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שליחות גורלית
שיחתנ של עבדי אבות
בתומ שליחותו הגורלית ,חוזר אליעזר עבד אברהמ לארצ ישראל ואתו רבקה בת
בתואל ,הכלה המיועדת ,העונה על כל הדרישות שהציב אברהמ לפניו.
הפגישה עמ יצחק מתוארת בתורה בקצרה:

.ÃĐĥ
ĉ Ā ĞĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕĤü čĀ ďøă Đÿ Ęėă Ā ĦČý ģēĀ Ģø ĕü Ęø ďčþ Ğþ ĐĀ ĤĠý ă ĝÿ ĕø đÃÿ

)בראשית כד> ,ו(

אינ צורכ לפרט את כל ה>יפור מחדש .זו דרכה של תורה ,לקמצ במילותיה .מנ
המפור>מות הוא ,שגופי תורה רבימ נלמדימ מתוכ רמזימ בלבד ,על פי מידותיה
של התורה ,כדברי המדרש:

.ÃĐĤĢģ ěđĥĘč čđĦėĐ ĤčďÃ

)פ>יקתא וזאת הברכה >ח(.

על פי כלל זה הנחה רבי מאיר את תלמידיו:

.ÃĐĤĢģ ĖĤď đďĕĚĘĦĘ ęďČ ĐĜĥĕ ęĘđĞĘ :ĤĕČĚ ĕčĤ ęđĥĚ čĤ ĤĚČÃ

)פ>חימ ג(:

דווקא משומ ככ ,בולטת מאוד העובדה ש>יפורו של אליעזר נשנה במלואו
פעמיימ .פעמ אחת בשעת התרחשותו ,ופעמ שנייה בדבריו של אליעזר למשפחת
רבקה.

.ÃĤčă ý ďÿă ĤĚČā
ĉ Ā đă ĕă đÃÿ
þ ĕă đÿ ĕĤĀ čĀ ďøă ĕĦăü Ĥø čă ÿ ďüă ęČü ďĞÿ Ęėāÿ Č ČāĘ ĤĚČā
þ ĕă đÿ ĘāėČù Ęþ đĕĜĀ ĠĀ Ęø ęĥ
)בראשית כד ,לג(

אליעזר עבד אברהמ מ>פר לבתואל ולבנ ,את כל האירועימ המפליאימ שליוו
אותו בדרכו .התלהבותו של אליעזר ,המגולל את קורותיו לפרטי פרטימ ,מקבלת
להפתעתנו מקומ נרחב מאוד בתורה ,החוזרת כאנ לתאר בהרחבה ובשנית את כל
מה ש>ופר עליו בפרוטרוט קודמ לכנ.
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לקושי הזה ֵער רבי אחא:

Ęĥ đĦĥĤĠ .ęĕĜč Ęĥ ěĦĤđĦĚ ĦđčČ ĕďčĞ Ęĥ ěĦēĕĥ ĐĠĕ ,ČēČ ĕčĤ ĤĚČÃ
) ĐĜđĥđ ĐĤĚđČ ČđĐ ęĕĠď ĐĥđĘĥ đČ ęĕĜĥ ,ĤĒĞĕĘČחוזר עליה() ġĤĥđ ,טומאת
שרצ( .ÃČĤģĚĐ ĕđčĕĤĚ ČĘČ đĤĥčė ČĚĔĚ đĚď ěĕČđ ,ĐĤđĦ ĕĠđĎĚ
)מדרש רבה ,בראשית @ ,ח(

אמנמ ,רבי אחא מ@ב את תשומת לבנו לעובדה הזאת ,אכ לא מ@ביר מדוע .מדוע
יפה שיחתנ של עבדי אבות מתורתנ של בנימ?
ניתנ להשיב ,ש@פר בראשית הוא @פר השורשימ ,המ@פר על שורשי האומה
וי@ודות האמונה .מובנ מאליו שלי@ודות האמונה ,תקצה התורה מקומ נרחב.
כלומר ,אחד מי@ודות התורה הוא ,שעמ ישראל יבנה את עצמו בדרכ ה’ בארצ
ישראל .או אז ,כל עמי העולמ יעריכו זאת מאוד ,ילכו בעקבותיו ויכירו דרכו את
ה’ בורא העולמ.

