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 חיי שרה
 ר נבנצל שליט"אהפרשה על פי תורתו של הרב אביגד רעיונות על 

ר לֹו"אברהם אבינו שולח את עבדו  ֶׁ ָכל ֲאש  ל ב ְ ֵּ ֹש  יתֹו ַהמ  ֵּ שלא  ליצחק בנו ומזהירו לקחת אישה )בראשית כד, ג( "ְזַקן ב 

ְצָחק"מבנות הכנעני  היקח איש י ְליִּ ְבנִּ ה לִּ ָ ש   ָ אִּ ְך ְוָלַקְחת  לֵּ ֵּ י ת  ל מֹוַלְדת ִּ י ְואֶׁ ל ַאְרצִּ י אֶׁ אולם אינו מפורש )שם ד(  "כ ִּ

י חז"ל אומרים שהוא אליעזר המוזכר בברית בין בתרים  העבד המוזכר בפסוק הנ"ל;במקרא מי זה  יתִּ ֵּ ק ב  ֶׁ ש  ן מֶׁ "ו בֶׁ

ר"  זֶׁ יעֶׁ ק ֱאלִּ ש ֶׁ ֶׁ מ  אלא שעברו מאז כשבעים שנה, שכן )רש"י שם(  ''דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים'')שם טו, ב( הו א ד ַ

כשנולד יצחק, ויצחק היה בן ארבעים שנה כשנשא את אברהם היה בן שבעים שנה בברית בין הבתרים ובן מאה שנה 

רבקה, ובפרק זמן כזה עלולים להתחלף כמה אנשים במשרה זו, אם כן מנין שעבדו זקן ביתו המוזכר בפרשתנו הוא 

 אליעזר? כך שואל מו"ר הרב נבנצל שליט"א.

ואם התורה אמרה במקום אחד שבן משק ( )שם רש"י י, כה ''לא בא הכתוב לסתום אלא לפרש''אומר הרב: כלל נקוט בידינו: 

ר לֹו" ביתו הוא דמשק אליעזר, ממילא גם כאן מדובר עליו והוא  ֶׁ ָכל ֲאש  ל ב ְ ֵּ ֹש   )ילק"ש(''מושל בתורת רבו'' "ַהמ 

ר אליעזר מגיע לארם נהרים ומתפלל שהקב"ה יזמן לו את האישה המתאימה ליצחק ע"י סימן:  ֶׁ ֲעָר ֲאש  "ְוָהָיה ַהנ ַ

לֶׁ  ְצָחק"אַֹמר אֵּ ָך ְליִּ ָ ְלַעְבד ְ ה אָֹתה  הַֹכְחת  קֶׁ ְ יָך ַאש  ֶׁ ַמל  ה ְוַגם ג ְ תֵּ ְ ה ְוָאְמָרה ש  ֶׁ ת  ְ ש  ְך ְואֶׁ י ָנא ַכד ֵּ )שם כד,  יָה ַהט ִּ

לא התפרש במקרא האם אברהם הדריך את אליעזר להתפלל ולבקש סימן או שאליעזר פעל על דעת עצמו והתורה יד( 

ש מאוחר יותר בשעת מעשה; יתכן שאליעזר החליט על כך על דעת עצמו ולכן לא פירטה בשעת הציווי כיון שיתפר

ה" נאמר בחזרתו:  ר ָעש ָ ֶׁ ים ֲאש  ָברִּ ל ַהד ְ ת כ ָ ְצָחק אֵּ ד ְליִּ בֶׁ ר ָהעֶׁ ֵּ ומשמע שיצחק לא ידע מה אליעזר )שם סו( "ַוְיַספ 

קה היא האישה המתאימה לו. שאכן רב חהיה אמור לעשות ועל כן יש צורך שישמע את השתלשלות הדברים כדי להיווכ

אולם גם אם נניח שהוא התפלל בהוראת אברהם, התפילה הרי יצאה מעומק לבו, אחרת זו לא תפילה אלא עקימת 

שפתיים בעלמא. ההלכה קובעת שחייבים להתפלל שלוש פעמים ביום ולקרא קריאת שמע עם ברכותיה, ברכות השחר 

, 97עד דף  13המתפלל ולא מפני שצריך לקרא מהסידור מדף וכד', אך האמירה צריכה לבוא מעומק לבו של 

ה" וכשאליעזר מתפלל באופן כזה ה' מקיים בו  ֱענֶׁ י אֶׁ ְקָראו  ַוֲאנִּ ם יִּ רֶׁ ואכן טרם שסיים תפילתו )ישעיהו סה, כד( "ְוָהָיה טֶׁ

