לפרשת חיי שרה – תשע"ה
איש או עבד?
ישראל שטיינמץ
בפרשתנו נשלח אליעזר עבדו הנאמן של אברהם לקחת אישה לבנו יצחק .הוא יוצא
בשליחותו של אברהם לחרן ושם נושא תפילה להצלחה במשימה על עין המים .התפילה
מתקבלת והוא מוצא את רבקה בת בתואל אשר היא כלילת מעלות וממשפחתו של אדוניו.
בפסוקים אליעזר מכונה בשני תארים.
1.עבד .שם זה מופיע כשם העיקרי ,ולהלן חלק מהפסוקים:
ֲשׂ ָרה גְ מַ ִלּים ִמגְּ מַ לֵּ י אֲ ֹדנָיו ַויֵּלֶ ...
י וַיִּ ַקּח הָ עֶ בֶ ד ע ָ
יאינִ י נָא ְמעַ ט מַ יִם ִמכּ ֵַדּ . .
אתהּ וַיּ ֹאמֶ ר הַ גְ ִמ ִ
.יז ַויּ ָָרץ הָ עֶ בֶ ד ִל ְק ָר ָ
ַוי ְִהי כַּאֲ ֶשׁר ָשׁ ַמע עֶ בֶ ד אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת ִדּ ְב ֵריהֶ ם וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ אַ ְרצָ ה לַ יהוָה .נג וַיּוֹצֵ א הָ עֶ בֶ ד כְּ לֵ י כֶסֶ ף
וּל ִא ָמּהּ .
וּמגְ ָדּנֹת נ ַָתן ְלאָ ִחיהָ ְ
וּבג ִָדים וַיִּ ֵתּן ְל ִר ְב ָקה ִ
וּכְ לֵ י זָהָ ב ְ
ְשׁ ְלּחוּ אֶ ת ִר ְב ָקה אֲ חֹ ָתם וְאֶ ת מֵ נִ ְק ָתּהּ ְואֶ ת עֶ בֶ ד אַ ְב ָרהָ ם וְאֶ ת אֲ נ ָָשׁיו .ס ַו ְיבָ רֲ כוּ אֶ ת ִר ְב ָקה
.נט ַוי ַ
ִירשׁ ז ְַרעֵ אֵ ת ַשׁעַ ר שֹׂנְ אָ יו .סא ו ַָתּ ָקם ִר ְב ָקה
ֹאמרוּ לָ הּ אֲ חֹ ֵתנוּ אַ ְתּ הֲ יִי ְלאַ ְלפֵ י ְרבָ בָ ה ְוי ַ
וַיּ ְ
ְו ַנ ֲער ֶֹתיהָ ו ִַתּ ְרכּ ְַבנָה עַ ל הַ גְּ ַמ ִלּים ו ֵַתּלַ כְ נָה אַ חֲ ֵרי הָ ִאישׁ וַיִּ ַקּח הָ עֶ בֶ ד אֶ ת ִר ְב ָקה ַויֵּלַ  .סב ְויִצְ חָ ק בָּ א
יוֹשׁב ְבּאֶ ֶרץ הַ ֶנּגֶב .סג ַויֵּצֵ א יִצְ חָ ק לָ שׂוּחַ בַּ ָשּׂ ֶדה לִ ְפנוֹת עָ ֶרב ַויִּ ָשּׂא עֵ ינָיו
ִמבּוֹא ְבּאֵ ר לַ חַ י ר ִֹאי וְהוּא ֵ
ַויּ ְַרא ו ְִהנֵּה גְ מַ ִלּים בָּ ִאים .סד ו ִַתּ ָשּׂא ִר ְב ָקה אֶ ת עֵ ינֶיהָ ו ֵַתּ ֶרא אֶ ת ִיצְ חָ ק ו ִַתּפֹּ ל מֵ עַ ל
אתנוּ ַויּ ֹאמֶ ר הָ עֶ בֶ ד הוּא אֲ ֹדנִ י
הַ גָּמָ ל .סה וַתּ ֹאמֶ ר אֶ ל הָ עֶ בֶ ד ִמי הָ ִאישׁ הַ לָּ זֶה הַ הֹ לֵ בַּ ָשּׂ ֶדה ִל ְק ָר ֵ
ו ִַתּ ַקּח הַ צָּ ִעיף ו ִַתּ ְתכָּס.סו ַויְסַ פֵּ ר הָ עֶ בֶ ד ְליִצְ חָ ק אֵ ת כָּל הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה
2.האיש .כמופיע בפסוקים אלו:
וְהָ ִאישׁ ִמ ְשׁ ָתּאֵ ה לָ הּ מַ חֲ ִרישׁ לָ ַדעַ ת הַ ִהצְ ִליחַ יְהוָה ַדּ ְרכּוֹ ִאם ל ֹא.
וַיִּ קֹּ ד הָ ִאישׁ וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ לַ יהוָה.
ַוי ְִהי כִּ ְראֹ ת אֶ ת הַ ֶנּזֶם וְאֶ ת הַ צְּ ִמ ִדים עַ ל י ְֵדי אֲ חֹ תוֹ וּכְ ָשׁ ְמעוֹ אֶ ת ִדּ ְב ֵרי ִר ְב ָקה אֲ חֹ תוֹ לֵ אמֹר ֹכּה ִדבֶּ ר
אֵ לַ י ָה ִאישׁ ַויָּב ֹא אֶ ל הָ ִאישׁ ו ְִהנֵּה עֹ מֵ ד עַ ל הַ גְּ מַ ִלּים עַ ל הָ עָ יִן .לא ַויּ ֹאמֶ ר בּוֹא ְבּרוּ יְהוָה לָ מָּ ה
יתי הַ בַּ יִת וּמָ קוֹם לַ גְּ ַמ ִלּים .לב ַויָּב ֹא הָ ִאישׁ הַ בַּ י ְָתה ַויְפַ ַתּח הַ גְּ מַ ִלּים וַיִּ ֵתּן
ַת ֲעמֹד בַּ חוּץ וְאָ נֹכִ י ִפּנִּ ִ
וּמ ְספּוֹא לַ גְּ מַ ִלּים וּמַ יִם ִל ְרחֹ ץ ַרגְ לָ יו ו ְַרגְ לֵ י הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ
ֶתּבֶ ן ִ
התמיהה הגדולה היא בפסוק שבו הם מופיעים יחד:
על מנת לענות על הכפילות התמוהה ושינויי השמות ,מפנה אותנו השל"ה הקדוש לפסוק
שבו אברהם מעודד את אליעזר בסיכויי הצלחת השליחות המורכבת:
יְהוָה אֱ ֵהי הַ ָשּׁ ַמיִם אֲ ֶשׁר ְל ָקחַ נִ י ִמבֵּ ית אָ ִבי וּמֵ אֶ ֶרץ מוֹלַ ְד ִתּי וַאֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ִלי וַאֲ ֶשׁר נִ ְשׁבַּ ע ִלי לֵ אמֹר
ְלז ְַר ֲע אֶ ֵתּן אֶ ת הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת הוּא י ְִשׁלַ ח ַמ ְלאָ כוֹ ְלפָ נֶי וְלָ ַק ְח ָתּ ִא ָשּׁה ִל ְבנִ י ִמ ָשּׁם.
אברהם מבטיח לאליעזר מלאך שילך איתו ,והוא זה המכונה בפסוקים 'האיש' .כל איש לשון
שבמקרא לשון חשיבות .אם כן ,עם אליעזר הלך מלאך צמוד ,שהיווה חלק בפרשת הלקיחה
של רבקה.
עכשיו מה שנותר לנו זה לעיין שוב בפסוקים וללמוד את הפרק עם הגילוי החדש שלמדנו,
ולהתמודד עם השאלות שעולות מכך .וישנם כאלה.

