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 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
 

ֶ֑הָ ' ֱאָהב  ֶּֽ  מה זאת אהבה אמיתית – 'ַוי  

 אהבה נצחית וקדושה

אין ולא היה ולא יהיה סיפור כסיפור המופלא הזה, ביופי, 

בהדר, בקדושה, בשגב ובנצח של התיאור מופלא של המפגש 

הזה הנצחי ובין יצחק לרבקה. סיפור האהבה הטהור 

הרבה  ה של כל כךכמו תפאוראמנם שהתפאורה שלו נראית 

ף קדושה. רצו -, אבל התוך שלו אחרים רומנטיים סיפורים

 יחד. גם נשגבקדוש וכל ה

ואין נצח כמו התורה הנצחית שיכולה ללמד אותנו שלפעמים 

מה זאת אהבה באים מבורות מושג חומרי ההשראה שלנו ל

. אין כמו הסיפור הזה שבא , נשבריםאחרים, בארות אחרים

ו כח אינסופי בדבר שכולנו יודעים שהוא החשוב לתת לנ

 ביותר באמת.

 -רק בסיפור השידוך  פסוקים עוסקת התורה ששים ואחד

בפסוקים לאחר מכן, ורק  -וכו'  , גמליםבתואל, באר, מים, לבן

מתוארת הפגישה עצמה. נדמה כי כל  ,החותמים את הפרק

וא ה -עכשיו, מתחילת התורה ועד הנה  מה שהיה בעולם עד

 רק כמסדרון, כפרוזדור לקראת הפגישה הזו.

 תפאורה של סרט הוליוודי

שונות שתי דמויות עומדות להיפגש כאן. שתי הדמויות הכי 

כל שידוך בין בני זוג הוא בין  ,הפוכות זו מזו בעולם. בעצםו

שתי דמויות הפוכות, אבל כאן נראה שכל דמות באה מרקע 

 אחר לגמרי, הרבה יותר מאשר בכל שידוך אחר.

יצחק לא רק גדל אצל אברהם ושרה, אלא הוא כבר עבר את 

. ועליונה לגמרי מדרגה אחרת, הוא נמצא בהעקדהניסיון 

והמזבח. הוא בא  הנעקד ,העוקד הם ניגוניהניגונים שלו 

ומביא את הגר חזרה אל אביו. ורבקה?  'מבוא באר לחי רואי'

אחיה הגדול לבן, שפינה אביה ובתואל והיא מגיעה מביתו של 

 הרגע את ביתו מעבודת הגילולים. שם היא גדלה.

  - תתרחשהפגישה מוהנה 

ֶרב  ה ִלְפ֣נֹות ָעָ֑ ֶדֶ֖ ָ ש ּ ּוַח ּבַ ק ָלש ֵ֥ א ִיְצָחָ֛ ֵ֥ צֵּ ים ַוּיֵּ ֶ֖ ה ְגַמּלִ ֵ֥ ְרא ְוִהּנֵּ יָני֙ו ַוּיַַּ֔ א עֵּ ָָּׂ֤ ש ּ ַוּיִ

ים ִאִֽ  1.ּבָ

  -ורואה  גם רבקה באה מהדרך ואף היא נושאת את עיניה
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א ִרְבָק֙ה ֶאת ָָּׂ֤ ש ּ ֶֶ֖רא ֶאת ַוּתִ יָה ַוּתֵּ יֶנַּ֔ ק עֵּ  2...ִיְצָחָ֑

מדבר,  -זה נשמע כמו תפאורה קלאסית של סרט קולנועי 

רק את פס הקול עוד נשאר  -אביר על גמל, נסיכה צעירה 

היה כנראה ממשיך כשהאביר  התסריטלהוסיף... בהוליווד 

היה קד קידה לפני הגברת המהודרת והיא מצידה יורדת מעל 

הסוס שלה ומחווה חזרה כלפי אהובה. אבל מספיק עם 

  –השטויות, תראו מה קורה פה אצלנו בסיפור 

 יראה שמביאה לאהבה

א ִרְבָק֙ה ֶאת ָָּׂ֤ ש ּ ֶֶ֖רא ֶאת ַוּתִ יָה ַוּתֵּ יֶנַּ֔ ל עֵּ ָמִֽ ל ַהּגָ ַעֵ֥ ל מֵּ ּפֶֹ֖ ק ַוּתִ  ִיְצָחָ֑

היא עוד לא יודעת שזה האיש המיועד לה אבל היא מרגישה 

את זה ובאופן כמעט אינסטנקטיבי היא מפילה עצמה ארצה. 