ĐĤĀ āđĦ ČĢý Ħăý ě āđĕă ăĢü Ěü ĕėă ü đĕĦāĀ ēĤāø Ččă ø ĐėĀ Ęø Ĝý đø đĕėĀ ĤĀ ďøă Ěü đă ĜĤĕý đø ...đă ĤĚø ČĀ đø ęĕčă ü Ĥÿ ęĕĚüă Ğÿ đă ėĘø ĐĀ đÃø
)ישעיהו ב ,ג(
.ÃęĘĀ ĥĀ Ĉ đă ĤĕĚü ÅĐ Ĥčÿ ďø đă
הנה ,אליעזר עבד אברהמ ,מצליח בחכמתו ובנועמ שפתיו ,בהתלהבותו
ובענוותנותו ,להגיע אל יעדיה של התורה ולהביא את בתואל ולבנ ,שהמ עובדי
אלילימ ,להכרה בה’.

.Ãč āđĔ āđČ ĞĤÿ ĖĕĀ Ęþ Čý Ĥčă ý ďÿă Ęėÿ đă Ĝ ČāĘ ĤčĀ ďĀă Đÿ ČĢĀ ĕĀ ÅĐĚý :đă ĤĚČā
ø ĕă đÿ ĘČý đă Ħčø đă ěčĀ ĘĀ ěĞÿ ĕă ÿ đÃÿ
)בראשית כד ,נ(

במילימ אחרות ,זו היא ההצהרה המפור@מת  Ã!ęĕģđĘČĐ ČđĐ ÅĐÃמה שה’ גזר,
הוא מה שיהיה .אינ @פק ש@יפור משאלתו ותפילתו של אליעזר ,תרמו תרומה
מכרעת להשתאות שאחזה בבתואל ולבנ ולה@כמתמ המיידית וללא הי@ו@,
לשלוח את רבקה.
אנו לא נ@תפק בתשובה הזאת.
במבט מעמיק יותר ,נבחינ במ@ר נו@פ ,חשוב וי@ודי מאינ כמוהו .המ@ר הזה,
מועבר אלינו דרכ ההבדלימ בינ תיאור ההתרחשויות כפי שהיו ,ובינ הגִ ר@ה שמו@ר
אליעזר מנקודת מבטו הוא.
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יש לציינ כי עיונ בדרכ זו ,המתמקד בשוני בינ קטעימ כפולימ בתורה ,איננו מיוחד
לשאלה ה=פציפית הזו ,אלא הוא מפתח כולל ,המבהיר את כל הפרשיות שבתורה,
החוזרות ונשנות ללא =יבה נראית לעינ.
המפתח הזה נמצא בתלמוד:

Ęĕčĥč ČĘČ ĦĕĜĥĜ ČĘ ,ĦĕĜĥĜđ ĐĤĚČĜĥ ĐĥĤĠ Ęė ĘČĞĚĥĕ ĕčĤ ĕčď ČĜĦÃ
)=וטה ג(.
.ÃĐč ĥďēĦĜĥ Ĥčď
לכאורה ,הכוונה היא – גמ בעבור חידוש אחד ,ראוי הוא ,שבעבורו תוכפל פרשה
שלמה.
אולמ כשנעמיק יותר ,נגלה כי כוונת רבי ישמעאל היא רחבה הרבה יותר .אמ ראית
פרשה שנאמרה ונשנית ,אות הוא כי התורה הצפינה כאנ מידע חשוב .את המידע
הזה נוכל לגלות על ידי השוואה בינ שתי הפרשיות החוזרות על עצמנ .בהבדלימ
הדקימ שנמצא ביניהנ ,נוכל למצוא את מבוקשנו .אמנמ לא ברור לנו ,מדוע בחרה
התורה בדרכ זו להעביר אלינו את מ=ריה ,אכ זו עובדה.
הדוגמה הבאה תמחיש זאת בבירור.

מ”מ יו”ד מ”מ
מצוות ני=וכ המימ בחג ה=וכות ,היא מצווה חשובה מאוד וקשורה לששת ימי
בראשית )=וכה נ .(:את חשיבותה הגדולה אנו מציינימ בשמחת בית השואבה שהייתה
במקדש והדביקה כל חצר בירושלימ .השמחה הייתה כה גדולה עד שאמרו חז”ל:

.ÃđĕĚĕĚ ĐēĚĥ ĐČĤ ČĘ ĐčČđĥĐ Ħĕč ĦēĚĥ ĐČĤ ČĘĥ ĕĚ ĘėÃ

)=וכה נא(.

למרות זאת ,מצוות ני=וכ המימ אינה כתובה בפירוש בתורה ,אלא ברמז בלבד.

