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פרשת חיי שרה תשע"ח
רבקה אמנו
בראשית פרק כב פסוק כג

מנָה ֵאלֶה ָילְדָ ה ִמ ְלכָה לְ נָחֹור אֲ ִחי ַאבְ ָרהָ ם:
תּואל יָלַד ֶאת ִרבְ ָקה ְש ֹ
ּובְ ֵ
רש"י

רמב"ן

(כג) ובתואל ילד את
רבקה  -כל היחוסין
הללו לא נכתבו אלא
בשביל פסוק זה:

(כג) ובתואל ילד את רבקה  -לא הזכיר הכתוב לבן ,ואם הוא גדול מרבקה ,כי לא בא להזכיר רק
השמונה שילדה מלכה לנחור ,אבל הזכיר רבקה כי להודיע יחוסה באה הפרשה .וטעם אבי ארם
 לא הזכיר ארם רק להודיע ולהכיר קמואל ,כי ארם היה נכבד מאביו .ואולי קמואל אחר היהבדורם וזה אבי ארם:

בראשית פרק כד

תּואל בֶ ן ִמ ְלכָה ֵא ֶשת נָחֹור אֲ ִחי ַא ְב ָר ָהם וְ כַ ָדּה עַ ל ִשכְ ָמּה:
(טו) וַ יְ ִהי הּוא טֶ ֶרם כִ לָה לְדַ בֵ ר וְ ִהנֵה ִרבְ ָקה יֹצֵ את אֲ שֶ ר יֻ ְל ָדה לִבְ ֵ
יאינִ י
ֹאמר ַהגְ ִמ ִ
אתּה וַי ֶ
(טז) וְ הַ ַנע ֲָר טֹבַ ת מַ ְר ֶאה ְמאֹד בְ תּולָה וְ ִאיש ל ֹא ְי ָדעָ ּה וַ ֵת ֶרד הָ עַ ְינָה ַו ְתמַ לֵא כ ַָדּה ו ַָתעַ ל( :יז) ַוי ָָרץ ָהעֶ בֶ ד ִל ְק ָר ָ
ֹאמר גַם לִ גְ ַמלֶיָך
נָא ְמעַ ט ַמיִם ִמכַדֵ ְך( :יח) ַות ֹאמֶ ר ְש ֵתה אֲ דֹנִ י ַו ְתמַ הֵ ר וַ ת ֶֹרד כַדָ ּה עַ ל יָדָ ּה ו ַַת ְש ֵקהּו( :יט) ו ְַתכַל לְ ַה ְשקֹתֹו וַת ֶ
ֶא ְש ָאב עַ ד ִאם כִ לּו ל ְִשתֹת( :כ) ו ְַתמַ הֵ ר ו ְַתעַ ר כַדָ ּה ֶאל הַ ש ֶֹקת ו ַָת ָרץ עֹוד ֶאל ַה ְב ֵאר ל ְִשאֹב ו ִַת ְש ַאב ְלכָל גְ ַמ ָליו( :כא) וְ ָה ִאיש
זָהב בֶ ַקע
יִקח ָה ִאיש ֶנ ֶזם ָ
ִמ ְש ָת ֵאה לָּה מַ חֲ ִריש לָדַ עַ ת ַה ִהצְ לִיחַ יְקֹוָק דַ ְרכֹו ִאם ל ֹא( :כב) ַו ְי ִהי כַאֲ שֶ ר כִ לּו ַהגְ ַמלִים ִל ְשתֹות וַ ַ
ידי נָא לִ י הֲ יֵש בֵ ית ָא ִביְך ָמקֹום לָ נּו לָ לִ ין:
יה עֲשָ ָרה זָהָ ב ִמ ְש ָק ָלם( :כג) ַוי ֹאמֶ ר בַ ת ִמי ַא ְת ַהגִ ִ
ידים עַ ל י ֶָד ָ
ּושנֵי צְ ִמ ִ
ִמ ְש ָקלֹו ְ
ֹאמר ֵאלָ יו גַם ֶתבֶ ן גַם ִמ ְסּפֹוא ַרב עִ ָמנּו גַם ָמקֹום לָלּון:
תּואל ָאנֹכִ י בֶ ן ִמ ְל ָכה אֲ שֶ ר ָי ְל ָדה לְ נָחֹור( :כה) ַות ֶ
