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  ?ליצחק כשנישאה רבקה הייתה כמה בת
  

  חליוה פינחס
  

 כבר המידע כל נישואיו גיל שלמעט, יצחק של תולדותיועל  קצרים פרטים במסירת פותחת פרשתנו
 רבקה את כשנשא ,יצחק של גילו אודותעל  והחדש היחיד הפרט. קודמות מפרשיות לנו ידוע

 עדריה את מבליט החתן גיל שציון העובדה מצד הן החתן של גרוהמב גילו מצד הן והתמ ,לאישה
 בסיבות דנוכש ,במדרש בדבריהם ל"חז השלימו, התורה שהחסירה במקוםאלא ש. הכלה גילאזכור 
 גיל רדבב מהם רבים בקרב שהתקבלה הדעה .החתן של גרוהמב בגילו עסקו ואף ,המידע על לחזרה
 – רבקה אל התוודענו שבה ,שרה חיי בפרשת המפורט התיאור למרות, שכן .מפתיעה, הכלה

 אחד בקנה עולה שאינו פירוש ציעמה ל"חז מדרש ישנו, )טז:כד" (ְּבתּוָלה ְמאֹד ַמְרֶאה טַֹבת ְוַהַּנֲעָרה"
  :שלוש בגיל ליצחק רבקה נישאה לפיוו ,ה זהתיאור עם

, אמנו שרה מתה בפרק בו המוריה מהר אברהם וכשחזר ...כשנעקד יצחק היה שנה ז"ל בן
 שנים' ג בת רבקה מצאנו, רבקה שנולדה לאברהם הוגד בפרק ובו, שנה ז"ל בן יצחק והיה

  1.ליצחק הכשנשא
להתקבל  זכהפירוש זה ו ,רבקה של הלגיל אולטימטיבי שוריפכ י"רש עיהצ זה מדרש של מסקנתואת 

 הסבירות- אי בגלל .א: התורה מפרשני יםרב של דעתם הנח לא זאת עם. התורה לומדי בקרב במיוחד
 הטיב .בתולה כנערה הצגתה .ב; בלבד שלוש בגיל קלות לא בית מלאכותהעושה  בקהשבתיאור ר

  : אברבנאל יצחק' ר זו תמיהה להביע
 ויצחק העקדה אחר נולדה שהיא שנים שלוש בת רבקה שתהיה עד שנתעכב אמרו ל"ז וחכמינו

 ותשקה העין אל תלך שנים' ג שבת יתכן איך כי הוא דרש רךד זה אבל, שנים ז"ל בן אז היה
  2.אחרת לכוונה אצלם הענין אבל הכתוב פרישס המעשים כל את ועשתה הגמלים כל את
  :בהמשך המדרש שמציע תשובהאת האברבנאל ידע ש אף כנה על נותרה שאלתו

, הראשונים תבדורו שנים שלוש שבת תשובה, לשאוב יצאה היאך שנה' ג בת קטנה תאמר ואם
   .הללו בדורות עשר מבת גדולה יותר

3  ְוהּוא" מהפסוק שעולה כפי ,לשאת הגדול כוהן שצריך האישה גיל בשאלת בגמרא הלכתי בדיון
" בתולה"כ הן המתוארת האישה של הגילים טווח מהו ל"חז שאלו ,)יג:כא 'ויק ("ִיָּקח ִבְבתּוֶליהָ  ִאָּשה

 "בתולה" ההגדרה גיסא ומאידך, בוגרת מישהי תמתאר "ישהא" ההגדרה גיסא מחד ."אישה"כ הןו

                                                             
הוא מתמקד בחקר ההשכלה . לה"אקדמית באשקלון ומשמש כמנכר פינחס חליוה הוא מייסד המכללה ה"ד   *

 .הגבוהה ובפרשנות המקרא
 .ד"כ פרק בראשית) טוב לקח (זוטרתא פסיקתא   1
 .יט:כג בראשיתל פירושו   2
 . .נט יבמות בבלי   3
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 תקטנּו מכלל שיצאה אחתב שמדובר קובעת ל"חז אליה שהגיעו ההלכתית המסקנה! קטנה תמתאר
 הוא זו מסקנה התבססה עליוש המקור. "נערה" מוגדרתה זוהיא ו ,בגרות לכלל הגיעה לא ועדיין
 זו הלכתית מסקנה פי על ."ְיָדָעּה לֹא ְוִאיׁש ְּבתּוָלה ְמאֹד הַמְראֶ  טַֹבת ְוַהַּנֲעָרה: "מפרשתנו הפסוק
  :רבקה גיל את כתובות למסכת בחידושיו א"הרשב הסביר

 ל"י ." טַֹבת ַמְרֶאה ְמאֹד ְּבתּוָלה ְוִאיׁש לֹא ְיָדָעּהְוַהַּנֲערָ " אומר הוא וכן נערה אלא בתולה אין
 ד"י עד שערות שתי מלהביא ששהתה עדיין בגרה לא) שמע מניה( מ"ש והנערה מדכתיב
  4.שנים

 ַלַּנֲעָר ְוִנְׁשֲאָלה ִנְקָרא": ברבקה שעוסק אחר לפסוק י"רש של להסברושימשה יסוד  זו הלכתית מסקנה
 של מעמדי "רש לה קנהמ כאן אם 5."מדעתה אלא האשה את משיאין שאין מכאן –) נז:כד ("ִּפיהָ - ֶאת

  !כשנישאה שלוש בת השהיית פירושו על התמיהה גוברת ,אישה
 נתמכים, )המדרש על ,כאמור, מבוססש( י"רש של פירושו על החולקים הפרשנים מבין רבים
 בעת 14 בתרבקה  הייתה הםולפי, הכתוב תיאור את יותר שהולם גיל המציעים 6אחרים במדרשים
 לימי שווים רבקה של חייה ימי :אחרת קביעה על מתבסס המדרשים אחד שמציע החישוב. נישואיה

  :133 בגיל שמת ,קהתשל  ויחי
 שהרי כן שהוא לך תדע. כשנישאת רבקה היתה שנה עשרה ארבע בת אמרו. רבקה את בקחתו
 ושלש מאה חייה שני נמצאו. בריתא וכולא וקהת רבקה שוות שנותיהן זוגות ששת אמרו

 לו וישב הבאר על כשעמד שנים ושבע שבעים בן ויעקב עקרה היתה שנה עשרים. ושלושים
  7.אביו אצל בחזרתו בדרך שנים שתי ונשתהה לבן אצל שנה עשרים

, 99 בן יעקבהיה  פטירתה בשנתו 8,עקרה הייתה שנה 20. 133 בגיל רבקהנפטרה  זה חישוב לפי
   .14 בגיל נישאהש מכאן

 דעות ביעיםהמ מדרשים שני עם מתמודדים כיצד –אחת ה: שתי שאלות יש לשאול כאן
 מה – השתיים מבין החשובה והיא, אחרתהו? מהכתוב עולה אינה מהן אחתו אפיל כאשר ,קוטביות
  ?כתובה תיאור עם מתיישבת ינהשא למסקנה י"רש ואת המדרש את הביא
  :יבמות מסכת על בחידושיו ן"הרמב השיב הראשונה השאלה על       

 על משיבין ואין פירוש ."ָלה טַֹבת ַמְרֶאה ְמאֹד ְּבתּוְוַהַּנֲערָ " אומר הוא וכן נערה אלא בתולה אין
 להגיה נכון ואינו כשנשאת היתה ד"י בת וגורסין האגדה גרסת משנין הם לפיכך ...אגדה דברי

  9.הספרים
 פירושםו, רבקה של הגיל בקביעת הבעיה מקוראת  דההעקֵ  בזמן יצחק של גילו בקביעת ראו אחרים

  .ת באשר לגילו של יצחקאחרהנחה  על מתבססאכן 
 היא י"ורש ל"חז שכוונת, דברינו בפתח אברבנאל בדברי נרמזה כבר השנייה להלשא תשובה

  :לקורא להעביר רוצים שהם המסר את מבטא הגילציון ו ,אחרת
 משמשון ולמד צא. מדאי יותר ותכניעהו לבבו את תטה בבחרותו אדם כשיקחה האשה הנה כי
 אבינו והנה עוד נבקש מהול, לבבו את הטו נשיו כי ומשלמה בעוכריו היו שהנה נשיו עם

  . ואוכל העץ מן לי נתנה היא עמדי נתת אשר האשה אמר הראשון
 לעצות להתפתות נוטה גבר שבו הבחרות גיל את שיעבור כדי 40 גיל עד יצחקהתעכב  זה פירוש לפי

 אתכז לסכנה מקור ותילה יכול שאינה שלוש לבת הנישואים מבטיחים לפיתוי נוספת הגנה. האישה
 מטותה עצות תבהשא ניסיון כל לה ואין ,הנשים בחכמת מלומדת אינהעדיין  היא. הרך להגי מפאת
 אישיותה את להדגיש ובאה מטפורית היא רבקה של הגיל דברב הפרשנית הקביעה. הבעל לב את

 בדוגמאות כמו ,נכונים לא לכיוונים  בעלהרצון את להטות הנשים ככל נטייה בה דבקה שלא ,הזכה
  .הראשון ואדם שמשון, המלך שלמה – לאברבנא שהביא
 לומדישל  דורותה פני את הצופה כמחנך י"רש של מדרכו שנלמד הסברכאן  להציע מבקש אני
 בתקופת שחי ,י"רש 10.בשלמותם לפגוע שעלולים פירושים מפני האבות על להגן ומבקש ,התורה

 
 . שם ן"רמב וכן :סא תויבמ מסכת א"הרשב חידושי   4
 .שם י"רש  5 
 .שנז פסקה "הברכה וזאת" פרשת דברים ספרי וכן א פרק) ליינר (רבה עולם סדר ,למשל   6
 .כ:כה תולדות פרשת ,הגדול המדרש  7 
 .לא פרק" חורב "–) היגר (אליעזר דרבי פרקי   8
  .:סא יבמות ,ן"הרמב חידושי   9
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 אתיות בסוגיות בטיםהמתל הקוראים לעזרת נחלץ, הנוצרים מצד ת ההשמצותואוויר הצלב מסעי
 המביא אנכי – ְּבכֶֹרךָ  ֵעָׂשו ָאנִֹכי: "י"רש מסביר שם. ועָׂש  מאחיו יעקב י"ע הברכה בתגנֵ  כמו קשות
, הפסוק מן העולה ההסבר שזהו סבר שאכן י"ברש חושדים איננו). יט:כז' בר( "בכורך הוא ועשו, לך

 הטעיה קרבן שהיה מי הרגיש גם ךוכ ,בספק מוטלת אינה אביו את יעקב של ההטעיה שאלת שהרי
 מלמדים ל"חז, ועוד זאת). לד שם( " ָאִחיָך ְּבִמְרָמה ַוִּיַּקח ִּבְרָכֶתךָ ָּבא ":המאוכזב ולעָׂש  שאמר, זו

 כרוכה שהייתה ארוכה לגלות יצא הוא :הזה המהלך בכל פסיבי שהיה אף מעשיו על שילם שיעקב
  .בזקנותו אביו את ולכבד לסעוד ותהזכ ממנו נמנעהבכך ו ,מאביו ממושכת בפרידה
 אביה מבית מאומה בה ידבק שלאכדי  ,כזה במדרש בחר י"שרש נראה רבקהשל  במקרה גם
 כבר כזה בגילש לומר המלעיזים כלל מאפשר 14- ל נישואיה גיל את שקבע מדרשה. הרמאים ואחיה
 ייעצהש פלא מה .תהבי יושבי של קםוח לחם שהייתה הרמאות ממעשי ולמדה בבית מהאווירה ספגה
 בתרבקה רק  הייתהלפיו ש בפירוש בחירה. י להימנע" מכך ביקש רש!?אביו את לרמות יעקב לבנה
 ובאה ,מאומהעדיין  ספגה לא צעיר כה גילב. מזה משהו בה דבק שמא דחש מכל התוא מנקה ,שלוש
 מתבנית ולאה ּבמלִ  בדתה לא ועָׂש  לפני בברכה לזכות את עצתה ליעקב .רבב מכל נקייה אברהם לבית
 ּוְׁשֵני ְּבִבְטֵנךְ  גֹוִים גֹיִים ְׁשֵני ָלּה' ה ַוּיֹאֶמר" :אליה' ה של מדבריוהיא למדה זאת כנראה . מולדתה נוף

  .)כג:כה(" ָצִעיר ַיֲעבֹד ְוַרב ֶיֱאָמץ ִמְלאֹם ּוְלאֹם ִיָּפֵרדּו ִמֵּמַעִיךְ  ְלֻאִּמים
  

  

 
 על נוצרי- היהודי הפולמוס של ההשפעה את מתארה ,גרוסמן אברהם' פרופ של ממחקריו למדתיזו  גישה על  10

 א חלק, ויצירתו דמותו – י"רש: בתוך "י"רש של לדמותו קווים – ושליחות מהפכנות" : ראו.י"רש לש פרשנותו
' לפרופ תודה. ט"תשס, ישראל לתולדות שזר זלמן מרכז, )עורכים(' ש ויפת' א גרוסמן ,למקרא י"רש פירושי
  .אלה דברים בכתיבת עצותיו על גרוסמן

  
מרצה במחלקה לתולדות ישראל ובתוכנית ליהדות זמננו ,  שדה אליהו חבר קיבוץ הואר דורון דנינו"הרב ד  * 

חבר בארגון הרב דנינו  .ב"במכללה החרדית בירושלים ובמדרשת הבנות בעין הנציוכמו כן מלמד , הבאוניברסיט
 .רבני צוהר