ĕĥĕĥč ĤĚČĜđ ÃęĐĕėĝĜđÃ ĕĜĥč ĤĚČĜ :ĤĚđČ ĐĤĕĦč ěč ĐďđĐĕ ĕčĤ ,ČĕĜĦÃ
”ěČėĚ .ęĕĚ ěČė ĕĤĐ ,ęÃĚ ďÃđĕ ęÃĚ ĕĤĐ - ÃęĔĠĥĚėÃ ĕĞĕčĥč ĤĚČĜđ ÃĐĕėĝĜđ
)תענית ב(:
.ÃĐĤđĦĐ ěĚ ęĕĚĐ ĖđĝĕĜĘ ĒĚĤ
שבע פעמימ כופלת התורה את פרשת הקרבנות בחול המועד =וכות )בפרשת פינח=(.
שבע פעמימ חוזרת התורה על קרבנות המו=פימ כלשונמ ,בשעה שהיה אפשר
לצמצמ הכול במשפטימ =פורימ.
הצופנ גנוז בהבדלימ הדקימ שביניהמ.
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בכל יומ ויומ משתמשת התורה במילה  ,ÃĐėĝĜđÃמלבד ביומ השני וביומ השישי .גמ
המילה  ÃęĔĠĥĚėÃיוצאת דופנ ביומ השביעי ,והיה צריכ להיאמר  .ÃĔĠĥĚėÃצירופ
האותיות היתרות יחד ,נותנ ’מימ’.
ולא זו בלבד.
אלא ,גמ הבחירה בימימ ,שני שישי ושביעי איננה מקרית .צירופנ נותנ את המCפר
 ,15שהוא גימטרייה של אותיות י־ה משמ הויה ,הקשור בכל מקומ עמ המימ )ראה
מאמר לחג הCוכות ’קול ה’ על המימ’(.
 7פעמימ חוזרת התורה על אותה Cדרה ,כדי לרמוז הלכה אחת ,שהיא ניCוכ
המימ .אינ Cפק שהלכה זו ,היא חשובה מאינ כמוה ,עד שהיה צורכ להכפיל Cדרה
אחת שבע פעמימ כדי לרמוז להלכה זו.
גמ כאנ ,לא ברור ,מדוע בחרה התורה להעביר אלינו את מCריה בדרכ זו ,אכ זו
עובדה קיימת.
נשוב אל הנושא שפתחנו בו.
מה השמיט אליעזר עבד אברהמ בCיפורו ,מנ ההתרחשות המקורית?

ארצ ישראל
אליעזר העבד מCפר בהתלהבות על שרשרת הניCימ שליוותה אותו אל בית
רבקה .את הכול הוא זוכר מלבד כמה פרטימ חשובימ מאוד ששכח ,או שאינו
רוצה להזכיר.
 .1לדבריו ,הוא שאל את אברהמ:

.ÃĕĤĀ ēú Čÿ ĐĥĀ Ĉă Čü ĐĀ Ėø Ęý Ħý ČāĘ ĕĘÿ ČĂ ĕĜāü ďČú ĘČþ ĤĚāÿ ČđÃĀ

)פCוק לט(

ġĤþ ČĀ ĐĀ ĘČþ ĖĀ Ĝø čă ü ĦČþ čĕĥü Ĉ ČĀ čĥý Ĉ ĐĀ Đ...Ã
הוא אינו מוCיפ את התוCפת המקורית בשאלתו þ
) .ÃęĥĀ ă Ĉ Ěü ĦČפCוק ה(
Ā ĢĀ ĕĀ Ĥĥþ Ĉ Čú
גמ כשהוא מצטט את תשובת אברהמ לשאלתו הוא משמיט קטע חשוב.

.Ã...ĖĀ ėă þ Ĥø ďÿă ēĕÿ Ęü Ģø Đü đø Ėø ĦăĀ Čü āđėČĀ Ęø Ěÿ ēĘÿ ĥø Ĉ ĕü đĕĜĀ ĠĀ Ęø ĕĦăü ėø Ęăÿ Đÿ Ħø Đü Ĥĥþ Ĉ Čú ÅĐ ,ĕĘĀ Čý ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ
)פCוק מ(

čĕĥü Ĉ ĦăĀ ěĠþ ă ĖĀ Ęø ĤĚþ ĥĀ ă Ĉ Đü ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ đĕĘĀ Čý ĤĚČā
אליעזר אינו מזכיר את האזהרה הברורה þ ĕă đÃÿ
) .ÃĐĚĀ ă ĥĀ Ĉ ĕĜü čă ø ĦČþפCוק ו(
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כלומר ,הוא אינו מדווח על האי6ור החמור שהטיל אברהמ על הוצאתו של יצחק
מנ הארצ.
 .2העבד משמיט לגמרי את הקטע הבא:

Ĥĥþ Ĉ Čú đÿ ĕĘü Ĥčă þ ďüă Ĥĥþ Ĉ Čú đÿ ĕĦăü ďø Ęÿ āđĚ ġĤþ Čþ Ěý đă ĕčü ČĀ Ħĕčă ý Ěü ĕĜü ēÿ ģĀ Ęø Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕü Ěÿ ĥĀ ă Ĉ Đÿ ĕĐāý ĘąČù ÅĐÃ
)פ6וק ז(
.Ã... āđėČĀ Ęø Ěÿ ēĘÿ ĥø Ĉ ĕü Čđă Đ ĦČāĒă Đÿ ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČþ ěĦăý Čþ ĖĀ Ğú Ĥø Ēÿ Ęø ĤāĚČĘý ĕĘü Ğčă ÿ ĥø Ĉ Ĝü
האמ ההשמטות האלו הנ מקריות?
נשוב להתבוננ בכתב המינוי המקורי.

שלושה י#ודות
כתב מינוי השליחות של אליעזר ,מכיל שלושה י6ודות.
 .1הי6וד הראשונ הוא ברית המילה ,שהיא הברית בינ זרע אברהמ ובינ ה’ וזה נרמז
במילימ:

.Ãĕėü Ĥý ĕø Ħēÿ Ħăÿ ĖĀ ďø ĕĀ ČĜĀ ęĕĥ
ĉü Ã

)בראשית כד ,ב(

 .2הי6וד השני הוא ברית ַעמ ישראל ושמירה על הייחוד התורשתי:

.ÃĕĜü Ğú Ĝÿ ėă ø Đÿ Ħ āđĜčă ø Ěü ĕĜü čø Ęü ĐĥĀ Ĉă Čü ēģăÿ Ħü ČāĘÃ

)שמ ,ג(

 .3הי6וד השלישי הוא ברית ארצ ישראל ,המבטא את הקשר הנצחי אל האדמה
הזאת:

.ÃĐĚĀă ĥĀ Ĉ ĕĜü čă ø ĦČþ čĕĥü Ĉ ĦăĀ ěĠþ ă ĖĀ Ęø ĤĚþ ĥĀ ă Ĉ ĐÃü

)שמ ,ו(

אליעזר עבד אברהמ לא מבינ את הי6וד השלישי ,שהיא חשיבותה של ארצ ישראל.
הוא 6בור ,כי השמירה על ייחוד התורשתי עדיפה בהרבה על הקשר אל האדמה.
על כנ הוא שואל :אמ תימצא הכלה העונה על כל הדרישות והמעכב הוא מקומ
המגורימ ,האמ אינ זה כדאי להעתיק את מקומ מגוריו של יצחק?
 .ÃĐĚĀă ĥĀ Ĉ ĕĜü čă ø ĦČþ čĕĥü Ĉ ĦăĀ ěĠþ ă ĖĀ Ęø ĤĚþ ĥĀ Ĉă ĐÃה’ אשר
תשובתו של אברהמ הייתה תקיפהü :
לקחני מארצ מולדתי אל הארצ הזאת והבטיחני בברית ובשבועה שזרעי יירש את
ארצ ישראל ,הוא ישלח מלאכו לפניכ.
אכ אליעזר אינו מבינ זאת ואינו קולט את עומק דברי אדונו.
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אינ הוא מ<וגל להבינ את הקשר הנבואי העמוק הטמונ בהגעתו של אברהמ אבינו
לארצ ישראל .כל מה שהוא רואה הוא  ,ÃġĤČč čĞĤ ĕĐĕđÃמהפכת <דומ ועמורה,
מלחמת המלכימ ,הקושי במציאת מקומ לקבורת שרה.
העבד לא מ<וגל לקלוט את קניינה של ארצ ישראל מתוכ יי<ורימ ומתוכ ני<יונות
רבימ בזה אחר זה .הוא איננו רואה את התגלות ה’ אלוקי הארצ הזאת.
ממה מתפעל העבד? הוא מתפעל מאוד מנ ההתרחשויות הני<יות ומהמופת
המתגלה לנגד עיניו .הוא מוק<מ מנ המלאכ הנ<תר ההולכ לפניו והמיישר את
דרכו הפלא ופלא.
משומ ככ ,כאשר אליעזר מגולל את הקורות אותו בהתפעלות גלויה ,הוא חוזר
אמנמ במדויק על כל שאירע ,אכ משמיט פרט חשוב ביותר.
הוא מ<פר לבתואל ולבנ על שאלתו לאברהמ ,אכ מדלג על עיקר תשובתו של
אברהמ .אליעזר מ<תפק באמרו:

.ÃĖėă þ Ĥø ďÿă ēĕÿ Ęü Ģø Đü đø Ėø ĦăĀ Čü āđėČĀ Ęø Ěÿ ēĘÿ ĥø Ĉ ĕü đĕĜĀ ĠĀ Ęø ĕĦăü ėø Ęăÿ Đÿ Ħø Đü Ĥĥþ Ĉ Čú ÅĐ ,ĕĘĀ Čý ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ
)בראשית כד ,מ(

אינ הוא מו<יפ את דברי אברהמ:

Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕü Ěÿ ĥĀ ă Ĉ Đÿ ĕĐāý ĘąČù ÅĐÃ .ÃĐĚĀă ĥĀ Ĉ ĕĜü čă ø ĦČþ čĕĥü Ĉ ĦăĀ ěĠþ ă ĖĀ Ęø ĤĚþ ĥĀ ă Ĉ Đü ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ đĕĘĀ Čý ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ
ĀĖĞú Ĥø Ēÿ Ęø ĤāĚČĘý ĕĘü Ğčă ÿ ĥø Ĉ Ĝü Ĥĥþ Ĉ Čú đÿ ĕĘü Ĥčă þ ďüă Ĥĥþ Ĉ Čú đÿ ĕĦăü ďø Ęÿ āđĚ ġĤþ Čþ Ěý đă ĕčü ČĀ Ħĕčă ý Ěü ĕĜü ēÿ ģĀ Ęø
)פ<וקימ ו-ז(
.Ã... āđėČĀ Ęø Ěÿ ēĘÿ ĥø Ĉ ĕü Čđă Đ ĦČāĒă Đÿ ġĤþ ČĀ ĐĀ ĦČþ ěĦăý Čþ
המ ֶ<ר החשוב ביותר שאמר לו
ההשמטה הזאת מעידה כי אליעזר לא הבינ את ֶ
אברהמ ,והוא :ארצ ישראל ,ערכה וקדושתה כמקומ גילוי שכינה וגילוי נבואה.
העבד לא מ<וגל להעביר לתושבי ארמ נהרימ ועיר נחור ֶמ ֶ<ר ,שעדיפ לוותר על
המושלמת שבכלות ולא להשיב את יצחק אל הארצ אשר משמ יצא אברהמ
בפקודה אלוקית.
זר לא יבינ זאת ,מלבד זרעו הנבחר של אברהמ אבינו הכורת ברית עמ ה’ ועמ
ארצו הנבחרת היא ארצ ישראל.
המ ֶ<ר הזה
כלומר ,התורה חזרה על הפרשה הזו פעמיימ כדי להעביר לנו את ֶ
שהעבד הח<יר .מה שהעבד לא הבינ מוטל עלינו להבינ .שכל חשיבותה של ארצ
ישראל ,נעוצ בקשר הנבואי בינ עמ ישראל ובינ ה’ אלוקיו ,שיכול להתקיימ רק בה.
זו היא תמצית קדושתה וערכה של הארצ הזאת.
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יקימ
ְּב ָא ָהלֵ י ַצ ִּד ִ

.Ã...ġĤþ Čþ Ěý đă ĕčü ČĀ Ħĕčă ý Ěü ĕĜü ēÿ ģĀ Ęø Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕü Ěÿ ĥĀ Ĉă Đÿ ĕĐāý ĘąČù ÅĐÃ

)בראשית כד ,ז(

בכל העולמ כולו מלבד ארצ ישראל ,ה’ מתגלה דרכ חוקי הטבע ,שהמ החוקימ
אשר נחקקו בבריאת העולמ ומכונימ כאנ בשמ  .ÃęĕĚĥÃכשהיה אברהמ אבינו
בארצ מולדתו ,היה ה’ א־להי השמימ.
לעומת זאת ,בארצ ישראל מתגלה הקב”ה בהשגחה פרטית ישירה ,אשר איננה
מוגבלת לחוקי הטבע .משומ ככ כאשר ניגש אברהמ אבינו להשבעת העבד ,הוא
נוקט בהגדרה שונה:

.ÃġĤþ ČĀ ĐĀ ĕĐāý ĘąČđý ęĕü Ěÿ ĥĀ ă Ĉ Đÿ ĕĐāý ĘąČù ÅĐčă ÿ ĖĀ Ğĕú čă ü ĥø Ĉ Čÿ đÃø

)שמ ,פEוק ג(

הרמב”נ מפרש ,שא־להי הארצ הכוונה לא־להי ארצ ישראל ,בהשגחה ישירה הנ
לטובה והנ לפורענות .מכוח פירושו זה ממשיכ הרמב”נ וקובע שחורבנה המוחלט
של Eדומ ובנותיה ,נבע דווקא מהיותה חלק מארצ ישראל ,אשר איננה מEוגלת
לשאת רע ,שחיתות ועוול ברמות כאלה.
אכ העבד אינו מכיר את השכינה לא דרכ השמימ ולא דרכ ארצ ישראל .אליעזר
מכיר את השראת השכינה דרכ אוהל אברהמ .התגלות ניEית יומ יומית ,יחד עמ
התנהגותמ הטהורה והזכה של אברהמ ושרה מתוכ ערכי מוEר ואמונה ,המ המ
קולות רינה וישועה באוהלי צדיקימ.
זהו פשר הביטוי שעליו חזר אליעזר פעמ אחר פעמ .ÃęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ĕĜāü ďČú ĕĐāý ĘąČù ÅĐÃ

היא האישה
נשוב אל תפילתו של אליעזר ליד הבאר:

ěčþ Ęø ÅĐ ēĕÿ ėāü Đ Ĥĥþ Ĉ Čú ĐĥĀ Ĉă Čü ĐĀ ČđĐü čČĀ ĥø Ĉ Čþ ĖĕĀ Ęăþ Ěÿ Ďø Ęü ęĎÿ đø ĐĦý ĥø Ĉ ĐĦăĀ Čÿ ęĎă ÿ ĕĘÿ Čý ĐĤĀ Ěø ČĀ đÃø
)בראשית כד ,מד(
.ÃĕĜāü ďČú
מפתיע ,שהתנאי הזה לא נזכר כלל בכתב המינוי של אברהמ לעבד .מצד שני ,הרי
אברהמ דרש שהנערה תהיה מבית אביו של אברהמ וממשפחתו ,כדברי אליעזר
בעצמו בנאומו לפני בתואל ולבנ.

.ÃĕĜü čø Ęü ĐĥĀ ă Ĉ Čü ĦăĀ ēø ģÿ ĘĀ đø ĕĦăü ēø Ġÿ ă ĥø Ĉ Ěü ĘČþ đø Ėø Ęý Ħăý ĕčü ČĀ Ħĕčă ý ĘČþ ČāĘ ęČü ...ĕĜāü ďČú ĕĜü Ğý čă ü ĥø Ĉ ĕă ÿ đÃÿ
)בראשית כד ,לח(
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מה יקרה אמ הנערה תעמוד בתנאי העצמי שקבע אליעזר ,אכ אח”כ יתברר שהיא
לא ממשפחת אברהמ?
חז”ל התבטאו בחריפות.ÃęĐĤčČ ďčĞ ĤĒĞĕĘČ ºěĎđĐė ČĘĥ đĘČĥ ĐĥĘĥÃ :

)תענית ד(.

נבדוק שוב את כתב המינוי המקורי.

.Ã āđ ăčĤø ģü čă ø čĥý Ĉ āđĕ ĕėāü ĜČĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ĕĜü Ğú Ĝÿ ėă ø Đÿ Ħ āđĜčă ø Ěü ĕĜü čø Ęü ĐĥĀ ă Ĉ Čü ēģăÿ Ħü ČāĘ Ĥĥþ Ĉ Č...Ã
ú .1
)בראשית כד ,ג(

ă ü .2
.ÃģēĀ Ģø ĕü Ęø ĕĜü čø Ęü ĐĥĀ Ĉă Čü ĦăĀ ēø ģÿ ĘĀ đø Ėø Ęý Ħăý ĕĦăü ďø Ęÿ āđĚ ĘČþ đø ĕĢü Ĥø Čÿ ĘČþ ĕėÃ

)שמ ,פHוק ד(

על פי כתב המינוי ,חל על העבד איHור חמור לקחת ליצחק אישה כנענית .במקומ
זאת ,עליו למצוא אישה מארצ מולדתו של אברהמ .לכאורה ,אינ כאנ שומ ציווי
ללכת למשפחת אברהמ ולבית אביו.
זה מHביר מדוע אליעזר לא כולל תנאי זה בתפילתו .בהמשכ נבאר ,מנינ בכל זאת
שאב אליעזר בנאומו לפני בתואל ולבנ את התוHפת ă ý
.ÃĕĦăü ēø Ġÿ ă ĥø Ĉ Ěü ...ĕčü ČĀ ĦĕčÃ
אמ ככ ,ממה באמת היה מוטרד אליעזר?
אליעזר ידע ,שהמשימה הקשה ביותר העומדת בפניו הוא הקושי האמיתי להשיג
את הHכמת האישה ואת הHכמת הוריה לפרידה ארוכה ולארצ רחוקה .זו גמ
הייתה הHיבה לשאלתו היחידה של אליעזר לאברהמ:

.ÃĦČāĒă Đÿ ġĤþ ČĀ ĐĀ ĘČþ ĕĤÿ ēú Čÿ Ħėþ Ęþ ĘĀ ĐĥĀ Ĉă Čü ĐĀ ĐčČā
þ Ħ ČāĘ ĕĘÿ đă ČÃ

)בראשית כד ,ה(

כשהגיע אליעזר לחרנ ,הוא הבינ שרק נערה שמטבעה נוטה לעשות חHד ,תהיה
מHוגלת לקבל החלטה לצאת לארצ רחוקה ,אשר בה מצפימ לאישה כמותה.
משומ ככ עמד אליעזר והתפלל לה’ שיזמנ לו אישה כזו ,שתהיה מצוידת במידת
חHד מופלאה ובנכונות לשאת במאמצ לעשיית החHד.
כאשר מופיעה לפניו רבקה ,אשר רצה פעמ אחר פעמ אל הבאר לשאוב עד שכל
הגמלימ יHיימו לשתות ,ניגש אליה העבד כשהוא מוקHמ כולו.

.ÃČāĘ ęČü āđ ăėĤø ďÿă ÅĐ ēĕÿ Ęü Ģø Đü Đÿ ĦĞÿ ďÿ ĘĀ ĥĕĈ Ĥü ēú Ěÿ Đă ĘĀ ĐČý ĦăĀ ĥø Ĉ Ěü ĥĕĈ Čü ĐĀ đÃø

)בראשית כד ,כא(

הוא נוטל בידו את הנזמ והצמידימ המתאימימ לידיה וניגש לשאלת המשפחה.
Hופ Hופ ,גמ אותה הוא יצטרכ לשכנע.

Ã?Ħăø Čÿ ĕĚü Ħčă ÿ :ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ

)שמ ,כג(
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אז התברר לו שמלאכ ה’ מ6ייע לו יותר ממה שציפה ומפגיש אותו עמ בת
ממשפחת אברהמ.
זאת ועוד.
רבקה יצאה מביתה לבאר עוד לפני שאליעזר התפלל .כלומר ,תפילתו נשמעה עוד
בטרמ 6ידר אותה במחשבתו ,כשעדיינ הייתה גנוזה בעמקי לבבו.

ֹאמרֵ :אלֵ ְכ
ַוּת ֶ
בכל זאת ,כאשר העבד מגולל את ה6יפור לפני בתואל ולבנ ,הוא אומר את המשפט
הבא.

.ÃĕĜü čø Ęü ĐĥĕČ ĦăĀ ēø ģÿ ĘĀ đø ĕĦăü ēø Ġÿ ă ĥø Ĉ Ěü ĘČþ đø Ėø Ęý Ħăý ĕčü ČĀ Ħĕčă ý ĘČþ ČāĘ ęČü ...ĕĜāü ďČú ĕĜü Ğý čă ü ĥø Ĉ ĕă ÿ đÃÿ
)בראשית כד ,לז-לח(

לאור הדברימ שכתבנו לעיל ,לא ברור על מה מ6תמכ העבד ,כשהוא אומר שאדונו
ציווהו ללכת אל בית אביו ואל משפחתו.
נשוב ונדייק בכתב המינוי של אליעזר .אחרי שאליעזר שואל אמ הוא רשאי
להוציא את יצחק מארצ ישראל ,עונה לו אברהמ:

ĕĜü čø Ęü ĐĥĀ Ĉă Čü ĦăĀ ēø ģÿ ĘĀ đ...ĕ
ø Ħăü ďø Ęÿ āđĚ ġĤþ Čþ Ěý đă ĕčü ČĀ Ħĕčă ý Ěü ĕĜü ēÿ ģĀ Ęø Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕü Ěÿ ĥĀ ă Ĉ Đÿ ĕĐāý ĘąČù ÅĐÃ
)שמ ,פ6וק ז(
.ÃęĥĀ Ĉă Ěü
צירופ תחילת הפ6וק ִ -מ ֵּבית ָא ִבי ו6ופ הפ6וק  -וְ לָ ַק ְח ָּת ִא ָּשה לִ ְבנִ י ִמ ָּשמ ,מלמד
אכנ על הכוונה הזאת .מדוע אמ כנ ,נזכר העבד בנקודה הזאת רק כאשר הוא מגיע
למשפחת אברהמ?
התשובה היא ,ששוב עומד אליעזר בפני משימתו העיקרית ,שהיא לשכנע את
המשפחה שיתירו לבתמ לצאת לארצ רחוקה6 .ברתו הייתה ,שכאשר י6פר
למשפחת אברהמ שאברהמ חשב עליהמ ושלח אותו ישירות אליהמ ,הדבר יחמיא
להמ ויו6יפ להמ כבוד עצמי .בנו6פ ,אולי יתרשמו שמדובר באדמ קרוב החושב
עליהמ ,דבר שיקל עליהמ את ההחלטה הקשה.
אכנ המ התרשמו וה6כימו.
רבקה אינה נוכחת עמ אביה ב6יפורו המרגש של אליעזר .מה שנותר הוא לקרוא
לה כדי לשמוע את דעתה ולקבל את ה6כמתה.
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.ÃĐĕĀ Ġü ă ĦČþ ĐĘĀ Čú ĥø Ĉ Ĝü đø ĤĀ Ğú Ĝăÿ Ęÿ ČĤĀ ģø Ĝü đă ĤĚČā
ø ĕă đÃÿ

