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 השבוע אנחנו פוגשים שתי דמויות, ושתיהן קשורות זו בזו: העבד והאהבה! 

  
 העבד נשלח להביא אהבה. אם הוא יצליח, זו תהיה האהבה הראשונה בתורה. והוא מצליח!

  
העבד של אברהם מלווה אותו כבר זמן רב. אברהם אף שקל לראות בו את יורשו בשלב מסוים: 

ר.ית, פרק טו, ב( )בראש זֶּ ק ֱאִליעֶּ שֶּ ק ֵביִתי, הּוא ַדמֶּ שֶּ ן מֶּ ן ִלי, ְוָאֹנִכי הֹוֵלְך ֲעִריִרי ּובֶּ ר  ג "ֲאֹדָני ְיהִוה ַמה ִתתֶּ ַוֹיאמֶּ
ן ֵביִתי יֹוֵרש ֹאִתי".   ַאְבָרם ֵהן ִלי ֹלא ָנַתָתה ָזַרע ְוִהֵנה בֶּ

  
 יורשו, אלא בנו שיולד לו משרה.אלוהים אז מבטיח לו שלא העבד יהיה 

  
מו, שרה, ההבטחה קוימה. יצחק גדל, שרד את העקידה בשבוע שעבר, והשבוע הוא נפרד מא

, הוא נותר 71. יצחק היה מאוד קשור לאמו, ולמעשה עד מותה, והוא כבר בן 721שנפטרה בגיל 
אחרונה בחייו: נה למשימתו התפרווק. רק לאחר שאברהם קבר את אשתו במערה שבחברון, מ

 להשיא את בנו. 
  

אותו עבד שלא אמור לרשת את אברהם, מקבל את האחריות האדירה למצוא זיווג ראוי ליורש! 
 אברהם שולח אותו "אל ארצו ואל מולדתו")!!!(, להביא לבנו בת זוג ראויה. 

  
 מדוע אין יצחק יוצא לחפש לעצמו אישה?

  
 וזה מוביל לשאלה של הדרשה שלנו השבוע:

  
 מהו עבד? 

  
 נסו להשתחרר מכל מה שאתם יודעים או חושבים על עבדות. 

  
על פי פרשת חיי שרה העבד הוא דמות חשובה ביותר. ויותר מכל, מאוד מדויקת! על עבד נאמן 

 אפשר לסמוך. בלעדיו אין המשכיות. אין קיום. 
  

, אנחנו פוגשים את הסוגיה בסיפור של רבי נחמן על "בן המלך ובן השפחה )והעבד( שנתחלפו"
אחד בסיפור, חוץ מהמיילדת שהחליפה בין שני הילדים בלידה, לא   הזאת במלוא חריפותה. אף

יודע שהם נתחלפו. אלא שהמיילדת גילתה את הסוד למישהו. רק למישהו אחד כמובן... וכהרגלה 
בן המלך ובן  של כל רכילות עסיסית, השמועה החלה להתפשט והכל מתחיל להתפרק. השניים,

העבד, ספק יוצאים ספק גולים, למסע ייסורים ארוך )שנקרא "חיינו"...(, בניסיון לשוב ולתקן את 
 מה שהשתבש. 

  
 אבל מה אם המיילדת לא הייתה מדברת? 

 האם מישהו היה יודע? 
בן העבד, שגדל והתחנך בבית המלך, אם לא היו מייסרות אותו השמועות, האם הוא היה הופך 

 ת מלך גדול וראוי? להיו
 האם החינוך המלכותי יכול לשנות את מהותו? 

 ובכלל, האם עבד הוא מהות? 
 אולי עבדות הינה התניה פסיכולוגית )קרי, שיעבוד לכל מיני פחדים ועכבות(? 

 אקונומי אומלל? -אולי עבדות היא תוצאה של מצב סוציו
  

של המלך. והנה הוא הפך למנהיג האומה, סוג משה רבנו... גם הוא בן עבד, וגם הוא גדל בארמונו 
של מלך למעשה. סיפורו של משה יכול לרמוז לנו שאין דבר כזה מהות של עבד. עובדה! משה 

ניצל מחינוך של עבדים, וזכה בחינוך מלכותי, ולכן הוא גדל להיות "מלך". מאידך, ייתכן שההפך 
ת משה היה בן של עבד, אבל במהותו הוא הנכון: בהחלט יש מהות של עבד! מבחינה סוציולוגי

הוא היה בן חורין. ולכן, אם תרצו, הנילוס הוביל אותו אל המקום הטבעי והנכון לו ביותר: אל 
 הארמון. ומי משתה אותו מן המים? ב המלך, כמובן!

  
  אז מהו עבד? 

  



 נשוב אל הפרשה שלנו. הנה הסיפור של עבד אברהם: 
ת אבראשית כד,     ַאְבָרָהם ַבֹכל.-ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָבא ַבָיִמים ַויהָוה ֵבַרְך אֶּ

ל ב ר ַאְבָרָהם אֶּ ר-ַעְבדֹו ְזַקן ֵביתֹו ַהֹמֵשל ְבָכל-ַוֹיאמֶּ ]סוג של טקס ָנא ָיְדָך ַתַחת ְיֵרִכי -"ִשים לֹו:-ֲאשֶּ
ְוַאְשִביֲעָך ַביהָוה  ג  .החלציים[ שבועה עתיק, ומאוד מאוד אינטימי. למעשה, הכוונה ב"ירך" לאזור

ץ ר ֹלא  ֱאֹלֵהי ַהָשַמִים ֵואֹלֵהי ָהָארֶּ ר ָאֹנִכי יֹוֵשב ְבִקְרבֹו.-ֲאשֶּ ִכי  ד  ִתַקח ִאָשה ִלְבִני ִמְבנֹות ַהְכַנֲעִני ֲאשֶּ
ל ל-אֶּ    מֹוַלְדִתי ֵתֵלְך ְוָלַקְחָת ִאָשה ִלְבִני ְלִיְצָחק".-ַאְרִצי ְואֶּ

ד: "אּוַלי ֹלא ה בֶּ ר ֵאָליו ָהעֶּ ל-ַוֹיאמֶּ ת ַאֲחַרי אֶּ כֶּ ה ָהִאָשה ָללֶּ ת-ֹתאבֶּ ָהֵשב ָאִשיב אֶּ ץ ַהֹזאת, הֶּ ִבְנָך -ָהָארֶּ
ל ר-אֶּ ץ ֲאשֶּ    ָיָצאָת ִמָשם?"-ָהָארֶּ

ר ֵאָליו ַאְבָרָהם, ו ן ַוֹיאמֶּ ר ְלָך פֶּ ת-"ִהָשמֶּ יָך ֹל-ְוִאם חְבִני ָשָמה... -ָתִשיב אֶּ ת ַאֲחרֶּ כֶּ ה ָהִאָשה ָללֶּ א ֹתאבֶּ
ת    ְבִני ֹלא ָתֵשב ָשָמה".-ְוִנִקיָת ִמְשֻבָעִתי ֹזאת, ַרק אֶּ

ת ט ד אֶּ בֶּ ם ָהעֶּ ְך ַאְבָרָהם ֲאֹדָניו ַוִיָשַבע לֹו ַעל-ַוָישֶּ    ַהָדָבר ַהזֶּה.-ָידֹו ַתַחת יֶּרֶּ
ד ֲעָשָרה ְגַמִלים ִמְגַמלֵ  י בֶּ ְך ְוָכלַוִיַקח ָהעֶּ ל-י ֲאֹדָניו ַוֵילֶּ ְך אֶּ ל-טּוב ֲאֹדָניו ְבָידֹו ַוָיָקם ַוֵילֶּ ִעיר -ֲאַרם ַנֲהַרִים אֶּ

ל יא  ָנחֹור. ב ְלֵעת ֵצאת ַהֹשֲאֹבת.-ַוַיְבֵרְך ַהְגַמִלים ִמחּוץ ָלִעיר אֶּ רֶּ    ְבֵאר ַהָמִים ְלֵעת עֶּ
]האמירה הזאת מאוד חשובה. הוא נשבע בשם ִני ַאְבָרָהם : "ְיהָוה, ֱאֹלֵהי ֲאדֹ ]העבד לעצמו[ַוֹיאַמר  יב

אלהי אדונו. זו גדולתו של עבד נאמן, שכל תכליתו וייעודו להוציא אל הפועל את התכנית הגדולה 
ד ִעם ֲאֹדִני ַאְבָרָהם.-ָנא ְלָפַני ַהיֹום ַוֲעֵשה-ַהְקֵרה של אדונו![ סֶּ ֵעין ַהָמִים -ָאֹנִכי ִנָצב ַעלִהֵנה  יג  חֶּ

יָה 'ַהִטי יד  ּוְבנֹות ַאְנֵשי ָהִעיר ֹיְצֹאת ִלְשֹאב ָמִים. ר ֹאַמר ֵאלֶּ ה', -ְוָהָיה ַהַנֲעָר)ה( ֲאשֶּ ְשתֶּ ָנא ַכֵדְך ְואֶּ
ה', ֹאָתּה ֹהַכְחָת ְלַעְבְדָך ְלִיְצָחק ּוָבּה אֵ -ְוָאְמָרה 'ְשֵתה ְוַגם יָך ַאְשקֶּ ד ִעם-ַדע ִכיְגַמלֶּ סֶּ    ֲאֹדִני".-ָעִשיָת חֶּ

ן-ַוְיִהי טו ר יְֻלָדה ִלְבתּוֵאל בֶּ ם ִכָלה ְלַדֵבר ְוִהֵנה ִרְבָקה ֹיֵצאת ֲאשֶּ רֶּ ת ָנחֹור ֲאִחי -הּוא טֶּ ִמְלָכה ֵאשֶּ
ה ְמֹאד ְבתּוָלה ְוִאיש טז  ִשְכָמּה.-ַאְבָרָהם ְוַכָדּה ַעל ד ָהַעְיָנה ַוְתַמֵלא  ְוַהַנֲעָר)ה( ֹטַבת ַמְראֶּ ֹלא ְיָדָעּה ַוֵתרֶּ

   ַכָדּה ַוָתַעל.
ר "ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט יז ד ִלְקָראָתּה ַוֹיאמֶּ בֶּ    ַמִים ִמַכֵדְך".-ַוָיָרץ ָהעֶּ
ד ַכָדּה ַעל יח ר "ְשֵתה ֲאֹדִני", ַוְתַמֵהר ַוֹתרֶּ יָך ַוְתַכל ְלהַ  יט  ָיָדּה ַוַתְשֵקהּו.-ַוֹתאמֶּ ר "ַגם ִלְגַמלֶּ ְשֹקתֹו ַוֹתאמֶּ

ְשָאב ַעד ִאם ל כ  ִכלּו ִלְשֹתת".-אֶּ ל-ַוְתַמֵהר ַוְתַער ַכָדּה אֶּ ת ַוָתָרץ עֹוד אֶּ ַהְבֵאר ִלְשֹאב ַוִתְשַאב -ַהֹשקֶּ
   ְגַמָליו.-ְלָכל

ר ִכלּו ַהְגַמִלים  כב  ֹלא.-ַדְרכֹו ִאם ְוָהִאיש ִמְשָתֵאה ָלּה, ַמֲחִריש ָלַדַעת ַהִהְצִליַח ְיהָוה כא ַוְיִהי ַכֲאשֶּ
ַקע ִמְשָקלֹו ּוְשֵני ְצִמיִדים ַעל יָה ֲעָשָרה ָזָהב ִמְשָקָלם.-ִלְשתֹות ַוִיַקח ָהִאיש נֶּזֶּם ָזָהב בֶּ ר  כג  ָידֶּ ַוֹיאמֶּ

   ָלנּו ָלִלין?". ָאִביְך ָמקֹום-ִמי ַאְת ַהִגיִדי ָנא ִלי? ֲהֵיש ֵבית-"ַבת
ר ֵאָליו "ַבת כד ן-ַוֹתאמֶּ ר ָיְלָדה ְלָנחֹור" -ְבתּוֵאל ָאֹנִכי, בֶּ ר ֵאָליו "ַגם כה  .]בינגו!!![ִמְלָכה ֲאשֶּ ן -ַוֹתאמֶּ בֶּ תֶּ
   ָמקֹום ָללּון".-ִמְספֹוא ַרב ִעָמנּו ַגם-ַגם
ר ֹלאַוֹיאמֶּ  כז  ַוִיֹקד ָהִאיש ַוִיְשַתחּו ַליהָוה. כו ָעַזב ַחְסדֹו ַוֲאִמתֹו -ר "ָברּוְך ְיהָוה ֱאֹלֵהי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ֲאשֶּ

ְך ָנַחִני ְיהָוה ֵבית ֲאֵחי ֲאֹדִני". רֶּ  ֵמִעם ֲאֹדִני, ָאֹנִכי ַבדֶּ

  
 לאחר משא ומתן מאוד מעניין בין העבד ללבן, אחי רבקה, הסיפור מגיע אל סופו המופלא: 

  
ת ִרְבָקה, ַוָתָקם ִרְבקָ  סא ד אֶּ בֶּ יָה, ַוִתְרַכְבָנה ַעל ַהְגַמִלים ַוֵתַלְכָנה ַאֲחֵרי ָהִאיש. ַוִיַקח ָהעֶּ ה ְוַנֲעֹרתֶּ

גֶּב. סב  ַוֵיַלְך. ץ ַהנֶּ רֶּ ה ִלְפנֹות  סג  ְוִיְצָחק ָבא ִמבֹוא ְבֵאר ַלַחי ֹרִאי, ְוהּוא יֹוֵשב ְבאֶּ ַוֵיֵצא ִיְצָחק ָלשּוַח ַבָשדֶּ
ת סד ב ַוִיָשא ֵעיָניו ַוַיְרא ְוִהֵנה ְגַמִלים ָבִאים.ָערֶּ  ת-ַוִתָשא ִרְבָקה אֶּ א אֶּ יָה ַוֵתרֶּ ִיְצָחק ַוִתֹפל ֵמַעל -ֵעינֶּ

ל סה  ַהָגָמל. ר אֶּ ד, "הּוא ֲאֹדנִ -ַוֹתאמֶּ בֶּ ר ָהעֶּ ה ִלְקָראֵתנּו?" ַוֹיאמֶּ ד, "ִמי ָהִאיש ַהָלזֶּה ַהֹהֵלְך ַבָשדֶּ בֶּ י", ָהעֶּ
ד ְלִיְצָחק ֵאת ָכל סו  ַוִתַקח ַהָצִעיף ַוִתְתָכס. בֶּ ר ָעָשה.-ַוְיַסֵפר ָהעֶּ ָה ִיְצָחק ָהֹאֱהָלה  סז  ַהְדָבִרים ֲאשֶּ ַוְיִבאֶּ

ת ִרְבָקה ַוְתִהי לֹו ְלִאָשה,  הָ ָשָרה ִאמֹו ַוִיַקח אֶּ   , ַוִיָנֵחם ִיְצָחק ַאֲחֵרי ִאמֹו.ַויֱֶּאָהבֶּ
  

, הלא היא מערת המכפלה, שם קבר אברהם את אשתו. שם הוא המערהשה שלנו החלה עם הפר
הניח, תרתי משמע, את כל מה שהיה ונגמר, את כל מה שמת, את כל מה שמילא את תפקידו 

 באופן מלא והסתיים. מעפר באת ואל עפר תשוב. 
  

סתם באר, אלא הבאר שבה הכל התחיל )ארצי, מולדתי, בית . לא בארואז הפרשה ממשיכה אלי 
מון בנהרות של צפון אמריקה, ששוחה במעלה הזרם ושבה ומטילה את ביציה אבי(. כמו דגת הסל

 במים הקרירים והטובים בהם היא עצמה הגיחה אל העולם, לפני שיצאה למסעותיה הארוכים.
  

במערה, עברה דרך הבאר, וסיימה באוהלה של  הפרשה התחילה במוות והסתיימה בחיים. התחילה
 האם, של שרה. 

  
 מערה היא בד"כ יצירה טבעית, תוצר של תנועות גיאולוגיות. באר היא מעשה ידי אדם. 

 אבל לא לגמרי! המים בבאר אינם מעשה ידי אדם. הם באים מהתהום, מקום המים החיים.
  

 אל החיים, היה העבד.ומי שנע בין הקטבים הללו, בין המוות 



  
העבד, כאמור, אינו תופעה סוציולוגית, אלא איכות. איכות הקיימת בכולנו. בלעדיה לא ניתן לנוע 
 בין המערה אל הבאר, ומן הבאר אל האוהל. בין המוות אל החיים, ואל ההמשכיות, וחוזר חלילה. 

  
 אז מיהו העבד?

  
בעורקנו, הוא הכוח המניע אותנו במסע  כנראה שהוא יצר הקיום שבנו, יצר החיים שזורם

 מתחילתו ועד סופו. הוא כוח הרצון. 
  

 אבל הוא לא האדון ואסור שיהיה האדון!
  

 אז מיהו האדון?
  

את הדרך הגדולה )"אל הארץ אשר אראך"(. האדון הוא זה שממש לא  שרואההאדון הוא זה 
שגם זה זמנו יבוא וגם זה זמנו  מתרגש כשמגיעה זמנה של המערה. גם לא של הבאר. הוא יודע

 יבוא. הוא מחובר למסע הרבה יותר גדול: הוא מחובר אל הנצח! 
  

זה שכמעט ירש את אברהם, ובמקום זאת, הלך להביא אהבה ליורש האמיתי של  -העבד הנאמן 
 עובד בשירותו של האדון. -אברהם 

  
 כך צריך להיות.

  
. אכן, בלבול גדול. רובנו קצת שם. חלקנו מאוד הבלבול הגדול הוא כשהעבד חושב שהוא המלך

 שם.
 כי אנחנו בזים לעבד. לא מוכנים להיות )גם( העבד. אנחנו רוצים להיות רק מלכים ונסיכים. 

אלא שהכל אחד, כידוע. לכן שתי האיכויות קיימות בכל אחד ואחת מאתנו. לכל איכות יש תפקיד 
ת העבודה. לרצות. תפקידו של המלך להראות את ייחודי בתוך השלם. תפקידו של העבד לעשות א

 הדרך. למלוך.
  

 אחרת זה "עבד כי ימלוך". מוכר? 
  

 שנזכה לברר לעצמנו: 
 מי מוביל בתוכנו?

 מי רואה את הדרך הגדולה?
 מי עובד? 

 ובעיקר, מי עובד עבור מי?
  

המסע, מי התהום ממלאים את הבאר, ומשקים את חיינו כי כשהעבד מוכן להיות עבד, להניע את 
באהבה. כשהעבד מבקש לרשת את המלך, הבאר נסתמת, ומי התהום מחכים בחשיכה, עד שהמלך 

 יתפכח ויתעורר, וישוב למלוך. 
  

 שבת שלום,
  

 אלישע

 

 


