
 

 ד"ר נעמה סט –דבר תורה לפרשת תולדות 
 עיון בדברי הנצ"יב לפרשתנו –ראשית הקשר הזוגי כמעיד על  עתידו 

פגישה  –היכרות ניתן למצוא אצל האבות והאמהות. האחד הוא המודל של יעקב ורחל שני מודלים של 
אישית שמעוררת רגשי אהבה ומובילה לברית נישואין. כך מתארת זאת התורה בפרשה שנקרא בשבוע 

 הבא:

ל אֶׁ  ת ֹצאן ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו ַוִיַגש ַיֲעֹקב ַוָיגֶׁ ת ָרֵחל ַבת ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו ְואֶׁ ר ָרָאה ַיֲעֹקב אֶׁ ן ַוְיִהי ַכֲאשֶׁ בֶׁ ת ָהאֶׁ
ת ֹצאן ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו:ֵמַעל ִפי ַהְבֵאר ַויַ  ת ֹקלֹו ַוֵיְבְך: ְשְק אֶׁ  ... ַוִיַשק ַיֲעֹקב ְלָרֵחל ַוִיָשא אֶׁ

ֱאַהב ַבע ָשִנים ְבָרֵחל ִבְתָך ַהְקַטָנה: ַויֶּ ֱעָבְדָך שֶׁ ר אֶׁ ת ָרֵחל ַוֹיאמֶׁ  , בדילוגיםיח-בראשית כט, י ַיֲעֹקב אֶׁ

 

מתואר לקראת סוף הפרשה הקודמת, פרשת חיי שרה. העבד הוא שנשלח  -של יצחק ורבקה  -המודל השני 
 למקום מרוחק למצוא אשה ליצחק. המפגש הראשוני ביניהם מאופיין ביראה מצדה של רבקה:

ב ַוִיָשא ֵעיָניו ַוַיְרא ְוִהֵנה גְ  ה ִלְפנֹות ָערֶׁ ת ֵעינֶׁיָה  ַמִלים ָבִאים:ַוֵיֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַבָשדֶׁ ַוִתָשא ִרְבָקה אֶׁ
ת ִיְצָחק ַוִתֹפל ֵמַעל ַהָגָמל: א אֶׁ ר  ַוֵתרֶׁ ה ִלְקָראֵתנּו ַוֹיאמֶׁ ה ַהֹהֵלְך ַבָשדֶׁ ד ִמי ָהִאיש ַהָלזֶׁ בֶׁ ל ָהעֶׁ ר אֶׁ ַוֹתאמֶׁ

ד הּוא ֲאֹדִני ַוִתַקח ַהָצִעיף ַוִתְתָכס: בֶׁ  סה-בראשית כד, סג ָהעֶׁ

(. אמנם 15, איטליה, מאה בי עובדיה ב"ר יעקב" ביצחק )ספורנו, רכי יראה מהביטקה מכסה עצמה "רב
למרות שהבחירה נעשתה על ידי שליח ולא מתוך בחירה אישית, מתאר הכתוב את רגש האהבה המצוי גם 

 בקשר זה:

ת ִרְבָקה ַוְתִהי ָה ִיְצָחק ָהֹאֱהָלה ָׂשָרה ִאּמֹו ַוִיַקח אֶׁ הָ לֹו ְלִאָשה  ַוְיִבאֶׁ ֱאָהבֶּ . ַוִיָנֵחם ִיְצָחק ַאֲחֵרי ִאּמוֹ  ַויֶּ
 שם, סז

בפרשתנו, פרשת תולדות, אנו מתודעים לקורות משפחה יצחק ורבקה. על הקשיים בשנות העקרות, ההריון 
ולידת התאומים; על הבנים השונים הגדלים בבית יצחק ורבקה; מכירת הבכורה; הנשים שנושא עשיו שהן 

 ת רוחו של אביו ועל גניבת הברכות שמובילה לכך שיעקב יוצא מבאר שבע והולך חרנה.למור

המביא את עשיו לשנאת אחיו ולרצון להורגו נדון בדרך כלל בהקשר של אמת ושקר הברכות גניבת סיפור 
רתוך  ל ַיֲעֹקב בחינת התנהגותו של יעקב )"ַוֹיאמֶׁ ָך ֵעָׂשו ָאֹנִכי ָאִביו אֶׁ ר ָעִׂשיִתי ְבֹכרֶׁ  ֵאָלי" בראשית ִדַבְרָת  ַכֲאשֶׁ

כז, יט(. אולם קודם הדיון במעשי יעקב ובתגובת עשיו יש מקום לשאול מדוע נקטה רבקה בדרך המעודדת 
את יעקב למעשה זה? האם לא יכלה רבקה לשבת ולשוחח עם יצחק על הבנים ודרכי חינוכם? האם אין 

 ורכב?מקום לשיחה זוגית בנושא כה חשוב ומ

( מקשר בין המפגש הראשוני בין יצחק 19, ליטא, מאה נפתלי צבי יהודה ברלין הרבהנצי"ב מוואלוז'ין )
 לרבקה לפרשת גניבת הברכות:

ַקח – אישּה שהוא כששמעה יף ַותִּ ְתָכס ַהָצעִּ  שאינה שמבינה כמו ובושה פחד מרוב. ַותִּ
 שרה כמו יצחק עם היתה ולא. פחד בלבה נקבע והלאה ומאז לאשה לו להיות ראויה

 רתת לדבר בושו לא עליהם קפידא איזה להם בהיות אשר. יעקב עם ורחל אברהם עם
 שהיו תולדות רשתבפ שיבוא להסיפור הקדמה הזל וכ. רבקה ןכין שאה מ. לפניהם

 על יצחק את להעמיד לב רבקה מצאה לא קוםמל ומכ. בדעות מחולקים ורבקה יצחק
.. .הברכות בשעת וכן. בפיו ציד רק עשו כי האמת יודעת היא כי נכוחים בדברים דעתה



 

 .האופן בזה מגיע ההי לא אנשיהן עם ורחל שרה כמו אישּה עם רבקה ההית ואלו
 'העמק דבר', בראשית כד, סה

בניגוד לשרה, שעומדת מול אברהם בבקשה להכנסת הגר שפחתה לביתה, ולאחר מכן גם לגירושה; בניגוד 
, א(, רבקה ל בראשית" )ָאֹנִכי ֵמָתה ַאִין ְוִאם ָבִנים ִלי ָהָבהמול יעקב בדרישה נוקבת של "לרחל, שעומדת 

איננה מרהיבה עוז לעמוד מול יצחק ולהוכיח אותו על אהבתו לעשיו.  המפגש הראשוני שבין יצחק ורבקה 
קיבע מערכת יחסית זוגית שיש בה יראה שמונעת שיח, מה שהביא בסופו של דבר לסיפור גניבת הברכות 

 ולליבוי השנאה של עשיו לאחיו. 

ו של השיח בכלל והשיח שבין איש לאשתו בפרט. בכוחו לקרב בין מבקש הנצי"ב ללמדנו מה גדול הוא כוח
 לבבות ודעות  ולמנוע קשיים טרם היווצרותם.

 

 

 

 

 

 

 

 


