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מבחנו של אליעזר מבחנו של אליעזר מבחנו של אליעזר מבחנו של אליעזר 
 

סיפור העבד ורבקה שבפרשת חיי שרה הוא סיפור השידוכים הראשון המצוי במקרא. העבד, 
שעפ"י המדרש הינו אליעזר, נשלח למצוא אישה ליצחק בן אדונו, אך אברהם אינו מספק לו את 
האינפורמציה המתאימה והמדויקת כדי למצוא את האישה המתאימה, אלא מתווה רק כיוון כללי. 
אליעזר מתבקש ללכת לארם, למשפחת אברהם, ולקחת משםמשםמשםמשם אישה ליצחק, ובשום פנים לא 
מבנות הארץ, הכנעניות. הוא מגיע למקום, אל המעיין שמחוץ לעיר, מקום מרכזי שמגיעות אליו 
הנערות לשאוב מים, אך אינו יודע כיצד לבחור את האישה, ומי היא זו שתהיה מתאימה ליצחק. 
לשם כך הוא מסכם לעצמו "מבחן קבלה": "והיה הנעָר אשר ֹאמר אליה הטי נא כדך ואשתה, 
ואמרה שתה וגם גמליך אשקה, ֹאתה ֹהכחת לעבדך ליצחק" (בר' כד יד). למקרא דברים אלו 
מתעוררת בעיה במהותו של המבחן. מה רצה העבד להשיג במבחן הזה? האם דיי בכך שהנערה 
נותנת מים לאיש ולגמליו כדי להראות על התאמתה לשידוך? ואם תהיה זו אחת עם מום, האם גם 
אז היא מתאימה? אולי נערה שלא ממשפחת אברהם תיענה לבקשתו, האם תהיה היא ראויה 

ליצחק, למרות שלא התמלאה בקשתו של אברהם?   
כבר בתלמוד מתייחסים לבעיה זו (תענית ד, ע"א): 

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: שלשה שאלו שלא כהוגן, לשנים השיבוהו 
כהוגן, לאחד השיבוהו שלא כהוגן. ואלו הן: אליעזר עבד אברהם, ושאול בן קיש, ויפתח 
הגלעדי. אליעזר עבד אברהם - דכתיב: 'והיה הנעָר אשר ֹאמר אליה הטי נא כדך' וגו', 

יכול אפילו חיגרת אפילו סומא - השיבו כהוגן, ונזדמנה לו רבקה.  
העבד אינו מסתפק במבחן, אלא מבקש גם את עזרתו של ה': "ה' … הקרה נא לפני היום" (כד יב) 
את האישה המתאימה לבן אברהם. חשוב, כמובן, שהיא תסכים גם ללכת עמו. על כך שואל אבן 

עזרא (בפירושו לבר' כד יד): 
ורבים יתמהו באמרם שלא שאל כהוגן. ולא ידעתי למה, כי אילו היתה נערה אחרת 
שתשקהו ותשקה לגמליו ומצאה שהיא ממשפחה אחרת, היה עוזב אותה ולא הפסיד 

כלום.  
רלב"ג וספורנו מדגישים, כי במבחן זה ביקש אליעזר לבדוק את טוב הלב ומידת הנדיבות של 
הנערה. תכונות אלו באות לידי ביטוי בכך שהוא מבקש רק מעט מים לשתות, ואילו היא מתנדבת 
מעצמה לתת לו לשתות ככל שיחפוץ, ואח"כ ממשיכה ומשקה את כל הגמלים, פעולה שמצריכה 

שאיבה חוזרת ונשנית: 
והיה הנערה אשר אומר אליה הטי נא כדך ואשתה והיא תתנדב מעצמה לטוב מּו סרה 
להשקות אותי ולשאוב לגמלים, הנה הנערה ההיא ראויה ליצחק ובה אדע כי עשית חסד 
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עם אדוני להכין לבנו אישה מארצו בעלת מדות חשובות. אם אהיה נעזר מאתך שתלך 
האישה ההיא אחרי (רלב"ג, שם).    

ספורנו מסביר את מבחן הנדיבות בכך: "כי ראוי לשואל שישאל פחות מצרכו שלא להטריח, וראוי 
לנדיב שיוסיף ויעשה לשואל די מחסורו או יותר" (שם). 

ר' יצחק עראמה מפרט הרבה יותר את מהות המבחן. עראמה מצייר מצב שאינו מצריך רחמים 
ועזרה רבה כזו. לדעתו, יש להבדיל בין הלך מסכן המבקש מעט מים לשתות, ובין אדם שיכול 
לעזור לעצמו משום שאינו מסכן או חולה. אחד כזה צריך אולי רק את הכלי, והוא יכול לשאוב 
לעצמו מים, וכל שכן להשקות את גמליו. במצב רגיל אמורה הנערה לתת את הכד לאיש, והוא 
ישתמש בו כרצונו. אך אליעזר, שלא נראה מסכן כל כך, ביקש ממנה להשקות אותו מים - פעולה 
פשוטה שכל אדם שאינו חולה או בעל מום יכול לעשותה, ועל כן היא הייתה יכולה להתפרש 
כחוצפה של מי שמרגיש אדנות ובעל כוח כלפי החלש והמסכן ממנו. הנערה, לא רק שלא התריסה 
נגד חוצפתו של ההלך, אלא אף הציעה מעצמה להשקות את הגמלים, הצעה המראה על תכונות 

טובות ונדיבות רבה: 
סדר בחינתו זאת, לפי שהיה בדבר קטן באופן שימצאו שם סיבות המניעה, ולא ֵתעשה אם 
לא כשתהיה המעלה אצלה בקנין גמור. ולזה אמר הנה אנכי ניצב על עין המים, וזה כי 
בהיותו ניצב על עין המים ונקל לו לכפוף קומתו ולשתות לשובעה או לשאול ממנה כדה 
לשאוב ולשתות. ולא כן אעשה, אלא אומר אליה הטי נא כדך ואשתה, שיראה שמגאוה 
וגודל לבב אני בא לזה ולא לצורך ובלא פיוס. והיא לא תסרב אבל תשמע אל חריצות 
המעשה ואמרה 'שתה' מבלי שום עצלה. ועוד תשיב אל לבה ותתבונן בעצמה לאמר, זה 
האיש אשר הוא ניצב על עין המים ואינו שותה מעצמו אבל טמן ידו ונלאה להשיבה אל 
פיו לא ימלט משימנע אם מפני גודל מעלתו כי לא נסה, או שיש לו שום חולי או כאב 
המונע אותו או מפני כובד עצלותו. ובין כה וכה תחמול על גמליו שימותו בצמא כי מי 

שלא יספיק לעצמו מק"ו שלא יספיק להם (עקידת יצחקעקידת יצחקעקידת יצחקעקידת יצחק, דף קפה ע"ב). 
פירושו של ר' יצחק אברבנאל למבחן הזה דומה לפירושו של ר' יצחק עראמה, אלא שהוא מגדיל 
ומעצים את המבחן. לדעת אברבנאל, בשעה שביקש אליעזר את בקשתו, עמדו סביבו  האנשים 
שהצטרפו אליו למסע. קבוצה כזו של אנשים שיוצאים למסע עם גמלים, סביר להניח שיש איתם 
גם כלי אוכל, ובוודאי גם כלים לשאוב מים ולשתות, כך שסביר להניח, שתשובת נערה שאינה 
בעלת אופי נדיב במיוחד יכולה הייתה להיות: תשאב לך בעצמך או בקש מאחד האנשים שלך 
שיביא לך מים לשתות. הנערה המיועדת ליצחק צריכה להיות נדיבה במיוחד; שלא תשיב שום 

תשובה אלא זאת: 'שתה וגם לגמליך אשאב'.  
יותר מכך, אברבנאל מדייק מן הכתוב, שבקשתו של אליעזר מהנערה באה לא בשעה ששאבה את 
המים, בהיותה על עין המים, אלא לאחר שסיימה לשאוב והייתה כבר בדרכה מן המעיין לביתה. 
עפ"י פירוש זה, היא שבה אל המעיין והשקתה אותו ואת הגמלים, ולא אמרה לו: 'מדוע אינך 
הולך למעיין לשתות מים בעצמך'. לדעת אברבנאל, במבחנו זה בדק אליעזר את סבלנותה של 

הנערה, טוב ִלבה, חריצותה, חכמתה ונדיבותה: 
ומאשר אמר 'לקראתה' ולא אחריה, יראה שהעבד היה יושב בין העיר והעין והיא יצאה 
מהעין ללכת אל העיר, והוא רץ לקראתה ויאמר 'הגמיאיני נא מעט מים מכדך'. ועם היות 
שהיה לה לומר, ולמה לא הלכת אל העין לשתות, … לא דברה לו מזה כלל אבל אמרה 
בכבוד גדול: 'שתה אֹדני', ולא נתנה את כדה בידו לשִישתה, אבל ותורד כדה על ידה 
שהוא טורח יותר גדול, ותשקהו. וכאשר כלתה להשקותו אמרה מעצמה 'גם לגמליך 
אשאב'. ובעבור שהגמלים שותים מים הרבה אמרה 'עד אם כלו לשתות', כי לא חששה לא 

על העמל ולא אל העיכוב (עמ' רפז).   
ר' ישראל נג'ארה טוען שאליעזר רצה לבדוק בבחינתו זאת שלוש תכונות: סבלנות, נקיות, וזריזות. 
לדעתו, אלו הם שלוש התכונות הנדרשות מן האישה. תכונות אלו היו בֹשרה, וראוי שיהיו גם 
באישה שיבחר ליצחק. סבלנות - לסבול את טורח האורחים, שכן האישה צריכה להיות מכניסת 
אורחים; נקיות - לשמור את הבית נקי ומסודר, דבר המביא להרחבת הדעת ולשלמות המשפחה; 

וזריזות - לעשות את כל מלאכות הבית בזמנן. 
מבחן הסבלנות מתבטא בכך, שאליעזר עומד ליד המעיין ואינו מזיז עצמו לשתות, אלא מבקש 
ממנה שתשקה אותו. לא רק שאינו שואב בעצמו את המים, אלא גם אינו מושיט את ידו לקחת את 
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הכד כדי לשתות בעצמו, אבל הוא מבקש ממנה שתשקה אותו. התנהגות זו דרשה סבלנות רבה 
מצד הנערה:  

והנה זה דבר זר - אדם עומד על העין וישאל לשתות. ומה גם אמרֹו  'הטי נא כדך ואשתה' 
ולא חל בה ידים לשתות הוא מעצמו. הנה כאן באמת בדוק ומנוסה מבחן הסבלנות.  

מבחן הנקיות והזריזות בא לידי ביטוי בשאלה מה תעשה הנערה בשאריות המים, לאחר שהוא 
שתה. עומדות לפניה שלוש אפשרויות, ובשלושתן יש משום עלבון או חיסרון. האפשרות האחת 
שהיא תלך הביתה עם כד שחציו ריק, שכבר שתו ממנו. זהו, כמובן, מעשה לא שלם – חזרה 
הביתה עם כד חצי ריק. אפשרות שנייה היא למלא את הכד ולהוסיף על המים שכבר נמצאים בו, 
אך זוהי פעולה מאוסה לשתות מכלי ששתה ממנו אדם זר, ובוודאי שיש כמה שהיו סולדים 
ממחשבה כזו. אפשרות שלישית היא לשפוך את המים, פעולה שיכולה לפגוע באליעזר, כיוון 
שכביכול אין היא רוצה לשתות ממה שהוא שתה. הפתרון ליציאה מן התסבוכת הזו, לדעת 

אליעזר, הוא בהצעה  להשקות את הגמלים: 
אמנם על הנקיות והחכמה והזריזות אמר בדעתו, אראה הנערה הלזו מה תעשה בשארית 
המים אשר ישארו בכד. וזה אשר לפניה שלשה דרכים אשר בכולם יש גנות וחסרון. אם 
תוליכם לבית כאשר הם, או תמלא עליהם, או על הארץ תשפכם. אם תמלא עליהם יש צד 
מיאוס ובפרט לאסטניסים לשתות שיירי שום אדם. ואם תוליך אותם כאשר הם הנה יש 
גריעות לבא מן העין והכד חסר. ואם תשפכם לפניו הוא גנות לו ויש צד בזוי שאינה רוצה 
לשתות שייוריו. לזה אמר, והיה הנערה אשר יהיה לה סברא ברה ונקיות אשר אומר אליה 
הטי נא כדך ואשתה, הרי מדת הסבלנות. וכדי להנצל משלש אלה הבחינות תאמר, וגם 

גמליך אשקה. הנה באמת זאת היא האישה אשר הוכיח ה' לבית אדוני.  
אולם מסתבר כי רבקה הייתה קצת יותר חכמה מאליעזר, כיוון שלא אמרה כפי שציפה שתאמר: 
"וגם גמליך אשקה", דהיינו הגמלים ישתו מן המים שהתחיל לשתות מהם, כי גם זה לדעתה יכול 
להיות עלבון לאדם, כיון שהיא משווה אותו עם הגמלים. מצד שני, הדבר יכול היה להיות מלכודת 
לרבקה. אילו השיבה לו על הגמלים מיד, לפני שהוא שתה, הוא יכול היה לומר לה שהגמלים כבר 
שתו; ומה תעשה אז עם שאריות המים? לכן היא המתינה עד שיגמור לשתות, ומיד אמרה שהיא 
תשאב מים ותשקה את הגמלים, ולפני שהייתה שהות לאליעזר להגיב, מיד שפכה את המים 

ושאבה לגמלים. כך שהיא עמדה במבחן, לדעת נג'ארה, על הצד הטוב ביותר: 
ועוד יש דבר חכמה ובינה בזה … היא כיוונה בדעת שלא יהא פנאי להשיב אלא אמרה 
אחר שתותו וגם לגמליך אשאב. ובא המהירות אחרי זה לבלי עזוב שום פנאי. וז"ש: 
'ותמהר ותער כדה אל הֹשקת' באופן שבהמצאה זאת העלימה כל דברי גנאי אשר היו 
נמשכים מהשקאה זאת, ופרסמה טוב שכלה וזריזותה. ועם זה יאמר 'והאיש משתאה לה, 
מחריש לדעת', לפי שראה בה תוספת חכמה על מה ששאל (מקוה ישראלמקוה ישראלמקוה ישראלמקוה ישראל, כ"י, 

הציטוטים מסאה 32).   
בדומה לנג'ארה גם ר' משה אלבילדה רואה בזה מודל לבחירת אישה טובה, והתכונות הנדרשות 
מן האישה הן שלוש עיקריות: אאאא. סבלנית, שלא תהיה קפדנית מדיי, ושלא תהיה מהירת חימה. בבבב. 
רחמנית, שתהיה בעלת צדקה כלפי בני הבית וכלפי זרים ואורחים. גגגג. שתהיה אישה שניחנה 
בזריזות וחריצות. בקשותיו המשונות של אליעזר, שהיה יכול לבצען בעצמו, וזריזותה ונדיבותה 

בהשלמת חפצו יותר ממה שביקש, מעידים על שלמותה של רבקה. 
ר' שם טוב מלמד (מאה ט"ז) מוצא בספר דרשותיו "כתר שם טוב", שמבחנו של אליעזר לא נועד 
לבדוק אם רבקה ראויה להיות אשתו של יצחק, אלא בא לשמור על התכונות הלאומיות של עם 
ישראל, שלא יתערב בו גורם זר "ויקלקל" אותו. בקשתו העיקרית של אברהם הייתה, שיצחק לא 
ייקח אישה מבנות הכנעני. על פי מאמר חז"ל: "שלשה סימנים יש באומה זו, רחמנים ביישנים 
וגומלי חסדים" (יבמות עט, ע"א). אליעזר רצה לבדוק אם רבקה שעומדת להצטרף לעם ישראל, 
יש בה התכונות הללו אם לאו, "כי מי שרוצה להידבק באומה זו צריך שיוכללו בו הג' הדברים 
הנזכרים". ר' שם טוב מפקיע את המעשה מן המקרה הפרטי של יצחק הלוקח לו אישה, אל הממד 
הלאומי של עם ישראל ההולך ונוסד עתה, וצריך להיות מאופיין בתכונות טובות, שלא יושפעו 

לרעה מגורם זר.  
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בשולי הדברים ראוי לציין, כי סיפור זה, המבליט את מאמציו של אברהם לקחת אישה ראויה לבנו 
יצחק, נהגו חלק מעדות ספרד והמזרח לָקראו בנעימה, ולפעמים אף בתרגום לשפת הדיבור, לחתן 

בשבת חתונתו לפני העלייה לתורה או אחריה. 
פרופ' שאול רגב 
    החוג המשולב למדעי היהדות  
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