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אמנם אין בעיה למצוא . דוקשה מאשה ליצחק הוא מטיל עליו משימה ילהביא אלחרן ועבדו ללכת  אתאברהם שולח כאשר 
 ...ְגַמִּלים ִמְּגַמֵּלי ֲאדָֹניו ֲעָׂשָרה"מו העבד ולשם כך אכן לקח ִע , יריםתה לבעל נכסים אדמשפחה כלשהי שתתרצה לתת את ִּב 

מדברי הפרידה של לבן ליעקב אנו מבינים . ראויה לבית אברהם האישבהכרח אך לא תהיה זאת , )י:כד" (טּוב ֲאדָֹניו ְּבָידֹו-ְוָכל
בעת לא תוכל לעמוד לימינה המשפחה שכן , מקום רחוקבעל מעיניה לא ששה להשיאה לנגד משפחה ששלום הבת עמד לש

, )נ:לא( "לִֹהים ֵעד ֵּביִני ּוֵביֶנךָ -ְּבנַֹתי ֵאין ִאיׁש ִעָּמנּו ְרֵאה אֱ -ִּתַּקח ָנִׁשים ַעל-ְּבנַֹתי ְוִאם-ְּתַעֶּנה ֶאת-ִאם: "כה אומר לבןו. הצורך
סבלו  מרוחקיםוחיו במקומות ליטיים שאו בנישואים פוישאף נסיכות שנ, ותומכות בדאגתו עדויות מן המזרח הקדום

  1.מבדידות ומהזנחה
שבשלה מצוקה כלכלית ב מצויהשמכובדת מצא משפחה יבמקרה הטוב ת: שלוש אפשרויות עיקריות עומדות לפני העבד      

מצא משפחה יהיא שת אחרתאפשרות  .לו במרחקיםאפי יותר לתת לה סיכוי לחיים טובים דורשתטובת הבת שתחליט 
הגרועה בכל האפשרויות היא . והיא תתעלם מהמצוקה האפשרית לבת ,שהעושר הרב שיוצע לה יסנוור את עיניה חמדנית

קרוב לוודאי  .אפסו סיכוייה להינשאש משום םאפטר מנערה בעייתית אם בשל התנהגותה ימצא משפחה שתשמח להישת
שרק אלוקים יכול למצוא בתנאים וף החליט ולבס 2,ימי המסע מבאר שבע לחרן 17שהנושא הטריד את העבד רבות במשך 

   3.עניין זהב מפורשת איך לוודא מהי הבחירה האלוקית כשאין אמירההייתה הבעיה . מועמדת מתאימהכאלה 
אין בה סיכוי למצוא אחת כמעט ששה הראויה בוחר העבד בשיטה שישמסמנת את הא היא 'יד השכדי להבטיח       

. יש לדעת שנערה בת טובים אינה הולכת לשאוב מים אם יש אפשרות אחרת, מסיפור זה שלא כפי שעולה. שמתאימה ליצחק
עזבה את תימן בהיותה , בת רב 4,דודתי. שהתנהלו כמעט כמו בימי האבות, שנה 60-כמהחיים בתימן לפני  ונדגים טענה ז

תה הייתה רכה מכדי שיטילו עליה בקטנו .בכפר ומעולם לא שאבה מים מן המעיין או מן הבאר, נשואה ואם האיש, 20כבת 
בכך  היהובבגרותה לא ) 5!דואך הוא משא כבד מא, רומנטי-כד חרס מלא מים על כתף נערה הוא מראה ציורי( תפקיד זה

, בגד תמורתאת המים בסחר חליפין  םמוסלמיסיפקו ה ך בדרך כללא, זאת ושע ממנהשכן נשות המשפחה המנוסות , צורך
ממשפחה שיש בידה לדאוג  אין מוצאהשהנערה הבאה לשאוב מים מכאן  .לשכניה נתנההיהודית  שהמשפחה, רקמה וא אריג
להסכים לפניית  שעליה ווןכי, מבחן שאף תוצאותיו יובילו לנערה לא מתאימה עורך העבד, ואם לא די בכך, ולצרכיה הלכבוד

אינה מסכימה לקרבת ואינה מדברת עם זרים נערה בת טובים ש הדעת נותנת. גבר זר שמבקש שדווקא היא תשקהו מים מכדה
  6!"ַמִים ִמַּכֵּדךְ -ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט: "לים שבחר העבדיכפי שעולה מהמ, שמצריכה נתינת מים מכדה לפיו של אדםזו גוף כ

 שייכת לתחום האבסורד, שהנערה תציע מרצונה להשקות עשרה גמלים – של העבדמתנאי המבחן אחרונה הדרישה ה      
גבר בעל שרירים אולי היה מציע . ןכעושה לא הייתה , בת טובים או מפחותי הארץ – ואף נערה שפויה בדעתה, ממש

