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  ]יג[

א נּוַכל  -) נא-כד, נ( (נ) ַוַּיַען ָלָבן ּוְבתּוֵאל ַוֹּיאְמרּו ֵמה' ָיָצא ַהָּדָבר 

ַּדֵּבר ֵאֶלי ַרע אוֹ טוֹב: (נא) ִהֵּנה ִרְבָקה ְלָפֶני ַקח ָוֵל ּוְתִהי ִאָּׁשה 

  ְלֶבן ֲאֹדֶני ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה':

                                                 
דלאחר שסיפר  ,[יג] תוכן דבריו, דהנה יש לדקדק בלשונות הכתובים 1

האם הם מסכימים  ,ביקש דבר אחד לדעת ,אליעזר את כל אריכות הדברים

ֲאֹדִני ַהִּגידּו ְוַעָּתה ִאם ֶיְׁשֶכם ֹעִׂשים ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ֶאת ) "כד, מט(כדתיב  ,או לא

א ַהִּגידּו ִלי ְוֶאפְ  ) כד, נועל זה אמרו לו ( ."ֶנה ַעל ָיִמין אֹו ַעל ְׂשֹמאלִלי ְוִאם 

א נּוַכל ַּדֵּבר ֵאֶלי ַרע אֹו טֹוב" " ַוַּיַען ָלָבן ּוְבתּוֵאל ַוֹּיאְמרּו ֵמה' ָיָצא ַהָּדָבר 

) כד, נא(רים אם כן מהו המשך הדב .ובזה כבר קיבל את תשובתם .ע"כ

". ואין לומר ֲאֹדֶני ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ִהֵּנה ִרְבָקה ְלָפֶני ַקח ָוֵל ּוְתִהי ִאָּׁשה ְלֶבן"

 ,סכימים כבר מעכשיומבודאי הם  ,שכיון שמה' יצא הדברלומר, שכונתם 

אם כן  ,וצריך להזדרז לקיים רצון ה' ,ליצחק כיון שה' דיברמיד קח אותה ו

ַוֹּיאֶמר ָאִחיָה ְוִאָּמּה ֵּתֵׁשב ַהַּנֲעָר ) "כד, נה( ,הם בתוך כדי דיבוראיך חזרו ב

, ועוד יש לתמוה וזה סותר לדבריהם לגמרי. ".ִאָּתנּו ָיִמים אֹו ָעׂשֹור ַאַחר ֵּתֵל

ב הנערה י"ב חודשים ששת דוע ביקשומ ,הודו שמה' יצא הדברכיון ש

שמה' יצא  ,שאמרו כמו ,תברךוהרי יש להזדרז לקיים רצון הבורא י ,אצלם

ועוד יש לדקדק מדוע חזרו פעמיים על זה  הדבר וכפלו את הדבר פעמיים.

  שמה' יצא הדבר, הן בפסוק נ, והן בפסוק נא.

א. הסכמה על רצון ה'. ב. הודאה  :ומבאר המשך חכמה דיש כאן ג' ענינים

זה ועל פי ין. אשכבר חלו הקידושין עם נתינת הצמידין. ג. זמן הנישו

  .מתיישב הכל ככפתור ופרח

[ולחיבת הקודש הבאנו דבריו  ,דכי בריש פרק האיש מקדשרמכתב הדהנה 

כיון  ,שאין שליח קידושין יכול למנות שליח אחר ,במלואם בהערה הבאה]

ללא הסכמת האשה  ,מכל מקום ,אף על פי שבידו טבעת ,ןיששליח קידוש

רק  ,ושין על האשהאם כן אין בידו תוקף לכפות קיד ,אינה מתקדשת

לפיכך אין כוחו  ,ן מהבעל לאשהיואינו אלא מביא כסף הקידוש ,בהסכמתה

לפיכך אין שליח קידושין  ,כשליח הגט שיש בידו לגרש האשה בעל כורחה

שמה שיש  ,דברים אינם נמסרים לשליחד ,יכול למנות שליח אחר תחתיו

ין כן שליח מה שא ,והם כדברים ,אין להם תוקף חזקהטבעת ביד השליח 

והנה אברהם היה שליח  .כמבואר בגיטין (כט, ב) ,הגט יכול למנות שליח

ולפי דברי המרדכי  ,ואין שליח יכול למנות שליח ,של יצחק לקדש לו אשה

אלא להביאה ליצחק  ,לא היה לכאורה לאליעזר תוקף לקדש את רבקה

  ולאח"כ ביקשו שתשב עמהם י"ב חודשמדוע בתחלה אמרו "קח ולך", 

. ולך קח לפניך רבקה הנה וכו' הדבר יצא 'מה ויאמרו) נא -כד, נ (

קידושין ( (מרדכי פוסקים כמה שיטתד, לומר יש 1צחות דרך על

 להוליך דשליח 2)פרק האיש מקדש [המתחיל ברמז תקד]

בצמידין  יו הקידושיןשולפי זה לא חלו עכ ,אביו בשבילו , אושיקדשנה הוא

  .שהם רק כמתנות בעלמא ,שקבלה

שה' הכריח על קידושין שכיון  ,בנידון דידן כן חלו הקידושין ,אבל באמת

שיש בידו שליחות  ,אם כן אברהם ,אין בידה של רבקה לסרב להם ,אלו

אלא תוקף למנות שליח  ,אין בידו רק דברים ,לקדש ליצחק אשה ברצון ה'

ובזה  ,הצמידין מיד בקבלת רבקה את ן חלו הקידושיןולכ ,אחר תחתיו

אמרו שמה' יצא  'דבפסוק נ ,מבואר היטב אריכות הלשון של לבן ובתואל

[הקדמה לבקשתם  ,ולאחר מכן בפסוק נא ,ואינם יכולים לסרב ,הדבר

כיון שמה' שאלא  ,שלא רק שהם מסכימים ,אמרו שתשב עמהם י"ב חודש],

לכן האריכו  ,רוסתו של יצחקוהיא א ,ן לגמריייצא הדבר כבר חלו הקידוש

ִהֵּנה ִרְבָקה ְלָפֶני ַקח ָוֵל ּוְתִהי ִאָּׁשה ְלֶבן ֲאֹדֶני ַּכֲאֶׁשר " בפסוק נא ואמרו 

 ,והיא ארוסתו ,ןיוחלו בה הקידוש ,כלומר כבר היא של יצחק ,"ה' ִּדֶּבר

אלא  כאן רק הסכמה עתידית שתתקדש,אין  ,כלומר ,והינך יכול לקחת אותה

 ,שהוא לשון קידושין כידוע] ",קח"[ולכן אמרו לשון  ,היא מקודשת כבר

שהרי ארוסה צריכה זמן להכין עצמה  ,ולא התכונו שבאמת תלך מיד

  .לנישואין

כדי  ,יש להזדרז לקחת אותה מיד ,א אם לא היו חלין הקידושיןמובשל

 וצריך להזרדר לקיים רצון ה', ןישהרי לא חלו הקידוש ,נה יצחקשיקדש

, "ומה' יצא לכן נתקיים כבר רצון ה' ,ן מידיאבל כיון שכבר חלו הקידוש

לכן תשב עמנו  ,וכיון שהיא ארוסה הדבר" פירוש, כבר יצא, התקיים ממש,

נז, ת בוכדין ארוסה שצריכה י"ב חודש להתכונן לנישואין (כתו ,י"ב חודש

 ,אלא להפך ,סתירה , לא רק שאין זואם כן מה שאמרו לפני כן "קח ולך" ,ב)

לכן תשב הנערה  ,ואתה יכול לקחתה ,כיון שהיא כבר ארוסה ,היא הנותנת

. ולכן חזרו פעמיים ואמרו מה' איןועמנו י"ב חודש כדי להכין עצמה לניש

יצא הדבר, בפסוק נ', על עצם הדבר, ובפסוק נא, לומר שחלו כבר 

ליישב  , תבחין שבא[וכשתדקדק בדבריו ,ובזה מיושב הכל בס"ד הקידושין,

 הללו]. כל הדקדוקים
הגה"ה ) "קידושין פרק האיש מקדש [המתחיל ברמז תקד](מרדכי ז"ל ה 2

ומסר לו  ,דהעושה שליח לקדש אשה ,[רמז תקה] פסק הקדוש מדרוש
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 דתלי כיון, מילי ליה דהוה, אחר שליח לעשות יכול אינו קידושין

 אחר שליח משוי מצי לא ולכן, מעשה הוי לא האשה ברצון

 שליח היה וכאן. ה"בהגה ו, ה"ל סימן ,אבן העזר יעוין, להולכה

 שליח אין כן ואם, מיצחק שליח הוא אברהם והלא, מאברהם

 במחוי והדבר, הדבר יצא 'מה כי אחרי ,אולם ,שליח עושה

, בגט להולכה שליח כמו והיה, ברצונינו תלוי זה אין כן אם, להיות

 בעל דאיתא משום, (אבן העזר קמא, לח) אחר שליח משוי דמצי

 ,לך וקח ידיה על אשר בצמידין מקודשת היא כן אם ,כרחה

 ולכן ',כו נתקדשה שכבר ',ה דבר כאשר אדוניך לבן אשה הותהי

, לנשואים אירוסין בין כדין, (פסוק נה) אתנו הנערה תשב ביקשו

  .3(כתובות נז, ב) בגמרא שדרשו כמו

                                                 

משום  ,אינו יכול לעשות שליח אחר ,אפילו איתניס בדרך ,הטבעת לקדש

ואף על גב דגבי גט קי"ל שליח עושה  .ומילי לא ממסרן לשליח ,דמילי נינהו

הכא נמי הא איכא  ,ולא הוי מילי משום מסירת הגט ,(גיטין כט, ב) שליח

ומיד כשיגיע  ורחה,כל אשה מתגרשת בע ,דגבי גט ,לא דמי ,מסירת הטבעת

שהרי השליח  ,הלכך לא הוי מילי ,הגט ליד השליח הרי היא כאילו מגורשת

אם  ,אבל שליח של קדושין ,יח כיד הבעלדיד השל ,יכול לגרשה בעל כרחה

 ועיין פרק התקבל ,מילי וה ליההלכך ה ,לא תאבה האשה אינה מתקדשת

 " עכ"ל.(גיטין סו, ב)
יש להזדרז לקחתה  ,אם לא היו חלין הקידושיןתמצית דבריו:  3

 ",קח ולך" ,לכן אמרו שכבר חלו הקידושין .כדי שיצחק יקדשנה

כדין ארוסה שצריכה  ,י"ב חודש עמנו באבל תש ,כלומר הם חלו

  הכנה לנישואין.

  

 ]ד[י
ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ) "כד, נבמדוע כאן כתוב ( ,יש לדקדקד[יד] תוכן דבריו,  4

", שהשתחוה ארצה, ולעיל ֶעֶבד ַאְבָרָהם ֶאת ִּדְבֵריֶהם ַוִּיְׁשַּתחּו ַאְרָצה ַלה'

ַוִּיֹּקד ָהִאיׁש ) "כד, כולא כתוב ארצה, דכתיב ( ,רבקהכשפגש לראשונה את 

  ".ַוִּיְׁשַּתחּו ַלה'

א ַתֲעׂשּו ָלֶכם ֱאִליִלם ּוֶפֶסל ּוַמֵּצָבה ) "ויקרא כו, א(ומבאר על פי הא דכתיב 

א ִתְּתנּו ְּבַאְרְצֶכם ְלִהְׁשַּתֲחֹות ָעֶליָה ִּכי ֲאנִ  י ה' א ָתִקימּו ָלֶכם ְוֶאֶבן ַמְׂשִּכית 

ֵהיֶכם עבודה וכן כתב הרמב"ם ( ,מבואר שאסור להשתחות על אבן ," ע"כֱא

 ,היא בנין שהכל מתקבצין אצלה ,מצבה שאסרה תורה) וז"ל "ו, זרה ו

    

  [יד]

כד, נב) ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ֶעֶבד ַאְבָרָהם ֶאת ִּדְבֵריֶהם ַוִּיְׁשַּתחּו ַאְרָצה (

  ַלה':

 "ארצה"ולעיל לא כתוב  ,ארצה"וישתחו מדוע כאן כתוב "

 ,'לה וישתחו כתוב) כו פסוק( 4למעלה. 'לה ארצה וישתחו) נב(

 רבו מתורת ומשקה שדולה ,אליעזר דדמשק ,נראה. ארצה ולא

 אסור משכית שאבן מאברהם יודע והיה), ב, כח יומא( לאחרים

 ברחוב ,לכן ,). רמב"ם עבודה זרה ו, ו(ויקרא כו, א לשמים אף

 על שלא ,ארצה וישתחו לבן בבית ,כאן אבל ,'לה וישתחו כתוב

  .5'לה ,הרצפה

  

ולא תקים לך  ( שכן היה דרך עובדי כוכבים, שנאמר ,ואפילו לעבוד את ה'

מצבה, וכל המקים מצבה לוקה, וכן אבן משכית האמורה בתורה אף על פי 

ואבן משכית לא תתנו  (שם) שהוא משתחוה עליה לשם לוקה שנאמר

בארצכם להשתחות עליה מפני שהיה דרך עובדי כוכבים להניח אבן לפניה 

יו להשתחות עליה, לפיכך אין עושין כן לה', ואינו לוקה עד שיפשוט יד

שזו היא השתחויה האמורה  ,ונמצא כולו מוטל עליה ,ורגליו על האבן

מגילה ב מבואר ,שתחואה היא בפישוט ידים ורגליםא דוה " עכ"ל.בתורה

: הבוא (בראשית לז, י) זו פישוט ידים ורגלים, שנאמר -השתחואה ) "כב, ב(

  " ע"כ.נבוא אני ואמך ואחיך להשתחות לך ארצה

כאשר השתחוה  ,לכן ,הוא קרקע דהנה "ארצה" .ועל פי זה יבואר היטב

לא היה צורך לכתוב שהשתחוה  ,שהוא מקום שאין בו אבנים ,אליעזר בחוץ

והיה על  ,כי אין אבנים ברחוב [בזמנם] ,על מקום הקרקע ולא על אבנים

דקדק הכתוב לפרש שלא השתחוה על  ,אבנים , אבל בבית לבן שהיוהמעין

 ולא על האבנים. ,על הקרקע ,אלא על הארץ ,מקום האבנים
כאשר השתחוה  ,לכן ,תמצית דבריו: דהנה "ארצה" הוא קרקע 5

לא היה צורך לכתוב  ,שהוא מקום שאין בו אבנים ,אליעזר בחוץ

כי אין אבנים ברחוב  ,שהשתחוה על מקום הקרקע ולא על אבנים

דקדק  ,אבנים , אבל בבית לבן שהיווהיה על המעין ,[בזמנם]

 ,אלא על הארץ ,הכתוב לפרש שלא השתחוה על מקום האבנים

  .ולא על האבנים ,על הקרקע

  

 ]טו[
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  ]המשך - [טו

  האבות השתחו על האבניםמדוע 

 המרכבה הן שהאבות משום, האבות גבי נזכר לא 6הלימוד וזה

(מגילה  במקדש כמו אצלן והיה],  מז, ו, לך לך פרשת רבה מדרש[

 הדין כתוב, לאברהם חוץ מארם הלך שאליעזר, כאן רק. כב, ב)

  .7ק"ודו, להשתחות אסור רצפה דעל הזה

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:
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ולא כתוב  ,בתחלת הפרשה כתוב באברהם אבינו שהשתחוה בתוך בית

ַוָּיָקם ַאְבָרָהם ַוִּיְׁשַּתחּו ְלַעם ָהָאֶרץ ) "ת כג, זבראשידכתיב ( ,שהשתחוה ארצה

 ."ַאְבָרָהם ִלְפֵני ַעם ָהָאֶרץ ַוִּיְׁשַּתחּו) "בראשית כג, יבוכתיב ( ,"ִלְבֵני ֵחת

אבל  ,דוקא "בארצכם" אסרה תורה להשתחות על אבנים ,דהנה ,ומיישב

 וכן כתב הרמב"ם (עבודה ,כדאיתא במגילה (כב, ב) ,בבית המקדש מותר

אר"ל האבות ) וז"ל "מז סימן ו ,לך לך(בראשית רבה והנה אמרו ב .זרה ו, ז)

ויעל אלהים מעל אברהם, ויעל  )יז, כבבראשית (מר הן הן המרכבה שנא

" ע"כ. )בראשית כח, יג( ) והנה ה' נצב עליולה, יגמעליו אלהים (בראשית 

, כיון שהיכן שהיה ,לפיכך אברהם היה מותר להשתחות אפים על אבנים

שאליעזר  ,אבל כאן ,תרוכן בביתו של אברהם היה מו ,מקום המקדש הוא

לכן דקדק לכתוב  ,אסור היה להשתחות על האבנים ,יצא מביתו של אברהם

   .כאן ארצה

ְוהּוא " )בראשית לג, ג(כתיב  ,כשפגש יעקב את עשיוד ,אבל יש לדקדק[

 וקשה טובא ,"ִחיוִמים ַעד ִּגְׁשּתֹו ַעד ָאָעַבר ִלְפֵניֶהם ַוִּיְׁשַּתחּו ַאְרָצה ֶׁשַבע ְּפעָ 

הא בחוץ אין אבנים שצריך לכתוב ארצה, ועוד דהאבות מרכבה לשכינה. 

נסתלקה  ,שהוא מרכבה לשכינה ,שאפילו יעקב אבינו ,מדלל אשב נראהו

 .ללמד על זה בחוץ כתיב ארצה יההש לכן אפילו ,השכינה במקום עשיו

ַוּיֹוֵצא יֹוֵסף ֹאָתם ֵמִעם " כתיב )בראשית מח, יב(להלן ד יש לבאר הא ועוד

ויש לדקדק הא בבית יעקב היה מותר  ,"ִּיְׁשַּתחּו ְלַאָּפיו ָאְרָצהִּבְרָּכיו וַ 

הארץ בגלל שהיתה ערות  ,שבמצרים ,ואולי יש לומר .להשתחות על אבנים

  .לא היה המקום כמקום שכינה]
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והם  ,שכינהכי הם מרכבה ל ,שתחו על האבניםאצל האבות ה

  במקום המקדש.כ
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