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הרה"ג ר' הניס הר דמאן של ט"א
הרשת י   שרה תשע"ה

כד-מב(:  )בראשית  שרה  חיי  פרשת  בפרשתנו 

"ואבוא היום אל העין ואומר ה' אלקי אדוני אברהם 

אם ישך נא מצליח דרכי אשר אנכי הולך עליה". 

והיום  יצאתי  "היום  המדרש:  בשם  רש"י  ופירש 

אחא,  רבי  אמר  הארץ.  לו  שקפצה  מכאן  באתי, 

יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום מתורתן 

של בנים, שהרי פרשה של אליעזר כפולה בתורה, 

והרבה גופי תורה לא ניתנו אלא ברמיזה".

של  העמוקים  דבריו  להבין  שנשכיל  כדי 

אליעזר, הבה נתבונן בדמותו המיוחדת של העבד 

הנאמן, אשר אברהם אבינו בחר בו לשלוח אותו 

כבר  בנו.  ליצחק  אשה  למצוא  קודש  בשליחות 

היה  מי  הכתוב,  לנו  מגלה  השליחות  בתחילת 

אותו העבד שאברהם מסר בידו שליחות כל כך 

גדולה )שם כד-א(:

אברהם  את  ברך  וה'  בימים  בא  זקן  "ואברהם 

בכל, ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל 

אשר לו שים נא ידך תחת ירכי, ואשביעך בה' אלקי 

לבני  אשה  תקח  לא  אשר  הארץ,  ואלקי  השמים 

מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו, כי אל ארצי 

ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק".

ז"ל בגמרא בשבחו של  דרשו על כך חכמינו 

אליעזר )יומא כח:(:

בישיבה  ויושב  זקן  אברהם  עבד  "אליעזר 

ביתו.  זקן  עבדו  אל  אברהם  ויאמר  שנאמר  היה, 

שמושל  אלעזר  רבי  אמר  לו,  אשר  בכל  המושל 

אליעזר,  דמשק  הוא  טו-ב(  )שם  רבו.  בתורת 

של  מתורתו  ומשקה  שדולה  אלעזר,  רבי  אמר 

נט-ח(:  )ב"ר  כך  על  דרשו  במדרש  לאחרים".  רבו 

זיו  שהיה  ביתו,  זקן  עבדו  אל  אברהם  "ויאמר 

איקונין שלו דומה לו, המושל בכל אשר לו, שהיה 

שליט ביצרו כמותו". 

אולם כמה מפליא הדבר, כי על אף כל המעלות 

הגדיר  אליעזר,  על  ז"ל  חכמינו  שהזכירו  הנשגבות 

"ארור"  בתואר  השליחות  בתחילת  אברהם  אותו 

משום שהיה מבני כנען, כמו שכתוב בדברים שסיפר 

אליעזר ללבן על השליחות שלו )בראשית כד-לט(:

תלך  לא  כתיב[  ]אלי  אולי  אדוני  אל  "ואומר 

האשה אחרי, ויאמר אלי ה' אשר התהלכתי לפניו 

אשה  ולקחת  דרכך  והצליח  אתך  מלאכו  ישלח 

לבני ממשפחתי ומבית אבי". ופירש רש"י: "אולי 

לא תלך האשה, אלי כתיב, בת היתה לו לאליעזר, 

והיה מחזר למצוא עילה שיאמר לו אברהם לפנות 

אליו להשיאו בתו, אמר לו אברהם, בני ברוך ואתה 

ארור ואין ארור מתדבק בברוך".

פירוש, כי אליעזר היה מבני בניו של כנען בן 

חם שקיללו נח, כמו שכתוב )שם ט-כד(: "וייקץ נח 

מיינו וידע את אשר עשה לו בנו הקטן, ויאמר ארור 

כנען עבד עבדים יהיה לאחיו". ואילו אברהם היה 

מבני שם שבירכו נח כמו שכתוב )שם כו(: "ויאמר 

ברוך ה' אלקי שם ויהי כנען עבד למו". וזהו שאמר 

אברהם לאליעזר: "בני ברוך ואתה ארור ואין ארור 

מתדבק בברוך".

 מההך גדול ב ום איד
מארור לברוך

בשליחותו  אליעזר  שיצא  יום  שבאותו  אלא 

מקרית ארבע והגיע לחרן בקפיצת הדרך בשלש 

הקצה  אל  הקצה  מן  רוחני  מהפך  עבר  שעות, 

מארור לברוך, כמו שכתוב )שם כט(:

לבן אל האיש  וירץ  לבן  ושמו  אח  "ולרבקה 

ואת  הנזם  את  כראות  ויהי  העין,  אל  החוצה 

דברי  את  וכשמעו  אחותו,  ידי  על  הצמידים 

רבקה אחותו לאמר כה דבר אלי האיש, ויבוא אל 

ויאמר  והנה עומד על הגמלים על העין,  האיש 

פניתי  ואנכי  בחוץ  תעמוד  למה  ה'  ברוך  בוא 

הבית ומקום לגמלים".

מתפלאים על כך חכמינו ז"ל, מה ראה לבן על 

לכנות את אליעזר שלא הכירו כלל בתואר  ככה 

במדרש  ביאורים  שני  כך  על  ומצינו  ה'",  "ברוך 

)ב"ר ס-ז(, ביאור אחד: "ויאמר בוא ברוך ה', שהיה 

סבור בו שהוא אברהם, שהיה קלסתר פניו דומה 

לו". ולפי ביאור זה נתכוון לבן לכנות את אברהם 

"ברוך ה'". עוד מבאר במדרש ביאור שני )שם(:

"אמר רבי יוסי בן רבי דוסא, כנען הוא אליעזר, 

מכלל  יצא  באמונה  צדיק  אותו  ששירת  ידי  ועל 

אם  ומה  ה'...  ברוך  בוא  ויאמר  ברוך,  לכלל  ארור 

יצא  באמונה  הצדיק  את  ששירת  ידי  על  אליעזר 

מכלל ארור לכלל ברוך, ישראל שעושין חסד עם 

ורגליהם על אחת  בידיהם  ועם קטניהם  גדוליהם 

כמה וכמה".

ברוך  "בוא  לבן:  שאמר  מה  כי  מזה  מבואר 

ה'", היינו כי מן השמים הכניסו את הדברים בפיו 

שיכנה את אליעזר: "ברוך ה'", כדי לגלות בכך כי 

בזכות שמילא את שליחותו בנאמנות יצא מכלל 

בהירות  ביתר  מצינו  זה  ביאור  ברוך.  לכלל  ארור 

בזוהר הקדוש )פרשת שלח קנח.(:

כנען  מבני  אברהם  עבד  אליעזר  חזי,  "תא 

עבדים  עבד  כנען  ארור  עליה  כתיב  וכנען  הוה... 

יהיה לאחיו, ובגין דהוה שליחא מהימנא, מה כתיב 

ועל דא אכתיב  ה' ממש,  ברוך  ה',  ברוך  בוא  ביה, 

הכי באורייתא, בגין דנפק מההיא קללה ואתברך, 

בשמיה  דאתברך  אלא  מינה  דנפיק  ליה  די  ולא 

ואעיל מילה דא  ואוליפנא דאתא מלאך  דקוב"ה, 

בפומיה דלבן".

בתרגום ללשון קודש:

כנען  מבני  אברהם  עבד  אליעזר  וראה,  "בא 

עבדים  עבד  כנען  ארור  עליו,  כתוב  וכנען  היה... 

יהיה לאחיו, ומשום שהיה שליח נאמן, מה כתוב 

כך  נכתב  כן  ועל  ממש,  ה'  ברוך  ה',  ברוך  בוא  בו, 

ונתברך,  קללה  מאותה  שיצא  משום  בתורה, 

לו שיצא ממנה אלא שנתברך בשמו של  די  ולא 

בפיו  זה  דבר  והכניס  מלאך  שבא  ולמדנו  הקב"ה, 

של לבן".

 אל עזר השכ ל להב ן עצת ני:
"עבד עבד ם  ה ה לאי ו"

אמת"  ב"שפת  יקרה  פנינה  מצינו  זה  בענין 

כי  משכיל(,  עבד  במדרש  ד"ה  תרמ"ט  שנת  )פרשתנו 

אליעזר השכיל להבין כי נח עצמו התכוון בעצה 

זו כשקילל את כנען: "ארור כנען עבד עבדים יהיה 

"ו אמר בוא ברוך ה'"

 המההך הגדול אצל אל עזר מארור לברוך
בכי התורה שנ תנה באות א' של "אנכ " 
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הוא  עצמו  מצד  כי  כנען",  "ארור  כלומר  לאחיו". 

"ארור",  יהיה  שיעשה  מה  שכל  מקולקל  כך  כל 

לאחיו",  יהיה  עבדים  "עבד  היא:  כך  על  והעצה 

שהם  שם  לבני  גמורה  בעבדות  עצמו  שיכניע 

"ברוך", ועל ידי זה יהפך גם הוא לברוך,  בבחינת 

ובלשון קדשו: 

כנען  ארור  ונאמר  כנען,  היה  אליעזר  "והנה 

עבד עבדים יהיה, ובודאי נח נתן לו בזה עצה, איך 

ראה  כי  העבדות,  זה  ידי  על  הארור  מכלל  שיצא 

הארור  כי  עצמו  בפני  להיות  יכול  שאינו  והבין 

דבוק בו, ונתן לו עצה להיות עבד, ועל ידי שהוא 

עבד למי שהוא בברכה יוכל לתקן נפשו, ואליעזר 

השכיל זאת".

שכתב  מה  פי  על  נאה  פרפרת  להוסיף  ויש 

בא  "ויצחק  הפסוק:  על  )פרשתנו  עמוקות"  ה"מגלה 

ענף  הוא  אליעזר  "כי  הב'(:  אופן  רואי"  לחי  מבאר 

אתמר  דעליה  בראשו,  א"ל  שם  שעליו  החסד 

במשה )שמות יח-ד( ]ושם האחד אליעזר כי[ אלקי 

אבי בעזרי, והוא ממש עבד אברהם". פירוש, שם 

א"ל בראש שמו של אליעז"ר מורה שנתדבק כל 

נהפך  כך באברהם איש החסד, עד שהוא עצמו 

לאיש החסד, ונרמז בשם א"ל כמו שכתוב )תהלים 

נב-ג(: "חסד אל כל היום".

נמצינו למדים מזה כי עיקר שמו של אליעז"ר 

הוא אותיות יעז"ר, אלא שעל ידי שהיה עבדו של 

אברהם ונתדבק בו במסירות ובנאמנות, ניתוספו 

למדת  שזכה  לרמז  שמו  בראש  א"ל  אותיות 

החסד. לפי האמור יש לומר הרמז בזה, כי אותיות 

לאחי"ו,  יהי"ה  עבדי"ם  עב"ד  בגימטריא  יעז"ר 

לרמז שזהו תיקונו ועזרתו להיות עבד לבניו של 

שם, ובזכות שעשה כן ונתדבק באברהם ניתוספו 

חסד לשמו ונקרא אליעז"ר, ובסופו  אותיות א"ל 

של דבר נתהפך מכלל ארור לכלל ברוך.

השמים  מן  שנסתבב  הטעם  לבאר  ונראה 

זו,  יצא מארור לברוך דוקא בשליחות  שאליעזר 

כי היות שהיה השליח למצוא אשה ליצחק, אשר 

הקדושה  שרשרת  ראש  אבינו  יעקב  יוולד  מהם 

של כלל ישראל הנקראים על שמו "ישראל", לא 

היה אפשר לגמור את השידוך על ידי אדם שהוא 

את  לבן  שהזמין  רגע  באותו  לכן  ארור,  בבחינת 

השידוך,  את  לסיים  כדי  לביתו  להיכנס  אליעזר 

נסתבב מן השמים שיאמר בפיו: "בוא ברוך ה'", כי 

אמנם כן באותו רגע יצא מארור לברוך, ונסתיים 

השידוך בלי שיהיה לבחינת ארור חלק בזה.

 בזכות דב קותו באברהם
זכה אל עזר בקלסתר הנ ו

הביאורים  שני  בין  לקשר  דרכי  חשבתי 

על  אמר  לבן  כי  הראשון,  הביאור  המדרש,  של 

פניו  שקלסתר  משום  ה'",  ברוך  "בוא  אליעזר: 

השני,  הביאור  לאברהם,  דומה  היה  אליעזר  של 

כדי  לבן,  של  בפיו  זה  דבר  השמים  מן  שהכניסו 

כי  לברוך,  מארור  אז  יצא  שאליעזר  בכך  לגלות 

לכאורה יפלא על עצם הדבר שקלסתר פניו של 

אליעזר היה דומה לאברהם, הלא אליעזר לא היה 

קרוב משפחה של אברהם.

ויש לבאר הענין על פי מה שהיה רגיל הגה"ק 

זצ"ל  מטשעבין  מישרים"  "דובב  שו"ת  בעל 

עם  השתדך  איגר  עקיבא  רבי  הגה"ק  כי  לספר, 

רבי שמואל קארנפעלד מבראד, ומפאת חולשתו 

לא היה יכול לנסוע אל התנאים, וביקש מהגאון 

רבי אפרים זלמן מרגליות זצ"ל בעל "בית אפרים" 

שגר בבראד שילך לסעודת התנאים בשליחותו, 

בסעודה  והשתתף  הלך,  אמנם  זלמן  אפרים  רבי 

זמן רב שלא כהרגלו.

כך,  על  פליאתם  את  מקרוביו  הביעו  כאשר 

כלל  הידוע  פי  על  זלמן  אפרים  רבי  להם  הסביר 

כמותו".  אדם  של  "שלוחו  מב:(:  )קידושין  גדול 

בשליחותו  הולך  שאדם  ידי  על  כי  מזה  למדנו 

של המשלח, הרי הוא נחשב כאילו הוא המשלח 

בעצמו, לכן בהיותי שלוחו של רבי עקיבא איגר 

חפצתי להאריך בשליחותו, כדי להיות רבי עקיבא 

איגר זמן רב יותר. 

מעתה יש לומר כי על ידי הדביקות הגדולה 

כל  את  וללמד  ללמוד  באברהם  אליעזר  של 

של  בשליחותו  תמיד  שהלך  ועוד  זאת  תורתו, 

אברהם במסירות נפש, כמו שכתוב )בראשית יד-

יד(: "וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את חניכיו 

ילידי ביתו שמונה עשר ושלש מאות וירדוף עד 

רק  עמו  שלקח  לב.(  )נדרים  בגמרא  ודרשו  דן". 

מאות  שלש  בגימטריא  שעולה  אליעז"ר  את 

ושמונה עשרה.

נמצא לפי זה שכל ימי חייו כעבדו של אברהם, 

כל  והיה  אברהם  של  בשליחויותיו  אליעזר  פעל 

זכה  לכן  כמותו",  אדם  של  "שלוחו  בגדר:  הזמן 

על ידי זה שקלסתר פניו היה דומה לאברהם, כי 

הצלם אלקים שעל אברהם האיר גם על פניו של 

אליעזר. והנה מטעם זה זכה גם כן לצאת מכלל 

ארור לכלל ברוך, כי הצלם אלקים שהאיר על פניו 

מהאור הגדול שקיבל מקלסתר פניו של אברהם 

זיכך והפך אותו מארור לברוך.

של  הביאורים  שני  כי  לומר  יש  כן  כי  הנה 

מן  שנסתבב  מה  כי  בזה,  זה  קשורים  המדרש 

אברהם  הוא  אליעזר  כי  לבן  שיחשוב  השמים 

שמגודל  משום  הוא  ה'",  ברוך  "בוא  עליו:  ואמר 

אליעזר  של  פניו  קלסתר  היה  באברהם  דביקותו 

דומה לאברהם, ובזכות דביקות זו זכה בסופו של 

לאברהם  דומה  והיה  לברוך,  מארור  לצאת  דבר 

כמותו.  ברוך  היותו  מצד  אלא  במראה  רק  לא 

נמצא כי שני הביאורים של המדרש עולים בקנה 

אחד כפתור ופרח.

 אברהם אב נו העמ ד
את אל עזר במבין קשה 

דוקא  אליעזר  שזכה  הטעם  לבאר  לבי  רחש 

מארור  לצאת  זו  שליחות  מילוי  ידי  על  עתה 

לברוך, בהקדם ליישב הפליאה עצומה על אברהם 

בעל החסד, שעסק כל ימי חייו בהכנסת אורחים 

ובאהבת הבריות במסירות נפש, מה ראה על ככה 

בחריפות:  כך  כל  הנאמן  עבדו  לאליעזר  להשיב 

"בני ברוך ואתה ארור, ואין ארור מתדבק בברוך", 

האם לא היה יכול להתחמק בקלות, כי מכיר הוא 

את בתו ואין היא מתאימה ליצחק בנו.

של  מקחו  לברר  דעתי  לעניות  נראה  לכן 

צדיק כוונת אברהם אבינו, כי השתוקק בכל לבו 

השידוך  גמר  לפני  לברוך  מארור  יצא  שאליעזר 

מי  ידי  על  יהיה  השידוך  שגמר  כדי  בנו,  ליצחק 

שהוא ברוך ולא ארור, והשכיל להבין כי התיקון 

של אליעזר מבני בניו של כנען הוא לצאת מארור 

ידי שישמש בנאמנות את אדונו, כמו  לברוך על 

לאחיו",  יהיה  עבדים  "עבד  באומרו:  נח  שרמז 

שעל ידי שיהיה עבד נאמן לבני שם יזכה לתיקון 

ויהפוך לברוך.

 מדרש: "כנען הוא אל עזר ועל  ד  שש רת
אותו צד ק באמונה  צא מכלל ארור לכלל ברוך"

 שהת אמת: ני נתכוון לטובה: "עבד עבד ם  ה ה לאי ו",
ש תדבק בזרעו של שם כד  ש צא מכלל ארור

 מגלה עמוקות: ב' אות ות א"ל בשמו של אל עז"ר,
הוא רמז על יסד א"ל שקנה אל עזר בנהשו מאברהם

  תכן להוס ף כ  ד' אות ות הנשארות  עז"ר
משמו של אל עז"ר בג מטר א: עב"ד עבד "ם  ה "ה לאי "ו



 הרשת י   שרה תשע"ה | ג

זה  נאמן  עבד  כי  יתכן  איך  אברהם,  ותמה 

וקיים  הללו,  השנים  כל  אליו  ומסור  דבוק  שהיה 

בכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו במסירות נפש את 

הציווי של נח: "עבד עבדים יהיה לאחיו", והנה עם 

כל זאת עדיין לא נהפך מארור לברוך. מזה השכיל 

להבין שהוא עדיין צריך לעבור מבחן אחד גדול 

לצאת  ראוי  באמת  הוא  אם  לקבוע  כדי  וקשה, 

מארור ולהיכנס לברוך.

לא תלך  "אולי  לו אליעזר:  והנה כאשר אמר 

בלבו,  שחשב  מה  אברהם  ותפס  אחרי",  האשה 

כי אם לא תלך האשה אחריו אולי יסכים אברהם 

לקחת את בתו לאשה ליצחק, החליט לנסותו על 

ידי שאמר לו את האמת במלוא חריפותה: אמנם 

הרבה  כך  כל  אחרי  כי  לתומי,  חשבתי  אני  גם 

נהפכת  נאמנה  ועבדות  התורה  לימוד  של  שנים 

לברוך, אבל מה לעשות שהמציאות היא שעדיין 

לא נהפכת לברוך, ולכן לא אוכל לקחת את בתך 

לאשה ליצחק כי: "בני ברוך ואתה ארור, ואין ארור 

מתדבק בברוך".

 א ה עט סוהר ש כול לתאר
את העלבון של אל עזר

הכאב  את  לתאר  שיוכל  סופר  עט  איה  ובכן 

כאשר  אליעזר,  שחש  הצורב  והעלבון  הגדול 

שמע דברים כל כך בוטים מפי אברהם רבו, והרי 

לחשוב:  היאוש  בתהום  ליפול  יכול  היה  בקלות 

אם אחרי שעמלתי כל ימי חיי לשמש את אברהם 

ולהשקותה  תורתו  לדלות  ובנאמנות,  במסירות 

ארור  מכלל  לצאת  הצלחתי  לא  עדיין  לאחרים, 

אם  בעבודתי,  תועלת  שום  שאין  משמע  לברוך, 

ולעסוק  אברהם  את  לשמש  להמשיך  לי  מה  כן 

בתורתו, הלא טוב יותר שאלך לדרכי לחיות את 

חיי כיון שממילא אשאר בבחינת ארור.

את  קיבל  אלא  כן  עשה  לא  אליעזר  אולם 

הקב"ה  רצון  זהו  אם  ואמר  באהבה,  עלבונו 

לעסוק  חיי  ימי  כל  אמשיך  ארור,  שאשאר 

אדוני  את  בנאמנות  ולשמש  ובעבודת  בתורה 

כוחו  בכל  והתחזק  עולם,  של  צדיקו  אברהם 

השליחות  את  למלא  להמשיך  נפשו  במסירות 

למצוא אשה ליצחק.

לכן אחרי שטרח ועשה כל מיני השתדלויות 

ליצחק,  הראויה  האשה  את  למצוא  בסימנים 

שיזמין  הארמי,  לבן  של  בפיו  והכניס  מלאך  בא 

"בוא  באמרו:  השידוך  את  לגמור  לביתו  אותו 

ברוך ה'", כי עכשיו יצאת מכלל ארור לכלל ברוך. 

ולזה נתכוון המדרש: "על ידי ששירת אותו צדיק 

באמונה יצא מכלל ארור לכלל ברוך".

במדרש  שמצינו  מה  בזה  לבאר  חשבתי 

)ילקוט שמעוני פרשת לך לך רמז עו ד"ה תשעה נכנסו(, 

שזכו  התשעה  בין  היה  אברהם  עבד  אליעזר  כי 

לומר  יש  האמור  לפי  עדן.  לגן  חיים  להיכנס 

הנערץ  רבו  אברהם  לו  שאמר  רגע  באותו  כי 

והנקדש דברים כל כך חריפים: "בני ברוך ואתה 

אליעזר  טעם  בברוך",  מתדבק  ארור  ואין  ארור, 

וקיבל הכל באהבה,  צער גדול של מאה מיתות 

לכן שוב לא היה צריך לטעום טעם מיתה בפועל 

אלא נכנס חי לגן עדן.

 אות ב' של ב'ראש ת
לעומת אות א' של א'נכ 

בדרך זו במסילה נעלה לבאר ביתר עמקות, 

לצאת  כנען  של  בניו  מבני  אליעזר  זכה  איך 

מכלל ארור לברוך על ידי שנתדבק עם אברהם 

באומרו:  נח  נתכוון  לכך  כאמור  אשר  אבינו, 

מה  לבאר  בהקדם  לאחיו",  יהיה  עבדים  "עבד 

מלאך  כי  הנ"ל,  הקדוש  הזוהר  מדברי  שלמדנו 

ברוך  "בוא  לאליעזר:  לומר  לבן  של  בפיו  הניח 

לברוך,  ארור  מכלל  שיצא  בכך  לגלות  כדי  ה'", 

וצריך ביאור איך יתפרש לפי זה המשך הפסוק: 

ואנכי  בחוץ  תעמוד  למה  ה'  ברוך  בוא  "ויאמר 

פניתי הבית ומקום לגמלים".

הגדול  הגאון  מדברי  יקרה  הקדמה  נקדים 

רבי שלמה קלוגר זצ"ל ב"אמרי שפר" )ריש פרשת 

פלא  מאמר  שמצינו  מה  על  שעמד  בראשית(, 

במדרש )ב"ר א-י(:

"עשרים וששה דורות היתה האל"ף קורא תגר 

לפני כסאו של הקב"ה, אמרה לפניו, רבונו של עולם, 

אני ראשון של אותיות ולא בראת עולמך בי, אמר 

בזכות  אלא  נברא  לא  ומלואו  העולם  הקב"ה,  לה 

התורה, שנאמר )משלי ג-יט( ה' בחכמה יסד ארץ וגו', 

למחר אני בא ליתן תורה בסיני, ואיני פותח תחלה 

אלא בך, שנאמר )שמות כ-ב( אנכי ה' אלקיך".

מתמה על כך רבי שלמה קלוגר ממה שמבואר 

"למה נברא העולם בב', שהוא  )ב"ר שם(:  במדרש 

לשון ברכה, ולמה לא באל"ף, שהוא לשון ארורה, 

ברכה  בלשון  אותו  בורא  אני  הרי  הקב"ה  אמר 

והלואי יעמוד". הרי מבואר כי מה שפתח הקב"ה 

מעשה בראשית באות ב' של ב'ראשית ולא באות 

א', משום שהאות א' היא רמז על א'רור ואות ב' 

את  הקב"ה  פתח  מדוע  קשה  כן  אם  ב'רכה,  על 

מתן תורה בסיני באות א' של א'נכי.

על  רמז  היא  א'  האות  כן  אמנם  כי  ותירץ 

להפוך  אפשר  התורה  קדושת  בכח  אבל  א'רור, 

כי  זה מבואר היטב  ולפי  גם את הקללה לברכה, 

לא  תורה,  שניתנה  לפני  העולם  בריאת  בשעת 

א'  באות  בראשית  מעשה  לפתוח  הקב"ה  רצה 

להפוך  אפשר  היה  לא  כי  א'רור,  על  רמז  שהיא 

שניתנה  אחרי  אבל  התורה,  בלי  לברכה  הקללה 

א'נכי,  של  א'  באות  הקב"ה  פתח  לישראל  תורה 

לרמז שבכח התורה אפשר להפוך גם את הארור 

לברוך. אלו דבריו המאירים.

)שבת  בגמרא  שדרשו  מה  בזה  לבאר  יומתק 

אל'ף   - בי"ת  "אל"ף  בי"ת:  האל"ף  אותיות  קה.( 

האמור  לפי  תורה".  "למוד  רש"י:  ופירש  ב'ינה", 

בי"ת,  אל"ף  אותיות  בב'  לימוד  שרמזו  לומר  יש 

להפוך  אפשר  התורה  לימוד  ידי  שעל  ללמדנו 

מתיבת  בי"ת  לאות  א'רור  מתיבת  אל"ף  האות 

ב'רוך, וזהו אל"ף בינ"ה שיתבונן בכח הנפלא של 

לאות  אל"ף א'רור  התורה, איך להפוך את האות 

בי"ת ב'רוך. 

 מאברהם התי לו
שנ  אלה ם תורה

דבי  "תנא  צז.(:  )סנהדרין  בגמרא  שנינו  והנה 

אליהו, ששת אלפים שנה הוי עלמא, שני אלפים 

תוהו, שני אלפים תורה, שני אלפים ימות המשיח, 

ופירש  ובעוונותינו שרבו יצאו מהם מה שיצאו". 

רש"י, כי שני אלפים תוהו הם מיום שנברא אדם 

הראשון עד שהיה אברהם בן נ"ב שנה שלא היתה 

מאברהם  הם  תורה  אלפים  שני  בעולם,  תורה 

כמו  תורה,  ללמד  שהתחיל  שנה  נ"ב  בן  כשהיה 

עשו  אשר  הנפש  "ואת  יב-ה(:  )בראשית  שכתוב 

נפשתא  "וית  אונקלוס:  בתרגום  ומפרש  בחרן", 

דשעבידו לאורייתא בחרן".

 מדרש: הקב"ה ברא את העולם באות ב' של ב'ראש ת
שה א ב'רכה ולא באות א' שה א א'רור

 רב  שלמה קלוגר: במתן תורה התי הקב"ה באות א' של א'נכ ,
כ  בכי התורה אהשר לההוך ארור לברוך

 אל עזר  צא מארור לברוך בכי התורה שלמד מאברהם:
"המושל בכל אשר לו" - "שמושל בתורת רבו"

 "מכאן שקהצה לו הארץ" - כ  גם הארץ  צאה מקללתה
בכי התורה שק בלו  שראל בשעת מתן תורה
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את  הקב"ה  שקרא  הטעם  בזה  לבאר  ויש 

שמו אברהם כמו שכתוב )בראשית יז-ד(: "אני הנה 

ולא יקרא עוד  גוים,  והיית לאב המון  בריתי אתך 

המון  אב  כי  אברהם  שמך  והיה  אברם  שמך  את 

כי מתחילה היה שמו  ופירש רש"י  גוים נתתיך". 

אב-רם, כי היה אב רק לארם שהם אנשי מקומו, 

על  לרמז  אברה"ם  ה'  אות  הקב"ה  לו  והוסיף 

נשארה  ר'  נתתיך", אלא שהאות  גוים  "אב המון 

במקומה כדי שלא תהיה לה תרעומת.

לפי האמור יש לבאר הענין בזה, שהרי מקרא 

אשר  הנפש  "ואת  יב-ה(:  )שם  הכתוב  דיבר  מלא 

כנפי  תחת  "שהכניסן  רש"י:  ופירש  בחרן".  עשו 

השכינה, אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת 

עשאום".  כאילו  הכתוב  עליהם  ומעלה  הנשים, 

ולהפוך  גרים  לגייר  בכוחו  היה  אברהם  כי  נמצא 

בכך מה שהיו תחילה בבחינת ארור לברוך.

שהשיג  התורה  בכח  כן  עשה  המבואר  ולפי 

"קיים  כח:(:  )יומא  בגמרא  כמבואר  שניתנה  לפני 

אברהם אבינו כל התורה כולה". הנה כי כן מטעם 

זה קרא הקב"ה את שמו אב-רהם, ומפרש הטעם: 

"כי אב המון גוים נתתיך", לרמז שזכה לגייר את 

א"ב  בזכות  לברוך,  מארור  אותם  ולהפוך  הגוים 

- א'לף ב'ינה שהיא רמז על התורה ההופכת את 

האות א' א'רור לאות ב' ב'רוך

לפי זה יתבאר היטב איך זכה אליעזר לצאת 

כך  כל  דבוק  שהיה  מאחר  כי  לברוך,  מארור 

באברהם עד שלמד ממנו כל תורתו, כמו שדרשו 

מקרא שכתוב: "המושל בכל אשר לו" – "שמושל 

רבו  מתורת  ומשקה  דולה  והיה  רבו",  בתורת 

לאחרים, לכן בכח התורה זכה להפוך את הארור 

לברוך. ויש לרמז דבר זה בדברים ששם המלאך 

בפיו של לבן לומר לאליעזר: "בוא ברוך ה'", תיבת 

א'  באות  וסיומה  ב'רכה  ב'  באות  תחילתה  בו"א 

בין  המחברת  החיבור  ו'  אות  יש  וביניהן  א'רור, 

אות ב' לאות א', לרמז שגם ארור נהפך לברוך.

נפלא להבין בזה מה שפתח אליעזר את דבריו 

)בראשית כד-לד(: "עבד אברהם אנכי". והביא ב"אמרי 

מרימנוב  הירש  צבי  רבי  הרה"ק  בשם  )שם(  יוסף" 

הוא  אברהם  של  העבדות  כי  לומר  שנתכוון  זי"ע, 

ה'  "אנכי  הראשון:  הדיבור  בעולם  לפרסם  "אנכי", 

בעולם  והשגחתו  ה'  במציאות  האמונה  אלקיך", 

עכדה"ק. ולפי דברינו יש לומר שביקש לרמז: "עבד 

בעולם:  תורתו  לפרסם  עבדו  אני  אנכי",  אברהם 

התורה  כח  לו  היה  זה  ובזכות  אלקיך",  ה'  "אנכי 

לצאת מארור לברוך, אשר מטעם זה פתח הקב"ה 

מתן תורה באות א' של א'נכי.

מעתה יאירו עינינו להבין מה ששם המלאך 

"ויאמר  לאליעזר:  לומר  לבן  של  בפיו  ה'  בשם 

בוא ברוך ה'", כי מעתה שיצאת מארור לברוך 

השידוך,  את  לגמור  כדי  לבוא  ראוי  כבר  אתה 

ומפרש  ארור,  בבחינת  בחוץ"  תעמוד  "למה 

הטעם איך נהפך אליעזר מארור לברוך, "ואנכי 

הראשון:  הדיבור  ידי  על  כלומר  הבית",  פניתי 

את  פניתי   – הבית"  "פניתי  אלקיך",  ה'  "אנכי 

צורך  אין  ששוב  ב'ראשית,  של  בי"ת  האות 

לפתוח באות ב' ב'רוך, אלא אפילו בפתיחה של 

את  התורה  בכח  להפוך  אפשר  א'נכי  א'  האות 

הארור לברוך.

"ומקום  הפסוק:  סוף  כן  גם  נפרש  זו  בדרך 

אלימלך"  ב"נועם  שביאר  מה  פי  על  לגמלים", 

"גומלים"  על  רמז  הם  "גמלים"  כי  )פרשתנו( 

חסדים, וכן פירש בפרשת וישלח )בראשית לב-טז(: 

"גמלים מיניקות, רצונו לומר, גם יש בנו הפשוטי 

תורה  לומדי  המניקים  חסדים  גומלי  שהם  עם 

ומחזיקים אותם".

יח-טז(:  )בראשית  ידוע מה שפירש רש"י  והנה 

מהשקיפה  חוץ  לרעה,  שבמקרא  השקפה  "כל 

מתנות  כח  שגדול  כו-טו(,  )דברים  קדשך  ממעון 

עניים שהופך מדת הרוגז לרחמים". הנה כי כן זהו 

"ואנכי פניתי את הבית", על ידי כח  רמז הפסוק: 

"א'נכי ה' אלקיך", שוב אין צריך לפתוח  התורה: 

א'  האות  את  גם  להפוך  אפשר  כי  בי"ת,  באות 

"ומקום לגמלים", שגם לגומלים חסדים  לברכה, 

יש מקום להפוך הקללה לברכה. 

 "מכאן שקהצה לו הארץ"
שנההכה לברכה בכי התורה

לנו  יפתח  האמור  פי  על  כי  וראה  בא  ועתה 

"ואבוא היום אל  פתח להבין מה שאמר אליעזר: 

יצאתי  "היום  המדרש:  בשם  רש"י  ופירש  העין". 

נקדים  הארץ".  לו  שקפצה  מכאן  באתי,  והיום 

י(  )מצוה  בנימין"  "נחלת  מספר  יקרה  הקדמה 

בענין  פח.(  )שבת  בגמרא  שדרשו  מה  על  שעמד 

מתן תורה לישראל:

עו-ט(  )תהלים  דכתיב  מאי  חזקיה,  "אמר 

משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה, אם יראה 

למה שקטה ואם שקטה למה יראה, אלא בתחילה 

בתחילה  כי  רש"י,  ופירש  שקטה".  ולבסוף  יראה 

קודם שקיבלו ישראל את התורה באמרם נעשה 

ולבסוף  יקבלוה,  לא  שמא  הארץ  יראה  ונשמע, 

כשקיבלו את התורה שקטה. וצריך ביאור מדוע 

יראה רק הארץ ולא השמים.

)ריש  כהן"  ב"שפתי  שכתב  מה  פי  על  וביאר 

שצוה  הטעם  הפשט(  דרך  ועל  ד"ה  לך  לך  פרשת 

שכתוב  כמו  ישראל,  לארץ  ללכת  הקב"ה 

)בראשית יב-א(: "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך 

אראך".  אשר  הארץ  אל  אביך  ומבית  וממולדתך 

כי בחטא עץ הדעת נתקללה הארץ, כמו שכתוב 

ומזה הטעם  "ארורה האדמה בעבורך",  ג-יז(:  )שם 

ניתנה ארץ ישראל תחילה לכנען שהוא בבחינת 

ארור, וכאשר הגיע הזמן לעשות הכנה לתת את 

הארץ לישראל, צוה הקב"ה לאברהם שילך לארץ 

ישראל כדי לטהר אותה מקללתה.

זה  כי מטעם  בנימין",  ה"נחלת  כך  על  מוסיף 

נתן הקב"ה את התורה לישראל עם קדשו בארץ, 

כדי שעל ידי קדושת התורה תצא הארץ מקללה 

לברכה. הנה כי כן מבואר היטב הטעם למה יראה 

התורה,  את  ישראל  יקבלו  שלא  הארץ  דוקא 

מתן  לפני  אפילו  קללה  בהם  אין  השמים  שהרי 

תורה לישראל, אבל הארץ שנתקללה יראה שאם 

לצאת  תוכל  לא  התורה  את  ישראל  יקבלו  לא 

מקללה לברכה. עד כאן דבריו.

עם  להפליא  מתאים  זה  הרי  דברינו  ולפי 

התקופה של שני אלפים תורה, שהתחילה בימי 

אמר  לכן  שנה,  נ"ב  בן  כשהיה  אברהם  של  חייו 

הארץ  את  לנקות  כנען  ארצה  ללכת  הקב"ה  לו 

מזוהמת הקללה, כי בכח התורה היה יכול להפוך 

א'רץ  של  א'  את קללתה לברכה. וזהו ענין האות 

נהפכה  האדמה",  "א'רורה  קללתה:  על  שרומזת 

לברכה על ידי כח התורה שפתח הקב"ה באות א' 

של א'נכי ה' אלקיך.

יומתק להבין מה שדרשו במדרש  הנה כי כן 

"ואבוא  אליעזר:  שאמר  מה  על  רש"י  שהביא 

היום אל העין - היום יצאתי" מכלל ארור, "והיום 

"מכאן שקפצה לו הארץ", כי  לכלל ברוך,  באתי" 

לברוך  א'רור  מן  יצאה  א'רץ  של  א'  שהאות  כמו 

א'ליעזר  זכה  כך  א'נכי,  של  התורה  קדושת  בכח 

שהאות הראשונה בשמו היא א' של א'רור, לצאת 

מארור לברוך בכח קדושת התורה.

יפה  אחא,  רבי  "אמר  המדרש:  כך  על  מוסיף 

מתורתן  המקום  לפני  אבות  עבדי  של  שיחתן 

עבדי  של  שיחתן  להבין  יפה  כלומר  בנים".  של 

והיום  יצאתי  "היום  אליעזר:  שאמר  מה  אבות, 

באתי", שיצא מארור לברוך, "מתורתן של בנים", 

מהתורה שקיבלו ישראל על הר סיני, אשר בכח 

וכן  קדושת התורה יצאה הארץ מקללה לברכה, 

התורה  קדושת  בכח  לברוך  מארור  יצא  אליעזר 

שלמד מאברהם.
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