
  התשע" –לפרשת חיי שרה 

  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 

 .אדוניו   והוא מוצא את רבקה בת בתואל אשר היא כלילת מעלות וממשפחתו של  מתקבלת
 .אליעזר מכונה בשני תארים בפסוקים

 :עבד. שם זה מופיע כשם העיקרי, ולהלן חלק מהפסוקים .1
 ...ַוִּיַּקח ָהֶעֶבד ֲעָׂשָרה ְגַמִּלים ִמְּגַמֵּלי ֲאֹדָניו ַוֵּיֶל י

 .    .ַוָּיָרץ ָהֶעֶבד ִלְקָראָתּה ַוּיֹאֶמר ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט ַמִים ִמַּכֵּד יז .
י ֶכֶסף ֵצא ָהֶעֶבד ְּכלֵ ַוּיֹו גנ ָוה.ֶׁשר ָׁשַמע ֶעֶבד ַאְבָרָהם ֶאת ִּדְבֵריֶהם ַוִּיְׁשַּתחּו ַאְרָצה ַליהַוְיִהי ַּכאֲ  

  .ּוְכֵלי ָזָהב ּוְבָגִדים ַוִּיֵּתן ְלִרְבָקה ּוִמְגָּדֹנת ָנַתן ְלָאִחיָה ּוְלִאָּמּה
ָקה ָבֲרכּו ֶאת ִרבְ ַויְ  ס יו.ָנׁשָ אֲ ֶאת ֶעֶבד ַאְבָרָהם ְוֶאת ַוְיַׁשְּלחּו ֶאת ִרְבָקה ֲאֹחָתם ְוֶאת ֵמִנְקָּתּה וְ  נט .

ה ַוָּתָקם ִרְבקָ   אס ְנָאיו.ר ׂשֹ ַוּיֹאְמרּו ָלּה ֲאֹחֵתנּו ַאְּת ֲהִיי ְלַאְלֵפי ְרָבָבה ְוִייַרׁש ַזְרֵע ֵאת ַׁשעַ 
.ד ֶאת ִר ֶעבֶ הָ  ַוִּיַּקח ְוַנֲעֹרֶתיָה ַוִּתְרַּכְבָנה ַעל ַהְּגַמִּלים ַוֵּתַלְכָנה ַאֲחֵרי ָהִאיׁש א ּבָ סבְוִיְצָחק  ְבָקה ַוֵּיַל

ִּיָּׂשא ֵעיָניו וַ ִלְפנֹות ָעֶרב  ָּׂשֶדהּבַ ּוַח ַוֵּיֵצא ִיְצָחק ָלׂש  סג ִמּבֹוא ְּבֵאר ַלַחי ֹרִאי ְוהּוא יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב.
ל ֵמַעל ק ַוִּתּפֹ ְצחָ יִ ת ֵעיֶניָה ַוֵּתֶרא ֶאת ַוִּתָּׂשא ִרְבָקה אֶ  סד ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְגַמִּלים ָּבִאים.

ִני ֶעֶבד הּוא ֲאדֹ הָ ּיֹאֶמר נּו וַ ַוּתֹאֶמר ֶאל ָהֶעֶבד ִמי ָהִאיׁש ַהָּלֶזה ַהֹהֵל ַּבָּׂשֶדה ִלְקָראתֵ  סה ַהָּגָמל.
 ָעָׂשה רׁשֶ אֲ ַוְיַסֵּפר ָהֶעֶבד ְלִיְצָחק ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים  ַוִּתַּקח ַהָּצִעיף ַוִּתְתָּכס.סו

  
 :האיש. כמופיע בפסוקים אלו  .2

 .ְוָהִאיׁש ִמְׁשָּתֵאה ָלּה ַמֲחִריׁש ָלַדַעת ַהִהְצִליַח ְיהָוה ַּדְרּכֹו ִאם לֹא
 .ַוִּיֹּקד ָהִאיׁש ַוִּיְׁשַּתחּו ַליהָוה 

ה ִדֶּבר ּכֹ ֲאֹחתֹו ֵלאֹמר  י ִרְבָקהרֵ בְ ַוְיִהי ִּכְרֹאת ֶאת ַהֶּנֶזם ְוֶאת ַהְּצִמִדים ַעל ְיֵדי ֲאֹחתֹו ּוְכָׁשְמעֹו ֶאת ִּד 
ָּמה רּו ְיהָוה לָ ּבְ ר ּבֹוא ּיֹאמֶ ֵאַלי ָהִאיׁש ַוָּיבֹא ֶאל ָהִאיׁש ְוִהֵּנה ֹעֵמד ַעל ַהְּגַמִּלים ַעל ָהָעִין. לא וַ 

ַמִּלים ַוִּיֵּתן ַוְיַפַּתח ַהּגְ  ְיָתהּבַ יׁש הַ ַתֲעֹמד ַּבחּוץ ְוָאֹנִכי ִּפִּניִתי ַהַּבִית ּוָמקֹום ַלְּגַמִּלים. לב ַוָּיבֹא ָהאִ 
 ֹוִאּת ֶּתֶבן ּוִמְסּפֹוא ַלְּגַמִּלים ּוַמִים ִלְרֹחץ ַרְגָליו ְוַרְגֵלי ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר

 :התמיהה הגדולה היא בפסוק שבו הם מופיעים יחד
  

לפסוק  השל"ה הקדוש על מנת לענות על הכפילות התמוהה ושינויי השמות, מפנה אותנו
 :ו אברהם מעודד את אליעזר בסיכויי הצלחת השליחות המורכבתשב

ֵהי ַהָּׁשַמִים ֲאֶׁשר ְלָקַחִני ִמֵּבית ָאִבי ּוֵמֶאֶרץ מֹוַלְדִּתי ַוֲאׁשֶ  ַּבע ִלי ֵלאֹמר י ַוֲאֶׁשר ִנְׁש ֶּבר לִ ר ִּד ְיהָוה ֱא
 . ִאָּׁשה ִלְבִני ִמָּׁשם ְוָלַקְחּתָ ְלָפֶני הּוא ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ְלַזְרֲע ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת

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
  

הפרק עם הגילוי החדש שלמדנו, עכשיו מה שנותר לנו זה לעיין שוב בפסוקים וללמוד את 
 .ולהתמודד עם השאלות שעולות מכך. וישנם כאלה

   

  

   