(כד) וַת ֹאמֶ ר ֵאלָ יו בַ ת בְ ֵ
(כו) וַיִ קֹד הָ ִאיש ַו ִי ְש ַתחּו לַ יקֹוָ ק( :כז) וַי ֹאמֶ ר בָ רּוְך ְיקֹוָק אֱ ֹלהֵ י אֲ דֹנִ י ַאבְ ָר ָהם אֲ ֶשר ל ֹא עָ זַ ב ַח ְסדֹו וַאֲ ִמתֹו ֵמעִ ם אֲ דֹנִ י ָאנֹכִ י בַ דֶ ֶרְך
נָחַ נִ י יְ קֹוָק בֵ ית אֲ חֵ י אֲ דֹנִ י( :כח) ו ַָת ָרץ הַ ַנע ֲָר ו ַַתגֵד לְבֵ ית ִא ָמּה כ ְַדבָ ִרים הָ ֵאלֶה... :
יה:
ֹאמרּו נ ְִק ָרא ַל ַנע ֲָר וְ נ ְִשאֲ לָה ֶאת ּפִ ָ
(נו) וַ י ֹאמֶ ר אֲ לֵ הֶ ם ַאל ְת ַאחֲ רּו א ִֹתי וַ יקֹוָק ִהצְ ִליחַ דַ ְרכִ י שַ לְ חּונִי וְ ֵא ְלכָ ה לַא ֹדנִי( :נז) וַי ְ
נִק ָתּה וְ ֶאת עֶ בֶ ד
ְשלְ חּו ֶאת ִר ְב ָקה אֲ ח ָֹתם וְ ֶאת ֵמ ְ
ֹאמר ֵאלְֵך( :נט) ַוי ַ
לֶיה הֲ ֵתלְכִ י עִ ם ָה ִאיש הַ ֶזה וַ ת ֶ
ֹאמרּו ֵא ָ
(נח) וַ י ְִק ְראּו לְ ִרבְ ָקה וַי ְ
וַת ָקם
ִירש ז ְַרעֵ ְך ֵאת ַשעַ ר שֹנְ ָאיו( :סא) ָ
ֹאמרּו לָ ּה אֲ ח ֵֹתנּו ַא ְת הֲ יִ י ל ְַאלְ פֵי ְרבָ בָ ה וְ י ַ
ַאבְ ָרהָ ם וְ ֶאת אֲ נָשָ יו( :ס) ַויְבָ רֲ כּו ֶאת ִרבְ ָקה וַי ְ
ַיִקח הָ עֶ בֶ ד ֶאת ִר ְב ָקה וַ יֵלַ ְך( :סב) וְ ִי ְצ ָחק בָ א ִמבֹוא ְב ֵאר לַ ַחי ר ִֹאי
וַת ְר ַכ ְבנָה עַ ל ַהגְ ַמלִים ו ֵַת ַלכְ נָה ַאחֲ ֵרי ָה ִאיש ו ַ
ִרבְ ָקה וְ ַנ ֲער ֶֹתיהָ ִ
וַת ָשא ִר ְב ָקה ֶאת
וְ הּוא יֹושֵ ב בְ ֶא ֶרץ ַה ֶנגֶב( :סג) ַויֵצֵ א ִיצְ ָחק ָלשּוחַ בַ ָשדֶ ה לִ פְ נֹות עָ ֶרב וַ ִישָ א עֵ ינָיו וַ י ְַרא וְ ִהנֵה גְ ַמלִים בָ ִאים( :סד) ִ
ֹאמר ָהעֶ בֶ ד הּוא אֲ דֹנִי
אתנּו וַ י ֶ
הלְֵך בַ ָש ֶדה ל ְִק ָר ֵ
עֵ ינֶיהָ וַ ֵת ֶרא ֶאת ִיצְ חָ ק ַו ִתּפֹל מֵ עַ ל הַ ג ָָמל( :סה) ַות ֹאמֶ ר ֶאל הָ עֶ בֶ ד ִמי הָ ִאיש ַה ָלזֶה ַה ֹ
וַת ַקח הַ צָ עִ יף ו ִַת ְת ָכס( :סו) ַויְ סַ ּפֵר הָ עֶ בֶ ד ְל ִיצְ חָ ק ֵאת כָל הַ ְדבָ ִרים אֲ שֶ ר עָ שָ ה( :סז) וַ י ְִב ֶא ָה ִי ְצ ָחק ָהאֹהֱ לָה ָש ָרה ִאמֹו וַיִ ַקח ֶאת
ִ
וַת ִהי לֹו ל ְִאשָ ה ַויֶאֱ ָהבֶ ָה ַויִ נָחֵ ם ִי ְצחָ ק ַאחֲ ֵרי ִאמֹו:
ִרבְ ָקה ְ
רש"י

(כא) משתאה  -לשון שאייה ,כמו (ישעיה ו יא) שאו ערים ,תשאה שממה :משתאה  -משתומם ומתבהל על שראה דברו קרוב
להצליח .אבל אינו יודע אם ממשפחת אברהם היא אם לאו .ואל תתמה בתי"ו של משתאה שאין לך תיבה שתחלת יסודה
שי"ן ומדברת בלשון מתפעל שאין תי"ו מפרידה בין שתי אותיות של עיקר היסוד כגון משתאה מגזרת שאה( ,ישעיה נט טו)
משתולל מגזרת שולל( ,שם נט טז) וישתומם מגזרת שממה( ,מיכה ו טז) וישתמר חקות עמרי מגזרת וישמר ,אף כאן
משתאה מגזרת תשאה ,וכשם שאתה מוצא לשון משומם באדם נבהל ונאלם ובעל מחשבות ,כמו (איוב יח כ) על יומו נשמו
אחרונים( ,ירמיה ב יב) שומו שמים( ,דניאל ד טז) אשתומם כשעה חדא ,כך תפרש לשון שאייה באדם בהול ובעל מחשבות.
ואונקלוס תרגם לשון שהייה וגברא שהי ,שוהא ועומד במקום אחד לראות ההצליח ה' דרכו .ואין לתרגם שתי ,שהרי אינו
לשון שתיה ,שאין אל"ף נופלת בלשון שתיה :משתאה לה  -משתומם עליה כמו (לעיל כ יג) אמרי לי אחי הוא ,וכמו (לקמן כו
ז) וישאלו אנשי המקום לאשתו( ... :נז) ונשאלה את פיה  -מכאן שאין משיאין את האשה אלא מדעתה( :נח) ותאמר אלך -
מעצמי ,ואף אם אינכם רוצים( :ס) את היי לאלפי רבבה  -את וזרעך תקבלו אותה ברכה שנאמר לאברהם בהר המוריה
(לעיל כב יז) הרבה ארבה את זרעך וגו' .יהי רצון שיהא אותו הזרע ממך ולא מאשה אחרת( :סב) מבוא באר לחי ראי  -שהלך
להביא הגר לאברהם אביו שישאנה :יושב בארץ הנגב  -קרוב לאותו באר ,שנאמר (לעיל כ א) ויסע משם אברהם ארצה הנגב
וישב בין קדש ובין שור ,ושם היה הבאר ,שנאמר (שם טז יד) הנה בין קדש ובין ברד( :סג) לשוח  -לשון תפלה ,כמו (תהלים
קב א) ישפוך שיחו( :סד) ותרא את יצחק  -ראתה אותו הדור ותוהא מפניו :ותפל  -השמיטה עצמה לארץ ,כתרגומו
ואתרכינת הטתה עצמה לארץ ולא הגיעה עד הקרקע ,כמו (פסוק יד) הטי נא כדך ,ארכיני( ,ש"ב כב י) ויט שמים ,וארכין,
לשון מוטה לארץ ,ודומה לו (תהלים לז כד) כי יפול לא יוטל ,כלומר אם יטה לארץ לא יגיע עד הקרקע( :סה) ותתכס  -לשון
ותתפעל ,כמו ותקבר ,ותשבר( :סו) ויספר העבד  -גלה לו נסים שנעשו לו שקפצה לו הארץ ושנזדמנה לו רבקה בתפלתו:
(סז) האהלה שרה אמו  -ויביאה האהלה ונעשית דוגמת שרה אמו ,כלומר והרי היא שרה אמו ,שכל זמן ששרה קיימת היה
נר דלוק מערב שבת לערב שבת ,וברכה מצויה בעיסה ,וענן קשור על האהל ,ומשמתה פסקו ,וכשבאת רבקה חזרו :אחרי
אמו  -דרך ארץ כל זמן שאמו של אדם קיימת כרוך הוא אצלה ,ומשמתה הוא מתנחם באשתו:
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(כב) ויקח האיש נזם זהב  -יש לומר שאחר ששאל לה בת מי (כב) ויקח האיש נזם זהב ושני צמידים על ידיה  -הכתוב
הזה יחסר המעשה ,שהיה צריך שיאמר "ויקח האיש נזם
את ,נתן לה ,כמו שכת' לפנינו בסיפור דבריו .אלא שלא
זהב ויתן על אפה ושני צמידים על ידיה" .ולכך אני אומר כי
להפסיק סדר דבריו ותשובת דבריה ,לכן הקדים מעשה
פירושו ויקח האיש נזם זהב ושני צמידים שיהיו על ידיה
נתינתו שנתן לה :בקע  -חצי שקל .כמו נטה [את] ידך על
הים ובקעהו( ... :סב) ויצחק בא מבוא  -כמו באכה סדומה .ויאמר לה בת מי את .ואחרי שאמרה אליו "בת בתואל
ויצחק באותו היום שבא העבד בא מבאכה של באר לחי ראי ,אנכי" שם הנזם על אפה והצמידים על ידיה ,כאשר אמר
להם ,אבל חסר כאן הנתינה .וכן במקומות רבים( :סד) ותרא
שהרי יצחק יושב בארץ הנגב ששם באר לחי ראי כדכת' על
את יצחק  -לשון רש"י ,ראתה אותו הדור ונתביישה ממנו.
העין בדרך שור ,וכת' ויסע משם אברהם ארצה הנגב וישב
בין קדש ובין שור .ולפי שבא משם ביום ההוא ולא היה יודע ורבי אברהם פירש כי הפסוק האחרון מוקדם ,כי "ותאמר
אל העבד" ,וכבר אמרה אל העבד ,ורבים בתורה כן על דעתו.
מה היו עושים פועלים שלו [ש]היו נוטעים גנות ופרדסים:
ובאמת שימצאו מהם ,אבל בכאן איננו נכון ,שיצטרך לערב
וילך יצחק לשוח בשדה  -כדכת' וכל שיח השדה .כלומר
שתי המקראות ,ותשא רבקה את עיניה ותרא את יצחק
לטעת אילנות ולראות עניני פועליו .ואז בהיותו בשדה ראה
ותאמר אל העבד מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו
גמלים באים והלך לקראתם לראות אם הם גמלי אביו
שהוליך העבד( :סד) ותפול מעל הגמל  -לצניעות ,לפי שהיתה ויאמר העבד הוא אדוני ותפול מעל הגמל ותקח הצעיף
ותתכס :ולדעתי ,בראות רבקה איש הולך לקראתו בשדה
רוכבת כמו איש משום ביעותא דגמלא כדמפורש בפסחים:
(סה) מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו ( -גמגום יש על שירט הדרך והלך בשדה לעומתם ,ידעה כי הוא הוא בא
לראותם ולקרוא לשלום או להכניסם אל ביתו ללון ,עשתה
פסוק זה .וכי היתה שואלת בכל האנשים שהיתה פוגעת?
כדרך מוסר הנשים לעמוד בהצנע :ותפול מעל הגמל  -לשון
ועוד למה כתיב בשדה לקראתנו? ונראה שהמקרא קצר
וחסורי מחסרי והכי ר"ל) מי האיש הלזה ההולך בשדה ופנה רש"י ,השמיטה עצמה לארץ ,מתרגומו ואתרכינת ,כמו הטי
נא כדך (לעיל פסוק יד) ,ארכיני ,ויט שמים וירד (תהלים יח
מדרכו לבא לקראתנו :הלזה  -ציל ב"ל .מרחוק רגיל לומר
י) ,וארכין .ודומה לו כי יפול לא יוטל (שם לז כד) ,אם יטה
כן .וכן בעל החלומות הלזה בא .אבל כשאדם בקרוב אומר
לארץ לא יגיע לקרקע .ואין דעת אונקלוס שהשמיטה עצמה
המן הרע הזה .צישט ב"ל:
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 עצמה לצד
אחד להסב פניה ממנו .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 לשאול לו בשלום .וכן אמר (שם כו) כאשר הפך איש מעל
מרכבתו לקראתך .או יהיה אצל אונקלוס "מעל הגמל" כמו "על הגמל" ,וכן מעל שמים חסדך (תהלים קח ה) ,וכזו המ"ם,
לא יהיה משם עוד עול ימים וזקן (ישעיה סה כ) ,וכן המים אשר מעל השמים (תהלים קמח ד) :ועל דרך הפשט הוא כמו
והנה עם רב הולכים מדרך אחריו (ש"ב יג לד) ,וכן רבים:

שם משמואל לפרשת חיי שרה [שנה תרע"ד]

והנה ללקט שושנה זו מבין החוחים האלה ולדחות ממנה את הכוחות הרעים שנתמרקה ביניהם הוא כעין טהרת המנוגע.
וכמו שטהרת המצורע צריכה להיות ע"י כהן דוקא להמשיך לו מלובן העליון חסד גמטריא ע"ב כנ"ל ,כן נמי למשוך את
רבקה משם נצרך כוחו של אברהם איש החסד דכתיב בי' (תהלים ק"י) נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן לעולם ,ויד העבד כיד
רבו ,ע"כ הי' בכח אליעזר למשוך את רבקה משם ע"י חסד אברהם .וע"כ בכל מעשה שהי' שייך להמשכת רבקה מביניהם
נזכרה מלת העבד להורות שלאו כח עצמו הי' בזה ,אף שהוא עצמו הי' נמי אדם גדול יושב בישיבה כבש"ס יומא (כ"ח ב)
והי' זיו איקונין שלו דומה לאברהם ,מ"מ כח עצמו לא הספיק לזה כלל אלא הכל כח אברהם .וזהו עבד משכיל שהיתה
השכלתו שאין לו מצדו כח לכל אלה .וע"כ מובן שהמשלח הי' צריך להיות דווקא אברהם ולא יצחק כמו טהרת המצורע ע"י
כהן שביצחק לא מצינו שהי' כהן ואדרבא מדתו היתה גבורות היפוך מדת החסד .ובזה יש לפרש נמי רק את בני רק מיעוט
הוא אבל יעקב בן בני סופו לחזור ,כי יעקב אע"ה נמי הי' כהן כבמדרש שאמר הקדוש ברוך הוא למיכאל עשית כ"ג שלי בעל
מום:

