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רבקהחיי  -שרה חיי 

 -אנחנו אומרים בכל מוצאי שבת את פסוקי "ויתן לך" 

ן ֶּ ת  ִֽ ן  ְוי  ֵּ֖ גָּׁ ב ד ָּׁ ץ ְוֹרֹ֥ ָ֑רֶּ אָּׁ י הָּׁ ֵּ֖ נ   מַּ ש ְ ם ו מ  י  מִַּ֔ ָּׁ ש   לָ֙ הַּ ַּ ט  ים מ  ֱאֹלה ִ֔ ִֽ ָ֙ הָּׁ ְלךָּׁ

ש   ירִֽ  (כ"ח)בראשית כ"ז,  .ְות 

שהם ברכת יצחק ליעקב המחופש לעשו המופיעה בפרשתנו, 

גם לעצמו,  ואילו עשו, כאשר הוא מגיע לאביו ומבקש ברכה

אומר לו תחילה אביו שאין לו ברכה נוספת בשבילו ולאחר 

 -שהוא בוכה מברך אותו יצחק ואומר לו 

ל ִֽ עָּׁ ם מ  י  ֵּ֖ מַּ ָּׁ ש   ל הַּ ֹ֥ ט ַּ ךָּׁ ו מ  בִֶּ֔ ֹוש ָּׁ ה מִֽ ֶ֣ ְהיֶּ ִֽ ץָ֙ י  רֶּ אָָּׁ֨ י הָּׁ ֵּ֤ נ   מַּ ש ְ נ  ֵּ֞ה מ  ל. ה   ְועַּ

ת ה ְואֶּ ֶ֣ ת ְִֽחיִֶּ֔ ךָּׁ ְרב ְ ֶ֣ר חַּ ֲאש ֶּ ִֽ הָ֙ כ ַּ יָּׁ ד ְוהָּׁ ֲִַּֽעֹבָ֑ יךָּׁ ת  ֵּ֖ ח  ֹו  אָּׁ ֵּ֖ ֹ֥ ֻעל  ָּׁ ְקת  רַּ ִֽ יד ו פָּׁ ִ֔ ר  ָּׁ ת 

ךָּׁ  ִֽ ארֶּ ו ָּׁ ל צַּ ֹ֥ עַּ  מ'(-ל"ט שם) .מ 

  -ואומר שם במקום רש"י 

 (..)ב"ר סז, ו וגו'. זו איטליא"ה של יון משמני הארץ

רש"י מביא את הפירוש הזה כפשט הפסוקים ולא כדרש 

)למרות שהמקור הוא במדרש( ואם נדייק ברש"י נראה שהוא 

רק את המילים ומשמני הארץ אלא מצטט בדיבור המתחיל לא 

 .גם וגו', דהיינו שכל הפסוק כולו מבואר ברעיון הזה

)תהלים נה,  והיה כאשר תריד. לשון צער, כמו אריד בשיחי

 כלומר כשיעברו ישראל על התורה, ויהיה לך פתחון פה ג.(

 )רש"י שם( להצטער על הברכות שנטל, ופרקת עלו וגו'.

ובאמת, מה ההבדל בין הברכה שקיבל יעקב לזו שקיבל עשו? 

זה נשמע די דומה. אלא ההבדל הוא שבברכה שאנחנו קיבלנו, 

לנו שאנונ יכולים רכה שאנחנו אומרים במוצאי השבת, זו בזו 

של השבוע, לחבר בין השמיים והארץ. שבת היא השמיים 

לנו וכאשר יוצאת השבת צריך להיפגש ולומר את הברכה שקיב

כשהיינו מחופשים  לעשו. זו התוכנית של כל אחד ואחת 

מאיתנו. מהסיבה הזו גם רבקה רצתה וגם הקב"ה רצה שזה 

יגיע באופן הזה בתחפושת ולא באופן מסודר יותר, כי רבקה 

רצתה ללמד את יעקב שגם כאשר הוא מתלבש בבגדי עשו, 

זכור ונכנס לעניינים גשמיים של עבודה, ביזנס וכיו"ב, שהוא י

שזו תחפשות ולא הוא האמיתי. כך מביא אדמו"ר הזקן בעל 

התניא זיע"א. לא היו חסרים לה בגדים אחרים בבית עבור 

יעקב. כמה פסוקים יש שם שמתארים איך לוקחים את 

בשביל מה? כדי שיעקב יידע  -הבגדים החמודים של עשו 

שאלו הבגדים של עשו ולא שלו, שהוא מחופש, ושעליו לזכור 

אבל צריך  -ל מוצאי שבת מחדש שהוא צריך להתחפש בכ

 לזכור שהוא מחופש. 

יש רגעים שהילדים כשהם מתחפשים מתחילים להינות מזה 

עד לרגע שהאיפור  -ולחשוב שהם באמת קאובוי או ליצן וכו' 

מתחיל להציק להם והוא נמרח... אתה יכול להנות 

ת של מהתחפושת אבל תמיד תזכור שזו תחפושת. זו המציאו

העולם. בצבא למדנו שלכל שבת יש מוצאי שבת, אבל לא 

אמרו לנו שמוצאי שבת זה 'מוצאי שבת קודש', וזה שיא 

השבת. שמוצאי שבת זה 'ויתן לך האלקים מטל השמים 

 והאנטיתזה של כל זה זוהי 'איטליה של יוון'. -ומשמני הארץ' 

ה אנחנו נמצאים במוצאי 'שבת מברכים' של חודש כסלו, חנוכ

מתקרב, ו'איטליה של יוון' זה החיבור של מדינת איטליה 

שמייצגת בכל דבר את הגשמיות שלו יחד עם הפילוסופיה של 

יָסר ֶאת יוון. יש להם משפט בתיאולוגיה שלהם שאומר " נּו ַלקֵּ תְּ

לֵּאֹלִהים ֶאת ֲאֶשר לֵּאֹלִהים יָסר וְּ יש חלוקה ברורה  - "ֲאֶשר ַלקֵּ

ואילו כל הנס של חנוכה והחשמונאים בין הגשמיות לרוחניות 

וכל העניין של מוצאי השבת זה להאיר מתוך האפלה, מתוך 

החושך. זו היתה המלחמה של רומא ברבי עקיבא ובחכמים. 

ואתה  -כשאתה נמצא כאן ברומא, רואה את הכיכרות שלהם 

נזכר במדרשי חז"ל על כך שהיו מוכרים הרומאים את בשרו 

למה? הם היו  -של רבי עקיבא במקולין. וחשבתי לעצמי 

'בענייני רוח  -מטורפים? מה הרעיון בזה? אלא הם היו אומרים 

נעשה  -אין עלינו. אנחנו הכי רוחניים שיש ואנחנו איתכם יחד  -

דבר כזה שה' אחד ושמו  פורומים, דיונים שמיימיים, אבל יאין

אחד. שיתן לך האלהים מטל השמיים ומשמני הארץ, שאפשר 

 לחבר גשם ורוח. שהכל הכל מחובר, שמאירים מתוך החושך.

וכאשר תהיה לך טענה, כשיערערו  -"והיה כאשר תריד" 

יהיה לך עשו  ישראל על התורה, על הכח להאיר את העולם אז

מני הארץ, איטליה פתחון פה להצטער על הברכות ואז מש

של יוון, יוכל לתפוס את הנפח ואת הגובה שלו. כל חפצי 

האמנות פה מתארים את התפיסה שלהם של הגבירה 

והשפחה, כאילו הם הגבירה ואנחנו ח"ו השפחה. בפיוט 

  -מזמירות השבת של האבן עזרא כתוב המפורסם 

ה ת ְרא  ת ֱאמֶּ רֶּ ְגבֶּ ת ,ל  מֶּ ה נֹואֶּ ְפחָּׁ  ש  

י ,ֹלא חָּׁ י הֶּ ְבנ  ת ו  מ   ְך הַּ י ְבנ    כ 

 בפ"תש תולדות ש"ק ערב 
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י ל חָּׁ נו  ְלא  נ ְ י ְירַּ ר  י ו ְבש ָּׁ ב    ל 

ראה, ' –הרי כל הראשונים הסתובבו וחיו פה בספרד, ברומא 

. כמו שיש גברת 'רבש"ע, לגברת אמת, למלכה, לגברת שלך

כך אנחנו רבש"ע,  -כהן וגברת לוי, שנקראת על שם בעלה 

. 'לנו, אנחנו רעייתך'גברת אמת, הנקראים על שם הבעל ש

 איטליה של יוון.  -נואמת השפחה מול ה

 

אחרי ההקדמה הזו אני מבקש לעמוד בנקודה אחת מתוך 

פרשת חיי שרה שמחוברת מאד להקדמה הזו. שרה אימנו לא 

  -, אלא רק בפסוק אחד מופיעה בפרשת חיי שרה

הָ֙  ֱהלָּׁ ֹאָ֨ ק הָּׁ ְצחָָּׁ֗ הָּׁ י  ֶ֣ אֶּ ְיב  ת וַּ ח אֶּ ק ַַּּ֧ י   ֹו וַּ ִ֔ מ  ה א  ֶ֣ רָּׁ י ש ָּׁ ה  ת ְ ה וַּ ָ֛ ְבקָּׁ ֹו  ר  לֹ֥

וֹ  מ ִֽ י א  ֹ֥ ֲחר  ִֽ ק אַּ ֵּ֖ ְצחָּׁ ם י  ֹ֥ ח  נ ָּׁ י   ָ֑הָּׁ וַּ בֶּ ֱאהָּׁ ִֽ י ֶּ ה וַּ ֵָּּׁ֖ ש    )שם כ"ד, ס"ז( .ְלא 

, לא רק ששרה היא האישה היחידה שפרשה קרויה על שמה

אלא שהיא האדם היחיד בעולם ששם של פרשה מתאר בעצם 

אבל היא עצמה לא מופיעה  בפרשה. נשאל את זה  -את חייו 

אם יש פרשה שלכאורה לא לא מתארת את חייה  -וון הפוך מכי

של שרה ואולי אף מתארת את ההפך מהם זו פרשת חיי שרה. 

וזה מגיע גם בדברים לא נעימים; זוכרים ששרה דרשה את 

הגר? אז הנה לקראת סוף הפרשה אברהם מחזיר את הגר 

)קטורה( ומתחתן איתה! עם שרה הוא זכה להביא בן אחד 

ם שנה ואילו מקטורה, בגיל מאה וארבעים, יש לו אחרי תשעי

ואילו בפרשת חיי שרה  -ששה בנים! שרה גרשה את ישמעאל 

ישמעאל חוזר ועושה תשובה ומשתתף בקבורת אברהם. זה 

בדיוק ההיפך ממה שהיה בחייה של שרה. לכאורה היו צריכים 

לקרא לפרשת 'מות שרה' או 'קבורת שרה'. כשאומרים 'חיי 

ה מתכוון לפילוסופיה שלו, לרעיונות שלו, לדרך מישהו' את

 חייו.

המילה חיים מתארת לא רק את החיים הפיסיים אלא את צורת 

החיים, ואילו פרשיות 'חיי שרה' ו'ויחי', היחידות שנקראת חיים 

בתורה, מתארות את מותם של שרה ואברהם, של יעקב, יוסף 

כל  -ות והשבטים. ולפני שנענה על כך, נחזור לפרשת תולד

מה שאמרנו על 'ויתן לך האלהים' זה בזכות רבקה. לא בזכות 

 יצחק אלא רבקה. יצחק מבקש לברך דווקא את עשו, וצריך

להבין את העומק שבזה. רבקה, זו שכאשר הביא אותה יצחק 

ומתאר את  לאהל של שרה 'והרי היא אמו', כך אומר שם רש"י

  - הניסים

 והרי היא שרה אמוויביאה האהלה, . האהלה שרה אמו

שרה אמו, שכל זמן ששרה קיימת,  כלומר ונעשית דוגמת

היה נר דלוק מערב שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה, 

ומשמתה פסקו, וכשבאת רבקה  וענן קשור על האהל

 )שם רש"י(. )ב"ר ס, טז( חזרו

נר המערבי,  -למדנו השבת כאן בשולחן, שזה בדיוק המקדש 

קשור שראה יצחק מעל הר המוריה לחם הפנים  והענן ה

                                                           
, אלא לפי שאמרה רבקה ?מה ענין דבורה בבית יעקב. ותמת דבורה" 1

לו לפדן ארם לצאת משם, , שלחה דבורה אצ'ושלחתי ולקחתיך משם'ליעקב 
 מדברי רבי משה הדרשן למדתיה" )רש"י בראשית ל"ה ח'( ומתה בדרך.

בעלותו לשם עם אביו. כך נבנה המקדש הראשון של יצחק 

'והרי היא שרה  -ורבקה. זו נקודה מדהימה שחשוב לדבר עליה 

אמו'. אנחנו מדברים הרבה על אברהם אבל הפרשה היא 

פרשת 'חיי שרה'. רק אברהם ושרה גם יחד היא המציאות 

 עליה אנחנו מדברים.

לם בסוף הפרשה שלנו. אנחנו לא נקרא על ההלוויה רבקה תיע

ומתי היא נעלמת? אחרי שהיא  -שלה, לא נפגוש אותה יותר 

  -שולחת את יעקב לחרן, מצווה אותו להישאר שם 

ד ף עַּ ו ב אַּ ר ש ָ֨ ת ֲאש ֶּ ֶ֣ חָ֙ א  כַּ ךָָּׁ֗ ְוש ָּׁ ְ מ  יךָּׁ מ  ח ִ֜ ֵּ֖י  אָּׁ ְחת   ִֽלַּ ֹו ְוש ָּׁ ֶ֣יתָּׁ ל ִ֔ ש   עָּׁ

ם ָָּׁ֑ ש   ְחת  ֶ֣יךָּׁ מ  ְלקַּ  )כ"ז, מ"ה( ... ו 

היא תקרא לו חזרה בזמן הנכון. מצד  -זו ההבטחה שלה אליו 

שני, לא מצאנו שהיא קיימה את ההבטחה שלה מעולם. היא 

לא קראה ליעקב ולא שלחה לו שום הודעה. רש"י מנסה אמנם 

אבל אנחנו רוצים  1לפייס אותנו בטרוניה הזו כלי רבקה אמנו,

 -שסבתא תקרא לנו במפורש! ונגלה כבר עכשיו את הסיבה 

היא לא קראה לנו לחזור משם בגלל שלא סיימנו עדיין את 

העבודה. כאשר נסיים אותה היא בוודאי תקרא לנו חזרה. 

אנחנו באמצע העבודה של 'ויתן לך האלהים מטל השמיים 

תהיה לו שום  ומשמני הארץ'. כשנתקן את עשו עד הסוף ולא

טענה כלפינו, כאשר הוא לא יוכל לטעון 'והיה כאשר תריד' אז 

 רבקה תקרא לנו חזרה.

אז רבקה היא שרה אבל מי היא שרה? הקשר הזה שהוא כל 

כך מסובך. בין האבא והאמא הראשונים שלנו והאבא והאמא 

אצל יצחק  -השניים שלנו קיים ויכוח נוראי. בואו נדבר דוגרי 

נו מצפים שיהיה ביניהם איזה ויכוח. אבל אין ורבקה, אנח

אנחנו רוצים לשמוע  ביניהם תקשורת, הם לא מדברים בכלל.

'חמסי עליך ישפוט ה' ביני ובניך',  -את רבקה אומרת ליצחק 

אבל אין שם  -תברך את יעקב ולא את עשו, שיהיה בלאגן 

כלום. הכל שם בסיבוובים ותחפושות. לעומת זאת בין אברהם 

  -ושרה יש ויכוח גדול. על אמירתה של שרה לאברהם 

ה  ... תָּׁ ִ֔ רָּׁ י הָּׁ ֶ֣ אָ֙ כ   רֶּ ת  ָ֨ ךָּׁ וַּ יקִֶּ֔ ח  יָ֙ ב ְ ת  ְפחָּׁ י ש   תֵַּּ֤ת   י נָּׁ ֹנכ ָ֗ ִֽ יךֶָּׁ֒ אָּׁ לֶֶּ֒ י עָּׁ ֶ֣ ס  ֲחמָּׁ

ט  ֹֹ֥ פ  ש ְ יהָּׁ י  ָ֑ ינֶּ ע  ל ב ְ ֵּ֖ קַּ א  ִֽ י ה'וָּׁ ֹ֥ ינ  ךָּׁ  ב   יָ֗ ִֽ ינֶּ  )ט"ז, ה'(  .ו ב 

אומרים חז"ל שהיה שם ויכוח. אברהם לכאורה לא מבין מה 

היא רוצה. 'אני רציתי את הגר? את נתת לי אותה, בעל כרחי!'. 

, אברהם הסכים בלבד כל זמן שהטיעון היה לגרש את הגר

לכך, אבל כאשר היא רוצה לגרש את הגר עם ישמעאל פה הוא 

 לא מבין.

לכאורה שרה ורק אחרי שהוא מביא אותה ונזכור שרבקה היא 

לאהל אמו הוא מתנחם אחרי אמו. זה גם יענה לשאלה 

מה לא היה בשום אשה אחרת שהיה רק ברבקה?  -ששאלנו 

ואם הוא היה מתחתן עם בנות ענר אשכול או ממרא? עם בתו 

 של אליעזר? מה היא רבקה?
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תזה לחיי אברהם. -ההשלמה והאנטיחיי שרה זה ההשלמה ו

את העולם, לגייר -קיד פאמנם התפקיד של שניהם הוא אותו ת

להגיד לכל העולם  להכניס את כל העולם תחת כנפי השכינה.

שה' אחד ושמו אחד. שניהם ממלאים את התפקיד הזה יחד. 

שרה "ישפוט ה'  נראה את דברי חז"ל הנפלאים על הביטוי של

 ביני ובינך". זה נקרא 

ישפוט ' )בראשית טז( ]באמנו שרה שאמרה לו לאבינו אברהם[מצינו 

גרש האמה ' )בראשית כא(אלא כך אמרה לו  '.ה' ביני ובינך

רואה את ישמעאל  ]אמנו שרה[מלמד שהיתה  'הזאת ואת בנה

 .לעבודת כוכבים ]ומעלה ומקטיר[במסין וצד חגבין  ]בונה[

כך ונמצא שם אמרה שמא ילמוד יצחק בני כך וילך ויעבוד 

לאחר שזכין לו לאדם חבין  -אמר לה  .שמים מתחלל בדבר

שעשינוה מלכה אחר שעשינוה גבירה והכנסנוה  ]אחר[ ?לו

מה הבריות אומרות עלינו  ?לגדולה זו נטרדנוה מתוך בתינו

הרי היא ' -]דהיינו ? לא נמצא שם שמים מתחלל בדבר

שלך, שרה, את הכנסת אותה  ומיוחדת התלמידה הכי גדולה

. חשבת שאת תיבני ממנה, שהיא תהיה תחת כנפי השכינה

ל אם נגרש בהסבתא שלנו. אמנם היא מתנהגת לא יפה א

ה "הקב -גם ישמעאל  יתחלל שם שמיים בפי הבריות!אותה 

נתן לי אותו! את היית האמא של הבית, ואת זו הביאה את 

אבל בכל בית  ,הרעיון של הגר. אז נכון שיש התמודדויות בבית

נזרוק את ישמעאל, נמצא שם שמיים ואם  - יש התמודדויות
 ]זה[אמרה לו הואיל ואתה אומר חילול השם בדבר  [יתחלל!

הכריע המקום בין דבריה  .יךיכריע המקום בין דברי לדבר

לדבריו שנא' )שם( כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה 

שאין ת"ל כל ומה ת"ל כל מלמד שהכריע לשניה והכריע 

]אף הראשונה על אודות לראשונה מה שניה על אודות הגר 

 )תוספתא סוטה, ה', ז'(. [הגר

. מסיימת התוספתאה לא יאמן. ואין זה הויכוח היחיד, כפי שז

נקודת המפנה שמבדילה בין חיי שרה לחיי אברהם.  היזו

שניהם רוצים להקים בית תפילה לכל העמים ולהכניסם תחת 

כנפי השכינה, שניהם מבינים שהם צריכים להקים את עם 

ישראל שיעשה זאת, וההבדל ביניהם מתחיל כאשר עם 

א ממשיך לומר 'לו ישראל נגמל. אברהם הוא הפוזיטיבי. הו

יש מדרש מדהים שמתאר איך  ובצדק. -ישמעאל יחיה לפניך' 

אברהם הולך אל ישמעל לבקר אותו לאחר גרושו, אגב, 

באישורה ובעידודה של שרה!, ודואג לו לומד איתו ומביא אותו. 

תיאור הרצון של אברהם להמשיך ולהשפיע את אור ה'. 

, אב המון גוים, לתת םמאברהם יוצרים כל בני קטורה, כל העול

 עוד ועוד.

היא הבלם,  יידישע מאמע, -, אואילו שרה, כמו אמא יהודית

היא האמירה שבית תפילה לכל העמים יוכל להיות רק אם 

מנת להשפיע. אם נושפע אפילו על  -נתבדל ונתנתק תחילה 

נוכל להשפיע את האור, האור לא יהיה מזוקק. במילימטר לא 

שזה היה כאשר ונזכור  -יצחק לא יכול לקבל מישמעאל כלום 

עה יכולה פשאיזו ה ,שנתיים, בהיגמלו. לכאורהיצחק היה בגיל 

שרה מזהה כבר את ומזה חוששת שרה.  -להיות כבר?

ה שכדי שנוכל להקים בית הישמעאלית, ומבינההשפעה 

אנחנו צריכים לגרש את ישמעאל ואת ' -ילה לכל העמים פת

הגר. יצחק כבר ימצא את הדרך להחזיר אותם בבוא היום. לא 

עדיין אור לכל העולם, המגמה היא היא  -שיניתי את המגמה 

שזהו 'ה' אחד ושמו אחד'. זה יקרה אבל רק בדרך הזו, וכיון 

 ישפוט ה' ביני ובינך'. -ויכוח כל כך מהותי ועקרוני 

זו כל התפיסה שהולכת  אלא אברהם ושרהזה לא רק 

וממשיכה בין יצחק ורבקה. יצחק, ספירת החכמה, אבא, 

קש לגלות את האור דווקא מתוך עשו, שלא יישאר בעולם מב

"משמני הארץ", שלא יהיה בעולם ,"איטליה של יוון". שיעקב 

ו, כפי שחולם אברהם על יהיה איש הרוח ועשו יהיה כפוף ל

מתי התפיסה הזו משתנה ומתבררת כלא חק. ישמעאל ויצ

רה, שהגר רואה את עצמה גבינכונה? כאשר שרה קולטת 

זה מה שאמר המלאך  חה נואמת"."ראה לגברת אמת שפ

 -להגר 

ֹאמַָּ֗  י  יוַּ ִֽ י א  ָ֛ רַּ ת ש ָּׁ ֹ֥ ְפחַּ ֵּ֞ר ש   גָּׁ ר  ר הָּׁ אמֶּ ֹֹּ֕ ת  י וַּ כ  ָ֑ ל  ה ת  נָּׁ ֶ֣ ֵּ֖את ְואָּׁ ֹ֥ה בָּׁ ז ֶּ מ 

חַּ  ִֽ ֹרַּ ֵּ֖י ב  ֹנכ  ִֽ י אָּׁ ְרת  ִ֔ ב  י ג ְ ֶ֣ רַּ יָ֙ ש ָּׁ נ  ְ פ   )ט"ז, ח'( .תמ 

ה. היא צריכה לומר התשובה של הגר בכלל לא עונה לשאל

י בורחת אלא היא עונה 'אנמכנען, מחברון,  -מהיכן היא באה 

ואת זה שרה  -של שרה. אני רוצה להיות הגבירה!' מהגבירות 

 קולטת. 

 

ייה של את חיותר מכל פרשת חיי שרה היא הפרשה שמתארת 

  -יע . בתחילת שישי מופשרה. נתחיל דווקא מהסוף

 ִֽ ֹ֥ה  ְקטו רָּׁ מָּׁ ה ו ש ְ ֵָּּׁ֖ ש   ח א  ֹ֥ ק ַּ י   ם וַּ ָ֛ הָּׁ ְברָּׁ ף אַּ סֶּ ַֹּ֧ י   )כ"ה, א'( .הוַּ

בתפיסה הילדותית שלנו אנחנו לפעמים מזלזלים ומתעצבים 

נוספת אחרי פטירתה של שניה, על זה שאברהם נושא אשה 

זו מלשרה שרה, אבל באמת, בשמיים, אין שמחה יותר גדולה 

אברהם לוקח את הגר  .נישואי אברהם עם קטורהשל 

כעת שהוחזרה ע"י יצחק מבאר לחי ראי כקטורה. היא 

ר עם אברהם מהר ואברהם. יצחק לא יחזבאהל שהקטורת 

נעלם, והפעם הראשונה הוא המוריה אחרי העקדה אלא 

  -שבה אנו קוראים עליו היא הבאה 

ב גֶּ ִֽ נ ֶּ ץ הַּ ֹ֥רֶּ אֶּ ֵּ֖ב ב ְ ו א יֹוש   ָ֑י ְוהֹ֥ י ֹרא  ֵּ֖ חַּ ֹ֥ר לַּ א  ֹוא ב ְ ב ִ֔ א מ  ֶ֣ קָ֙ ב ָּׁ ְצחָּׁ א . ְוי  ֹ֥ צ  י   וַּ

 ֵּ֖ דֶּ ָּׁ ש   ו חַּ ב ַּ ש ֹ֥ ק לָּׁ ָ֛ ְצחָּׁ  ס"ג(-ב)כ"ד, ס" ...הי 

תשובות מהיכן יצא יצחק. תשובה אחת  מביאים כמהל "חז

המוריה, אבל מהר  -, תשובה שניה צא מגן עדןשי היא

היא שיצחק הלך להתבודדות גדולה  י פשוטההתשובה הכ

עד שהוא מרגיש שממנה הוא צריך ללכת אל כל כך ופנימית 

אל באר לחי הפנימית מכניסתו  - 'מבוא'באר לחי ראי. הוא בא 

ראי, ושם בשורש הכל קדש. משם הוא מביא את ישמעאל 

שיעשה תשובה, משם הוא מביא את הגר שתהפוך לקטורה. 

 אלו הם חיי שרה!

נולדים לאברהם ששה בנים מקטורה, והוא הפרשה בהמשך 

  -קורא ליצחק 
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ת ם אֶּ הָָּׁ֛ ְברָּׁ ת  ַּ֧ן אַּ י   ל וַּ ָּׁ ק רֲאש ֶּ  כ  ִֽ ְצחָּׁ ֹו ְלי  ֶ֣ר . לֵּ֖ יםָ֙ ֲאש ֶּ ְגש   ילַּ ִֽ פ   י הַּ ֵּ֤ ְבנ  ְול 

ְברָּׁ  ֹ֥ן אַּ תַּ ם נָּׁ הִָּׁ֔ ְברָּׁ נֹוָ֙ ְלאַּ ק ב ְ ֵּ֤ ְצחָּׁ ל י  עַָּ֨ ם מ  ח ֵּ֞ ל ְ ְיש ַּ ִֽ ת וַּ ֹנָ֑ ָּׁ ת  ֵּ֖ם מַּ ו  הָּׁ נ  ֶ֣ עֹודֶּ ב ְ

ל ה אֶּ ְדמָּׁ ֵּ֖ י ק  דֶּ  חִַּ֔ ִֽ ץ קֶּ ֹ֥רֶּ  ו'(-)שם כ"ה, ה' .םאֶּ

בכל', הוא וה' ברך את אברהם ו, 'את מה שברך הקב"ה אות

מעל יצחק בנו 'משלח הוא  -שאר הבנים נותן ליצחק ואילו את 

אם לא שרה? לשלח  את הרעיון הזה . מי לימד אותובעודנו חי'

ל גן חיי שרה. כדי שיצחק ילך אחרי העקדה לשלש שנים א -

ומשם יצא ויביא בבוא העת גם את בני  ,עדן, אל שם ועבר

 חיי שרה. .מהמקומות הכי רחוקים קטורה

של וגויעתו גם בסיום הפרשה, היא לא מסתיימת במותו 

ישמעאל לפני שהיא מספרת לנו על תשובתו של ישמעאל 

עשה ותן ליצחק להוביל את קבורת אברהם, שהוא נושהוא נ

  -כמו שמביא שם רש"י צדיק 

 )רש"י שם כ"ה, י"ז(. גויעה אלא בצדיקים לא נאמרה. ויגוע

כן, הסיפור על זיווגם של יצחק ורבקה גם הוא בא לומר  ולפני

לנו שאליעזר לא יקבל את יצחק לבתו, למרות שהוא צדיק, 

)כפי שהגר היתה התלמידה הכי והוא התלמיד הכי גדול של אברהם 

, , ויצחק יקבל את זיווגו הקדוש דווקא אצל רבקהגדולה של שרה(

 ומדים שיצחק לא יתחתןבפרשה הזו אנו ל .'האהלה שרה אמו'

 .לא עם בנות כנען ולא עם בנות ישמעאל

, גם פתיחת הפרשה מתאימה במדויק לחייה של שרה

המדרש אומר שכאשר בא  ;מהפסוק הראשון ועד לאחרון

 -אברהם לקנות חלקת קבר מאנשי חברון, אמרו שם בני חת 

נו  ש ְ  ֶ֣ ע  נו  ב ְ  מָּׁ תֹוכ ִ֔ הָ֙ ב ְ ָּׁ ת  ים אַּ ֵּ֤ יא ֱאֹלה  י ְנש  ָ֨ ָ֗ ר ֲאֹדנ  ינו  ְקֹבֵּ֖ ִ֔ ר  ר ְקבָּׁ ֶ֣ ְבחַּ מ 

ת יש   אֶּ ֶ֣ ָ֑ךָּׁ א  תֶּ ת מ  ו  אֶּ נ  ִֶּ֔ מ  א מ  ֹו ֹלִֽ ְברָ֛ תִֶּֽךָּׁ  ק  ר מ  ֹבֹ֥ ק ְ ֵּ֖ מ  ךָּׁ ְ מ  ה מ  ֹ֥ ְכלֶּ  .י 
  )כ"ג, ו(

תקבור בוא  -אומר שם הפרקי דרבי אליעזר שהם אמרו לו 

אותה בקברי המלכים שלנו. זה לא מתאים לקבור את שרה 

תוכנו. אתה צריך בסתם איזו מערה, הרי אתה נשיא אלהים ב

אברהם לא הסכים כי  פנתיאון'. אבל'-בלקבל חלקת קבר 

שלשים ושמונה שנה לפני כן באו אליו המלאכים לבשר אותו 

  -על הולדת יצחק ואז הוא רץ להכין להם סעודה 

ל ר ְואֶּ ֵּ֖ קָּׁ ב ָּׁ ָ֑  2הַּ הָּׁ ְברָּׁ ץ אַּ  )י"ח, ז'( ...םרֶָּׁ֣

לאן הוא רץ? חז"ל אומרים שהעגל שאברהם הלך להביאו ברח 

ני הוא ראה ש במערה אחריו. שםרדף אל איזו מערה ואברהם 

וא הריח שם , אדם וחווה, והםנרות דולקים ושני זקנים יושבי

אשר נכנס יצחק כ דן היה הריח שהריחריח גן עדן. ריח גן ע

להביא לו את המטעמים לפני קבלת מחופש לעשו יעקב 

 יעקב שרק מחופש לעשועים  להיות . כאשר אנחנו יודהברכות

ריח גן עדן. גן עדן זה לא בעולם הבא אלא פה, זה לפני זהו  -

עולם התחיה. גן עדן הוא המקום שממשיך את ההארות אלינו 

. ולכן ביקש אברהם להיקבר 'גן עדן עמוח רינכנס ו' -פה לעולם 

לד א. זה געווהמערה ואת השדהת שם ולכן התעקש לקנות א

                                                           
 ., ואכמ"לואגב, 'הבקר' אלו אתיות 'רבקה' 2

חיי שרה מתחילה בכך ששרה היא זו שמזכה אותנו פרשת  -

 להמשיך את אדם וחווה.

מוכר מה יש חייב להודיע ל הרוכש, ומתוקנים בעסקים הוגנים

בפריט הנמכר שבגללו הוא רוצה אותו. לכן אברהם הודיע 

ל בגלובגלל אדם וחווה  הוא כל כך רוצה את המערהלעפרון ש

דברים קדושים לא הולכים  כל כך הרבה כסף.לו זה עלה זה 

הוא קונה בעצם את ההסכמה של  אומר הזוה"ק. ,בחינם

עפרון ושל בני חת שההמשך של אדם וחווה לעולם כולו זה 

 .חיי שרה'' אלו יעקב ולאה. ,דרך אברהם ושרה, יצחק ורבקה

היא והרי ' -ואז מגיע יצחק ומכניס את רבקה האהלה שרה אמו 

קדושה  זו הסיבה שבגלל יצחק סומך בעיניים עצומות של אמו'.

'חיי שרה', שהיא מביאה את  אקה, כי הוא יודע שהיעל רב

הוא כל  בטנך'. הדברים מהמקור של 'ויאמר ה' לה שני גיים ב

של אבא. זה התפקיד של אברהם  קידכך רוצה כי זה התפ

ויצחק ולכן רבקה כל כך רוצה את יצחק ושרה כל כך רוצה את 

אברהם. זה מה שראתה רבקה כאשר היא מגיעה עם העבד 

על הגמל ורואה את האיש ההדור יוצר לשוח בשדה ולכן היא 

ש שי את הקודש ולגלות נופלת מעל הגמל. הוא הולך להוציא

בכל דבר ודבר. הוא עומד לקבל אותה עכשיו, רבקה שמגיעה 

שמכנים , כפי 'כשושנה בין החוחים'מחן, מביתו של לבן, 

א אותה מהקוצים ויעלה אותה ואת כל הוא יוצי ,חז"ל אותה

זה היא רוצה, תוך שהיא יודעת שהתפקיד ואת  -העולם 

, כי בעוד המיועד לה יהיה אף קשר הרבה יותר מזה של שרה

ששרה גרשה את בן האמה, הרי שרבקה תצטרך לגרש את 

ירש זרעך את אמורה להבין שהכוונה במילים 'וי בנה שלה. היא

איך היא נקראת בפסוק  לעשו בנה. ונה היאושער שונאיו" הכ

 -האחרון שבו אנחנו פוגשים אותה לפני שהיא 'נעלמת לנו? 

... ִֽ ש ָּׁ ב ְוע  ֲעֹקֵּ֖ ִֽ ֹ֥ם יַּ  )כ"ח, ה'( .וא 

ל הדואליות הזו, הדיאלקטיקה הזו ובעומק זה שהיא האמא ש

חייה של הממשיכים אל  'חיי שרהאלו ' שבין יעקב לעשו.

 התוכן של הפרשה ושל מה שמתחבר ממנה. זהוורבקה 

אנחנו נכנסים אל חודש כסלו, אל האורות של חג החנוכה, 

החג היחיד שכל מצוותו היא בחושך. בחגים אחרים יש אמנם 

ועוד(, אבל יש גם  חנו עושים בלילה )ליל הסדרגם דברים שאנ

(, חנוכה הוא החג דברים אחרים שנעשים ביום )קרבן פסח

של 'איטליה של ה הזו סיהתפ היחיד שכל מצוותו היא בלילה.

יָסר 'יוון' לא אמרה שאין פה אלא אמרה  יָסר ֶאת ֲאֶשר ַלקֵּ נּו ַלקֵּ תְּ

לֵּאֹלִהים ֶאת ֲאֶשר לֵּאֹלִהים בין השמיים לבין הארץ, חלוקה  - 'וְּ

יכול  -אך רק האיזון הזה שבין אברה לשרה, בין יצחק לרבקה 

להביא לשלמות הזו של שני החלקים הללו, של האבא והאמא. 

שמשם תופיע כדי  -'כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה 

 בפועל המטרה הגדולה שאתה ושרה עומדים להנחיל לעולם.
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 חה.ונסיים במעין הפתי

...   ָָּׁ֑ ש   ְחת  ֶ֣יךָּׁ מ  ְלקַּ ֵּ֖י ו  ְחת   ִֽלַּ  (מ"ה ז"כ) ...םְוש ָּׁ

ה עקב, בנה הקטן, ואמרנו שהיא לא שלחכך אומרת רבקה י

האיזון הזה ונדע את חיי  ייםקתכדי שיכי  -ולא לקחה את יעקב 

עקב שפוגש את עשו בפרשה הבאה, שרה ורבקה ונדע כמו י

ור עם יעקב, רוצה באמת, אך יעקב ועשו כבר רוצה את החיב

  -אמור לו את מה ששמע מאמא בדרכו לאבא 

י ִֽ ָ֙ כ   עַּ ָ֨ י ֹיד  ֵּ֤ י ֲאֹדנ  ָ֑ לָּׁ ֹות עָּׁ לֶ֣ ר עָּׁ ֵּ֖ קָּׁ ב ָּׁ אן ְוהַּ ֹֹ֥ צ  ים ְוהַּ כ  ִ֔ ים רַּ ֶ֣ ד  ְילָּׁ םָ֙ ו ְדפָּׁ  הַּ קו 

ל ָּׁ ֵּ֖תו  כ  מ  ד וָּׁ חִָּׁ֔ אן יֹום אֶּ ִֹֽ צ  ר. הַּ ֲעבָּׁ ִֽ י  יַּ ֵּ֞ ֲאנ  ִֽ ֹו וַּ ְבד ָ֑ י עַּ ֶ֣ ְפנ  י ל  ֵּ֖ א ֲאֹדנ  ֹ֥ נָּׁ

 ָ֗ ט   ה ְלא  ֶ֣ ֲהלָּׁ ִֽ ְתנַּ ִֽ ראֶּ ה ֲאש ֶּ ֵּ֤ אכָּׁ לָּׁ מ ְ ל הַּ גֶּ ָ֨ יָ֙ ו לְ  י ְלרֶּ נַּ ד ְלפָּׁ ָ֛ ים עַּ ִ֔ ד  ְילָּׁ ל הַּ גֶּ ֶ֣ רֶּ

ר ל ֲאש ֶּ א אֶּ בֹֹ֥ ירָּׁ  אָּׁ ִֽ ע  י ש   ֵּ֖  ד(י"-)ל"ג, י"ג .הֲאֹדנ 

סטורית ילכאורה הוא מפספס את ההזדמנות הפוליטית ה

לשיח הדברות מרגש בין איטליה של יוון לבין יעקב, כי הוא 

עד  - לא יירש בן האמה אם בני'כי ' -אומר לו במילותיו שלו 

אדני שעירה. אני עצמי אבוא ונעלה את הכל ואז  אשר אבוא אל

 .ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד''נגלה ש
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