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 ה'התשעחשון                                     בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                  לדמותה של רבקה
   (אמנון בזק והרב עזרא ביקשל הרב  יםשיעור)על פי  חיי שרהפרשת ל

 

 בראשית כ"ד ז: .1

ַמִים ֹלֵהי-א  ' ה( ז) ר ַהשָּׁ ַחִני ֲאשֶׁ ִבי ִמֵבית ְלקָּׁ ץ אָּׁ רֶׁ  ּוֵמאֶׁ
ר מֹוַלְדִתי ר ַוֲאשֶׁ ר ִלי ִדבֶׁ ֵתן ְלַזְרֲעָך ֵלאֹמר ִלי ִנְשַבע ַוֲאשֶׁ  אֶׁ

ת ץ אֶׁ רֶׁ אָּׁ ַלח הּוא ַהזֹאת הָּׁ ָאכֹו ִישְׁ ָפֶניָך ַמלְׁ ָת  לְׁ ָלַקחְׁ  ִאָשה וְׁ
ִני  :ִמָשם ִלבְׁ

 בראשית כ"ד י"ד ומ"ח: .2
יָּׁה( יד) יהָּׁ  ֹאַמר רֲאשֶׁ  ַהַנֲערָּׁ  ְוהָּׁ א ַהִטי ֵאלֶׁ ה ַכֵדְך נָּׁ ְשתֶׁ  ְואֶׁ

ה ְמרָּׁ יָך ְוַגם ְשֵתה ְואָּׁ ה ְגַמלֶׁ ָת  ֹאָתּה ַאְשקֶׁ  ְלַעְבְדָך ֹהַכחְׁ
ק  ...ְלִיְצחָּׁ

ֹקד( מח) אֶׁ ה וָּׁ ְשַתֲחוֶׁ אֶׁ ֵרְך' ַלה וָּׁ ֲאבָּׁ ת וָּׁ  ֲאֹדִני ֹלֵהי-א  ' ה אֶׁ
ם הָּׁ ר ַאְברָּׁ ְך ִהְנַחִני ֲאשֶׁ רֶׁ ת ְבדֶׁ מֶׁ ַקַחת א   ֲאֹדִני ֲאִחי ַבת תאֶׁ  לָּׁ

 :ִלְבנֹו

 נא:-בראשית כ"ד נ .3
ן ַוַיַען( נ) בָּׁ א' ֵמה ַויֹאְמרּו ּוְבתּוֵאל לָּׁ ר יָּׁצָּׁ בָּׁ  ַדֵבר נּוַכל לֹא ַהדָּׁ

יָך ה ִהֵנה( נא) :טֹוב אֹו ַרע ֵאלֶׁ יָך ִרְבקָּׁ נֶׁ ֵלְך ַקח ְלפָּׁ  ּוְתִהי וָּׁ
ה ן ִאשָּׁ יָך ְלבֶׁ ר ֲאֹדנֶׁ ר ַכֲאשֶׁ  ':ה ִדבֶׁ

 :גבראשית כ"ד  .4
ה ִתַקח לֹא"  " ַהְכַנֲעִני ִמְבנֹות ִלְבִני ִאשָּׁ

 :בראשית כ"ד, יז .5
א ַהְגִמיִאיִני" ַעט נָּׁ   "ִמַכֵדְך ַמִים מְׁ

 : בראשית י"ח ד .6

א יַֻקח" ַעט נָּׁ ם ְוַרֲחצּו ַמִים מְׁ   1."ַרְגֵליכֶׁ

 ז:–בראשית י"ח, ו .7
ַמֵהר" ם ַויְׁ הָּׁ ה ַאְברָּׁ לָּׁ ֹאה  ל הָּׁ ה אֶׁ רָּׁ ר שָּׁ  ְשֹלש ַמֲהִרי ַויֹאמֶׁ

ַמח ְסִאים ת קֶׁ ל ...ֹסלֶׁ ר ְואֶׁ קָּׁ ם ָרץ ַהבָּׁ הָּׁ ן ַוִיַקח ַאְברָּׁ ר בֶׁ קָּׁ  בָּׁ
טֹוב ַרְך ל ַוִיֵתן וָּׁ ַמֵהר ַהַנַער אֶׁ  "ֹאתֹו ַלֲעשֹות ַויְׁ

  :כ–בראשית כ"ד, יח .8
ַמֵהר" ד ַותְׁ ּה ַוֹתרֶׁ ַמֵהר ...ַכדָּׁ ּה ַוְתַער ַותְׁ ל ַכדָּׁ ת אֶׁ  ַוָתָרץ ַהֹשקֶׁ

ל עֹוד  " ִלְשֹאב ַהְבֵאר אֶׁ
 

                                                 
ֹבאלפסוק זה יש הקבלה גם בפס' לב בפרשתנו: " 1 ִאיׁש ַויָּ ה הָּ  ַהְגַמִלים ַוְיַפַתח ַהַבְיתָּ

ן ן ַוִיתֵּ בֶּ י ַרְגָליו ִלְרֹחץ ּוַמִים ַלְגַמִלים ּוִמְסּפֹוא תֶּ ִׁשים ְוַרְגלֵּ ֲאנָּ ר הָּ  ".ִאתוֹ  ֲאׁשֶּ

  :בראשית כ"ד יד .9
יָּׁה" ר ַהַנֲערָּׁ  ְוהָּׁ יהָּׁ  ֹאַמר ֲאשֶׁ א ַהִטי ֵאלֶׁ ה ַכֵדְך נָּׁ ְשתֶׁ  ְואֶׁ

ה ְמרָּׁ ֵתה ְואָּׁ ַגם שְׁ ַמֶליָך וְׁ ֶקה גְׁ ּה ַאשְׁ  ְלַעְבְדָך ֹהַכְחתָּׁ  ֹאתָּׁ
ק  ". ְלִיְצחָּׁ

 : מד–בראשית כ"ד מב .11
בֹא" אָּׁ ל ַהיֹום וָּׁ ִין אֶׁ עָּׁ ֹאַמר הָּׁ ה יָּׁהְוהָּׁ  ...וָּׁ ַעְלמָּׁ  ַהֹיֵצאת הָּׁ

ַמְרִתי ִלְשֹאב יהָּׁ  ְואָּׁ א ַהְשִקיִני ֵאלֶׁ . ִמַכֵדְך ַמִים ְמַעט נָּׁ
ה ְמרָּׁ ה ַגם ֵאַלי ְואָּׁ ֵתה ַאתָּׁ ַגם שְׁ ַמֶליָך וְׁ ָאב ִלגְׁ  ִהוא ֶאשְׁ
ה ִאשָּׁ ר הָּׁ ן' ה ֹהִכיחַ  ֲאשֶׁ  " ֲאֹדִני ְלבֶׁ

 : מו–מהבראשית כ"ד  .11
ה ְוִהֵנה" ּה ַעל ּהְוַכדָּׁ  ֹיֵצאת ִרְבקָּׁ ד ִשְכמָּׁ ה ַוֵתרֶׁ ַעְינָּׁ ב הָּׁ  ַוִתְשאָּׁ

ֹאַמר יהָּׁ  וָּׁ א ַהְשִקיִני ֵאלֶׁ ד ַוְתַמֵהר. נָּׁ ּה ַותֹורֶׁ יהָּׁ  ַכדָּׁ לֶׁ  ֵמעָּׁ
ר ֵתה ַותֹאמֶׁ ַגם שְׁ ַמֶליָך וְׁ ֶקה גְׁ ֵאְשְת  ַאשְׁ  ַהְגַמִלים ְוַגם וָּׁ

ה תָּׁ  " ִהְשקָּׁ

 : כ–יז בראשית כ"ד .12
ץ" ד ַויָּׁרָּׁ בֶׁ עֶׁ ּה הָּׁ אתָּׁ ר ִלְקרָּׁ א ַהְגִמיִאיִני ַויֹאמֶׁ  ַמִים ְמַעט נָּׁ

ר. ִמַכֵדְך ֵתה ַותֹאמֶׁ ד ַוְתַמֵהר ֲאֹדִני שְׁ ּה ַוֹתרֶׁ ּה ַעל ַכדָּׁ  יָּׁדָּׁ
ר ְלַהְשֹקתֹו ַוְתַכל. ַוַתְשֵקהּו ַמֶליָך ַגם ַותֹאמֶׁ ָאב ִלגְׁ  ַעד ֶאשְׁ

