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 צדקות יצחק ורבקה
 
 

 כא -בראשית פרק כ"ה פס' יט
ק:  ת־ִיְצָחָֽ יד אֶּ ם הֹוִלֹ֥ ם ַאְבָרָהָ֖ ן־ַאְבָרָהָ֑ ק בֶּ ת ִיְצָחָ֖ ה ּתֹוְלד ֹ֥ לֶּ ֵ֛  )יט( ְוא 
ל֙   ה ַבת־ְבתּוא  ת־ִרְבָקָ֗ ֹו אֶּ ה ְבַקְחּתִ֣ ים ָשָנָ֔ ן־ַאְרָבִעִ֣ י ִיְצָח֙ק בֶּ ֹו  )כ( ַוְיִהִ֤ י לֹ֥ ן ָהֲאַרִמָ֖ ֹות ָלָבֹ֥ ם ֲאחֵ֛ ן ֲאָרָ֑ י ִמַפַדָ֖ ֲאַרִמָ֔ ָהָֽ

ה:   ְלִאָשָֽ
ה ִא  ַהר ִרְבָקֹ֥ ר לֹ֙ו ְיקָֹוָ֔ק ַוַּתָ֖ תֶּ ָעִ֤ וא ַוי  ה ִהָ֑ י ֲעָקָרָ֖ ֹו ִכֹ֥ ַכח ִאְשּתָ֔ יקָֹו֙ק ְלנ ִ֣ ק ַלָֽ ר ִיְצָחִ֤ ְעַּתַּ֨ ֹו: )כא( ַויֶּ  ְשּתָֽ

 
 רש"י שם פס' כא 

 הרבה והפציר בתפלה:   - ויעתר
 
נתפצר ונתפייס ונתפתה לו, ואומר אני כל לשון עתר לשון הפצרה ורבוי הוא וכן )יחזקאל ח    - יעתר לוו

יא( ועתר ענן הקטרת, מרבית עלית העשן, וכן )שם לה יג( והעתרתם עלי דבריכם, וכן )משלי כז ו( 
 נעתרות נשיקות שונא, דומות למרובות והנם למשא. אינקריישימינ"ט ]רבוי[ בלע"ז: 

 זה עומד בזוית זו ומתפלל, וזו עומדת בזוית זו ומתפללת:  -כח אשתו לנ
 
 
 

 דברי דוד שם 
]ויעתר לו[ נתפצר ונתפייס ונתפתה לו. צריך ביאור על ג' לשונות אלו. ונראה שהביאור הוא ע"ד שכל  

לדבר מי שאינו מרוצה עם חבירו וצריך לבקש הרבה באיזו שאלה ממנו צריך תחילה רשות שיניח לו 
הרבה, אח"כ יראה לו שאין בלבו עליו שום נטורה, ואח"כ מתקרב יותר אל עצמו ממש. על זה שייכים  

ג' לשונות אלו. ריבוי דברים, ריצוי, ופתוי. דלשון פתוי הוא קירוב ממש כלשון: יפתה איש בתולה, 
 ... וע"כ כאן שאמר תחילה עתר הוא רבוי ומביא אח"כ לידי ריצוי ואח"כ לפתוי

 
 
 ש"י שם ר

 לו ולא לה, שאין דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשע לפיכך לו ולא לה:   - ויעתר לו
 
 
 

 רש"י שם פס' כ 
וכי עדיין לא נכתב שהיא בת בתואל ואחות לבן ומפדן ארם, אלא   - בת בתואל מפדן ארם אחות לבן

 מעשיהם:להגיד שבחה שהיתה בת רשע ואחות רשע ומקומה אנשי רשע, ולא למדה מ
 

 משכיל לדוד שם 
קשה, דאדרבה הצדיק בן רשע מסתברא דעדיף טפי. שאע"פ שהיה לו   – ויעתר וכו' שאין דומה וכו'

 ממי ללמוד לא למד. ורש"י גופיה הביא לעיל להגיד שבחה שהיתה בת רשע וכו'.
ונראה לי דלעולם לענין חשיבות טפי חשוב צדיק בן רשע וגדול זכותו כדאמרן מ"מ לענין תפילה אינו  

שה בקשתו. והרי הוא דומה למאי דאיתא בגמ' כשחלה בנו  דומה וכו'. וצדיק בן צדיק מהני טפי לשתע
של ריב"ז שלח אצל ר' חנינא בן דוסא להתפלל עליו והניח ראשו בין ברכיו והתפלל וחיה. ואמר ריב"ז  
אלמלא הטיח בן זכאי וכו'. ואמר לו אשתו וכי הוא גדול ממך. אמר לה לאו אלא הוא דומה כעבד לפני  

 לו ואני דומה כשר לפני המלך עי"ש המלך שהוא בן בית ורגיל אצ
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א"כ הכי נמי הצדיק בן רשע הוא דומה כשר לפני המלך שהוא חשוב טפי מן העבד. ומיהו אפילו הכי  
אינו קרוב למלך ואינו רגיל אצלו ולכך אינו קרוב שימלא שאלתו מיד אבל הצדיק בן צדיק הוא קרוב 

 טפי שקדושתו קדומה מצד אבותיו והרי הוא כבן בית. 
 
 

 דברי דוד שם פס' כ 
]בת בתואל וכו'[ אלא להגיד שבחה כו'. קשה מאי בעי הכא בהך שבח. ותו דכבר ידענו שהיתה בת  

בתואל ואחות לבן לעיל, וממילא יש שבח שלה, ותו יש לדקדק מ"ש רש"י אחר זה: 'לו, ולא לה שאינו  
תפלתה. ותו לשון רש"י  דומה כו'', דכיון שנתכוין הכתוב לשבחה למה הזכיר גנותה שלא נתקבל  

שסיים 'לפיכך לו ולא לה' האי 'לפיכך' הוא מיותר לגמרי. ונראה דהכתוב בא כאן לקשור הענינים  
ביחד, דהיינו שבא לומר שיצחק היה בן אברהם ממילא היה צדיק בן צדיק ורבקה היתה בת רשע, 

יון שאינו דומה כו' ודבר ואמר בזה דאע"ג שיש שבח מצד צדקות שלה, מ"מ 'ויעתר לו ה'' ולא לה, כ
זה נתכוין הכתוב לגלות לנו. וזהו שכתב רש"י 'לפיכך כו'' אין זה כוונת רש"י עצמו, אלא הכתוב אומר  

 האי 'לפיכך כו'', כלומר כיון שזכרתי לך שזה צדיק בן צדיק והיא בת רשע, ע"כ: ויעתר לו ולא לה: 
 
 
 
 
 
 
 


