חשוון התשס"ז

בס"ד

האבות והאימהות
פרשת חיי שרה )ע"פ שעורו של הרב אביחי קצין(
 .1המפגש הראשון של יצחק ורבקה
בראשית פרק כד
ֵל ְך:
אַח ֵרי ָה ִאישׁ וַיִּ ַקּח ָה ֶע ֶבד ֶאת ִר ְב ָקה ַויּ ַ
ַתּ ַל ְכנָה ֲ
ַתּ ְר ַכּ ְבנָה ַעל ַה ְגּ ַמ ִלּים ו ֵ
יה ו ִ
ַתּ ָקם ִר ְב ָקה ְו ַנ ֲער ֶֹת ָ
)סא( ו ָ
יוֹשׁב ְבּ ֶא ֶרץ ַה ֶנּגֶב:
)סב( ו ְִי ְצ ָחק ָבּא ִמבּוֹא ְבּ ֵאר ַל ַחי ר ִֹאי וְהוּא ֵ
ְהנֵּה ְג ַמ ִלּים ָבּ ִאים:
ַרא ו ִ
שׂוּח ַבּ ָשּׂ ֶדה ִל ְפנוֹת ָע ֶרב ו ִַיּ ָשּׂא ֵעינָיו ַויּ ְ
ֵצא ִי ְצ ָחק ָל ַ
)סג( ַויּ ֵ
ָמל:
ַתּפֹּל ֵמ ַעל ַהגּ ָ
ַתּ ֶרא ֶאת ִי ְצ ָחק ו ִ
ֶיה ו ֵ
ַתּ ָשּׂא ִר ְב ָקה ֶאת ֵעינ ָ
)סד( ו ִ
ַתּ ְת ָכּס:
ַתּ ַקּח ַה ָצּ ִעיף ו ִ
ֹאמר ָה ֶע ֶבד הוּא ֲאד ִֹני ו ִ
אתנוּ ַויּ ֶ
ֹאמר ֶאל ָה ֶע ֶבד ִמי ָה ִאישׁ ַה ָלּזֶה ַהה ֵֹל ְך ַבּ ָשּׂ ֶדה ִל ְק ָר ֵ
)סה( ַותּ ֶ
)סו( וַיְ ַס ֵפּר ָה ֶע ֶבד ְליִ ְצ ָחק ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה:
ֶא ָה ֶב ָה וַיִּנָּחֵם יִ ְצחָק ֲחרֵי אִמּוֹ :בראשית פרק כ"ה
שּׁה וַיּ ֱ
ְא ָ
)סז( וַיְ ִב ֶא ָה יִ ְצחָק הָאֹ ֱהלָה ָשׂרָה אִמּוֹ וַיִּקַּח אֶת ִר ְבקָה וַ ְתּהִי לוֹ ל ִ
וּשׁמָהּ קְטוּרָה:
שּׁה ְ
)א( וַיֹּסֶף ְב ָרהָם וַיִּקַּח ִא ָ
 .2יצחק מחזיר את הגר לאברהם ממקום מגוריה ב"באר לחי רואי"
רש"י בראשית כ"ד ס"ב
"מבוא באר לחי ראי  -שהלך להביא הגר לאברהם אביו שישאנה )ב"ר(":
 .3אברהם מתחתן עם הגר
רש"י על בראשית פרק כה פסוק א
קטורה ) -ב"ר( זו הגר ונקראת קטורה על שם שנאים מעשיה כקטרת ושקשרה פתחה שלא נזדווגה לאדם מיום שפרשה
מאברהם.
 .4מה מטרת יצחק ביציאתו לשדה?
אבן עזרא בראשית פרק כד
)סג( לשוח  -ללכת בין השיחים.
רש"י בראשית פרק כד
)סג( לשוח  -לשון תפלה ,כמו )תהלים קב א( ישפוך שיחו:
 .5תפלות אבות תקנום
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כו עמוד ב
איתמר ,רבי יוסי ברבי חנינא אמר :תפלות אבות תקנום; רבי יהושע בן לוי אמר :תפלות כנגד תמידין תקנום .תניא
כוותיה דרבי יוסי ברבי חנינא ,ותניא כוותיה דרבי יהושע בן לוי .תניא כוותיה דרבי יוסי ברבי חנינא :אברהם תקן
תפלת שחרית  -שנאמר +בראשית י"ט +וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם ,ואין עמידה אלא תפלה,
שנאמר +תהלים ק"ו +ויעמד פינחס ויפלל; יצחק תקן תפלת מנחה  -שנאמר +בראשית כ"ד +ויצא יצחק לשוח
בשדה לפנות ערב ,ואין שיחה אלא תפלה ,שנאמר +תהלים ק"ב +תפלה לעני כי  -יעטף ולפני ה' ישפך שיחו ,יעקב
תקן תפלת ערבית  -שנאמר +בראשית כ"ח +ויפגע במקום וילן שם ,ואין פגיעה אלא תפלה ,שנאמר +ירמיהו ז'+
ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע  -בי.

-2 .6יצחק חוזר לעירו בנגב מהמקום שבו הוא "רגיל" להתפלל
רמב"ן בראשית פרק כד
)סב( בא מבוא באר לחי ראי  -יאמר כי יצחק בא עתה מבוא באר לחי ראי ,ששב מבאר לחי שבא שמה .שאלו אמר
"בא מבאר לחי ראי" היה נראה שהיה דר שם ,ולכך הוצרך לפרש כי הוא שב לעירו מביאתו שבא אל באר לחי רואי
לפי שעה ,כי הוא יושב בארץ הנגב וחוזר לעירו:
ויתכן ,בעבור היות "מבוא" מקור ,שהיה יצחק הולך תמיד אל המקום ההוא ,כי הוא לו מקום תפלה בעבור
הראות שם המלאך ,והוא יושב בארץ הנגב קרוב משם.
 .7יצחק "רגיל" להתפלל במקום בו נגלה המלאך להגר
בראשית פרק טז
אַך ה‘ ַעל ֵעין ַה ַמּ ִים ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַעל ָה ַעיִ ן ְבּ ֶד ֶר ְך שׁוּר:
)ז( ו ִַיּ ְמ ָצאָהּ ַמ ְל ְ
ֹאמר ִמ ְפּנֵי ָשׂ ַרי ְגּ ִב ְר ִתּי אָנ ִֹכי בּ ַֹר ַחת:
ֹאמר ָהגָר ִשׁ ְפ ַחת ָשׂ ַרי ֵאי ִמזֶּה ָבאת וְ אָנָה ֵת ֵל ִכי ַותּ ֶ
)ח( ַויּ ַ
אַח ֵרי ר ִֹאי:
יתי ֲ
אָמ ָרה ֲהגַם ֲהלֹם ָר ִא ִ
ֳאי ִכּי ְ
יה אַ ָתּה ֵאל ר ִ
ַתּ ְק ָרא ֵשׁם ה‘ ַהדּ ֵֹבר ֵא ֶל ָ
)יג( ו ִ
וּבין ָבּ ֶרד:
)יד( ַעל ֵכּן ָק ָרא ַל ְבּ ֵאר ְבּ ֵאר ַל ַחי ר ִֹאי ִהנֵּה ֵבין ָק ֵדשׁ ֵ
 .8רבקה "נופלת" מהגמל מאימה מהמראה של יצחק המתפלל ,שנראה כמלאך אלוקים
העמק דבר – הנצי"ב מוולוזי'ין
ויצא יצחק לשוח בשדה – כבר פירשו חז"ל שהוא היה מתפלל מנחה ..והזמין ה' לפניו באותה שעה את אשתו.
ותשא רבקה וגו' ותרא את יצחק – בעודו עומד ומתפלל והיה אז כמלאך אלוקים נורא מאד .ומבואר ברבה שראתה
ידיו שטוחות בתפילה ע"כ נבעתה מאד.
ותפל מעל הגמל – מרוב פחד ואימה .אמנם לא ידעה ממי היא מתפחדת ...ובתוך הפחד שאלה את העבד
מי האיש הלזה – אשר אני מתפעל ומתפחד ממנו.
ותקח הצעיף ותתכס – מרוב פחד ובושה כמו שמבינה שאינה ראויה להיות לו לאשה.
 .9תגובת האמהות למצב של עקרות
בראשית פרק טז – תגובת שרה
וּשׁ ָמהּ ָהגָר:
ָל ָדה לוֹ ו ְָלהּ ִשׁ ְפ ָחה ִמ ְצ ִרית ְ
אַב ָרם לֹא י ְ
ְשׂ ַרי ֵא ֶשׁת ְ
)א( ו ָ
אַב ָרם ְלקוֹל ָשׂ ָרי:
אוּלי ִא ָבּנֶה ִמ ֶמּנָּה ו ִַיּ ְשׁ ַמע ְ
ֲצ ַר ִני ְידֹוָד ִמ ֶלּ ֶדת בֹּא נָא ֶאל ִשׁ ְפ ָח ִתי ַ
אַב ָרם ִהנֵּה נָא ע ָ
ֹאמר ָשׂ ַרי ֶאל ְ
)ב( ַותּ ֶ
אַב ָרם
ַתּ ֵתּן א ָֹתהּ ְל ְ
ָען ו ִ
אַב ָרם ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
אַב ָרם ֶאת ָהגָר ַה ִמּ ְצ ִרית ִשׁ ְפ ָח ָתהּ ִמ ֵקּץ ֶע ֶשׂר ָשׁנִ ים ְל ֶשׁ ֶבת ְ
ַתּ ַקּח ָשׂ ַרי ֵא ֶשׁת ְ
)ג( ו ִ
ישׁהּ לוֹ ְל ִא ָשּׁה:
ִא ָ
 .10בראשית פרק ל – תגובת רחל
אַין ֵמ ָתה אָנ ִֹכי:
ֹאמר ֶאל ַי ֲעקֹב ָה ָבה ִלּי ָב ִנים ו ְִאם ִ
ַתּ ַקנֵּא ָר ֵחל ַבּ ֲאח ָֹתהּ ַותּ ֶ
ָל ָדה ְל ַי ֲעקֹב ו ְ
ַתּ ֶרא ָר ֵחל ִכּי לֹא י ְ
)א( ו ֵ
 .11בראשית פרק כה – תגובת רבקה
הוֹליד ֶאת יִ ְצ ָחק:
אַב ָר ָהם ִ
אַב ָר ָהם ְ
תּוֹלדֹת יִ ְצ ָחק ֶבּן ְ
)יט( וְ ֵא ֶלּה ְ
תוּאל ָה ֲא ַר ִמּי ִמ ַפּ ַדּן ֲא ָרם ֲאחוֹת ָל ָבן ָה ֲא ַר ִמּי לוֹ ְל ִא ָשּׁה:
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ְבּ ַק ְחתּוֹ ֶאת ִר ְב ָקה ַבּת ְבּ ֵ
)כ( ו ְַי ִהי ִי ְצ ָחק ֶבּן ְ
ַתּ ַהר ִר ְב ָקה ִא ְשׁתּוֹ:
ֵע ֶתר לוֹ יְ דֹוָד ו ַ
ֲק ָרה ִהוא ַויּ ָ
ֶע ַתּר ִי ְצ ָחק ַלידֹוָד ְלנ ַֹכח ִא ְשׁתּוֹ ִכּי ע ָ
)כא( ַויּ ְ
 .12רבקה אינה מסוגת לשתף את בעלה בתחושותיה
העמק דבר – הנצי"ב מוולוזי'ין  -המשך
ומאז והלאה נקבע בלבה פחד .ולא היתה עם יצחק כמו שרה עם אברהם .ורחל עם יעקב ,אשר בהיות
להם איזה קפידא עליהם לא בושו לדבר רתת לפניהם .מה שאין כן רבקה.
וכ"ז הקדמה להסיפור שיבוא בפרשת תולדות שהיו יצחק ורבקה מחולקים בדעות ,ומכ"מ לא מצאה
רבקה לב להעמיד את יצחק על דעתה בדברים נכוחים כי היא יודעת האמת כי עשו רק ציד בפיו .וכן
בשעת הברכות.
 .13השיחה היחידה שקיימו יצחק ורבקה
בראשית כ"ז ,מ"ו
ֹאמר ִר ְב ָקה ֶאל יִ ְצ ָחק ַק ְצ ִתּי ְב ַחיַּי ִמ ְפּנֵי ְבּנוֹת ֵחת ִאם ל ֵֹק ַח ַי ֲעקֹב ִא ָשּׁה ִמ ְבּנוֹת ֵחת ָכּ ֵא ֶלּה ִמ ְבּנוֹת ָהאָ ֶרץ
ַותּ ֶ
ָל ָמּה ִלּי ַחיִּ ים:

-3 .14מערכות היחסים בין האבות לנשותיהם
בראשית פרק טז – אברהם ושרה
וּשׁ ָמהּ ָהגָר:
ָל ָדה לוֹ וְ ָלהּ ִשׁ ְפ ָחה ִמ ְצ ִרית ְ
אַב ָרם לֹא י ְ
)א( וְ ָשׂ ַרי ֵא ֶשׁת ְ
אַב ָרם ְלקוֹל ָשׂ ָרי:
אוּלי ִא ָבּנֶה ִמ ֶמּנָּה ו ִַיּ ְשׁ ַמע ְ
ֲצ ַר ִני ְידֹוָד ִמ ֶלּ ֶדת בֹּא נָא ֶאל ִשׁ ְפ ָח ִתי ַ
אַב ָרם ִהנֵּה נָא ע ָ
ֹאמר ָשׂ ַרי ֶאל ְ
)ב( ַותּ ֶ
אַב ָרם
ַתּ ֵתּן א ָֹתהּ ְל ְ
ָען ו ִ
אַב ָרם ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
אַב ָרם ֶאת ָהגָר ַה ִמּ ְצ ִרית ִשׁ ְפ ָח ָתהּ ִמ ֵקּץ ֶע ֶשׂר ָשׁנִ ים ְל ֶשׁ ֶבת ְ
ַתּ ַקּח ָשׂ ַרי ֵא ֶשׁת ְ
)ג( ו ִ
ישׁהּ לוֹ ְל ִא ָשּׁה:
ִא ָ
ֶיה:
ַתּ ַקל ְגּ ִב ְר ָתּהּ ְבּ ֵעינ ָ
ַתּ ֶרא ִכּי ָה ָר ָתה ו ֵ
ַתּ ַהר ו ֵ
)ד( ַו ָיּבֹא ֶאל ָהגָר ו ַ
ֶיה יִ ְשׁפֹּט יְ דֹוָד ֵבּינִ י
ָא ַקל ְבּ ֵעינ ָ
ַתּ ֶרא ִכּי ָה ָר ָתה ו ֵ
יק ָך ו ֵ
ָת ִתּי ִשׁ ְפ ָח ִתי ְבּ ֵח ֶ
יך אָנ ִֹכי נ ַ
אַב ָרם ֲח ָמ ִסי ָע ֶל ָ
ֹאמר ָשׂ ַרי ֶאל ְ
)ה( ַותּ ֶ
ֶיך:
וּבינ ָ
ֵ
 .15אברהם ושרה פועלים ביחד להפצת האמונה בה' בעולם
בראשית י"ב,ה
ֶפשׁ ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ ְב ָח ָרן
ְאת ַהנּ ֶ
כוּשׁם ֲא ֶשׁר ָר ָכשׁוּ ו ֶ
אָחיו וְ ֶאת ָכּל ְר ָ
אַב ָרם ֶאת ָשׂ ַרי ִא ְשׁתּוֹ וְ ֶאת לוֹט ֶבּן ִ
וַיִּ ַקּח ְ
ָען) :בראשית י"ב,ה(:
אַר ָצה ְכּנ ַ
ַען ַו ָיּבֹאוּ ְ
אַר ָצה ְכּנ ַ
ֵצאוּ ָל ֶל ֶכת ְ
ַויּ ְ
 .16רש"י בראשית י"ב ה'
אשר עשו בחרן  -שהכניסן תחת כנפי השכינה ,אברהם מגייר את האנשים ,ושרה מגיירת הנשים,
ומעלה עליהם הכתוב כאלו עשאום .ופשוטו של מקרא עבדים ושפחות שקנו להם ,כמו )שם לא א(
עשה את כל הכבוד הזה) ,במדבר כד יח( וישראל עושה חיל ,לשון קונה וכונס:
 .17שרה מתקוממת כשהיא חשה שהגר מנסה לדחוק את מקומה בביתו של אברהם
ֶיה:
ַתּ ַקל ְגּ ִב ְר ָתּהּ ְבּ ֵעינ ָ
ַתּ ֶרא ִכּי ָה ָר ָתה ו ֵ
ַתּ ַהר ו ֵ
)ד( ַו ָיּבֹא ֶאל ָהגָר ו ַ
ֶיה יִ ְשׁפֹּט יְ דֹוָד ֵבּינִ י
ָא ַקל ְבּ ֵעינ ָ
ַתּ ֶרא ִכּי ָה ָר ָתה ו ֵ
יק ָך ו ֵ
ָת ִתּי ִשׁ ְפ ָח ִתי ְבּ ֵח ֶ
יך אָנ ִֹכי נ ַ
אַב ָרם ֲח ָמ ִסי ָע ֶל ָ
ֹאמר ָשׂ ַרי ֶאל ְ
)ה( ַותּ ֶ
ֶיך:
וּבינ ָ
ֵ
 .18יעקב ורחל
בראשית פרק ל
אַין ֵמ ָתה אָנ ִֹכי:
ֹאמר ֶאל ַי ֲעקֹב ָה ָבה ִלּי ָב ִנים ו ְִאם ִ
ַתּ ַקנֵּא ָר ֵחל ַבּ ֲאח ָֹתהּ ַותּ ֶ
ָל ָדה ְל ַי ֲעקֹב ו ְ
ַתּ ֶרא ָר ֵחל ִכּי לֹא י ְ
)א( ו ֵ
ֹאמר ֲה ַת ַחת ֱאל ִֹהים אָנ ִֹכי ֲא ֶשׁר ָמנַע ִמ ֵמּ ְך ְפּ ִרי ָב ֶטן:
)ב( ו ִַיּ ַחר אַף ַי ֲעקֹב ְבּ ָר ֵחל ַויּ ֶ
 .19רחל דורשת מיעקב שיתפלל "עד שיהיו לה בנים"
רמב"ן בראשית פרק ל
ואני תמה ,אם כן למה חרה אפו ולמה אמר התחת אלהים אנכי ,ושומע אל צדיקים ה'.
ומה שאמר ,אבא לא היו לו בנים אני יש לי בנים ,ממך מנע ממני לא מנע ,וכי הצדיקים אינן מתפללים בעד
אחרים ,והנה אליהו ואלישע התפללו בעד נשים נכריות )מ"א יז כא ,ושם ב ד טז(.
ונראה שבשביל זה תפסוהו רבותינו ,אמרו בבראשית רבה )עא ז( אמר לו הקב"ה כך עונין את המעיקות ,חייך
שבניך עתידין לעמוד לפני בנה:
ועל דרך הפשט אמרה רחל ליעקב שיתן לה בנים ,ובאמת דעתה לאמר שיתפלל עליה ,אבל שיתפלל עליה עד שיתן
לה בנים על כל פנים ,ואם אין שתמית עצמה בצער .דברה שלא כהוגן בקנאתה ,וחשבה כי באהבתו אותה יתענה
יעקב וילבש שק ואפר ויתפלל עד שיהיו לה בנים שלא תמות בצערה .ויחר אף יעקב  -שאין תפלת הצדיקים בידם
שתשמע ותענה על כל פנים .ובעבור שדברה דרך געגועי הנשים האהובות להפחידו במיתתה חרה אפו ,ולכך אמר
לה שאינו במקום אלהים שיפקוד העקרות על כל פנים ,ואיננו חושש בדבר ,כי ממנה נמנע פרי הבטן ולא ממנו ,וזה
ליסר אותה ולהכלימה.
והנה הצדקת בראותה שלא תוכל להסמך על תפלת יעקב ,שבה להתפלל על עצמה ,אל שומע צעקה ,וזהו וישמע
אליה אלהים )להלן פסוק כב(:
 .20ה' שומע לתפילתה של רחל ,כי יעקב מסרב לתפלל עליה
בראשית פרק ל'
ִשׁמַע ֵאלֶי ָה אֱלֹהִים וַיְִּפתַּח אֶת ַר ְחמָהּ:
)כב( וַיִּזְכֹּר אֱלֹהִים אֶת ָרחֵל וַיּ ְ
)כג( וַ ַתּהַר וַ ֵתּלֶד בֵּן וַתֹּאמֶר 9סַף אֱלֹהִים אֶת ֶח ְר ָפּתִי:
)כד( וַ ִתּ ְקרָא אֶת ְשׁמוֹ יוֹסֵף לֵאמֹר יֹסֵף יְהֹוָה לִי בֵּן חֵר:

-4 .21יעקב כועס על רבקה ,כי גם אם אין לה בנים עדיין יש לה תפקיד בעולם
בעל "עקידת יצחק"
והנה בשני השמות – "אשה" " ,חוה" – נתבאר שיש לאשה שתי תכליות:
האחד מה שיורה עליו השם " :אשה ,כי מאיש לוקחה" ,וכמוהו תוכל להבין ולהשכיל בדברי שכל
וחסידות ,כמו שעשו האימהות וכמה צדקניות ונביאות וכאשר יורה פשט פרשת "אשת חיל" )משלי
לא(.
והשני עניין ההולדה והיותה כלי אליה ומוטבעת הלידה וגידול הבנים כאשר יורה עליה שם "חוה –
אם כל חי".
והנה תהיה האשה כאשר לא תלד מנועה מהתכלית הקטן ותישאר להרע או להיטיב כמו האיש אשר
לא יוליד.
אַין ֵמ ָתה אָנ ִֹכי" ,לגעור בה ולהשכילה
על כן חרה אף יעקב ברחל ,כאשר אמרהָ " :ה ָבה ִלּי ָב ִנים ו ְִאם ִ
בזה בעניין הנכבד והוא ,שהיא אינה מתה לפי התכלית המשותף ,באשר מנע ממנה פרי בטן ,כמו
שיהיה בו העניין גם כן אם לא יוליד.
 .22רחל מוכנה להיות שותפה רוחנית בבניין הדור הבא .גם אם הבניין הביולוגי ייעשה על ידי בלהה
בראשית פרק ל'
ְת ֵלד ַעל ִבּ ְר ַכּי ו ְִא ָבּנֶה גַם אָנ ִֹכי ִמ ֶמּנָּה:
יה ו ֵ
ֹאמר ִהנֵּה ֲא ָמ ִתי ִב ְל ָהה בֹּא ֵא ֶל ָ
)ג( ַותּ ֶ
יה ַי ֲעקֹב:
ַתּ ֶתּן לוֹ ֶאת ִבּ ְל ָהה ִשׁ ְפ ָח ָתהּ ְל ִא ָשּׁה ַו ָיּבֹא ֵא ֶל ָ
)ד ( ו ִ
ַתּ ֶלד ְל ַי ֲעקֹב ֵבּן:
ַתּ ַהר ִבּ ְל ָהה ו ֵ
)ה( ו ַ
ֹאמר ָר ֵחל ָדּנ ִַנּי ֱאל ִֹהים ְוגַם ָשׁ ַמע ְבּק ִֹלי ו ִַיּ ֶתּן ִלי ֵבּן ַעל ֵכּן ָק ְראָה ְשׁמוֹ ָדּן:
)ו( ַותּ ֶ
 .23יצחק ורבקה
בראשית פרק כה
וֹליד ֶאת יִ ְצ ָחק:
אַב ָר ָהם ה ִ
אַב ָר ָהם ְ
תּוֹלדֹת יִ ְצ ָחק ֶבּן ְ
)יט( וְ ֵא ֶלּה ְ
תוּאל ָה ֲא ַר ִמּי ִמ ַפּ ַדּן ֲא ָרם ֲאחוֹת ָל ָבן ָה ֲא ַר ִמּי לוֹ ְל ִא ָשּׁה:
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ְבּ ַק ְחתּוֹ ֶאת ִר ְב ָקה ַבּת ְבּ ֵ
)כ( ו ְַי ִהי ִי ְצ ָחק ֶבּן ְ
ַתּ ַהר ִר ְב ָקה ִא ְשׁתּוֹ:
ֵע ֶתר לוֹ יְ דֹוָד ו ַ
ֲק ָרה ִהוא ַויּ ָ
ֶע ַתּר ִי ְצ ָחק ַלידֹוָד ְלנ ַֹכח ִא ְשׁתּוֹ ִכּי ע ָ
)כא( ַויּ ְ
ַתּ ֶל ְך ִל ְדרֹשׁ ֶאת ְידֹוָד:
ֹאמר ִאם ֵכּן ָל ָמּה זֶּה אָנ ִֹכי ו ֵ
)כב( וַיִּ ְתרֹצֲצוּ ַה ָבּנִ ים ְבּ ִק ְר ָבּהּ ַותּ ֶ
 .24ההריון קשה לרבקה והיא מתחרטת עליו
רש"י בראשית פרק כה
ותאמר אם כן  -גדול צער העבור:
למה זה אנכי  -מתאוה ומתפללת על הריון:
 .25רבקה חוששת שהיא עומדת להפיל ,ואם כן ,היא מעדיפה למות
רמב"ן בראשית פרק כה
והנכון בעיני כי אמרה אם כן  -יהיה לי למה זה אנכי  -בעולם ,הלואי אינני ,שאמות או שלא הייתי ,כטעם כאשר
לא הייתי אהיה )איוב י יט(:
 .26השיחה היחידה בין יצחק לרבקה היא בנושא גידול הדור הבא ,בו רבקה רואה את תמצית חייה
בראשית פרק כז
אָרץ ָל ָמּה ִלּי
ֹאמר ִר ְב ָקה ֶאל יִ ְצ ָחק ַק ְצ ִתּי ְב ַחיַּי ִמ ְפּנֵי ְבּנוֹת ֵחת ִאם ל ֵֹק ַח ַי ֲעקֹב ִא ָשּׁה ִמ ְבּנוֹת ֵחת ָכּ ֵא ֶלּה ִמ ְבּנוֹת ָה ֶ
)מו( ַותּ ֶ
ַח ִיּים:

