
 ל"ג-פרק כ"ד פסוקים ט"ו גבולות היחידה: 

 החסד של רבקה, העבד בבית לבן נושא היחידה: 

 כתבה: יעל דאר 

 1מספר שיעורים:  

 : כללי 

זהו השיעור השני מתוך שלושה שיעורים לפרק כ"ד. גם שיעור זה מתחלק לשתי יחידות. היחידה 

ל"ג, -ואילו היחידה השנייה, פסוקים כ"טכ"ח, עוסקת בחסד של רבקה, -הראשונה, פסוקים ט"ו

הם למדו מאברהם  -עוסקת באירוח של העבד בבית לבן. נשים לב לאירוח הנאה של משפחת לבן 

אבינו איך לארח. את דברי לבן בבית העבד נדחה לתחילת השיעור הבא. אלה הם פסוקים 

 אקסטנסיביים, ונשתמש בהם כתזכורת למה שאירע עד אז.

 

 פתיחה:  

שאל את הילדים כמה שאלות כדי להיזכר במה שהיה עד עכשיו )התשובות כתובות כאן בקיצור נ

 נמרץ(.

 על מה השביע אברהם את עבדו? )שלא ייקח אישה מבנות כנען( •

 מה לקח העבד אתו? )עשרה גמלים עמוסים כל טוב( •

 כיצד ניסה העבד לקיים את השבועה? )תפילה וסימן( •

מה היה הסימן שנתן העבד כדי לזהות את הנערה המתאימה? )הוא יבקש לשתות,  •

 תציע יותר ממה שביקש מלכתחילה.(  -והנערה תגיד לו: שתה וגם לגמליך אשאב 

 נאמר: בשיעור שלנו נראה מה קרה עם הסימן שהעבד עשה לעצמו.

 

 לימוד הפסוקים: 

העבד רק סיים את תפילתו, ומיד רבקה יוצאת לשאוב. לא סתם  ז:"ט-ו"נקרא את פסוקים ט

רבקה, אלא זו שקראנו על לידתה בסוף פרשת וירא )להזכיר, להראות שוב את אילן היוחסין(. 

: אילו תכונות טובות התורה מספרת לנו על רבקה כבר מהפסוקים האלו? )טובת מראה נשאל

ירדה לעשות את עבודת ביתה: מילאה כד ועלתה מאוד, בתולה ואיש לא ידעה = היא לא נשואה, 

 מהמעיין.(

 העבד מחליט, על סמך מה שהוא רואה, לפנות אליה.

 : באילו מילים פונה העבד לרבקה? )לצטט ולהגיד באיזה פסוק זה כתוב(נשאל

: מה הייתה תשובת רבקה? )"שתה אדוני"( מה עם ההמשך? היא הייתה אמורה להציע נשאל

: רבקה מיד תציע להשקות את הגמלים, אבל היא עושה הפרדה בין אדם סבירנמיד גם לגמלים. 

לחי. העבד הוא בן אדם, והוא ישתה קודם, בנפרד מהגמלים. הוא לא חלק מעשרת הגמלים. 

לאחר ששתה העבד, היא מציעה מים גם לגמלים. בכך רבקה התעלתה מעל מה שהעבד ציפה 

 ממנה. 



                                                           
אפשר להוסיף בעל פה תכונות נוספות: חריצות, אהבת הזולת, בעלת חסד, מתאמצת במעשה טוב, מדברת בצורה  1

 מנומסת ומכובדת.

 ע"פ מסכת אבות, זו אחת התכונות המאפיינות את החכם. 2

השקאת הגמלים דורשת  –את מה שהסברנו בשיעור שעבר  נזכירכעת היא שואבת גם לגמלים. 

הרבה מאוד ריצות למעיין, שאיבה, העברה לשוקת, וכל זאת תוך זמן קצר מאוד. הרי הגמלים 

: מי יכול למצוא מילים המתארות את הזריזות נשאלהצמאים שותים הרבה מים בפרק זמן קצר. 

 עוד" )פס' כ("ותמהר"  "ותרוץ  –של רבקה? )לצטט, למצוא פסוק!( 

 

ובו  דףלתלמידים  ניתןכאן את התכונות הטובות של רבקה לפי המעשים שלה.  ננסה לסכם

 הטבלה הבאה:

 ח:"כ-'ד פסוקים י"פרק כ

י ןד י  ה ל  ק  ב  ר  ד ל  ב  ע  ין ה  ה ב  יש  ג  פ  ה   ע  מ   ה 

 .1ַהַמֲעִשים ֶשל ִרְבָקה ָאנּו יכֹוִלים ִללמֹוד ַעל ַהְּתּכּונֹות ֶשָלּה ִמּתֹוְך

 )ההשלמות בכתב רהוט(ַהשֵלם ֶאת ַהַטבָלה: 

 ַהְּתּכּונֹות ַהַמֲעִשים

 מכניסת אורחים ִהזִמיָנה ֶאת ָהֲאָנִשים לֵביָתּה

 אֹוֶהֶבת ַבֲעֵלי ַחִיים שאבה מים לגמלים

 ִמְזָדֶרֶזת ַלֲעזֹור ְלֲאָנִשים רצה ומיהרה לשאוב

 מתמידה במשימה עד סופה ָרָצה ִמְסַפר ְפָעִמים ֶאל ַהְבֵאר

 

 לתכונות אלה ניתן להוסיף שרבקה הייתה חכמה. העבד שאל את רבקה:

ֹּאֶמר  כג   שתי שאלות.? ָאִביְך ָמקֹום ָלנּו ָלִלין-ֲהֵיׁש ֵביתַהִגיִדי ָנא ִלי  ִמי ַאת  -ַבתַוי

ִכי ֶבן-ַבתַותֹּאֶמר ֵאָליו  כדורבקה ענתה:  תּוֵאל ָאנֹּ ָנחֹור-ב  ָדה ל  ָכה ֲאֶׁשר ָיל  ֶתֶבן -ַותֹּאֶמר ֵאָליו ַגם כה.  ִמל 

ּפֹוא ַרב ִעָמנּו -ַגם היא ענתה קודם על השאלה הראשונה, ואחר כך על השנייה.  . ָמקֹום ָללּון-ַגםִמס 

 .2אחרון -ראשון, ועל אחרון  –השיבה על ראשון 

 



                                                           
להכניס לפה את דברי רש"י )כט( על רדיפת הבצע של לבן, שהרי יצא אל האיש רק כשראה את לשיקול המורה אם  3

התכשיטים. נוכל לשאול בסוף השיעור חידה: מי האיש שיש לו תכונה אחת רעה ואחת טובה? )רדיפת בצע והכנסת 

ר לציין זאת גם בפני אורחים( בשלב זה, לבן עוד לא רשע גמור כפי שנראה בפרשת ויצא. יש כאן מורכבות, ואפש

 התלמידים, שיש אנשים שיש בהם גם וגם. 

ניתן להוסיף כאן את דברי רש"י, שלבן פינה את הבית מעבודה זרה. זה מגדיל את הכנסת האורחים שלו. הוא מתחשב  4

 באורח. 

 נסיים את היחידה הראשונה בתגובת העבד למה שקרה כאן. 

: מה עשה העבד כשראה את רבקה שואבת מים לגמלים? ונבקש לעגן את התשובה נשאל

בפסוקים. )א. נתן לרבקה תכשיטים. ב. שאל אותה בת מי היא ואם יש מקום ללון בביתם. ג. 

 בזכות אברהם.( –התפלל לה' תפילת תודה על הצלחת משימתו 

 אל אותה מאיזו משפחה היא? : האם הגיוני שהעבד קודם נתן לרבקה תכשיטים, ורק אז שנשאל

: העבד היה בטוח בזכותו של אברהם )רש"י, כ"ג(. לכן הוא ונסביראת תשובות הילדים,  נשמע

 העז לתת תכשיטים יקרים לנערה שעדיין לא ידע שהיא ממשפחת אברהם. 

: מה אומר העבד בתפילתו? )לצטט, לעגן בפסוקים( העבד מודה לה' שהנחה אותו ישר אל נשאל

 ו של אברהם. העבד מציין שהכול בזכותו של אברהם.משפחת

 

 ג:"ל-ח"פסוקים כ

 את הפסוקים. נקרא

היא רצה לבית אמה כדי לספר לה מה אירע לה. זאת הזדמנות לעוד  : מה עושה רבקה?נשאל

לרוץ לספר  –מסר של מוגנות: פגשתם איש זר ברחוב, הוא נתן לכם תכשיטים )סוכריות וכד'( 

 לאימא, לאבא או למבוגר שאתם מכירים וסומכים עליו. 

, 4, מזמין אותו לביתו, מכנה אותו "ברוך ה'", מפנה את ביתו לכבודו3רץ אל האיש תגובת לבן:

 נקראונותן לו אוכל בשביל הגמלים, מים לרחוץ את הרגליים לאחר הדרך וסעודה טובה. אנחנו 

: איך הכניס לבן את ונבקש מהילדים להגידל"ב(, -את הפסוקים העוסקים בכך )פסוקים ל'

: נראה שלבן הוא נאמרחלקים מתאימים.  ולצטטבפסוקים  לעייןהאורחים לביתו? הם יצטרכו 

בכל זאת ממשפחת אברהם. גם הוא יודע להכניס אורחים. רבקה גדלה במשפחה, שאמנם יש 

 נו את הבית ממנה(, אבל יש בה גם חסד. בה עבודה זרה )שהרי פי

: לפני שדאגו לאנשים, דאגו לבהמות )"ונתתי...לבהמתך", "ואכלת ושבעת"(. כל הנהגה נשים לב

 כזאת מלמדת אותנו הלכות דרך ארץ.

 העבד רוצה לדבר לפני שיאכל. את דבריו נקרא בשיעור הבא. – ד"פסוק ל

 

 הצעות להמחשה: 

תמונה להמחשה. השוקת )משורש ש.ק.ה השקיה, אשקה( היא מבנה אבן )בד"כ, ובימינו  – שוקת

וכלו לשתות משם. תפקיד היא עשויה מבטון( שאליו מערים את המים שנשאבו, כדי שהבהמות י

 השוקת הוא השקיה.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a8/Kuh-Wassertrog.jpg/1200px-Kuh-Wassertrog.jpg


 

 

 

 

 מסרים והפנמה: 

 החסד הגדול של רבקה הוא שהופך אותה למתאימה להשתייך למשפחת אברהם. •

תפילת העבד נענתה )וגם תפילותינו לא ישובו ריקם(. העבד אינו שוכח להתפלל תפילת  •

 תודה.

 גם משפחת לבן הייתה מכניסת אורחים. •

 הכנסת אורחים(. –רדיפת בצע, ומאידך  –מורכבות באופי ובתכונות של בני אדם  )מחד  •

 הפרדה בין אנשים לבעלי חיי. )גם במעשיה של רבקה וגם באירוח של העבד ואנשיו(. •

 

 סיכום וסיום: 

למדנו בשיעור זה על כך שה' עזר לעבד, ענה לתפילתו, וזימן לו את הנערה המתאימה לבית 

נערה כזו צריכה להיות גומלת חסדים ובעלת מידות טובות. העבד מתפלל תפילת תודה. אברהם. 

העבד הוזמן לביתה של רבקה. לפני הסעודה, הוא מבקש לדבר. מה הוא יגיד? כיצד יתפתחו 

 העניינים? את זאת נלמד בשיעור הבא.

 

 

 