ּה ַוְתַער ַוְתַמֵהר. ִלְשֹתת ִכלּו ִאם ל ַכדָּׁ תַהשֹ  אֶׁ ץ קֶׁ רָּׁ  עֹוד ַותָּׁ
ל ל ַוִתְשַאב ִלְשֹאב ַהְבֵאר אֶׁ יו ְלכָּׁ  " ְגַמלָּׁ

  :ד, ד"כבראשית  .13
ל ִכי" ִצי אֶׁ ל ַארְׁ ִתי ְואֶׁ  " ֵתֵלְך מֹוַלדְׁ

  :לח–בראשית כ"ד לז .14
ה ִתַקח לֹא ֵלאֹמר ֲאֹדִני ַוַיְשִבֵעִני"  ַהְכַנֲעִני ִמְבנֹות ִלְבִני ִאשָּׁ

ר ֹנִכי ֲאשֶׁ ל לֹא ִאם. ְבַאְרצֹו בֹישֵ  אָּׁ  " ֵתֵלְך ָאִבי ֵבית אֶׁ

  :י"ב, אבראשית  .15
ְך" ָך ְלָך לֶׁ צְׁ ָך ֵמַארְׁ תְׁ   "ָאִביָך ּוִמֵבית ּוִמּמֹוַלדְׁ

 : נה–בראשית כ"ד נד .16
ר ַויָּׁקּומּו" ר ַבֹבקֶׁ ר. ַלאֹדִני ַשְלֻחִני ַויֹאמֶׁ ִחיהָּׁ  ַויֹאמֶׁ ּה אָּׁ  ְוִאמָּׁ

נּו ַהַנֲערָּׁ  ֵתֵשב שֹור אֹו יִָּׁמים ִאתָּׁ  " ֵתֵלְך ַאַחר עָּׁ

 :בראשית כ"ד ס .17
יו ַשַער ֵאת ַזְרֵעְך ְוִייַרש"   "ֹשְנאָּׁ
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 :בראשית כ"ב, יז .18
יו ַשַער ֵאת ַזְרֲעָך ְוִיַרש"  "ֹאְיבָּׁ

  :ג–ד, ב"יהושע כ .19
ר" ר ְבֵעבֶׁ הָּׁ ם יְָּׁשבּו ַהנָּׁ ם ֲאבֹוֵתיכֶׁ ַרח ֵמעֹולָּׁ ם ֲאִבי תֶׁ הָּׁ  ַאְברָּׁ

חֹור ַוֲאִבי ֹלִהים ַעְבדּוַויַ  נָּׁ ַקח. ֲאֵחִרים א  אֶׁ ת וָּׁ ם אֶׁ ת ֲאִביכֶׁ  אֶׁ
ם הָּׁ ר ַאְברָּׁ ר ֵמֵעבֶׁ הָּׁ  " ַהנָּׁ

 סה:-בראשית כ"ד סד .21
א( סד) ה ַוִתשָּׁ ת ִרְבקָּׁ יהָּׁ  אֶׁ א ֵעינֶׁ ת ַוֵתרֶׁ ק אֶׁ  ֵמַעל ַוִתֹפל ִיְצחָּׁ

ל מָּׁ ר( סה) :ַהגָּׁ ל ַותֹאמֶׁ ד אֶׁ בֶׁ עֶׁ ִאיש ִמי הָּׁ ה הָּׁ זֶׁ  ַהֹהֵלְך ַהלָּׁ
ה דֶׁ אֵתנּוִלְק  ַבשָּׁ ר רָּׁ ד ַויֹאמֶׁ בֶׁ עֶׁ ִעיף ַוִתַקח ֲאֹדִני הּוא הָּׁ  ַהצָּׁ
ס  :ַוִתְתכָּׁ

 רש"י על "ותפל מעל הגמל" .21

השמיטה עצמה לארץ, כתרגומו: אתרכינת,  –"ותפל 
הטתה עצמה לארץ, ]ולא הגיעה עד לארץ[, כמו הטי נא 
כדך, ארכיני, ויט שמים וארכין, לשון מוטה לארץ, 

יוטל, כלומר אם יטה לארץ לא  ודומה לו: כי יפול לא
 יגיע עד הקרקע" 

 רמב"ן על "ותפל מעל הגמל" .22

ואין דעת אונקלוס שהשמיטה עצמה מן הגמל לארץ, 
שאם כן הנה היא נופלת מעל הגמל ממש, לא מוטה 
מעליו, וכן כל לשון "הרכנה" הטיה לצד אחד בלבד. 
אבל כוונתו כי מעל הגמל אשר היא רוכבת עליו הטת 

 . אחד להסב פניה ממנו עצמה לצד
וכמוהו לדעתי ויראה נעמן רץ אחריו ויפול מעל המרכבה 
לקראתו ויאמר השלום )מ"ב ה כא(, שאין ענינו רק 
שהשפיל עצמו במרכבה לקראת הרץ אשר היה בארץ 

כאשר הפך איש ( לשאול לו בשלום. וכן אמר )שם כו
 . מעל מרכבתו לקראתך

 רמב"ן על "ותרא את יצחק" .23

לשון רש"י, ראתה אותו הדור  - יצחקותרא את 
ונתביישה ממנו. ורבי אברהם פירש כי הפסוק האחרון 
מוקדם, כי "ותאמר אל העבד", וכבר אמרה אל העבד, 
ורבים בתורה כן על דעתו. ובאמת שימצאו מהם, אבל 
בכאן איננו נכון, שיצטרך לערב שתי המקראות, ותשא 

עבד מי רבקה את עיניה ותרא את יצחק ותאמר אל ה
האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו ויאמר העבד הוא 

ולדעתי, . אדוני ותפול מעל הגמל ותקח הצעיף ותתכס
בראות רבקה איש הולך לקראתה בשדה שירט הדרך 
והלך בשדה לעומתם, ידעה כי הוא בא לראותם ולקרוא 
לשלום או להכניסם אל ביתו ללון, עשתה כדרך מוסר 

 הנשים לעמוד בהצנע

 ת כ"ד ס"א:בראשי .24
ה " ה ַעל ַהְגַמִלים ַוֵתַלְכנָּׁ יהָּׁ ַוִתְרַכְבנָּׁ ה ְוַנֲעֹרתֶׁ ם ִרְבקָּׁ קָּׁ ַותָּׁ

ה ַוֵיַלְך ת ִרְבקָּׁ ד אֶׁ בֶׁ עֶׁ ִאיש ַוִיַקח הָּׁ  " ַאֲחֵרי הָּׁ
 
 

 בראשית כ"ד ס"ה: .25
ה " דֶׁ ה ַהֹהֵלְך ַבשָּׁ זֶׁ ִאיש ַהלָּׁ ד ִמי הָּׁ בֶׁ עֶׁ ל הָּׁ ר אֶׁ ַותֹאמֶׁ

אֵתנּו  ". ִלְקרָּׁ

 ו:בראשית כ"ד ס" .26
ה" שָּׁ ר עָּׁ ִרים ֲאשֶׁ ל ַהְדבָּׁ ק ֵאת כָּׁ ד ְלִיְצחָּׁ בֶׁ עֶׁ  "ַוְיַסֵפר הָּׁ

 רש"י .27
ה" שָּׁ ר עָּׁ ִרים ֲאשֶׁ ל ַהְדבָּׁ נסים שנעשו לו " - "ֵאת כָּׁ

 "שקפצה לו הארץ ושנזדמנה לו רבקה בתפלתו

 בראשית כ"ד ס"ז: .28
ה ַוְתִה " ת ִרְבקָּׁ ה ִאמֹו ַוִיַקח אֶׁ רָּׁ ה שָּׁ לָּׁ ֹאה  ק הָּׁ הָּׁ ִיְצחָּׁ י לֹו ַוְיִבאֶׁ

הָּׁ  בֶׁ הָּׁ ה ַויֶׁא   "ְלִאשָּׁ

 בראשית כ"ד ס"ז:  .29
ה ַוְתִהי לֹו " ת ִרְבקָּׁ ה ִאמֹו ַוִיַקח אֶׁ רָּׁ ה שָּׁ לָּׁ ֹאה  ק הָּׁ הָּׁ ִיְצחָּׁ ַוְיִבאֶׁ

ק ַאֲחֵרי ִאמֹו ֵחם ִיְצחָּׁ הָּׁ ַוִינָּׁ בֶׁ הָּׁ ה ַויֶׁא   "ְלִאשָּׁ

 רש"י  .31
ה ִאמֹו" רָּׁ ה שָּׁ לָּׁ ֹאה  ק הָּׁ הָּׁ ִיְצחָּׁ ויביאה האהלה " – "ַוְיִבאֶׁ
 ". עשית דוגמת שרה אמו, כלומר והרי היא שרה אמוונ


