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חסד זרים
לגור  משפחתו  ובני  הוריו  עח   11 בן  שחור  ילר  עבר  ב־1966 
בשכונה של לבניח בוושינגטון.1 עח שני אחיו ושתי אחיותיו הוא 
ישב במררגות הכניסה לבית והמתין לראות כיצר יקבלו השכניח 
את פניהח — אולח איש לא קיבל את פניהח. עובריח ושביח הביטו 
בהח, אך אף לא אחר מהח חנן אותח בחיוך, או אפילו במבט של 
הכרה. הוא חש שכל הסיפוריח המפחיריח ששמע על יחסח של 
חייו שלו. לאחר שניח כתב  הופכיח למציאות  לבניח לשחוריח 
על ימיו הראשוניח בבית החרש: "ירעתי שלא היינו רצוייח כאן. 
ירעתי שלא יאהבו אותנו כאן. ירעתי שלא יהיו לנו כאן חבריח. 

ירעתי שלא היינו צריכיח לעבור לכאן..."

ששבה  לבנה  אישה  הללו,  המחשבות  את  חושב  בעורו 
מעבורתה עברה במררכה שמנגר. היא פנתה אל הילריח ואמרה 
בחיוך רחב: "ברוכיח הבאיח!" היא נכנסה לביתה, ולאחר כמה 
רקות הופיעה וביריה מגש עמוס במשקאות ובכריכי גבינה וריבה. 
הרגע ההוא, כתב הילר לאחר שניח, שינה את חייו. הוא נתן לו 
להבין,  לו  גרח  הוא  לכן.  קורח  לה  זכה  שלא  שייכּות  תחושת 
בימיח שהיחסיח הבין־גזעייח בארצות הברית עריין היו טעוניח, 
שמשפחה שחורה יכולה להרגיש בבית גח באזור לבן, ושיחסיח 
המבוססיח על עיוורון צבעיח — קרי התעלמות מצבע העור — 

הח בגרר האפשר. עח השניח הוא למר להוקיר עור את האישה 
קבלת  של  ספונטני,  ראשון,  מעשה  אותו  אבל  לרחוב,  שמעבר 
פניח, הוא שנחרת בזיכרונו. הוא הפיל חומה של הפררה והפך 

זריח לחבריח.

למשפטיח  פרופסור  כיוח  הוא  ַקרטר,  סטיבן  הילר, 
באוניברסיטת ייל, ועל מה שלמר באותו יוח הוא כתב ספר. הוא 
קרא לו Civility )ציוויליּות — כלומר אריבות, נימוס ותרבותיות(. 
והיא  קסטנבאוח,  שרה  היה  לנו,  מספר  הוא  האישה,  של  שמה 
רתית,  יהורייה  הייתה  שהיא  מוסיף  הוא  צעיר.  בגיל  נפטרה 
ושבעיניו אין זה מקרה. "במסורת היהורית", הוא מציין, ציוויליות 
עשוייח  ארח  שבני  מההבנה  שנגזר  מונח  "חסר,  קרויה  זו  כגון 
בצלח אלוהיח". את הציוויליּות, הוא מוסיף, "אפשר לראות כחלק 
מרעיון החסר: היא רורשת לנהוג אריבות כלפי אזרחיח אחריח, 
ובכלל זה זריח, אפילו אח הרבר קשה לנו". ער היוח, הוא ממשיך, 
"אני יכול לעצוח את עיניי ולחוש על לשוני את מתיקותח הרכה 
והחלקה של כריכי הגבינה והריבה שטרפתי באותו אחר צהרייח 
קיצי שבו גיליתי כיצר מעשה אחר, כן וצנוע, של טוב לב יכול 

לשנות חייח".

לא הכרתי את שרה קסטנבאוח, אבל שניח לאחר שקראתי 
את ספרו של קרטר הרציתי בקהילה היהורית של אזור מגוריה 
לא  שהח  קרטר,  של  סיפורו  את  לנוכחיח  סיפרתי  בוושינגטון. 
אחר  אמר  "כן",  בהסכמה.  בראשיהח  הנירו  והח  אז,  ער  שמעו 

מהח, "זה היה מתאיח לשרה".

מחשבה מעין זו חלפה בווראי בראשו של עבר אברהח — 
נהרייח,  זה שהמררש מזהה כאליעזר — כשהגיע לחרן שבארח 
כשאברהח  ארונו.  לֶבן  אישה  למצוא  מסופוטמיה,  מערב  בצפון 

פרשת
וירא

לעילוי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר
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ְי' )רבריח לר, ו(".4 החסר לצורותיו — מתן  ר אֹתֹו ַבַגּ ְקֹבּ רכתיב 'ַוִיּ
קורת גג לחסר הבית, אוכל לרעב וסיוע לעני, ביקור חוליח, ניחוח 
אבליח וקבורה בכבור לכול — נעשה שח נררף לחייח היהורייח 
ואחר מעמורי התווך שלהח. לאורך מאות רבות של גלות ופיזור, 
הקהילות היהוריות נבנו סביב צרכיח אלה. "אגורות" ו"חברֹות" 

קמו למען כל אחר מהח.

כך, למשל, בקהילה היהורית ברומא התקיימו במאה ה־17 
שבע חברות שהתמסרו לחלוקת בגריח, נעלייח, מצעיח, מיטות 
ושמיכות חורף לילריח, לענייח, לאלמנות ולאסיריח. שתי אגורות 
חברה  הייתה  עניות.  לכלות  ותכשיטיח  נרוניות  באספקת  עסקו 
וחברות  לעזרה למשפחות אבלות,  חוליח, חברה אחרת  לביקור 
קרישא שעסקו בטהרת המתיח ובקבורתח. אחת־עשרה עמותות 
פעלו בתחומי החינוך והרת, הלימור והתפילה, עור אחת אספה 
במילת  סייעו  ואחרות  ישראל,  בארץ  הגריח  ליהוריח  תרומות 
מצווה  צורכי  ברכישת  לענייח  שסייעו  חברות  גח  היו  יילוריח. 

כגון מזוזות וכגון שמן לנרות שבת וחנוכה.5 

חז"ל אמרו שמכמה בחינות, החסר נעלה על הצרקה:

תנו רבנן, בשלושה רבריח גרולה גמילות חסריח יותר 
מן הצרקה. צרקה — בממונו; גמילות חסריח — בין 
בגופו בין בממונו. צרקה — לענייח; גמילות חסריח — 
גמילות  לחייח;   — צרקה  לעשיריח.  בין  לענייח  בין 

חסריח — בין לחייח בין למתיח.6

וגח  ה',  בררכי  הליכה  זה מפני שזוהי  עח  זה  יהוריח עשו חסר 
את  מקרוב  הכירו  אבותיהח  או  משפחותיהח  בני  שהח,  משוח 

הוא  מסוימות.  אופי  תכונות  באוזניו  ציין  לא  הוא  אותו,  שלח 
פשוט אמר לו למצוא מישהי ממשפחתו המורחבת. אבל אליעזר 

יצר שאלון מבחן מעשי:

ה  ַוֲעֵשׂ ַהּיֹוח  ְלָפַני  ָנא  ַהְקֵרה  ַאְבָרָהח,  ֲארִֹני  ֱא־לֵֹהי  ה' 
ִיח,  ַהָמּ ֵעין  ַעל  ב  ִנָצּ ָאנִֹכי  ה  ִהֵנּ ַאְבָרָהח.  ֲארִֹני  ֶחֶסר ִעח 
ר  ֲעָר ֲאֶשׁ אֹב ָמִיח. ְוָהָיה ַהַנּ י ָהִעיר יְֹצאֹת ִלְשׁ ּוְבנֹות ַאְנֵשׁ
ֵתה ְוַגח  ה", ְוָאְמָרה "ְשׁ ֶתּ ְך ְוֶאְשׁ י ָנא ַכֵרּ אַֹמר ֵאֶליָה "ַהִטּ
ָך ְלִיְצָחק, ּוָבּה ֵאַרע  ֶקה" — אָֹתּה הַֹכְחָתּ ְלַעְבְרּ יָך ַאְשׁ ַמֶלּ ְגּ

יָת ֶחֶסר ִעח ֲארִֹני. )בראשית כר, יב-יר( י ָעִשׂ ִכּ

בריוק  זהו  שכן  "חסר",  במילה  אליעזר  משתמש  במקרה  לא 
המאפיין שהוא מחפש לאשתו העתירית של הילר העברי הראשון, 

יצחק — ושהוא מוצא אצל רבקה.

נעמי,  רות עח  רות. חסרה של  נושאה של מגילת  גח  זהו 
וחסר בועז עח רות, הח הרבריח שהמקרא מבקש להבליט בשרטטו 
את הרקע המשפחתי של רור, נינח של בועז ורות, שעתיר היה 
לייסר את שושלת המלוכה בישראל. אכן, חז"ל אמרו ששלוש 
)צניעות,  ביישנות  הן  היהורי  באופי  ביותר  החשובות  התכונות 
ענווה(, רחמנות וגמילות חסריח.2 החסר — שהגררתי במקוח אחר 
מיליח "האהבה כמעשה"3 — הוא בעל מעמר מרכזי במערכת  ּבַ

הערכיח היהורית. 

חז"ל ביססו עמרה זאת על מעשיו של הקב"ה עצמו. "ררש 
ר' שמלאי: תורה תחילתה גמילות חסריח וסופה גמילות חסריח. 
ּתֹו  ַעׂש ה' ֱא־לִֹהיח ְלָאָרח ּוְלִאְשׁ תחילתה גמילות חסריח, רכתיב 'ַוַיּ
חסריח,  גמילות  וסופה  כא(.  ג,  )בראשית  ח'  ֵשׁ ְלִבּ ַוַיּ עֹור  ְתנֹות  ָכּ
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אני מעריץ יותר". חוכמה עמוקה גנוזה ברבריח אלה. היא אשר 
גרמה לאליעזר לבחור ברבקה להיות אשת יצחק והכלה העברייה 
הראשונה. החסר מביא גאולה לעולח, והוא גח יכול, כמו במקרהו 
ויליאח  האנגלי  המשורר  צרק  חייח.  לשנות  קרטר,  סטיבן  של 
ר" היא "ֶמְחוֹות  י ָאָרח ָיׁשָ ת ַחּיֵ ווררסוורת בכותבו כי "ֵמיַטב ְסֻגּלַ
ל ַאֲהָבה ָוֶחֶסר".8 ּנּוי, / ֶנְעָלמֹות, ׁשֶ ְקַטּנֹות, ְשכּוחֹות, זּוטֹות ַחְסרֹות ּכִ
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זה.  אצל  מזה  לבר  ללכת  לאן  להח  שאין  וירעו  הסבל,  חוויית 
ריכך את המכה  חוט החסר היה קרן אור בימיח אפליח. החסר 

של חורבן בית המקרש ואוברן עבורתו: 

מירושליח,  יוצא  זכאי  בן  יוחנן  רבי  היה  אחת  פעח 
והיה רבי יהושע הולך אחריו וראה בית המקרש ָחֵרב. 
מקוח  חרב,  זה שהוא  על  לנו  "אוי  יהושע,  רבי  אמר 
שמכפריח בו עוונותיהח של ישראל". אמר לו, "בני, 
אל ירע לך. יש לנו כפרה אחת שהיא כמותה. ואיזה? 
י ְולֹא ָזַבח'  י ֶחֶסר ָחַפְצִתּ זה גמילות חסריח, שנאמר 'ִכּ

)הושע ו, ו(".7

באמצעות חסר הפכו היהוריח את הגורל לאנושי — כפי שפעח, 
כך האמינו, חסרו של אלוהיח עשה לאנושי את העולח. 

החסר היהורי גח הוסיף, ברוב חסרו, מיליח ללשון האנגלית. 
של  הראשון  התרגוח  את  קאבררייל  מיילס  פרסח   1535 בשנת 
על  טינרייל, ששילח  ויליאח  החל  )במלאכה  לאנגלית  התנ"ך 
ב־1536(.  ובשריפה על המוקר  כך בחייו כשהוצא להורג בחנק 
גילה  הוא  "חסר"  למילה  התרגוח  במלאכת  הגיע  הוא  כאשר 
שאין מילה אנגלית המבטאת את משמעותו. על כן טבע מילה 
מילה  אוהבת(.  אריבות  )מילולית:   loving-kindness חרשה, 
נוספת שנטבעה באנגלית, באותו מובן ממש, נלקחה ישירות מן 
אין משתמשיח  כבר  כיוח  'חסר'.  פירושה  רות,   ,ruth המקרא: 
בה, אך עקבותיה נותרו באנגלית החיה במילה הגזורה ממנה — 

ruthless, חסר־רחמיח.

לומר, "כשהייתי צעיר  נהג  ז"ל  יהושע השל  הרב אברהח 
הערצתי את החוכמה. עכשיו, משָזַקנתי, אני מגלה שאת החסר 


