פרשת חיי שרה
מעשה אבות סימן לאמהות
Rivka as Avraham 2.0

1.
פרי צדיק  -פרשת חיי שרה
דכמו שכל אחד ואחד מישראל חייב לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אברהם
יצחק ויעקב כן הנשים הכשרות חייבות לומר מתי יגיעו מעשי למעשי
אמהות?
 to find a wifeלך 2. The
בראשית כד:ג-ח
ת
ֽאֹלהי הָ ָ ֑א ֶרץ אֲ ׁשֶ֨ ר ֹֽלא־תִ ַ ּ֤קח אִ ּׁשָ ה֙ ִל ְב ִ֔ני מִ ּבְנֹו ֙
ו ְאַ ׁשְ ִ ּ֣ביעֲ ָך֔ ַּבֽיהֹו ָה֙ אֱ ֵ ֣
ֹלהי הַ ּׁשָ מַ֔ י ִם ֵו ֵ ֖
יֹוׁשב ּבְקִ ְרּבֹֽו׃
ַֽ
ה ְּכנַעֲ ִ֔ני אֲ ֶ ׁ֥שר ָאנ ִ ֹ֖כי ֵ ֥
and I will make you swear by the LORD, the God of heaven and
the God of the earth, that you will not take a wife for my son
,from the daughters of the Canaanites among whom I dwell
ּתי ּתֵ ֵ ֑לְך וְלָקַ חְ ָ ּ֥ת אִ ָ ּׁ֖שה לִ ְבנִ ֥י לְ יִצ ְָח ֽק׃
ִ ּ֧כי אֶ ל־ ְ
ַאר ִצ֛י וְאֶ ל־מֹולַ ְד ִ ֖
but will go to the land of my birth and get a wife for my son for
”.Isaac
האִ ּׁשָ֔ ה לָ ֶ ֥לכֶת ַאחֲ ַ ֖רי אֶ ל־הָ ָ ֣א ֶרץ הַ ּ֑ז ֹאת
ֹאבה ָ ֽ
ו ַּ֤י ֹאמֶ ר אֵ לָי ֙ו הָ עֶ֔ בֶד אּו ַל ֙י ֹלא־ת ֶ ֣
ֶהֽהָ ֵ ׁ֤שב אָ ׁשִ י ֙ב אֶ ת־ ִּבנְָך֔ אֶ ל־הָ ָ ֖א ֶרץ אֲ ׁשֶ ר־י ָ ָ֥צאתָ מִ ָּׁשֽם׃
And the servant said to him, “What if the woman does not
consent to follow me to this land, shall I then take your son back
”?to the land from which you came

ו ַּ֥י ֹאמֶ ר אֵ ָ ֖ליו ַאב ְָר ָ ֑הם הִ ָ ּׁ֣שמֶ ר לְָך֔ ּפֶ ן־ּתָ ִ ׁ֥שיב אֶ ת־ּב ְִנ֖י ָׁשּֽמָ ה׃
Abraham answered him, “On no account must you take my son
!back there
ֹלהי הַ ּׁשָ מַ֗ י ִם אֲ ׁשֶ֨ ר לְ ָקחַ֜ נִי מִ ֵּב֣ית ָא ִבי֮ ּומֵ ֶ ֣א ֶרץ מֽ ֹולַ ְדּתִ י֒ ו ַאֲ ׁשֶ֨ ר ּדִ ּבֶר־ ֜ ִלי
֣ ֵ ֱי ְה ֹ ָו֣ה ׀ א
ֵאמ ֹר ְל ֨ ַז ְרעֲ ָך֔ אֶ ֵ ּ֖תן אֶ ת־הָ ָ ֣א ֶרץ הַ ּ֑ז ֹאת ֗הּוא י ִׁשְ ַ ֤לח מַ לְָאכ ֹ֙ו לְפָ ֶ֔ניָך
֔ ו ַאֲ ֶ ׁ֤שר נִ ֽׁשְ ַּבֽע־ ִל ֙י ל
וְלָקַ חְ ָ ּ֥ת אִ ָ ּׁ֛שה ִלב ְִנ֖י מִ ָּׁשֽם׃
The LORD, the God of heaven, who took me from my father’s
house and from my native land, who promised me on oath,
saying, ‘I will assign this land to your offspring’—He will send His
.angel before you, and you will get a wife for my son from there
֨ ִו ְא
האִ ּׁשָ ה֙ לָ ֶ ֣לכֶת ַאחֲ ֶ֔ריָך וְנִּקִ֕ יתָ מִ ּׁשְ בֻעָ ִ ֖תי ֑ז ֹאת ַ ֣רק אֶ ת־ ְּב ִ֔ני ֹ֥לא
ֽ ָ ֹאבה
֤ ֶ ם־ֹלא ת
תָ ֵ ׁ֖שב ָׁשּֽמָ ה׃
And if the woman does not consent to follow you, you shall then
be clear of this oath to me; but do not take my son back there
.3
ִ ַארצְָך֥ ּומִ ּמֽ ֹולַ ְדּתְ ָך֖ ּומִ ֵּב֣ית
ָאב֑יָך אֶ ל־הָ ָ ֖א ֶרץ
ְ ֵו ַּ֤י ֹאמֶ ר י ְהֹו ָה֙ אֶ ל־ַאב ָ ְ֔רם לֶ ְך־לְ ָך֛ מ
אּךָ׃
ְ אֲ ֶ ׁ֥שר
ֽ ֶ ַאר
The LORD said to Abram, “Go forth from your native land and
.from your father’s house to the land that I will show you
ם ו ְׁשִ ב ִ ְ֣עים
֙ ו ֵ ַּ֣ילְֶך ַאב ָ ְ֗רם ּכַאֲ ׁשֶ֨ ר ּדִ ֶ ּ֤בר אֵ לָי ֙ו י ְה ָֹ֔וה ו ֵ ַּ֥ילְֶך אִ ּ֖תֹו ֑לֹוט ו ְַאב ָ ְ֗רם ּבֶן־חָ ֵ ֤מׁש ׁשָ נִי
ֵאתֹו מֵ חָ ָ ֽרן׃
֖ ׁשָ ָ֔נה ְּבצ
Abram went forth as the LORD had commanded him, and Lot
went with him. Abram was seventy-five years old when he left
.Haran
ם אֲ ֶ ׁ֣שר ָר ָ֔כׁשּו
֣ ֶם אֶ ת־ׂשָ ַ ֨רי אִ ׁשְ ּ֜תֹו ו ְא
ְ ת־לֹוט ּבֶן־ָאחִ֗ יו ו ְאֶ ת־ּכׇ
֩ וַּי ַ ִּ֣קח ַאב ְָר
֙ ָל־רכּוׁש

ו ְאֶ ת־הַ ֶּנ֖פֶ ׁש אֲ ׁשֶ ר־עָ ׂ֣שּו בְחָ ָ ֑רן וַ ֵּיצ ְ֗אּו לָ ֶ ֙לכֶת֙ ַ ֣א ְרצָה ְּכ ַ֔נעַ ן וַּי ָ֖ב ֹאּו ַ ֥א ְרצָה ּכְנָ ֽעַ ן׃
Abram took his wife Sarai and his brother’s son Lot, and all the
wealth that they had amassed, and the persons that they had
acquired in Haran; and they set out for the land of Canaan
4. The  הליכהof רבקה
נא:בראשית כד
ִ ֵהִ ּנ
ֽה־רב ָ ְ֥קה לְפָ ֶנ֖יָך ַ ֣קח ו ֵ ָ֑לְך ּותְ ִ ֤הי אִ ּׁשָ ה֙ ְלבֶן־אֲ ד ֹ ֶ֔ניָך ּכַאֲ ֶ ׁ֖שר ּדִ ֶ ּ֥בר י ְה ֹ ָו ֽה׃
Here is Rebekah before you; take her and go, and let her be a
”.wife to your master’s son, as the LORD has spoken
 וַּיִקְ ְר ֤אּו ל ְִרבְקָ ה֙ ו ַּי ֹאמְ ֣רּו אֵ ֔ ֶליהָ הֲ תֵ לְ ִכ֖י עִ ם־הָ ִ ֣איׁש הַ ּזֶ ֑ה ו ַּ֖ת ֹאמֶ ר אֵ ֵל ְֽך׃-נח:
They called Rebekah and said to her, “Will you go with this
man?” And she said, “I will go
ו ַּתָ֨ ׇקם ִרבְקָ֜ ה וְנַעֲ ר ֹתֶ֗ יהָ ו ַּתִ ְר ֙ ַּכ ְבנָה֙ עַ ל־הַ ּגְמַ ֔ ִּלים ו ַּתֵ ַ ֖ל ְכנָה ַאחֲ ֵ ֣רי הָ ִ ֑איׁש וַּי ַ ִּ֥קח-סא:
ִ
ְקה וַּי ֵַל ְֽך׃
ֶהָ ֶ ֛עבֶד א
֖ ָ ת־רב
Then Rebekah and her maids arose, mounted the
camels, and followed the man. So the servant took Rebekah
”. .and went his way
.5  חסדwith speed
כ-יח:בראשית כד
“ ו ַּ֖ת ֹאמֶ ר ׁשְ ֵ ֣תה אֲ ד ִֹנ֑י ו ַּתְ מַ הֵ֗ ר ו ַּ֧ת ֹ ֶרד ּכ ָ ַּ֛דּה עַ ל־י ָ ָ֖דּה ו ַּתַ ׁשְ ֵקֽהּו׃
Drink, my lord,” she said, and she quickly lowered her jar upon
.her hand and let him drink
ו ַּתְ ַ ֖כל לְהַ ׁשְ ק ֹ֑תֹו ו ַּ֗ת ֹאמֶ ר ַ ּ֤גם ִלגְמַ ֶּל֙י ָ֙ך אֶ ׁשְ אָ֔ ב ַ ֥עד אִ ם־ּכ ִּ֖לּו לִׁשְ ּֽת ֹת׃

When she had let him drink his fill, she said, “I will also draw for
”.your camels, until they finish drinking
אל־הַ ּב ֵ ְ֖אר לִׁשְ ֑א ֹב ו ַּתִ ׁשְ ַ ֖אב ל ְׇכל־ּגְמַ ָּלֽיו׃
ֽ ֶ ו ַּתְ מַ הֵ֗ ר ו ַּתְ ַ ֤ער ּכַּדָ ּה֙ אֶ ל־הַ ּׁ֔ש ֹקֶ ת ו ָ ַּ֥תרץ ֛עֹוד
Quickly emptying her jar into the trough, she ran back to the well
to draw, and she drew for all his camels
.6
ז-ו:בראשית יח
ם ֶ ֣קמַ ח ֔ס ֹלֶת ֖לּוׁשִ י
֙ וַיְמַ ֵה֧ר ַאב ְָר ָ ֛הם הָ ֖א ֹהֱ לָה אֶ ל־ׂשָ ָ ֑רה ו ַּ֗י ֹאמֶ ר מַ הֲ ִ֞רי ׁשְ ֹ֤לׁש סְ אִ י
ו ַעֲ ִ ׂ֥שי עֻ גֹֽות׃
Abraham hastened into the tent to Sarah, and said, “Quick,
”!three seahs of choice flour! Knead and make cakes
ו ְאֶ ל־הַ ּב ָ ָ֖קר ָ ֣רץ ַאב ְָר ָ ֑הם וַּיִּקַ֨ ח ּבֶן־ּבָקָ֜ ר ַ ֤רְך ו ָטֹו ֙ב וַּי ֵ ִּ֣תן אֶ ל־הַ ַּ֔נעַ ר וַי ְמַ ֵ ֖הר לַעֲ ׂ֥שֹות
א ֹתֽ ֹו׃
Then Abraham ran to the herd, took a calf, tender and choice,
and gave it to a servant-boy, who hastened to prepare it
.7
סז:בראשית כד
ִ ֶוַיְב ֶ ִ֣אהָ יִצְחָ֗ ק הָ אֹ֙הֱ לָה֙ ׂשָ ָ ֣רה אִ ּ֔מֹו וַּי ַ ִּ֧קח א
י־לֹו לְאִ ָ ּׁ֖שה וַּיֶאֱ הָ ֶ ֑בהָ וַּיִּנ ֵ ָ֥חם
֥ ִת־רב ָ ְ֛קה ו ַּתְ ה
יִצ ָ ְ֖חק ַאחֲ ֵ ֥רי אִ ּמֽ ֹו׃
Isaac then brought her into the tent of his mother Sarah, and he
took Rebekah as his wife. Isaac loved her, and thus found
.comfort after his mother’s death
.8

רש"י -האהלה שרה אמו .וַי ְ ִביאֶ הָ הָ א ֹהֱ לָה וְנַעֲ ׂשֵ ית ּדֻ גְמַ ת ׂשָ ָרה אִ ּמֹוּ ,כְלֹומַ ר
ו ַהֲ ֵרי הִ יא ׂשָ ָרה אִ ּמֹוׁ ,שֶ ּכָל זְמַ ן ׁשֶ ּׂשָ ָרה קַ ּיֶמֶ ת הָ י ָה נֵר ּדָ לּוק מֵ עֶ ֶרב ׁשַ ּבָת לְעֶ ֶרב
ׁשַ ּבָת ּוב ְָרכָה מְ צּוי ָה ּבָעִ ּסָ ה ו ְעָ נָן קָ ׁשּור עַ ל הָ א ֹהֶ לּ ,ומִ ּׁשֶ ּמֵ תָ ה ּפָ סְ קּוּ ,וכְׁשֶ ּבָאת
ִרבְקָ ה חָ זְרּו (בראשית רבה):
He brought her into the tent and she became exactly like his
mother Sarah — that is to say, the words signify as much as,
[And he brought her into the tent] and, behold, she was Sarah,
his mother). For whilst Sarah was living, a light had been
burning in the tent from one Sabbath eve to the next, there was
always a blessing in the dough and a cloud was always hanging
over the tent, but since her death all these had stopped.
However, when Rebecca came, they reappeared” (Genesis
)Rabbah 60:16
.9
בראשית רבה ס:טז
וַי ְ ִבאֶ הָ יִצְחָ ק הָ א ֹהֱ לָה ׂשָ ָרה אִ ּמֹו (בראשית כד ,סז)ּ ,כָל י ָמִ ים ׁשֶ הָ י ְתָ ה ׂשָ ָרה
קַ ּיֶמֶ ת הָ י ָה עָ נָן קָ ׁשּור עַ ל ּפֶ תַ ח ָאהֳ לָּהּ ,כֵיו ָן ׁשֶ ּמֵ תָ ה ּפָ סַ ק אֹותֹו עָ נָן ,וְכֵיו ָן ׁשֶ ּבָאת
ִרבְקָ ה חָ זַר אֹותֹו עָ נָןּ .כָל י ָמִ ים ׁשֶ הָ י ְתָ ה ׂשָ ָרה ַקּיֶמֶ ת הָ יּו ְּדלָ תֹות ּפְ תּוחֹות
לִ ְרוָחָ ה ,וְכֵיוָן ׁשֶ ּמֵ תָ ה ׂשָ ָרה ּפָ סְ ָקה אֹותָ ּה הָ ְרוָחָ ה ,וְכֵיוָן ׁשֶ ּבָאת ִרב ְָקה חָ ז ְָרה
אֹותָ ּה הָ ְרוָחָ ה .וְכָל י ָמִ ים ׁשֶ הָ י ְתָ ה ׂשָ ָרה קַ ּיֶמֶ ת הָ י ָה ּב ְָרכָה מְ ׁשֻ ּלַחַ ת ּבָעִ ּסָ ה ,וְכֵיו ָן
ׁשֶ ּמֵ תָ ה ׂשָ ָרה ּפָ סְ קָ ה אֹותָ ּה הַ ּב ְָרכָהּ ,כֵיו ָן ׁשֶ ּבָאת ִרבְקָ ה חָ ז ְָרהּ .כָל י ָמִ ים ׁשֶ הָ י ְתָ ה
ׂשָ ָרה קַ ּיֶמֶ ת הָ י ָה נֵר ּדֹולֵק מִ ּלֵילֵי ׁשַ ּבָת ו ְעַ ד לֵילֵי ׁשַ ּבָת ,וְכֵיו ָן ׁשֶ ּמֵ תָ ה ּפָ סַ ק אֹותֹו
הַ ּנֵר ,וְכֵיו ָן ׁשֶ ּבָאת ִרבְקָ ה חָ זַר .וְכֵיו ָן ׁשֶ ָרָאה אֹותָ ּה ׁשֶ הִ יא עֹוׂשָ ה ּכְמַ עֲ ׂשֵ ה אִ ּמֹו,
קֹוצָה חַ ּלָתָ ּה ּבְטָ הֳ ָרה ו ְקֹוצָה עִ ּסָ תָ ּה ּבְטָ הֳ ָרה ,מִ ּיָד וַּיְ ִבאֶ הָ יִצְחָ ק הָ א ֹהֱ לָהָ .אמַ ר
ַרּבִי יּודָ ן לִמְ דָ תְ ָך ָ
ּתֹורה ׁשֶ אִ ם י ִהְ י ֶה לָָאדָ ם ָּבנִים ּגְדֹולִים י ִהְ י ֶה מַ ּׂשִֹיָאן מִ ּתְ חִ ּלָה

 ּבַּתְ חִ ּלָה וַי ְ ִבאֶ הָ יִצְחָ ק, מִ ּמִ י אַ ּתָ ה לָמֵ ד מֵ ַאב ְָרהָ ם,ו ְַאחַ ר ּכְָך הּוא נֹוׂשֵ א לֹו אִ ּׁשָ ה
" . ו ַּי ֹסֶ ף ַאב ְָרהָ ם וַּיִּקַ ח אִ ּׁשָ ה:) א, ו ְַאחַ ר ּכְָך (בראשית כה,הָ א ֹהֱ לָה ׂשָ ָרה אִ ּמֹו
And Isaac brought her into the tent of Sarah, his mother-" All the
days that Sarah was alive, a cloud was connected (lit. tied) to
the entrance of her tent. When she died, the cloud stopped
[resting at her tent.] And when Rebecca came, the cloud
returned. All the days that Sarah was alive, the doors were
open wide. When she died, the wideness stopped. And
when Rebecca came, the wideness returned. And all the
days that Sarah was alive, there was a blessing in her dough,
and when Sarah died, that blessing ended. When Rebecca
came, [the blessing] returned. All the days that Sarah was alive,
there was a candle that would burn from Sabbath Eve to [the
next] Sabbath Eve, and when she died, the candle stopped
[burning for so long]. And when Rebecca came, [the week-long
flame of the candle] returned. And as soon as [Isaac] saw her,
that she did the deeds of his mother, separating her challah in
purity and separating her dough in purity, he brought her into the
tent. Rabbi Yudan said, "The Torah teaches you, that if a man
has grown-up sons, he should marry them off first and then he
should marry. Who do you learn [this teaching] from? From
Abraham: first, "And Isaac brought her into the tent of Sarah his
mother," and afterwards, "And Abraham took another wife, and
her name was Keturah
10.
סז:גור אריה כד
-  ונר דלוק. נגד חלה-  נגד ג' מצות; ברכה מצויה.'כל זמן ששרה קיימת וכו
, כי הענן הכבוד הוא שכינת הכבוד יתברך-  וענן קשור על האהל.נגד הדלקה
 כי הטהרה מביא לידי רוח הקודש כדאמרינן,וזהו לכבוד הקדושה והטהרה
 זכתה שיהיה-  ולפיכך שרה שהיתה שומרת הטהרה מן הנדות,במסכת ע"ז
.ענן הכבוד שורה על האהל

אמנם בב"ר (ס ,טז) אמרו עוד אחד ,והוא שאמרו 'כל זמן ששרה היתה חיה
היה ביתה פתוח לרווחה' .וד' דברים זכרו רז"ל במדרש ,ורש"י השמיט אחד
וקיצר דבריהם ,ואולי עשה זה מפני כי לשלשה שזכר יש טעם כמו שנתבאר
למעלה ,אבל 'כל זמן שהיתה שרה חיה היה ביתה פתוחה לרווחה' אין טעם:
אמנם מי שרוצה לעמוד על דברי רז"ל יש לו לדעת כי אלו הדברים נפלאים
מורה על מעלת שרה ,שהיתה מתברכת בכל הברכות... .
*** בראשית יב:ב
מָך וֶהְ יֵ ֖ה ּב ְָר ָכ ֽה׃
ו ְֶא ֽעֶ ׂשְ ָך֙ לְ ֣גֹוי ּג ָ֔דֹול וַאֲ ָב ֶ֣רכ ְָ֔ך וַאֲ ג ְַּד ָ ֖לה ׁשְ ֶ ֑
I will make of you a great nation
;And I will bless you
,I will make your name great
.And you shall be a blessing
ואם אתה רוצה לומר כי הוא נגד ארבעה דברים שאמר הקב"ה לאברהם -
נתקיים כל זמן ששרה היתה חיה ,להודיע כי עמה יזכה .כי "ואעשך לגוי
גדול" (לעיל יב ,ב)  -כבר נתבאר למעלה (גו"א שם אות ד) כי מפני שהוא
לגוי גדול  -הקב"ה מיחד שמו עליו כמו על אומה שלימה ,לכך היה הענן של
שכינה על האוהל ,שזהו יחוד שמו עליו ,כי ענן הכבוד היה על האוהל ,אם כן
השכינה על האוהל.
וכנגד "ואברכך" (שם) ברכה מצויה בעיסה.
וכנגד "ואגדלה שמך" דלתותיה היו פתוחות לרווחה לכל העולם ,ובשביל כך
היה שמו מתגדל בשביל הבאים בביתו ,והיה יוצא טבעו בכל העולם (ראה
רש"י שם פסוק א).

ברכה בנר מערב שבת לערב שבת ,ולא היה פוסק ברכתו עד ערב שבת אחר
 נגד "והיה ברכה" (שם ,שם ב) ,שרוצה לומר שהיה ברכה עד שיהיה מברךאחרים (רש"י שם) ,ומי שבירך את אחר  -הוא עצמו ברכה שאינו פוסק.
אמרתי זה להגיד לך שאין ראוי לחסר מכוונת רז"ל (ב"ר ס ,טז) ,כי כל
דבריהם בחכמה ובשיעור ,לא הוסיפו ולא גרעו .והנה רש"י רצה לחסר
מדברי רז"ל ,כי הם אמרו ד' והוא הביא רק ג' ,והנה זה חסרון מן הכוונה
אשר רצו רז"ל:

רבקה  andאברהם  ofמעשים 11. Other parallels in the
Infertility
Not sharing news about (upcoming) pregnancy with spouse
”1 child “in” and 1 child “out

