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   נישואי הבן ונישואי האב:הסדר הרצוי
  

 עוסקת ן לביןבי. פרשתנו פותחת בסיפור מותה וקבורתה של שרה וחותמת בסיפור מותו וקבורתו של אברהם
משא ומתן נמרץ עם בני חת :  בהםתניכרת הפרשה באירועים שונים מחיי אברהם שרוח של פעילות ומעשיּו

 נישואי אברהם ; הראויה לבית אברהםהן את יצחק עם איש מאמצים לחתֵ ;עד לקבורתה של שרה בחברון
מתקבל רושם מן הכתוב שאברהם התעשת לאחר מותה של . שה בנים נוספים לאברהםילקטורה והולדת ש

  . במלוא המרץ) ב:כג' רב, ב"כלשונו של הנצי (' עֹוָלםֲהִליכֹות'לשרה וחזר 
 לאחר מותה של שרה מרשימה עוד יותר אם נעיין בסמיכות של פרשתנו לסיפור ההתעשתות של אברהם

ה נשבע לאדם על קיום " ולראשונה במקרא הקב,יםוקאל- יחסי אדםבדה הגיע אברהם לשיא בעקֵ . דההעקֵ 
נסמכה לחזרה זו גם מיתת כש  בפרט,מעבר חדב נעשתה' הליכות העולם'דה ל החזרה מן העקֵ 1!הבטחתו
   2.שרה

 – בולט בחסרונו בפרשה , שקו מרכזי המאפיין את חיי אברהם עד לפרשתנוהראהה "אלעזר טויטו ע
בכריתת , לאברהם' ים של הי בציווהתבטאקשר ישיר שביניהם  עד לפרשתנו היה 3.ה"הקשר הישיר עם הקב

 אם נתבונן , לטעמו4.הסתיר הכתוב פן זה בחיי אברהםואילו כאן , בהתגלות במראה ובחזוןובשבועה , בריתות
  :  יתברר שמבחינה זו חיי אברהם נחלקים לשלושה,אחורל
   .על הגלויבו חלק עלום שהנסתר בחיי אברהם מרובה  – )א:יב' בר" (לך לך"לפני ) 1(
   .דה סיפור העקֵ  –ב "עד סוף פרק כ" לך לך"מ) 2(
  בחלק הראשון והאחרון לא הזכיר הכתוב .  עד למות אברהםמסיפור מותה של שרה, דהלאחר העקֵ ) 3(

  .'במפורש קשר ישיר בין אברהם לה
,  בחיי אבי האומהחשוב של אברהם תחסר מרכיב כה 5 יכולה להיות הסיבה שזקנותו המפוארתהמה היית      

ק טען שמותה י'ד סולוביצ"הרי? האם למותה של שרה היה חלק בכך? יםוק הקשר עם אלשעיקר עניינו הוא
, מעניין שתפקידו ההיסטורי של אברהם תם עם מותה של שרה": את חיי אברהםבמידה רבה של שרה שינה 

   6".אף שהוא חי לאחר מכן עוד שלושים ושמונה שנים

3

 מעשי אברהם הנזכרים .דרך ארץה בפרט בתחום ,הרבה תועלות? מה ניתן ללמוד מסיפורים אלו, אם כן
וזה היה : " הדרך לנהל משא ומתן ביושר:ןוגכ, מהםניתן ללמוד ו, עלותיו של אברהםבפרשתנו מבטאים את מ

 
  .ג:שם כו; ז:שם כד: יםאחרטז ונשנית גם בכתובים :כב'  זו נזכרת בברהשבוע   1
, תית העמוקה ביותר הדסיום פרשת העקידה בא ללמד לדורו ולדורות שהחוויה: " זהענייןיעקובסון הטעים ב' יהרב    2

הערכת החיים במקרא מוצאת את . כ לחיים הרגילים"ואלה שזכו להן חייבים לחזור אח... לאית ביותרלוהית הִע ההתגלות הא
לוה ולקרבתו הוא -אלא גם אחרי שזכה לסוד א, אינו מתרחק מן החיים ומבני אדם השכיחים' ביטויה בזה  שהקרוב יותר לה

  ).56' עמ, ט"א תשי"ת, ית הגמול במקראלבע" (ממשיך בחייו כמקודם
 .)312' מס (ס"תש, חיי שרה לפרשת דף השבועי, "?מעשיו האחרונים אברהם מה פשרם", טויטו' א   3
  .ד, ר סא"בר: ורא. מקום דיבור זה לא נתפרש בכתוב- מכל, לאברהם לאחר מות שרה'  התגלהיהודה ה' לפי ר   4
 .ב, שם סב; ב, בראשית רבה סא; ח:כה' בר: ורא. מודל לשיבה טובההייתה של אברהם בעיני הכתוב ובעיני חכמינו זקנותו    5
 .114' עמ, ב"ירושלים תשס, אדם וביתו: בתוך, "הורות טבעית והורות גאולה", יק'ד סולוביצ"רי   6



בהקדמתו לספר , ב"הנצי" ( עוד היו ישרים...'שבח האבות שמלבד שהיו צדיקים וחסידים ואוהבי ה
נישואי יצחק ואחריהם : נתמקד בעיוננו בסיפורי הנישואין שבפרשתנו.  סדרי חתונה ויישוב העולם;)בראשית

  .סיפור נישואי אברהם לקטורה
 במדרשי ארץ ישראל מובאת .ברר היא מה ניתן ללמוד מנישואי אברהם לקטורהיש לנקודה ראשונה ש

   :)660-661' עמ,  פרשה סא]אלבק- תיאודור[ר "בר(שמואל בר נחמן ' מסורת בשם ר
אברהם שהיו לו בנים מאבינו ,  ממי את למד.אם היו לך בנים בנערותך קח לך אשה בזקנותך והעמד בנים

  .'וגו) א:כה' בר (" ַאְבָרָהםַוּיֶֹסף"ד "בנערותו ולקח אשה בזקנותו והעמיד בנים הה
 ומכאן שגבר,  תולדות ולאו דווקא הקשר הזוגילפי המסורת הזו מטרת הנישואין השניים היא קודם כל העמדת

  .הולידהוכחה בנישואיו הראשונים ראוי לו להינשא שנית ולהמשיך ל שפוריותו
   ):ב"יבמות סב ע( יהושע' בתלמוד הבבלי מובאת ברייתא דומה בשם ר      

בנים  היו לו בנים בילדותו יהיו לו, רבי יהושע אומר נשא אדם אשה בילדותו ישא אשה בזקנותו
-ֶזה ְוִאם-י ֶזה ִיְכָׁשר ֲהֶזה אֹוַּתַּנח ָיֶדָך ִּכי ֵאיְנָך יֹוֵדַע אֵ -ַזְרֶעָך ְוָלֶעֶרב ַאל-  ְזַרע ֶאתַּבּבֶֹקר": 'שנא, בזקנותו

   .)ו: יא'קה( "יםְׁשֵניֶהם ְּכֶאָחד טֹוִב 
יה י בהמשך מפליגים אמוראי בבל בשבח הזוגיות בפני עצמה ומנתקים את הקשר בין נישואין לפר,מכל מקום

 :)א"סג ע -ב"יבמות סב ע( יהיורב
 בלא שמחה .בלא טובה, בלא ברכה, חהכל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמ: ר חנילאי"אמר רבי תנחום א

 בלא טובה )ל:מד' יח(' "ֵּביֶתךָ - ְּבָרָכה ֶאלְלָהִניחַ ": דכתיב בלא ברכה, )כו:יד' דב ("ְוָׂשַמְחָּת ַאָּתה ּוֵביֶתךָ ": דכתיב
: יב דכת,בלא תורה; בלא חומה, בלא תורה: במערבא אמרי. )יח:ב' בר(" טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו-לֹא": דכתיב

רבא . )כא:לא' יר ("ְנֵקָבה ְּתסֹוֵבב ָּגֶבר": בלא חומה דכתיב, )יג:איוב ו" ( ֵאין ֶעְזָרִתי ִבי ְוֻתִׁשָּיה ִנְּדָחה ִמֶּמִּניַהִאם"
: ר אלעזר"א)... כד:איוב ה ("ָׁשלֹום ָאֳהֶלָך ּוָפַקְדָּת ָנְוָך ְולֹא ֶתֱחָטא- ִּכיְוָיַדְעּתָ ": דכתיב, בלא שלום: בר עולא אמר

 . )ב:ה' בר ("ְׁשָמם ָאָדם- ַוִּיְקָרא ֶאת... ּוְנֵקָבה ְּבָרָאםָזָכר": שנאמר, כל אדם שאין לו אשה אינו אדם
 , ולפיה ראוי לו לאדם שיהיה נשוי, בין אמוראי בבלדברי האמוראים משקפים תפיסה שרווחה כפי הנראה

בו אדם שמשקף את הסתייגותם של החכמים ממצב  שלהלןהסיפור הבבלי . הוגנות לו למי שנשאר ללא איש
  :)ב"ע כט קידושין( איננו נשוי

 הביאהו לידך כשיבא: ל"א, הוא גדול דאדם המנונא בדרב) את( הונא לרב חסדא רב) משבח היה( ליה משתבח
 אימ: ל"א, )ראה אותו שהוא לא פורס סודר כדרכם של גברים נשואים (סודרא פריס דלא חזייה ,אתא כי. לידי
 מיניה לאפיה אהדרינהו. )לא נישאתי( נסיבנא דלא: ל"א? ) סודרמדוע לא פרסת (סודרא פריסת לא טעמא

שלא אסתכל עליו עד ( דנסבת עד לאפי להו חזית דלא, )ראו( חזי: ל"א, )החזיר את פניו ממנו(
 . )שיתחתן

 בבליים נשואים שהיו העדות הקיצונית ביותר לתובנה זו משתקפת בעדותם של חכמים על שני אמוראים
  : )ב"יבמות לז ע(בה שהו מחוץ לביתם ש נוספת לתקופה הנושאים איש

ורב ? )מי חפצה לינשא לימים שאתעכב כאן :י"רש (מאן הויא ליומא:  ואמר)כריזה(, רב כי איקלע לדרדשיר
  . ?מאן הויא ליומא:  ואמר)כריזה(, נחמן כי איקלע לשכנציב

 יש בהן כדי להמחיש את , מכל מקוםאך,  אותןומסייגים עדויות אלומ אמנם בהמשך החכמים מסתייגים
  .התפיסה הרווחת

?  להשיא את בניותחילהעליו לדאוג מא  או ש, מיד חייב להינשאההאם גבר מבוגר שנשאר ללא איש
   7:)סז, ר ס"בר(יודן ' מסדר הסיפורים על אברהם לומד ר

ממי את למד , כך נושא לו אשה ולים יהא משיאן תחילה ואחרתך תורה דרך ארץ שאם יהיה לאדם בנים גדדלימ
  ). א:שם כה" ( ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ִאָּשה ּוְׁשָמּה ְקטּוָרהַוּיֶֹסף"כך  חרוא) סז:כד' בר( "ַוְיִבֶאָה ִיְצָחק"תחילה , מאברהם

 , לפיה.כמי בבל לעיל ורווחה בין חנזכרה מתפיסה שנבע בר ונראה שהד,מסורת זו לא הובאה בתלמוד הבבלי
  .ועל כן אין אדם מחויב להמתין עד שיינשאו בניו,  נחשבה בעייתיתהבה אדם שרוי ללא איששהמציאות 

 כשם –אב הישראלי אחר מופיע רעיון מוסרי אחר הנלמד מסמיכות נישואי הבן לנישואי -במדרש ארץ
   ):654' עמ,  סב, פרשה ס]אלבק- תיאודור[ר "בר(  כך יצחק דאג לאברהם,שאברהם דאג ליצחק

אותה , הלך להביא את הגר, "ְּבֵאר ַלַחי רִֹאי"ל, ולאיכן הלך, )בא מהליכתו (אתא מן למיתי " ָּבא ִמּבֹואְוִיְצָחק"
   .שישבה על הבאר ואמרה לחי העולמים ראה בעלבוני

ק בשעה שנטל יצח: "זהמפותחת מסורת זו בהסבר ה).  פרשת חיי שרה סימן ט]בובר[(במדרש תנחומא 
 המדרש הזה מדייק בכתובים הקודמים לסצנה המרגשת של המפגש ."לרבקה אמר יצחק נלך ונביא לאבי אשה

                                                            
אבצן , םויש אומרי ...)יט: ארות( 'ָהִעיר-ַוֵּתהֹם ָּכל'": ראלי נוסףקדימות נישואי הבנים לנישואי האב נזכרת במקור ארץ יש   7

משמע שהקשר בין בועז לרות נוצר לאחר ). פרשה ג] לרנר[רות רבה " (ובאו הכל לגמילות חסד, את בנותיוהיה משיא 
  .שחיתן את בנותיו

 



ַוָּתָקם ִרְבָקה ְוַנֲערֶֹתיָה ַוִּתְרַּכְבָנה ַעל ַהְּגַמִּלים ַוֵּתַלְכָנה ַאֲחֵרי ָהִאיׁש ַוִּיַּקח ָהֶעֶבד " :בין יצחק החתן לרבקה כלתו
המדרש עולה שתוך מ. )סב-סא:כד' בר" (ְצָחק ָּבא ִמּבֹוא ְּבֵאר ַלַחי רִֹאי ְוהּוא יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגבְויִ . ֶאת ִרְבָקה ַוֵּיַלךְ 

ת יו של סדר קדימושאלהלענייננו אין כאן .  חוזר יצחק עם הכלה החדשה של אביו,כדי התקרבותה של הכלה
כך ראוי לו לבן הצעיר לדאוג , ר ולהשיאו כשם שהאב המבוגר דואג לבנו הצעי;אלא של אירועים סינכרוניים

  .לרווחתו של אביו המבוגר ולהשיאו
  ר רבקה רביב"ד

  המחלקה לתלמוד
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	(1) לפני "לך לך" (בר' יב:א) – חלק עלום שהנסתר בחיי אברהם מרובה בו על הגלוי. 
	(2) מ"לך לך" עד סוף פרק כ"ב –  סיפור העקֵדה. 
	(3) לאחר העקֵדה, מסיפור מותה של שרה עד למות אברהם. בחלק הראשון והאחרון לא הזכיר הכתוב   במפורש קשר ישיר בין אברהם לה'.
	      מה הייתה יכולה להיות הסיבה שזקנותו המפוארת של אברהם תחסר מרכיב כה חשוב בחיי אבי האומה, שעיקר עניינו הוא הקשר עם אלוקים? האם למותה של שרה היה חלק בכך? הרי"ד סולוביצ'יק טען שמותה של שרה שינה במידה רבה את חיי אברהם: "מעניין שתפקידו ההיסטורי של אברהם תם עם מותה של שרה, אף שהוא חי לאחר מכן עוד שלושים ושמונה שנים". 
	אם כן, מה ניתן ללמוד מסיפורים אלו? הרבה תועלות, בפרט בתחום הדרך ארץ. מעשי אברהם הנזכרים בפרשתנו מבטאים את מעלותיו של אברהם, וניתן ללמוד מהם, כגון: הדרך לנהל משא ומתן ביושר: "וזה היה שבח האבות שמלבד שהיו צדיקים וחסידים ואוהבי ה'... עוד היו ישרים" (הנצי"ב, בהקדמתו לספר בראשית); סדרי חתונה ויישוב העולם. נתמקד בעיוננו בסיפורי הנישואין שבפרשתנו: נישואי יצחק ואחריהם סיפור נישואי אברהם לקטורה.
	נקודה ראשונה שיש לברר היא מה ניתן ללמוד מנישואי אברהם לקטורה. במדרשי ארץ ישראל מובאת מסורת בשם ר' שמואל בר נחמן (בר"ר [תיאודור-אלבק] פרשה סא, עמ' 660661): 
	אם היו לך בנים בנערותך קח לך אשה בזקנותך והעמד בנים. ממי את למד, מאבינו אברהם שהיו לו בנים בנערותו ולקח אשה בזקנותו והעמיד בנים הה"ד "וַיֹּסֶף אַבְרָהָם" (בר' כה:א) וגו'.
	לפי המסורת הזו מטרת הנישואין השניים היא קודם כל העמדת תולדות ולאו דווקא הקשר הזוגי, ומכאן שגבר שפוריותו הוכחה בנישואיו הראשונים ראוי לו להינשא שנית ולהמשיך להוליד.
	      בתלמוד הבבלי מובאת ברייתא דומה בשם ר' יהושע (יבמות סב ע"ב): 
	רבי יהושע אומר נשא אדם אשה בילדותו ישא אשה בזקנותו, היו לו בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו, שנא': "בַּבֹּקֶר זְרַע אֶת-זַרְעֶךָ וְלָעֶרֶב אַל-תַּנַּח יָדֶךָ כִּי אֵינְךָ יוֹדֵעַ אֵי זֶה יִכְשָׁר הֲזֶה אוֹ-זֶה וְאִם-שְׁנֵיהֶם כְּאֶחָד טוֹבִים" (קה' יא:ו). 
	מכל מקום, בהמשך מפליגים אמוראי בבל בשבח הזוגיות בפני עצמה ומנתקים את הקשר בין נישואין לפרייה ורבייה (יבמות סב ע"ב- סג ע"א):
	אמר רבי תנחום א"ר חנילאי: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה. בלא שמחה דכתיב: "וְשָׂמַחְתָּ אַתָּה וּבֵיתֶךָ" (דב' יד:כו), בלא ברכה דכתיב: "לְהָנִיחַ בְּרָכָה אֶל-בֵּיתֶךָ"' (יח' מד:ל) בלא טובה דכתיב: "לֹא-טוֹב הֱיוֹת הָאָדָם לְבַדּוֹ" (בר' ב:יח). במערבא אמרי: בלא תורה, בלא חומה; בלא תורה, דכתיב: "הַאִם אֵין עֶזְרָתִי בִי וְתֻשִׁיָּה נִדְּחָה מִמֶּנִּי" (איוב ו:יג), בלא חומה דכתיב: "נְקֵבָה תְּסוֹבֵב גָּבֶר" (יר' לא:כא). רבא בר עולא אמר: בלא שלום, דכתיב: "וְיָדַעְתָּ כִּי-שָׁלוֹם אָהֳלֶךָ וּפָקַדְתָּ נָוְךָ וְלֹא תֶחֱטָא" (איוב ה:כד)... א"ר אלעזר: כל אדם שאין לו אשה אינו אדם, שנאמר: "זָכָר וּנְקֵבָה בְּרָאָם... וַיִּקְרָא אֶת-שְׁמָם אָדָם" (בר' ה:ב). 
	דברי האמוראים משקפים תפיסה שרווחה כפי הנראה בין אמוראי בבל, ולפיה ראוי לו לאדם שיהיה נשוי, וגנות לו למי שנשאר ללא אישה. הסיפור הבבלי שלהלן משקף את הסתייגותם של החכמים ממצב שבו אדם איננו נשוי (קידושין כט ע"ב):
	משתבח ליה (משבח היה) רב חסדא לרב הונא (את) בדרב המנונא דאדם גדול הוא, א"ל: כשיבא לידך הביאהו לידי. כי אתא, חזייה דלא פריס סודרא (ראה אותו שהוא לא פורס סודר כדרכם של גברים נשואים), א"ל: מאי טעמא לא פריסת סודרא (מדוע לא פרסת סודר)? א"ל: דלא נסיבנא (לא נישאתי). אהדרינהו לאפיה מיניה (החזיר את פניו ממנו), א"ל: חזי (ראו), דלא חזית להו לאפי עד דנסבת (שלא אסתכל עליו עד שיתחתן). 
	העדות הקיצונית ביותר לתובנה זו משתקפת בעדותם של חכמים על שני אמוראים בבליים נשואים שהיו נושאים אישה נוספת לתקופה שבה שהו מחוץ לביתם (יבמות לז ע"ב): 
	רב כי איקלע לדרדשיר, (הכריז) ואמר: מאן הויא ליומא (רש"י: מי חפצה לינשא לימים שאתעכב כאן)? ורב נחמן כי איקלע לשכנציב, (הכריז) ואמר: מאן הויא ליומא?. 
	אמנם בהמשך החכמים מסתייגים מעדויות אלו ומסייגים אותן, אך מכל מקום, יש בהן כדי להמחיש את התפיסה הרווחת. 
	האם גבר מבוגר שנשאר ללא אישה חייב להינשא מיד, או שמא עליו לדאוג תחילה להשיא את בניו? מסדר הסיפורים על אברהם לומד ר' יודן (בר"ר ס, סז): 
	לימדתך תורה דרך ארץ שאם יהיה לאדם בנים גדולים יהא משיאן תחילה ואחר כך נושא לו אשה, ממי את למד מאברהם, תחילה "וַיְבִאֶהָ יִצְחָק" (בר' כד:סז) ואחר כך "וַיֹּסֶף אַבְרָהָם וַיִּקַּח אִשָּה וּשְׁמָהּ קְטוּרָה" (שם כה:א). 
	מסורת זו לא הובאה בתלמוד הבבלי, ונראה שהדבר נבע מתפיסה שנזכרה לעיל ורווחה בין חכמי בבל. לפיה, המציאות שבה אדם שרוי ללא אישה נחשבה בעייתית, ועל כן אין אדם מחויב להמתין עד שיינשאו בניו.
	במדרש ארץ-ישראלי אחר מופיע רעיון מוסרי אחר הנלמד מסמיכות נישואי הבן לנישואי האב – כשם שאברהם דאג ליצחק, כך יצחק דאג לאברהם (בר"ר [תיאודור-אלבק] פרשה ס, סב, עמ' 654): 
	"וְיִצְחָק בָּא מִבּוֹא" אתא מן למיתי (בא מהליכתו), ולאיכן הלך, ל"בְּאֵר לַחַי רֹאִי", הלך להביא את הגר, אותה שישבה על הבאר ואמרה לחי העולמים ראה בעלבוני. 
	במדרש תנחומא ([בובר] פרשת חיי שרה סימן ט). מפותחת מסורת זו בהסבר הזה: "בשעה שנטל יצחק לרבקה אמר יצחק נלך ונביא לאבי אשה". המדרש הזה מדייק בכתובים הקודמים לסצנה המרגשת של המפגש בין יצחק החתן לרבקה כלתו: "וַתָּקָם רִבְקָה וְנַעֲרֹתֶיהָ וַתִּרְכַּבְנָה עַל הַגְּמַלִּים וַתֵּלַכְנָה אַחֲרֵי הָאִישׁ וַיִּקַּח הָעֶבֶד אֶת רִבְקָה וַיֵּלַךְ. וְיִצְחָק בָּא מִבּוֹא בְּאֵר לַחַי רֹאִי וְהוּא יוֹשֵׁב בְּאֶרֶץ הַנֶּגֶב" (בר' כד:סא-סב). מהמדרש עולה שתוך כדי התקרבותה של הכלה, חוזר יצחק עם הכלה החדשה של אביו. לענייננו אין כאן שאלה של סדר קדימויות אלא של אירועים סינכרוניים; כשם שהאב המבוגר דואג לבנו הצעיר ולהשיאו, כך ראוי לו לבן הצעיר לדאוג לרווחתו של אביו המבוגר ולהשיאו.
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