 -את הנפילה הזו אונקלוס מתרגם 

ְמָלא ַעל ּגַ  3ְוִאְתְרִכיַנת מֵּ

הרכינה את עצמה, לא שהיא נפלה ונחבלה אלא שהיא 

 התכופפה כל כך עד שביראתה היא נטתה כלפי מטה.

אֶמר ֶאל י ַוּתֹ֣ ֶבד ִמִֽ ֶבד  ָהֶעֶ֗ אֶמר ָהֶעֶ֖ נוּ ַוּיֵֹ֥ ֶדה֙ ִלְקָראתֵַּּ֔ ָ ש ּ ְך ּבַ ָּׂ֤ ֹהלֵּ ֶזה֙ ַהִֽ יׁש ַהּלָ ָהִאָּׂ֤

ס ִֽ ְתּכָ יף ַוּתִ ִעֶ֖ ח ַהּצָ ֵ֥ ּקַ י ַוּתִ  4.הּוא ֲאדִֹנָ֑

רואה  תהאחריות שהיא חשה כאשר יצחק בעיניו הקדושו

. ומתכסה בוקחת את הצעיף ויא למתבטאת בכך שהאותה 

הסיפור יסתיים עוד מעט במילה 'ויאהבה' שתופיע שם בפעם 

 יראה. -הראשונה, אבל ההתחלה היא דווקא ב

הוא הסתכל בסיפורים בני ימינו זה הולך בדרך כלל כאשר 

 , אבלטוטאליתהבה א שוןמבט ראבה' בו מהתאה'א והיעליה 

'ויאהבה' לא יגיע מיד אלא רק בסוף -אצל יצחק ורבקה ה

יודעים מה זו 'אהבה עיוורת', ביטוי שאוהבים היום הפרק. 

 ,להשתמש בו? הכוונה היא שנתתי ליצרים שלי לתעתע בי

כך שלא יכולתי לראות  ,נתתי לדברים החיצוניים להתגרות בי

את ואת השאיפה  ,את התוכן ,את האישיות, את הפנימיות

 נצח.ה

משמעות תגובתה של רבקה של 'ותיפול ותתכס' היא שאם 

את המושג  אחד', ליצורוהיו לבשר ' עכשיו לקראתאני עומדת 

 -של הזוג היהודי הראשון, של אהבה שתהפוך לנצח הפנימי 

אז הדבר הראשון שאני צריך או צריכה היא לא לתת לדברים 
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 תשע"ז 'חיי שרה' – שיעור יומי בפרשת השבוע

 'מה למעלה'



 
כעת  - בזמנם יופיעוהחיצונים להופיע טרם זמנם. הם עוד 

  אני מתכסה בצעיף.

 כמו בחור צעיר

במלאכים, שזה לא ריאלי אצלנו, ואם נדמה לנו שמדובר פה 

בואו נביט  -ככה  לנהוגגם לא כל כך נכון או שאולי אפילו 

בפרשה הבאה, שם לוקחת אותנו התורה, אולי בפעם היחידה 

בכל המקרא כולו אל תוך הזוגיות הכי אינטימית בין בעל 

. שם, 'ותקח את הצעיף ותתכס'-ואשה, שנראית הכי הפוכה מ

  -אבימלך, מלך פלישתים ישקיף בעד החלון  

ה ֶ֖ת ִרְבָקֵ֥ ק אֵּ ה ִיְצָח֙ק ְמַצחֵַּּ֔ ָּׂ֤ ְרא ְוִהּנֵּ וֹ  ַוּיֶַ֗ ּתִֽ  5ִאׁשְ

רעי ואהובי, המראה הזה שרואה אבימלך מתרחש בגרר 

עשרות שנים אחרי השידוך הזה, אחרי החתונה הזו, ואבימלך 

ההוליוודי שלו, היצרי מהסיבות הברורות שלו, מהחיפוש 

ישקיף בעד החלון, ויראה את יצחק בהתרגשות של בחור צעיר 

ם מצחק את אשתו. לשם מגיעי -שרק עכשיו התחתן 

פחד  איננהמתחיל מיראה שמביאה לאהבה. יראה  השידוךכש

הולך שמה  , ומתוך נטילת אחריות עלאלא לאן אני חותר

לא כסף קטן שעובר לדעת את גדול המעמד. זה להיווצר פה. 

 .לסוחר..

 סדר האהבה

אבל  מספר לו את כל מה שהיה בחרן,העבד  ל יצחק.חזרה או

 -מוד את רבקה צריך עכשיו לל יצחק

ֱהָלה֙  ק ָהֹאֹ֨ ָה ִיְצָחֶ֗ ח ֶאת ַוְיִבֶא֣ ַּ֧ ּקַ ֹו ַוּיִ ה ִאּמַּ֔ ָר֣ ִהי ש ָ ה ַוּתְ ֱאָהֶבָָ֑ה  ִרְבָקָ֛ ִֽ ה ַוּיֶ ֶָ֖ ֹו ְלִאׁשּ לֵ֥

וֹ  י ִאּמִֽ ֵ֥ ֲחרֵּ ק ַאִֽ ם ִיְצָחֶ֖ ֵ֥ חֵּ ּנָ  6.ַוּיִ

או  תסביך אדיפוסאיזה פסיכולוגים בגרוש יסבירו שיש פה 

, אבל זה שטויות, שיהיו בריאים. מה שיש פה זה משהו כזה

כבר תנחם אחרי אמו הישישה שנפטרה אדם בן ארבעים שמ

והניחום היחיד שלו הוא האהבה  ,בשיבה טובהמזמן 

, כפי המתואר ספציפישמתחילה עכשיו לפי סדר מאוד 

הזה היינו מן תסריט הבפסוק. אם אנחנו היינו כותבים את 

ראשית הוא התאהב בה  -לגמרי  הסתם מסדרים אותו אחרת

ואז הם  ,החליטו להתחתן הםואז הוא לקח אותה, והיא בו, 

מהשמיים. ממש תה יסיפרו להורים, ארגנו חתונה והאהבה הי

בפסוקים סיפור כפי שהוא מסופר נראה את סדר האבל בואו 

יצחק הביא את רבקה אל ראשית התורה מדגישה ש - שלנו

הללו חשובות? למה לא לומר אהל שרה אמו. מדוע המילים 

בפשטות שהוא לקח אותה לאישה, כמו שמתואר אצל זוגות 

 –מר רש"י ואמה שאת תראו  אחרים?

שכל זמן ששרה קיימת, היה נר  .ויביאה האהלה, והרי היא שרה אמו

דלוק מערב שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה, וענן קשור על 

 7.ומשמתה פסקו, וכשבאת רבקה חזרו, האהל

מות שרה  חשבתי פעם על זה שמאז היא בדיוק שרה אמו!

 -ולכאורה ועד שבאה רבקה חלף די זמן רב, כמה שנים, 

להדליק נר בכל ערב שבת גם הם אברהם ויצחק היו אמורים 

מה החידוש בכך שפתאום  -אחרי ששרה נפטרה, ואם כן 

רק הנר שלה ש -התשובה היא עכשיו כשבאה רבקה היה נר? 

. זה הנר של ברצף מערב שבת ועד ערב שבת הבאההיה דולק 

. גדולהאמא, האור שיכול להפוך את כל השבוע לשבת אחת 

אבל מי ידאג לבאר לחי רואי,  ,יצחק ימשיך לצאת לשדה

 אוהל יהיה שבת? שב

ראה שהברכה שוב חזרה להיות בעיסה ונזכר בסיפור גם הוא 

שרה הלכה  -הצפויה לספר על הולדתו המלאכים שכשבאו 

 והברכה הייתה מצויה בעיסה. 'לושי ועשי עוגות'וקיימה 

את הענן קשור מעל האהל  -עכשיו הוא ראה ועוד דבר ש

 -א ואביו ראו את הענן הקשור ובוודאי נזכר במקום שבו הו

אל  'שניהם יחדיו'מעל הר המוריה, כפי שהיה כשהלכו שם 

ויהיה  שלו יהפוךהפרטי העקדה, והבין שמעכשיו גם האהל 

 מקדש, והענן יהיה קשור עליו.

שככל  פירושו הוא 'ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה'

 וגדלה.  ולכתכך האהבה ביניהם ה -שהיא יותר אשתו 

מן, איה מושך בחרט שיוכל איה סופר, איה א   - יצחק'וינחם '

לצלם בתוכנו את התמונה הזו כדי שהיא תדחה את כל 

 .'הבהויא' – ?התמונות האחרות

 

 בכתובת: –מדי שבוע  הדףהרשמה לקבלת 

http://eepurl.com/bC0OHn  

 מידע ושיעורים נוספים של הרב באתר:

www.hithabrut.org 

להצטרפות וקבלת שיעור יומי קצר בפרשת השבוע 

050-4340772 – בוואטסאפ, שלחו הודעה לנייד
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