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 | הרב אליעזר קשתיאל  פרשת וירא

 בגוף ולא ע"י שליחשחסד ה -חסדו של אברהם 
 עם ישראל -ד'יות 'עם החסבירור יחוד

 'תתן אמת ליעקב חסד לאברהם'. - הבחירה באברהם אבינו היא לפי החסד שלו. 1
 התורה מפגישה אותנו עם החסד שלו.

 וסביב מפעל החסד שלו היא מבשרת לנו על ההמשכיות...
 המלאכים באים לבשר לו על ההמשכיות. כשהוא עושה חסד לעומת סדום שאינם כאלו.

 מבדיל 'בין ישראל לעמים'...-לכא' עולם החסד זה לא דבר עקרוני ה
 ובזה עוסק פרשתינו בפער בין אברהם לסדום בין איש החסד ...

 האומה.ככה מתברר יסודה של 
 שלכן לא אוהבים לקחת כסף מהגויים. 'חסד לאומים חטאת'הפסוק והדברים מתחדדים יותר בלימוד הגמרא בבא בתרא על 

 מה נקודת הדיוק של החסד שבה מתחדד קדושת ישראל...
 .אינו מתוך עולם הצדקה.. הרב קוק כותב שמושג החסד

  !בחינת ההלכה יש עדיפות לעשייה בעצמךמ לדוג' : היום יום שישי. אפשר לבשל לשבת ואפשר להזמין אוכל מוכן.
    שמצווה בו יותר מבשלוחו.הגמ' אומרת במפורש 

 תמיד נעדיף שאתה תעשה בידים! שאתה תכין בגופך!!
 .בעצמם ולא משלמים לאחרים! פ'ב בקידושין רשימה של הכנות לשבת שהיו עושים גדולי האמוראיםוכך מביאה הגמרא 

 ענששהיה כהן בשם יששכר שעבד עם כפפות ועל כך נזדעדע העזרה, ונ 'אומרת הגמששקלים מסכת ב למדנוולחידוד בזה 
 קפידא גדולה על כך שצריך כל אחד לעשות בידיו מה שיכול.כן א                                            ...באותה המידה

  .אלא לאהובהיא לא להשיג את המטרה מדיניות התורה, מדיניות היהדות 

 ''שעסקו ידיו בדם שפיר ושיליה". , שאתה שותל בידים, כנס בפנים, שאתה נואהבה זה בידיים
 ולכן חסד חייב להיות בגופו ורק אם אינו יכול בגופו יעשה בממונו...

חסד 'אם נמנע אדם מלעשות חסד בגופו ומה שנותן כסף כי מתחמק מלעשות בגופו על כך נאמר ואומר הרב קוק בחריפות ש
  ולא לשם האהבה ובעצם נוצר נתק נפשי ומנטלי בניך לבין הדבר... שהחסד הוא רק לשם הגשמת מטרה=  'ם חטאתלאומי

 כך נוצר מרחק בין עושה החסד למקבל במקום להתקרב.
התחיל בזה שלא עשו חסד בגופם! ומשם הגיעו למצב של  -בממונם' -בגגופם, חטאים-בפרשה הקודמת 'רעים כך היה בסדום

 ...מרחק מנטאלי והם לא אהבו את החסד והתרחק עד שמגיע לחטאים בממונם
 . חטאת'' שבורח מלעשות בגופו   - 'חסד לאומים'וזהו: 

 .99והוא בן  בחורים... 044אברהם אבינו היה עשיר מאוד. רק בישיבה שלו יש  -כך נפתחת הפרשה 
 אין לו שום בעיה לארגן מנגנון ארגון החסד שלו.ולמרות המעמד העצום שלו הוא לא בונה מנגנון לעשיית חסד שהרי 

 אלא שהוא אוהב חסד! בכל זאת אברהם לא רק דואג שיהיה חסד בעולם,
כין כל פעם ת איטי שהרי הגרם לקצב הסעודה להיו -'וימהר לעשות אותו'  עשה החסד בגופו, רץ, התאמץ והכין. וכן שרה.

  [בישל והגיש בישל והגיש. קמא קמא אייתי להו.] קצת...
מים -ש ועל כך נענשו ישראל'יוקח נא מעט מים' שאמר אברהם שיביא להם שליח,  הפסוק על 'מבקרים' את אברהםחז'ל 

 .ולא יגיע מהשמים ]רק ע"י שליח[ במדבר יצטרך משה להכות הסלע
  בגלל שאברהם אבינו בונה את יסודות האומה וביסודות אי אפשר להתפשר. קדוק הזה הואוהד

 ."אברהם אוהבי"וזהוא שהנביא קורא לאברהם 

 ות את כל המצוות.הזהות הישראלית היא 'בגופו'. פועלים לעש
 'אהבת חסד'.כך דווקא סביב החסד, שהוא לכאורה ערך אוניברסלי, מתבררת מעלת ישראל. סיבת הבחירה באברהם.

נתקדם בלי החמור שיסחוב, אלא  ..."שבו לכם פה עם החמור. ואני והנער"הפרידה מאומות העולם,  -וכך בסוף הפרשה 
  העצים על יצחק והמאכלת ביד אברהם.

 פות!עם ישראל זה עשייה בידים ובלי כפ

 הראה הקב'ה למשה מחצית השקל מאש. שכך הוא גם כש בדרשנותו הרב קוק מוסיף
במחצית השקל קונים כבש לקורבן לכל עם ישראל. למרות שהיינו רוצים לעשות המצווה בעצמנו וא"כ מזה 'מחצית השקל'? 

כך היא מחצית השקל, שאין ברירה  -שכמו שאי אפשר להחזיק מטבע של אש ביד  מורה ה' למשה  ולהביא כל אחד כבש.
 רק כשאין לנו ברירה אז אנחנו משתמשים בכסף! - ונאסף כסף.

 האם דואגים שדברים יקראו או שאנחנו עושים ופועלים בידים! -יש לזה השלכה חינוכית מאוד מאוד גדולה 
 ...בעצמך! להיכנס לתוך המצווה, תכין את השמניםש -כה חנוהנרות  'ערכות' לע 'נזף' פעם ת"ח אחד וכך

 ובכל המצוות 'לאהוב את המצווה'. תעשה בעצמך, תרגיש בידים.-וכן בסוכה

 שבת שלום.
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