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 חיי שרהפרשת 

 ְוַאְבָרָהם ָזֵקן, ָבא ַבָיִמים;  

    לַאְבָרָהם, ַבכ  -ַויהָוה ֵבַרְך ֶאת

 ( כד,א )בראשית                                                                 

 רשה: לפ  "בות שלום נתיה"

 , )מברכת ההודאה(  " שבכל יום  על ידי החסד ממשיכים את "נסיך ונפלאותיך

 רות, שהחסד הוא יסוד בנין העולם,  וממתיקים כל הגז 

   , כל אדםגם ב   כן , וכמו בכללות העולם

 , על מדת החסד יבנה עולמו. שהוא עולם קטן בפני עצמו

אחרים  הבות האהם זקן "בא בימים" ביטוי שלא נאמר על שואלים המפרשים השונים למה הכוונה שאבר

מידתו של   נחשב ליום בחייו. לא  –  סדן שיום שיהודי אינו עושה בו ח קוברייצחק ויעקב.  אומר מרן הרב מ

ימים" שבכל ים בחייו  א ב נאמר עליו "ב ולכן  חסדים. –אברהם היא מידת החסד, זה מה שאברהם עושה 

 סד. היה עושה ח 

ותוך כדי חושבים על דברים אחרים    . רוב המצוות אם עושים אותןעשיית חסד זו מצוה ששונה שאר המצוות

ה ותוך  וחר, דוגמא: לברך את ברכת המזון בסיום הא רהמתאימות, אז העשייה שלהן חס או עם כוונות לא

מצווה שלמה! כי המבחן הוא אם  נחשבת    –שדעתנו מוסחת  . עשיית חסד כאיזה משחק אשחק במחשבכדי  

מסלונים, כיוון שאדם  "נתיבות שלום" הרבי  מלמד אותנו בעל ה בר מאד חשוב,  זה ד   האדם עשה או לא עשה. 

חייב לעשות בכל יום לפחות מצווה אחת בשלמות. לכן, אם אדם עושה חסד, הרי שבאותו היום הוא עשה  

 מצווה אחת בשלמות! 

. כמו שאדם חולה ח"ו  ת מדבק)על פי ה"נתיבות שלום"(, היא    מאד מיוחדת  לעשיית חסד בכל יום יש תכונה

ותו היה מתברך,  שהיה רואה אמי    –היה "והיה ברכה"  אברהם אבינו  במחלה שלו, כך  אחרים    דביקיכול לה

 היה נדבק  במידת החסד שלו. 

ן ֱאמּוָנְתָך ָבֶהם החסד בונה את העולם, שנאמר:  ם ָתכִּ ָבֶנה ָשַמיִּ י עֹוָלם ֶחֶסד יִּ י ָאַמְרתִּ  ,ג(. )תהילים פט כִּ

. כשאדם עושה חסד הוא בונה את  לם קטן בפני עצמוהוא עו נספור דרכים לעשות חסד, וכל אדם יש אי

 לם וגם את עצמו.  העו

 השבת נחשוב על דרכים לעשיית חסד.   ליד שולחן

דים. אפילו שיש רשתות חברתיות, וטלפונים לכולם, עדיין יש הרבה אנשים  יש הרבה אנשים בודבדור שלנו  

השבת אני זוכרת בגעגועים   . ם ומתעניין בהםשאף אחד לא ממש מקשיב להם, מבקר אותם, משתף אות

תר ואני היינו ממש חברות, וכל ערב הייתי  שנפטרה לפני שנתיים. סבתא אס  , תא שלי, סבסבתא אסתר   את

ה  ל עם שאני רוצה להתקשר לסבתא ולספר מידי פ מתקשרת אליה ואומרת לה כמה מילים. עדיין קורה לי 

והיא לא    , יום כל  בסוף  ומדברת איתה  שאני מתקשרת  כ,  סבתא תמיד חשבה שאני עושה איתה חסד משהו.  

 שלי.   ועוזרת לי לבנות את העולם הקטןה שהיא עושה אתי חסד  הבינ

 השבת שלום ושמחה, מגילי והמשפח       
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