחדים 

מהם:
א) הליווי בא להורות שאין היוצא לדרך אדם נפרד מהכלל, אלא מתחברים 
אליו והוא חלק מהכלל. במצב שכזה, אין למזיקין שליטה עליו. אך כשמניחים 
אותו ללא ליווי, כיון שהפקיעו ממנו הכח להשתמר, נחשב כאילו שפכו דמו. 

(מהר"ל - סוטה מו:)
ב) חז"ל ירדו לסוף דעתו של האורח שחושד בבעה"ב שחפץ להתפטר ממנו. 
לכן כשעוזב האורח את הבית בהרגשה כזו נחשב כאילו נשפך דמו, משא"כ 
אם מלווהו, אף מעט, מרגיש האורח שהבע"ה שמח בו ומחייהו. (בשם הסבא 

מקלם).
ג) הליווי מעודד ומחזק את האורח ונוסך בו אומץ וגבורה לעמוד בפני מתקיפו. 
אך כשלא מחשיבים אותו כמי שראוי ללוותו, מרגיש נחות, וכשיפגע ברוצח יחסר 

לו האומץ לעמוד נגדו. (המאור שבתורה)



מצוה לבקר את החולה ולסדר כל הדרוש לו !
נלמד מהפסוק: "וירא אליו ה' באלוני ממרא" (פרק יח-א)

היה  למילתו  שלישי  יום  חנינא  בר  חמא  רבי  אמר  החולה.  את  רש"י: "לבקר  וכתב 
להתדבק  חובתינו  שכן  החולה,  את  לבקר  נלמד  אנו  אף  בשלומו".  ושאל  הקב"ה  ובא 
במדותיו של הקב"ה וללכת בדרכיו. כמו שאמרו חז"ל על הפסוק: "אחרי ה' אלוקיכם 
כבר  והלא  השכינה,  אחר  להלך  לאדם  אפשר  וכי  יג-ה)  (דברים  תדבקון"  ובו  תלכו... 
הוא  מה  הקב"ה,  של  מדותיו  אחר  להלך  אלא  הוא",  אכלה  אש  אלוקיך  ה'  נאמר "כי 
מלביש ערומים אף אתה הלבש ערומים, מה הוא ביקר חולים אף אתה תבקר חולים 

(סוטה יד.).

מצות ביקור חולים צריכה להעשות בדעת ובחכמה. לבחון תמיד שיהא הביקור מועיל, 
מיטיב ומשמח את החולה, ולא שיכביד עליו ויצערו. וכמו שכתב הגאון רבי חיים פלאג'י 

זצ"ל (בספרו תוכחת חיים-ויחי) בזה"ל:

"לפעמים מצטער החולה בבא אליו אדם לבקרו, כי רוצה לאכול ולשתות דבר כלשהו, 
או רוצה לנטות ימין ושמאל, או לעשות צרכיו, והוא מצטער ומקפיד על האדם הבא אליו. 
כי כן הנכון והישר, להיות הבא לבקר את החולה נוהג בקלות ולא בכבידות שלא להכביד 

עליו, וכשיכנס לחולה יראה כפי הסברת פנים שיעשה לו החולה כן יתנהג עמו".

הגרא"א דסלר זצ"ל כתב (בספרו מכתב מאליהו ח"ד) שלוש תועלויות בביקור חולים. 
א) להסיח דעת החולה מחוליו. ב) להנאותו בהתקרבות ובהבעת התענינות במצבו. ג) לברר 
אם יש אפשרות לעשות דבר-מה עבורו. וכל אלו נלמדים מביקורו של הקב"ה אצל אברהם 

בחוליו. ואפילו אם יודע מראש כל צרכי החולה, יעיין עוד שמא ימצא עוד צרכים.

שראהו  ולפי  מנרתיקה...  חמה  הקב"ה  "הוציא  רש"י:  שכתב  מה  על  קשה  ולכאורה 
מצטער..." והלא הכל גלוי וידוע לפניו יתברך ומה שייך אצלו "ראהו מצטער"...?

אלא - כותב הגר"א דסלר - ללמדינו בא שאין די בבירורים בצרכי החולה, כי הרי כאילו 
הקב"ה, כביכול, הסתכל עוד וראהו מצטער.

כל מעשה מצוה שמזדמן לאדם יעשנו בזריזות 
ולא יתמהמה !

נלמד מהפסוק: "וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי"... 
"ואל הבקר רץ אברהם"... ויתן אל הנער וימהר...""..." (פרק 

יח-ו,ז)
וכתב האלשיך הק': הורנו שתי הדרכות טובות אשר יעשה אותם האדם בעשותו 
וזהו  יעשה...  ובעצמו  בכבודו  לעשות  שיכול  מה  שכל  ב)  הזריזות.  א)  מצוה:  כל 
שאמר הכתוב: "ויאמר אברהם". וגם בדברו אליה לא אמר לושי... במהרה. כי אם 
טרח גלותו הציווי אמר "מהרי", לומר, כי קודם כל דבר תשים נגד פניה הזריזות 

והמהירות. ורק אחר כך אמר הציווי.

ידועה החקירה: מה עדיף, האם עשיית מצוה בזריזות אף שלא בהידור, או עשיית 
מצוה בהידור אף שלא בזריזות.

החתם סופר (בהקדמה לחידושיו במסכת חולין) מבאר עפ"י חקירה זו את ההבדל 
ועשי  לושי  סולת  קמח  סאים  שלוש  "מהרי  שאמר  אבינו  אברהם  של  זריזותו  בין 
עוגות ואל הבקר רץ אברהם..." ובין זריזותה של שרה שהתעכבה לנפות הקמח בי"ג 

נפה, ובנתיים פרסה נידה ונטמא הלחם, ולא הביאה.

בנקודה זו חלקו אברהם ושרה: אברהם סבר שמצוה בזריזות עדיפה על מצוה מן 
המובחר, ולכן הדגיש "מהרי", ואילו שרה סברה, מצד תכונת "נשים עצלניות הן", 
כי מובחר עדיף על הזריזות, ולכן ניפתה הקמח לעשותו סולת. וזהו שנאמר בקשר 

אליה: "ולחם עצלות לא תאכל".

הגרי"ש אלישיב זצ"ל היה אומר (כשדיבר על גודל יקרת הזמן וערכו): חיי האדם 
והימים  מימים,  ואלו  משבועות  והחודשים  מחודשים  והשנים  משנים,  מורכבים 
משעות ומרגעים. בכח בחירתו של האדם, בידו להעלות כל רגע לדבר נצחי לבחור 
שלו,  הבחירה  מחיי  שלו,  מהתפקיד  אחד  רגע  ומטשטש  מבטל  וכשהאדם  בחיים. 
ואיננו ממלא את התפקיד המיועד לו ברגע זה, הרי זה כאילו חתך וכרת את הרגע 
הזה מחייו, ועל זה נאמר "הכרת תכרת" - כל רגע שהיה בכוחו להשלימו ולהתעלות 
מחייו  גדולים  לחלקים  מצטבר  הזה  החסרון  הרי  זה,  את  ממשיך  וכהשהוא  בו. 

"הכרת" - בעולם הזה. "תכרת" - לעולם הבא.




