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ובמרכזו של סיפור השידו� עומד . במרכז הפרשה עומד סיפור השידו� הגדול של יצחק ורבקה

   .שנשלח למצוא שידו� ליצחק, אליעזר עבד אברה�

  :המפורסמי� על הפסוקי "נפתח בדברי רש

ֹום ֶאל }מב{ א ַהּי֖ ר ה-ָוָאֹב֥ ִין ָוֹאַמ֗ ם ִאם' ָהָע֑ י ַאְבָרָה֔ ךָ -ֱאלֵֹה֙י ֲאֹדִנ֣ ְרכִּ֔ -ֶיׁשְ יַח ּדַ ֙א ַמְצִל֣ ֥ר ּנָ י ֲאׁשֶ

יהָ  ְך ָעֶלֽ   :ָאֹנִכ֖י ֹהֵל֥

יפה  :אמר רבי אחא. מכאן שקפצה לו הארץ, היום יצאתי והיום באתי. ואבא היום :י"רש

שהרי פרשה של אליעזר כפולה , שיחתן של עבדי אבות לפני המקום מתורתן של בנים

  :והרבה גופי תורה לא נתנו אלא ברמיזה, בתורה

  )ד"בראשית כ(

  : בתחילת ספר בראשית וכ� הוא עצמו קבע, שהוא בא לפרש פשוטו של מקראי "רשנאמ� עלינו 

ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא ולאגדה המיישבת דברי המקרא דבר דבור על 

  .אופניו

  )ח', י בבראשית ג"רש(

ב שהצרי� אותו להביא את דברי המדרש "בפסוק מי "מה התקשה רש –נשאלת השאלה , לכ�

  .נקודה שצרי� לתת עליה את הדעתזו ? דווקא כא�

י לא ד� באריכות "רששימו לב ש. ידוע הקושי הגדול שבאריכות ובכפילות שבסיפור הדברי�

  .אנו נרצה להתייחס ג� אל אריכות הדברי�א� . של הסיפור תו &שינ%הפרטי� כי א� בהִ 

  

  

 

  שיחת עבדי אבות

  לפרשת חיי שרה

  ב"ז מרחשון התשע"י, הרב מרדכי אלון

 matan.ozana@gmail.com: הערות/להארות
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  :ראשית רבהי הוא בב"מקור דברי רש

פרשתו של אליעזר שנים  ,מתורתן של בניםיפה שיחתן של עבדי בתי אבות  :ר אחא"א

ושרץ מגופי תורה ואין דמו מטמא כבשרו אלא מריבוי  ,ושלשה דפים הוא אומרה ושונהּ 

  ...  !המקרא

ר אחא יפה רחיצת רגלי עבדי בתי אבות מתורתן של בנים שאפילו רחיצת רגלים "א

 ! ...המקראואין דמו מטמא כבשרו אלא מריבוי  והשרץ מגופי תורה ,צריך לכתוב

  )ח', בראשית רבה ס(

את  שיי�בשל כ� הוא  ."שיחת� של עבדי אבות"נושא להביא מתו� דברי המדרש רק את י בחר "רש

א� נעיי�  ;הכפילות בסיפורו של אליעזרמתחילה הפסוק שבו כיוו� שזהו , ב דווקא"לפסוק מדבריו 

. ליעזר משנה כמעט כל פרטא ,עד לאותו פסוק אי� כמעט חזרה אחת מדויקתבפסוקי� נבחי� כי 

לדבר על עבדי אבות כפי שה� באי� לידי , של עבדי אבותשיחת� שיחת� שיחת� שיחת� י א� כ� רוצה לדבר על "רש

  .בסגנו� הדיבור שלה�, ביטוי בלשונ�

נוטל חלק פעיל ג� לב� , משוחחלא רק אליעזר . לב�: מול אליעזר עומדת דמות חשובה מאוד

, שהציב לפניו לב� בדר� המכשולי�א מצליח לעבור את כשאליעזר מסיי� את שיחתו והוו. בסיפור

 סובבת סביבכל הפרשה ". לשוח בשדה"יצחק שיוצא לקראת הוא הול� ע� הגמלי� וע� רבקה 

  . שיחותשיחותשיחותשיחותה

  

  : ואלו ה� דבריו של לב�

אְמ֔רּו מה }נ{ ן ּוְבתּוֵאל֙ ַוּיֹ֣ ַען ָלָב֤ ע אוֹ ' ַוּיַ֨ יָך ַר֥ ֥ר ֵאֶל֖ ּבֵ ל ּדַ א נּוַכ֛ ָב֑ר לֹ֥ א ַהּדָ   :ֽטֹוב-ָיָצ֣

  )ד"בראשית כ(

דבריו של כדבריו כא� נראי� ). ג� א� רובנו מעדיפי� להדחיק זאת(לב� הוא הסבא של כולנו , אגב

רשע : ויע� לב� ובתואל" – ל הדגישו לנו את הבעייתיות שבדבריו של לב�"חזאבל . מאמי� גדול

  . )י ש�"רש( "היה וקפ) להשיב לפני אביו

  : לכ� שזוהי אינה התנהגות חריגה של לב� תונוספ ותראי נביא

אנו מתו� שאלתו  – )ה, ט"כ( "?הידעת� את לב� ב� נחור" :יעקב שואל את הרועי�בפרשת ויצא 

אבל . מדברמדברמדברמדברהוא רק , לב� לכאורה לא מזיק. 'ב� בתואל'ראה עצמו כמעול� לא  מביני� שלב�
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יעקב יעקב יעקב יעקב מדבר ע� מדבר ע� מדבר ע� מדבר ע� השמר ל� : "קוד� השיגו את יעקב ומזהיר אותושל לב� ה מכיר את כוחו "הקב

לאחר זמ� רב ומגור�  מבי� שהוא צרי� להתרחק מלב�אבינו יעקב . )כט, א"ל( 1"עד רעמטוב 

מאשר לאבינו עשה את ו, לקח יעקב את כל אשר לאבינו: לאמר בני לב� דברידברידברידבריוישמע את : "חיצוני

וכאשר יעקב חוכ� בדעתו . שימו לב לדומיננטיות של הדיבור והשיחה .)א, א"ל( "כל הכבוד הזה

 !?העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו" *הלא ה� בנות לב�  *נשותיו אומרות לו  ,זוב את בית לב�לע

  .)יד, א"ל(..." הלא נכריות נחשבנו לו

אבל מצד שני  –" לא נוכל דבר אלי� רע או טוב"לב� מצטנע ואומר  שבפרשתינובפסוק , בכל אופ�

  :אליעזר עוד לא מכיר את לב� .מכביר במילי� על רבקה

ֶבד ַאְבָרָה֖ם ֶאת }נב{ ע ֶע֥ ַמ֛ ֥ר ׁשָ ֲאׁשֶ י ּכַ ּתַ֥חּו ַאְ֖רָצה לה-ַוְיִה֕ ׁשְ ְבֵריֶה֑ם ַוּיִ  ַוּיֹאְכ֣לוּ  }נד{...   :'ּדִ

ר ֥ים ֲאׁשֶ ּו ֛הּוא ְוָהֲאָנׁשִ ּת֗ ׁשְ י-ַוּיִ אֹדִנֽ ִני ַלֽ ֻח֥ ּלְ ֶקר ַוּיֹ֖אֶמר ׁשַ ֣קּומּו ַבּבֹ֔ ינּו ַוּיָ ִל֑ ֹו ַוּיָ   :ִעּמ֖

  :א� אליעזר מתעשת, וכא� אנו מתחילי� להכיר את לב� האמיתי ואת הערמומיות שבו

הּ  }נה{ יָה֙ ְוִאּמָ֔ אֶמר ָאִח֙ ךְ  2ַוּיֹ֤ ֵלֽ ר ּתֵ ֹור ַאַח֖ ֲעָר֥ ִאּתָ֛נּו ָיִמ֖ים ֣אֹו ָעׂש֑ ב ַהּנַ ׁשֵ֨   :ּתֵ

אֶמר ֲאֵלֶה֙ם ַאל }נו{ י וה-ַוּיֹ֤ ַאֲח֣רּו ֹאִת֔ י' ּתְ אֹדִנֽ ֕חּוִני ְוֵאְלָכ֖ה ַלֽ ּלְ ֑י ׁשַ ְרּכִ יַח ּדַ   : ִהְצִל֣

הצעירה  לתתלא יעשה כ� במקומנו "במה שמזכיר את ( אנושי* הכללולפתע לב� הופ� לנציג המוסר 

  ):)כו, ט"כ( "ירהלפני הבכ

ה ֶאת  }נז{ ֲאָל֖ ֲעָר֑ ְוִנׁשְ ּנַ א ַלֽ יהָ -ַוּיֹאְמ֖רּו ִנְקָר֣ ֽ יָה ֲהֵתְלִכ֖י ִעם }נח{: ּפִ ְקְר֤אּו ְלִרְבָק֙ה ַוּיֹאְמ֣רּו ֵאֶל֔ - ַוּיִ

ךְ  אֶמר ֵאֵלֽ ה ַוּתֹ֖ ֑ יׁש ַהּזֶ   : ָהִא֣

  ":יצא הדבר' מה"סגנו� אל  –לב� חוזר לסורו , וכשה� סו, סו, משלחי� את רבקה

֛חּו ֶאת }נט{ ּלְ ְיׁשַ ה ֲאחֹתָ֖ם ְוֶאת-ַוֽ ֶבד ַאְבָרָה֖ם ְוֶאת-ֵמִנְקּתָּ֑ה ְוֶאת-ִרְבָק֥ ֽיו-ֶע֥ ַוְיָבֲר֤כּו  }ס{: ֲאָנׁשָ

יו-ֶאת ַ֥ער ׂשְֹנָאֽ ְך ֵא֖ת ׁשַ ׁש ַזְרֵע֔ י ְרָבָב֑ה ְוִייַר֣ י ְלַאְלֵפ֣ ֖ נּו ַאּ֥תְ ֲהיִ ּה ֲאֹחֵת֕ אְמרּו ָל֔   :ִרְבָק֙ה ַוּיֹ֣

על מנת  הדיבורי� שבפרשה יתרי ממקד אותנו בדיבור� של עבדי אבות לעומת "רש, לעניות דעתי

  .שנוכל להבי� את חשיבות הדיבור

�  

                                                           

 

 

1
 .)כ, ג"במדבר כ" (וא� את הדבר אשר אדבר אלי� אותו תעשה: "לבלע�לבלע�לבלע�לבלע�' דברי� אלו מזכירי� את דברי ה 

 .למשל בנושא כיבוד אבבעיקר בדיבור א� ג� , נית� לראות דמיו� רב בי� לב� לבלע�
2
זהו . א� לא זכר ונקבה יחד, רפי� זכר וזכר או נקבה ונקבה אל דיבור בלשו� יחידובמקרא לפעמי� מצ  

  .ביטוי מיוחד במקרא
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 :את דברי משה הגמרא מזכירה. ערכי� שכל כולה עוסקת בלשו� הרעמסכת גמרא בסוגיה בישנה 

ע שהיתה בע� ש� משה הבי� שמפני לשו� הר – )יד', שמות ב( "ויאמר אכ� נודע הדברויירא משה "

מפני למדי� משה בורח אשר ככ� שלהשמת� ליבכ� . מצרי�ב והשעבוד באה עליה� הגלותישראל 

כי מתו כל האנשי� אשר " :רק כאשר נאמר, הוא חוזר רק בגיל שמוני� –שהיה מבוקש במצרי� 

! משה לא חזר למצרי� בגלל בני ישראל שהיו דלטורי� ,בפשטות ?)טי', שמות ד( "ביקשו את נפש�

 זה וכל. במדי� ולא גאל את ישראל בגלל שישראל עיכבו את הגאולה השנכשישי� התעכב הוא 

  . בגלל הדיבור

  :י ש� בשמות"וכ� אמר ג� רש

מעתה  :אמר ,דאג לו על שראה בישראל רשעים דלטורין :ומדרשו .כפשוטו :ויירא משה
נודע לי הדבר שהייתי  :ומדרשו. כפשוטו :אכן נודע הדבר: ן להגאלשמא אינם ראויי

אומות להיות נרדים בעבודת פרך אבל רואה אני ' תמה עליו מה חטאו ישראל מכל ע
  .שהם ראויים לכך

  )יד', שמות ב(

  :בגמרא מופיע ביטוי אדירבתו� הסוגיה הזו ו

לשון משולשת הורגת ( תליתאילשון תליתאי קטיל : )בארץ ישראל אמרו( אמרי במערבא

  .ולמקבלו ולאומרו ,הורג למספרו :)שלושה

  :)ערכי� טו(

: י גורס אחרת"רשובאמת . 'האומרו'לבי� ' המספרו'לא כל כ� ברור ההבדל בי� במבט ראשו� 

  :� בהלכות דעות"מביא הרמבג� וכ� ". עליועליועליועליוולאומרי�  ,ולמקבלו ,למספרו"

אמרו ללשוננו ": שנאמר, שון הרע כאילו כופר בעיקרלכל המספר ב :ועוד אמרו חכמים

: שלושה לשון הרע הורגת: ועוד אמרו חכמים" ?מי אדון לנו, נגביר שפתינו איתנו

  .מן האומרו) נהרג(והמקבלו יותר . וזה שאומר עליוהאומרו והמקבלו 

  )ד', הלכות דעות ז(

 לשו�לשו�לשו�לשו�": הלשו�קשה אבל , "איקטיל תלית" :הגמרא ברורה לשו�� "י ורמב"לפי גרסה זו של רש

לא ברור אי� הלשו� מיוחסת , דמות פסיבית בכל הסיפור הזההוא ' האומרו'שהרי  –" תליתאיתליתאיתליתאיתליתאי

  .אליו

  :ולשונו היא כזו, רבינו גרשו� מאור הגולה לא שינה את הגרסה הקשה מ� הגמרא

  .בני אדם ואמרו לאחר דהוו שלושה, שהאומר שמעו מאחד: לשון תליתאי הורג שלושה

לשו� שהיא  .מאחד לשני ולשלישי שמתגלגלת, לפי הסבר זה לשו� תליתאי היא לשו� שמתפתחת

הא� אי�  –ונשאלת השאלה . מי שחסר כא� הוא זה שאומרי� עליו, בכל אופ� .תוצר של שלישיה

כיוו� שחסר  *" תליתאיתליתאיתליתאיתליתאי קטילקטילקטילקטיל"קשה הלשו� , כלומר? הלא הוא הסובל יותר מכול�? הוא נהרג
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ההבדל בהבנת הוא שמתוערר קושי נוס, . לכאורה יש כא� ארבעה שנהרגי�, עליוהאד� שסיפרו 

  .ההבדל הוא טכני בלבדלכאורה , בי� האומר הראשו� לשני

  

  : מופיעי� הדברי� הבאי�) ג חשו�"י( ד"של חב "היו� יו�"עלו� ב

אופן הלימוד היה בחריפות . נהג ללמוד עם תלמידיו שיעור בגמרא טוב-הבעל שם
ש ושאר מפרשים מן הראשונים שהיו שייכים "הרא ,ם"ולמדו את הרמב, ות גמורהובגאונ

  . ט תרגם את המילים ליידיש"הבעש. לגמרא הנלמדת

 רשוֹ יפ, "לשון תליתאי קטיל תליתאי" :ל"כשלמדו מסכת ערכין והגיעו למאמר רבותינו ז
עת זאת ד( המספר והשומע, הממציא: לשון הרע קוטלת את כל השלושה: ט"הבעש

  .ים רוחניים שזה חמור יותר מרציחה בגשמיותושאך זהו בלב ,)רבינו גרשום שם

 לשו� הרע זה שאומרי� עליו: דברי� אלו מתרצי� את קושייתינו הראשונה על גרסת רבינו גרשו�

ברת שחי בתו� חֵ אותו אחד , לעומת זאת. אבל בגשמיות, ודאי שכואב לו, ודאי שהורגי� אותו –

לשו� הרע , אל תתבלבל: באה הגמרא ואומרת. תרוחנימבחינה מת חשוב כ *' השומע' *  לשו� הרע

זה שאומרי� עליו : זאת באופ� קיצוני יותרנאמר . לא את זה שאומרי� עליוו, שלושה רקרקרקרקהורגת 

. כ�מומזדכ�  הוא מתרומ� , הוא מתעלה מזהבסופו של דבר כי  –הוא היחיד שאסור לו להתלונ� 

לשו� ה� מוקפי� ב הזו שבה מבלי לבחור בכ�אמיתי ה� אלה שחיי� במציאות  מי שחיי� בסבל

  . הרע

באות  אומרי� אנו "אשמנו בגדנו"נוסח הוידוי של אמר לי פע� שב ל"זצ אבוחצירא רב אלעזרה

 'שיקרנו': ענהשאל ו? "שיקרנו: "בפשטות לא אומרי�מדוע  –שאל אותי הוא ו". טפלנו שקר: "'ט

טפל אמיתי א� זה לקחת משהו  'טפלנו שקר' ,אבל. מתכפר לנוושי� תשובה וע –חמור פחות זה 

לטפול שקר זה להכנס למצב שאי . יש בדברי� אמת – ומרול, לרפד אותו בשקרי�, ולנפח אותו

  . אפשר לצאת ממנו

. אמתדברי ה� אחוזי� בודדי� ממנו ש, ט רק זרק לאוויר רעיו� טפל"בלשו� הבעש "הממציא"

ובאופ� שלא מותיר מקו�  שאומר את הדברי� בארשת פני� רצינית "האומר"הגיע , לאחר מכ�

לראשונה  שמע את הדברי� *שלא השתת, בהצגה  *" המקבל". לספק שדבריו ה� כל כול� אמת

החברה שקיבלה את הדברי� צריכה  .בכל השרשרת הזו והוא הוא ההרוג האמיתי – "האומר"מ

  .כמו חרב פיפיות, משולשת ומשוננת לישנא תליתאי היאאותה . "הרוגה"יא ה, תחית מתי� ממש

  

  ?� לבי� רבינו גרשו�"י והרמב"רשמהו שורש המחלוקת בי� 

ג� . למי שאמרו עליוממשי שהרי סו, סו, נעשה כא� נזק , שקשור לדיני נזיקי�צד יש בלשו� הרע 

לשו� הרע הזו דיבר בחינה זו של  על. הנזק ובמידתובו נגר� חילוקי� באופ� כמוב� כא� יש 

  . א הורגת ג� את זה שאמרו עליויאמר שה יהועל –� בהלכות דעות "הרמב
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 –א היסוד של הכל יוה, אולי החוק היבש לא מדבר השעלי, בדיני לשו� הרע תאחר אבל יש בחינה

 ,הגאולהאת ומעכבת עוצרת עד כדי כ� שהיא , זוהי הבחינה החמורה יותר. הבחינה הרוחנית

  .דיבר רבינו גרשו� ועליה

�  

  

ל שהמרגלי� נחת� דינ� על שהוציאו דיבה על "ל הנפלא על דברי חז"פע� הזכרנו את המהר

לא נוכל לעלות אל הע� כי חזק ": המרגלי�דברי ל מזכיר "ש� המהר .)על עצי� ואבני�(האר) 

מדוע לא נחת� דינ� על  –ל בעקבות כ� "ושואל המהר. כביכול כלפי שמיא אמרוש –" ממנוממנוממנוממנוהוא 

, לתק� בהמש�להתמודד וכפירה אפשר  �וש� הוא עונה שע? עול�הבורא בכוחו של כ� שכפרו 

היא לא תגיב  –עליה דיברו לשו� הרע שהאב�  אותה. אי� דר� להתמודד – כזו לשו� הרע �אבל ע

  .וע� זה אי אפשר לחזור בתשובה, לחזור בתשובה �בחזרה ולא תעורר אות

מפיה� של שני הופ� למצוות עשה כאשר הוא נעשה , לשו� הרעאותו דיבור של � שחשבת� פע

הדיבור . כי הדיבור יכול להפריד והדיבור יכול לחבר? זאת מדועו? עדי� ובפני שלושה דייני�

ומכח זה שהאחד לא , א� הוא ג� יכול להפריד אחד את השני, לגלות שבמקור הכל אחדבכוחו 

ה * וא� ההוי. ה* את ההוי אחדלא יכול לאחד שלשו� הרע הופכת אותי ל.  יש לשני מקו� –נמצא 

  . יר עול� ומלואו/ִ הדיבור יכול להדְ ? "מי אדו� לנו: "אז מגיעי� לידי, לא מתחברת

הוא נת� לנו לחשוב שחלילה יש כל מיני דברי� בעול� כביכול חו) . ברא את העול� בדיבור' ה

 –את האמונה שבסו, נוכל להבי� שכל מה שקיי� פה  טע בנונג� הוא  ובורבדיא� , ממנו יתבר�

 נהיה בדברונהיה בדברונהיה בדברונהיה בדברו * הכלהכלהכלהכלא� מביני� ש"). דבר� ניצב בשמי�' לעול� ה("שעומד וקיי� קיי� בדיבורו 

יש תפקיד  *ובפרט לע� ישראל  * לאד�ו. כי הכל תלוי בו, הוא אחד' למסקנה שה להגיע אפשר

' לוהינו ה* א' ה, שמע ישראל" ;ולחשו, את האחדות בעול� ר הזהלהמשי� את הדיבו :אחד בעול�

  ."אחדאחדאחדאחד

  

וש� הוא , � בהלכות טומאת צרעת הוא אומר שכל הנגעי� והצרעות באי� בעוו� לשו� הרע"רמבה

היא  –מה היתה מרי� כלפי משה � "הרמבמזכיר לנו ועוד . במדבר אומר שמרי� נענשה בעוו� זה

ודאי לא  מרי�. מ� היאור היא זו שהחיתה אותו והצילה אותו, היתה זו שבזכותו היה משה קיי�

והאיש משה עניו מאוד מכל האד� " :ומשה ודאי לא הרגיש כלו�. למשה בדיבורה רצתה להזיק

עד אשר מרי�  מדוע כל הע� היה צרי� לעצור למש� שבעה ימי�, א� כ�". אשר על פני האדמה

זה  על, השלכות הגשמיות של הדיבורכדי שנבי� שההשפעה של לשו� הרע לא נגמרת ב? תתרפא

כשהלשו� לא מחברת את ההויה  –דבר אחר לגמרי בכא� אנו עסוקי� . נדו� כבר בבית משפט

אי� שו� עני� . אי� טע� להמשי� במסע לעבר אר) ישראל, אי� טע� לצאת ממצרי�, למקורה

  . לגאולה כשדלטורי� בינה�
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אני מציע , אחרוני�והערו� השואה בי� דברי אליעזר הראשוני� לא נוכל ל, וו� שזמננו קצרכי

לב� ולמשפחתו כל מטרתו של אליעזר בדבריו היא לגלות לולשי� לב שבבית לכולכ� לעשות זאת 

כ דואג לעכב את "ומיד אח" יצא הדבר' מה"צועק שכלפי חו) לב� לעומת . "יצא הדבר' מה"ש

 בני לב�וישמע את דברי וישמע את דברי וישמע את דברי וישמע את דברי : "והוא זה שמכשיר את הדור הבא, שמדברזה הוא לב�  שלהאגו . אליעזר

יעקב לא . )א, א"ל(" מאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזהו, לקח יעקב את כל אשר לאבינו: לאמר

אבל בנותיו של לב� ידעו ג� ידעו זאת , )לאחר עשרי� שנה ע� לב�( ש� לב לכ� עד לאותו רגע

  . לא שמעלא שמעלא שמעלא שמעהוא , יעקב פשוט לא היה ש� .שראינו בתחילת השיחהכפי , מקדמא דנא

  

  :הלשו� מהגמרא מטבעבאופ� שנופל על " תליתאיתליתאיתליתאיתליתאילישנא "ל קראו ללשו� זו "לא לחינ� חז

 ,לעם תליתאי ,בריך רחמנא דיהב אוריאן תליתאי :דרש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא
   .בירחא תליתאי ,ביום תליתאי ,על ידי תליתאי

   .)פחשבת (

לע� משולש  )�"תנ( ברו� המקו� שנת� תורה משולשת: חסדא' דרש אותו גלילי לפני ר: תרגו�
 בחודש השלישי ביו� השלישי) שהוא שלישי למרי� ואהרו�, משה(על ידי שלישי ) בני יעקב(
  .)סיו�(

, אשכנזי/ספרדי, חילוני/דתי –אני חושב שרוב הקיטלוגי� שקיימי� בעול� ה� חסרי טע� וריח 

יש . ואלו שלא" לישנא תליתאי"אלו ששותפי� ל: אבל יש קיטלוג אחד שהוא בעיני אמיתי. 'וכו

זהו , שלא יספרו לכ� שיש דר� נוספת, ואי� להתבלבל. וזו החלוקה בעול�, תליתאי ויש תליתאי

חמור יותר מ�  –ול% בגר� אחד  –כי המקבלו . או דר� אליעזר עבד אברה�, או דר� לב�: בלו,

  .מרוהאו

  

�  

  

, ד"כ( "?לקראתנו בשדה מי האיש הלזה ההול�" :רבקה שואלת אותו –כשאליעזר חוזר אל יצחק 

יחד אליעזר מבי�  ברגע שרבקה ויצחק? אדונו ומה ע� אברה�". הוא אדוני: "הוא עונה להו ,)סד

איזו . יצחק הוא אדונו של אליעזרהחל מותו רגע  –הוא ממשי� דרכו של אברה� שכיוו� שיצחק 

   .התבטלות של אליעזר

השדה . את מנחה מתקני� בשדה. תיק� יצחק אבינו את תפילת המנחה לפנות ערבבנקודה זו 

אי� ל� את  ,באמצע היו�אתה  .זהו המקו� שבו אתה נמצא רחוק מ� העיר, ביתנמצא הרחק מ� ה

 ע לנחת שלומצד שני אינ� מגי, "'ה אשר עמד ש� את פני"הכח של הבוקר בכדי לעמוד במקו� 

  . ש� פוגשי� אנו את יצחק היוצא לשוח בשדה. אתה בשדה". ויפגע במקו� ויל� ש�" :הערב
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הרי בשבת ש. ה ברא את העול� זאת היתה שיחת החולי� שלו"יש ביטוי גדול בחסידות שכשהקב

. שיחת החולי�אז התחילה , התחילה הבריאה עצמה * ראשו�ביו�  * רק למחרת ו, ה לא דיבר"הקב

אבל שיחת חולי� אמיתית היא חיבור , לעומת האינסו, הוא חולי�הזה זאת מפני שכל העול� 

  . משוחח שיחת עבדי אבות, מי שיוצא מאברה� וחוזר אל יצחק .לאינסו, הזה

שלו קיבלנו  DNA*ואומרת לנו שג� את ה –סבא שלנו  –על הדר� התורה מפגישה אותנו ע� לב� 

, אנו עושי� זאת בשיא ליל הפסח. בי� להכיר על מנת שנוכל להתמודד איתוואותו אנו מחוי

וההתמודדות הזו היא , "ארמי אובד אבי: "כשאנו אומרי�, בשיאה של יציאת מצרי� שלנו

  .ההתמודדות ע� הלישנא תליתאי

  

של עבדי אבות מתורת� של  שיחת�שיחת�שיחת�שיחת�יפה " :אחא' מכל דברי המדרש את דברי ר י"בחר רשיפה 

  ".בני�

  

�  


