בס"ד ,ברוך הזוכר למזכיריו טובות זכרונות ,חשון תש"פ ,לזכר סבתא אסתר בת מרים וברוך מרדכי

פרשת חיי שרה

וְ ַאבְ ָרהָ ם ז ֵָקן ,בָ א בַ י ִָמים;
וַיהוָה בֵ ַרְך ֶאתַ -אבְ ָרהָ ם ,בַ כל
(בראשית כד,א)
ה"נתיבות שלום" לפרשה:
על ידי החסד ממשיכים את "נסיך ונפלאותיך שבכל יום" (מברכת ההודאה),
וממתיקים כל הגזרות ,שהחסד הוא יסוד בנין העולם,
וכמו בכללות העולם ,כן גם בכל אדם,
שהוא עולם קטן בפני עצמו ,על מדת החסד יבנה עולמו.
שואלים המפרשים השונים למה הכוונה שאברהם זקן "בא בימים" ביטוי שלא נאמר על האבות האחרים
יצחק ויעקב .אומר מרן הרב מקוברין שיום שיהודי אינו עושה בו חסד – לא נחשב ליום בחייו .מידתו של
אברהם היא מידת החסד ,זה מה שאברהם עושה – חסדים .ולכן נאמר עליו "בא בימים" שבכל ים בחייו
היה עושה חסד.
עשיית חסד זו מצוה ששונה שאר המצוות .רוב המצוות אם עושים אותן ותוך כדי חושבים על דברים אחרים
או עם כוונות לא מתאימות ,אז העשייה שלהן חסרה ,דוגמא :לברך את ברכת המזון בסיום הארוחה ותוך
כדי איזה משחק אשחק במחשב .עשיית חסד כשדעתנו מוסחת – נחשבת מצווה שלמה! כי המבחן הוא אם
האדם עשה או לא עשה .זה דבר מאד חשוב ,מלמד אותנו בעל ה"נתיבות שלום" הרבי מסלונים ,כיוון שאדם
חייב לעשות בכל יום לפחות מצווה אחת בשלמות .לכן ,אם אדם עושה חסד ,הרי שבאותו היום הוא עשה
מצווה אחת בשלמות!
לעשיית חסד בכל יום יש תכונה מאד מיוחדת (על פי ה"נתיבות שלום") ,היא מדבקת .כמו שאדם חולה ח"ו
יכול להדביק אחרים במחלה שלו ,כך אברהם אבינו היה "והיה ברכה" – מי שהיה רואה אותו היה מתברך,
היה נדבק במידת החסד שלו.
החסד בונה את העולם ,שנאמר :כִּ י אָ מַ ְר ִּתי עֹולָ ם חֶ סֶ ד יִּבָ נֶה ָשמַ יִּם ָתכִּ ן אֱ מּונ ְָתָך בָ הֶ ם (תהילים פט,ג).
יש אינספור דרכים לעשות חסד ,וכל אדם הוא עולם קטן בפני עצמו .כשאדם עושה חסד הוא בונה את
העולם וגם את עצמו.
ליד שולחן השבת נחשוב על דרכים לעשיית חסד.
בדור שלנו יש הרבה אנשים בודדים .אפילו שיש רשתות חברתיות ,וטלפונים לכולם ,עדיין יש הרבה אנשים
שאף אחד לא ממש מקשיב להם ,מבקר אותם ,משתף אותם ומתעניין בהם .השבת אני זוכרת בגעגועים
את סבתא אסתר ,סבתא שלי ,שנפטרה לפני שנתיים .סבתא אסתר ואני היינו ממש חברות ,וכל ערב הייתי
מתקשרת אליה ואומרת לה כמה מילים .עדיין קורה לי מידי פעם שאני רוצה להתקשר לסבתא ולספר לה
משהו .סבתא תמיד חשבה שאני עושה איתה חסד ,כשאני מתקשרת ומדברת איתה בסוף כל יום ,והיא לא
הבינה שהיא עושה אתי חסד ועוזרת לי לבנות את העולם הקטן שלי.
שבת שלום ושמחה ,מגילי והמשפחה
פרוייקט שולחן ערוך לפרשה כולל את תמונת שולחן השבת של משפחת כ"ץ המעוצב בהשראת פרשת
השבוע ,ודבר תורה המתאים לשיחה משפחתית ליד שולחן שבת /https://shabbattable.blog -

