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ושלש עשר שמנה ביתו ילידי חניכיו את וירק
מאות

  הרב כרמיאל כהן
  

ֵני ַמְמֵרא ָהֱאֹמִרי ֲאִחי ֶאְׁשֹּכל ַוֲאִחי ָעֵנר ) יג( ַוָּיֹבא ַהָּפִליט ַוַּיֵּגד ְלַאְבָרם ָהִעְבִרי ְוהּוא ֹׁשֵכן ְּבֵא
  :ְבִרית ַאְבָרם ְוֵהם ַּבֲעֵלי

ׁש ֵמאֹות ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרם ִּכי ִנְׁש) יד( ָּבה ָאִחיו ַוָּיֶרק ֶאת ֲחִניָכיו ְיִליֵדי ֵביתֹו ְׁשֹמָנה ָעָׂשר ּוְׁש
  :ַוִּיְרֹּדף ַעד ָּדן

  :ַוֵּיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה הּוא ַוֲעָבָדיו ַוַּיֵּכם ַוִּיְרְּדֵפם ַעד חֹוָבה ֲאֶׁשר ִמְּׂשֹמאל ְלַדָּמֶׂשק) טו(

  :ַגם ֶאת לֹוט ָאִחיו ּוְרֻכׁשֹו ֵהִׁשיב ְוַגם ֶאת ַהָּנִׁשים ְוֶאת ָהָעםַוָּיֶׁשב ֵאת ָּכל ָהְרֻכׁש ְו) טז(

  )בראשית יד(

חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש "כתגובה לשבייתו של לוט יוצא אברהם למסע החזרת שבויים עם 
  ".מאות

  :י"כותב רש

  .טריא של שמווהוא מנין גימ,  רבותינו אמרו אליעזר לבדו היה-שמונה עשר ושלש מאות 

"  .ואיתו לבדו יצא אברהם למסע, "חניכיו ילידי ביתו"והוא המכונה כאן , 318בגימטריא " אליעזר

   מה תתןאלהיםויאמר אברם אדני : "בפרק הבא פרק טו פסוק ב, אליעזר זה נזכר פעם אחת בלבד בתורה

  . כאן הוא נרמזולדעת רבותינו גם". ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזרלי ואנכי הולך ערירי 

  :)פרשה מב(בראשית רבה במדרש , למשל, דעת רבותינו זו מופיעה

  .ח"מניין אליעזר שי, שמעון בן לקיש אמר אליעזר לבדו היה' שמנה עשר ושלוש מאות ר

  :ע"לעומת זאת כותב ראב

כי , וחשבון אותיות אליעזר דרך דרש,  ואם לא נזכר,שחנכם פעמים רבות במלחמהחניכיו 
רק השם , שם לטוב ולרע  כי יכול הרוצה להוציא כל,וב מדבר בגימטריאאין הכת
  .כמשמעו

פעמים "אברהם חנך אותם ; מלחמה זו שבה השתתפו אברהם וחניכיו לא היתה המלחמה הראשונה
ולכן הם מכונים , ")ואם לא נזכר("למרות שמלחמות אלו אינן נזכרות במקרא , "רבות במלחמה

  ".חניכיו"

ואף מנמק זאת , "דרך דרש"ע שזוהי "ל שהכתוב רומז בגימטריה לאליעזר כותב ראב"ביחס לדברי חז
גימטריה אינה דרך חד משמעית והיא יכולה להתפרש גם לרע וגם ". כי אין הכתוב מדבר בגימטריה"

  .ואין זו דרכה של התורה, לטוב
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  :)כז-כג, יז(חניכיו אלו של אברהם נזכרים פעם נוספת בסוף הפרשה 

 ְוֵאת ָּכל ִמְקַנת ַּכְסּפֹו ָּכל ָזָכר ְּבַאְנֵׁשי ְיִליֵדי ֵביתֹוַוִּיַּקח ַאְבָרָהם ֶאת ִיְׁשָמֵעאל ְּבנֹו ְוֵאת ָּכל ) כג(
ִהים ֵּבית ַאְבָרָהם ַוָּיָמל ֶאת ְּבַׂשר ָעְרָלָתם ְּבֶעֶצם ַהּיֹום   :ַהֶּזה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּתֹו ֱא

(  :ְׁשִעים ָוֵתַׁשע ָׁשָנה ְּבִהֹּמלֹו ְּבַׂשר ָעְרָלתֹוְוַאְבָרָהם ֶּבן ִּת) כד

ׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְּבִהֹּמלֹו ֵאת ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו) כה (  :ְוִיְׁשָמֵעאל ְּבנֹו ֶּבן ְׁש

  :ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ִנּמֹול ַאְבָרָהם ְוִיְׁשָמֵעאל ְּבנֹו) כו(

  : ּוִמְקַנת ֶּכֶסף ֵמֵאת ֶּבן ֵנָכר ִנֹּמלּו ִאּתֹוְיִליד ָּבִיתְוָכל ַאְנֵׁשי ֵביתֹו ) כז(

  :)פסוק כו(ע "וכתב ראב

  שמונה עשר ושלש מאות ילידי ביתוווהנה הי, בעצם היום הזה ולא אחר לעשות הדבר
וילידי ביתו ומקנת  כ נמול אברהם גם ביום בעצמו וישמעאל בנו"ואח, חוץ ממקנת כספו

רק מהרו כולם לעשות ולמלאות , עם שלא הכריחםוהט. כספו כולם נמולו אתו ברצונם
  .רצון השם

את שמונה עשר ושלש מאות ילידי ביתו , קודם מל את ישמעאל; מילות רבות מל אברהם באותו היום
בכל אופן למדנו שהיו לאברהם שלש מאות . ולאחר מכן מל אברהם גם את עצמו, ואת מקנת כספו

ואותם , והם יצאו איתו למסע החזרת השבויים,  במלחמהושמונה עשר ילידי בית שחנכם פעמים רבות
  .ובהמשך אותו יום מל את עצמו, מל אברהם ביום אחד
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	 וירק את חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות

