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 פרשת חיי שרה

 חזרה מחרן ךבדר 'קפיצת הדרך'

 .מכאן שקפצה לו הארץ״ אתי,א היום״ מפרש רש״י: ״היום יצאתי והיום ב״ואב   על הפסוק1

 ?הארץדקפיצת נס מיוחד ב אורה "לא עביד הקב"ה ניסא למגנא" ומהו ההכרח כלו

שנים, שלש תיכף ומיד שנעשית בת  ורבקה לתרץ שההכרח בקפיצת הארץ הוא כדי למהר את נישואי יצחק יןוא

קפיצת הדרך דצריך להיות הנס  הכי ]נוסף לכך שמטעם זה הי -להריון  הלביאה, אף שעדיין אינה ראוי הוראוי

צריך  הובמילא, הי(, 2נסה על יןסומכ יןיכול לסמוך על הנס ) אה ו מחרן לחברון, הרי[ אברהם לא היבשוב גם

״מהלך שבעה עשר )הליכה מחברון לחרן בהתאם לזמן הי זה, ימים לפנה מה וכמלהקדים לשלוח את אליעזר כ

 !עשיית השידוך(, ועוד משך זמן לשלושים וארבעה יוםהלוך ושוב ) (,3קי דרבי אליעזרפרב דאיתאיום״, כ

 שלש עשרהעשר שנה עד שתהא בת  )של אליעזר ורבקה( לפועל המתין יצחק עוד זירתןחועוד: גם לאחר ...

 !?שבעה עשר יוםהארץ״ בכדי שהדרך לא יקח זמן של  הצורך ל״קפיצת המה הי ם כןלהריון, וא השנה וראוי

אברהם, איש מוצלח, מצד  בדהצלחתו של אליעזר ע -שהסיבה לקפיצת הדרך היא  צריך לומר רחךל כוע...

 ?!רן לחברוןהנס דקפיצת הדרך גם בדרכו חזרה, מח צריך להיות ההי ל פי זההעילוי ד״עבדי אבות״, אבל, ע
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 הרי זה קשור,  -להסכמה לשידוך  ואף שלבן ובתואל לא ידעו מזה, ובמילא, אין שום תועלת בדבר בנוגע]

 [.אברהם דאמור, עם עצם הצלחתו של אליעזר עבכ

 :הקושי רץלתכיצד נגשים לפתור ו -כללי  יןענוכאן באים ל

מחשבה הראשונה בנסיון הרי, ה -לומר באופן מסויים  כאשר מתעוררת שאלה חזקה, היינו, שישנו הכרח חזק

 ...!שאלה זו, היא, אולי כן הוא באמת לתרץ

הכרח חזק שהנס דקפיצת הדרך  צלחתו של אליעזר, שאז ישנוצת הדרך היא האם אכן סיבת קפי ן דידן:ובנדו

 !רץ גם בדרכו חזרהכן באמת, שקפצה הא ההראשונה בזה היא, אולי הי מחשבההרי, ה -גם בדרכו חזרה  היהי

אינו  שהזכיר שקפצה לו הארץ בהליכתו לשם, פשטות, שמכיוןיש לומר, ב -מה שרש״י אינו כותב זה בפירוש ו

שאין צורך לחזור ולספר אודות הנס דירידת  ל דרך)ע עמאחזרה, דזיל בתר ט כפול זה גם בנוגע לדרךצריך ל

, 4בהעלותך רשתכבפט חדש ניתוסף פר לא אם כןאפעם )עוד הפעם ועוד ה -נס שנמשך ארבעים שנה  - המן

 ((.ו כו׳ל  ש  בקשר עם ירידת ה  

לפניו,  רץמחרן . . נקפצה הא עבד״בשש שעות ביום יצא ה - קי דרבי אליעזרפרויש להוסיף, שמפורש כן ב 

 .מנחה״שעות בא לחברון לעת תפלת ה שלשוב

לפדן ארם, היכדין  הא במיזליחאר הלי אתקטעאא ד״והיכמ -כמו כן מפורש בתרגום יונתן בן עוזיאל על אתר ו

וכמו שקפצה לו הדרך בהלכו לפדן ארם, כך קפצה לו ) .תב״ חדוביומא  אזיל חדביומא , דהבמיתבי התקטעא ליא

 (הדרך בחזרה, שביום אחד הלך וביום אחד חזר

 קטע משיחת ש"פ ויצא, רשימת השומעים בלתי מוגה.
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