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 ו'התשע חשון                                   בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                         " הניסיון שמנסה העבד את רבקה"

        והרב מאיר שפיגלמן(זצ"ל  חיי שרה )על פי שיעורים של הרב אהרון ליכטנשטייןפרשת ל

 
 :יד-בראשית כ"ד, יב .1
להי אדִני אברהם, הקרה נא לפני היום, -ה' א -ויאמר "

ועשה חסד עם אֹדִני אברהם: הנה אנכי ִנצב על עין 
המים ובנות אנשי העיר יצֹאת לשֹאב מים: והיה הנעַר 

דך ואשתה, ואמרה שתה וגם אשר אמר אליה הטי נא כ
ֹאתה ֹהכחת לעבדך ליצחק, ובה אדע כי  -גמליך אשקה 

 "עשית חסד עם אדני
 : דף ד' תעניתמדרש רבה וגמרא ב .2

 "ארבעה שאלו שלא כהוגן, לשלושה השיבו כהוגן...". 
פילו סומא? השיבו כהוגן ונזדמנה "יכול אפילו חיגרת א

 לו רבקה." 
 : ע"ב צ"הדף חולין גמרא ב .3

"כל נחש שאינו כאליעזר עבד אברהם וכיונתן בן שאול 
  אינו נחש".

 תוספות על אתר :  .4
ד ניחש למאן דאמר שבן נח מוזהר על איסור מכשף, כיצ

 אליעזר? 
 הרמב"ם הלכות עכו"ם פרק י"א הל' ד:  .5

"אין מנחשין כעכו"ם שנאמר 'לא תנחשו'. כיצד הוא 
הנחש? כגון אלו שאומרים: 'הואיל ונפלה פתי מידי או 
נפל מקלי מידי אני הולך למקום פלוני היום... הואיל 
ועבר שועל מימיני איני יוצא מפתח ביתי...', וכן 

צמו: 'אם יארע לי כך וכך אעשה המשים סימנים לע
דבר פלוני ואם לא יארע לי לא אעשה', כאליעזר עבד 

 אברהם... הכל אסור...". 
 : על הרמב"ם הראב"ד משיג .6

"אמר אברהם זה שיבוש גדול שהרי דבר זה מותר, 
ומותר הוא בכך, ואולי הטעהו הלשון שראה 'כל נחש 

ו נחש', שאינו כאליעזר עבד אברהם וכיונתן בן שאול אינ
והוא סבר שלעניין איסור נאמר, ולא היא אלא הכי 
קאמר: אינו ראוי לסמוך. ואיך חשב על צדיקים כמותם 
עבירה זו, ואי הוו אינהו הוו מפקי פולסי דנורא 

 ".לאפיה
 

 הר"ן בחולין:  .7
"ודברי הראב"ד תמוהים בעיניי, שהרי מפורש בגמרא 
שלעניין איסור נאמר, ומכל מקום צריך תירוץ שא"א 
שהצדיקים הללו יהיו מנחשים, וכך נראה לי בתירוצן 
של דברים, שהנחש שאסרה הוא התולה את מעשיו 
בסימן שאין הסברה נותנת שהוא גורם תועלת לדבר או 

צבי הפסיק לו בדרך,  נזק, כגון פתו נפלה לו מידו או
שאלו וכיוצא בהן הם מדרכי האמורי, אבל הלוקח 
סימנים בדבר שהסברה מכרעת שהם מורים תועלת 
הדבר או נזקו אין זה נחש, שכל עסקי העולם כך הם, 
שהרי האומר: 'אם ירדו גשמים לא אצא לדרך ואם לאו 

אין זה נחש אלא מנהגו של עולם, ואליעזר  -אצא'
שאליעזר יודע היה  -בזה תלו מעשיהם ויהונתן בכיוצא

שלא היו מזווגין אישה ליצחק אלא הוגנת לו, לפיכך 
לקח סימן לעצמו שאם תהא כל כך נאה במעשיה 
ושלמה במידותיה עד שכשיאמר לה 'הגמיאיני נא מעט 

אותה  -מים' תשיבהו ברוח נדיבה: 'גם גמליך אשקה'
 ".היא שהזמינו מן השמים ליצחק

 :כג-כ"ד, כבבראשית  .8
ם ָזָהב  כב זֶׁ ר ִכּלּו ַהְגַמִּלים ִלְשּתֹות ַוִיַקח ָהִאיש נֶׁ ַוְיִהי ַכֲאשֶׁ

ַקע ִמְשָקלֹו ּוְשֵני ְצִמיִדים ַעל יָה ֲעָשָרה ָזָהב -בֶׁ ָידֶׁ
ר ַבת כג  .ִמְשָקָלם -ִמי ַאְּת ַהִגיִדי ָנא ִלי ֲהֵיש ֵבית-ַויֹאמֶׁ

  .ָאִביְך ָמקֹום ָלנּו ָלִלין
 :כ"ד, מזאשית בר .9

ְשַאל ֹאָתּה ָוֹאַמר ַבת מז ר ַבת-ָואֶׁ ן-ִמי ַאְּת ַוּתֹאמֶׁ -ְבתּוֵאל בֶׁ
ר ָיְלָדה ם ַעל-ָנחֹור ֲאשֶׁ זֶׁ ַאָפּה -ּלֹו ִמְלָכה ָוָאִשם ַהנֶׁ

יהָ -ְוַהְצִמיִדים ַעל   .ָידֶׁ
 בראשית כ"ד לז: .11
ְבִני ִמְבנֹות ִּתַקח ִאָשה לִ -לֹא  ַוַיְשִבֵעִני ֲאֹדִני ֵלאֹמר לז

ר ָאֹנִכי ֹיֵשב ְבַאְרצֹו ל-ִאם לח .ַהְכַנֲעִני ֲאשֶׁ ָאִבי -ֵבית-לֹא אֶׁ
ל   .ִמְשַפְחִּתי ְוָלַקְחָּת ִאָשה ִלְבִני-ֵּתֵלְך ְואֶׁ

 בראשית כ"ד ד: .11
ל ד ל-ִכי אֶׁ מֹוַלְדִּתי ֵּתֵלְך ְוָלַקְחָּת ִאָשה ִלְבִני -ַאְרִצי ְואֶׁ

 .ְלִיְצָחק
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