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  " ִלְבִני ִמְּבנֹות ַהְּכַנֲעִניִתַּקח ִאָּשה-לֹא"
  נתן אביעזר

  
1  .יצחקשה עבור י למצוא א בפרשתנו הוא השליחות שמטיל אברהם אבינו על עבדו אליעזרהמרכזיהנושא 

 .דיםשאור כבשה ממשפחתו יאת אליעזר למצוא אאברהם  שולח ,ת כנעןבגלל הרמה המוסרית הירודה של בנו
  .ליחות זובש מעניינותנקודות כמה  קיימות
 .ִתַּקח ִאָּשה ִלְבִני ִמְּבנֹות ַהְּכַנֲעִני ֲאֶׁשר ָאנִֹכי יֹוֵׁשב ְּבִקְרּבֹו- לֹא ":עבדואת אברהם ביע ׁשמשית השליחות אבר
 שואל את ,מעשיש שהיה אי, אליעזרו ).ג:כד" (ִאָּשה ִלְבִני ְלִיְצָחק ֵּתֵלְך ְוָלַקְחּתָ מֹוַלְדִּתי - ַאְרִצי ְוֶאל-ִּכי ֶאל

ָהָאֶרץ -ִּבְנָך ֶאל-ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֶהָהֵׁשב ָאִׁשיב ֶאת- תֹאֶבה ָהִאָּשה ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ֶאל- לֹאאּוַלי ":השאלה המתבקשת
לֹא תֹאֶבה ָהִאָּשה ָלֶלֶכת ַאֲחֶריָך ְוִנִּקיָת - ְוִאם" :לול וכומכשולל הצעה זו אברהם  ?)ה:כד" (ָיָצאָת ִמָּשם-ֲאֶׁשר

  ).ח:כד" (ְּבִני לֹא ָתֵׁשב ָׁשָּמה-ִמְּשֻבָעִתי זֹאת ַרק ֶאת
ליצחק שה ילא לקחת א – יש רק שבועה אחת בסיפור.  של אברהםהחלטתוחשוב להבין את משמעות 

 .מהשבועהאליעזר את אברהם שחרר מ,  ארצהבואל מוכנה  ממשפחת אברהם אינהאם הבחורה. מבנות כנען
לא יעלה על הדעת הרי ש,  אישה מבנות כנעןעבור יצחקלמצוא אפשר לאליעזר כנראה מ אברהם, דהיינו
מנת להתחתן עם   לשלוח את יצחק לגור בחוץ לארץ עלהאפשרותבין  .לא יישא אישה, בנו הנבחר, שיצחק

 ,שה כנעניתי לו להתחתן עם איר אותו בארץ ישראל ולאפשרלהשאהאפשרות בין ובחורה ממשפחת אברהם 
   .הראשונה על שנייההאפשרות הת ברהם אמעדיף א

  :):כתובות קי(ל "זברוח זו אמרו חאבל , במבט ראשוןאולי  החלטה זו של אברהם מפתיעה
לו בעיר אפיו לארץ צהכרים ואל ידור בחום בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה נלעולם ידור אד: תנו רבנן

   . לארץ כאילו עובד עבודה זרהצהשכל הדר בחו... שרובה ישראל
למצוא  -האחד  :שיש לו שני תפקידיםהוא מבין . מאוד כאיש מוכשר ר אליעזכבר בראשית שליחותו מתגלה

 ינואש אדם, אותה ואת משפחתה להסכים להתחתן עם יצחקלשכנע  -והשני , ליצחקאת הבחורה המתאימה 
 במישור :אליעזר פועל בשני מישורים, אכןו. ארץ כנען הרחוקהב המתגוררכבן משפחה  רקידוע  ה,מוכר

לשכנע את משפחתה לשלוח אותה לארץ רחוקה  - במישור הגשמי ו ,למצוא את הבחורה המתאימה - הרוחני 
   . מכיריםאינםעם איש שהם שם להתחתן כדי 

כמעט , מאודמציג תנאי קשה הוא . ה"קב עזרת האליעזר אתמבקש מתאימה האישה את המנת לבחור  על
 להתנדב להשקות את כל עשרת הגמלים עליה : המתאימהמועמדת שהיא ה'המשישמש אות , אפשרי בלתי
גמל  2:התשובה מפתיעה היא?  מים מסוגל גמל לשתות במצב כזהכמה. מסע ארוךעתה שסיימו , ליעזרשל א

 
 * ".אמונה בעידן המדע"-ו" בראשית ברא: "מחבר הספריםו האוניברסיטבלפיזיקה נתן אביזר הוא פרופסור ' פרופ

  ).בראשית רבא על אתר ועוד(אך המדרש מזהה אותו כאליעזר , הכתוב מקפיד לקרוא לו עבד  1
2  Scientific American ,1959 ליון דצמבריג.  



