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  [ז]

ֹיֵצאת ֲאֶׁשר ֻיְּלָדה  ַוְיִהי הּוא ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּבר ְוִהֵּנה ִרְבָקה(כד, טו) 

  ִלְבתּוֵאל ֶּבן ִמְלָּכה ֵאֶׁשת ָנחוֹ 

  ר ֲאִחי ַאְבָרָהם ְוַכָּדּה ַעל  ִׁשְכָמּה:

  "הוא טרם" ולא "טרם כלה הוא"מדוע כתוב 

 דרכי 1לפי. יוצאת רבקה והנה לדבר כלה טרם הוא ויהי) טו(

 דלפי, הענין אך. לדבר הוא כלה טרם ויהי למכתב ליה הוה הלשון

                                                 
ַוְיִהי הּוא ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּבר ְוִהֵּנה ִרְבָקה מהו הלשון " ,ליישב ,[ז] תוכן דבריו 1

וצריך  ,לכאורה אינה במקומה לפי דרכי הלשון ,דהמילה "הוא" ,"ֹיֵצאת

 ְלַדֵּבר ְוִהֵּנה ִרְבָקה ֹיֵצאת ]הּוא[ֶטֶרם ִּכָּלה  )הּוא( ַוְיִהילהיות לאחר הפעולה "

משך הו ,נראית מיותרת "הוא"דהמלה  עוד דקדוק, כו'". [ויש להוסיף

   .]לא מעיר על זה כדרכו שאינו מאריך בקדוקים חכמה

כיון שאליעזר ביקש מה' הוכחה מי היא בת  ,דהנה ,ומבאר המשך חכמה

והנערה  ,שעושה סימן שיבקש מים לשתות ,לה' התפלל ,זוגו של יצחק

ותבקש לתת לשתות אף  ,ותוסיף מעצמה על בקשתו ,תמלא בקשתוש

' , ולפיכך עשה הונקבלה תפלתו ,היא הנערה הראויה ליצחק ,לגמלים

מפני הנסיון  ,סיבב ה' שרבקה תצא למעיין כו' ,ולפי זהשרבקה יצאה כו'. 

 כלומר שסיבב ה' ,הוא המסובב ,זה שיצאה רבקה ,אם כן ,שעשה אליעזר

שבשבילה סיבב  ,שהיא הסיבה ,כדי לעשות בקשת אליעזר שרבקה תצא כו'

  .ה' את המסובב

 ,אלא להפך הוא ,אבל באמת לא כן הדברים כפי שנראים בעין בשר ודם

 ,שכיון שנתקבלה תפלתו של אליעזר להראות לו מי היא בת זוגו של יצחק

שם ה' בפי  ,שכיון שרבקה יצאה כו' ,שם ה' בפי אליעזר לעשות נסיון זה

ה' שרבקה תצא  אם כן לא סיבב ,שיראה אותה זה נסיוןשיעשה אליעזר 

שאליעזר  סיבב ה' ,רבקה יצאהשכיון בגלל שאליעזר עשה נסיון זה, להפך, 

סיבב  מחמתוש ,ה הדבר, וזה שרבקה יצאה היויראה אותה ,יבקש דבר זה

  .ר הוא מה שסיבב ה'זוהנסיון שעשה אליע ,והיא הסיבה ,ה'

 משמעו שמפני ",ויהי"דהנה לשון  ,היטב לשון הכתובפי זה מבואר  ועל

 .ה יצאהשנתקבלה בקשתו והנער ,לכן ויהי כו' ,שביקש אליעזר על הנערה

שם ה' בפיו בקשה  ,שמפני שהנערה יצאה ,אבל כיון שהדברים הם להפך

דלשון ויהי משמע סיבה לבוא  ,"הוא טרם כילה לדבר לכן כתוב "ויהי ,זו

ֶטֶרם ִּכָּלה  )הּוא( ַוְיִהי"ואם היה כתוב , שמפני המטרה ויהי כך וכך ,למטרה

 ,שסיבב ה' שרבקה יוצאה ,כו'" היה משמעו ְלַדֵּבר ְוִהֵּנה ִרְבָקה ֹיֵצאת ]הּוא[

ַוְיִהי הּוא ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּבר " ,לכן כתוב להפך ,מחמת הנסיון שאמר אליעזר

סיבב ה' שיעשה אליעזר  ,שמחמת שרבקה יצאה ,לומרכ ,"ְוִהֵּנה ִרְבָקה ֹיֵצאת

 ,סיבב ה' "הוא טרם כילה לדבר"שמה  ,וכך לשון הכתוב "ויהי" ,נסיון זה

 יוצאת שרבקה ומה, הסיבה אהו אליעזר של הבקשה ,הנראה

 רצה השם כי, כן לא האמת אולם. המסובב הוא שכמה על וכדה

 אליעזר בפי הדברים שם, יצחק של זוגו בת שרבקה להראות

 כן ואם. זוגו בת שרבקה מזה וידע, מים בהשקיית נסיון עשהיש

 וזה. אליעזר זה שידבר הוא והמסובב, הסיבה היא רבקה יציאת

, היינו, לדבר כלה טרם שהוא ,שהיה הוא מה ,ויהי ,שאמר

 במחשבה לבו אל שדבר 2או. בזה ק"ודו, מהשם היה שדיבורו

  ויעשה נסיון זה. זה תוכן דבריו. ,סיבב ה' שאליעזר ידברש

ומאי נפקא מינא אם סיבב  ,מה נתכון המשך חכמה בזה ,צריך ביאוראבל [

או שסיבב ה' שאליעזר  ,שעשה אליעזרשיצליח הנסיון ה' שרבקה תצא כדי 

לא היה  ,שאם אין דברים בגו ,ואין ספק ,עשה נסיון זה מפני שרבקה יצאה

 ,אבל האמת .הכתוב משנה הלשון להשמיענו דבר שאין בו מוסר ולימוד

אברהם ביקש אשה ליצחק שכל בית דהנה  ,שדבר גדול מאוד למדנו הכתוב

דרכו של אברהם בפרסום אלקותו  והם יחד ימשיכו את ,ישראל ישען עליה

עולם שלם ראוי לשים לב מהו הדבר העיקרי שעליו יבנה  ,אם כן ,יתברך

אין בהכרח שהעיקר  ,אם הנסיון בא לאליעזר מעצמו ,והנה .של עבדי ה'

אלא שה' סיבב שתתקבל  ,שהרי אליעזר הוא זה שעשה נסיון זה ,הוא החסד

 ,אבל לאור דברי המשך חכמה .קהיא בת זוגו של יצח מיבקשתו להראות לו 

שהרי ה' היה יכול לעשות אלפי סוגי  ,התורה מגלה לנו מה הוא העיקר

ללמדנו מוסר ולאלפנו  ,ולא שם בפיו של אליעזר אלא נסיון זה ,נסיונות

ולא בא נסיון זה  ,שחסד הוא היסוד שעליו נשען כל בית ישראל ,בינה

   א נפלא מאוד בס"ד]והו ,אלא ה' שם אותו בפיו ,לאליעזר מעצמו

 . ומבארעוד דרך נפלאה בא המשך חכמה ליישב מהו שינוי הלשון "הוא" 2

לכן כתוב  ,מהנסיון שעשהמר, שרק הוא בלבד ידע מהשבא הכתוב לו

הכל  ,וכל המופת [שרבקה יצאה] ,כל ההויה [ויהי] ,כלומר ,"ויהי" "הוא"

  .כיון שדיבר במחשבתו ולא בפיו ,הוא לבדו ידע ,היה רק "הוא"

 ,ומדוע באמת לא דיבר בפיו ,הכתוב , מה נתכון בזהוגם כאן צריך ביאור[

אף על שלא  ,אבל באמת .הוא לבדו יודע מה דיבר ,הרי גם אם אומר בפיוו

להלן הוא מפורש שהיו אנשים  ,בכתוב אם היה אליעזר לבדוכאן מפורש 

פירש ו ",ְׁשּתּו הּוא ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִעּמוֹ ַוֹּיאְכלּו ַוּיִ "נד) כדכתיב ( ,עמו

האנשים החשובים של בית  -(י) וכל טוב אדוניו וז"ל "לעיל  הרשב"ם

אם היה  ,אם כן ." עכ"לוא שנאמר לפנינו והאנשים אשר עמואברהם. ה

לאחת  ירוץאחד האנשים חשש אליעזר ש ,אליעזר אומר בפיו את הנסיון

לכן מגלה לנו הכתוב שאף אחד בעולם לא  ,ויספר לה את הנסיון ,הנערות

, כיון שלא דברו בפיו ,מהנסיון שעשהרק הוא ידע ו ,ידע מה שדבר אליעזר

ופירש זה הוא  .ויספרו לאחת הנערות שלא ישמעו האנשים שעמו כדי
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  .3לבדו אליו רק היו והמופת ההויה כן אם, לבד

   

  [ח]

א ְיָדָעּה  (טז) כד)פרק ( ְוַהַּנֲעָר ֹטַבת ַמְרֶאה ְמֹאד ְּבתּוָלה ְוִאיׁש 

(יז) ַוָּיָרץ ָהֶעֶבד ִלְקָראָתּה ַוֹּיאֶמר  ַוֵּתֶרד ָהַעְיָנה ַוְּתַמֵּלא ַכָּדּה ַוָּתַעל:

: (יח) ַוֹּתאֶמר ְׁשֵתה ֲאֹדִני ַוְּתַמֵהר  ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט ַמִים ִמַּכֵּד

(יט) ַוְּתַכל ְלַהְׁשֹקתוֹ ַוֹּתאֶמר ַּגם  ַעל ָיָדּה ַוַּתְׁשֵקהּו: ַוֹּתֶרד ַּכָּדּה

(כ) ַוְּתַמֵהר ַוְּתַער ַּכָּדּה ֶאל  ִלְגַמֶּלי ֶאְׁשָאב ַעד ִאם ִּכּלּו ִלְׁשֹּתת:

  ַהֹּׁשֶקת ַוָּתָרץ עוֹד ֶאל ַהְּבֵאר ִלְׁשֹאב ַוִּתְׁשַאב ְלָכל ְּגַמָּליו:

  ובפסוק כ בארמדוע כתוב בפסוק טז עינה 

                                                 

ללמדנו  ,שכיון שה' עשה נסיון זה לעיל, השלמה למה שפירש המשך חכמה

שרבקה  ,למדנו הכתוב ,מוד שכל בית ישראל נשען עליושחסד הוא הע

   ]ולא רץ אחד מאנשי אליעזר לספר לה מהות המופת ,עמדה בנסיון זה

תמצית דבריו שהנסיון שעשה אליעזר אינו מפי עצמו אלא ה'  3

שם אותו בפיו ומפני שרבקה יצאה כו' לכן שם בפיו נסיון זה 

ה לכן כתוב ויהי הוא ללמדנו שחסד הוא העיקר וה' עשה נסיון ז

כו' שסיבב ה' דבר זה מפני שרבקה יצאה. או שבא הכתוב ללמד 

  והיה הוא לבדו בזה. ,שאף אחד לא שמע נסיון זה

 

 ,היינו אל המעיין ,הנה בפסוק טז כתוב ותרד העינה[ח] תוכן דבריו,  4

מוכח שהיה אותו  ,מלשון "עוד" ",ותרד עוד אל הבאר"כ כתוב ובפסוק 

 ,ועוד .מדוע כתוב בתחלה מעין ולאחר מכן באר ,אם כן יש לדקדק ,מקום

  .ואם מעין אינו באר ,אם באר אינו מעין

אבל באר הוא מעיין  ,אינו מאגר מים כבור מים ומבאר המשך חכמה דבאר

עד אינו נובע בקל וחופרים עמוק באדמה לפעמים מעין אלא ש ,נובע

ולכן בלשון  ,שים בניה סביב הבאר להחזיק את המיםועו ,שמוצאים מים

  .תורה מעין ובאר חד הוא

א תדהנה אי ,פתח הכתוב בלשון עינה ומסיים בלשון בארולפי זה יובן מדוע 

ותרד העינה ותמלא כדה ) וז"ל "חיי שרה פרשה ס סימן הבמדרש רבה (

מים מיד וזו כיון שראו אותה ה ,ותעל, כל הנשים יורדות וממלאות מן העין

 ,והוא מלשון עין ,שנובע בקלות ,ולכן כתוב בלשון מעין ע"כ, "עלו

אבל כאשר ירדה להשקות  ,שאליעזר היה צופה ומביט בעינו לראות

לכן כתוב  ,וירדה "לבאר" לשאוב מים ,המים לא עלו לקראתה ,לגמלים

והוא ראיה לשיטת  ,שבלשון תורה באר ומעין חד הוא ומכאן מוכח, ,באר

שכתב הטעם שנהגו לכתוב  ,(סימן קכח, ס"ק טז)שמואל באבן העזר  הבית

וכתב הטעם  ,ולא כותבים בארות ,שהיא על נהרות ומעינותבגט מקום העיר 

 ,מי מעיינות ןכם כי בארות ג ,דנכלל בכלל מי מעיינות ,ואפשרוז"ל " ,בזה

והראיה  ומכאן ראיה לדבריו. ," עכ"לעד שנמצא המעיין םאלא שחופרי

. גמליו לכל ותשאב הבאר אל עוד ותרץ 'וכו העינה ותרד) כ טז(

(אבן העזר סימן קכח,  שמואל כהבית בתשובה הוכחתי 4מזה

 בלשון הוא 5וכן. תורה בלשון הן אחד ובארות דמעיינות ,ס"ק טז)

 מעיינות ב"י לו למלא גוריון בן נקדימון גבי ב, יט תענית חכמים

 והיה, כך כל נובעים היו דלא(ד"ה ואני)  שם י"רש ויעוין. מים

 לשאוב דכשהלכה, ויתכן. כדמשמע סביבם ובנין חפירה ידי על

, (חיי שרה ס, ה) רבה כמדרש לקראתה המים עלו, ולאליעזר לה

 בכתי ולכן, בעינו כצופה וזה, לקראתה ומביט כמחכה והוא

 להבאר לירד מוכרחת והיתה, המים עלו לא גמלים וגבי. העינה

  .6ק"ודו, ותשאב

  ית יבואר להלן.מתענ
, יט(דגרסינן בתענית  ,עוד ראיה מביא המשך חכמה דמעיין ובאר חד הוא 5

תנו רבנן: פעם אחת עלו כל ישראל לרגל לירושלים ולא היה להם מים ) "ב

לשתות. הלך נקדימון בן גוריון אצל הגמון אחד, אמר לו: הלויני שתים 

ם עשרה עינות מים. ואם עשרה מעיינות מים לעולי רגלים, ואני אתן לך שתי

הריני נותן לך שתים עשרה ככר כסף. וקבע לו זמן. כיון  -איני נותן לך 

ו היו להנה מבואר שמעיינות הל .כו'" ע"כ שהגיע הזמן ולא ירדו גשמים

אלא  ,םילא מגשמממעיין אינו מתש ,והוא פלא ,מתמלאים על ידי הגשמים

שהרי אין לו  ,הלוואה היא זואיזה  ,ועוד היה קשה לרש"י ,נובע מעצמו

  .ואין זה פרעון חוב משל עצמו ,ומה' הם הגשמים ,לשלם אלא ממי גשמים

כלומר, שירדו  -ואני אתן לך שנים עשר מעיינות מים וז"ל "רש"י לפיכך פ

גשמים ויתמלאו כל המעיינות מים, אותן מעיינות לא היו נובעים מים כל 

שלא  רש"י, הנה פירש ." עכ"לינותנן מתמלאין מאיליהן כשאר מעיכך, ואי

ואף על פי  ,אלא הבטיח לו שירדו גשמים ויתמלאו הבארות ,לוה ממש

 ,פירש רש"י אותן מעיינות לא היו נובעים מים כל כך ,שמעיין נובע הוא

הנה מבואר לשון  .ם גם לגשמיםיאלא היו צריכ ,ואינם מתמלאים מאליהם

  .מעיין ובאר חד הוא

אין  ,"כדמשמע סביבם ובנין חפירה ידי על שהיה" ומה שכתב המשך חכמה

דאם לא היה בנין וחפירה לא היו המעיינות  ,אלא כך משמע ,זה בלשון רש"י

ולפי זה באר הוא בנין שעושים  ,ולכן נקרא באר ,מחזיקים את מי הגשמים

וכן  ,כדי להחזיק את המים הנובעים על ידי שחופרים עמוק ומוצאים מים

 הממלאים את הבארות.הגשמים על ידי 
לכן  ה,כששאבה מים לאליעזר המים עלו לקראתתמצית דבריו:  6

שהביט אליעזר איך המים עולים  ,כתוב עינה מלשון עין צופה

 ,אתהלקר המים לא עלו ,כששאבה לגמלים המיםאבל  ה,תראלק

שמעיין  ,ובאר ומעין הוא אותו הדבר .וירדה לבאר לשאוב

 ,והם באר ,חופרים חפירה שינבעו ,שמימייו אינם נובעים בקלות

  שבאר ומעיין חד הוא.



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ג

    

  [ט]

יט) ַוְּתַכל ְלַהְׁשֹקתוֹ ַוֹּתאֶמר ַּגם ִלְגַמֶּלי ֶאְׁשָאב ַעד ִאם ִּכּלּו , כד(

  ִלְׁשֹּתת:

 מדוע שאבה לגמלים ללא שביקש ולאליעזר רק לאחר ביקש

 לחוש צריך שאדם 7למדנו. אשאב לגמליך גם ותאמר) יטכד, (

 ,נא הגמיעיני שבקש אחרי, ולאליעזר .עצמו על ושמירתו ,לעצמו

 כמו אחר על מוטל ,חיים בעלי צער משום, בהמות אבל. לו נתנה

 אבל, עצמו ידי על אדם דקוצץ 8הלכה למדנו ומזה. הבעלים על

 היא ערוכה ומשנה, דעת בה שאין מפני, בהמתו ידי על קוצץ אינו

 שלא אף להם נתנה ולכן, )צג, א(בבא מציעא  הפועלים בסוף

 עבור חבירו להטריח ארץ דרך שאין מפני, ביקש שלא ומה. ביקש

  .9ופשוט, בהמותיו

                                                 

 
 ,א. מדוע לא הביאה מים לאליעזר לפני שביקש :[ט] תוכן דבריו ליישב 7

מדוע לגמלים הביאה בלי שביקש. ג. כשם שנתנה לגמלים לפני שביקש. ב. 

  .וביקש רק על עצמו ,מדוע באמת לא ביקש אליעזר שתתן לגמלים

אבל  שמור עליו,שאדם צריך לשמור על עצמו ואין לאחר צורך ל ,ומבאר

כיון שיש בזה משום צער שמור עליהם, על בהמותיו גם לאחרים יש חובה ל

לכן לכל אדם יש מצוה משום  ,ואין להם דעת לשמור על עצמן ,בעלי חיים

ליעזר רק לאחר לפיכך לא נתנה מים לא ,צער בעלי חיים לשמור עליהן

 ,אבל לגמליו הביאה גם כשלא ביקש ,שאדם צריך לשמור על עצמו ,שביקש

כיון שאין דרך  ,והטעם שלא ביקש שתביא לגמליו .מחמת צער בעלי חיים

  ארץ לאדם שיטריח חברו בשביל בהמותיו. זה תוכן דבריו.

שזה  יהרי הטעם שלא ביקש לגמליו מפנ ,כל דבריו כמדרש פליאה [אבל

ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָה  הְוָהָיה ַהַּנֲעָר ככתוב לעיל בפסוק כד " ,הנסיון שעשההיה 

ֹאָתּה ֹהַכְחָּת ְלַעְבְּד  ,ְוָאְמָרה ְׁשֵתה ְוַגם ְּגַמֶּלי ַאְׁשֶקה ,ַהִּטי ָנא ַכֵּד ְוֶאְׁשֶּתה

וגם ם) "(שספורנו וכמו שכתב ה" ְלִיְצָחק ּוָבּה ֵאַדע ִּכי ָעִׂשיָת ֶחֶסד ִעם ֲאֹדִני

וראוי  ,שלא להטריח ,גמליך אשקה. כי ראוי לשואל שישאל פחות מצרכו

וכן מה שלא נתנה  ,"לנדיב שיוסיף ויעשה לשואל די מחסורו או יותר

שאולי אנשיו שעמו אחדים מהם  ,אין זה קושיא כלל ,לאליעזר לפני שביקש

הבינה שלא  ,אבל לאחר שביקש לעצמו ,או שכבר שתה וכדו' ,הלכו להביא

וצריך   .לכן הביאה גם לגמליו בגלל מידת החסד שבה ,שתה ולא הביא מים

  עיון גדול, וה' יאיר עיני.

אוכל ממה שעובד בשעת  ,פירוש, פועל העושה מלאכה בגידולי קרקע 8

ואפילו בהמותיו אם  ,הוא ובני משפחתו העובדים עמו ,מלאכה מהתורה

 ,שבתמורה שלא יאכל ,בעל הביתויכול פועל להתנות עם  .עובדים עמו

וכן יכול להתנות על בניו הגדלים שיש להם  ,יקבל יותר כסף על עבודתו

אבל אינו יכול להתנות על בניו הקטנים ועל  ,שיאמר להם לא לאכול ,דעת

    

 [י]

א ָעַזב ) : כדפרק ( ֵהי ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר  (כז) ַוֹּיאֶמר ָּברּו ה' ֱא

) (כח ַחְסּדוֹ ַוֲאִמּתוֹ ֵמִעם ֲאֹדִני ָאֹנִכי ַּבֶּדֶר ָנַחִני ה' ֵּבית ֲאֵחי ֲאֹדִני:

ּוְלִרְבָקה ָאח (כט)  ַוַּתֵּגד ְלֵבית ִאָּמּה ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה: הַוָּתָרץ ַהַּנֲעָר 

ַוְיִהי ִּכְרֹאת ֶאת (ל)  ּוְׁשמוֹ ָלָבן ַוָּיָרץ ָלָבן ֶאל ָהִאיׁש ַהחּוָצה ֶאל ָהָעִין:

ֲאֹחתוֹ  ַהֶּנֶזם ְוֶאת ַהְּצִמִדים ַעל ְיֵדי ֲאֹחתוֹ ּוְכָׁשְמעוֹ ֶאת ִּדְבֵרי ִרְבָקה

ֵלאֹמר ֹּכה ִדֶּבר ֵאַלי ָהִאיׁש ַוָּיֹבא ֶאל ָהִאיׁש ְוִהֵּנה ֹעֵמד ַעל ַהְּגַמִּלים 

  ַעל ָהָעִין:

  מדוע בתחלה רק ולאחר מכן הלך

 כדברים הגידה 10שהנערה כו'. האיש אל לבן וירץ) ל-כד, כח(

 אדוני אלקי ה ברוך) כז פסוק( שאמר מה זה ,)כח פסוק( האלה

 לחתן אותו לקחת אליעזר שבא לבן סבור והיה. אדוני אחי בית כו'

יש משום צער בעלי חיים  ,מכאן ראיה שכיון שלבהמות אין דעתו .בהמותיו

קוצץ אדם על ידי ) "א ,צג(עא בבא מציוז"ל המשנה ב ,שלא לצער אותן

עצמו, על ידי בנו ובתו הגדולים, על ידי עבדו ושפחתו הגדולים, על ידי 

מפני שיש בהן דעת. אבל אינו קוצץ על ידי בנו ובתו הקטנים, ולא  -אשתו 

" מפני שאין בהן דעת -על ידי עבדו ושפחתו הקטנים, ולא על ידי בהמתו 

   ע"כ.
אבל על בהמותיו יש  ,לשמור על עצמו אדם צריךתמצית דבריו:  9

לכן שאבה לגמליו ללא  ,חיוב משום צער בעלי חיים על כל אדם

  .שביקש

 
א. בפסוק כט כתוב שלבן  :ליישב כמה דקדוקים בכתובים[י] תוכן דבריו,  10

 ,מהו כפל הפסוקיםב.  .ל כתוב שבא לאליעזר ולא רץובפסוק  ,רץ לאליעזר

שהרי רץ  ,ולבן שמע ,"ַוַּתֵּגד ְלֵבית ִאָּמּה ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה"שכתוב בפסוק כח 

ג.  .ּוְכָׁשְמעֹו ֶאת ִּדְבֵרי ִרְבָקה ֲאֹחתוֹ ל כתוב ולאחר מכן שוב בפסוק  ,מפני זה

ּוְכָׁשְמעֹו ֶאת " ובפסוק ל אמרה ,בפסוק כח אמרה סתם "כדברים האלה"

   ".ֵלאֹמר ֹּכה ִדֶּבר ֵאַלי ָהִאיׁשִּדְבֵרי ִרְבָקה ֲאֹחתֹו 

על הכתוב (פסוק  ,דהנה ,כל הדקדוקים בחדא מחתאומבאר המשך חכמה 

אמרו חז"ל בבא בתרא (טז, ב) שנולד לאברהם  ,א) וה' ברך את אברהם בכל

ֵהי ) "פסוק כז(כשבאה רבקה וסיפרה ללבן  ,והנה .בת ַוֹּיאֶמר ָּברּו ה' ֱא

א ָעַזב ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו ֵמִעם ֲאֹדִני ָאֹנִכי ַּבֶּדֶר ָנַחִני ה' ֵּבית ֲאֹדִני ַאְבָרָהם  ֲאֶׁשר 

 ,ץ לאליעזרלכן ר ,חשב לבן שאברהם בא לקחתו חתן לבתו ",ֲאֵחי ֲאֹדִני

ושמע מה שאמר לה  ,אבל לאחר שהתבונן בתכשיטים שקבלה (פסוק ל)

אז הבין שלא  ,"ֵאַלי ָהִאיׁשֹּכה ִדֶּבר , "דברים אישיים ששייכים אליה בלבד

לכן כבר לא רץ  ,חת את אחותו כלה ליצחקקאלא ל ,בא לקחתו חתן

  ובזה מיושב כל הדקדוקים. ,אלא הלך בלבד ,לאליעזר



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

 את ברך 'וה) א פסוק( ל"רז שדרשו כמו, לו יולדה אשר בתו עבור

. רץ ולכן), ב, טז בתרא בבא( שמה ובכל לו היתה בת ,בכל אברהם

 כהכו'  וכשמעו והצמידים הנזם את ראותוו התבוננו אחרי אולם

 אז, לבד אליה שמכוונים הנראים דברים, פירוש ,האיש אלי דבר

 אל בא אז, לאברהם לכלה אותה לקחת וןכו לרבקה רק כי התבונן

  .11ק"ודו, ובחיפזון במרוצה כרץ ולא, האיש

    

  [יא]

ַוָּיֹבא ָהִאיׁש ַהַּבְיָתה ַוְיַפַּתח ַהְּגַמִּלים ַוִּיֵּתן ֶּתֶבן ּוִמְסּפוֹא לג) -, לבכד(

ויישם ַוּיּוַׂשם  ַרְגָליו ְוַרְגֵלי ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִאּתוֹ:ַלְּגַמִּלים ּוַמִים ִלְרֹחץ 

א ֹאַכל ַעד ִאם ִּדַּבְרִּתי ְּדָבָרי ַוֹּיאֶמר ַּדֵּבר:   ְלָפָניו ֶלֱאֹכל ַוֹּיאֶמר 

  הטעם שלבן לא נתן להם אוכל לאליעזר

 פתח שלבן, 12פירוש. 'כו ומספוא תבן ויתן הגמלים ויפתח) לב(

 לבן ידע הלא, לאכול אבל. 'כו ומים ומספוא תבן ונתן הגמלים

 ליתן מה ידע ולא, איסור מאכילת נזהרים אברהם שבבית

 ולזה. אליעזר אנשי המאכלים בהכנת התעסקו לכן, לפניהם

 המאכלים אליעזר לפני שמו שאנשיו ,לאכול לפניו ויושם כתוב

 בשר ואיסור ובדיקה שחיטה שצריך, אברהם אצל שידעו כפי

  .13עזרא אבן אברהם רבינו ועיין. בזה וכיוצא בחלב

                                                 
שחשב שבא לקחתו  ,תמצית דבריו: בתחלה לבן רץ לאליעזר 11

אבל כשהבין שבא לקחת את רבקה לכלה  ,חתן לבתו של אברהם

  ולא רץ לאליעזר. ,רק הלך ,ליצחק

  

כדכתיב  ,א. מדוע לבן נתן בעצמו אוכל לגמלים :[יא] תוכן דבריו ליישב 12

 ,אבל לאליעזר לא נתן בעצמו", ַוְיַפַּתח ַהְּגַמִּלים ַוִּיֵּתן ֶּתֶבן ּוִמְסּפֹוא ַלְּגַמִּלים"

דכיון  ,ומבאר ישי,שלבגוף  "ויישם לפניו"כמו שכתוב  ,אלא אחרים נתנו לו

שחיטה בדיקה בשר  ,שלבן ידע שבבית אברהם נזהרים ממאכלים האסורים

 ,ולכן כתוב ויישם לפניו ,ברי האוכלדלכן אנשי אליעזר עסקו ב ,בחלב ועוד

וז"ל לג) (פסוק אבן עזרא וכן כתב ב .שאחרים שמו לפני אליעזר האוכל

כמו ויושב את משה (שמות י, ח).  ,מהבנין שלא נזכר שם פועלו ,ויישם"

כי  ,נדבק עם דבר המאכל, והטעם ,כי טעם עבד אברהם אנכי ש אומרים,וי

 " עכ"ל.כמשמעם ,שדבריו ,יש מאכלים אסורים לנו. והנכון
כיון  אלא לגמליו, תמצית דבריו: לבן לא נתן לאליעזר אוכל 13

  .שידע שבבית אברהם נזהרים מאכילת איסורים

 
ליישב מדוע האריך אליעזר לספר רוב עושרו של  ,[יב] תוכן דבריו 14

    

 [יב]

(לה) ַוה' ֵּבַר ֶאת ֲאֹדִני  (לד) ַוֹּיאַמר ֶעֶבד ַאְבָרָהם ָאֹנִכי:לז) -, לדכד(

ְמֹאד ַוִּיְגָּדל ַוִּיֶּתן לוֹ ֹצאן ּוָבָקר ְוֶכֶסף ְוָזָהב ַוֲעָבִדם ּוְׁשָפֹחת ּוְגַמִּלים 

ָׂשָרה ֵאֶׁשת ֲאֹדִני ֵבן ַלאֹדִני ַאֲחֵרי ִזְקָנָתּה ַוִּיֶּתן (לו) ַוֵּתֶלד  ַוֲחֹמִרים:

א ִתַּקח ִאָּׁשה ִלְבִני  ּלוֹ ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לוֹ: (לז) ַוַּיְׁשִּבֵעִני ֲאֹדִני ֵלאֹמר 

  ִמְּבנוֹת ַהְּכַנֲעִני ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ֹיֵׁשב ְּבַאְרצוֹ:

  מדוע האריך אליעזר בסיפור עושר אברהם וזקנת שרה

 ,המשפחה קרבת מפני שרק להראות, בספור שהאריך 14ומה

 ,בעצמו יצחק הלך שלא ומה. םהמ לבנו אשה ליקח אברהם רוצה

, מהמשפחה מאמו שמע ולא ,המשפחה מכיר אינו הוא כי מפני

 יצאה כבר אשר אחרי), לו פסוק( זקנתה אחרי אותו דהילהוש

 .15אותם זוכרת היתה לא כי, לפניו סיפרה ולא, מחרן

  בב' כרכים -משך חכמה עם בינת החכמה 

משך חכמה עם "זכינו להוציא לאור שני כרכים  ,בסייעתא דשמיא

במדבר  –בראשית שמות ויקרא. כרך ב  –כרך א  ".ביאור בינת החכמה

 עם ,עד סוף שנת תשע"ה ,כל הגליונות שיצאו לאור :םוה דברים.

   ."בינת החכמה"מבוא המבאר את כללי ביאור ו ,תוספות רבות

  y.b.daskal@gmail.com  :יש לפנות במייללקבלת הספרים חינם 

  "דבס בגליונות ובספרים שיצאו לאורם להנצחת קרובייש אפשרות 

של שרה  ת זקנתהומדוע האריך לספר שיצחק נולד לע ,לה)(פסוק אברהם 

היה לו לומר  ,(פסוק לד) אנכי מיד לאחר שאמר עבד אברהם .(פסוק לו)

  .(פסוק לז)את רבקה ליצחק ת חקשבא ל

שאברהם עשיר ואינו בא לקחת  ,דאליעזר נתכון לומר ,ומבאר המשך חכמה

ורוצה נדוניה גדולה, ולכן אינו לוקח מבנות  את רבקה מפני שאין לו כסף

אלא עשיר  ולא יתנו לו נדוניה כי אינם מכירים אותו, שאינם משפחתו כנען

ולזה  ,פני שרוצה לקחת אשה מבני משפחתואך ורק מ ורוצה את רבקה ,הוא

לה. ולאחר מכן בא לתת טעם, שלא ישאלו, אם בני המשפחה נתכון בפסוק 

מדוע יצחק  חשובה לאברהם כל כך, ורוצה שיצחק יהיה מבני המשפחה,

 של שרה, שנולד לעת זקנה סיפרלכן  לראות את בני המשפחה, לא בא לכאן

, אבל בא (פסוק לו) הכירה אותם לא סיפרה לו על המשפחה, כי כבר לאו

ובזה מיושב הכל  תו רק מפני מדותיהם הטובות,לקחת אשה מבני משפח

 על נכון.
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כיון  ,תהחק. ושיצחק לא בא לבשביל כסף בא לקחת את רבקה

  .שלא שמע מאמו על משפחתה

  