)שמ ,פ7וק נז(

מה נו7ח השאלה?

Ã?ĐĒþă Đÿ ĥĕĈ Čü ĐĀ ęĞü ĕėü Ęø Ħý Đú ĐĕĀ Ęþ Čý đă ĤĚČā
ø ĕă đÿ ĐģĀ čø Ĥü Ęø đă ČĤø ģø ĕă ü đÃÿ

)שמ ,פ7וק נח(

 ÃĐĒă þ Đÿ ĥĕĈ Čü ĐÃהאנונימי ,המוזר ,הבלתי מוכר .כאנ צפה ועולה העובדה שנדחקה
Ā
לתחתית ההכרה .ארצ רחוקה ,דרכ חתחתימ ,וניתוק מנ המשפחה.
זה היה הרגע הקריטי ממנו חשש אליעזר.

.ÃĦČāĒă Đÿ ġĤþ ČĀ ĐĀ ĘČþ ĕĤÿ ēú Čÿ Ħėþ Ęþ ĘĀ ĐĥĀ ă Ĉ Čü ĐĀ ĐčČā
þ Ħ ČāĘ ĕĘÿ đă ČÃ

)שמ ,פ7וק ה(

אברהמ מדגיש באזני העבד:

.Ã...ĖĕĀ Ĝþ ĠĀ Ęø āđėČĀ Ęø Ěÿ ēĘÿ ĥø Ĉ ĕü ...ęĕü Ěÿ ĥĀ ă Ĉ Đÿ ĕĐāý ĘąČù ÅĐÃ

)שמ ,פ7וק ז(

אולמ ,אפילו מלאכ ה’ המיישר דרכימ ומנווט בהצלחה ,לא יוכל להתערב בבחירתה
החופשית של רבקה ,ולכנ מו7יפ אברהמ.

.ÃĕĦü ĞĀ čĂ ĥø Ĉă Ěü ĦĕĀ ģăü Ĝü đø ĖĕĀ Ĥþ ēú Čÿ Ħėþ Ęþ ĘĀ ĐĥĀ ă Ĉ Čü ĐĀ ĐčČā
þ Ħ ČāĘ ęČü đ”ø

)שמ ,פ7וק ח(

למרות ה7יוע של מלאכ ה’ ,ייתכנ בהחלט שהיא ת7רב.
רבקה רואה לפניה אנשימ עייפימ ומאובקימ הבאימ מדרכ רחוקה וגמלימ צמאימ
לטיפת מימ .מיד מתעורר בלבה רגש הח7ד שהוא ללא גבול.
כאנ מתגלה טוהר נפשה של הנערה והיא מהרהרת בלבה .אמ האנשימ האלה עשו
דרכ רחוקה כל ככ כדי לחפש בת זוג עמ תכונות של ח7ד מובהקות ,הרי ששמ הוא
מקומי הטבעי .על כנ היא משיבה ללא הי7ו:7

.ÃĖø Ęý Čý :ĤĚČā
þ Ħă đÃÿ
בדומה ל7יפור רבקה ,עמ ישראל קולט כי ה’ ממתינ לו מאתיימ ועשר שנימ
במצרימ ,כדי לפל 7בעולמ את דרכ ה’ ,שהיא דרכ האמת .גמ עמ ישראל נענה
בחיוב לצאת לארצ רחוקה.

ġĤþ Čþ čă ø Ĥčă Ā ďø Ěüă čă ÿ ĕĤÿ ēú Čÿ Ėø Ħăý ėø Ęþ Ėø ĕü ĦāĀ Ęđă Ęėă ø Ħčÿ Đú Čÿ Ėø ĕü Ĥÿ đă ĞĜø ďĝþ ēþ Ėø ĘĀ ĕĦăü Ĥø ėÿ ĒĀ ÅĐ ĤĚÿ ČĀ Đā ăėÃ
)ירמיהו ב ,ב(
.ÃĐĞĀ đă ĤĒø ČāĘ