חו  "וַ רבקה מזדמנת לפניו, הרי לנו סימן מובהק שתפילתו נבעה מעומק לבו. ומיד הוא מודה על זה:  ַ ת  ְ ש  יש  ַוי ִּ ֹד ָהאִּ ק  י ִּ

י" ַלה': ם ֲאדֹנִּ עִּ ֹו מֵּ ת  ֹו ַוֲאמִּ ר לֹא ָעַזב ַחְסד  ֶׁ י ַאְבָרָהם ֲאש  רו ְך ה' ֱאלֹקי ֲאדֹנִּ ָ ר ב  אות הוא  כז(-)בראשית כד, כו ַוי ֹאמֶׁ

מציאת  שהוא מזדהה עם מה שביקש למרות שבקשתו מהווה ניסיון גדול עבורו; הוא היה מעדיף שלא להצליח במשימת

שה' יסייע בידו  -נגד רצון עצמו  -את בתו היחידה של אליעזר, ואעפ"כ הוא מתפלל  אאישה ליצחק כדי שיצחק ייש

          ומבטל את דעתו מפני דעת אדונו.  )עיין עלון תשע''ד(במציאת אישה לבן אדונו ומראה בכך גדולה מיוחדת 

ל אליעזר. לפי אחד המדרשים אליעזר הוא אחד מתשעה ישנם מדרשים לכאורה חלוקים לגבי מעלת אישיותו ש

כלומר, שהוא מילא את תפקידו בעולם הזה באופן כ"כ מושלם עד  )ילק"ש בראשית רמז עו'(האנשים שנכנסו חיים לגן עדן 

שלא נזקק לטעום טעם מיתה, דהיינו היפרדות הגוף מהנשמה, ונכנס עם גופו לגן עדן. לפי מדרש זה הדבר אירע מיד 

אחר שהביא את רבקה ליצחק, ואולי בגין התבטלות מוחלטת כלפי רצון אדונו, דבר שהביא אותו להשלים את תפקידו ל

 בעוה"ז. 

אליעזר הוא עוג מלך הבשן שיצא להילחם במשה ובישראל בדרכם לארץ,  )ילק"ש חוקת רמז תשסה'(אולם לפי מדרש אחר 

קרא למדרש זה שכן כשמשה וישראל רוצים לעבור דרך ארץ ונהרג במלחמה זו. ויתכן שישנה ראיה מפשוטו של מ

הבשן אינם שולחים שליחים לבקש מעוג רשות לעבור כשם ששלחו למלך סיחון ולמלך אדום, ובכלל למה להם 

כך לארץ הבשן? הלא הם עוברים את הירדן דרך יריחו מול ארץ סיחון, וארץ עוג היא  לישראל להגיע צפונה כל

ריחו! אולם אם נסביר שעוג מלך הבשן הוא אליעזר עבד אברהם הכל מיושב, כיון שמה שקנה במרחק רב צפונה מי

 עבד קנה רבו ואם כן ארץ הבשן שייכת לישראל וממילא אינם זקוקים לשלוח שליחים לבקש רשות לעבור.

ר זצ"ל אומר: האם המדרשים הללו אכן חלוקים לגבי אישיותו של אליעזר? התשובה לכאורה היא כן, אולם הרב דסל

, שני הצדדים אמת אלא שכל אחד מלמד בחינה שונה (353)מכתב מאליהו ח"ג עמ'  ''בענייני אגדה וקבלה לא שייך מחלוקת''

מחברו. לכן, אומר הרב, אולי אפשר לומר שנשמתו של אליעזר נחלקה למספר חלקים: חלק מנשמתו אכן הגיע לתיקון 

 ה נשאר בעוה"ז ונלחם במשה ובישראל. מושלם ונכנס בחיים לגן עדן, וחלק ממנ

אולי זה  יתכן שאין זה דבר מיוחד לאליעזר;)אם כי יצאו בטהרה מפי השליט( והנה מוסיף הרב על הרעיון הזה בהסתייגות מסוימת 

קורה אצל כל אחד מאתנו, שאחרי מאה ועשרים שנה בהגיענו ליום הדין הגדול נשמתנו מתחלקת והחלקים הטובים 

 .םן עדן והפגומים יצטרכו לעבור תיקון בגיהינוהולכים לג

אישה שהיתה נשואה לכמה אנשים עם מי תשב בגן עדן? לפי מה שאמרנו יתכן )הרה"ג רי"חיים( מובא בשו"ת רב פעלים: 

שחלק מנשמתה ישב עם בעל אחד וחלק עם בעל אחר; החלק שהיגיע לתיקונו ע"י המצוות שקיימה בחיי הבעל הראשון 

 ל הראשון, והחלק שהיגיע לתיקונו ע"י המצוות שקיימה בחיי בעלה השני ישב עם הבעל השני.ישב עם הבע

כב' מר חשוון  625גיליון מס' 

 תשע"ח



כמובן שתפקידנו הוא לתקן את כל חלקי נשמתנו; לא מספיק שהרוב יהיה בסדר. הרב סיפר שפעם באה אישה אחת 

העניק לה תעודת לבקש ממנו שיתן אישר כשרות על המוצרים שהיא מוכרת על מנת ש"אגודת ישראל" יסכימו ל

כשרות. הרב שאל אותה האם כל המוצרים שהיא מוכרת הם באמת כשרים והיא ענתה: 'תשעים אחוז'. כמובן שתשעים 

אחוז לא מספיק כדי להעניק תעודת כשרות, וכמו כן גם הקב"ה לא נותן 'הכשר' על הנשמה אם היא לא מאה אחוז 

 בסדר.

צרכינו אנחנו מבקשים דעת, תשובה, רפואה, וכו'. אולם אל לנו בחזרה לנושא התפילה, כשאנחנו מתפללים על 

להסתפק בכך, שכן התפילה היא 'עבודת ה' ולא עבודת עצמינו, ועל כן כשמתפללים צריכים לבקש את כל הדברים 

רך אתה ריבונו של עולם רוצה לב ''וטוב בעיניך לברכנו'',הללו מפני שה' רוצה שכך יהיה, כפי שאנו אומרים בתפילה 

אותנו, ממילא אנו רוצים שיתמלא רצונך בעולם. וכשבאה עלינו איזה צרה ח"ו, וכפי דברי חז"ל גם השכינה מצטערת, 

 להתפלל לא רק שה' יסיר את הצער מתוכנו אלא גם להתפלל על השכינה שלא תצטער, וזו תהיה עבודת ה' אמתית.     

 

 חלבה יצחק   שלום שבת

                       
 

הרב הרב יעקב חי בן מרגלית, , יוסף שלום ב"ר אברהם וחיה מושאלעילוי נשמת אאמו"ר אברהם )אלברטו( בן מרים חלבה , הג"ר 

הרב חנן פורת בן שולמית, עמידרור בן שרה, עוזיאל זוסיא בן יעקב משה, מתתיהו אריה לייב בן דבורה,  ,צוקרמן בן שרהאברהם 

מרדכי שמעון בן דאדא,  דוד, גרשום בן חנה, מנשה בן שרה, מרדכי מורד בן חנה, מנחם בן לאה, אבנר יחיאל בן רחל, חיים בן יוסף

שמעון מנחם נחום בן אליעזר ליפא,  יחזקאל,אילן בן  ,עמרם בן עישהמסעוד בן עליה,  ן שמחה,מאיר ירחמיאל ב שלמה בן פורטונה,

יצחק אביאתר בן ברוך הי"ד, משה בן פלור, זאב בן ברכה, עמרם בן אסתר, שלמה חי בן מזל טאוס, מורדכי שלום בן רחל, בן עישה, 

עד מיכאל בן -ליאייל בן עירית תשורה הי"ד, יעקב נפתלי בן רחל הי"ד, גיעקב בן רחל, יעקב בן מרים, ניר יהודה בן מיכל, , בן אסתר

 אליהו בן נעמי,אליעזר בן צבי וציפורה,  שלמה בן שמחה,יהודה בן אסתר,  יוסף ברוך בן תמר, ,דודי רחמים בן חנהבת גלים הי"ד, 

הרבנית שפרה אהרון בן סלחה, בן אסתר,  גץ נוריאל יחיאלמאיר טובי בן ליטא, דוד בן שרה,  בנימין בנדט בן יוסף,שמעון בן דינה, 

שרה רחל בת רבקה, שרה רחל בת בוליסה, שושנה בת רוזה, ; שרה חנה לויזה בת פאנישרה בת מרים,  טליה חנה בת מלכה, בת לאה,

יהודית  בת שרה, רחל בת סוליקה, אלסירה ברוריה בת מרגלית, אילנה בת רחל, מזל פורטונה בת שרה,שרה בת שולמית, בת רוחמה, 

                                ת.נ.צ.ב.ה.                      , רינה בת אסתר, רחל בת שרה, שרה בת מריםשרה בת קיז'הפרלה בת גוטי,  בת עזיזה, אוז'ני בת רוזה,
 ללא תשלום לזיכוי הרבים  jalabe@neto.net.il המעוניין לקבל כל שבוע את העלון בדואר אלקטרוני ניתן לשלוח בקשה למייל:

  השיחה נערכה על פי הבנתו של העורך. כל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד. 

   ניתן לעיין בעלונים קודמים באתר  
 http://sites.google.com/site/rabbinebenzahl  

  תרוסילביה רות בת אס רפואתה השלמה של אורלי בת דונהל ה יהיה מוקדשלון זע 
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