נפש הפרשה

בס"ד.
לנוכח אשתו.
על זוגיות יהודית מקורית
) (2סדור תפלה  -נוסח ספרד  -סדר שחרית ליום שבת  -נשמת
ְבּפִי יְשׁ ִָרים תִּ תְ רוֹמָם.
שׂפְתֵ י צַדִּ יקִים תִּ תְ בּ ַָרְך.
וּ ְב ִ
וּ ִבלְשׁוֹן ֲחסִידִ ים תִּ תְ קַדָּ שׁ.
וּ ְבק ֶֶרב קְדוֹשִׁים תִּ תְ הַלל.
) (2ספר בראשית פרק כו

שׁתו.
שׁתִּ ים ְבּעַד ַהחַלּוֹן ַויּ ְַרא ְו ִהנֵּה יִ ְצחָק ְמ ַצחֵק ֵאת ִר ְבקָה ִא ְ
שׁקֵף ֲאבִי ֶמלְֶך ֶמלְֶך ְפּ ִל ְ
אָרכוּ לוֹ שָׁם ַהיּ ָ ִמים ַויּ ַ ְ
ַויְהִי כִּי ְ
תרגום יונתן על בראשית פרק כו פסוק ח
והוה יצחק חאיך עם רבקה אנתתיה:
) (1ספר בראשית פרק כה
שׁנָה ְבּ ַקחְתּוֹ ֶאת ִר ְבקָה בַּת בְּתוּאֵל ָהא ֲַרמִּי ִמפַּדַּ ן א ֲָרם ֲאחוֹת ָלבָן ָהא ֲַרמִּי לוֹ ְל ִאשָּׁה:
אַר ָבּעִים ָ
)כ( ַויְהִי י ִ ְצחָק בֶּן ְ
שׁתּוֹ כִּי ֲעק ָָרה הִוא ַויֵּעָתֶ ר לוֹ י ְדֹוָד וַתַּ הַר ִר ְבקָה ִא שתו
)כא( ַויֶּעְתַּ ר י ִ ְצחָק לַידֹוָד לְנֹכַח ִא ְ
) (2רש"י על בראשית פרק כה פסוק כא
לנכח אשתו  -זה עומד בזוית זו ומתפלל וזו עומדת בזוית זו ומתפללת )יבמות ס
ספר בראשית פרק כז
)לג( ַויֶּח ֱַרד י ִ ְצחָק ח ֲָרדָ ה גְּדֹלָה עַד מְא ֹד וַיּ ֹאמֶר מִי ֵאפוֹא הוּא ַהצָּד ַצי ִד ַויָּבֵא לִי וָאֹכַל מִכּ ֹל ְבּט ֶֶרם תָּ בוֹא ָו ֲאב ֲָרכֵהוּ גַּם בָּרוְּך י ִ ְהי ֶה:
רשב"ם על בראשית פרק כז פסוק לג
גם ברוך יהיה  -שמיהר לעובדני וגם ידע שבעצת רבקה עשה הכל והיא היתה מכרת בו שראוי לברכות:
) (22-23זוהר חלק א דף קלז/ב
אבל יצחק צלי על אתתיה ,בגין דהא איהו הוה ידע דלאו איהו עקר אלא אתתיה ,דיצחק הוה ידע ברזא דחכמתא ,דיעקב זמין
למיפק מניה בתריסר שבטין ,אבל לא ידע אי בהאי אתתא אי באחרא ,ועל דא לנכח אשתו ולא לנכח
תרגום יונתן על בראשית פרק כה פסוק כא
אזל יצחק לטוור פולחנא אתר דכפתיה אבוי והפך יצחק בצלותיה דעתיה דקוב"ה ממה דגזר על אנתתיה ארום עקרא הות גביה
עשרין ותרתין שנין ואתהפיך בגיניה דעתיה דקוב"ה ממה דגזר עליה דאף הוא הוה עקר ואתרוח ואתעברת רבקה אנתתיה:
ספר בראשית פרק כד
וַתִּ שָּׂא ִר ְבקָה ֶאת עֵינֶי ָה וַתֵּ ֶרא ֶאת י ִ ְצחָק וַתִּ פּ ֹל ֵמעַל ַה ָגּמָל) :סה( וַתּ ֹאמֶר אֶל ָה ֶעבֶד מִי ָהאִישׁ ַה ָלּזֶה הַהֹלְֵך ַבּשָּׂדֶ ה לִקְ ָראתֵ נוּ וַיּ ֹאמֶר
ָה ֶעבֶד הוּא אֲדֹנִי וַתִּ ַקּח ַה ָצּעִיף וַתִּ תְ כָּס:

תרגום ירושלמי על בראשית פרק כד פסוק סה
)סה( ונסיבת רדידא ואתצמצמת ביה:

