
  
  

ז                                                                                               "חשוון התשס                                          ד                           "בס
 

  האבות והאימהות
 )קצין אביחי הרב של שעורו פ"ע (פרשת חיי שרה

  צחק ורבקה המפגש הראשון של י.1

  בראשית פרק כד

  : ַוֵּתַלְכָנה ַאֲחֵרי ָהִאיׁש ַוִּיַּקח ָהֶעֶבד ֶאת ִרְבָקה ַוֵּיַלְך ַוָּתָקם ִרְבָקה ְוַנֲערֶֹתיָה ַוִּתְרַּכְבָנה ַעל ַהְּגַמִּלים )סא( 
  :ְוִיְצָחק ָּבא ִמּבֹוא ְּבֵאר ַלַחי רִֹאי ְוהּוא יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב )סב(
  :א ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְגַמִּלים ָּבִאיםַוֵּיצֵ  )סג(
  :ַוֵּתֶרא ֶאת ִיְצָחק ַוִּתּפֹל ֵמַעל ַהָּגָמלַוִּתָּׂשא ִרְבָקה ֶאת ֵעיֶניָה  )סד(
  :ַוִּתַּקח ַהָּצִעיף ַוִּתְתָּכס ַוּיֹאֶמר ָהֶעֶבד הּוא ֲאדִֹניְקָראֵתנּו  ַההֵֹלְך ַּבָּׂשֶדה לִ ַוּתֹאֶמר ֶאל ָהֶעֶבד ִמי ָהִאיׁש ַהָּלֶזה )סה(
  : ַוְיַסֵּפר ָהֶעֶבד ְלִיְצָחק ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָעָׂשה)סו(
  ה"בראשית פרק כ: ָּנֵחם ִיְצָחק �ֲחֵרי ִאּמֹו ַוּיִ ַוְּתִהי לֹו ְלִאָּׁשה ַוֶּיֱאָהֶבהָ  ַוְיִבֶאָה ִיְצָחק ָהאֱֹהָלה ָׂשָרה ִאּמֹו ַוִּיַּקח ֶאת ִרְבָקה )סז(
  :ַוִּיַּקח ִאָּׁשה ּוְׁשָמּה ְקטּוָרהַוּיֶֹסף �ְבָרָהם ) א(
  
  " באר לחי רואי" יצחק מחזיר את הגר לאברהם ממקום מגוריה ב.2

  ב"ד ס"י בראשית כ"רש
  "):ר"ב( שהלך להביא הגר לאברהם אביו שישאנה -מבוא באר לחי ראי "
  
  הם מתחתן עם הגראבר .3

  י על בראשית פרק כה פסוק א"רש
 ונקראת קטורה על שם שנאים מעשיה כקטרת ושקשרה פתחה שלא נזדווגה לאדם מיום שפרשה זו הגר) ר"ב (-קטורה 

  .מאברהם
  
  ?מה מטרת יצחק ביציאתו לשדה. 4

  אבן עזרא בראשית פרק כד

  .  ללכת בין השיחים - לשוח ) סג(

  י בראשית פרק כד"רש

  :ישפוך שיחו) תהלים קב א(כמו , לשון תפלה - לשוח ) סג(
  
  תפלות אבות תקנום .5

  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כו עמוד ב

תניא . תפלות כנגד תמידין תקנום: רבי יהושע בן לוי אמר; תפלות אבות תקנום: רבי יוסי ברבי חנינא אמר, איתמר
אברהם תקן : תניא כוותיה דרבי יוסי ברבי חנינא. יהושע בן לויותניא כוותיה דרבי , כוותיה דרבי יוסי ברבי חנינא

, ואין עמידה אלא תפלה, וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם+ ט"בראשית י+ שנאמר -  תפלת שחרית
ויצא יצחק לשוח + ד"בראשית כ+ שנאמר -  יצחק תקן תפלת מנחה; ויעמד פינחס ויפלל+ ו"תהלים ק+שנאמר 

יעקב , ישפך שיחו'  יעטף ולפני ה-תפלה לעני כי + ב"תהלים ק+שנאמר ,  ואין שיחה אלא תפלה,בשדה לפנות ערב
+ 'ירמיהו ז+שנאמר , ואין פגיעה אלא תפלה, ויפגע במקום וילן שם+ ח"בראשית כ+ שנאמר - תקן תפלת ערבית

  .  בי- ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע 
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  להתפלל" רגיל" יצחק חוזר לעירו בנגב מהמקום שבו הוא .6

  ן בראשית פרק כד"רמב
שאלו אמר . ששב מבאר לחי שבא שמה, כי יצחק בא עתה מבוא באר לחי ראי יאמר -בא מבוא באר לחי ראי ) סב(
 לחי רואי כי הוא שב לעירו מביאתו שבא אל בארולכך הוצרך לפרש , היה נראה שהיה דר שם" בא מבאר לחי ראי"

  :כי הוא יושב בארץ הנגב וחוזר לעירו, לפי שעה
כי הוא לו מקום תפלה בעבור , שהיה יצחק הולך תמיד אל המקום ההוא, מקור" מבוא"בעבור היות , ויתכן

  . והוא יושב בארץ הנגב קרוב משם, הראות שם המלאך
  
  להתפלל במקום בו נגלה המלאך להגר" רגיל"יצחק . 7

  בראשית פרק טז
  : ַּבִּמְדָּבר ַעל ָהַעִין ְּבֶדֶרְך ׁשּור ַעל ֵעין ַהַּמִים‘ַוִּיְמָצָאּה ַמְלַאְך ה) ז(
  : ֵאי ִמֶּזה ָבאת ְוָאָנה ֵתֵלִכי ַוּתֹאֶמר ִמְּפֵני ָׂשַרי ְּגִבְרִּתי ָאנִֹכי ּבַֹרַחתַוּיֹאַמר ָהָגר ִׁשְפַחת ָׂשַרי) ח(

  

  :ֲהַגם ֲהלֹם ָרִאיִתי ַאֲחֵרי רִֹאי ֳרִאי ִּכי ָאְמָרה ָּתה ֵאל ַהּדֵֹבר ֵאֶליָה ַא‘ַוִּתְקָרא ֵׁשם ה) יג(
  : רִֹאי ִהֵּנה ֵבין ָקֵדׁש ּוֵבין ָּבֶרדַעל ֵּכן ָקָרא ַלְּבֵאר ְּבֵאר ַלַחי) יד(
  
  שנראה כמלאך אלוקים, מהגמל מאימה מהמראה של יצחק המתפלל" נופלת" רבקה .8

  ין'ב מוולוזי" הנצי–העמק דבר 
  .לפניו באותה שעה את אשתו' והזמין ה.. שהוא היה מתפלל מנחהל " כבר פירשו חז– לשוח בשדה ויצא יצחק

ומבואר ברבה שראתה .  בעודו עומד ומתפלל והיה אז כמלאך אלוקים נורא מאד–ותרא את יצחק ' ותשא רבקה וגו
  .כ נבעתה מאד"עידיו שטוחות בתפילה 

  ובתוך הפחד שאלה את העבד... ידעה ממי היא מתפחדתאמנם לא .  מרוב פחד ואימה–ותפל מעל הגמל 
  . אשר אני מתפעל ומתפחד ממנו–מי האיש הלזה 

  .מרוב פחד ובושה כמו שמבינה שאינה ראויה להיות לו לאשה –ותקח הצעיף ותתכס 
  
   תגובת האמהות למצב של עקרות .9

   תגובת שרה–בראשית פרק טז 
  :ה לֹו ְוָלּה ִׁשְפָחה ִמְצִרית ּוְׁשָמּה ָהָגרְוָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם לֹא ָיְלדָ ) א(
  :ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרם ְלקֹול ָׂשָרי  אּוַלי ִאָּבֶנה ִמֶּמָּנהַוּתֹאֶמר ָׂשַרי ֶאל ַאְבָרם ִהֵּנה ָנא ֲעָצַרִני ְידָֹוד ִמֶּלֶדת ּבֹא ָנא ֶאל ִׁשְפָחִתי) ב(
ְצִרית ִׁשְפָחָתּה ִמֵּקץ ֶעֶׂשר ָׁשִנים ְלֶׁשֶבת ַאְבָרם ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ַוִּתֵּתן אָֹתּה ְלַאְבָרם ַוִּתַּקח ָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם ֶאת ָהָגר ַהִּמ ) ג(

  :ִאיָׁשּה לֹו ְלִאָּׁשה
  

   תגובת רחל–בראשית פרק ל  .10
  :ָבה ִּלי ָבִנים ְוִאם ַאִין ֵמָתה ָאנִֹכיַוּתֹאֶמר ֶאל ַיֲעקֹב ָה  ַוְּתַקֵּנא ָרֵחל ַּבֲאחָֹתּה ַוֵּתֶרא ָרֵחל ִּכי לֹא ָיְלָדה ְלַיֲעקֹב) א(

  
   תגובת רבקה–בראשית פרק כה  .11

  :ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ִיְצָחק ֶּבן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק) יט(
  :ן ֲאָרם ֲאחֹות ָלָבן ָהֲאַרִּמי לֹו ְלִאָּׁשה ַּבת ְּבתּוֵאל ָהֲאַרִּמי ִמַּפּדַ ַוְיִהי ִיְצָחק ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְּבַקְחּתֹו ֶאת ִרְבָקה) כ(
  : ַוֵּיָעֶתר לֹו ְידָֹוד ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתֹוִּכי ֲעָקָרה ִהואַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלידָֹוד ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו ) כא(
  

   רבקה אינה מסוגת לשתף את בעלה בתחושותיה .12
   המשך- ין'ב מוולוזי" הנצי–העמק דבר 

אשר בהיות , ורחל עם יעקב.  ולא היתה עם יצחק כמו שרה עם אברהם.לאה נקבע בלבה פחדומאז וה
  .מה שאין כן רבקה. להם איזה קפידא עליהם לא בושו לדבר רתת לפניהם

מ לא מצאה "ומכ, שהיו יצחק ורבקה מחולקים בדעותז הקדמה להסיפור שיבוא בפרשת תולדות "וכ
וכן . כי היא יודעת האמת כי עשו רק ציד בפיודברים נכוחים רבקה לב להעמיד את יצחק על דעתה ב

  .בשעת הברכות
  

    השיחה היחידה שקיימו יצחק ורבקה . 13
  ו"מ, ז"בראשית כ

ֶרץ  ִמְּפֵני ְּבנֹות ֵחת ִאם לֵֹקַח ַיֲעקֹב ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ֵחת ָּכֵאֶּלה ִמְּבנֹות ָהָאַקְצִּתי ְבַחַּייַוּתֹאֶמר ִרְבָקה ֶאל ִיְצָחק 
  :ָלָּמה ִּלי ַחִּיים
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   מערכות היחסים בין האבות לנשותיהם.14
  אברהם ושרה –בראשית פרק טז 

  :ְוָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם לֹא ָיְלָדה לֹו ְוָלּה ִׁשְפָחה ִמְצִרית ּוְׁשָמּה ָהָגר) א(
  :ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרם ְלקֹול ָׂשָרי ַוּתֹאֶמר ָׂשַרי ֶאל ַאְבָרם ִהֵּנה ָנא ֲעָצַרִני ְידָֹוד ִמֶּלֶדת ּבֹא ָנא ֶאל ִׁשְפָחִתי אּוַלי ִאָּבֶנה ִמֶּמָּנה) ב(
ָרם ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ַוִּתֵּתן אָֹתּה ְלַאְבָרם  ֶאת ָהָגר ַהִּמְצִרית ִׁשְפָחָתּה ִמֵּקץ ֶעֶׂשר ָׁשִנים ְלֶׁשֶבת ַאְב ֵאֶׁשת ַאְבָרםַוִּתַּקח ָׂשַרי ) ג(

  : לֹו ְלִאָּׁשהִאיָׁשּה
  :ַוֵּתַקל ְּגִבְרָּתּה ְּבֵעיֶניָה ַוָּיבֹא ֶאל ָהָגר ַוַּתַהר ַוֵּתֶרא ִּכי ָהָרָתה ) ד(
ֶרא ִּכי ָהָרָתה ָוֵאַקל ְּבֵעיֶניָה ִיְׁשּפֹט ְידָֹוד ֵּביִני  ָאנִֹכי ָנַתִּתי ִׁשְפָחִתי ְּבֵחיֶקָך ַוֵּת ַוּתֹאֶמר ָׂשַרי ֶאל ַאְבָרם ֲחָמִסי ָעֶליךָ ) ה(

  :ּוֵביֶניךָ 
  

  בעולם' אברהם ושרה פועלים ביחד להפצת האמונה בה. 15
  ה,ב"בראשית י

 ֶׁשר ָעׂשּו ְבָחָרןְוֶאת ַהֶּנֶפׁש אֲ  ַוִּיַּקח ַאְבָרם ֶאת ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו ְוֶאת לֹוט ֶּבן ָאִחיו ְוֶאת ָּכל ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ָרָכׁשּו 
  ):ה,ב"בראשית י(: ְּכָנַעןַוֵּיְצאּו ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכַנַען ַוָּיבֹאּו ַאְרָצה 

  
  'ב ה"י בראשית י"רש. 16

 ,ושרה מגיירת הנשים, אברהם מגייר את האנשים, שהכניסן תחת כנפי השכינה -אשר עשו בחרן 
) שם לא א(כמו , ים ושפחות שקנו להםופשוטו של מקרא עבד. ומעלה עליהם הכתוב כאלו עשאום

  :לשון קונה וכונס, וישראל עושה חיל) במדבר כד יח(, עשה את כל הכבוד הזה
  

  שרה מתקוממת כשהיא חשה שהגר מנסה לדחוק את מקומה בביתו של אברהם. 17
  :ַוֵּתַקל ְּגִבְרָּתּה ְּבֵעיֶניָה ַוָּיבֹא ֶאל ָהָגר ַוַּתַהר ַוֵּתֶרא ִּכי ָהָרָתה ) ד(
 ָאנִֹכי ָנַתִּתי ִׁשְפָחִתי ְּבֵחיֶקָך ַוֵּתֶרא ִּכי ָהָרָתה ָוֵאַקל ְּבֵעיֶניָה ִיְׁשּפֹט ְידָֹוד ֵּביִני ַוּתֹאֶמר ָׂשַרי ֶאל ַאְבָרם ֲחָמִסי ָעֶליךָ ) ה(

  :ּוֵביֶניךָ 
  

  יעקב ורחל. 18
  בראשית פרק ל

  :ַוּתֹאֶמר ֶאל ַיֲעקֹב ָהָבה ִּלי ָבִנים ְוִאם ַאִין ֵמָתה ָאנִֹכי ָרֵחל ַּבֲאחָֹתּה  ַוְּתַקֵּנאַוֵּתֶרא ָרֵחל ִּכי לֹא ָיְלָדה ְלַיֲעקֹב) א(
  : ֲאֶׁשר ָמַנע ִמֵּמְך ְּפִרי ָבֶטןַוִּיַחר ַאף ַיֲעקֹב ְּבָרֵחל ַוּיֹאֶמר ֲהַתַחת ֱאלִֹהים ָאנִֹכי) ב(
  

  "עד שיהיו לה בנים" רחל דורשת מיעקב שיתפלל .19
  ן בראשית פרק ל"רמב

  .'ושומע אל צדיקים ה, אם כן למה חרה אפו ולמה אמר התחת אלהים אנכי, ואני תמה
וכי הצדיקים אינן מתפללים בעד , ממך מנע ממני לא מנע, אבא לא היו לו בנים אני יש לי בנים, ומה שאמר

  ). ושם ב ד טז, א יז כא"מ( והנה אליהו ואלישע התפללו בעד נשים נכריות ,אחרים
חייך , ה כך עונין את המעיקות"אמר לו הקב) עא ז(אמרו בבראשית רבה , זה תפסוהו רבותינוונראה שבשביל 

  :שבניך עתידין לעמוד לפני בנה
אבל שיתפלל עליה עד שיתן , דעתה לאמר שיתפלל עליהובאמת ,  אמרה רחל ליעקב שיתן לה בניםועל דרך הפשט

וחשבה כי באהבתו אותה יתענה , שלא כהוגן בקנאתהדברה . ואם אין שתמית עצמה בצער, לה בנים על כל פנים
 שאין תפלת הצדיקים בידם -ויחר אף יעקב . יעקב וילבש שק ואפר ויתפלל עד שיהיו לה בנים שלא תמות בצערה

ולכך אמר , במיתתה חרה אפו  ובעבור שדברה דרך געגועי הנשים האהובות להפחידו.שתשמע ותענה על כל פנים
וזה , כי ממנה נמנע פרי הבטן ולא ממנו, ואיננו חושש בדבר, ם שיפקוד העקרות על כל פניםלה שאינו במקום אלהי
  .ליסר אותה ולהכלימה

וישמע וזהו ,  אל שומע צעקה,שבה להתפלל על עצמה, והנה הצדקת בראותה שלא תוכל להסמך על תפלת יעקב
  ):להלן פסוק כב ( אלהיםאליה

  
  ב מסרב לתפלל עליהכי יעק, שומע לתפילתה של רחל' ה. 20

  'בראשית פרק ל
  : ֱאלִֹהים ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּהֵאֶליהָ ַוִּיְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ָרֵחל ַוִּיְׁשַמע ) כב(
  :ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוּתֹאֶמר 9ַסף ֱאלִֹהים ֶאת ֶחְרָּפִתי) כג(
  :�ֵחרַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו יֹוֵסף ֵלאמֹר יֵֹסף ְיהָֹוה ִלי ֵּבן ) כד(
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  כי גם אם אין לה בנים עדיין יש לה תפקיד בעולם, יעקב כועס על רבקה. 21

  "עקידת יצחק"בעל 
  : שיש לאשה שתי תכליות נתבאר –" חוה", " אשה "–והנה בשני השמות 

וכמוהו תוכל להבין ולהשכיל בדברי שכל , "כי  מאיש לוקחה, אשה: " מה שיורה עליו השם האחד
משלי " (אשת חיל" כמו שעשו האימהות וכמה צדקניות ונביאות וכאשר יורה פשט פרשת ,וחסידות

  ). לא
 –חוה "כאשר יורה עליה שם  והיותה כלי אליה ומוטבעת הלידה וגידול הבנים והשני עניין ההולדה

  ".אם כל חי
אשר  כמו האיש והנה תהיה האשה כאשר לא תלד מנועה מהתכלית הקטן ותישאר להרע או להיטיב

  .לא יוליד
 לגעור בה ולהשכילה ,"ָהָבה ִּלי ָבִנים ְוִאם ַאִין ֵמָתה ָאנִֹכי: " כאשר אמרה, על כן חרה אף יעקב ברחל

כמו , באשר מנע ממנה פרי בטן, שהיא אינה מתה לפי התכלית המשותף, בזה בעניין הנכבד והוא
  .שיהיה בו העניין גם כן אם לא יוליד

  
  גם אם הבניין הביולוגי ייעשה על ידי בלהה. תפה רוחנית בבניין הדור הבארחל מוכנה להיות שו. 22

  'בראשית פרק ל
  :ַוּתֹאֶמר ִהֵּנה ֲאָמִתי ִבְלָהה ּבֹא ֵאֶליָה ְוֵתֵלד ַעל ִּבְרַּכי ְוִאָּבֶנה ַגם ָאנִֹכי ִמֶּמָּנה) ג(
  : ַיֲעקֹבַוִּתֶּתן לֹו ֶאת ִּבְלָהה ִׁשְפָחָתּה ְלִאָּׁשה ַוָּיבֹא ֵאֶליהָ ) ד(
  :ַוַּתַהר ִּבְלָהה ַוֵּתֶלד ְלַיֲעקֹב ֵּבן) ה(
  : ַעל ֵּכן ָקְרָאה ְׁשמֹו ָּדן ֵּבןִליַוּתֹאֶמר ָרֵחל ָּדַנִּני ֱאלִֹהים ְוַגם ָׁשַמע ְּבקִֹלי ַוִּיֶּתן ) ו(

  
  יצחק ורבקה. 23

  בראשית פרק כה
  :ֹוִליד ֶאת ִיְצָחקְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ִיְצָחק ֶּבן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ה) יט(
  : ַּבת ְּבתּוֵאל ָהֲאַרִּמי ִמַּפַּדן ֲאָרם ֲאחֹות ָלָבן ָהֲאַרִּמי לֹו ְלִאָּׁשהַוְיִהי ִיְצָחק ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְּבַקְחּתֹו ֶאת ִרְבָקה) כ(
  :דָֹוד ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו ַוֵּיָעֶתר לֹו יְ ִּכי ֲעָקָרה ִהואַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלידָֹוד ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו ) כא(
  :ַוּתֹאֶמר ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאנִֹכי ַוֵּתֶלְך ִלְדרֹׁש ֶאת ְידָֹודַוִּיְתרֲֹצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה ) כב(
  

  ההריון קשה לרבקה והיא מתחרטת עליו . 24
  י בראשית פרק כה"רש

  :גדול צער העבור -ותאמר אם כן 
  : ומתפללת על הריוןמתאוה - למה זה אנכי 

  
  היא מעדיפה למות, ואם כן, רבקה חוששת שהיא עומדת להפיל. 25

  ן בראשית פרק כה"רמב
כטעם כאשר , שאמות או שלא הייתי, הלואי אינני,  בעולם-  יהיה לי למה זה אנכי - אם כן והנכון בעיני כי אמרה 

  ):איוב י יט(לא הייתי אהיה 
  

  בו רבקה רואה את תמצית חייה, ה היא בנושא גידול הדור הבאהשיחה היחידה בין יצחק לרבק. 26
  בראשית פרק כז

ַקְצִּתי ְבַחַּיי ִמְּפֵני ְּבנֹות ֵחת ִאם לֵֹקַח ַיֲעקֹב ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ֵחת ָּכֵאֶּלה ִמְּבנֹות ָהָאֶרץ ָלָּמה ִּלי ַוּתֹאֶמר ִרְבָקה ֶאל ִיְצָחק ) מו(
  :ַחִּיים

  
  
  
  
  
  


