תשפ"א

פרשת חיי שרה

ענן דלת נר ועיסה – מאוהל שרה לאוהל רבקה
ַויְבִ ֶאהָ יִצְ חָ ק הָ אֹהֱ לָה שָ ָרה ִאּמֹו ַוי ִַקח ֶאת ִרבְ ָקה ו ְַת ִהי לֹו ל ְִאשָ ה ַויֶאֱ הָ בֶ הָ ַו ִינָחֵ ם יִצְ חָ ק ַאח ֵרי ִאּמֹו( :ברא' כד

סז)1.

בראשית רבתי על הפסוק  -אהבת האדם אחרי אשתו
עד שלא נשא אדם אשה אהבתו הולכת אחר הוריו .משנשא ,אהבתו הולכת אחר אשתו ,שנאמר" :וינחם יצחק
אחרי אמו"2 .
בראשית רבה ס טז פרשת חיי שרה – מאוהל שרה לאוהל רבקה
"ויביאה יצחק האהלה שרה אמו" (בראשית כד סז) .כל ימים שהיתה שרה קיימת היה ענן קשור על פתח אוהלה,
כיון שמתה פסק אותו ענן ,וכיון שבאת רבקה חזר אותו ענן 3.כל ימים שהיתה שרה קיימת ,היו דלתות פתוחות
לרוחה ,וכיון שמתה שרה פסקה אותה הרוחה ,וכיון שבאת רבקה חזרה אותה הרוחה .כל ימים שהיתה שרה
קיימת ,היה ברכה משולחת בעיסה ,וכיון שמתה שרה פסקה אותה הברכה ,כיון שבאת רבקה חזרה .כל ימים
שהיתה שרה קיימת היה נר דולק מלילי שבת ועד לילי שבת ,וכיון שמתה פסק אותו הנר ,וכיון שבאת רבקה
חזר.
דור אבות ו ִאמהות
נר מהבהב
חולף בשיבה
ִמשבת לשבת
ודור בנִים ּובנות
כמה הלב
בא ב ִתפארה
לבן או לבת
שּוב מ ִאיר ודולק
ענן קשּור
הנר שכבה
רחם סגּור
שּוב סוכְך וחובק
ברכה בעִ סה
הענן שכלה
מהּולה בלּולה
שּוב ּתופחת העִ סה
ב ִדמעה של ִשמחה
ִחּומים של אהבה
בנ ִ
בע ִתירה ּותפִ לה
ודלת לעולם פתּוחה בִ רוחה
ודלת העולם נעּולה

שבת שלום מחלקי המים
 1מפרש רמב"ן" :ויאהבה וינחם  -ירמוז שהיה מצטער מאד על אמו ורחק ממנו מנחם עד שניחם באשתו באהבתו אותה".
 2כך אירע ליצחק שנישואיו עם רבקה באו לאחר פטירת אמו והם שניחמוהו .אבל בכל אדם ,אהבת האשה גוברת על אהבת ההורים
ושיאריכו ההורים ימים) ,ראה מדרש ילקוט שמעוני חיי שרה רמז קט שמתבסס על הפסוק בפרשת בראשית" :וינחם יצחק אחרי
אמו  -רבי יוסי אמר :שלש שנים עשה יצחק אבל על אמו ולאחר שלש שנים לקח את רבקה ושכח אבל אמו .מכאן אתה למד ,עד
שלא לקח אדם אשה אהבתו הולכת אחר הוריו ,לקח אדם אשה אהבתו הולכת אחר אשתו שנאמר :על כן יעזב איש את אביו ואת
אמו וגו'  -וכי יעזוב איש את מצות כַבֵ ד? אלא שאהבת נפשו דובקת אחרי אשתו שנאמר ודבק באשתו" .אבל במדרש אגדה (בובר),
שיטה אחרת" :וינחם יצחק אחרי אמו .כל זמן שאמו של אדם בחייה אהבתו הולכת עם אמו ,מתה אמו אהבתו הולכת לאשתו",
וכך גם מפרש רש"י " :דרך ארץ כל זמן שאמו של אדם קיימת כרוך הוא אצלה ,ומשמתה הוא מתנחם באשתו".
 3הענן שהיה קשור על ראש הר המוריה בדרך לעקידה (בראשית רבה נו א) ,נקשר כאות של חיים באוהל רבקה.
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