 

                                                

 להתנדב לשאוב מן נערה אליעזר דורש מהכלומר !עשר דקות בלבדב ליטר מים 50- מיותר מסוגל לשתות 
  ! )חצי טוןכמקביל ל ( מים שלקוב חציכ והבאר עבור כל גמלי

אחרי השקיית  אפילו. רבקה היא המתאימה ליצחקעדיין לא הוכח ש, אחרי שחצי הנס הזה התרחש
? למה אליעזר משתהה). כא:כד" (לֹא- ְרּכֹו ִאםּדַ ' ְוָהִאיׁש ִמְׁשָּתֵאה ָלּה ַמֲחִריׁש ָלַדַעת ַהִהְצִליַח ה ": כתובהגמלים

  שלו ממשפחתאינה אם רבקה עילומ ינושכל זה אאלא  !את התנאי שהציגבשלמותו לאה יה מ רבקלואה
- ְּבתּוֵאל ָאנִֹכי ֶּבן- ַּבת"עונה רק כאשר היא  ?)כג:כד ("ִמי ַאְּת - ַּבת ":לכן שואל אותה אליעזר. אברהם אבינו

רק .  להיות אישה ליצחקה"ידי הקב- שנבחרה עלהיא בין שרבקה הוא ה, )כד:כד ("ָדה ְלָנחֹורִמְלָּכה ֲאֶׁשר ָילְ 
ָעַזב ַחְסּדֹו - לֵֹהי ֲאדִֹני ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר לֹא- אֱ ' ַוּיֹאֶמר ָּברּוְך ה'  ָהִאיׁש ַוִּיְׁשַּתחּו ַלהַוִּיּקֹד ": כתובאחרי תשובת רבקה

  .)כז- כו:כד" ( ֲאדִֹניםַוֲאִמּתֹו ֵמִע 
 ,כנראה, העריךאליעזר . לשכנע את המשפחה :עבד אברהםפני ל ניצבתה השנייהה י נפנה לבעתהע
 הכין את עצמו במישור הגשמי כבר  הואלכן. "שפת הכסף"בנת ללבן ולבתואל היא מוהיחידה ה "שפה"שה

 ה בלקיחתמטרה .)י:כד" (טּוב ֲאדָֹניו ְּבָידֹו-ְוָכל ָהֶעֶבד ֲעָׂשָרה ְגַמִּלים ִמְּגַמֵּלי ֲאדָֹניו ַוֵּיֶלְך ַוִּיַּקח ":בראשית המסע
הרמה שדע יאליעזר . המשפחהלהרשים את  אך ורק הייתה 'טּוב ֲאדָֹניו-ָכל'את  הנושאים  גמליםעשרה

דרך רק  תהדרך אל לבם עובר .כשדים אור כלל את המשפחה בםרשית של אברהם ויצחק לאהגבוהה המוסרית 
   . של אברהםועושר

 ,של השקיית הגמלים" עוברת את המבחן"כאשר רבקה . גם בהמשך הסיפורמה בא לידי ביטוי דורעיון 
ָיֶדיָה ֲעָׂשָרה ָזָהב - ָהִאיׁש ֶנֶזם ָזָהב ֶּבַקע ִמְׁשָקלֹו ּוְׁשֵני ְצִמיִדים ַעלַוִּיַּקח ":הואהדבר הראשון שעושה אליעזר 

 קודם , דהיינו. אלפים דולרעשרתכם ישיטים ששוויתכב מדובר ,היוםשל פי שער הזהב ל). כב:כד" (ִמְׁשָקָלם
אליעזר . ליצור אווירה נוחה לשיחהכדי   במיוחדיקריםתכשיטים  נערה הוא נותן ל, מציג את עצמושאליעזר
 : מספרכתובואכן ה .בלהי שקהמתנות היקרות מאודזה כלל בו , תתאר למשפחתה את מה שקרהרבקהש שיער

 :כתוב ךכר  ומיד אח,את שלוהכסף עשה  ,חשיכפי שנ). כח:כד" (ד ְלֵבית ִאָּמּה ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלהַוָּתָרץ ַהַּנֲעָר ַוַּתּגֵ "
 יִּדְברֵ -ְיֵדי ֲאחֹתֹו ּוְכָׁשְמעֹו ֶאת-ַהְּצִמִדים ַעל-ַהֶּנֶזם ְוֶאת-ָהָעִין ַוְיִהי ִּכְראֹת ֶאת- ָהִאיׁש ַהחּוָצה ֶאל-ַוָּיָרץ ָלָבן ֶאל"

  ). כט-חכ:כד" (ִרְבָקה ֲאחֹתֹו
מה . ידע שהיא בת המשפחהקודם ש עוד את מתנות הזהב העניק לרבקה אליעזר :נקודה מעניינתעוד  שי

 ? להיות אשתו של יצחקראויה ולכן אינה ת אברהם אבינולו התברר שרבקה אינה ממשפחאיהיה קורה 
סף ככ  כזה נחשבסכוםר כאברהם ישלאיש עש אליעזר כנראה ידע. עשרת אלפים דולרכברהם היה מאבד א

עם  שתדך חיובי להצעתו לההתייחס באופןלולמשפחתה רבקה ל גרוםמנת ל- על" ולהשקיע" ושווה ,קטן
   .נדיבההעשירה וה ת אברהםמשפח

 הוא בארעל יד השהתרחשו האירועים את  זני בני משפחת רבקהובא מתאר ר לב שכאשר אליעזנשים
 3.)מז:כד (לאחר מכן נתן לה את המתנותרק  ו רבקה שאל על משפחתתחילה שמספרהוא  ;מחליף את הסדר
אליעזר אך ברור ש,  חזק מדי לתאר את מעשיו"שוחד" ושגהמ .הפעולה שביצע אינה ראויהאליעזר הבין ש

   .תחיל את השיחהה שקודם אפילו ,ידי מתנות יקרות-ליצור אווירה נוחה על רצה
ֵּבַרְך ' ַוה" :אליעזרהדגיש דבריו בראשית . ה הסעודבמהלךת רבקה משפח נגיע לנאום של אליעזר לתהעו
 הואדהיינו  ).לה:כד" (לֹו צֹאן ּוָבָקר ְוֶכֶסף ְוָזָהב ַוֲעָבִדם ּוְׁשָפחֹת ּוְגַמִּלים ַוֲחמִֹרים-ֲאדִֹני ְמאֹד ַוִּיְגָּדל ַוִּיֶּתן- ֶאת

 ָׂשָרה ֵאֶׁשת ַוֵּתֶלד ": ממשיך ואומרוהוא, ים העשירים במזרח התיכון האנשמןהוא אברהם שבהרחבה  מתאר
בן יחיד ולא יהיו יורשים אחרים לחלק  אהויצחק ש משמעות הדבר היא). לו:כד" (ֲאדִֹני ֵבן ַלאדִֹני ַאֲחֵרי ִזְקָנָתּה

 )לאברהם( "לֹו ֲאֶׁשר- ָּכל ֶאת )ליצחק( לֹו ַוִּיֶּתן" :וסיףומאליעזר ממשיך .  כבר זקנהשרה כי ,את הרכוש
לשנות את דעתו בעל הרכוש רשאי כתוב שבכל צוואה .  כבר נתן את רכושו ליצחקרהם אב,כלומר ).לו:כד(

 שאברהם ישנה את חשש ואין , אברהם שלוהדגיש שיצחק כבר קיבל את כל עושרלאליעזר רצה לכן  ,בכל עת
   .למישהו אחררכושו דעתו וימסור את 

 שה ליצחק י אמצוא לתו שליחועלאליעזר ר ספמ ,יצחקל הצפויל העושר שמפורט האור יתהאחרי 
 משפחהא ליצחק אישה ממצֵ תי,  מסכימהאינהשה יאם הא,  אליעזראומר,  אבל". ּוִמֵּבית ָאִביִמִּמְׁשַּפְחִּתי"

לֹא  ֲאדִֹני ַהִּגידּו ִלי ְוִאם- ֶאתֶיְׁשֶכם עִֹׂשים ֶחֶסד ֶוֱאֶמת - ִאםְוַעָּתה ":באמירה מסיים את דבריו שכן הוא, אחרת
   ).מט:כד" (ְׂשמֹאל ָיִמין אֹו ַעל ֶאְפֶנה ַעלַהִּגידּו ִלי וְ 
לבן ובתואל ממהרים , עושר רב וגם איום גלויתיאור של שכולל  ,ליעזר הזה של אהמתוחכםהנאום אחרי 
ָקה ְלָפֶניָך ַקח ִרְב - ִהֵּנה.טֹוב- ָיָצא ַהָּדָבר לֹא נּוַכל ַּדֵּבר ֵאֶליָך ַרע אֹו' ַוַּיַען ָלָבן ּוְבתּוֵאל ַוּיֹאְמרּו ֵמה ":בהסכמתם

  ).נא:כד" ('ֲאדֶֹניָך ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה- ּוְתִהי ִאָּשה ְלֶבןךְ ָולֵ 
אולם אליעזר הבין שהנישואין דורשים את . ברור שהנישואין בין רבקה ליצחק היו מן השמים, לסיכום       

שעשה  ה אליעזר אתלכן עש. מעייניה רק החומריות שבראש, משפחה ריקה מרוחניות, הסכמת משפחת רבקה
   .למאמץ האנושי הסיוע האלוקי פועל במקביל ובמשותף, כמו במקומות רבים בתורה. מה שאמראת ואמר 

 
  .ט"ירושלים תשכ, עיונים בספר בראשית', ליבוביץ' נ: ראו
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