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  במדה שאדם מודד בה מודדין לו
  תמר קדרי

  
פרשת וירא נפתחת במפגש של אברהם עם שלושת המלאכים. התורה, שהיא בדרך כלל חסכנית בתיאורים, 

ְוהּוא ֹיֵׁשב ֶּפַתח ָהֹאֶהל "האוויר ומקום ישיבתו של אברהם:  מרחיבה שלא כדרכה בפרטי התפאורה, בתיאור מזג
ַוַּיְרא ַוָּיָרץ "אברהם:  א). ניכר במיוחד הריכוז הגדול של הפעלים המתארים את:יח '" (ברְּכֹחם ַהּיֹום
ְוֶאל ַהָּבָקר ָרץ ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ...ֹּיאֶמר ַמֲהִריוַ ...ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם...ְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם...ַוִּיְׁשַּתחּו ָאְרָצה...ַוֹּיאַמר...ִלְקָראָתם

וכן  ח),- " (שם, בַוִּיֵּתן ִלְפֵניֶהם ְוהּוא ֹעֵמד ֲעֵליֶהם ַּתַחת ָהֵעץ...ַוִּיַּקח ֶחְמָאה...ַוְיַמֵהר ֶּבן ָּבָקר ַר ָוטֹוב ַוִּיֵּתן ֶאל ַהַּנַער
רושם של הכנסת - מסייעים ביצירת תמונה רבתבולטת חזרתה המשולשת של המילה "מהר". אמצעים אלה 

האורחים של אברהם. למרות החום הלוהט והשמש הקופחת אין הוא חוסך מאמץ, משדל את האנשים לסור 
לאהלו, רץ וממהר להגיש להם מכל טוב: בן בקר רך וטוב, עוגות עשויות סולת, חמאה וחלב, ואף מזרז את בני 

  ביתו להשתתף באירוח שלושת הזרים. 
המכילתא דר' ישמעאל מונה שש פעולות שעשה אברהם כשאירח את המלאכים, ואשר בגינן היטיב    

   הקב"ה עם בניו:
   :ללמדך שבמדה שאדם מודד בה מודדין לו

לווה את בניו  והמקום טז):יח '(בר "ֹהֵל ִעָּמם ְלַׁשְּלָחם ְוַאְבָרָהם" אמרשנאברהם לווה מלאכי השרת . 1
   .כא):יג '" (שמ' ֹהֵל ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ְּבַעּמּוד ָעָנןַוה" אמרשנ במדבר ארבעים שנה

ָיִׁשיר  ָאז" אמר"ה העלה לבניו את הבאר במדבר שנוהב -ד) :יח '" (ברַמִים-ָנא ְמַעט-יַֻּקח"כתיב באברהם . 2
   יז).:כא ד'(במ "ָלּה- ַהִּשיָרה ַהֹּזאת ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו- ִיְׂשָרֵאל ֶאת

ַמְמִטיר  ִהְנִני" אמרוהב"ה הוריד לבניו את המן במדבר שנ - ה) " (בר' יח:ֶלֶחם- ַפת ְוֶאְקָחה"תיב כבאברהם . 3
   ד).:טז '(שמ "ַהָּשָמִים-ָלֶכם ֶלֶחם ִמן

ְורּוַח ָנַסע " אמרוהקב"ה הגיז שליו לבניו שנ - ז) :יח '" (ברַהָּבָקר ָרץ ַאְבָרָהם-ְוֶאל"אומר באברהם הוא . 4
   לא).:יא' (במד "ַהָּים-ָגז ַׂשְלִוים ִמןֵמֵאת ה' ַוּיָ 

 ָּפַרׂש" אמרוהקב"ה פרש לבניו שבעה ענני כבוד שנ - ד) :יח '(בר "ַּתַחת ָהֵעץ ְוִהָּשֲענּו"אומר באברהם הוא . 5
   לט).:קה '(תה "ָעָנן ְלָמָס ְוֵאׁש ְלָהִאיר ָלְיָלה

 אמרשנהגין על בתי בניו במצרים שלא ינגפו  קב"הוה - ח) :יח '(בר "ֹעֵמד ֲעֵליֶהם-ְוהּוא"כתיב באברהם . 6
  1.כג):יב '(שמ "ַהֶּפַתח-ּוָפַסח ה' ַעל"

