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Govert Flinck , 1615-1660, Dutch painter. A student of Rembrandt, Flinck is 
remembered mainly for his numerous portraits. There is a large and 
representative collection of Flinck's works in the Rijks Museum (pronounced Rex in 

English), in Amsterdam, Holland. One example from which, his Blessing of Jacob, 
illustrates his competent handling of religious subjects.  
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 ק כהבראשית פר

ת ִיְצָחק:  יט ן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הֹוִליד אֶּ ה ּתֹוְלֹדת ִיְצָחק בֶּ ן ַאְרָבִעים  כְוֵאלֶּ ַוְיִהי ִיְצָחק בֶּ
ת ִרְבָקה ַבת ְבתּוֵאל ָהֲאַרִמי ִמַפַדן ֲאָרם ֲאחֹות ָלָבן ָהֲאַרִמי לֹו ְלִאָשה:  כא ָשָנה ְבַקְחּתֹו אֶּ

ר לֹו ה' ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְשּתֹו: ַויְֶּעַּתר ִיְצָחק ַלה'  ַוִיְתֹרֲצצּו  כבְלֹנַכח ִאְשּתֹו ִכי ֲעָקָרה ִהוא ַוֵיָעתֶּ
ת ה':  ְך ִלְדֹרש אֶּ ר ִאם ֵכן ָלָמה זֶּה ָאֹנִכי ַוֵּתלֶּ ר ה' ָלּה ְשֵני גֹוִים  כגַהָבִנים ְבִקְרָבּה ַוֹּתאמֶּ ַוֹיאמֶּ

יָה  כדֵמַעִיְך ִיָפֵרדּו ּוְלֹאם ִמְלֹאם יֱֶּאָמץ ְוַרב ַיֲעֹבד ָצִעיר: ְבִבְטֵנְך ּוְשֵני ְלֻאִמים מִ  ַוִיְמְלאּו ָימֶּ
ת ְוִהֵנה תֹוִמם ְבִבְטָנּה:  דֶּ ת ֵשָער ַוִיְקְראּו ְשמֹו ֵעָשו:  כהָללֶּ רֶּ ַוֵיֵצא ָהִראשֹון ַאְדמֹוִני ֻכלֹו ְכַאדֶּ

ן ִשִשים ָשָנה ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיָצא ָאִחיו ְוָידֹו  כו זֶּת ַבֲעֵקב ֵעָשו ַוִיְקָרא ְשמֹו ַיֲעֹקב ְוִיְצָחק בֶּ ֹאחֶּ
ת ֹאָתם:  דֶּ ה ְוַיֲעֹקב ִאיש ָּתם ֹיֵשב  כזְבלֶּ ַוִיְגְדלּו ַהְנָעִרים ַוְיִהי ֵעָשו ִאיש ֹיֵדַע ַצִיד ִאיש ָשדֶּ

ת ֵעָשו ִכי ַצִיד  כח ֹאָהִלים: ת ַיֲעֹקב: ַויֱֶּאַהב ִיְצָחק אֶּ ת אֶּ בֶּ ד ַיֲעֹקב  כטְבִפיו ְוִרְבָקה ֹאהֶּ ַוָיזֶּ
ה ְוהּוא ָעֵיף:  ל ַיֲעֹקב ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ָהָאֹדם ָהָאֹדם  לָנִזיד ַוָיֹבא ֵעָשו ִמן ַהָשדֶּ ר ֵעָשו אֶּ ַוֹיאמֶּ

ה ִכי ָעֵיף ָאֹנִכי ַעל ֵכן ָקָרא ְשמֹו ֱאדֹום:  ר ַיֲעֹקב מִ  לאַהזֶּ ת ְבֹכָרְתָך ִלי: ַוֹיאמֶּ  לבְכָרה ַכיֹום אֶּ
ר ֵעָשו ִהֵנה ָאֹנִכי הֹוֵלְך ָלמּות ְוָלָמה זֶּה ִלי ְבֹכָרה:  ר ַיֲעֹקב ִהָשְבָעה ִלי ַכיֹום  לגַוֹיאמֶּ ַוֹיאמֶּ

ת ְבֹכָרתֹו ְלַיֲעֹקב:  ם ּוְנזִ  לדַוִיָשַבע לֹו ַוִיְמֹכר אֶּ חֶּ יד ֲעָדִשים ַוֹיאַכל ַוֵיְשְּת ְוַיֲעֹקב ָנַתן ְלֵעָשו לֶּ
ת ַהְבֹכָרה:  ז ֵעָשו אֶּ  ַוָיָקם ַוֵיַלְך ַוִיבֶּ
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ר ֵאָליו ְבִני ַוֹיאמֶּ  א ת ֵעָשו ְבנֹו ַהָגֹדל ַוֹיאמֶּ יןָ ֵעיָניו ֵמְרֹאת ַוִיְקָרא אֶּ ר ַוְיִהי ִכי ָזֵקן ִיְצָחק ַוִּתְכהֶּ
ר ִהֵנה ָנא ָזַקְנִּתי ֹלא ָיַדְעִּתי יֹום מֹוִתי: ַויֹ  בֵאָליו ִהֵנִני:  ְלְיָך  גאמֶּ יָך ּתֶּ ְוַעָּתה ָשא ָנא ֵכלֶּ

ה ְוצּוָדה ִלי ָצִיד:  ָך ְוֵצא ַהָשדֶּ ר ָאַהְבִּתי ְוָהִביָאה ִלי ְוֹאֵכָלה  דְוַקְשּתֶּ ַוֲעֵשה ִלי ַמְטַעִמים ַכֲאשֶּ
ם רֶּ ְכָך ַנְפִשי ְבטֶּ ְך ֵעָשו  הָאמּות:  ַבֲעבּור ְּתָברֶּ ל ֵעָשו ְבנֹו ַוֵילֶּ ְוִרְבָקה ֹשַמַעת ְבַדֵבר ִיְצָחק אֶּ
ה ָלצּוד ַצִיד ְלָהִביא:  ת ָאִביָך  וַהָשדֶּ ל ַיֲעֹקב ְבָנּה ֵלאֹמר ִהֵנה ָשַמְעִּתי אֶּ ְוִרְבָקה ָאְמָרה אֶּ

ל ֵעָשו ָאִחיָך ֵלאֹמר:  ְכָכה ִלְפֵני ה' ָהִביָאה ִלי ַצִיד ַועֲ  זְמַדֵבר אֶּ ֵשה ִלי ַמְטַעִמים ְוֹאֵכָלה ַוֲאָברֶּ
ר ֲאִני ְמַצָּוה ֹאָתְך: ח ִלְפֵני מֹוִתי:  ל ַהֹצאן ְוַקח ִלי  טְוַעָּתה ְבִני ְשַמע ְבֹקִלי ַלֲאשֶּ ְך ָנא אֶּ לֶּ

ה ֹאָתם ַמְטַעִמים ְלָאִביָך ַכֲאשֶּ  ֱעשֶּ ְוֵהֵבאָת ְלָאִביָך  יר ָאֵהב: ִמָשם ְשֵני ְגָדֵיי ִעִזים ֹטִבים ְואֶּ
ְכָך ִלְפֵני מֹותֹו:  ר ְיָברֶּ ל ִרְבָקה ִאמֹו ֵהן ֵעָשו ָאִחי ִאיש  יאְוָאָכל ַבֲעֻבר ֲאשֶּ ר ַיֲעֹקב אֶּ ַוֹיאמֶּ

ְקָלָלה אּוַלי ְיֻמֵשִני ָאִבי ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו ִכְמַתְעֵּתַע ְוֵהֵבאִתי ָעַלי  יבָשִער ְוָאֹנִכי ִאיש ָחָלק: 
ר לֹו ִאמֹו ָעַלי ִקְלָלְתָך ְבִני ַאְך ְשַמע ְבֹקִלי ְוֵלְך ַקח ִלי:  יגְוֹלא ְבָרָכה:  ְך ַוִיַקח  ידַוֹּתאמֶּ ַוֵילֶּ

ר ָאֵהב ָאִביו:  ת ִבְגֵדי ֵעָשו ְבָנּה  טוַוָיֵבא ְלִאמֹו ַוַּתַעש ִאמֹו ַמְטַעִמים ַכֲאשֶּ ַוִּתַקח ִרְבָקה אֶּ
ת ַיֲעֹקב ְבָנּה ַהָקָטן: ַהגָ  ר ִאָּתּה ַבָבִית ַוַּתְלֵבש אֶּ ְוֵאת ֹעֹרת ְגָדֵיי ָהִעִזים  טזֹדל ַהֲחֻמֹדת ֲאשֶּ

ְלַקת ַצָּואָריו:  ר ָעָשָתה ְבַיד  יזִהְלִביָשה ַעל ָיָדיו ְוַעל חֶּ ם ֲאשֶּ חֶּ ת ַהלֶּ ת ַהַמְטַעִמים ְואֶּ ַוִּתֵּתן אֶּ
ִני ִמי ַאָּתה ְבִני:  יחַיֲעֹקב ְבָנּה:  ר ִהנֶּ ר ָאִבי ַוֹיאמֶּ ל ָאִביו ַוֹיאמֶּ ל  יטַוָיֹבא אֶּ ר ַיֲעֹקב אֶּ ַוֹיאמֶּ

ר ִדַבְרָּת ֵאָלי קּום ָנא ְשָבה ְוָאְכָלה ִמֵציִדי ַבֲעבּור ְּתָבֲרכַ  ָך ָעִשיִתי ַכֲאשֶּ ִני ָאִביו ָאֹנִכי ֵעָשו ְבֹכרֶּ
ָך:  ר ִיצְ  כַנְפשֶּ ר ִכי ִהְקָרה ה' ֱאֹלקיָך ְלָפָני: ַוֹיאמֶּ ה ִמַהְרָּת ִלְמֹצא ְבִני ַוֹיאמֶּ ל ְבנֹו ַמה זֶּ ָחק אֶּ

ל ַיֲעֹקב ְגָשה ָנא ַוֲאֻמְשָך ְבִני ַהַאָּתה זֶּה ְבִני ֵעָשו ִאם ֹלא:  כא ר ִיְצָחק אֶּ ַוִיַגש ַיֲעֹקב  כבַוֹיאמֶּ
ל ִיְצָחק ָאִביו ַוְיֻמֵשהּו ַוֹיא ר ַהֹקל קֹול ַיֲעֹקב ְוַהָיַדִים ְיֵדי ֵעָשואֶּ ְוֹלא ִהִכירֹו ִכי ָהיּו ָיָדיו  : כגמֶּ

ר ָאִני:  כדִכיֵדי ֵעָשו ָאִחיו ְשִעֹרת ַוְיָבְרֵכהּו:  ר ַאָּתה זֶּה ְבִני ֵעָשו ַוֹיאמֶּ ר ַהִגָשה  כהַוֹיאמֶּ ַוֹיאמֶּ
ר ֵאָליו  : כוְכָך ַנְפִשי ַוַיגֶּש לֹו ַוֹיאַכל ַוָיֵבא לֹו ַיִין ַוֵיְשּתְ ִלי ְוֹאְכָלה ִמֵציד ְבִני ְלַמַען ְּתָברֶּ  ַוֹיאמֶּ

ר  כזִיְצָחק ָאִביו ְגָשה ָנא ּוְשָקה ִלי ְבִני:  ת ֵריַח ְבָגָדיו ַוְיָבֲרֵכהּו ַוֹיאמֶּ ַוִיַגש ַוִיַשק לֹו ַוָיַרח אֶּ
ר ֵבֲרכֹו ה': ְרֵאה ֵריַח ְבִני ְכֵריַח ָשדֶּ  ץ  כחה ֲאשֶּ ן ְלָך ָהֱאֹלקים ִמַטל ַהָשַמִים ּוִמְשַמֵני ָהָארֶּ ְוִיּתֶּ

יָך ְוִיְשַּתֲחוּו ְלָך ְבֵני  כטְוֹרב ָדָגן ְוִתיֹרש:  ַיַעְבדּוָך ַעִמים ְוִיְשַּתֲחוּו ְלָך ְלֻאִמים ֱהֵוה ְגִביר ְלַאחֶּ
יָך ָארּור ָך ֹאְררֶּ י ִאמֶּ ת לָך ָברּוְך: ּוְמָבֲרכֶּ ר ִכָלה ִיְצָחק ְלָבֵרְך אֶּ ַוְיִהי ַאְך ָיֹצא  ַיֲעֹקב-ַוְיִהי ַכֲאשֶּ



 

ַוָיֵבא  הּוא ַמְטַעִמים-ַוַיַעש ַגם לא  :ָבא ִמֵצידוֹ  ָיָצא ַיֲעֹקב ֵמֵאת ְפֵני ִיְצָחק ָאִביו ְוֵעָשו ָאִחיו
ר ְלָאִביו ָיֻקם ָאִבי ְוֹיאַכל ָך ִמֵציד ְבנוֹ  ְלָאִביו ַוֹיאמֶּ ר לוֹ  לב  :ַבֲעֻבר ְּתָבֲרַכִני ַנְפשֶּ ִיְצָחק  ַוֹיאמֶּ

ר ֲאִני ִבְנָך ְבֹכְרָך ֵעָשו-ָאִביו ִמי ר-ַויֱֶּחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה ְגֹדָלה ַעד לג  :ָאָּתה ַוֹיאמֶּ -ִמי ְמֹאד ַוֹיאמֶּ
ם ָּתבֹואַצִיד ַוָיֵבא ִלי ָוֹאַכל ִמֹכל ְבטֶּ -ֵאפֹוא הּוא ַהָצד  ִכְשֹמעַ  לד  :ָברּוְך ִיְהיֶּה-ָוֲאָבֲרֵכהּו ַגם רֶּ

ת ר ְלָאִביו ָבֲרֵכִני ַגם ְמֹאד-ִדְבֵרי ָאִביו ַוִיְצַעק ְצָעָקה ְגֹדָלה ּוָמָרה ַעד-ֵעָשו אֶּ   :ָאִני ָאִבי-ַוֹיאמֶּ
ָך לה ר ָבא ָאִחיָך ְבִמְרָמה ַוִיַקח ִבְרָכתֶּ ר ֲהִכי ָקָרא ְשמֹו ַיֲעֹקב ַוַיְעְקֵבִני זֶּהַוֹיא לו  :ַוֹיאמֶּ  מֶּ

ת ַוַיַען  לז  :ָאַצְלָּת ִלי ְבָרָכה-ֲהֹלא ְבֹכָרִתי ָלָקח ְוִהֵנה ַעָּתה ָלַקח ִבְרָכִתי ַוֹיאַמר-ַפֲעַמִים אֶּ
ת ִיְצָחק ר ְלֵעָשו ֵהן ְגִביר ַשְמִּתיו ָלְך ְואֶּ ָחיו ָנַתִּתי לוֹ -ָכל-ַוֹיאמֶּ ֲעָבִדים ְוָדָגן ְוִתירש לַ  אֶּ

ה ְבִני ֱעשֶּ ל לח  :ְסַמְכִּתיו ּוְלָכה ֵאפֹוא ָמה אֶּ ר ֵעָשו אֶּ ְלָך ָאִבי -ִהוא ָאִביו ַהֲבָרָכה ַאַחת-ַוֹיאמֶּ
ר ֵאָליו ִהֵנה לט  :ָאִני ָאִבי ַוִיָשא ֵעָשו ֹקלֹו ַוֵיְבךְ -ָבֲרֵכִני ַגם ַמֵני ִמשְ  ַוַיַען ִיְצָחק ָאִביו ַוֹיאמֶּ

