
 פ"אתשן חשו                                  בס"ד

   חיי שרהפרשת השבוע 

 

מיליון   300ובה מעל  ילהמובו מתקדמת מעצמה  .ארה"ב ותחירות לנשיאהשבוע נערכו ב  ,שנים 4כמידי 

צאות תוה .חד משמעיתלא היתה הכרעה האת ובכל זבין שני מתמודדים בלבד לבחור נדרשו אשר תושבים 

בפרשת השבוע .  והנשיא הנבחר כבר חוגג נשיא המכהן מסרב לקבל את התוצאותהאך ות צמוד יצאו

למרות  נשיאאברהם לבחרו בתושבי הארץ והסביבה  .שנים 4 ולא ל יש הכרעה חד משמעיתלעומת זאת 

מאז ולעולם נהיג ודוגמא מנשיא ונחשב ל נבחרל זאת כבו גה כלשהיאההנ  ביקשלא והתמודד  לאש

ָמֵענּו  " נאמר פי שכ (בחירותקמפיין ללא כל )לאורך כל הדורות עולם בכל רחבי   דםמיליוני בני אל שְׁ

ִשיא ֱאֹל תֹוֵכנּוקֲאֹדִני נְׁ בשיבה  אך  בטרם עת םעל מות בין השאר על זוגיות ודברת  מה פרשה " ים ַאָתה בְׁ

מאמיני היהדות  ל דוגמאשנים אלפי לאורך עד היום  מאז ו יםשמשמשהראשון  היהודיהזוג  בנישל טובה 

 ,שיתוף פעולה ,לזוגיות טובהדוגמא ימשו בתורה ש   תוהאימהוהאבות . ונפוצות מאמיני דתות מאוחרותלו

   .אמונה בה'וזאת על בסיס ההקמת בית נאמן  , עיסוק בחסדים ,תמיכה הדדית

רק הוא בוחר להיקבר כאשר במותו וממשיכה  מותהב ת מסתיימ של שרה ואברהםהמוצלחת  הזוגיות

 . דור חדששל חדשה  זוגיות  פריחתה של  ו עוברים ללמוד עלאנ ואז  לצידה

 

 ההשניינו יצחק, למצוא שידוך מתאים והוגן לב, הראשונה .לשתי משימות של בחירת זוגיות פונה אברהם

אברהם לוקח לו לאשה את קטורה אשר יולדת לו  כאשר דרך אגבבמוזכרת לקראת סוף הפרשה כ

מתייחס במלוא הרצינות אברהם  .נישואיםל –גן זיווג הו . יש חשיבות עצומה לצאצאים רבים ובני צאצאים

ָך ָזַרע " כשהובטח לו במיוחד ויצחק לכלה חירת לב ָחק, ִיָקֵרא לְׁ ִיצְׁ יש הבטחה אלוקית אולם על " ִכי בְׁ

 .האדם לפעול לקיים אותה

פ " שתפס מיליונים לאורך דורות ע"ג דורות הם עברו  דרך חדשה "סטארט אוהקימו בחרו אברהם ושרה 

של  הובדרגה גבוהבוגר הוא רווק  דור שני למייסדים יצחק  .קשים סיונותינ בעמדו קשה ו כהארודרך 

ַקן ֵביתֹו " את ממנהם אברה .העקדהשל קשה הניסיון ת האבר לאחר שע הנ אמו ּדֹו זְׁ   – פרוייקטורל " ַעבְׁ

ִביֲעָך"וקובע ליצחק ומתאים  למציאת זיווג הוגן ()שמו לא מוזכר  ַאשְׁ י ָהָאֶרץ קי ַהָשַמִים, ֵואֹלקֱאֹלבה'  וְׁ

בֹו.-ֲאֶשר לֹא ִקרְׁ ַנֲעִני, ֲאֶשר ָאֹנִכי יֹוֵשב בְׁ נֹות ַהכְׁ ִני, ִמבְׁ ֶאל-לאֶ ִכי  ִתַקח ִאָשה, ִלבְׁ ִצי וְׁ ִתי-ַארְׁ ָת מֹוַלדְׁ ָלַקחְׁ , ֵתֵלְך; וְׁ

ָחק ִיצְׁ ִני לְׁ ִבֵעִני ֲאֹדִני, ֵלאֹמר:"שנדרשת קרבה משפחתית  מבין העבד. "ִאָשה, ִלבְׁ ִני, -לֹא  ַוַישְׁ ִתַקח ִאָשה, ִלבְׁ

צֹו. ַארְׁ ַנֲעִני, ֲאֶשר ָאֹנִכי ֹיֵשב בְׁ נֹות ַהכְׁ ֶאל-ֵבית-לֹא ֶאל-ִאם  ִמבְׁ ִתי-ָאִבי ֵתֵלְך, וְׁ ַפחְׁ  "  ִמשְׁ

 

אולם העבד שינה  לדתווארצו וממ האישלקחת  ביקשאברהם , במללהרב בנימין לאו מדגיש את השינוי 

על פי יוחד במו  לפי קירבת המשפחה בחכמה ובסיוע ה' את המיועדת בחר  העבד .לבית אביו ומשפחתו

מתנדבת לשאוב עבורו ועבור גמליו  ועייף ממסע ארוך זר  עבדרואה  רבקה .מידת גמילות החסדים שלה

לפי והם פועלים  לצורך הזיווג את הצדדיםמפגיש ה "הקב – ניסים ימעשמחד האירוע משלב   .מים מהבאר

מופגן   עושר גשמיים וארציים ענייניםיש שילוב של אידך מו בראשוהעבד " שכתב  וה"טקסט התכנון

  ,כיביםמרניתן ללמוד שבמעשה הקמת משפחה זקוק האדם לשני  .כלי כסף וזהב ,צמידים ,עשרה גמלים

   .קם בית יציב לאורך זמן רבוכך יארציים ו םבענייניים יחד עם השתדלות סיוע משמ 

הרב יובל שרלו מתקשה האם המבחן או הסימן שביקש עבד אברהם מהקב"ה זוהי דרכה של התורה ? 

 יעשה או לא יעשה אסור לתת סימנים שאם יארע כך וכך אז מפורש לניחוש, ומזלות ,  הרי יש איסור

פניה אל מתקשרים , של ימינו אנו ןההיגיועם  להתיישבומביא את דברי הר"ן שיכולים  מעשה מסוים

.  אסורה בתכלית האיסור אולם סימנים הגיוניים ובעלי תועלת מותרים םלמיניהכוחות זרים מגידי עתידות 

 )סקרים אינם אסורים אך מסתבר שהם חסרי תועלת ...( 

תאים שתאשת חסד ואמת  תהיההמיועדת שובקשה לעזרה  תפילה לה' .עבד אברהם מלמד את הדרך

העבד מבקש סימן . ומהירהחד משמעית היא ההתאמה  .(מבית הפוךמגיעה רבקה  )ולמשפ' אברהם ליצחק 

זריזות וריצה  לשון יה מתוארות בפעולותגם רץ לקראתה ולא מהסס הוא מזהה את טוב ליבה  .ה צצהרבקו

   .לא שוכח להודות לה' על שסייע לו בהצלחת המשימהאליעזר סוף בול להראות על ההתאמה המלאה

 שלום. ל בדרכנווינחה אותנו ובע"ה שהקב"ה יסייע לנו 

 ם  שבת שלו

 שלר איתן                                                                                                                           

 .לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל


