
בפרשה ישנה אריכות רבה בכל  " יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים"

יש פרשיות שבהם היינו  . שהולך להשיג אישה ליצחק, תיאור הסיפור של עבד אברהם

דווקא  .ודווקא בהם קימצה וקצרה התורה, ליותר הסברים, מצפים לאריכות דברים

מסביר הרב –" יפה שיחתם של עבדי אבות"בפרשת זו הרחיבה התורה בבחינת 

אנו . אנו רוצים להיפגש בספר בראשית עם החיים של האבות: בספרו כיקשתיאל

.  שהיא דווקא מתבטאת במשהו טבעי כמו בעבד, עם הזרימה, נפגשים עם השיחה

אבל האמונה שהוא  , הוא לא בא עם אמירות מסודרות, העבד הוא לא תלמיד חכם גדול

הגאווה  , מלווה אותו' הידיעה שה', הביטחון שלו בה-ספג זורמת מבין השיטין של דבריו

אנחנו רוצים דווקא  , כותב הרב קוק, בדורות האחרונים. להיות מעבדיו של אברהם אבינו

,  רוצים לראות את התורה חיה בקרבנו.יותר ויותר את שיחתם של עבדי אבות

.משמחת אותנו

אנחנו רוצים שהתורה  . חיים, יכולת, שכל–ראשי תיבות , כותב הרב קוק, "שיח"

–אלא חיים מלאים , ידיעות עליונות, משפטים חכמים, לא רק אמירות, תהיה זורמת 
.טבעיים

ר : "אליעזר פותח את נאומו במשפט ֹּאַמַ֑ ֶבדַוי ִכיֶעֶ֥ ם ָאנֹֹּֽ אליעזר  (.בראשית כד לד" )ַאְבָרָהָ֖

(.  ה"כ' בראשית ט" )ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו"מזרעו של כנען שנגזר עליו 

כעבד כל כולו  , אליעזר לוקח את החיסרון של תכונת העבדות ומתחבר לאברהם

וכמבואר במדרש  (. ב"ז ע"שבועות מ" )עבד מלך כמלך"ו.התמסרות לעשות רצון אדוניו

".ועל ידי ששרת אותו צדיק באמונה יצא מכלל ארור לכלל ברוך: "' פרשה ס אות זר"ב

אליעזר עבד אברהם מציין שבא בשליחותו של אברהם ובוודאי כל הנוגעים בדבר לא 

.  ימנעו את השלמת הופעת ההשגחה והסיוע האלוקי הניסי שמתרחש לכבוד אדונו

יש לו ודאי  .חסרונות אך אל לו לתת להן לפגוע בעשייתו הברוכה/ לכל אדם חולשות

ליקוטי  )בלשונו של רב נחמן מברסלב . רבות שבהן יביא לידי ביטוי את יכולותיוחוזקות

כדי  , כי צריך האדם לחפש ולבקש למצוא בעצמו איזה מעט טוב(: "ב "תורה רפן"מוהר

".ולבוא לידי שמחה, להחיות את עצמו

.  להשתמש בה לצד החיובי השייך בה, כאשר מכירים בחולשה ניתן לתעל אותה לטוב

וכן הקנאה , "'ויגבה לבו בדרכי ה"גאווה היא מידה מגונה אך יכול לקיים בעצמו לדוגמא

.  מידה רעה אך קנאת סופרים תרבה חכמה

אותם  נכוון, החוזקותשל תלמידנו נעודדם לטפח את החוזקותנשתדל לעמוד על 

.  בהתאם לתכונותיהם לנתיבים בהם יוכלו גם החולשות להפוך ליתרונות ומעלות

.נזכה לחיים מלאים של תורה ומשמעותואמיתיומתוך שיח טבעי 

שבת שלום ומבורך 

שוש נגר 


