
 הפ' בקריאת קולותיהם את וישתפו רגליהם על התלמידים יעמדו "ם""ולא
 קריאת יבין גניה.ם דתויד לימוד בין הקשר אח נם המורה ייניכרן, ! ישראל" כל "לעיני עדהייחרה

 עפו מעל ז' יבואני -הבדל במיה, היושב הפורי, ואמר אי : יבטוףוהענה,ן הפסוק. לוברי מיוהד סעפ מוסיף הקורא הקוי בביה"כ.והתורה
 ואהבתה מתווה ידועת במפנת ושט יד לו ים העברית.. גישון ומובר בארש,והעשב
 ! וירכה - באן "מוצעת השיטה בדרך ילכת ינסה-;א 'שראל. ילדי',נקרב

 אבדת מעקף / תקוה( פתח - "עליה. )מיסד בכרךיהושבע

 במסגרת בשנת היידיפ למדו אשר שיעורית למספי כסיכום יראות יש הזה המאמר1"ת

.פרשי
"yllen לגית-הספי, גם כמתאימה יי וראית לימוד שי 11 דרך ותוידומ(. )ה--שרה 

למה11,
 הסדר. יפי רשיי עם תורה יפה שימתן אחרי השלישה או השני
 בתורה ימדו אשר את כי הכרה, לידי תימירי את יצביא רוצה אני ,הןבלימוד

 יוחר, מסביר חדש, באור נראים הם היום הנה כשעתם, הגברים היו יפים וגםאשתקד,

 להתרומם - התורה על שנה שנה בעברנו החובה וזאה הכונה זאת הלא כי ומוסיף.מעניין
 גס ;גיא ואת הכרה ומתוך ושמהים. מאירים הזשיס אופקים תמ.1 בה ויראותגלימוינו

 בצפונותיה, ולהעמיק בה להגות יש כי יראו אשר ה, ר ו ת ת ב ה א ל אתנו תלטידינואת

 ביימוד;ה יבנו את תרחיב שהיא כבי בה, להקש לנו עוד 5יר ש,,כי
 מי?1 בולו הנא, שים התורד שהיכי ידעת נתבונן כי י". תו ייראת ם1,ומכאן

 במפרשי הבדול זה כדברי וביראה, באימה להיכנס יש אלין כאהל. והסיפ~ריס דחוסת -נלהג
 ואייו ונסהריה. גדלותה ביטח כמההלך ינו נראה ייסורה אשי הימב"ן. היאשונים,דתורה

Tnb~pnaהצפונים / תורה סתרי כנגד קצרה ודעתי קטנה חבטתי "כאשר : מתנצל הוא 
- / בחדרה הסמכיםבגיתה,  -  -  צו(, קים, )תהלים מאד- מצותך רתכה קץ ראית הכלה לכל 

 החויה. בו דיברה אשר האדם אח ייסוד תושא. הוא השיעור כיןתעיית
 לאכות, שי ד;כינד דמוהם אה גקווש יהביז להיות ?ריכה והמסרה אדם.. -,התורה.וזאת
 ואשר הנאמניפ, התורה מלרג' הורוו אשר כבי ובגויותו, גשימותו אהד כייראות,
 "1.י. בדבר' ,וס1ד1מיהםממכו

 אים היהם, גפרתי החורה מאריכה שבהם האבות, מעשי עי,הסיפורים

 שי מתורתפ אבות עבוי של שיחתן "יפה יימוד. התויכה תורה אם כי יעצספ,סיפוריי
 כחותמ~מ- ויראותמ להביס האבות, שי קורותיהם בכי יהעפיק יש כן ועל ס(.בנים"ן,)ב"י

מוכ;י"
 ~סובה פ.. י ן ב ל ן מ י ס ת 1 ב א י ש ע .מ - דאיותיו. בכל ישראל עפ יקורות

 את לנו הורישו הפ אשר בקווש, מלכות הליכות ח"הם, בהליכות להתבונן לתורההיא
 יעקב. ואלוקי יצחק ואלוק' אברהם אלוקי עולם, ומלך חיים באלקיםאמונתם

--2,4 

מתוך: "מעיינות" א, מאסף לעניני חינוך והוראה, עורך: חיים חמיאל, ירושלים 1963
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 ובמתגנו במשאם וגשיגם, בשיחם ארם. ככני לראותם התורה לנו שנתנה יפהומה
 נשגבים עתידים ובהכסחות ה' במתנות שמהים כשהם אנשים. ועם אלוקים עםובשרותם
 תמונות אלה כל בנימי גידול ובצער גולה בנדודי ברעב, ומת=מרים מהנסים וכשהםלזרעם,
 בלבבט ולההפלל בהם ללמוד צחינז אשד אדם, זהסאדת גוזלה-וגבורה תוס' רביחסם

 י. אבות למעשי מעשי יגיעו מתי*מך:
 הללוי שבגףפורים היפה מן הרבה דמיוננו בכנפי לנו צררה דינקותא גירסאאמנם,

 ומוסר. תורה גופי שהם רבים עיקרים לראות אז מאתנו נמנע דעהנו מקוצראך
 גא יהיו שנה, שנה ההאבוע פרשה על ובעברנו בהם, לימודינו בכל היום כןועל
 להאיר נקח ומהם האבות של דיוקנם דמות לנו ונבהיר ונשלימם בהם נחדש כחרשים.בעינינו
 ארחותינו. אתבאהבה

  נטצשרם הם שגהורה האדם לימון עם כי  הזאת. הדרך את מחבבים הס אףההלמידים
 רב וברגש הפועלות. הנטשות של ובשמחתם בצערם משתתפים והם עצמם. אתלומדים

 וקני כטעם ונמלאים עמוקים לדברים מכינים שבהם הקטנים גם אשר יש הישרהובתומהם
 יכתש צריך אך הסורה מנה. גדול והמוסרי השכלי נפיתוה לך ,אין חו.י. וביעתהמפרשים
 לימוד אגב וליצור למקום, ממקום עניין באותו להביא עינו. יעזרו והם תורה, שללאמיתה
 ואת 1ע11 אחריהם. בחורה הבאיך בכי נם וגו האסהוה, או רחבות אחן שיימה,של.ימות

 ומטעימים ם י ש ר פ מ כ ולראותם הכתובים אל הקרובים חו"ל מדרשי לשלב - עיקר,מצאתי
 אשר כצל דטוהם את ולציר האבות במעשי להבין ;אסן כמוהם מי כי בקוישם. העניןאת

 באר. וברוח שירה ברוח לנו לרשום הםהשגילו
 עוד יש לעצמן טות כאגדות חז"ל דברי את הרואים אלה של מלבם להוציאוכוי
 מקרא של יפספסו לא ;ם אם אשר אופן ?ור שסיף בנה אך איהרס. באריכות.יכתוב

 יש -
 כמעשה r~g ילמד המתקשות המוריפ ה6 רבם התלמייים. לשי המורש לגרי אתיקרוא
 : במאמרם התורה קדושת מאור שנסכו תה"ל בדברי להסתהע שטוב ראיתי ואני ותמר.יהודה
  עסוקים היו שבטים יז0 נט, )ידמי' המהעבת את ידעתי אנכי כי פתח נחמן ב"ר שמואל"ר'

 ובתעניתו, 1PP1 עסוק ההה ראובן ובתעניתו, כשקו עסוק היה הוסף יוסק שלבמכירתו

 עומק היה התקכ"ה - אשה לו ליקח עסוק היה ויהודה ובהעניתו, בשקו עסוק ר,יהויעקב

 סוף. לב"ר משיח" של אורוובורא
 הקיעה אשד וקהיר היפה כל את ולמקרעו לס ולגלות יחשוף עליו_שוסה

 בשמה אעם הורה דברי כי לבונה בהם ללכת ;וכל לא אכן פסוקיה. קפלי בץ התורהינו

 היה לנס גם אשר רזיי שי לאורם בד4 ;הלך גן ועי ביבו. יקרוא הרויי לכל"הופש'
 כקודש, אבות שיח סול עמודם להליז ונהפלל ראשונים. במהר ומלניד כאולםד"צ

 מתורתך*. משלאות דאביטה עיני.גל



,,ן
רבקה,1  להגיד ב( כה, )ברא' הארמי לבז אחות ארם ממדו הארמי בת-בתואל,
 ממעשיהם למדה ולא רשע אנשי ומקומה רשע וניחות רשע בת שהיתהשבחה
 בין לשושנה דומהז היא' למה מגיניהם יוצאה שהיתה הזו, והצדקתון)רש",(.
dinthlהמים באר .א, אייעור עפ כשבאנו הקוומת בפרשה רבקה את הכדוואשוו,ן 7(. סג, )ב"ר 

 לה הרדנו אכן שנמה". על .וכוה רבקה הופיעה או השואבות. זאת יעת ערב,לעת
 ותענה הסוד אח תרע אשר המאושרה ההיה זאת מי אמרנו, העבו. גתפילתו'שלמאור
 אייעור ידע ~חש. ולא ואת היהה תפילה כי אשקה.... גמליך וגם .שה" מיד'1,יו

 .הסו בארץ. החסו אדוני והוא איוויו, אנרהס יבן אש" יקחת בא כיןשליהוהו,
 אושי בי, ה"ס7 גומית את שווא הנגוזה הבחיג" ואת "יתו כן ועי,ן,לאברהם..
 ותכל ותשקהו. ידה על כדה ותרד ר ה מ ת 1 אדני. שתה ותאמר, דהוחים". בין "כשושנה שאה, גס וכןוקרשעי
 נדה ותער ותמהר לשתת. כלו אם עד אשאב לגמליך גם ותאמרלהשקתו

 משותיו "ן הןהיא,, יח-כ(. )כד, גמליו לכל ותשאב לשאב הבאר אל עוד ץ תר 1 ~קתאל
~ff 

 יקבל ביתו יבוי אותה שלירד ",ריווה ווו אברהם,
 , ב(, )יח, ארצה וישחחו האהל מפתח לקראתם וירץן, ,אלהים.'

 קמה סאים שלש מהרי ויאמר שרה אל האהלה אברהם,.וימהר
 אל ויתן וטוב רך בקר בן ויקח אברהם ץ ר הבקר ואל עגוונ ועשי לושיסלת-

 מגוה. של ושמצה היאה מחוד יעשותו ץ 1 ר י היה לאברהם אשר ""סימ,,ן, - ~ . ו-ז(. )יח, 1fiR לעשותהנער,,וימהר
 כיה ותמלא העינה .ותרע - רבקה עשת" יםכןיין, ין. ?ריד שהוא ממה ויוהד גמש ש"מקבל סמה,ויותר

 "ורה כן ואחרי ותןל-
 האיש של גמליו עשרת - הגמלים לכל לשאוב פעמים הרבה ועלתה וחורהוירדה
- והגמלש לשתות. ביקש אשריןהזר  עמיו עמו אשר b~miwn וגס "?ו מן עוצו איורור "י4 הומן אותווכי,,ן) מאוה. הרב" שותים הם היא - המכבר. .אניות 

 זאת גם כי גמליהם, את להשקומ הטורחת הרכה לנערה לה עזרו לא ,.,והתפלאו
 לנתינה, יה~תה

- ה ע ד י המוסר. בצוק ראו' שדיה כמו כך, כל הסרחי,יי לה אמר ולא "סד. לעשות הזריזות רוב על השהומם היה : מפרשספורנו,,1 כ01. )כד, מחריש לה משתאה,והאיש  אופן מתוך יהכיר 

- ו כ ר ד ' ה ח י ל ? ה ה וזרתותה,חטיוות"  והחסו הטוב יד על יהיה אם 
 בבית ימיו בי ימד אוחה כי הרמוי., .החסד במיות לבהן יפה מזע ואליעזר!,ן,,קמור.
 אדוניו.',אברהם
 הכחת,ןאותה

 לעבדי
 יל(. מכד, וכו' ליצחק



 אגרים. שי יביתו יהיכנס וכדי הסדים וופלת שתהא ין היא ראוי" :רשיי
 אלך ותאמר הזהז האיש עם התלכי אליה ויאמרו לרבקהמקראו

 רוצים. אונכם אם ואף מעצמי.רש"י:
 קשה ;סיון משום זה "יה לה ם כי ~אס בההלמה. ~אמרה יבקה פסקהכך

 ,את בכל ייער. יא אשר אתרת, ארץ אל וילכת אמה בית ואת מצדתה אתיענוב
 הסבו? רוחה מקור אי הנערה משוך';משבה בי ושאהה. ;הושה תשובתה;שמעת
 אל רשן אשי מבית יברו" ומיהרה עשור, או ימים עזי ישהוה רשתה ולאבשד,

 צעקו. יבן אשה ויהיות העביי, אביהם שי ביהו הוא - הגדי החסוניח
 ויאהבה לאשה לו ותהי רבקה את ויקח אמו שרה האהלה יצחקויבאה

 סו(. )כד. אמו אחרי יצחקוינחם
 בהרחבה. וסיפרו ";-י גו ראו ויפה ~פרשת דרשני אוסר' בויו ה;""פסוק

 שמתה וכיון אהלה, פתח על קשור ענן היה קיימת שרה שהיתה הימיםכל

~OD
 ענן. אותו הזר רבקה שבאה וכין, ענן. אותו
 שמתה וכיון לרוהטה פתוחות דלתותיה היו קיימת שרה שהיתה הימיםכל

 רווחה. אותה חזרה רבקה שבאת וכיון רווחה, אותהפסקה
 שמתה ועיון בעירה משולחת ברכה היתה קיימת שרה שהיתה הימיםכל

 היה קיטמת שרה שמיתה ימים כל חורה. רבקה שבזפ; כיון ברכוג אותהפסקה
 רבקה שבאת וכיוז פסק. שרה שמתה כיון שבת, לילי עד שגת מלילי דלוקנר
 ' ' ' הנר. אותוחזר

 וקוצה בטהרה חלתה עושה אמו: כמעשי עושה שהיתה יצחק שראהוכיון

 בטהרה,חלתה
-  

 י טת. ס. )ב"ר אמו" שרה האהלה יצחק "ויבאה מיד
 : תרגמו וכן הפסוק את ח"ק אףואונקיוס

 ובז', אמו שרה  כעוברי עובדהא תקנין והא זמה למשכנא 'p~Sואעלה

 כי האהב", הביר אסו,-ולכן שדה היא והוה האסלה יזקק ויבואה :כיו"ר
 הרמב-ן(. )יפי בה. וחם אונה מעשיה וכשרון ?יקתהמפני

 ראויה רבקה נמלאה כ' י"ווי,נו איא בכדה כאן אעבה ההורה כתב" לא5'

 האהבה היתה ואח הידקת. כשיה אברהם ורע את ויהקים לאמהוה, שעי"יהדת

 "נחמה.וזאת
-- --

 -..ג-
 רבקה ותהר ה' לו ויעתר היא עקרה כי אשתו לנכח לה' יצחקויעתר

 ' ' כזל, )כה,אשתו

 בנים כל רבש"ע, : השומר כאן שטוחה והיא כאן שטוח יצחק שהיהמלמד
 ה(. סו,זתו.)ב,ד הצדקת מן יהיו לי נותןשאתה

-. 
), 

. -  

 האייה שתרבו וא"ר' עקרות פתחלתן י"יוהו יאמ"ות יפו "ר קש"סימו
 זה "'" הכת;" עיקר היא נ' 1WD1b, ובנמנה גדולה "יהה שאי ותפייסינפקזו.



 אברהם. אלוקי עם את יהקיס הגווי, ד1ואמינט בית בנוין להשתיב הסתיר1,הפצן
 והחנון, תפילה של ובדגיקות רבה ביגועה איא נאה אי;" הזאה שהזנוח1,וכנראה.

 לא אונם הללו הקוצים :  פוי בן מניגא ר' אמר וההר. יגר אל ויבוא,ן רבות. שנים לכרכה וציפו "אמהות "הפללו אשר,'כפי
 כמה הללו, החטים ועולים. ומתמרים יוצאים הם מאליהם נזרעים, ולאמתנכשים

 לשיחתן. ומתאוה לתפילתן מתאוה שהקב-ה האמהותו נתעקרו ולמה,ן, יעלו. שלא עד יגיע וכמהצער

 הסלע- בחגוי -יונתי :שנאמי
 בשביל אתכזז עקרתי למה יד(, ב, לשיה-ש

 אח ירחק וכר  כי ! הזאת הציות מן 'היו לי נותו שאתה בנש בלרבש.ע,,1 0. מה, )ב"ר קולך" את השמיעני מראיך את"הראןגי
~Ypin:ill -כי והבסחחו יאברהט אלוקים ברכת את עמו יהמשיך "יא ההוכה י tnblyi,,כה התפללה היא גם ורבקה ישמעאל. ונולד לביתה ימהה הבניסה אשר 1DWשלליעיה

 יה .ויאמרו : אותה בשלהם אביה גנית שירווה גם כן היא הוה. בבית יהסת~פף1, ובאה מוללתה את יוגה הלא כך לשם הייים. בל התפללה לזאת הלא ז מקום של1, אהובו אברהם של והנדו יצחק לודע אם להעת תזכה הוה אר היכול האושר  הרגשת,, לעיסת הם4:ט בל מה בי ובאביו,  היובור יער עי קביה לא אנכי-. ~ה,למה כן אם ר מ א ת -1 - רגק" נפקדה באשר וצפיה, כמיהה שי שזה עשריםואחרי,ן' ורע-. לך יקרא
 שנאיו- שער אה זיעך וירש רבבה יאיפי הל את אהתך,ן

 0(. )כי,

 הארס,-. יט,,,אשת  הארסי בתותי .בת במוצאה יה nae הש ם הלא הגר. כדין וזינה תלד,,-ישמעאל. את אלא .יצחק. את ה!בהר הבן אח תלו אשר י"א יא זאת בכי שמא בגיח, פה1, שתקבלה האהבה כל עב גם הלא ir1R1 אי;" שמא. היאת הצדקת הרדה אשר האלה,ן, rw5Dln ההריון בימי יהיריה הפחד של "כאג ~הו - ז אובי זה ימה כןאם,ן
 כב(.יה, ה' את לדרש ותלד אנכי זה למה אם-כן ותאמר בקרבה הבנים lss~nnן

ן
 אם וכתב זו רציצה מהי שסתם דרשני, אומר הזה המקרא ע-כ : רש-י ן
 ועבר שם של פתחו על עוברת כשהיתה ריצה, לשון דרשוהז ורבותינו, אנוכי. זה למהכן
 עשו - אלילים עובדי פתחי על עוברת לצאתו ומפרכס רץ .עקבהיה

 לצאת.מפרככן
 לח "יא זה, כהריונה רבקה את רשהארימ המירש יברי ויפש !אממשמה

 לפתחו ומשנים" ערמה, את יב11ק יופ יום חולבת הית" ונכווה בבית מנוההידעה

 בנהירת ה1ח אם בטוה בר את לבחון ע-ז עובדי של פתחם אל כך שהר וקבר שםשי
 "יכה בלבה המכרסם הספק את יהוציא וכוי -.שמעאל.. בבהיית ה-ו או'.יפהק.
 יברה נפשה עם צעוד; זה כי נעיה. ייצדק טוה ובר בספדה ,% ה'. אתיגדוש

 מלאם ולאם יפרדו ממעיך לאמים ושני בבסגך גוים שני לה ה' ויאמר,.
 כג(. )טל צעיר יעבד ורבנשמץ
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 את גם תלד היא שניהם את כי בכתה, וגם נתבשרה ושמחה, רבקהנתבשרה
 זכתה. ולא זכתה הרשע. את ונם הצדיקהבן

 שערי לה נמתחו עתה כי לא, ז רוחה שקם האם הזאת, בבשורה נרגעההאם
 סוף. להם שאין יסודים חדשים,יטזדימ

 ומנשמת תחייה כי וחשה יודעה היא העתידה שבאמהות הטוב כל הרגשתעם
 מלחמת עולם, בשנאת שתמרדו לאומים, שני והם כעתד, הבנים לשני נותנת היאאפה

 ץ, מ א י ם א ל מ ם א ל 1 לדורות שניהם בין ההיהתמיד

 היא הלא הנערים. משפס יהיה מה תרע למען בנבואה ה' לה גלה זה כלואת
 בהם להכיר ו הליכותיהם צופיה להיות ועליה אחר, בבית יחד ולחנכם לגדלםתצטרך

 אברהם אלוקי ברכת את ולשמור השני מפני האהד את לשמור ; ייפררו אשרבכל
 - צעיר, יעבד ורב יהיה. ברזך לאשדלרעו,

 בהלכה אברהם עיני להאיר מעלצה היא גם אשר שרה, לתותנתה לה ההןקל
 יירש לא כי ואת-בבה הזאת האמה גרש : האחים שני בין להפריד וציוחהזו,
 י(. )כא, יצחק עם בני עם הזאת האמהבל

 אלא היה, שלה לא כי - "המצחק" ישמעאל את להכיר לשרה לה היהקל
 שניהם 1 הם בניה שניהם הן - ז העשה מה רבקה היא ואילו המצרית, הגרשל

 בטנה.בני
 מקבלת והיא ויסורים צער מלא ממושך תפקיד גבון לה כי צרעתורבקה

 לבה, ובסוד בהכנעהאותו

 את לו יולדת היא כי ותודיעו ת?ערנו זה למה בי ליצחק. זה דבר גלתהולא

 ? לעשות יצחק יוכל ומה ומקומה. ביתה עתן מוכרת לה הוא והנה אדום. אביעשו

 יעקב את גם והלא 1 בשעתה כהגר אתו היא גם תגלה "אם ו הבית מן לגרשוהתצוגו
 זרע. לה חקרא בי אשר נאהבה, ~חנכו לגדלו עליה ושומה ילדה,היא

 רבקה אך מנסן. תואמו לא אשר האלה, התאומים של חינונם עליה יהיהקומה

 והרחום. הטוב לבה עם שהיה ככל זה לתטקידה באמונה עצמה אתהכינה

 אשר ראשונים, ובחן בכבוד אוחו ומילאה ימיה, כל וה בתפקיד עמדה גםוהיא

 אהבה. של וביסורים אם של באמונה "עקדתכם יצחק של היפה ביתו את בנתהבהמ

 כו(. יכה, הנעריםויגדלו
 התסערו קער וכמה יגועה וכמה עמ1 כמה ימם, ותגונה אמהותיכם את נאשאלו

 במורא כולם והימים השנחם, להק שצמחו עד שינה ללא לילות בניהן. את שגידלועד

 היו נפש ויסורי צער כמה pas אז עצמם. על לשמור וידעו ללכת שלמדו עדובחררה
 קצר לפסוק הגיעה אשר האלה,.עד הבנים שם את בחיקה בטפ"ה אמנו לרבקהלה
 הנערית ויגולוזה,
 להדך בשל אמר: לףר'

 שהגד* צתן א עע מ גדלם שיו תצבת"
 הספר, לבית הולכים שמהם שנה י-ג כל כך חוחה תה רקו מות זהחקאיחה

 יד(. סג, )ב4ר ע-ז לבתי הולך וזה מדרשות לבתי ועלך זה שנה '4גלאחר



 בפיו, כי-ציד את-עשו יצחקויאהבן
 כח(. )כדג יעקב את ת ב ה אורבקה

 .אהנתו- את שמד אתז וגי נאפנה. נ",17 ""~דים, בנית הזעות ;")קוונכהן
 לוה. זה סיפרו ולא יבוים ואת הייו יאבלבו,ון
 .בא"ב". 1קש1רה יסויד יעשו ישהק אנגח ג. ואונבין,ן

 מיום ורבקה שוני
 אמו. שרה י%והיבואה

 ז הוו הצדקת שי בבנויה פזם שיש זעתו עי 'עיהוכ'
 קנה שיעקב מסני ולא , 'עקב שי הן הברכה י;מ השורה כ' 'צחק 'דעויא
 בזה בך אשר לעשו והתהה הוכהה הוא העדשים ;ויד )מעשה עדשים תזיזהבנורה

 וכיציק צעיר". יעבד .~רב דסוד בנבואת ירבקה ה' ובר היה ,ה היא נ' הנכווי(.את
 ואולי ; אביו לאברהם הודיע כאשר זרע, לך יקרא גייקב כי ין אמר ולא ה' זיקלא

 יע"7 ש, עימו נ"1 נך משוס ום ואולי ן רבקה ש, נבוזה משזפ ממנו ואתהמתיי
 יעקב. את אהבת ורבקה, הרשע. בנה של הרעים מעש.ו %ה יראהלבל

 קולו שומעת שהיתה ככל כן( )כה, ם י ל ה א ישב תם איש ויעקב, יבה. בתפילת יופ כל י., ופרדה עליו חופפת היתה ובה היקר. טווה את ל.עקג יו שמרה נאהבאהבה
 לאהבת אשר כי סימה. דוה הברנה. ימי קגעה אשר היא הזאת ה ב ה אהן, סו(. סג, )ב"ר אהבתו על אהבה לו מוספתהיתה'
 הזרוי, בנה ישו אח נם אהבה שרבקה ספק ואין תורה שי נאהיה ויושב הם איש, שהיה מיעק: אהגתו את חשך לא ירחק : הבים ישני שניתזה לחשוב יש ההורים,.
 רבוה. שמם יצדק מאני ויהסתירם "רעש מקשיו עי,ן יחפות הצייתה ואת אהבתה בכוח ורק עצמה. את האשימה וברשעתו "וא, בנה כין

הן

 הגדול בנו עשו את ויקרא מראת עיניו ותכהינה יצחק ~קז כי ויחין
 בנו אל-עשו יצחק בדבר ~nya ורבקה וכו' הנני אליו ויאמר בני אליוזיאמק
 וק. אי)כו,

 היתה יצחק אל נכנס עשו שהיה בכל כי במקר". ולא ת, ע מ ו שורבקה
 ושומעת. הרדה "אהל פתה עיסית היאן.
 ןחה והוה תעשה. מה ייעה ולא .בוא גי ידן" עט. יאותו פנדה הינססכלן1
 בכורו של רעתו את מאישה הסחירה רבות שנים כי לבה-ומוסרה, נפתולי גדלו מהן

 "הריו. יורעו שני" אברהם ירושת היא הגרבה ואת "לא לברכה. וייחדו אהגווהוא
- לה אמרוה'  עעיר.. "כל .ורב 

 ויעיו וקן כשהוא עתה, האם ? הימיפ בי מצו "עליטה אשר את לעחקהתולה
 ז השול גוו עשו של סיגו מה לו תאמרכהו,
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 :זאת. לעשות תובל לא היא !לא
 ובזה האמת את לה גילה ה' המעשת, אח העם לתקן עליה חוגה גם הןאבל

 יועקב. הברבות את להסב הכוה ו4ה ההגה אח יההסר
 ק. )בז, וכו' לאמר בנה אל-יעקב אמרהורבקה

 ומתחננת: עליו גוזרת היא בדאגתה. אותו ומשתפת סודה את ליעקב מגלההיא
 משם  וקח-לי אל-הצאן לך-נא  אותך. מצוה אני אשר כקלי שמע כמועתה

 לאביך והבאת אהב, כנפטר לאביך מטעמים אתם ואעשה טובים עזים גדיישני
 ח-י(. עכז, -מותו לפני יברכך אשר בעברואכל

 כך כי על לאם לה צר אבן עמה, הסכים ה' קול כי בקולה לשמוע חייבהוא
 אשר הברכית את להשיג עליו כזאת ובדרך אוהלים ויושב תם איש יעקב עלנגזר
 בזה וגם לדורותיו סימן זאת גם ואף לו היא דורות ברכת מעיקרן. נועדולו
 בני". קללתך "עלי אשמה מרגישההיא

 בבטל אתה אשר החמדת הגדל בנה עשו את-בגדי רבקהותקח
 ועל על"דיו הלבישה a1TYn גד" ערת ואת הקטן. בנה את-יעקבותלבש
 סו-טז(. )כז, צואריוחלקת

 יעקב את להלביש לרבקה עזרנו גם כך. על לקפוא שסחנו קטניםכשהיינו
 שמנד סודות ובסודי בזהירות מנמרוד. עשו שחמד מלכות בגוי החמודות, בגדיאת
 שעיר. איש אוהו ועשינו צואריו תלקת ועל ידיו על העזים גדיי עירות אה רבקהעם

 כן לעשות בנמשה הרהיבה ביצן רבקה, - על לשאול הוספנו שנדלנווככל
 תם איש ויעקב עיניו, שכהו - הזקן אביו את לרמות יעקב הסכים וכיצדבערמה.
 1 ב" ק ליע ת אם תן "ת נאמר: ועליו אהליטזיושב

-
 והאמת לנו, והנגלית "נסתרת שבו, האמת כל אח ונבין בכהוב גא נקרחאבל-

 יחד. בה מעורבות והבן האם ודמעות ויסורים, *ער מליאההזאת
 לרמות הגדול השקר ואת למטעמים, הענים גדיי את ומכינה האם עומדתהנה

 וכאילו חורה, של מאהלה יעקב את מוציאה אמת.~היא של שקר הוא ויהא ו בעלהאת
 ת ק ל ח ועל יריו על הענים גד= עורות אח מלבישה - ויושרו חוסהו אתמעמעמת

 ז הוה היער את הבין מי 1 דאקה ה1אמ11ה הומעדת בסוד עמו מי 1. י ר א 11
 ללכת רצה ולא סרב וכ14שד רבקה, ובין יעקב שבין כלברים הרמשוחז"ל

 רשעג ועשו צדיק יעקב - לאביך ולזמר ליכנס עלי כן "אם : בכאבה לואמרה

 י04י מה,)ב"ר
 לו. הגיע אשר את לקבל המתאפת יעקב את שלחה ובבכי לבהבכאב

- לאמו ויבא ויקחוילך  )שם(. ובוכה וכפוף ' אנוס 
 ההש אף כביכול מעלה. את ויברך ענייה את ראה רשלוקיםרק
 משסף הקשה הריח את להעביר עדן גן של ריח יעקב עם ושלח במעשיההשתתף
 ויאמר ויברכהז נכדיו אתרעה וירח לז זירק ויגש : והסכים הכין pnp גםהיזים.
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ן,
 גז4 )כן, ה' ברכו אשר השוה כריה בני ריר ראה

 השדה. מן בבואו עשו של ובכיו צעקהו את רגקה ממעה אס גאבוגאותו
 אמת. DYDnובכיו
 לד(. לכו, אבי גם-אני נרכני לאביו ויאמר עד-מאד, ומרה גדלה צעקהויצעק

 ינהר. קשה nmY1 תפקיו" האם. שי יסוריה פנדה בזה ע11 סלמה יאארן
 ופשתה ?מחה השנא"ן

 נתוי
 מעל עלו ופרקת תריד כאשר והיה תעבד, ואת-אחיך תחיה ועל-חרבךן : כרוהר נם היא כה הלא,ן והרו, הרב שנאה ההם ויעשו ;פרוז. מסיעיה אשר "יאומיס שני גין nssn שנאת,,ו של נדעינה הוא זה אחים ריב כי רבקה ויוועת הכית.

 מ(. )בז,צופרר

 מא(. עכז, אחי את-יעקב ואהרגה אבי אבל ימי יקרבו בלבו עשוויאמר
 חיול כי ההורים. ימישו יבי מפתירה עשו : ביג כבושה עוד;"המשטסה

 והרמש '1ע "אם יב אך דגעס. יל נברו ומוראו האג וכבוט מאוד, הפיח כבודהוה
 קישה. גרו" להם ותהרי ג;.ה, מיפו;'את

 0ז, )ב-ר ת ו ה מ א " מן היההורבקה הי ;ביאות אמהות : pnr בש-ר הגי ר' 1 י" שיד יי - לרבקהויוגד
 ס"

 יהשקיס בהרץ יעמוד "היכת וה-א
 היא ע11 םרהמת, היא עשו את ונם הקס4 בזה 'עקג עי לשמור עי,"יהרמע.

 ובר, כעסו סיוג גי הרעים, לבו גביי עי לספות דו?",
 בנה ליעקב ותקרא ותשלה הגדל בנה עשו את-דברי לרבקה ויגד'1.

 נקלי שמע בני ועתה להרגך. לך מתנחם אחיך עשו הנה אליו והאמרהק14
 אשר- עד אחדים ימים עמו וישבת חרנונ אחי אל-לבן ברח-לך1ק61

 מומה ", משם ולקחתיך ושלחתי לועשית אצר- את ושבח ממך אף-אהיך עד-שוב אחיה חמתתשעג
 1ה היה תאמן עמוק ומה האלה. המסוקים בתוך הדפתה החהבה רבהמה

 בקרבה. הבליעה אלה כל את אשר האם שלצערה
 )שם(. אחד יום גם-שניכם אסוכללמה

. 

,,*

 תיערהה שוב פה על בי ליצחק מלבה סיפרה לא "ייםומ
 לינקג ליאוג יפ נפשה. אל כמדברת יהר ובתבעה. געיה אליו בא"היא

 את להקיפ ימשיך יעקב הרי כי לו בחר מעשו מאלה חת, מבנות לא 14שה ולד~איאו;
 הבדוך. אברהפ זרן!

 אוצה יעקב לוקא אם חת בנות מפני בחיי לצתי יצחק אל רגקהותאמר
 ממ ה4 היים לי למה ושרץ נצמת כאלה חתמכוות



 עבד אליעזר את לו והזכירה יפה רמזה אם כי לעשות, מה לרוחק אמרהלא
 ארס. 115ה בשביעה :שי" אשראבשם

 תלך ואל-מולדתי אל-ארצי כן -
 ו(. 1כ7, ליצחק לבני אשהולקחת
 את לו כפל ואף יעקב, את לאהבתה הסכים  עתה לרוהר, הביןויצחק

 ויחוקה.הברכה
 לפי אמר אבוע ר' א( )כח, וכו' ויצוחו אתו ויברך אל-יעקב יצחקויקרא
 ס"ז(. )ב"ר ! כאן ? בידו נתאוששו והיכן בידו מפוקפקות- היושהברכות

-
 כמקלו לכדו, והוא כבורח, בהיחבא, הביה מן נשלח אמא של אהובה יעקב

 לא אחו הרבים, רחמיה בברכת ותלתהו שלחתהו אמו גלותו. ארץ .אל ועובר הולך'
 ברכתו את גם בידו, אדוניו טוב וכל העבד הלך לא ולפניו גמלים עשרהנשלחו
 סימן ועדף ב;1,ה. עדיו הבקש ),גת עליו ובצעי וביסודים 'סודת. 'ז' עימיג,
 הגלויות" "כרכת את להם גם לקח מכאןלבמה
 'מראה לפי אלא ? ובירכו חזר למה ואבא ואמו הקב"ה שבירכו מאחרוכי

 גלפות, 'מל ברכה ואברכך בהא אמר האומות בק להגלות במו שעתידיםיצחק
 סק.)ב"ר

 ועשו יעקב אס אחי-רבקה הארמי בהבתואל אל-לבן ארם פדנהמלך
 . , ה(.)כח,

 מל'מדנו. מה יודע איני - ועשו יעקב אם :רש"י

 כבסיכום נזכר האלה המלים בארבעת כי כך. על רש"י לנו שהעיר טובכמה

 לעשו. יעקב אם רבקה באמהית השניה ש,יסוה1ו וסובה "סגהכי

ח.,
 תפקידיה. גמרה כנראה בתורה.. רבקה עוד נזכרה לאוכמו
 ת א . 1 א י ג ו ה "ו פרסמוהו לא כי הכתזכ. "עלים מותה את גם בי גר,זמה

 קלה(. שמעוני )ילקוט 1ey" ממנו שיצא כרס הבריות יקללו שלא ה, ל לי ב ה תמט

 בכית היה ויעקב עיניו, כהו "יצחק - ולבכותה לרגקה לספוד הצויק באולא

 - הצד" "מן : רז"ל כלשון בלחש, - ברמו התורה סיפרה לנו אך )שם(,לבן"
 ! רבקה מינקת דברהו1זמו2

 ה(. )לה, האל71 תחת לבית-אל סתתתותקבר
 ליעקב רבקה שאמרה לפי אלא ? יעקב בבית דבורה ענין מה :רש"י
 בדרך. ומתה משם לצאת ארם לפרן אצלו  דבורה שלחה משם, ולקהתיךזשל"תי

 אמו זכתה לא אך משם. לקחתו אמא שלתה מיניקתה את -- לכבימה

לראותו.

 לו באה ובורה של אבלה משמר שהוא עד : אמר נחמן בר שמואל ר'-
 : פא(, )ב"ר אמו שמתההבשורה

 נ) אח 1,ונ,ד אסו, 1, אב, .עקב עס7 האיון תחח שט ובורה ש, קברהעי

 עוד. עליה ויבך חייה ימי כל עליו הצטערה אשר ואתעמלה
 )שם(. בכות אל71 שמוויקרא