במרכז הרשימה נזכרות ארבע המתנות שקיבלו ישראל במדבר: הבאר, המן, השלו וענני הכבוד. הפריט הראשון 
ההליכה במדבר.  והאחרון משמשים כמסגרת המציגה את הליווי וההגנה להם זכו ישראל במכת בכורות ובזמן

הרשימה משווה את בני ישראל בארבעים שנות נדודיהם במדבר להלך רעב וצמא, חסר הגנה, העובר ממקום 

                                                            
 ומכון שכטר למדעי היהדות ,ד"ר תמר קדרי, המחלקה לתלמוד, בר אילן.  
  ).81רבין, עמ' -(מהד' הורוביץ פתיחתא" בשלח, "ויהי ' ישמעאלמכילתא דר 1
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למקום ונזקק להכנסת אורחים כחלק מקיומו ההכרחי. כל הִנסים והטובות האלה באו לישראל, על פי 
  המכילתא, בזכות הכנסת האורחים של אברהם. 

" הוא פתגם החוזר בכמה מקומות בספרות חז"ל וזהה ודד בה מודדין לובמדה שאדם מהמשפט הפותח "
לביטוי הרווח בפינו "מידה כנגד מידה". כפתגם הוא מנוסח בצורה שקולה, יש בו מצלול בולט, והוא מנסח 

חינוכי. לדעת יצחק היינמן, מקורו של פתגם זה בעולם החומרי של השוק, והוא -בקצרה ובתמצית מסר רעיוני
במידות ובמשקולות של הסוחר הרמאי. הרמאי מודד ללקוחותיו בקנה מידה רחב ולספקיו בקנה מידה עוסק 

חכמים השתמשו בפתגם זה ובמילה  2קצר, וסופו שימדדו לו במידה שהוא עצמו השתמש בה ויבוא לידי הפסד.
של אברהם "מידה" בהוראתה המורחבת והמופשטת. בדרשה שלפנינו הם מבקשים ליצור קשר בין מעשיו 

למעשיו של הקב"ה. לכאורה, הקב"ה בכבודו ובעצמו למד ממידותיו של אברהם אבינו ומהכנסת האורחים 
שלו. הוא ראה כיצד אברהם אירח את שלוחיו, וחיקה כל פעולה ופעולה שלו כאשר צאצאיו של אברהם היו 

  נוודים עוברי אורח.
הטכניקה הדרשנית של "מידה כנגד מידה" טווה חוטים נסתרים בין סיפורי מקרא מרוחקים. במקרה    

שלפנינו נחשף קשר בלתי צפוי בין ביקור שלושת המלאכים אצל אברהם ובין הליכתם של ישראל במדבר. עד 
ל סיבה ותוצאה בין עתה היו סיפורים אלה חלק מכרונולוגיה של סיפור האומה, וכעת מתברר כי קיים קשר ש

אירועים שונים וכי יש סדר בעולם. לדעת חז"ל, מי שמביט בדברים מפרספקטיבה נכונה יגלה כי הקב"ה דואג 
  שהמעשה הטוב יקבל את שכרו, והרע את גמולו. 

אלא שעיון מעמיק יותר מגלה כי אין כאן בדיוק "מידה כנגד מידה". פעולותיו של אברהם ככל שיהיו נדיבות 
רות ומדודות. הארוע נמשך לכל היותר שעות ספורות, ויש להודות, למען האמת, כי מלאכים כלל אינם הן קצ

  זקוקים למאכל ולמשקה. נקודה זו מודגשת במדרש ויקרא רבה:
 .אברהם עם מלאכי השרת ?מי הוא שעשה חסד עם מי שלא היה צריך חסד ר:ר' לעזר אמ םר' סימון בש

נראין כאילו  :אמ' ר' יודן ?היו אוכלין וכי .ח):יח '(בר "ם ַּתַחת ָהֵעץ ַוֹּיאֵכלּוֹעֵמד ֲעֵליהֶ -ְוהּוא" יבדכת
   3.אוכלין

מעשיו של הקב"ה המתוארים במכילתא גדולים פי כמה וכמה. לא דומה פר בן בקר אחד לשליו שצריך לספק 
יים, והקב"ה בתמורה לכל עם ישראל מדי יום ביומו במשך ארבעים שנה. אברהם מציע מעט מים לרחצת הרגל

מספק לישראל באר ניסית המלווה אותם לכל מקום במדבר. המלאכים יושבים בִצלו של עץ שעומד ממילא ליד 
אוהלו של אברהם, ואילו הקב"ה עוטף את ישראל בשבעה ענני כבוד המלווים אותם בכל שהותם במדבר. מהי 

  ידה"?אפוא מטרתה של המכילתא, והאם יש כאן בכלל "מידה כנגד מ
נראה כי המסר של המכילתא הוא להדגיש כי מידותיו של הקב"ה אינן כמידות בשר ודם, וכי מי שיעשה     

 4טובה יקבל את גמולו מידי האל פי כמה וכמה. השפע האלוקי איננו יודע גבולות, ומדת הטובה בלתי מוגבלת.
לחם שהגיש אברהם למלאכים הקב"ה אכן קיים קשר בין המידה ובין גמולה בטיב המעשה. לדוגמה, כנגד ה

ממטיר לחם מן השמים (מן), וכנגד הליווי שאברהם ליווה את המלאכים הקב"ה מלווה את ישראל במדבר. 
אלא שכאשר מדובר בכמויות ובמידות אלוקיות, האל ישפיע עליך מטובו פי כמה וכמה. עמדה זו מנוסחת 

  :בבליהתלמוד ב
ָּברּו ֲאֹדָני יֹום 'ליתן לכל צדיק וצדיק מלא עומסו, שנאמר רוך הוא כי אתא רב דימי אמר: עתיד הקדוש ב

   5כ).:סח 'תה' (יֹום ַיֲעָמס ָלנּו ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו ֶסָלה
כאשר הקב"ה מחליט להיטיב עם הצדיק הוא מעמיס עליו עוד ועוד, מלא כל טוב, אף יותר משהו מסוגל 

  לשאת. 
ד עיניו של ר' אלעזר בבראשית רבה, אשר השתמש בדרשה התנאית אפשר כי רעיון זה הוא שעמד לנג   

שבמכילתא על מנת ליצור דרשה מורכבת ומשוכללת. גם כאן מובאות שש פעולות שעשה אברהם עם 
המלאכים, אלא שכנגד כל אחת מהן מובא שכרם של ישראל כשהוא משולש: במדבר, בארץ ישראל, ולעתיד 

 שתי דוגמאות:  לבוא. מפאת קוצר היריעה נביא רק
חייך שאני פורעה לבניך , (בר' יח:ד) "ַמִים- ָנא ְמַעט-יַֻּקח"אמר לו הקדוש ברוך הוא אתה אמרת  .1

 ֶאֶרץ" ?בארץ מנין .הרי במדבר - יז):כא 'וגו' (במד "ַהִּשיָרה ַהֹּזאת ֲעִלי ְבֵאר- ָיִׁשיר ִיְׂשָרֵאל ֶאת"הה"ד 
  .ח):יד '(זכ "ַחִּיים- ַּבּיֹום ַההּוא ֵיְצאּו ַמִים ָיהְוהָ " ?לעתיד מנין .ז):ח '(דב "ַנֲחֵלי ָמִים

                                                            
 .66-64, עמ' 1970 , ירושליםדרכי האגדהיצחק היינמן,  2
  תשפה. - , עמ' תשפד)מרגליותמהד' ( ח:לד רבה ויקרא מדרש 3
 .152-151, עמ' 1991, גבעתיים דרכי האגדה והמדרשעיינו י' פרנקל,  4
 .א"עק:סנהדרין תלמוד בבלי  5



3 

 

 - ד) :טז '(שמ "ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִהְנִני"חייך שאני פורעה לבניך  ,"ֶלֶחם- ַפת "ְוֶאְקָחהאתה אמרת ... .2
 "ֶרץַּבר ָּבָא-ִפַּסת ְיִהי" ?לעתיד מנין. ח):ח 'וגו' (דב "ִחָּטה ּוְׂשֹעָרה ֶאֶרץ" ?בארץ מנין .הרי במדבר

   6.טז):עב '(תה
הכנסת האורחים של אברהם ממשיכה להיטיב עם ישראל, לא רק בהיותם עוברי אורח במדבר, אלא גם כאשר 

  הם כבר יושבים בארצם, ואותה זכות תשפיע עלינו מלא כל טוב לעתיד לבוא. 
  

                                                            
  ).488-487אלבק, עמ' - (מהד' תיאודור י:מח ,רבה בראשיתמדרש  6


