
 שרה-פרשת חיי

 

 / כשחסד ואמת נפגשו "קח  צ  י  ל    ָךד  ב  ע  ל   ת  ח  כ  ה   ּהת  א  "

 

י רט  רין אופף את קריאתנו בפרשת שידוכי רבקה ליצחק. הסיפור כולו, על פ  ֹוסּתניחוח של מ  

הפרטים שבו, זוכה לתיאור מקיף וארכני, וכבר עמדו חכמינו על האריכות היתירה בלשון התורה 

אף גם זאת ה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים". ואולם, פ  : "י  (ת רבה ס, חבראשי) ואמרו

ה סיפורין א  ז  ח  א לא  ת  א א  ש דאמר דה  רנ  י לההוא ב  ו  : "(, חלק ג, דף קנב, א)זוה"ק למדנו מפי חכמים

ודברי  י ]=אבוי לאדם הסבור כי באה התורה להציג בפנינו סיפורים בעלמאט  דיֹוי דה  יל  בעלמא מ  

". ברי לנו כי אריכות זו על כל פרטיה באה ללמדנו יסודות חשובים בבנין עם ישראל הדיוטות[

 .(ראה מדרש תנחומא, לך לך, ט)וקומתו הרוחנית, בחינת "מעשי אבות סימן לבנים" 

, אשר ללא ספק לא בפרשתנונצא נא בעקבות הצאן ונתור אחר משמעותו והוראתו של מוטיב אחד 

ד אליעזר בעשרה גמלים י  ל. בראשית המעשה מצּומ  ג  מדנו דרך מוסר וארחות חיים: ה  בא אלא לל

יך את הגמלים על יד הבאר; בר  מגמלי אדוניו; אל העיר מגיע אליעזר לעת צאת השואבות ומ  

הניתנת ה ר  ּוׁשמאלקי אברהם עוסק בהשקיית הגמלים; מתוך כך, הּת ׁשק  המופת אשר הוא מב  

כ  לרבקה לא באה אל משמשים הגמלים בתפקיד הגמלים לשתות. גם בבואו לבית לבן  ּוּלא לאחר ׁש 

 בולט, וכך גם בבוא אליעזר ורבקה אל בית אדוניו.

, וכמו רמזו לנו רבקה ליצחק של הגמל בהקשר נישואי תֹוּוּימל  חכמינו זכרונם לברכה עמדו על ס  

יה   ע ֹרת  ה ְונ  ְבק  ם ר  ק  ּת  ים את סוד הדבר באמרם: "ו  ּל  ְגמ  ל ה  ה ע  ְבנ  ְרכ  ּת  י, מה גמל זה יש  -ו  מר  רבנן א 

, ועדיין הדברים )בראשית רבה ס, יד(בו סימן טומאה וסימן טהרה, כך העמידה רבקה צדיק ורשע" 

 לוטים בערפל ודימוי זה לא נודע לנו טיבו מהו.

הרואה גמל בחלום : "ב()ברכות נו, גם את זרעה של רבקה סימלו חכמים באמצעות הגמל. כך שנינו 

ד ר  י א  כ  נֹ א  ' ?מאי קראה :ברבי חנינא חמאאמר רב  .מיתה נקנסה לו מן השמים והצילוה ממנה -

קרוב לנוטריקון של  - 'הֹלם ע  ג  "' :פרש רש"יו ",(בראשית מו, ד)' הֹלם ע  ג   ָךלְ ע  י א  כ  נֹ א  ה וְ מ  יְ ר  צְ מ   ָךְמ ע  

 ".גמל

ף את תכונת העם ק  ת; הגמל, בתכונותיו ובטבעו, מׁש  הּואין זאת כי אם סמל המבטא את המ  

אנו מוסיפים נדבך על הבנין הפנימי של  הבאיםותכונת אבותיו בימי בראשית של האומה. בדברים 

י" / סודה של ראה מאמרנו לפרשת וירא, ') הקדושים, בו עסקנו בשיחה שקדמה אבותינו יש  ל  ש  ּיֹום ה  י ב  ה  י  "ו 

 .(אות ג ',הגילה ברעדה

 

 א

 מה בין עשיית חסד לגמילות חסדים?

א אחר צרכיו, אלא ּל  שתי מידות באנשי חסד: יש המיטיב עם זולתו, דואג לו לכל מחסורו וממ  

ק לעזרת אחרים. פעולות שכאלו הן קּוז  ב כְ ט  שבמעשיו הטובים תורם הוא להנצחת מעמדו של המּו

. לעומת זאת יש המיטיב עם זולתו באופן שתביא ה עצמהב  ט  ה  עשיית חסד, אך אין בהן מעבר ל  



ב עד שיוכל ט  של המּו מֹוּוקכלומר, פעולותיו מכוונות למען ׁש  ב לכלל עצמאות, ט  הטבה זו את המּו

 א את צרכיו באופן עצמאי.ּל  למ  

הדרך השניה היא הקרויה בפי חכמים "גמילות חסדים", והיא שהעמידוה כאחד משלושת עמודי 

)על יתרונותיה של גמילות היא ה"צדקה"  -דרך ההטבה לכשעצמה  -, בעוד הראשונה א, ב( )אבותהעולם 

וחת לשורש ג.מ.ל, ו. השם 'גמילות חסדים' נגזר מההוראה הרחסדים על פני הצדקה, ראה סוכה נב, ב(

ל", במובן של פיתוח העצמאות )בראשית כא, ח(כבלשון הכתוב  מ  ג  ּי  ד ו  ּי ל  ל ה  ְגד  ּי  המסייע  האישית.: "ו 

, מיטיב איתו ומדריכו צעד אחר צעד עד לעמידתו ברשות עצמו, הרי הוא חקֹולחבירו בשעת ד  

 גומל את חבירו מהזדקקותו התמידית לחסדי אחרים. -"גומל חסד" 

במובן מסוים ועל צד הדמיון, השקיית הגמלים היא מעשה חסד שבבחינת 'גמילות חסדים', שכן 

מסוגל הרבו מים בכמות גדולה. על ידי השקייתו הופך הגמל עצמאי כביכול, הגמל לאגור בק ח  בכֹ 

 לספק את צרכיו בעצמו. זו היא "גמילות חסדים"!

אליעזר עבד אברהם עומד משתאה, מחריש לדעת האם אכן השכילה הנערה להבין את מעלתה 

חייה  הנשגבה של גמילות חסדים. האם עמדה על מלוא משמעותה והאם בכוחה להקדיש את

הגמלים  ּוּלמן החסד. רק כאשר כ   מלֹולהיטיב עם הזולת ולג  להמשך מפעלו של אברהם אדונו, 

לשתות ומכח טובתה של רבקה עמדו כביכול ברשות עצמם, אזי הבין אליעזר כי "ראויה היא לו 

 .)פירוש רש"י לבראשית כד, יד(שתהא גומלת חסדים וכדאי ליכנס בביתו של אברהם" 

, המסתפק )"מה גמל זה יש בו סימן טומאה וסימן טהרה"(ה ר  ה ג  ל  ע  משתקפת גם מהיות הגמל מ  תכונה זו 

ם את הדל ולהעמידו מ  במה שברשותו ודואג לבדו לצרכיו. אל משפחת המקדישים את חייהם לקֹו

)מפי ידידי רבי ברשות עצמו, ראויה רבקה ליכנס ולתרום את חלקה בפיתוח מפעל גמילות החסדים 

 .י יונגרייז שליט"א ולאור תורתו של רבי משה שפירא שליט"א(אור

 

 ב

 חסד משולב בדין -חסדו של אברהם 

 הבה נתבונן בטיבה של גמילות החסדים, כפי שלמדנוה בבית מדרשו של אברהם אבינו:

, ע צדקה והיה מאכיל עוברים ושביםר  זה אברהם שז   - (משלי יא, יח)ת" מ  ר א  כ  ה ש  ק  ד  צְ  ע  ר  "ְוזֹ 

ם". לאחר שהיה ל  ל עֹום ה' א  ׁש  ם בְ א ׁש  ר  ְק ּי  ע ו  ב  ר ׁש  א  בְ ל ב  ׁש  ע א  ט  ּי  : "ו  (לג)בראשית כא, שנאמר 