                                                 
. Jack M. Sasson, "The Servant's Tale: How Rebeka Found A Spouse", JNES 65 (2006), pp. 241-265:במאמר 19על פי הערה    1

בייחוד מעניינת ההקבלה לנישואי שיבתו . ופה המקבילה לתקופת האבותק ששון גדוש מידע השוואתי לנישואים במסופוטמיה בתק'מאמרו של ג
  .ואין כאן המקום לפרטם ,L. Teugels ניתוחים נרחבים לסיפור זה נעשו גם על ידי. מלכת מארי

  ).יד:טז' בר" (בין קדש ובין ברד"ובחזרתו פוגש העבד את יצחק בבואו מבאר לחי רואי שנמצאת , אברהם גר לאחר העֵקדה בבאר שבע   2
כנגד . את אלוקים לעשות את מה שהוא רוצה" מתמרן"שאליעזר ) 1ביניהם כאלה שנזכרו בהערה (במחקר המודרני מפרשים חוקרים רבים    3

' עמ, ט"ירושלים תשנ, )צבי-מיכאל בר: תרגם מצרפתית( מהות הנבואה; נבואות ונביאים, החשיבה האלילית הזאת נציג את דברי אנדרה נהר
ואם ". ל להתגלות-אינם יכולים להכריח את הא, שום שידול, שום תפילה, שום דבר. ל לנביא גם לא קיימת מגיה רוחנית-בין הא, ניתש: "76

ואכן תגובת העבד הנפעמת בהתממש בקשתו מעידה . על אחת וכמה אדם אחר אינו יכול להכריח את אלוקים לפעול גם אם התפלל, הנביא כך
  .שגם הוא יודע זאת

 .ירבו ימיה בטוב ושנותיה בנעימים, שמחה ישעיה, אחות אבי   4
 ).טז' פס" (ַוֵּתֶרד ָהַעְיָנה ַוְּתַמֵּלא ַכָּדּה ַוָּתַעל: "כעדות הכתוב, ובייחוד כשצריכים להעפיל להר מן המעיין המצוי במקום נמוך כפי שעושה רבקה   5
מתורגם , "ָנא ַהְׁשִקיִני" –ואילו הניסוח האחר שמציג העבד לפני משפחת רבקה , "JPS:"let me sipך של "מתורגם בתנ" ָנאהגמיאיני . "יז' פס   6

"let me drink" ,יש להזכיר שלהצעה ". מעט מים מכדך: "לא בכדי משמיט העבד בסיפורו את המילים הנוספות שאמר לרבקה. וההבדל ברור
  .נערה צנועה והיא עשויה להרתיע, בדרך שבה נוסחה בפועל יש קונוטציות מיניות



אך לא נערה בגיל , לזרים להשתמש במקורות המיםהיה אם לפי מנהגי המקום אסור , אפשרות כזאת תמורת שכר הגון
 שכן שפחה אינה בת חורין לתת מזמנה 7,ינה שפחהמצד אחד שהמציעה א שתעידהיא  ודווקא דרישה זש אלא. נישואין

אינו יכול לדעת העבד עדיין  ואחר כל זה. אברהםהחסד של ראויה לבית  ההיותעל  אחרומצד  8,לאנשים שאינם בעליה
שלא תכן יאך י, כפי שהיה בתימן ,פנויותזה של שיש הבדל בין לבושן של נערות נשואות ל היאאפשרות אחת . פנויהשהנערה 

רק אם היא עדיין  תוכל לענותהיה על העבד לשאול את רבקה אם יש בבית אביה מקום ללון מתוך הנחה שהיא  לכן ,יהה כך
משפחה ולהמשיך לגור בקרבת קרוב הנערה יכולה להיות נשואה לשכן , גם פתרון זה אינו חלק, של דבר תולאִמ  9.גרה שם

   .ישירות נהאת מעמדה האישי אלא אם כן ישאל עתד לא יוכל לדוהעב 11,או לפחות להיות מאורסה 10אביה או בביתו ממש
 הנערה הזאת שפועלת באופן כה בלתי סביר :כאילו אומרבעזרת התנאים המסובכים שהעבד הציג הוא לכן ניתן לסכם ש      
 מובן מאליו 12!סימן שאלוקים רוצה –אם מטאטא יורה : או בניסוח עממי; ילתפילתבמענה י אלוקים על ידנשלחה  ודאיבו
   .ליצחק האישהמקובלות למציאת האפשרויות  י העבדפתוחות לפנעדיין היו , ונערה בדרך זכל  הנמצאלא  ילואש

