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 .כד, ג( )בראשית מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו לא תקח אשה לבני 

  . כמובן שדבר זה מתבקש מאליו שידוך, ומשביע אותו שלא יקח אישה לבנו מבנות הכנעני בנו  אברהם אבינו מצווה את אליעזר עבדו למצוא ליצחק 
"אל   מצוה אברהם את אליעזר בסופו של דבר ש , אנשים רשעים וחטאים. אלאשהם ען כנ שיצחק אבינו הקדוש, יתחתן וידבק באנשי שהרי לא ראוי 

י המה  וכ  -ויש להבין  למהדרין.  , משפחה של עובדי עבודה זרה בתו של בתואל ואחות לבן ,רבקהאת  אליעזר מוצאשם ו , ארצי ואל מולדתי תלך"
בדברי אברהם לאליעזר שלא לקחת אישה מבנות כנען מוסיף אברהם מיד  ף, וסבנ !כי במשפחה כזו ראוי יצחק להדבק?ו עדיפים על פני אנשי כנען? 

   "אשר אני יושב בקרבו". וקשה, וכי אליעזר לא יודע שאברהם גר בקרב הכנעני?  את המילים 

אלא  . ם הרעיםהת לא טוב, שהרי יצחק עלול ללמוד ממעשי מביהיא דאי אברהם ציווה לאליעזר שלא יקח ליצחק אישה שובומסביר הכלי יקר כך: 
  ודאי שאברהם היה מעדיף לחתן את בנו  , שהריבמשפחה מסוימת ללכת לשם איזה 'מציאה' גדולה ש לאברהם, הוא לא מוצאשי שמתוך האפשרויות

 . עם בת של ת"ח וממשפחה של צדיקים

אצל משפחת הכלה, וגם אם יגור אצלי הרי  גור ליצחק עלול הרי  שא יצחק אישה מבנות כנען שיושבים באזור מושבי,י אם י  – חושב בליבואברהם ולכן 
אציב תנאי  אישה מרחוק,  שאחפש לו א"כ הפתרון הוא ד ממעשיהם הרעים. ואז גם ילמ -שיהיה קשור אליהם בנפשו שהרי ממשפחתו החדשה המה 

לו אישה מהם, ומשפחתה   שלא לקח  יצחק  או אתאנשי כנען ישנ . כאן לגור בסביבתיואשתו  יבוא יצחק  שמר לך פן תשיב את בני שמה", ואז "הבשידוך 
   .תרוחני מבחינה וכך יצחק יחיה בשלום   ,שהרי הם רחוקים , של הכלה לא תשפיע רע

במה היא   מה יעשה אברהם אבינו? 'טבע המשפחה'ומצד  !ממשפחת עובדי ע"ז מנין היא? רבקה - אלא שעדיין קשה השאלה הראשונה ששאלנו
 ? ריםאנשים אחאו שאר    עדיפה על פני אנשי כנען

 .תלות בחומרשהם נ המידות הרעותלה וקנאה וכל לבנים דווקא באותם עבירות הבאות מחמת "החומר", כאכי ממשיךוהתשובה היא כך: טבע האבות 
  של האדם אינם מתפשטים בשכלו נגעים התלויים ך שלושה שותפים הם באדם, ו"תורשת המידות". א  –נגעים אלו אכן מתפשטים מהאבות לבנים 

דבר הנרכש  היא אלא  ,קיימת כלל" איננה ו"תורשת אמונות –והרי הקב"ה הוא נותן את הנשמה  ,כי האמונה תלויה בשכלו של אדם ,מהאבות לבנים
 :)דרוש חמישי( בדרשותיו הר"ן   וכמו שכתב. בלימודיו של האדם

.  כאמונות , בלבד בנפש  רושם  יעשו  אשר ומהם  , מעשיםכ ו כמדות , ובנפש בגוף רושם  שיעשו  מהם  ,פנים' ב על הם  בתורה  אשר  והעברות  המצות 
  הדברים  אמנם . . .והאכזריות והנקמה כשנאה , מהם המשתלשלים  הבנים  אל רשומם  יעשו  אשר  הם  ,ובנפש בגוף  רושם שיעשו  אותם  והנה 

 . בבנים  יתפשטו לא  ורעות כוזבות  היותן  עם ,האמונות  והם  ,בלבד  בנפש  רושם שעושים

מאשר להדבק במשפחה שיש לה מידות  עבירה בשכלו של האדם,  עיקרה ש , ע"זעובדת משפחה קחת אישה מינו, עדיף לאומר אברהם אב ם כן, וא
 עוברות בגנים אל הצאצאים עד עולם...  שמידות אלהכיון  ,  כאנשי כנען ודומיהם ,רעות

אך בת שתגיע עם   .פלטיאל( חיים בירפירוש )שמים"  ת ירא למידה הייתה אצלו מקרבת הייתה  שאם יודע  "היה -בת שתגיע ממשפחה של עובדי ע"ז  אותה
 . יודע מה יהיה באחריתן..  מי -אימה מידות רעות, החקוקות עמוק בתוככי נפשה עוד מבטן 

תר  הדבר החשוב ביו :אותם שהעניין נוגע אליהם כרגע לכלונייני השידוכים מ"פרשת השידוכים" על ע  נלמדראשית  .ייניםומכאן נלמד אנחנו בשני ענ 
דברים חשובים   גם הם אמנם  – וכל שכן שאר דברים אחרים שקפות ואמונות ה. לעומת זאת מידות טובות -בשידוך לבנו הוא אבינו  שחיפש אברהם

שמידות הן עניין שחקוק בנפשו של האדם ועתיד   התורה מלמדת אותנושנית,  יפויות בעניין.את סדרי העד זכור, ויש למונח אך כבודם במקומם
  מהנקודה הטובה ביותר עבורם  חייהם כל אדם רוצה שבניו ובנותיו יתחילו את . על צאצאיו דורות ע"ג דורותאף ע פילהש

כמו שלימדנו   להתחנך במידות טובות, צאצאינו, לכן זוהי ההכנה הטובה ביותר עבורנו ועבור  . לתורה ויראת שמיים
יותר לעסוק בתיקון  , דווקא עלינו מוטלת חובה גדולה רהתוב שזכינו לגדול בישיבה ולעסוק כל יומנו ,אנו אברהם אבינו.

ובמיוחד על בני   ,, אלא חובה מוחלטת על כל יהודיאו דבר שחשוב לעשותו 'ענין'איזה . עבודת המידות איננה רק המידות
למוד ספרי  "וצריך האדם לקבוע לו עת ל :(יב ס"ק, )סימן אורה, וכמו שכתב המשנה ברורה בתחילת דבריו לשולחן ערוך ת

שהיה   ,מסופר על מרן החתם סופר זצ"ל . כי הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו".1ם, אם מעט ואם הרבהמוסר בכל יום ויו
 .. .ין אני לומד מספרי מוסר, מרגיש אני בעצמי הצטננות ביראת ה'"רגיל על לשונו לומר לתלמידיו "תאמינו לי שביום שא

 . עז"ה גם "ואל תטש תורת אמך"ויתקיים בנו ב ומתוך כך נזכה ,"שמע בני מוסר אביך"
 

 
מוכר המעשה שהיה עם ר' ישראל לכל שאר מקצועות התורה. גם כי תימצי" ישלימוד מוסר הוא השקעה ו"ה'לוקח' מהם, צריכים לזכור  זמן שלימוד המוסראותם שחוששים מה 1

הורה לו  חומש, רבו כיון שיש לו רק שעה אחת ביום פנויה ללמוד, במה יבחר? כי אביו אומר לו ללמוד ,שפעם הגיע אליו יהודי פשוט ושאל אותו –אבי תנועת המוסר  –מסלנט זצ"ל 
כי אם יעשה זאת  ,השיב לו כי פנימיות התורה פועלת ישועות ונפלאות. ענה לו הגר"י סלנטר שהעיקר בעיניו שינצל שעה זו עבור לימוד המוסראחד ואילו מקובל  ,גמראב עסוקל

 ...גם יחד התורהאי זה ישקיע הוא בכל מקצועות ופנ ,כל יום מאשר שעה אחתב ללימוד תורה כהוגן, או אז ימצא שבאמת יש לו הרבה יותר פנאי

 // מזל טוב 
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  :(ע"ב  )שבת לו בריש פרק כירהשנינו *

בגפת ובעצים   .כירה שהסיקוה בקש ובגבבא נותנים עליה תבשיל 
בית שמאי אומרים חמין   .את האפר  לא יתן עד שיגרוף או עד שיתן

בית שמאי   . ובית הלל אומרים חמין ותבשיל , אבל לא תבשיל
 .  ובית הלל אומרים אף מחזירין ,טלין אבל לא מחזיריןאומרים נו

  -לא יחזיר הוא, אבל לשהות  -איבעיא להו: האי לא יתן גמרא. 
חנניה היא. דתניא,    -משהין אף על פי שאינו גרוף ואינו קטום, ומני 

מותר לשהותו על גבי   -חנניה אומר: כל שהוא כמאכל בן דרוסאי 
נו קטום; או דילמא: לשהות תנן,  כירה, אף על פי שאינו גרוף ואי 

 לא, וכל שכן להחזיר.   -א אין, אי ל  -ואי גרוף וקטום  

השהות מערב שבת קדירה על כירה  נחלקו רבנן וחנניה האם מותר ל
נניה  חגם אמנם  . רבנן אוסרים וחנניה מתיר.שאינה גרופה וקטומה

. שכן  1במאכל שהגיע לשיעור של מאכל בן דרוסאי  לא התיר אלא
כל שהוא כמאכל בן   ,חנניא אומר: ")לעיל יט ע"א(בברייתא  מובא

 . "דרוסאי מותר להשהותו ע"ג כירה ואע"פ שאין גרופה וקטומה

 ביאור מחלוקת התנאים  .א

שהיא גזירה שמא   רמבוא , "שררה מעבטעם שאסרו חז"ל להשהות קדי
 יש להסביר את מחלוקת התנאים בשני אופנים:ו. בגחלים יחתה 

הוא   שמא יחתהחשש לחנניה כל הש ,מבואר ר( את )על ברשב"א  .א
תבשל כשיעור )לפני שה דווקא כשהתבשיל עודנו בתחילת בישולו 

 .שרי 2, אך במצטמק ויפה לו מאב"ד(

מהראיות היא  אחת  .הביא הוכחות שאין הלכה כחנניה )במלחמות(  הרמב"ן 
ודאי  זה ו, מצטמק ויפה לוהתבשיל  שהותאם מותר להשנחלקו בגמרא 

מותר מאכל שהגיע למאכל בן דרוסאי גם שהרי לחנניה  ,ניהחנכ דלא
אלא   .וצרכו האמורים לדון בזהומה ה , , כ"ש במצטמק ויפה לוולהשהות

 ומוכח שהלכה כמותם. ,שהצורך הוא לשיטת חכמים דפליגי על חנניה

ון שהגיע  כיש אומדנאשיש  , הוא ל חנניה נוכל להבין שטעמו שממילא 
, נחה דעת בנ"א ושוב אינם  )מאב"ד( כילה המאכל לשיעור הראוי לא 

חלוקים עליו  אך חכמים ן שראוי למאכל. כיו  , בהולים לחתות בגחלים
גם   שאדם רוצה מאכל משובח ולכן יבוא לחתות בריםזו, וסו באומדנא

 . כבר ראוי לאכילהכשהתבשיל  

 ע"א )לז  תוס'ה .כחנניהשהוא סובר   רבבדעת אפשרות  מעלה גמראה .ב

אין צולין  שהרי המשנה ד ,הקשו שהדבר לא יתכן (אא"ב להחזיר"ה ד
מצטמק  א שהי וביצה אמרינן לקמן  ,חנניה היא כדעת בשר וביצה 

, מותר להשהותו ומוכח שחנניה ס"ל שמצטמק יפה לו  .ויפה לו
 ! ואילו שיטת רב היא שמצטמק ויפה לו אסור

שמאכל בן   בורהרי אם חנניה ס ,(שם שלמה )חכמת רש"להמ והקשה 
ומדוע צריך להוכיח זאת  , כ"ש שיתיר מצטמק ויפה לו תר, ומדרוסאי 

ייתכן  ו  ,כהרמב"ן והרשב"אס"ל מהתוס' דלא  דמוכחוכתב  דין ביצה?מ
לומר ששני הדברים אינם תלויים זב"ז. שיתכן שמאכל בן דרוסאי שרי, 

 ומצטמק ויפה לו אסור.

מפני שיגיע  הוא   כמאב"דתבשיל מבושל ההיתר להשהות  ש , הסברא היאו
כדברי  ל לחתות בו ע"מ שיגמר בישולו, אינו בהוולכן ו, לכדי כל צרכ

בתנאי   והוא. 'בלא חיתוי יגיע לכדי צרכואף ד' ד"ה חמין( ע"ב )לוהתוס' 
 

 
 סוכם ע"י אחד התלמידים ע"פ הבנתו.השיעור  *
 ס"ל שהוא חצי בישול.  (ה ,ט) והרמב"ם ."לסטים היה, והיה מבשל שליש בישול " :רש"י 1
יש מאכלים  .שתוספת הבישול משביחה אותומאכל שהתבשל כל צרכו, אלא , כלומר 2

 לתבשיל, ויש שתוספת הבישול מזיקה להם. הבישול מטיבהשתוספת 

לו. אך במצטמק ויפה   מצטמק ורענעשה הוא  כל צרכו תבשלשמ אחרש
 ויבוא לחתות.  ,שהרי יש לו אינטרס בדבר ,לו אסור

דעתו  נחה  שבמאכל הראוי לאכילה אומדנאאינה ביוצא ששיטת חנניה 
היא שדעת המשהה היא  אומדנא ה, אלא ון דראוי לאכילהשל אדם כי

ז )ל שכתב שהתבשיל יגיע לכדי צרכו אף בלא חיתוי. וכן משמע מרש"י 

וע"כ לא גזרו משום   ,במצטמק ויפה לו קאמר" :(ד"ה מותר להשהותן ע"ב
ל שכדי שיתב חיתוילהוא ש חשה. והרי ש"הואיל ונתבשל כל צרכו ,חיתוי

 החשש שרי.   סר  כאשר כל צרכו, ו 

מאכל בן  מבושל כבשהייה  אפשר להתירולפי"ז יש מקום לשני הפסקים, 
י דפמ ע"ב טז ) הר"ן . ק ויפה לומבמצטאסור שהייה בכ"ז לכחנניה, ו דרוסאי

  ,דלמסקנה מצטמק ויפה לו שרי , רב האי גאון י הביא את דבר (ף"ריה
. והרי  ואל אסור, אך אנן נעביד כר"ידקרביתו כרב ושממדאמרינן אתון 

פסק ש , ואע"פ שמצטמק ויפה לו אסור היתה הו"א רב האי גאוןלש
. ומוכח  )כמבואר בר"ן שם( שיעור בן דרוסאי שרי כחנניה שמאכל שהגיע ל

 דלא ס"ל כהרמב"ן והרשב"א.  

 הות הגזירה מ .ב

את   נקדיםו  .ייהגזירת שה  יסודה שלאת  נראה שיש שתי דרכים להבין
 : (ע"א )שבת לח ברי הגמראד

שכח קדירה על גבי כירה ובשלה בשבת, מהו? אישתיק ולא אמר  
יאכל,   -ליה ולא מידי. למחר נפק דרש להו: המבשל בשבת, בשוגג 

. מאי ולא  (בשכח קדירה למזיד בין שוגג) לא יאכל, ולא שנא -במזיד 
מבשל הוא דקא  דאמרי תרווייהו להיתירא:  רבה ורב יוסף שנא? 

  -לא יאכל, אבל האי דלא קא עביד מעשה  -מזיד עביד מעשה, ב 
אמר לאיסורא: מבשל הוא   רב נחמן בר יצחק במזיד נמי יאכל. 

  -בשוגג יאכל, אבל האי דאתי לאיערומי  -דלא אתי לאיערומי 
 בשוגג נמי לא יאכל.  

בין מבשל בשבת לבין שוהה תבשיל ף לדעת רבה ורב יוסבת החילוק יס
אבל במשהה דלא קעביד מעשה   ,קעביד מעשה לשדבמב , איה מער"ש

איסור   שיש )יח ע"ב(תא י ישלמדנו בבר , תמהו )ד"ה אבל( תוס' ה . יש להתיר
 :קעביד מעשה בשבתאפילו כאשר לא  למזיד בכדי שיעשו 

ותורמסין ותניח לתוך התנור ע"ש  לא תמלא אשה קדרה עססיות 
 . למוצאי שבת אסורין בכדי שיעשו  , ואם נתנן .עם חשכה 

 ונשאר בצ"ע. .במזידגם  התירו קשה על שיטת רבה ורב יוסף שא"כ ו

יש מזיד   .באופן אחרשוגג ומזיד  יםביאר את המושג )דף לח( הרש"ש אך 
מזיד  ב. ויש מזיד דלא עביד מעשה בערב שבתאיסור  מעשה  דעביד 

כל מה  . סף מודים שאסור בכדי שיעשווורב י רבה ה גם דעביד מעש 
  להסירה על דעתמער"ש קדירה  שכח קדירה, באופן שנתןב ו הוא התירש

ה היינו שנזכר קודם שתחשך, יקודם השבת ושכחה ע"ג הכירה. ומזיד דיד 
    ורב  יוסף  רבה  התירובו זה המזיד ש. היר אות לא הס נמלך ו עפ"כ וא

שבשעה שהעמידה ע"ג הכירה בהיתרא הוי, ובזה   ,אין בו מעשההואיל ו
ן  ין במזיד ביבששחלק ואמר ר"נ בר יצחק ו מיושבת תמיהת התוס'.

רק  אלא  ,של שוגג ומזיד דידהוגדרה ה לק על ה וח אינו בשוגג אסור,
 לקנוס שוגג אטו מזיד.שיש בסברא 

הרש"ש. דפשוטים דברי תמהו על דברי התוס',  )שם( ת אמתהפנ"י והשפ 
  שלא תרצו התוס' כהרש"ש הוא מפני שהם סוברים שאין שמהנראה אך 
משום שבשהייה   .באיסור שהייה 'מעשה קעביד 'מצב כזה של  כלל

מרש"י נראה דלא  ואף  אלא בשב ואל תעשה. , ר הוא אינו אקטיביהאיסו
והיינו מניח   ,"אלא מניחדלא דשכח  - : "מזיד תבכש ,ס"ל כהרש"ש

 דקעביד מעשה. חשיב ורב יוסף דלא  רבה לכתחילה. ועל זה אומרים 

  "אגבריאל סרף שליטהרב משיעורי ראש הישיבה,  // גדר איסור שהייה



 

 

ת חכמים  שכל גזיר ,כתבו( ף"ריהי דפמ "בע )שם ד הר"ן (ע"ב )חולין טו הרמב"ן 
ווקא כשיש חשש  א די , העשובכדי שי  אה ממעשה שבתשל איסור הנ 

שני איסורים: אמירה לנכרי,  והיינו בבשבת הבאה.  שה כן גם ויע שיחזור
י  נכראמירה לאיסור , כי דאי שרית ליה היום אתי לעשות בשבת הבאה

, )לשון הר"ן( " דבר הנעשה מאליו מפני שהוא"  – שהייהאיסור ב. ובעיניו קל
ר  איסו, שמשמע מדבריהם לכתחילה.כן ויבוא לעשות שגם זה קל בעיניו 

 לכתחילה.מעשה כלל אף כאשר משהה במזיד מכ מוגדר ו אינשהייה 

, )רש"ש, פנ"י לאחרונים )תוס', רמב"ן, ר"ן( שיש מחלוקת בין הראשונים נמצא 

 סור שהייה. באי ' קעביד מעשה'של  מציאות , האם יש שפ"א(

 הראשונים והאחרונים   שורש מחלוקתב .ג

יה אינו חד פעמי בעצם ההנחה מער"ש, אלא  י שאיסור שה ,הדבר פשוט
כל רגע ורגע שהקדירה מונחת ע"כ כירה שאיננה  ב .הוא איסור מתמשך

  ,כו"ע מודו בזה .על איסור חכמים שמא יבוא לחתות המשהה עובר ,גו"ק
כירה שהסיקוה בגפת ובעצים  ": (לז ע"אשבת ) יא בגמרא הדבר מפורש להדו

)רנג,  ובמשנ"ב לז סקכ"א( סי' ) בחזו"א . וכן "ואין מקיימין עליה סומכין לה 

 צריך לסלקה מע"ג הכירה. שכתבו סק"ה( 

קדירה לא  שה המציאותעצם האם חז"ל אסרו את  נראה שיש לחקור: ךא
  האדםעל חיוב או שהם הטילו  .ע"ג כירה שאיננה גו"ק תמונח תהיה 

  איסור . לצד הראשון זהו אכן יבוא לידי חיתוי בשבתשידאג לזה שלא 
 .מדבריהם עשה אלא   ,אין כאן איסוראך לצד השני   דרבנן,

בל יראה ובל ימצא  באיסור  ואע"פ שאין ראיה לדבר, זכר לדבר מצאנו
יש שני אופנים באיסור הזה:   .שהיית חמץ בביתו של אדם בפסחשל 

 כתב: (פ"א מהל' חמץ ומצה ה"ג) הרמב"ם שב ואל תעשה. בובקום ועשה 

בפסח או   קנה חמץ אלא א"כ  ולא ימצא שום לא יראהאינו לוקה מ
  , קודם הפסח היה לו חמץ  אם חימצו כדי שיעשה בו מעשה. אבל 

אף על פי שעבר על   ,ובא הפסח ולא ביערו אלא הניחו ברשותו
מפני שלא עשה בו מעשה. ומכין   ,אינו לוקה מן התורהשני לאוין 

 .אותו מכת מרדות

עשה.  מעשה, ויש ציור של שב ואל ת עובר ע"י שבויש ציור והרי ש
מציאות  גם , שנקטו שיש בנידון דידן דומה לשיטת האחרונים אפשרות זו

. אך הראשונים סוברים שכל איסור שהייה  של שהייה שיש בה מעשה
 . גדרת 'לא קעביד מעשה'מולכן כל שהייה , ועשהשב ואל תהוא ב

 נפק"מ בצדדי החקירה  .ד

אינה  מבעו"י קדרה שרה ל כיעניח דן באדם שה)סי' לז, סקכ"ז(  החזו"א 
ן  שאי  ן כיו  , מוקצההוא שהקדירה הדין ו , מאכל בן דרוסאיכ תשלובמ

למרות איסור  האם  - (גסק"וף ס ,ותמ סי' )מג"אלכל אדם  ראוי התבשיל
,  עבור על איסור שהייהילא שהאש ע"מ יש להוריד את הקדירה מ מוקצה 

  והביא ראייה  . לעבור על איסור מוקצה דרבנן דמסתבר. וכתב או לא
 :א שם מובו , שדנה האם מותר לסמוך קדירה ליד כירה ,)לז ע"א(מהגמ' 

  -תא שמע, דאמר רב ספרא אמר רב חייא: קטמה ונתלבתה 
. שמע מינה:  ונוטלין ממנה, ומחזירין לה , ומקיימין עליה, סומכין לה 

ולטעמיך נוטלין ממנה   -לא.  -אין, לא קטמה  -לסמוך נמי, קטמה 
לא? אלא: תנא, נוטלין משום   -אין, לא קטמה  -דקתני, קטמה 

 . ..  מחזירין הכא נמי: תנא סומכין משום מקיימין

על  פשוט לגמ' שמותר ליטול את הקדירה אפילו ממניין  , הדבר קשהו
ן', הרי יתכן לומר ן' רק משום 'מחזירילישנינו 'נוט ו , כירה שאינה קטומה

נעשתה  דירה כיון שהק מעל כירה שאינה קטומה ליטול אסור אמת שב
 שאיסור טלטול נדחה מפני איסור שהייה. מכאן אך מ"מ למדנו  !מוקצה

ום ועשה  מדוע יש לעבור על ק. דברי החזו"א לכאורה קשיםאמנם 
 ? מדבריהם ע"מ שלא לעבור על שב ואל תעשה מדבריהם

  עמיפד על איסור ח שעדיף לעבורמצאנו  א. בשני אופנים: נראה לומר ו
  להאכילומאשר בשבת לחולה  כגון לשחוט, איסור מתמשךור לעבמאשר 

שהוא   איסור מוקצה לכן עדיך  .שכח, יד( או"ח שו"ע) ה נבלשל  יםכמה כזית
 .שמתמשך כל רגע כפי שראינו לעיל יה מאיסור שהי  פעולה חד פעמית,

שב ואל תעשה,   איננושאיסור שהייה  , אזיל לשיטתו שהחזו"אאפשר  ב.
היה  : סוגיותמכמה  לכך. ויש סיוע מעיקרא התחיל בקום ועשהדון כי

, ואין בזה  (אע" )מכות כא אל תלבש הרי הוא לוקה ולמרו וא לבוש כלאיים
המוצא  המעשה היה בלבישה. וכן ון שמעיקרא ילאו שאין בו מעשה כ 

ע"פ שכבוד הבריות , וא(ע"ב )ברכות יט פילו בשוקכלאיים בבגדו פושטם א
ון שהתחיל בלבישה  דוחה ל"ת שבתורה אם הוא בשב ואל תעשה, כי

 . מקרי קום ועשה

על דברי  דלעיל הקשה את קושיית החזו"א  (ע"א )שבת לז  חת"סהאמנם 
, ואין דוחין איסור  את הקדירה דלעולם אסור לטלטלץ ותר ,שם() הגמרא

שקטמה בתחילה ואחר   ןדכיו  ,הכא שאנייה, ומוקצה בשביל איסור שהי
 כך נתלבתה, לא הוי מוקצה. 

בר  סהחזו"א  . בדין שהייהקירה הנ"ל בחאולי נחלקו החת"ס והחזו"א ו
מוטב לעבור לכן ו ,בפסח מצאיכמו בל  , איסור שהייה הוא על המציאותש

 .מאשר איסור מתמשך חד"פ איסור

לדאוג שלא יבוא   ,הוא דין בגבראכל איסור שהייה ש אך דעת החת"ס, 
שאסור לילך  כנפות ארבע לבגד עם זאת נראה שיש לדמות ו .תותלח

)בשו"ת סי'  השאגת אריה  .(ע"ב )יבמות צ ארבע אמות אם לא הטיל בו ציצית

בן  בגד עם בשבת אין איסור הליכה ש)מנחות רמז תתקמ"ד(  מרדכיב הבין לב( 
כל החיוב הוא על עצם  ון ש ציצית, כיבו   לא מוטלתשארבע כנפות 

קשירת הציצית בקום ועשה, ואינו עובר עליו בשב ואל תעשה. ולכן  
 .(ע"ז  ם יוהתוס' חולק) ר על איסור אינו עוב  שאין אפשרות לקשורון כיבשבת 

חז"ל לא אסרו את המציאות של  , שמראפשר לואיסור שהייה גם ב ם כן,א
, כצד השני  לדאוג שלא יבוא לחתות שהייה, אלא הטילו חיוב מדבריהם

פ"ז יהיה אסור להסיר את הקדירה מעל גבי האש מדין  ל .שבחקירה הנ"ל
    .איסור מוקצה

 

 :יז ע"א(-)ב"ב טז ע"בואמרו חז"ל  ,"בכל כתוב בפרשה "וה' ברך את אברהם 
ה מעין העולם הבא, אלו הן: אברהם, "שלשה הטעימן הקב"ה בעולם הז

, יעקב', מכל' דכתיב ביה, יצחק, 'בכל' חק ויעקב. אברהם, דכתיב ביה יצ
בכל המקומות מדובר על עושר גשמי, וא"כ מה הוא  . "' כל'דכתיב ביה 

  ,מעין העולם הבא? נראה שהכוונה למצב שיש לאדם כל מה שהוא צריך
ויש לו פנאי ללמוד תורה   ,יין""מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לו 

אדם צריך להרגיש  הכיון ש , בשקט. וכך גם שבת היא מעין העולם הבא
 ,ולברכו להתענג על ה', למוד תורהו פנאי לשכל מלאכתו עשויה ויש ל

-וברכת את ה' א - בו, ואכלת ושבעת כל וכדברי המשורר "לא תחסר 
 .1" מכל העמים ... כי ברכךלהיך

 

 
ז"ל וסבתי שושנה בת  וקדש לזכרם של סבי ר' אברהם מנחם בן מרדכי דוד*המדור מ
 .חנניה ע"ה 

ל האזרח בישראל כסוכות תשבו שבעת ימים, בשבכ"ל ראשי תיבות "  ,בשם הגר"א מובא 1
מען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל". ונראה לבאר לישבו בסוכות, 

וזה מעין  ,ש בו ולכוין כל מעשיו לשם שמיםשאברהם זכה לשפע כיון שידע להשתמ
העולם הבא שכולו הנאה מזיו השכינה. כך גם בחג הסוכות ובשבת הופכים את הפעולות  

  מלאכי גוטמן // יום זה מכובד



 

 

שמו חתום בראשי הבתים. יש אומרים  ו ישראל השיר התחבר ע"י ר' 
שנה, וחתם את המילה "הגר"   800-שחי לפני כ ,הגר שהוא ר' ישראל 

בכל בית בשיר יש חרוז בפני עצמו,   .ראשי הצלעות של הבית האחרוןב
 . "ִמים חרוז של הפזמון "בסיומו מופיע הו

 

  השבת: ייחודו של יום
ד ֹום ֶזהי ל יָּ  2ְמֻכב ָּ  ,  ִמיםִמכ ָּ
ַבת - י בֹו ש ָּ  :(העולמיםיוצר ) 3" ִמיםצו ר עֹולָּ " ה' שהוא כ ִ

 

 :השביתה ממלאכה בשבת
ֶ ש   ' ה ְמַלאְכת  ֲעש ֶ ַ ת יִָּמים ת  ֶ  ,'ך  ש 
ִביִעי' ְ  , 'ך  ֵלאלֶֹהיכולו  ְויֹום ַהש  

ת  ב ָּ ַ א'ש  ה בֹו ְמלָּ הלֹא ַתֲעש ֶ   ,'כ 

י כֹל' ה מלאכתו כ ִ ש ָּ ת יָּ  ה' עָּ ֶ ש  ֵ  . 4'ִמיםש 
 

  קידוש היום:חשיבות השבת ו
ֹון הו א לְ ִר  ֵאי קֹ"אש   מופיע ראשוןשכן הוא  ,מועדיםל)שבת הוא הראשון  "ֶדש  ִמְקרָּ

 ,(5ברשימת המועדים בפרשת אמור
ת קֹ'- ב ָּ ַ תֹון יֹום ש  ב ָּ ַ א :")כמו שכתוב שם 'ֶדש  יֹום ש  רָּ תֹון ִמקְּׁ ִביִעי ַשַבת ַשבָּ ּוַבּיֹום ַהשְּׁ

ה ֹלא ַתֲעׂש קֶֹדש אכָּ ל ְמלָּ ת ִהוכָּ  , (א ַלה' ְבכֹל מֹוְשבֵֹתיֶכם"ּו ַשבָּ
יֵינֹו ְיקַ  ל ִאיש  ב ְ ן כ ָּ ֵ ש  ַעל כ   , ד  

י ֶלֶחם'ַעל ו ֵ ת    ִמיםְתִמי ִיְבְצעו   שתי לחמים, לשון מושאלת מקרבן שתי הלחם(על ) 'ש ְ
 .(שלמיםהם שכלחמים היבצעו על  / יבצעו עם ישראל שהם תמימים - כפל משמעות)
 

 
רגה של מעין העולם הבא. וזוכים ע"י כך לד ,הגשמיות כאכילה, שתייה ושינה למצוה

על  המילה "כל" המרמזת המופיע ,וכן בפזמון ,בשירמעניין לשים לב שבכל בית ו
 השלימות הכוללת שיש בשבת. 

ת עֶֹנג ִלְקדֹוש ה'  2 אתָּ ַלַשבָּ רָּ ד"ְוקָּ ֻכבָּ ּתֹו, מְּׁ ִכַבדְּׁ ֶכיָך..." )ישעיהו נח, יג( וְּׁ  .ֵמֲעׂשֹות ְדרָּ
ּה ה'  3 ִמיםִבְטחּו ַבה' ֲעֵדי ַעד ִכי ְביָּ ועי' מנחות כט ע"ב ותוס' ברכות  .)ישעיהו כו, ד( צּור עֹולָּ

 .נא ע"א ד"ה זוכה
ֶּתָך 4 ַלאכְּׁ ל מְּׁ ִשיתָּ כָּ עָּ ִמים ַּתֲעבֹד וְּׁ ֶשת יָּ ל  : שֵׁ ת ַלה' ֱאֹלֶהיָך ֹלא ַתֲעֶשה כָּ ִביִעי ַשבָּ יֹום ַהשְּׁ וְּׁ

ה  אכָּ לָּ ה ּוִבְנָך מְּׁ ֶריָך: ַאתָּ ְתָך ּוְבֶהְמֶתָך ְוֵגְרָך ֲאֶשר ִבְשעָּ ה ה'  ּוִבֶתָך ַעְבְדָך ַוֲאמָּ שָּ ִמים עָּ ֶשת יָּ ִכי שֵׁ
םֶאת ַהשָּ  ל ֲאֶשר בָּ ֶאת כָּ ם וְּׁ ֶרץ ֶאת ַהּיָּ אָּ ֶאת הָּ ַנח ַביֹום ַהְשִביִעי ַעל ֵכן ֵבַרְך ה' ֶאת יֹום  ַמִים וְּׁ ַויָּ

ת ַוְיַקְדֵשה ִמים -ּו: )שמות כ, טַהַשבָּ  משמות כג, יב. ַּתֲעֶשה"יא(. והלשון "ֵשֶשת יָּ
ַמְרתָּ ֲא  5 ֵאל ְואָּ י ה'ֵלֶהם "ַדֵבר ֶאל ְבֵני ִיְׂשרָּ ם  מֹוֲעדֵׁ י קֶֹדשֲאֶשר ִתְקְראּו אֹתָּ אֵׁ רָּ ם  ִמקְּׁ ֶלה הֵׁ אֵׁ

י ִמים ַּתֲעֶשה ַמֲעֶשיָך: מֹוֲעדָּ ֶשת יָּ  .ג(-)ויקרא כג, ב ...שֵׁ

 עינוג השבת:

יםֱא ' ַמנ ִ ַ ' (שמן )מאכלים שמנים, בשר 'כֹול ַמש ְ ֵתה ַמְמת  יםש ְ . יםמתוק משקים) 'ק ִ
ֶהם ְלכּו ( בעניין ראש השנה: "ח, י)נחמיה כמ"ש ב תּו ַויֹאֶמר לָּ ַמִנים ּושְּׁ לּו ַמשְּׁ ִאכְּׁ
ַתִקים  ,("ַממְּׁ

ן ֵ י ֵאל ִית  בֵ  כ ִ ֹו ד ְ  ,)לכל הדבקים בו ומענגים את השבת( ִקיםְלכֹל ב 
ֹש  " ֶגד ִלְלב  ֶ יםֶלֶחם חֻ ', "ב   ,(7לחם הקצוב להם לצורך מחייתם) 6'ק ִ

ל ַמְטעַ  ִגים ְוכָּ ר ְודָּ ש ָּ ים ב ָּ בגלל  דבר לא יחסר להם ו ,בשביל לענג את השבת) מ ִ

 . (שבת קיט ע"א .אלא אדרבה יתעשרו יותר .ע"א ביצה טז  .שבת הוצאות
 

 ברכת השבת:
ֹל ֶתְחַסרא ֹל' וֹ  )שום דבר( כ  ַכלְ " (- כיון ששרויה בו ברכהבשבת, ) 'ב  ָּ  ,ת   ְואָּ ְעת  בָּ ָּ ְוש  

 ,ת   ו ֵבַרכְ 
ַהבְ  8" ֶאת ה' ֱאלֶֹהיךָּ  ר אָּ ֶ  9ת   ֲאש 

י  עַ 'כ ִ ל הָּ יםֵבַרְכךָּ ִמכ ָּ ַעִמיםרּוְך ִתְהֶיה בָּ ")  'מ ִ ל הָּ  .(דברים ז, יד "ִמכָּ
 

 :10בשבת הבריאה  התבוננות בשלימות

בוֹ ַה ' ִרים כ ְ ְ ַמִים ְמַספ  ָּ  ,(תהלים יט, ב "ַמִים ְמַסְפִרים ְכבֹוד ֵאלַהשָּ ") 'ו  דש  

ה ַחסְ גַ (וְ )' ְלאָּ ֶרץ מָּ אָּ ו  ם הָּ ֶרץ") 'ד  אָּ ה הָּ ְלאָּ כי כל " ., סדתהלים קיט ."ַחְסְדָך ה' מָּ

 ,(םש רד"ק ."עומדים בחסדך שתעשה עמהםהנבראים 

י רְּׁ  ה יָּ 'או  כ ִ תָּ ש ְ ה עָּ ֶ ל ֵאל  ִדי וְ )" 'דו  כָּ ל ֵאֶלה יָּ הֶאת כָּ תָּ ׂשָּ  ,(ישעיהו סו, ב ."עָּ
י הו א  ֳעלֹו תָּ )היוצר( ַהצ ו ר'כ ִ ָּ ֳעלֹו"מעשהו שלם. כמ"ש ) ' ִמים, פ  ִמים פָּ  ."ַהּצּור תָּ

 .(דברים לב, ד
 

 
ֹנִכי הֹוֵלְך  6 ַרִני ַבֶדֶרְך ַהֶזה ֲאֶשר אָּ ִדי ּוְשמָּ ַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִאם ִיְהֶיה ֱאֹלִהים ִעמָּ נָּ וְּׁ

בֹש  )בראשית כח, כ(. ...ִללְּׁ
 " )משלי ל, ח( והמפרשים שם.ֶלֶחם ֻחִקיע"פ הפסוק "ַהְטִריֵפִני  7
ּה ֶלֶחם  8 ּהֶאֶרץ ֲאֶשר ֹלא ְבִמְסֵכֻנת ֹתאַכל בָּ ַסר כֹל בָּ ּתָּ ֶאת ה' ... ֹלא ֶתחְּׁ ַרכְּׁ ּתָּ ּובֵׁ עְּׁ בָּ שָּ ּתָּ וְּׁ ַכלְּׁ אָּ וְּׁ

ה ֲאֶשר נָּ  ֱאֹלֶהיָך ֶרץ ַהטֹבָּ אָּ ְך )דברים ח, טַעל הָּ  .י(-ַתן לָּ
ת ה' ֱאֹלֶהיָך   9 ּתָּ אֵׁ ַהבְּׁ אָּ  )דברים ו, ה(.וְּׁ

ואינו עוסק לא חתום בו שם המחבר שכיון  ,יש שערערו על שייכות בית זה לפיוט 10
"מזמור שיר ליום  צב: בענייני שבת. אך נראה שכוונת המשורר למה שכתוב בתהלים

... כי שמחתני ה' בפעליך... מה גדלו מעשיך השבת. טוב להודות לה'... להגיד בבוקר חסדך
"בעבור היות נשמת המשכיל בששת ימי המעשים מתבודדת בעסקי  :אב"ערוכתב  .ה' "

ונראה שיש כאן גם  ."ת בשבת להבין מעשה השם ונפלאותיוהעולם על כן היא מתבודד
 פזמון: "צור עולמים", ו"הצור פעלו תמים". סגירת מעגל עם ה

 
 

 : ויראתשובות לפרשת  

ים בין הפיכת סדום  . ישנם עוד שלשה ביטויים מקביל)גבע בנימין(בסיפור פילגש בגבעה, על אנשי העיר גבעה מופיע  " נסבו את הביתהביטוי " .א
 .)עיינו שופטים יט, כב(לפילגש בגבעה 

 .(חיו,  מלכים ב)" בסנווריםם: "הך נא את הגוי הזה  על חיילי צבא ארלה'  אלישע הנביא מתפלל  .ב
 .כא(לב,  )שמות "? חטאה גדולהואל את אהרן: "מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו ההר ורואה את חטא העגל, הוא שכאשר משה יורד מ .ג

 : שרה חיי אלות לפרשת ש

 הארץ"?   נשיא"להים אתה בתוכנו". מי כונה -א נשיא וני, בני חת פונים לאברהם ואומרים: "שמענו אד .א
ואמתו   חסדו  ב עזאשר לא להי אדוני אברהם -מר: "ברוך ה' אברהם, הוא משתחווה לה' ואור עבד אברהם מגלה שרבקה ממשפחת אכאש .ב

 את החיים ואת המתים"?   אשר לא עזב חסדומר למי: "ברוך הוא לה', אמי  ".מעם אדוני 
 היכן? ". הביטוי 'קח ולך' מופיע בתנ"ך רק עוד פעם אחת נוספת. קח ולך ל אומרים לעבד אברהם: "הנה רבקה לפניך לבן ובתוא .ג
ם נוספים בתנ"ך נאמר הביטוי "וישא  ארבעה אנשילו ". על אם באיםוהנה גמלי וירא  וישא עיניו שדה, נאמר עליו: " כאשר יצחק יוצא לשוח ב .ד

 עיניו וירא"? 
. באיזה הקשר הוזכרו גבולות אלו בניסוח דומה: "מחוילה בואך שור "...מחוילה עד שור אשר על פני מצריםמעאל נאמר: "וישכנו על בני יש .ה

 אשר על פני מצרים"? 

 לה בבחינת "הקשת לשאול": עקב בקשת הקוראים, נוסיף שא 

ביאים  הנ מלך ישראל. באיזה ספר מספרי  עמרי את ספר מלכים. בספר מלכים מוזכר, בין היתר, פותח הרה היא הפרק הפטרת חיי ש .ו
 הוזכר מלך זה?   האחרונים

  אביעד וינברג ואיתן שיר // מונחים בתנ"ך



 

 

יפה שיחתן של עבדי אבות, כך דרשו חז"ל. ואמנם כוונתם, כפי הנראה  
דברי עבד אברהם, ואורך היריעה,   כפל כפילותמהמשך דבריהם, היא על 

לא אחת ולא שתיים, שהניחה לו התורה מקום להתגדר בו. ואני לא באתי  
, עוד בדברו אל אדוניו,  העבד שנעקרה מפי מילה הראשונה אלא ל

 :(ה ,דכ בראשית) "ללהראות שכבר בה ניכר יופי שיחתו ועומק כוונתו. וז 

  הארץ  אל אחרי ללכת האשה תאבה לא אולי  ,העבד אליו ויאמר
 ? משם  יצאת  אשר  הארץ  אל בנך  את   אשיב  ההשב , הזאת

מה הבין אברהם אבינו בכוונת דברי העבד, ננסה להבין בהמשך. כעת  
, שחוץ מפסוק בספר )אבן עזרא(תעסיק אותנו הבנתו של רבי אברהם 

הושע, כנראה לא מצא מראה מקום יותר טוב וקרוב לפרש על ידו את  
  אולי  וכן , רבים טעמים על ימצא  -'אוליובקיצור לשונו כתב: 'פסוקנו. 

 עכ"ל.  .(ז , ח הושע) זרים  יעשה 

פירושים רבים יש למילה אולי, הידעתם? כך מלמדנו רבי אברהם. ומה  
בניגוד למה שרוב העולם חושב א"כ פירוש המילה אולי אצלנו? 

שמא, האבן עזרא מעדיף לפרשה כמשמעה   - לפרשה כמילת ספק
: (ז  ,ח הושע) והנה הפסוק המלא  ,פס' שציטט חלקיתהעולה בבירור מה

  אולי  , קמח יעשה  בלי צמח  ,לו אין  קמה , יקצרו וסופתה  יזרעו  רוח  כי "
 ". יבלעהו  זרים  - יעשה

הנביא אומר לישראל כי לא יצליחו במעשי הזריעה והקצירה, ומה  
מחמת גריעותו לא יגיע לידי   )התבואה(שיזרעו לא יצמח יפה, והצמח 

כלומר גם אם תצמח תבואה טובה ואיכותית   - יעשה  ואם עשיית קמח, 
ם תהנו ממנה כי זרים יבלעוהו ויקחו מכם.  שיכולה להפיק קמח, לא את

כאן נראה בבירור שאין אפשרות לפרש כ'שמא'. הנביא לא בא לתאר  
 איזה ספק שאולי יהיה כך, אלא כוונתו שאם זה יהיה כך, אז וכו'.

, אין רצונו להטיל  "אולי לא תאבה "באמרו  .מעתה נבין כוונת העבד
ספק בהצלחת השליחות, אלא רצונו לדון באופן פרקטי בציור מסוים  
שלא נזכר בדברי אדונו. וזה מה שמסיים העבד "ההשב אשיב את בנך  

מה עלי  וכו", כלומר הוא שואל מה הדין במקרה שלא תאבה האשה, 
 האם להשיב את יצחק לשם?  לעשות אז,

*** 
ת מילותיו הראשונות של העבד? ידוע  ומה היה לחז"ל לומר על כוונ

 :(ט סימן נט פרשה רבה בראשית)ומפורסם המדרש 

  מאזני  בידו  כנען  ( יב  הושע) בכתידוא הא ד ה  , העבד אליו  ויאמר
  שהיה , מרמה מאזני בידו, אליעזר זה כנען , אהב לעשוק מרמה

,  אהב לעשוק, ראויה אינה או היא ראויה  בתו  את  ומשקיל  יושב
  את   לו   ואתן   תאבה לא  אולי   אמר  ,יצחק זה עולם של אהובו  לעשוק

 . בברוך  מתדבק  ארור   ואין , ברוך  ובני ארור אתה   ,מר לוא  . בתי 

חז"ל אף הם הביאו פסוק מהושע, אלא שאת כוונתם קשה להבין. מניין  
הלא ביארנו   ? מצאוה בפסוק זההגיעה לכאן בתו של אליעזר? ואיה 

פשוטו של מקרא וקישרנו ראשיתו עם סופו, ואין בו שום אזכור לרצון  
אברהם  רצון  ולעשות אינטרסנטי כזה או אחר של אליעזר, אך לדעת 

 עקרו פסוק מפשוטו?. והיאך  אדונו

יבוא טוען ויטען, מה לך לברר פשוטו של מדרש? וכי כל המדרשים  
קרובים הם לפשט? הנח לפשטנים בפשטותיהם ולדרשנים בדרשותיהם!  
והייתה טענתו ראויה, לולי רש"י הביא דרשה זו בפירושיו! וידענו זה  

  , חר שכן הואמכבר כי לא הביא אלא האגדה המיישבת דברי המקרא. וא
 בהחלט עלינו לברר קורבת מדרש זה אל הפשט, ומה ראה רש"י לצטטו.

ובאמרי לצטטו, איני מדייק, כי רש"י לא רק שלא ציטט במדויק את לשון  
המדרש, אלא קיצר והשמיט, והוסיף ובאר; עוד הגדיל לעשות והעתיקו  
למקום בו העבד מספר את שיחתו עם אברהם לבני משפחתה של רבקה. 

   י: כתב רש" ", אחרי  האשה תלך  לא לי ֻא  , אדני אל  ואמר": לטעל פסוק 

  מחזר  והיה לאליעזר לו היתה בת, כתיב אלי - האשה תלך לא אלי
  לו  אמר, בתו להשיאו אליו  לפנות אברהם  לו שיאמר עילה למצוא 

 . בברוך מדבק  ארור  ואין, ארור ואתה  ברוך  בני   אברהם

שכאן   , נדמה שרש"י מפרששם המילה אולי כתובה בכתיב חסר, ועל פניו 
. אך קשה, כי א"כ  שיצחק ילך אליושל אליעזר מצאו חז"ל רמז לרצונו 

הפסוק ממש נעקר מפשוטו לגמרי, ואין כן דרכו של רש"י ז"ל להביא  
שם  ו ,מדרשים כאלה בפירושו לתורה. ועוד, שחז"ל דרשו כן על פס' ה'

המדרש על  כתיב אולי מלא! מה גם שיש להבין כוונת רש"י בהביאו את 
 .  דרשוהו על פסוק התחת אשר חז"ל  פס' לט, 

*** 
טעמים רבים למילה אולי, כך לימדנו רבי אברהם. ואולי עלינו לטעום  
טעם חדש של אולי. כלל גדול אצל המדקדקים מובא בספר הכתב  
והקבלה בענייננו, הכותב שכבר קדמו בספר אפיקי יהודה, המביא את  

דקדוקי 'לוית חן'.  -נטו בספרו הלשוניהדברים בשם רבי עמנואל בנוו
, והוא הקדמון ביותר שמצאתי  שנה( 460-)לפני כספר זה נדפס בשנת שי"ז 

 ,הוראתו על ספק מדאגה מדבר -'פן'  שכותב כלל זה. וזה הכלל כלשונו: "
  . "ספק תאוה וחשקשעל הרוב מורה על  - הפך מילת אולי .כעניין 'שמא'

נאמר   'פן'. אלא ש'אולי'ו 'פן'שתי מילים הן המורות על ספק, הלא המה 
כמייחל   , בדיוק להפך ' יאול'בקונוטציה שאינו רוצה שיקרה הדבר ההוא, ו

)הכלל  ומקוה, ופעמים אף חושק ומתאווה שיקרה הדבר ההוא המסופק

 . מובא גם במהר"ץ חיות סוף מסכת מכות, וכן במשנה שכיר לרב טייכטל הי"ד(

פן לא תאבה  'עתה יאורו לנו דברי העבד באור חדש. הרי לא התבטא מ
, שנשמע מכאן שחרד אך על תקנת יצחק, ומה יעשה  'האשה ללכת אחרי

, בזה תיאר ספק מציאותי אותו  'אולי לא תאבה האשה'אז. אלא התבטא 
הוא חושק ומתאווה, כאומר הלוואי לא תאבה האשה ללכת אחרי ואז  

לנו שחז"ל לא נזקקו לכתיב החסר בהמשך  הרי  נוכל להיות מחותנים! 
 דברי העבד, אלא ממשמעות המילה אולי בעצמה למדו כן! 

*** 
ועדיין לכאורה הפסוק נעקר מפשוטו, שכאמור בהמשך הפסוק אליעזר  

במקרה כזה, ולא דיבר מאומה   יעשהמעלה בעצמו את האופציה מה 
וד הפשט מעניין בתו. אלא שבזה נבין את היחס בין פשט לדרש. בע

להבין את מה שלא כתוב,  מתיימר להבין מה כתוב במילים, הדרש מנסה 
העמוקות  הכוונות ללמוד מה מסתתר מאחורי המילים, בין השיטין,

 החבויות בנפשו של הדובר, ובמשכן לבבו שמאחורי הקלעים. 

ברור שאליעזר לא מעיז להגיד לאברהם אבינו מפורשות על מאוויו. הוא  
ים. ואף הרמזים צריכים שיהיו עדינים. הוא רומז לרצונו  חייב לדבר ברמז

בעצם העלאת הספק שמא לא תאבה האשה ללכת אחרי. הוא מבחינתו  
היה עוצר כאן, אבל אז הרמז היה עבה מדי בהשאירו שלוש נקודות אחרי  
  ,המילה אחרי... לכן הוא חייב לסיים את המשפט באיזו שאלה תמימה

ההשב אשיב את בנך וכו'. אברהם אבינו הבין טוב  הכי יבשה ופרקטית: 
, כי אין ארור מידבק  'וניקית משבועתי' אחר כך מאוד את כוונתו וענה לו

 בברוך.

אין לו בעיה   אמנם כשהעבד בא לדבר עם משפחתה של רבקה, שם 
להראותם כמה כדאי להם   ,ייתו. ובכוונה עושה כךלפרוט את רצונו כהו 

הרי אני עצמי רציתי מאוד להתחתן עמו, ולא  לשלוח את רבקה, כאומר: 
לסיבת היותי ארור, ובמקום זה שלחני דווקא אליכם, ללמדכם כי   , הסכים

 .)כך פירש מהר"ל בגור אריה( אתם הברוכים בעיניו

ט, אחר ששם  לפי"ז מובן מדוע רש"י העתיק דרשת חז"ל על פסוק ל
דאי קרוב מאוד  וזה בוו , את עובדת היות לו בתמפורשות סיפר אליעזר 

 לפשוטו של מקרא.

  ר' תמיר רוצ'ס // זה אולי? אולי אתה יודע מה



 

 

 

 

 

 האי קרא מרישיה לסיפיה מדריש, מסיפיה לרישיה מדריש 
 יעמס לנו  /

 

 שיר לכל שירה, תּוַשר ברשות הריש לכל רישא.א

 ְאֵַהָבּה הכותב. בתוכה הבה אתודע לעדות,

 מלאכים רטנו עוד מקודם ִנַתן ִמֹדוק מדוע, ונטר מיכאל. 

 ּוֵמַעל בא השם לקחה, ְוָנְתנּו הֹחק למשה אב לעמו.

 ויו ואמרתו מחורב, רוח ֹמותר מאוויו יצילו לו?! ולולי צי

 

  

 

 

 להרוס. ת מגדל תרמית זה אנו חייבים  א..."

 , והנועם הספרותיהשירי   ההודולהראות לכל באי עולם את 

 אשר יפרחו בהיותם משוקים ממקור חיי האומה הטבעיים והנאמנים, 

 "מקור מים חיים ה'
 (קמט, א אגרות הראי"ה,)ראי"ה קוק, 

 