לבעל הבית שנתן לכל  רכּון היו מברכין אותו, ואמר להם: "לי אתם מברכין?! ב  ק  ְׁש מאכילן ומ  

!", והיו אומרים לו: "היכן הוא?". אמר להם: "שליט הבריות אוכל ומשקה ונותן בהם רוח

ר את העובר במעי אמו ומוציאו לאויר העולם, ה מוחץ ורופא, צ  ּי  בשמים ובארץ וממית ומח  

ל". כיון שהיו שומעין כך, היו שואלין: "כיצד נברך אותו ע  ּי  ל ו  ל צמחים ואילנות, מוריד שאֹוד  מג  

ברוך ה' המבורך לעולם ועד, ברוך נותן לחם  מרּום: "א  ומחזיקין לו טובה?". היה אומר לה

 .)מדרש תנחומא, לך לך, יב(ומזון לכל בשר", והיה מלמדם ברכות וצדקות" 

אברהם ובמידת זכורים אנו כי מידתו של יעקב, עמוד התורה, מזוגה היא במידת החסד של זקנו 

בה ממידת החסד שנחל מאביו.  יש -מידת הדין של יצחק  -הדין של אביו יצחק, ואף זו עצמה 

י הצדק. כעת אנו דנ  על א   יתֹוּת  ׁשם את החסד ומ  ח  תֹובמקום אחר עמדנו על מעמדו של הדין כְ 

 מאירים בהיבט נוסף את הזיקה בין הדין ובין החסד.



כאשר נהנה אדם מטובתו של חברו ללא תמורה ולא כגמול, כהטבת חסד לשמה, לצד ההנאה מן 

ליהנות מן האחר בלא שטרח על כך. "מאן  ׁשֹוה. האדם מטבעו בׁש  ּות תחושת ביּו  תל  הבטבה מ  

)ירושלמי להביט בפניו["  ׁשֹול חבירו בש  ]=האוכל מ   יּהפ  י בא  ל  ּוכסּת  ית לא  ה  ב   - יּהיל  או ד  ל  דאכיל ְד 

עמו בדרך . אדם היורד לנבכי השיתין של נפש חבירו הזקוק לעזרה, ומבקש להיטיב ערלה א, ג(

מה -ת, הרי הוא עוטף את טובתו בדרישתזדקקּוב את הקושי הנפשי בה  ט  המּו ׁשחּוּי  נעימה, ללא ׁש  

 ב. כך חש הנצרך כי הוא מקבל את הניתן לו בזכות ולא בחסד.ט  מן המּו

אברהם אבינו הכיר בכך היטב ולפיכך היה מנצל את מעמדם של אורחיו כזקוקים לטובתו לקרבם 

כלשון שטבע = לחם בושת, )א" פ  ּוּסכ  א ְד מ  ה  והארץ. לא אכילה ושתיה לכשעצמן, "נ   לאלקי השמים

, כי אם תהליך למידה והתקרבות לבורא של רבי יוסף קארו, "מגיד מישרים", בראשית, ד"ה אור ליום( ידֹוג  מ  

סד מעורר יהם בזכות, כבניו של מקום, ולא כחד  ת ע  ע  ג  עולם, עד שתהא הטובה המורעפת עליהם מ  

גם הנהגה זו בכלל הליכתו של אברהם בדרכי ה', שכן מידתו של הקדוש  מבוכה לעוברים ושבים.

ברוך הוא להעמיד בפני בריותיו את האפשרות לזכות בקרבת אלקים בזכות מעשיהם הטובים 

 .)ראה "דעת תבונות" לרמח"ל, סימן יח(

ת כנהנה מחסדי אחרים והעמדתו חּווהלא זו היא "גמילות חסדים"! הפקעת הנזקק ממעמדו הנ  

ברשות עצמו, כבעל זכויות עצמאי. מאידך, זו היא גמילות חסדים המשולבת בדין; הטבה 

 -נושא דגל גמילות החסדים  -המובילה אל הדין והמצדיקה לבסוף את עצמה. אל בית אברהם 

תפארתו חסד ומולידה את יעקב, ש -עמוד הדין והצדק  -נכנסת עתה רבקה, נושאת את יצחק 

 .1שבדין

 

 ג

 מן החסד אל הדין -מתן תורה 

"אמר רבי יהושע בן לוי: הני עשרים וששה 'הודו', כנגד מי? כנגד עשרים וששה דורות שברא 

 .)פסחים קיח, א(הקדוש ברוך הוא בעולמו ולא נתן להם תורה וזן אותם בחסדו" 

ון מוילנא, כי 'גמילות חסדים' לאור דברים אלו כתב רבי מנחם מנדל משקלוב, תלמידו של הגא

בגימטריא 'תורה'. ואולם אין להבין מכך כי בעקבות מתן תורה נתמעט חלילה חסדו של הקב"ה. 

אדרבה, כיון שניתנה תורה שוב אין האדם זקוק לחסד כמות שהוא, כי אם זוכה לטובתו של 

א כמי שנהנה משל חבירו ול לֹומ  קיום מצוותיה, כמי שקוצר פירות ע  לימוד התורה ו ח  מקום מכֹ 

גמילת  -נמצאת תורתנו הקדושה 'גמילות חסדים' כמשמעה  .)ראה "פחד יצחק" לראש השנה, מאמר ד(

 ב מהזדקקותו לחסד והפיכתו לראוי לטובה מן הדין.ט  המּו

ל"? עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה )בראשית כא, ח("מאי דכתיב  מ  ג  ּי  ד ו  ּי ל  ל ה  ְגד  ּי  : "ו 

 .)פסחים קיט, ב(צדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק..." ל

 
זה המשלב דין וחסד והופך  -ציין כי 'יצחק' בגי' 'חסד דין חסד', ללמדנו את טיבה הפנימי של מידת החסד ראוי ל 1

 את מוטבי החסד לזכאים בדין ובכך גומלם )מ(חסד כראוי.



מועד השכר הנצחי, או אז נגמל זרעו של יצחק ממעמדו  יע  ג  בבוא יום הדין הגדול והנורא, בה  

כנהנה מן החסד ובא זמנו ליהנות מגמול מעשה ידיו. לא עוד "נהמא דכיסופא" כי אם שכר מצוות 

 2ועמל התורה!

ְרע ָך" בשעה שנגזרה גזי ְהי ה ז  ר י  י ג  , הודיע האלקים לאברהם אבינו את טיבה )בראשית טו, יג(רת "כ 

ומהותה של עבודתו הרוחנית של עם ישראל: הזיכוך בכור הברזל במצרים יהפוך את העם 

, )ראה לעיל(קרוב לנוטריקון של גמל  -" הֹלם ע  ג   ָךלְ ע  י א  כ  נֹ א  וְ לראויים לקבלת התורה בחסד שבדין. "

 גמילות חסד עם העם; העתקת מעמדו מחסד לדין. -ללמדך כי תכליתה של הירידה למצרים 

* 

ים בדין ולא בחסד. ב  ט  קשה ומאתגרת היא עבודתנו בעולם הזה, עד שנזכה להעפיל לדרגת המּו

נים ת אותנו לעמוד לפניו ולזכות בקרבתו כנהֹוכבמצוות ה' בטהרה, אלו המז   נּוסק  בתורה, ע   נּול  מ  ע  

 מפירות עמלם ולא כעניים בפתח.

טומנים בחובם את המפתח להזדמנות העצומה שבידינו. ככל י המלאכה ׁש  ְק נסיונות החיים ּו

שנשכיל לגבור על הקשיים ולעמוד זקופים אל מול הנסיונות, כך תגיע אלינו גמילות חסדיו של 

 הקדוש ברוך הוא ונזכה לטובתו השלימה מעתה ועד עולם.

 
שנתקנה כנגד יצחק אבינו, שכל כולה גמילות חסדיו של הבורא ית', המטיב עם  גבורותמה נעימה מעתה ברכת  2

 ת 'ביום הגמל את יצחק' ומשלם להם כפועל מעשה ידיהם.חסידיו בבחינ


