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פרשתנו עוסקת באריכות גדולה בסיפור הבאתו של יצחק 
העבד  אליעזר  של  בתיווכו  רבקה,  עם  הנישואים  בברית 
הנאמן. שמעתי ממו"ר הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א 
שהתורה מאריכה בסיפור שיחתן של עבדי אבות ומקצרת 
שאת  משום  בנים,  של  לתורתן  השייכים  הלכה  בענייני 
וקיצורי  רמזים  מתוך  גם  ולדרוש  ללמוד  אפשר  ההלכות 
חיים  ודרכי  טובות  מידות  ישרות,  הנהגות  ואילו  לשון, 
פרשה  וחוויתי.  ארוך  סיפור  ידי  על  אלא  ללמוד  אפשר  אי 
הנישואים  מוסד  על  להתבונן  עבורנו  הזדמנות  מהווה  זו 
הישראלי, כפי שהוא מצדו החווייתי והערכי ולא רק מצדו 

ההלכתי והפורמאלי. 

של  משפחתה  ובין  אליעזר  שבין  בשיח  מאריכה  התורה 
רבקה, שנועד לרצות אותם. במקביל אליעזר מרבה במתנות 
לרבקה עצמה, ומעטר אותה בזהובים ובתכשיטים מיוחדים. 
נתינת תכשיטים לאישה מוכרת בהלכה כמעשה קידושין 
כמקובל מזה דורות רבים שהחתן מוסר טבעת לכלה תחת 
החופה ואומר לה: "הרי את מקודשת לי". פעולה הלכתית זו 
היא פעולת קניין, שעל ידה נכנסת הכלה לרשותו של החתן 
ונאסרת להינשא לאנשים אחרים. בפרשתנו נוסף גוון בעל 
ערך לנתינת התכשיטים – התכשיטים הם לא רק אמצעי 
לקניין, אלא הם נועדו גם בשביל לכבד את האישה, לשמח 
את לבה ולגרום לה לרצות לעזוב את בית אביה ולבוא לבית 

בעלה. 

האישה  של  הלב  בשמחת  להסתפק  לכאורה  אפשר  היה 
וברצונה לחבור לאיש שמעוניין לשאת אותה לאישה, וצריך 
להבין אפוא מדוע הוסיפה התורה לעניין טבעי ואנושי זה 

גם ערך פורמאלי קנייני. 

לשם כך נעיין בדברי הרמב"ם בתחילת הלכות אישות1:
"קודם מתן תורה היה אדם פוגע אשה בשוק, אם רצה הוא 
בינו לבין עצמו  ובועלה  והיא לישא אותה מכניסה לביתו 
שאם  ישראל  נצטוו  תורה  שנתנה  כיוון  לאשה.  לו  ותהיה 
עדין  בפני  תחילה  אותה  יקנה  אשה  לישא  האיש  ירצה 
וליקוחין אלו מצות עשה של  ואחר כך תהיה לו לאשה... 
תורה הם... ואשה שנקנית באחד משלשה דברים אלו היא 

הנקראת מקודשת או מאורסת".

הרמב"ם מסביר שהשינוי היסודי בין הנישואים שקדמו למתן 
הקידושין,  במעשה  הוא  התורה  שחידשה  לנישואים  תורה 
עמה  בא  שהוא  קודם  לבעלה  נקנית  שהאישה  בכך  כלומר 

במגע גופני.

שחידשה  שבנישואים  השינוי  את  ומגדיר  ממשיך  הרמב"ם2 
התורה: 

"קודם מתן תורה היה אדם פוגע אשה בשוק אם רצה הוא 
והיא נותן לה שכרה ובועל אותה על אם הדרך והולך לו... 
משנתנה התורה נאסרה הקדשה... לפיכך כל הבועל אשה 
לשם זנות בלא קידושין לוקה מן התורה מפני שבעל קדשה". 
צורת  את  אפוא  מבטל  התורה  שחידשה  הנישואים  מוסד 
זה  לקשר  שנתן  בכך  מקריות,  על  בנוי  שהיה  הזוגי  הקשר 
חותם הלכתי מחייב. התורה הפכה את מערכת הקשר הזוגי 

למערכת של ברית, שמשמעותה קשר קבוע, יציב ומחייב. 

הרב סולובייצ'יק3 ניסח רעיון זה כך:
"האהבה היא מרכיב חשוב מאוד בייסוד קהילת הנישואין 
ובתמיכה בה... ועם זאת, צמצום מהותם של הנישואין לעניין 
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עיונים בפרשת חיי שרה עפ"י הרמב"ם



האהבה בלבד, כמוהו כבניית מיבנה מפואר על אדמת חול 
לקבוע  אפשר  שאי  מפני  ובראשונה...  בראש  טובענית. 
בדיוק את מידת הכנות והעומק של רגש האהבה. פעמים 
וחולפת...  שטחית  לתחושה  ביטוי  רק  הוא  מעטות  לא 
תימשך  זמן  כמה  מראש  לחזות  יכול  אינו  איש   – ושנית 
ואמיתי  כן  זה  ויהיה  הרגש,  של  התמדתו  כושר  האהבה. 
ניתן  אהבה   – ושלישית  בספק.  יוטל  תמיד  שיהיה,  ככל 
להרעיף על הרבים, ואין היא בהכרח מוגבלת לאדם אחד. 
על כן מעמידה ההלכה כבסיס לפעולתה לא את התחושה 
המודעות  את  אלא  הזוג,  בני  אהבת  של  הסובייקטיבית 

האובייקטיבית למחויבות שבנישואין". 

הרגש הוא בר חלוף, ואילו הברית היא דבר קבוע ומתמיד. 

הדגשה עקרונית זו מובילה לרעיון עמוק נוסף, אופייני מאוד 
למשנתו של הרמב"ם: קשר של ברית הוא קשר שמסיט את 

המבט מההיבט החושני, הבלתי נשלט, להיבט האידיאלי.
הרמב"ם במקומות רבים4 מגנה בחריפות את חוש המישוש, 

את התאווה החושנית, שבקשר שבין איש לאישה:
ואמר  במידות  אריסטו  ביאר  חוש המישוש, אשר  "ובכלל 
שהחוש הזה הוא חרפה לנו. ומה יפה מה שאמר! ומה נכון 
הוא שהוא חרפה! כי הוא לנו מבחינת מה שאנו בעלי-חיים 

ולא יותר, ככל הבהמות. אין בו דבר מעניין האנושיות". 

הרמב"ם מדגיש שהנישואים בתפיסה שהתורה מחנכת אליה 
מצומצם  מקום  תופס  המוחשי  הקשר  ברית.  של  קשר  הם 
קשר  הקשר.  של  תוכנו  כל  על  משתלט  שאינו  מקום  יותר, 
חיצוניים  ריגושים  על  בנוי  להיות  יוכל  לא  לעולם  ברית  של 
ומקריים, שכן הם ברי חלוף, אלא הוא מבוסס על קשר פנימי 

ואמיתי. 

אליעזר  של  דרכו  בבסיס  שעומד  הוא  זה  שיסוד  נראה 
לאליעזר  ברור  ליצחק.  המתאימה  האישה  אחר  בחיפוש 
שאישה שתכרות ברית עולם עם יצחק צריכה להיות אישה 
שתתאים אל דרך החיים שלו. אישה שעולם החסד של בית 
ברית  של  קשר  ליצור  מנת  על  מבשרה.  בשר  יהיה  אברהם 
לעולם  שתתאים  מי  את  יצחק  עבור  מחפש  אליעזר  עולם 

האידיאלי שלו ולצדדים העיקריים באישיות שלו.

את  מוצאת  אינה  האהבה  ברית,  של  קשר  שהם  בנישואים 
הולכת  היא  אלא  דווקא,  הקשר  של  בראשיתו  סיפוקה 
ומתפתחת. הקשר החושני מוצא את סיפוקו בעוצמה רבה 
יותר בתחילת הדרך, ואילו הקשר הפנימי רק הולך ומתעצם, 

בני הזוג קשרי  בין  נוצרים  ומתעמק. עם הזמן שעובר,  הולך 
הערכה וידידות עמוקה, משום שהם מכוונים יחד אל תכלית 

עליונה. 

כך מוצאים בפרשתנו אצל יצחק אבינו, כפי שהתורה מתארת: 
ַוְּתִהי לֹו  ִרְבָקה  ֶאת  ַוִּיַּקח  ִאּמֹו  ָׂשָרה  ָהאֱֹהָלה  ִיְצָחק  "ַוְיִבֶאָה 

ה ַוֶּיֱאָהֶבָה, ַוִּיָּנֵחם ִיְצָחק ַאֲחֵרי ִאּמֹו" )בראשית כד, סז(. ְלִאּׁשָ

ובכך קובע את  יצחק מוביל את רבקה אל האוהל של אמו, 
ביתו כהמשך ישיר של בית אביו ואמו –  בית של חסד, בית 
של עבודת א-לוהים5. רק מתוך כך, ורק כהמשך לכך מתעצמת 

האהבה – "ויאהבה", כפועל מתמשך שהולך ומתעצם. 

של  סוגים  שלשה  מונה  הרמב"ם  אבות6,  למסכת  בפירושו 
חברויות:

"החברים – שלושה מינים: חבר תועלת, וחבר נחת, וחבר 
מעלה. 

השותפים,  שני  כחברות  הוא  הרי  התועלת,  חבר  אמנם 
וחברות המלך וחייליו. 

ואמנם חבר הנחת, הרי הוא שני מינים: חבר הנאה, וחבר 
בטחון. 

לנקבות   הזכרים  כחברות  הוא  הרי  ההנאה,  חבר  אמנם 
וכיוצא בה. 

ואמנם חבר הבטחון, הרי הוא שיהיה לאדם חבר שתבטח 
נפשו בו, לא ישמר ממנו לא במעשה ולא בדיבור, ויגלה לו 
כל עניניו, הנאה מהם והמגונה, מבלי חשש ממנו שישיגהו 
בכל זה חסרון, לא אצלו ולא אצל זולתו. כי אם יגיע לנפש 
נחת בשיחתו  רוב  – תמצא  לזה השעור  בטחון באיש עד 

ובחברותו. 
ואוהב המעלה, הוא שתהיה תאות שניהם וכוונתם למטרה 
בהגיע  בחברו  להעזר  אחד  כל  וירצה  הטוב,  והיא:  אחת, 
הטוב ההוא לשניהם יחד. וזה הוא החבר אשר ציוה לקנותו, 

והוא כחברות הרב לתלמיד והתלמיד לרב".

נראה לומר שהתורה בקׂבעה את הקשר החברי שבין בני הזוג 
כקשר של ברית קבועה מכוונת לזוגיות האידיאלית. הזוגיות 
החברות,  של  המרכיבים  כל  את  בתוכה  אוצרת  האידיאלית 
והגורם המייצב של הקשר הוא חברות המעלה. התכלית של 
כך קשר שכזה  ומתוך  היציבות,  לו את  הנותנת  היא  הקשר 
מקיים את רגש ההנאה בצורתו הבריאה, מספק את התועלת 

ויוצר ביטחון מלא, שיתוף ואמון הדדי.
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מכך  נובעת  יצחק  של  האהבה  זה  לפי  אמיה".  שרה  כעובדי  עובדהא  תקנין 

שהוא רואה את מעשיה של רבקה כשל אמו שרה.
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