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 | הרב אליעזר קשתיאל  חיי שרהפרשת 

 תכונת הגמל וחתונת יצחק עם רבקה -'אשירה לד' כי גמל עלי' 
 ומשמעותו לאדם בירור ייחודיותו של ה'גמל'

 
 בתחילת שליחותו של עבד אברהם מאוד בולט שהמשלח הוא אברהם אבינו. 1

 יצחק לא מדבר שם.     מצווה עליו ליקח אישה לבנו.
 גם לאורך השליחות העבד מזכיר שוב ושוב 'אדוני אברהם'. 'אישה לבנו'. יצחק הוא רק בנו של האדון. 

 למרות שהוא כבר בן ארבעים...
 אין אברהם. רק יצחק. -לעומת זאת, כשמגיע עם רבקה 

 רבקה שואלת מי זה שיוצא לשדה, והעבד עונה לרבקה 'זה אדוני'.
 ויספר העבד ליצחק..

 ? ?, מדוע נעלםהיכן אברהם
 ל לאברהם.טיו היה בצל אברהם. כמו בעקידה. בהוא שיצחק 'יצא לאור'. עד עכשאשתו  -אלא בחיפוש ומציאת רבקה

 ברגע שהגיעה רבקה התחוללה מהפכה באישיותו של יצחק. 
 'וירא' עשו משתה ביום היגמל את יצחק. הגמל מאמו.פרשת בלשון מליצית: ב
 ...אברהם! נגמל מאביויצחק בפרשת חיי שרה 

 "צחק...י ויצא"מציאת רבקה עושה מהפיכה ביצחק. 
 יצחק גדל כל חייו בבית שיש שם הכול. יש אוהל ויש את אברהם.
 . 'לעת צאת השואבות'רבקה הגיעה מבית שאין מודל לחיקוי, היא רק רוצה לצאת ממנו. 

 אח רמאי. אבא רשע.  בית מלא עבודה זרה. -היה לה   'אנוכי פיניתי הבית.ולבן אמר: '
 .רבקה יוצאת אל הגמלים. אליעזר מחפש מישהי שמתלהבת מלהשקות גמלים

 למה דווקא גמל? מהו גמל?
 גמל סימל את היציאה לדרך, את הגמילה מכל שהיית רגיל וגדלת בו. 

 ספינת המדבר.  לצאת אל אישיותך.
 יצחק צריך מישהי שתעזור לו לצאת.

 ...מיד אביה ואחיה חשבו שהיא עוד תשב תקופה, אבל שאלו אותה והיא רצתה לצאת
 זאת היתה מוכנה ורצתה לצאת.הם שלחו איתה את מניקתה. עדיין היתה לה 'מטפלת', אבל בכל 

 . לצאת מהטומאה.'אשירה לה' כי גמל עליוכך אמר דוד :'
 הגמלים מבשרים בשורה. רואה מולו גמלים. - 'ויצא יצחק לשוח בשדהובסיום הפרשה: '

 נעשה אדון. -'הוא אדוני' יצחק נהפך ל בו ברגע ו את 'יציאתו' של יצחק  גם העבד מזהה
 ., הגיעה אל המהות של היציאהסיים את תפקידוהגמל   - 'תיפול מעל הגמלרבקה? 'ו

 עכשיו יכול גם אברהם לסיים את תפקידו.וכך 
 גם בפרשות בהמשך עדיין רבקה מקרינה מאישיותה ה'יוצאת'.

 :קוק זצ"ל בריש מילין כותב הרב
להיות אישיות מעצמך. כך תוכל  צריך להיגמל מהבית.יש שלב שואחרי האות 'ב' שהיא הבית. האות ג' היא   - 'געל האות '

 ליצור יחסי גומלין. אחרי שיש לך אישה ואתה חי בשניים.
  תוך הדדיות.ה כאשר קיבלנו מהשירה האידיאלית מגיע - ."אשירה לה' כי גמל עלי" וזהו:

. חסרה הדדיות. אנחנו עושים את רצונו. ה' עדיין חסר  - "ואני בחסדך בטחתי" -יו אם אדם עומד מול הקב'ה ומתבטל אל
 משיב לי כגמולי. חסד כגמול למעשיי. 'מגיע לי' כביכול.
 היחס הנכון של החסד צריך להיות גמילות חסדים.

 העשיר נותן לעני וצריך לדעת שגם העני נותן לו. נותן לו שבזכותו יש לו מידות טובות.
 גומל דלים. -בת 'גימל דלת' ש כתבמס

 ."גמלתו טוב" ."יגמלני ה' כצדקי ְכבֹור ָיַדי ישיב לי"
 מראש לקח העבד עשרה גמלים. זו תכניתו. הגמל.

 

 שבת שלום.
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