שם נוקטת תמר ש, ח"בבראשית ל ו מעשה תמר ויהודהזה .יםקכשרות מעשה בעיני אלו בדרך דומה מבחן נוסף בודק      
להשקותו יכלה הרי , את יהודה אילו רצתה תמר רק לפתות. לכל ספק לאמצעים שיבטיחו שרצון אלוקים יהיה גלוי לה מע

על כן  13.יזכה לעזר משמיםודבר זה יקרה רק אם המעשה , ריוןיאך תמר רוצה בה .בנות לוט את אביהןשהשקו לשכרה כמו 
ה בדרך היא ממתינה ליהוד: מימושהאינה מאפשרת את כמעט פועלת בדרך ש ולםא אמנם מתכננת פעולה מסוימתתמר 

- ֶאל ֵאֶליהָ  ַוֵּיט": כעדות הכתוב ,תמנתה אך לא על אם הדרך אלא במקום שמאפשר ליהודה לבחור אם לפגוש בה אם לא
   :יוצאת דופן וה זידגיש כמה הטמל "חזמדרש  .)טו:לח' בר( "ַהֶּדֶרךְ 

מהיכן ? היכן אתה הולך, יהודה: אמר לו; ה מלאך שהוא ממונה על התאוה"וזימן לו הקב, בקש לעבור: יוחנן' אמר ר
   14.שלא בטובתו, בעל כרחו – "ויט אליה אל הדרך"? מהיכן גדולים עומדים? מלכים עומדים

: שהרי במקרא מתוארת הזונה כמי שרואים את פניה בבירור, דבר שמנוגד למטרת פיתוי יהודה הוא כיסוי פני תמר בצעיףעוד 
 ,יתרה מזו). יג:ז 'מש" (ְוֶהֱחִזיָקה ּבֹו ְוָנְׁשָקה ּלֹו ֵהֵעָזה ָפֶניָה ַוּתֹאַמר לו", )ג:ג' יר(" ִהָּכֵלםּוֵמַצח ִאָּשה זֹוָנה ָהָיה ָלְך ֵמַאְנְּת "

ּיֹאֶמר ָהִאיׁש ַהָּלֶזה ַההֵֹלְך ַּבָּשֶדה ִלְקָראֵתנּו וַ -ָהֶעֶבד ִמי-ֶאל ַוּתֹאֶמר" :דרך להבעת כבוד כלפי החתן אתרואים שזבמעשה רבקה 
כאמצעי שמציין את  שהיאסוי פני יממצאים ממסופוטמיה מציגים כ ,אכן .)סה:כד' בר( "ִּתְתָּכסדִֹני ַוִּתַּקח ַהָּצִעיף וַ ָהֶעֶבד הּוא אֲ 

מכוסה  האיש אללמטרה מגונה טה מן הדרך ילכן הסיכוי שיהודה י 15.פרוצה לאבוודאי ו, נכבדה או אף כלה האישהיותה 
 .הוא אפסיבצעיף 

אינה קופצת על המציאה אלא מציגה תנאים קשוחים  תמר, כאשר יהודה כביכול נופל במלכודתהגם ו, לא די זהב ואולם      
יהודה כלל לא תכנן ללכת כן ש ,אלוקיםכאן יד  פעלהשהברורה היא אינה מסתפקת בהוכחה . שיש בהם כדי לצנן את תאוותו

ַוּתֹאֶמר חָֹתְמָך  ...ַוּיֹאֶמר ָמה ָהֵעָרבֹון: "סביר בעלילרבון בלתי יאלא גם תובעת ע 16,מראש לאמצעי תשלום ולכן לא דאגלזונה 
את בקשתה ' נתרגם'מופרכת הסכמתו  כדי להבין כמה !ויהודה למרבה הפלא מסכים, )יח:שם(" ּוְפִתיֶלָך ּוַמְּטָך ֲאֶׁשר ְּבָיֶדךָ 

אלה גם סמלי היו  ימיםבאותם כש 17,שיון הנהיגהיכרטיס האשראי ור, היא דורשת את תעודת הזיהוי שלו: למושגי ימינו
ולא בכדי הכתוב מצמיד את , היא מתרצה, זה משמים שפעולתה רצויה' איתות'רק לאחר שתמר מקבלת  18.מעמד ושלטון

 ומרל – )יט-יח:לח(ָתּה ַוָּתָקם ַוֵּתֶלְך ַוָּתַסר ְצִעיָפּה ֵמָעֶליָה ַוִּתְלַּבׁש ִּבְגֵדי ַאְלְמנּו: ַוָּיבֹא ֵאֶליָה ַוַּתַהר לֹו": מיד ריון למעשהיהה
   .אלוקים את מעשיההרצה ש ווןכי, תברר להלההדבר יכול היה ש קודםעוד  19תהרה ושאכן משוכנעת הייתה שבביאה ז

  יונה בר מעוז
  ך "המחלקה לתנ

 'הכתר'מפעל מקראות גדולות ו

                                                 
 אומר אשר הנערה והיה העיר אנשי ובנות המים עין על נצב אנכי הנה: "ג , ל בבראשית רבה ס"על עצמו מביקורת חז" להגן"בזה יכול היה העבד   7

 אמר אליעזר, חיפת, שאול, כלב, אברהם עבד אליעזר הן ואלו כהוגן שלא ניתן לאחד, כהוגן ניתן' לג, כהוגן שלא שתבעו הן' ד', וגו הטי אליה
 כלה טרם הוא ויהי', כהוגן ה"הקב לו וזימן, אתמהא, אדונו לבן משיאה היה והשקתו אחת אמה יצאה אלו הא' וגו 'אליה אומר אשר הנערה והיה'

  ".'וגו 'יוצאת רבקה והנה לדבר
, ליטר מים 100-דרך רחוקה עשוי לשתות כגמל צמא לאחר : במאמר של ששון הנזכר לעיל הוא עושה חשבון כמה עבודה כרוכה במילוי הבקשה   8

וזמן רב יידרש לה להשקות , שאיבות 5-6- היינו להשקיית גמל אחד היא זקוקה ל, ליטר 20- 15אבל בשאיבה אחת הנערה יכולה לשאוב רק 
  !עשרה גמלים

 .256' את ההבחנה הזאת עושה ששון במאמרו הנזכר בעמ   9
ובית אביה ובית בעלה אינם שונים , ייתכן שאביה וגם בעלה עדיין חיים בביתו של תרח, )כט:יא' בר( כאשר ִמלכה בת הרן נישאת לנחור דודּה   10

 . כמו יעקב בסיפורי יוסף, כך עולה בבירור מן העובדה שתרח הוא הפועל והמחליט על מהלכי המשפחה גם לאחר נישואי בניו. מצד העיקרון
, ט:ובויקרא כא, כז-כג, כא-יג:וזהו הרקע לחוקים בדברים כב, אפשר שתזנה במצבה זה, ניכרמשום שנערה מאורסה חיה בבית אביה עוד זמן    11

 .מתאימים למעמדה של נערה מאורסה' בבמדבר ל הגם חלק מדיני נדרי איש. י על אתר"ל ובעקבותיהם רש"כפי שפירשום חז
, והנערה כה יפה). כא' פס" (לֹא-ַּדְרּכֹו ִאם' ה ָלּה ַמֲחִריׁש ָלַדַעת ַהִהְצִליַח הִמְׁשָּתאֵ  ְוָהִאיׁש" :הכתוב עצמו מדגיש כמה העבד נדהם כששיטתו פעלה  12

 .שאין לחשוד בה שהיא עושה מעשי חסד כדי להיות מקובלת על אחרים
  .ואז הייתה מוותרת על רצונה או פונה לשיטות אחרות, בכל שלב יכלה תמר להחליט שלא קיבלה סיוע זה   13
 עיניה תלתה לו שהלך כיון, לו הלך, בה לי איכפת מה, זונה היא זו יהודה אמר: "וישב יז) בובר(וכיוצא בזה מדרש תנחומא . ח ,בראשית רבה פה   14

, 'אליה ויט' כתוב שכאן ?מנין, והחזירו מיכאל ה"הקב שלח מיד, זה צדיק של מגופו חנם יוצאה אני, עולם של רבונו :לפניו אמרה, ה"להקב
  ).כג:כב' מב( "'האתון ותט ...'ה מלאך את אתוןה ותרא' התם וכתיב

  . ועוד שם, 241' עמ, דוגמה מנישואי שיבתו מלכת מארי מצויה במאמר של ששון הנזכר לעיל   15
כדי לשכנעה שאלוקים ) לצד להיטותו שאינה מצטננת בהיעדר אמצעי תשלום(ודי היה בזה , השכר שיהודה מציע הוא גבוה במושגי אותם ימים   16

 .ִאתה
  .17' ח עמ"ירושלים תשמ, צינגל' תרגמה ש, אמנות הסיפור המקראי, אלטר' בדרך דומה פירש א 17
  מביא כמה הוכחות לחשיבות) פו-פה' עמ, ל"ירושלים תש, ספר בראשית בסדרה דעת מקרא (קיל ' י 18
 .בניגוד לכל הסתברות שתהרה דווקא ממגע חד פעמי עתיר מתח בצדי הדרך   19