ָך ּוִמַטל ַהָשַמִים ֵמָעל ץ ִיְהיֶּה מֹוָשבֶּ ת-ְוַעל מ  :ָהָארֶּ ר  ָאִחיָך ַּתֲעֹבד ְוָהָיה-ַחְרְבָך ִתְחיֶּה ְואֶּ ַכֲאשֶּ
ָך ת מא  :ָּתִריד ּופרקָּת ֻעלֹו ֵמַעל ַצָּוארֶּ ר ֵבֲרכֹו ָאִביו -ַיֲעֹקב ַעל-ַוִיְשֹטם ֵעָשו אֶּ ַהְבָרָכה ֲאשֶּ

ר ת ַוֹיאמֶּ ל ָאִבי ְוַאַהְרָגה אֶּ ת מב  :ַיֲעֹקב ָאִחי-ֵעָשו ְבִלבֹו ִיְקְרבּו ְיֵמי ֵאבֶּ ִדְבֵרי -ַויַֻגד ְלִרְבָקה אֶּ
ר ֵאָליו ֵעָשו ְבָנּה ִהֵנה ֵעָשו ָאִחיָך ִמְתַנֵחם ְלָך  ַהָגֹדל ַוִּתְשַלח ַוִּתְקָרא ְלַיֲעֹקב ְבָנּה ַהָקָטן ַוֹּתאמֶּ

ל-ְוַעָּתה ְבִני ְשַמע ְבֹקִלי ְוקּום ְבַרח גמ  :ְלָהְרגֶָּך ְוָיַשְבָּת ִעמֹו ָיִמים  מד  :ָלָבן ָאִחי ָחָרָנה-ְלָך אֶּ
ר ֲאָחִדים ַעד ר-ַאף שּוב-ַעד מה  :ָּתשּוב ֲחַמת ָאִחיָך-ֲאשֶּ ָעִשיָת לֹו -ָאִחיָך ִמְמָך ְוָשַכח ֵאת ֲאשֶּ

ְשַכל ַגם ּוְלַקְחִּתיָך ִמָשם ְוָשַלְחִּתי ָחד-ָלָמה אֶּ ם יֹום אֶּ ל מו  :ְשֵניכֶּ ר ִרְבָקה אֶּ ִיְצָחק -ַוֹּתאמֶּ
ץ-ֹלֵקַח ַיֲעֹקב ִאָשה ִמְבנֹות-ְבנֹות ֵחת ִאם ַקְצִּתי ְבַחַיי ִמְפֵני ה ִמְבנֹות ָהָארֶּ ָלָמה ִלי  ֵחת ָכֵאלֶּ

  :ַחִיים

 
 

 בראשית פרק לב

ל ַוִיְשַלח ַיֲעֹקב ַמְלָאִכים ד ֵלאֹמר  ַוְיַצו ֹאָתם ה  :ָאִחיו ַאְרָצה ֵשִעיר ְשֵדה ֱאדֹום ֵעָשו-ְלָפָניו אֶּ
ִלי -ַוְיִהי ו  :ָעָּתה-ַגְרִּתי ָוֵאַחר ַעד ָלָבן-ֹכה ֹתאְמרּון ַלאֹדִני ְלֵעָשו ֹכה ָאַמר ַעְבְדָך ַיֲעֹקב ִעם

ְשְלָחה ְלהַ  שֹור ד ְוִשְפָחה ָואֶּ בֶּ ַוָיֻשבּו ַהַמְלָאִכים  ז :ְבֵעינֶּיָך ֵחן-ִגיד ַלאֹדִני ִלְמֹצאַוֲחמֹור ֹצאן ְועֶּ
ל ל ַיֲעֹקב-אֶּ ל-ֵלאֹמר ָבאנּו אֶּ  ח  :ִאיש ִעמוֹ  ֵמאֹות-ֵעָשו ְוַגם ֹהֵלְך ִלְקָראְתָך ְוַאְרַבע-ָאִחיָך אֶּ

ר לוֹ  ת ַוִייָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד ַוֵיצֶּ ר-ַוַיַחץ אֶּ ת-ָהָעם ֲאשֶּ תהַ -ִאּתֹו ְואֶּ ִלְשֵני  ַהָבָקר ְוַהְגַמִלים-ֹצאן ְואֶּ
ר ִאם ט  :ַמֲחנֹות ל ָיבֹוא ֵעָשו-ַוֹיאמֶּ   :ַהַמֲחנֶּה ָהַאַחת ְוִהָכהּו ְוָהָיה ַהַמֲחנֶּה ַהִנְשָאר ִלְפֵליָטה-אֶּ

ר ַיֲעֹקב ֱאֹלֵהי ָאִבי ַאְבָרָהם ֵואֹלֵהי י  ַאְרְצָך ּוְלמֹוַלְדְּתָךָהֹאֵמר ֵאַלי שּוב לְ ה' ָאִבי ִיְצָחק  ַוֹיאמֶּ

ת-ּוִמָכל ָקֹטְנִּתי ִמֹכל ַהֲחָסִדים יא  :ְוֵאיִטיָבה ִעָמְך ר ָעִשיָת אֶּ ת ֲאשֶּ ָך ִכי ְבַמְקִלי -ָהֱאמֶּ ַעְבדֶּ
ת ָעַבְרִּתי ה ְוַעָּתה ָהִייִתי ִלְשֵני ַמֲחנֹות-אֶּ ָיֵרא -ו ִכיַהִציֵלִני ָנא ִמַיד ָאִחי ִמַיד ֵעשָ  יב  :ַהַיְרֵדן ַהזֶּ
ן ָאֹנִכי ת יג  :ָבִנים-ָיבֹוא ְוִהַכִני ֵאם ַעל-ֹאתֹו פֶּ  ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעָמְך ְוַשְמִּתי אֶּ

ר ֹלא ַזְרֲעָך ְכחֹול ן ָשם יד  :ִיָסֵפר ֵמֹרב-ַהָים ֲאשֶּ ַהָבא ְבָידֹו ִמְנָחה -ַבַלְיָלה ַההּוא ַוִיַקח ִמן ַוָילֶּ
ְשִרים ְרֵחִלים טו  :ְלֵעָשו ָאִחיו ְשִרים ִעִזים ָמאַתִים ּוְתָיִשים עֶּ ְגַמִלים  טז  :ָמאַתִים ְוֵאיִלים עֶּ

ְשִרים ֵמיִניקֹות ם ְשלִשים ָפרֹות ַאְרָבִעים ּוָפִרים ֲעָשָרה ֲאֹתֹנת עֶּ  יז  :ַוְעָיִרם ֲעָשָרה ּוְבֵניהֶּ
ל רֲעָבָדיו ֵעדֶּ -ַוִיֵּתן ְבַיד ר אֶּ ר ְלַבדֹו ַוֹיאמֶּ ַוח ָּתִשימּו ֵבין-ֵעדֶּ ר ּוֵבין  ֲעָבָדיו ִעְברּו ְלָפַני ְורֶּ ֵעדֶּ

ר ת יח  :ֵעדֶּ  ַאָּתה ְוָאָנה ֵתֵלְך-ִכי ִיְפָגְשָך ֵעָשו ָאִחי ּוְשֵאְלָך ֵלאֹמר ְלִמי ָהִראשֹון ֵלאֹמר-ַוְיַצו אֶּ

ה ְלָפנֶּיָך הּוא -ְלַיֲעֹקב ִמְנָחה ִהוא ְשלּוָחה ַלאֹדִני ְלֵעָשו ְוִהֵנה ַגם ַעְבְדָךְוָאַמְרָּת לְ  יט  :ּוְלִמי ֵאלֶּ
ת כ  :ַאֲחֵרינּו ת-ַוְיַצו ַגם אֶּ ת ַהְשִליִשי-ַהֵשִני ַגם אֶּ ַהֹהְלִכים ַאֲחֵרי ָהֲעָדִרים ֵלאֹמר -ָכל-ַגם אֶּ

ה ְּתַדְברּון ל ַכָדָבר ַהזֶּ ם ֹאתוֹ -אֶּ ם ַגם כא  :ֵעָשו ְבֹמַצֲאכֶּ -ִהֵנה ַעְבְדָך ַיֲעֹקב ַאֲחֵרינּו ִכי ַוֲאַמְרּתֶּ
ת ְלָפָני ְוַאֲחֵרי ָאַמר ֲאַכְפָרה ָפָניו ַבִמְנָחה כֶּ ה ָפָניו אּוַלי ִיָשא ָפָני-ַהֹהלֶּ ְראֶּ ַוַּתֲעֹבר  כב  :ֵכן אֶּ

ת ָקםַויָ  כג  :ַההּוא ַבַמֲחנֶּה-ַבַלְיָלה ָפָניו ְוהּוא ָלן-ַהִמְנָחה ַעל ְשֵּתי ָנָשיו -ַבַלְיָלה הּוא ַוִיַקח אֶּ
ת ת ְשֵּתי ִשְפֹחָתיו-ְואֶּ ת כד  :ַאַחד ָעָשר ְיָלָדיו ַוַיֲעֹבר ֵאת ַמֲעַבר ַיֹבק-ְואֶּ  ַוִיָקֵחם ַוַיֲעִבֵרם אֶּ



 

ת ַהָנַחל ַוַיֲעֵבר ר-אֶּ  כו  :ִעמֹו ַעד ֲעלֹות ַהָשַחר ַוֵיָאֵבק ִאיש ַוִיָּוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבדוֹ  כה  :לוֹ -ֲאשֶּ

ְך-ְיֵרכֹו ַוֵּתַקע ַכף-ַוַיְרא ִכי ֹלא ָיֹכל לֹו ַוִיַגע ְבַכף ר ַשְלֵחִני כז  :ַיֲעֹקב ְבֵהָאְבקֹו ִעמוֹ  יֶּרֶּ ִכי  ַוֹיאמֶּ
ר ֹלא ֲאַשֵלֲחָך ִכי ִאם ר ֵאָליו  כח  :ֵבַרְכָּתִני-ָעָלה ַהָשַחר ַוֹיאמֶּ ר ַיֲעֹקב-ַמהַוֹיאמֶּ ָך ַוֹיאמֶּ   :ְשמֶּ

ר ֹלא ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד ִשְמָך ִכי כט ֲאָנִשים -ֱאֹלִהים ְוִעם-ָשִריָת ִעם-ִיְשָרֵאל ִכי-ִאם ַוֹיאמֶּ
ר ַהִגיָדה ל  :ַוּתּוָכל ר-ַוִיְשַאל ַיֲעֹקב ַוֹיאמֶּ ָך ַוֹיאמֶּ ְך ֹאתֹו ָלָמה זֶּה ִּתְשַאל ִלְשִמי ַוְיבָ  ָנא ְשמֶּ רֶּ
ל ָרִאיִתי-ַוִיְקָרא ַיֲעֹקב ֵשם ַהָמקֹום ְפִניֵאל ִכי לא  :ָשם   :ָפִנים ַוִּתָנֵצל ַנְפִשי-ֱאֹלִהים ָפִנים אֶּ
ת-ַוִיְזַרח לב ר ָעַבר אֶּ ש ַכֲאשֶּ מֶּ  ֹיאְכלּו ְבֵני-ֵכן ֹלא-ַעל לג  :ְיֵרכוֹ -ַעל ְפנּוֵאל ְוהּוא ֹצֵלעַ -לֹו ַהשֶּ

ת ֵאלִיְשרָ  ר ַעל-אֶּ ה ֲאשֶּ ה ִכי ָנַגע-ִגיד ַהָנשֶּ ה-ְבַכף ַכף ַהָיֵרְך ַעד ַהיֹום ַהזֶּ ְך ַיֲעֹקב ְבִגיד ַהָנשֶּ   :יֶּרֶּ
 

 בראשית פרק לג

ת ַוִיָשא ַיֲעֹקב ֵעיָניו ַוַיְרא ְוִהֵנה ֵעָשו ָבא א ָאה לֵ -ַהְיָלִדים ַעל-ְוִעמֹו ַאְרַבע ֵמאֹות ִאיש ַוַיַחץ אֶּ
ם ב  :ְוַעל ְשֵּתי ַהְשָפחֹות ָרֵחל-ְוַעל ת ַוָישֶּ ת-אֶּ ת-ַהְשָפחֹות ְואֶּ ן ִראֹשָנה ְואֶּ יָה -ַיְלֵדיהֶּ ֵלָאה ִויָלדֶּ

ת ַאֲחֹרִנים ת-ְואֶּ ַבע ְפָעִמים  ְוהּוא ָעַבר ג  :יֹוֵסף ַאֲחֹרִנים-ָרֵחל ְואֶּ ם ַוִיְשַּתחּו ַאְרָצה שֶּ ִלְפֵניהֶּ
 ַוִיָשא ה :ַצָּואָרו ַוִיָשֵקהּו ַוִיְבכּו-ַעל ַוָיָרץ ֵעָשו ִלְקָראתֹו ַוְיַחְבֵקהּו ַוִיֹפל ד  :ָאִחיו-דִגְשּתֹו עַ -ַעד
ת ת-אֶּ ת-ֵעיָניו ַוַיְרא אֶּ ר ִמי-ַהָנִשים ְואֶּ ה ָלְך-ַהְיָלִדים ַוֹיאמֶּ ר ֵאלֶּ ָחַנן -ַוֹיאַמר ַהְיָלִדים ֲאשֶּ

ת ָך-ֱאֹלִהים אֶּ ן ו  :ַעְבדֶּ ָ  ַוִּתַגְשןָ ַהְשָפחֹות ֵהָנה ְוַיְלֵדיהֶּ ין יהָ -ַוִּתַגש ַגם ז  :ַוִּתְשַּתֲחוֶּ  ֵלָאה ִויָלדֶּ

ר ִמי ְלָך ָכל ח  :ַוִיְשַּתֲחוּו ְוַאַחר ִנַגש יֹוֵסף ְוָרֵחל ַוִיְשַּתֲחוּו ר ָפָגְשִּתי-ַוֹיאמֶּ  ַהַמֲחנֶּה ַהזֶּה ֲאשֶּ

ר ִלְמצֹ  ר ט  :ֵחן ְבֵעיֵני ֲאֹדִני-אַוֹיאמֶּ ר-ֵעָשו יֶּש ַוֹיאמֶּ ר  י  :ָלְך-ִלי ָרב ָאִחי ְיִהי ְלָך ֲאשֶּ ַוֹיאמֶּ
ֵכן ָרִאיִתי ָפנֶּיָך ִכְרֹאת -ִמָיִדי ִכי ַעל ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעינֶּיָך ְוָלַקְחָּת ִמְנָחִתי-ָנא ִאם-ַיֲעֹקב ַאל

ת-חקַ  יא  :ְפֵני ֱאֹלִהים ַוִּתְרֵצִני ר ֻהָבאת ָלְך-ָנא אֶּ ֹכל -ִלי-ַחַנִני ֱאֹלִהים ְוִכי יֶּש-ִכי ִבְרָכִתי ֲאשֶּ
ָך יב  :בֹו ַוִיָקח-ַוִיְפַצר ְגדֶּ ר ִנְסָעה ְוֵנֵלָכה ְוֵאְלָכה ְלנֶּ ר ֵאָליו ֲאֹדִני ֹיֵדַע ִכי ַויֹ  יג  :ַוֹיאמֶּ אמֶּ

ָחד ָוֵמתּו ָכלְוַהֹצאן ְוַהָבָקר ָעלֹות ָעלָ  ַהְיָלִדים ַרִכים ָנא -ַיֲעָבר יד  :ַהֹצאן-י ּוְדָפקּום יֹום אֶּ
ר ֲאֹדִני ִלְפֵני ַעְבדֹו ַוֲאִני גֶּל ַהְמָלאָכה ֲאשֶּ ְתַנֲהָלה ְלִאִטי ְלרֶּ גֶּל ַהְיָלִדים ַעד-אֶּ ר  ְלָפַני ּוְלרֶּ ֲאשֶּ

ל ר טו  :ֲאֹדִני ֵשִעיָרה-ָאֹבא אֶּ ר ָלָמה זֶּה-ִמן ָנא ִעְמָך-ֵעָשו ַאִציָגה ַוֹיאמֶּ ר ִאִּתי ַוֹיאמֶּ  ָהָעם ֲאשֶּ

ְמָצא ֻסֹכָתה  ְוַיֲעֹקב ָנַסע יז  :ַההּוא ֵעָשו ְלַדְרכֹו ֵשִעיָרה ַוָיָשב ַביֹום טז  :ֵחן ְבֵעיֵני ֲאֹדִני-אֶּ
ן לֹו ָבִית ּוְלִמְקֵנהּו ָעָשה ֻסֹכת ַעל  :ַהָמקֹום ֻסכֹות-ֵשם ֵכן ָקָרא-ַוִיבֶּ



 

 לות הכנהשא
 

ן ִיְצָחק ּתֹוְלֹדת ְוֵאלֶּה יחידה זו אומר:בן והפסוק הראש( 1 ת הֹוִליד ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם בֶּ  אֶּ
ן ִיְשָמֵעאל ֹּתְלֹדת ְוֵאלֶּהבאותו פרק, בפסוק יב', נאמר: . ִיְצָחק ר ַאְבָרָהם בֶּ  ָהָגר ָיְלָדה ֲאשֶּ

 .ְלַאְבָרָהם ָשָרה ִשְפַחת ַהִמְצִרית
  מדוע יש הבדל? .חס ישמעאלובה מיך ין הדרך בה התורה מייחסת את יצחק לדרהשוו ב

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 ?ה פרוש המילים "שני גויים בבטנך"מ( 2

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 הסבירו את שמות עשו ויעקב.(  3
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 כל אחד מהנערים כאשר הם גדלו? מה עשה( 4

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 מדוע יצחק אהב את עשו ורבקה אהבה את יעקב? מה רבקה ידעה שיצחק לא ידע?(  5

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 מכר עשו את הבכורה ליעקב?(  מדוע 6

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

  ו החשיב את הבכורה? הוכיחו תשובתכם.האם עש(  7

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 ?היתה משמעות הבכורה בזמן ההוא(  מה 8

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 מדוע רבקה רצתה שיעקב יקבל את הברכה?(  9

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



 

 הסבירו את תכניתה.(  11

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 מה היו חששות יעקב? מה ענתה לו רבקה?( 11

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 האם יעקב שיקר ליצחק? הוכיחו תשובתכם(  12

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 סכמו את ברכות יצחק ליעקב.(  13

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 סכמו את ברכות יצחק לעשו.( 14

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 אחר ברכת יעקב לרגשותיו של קין אחר שה' קיבל את מנחת הבל.השוו הרגשתו של עשו ( 15

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 :( יעקב פעל בשלושה מישורים להציל עצמו מעשו. הראו בטבלה מה עשה בכל מישור16

  ו לבין עשובינ

  בינו לבין משפחתו

  בינו לבין ה'

 (  מדוע, לדעתכם, עשו התנהג כל כך יפה בפגישתו עם יעקב?17

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

  ל ההצעות של עשו, כאילו שהוא רוצה להיפטר ממנו?( מדוע, לדעתכם, יעקב מסרב לכ18

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



 

 סקירת יחידה ה'

יחידה ד'(. לכן התורה מדגישה כי יצחק עיין זרעו האמיתי של אברהם אבינו )יצחק הוא 
שלא כישמעאל, שאמנם היה  ,בנו של אברהם, אלא גם "אברהם הוליד את יצחק"אינו רק 

אברהם. מוצאה של רבקה שונה להתיחסותו היא להגר, שילדה אותו  ךבנו של אברהם, א
ומה ארם, והיא אחות ארמי. מצד אחד זהו ממוצאו של יצחק בתכלית. היא בת ארמי, מק

שבח לרבקה, שבאה ממקור רע ובכל זאת היא ראויה ליצחק. מצד שני, היחוס מבאר את 
המאבק בין התאומים בבטנה. הרקע של רבקה ניכר בעשו עוד לפני שנולד. חז"ל ביטאו 

ש יעקב ביק -את רעיון זה כשאמרו שכאשר היתה   רבקה עוברת על יד בתי כנסיות 
עשו ביקש לצאת. עשיו היה דומה  -לצאת, ואילו כאשר עברה על יד בתי עבודה זרה 

לא היה מאומה מארם.  ,באופיו יותר לאנשי ארם מאשר לאביו יצחק. ביעקב, לעומת זאת
הוא "איש תם יושב אהלים". רבקה היתה מוטרדת מהתמודדות זו בבטנה כי לא הבינה 

 יפרדוני לאומים, ולא שני ילדים רגילים. הגויים את משמעותה. ה' אמר לה כי בבטנה ש
 זה יורד, וההיפך )ע' רש"י(. -, כשזה עולה ניהםאי אפשר לגשר ביממעיה, כלומר: 

יצחק )שלא קיבל נבואה זו( חשב שאפשר לקרב את עשו ולמזג את שני העולמות ושתי 
שות סינטזה ההשקפות. הוא חשב שעשו, איש הציד, יוכל להיות חבר ליעקב, ואפשר לע

יעקב ועשו באו מאותה  -מהאופי ומהפילוסופיה של שני האחים. )בשונה מיצחק וישמעאל 
 האם. לכן חשב יצחק שחובתו לגשר על הפער בין שני בניו( 

איש ציד, הוא גם איש שדה. "שדה" יכול לרמז על תכונות טובות. על יצחק  נואף שעשו ה
 ולו ארם, היה בו משהו מאבותיו. נאמר כי יצא לשוח "בשדה". עשו לא היה כ

עשו בא "מהשדה" והוא עייף, הוא מכר את בכורתו ליעקב עבור נזיד עדשים, שאולם כ
, ולא לעולם הרוחני או לכאןחשיבות אלא לעכשיו ו מיחסוביזה את הבכורה. אין הוא 

 לעולם הבא )רש"ּי( אין הוא מעונין לספק אלא את תאוותיו, ולשם כך הוא מוכן להפרד
אדם מוסרי. בכך יצר עשיו נתק מוחלט בינו לבין עולמו של  אינומנכסיו הרוחניים. אדם זה 

אברהם. על כן אמרו חז"ל )סנהדרין נט:( על דברי ה' לאברהם )כא, יב( "כי ביצחק יקרא 
ולא כל יצחק": עשיו לא נחשב לזרעו של אברהם משום שביזה את   -לך זרע": "ביצחק 

 הם.האמונה, לה הטיף אבר
רבקה, שבאה מהעולם הארמי, הבינה שאי אפשר למזג את עולמו של לבן עם עולמו של 

אהבה את בנה הקטן, והסכימה  ןאברהם. היא הבינה טוב מיצחק את העולם הזה. על כ
להשתמש בכל אמצעי כדי למנוע מיצחק לתת לעשו את ברכת אברהם. היא האמינה כי 

ׁש  ָפל""ִעם ָנָבר ִתָתָבר וְִעם ִעקֵּ )שמואל ב, כב ותהילים יח( יש להלחם עם האויב   ִתתַּ
מכיון שאי אפשר בדרך בה הוא מתנהג. היא לא הססה ללכת בערמה נגד בנה הגדול, 

למרות הסוסיו של יעקב, היא דחפה  לבחול באמצעים כאשר מדובר בעתיד האומה.
 אותו לרמות גם את אביו ולקבל את הברכות.

רך את יעקב ולא את עשו, אישר כי הברכות מגיעות לו באמרו "גם יצחק, כאשר הבין כי ב
ברוך יהיה". הוא הבין עתה כי צדקה רבקה וכי אין לקרב את יעקב לעשו אלא להרחיקם 

 זה מזה ככל האפשר. לכן הוא פקד עליו ללכת לחרן ולמצא לו שם אישה.  
בשובו מחרן, הוא  יעקב גם הוא הפנים את מה שלמדה אותו אמו, וכאשר נפגש עם עשו

 מסרב לכל הצעותיו של אחיו להתנהל יחדיו והוא דוחה אותו באדיבות, אך בתקיפות.
כך נקבעה ההלכה לדורות כי קיומו של עם ישראל תלוי בהפרדותו המוחלטת מעשו. אי 
אפשר לפשר בין התרבות היהודית לתרבות העשוית. לעיתים נגזר על היהודי לחיות 

ו להיות שם אזרח נאמן למדינתו, אולם אין לו להפיל את חומות בארצות הגויים, ועלי
 הבידוד המבדילות בינו לבין האינו יהודי. 



 

 רש"י פרק כה
וכי עדיין לא נכתב שהיא בת בתואל ואחות לבן  -בת בתואל מפדן ארם אחות לבן )יט( 

אלא להגיד שבחה שהיתה בת רשע ואחות רשע ומקומה אנשי רשע, ולא  ?ומפדן ארם
 למדה ממעשיהם.

לו ולא לה, שאין דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשע  -ויעתר לו )כא( 
 .לפיכך לו ולא לה

...כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר יעקב רץ ומפרכס לצאת,  -ויתרוצצו )כב( 
 עוברת על פתחי עבודה זרה עשו מפרכס לצאת. 

 ,גדול צער העבור -ותאמר אם כן 

 ?מתאוה ומתפללת על הריון -זה אנכי למה 

 .מן המעים הם נפרדים, זה לרשעו וזה לתומו -ממעיך יפרדו )כג( 

  ...לא ישוו בגדולה, כשזה קם זה נופל -מלאם יאמץ 

כל זמן שהיו קטנים לא היו נכרים במעשיהם ואין אדם  -ויגדלו הנערים ויהי עשו )כז( 
עשרה שנה זה פירש לבתי מדרשות וזה  מדקדק בהם מה טיבם, כיון שנעשו בני שלש

 .פירש לעבודה זרה

היאך מעשרין את המלח ואת  ,אבא :לצוד ולרמות את אביו בפיו, ושואלו -יודע ציד 
 .כסבור אביו שהוא מדקדק במצות ?התבן

 .אינו בקי בכל אלה, אלא כלבו כן פיו. מי שאינו חריף לרמות קרוי תם -תם 

 .ו של עבראהלו של שם ואהל -ישב אהלים 

 רש"י פרק כז
אמר יצחק בלבו אין דרך עשו להיות שם שמים שגור בפיו, וזה  -גשה נא ואמשך )כא( 

 .אמר )פסוק כ( כי הקרה ה' אלהיך

שמדבר בלשון תחנונים )פסוק יט( קום נא, אבל עשו בלשון קנטוריא  -קול יעקב )כב( 
 .דבר )פסוק לא( יקום אבי

ח רע יותר משטף העזים? אלא מלמד שנכנסה עמו ריח גן והלא אין רי -וירח וגו' )כז( 
 .עדן

 .כתרגומו ותוה לשון תימה. ומדרשו ראה גיהנם פתוחה מתחתיו -ויחרד )לג( 

שלא תאמר אילולי שרימה יעקב לאביו לא נטל את הברכות, לכך  -גם ברוך יהיה 
 .הסכים וברכו מדעתו

אמר שמא עון יש בי שברכתי הקטן תנחומא: למה חרד יצחק, ...  -הכי קרא שמו )לו( 
לפני הגדול, ושניתי סדר היחס. התחיל עשו מצעק ויעקבני זה פעמים, אמר לו אביו מה 
עשה לך? אמר לו את בכורתי לקח, אמר בכך הייתי מצר וחרד שמא עברתי על שורת 

 .הדין, עכשיו לבכור ברכתי, גם ברוך יהיה

 רש"י פרק לב
כי אלחם עמו. התקין עצמו לשלשה  ,על כרחו - והיה המחנה הנשאר לפליטה)ט( 

דברים לדורון, לתפלה ולמלחמה. לדורון להלן )פסוק כא( ותעבור המנחה על פניו. 
 .לתפלה )פסוק ט( אלהי אבי אברהם. למלחמה והיה המחנה הנשאר לפליטה

 רש"י פרק לג
גש לפניה, אבל ברחל יוסף נ .האמהות נגשות לפני הבנים ,בכלן –ורחל  יוסףנגש  (ז)

אמי יפת תואר, שמא יתלה בה עיניו אותו רשע, אעמוד כנגדה ואעכבנו מלהסתכל  :אמר
  ...בה

אם דעתו לעשות לי רעה ימתין עד בואי  :אמר... -עד אשר אבא אל אדני שעירה )יד( 
אצלו, והוא לא הלך. ואימתי ילך? בימי המשיח, שנאמר )עובדיה א כא( ועלו מושיעים 

 .ט את הר עשו. ומדרשי אגדה יש לפרשה זו רביםבהר ציון לשפו



 

 )רק על פי הטקסט ורש"י( שאלות לעיון
 

 (  עיינו ברש"י לפרק כה', פסוקים יט' וכא', וכתבו:1
 א.  כיצד אנו רואים את גדלותה של רבקה מתוך יחוסה?

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 כיצד רואים שיחוס זה עדיין הפריע לה?ב.   
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 תבו:עיינו ברש"י לפרק כה', פסוקים כב' וכג', וכ(  2
 א.  מה גרם לרבקה להיות מודאגת?  מה היא שאלה? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________
 שהיא קיבלה?ב.  מה היתה התשובה  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________
 ג.  מה רבקה יודעת עכשיו על העתיד של שני בניה? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________
 (  עיינו ברש"י לפרק כה', פסוק כז', וכתבו:3
 א.  השוו דברי רש"י בד"ה ויגדלו הנערים, עם דבריו בפס' כב' ד"ה ויתרוצצו.   

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________
 ב.  מה עשה כל אחר מהנערים? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________
 ג.  למי דומה עשיו בהתנהגותו? למי דומה יעקב? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 



 

 עיינו ברש"י לפרק כז', פסוקים כא', כב' וכז', וכתבו:(  4
 א.  שלושת  הדברים שגרמו ליצחק לחשוד שהבן שהביא לו מטעמים אינו עשיו. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________
 ב.  מה אתם הייתם עושים במקרה זה? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
ג.  כבר בפסוק כז' נאמר "ויברכהו". מדוע, לדעתכם, יצחק לא מוודא תחילה 

 שאכן זהו עשו שהביא לו מטעמים?
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 עיינו ברש"י לפרק כז', פסוקים לג', כב' ולו', וכתבו:(  5

 א.  מדוע חרד יצחק בתחילה? 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 תינת הברכות ליעקב?ב.  מדוע לבסוף הוא  הסכים על נ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 ( עיינו ברש"י לפרקים לב' ולג' וכתבו:6

 א.  כיצד התכונן יעקב לפגישתו עם עשו? 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 ב.  האם יהיה פעם שלום בין עשו ליעקב?  הסבירו  והוכיחו תשובתכם. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
ג.  עיינו ברש"י לפרק לג', ז':  יוסף היה אז כבן שבע שנים. מה אפשר ללמוד על 

 האופי של יוסף מדברי רש"י?
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 



 

 מקורות לעיון
 

 רמב"ן פרק כה פס' יט: 1מקור 
חזר לספר זה, בעבור שאמר  -ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק 

שאם אמר גם כן ואלה תולדות יצחק  ".ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם")לעיל כה יב( 
ולכך חזר ... ה השווה שניהם ביחוס ובמעלה, ואף כי הקדים הבכורבן אברהם בלבד, הנ

, לומר כי הוא לבדו תולדותיו וכאלו לא הוליד אחר "אברהם הוליד את יצחק"והשלים 
 יחשב, כמו שנאמר לו )לעיל כא יב( כי ביצחק יקרא לך זרע:

בוד ולכך אמר למעלה )כה יב( גם כן אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם, לכ
יצחק, לומר שאין אלו תולדות היחס לאברהם, רק הם בני האמה, וכמו שאמר )לעיל 

 כא יג( וגם את בן האמה לגוי אשימנו.
  

 : רמב"ן פרק כה פס' לד2מקור 
כבר אמר הטעם שבעבורו נאות למכירה מפני שהיה הולך ... -ויבז עשו את הבכורה 

, ואין לבכורה שום מעלה רק אחרי למות בצודו החיות, וקרוב הוא שימות בחיי אביו
 האב ומה תועיל לו הבכורה. 

כי אחר שאכל ושתה חזר השדה אל צידו, וזו סיבת  -ויאכל וישת ויקם וילך ויבז ואמר 
בזוי הבכורה, כי אין חפץ בכסילים רק שיאכלו וישתו ויעשו חפצם בעתם, ולא יחושו 

 ליום מחר...

רה לא היה כן לפנים, רק לנחול מעלת האב ויתכן כי פי השנים בבכורה ממשפטי התו
ושררתו, שיהיה לו כבוד ומעלה על צעירו. ולכן היה אומר ליצחק אני בנך בכורך )להלן 
כז לב(, לומר כי הוא הבכור הראוי להתברך... ואולי היה נוטל גם בנחלה יותר מעט כי 

 דין פי שנים מחדוש משפט התורה:

ם והמלכים, בוחרים בציד מכל מאכל, וכל העמים והציד אשר היה בפיו, כן יעשו השרי
שי למורא. והיה עשו מחניף את אביו להביא כל צידו אל פיו לאכול ממנו  יובילו מהם

 ואהבת האב לבנו הבכור קלה להביא:כרצונו תמיד. 
 

 : רמב"ן פרק כז פס' ד3מקור 
ול את היה בדעתו לברך אותו שיזכה הוא בברכת אברהם לנח -בעבור תברכך נפשי 

 הארץ, ולהיות הוא בעל הברית לאלהים כי הוא הבכור:

ונראה שלא הגידה לו רבקה מעולם הנבואה אשר אמר ה' לה ורב יעבוד צעיר, כי איך 
והנה מתחלה לא הגידה לו דרך מוסר  !והיא לא תצלח ?היה יצחק עובר את פי ה'

ה "אין אנכי צריכה וצניעות, כי ותלך לדרוש את ה', שהלכה בלא רשות יצחק, או שאמר
להגיד נבואה לנביא כי הוא גדול מן המגיד לי", ועתה לא רצתה לאמר לו "כך הוגד לי 

ויניח הכל בידי שמים,  ,מאת ה' טרם לדתי" כי אמרה, באהבתו אותו לא יברך יעקב
 והיא ידעה כי בסבת זה יתברך יעקב מפיו בלב שלם ונפש חפצה. 

 

 : רמב"ן פרק כז פס' לג4מקור 
אין דרך החרד חרדה גדולה עד מאד וצועק "מי  -רם תבא ואברכהו גם ברוך יהיה בט

הוא אשר רמני לברך אותו" שישלים צעקתו לאמר מיד "גם ברוך יהיה", אבל היה ראוי 
 שיקללהו...

והנכון בעיני שהוא לשון הווה, יאמר, מי איפוא הוא הצד ציד אשר היה יכול לרמותי 
על כל פנים, כי ידעתי כי ברוך הוא. או טעמו וגם ברוך יהיה  שאברכהו, וגם שיהיה ברוך

כי מאז שברך אותו ידע ברוח הקדש על כרחי, שאי אפשר לי להעביר הברכה ממנו, 
 שחלה ברכתו עליו:

 וזהו טעם החרדה הגדולה אשר חרד, כי ידע שאבד בנו האהוב לו ברכתו לעולם...



 

 רמב"ן פרק לב פס' ד: 5מקור 
כבר תפסוהו החכמים על זה. אמרו בבראשית רבה )עה ג( ... -ארצה שעיר אל עשו אחיו 

מחזיק באזני כלב וגו' )משלי כו יז(. אמר לו הקב"ה, לדרכו היה מהלך והיית משלח 
 אצלו ואומר לו כה אמר עבדך יעקב:

ועל דעתי גם זה ירמוז כי אנחנו התחלנו נפילתנו ביד אדום, כי מלכי בית שני באו 
רומיים )ספר החשמונאים א ח( ומהם שבאו ברומה, והיא היתה סבת בברית עם ה

 נפילתם בידם, וזה מוזכר בדברי רבותינו ומפורסם בספרים...
 

 רמב"ן פרק לב פס' ה: 6מקור 
ודע כי הכבוד הזה שהיה יעקב עושה  -כה תאמרון לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב 

ג בצעיר לתת מעלה וכבוד אל הבכור לאחיו בפחדתו לאמר אדני ועבדך, בעבור כי המנה
והנה יעקב לקח בכורתו ואת ברכתו ועשו שוטם אותו עליהם, ועתה  ...כאלו הוא אביו

היה מראה לו כאלו אין המכירה ההיא אצלו כלום וכי הוא נוהג בו כבכור ואב להוציא 
 את המשטמה מלבו:

 

 רמב"ן פרק לב פס' ח: 7מקור 
ל השלוחים כהוגן ולא השגיח עליהם, ואולי לא היו עשו לא קב... -ויירא יעקב מאד 

לפניו כי לא נתן רשות שיבאו לפניו וידברו עמו כלל...  וכך אמרו רבותינו )ב"ר עה ז( כי 
נוהג  והואנוהג בו כאח  אתה, "עשו אלאחיך  אלבאנו "השלוחים הכירו בו שנאה, אמרו 

קב ואשר השפיל עצמו לפניו עמך כעשו. אבל בסוף כאשר ראה הכבוד הגדול שעשה לו יע
שהשתחוה ארצה שבע פעמים מרחוק עד גשתו אליו, נכמרו רחמיו, וחשב כי הוא מודה 

 בבכורתו ובגדולתו עליו כאשר פירשתי...
 

 : רמב"ן פרק לב פס' ט8מקור 
...והכונה בזה, כי יעקב יודע שאין זרעו כלו נופל ביד  -והיה המחנה הנשאר לפליטה 

המחנה האחד על כל פנים:  וגם זה ירמוז שלא יגזרו עלינו בני עשו עשו, אם כן ינצל 
למחות את שמנו, אבל יעשו רעות עם קצתנו בקצת הארצות שלהם, מלך אחד מהם 

 גוזר בארצו על ממוננו או על גופנו, ומלך אחר מרחם במקומו ומציל הפלטים...
 

 רמב"ן פרק לג פס' טו: 9מקור 
ורבותינו ראו עוד בזה עצה, אמרו )ב"ר( רבי ינאי כד ... -למה זה אמצא חן בעיני אדני 

)רבי ינאי, הוה סליק למלכותא הוה מסתכל בהדא פרשתא ולא הוה נסיב עמיה רומאין, 

חד זמן לא  כאשר היה עולה למלכות, היה מתבונן בפרשה זו ומסרב שרומאים ילכו עמו(
)פעם לא התבונן . פינס שלואיסתכל בה ונסיב עמיה רומאין, ולא הגיעו לעכו עד שמכר 

זו שמפני שהיתה קבלה בידם  בפרשה ולקח עמו רומאים, לא הגיעו לעכו עד שמכר את מעילו(
. כשהיה בא ברומה בחצר מלכי אדום על עסקי הצבור היה מסתכל בפרשה פרשת גלות

זו ללכת אחרי עצת הזקן החכם, כי ממנו יראו הדורות וכן יעשו, ולא היה מקבל חברת 
)במדרש רומי ללותו שאין מקרבין אלא להנאת עצמן ומפקירין ממונו של אדם:   אנשי

הספור על רבי יהודה הנשיא. שם גם מסופר שמכר הסוס שלו. הוא היה גר בגליל והיה הולך 
  לנמל עכו כדי לבא לרומא(



 

 : בראשית רבה פרשה סג11מקור 

)אברהם אבינו( מת אותו זקן. , אמר לו מה טיבו של נזיד זה? אמר לו: שויזד יעקב נזיד
אמר: באותו הזקן פגעה מדת הדין? אמר לו: הין. אמר: אם כן, לא מתן שכר ולא 

כוֹ תחיית המתים! ורוח הקדש צווחת )ירמיהו כב, י(  נֻדּו לוֹ ְבכּו בָּ ְבּכּו ְלֵמת ְוַאל תָּ ַאל תִּ
 זה עשו.  -ך" זה אברהם, "בכו תבכה להל  -אל תבכו למת ואל תנדו לו" ַלֹהֵלְך. "

 

 : בראשית רבה פרשה עה11מקור 
, רבינו אמר לרבי אפס כתוב חד אגרא מן ויצו אותם לאמר כה תאמרון לאדוני לעשו

)רבי יהודה הנשיא אמר למזכירו לכתוב אגרת בשמו לקיסר שמי למרן מלכא אנטונינוס, 

יר: מיהודה )כתב המזכקם וכתב מן יהודה נשיאה למרן מלכא אנטונינוס,  אנטונינוס(

קרא אותה  ,)לקח רבינו את האגרתנסבה וקרייה וקרעיה  הנשיא לאדוננו המלך אנטונינוס(

)אמר לו כתוב מעבדך , אמר ליה כתוב מן עבדך יהודה למרן מלכא אנטונינוס וקרע אותה(

, אמר ליה רבי מפני מה אתה מבזה על כבודך? אמר ליה יהודה לאדוננו המלך אנטונינוס(
לא כך אמר "כה אמר עבדך  )אמר לו: האם אני טוב מסבי יעקב?!(מן סבי מה אנא טב 

 יעקב"... 

 

 מלבי"ם: 12מקור 
ההתעוררות שהתעורר עתה לברך את עשיו היה ממה שאמר בפסוק הקודם שעשוי לקח 
נשים מבנות כנען, ושהיו למורת רוח ליצחק ולרבקה, ובזה כבר הכיר יצחק כי עשיו 

הן מצד שלקח את הבכורה ובחר לחלקו  -, וידע כי יעקב לבדו אינו ראוי לברכת אברהם
והוא אשר יירש את ברכת אברהם  הוא הקדוש לאלקיו  -עבודת ה', והן מצד צדקתו 

, ואחר שראה והבין את זאת היה דואג בעד שני בניו, וכל זרעו יהיו מובדלים לעבודת ה'
אברהם ויהיה כמשפחות  אם בעד עשיו שראה שעל ידי רשעתו נדחה מהבכורה ומברכת

האדמה, ואם בעד יעקב,  אחר שכל זרע יעקב יהיה מופרש לעבודת ה', אי אפשר 
שיתעסקו בעבודת האדמה ובענינים ארציים, כי עסקים כאלה ישביתו ואתם מעבודת 
ה'... וגם מי ילחם מלחמותיו להגן עליו מני צר?... ובזה חשב מחשבות שלא יאבדו שני 

מצד שנדחה מבכורתו ונעשה איש שדה,  -עניו וחלישת  חמרו, ועשיו  מתוך -בניו, יעקב 
לכן רצה ששני בניו יהיו לעם אחד, כישראל ושבט לוי, ורצה לברך את עשיו ברוב דגן 
ותירוש ובגבורה למלחמה ולממשלה, וזרע יעקב יהיו מיוחדים רק לעבודת ה' כשבט לוי 

ם ויגינו בעדם מכל צר כמו שעשו אחרי כן, ובני עשיו יספיקו להם טרפם ולחם חוק
 אחרי כן ישראל לשבט לוי, וזרע עשיו יהיה הממוצע בין ישראל והעמים...

הנה רבקה הבינה כל כונת יצחק איך רוצה לעשות התקשרות בין עשיו  ורבקה שומעת:
ובין יעקב כהתקשרות יששכר וזבולון ושבט לוי וישראל, שיעקב יעסוק בתורה ועשיו 

בל היא ידעה היטב רשעת עשיו ורוע תכונתו, שלא בלבד שלא יהיה יפרנס אותו, א
כקליפה השומרת לפרי, כי כעש יאכל וכרקב יבלה את כל, והעושר שיתן לו אביו 

 בברכתו יהיה שמור לו וליעקב לרעתו...



 

 : )המאמר( ברכת יצחק31מקור 
 הרב מנחם ליבטאג
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 השאלה

את  -מהבנים  אחדעדיף יצחק את עשו על יעקב? מקובל לחשוב שיצחק היה יכול לברך רק מדוע מ
עשו או את יעקב. אם כך הם פני הדברים, העדפתו את עשו אכן תמוהה. אולם בהחלט ייתכן שיצחק 

 את יעקב, ואם כן מובן מדוע רצה לברך את עשו בראשונה.  וגםאת עשו  גםתכנן לברך 

 פתיחה

באברהם אבינו ובזרעו הוא נושא מרכזי בספר בראשית: אברהם נבחר להקים עם  תהליך הבחירה
שייצג את ה' בעולם, ולתכלית זו מובטחת לו ארץ כנען. על כן חוזרות ההבטחות של זרע וארץ 

 בניסוחים שונים בכל ההתגלויות של ה' לאברהם.
יותר ה' אומר  על אף שמנוסח ההבטחות משתמע שכל זרעו של אברהם נבחר, בשלב מאוחר

 לאברהם שרק יצחק עתיד להמשיך את דרכו ואילו ישמעאל נדחה: "כי ביצחק יקרא לך זרע" ]כ"א; יב[.
מאוחר יותר חוזר ה' על הבטחות אלו באוזני יצחק: "גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך, כי לך 

ך. והרביתי את זרעך ולזרעך אתן את כל הארֹצת האל והִקֹמתי את השֻבעה אשר נשבעתי לאברהם אבי
 ד[.-ככוכבי השמים ונתתי לזרעך את כל הארֹצת האל והתברכו בזרעך כל גויי הארץ" ]כ"ו; ג

או שמא כולם  -כפי שקרה אצל אברהם  -מה באשר לילדיו של יצחק? האם ייבחר רק אחד מהם 
 עתידים להיבחר?

בחירה והדחייה יש להניח שתהליכי ה -הקמת עם  -בהתחשב במטרה שלשמה נבחר אברהם 
 עתידים להסתיים בשלב כלשהו, שהרי אם בכל דור ייבחר רק אדם אחד לא ייווצר לעולם עם! 

במבט לאחור אנו יודעים שתהליך הבחירה נמשך עוד דור אחד אחרי יצחק, אך סביר בהחלט 
 שיצחק עצמו לא ידע זאת.

 "הכול נשאר במשפחה"

ה כל שהיא לחשוב שרק אחד מבניו עתיד להיבחר. לאור הדברים האלה נראה שלא הייתה ליצחק סיב
שלא כיצחק וישמעאל היו יעקב ועשו בני אותה אם )ואפילו תאומים(, וההנחה ששניהם נבחרו היא 

הוא  -ולא יצחק  -אפוא הגיונית ביותר. יתרה מזאת: גם אם משום מה עתיד אחד מהם להידחות, ה' 
 שצריך להחליט על כך!

 ני בניו נבחרו מדוע רצה לברך רק אחד מהם?מאידך, אם חשב יצחק שש

 "ברכה" או "בחירה"?

כדי לענות על שאלה זו עלינו להבדיל תחילה בין שני סוגי ברכות בספר בראשית, אשר לצורך העניין 
נכנה אותם "בחירה" ו"ברכה": "בחירה" היא ברכה של "זרע וארץ" ומשמעותה היא שמקבל הברכה 

"ברכה", לעומתה, היא ברכה אישית, המבטאת ציפיות לעתיד בהתאם נבחר להמשיך את עם ישראל. 
 לתכונותיו ולאופיו של מקבל הברכה.

כז[: נח איננו בוחר באחד מבניו להיות -דוגמה ל"ברכה" היא ברכות נח לבניו אחרי המבול ]ט; כד
ב לבניו עם סגולה וכד' אלא מברך )או מקלל( אותם בהתאם לאופיים. דוגמה נוספת היא ברכות יעק

שהרי כל השבטים עתידים  -כח[: גם שם אין בחירה של יעקב בבנים מסוימים -בפרשת ויחי ]מ"ט; א
 אלא ברכות אישיות המתבססות על היכרותו של יעקב עם כל אחד מבניו. -להמשיך את עם ישראל 

ה"בחירה" באה  -הניתנת לבן מאביו  -מהגדרות אלו של "ברכה" ו"בחירה" עולה כי בניגוד ל"ברכה" 
 מה'.

 ברכת יצחק לעשו

 על רקע זה ננסה להבין מדוע רצה יצחק לברך דווקא את עשו.
מכיוון שליצחק לא הייתה כל סיבה להניח שרק אחד מבניו נבחר סביר שהברכה שרצה להעניק 

 לעשו הייתה מטיפוס "ברכה" )ולא מטיפוס "בחירה"(.



 

להים -יתנה בסופו של דבר ליעקב: "ויתן לך האכדי לאמת טענה זו הבה נבחן את נוסח הברכה כפי שנ
מטל השמים ומשמני הארץ וֹרב דגן ותיֹרש. יעבדוך עמים וישתחוו לך לֻאמים, הוה גביר לאחיך 

כט[. זוהי דוגמה קלסית ל"ברכה": היא -וישתחוו לך בני אמך, ֹארריך ארור ומברכיך ברוך" ]כ"ז; כח
שהרי אין בה כלל ברכות של  -ן בה אלמנט של "בחירה" כוללת ברכות של שפע, שגשוג ומנהיגות, ואי

 "זרע וארץ" )למעשה היא דומה מאוד לברכות יעקב ליוסף וליהודה בפרק מ"ט(. 

 האיש הנכון

יצחק אמנם סבור ששני בניו עתידים להמשיך את עם ישראל )או, ליתר דיוק, "עם יצחק"(, אך לעת 
הוא המתאים  -"איש השדה"  -, ואין ספק שעשו זקנה הוא מבין שעליו למנות אחד מהם למנהיג

אדם מעשי, הבקי בהוויות העולם. בעת מתן  -לתפקיד זה )כדי לנהל מדינה דרוש טיפוס של "מאכער" 
הברכות היו יעקב ועשו כבני שישים. עשו כבר היה נשוי ומסוגל לדאוג לעצמו, ואילו יעקב היה עדיין 

עשו לתפקיד המנהיג היא, אם כן, הגיונית לחלוטין(. יש רווק שגר עם הוריו. בחירתו של יצחק ב
להניח שליצחק הייתה גם ברכה עבור יעקב, ברכה של מנהיגות  רוחנית המתאימה ל"איש תם יושב 

אשר   -אהלים" )ברכה הדומה לברכתו של משה רבנו לשבט לוי בדברים ל"ג; י(, אולם ללא כינון העם 
 …עם מי לדבר לא יהיה ליעקב -ייעשה על ידי עשו 

אלא שכעת עולה מאליה השאלה מדוע רבקה מתערבת, ולשם כך עלינו לבחון את המאורעות 
 מנקודת מבטה.

 מה שרק רבקה יודעת

רבקה יודעת דבר שיצחק אינו יודע: כזכור, בזמן ההיריון התרוצצו הבנים בקרבה, וכאשר הלכה 
יך יפרדו, ולֹאם מלֹאם יאמץ ורב יעֹבד לדרוש את ה' נאמר לה: "שני גוים בבטנך ושני לֻאמים ממע

צעיר" ]כ"ה; כג[. בעקבות נבואה זו יודעת רבקה כי בניגוד לדעתו של יצחק עתידים יעקב ועשו להיות 
 -יעקב, הצעיר  -לשני עמים שונים, כלומר: תהליך הבחירה והדחייה טרם הסתיים, ורק אחד מהם 

 עתיד להיבחר.
זו )קשה לדעת מדוע לא סיפרה לו רבקה על כך בשעתו(.  כאמור, יצחק לא היה מודע לנבואה

היא ניצבת  -ככל הנראה בברכת המנהיגות  -כאשר נודעה לרבקה כוונתו של יצחק לברך את עשו 
בפני התלבטות קשה: היא חייבת למנוע את  מתן הברכה לעשו, אולם אין שום ודאות שהיא תצליח 

ן הנבואה, כאשר ליצחק כבר יש דעות מגובשות לשכנע את יצחק כעת, שנים כה רבות לאחר מת
באשר לעתיד בניו. מצב זה הוא שגרם לה בסופו של דבר לנקוט בדרך של תרמית על מנת לגרום 

 ליצחק לברך את יעקב ולא את עשו.

 ברכותיו של יצחק

לאחר שיצחק מברך את יעקב )בחשבו שהוא עשו( בברכת שגשוג ומנהיגות מגיע עשו האמתי ומתחנן 
לו[. תגובתו הראשונה של יצחק היא שלא נותרה כל ברכה עבור -ני יצחק שיברך אף אותו ]כ"ז; לדלפ

עשו: יעקב נטל את ברכת המנהיגות, וברכת המנהיגות הרוחנית, שנועדה מלכתחילה ליעקב, ודאי 
אינה מתאימה לעשו. לבסוף נעתר יצחק לעשו ומברך גם אותו: "הנה משמני הארץ יהיה מושבך ומטל 

מ[. -השמים מעל. ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעֹבד והיה כאשר תריד ופרקת ֻעלו מעל צוארך" ]כ"ז; לט
מכיוון שהשפע יכול להתחלק בין שני  -משמני הארץ וטל השמים  -ברכה זו כוללת הבטחה לשפע 

האחים, אולם אין בה ברכה למנהיגות, שהרי אין מקום ליותר ממנהיג אחד: עשו יוכל לזכות 
 נהיגות רק אם יעקב ייפול.במ

 ומה באשר לבחירה? האם יצחק מגלה את האמת לבסוף?
אחרי התרמית סיפרה רבקה ליצחק, ככל הנראה, על הנבואה שקיבלה, שכן כאשר יעקב יוצא לפדן 

די יברך ֹאתך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים, ויתן לך את -ל ש-ארם יצחק קורא לו ומברך אותו: "וא
ד[. יצחק -להים לאברהם" ]כ"ח; ג-אשר נתן אלרשתך את ארץ מגֻריך אתך ולזרעך ך לברכת אברהם 

)תהליך הבחירה עצמו איננו מתבצע,  הזרע והארץברכת  -ברכת אברהם מברך אפוא את יעקב ב
 כמובן, על ידי יצחק: ברכת יצחק היא תפילה לה' שיבחר ביעקב(.



 

 סימן לבנים" -"מעשה אבות 

יעים המעשיים שהובילו את רבקה לנקוט בתרמית, עדיין יש משהו מטריד על אף שהסברנו את המנ
 בעובדה שתהליך הבחירה בעם ישראל היה צריך לצאת לפועל בצורה כזו.

ייתכן שהסיבה לכך היא שלפני מתן הברכות אכן חסר יעקב, "איש תם", את היכולות המעשיות 
חיובית משהו חישלה אותו והכינה אותו -הדרושות לקבלת ברכת המנהיגות, ודווקא ההתנסות הבלתי

בעת חזרתו לארץ.  -שרו של עשו  -לקראת תפקידו בעתיד. תהליך זה הושלם כאשר נאבק עם המלאך 
 אז כבר יכול לו יעקב ללא שום רמאות.

יש גם משמעות סמלית למצב של "הקול קול יעקב והידיים ידי עשו": גם כאשר עלינו לנקוט 
 עשו" חייב עולם הערכים להישאר עולם ערכים של יעקב, "איש תם".בשיטות פעולה של "ידי 

 

 )מקוצר( : )המאמר( ברכת יצחק41מקור 
 סמט אלחנן הרב
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 המוסריות הבעיות. א
: בו הכרוכות המוסריות הבעיות הן ושתיים, סיפורנו במרכז המתואר המעשה הוא אחד

 נתכוון שלא הבן את שיברך כדי הטעייתו לשם עיוורונו ניצול תוך, רועיוו זקן אב מרמת
 צער הגורם מעשה, הקטן אחיו י"ע הגדול לאח להינתן שעמדה הברכה לקיחת; לברכו
 רבקה: הבעייתי למעשה האחראים הם ושניים. הנגזל לאח אונים-אין וחרון עמוק
 פקפוקו אף שעל, בנה בויעק, בפועל המסייעת ואף, והמצווה הדוחפת, היוזמת, האם
 .בשלמות המעשה את שביצע הוא, בתחילה בדבר

 בפרטיו, עצמו זה בסיפור כול קודם להתבונן יש זו שאלה על לענות כדי, כמובן
 בהקשרו גם אך. תשובה למציאת להועיל שעשוי דבר כל מתוכו למצות כדי, ובכללותו

, עצמו בו המסופר להערכת מידה קנה לשמש שעשוי לכן קודם לנו סופר מה: לעיין יש
 ?מכן לאחר ממנו השתלשל ומה

 

 הייעוד ותודעת הברכה. ב
 יש, לבנו הישראלית האומה מאבות אחד של ברכתו עומדת שבמרכזו מקראי סיפור

 התורה תפסה וכיצד, בו הפועלים האישים תפסו כיצד: כלליו פי ועל מתוכו להבינו
 :לסיפורנו להקדים יש מותהקד ושתי.  מסופר שעליהם העניינים את, עצמה

 בתפיסת הנחן, ימינו בן אדם אצל נתפס"( הקללה" היפוכו וכן" )הברכה" מושג .א
 כך לא אולם. לב משאלת כהבעת, כאיחול, בלבד שפתיים כדבר, רציונאליסטית עולם

 שייכים והמתברך המברך כאשר שכן כל, כשלעצמו הברכה מושג את התורה תופסת
 או בסיפורנו כמו) הישראלית האומה לאבות או( ובניו חנ כמו) האנושות לאבות

 הפועלים האישים יצחק ברכת את תפסו כך שלא ופשיטא(.  לבניו יעקב בברכות
 אדם יצא בלבד שפתיים דבר לשם וכי. בניו ושני אשתו רבקה, עצמו יצחק: בסיפורנו

 אב של יחוליםא למען וכי? התרמית בגילוי עצמו ולסכן, והעיוור הזקן אביו את לרמות
 מעמו אלו של נטילתם על וכי? המשפחה לפירוק לגרום שעלולה פעולה האם תפעל לבנו

 ?אחיו את להרוג אח יחשוב
 תודעה ישנה האבות בסיפורי הפועלים לאישים כי הערנו וירא לפרשת בעיוננו .ב

 ולזמן למקום קשורה והיא", נורמלית" אנושית -ארצית היא האחת התודעה.  כפולה
 כבחירי, שלהם הרחוק לוהי-הא בייעוד קשורה האחרת התודעה. האבות חיו הםשב

 משמעות ממעשיהם לרבים מעניקה הזו הייעוד תודעת. נחלתו ויורשי עמו מייסדי', ה
, הקורא מעיני נסתרת זו תודעה כאשר. היסטורי גורל וקובעי עתיד מכונני מעשים של
 בהבנת לעיוות חשש קיים, ורבסיפ המתוארת האישיות של בתפיסתה קיימת אך

 .הסיפור את הקורא
.  בסיפורנו האישים של בפעילותם מפורש ביטוי לידי באה אינה זו גבוהה תודעה אמנם



 

 ובמעשים בתכנית שקועה רבקה; לברכתו כהקדמה אהב אשר מטעמים מבקש יצחק
 אביו יצחק של חשדותיו בביטול עסוק ויעקב, התרמית של מושלם ביצוע שיאפשרו

 הברכה השגת על המאבק. אופטית טעות זוהי באמת אולם. השאולה לזהותו יחסב
 -פועלים הכל השגתו שלמען הנושא אולם,  מאוד" ארציים" במעשים כרוך אמנם

 עם בנקל מתגלה זה דבר. העתידי הייעוד בתודעת הגדרתו מעצם קשור -הברכה
 הם, כלליים שגיםמו אינם" הארץ ושמני השמים טל: "בסיפור עצמה הברכה הופעת

 אין זו בשעה אולם. ליצחק והובטחה וחזרה לאברהם שהובטחה, הזו לארץ קשורים
 יזכה שבו ההיסטורי לשלב ועד, ארץ באותה אחד שדה אפילו, למתברך ולא, למברך

 יעבדוך, "בדבר כיוצא. רבים דורות יעברו הארץ של כבעליה אלו לברכות המתברך
 שעתיד העם על אלא, המתברך היחיד על חלה זו ברכה אין": לאמים לך וישתחוו עמים
 .הדורות ברבות ממנו לצאת

. ועשו יעקב של חייהם המשך על השפעה כל, לעשו שניתן שלה לתחליף ולא, זו לברכה אין ואכן
 בארצו ותירוש דגן ומרוב הארץ ומשמני השמים מטל נהנה ולא, בגלות מחייו גדול חלק בילה יעקב

. אמו בן לעשו גביר היה ושלא עמים עבדוהו שלא לומר צריך ואין. צאן עייתבר עסק אלא היעודה
 עליו ניתן לא מעולם כזה שעול משום, צווארו מעל יעקב של עולו את לפרוק צריך היה לא עשו גם

 .לו הסמוכים בדורות לא וגם, דור באותו
 בסיפור לשהכו מפני, יצחק של משפחתו בחיי גורלי צומת הוא הברכות נטילת סיפור 

, האחים לאחד הברכה של נתינתה עם. היסטוריים גורלות נחרצו זה במעשה כי מבינים
 המשפחה בחיי האירוע תוצאות. דבר נפל, המברך מדעת ושלא בטעות ניתנה זו אם ואף

 המצוי עתיד, הרחוק בעתיד להתרחשויות ביחס חשיבותו את מהבנתם נגזרות בהווה
 .המשפחה בני של חייהם לאופק מעבר הרחק

 אחריות תחושת מתוך הבאים הדורות של לעתידם הדואג אדם של המוסרי שיפוטו
 של משיפוטו לחלוטין שונה, בהווה כבד מחיר זו דאגתו על לשלם נכונות ומתוך כלפיהם

 נכונים הם: ויעקב רבקה של למעשיהם להתייחס יש וכך. עצמו לטובת הדואג זה
 היסטורי עתיד כלפי חובה תחושת מתוך, בדכ מחיר ולשלם בהווה חייהם את לשעבד

 אולי אשר, עצלות אלא אינה מבחינתם יצחק בידי עשו של ברכתו עם השלמה. רחוק
 כלפי מוסרית הפקרות תהיה אך, במסלולם ולזרום להמשיך הנעימים לחיים תאפשר
: ז בפסוק ליעקב רבקה דברי את ן"רמב מפרש וכך. הבאים הדורות כלפי, העתיד

 אחיך עשו בה יתברך ואם, הקודש ברוח, תהיה' ה לפני -הברכה: אמו לו אמרה"
 ".לפניו עמידה לך ואין, לעולם בזרעו בו תתקיים

 העם כי, העתיד בחיק הצפון הסוד את וליעקב לרבקה להם גילה מי: לשאול יש וכאן
 ?יבוא יעקב של מזרעו דווקא, אברהם ברכת ונושא' ה של בריתו בן להיות הנבחר

 צורך לו שאין, יודעם בלב עמוקה וכה וודאית כה היא שידיעתם דברים נםיש אכן
: שבהן הקודש רוח מתוך כפועלות בראשית בספר האמהות את תפסו ל"חז. בראיות

 אנו אין אולם(. ט, ז"ס רבה בראשית" )האמהות מן ורבקה, היו נביאות אמהות"
 פרשת את הפותח, עשוו יעקב של ונעוריהם הולדתם סיפור. בסיפורנו לכך צריכים
 יעקב ושל רבקה של מניעיהם: הברכות לסיפור מבוא משמש(, לד-יט, ה"כ) תולדות

 זה סיפור מצריך, דברינו בראש שאמרנו שכפי אלא, ההוא בסיפור מעוגנים בסיפורנו
 .עצמו בפני עיון

 

 ?גלויה בשיחה יצחק של טעותו את רבקה תיקנה לא מדוע. ג
 מתעוררת, הברכה את לקבל הראוי הוא יעקב כי בקהלר ברור הדבר היה אכן אם

 את לו להסביר כדי יצחק עם רבקה שוחחה לא מדוע: אותה שואלים שרבים שאלה
 בעת לה שנאמר' ה דבר את עתה לו גילתה לא מדוע? עשו את לברך ברצונו טעותו

 ?הערמה בדרכי נקטה זאת ובמקום", צעיר יעבוד ורב" הריונה
 מערכת של דקה פסיכולוגית אבחנה תוך כך על עונה' דבר קהעמ' בפירושו ב"הנצי

 מתואר שבו במקום, שרה חיי בפרשת הוא כך על דיונו. יצחק לבין רבקה בין היחסים



 

 :השניים של הראשון מפגשם
 .הגמל מעל ותפל יצחק את ותרא עיניה את רבקה ותשא סה-סד, ד"כ

 ?לקראתנו בשדה ההלך הלזה האיש מי: העבד אל ותאמר 
 .ותתכס הצעיף ותקח. אדני הוא: העבד ויאמר 

 :נפשי תברכך בעבור ה"ד, ד לפסוק בביאורו ן"רמב עונה לשאלתנו תשובה
 אברהם בברכת הוא שיזכה( עשו את -) אותו לברך( יצחק של -) בדעתו היה

 שלא ונראה. הבכור הוא כי, לוהים-לא הברית בעל הוא ולהיות הארץ את לנחול
 היה איך כי", צעיר יעבוד ורב" לה' ה אמר אשר הנבואה לםמעו רבקה לו הגידה
 מוסר דרך -לו הגידה לא מתחילה והנה. תצלח לא והיא', ה פי את עובר יצחק

 רצתה לא ועתה יצחק רשות בלא שהלכה -'"ה את לדרוש ותלך" כי. וצניעות
( עשו את -) אותו באהבתו:  אמרה כי', לדתי טרם' ה מאת לי הוגד כך' לו לאמר

 תגלה שלא-) זה בסיבת כי ידעה והיא. שמים בידי הכל ויניח, יעקב יברך לא
 .חפצה ונפש שלם בלב מפיו יעקב יתברך( הנבואה

 די היה אולי כך שלשם) לעשו הברכה נתינת בביטול מסתפקת רבקה אין: כלומר
 חייבת לעשו לתת יצחק שתכנן ברכה שאותה סבורה היא(. יצחק עם בירור בשיחת
 הבכור לבנו יצחק של בלבו שיש אהבה רגש אותו להפנות יש כך לשם. ליעקב להינתן

 כלפי( והמטעמים הציד באמצעות הבן בנפש האב נפש התקשרות על המבוסס) והאהוב
 .יעקב

 

 הסיפור של עדותו. ד
 זו שאלה? יעקב ושל רבקה של מעשיהם להערכת ביחס מסיפורנו להסיק ניתן מה

? למעשה בסיפור הפועלות השונות הדמויות של יחסן המ, ראשית:  לשתיים מתפצלת
 מן להסיק ניתן האם, שנית. יצחק של זו היא לענייננו ביותר החשובה שהדמות מובן

 ?למעשה הערכתו את, ארגונו מדרכי או מלשונו, עצמו הסיפור
 

 בו בנמצא אינו מה. 1
 של או רבקה לש ולגינוי לביקורת שהוא כל רמז בסיפורנו למצוא שקשה בלבד זו לא

 בלשון לא, בו נרמז אינו מוסרית דילמה של קיומה שאפילו אלא, מעשיהם על יעקב
 .ויעקב רבקה - להתלבט אמורות היו שלכאורה הדמויות בעיצוב ולא הסיפור

 פסוקים) התנגדות של נימוק משמיע ואף, אמו רצון את לעשות שש אינו אמנם יעקב
 תתגלה שהתרמית מעשי חשש מפני רק אלא, םמוסריי נימוקים מחמת לא אך(, יב-יא

 ".ברכה ולא קללה עלי והבאתי" ואז
 נחרצות. תכניתה את לבצע העכבות חסרת הנחרצות הוא בסיפורנו רבקה את המאפיין

 אין, אביו לפני בעמדו. אמו כמצוות עושה והוא, יעקב של היסוסו על לבסוף גוברת זו
 יעקב את חוקר והוא, מתעורר צחקי של חשדו: בנקל בברכה לזכות מצליח הוא

 את לגלות כדי, הראייה חוש מלבד כלומר, לרשותו העומדים החושים כל באמצעות
 לגלות יצחק של האונים חוסר בתיאור ללב נוגעת( כז-יח פסוקים) זו סצינה. התרמית

 ממשיך הוא: מחמתה נשבר ואינו, זו חקירה לאורך מהסס אינו יעקב אולם. האמת את
. עתה בו מתגלה אמו רבקה של נחרצות אותה. משימתו להצלחת עד כעשו משחקו את

, לעשותו שיש הנכון המעשה זהו כי הפנימית הכרתם על מעידה השניים של זו נחרצותם
 .בו הכרוך הנפשי הקושי למרות, תום עד בו להמשיך יש וכי

 

 לסיפורנו הכפול המצג. 2
, ואמו אביו במצוות לחרן יעקב יכתהל עם, תולדות פרשת של בסופה מסתיים סיפורנו

 לקיחת ממעשה שנשתלשלו תוצאות שתי -ישמעאל בת למחלת עשו של נישואיו ועם
, לה-לד פסוקים ו"כ בפרק מתחיל הוא כי נראה? הסיפור של ראשיתו היכן. הברכה
 שני. ולרבקה ליצחק רוח מורת היו אשר חתיות נשים לשתי עשו של נישואיו בתיאור



 

 סיפורנו של לסופו שייכותם אולם, להם שקדם למה כלל שייכים ינםא אלו פסוקים
 :  להם בפירושו ם"רשב כדברי, ברורה

 לכן כאלה חת מבנות אשה יעקב לוקח אם( 'מו, ז"כ) לומר שעתיד לפי"
 ".  תחילה לפרש הוצרך

 ויצחק אברהם של דרכם ממשיך מלהיות עצמו את עשו מנע כנעניות לנשים בנישואיו
 לברכת ראוי הוא אין וממילא, כאלה לנישואים תוקף בכל התנגדו אשר ,אבותיו
 .יעקב ושל רבקה של מעשיהם להצדקת ראשון רמז הסיפור מקדים בכך. אברהם
 פסוק ז"כ בפרק, נוסף מצג בא לאחריהם מיד. לסיפור היחיד המצג אינם אלו פסוקים

 כיצד -העלילה עיקר את להקדים תפקידו". מראת עיניו ותכהין יצחק זקן כי ויהי: "א
 .יצחק של עיוורונו ניצול באמצעות מעשו הברכה את ליטול היה ניתן
 -השני המצג של המשכו עם מיד אולם, העלילה במישור קשר אין הללו המצגים שני בין

, ליצחק רוח מורת היו עשו של נשותיו אם: מתיחות מתגלה -"הגדל בנו עשו את ויקרא"
 ?לברכו חפץ מדוע
 הסבר רק אינו זה עיוורון". מראת עיניו ותכהין: "כך על לתשובה רומז הכתובש נראה
 זה אין. ביקורתית מוסרית כרמיזה גם משמש אלא, ההתרחשות להמשך מקדים טכני

 בטיבם שלו מוסרית הכרה לאי רמוז כהסבר מוצג אב של פיזי שעיוורון, היחיד המקום
" לראות יוכל לא, כהות החלו ועינו מקומוב שכב ועלי" ב', ג א"בשמ האמור אף. בניו של

 כי לו והגדתי( "יג פסוק שם) הנער לשמואל להגיע העומדת הפורענות נבואת את מקדים
 ".בם כהה ולא בניו להם מקללים כי ידע אשר בעון, עולם עד ביתו את אני שפט

 אחד. מוסרי הבחנה לאי כמטפורה רבים במקומות במקרא משמש" עיוורון"
 אם אפוא תימה אין". פקחים יעור השחד כי( "ח, ג"כ שמות) הוא שבהם המפורסמים

 רמיזה לשם מטפורית ברמה גם זמנית בו משמש אב עיוורון של הריאליסטי התיאור
 .הלקוי המוסרי לשיפוטו

 לעשו הברכה לנתינת בהקשר הציד מן הבאים" המטעמים" של החשוב מקומם אף
 :לעשו יצחק של אהבתו בבסיס העומדים הם הרי: לעיון ראויים

 .בפיו ציד כי עשו את יצחק ויאהב ח, ה"כ
 את לברך יצחק של הכרעתו ביסוד העומדת היא יצחק של זו הנאתו כי אפוא אפשר

 בעדיפותו להבחין שלא עיניו את שעיוור הוא הזה "שוחד"ה הרי, הדבר כך ואם. עשו
 את כמבקר יפורנוס את ראו אכן רבה בבראשית ל"חז. להתברך ובזכותו יעקב של

 :יצחק
 צדיקים וצדקת שחד עקב רשע מצדיקי( "כג', ה ישעיהו) פתח יצחק' ר

 זקן כי ויהי: עיניו כהו הרשע את שהצדיק ידי על. יצחק זה "ממנו יסירו
 .מראת עינו ותכהין יצחק

 

 יעקב של מעשהו אל יצחק של יחסו. 3
 מול ואל, הרמייה מבצע את המתכננת רבקה של ההיסוס חסרת הנחרצות מול אל

 האונים וחוסר יצחק של היסוסו בולט, אביו לפני בעמידתו יעקב של המוחלט הביטחון
 הקול" הרי. עשו שהוא גמור ביטחון מתוך יעקב את שבירך לומר אין. המרמה מול שלו
 הפרטים שאר לבין" הקול" בין הסתירה את לעצמו יצחק יישב כיצד ובכן", יעקב קול

 ולא מעט להמתין יצחק על היה כי נראה? עשו לפניו העומד בהיות לכאורה התומכים
 מנוס אין? לפניו העומד את לברך זאת בכל החליט מדוע. חשדו יתברר אשר עד, לברך

 כן מנת ועל, יעקב את מברך שהוא האפשרות את בחשבון הביא יצחק כי מלהניח
 .בירך

 והנה. מתגלה והמרמה ומציד מגיע עשו.  בסיפור ויקרא ימשיך, בדבר שמפקפק מי
 :יצחק תגובת

 מאד עד גדלה חרדה יצחק ויחרד  לג



 

 תבוא בטרם מכל ואכל לי ויבא ציד הצד הוא אפוא מי: ויאמר
 .יהיה ברוך גם ואברכהו

 :ן"רמב עמד שעליו, קושי מעוררת סופו לבין הפסוק של ראשיתו בין גלויה סתירה
', אותו לברך רמני אשר הוא מי: 'וצועק, מאד עד גדולה חרדה החרד דרך אין

 שיקללהו ראוי היה אבל', יהיה ברוך גם:  'מיד לאמר צעקתו שישלים
 וכמוהו, היטב יודע יצחק. רטורית שאלה אלא אינה" הוא אפוא מי" יצחק של שאלתו

 .הפסוקים מהמשך מוכח זה ודבר, יעקב הוא" ואברכהו ציד הצד" כי, עשו גם
 על -ותימהון פליאה -"מתקיימת תמיהה" להביע אלא אינה זו בשאלה יצחק של כוונתו

 תאמר שלא" -"יהיה ברוך גם: "הסכמה של גושפנקא כאן שמקבל, יעקב של מעשהו
 י"רש" )מדעתו ובירכו הסכים לכך, הברכות את נטל לא לאביו יעקב שרימה אילולי

 (.רבה בראשית י"עפ
 טעותו את המגלה האב חרדת אלא זו אין כי נראה? יצחק של חרדתו פשר מה, ובכן

 סירובו מכאן. בהווה למשפחתו ביחס השלכותיה את והמבין, בניו בהערכת המתמשכת
 בגדר אינו לבסוף לו שנתן מה ואף, אחרת בברכה עשו את לפצות יצחק של המתמשך

 .ברכה
 ומתבהרת הולכת", מראת עיניו כהו"ש כמי סיפורנו את שהחל, יצחק של ראייתו
, בהמשך. בזהותו פקפוק מתוך יעקב את מברך עדיין הוא יתובראש:  הסיפור במהלך

 הוא לבסוף. יעקב -באמת שקיבלה זה לטובת' עליה חותם'ו ברכתו את מאשר הוא
 הזרע ברכת את שכוללת, אברהם ברכת -חדשה בברכה מברכו וביזמתו, ליעקב קורא

 (.ד-ג, ח"כ) הארץ ברכת ואת
 כי במשתמע ומודה, יעקב של מעשהו את מצדיק יצחק כי ללמדנו כדי אלה בכל האין
 ?הערכתו על שיחלוק הפרשן מי, כך יצחק ואם? עשו את לברך ברצותו טעה



 

 מקורותה תשאלות הבנ
 

 ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק"" ( 1
 כתבו:(  1ברמב"ן )מקור עיינו 

 מה היתה קושית רמב"ן? א.  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 ב.   מה ענה? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 ג.  מה היתה הראיה שהביא לדבריו? 
________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 "ויבז עשו את הבכורה(  "2
 כתבו:(  2ברמב"ן )מקור עיינו 

 ע בז עשו לבכורה?מדו א.  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

כי אין חפץ בכסילים רק שיאכלו וישתו ויעשו חפצם ב.   הסבירו דברי רמב"ן: "
 "רבעתם, ולא יחושו ליום מח

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 ( והביאו משם חיזוק לדברי רמב"ן.11ג.  עיינו במדרש )מקור  
________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 מכירת הבכורה ונטילת הברכות(  3
 ( וכתבו:14( ובמאמרו של הרב סמט )מקור 12עיינו במלבי"ם )מקור 

 א.  לאיזו מסקנה הגיע יצחק אחר ששמע על מכירת הבכורה? מדוע? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 ב.  לפי שני המקורות: מדוע אין עשו האדם הראוי לקבל את ברכת אברהם? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 ג.  מה היתה כוונת יצחק כאשר רצה לתת הברכות לעשו? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

 "ורבקה שומעת"(  4
 א.  מה ידעה רבקה על הילדים שיצחק לא ידע? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

( לא תקנה רבקה את טעותו של 14, 3ת )מקורות ב.  מדוע, לפי הדעות השונו
 יצחק?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 ( וכתבו:13(  עיינו במאמרו של הרב ליבטאג )מקור 5
 א.  מדוע יתכן שיצחק רצה לברך את שני בניו? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 ב.  הסבירו ההבדל בין "ברכה" לבחירה". 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 ה הברכה שרצה יצחק לתת לכל בן, ומה היתה מטרתו הכללית?ג.  מה הית 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 ד.  מדוע התערבה רבקה ומנעה מיצחק למלא את רצונו? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 ה.  מדוע בחירתו של עם ישראל באה בצורה זו? 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

בטרם תבא ואברכהו גם  "ויחרד יצחק ... ויאמר מי איפה הוא הצד ציד ויבא לי...(  6
 "ברוך יהיה

 ( וכתבו:4עיינו ברמב"ן )מקור 
 א.  מה קשה לרמב"ן על דברי יצחק? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 ב.  מה ענה? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 ג.  לפי דבריו: על מה היתה החרדה של יצחק? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

  ברכת יעקב(  7
 ( וכתבו:14עיינו בשעורו של הרב סמט )מקור 

 א.  מה הבעיה המוסרית שספור הברכה מעורר? 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
 ב.   כיצד הבינו יעקב ועשו את מושג הברכה? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 ג.  מדוע היה חשוב לכל אחד מהם לקבל את הברכה, שלא תתקיים בחייהם? 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ד.  כיצד שונה השקול המוסרי של אדם הפועל מתוך תחושת יעוד לדורות 
 הבאים משקול אדם הפועל רק לשם עצמו?

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

 ברכת יעקב )המשך המאמר((  8
( של יצחק hesitation( של רבקה להסוס )determinationא. השוו בין הנחרצות )

 ( מכאן?concludeבספור.  מה אפשר להסיק )
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
ב.  מה הם שני המצגים שמצא הרב סמט שמתוכם רואים שאין עשו ראוי 

 לברכות? כיצד הם מראים זאת?
 ______________________________________________________________________א.

________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________ב.

________________________________________________________________________ 
ג.  כיצד מוכיחה התנהגותו של יצחק עצמו אחר שנודעה לו התרמית הוכחה כי 

 ?רבקה ויעקב פעלו כהוגן
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 וישלח יעקב מלאכים אל עשו אחיו ארצה שעיר(  9

 ( וכתבו:6ומקור   5עיינו ברמב"ן )מקור 
 א.  מה הבקורת של חכמים על שליחת המלאכים אל עשו? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 (6ב.  מה רצה יעקב להשיג בשליחות זו? איך? )מקור  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 אל מה מרמזת התנהגות זו של יעקב? –ג.  אם "מעשי אבות סימן לבנים"  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 (?11ד.  כיצד אפשר להגן על התנהגותו של יעקב על פי הספור במדרש )מקור  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



 

 פגישת יעקב ועשו  (11
 ( וכתבו:9,8,7עיינו ברמב"ן )מקורות  

 א.  כיצד התנהג עשו עם מלאכי יעקב? כיצד שינה יעקב את דעתו של עשו? 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 ומה למדנו מזה לעתיד?ב.  כיצד התכונן יעקב לפגישתו עם עשו,  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

  ג.  מה למד רבי ינאי, וכיצד, מהתנהגותו של יעקב עם עשו אחר שנתפייסו? 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 ם מדויק?(  עיינו בתרשים של גוסטב דורה.  מה עושה רבקה? האם התרשי11

 



 

 משפחת יעקב‘: יחידה ו
 

 בראשית פרק כט

ם-ַאְרָצה ְבֵני ַוִיָשא ַיֲעֹקב ַרְגָליו ַוֵילְֶּך א דֶּ ה ְוִהֵנה ְוִהֵנה ְבֵאר ַוַיְרא ב  :קֶּ ָשם ְשלָשה -ַבָשדֶּ
ְדֵרי יָה ִכי-עֶּ ן ְגֹדָלה ַעל-ִמן ֹצאן ֹרְבִצים ָעלֶּ בֶּ  ג  :ִפי ַהְבֵאר-ַהְבֵאר ַהִהוא ַיְשקּו ָהֲעָדִרים ְוָהאֶּ

ְספּו ת ָהֲעָדִרים ְוָגֲללּו-ָשָמה ָכל-ְונֶּאֶּ ן ֵמַעל ִפי ַהְבֵאר ְוִהְשקּו -אֶּ בֶּ ת -תאֶּ ָהאֶּ ַהֹצאן ְוֵהִשיבּו אֶּ
ן בֶּ ם ד  :ִפי ַהְבֵאר ִלְמֹקָמּה-ַעל ָהאֶּ ר ָלהֶּ ם ַוֹיאְמרּו ֵמָחָרן ֲאָנְחנּו ַוֹיאמֶּ   :ַיֲעֹקב ַאַחי ֵמַאִין ַאּתֶּ

ת ה ם אֶּ ם ַהְיַדְעּתֶּ ר ָלהֶּ ן-ַוֹיאמֶּ ם ֲהָשלֹום לֹו ַויֹ  ו  :ָיָדְענּו ָנחֹור ַוֹיאְמרּו-ָלָבן בֶּ ר ָלהֶּ  אְמרּוַוֹיאמֶּ

ר ֵהן עֹוד ַהיֹום ָגדֹול ֹלא ז  :ַהֹצאן-ָשלֹום ְוִהֵנה ָרֵחל ִבּתֹו ָבָאה ִעם ֵעת ֵהָאֵסף ַהִמְקנֶּה -ַוֹיאמֶּ
ר ח  :ּוְלכּו ְרעּו ַהְשקּו ַהֹצאן ת-ֵיָאְספּו ָכל ַוֹיאְמרּו ֹלא נּוַכל ַעד ֲאשֶּ ן -ָהֲעָדִרים ְוָגֲללּו אֶּ בֶּ ָהאֶּ
נּו ְמַדֵבר ִעָמם ט  :ְוִהְשִקינּו ַהֹצאן ֵארֵמַעל ִפי ַהבְ  ר ְלָאִביָה ִכי -ְוָרֵחל ָבָאה ִעם עֹודֶּ ַהֹצאן ֲאשֶּ
ת י  :ֹרָעה ִהוא ר ָרָאה ַיֲעֹקב אֶּ ת ָלָבן ֲאִחי-ָרֵחל ַבת-ַוְיִהי ַכֲאשֶּ ֹצאן ָלָבן ֲאִחי ִאמֹו -ִאמֹו ְואֶּ

ת בֶּ -ַוִיַגש ַיֲעֹקב ַוָיגֶּל אֶּ ת ןָהאֶּ ַוִיַשק ַיֲעֹקב  יא  :ֹצאן ָלָבן ֲאִחי ִאמוֹ -ֵמַעל ִפי ַהְבֵאר ַוַיְשְק אֶּ
ת ן ַוַיֵגד ַיֲעֹקב ְלָרֵחל ִכי ֲאִחי ָאִביָה הּוא יב  :ֹקלֹו ַוֵיְבךְ -ְלָרֵחל ַוִיָשא אֶּ ִרְבָקה הּוא ַוָּתָרץ -ְוִכי בֶּ

תַוְיִהי ִכְשֹמַע לָ  יג  :ַוַּתֵגד ְלָאִביהָ  ן-ָבן אֶּ ק ֲאֹחתוֹ -ֵשַמע ַיֲעֹקב בֶּ לֹו -ַוָיָרץ ִלְקָראתֹו ַוְיַחבֶּ
ק ל-ַוְיַנשֶּ ר לֹו ָלָבן ַאְך  יד  :ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּה-ַוְיַסֵפר ְלָלָבן ֵאת ָכל ֵביתוֹ -לֹו ַוְיִביֵאהּו אֶּ ַוֹיאמֶּ

ש ב ִעמֹו ֹחדֶּ ר ָלָבן ְלַיֲעֹקב ֲהִכיוַ  טו  :ָיִמים ַעְצִמי ּוְבָשִרי ָאָּתה ַוֵישֶּ ַאָּתה ַוֲעַבְדַּתִני  ָאִחי-ֹיאמֶּ
ָך-ִחָנם ַהִגיָדה ִלי ַמה  יז  :ַהְקַטָנה ָרֵחל ּוְלָלָבן ְשֵּתי ָבנֹות ֵשם ַהְגֹדָלה ֵלָאה ְוֵשם טז  :ַמְשֻכְרּתֶּ

ה-ָהְיָתה ְיַפת ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרכֹות ְוָרֵחל ת יֱֶּאַהבוַ  יח  :ֹּתַאר ִויַפת ַמְראֶּ ר -ַיֲעֹקב אֶּ ָרֵחל ַוֹיאמֶּ
ַבע ָשִנים ְבָרֵחל ִבְּתָך ֱעָבְדָך שֶּ ר ָלָבן טֹוב ִּתִּתי ֹאָתּה יט  :ַהְקַטָנה אֶּ ָלְך ִמִּתִּתי ֹאָתּה  ַוֹיאמֶּ

ַבע ָשִנים ַוִיְהיּו ְבֵעיָניו כְ  כ  :ְלִאיש ַאֵחר ְשָבה ִעָמִדי ֲאָחִדים  ָיִמיםַוַיֲעֹבד ַיֲעֹקב ְבָרֵחל שֶּ
ר ַיֲעֹקב כא  :ְבַאֲהָבתֹו ֹאָתּה ל ַוֹיאמֶּ ת-אֶּ יהָ -ָלָבן ָהָבה אֶּ   :ִאְשִּתי ִכי ָמְלאּו ָיָמי ְוָאבֹוָאה ֵאלֶּ

ת כב ה ַאְנֵשי ַהָמקֹום ַוַיַעש-ָכל-ַויֱֶּאֹסף ָלָבן אֶּ ת כג  :ִמְשּתֶּ ב ַוִיַקח אֶּ רֶּ ִבּתֹו  ֵלָאה-ַוְיִהי ָבעֶּ
יהָ ַוָיֵבא  ת כד  :ֹאָתּה ֵאָליו ַוָיֹבא ֵאלֶּ  כה  :ִזְלָפה ִשְפָחתֹו ְלֵלָאה ִבּתֹו ִשְפָחה-ַוִיֵּתן ָלָבן ָלּה אֶּ

ר ְוִהֵנה ל-ַוְיִהי ַבֹבקֶּ ר אֶּ ֹזאת ָעִשיָת ִלי ֲהֹלא ְבָרֵחל ָעַבְדִּתי ִעָמְך -ַמה ָלָבן-ִהוא ֵלָאה ַוֹיאמֶּ
ר ָלָבן ֹלאַוֹיא כו  :ְוָלָמה ִרִמיָתִני ה ֵכן ִבְמקֹוֵמנּו-מֶּ  כז  :ָלֵתת ַהְצִעיָרה ִלְפֵני ַהְבִכיָרה ֵיָעשֶּ

ת-ְשֻבַע ֹזאת ְוִנְּתָנה ְלָך ַגם ַמֵלא ר ַּתֲעֹבד ִעָמִדי-אֶּ ַבע ֹזאת ַבֲעֹבָדה ֲאשֶּ  :ָשִנים ֲאֵחרֹות-עֹוד שֶּ

ת-ןֵכן ַוְיַמֵלא ְשֻבַע ֹזאת ַוִיּתֶּ  ַוַיַעש ַיֲעֹקב כח ַוִיֵּתן ָלָבן ְלָרֵחל  כט  :ָרֵחל ִבּתֹו לֹו ְלִאָשה-לֹו אֶּ
ת ל ל  :ִשְפָחתֹו ָלּה ְלִשְפָחה ִבְלָהה-ִבּתֹו אֶּ ת-ַויֱֶּאַהב ַגם ָרֵחל-ַוָיֹבא ַגם אֶּ ָרֵחל ִמֵלָאה ַוַיֲעֹבד -אֶּ

ַבע ת ה ֵלָאהְשנּוָא-ִכי ה'ַוַיְרא  לא  :ֲאֵחרֹות ָשִנים-ִעמֹו עֹוד שֶּ  :ֲעָקָרה ַרְחָמּה ְוָרֵחל -ַוִיְפַּתח אֶּ
ד ֵבן ַוִּתְקָרא ְשמֹו ְראּוֵבן ִכי ָאְמָרה ִכי ַוַּתַהר לב ְבָעְנִיי ִכי ַעָּתה יֱֶּאָהַבִני  ה'ָרָאה -ֵלָאה ַוֵּתלֶּ

ר ִכי לג  :ִאיִשי ד ֵבן ַוֹּתאמֶּ ן ֹנִכיְשנּוָאה ָא-ִכי ה'ָשַמע -ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתלֶּ ת-ִלי ַגם-ַוִיּתֶּ זֶּה -אֶּ
ר ַעָּתה ַהַפַעם לד  :ַוִּתְקָרא ְשמֹו ִשְמעֹון ד ֵבן ַוֹּתאמֶּ ה ִאיִשי ֵאַלי ִכי ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתלֶּ ָיַלְדִּתי -ִיָלוֶּ
ר לה  :ֵלִוי ְשמוֹ -ֵכן ָקָרא-לֹו ְשלָשה ָבִנים ַעל ד ֵבן ַוֹּתאמֶּ תַהַפעַ  ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתלֶּ ה אֶּ  ה' ם אֹודֶּ

ת ֵכן ָקְרָאה ְשמֹו ְיהּוָדה ַוַּתֲעֹמד-ַעל דֶּ   :ִמלֶּ



 

 בראשית פרק ל

א ָרֵחל ִכי ֹלא ָיְלָדה ְלַיֲעֹקב א ל ַוֵּתרֶּ ר אֶּ  ִלי ָבִנים-ַיֲעֹקב ָהָבה-ַוְּתַקֵנא ָרֵחל ַבֲאֹחָתּה ַוֹּתאמֶּ

רְברָ  ַאף ַיֲעֹקב-ַוִיַחר ב  :ַאִין ֵמָתה ָאֹנִכי-ְוִאם ר ֲהַתַחת ֱאֹלִהים ָאֹנִכי ֲאשֶּ ָמַנע ִמֵמְך -ֵחל ַוֹיאמֶּ
ן-ְפִרי יהָ  ג  :ָבטֶּ ר ִהֵנה ֲאָמִתי ִבְלָהה ֹבא ֵאלֶּ ָנה-ִבְרַכי ְוִאָבנֶּה ַגם-ְוֵתֵלד ַעל ַוֹּתאמֶּ  ד  :ָאֹנִכי ִממֶּ

ן ת-ַוִּתּתֶּ יָה ַיֲעֹקב ִבְלָהה ִשְפָחָתּה ְלִאָשה ַוָיֹבא-לֹו אֶּ  ו  :ְלַיֲעֹקב ֵבן ַוַּתַהר ִבְלָהה ַוֵּתלֶּד ה  :ֵאלֶּ
ר ָרֵחל ָדַנִני ֱאֹלִהים ן ַוֹּתאמֶּ ַוַּתַהר עֹוד  ז  :ֵכן ָקְרָאה ְשמֹו ָדן-ִלי ֵבן ַעל-ְוַגם ָשַמע ְבֹקִלי ַוִיּתֶּ

ד ִבְלָהה ִשְפַחת ָרֵחל ֵבן ֵשִני ר ָרֵחל ַנְפּתּוֵלי ֱאֹלִהים ח  :ְלַיֲעֹקב ַוֵּתלֶּ ִנְפַּתְלִּתי ִעם  ַוֹּתאמֶּ
ת ַוִּתַקח ט  :ָיֹכְלִּתי ַוִּתְקָרא ְשמֹו ַנְפָּתִלי-ֲאֹחִתי ַגם דֶּ א ֵלָאה ִכי ָעְמָדה ִמלֶּ ת ַוֵּתרֶּ ִזְלָפה -אֶּ

ד ִזְלָפה ִשְפַחת ֵלָא י  :ִשְפָחָתּה ַוִּתֵּתן ֹאָתּה ְלַיֲעֹקב ְלִאָשה ר  יא  :ה ְלַיֲעֹקב ֵבןַוֵּתלֶּ ַוֹּתאמֶּ
ת ד ִזְלָפה ִשְפַחת ֵלָאה ֵבן ֵשִני יב  :ָגד ְשמוֹ -ֵלָאה ָבא ָגד ַוִּתְקָרא אֶּ ר  יג  :ְלַיֲעֹקב ַוֵּתלֶּ ַוֹּתאמֶּ

ת ֵלָאה ְבָאְשִרי ִכי ְך ְראּוֵבן ִביֵמי קְ  יד  :ְשמֹו ָאֵשר-ִאְשרּוִני ָבנֹות ַוִּתְקָרא אֶּ ִחִטים -ִצירַוֵילֶּ
ה ל ַוִיְמָצא דּוָדִאים ַבָשדֶּ ל-ַוָיֵבא ֹאָתם אֶּ ר ָרֵחל אֶּ ִמדּוָדֵאי  ָנא ִלי-ֵלָאה ְּתִני-ֵלָאה ִאמֹו ַוֹּתאמֶּ

ר ָלּה ַהְמַעט טו  :ְבֵנְך ת ַוֹּתאמֶּ ת-ַקְחֵּתְך אֶּ ר ָרֵחל ָלֵכן-ִאיִשי ְוָלַקַחת ַגם אֶּ  דּוָדֵאי ְבִני ַוֹּתאמֶּ

ב ַוֵּתֵצא ֵלָאה-ַוָיֹבא ַיֲעֹקב ִמן טז  :ִעָמְך ַהַלְיָלה ַּתַחת דּוָדֵאי ְבֵנְךִיְשַכב  רֶּ ה ָבעֶּ ִלְקָראתֹו  ַהָשדֶּ
ר ֵאַלי ָּתבֹוא ִכי ָשֹכר ְשַכְרִּתיָך ְבדּוָדֵאי ְבִני  ַוִיְשַמע יז  :ַוִיְשַכב ִעָמּה ַבַלְיָלה הּוא ַוֹּתאמֶּ

ל ד ְלַיֲעֹקב ֵבן ֲחִמיִשי ֵלָאה-ֱאֹלִהים אֶּ ר יח  :ַוַּתַהר ַוֵּתלֶּ ר ֵלָאה ָנַתן ֱאֹלִהים ְשָכִרי ֲאשֶּ  ַוֹּתאמֶּ
ד ֵבן יט  :ִשְפָחִתי ְלִאיִשי ַוִּתְקָרא ְשמֹו ִיָששָכר ָנַתִּתי  כ  :ִשִשי ְלַיֲעֹקב-ַוַּתַהר עֹוד ֵלָאה ַוֵּתלֶּ

ר ֵלָאה ְזָבַדִני ֱאֹלִהים ֹאתִ  ד טֹוב ַהַפַעםַוֹּתאמֶּ בֶּ ָיַלְדִּתי לֹו ִשָשה ָבִנים -ִיְזְבֵלִני ִאיִשי ִכי י זֶּ
ת ת ְוַאַחר ָיְלָדה ַבת ַוִּתְקָרא כא  :ְזֻבלּון ְשמוֹ -ַוִּתְקָרא אֶּ ַוִיְזֹכר ֱאֹלִהים  כב  :ְשָמּה ִדיָנה-אֶּ

ת ת ָרֵחל-אֶּ יָה ֱאֹלִהים ַוִיְפַּתח אֶּ ר ָאַסף ֱאֹלִהים כג  :ַרְחָמּה-ַוִיְשַמע ֵאלֶּ ד ֵבן ַוֹּתאמֶּ  ַוַּתַהר ַוֵּתלֶּ

ת ְרָפִתי-אֶּ ת כד  :חֶּ ר כה  :ִלי ֵבן ַאֵחר ה'ֹיֵסף  ְשמֹו יֹוֵסף ֵלאֹמר-ַוִּתְקָרא אֶּ ָיְלָדה  ַוְיִהי ַכֲאשֶּ
ת ל-ָרֵחל אֶּ ר ַיֲעֹקב אֶּ ל ָלָבן ַשְלֵחִני ְוֵאְלָכה-יֹוֵסף ַוֹיאמֶּ ת כו  :יְמקֹוִמי ּוְלַאְרצִ -אֶּ  ָנַשי-ְּתָנה אֶּ

ת ר ָעַבְדִּתי ֹאְתָך ָבֵהן ְוֵאֵלָכה ִכי ַאָּתה ָיַדְעּתָ -ְואֶּ ת ְיָלַדי ֲאשֶּ ר ֲעַבְדִּתיָך-אֶּ  כז  :ֲעֹבָדִתי ֲאשֶּ

ר ֵאָליו ָבה ַוֹיאַמר ָנקְ  כח  :ִבְגָללֶָּךה'ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעינֶּיָך ִנַחְשִּתי ַוְיָבֲרֵכִני -ָלָבן ִאם ַוֹיאמֶּ
ֵּתָנה ְשָכְרָך ָעַלי ר ֵאָליו ַאָּתה ָיַדְעָּת ֵאת כט  :ְואֶּ ר ַוֹיאמֶּ ר ֲעַבְדִּתיָך ְוֵאת ֲאשֶּ ָהָיה ִמְקְנָך -ֲאשֶּ

ר ל  :ִאִּתי ְך  ָהָיה ְלָך ְלָפַני ַוִיְפֹרץ ָלֹרב-ִכי ְמַעט ֲאשֶּ ה  ה'ַוְיָברֶּ ֱעשֶּ ֹאְתָך ְלַרְגִלי ְוַעָּתה ָמַתי אֶּ
ן לא  :ֵביִתילְ  ָאֹנִכי-ַגם ּתֶּ ר ָמה אֶּ ר-ַוֹיאמֶּ ן-ַיֲעֹקב ֹלא ָלְך ַוֹיאמֶּ ה-ִלי ְמאּוָמה ִאם-ִתּתֶּ ִלי -ַּתֲעשֶּ

ְשֹמר ַהָדָבר ַהזֶּה ָאשּוָבה ה ֹצאְנָך אֶּ ְרעֶּ ֱעֹבר ְבָכל לב  :אֶּ ה ָנֹקד -ַהיֹום ָהֵסר ִמָשם ָכל ֹצאְנָך-אֶּ שֶּ
ה-ְוָטלּוא ְוָכל ִבי ִצְדָקִתי ְביֹום -ְוָעְנָתה לג  :ְוָטלּוא ְוָנֹקד ָבִעִזים ְוָהָיה ְשָכִרי חּום ַבְכָשִבים-שֶּ

ר ְשָכִרי ְלָפנֶּיָך ֹכל-ָתבֹוא ַעל-ָמָחר ִכי נּו ָנֹקד ְוָטלּוא ָבִעִזים ְוחּום ַבְכָשִבים ָגנּוב הּוא-ֲאשֶּ  ֵאינֶּ

ר ָלָבן ֵהן לּו ְיִהי ִכְדָברֶּ  לד  :ִאִּתי ת לה  :ָךַוֹיאמֶּ ָהֲעֻקִדים  ַהְּתָיִשים-ַוָיַסר ַביֹום ַההּוא אֶּ
ר ָהִעִזים ַהְנֻקדֹות ְוַהְטֻלֹאת ֹכל-ְוַהְטֻלִאים ְוֵאת ָכל -חּום ַבְכָשִבים ַוִיֵּתן ְבַיד-ָלָבן בֹו ְוָכל-ֲאשֶּ

ת ָיִמים ֵבינֹו ּוֵבין ַיֲעקֹ  לו  :ָבָניו ְך ְשלשֶּ רֶּ ם דֶּ ת בַוָישֶּ ה אֶּ  לז  :ֹצאן ָלָבן ַהנֹוָתֹרת-ְוַיֲעֹקב ֹרעֶּ
ר ַעל לֹו ַיֲעֹקב ַמַקל ִלְבנֶּה ַלח ְולּוז ְוַעְרמֹון ַוְיַפֵצל ָבֵהן-ַוִיַקח  ְפָצלֹות ְלָבנֹות ַמְחשף ַהָלָבן ֲאשֶּ

ת לח  :ַהַמְקלֹות ר ִפֵצל ָבְרָהִטים-ַוַיֵצג אֶּ ָ ַהֹצאן  ְבִשֲקתֹות ַהַמְקלֹות ֲאשֶּ ר ָּתֹבאן ַהָמִים ֲאשֶּ
ל ַויֱֶּחמּו לט  :ַוֵיַחְמָנה ְבֹבָאן ִלְשּתֹות ִלְשּתֹות ְלֹנַכח ַהֹצאן ָ ַהֹצאן -ַהֹצאן אֶּ ַהַמְקלֹות ַוֵּתַלְדן

ל ְוַהְכָשִבים ִהְפִריד ַיֲעֹקב ַוִיֵּתן ְפֵני מ  :ֲעֻקִדים ְנֻקִדים ּוְטֻלִאים חּום ְבֹצאן -ְוָכלָעֹקד -ַהֹצאן אֶּ
ת לֹו ֲעָדִרים ְלַבדֹו ְוֹלא ַהְמֻקָשרֹות  ַיֵחם ַהֹצאן-ְוָהָיה ְבָכל מא  :ֹצאן ָלָבן-ָשָתם ַעל ָלָבן ַוָישֶּ

ת ָנה ַבַמְקלֹות ַהַמְקלֹות ְלֵעיֵני ַהֹצאן ָבְרָהִטים-ְוָשם ַיֲעֹקב אֶּ  ּוְבַהֲעִטיף ַהֹצאן ֹלא מב  :ְלַיֲחמֶּ



 

לֹו ֹצאן -ַוִיְפֹרץ ָהִאיש ְמֹאד ְמֹאד ַוְיִהי מג  :ם ְוָהָיה ָהֲעֻטִפים ְלָלָבן ְוַהְקֻשִרים ְלַיֲעֹקבָיִשי
  :ּוְשָפחֹות ַוֲעָבִדים ּוְגַמִלים ַוֲחֹמִרים ַרבֹות

 )בקיאות( בראשית פרק לא

ת א ר ְלָאִבינּו ָעָשה אֲ -ֵלאֹמר ָלַקח ַיֲעֹקב ֵאת ָכל ָלָבן-ִדְבֵרי ְבֵני-ַוִיְשַמע אֶּ ר ְלָאִבינּו ּוֵמֲאשֶּ שֶּ
ת ב  :ַהָכֹבד ַהזֶּה-ָכל ֵאת נּו ִעמֹו ִכְתמֹול ִשְלשֹום ְפֵני-ַוַיְרא ַיֲעֹקב אֶּ ר  ג  :ָלָבן ְוִהֵנה ֵאינֶּ ַוֹיאמֶּ

ל ה אֶּ ל-ְיהֹוָ יָך-ַיֲעֹקב שּוב אֶּ ץ ֲאבֹותֶּ רֶּ ְהיֶּה ִעָמְך אֶּ ָך ְואֶּ ַיֲעֹקב ַוִיְקָרא ְלָרֵחל  ַוִיְשַלח ד  :ּוְלמֹוַלְדּתֶּ
ל ה אֶּ ת ה  :ֹצאנוֹ -ּוְלֵלָאה ַהָשדֶּ ה ָאֹנִכי אֶּ ן ֹראֶּ ר ָלהֶּ ן-ַוֹיאמֶּ נּו ֵאַלי ִכְתֹמל -ִכי ְפֵני ֲאִביכֶּ ֵאינֶּ

ן ִכי ְבָכל ו  :ִשְלֹשם ֵואֹלֵהי ָאִבי ָהָיה ִעָמִדי ת ֹכִחי ָעַבְדִּתי-ְוַאֵּתָנה ְיַדְעּתֶּ ןאֲ -אֶּ ן  ז  :ִביכֶּ ַוֲאִביכֶּ
ֱחִלף ל ִבי ְוהֶּ ת ֵהתֶּ ת ֹמִנים ְוֹלא-אֶּ רֶּ ֹכה ֹיאַמר -ִאם ח  :ְנָתנֹו ֱאֹלִהים ְלָהַרע ִעָמִדי-ַמְשֻכְרִּתי ֲעשֶּ

ָך ָך  ֹכה ֹיאַמר ֲעֻקִדים ִיְהיֶּה-ַהֹצאן ְנֻקִדים ְוִאם-ְוָיְלדּו ָכל ְנֻקִדים ִיְהיֶּה ְשָכרֶּ ל ְוָיְלדּו כָ  ְשָכרֶּ
ת ַוַיֵצל ֱאֹלִהים ט  :ַהֹצאן ֲעֻקִדים ן-אֶּ ם ַוִיּתֶּ ָשא  ַוְיִהי ְבֵעת י  :ִלי-ִמְקֵנה ֲאִביכֶּ ַיֵחם ַהֹצאן ָואֶּ

א ַבֲחלֹום ְוִהֵנה ָהֲעֻּתִדים ָהֹעִלים ר ֵאַלי  יא  :ַהֹצאן ֲעֻקִדים ְנֻקִדים ּוְבֻרִדים-ַעל ֵעיַני ָוֵארֶּ ַוֹיאמֶּ
ר ָשא יב  :ִהים ַבֲחלֹום ַיֲעֹקב ָוֹאַמר ִהֵנִניַמְלַאְך ָהֱאֹל ָהֲעֻּתִדים -ָכל ָנא ֵעינֶּיָך ּוְרֵאה-ַוֹיאמֶּ
ה ָלְך-ָרִאיִתי ֵאת ָכל ַהֹצאן ֲעֻקִדים ְנֻקִדים ּוְבֻרִדים ִכי-ָהֹעִלים ַעל ר ָלָבן ֹעשֶּ ָאֹנִכי  יג  :ֲאשֶּ
ר ָמַשְחָּת ָשם מַ -ָהֵאל ֵבית ר ָנַדְרָּת ִליֵאל ֲאשֶּ ר ַעָּתה קּום ֵצא ִמן ֵצָבה ֲאשֶּ דֶּ ץ -ָשם נֶּ ָהָארֶּ

ל ָך-ַהֹזאת ְושּוב אֶּ ץ מֹוַלְדּתֶּ רֶּ ק ְוַנֲחָלה  ַוַּתַען ָרֵחל ְוֵלָאה ַוֹּתאַמְרָנה לֹו ַהעֹוד יד  :אֶּ ָלנּו ֵחלֶּ
ְחַשְבנּו לֹו ִכי ְמָכָרנּו וַ  ֲהלֹוא טו  :ְבֵבית ָאִבינּו ת ָאכֹול-ֹיאַכל ַגםָנְכִריֹות נֶּ ִכי  טז  :ַכְסֵפנּו-אֶּ

ר ִהִציל-ָכל ר ֲאשֶּ ר ָאַמר ֱאֹלִהים ָהֹעשֶּ יָך  ֱאֹלִהים ֵמָאִבינּו ָלנּו הּוא ּוְלָבֵנינּו ְוַעָּתה ֹכל ֲאשֶּ ֵאלֶּ
ת ַוָיָקם ַיֲעֹקב ַוִיָשא יז  :ֲעֵשה ת-אֶּ תַויִ  יח  :ַהְגַמִלים-ָנָשיו ַעל-ָבָניו ְואֶּ ת-ָכל-ְנַהג אֶּ -ִמְקֵנהּו ְואֶּ
ר ָרָכש ִמְקֵנה-ָכל ל ְרֻכשֹו ֲאשֶּ ר ָרַכש ְבַפַדן ֲאָרם ָלבֹוא אֶּ   :ְכָנַען ִיְצָחק ָאִביו ַאְרָצה-ִקְנָינֹו ֲאשֶּ
ת יט ת ֹצאנוֹ -ְוָלָבן ָהַלְך ִלְגֹזז אֶּ ר ְלָאִביהָ -ַוִּתְגֹנב ָרֵחל אֶּ תַוִיְגֹנב יַ  כ  :ַהְּתָרִפים ֲאשֶּ ֵלב -ֲעֹקב אֶּ

ר-ַוִיְבַרח הּוא ְוָכל כא  :הּוא ְבִלי ִהִגיד לֹו ִכי ֹבֵרחַ -ָלָבן ָהֲאַרִמי ַעל ת לֹו ַוָיָקם-ֲאשֶּ -ַוַיֲעֹבר אֶּ
ת ם אֶּ ח ַוִיקַ  כג  :ַויַֻגד ְלָלָבן ַביֹום ַהְשִליִשי ִכי ָבַרח ַיֲעֹקב כב  :ָפָניו ַהר ַהִגְלָעד-ַהָנָהר ַוָישֶּ

ת ָחיו ִעמֹו ַוִיְרֹדף ַאֲחָריו-אֶּ ְך ִשְבַעת ָיִמים ַוַיְדֵבק ֹאתֹו ְבַהר ַהִגְלָעד אֶּ רֶּ ַוָיֹבא ֱאֹלִהים  כד  :דֶּ
ל ן ָלָבן ָהֲאַרִמי ַבֲחֹלם ַהָלְיָלה-אֶּ ר ְלָך פֶּ ר לֹו ִהָשמֶּ  כה  :ָרע-ַיֲעֹקב ִמטֹוב ַעד-ְּתַדֵבר ִעם-ַוֹיאמֶּ

תַוַיֵשג לָ  ת ַיֲעֹקב ְוַיֲעֹקב ָּתַקע-ָבן אֶּ ת-אֶּ ָחיו ְבַהר ַהִגְלָעד-ָאֳהלֹו ָבָהר ְוָלָבן ָּתַקע אֶּ  כו  :אֶּ

ת ה ָעִשיָת ַוִּתְגֹנב אֶּ ר ָלָבן ְלַיֲעֹקב מֶּ ת ְלָבִבי-ַוֹיאמֶּ ב-ַוְּתַנֵהג אֶּ  ָלָמה כז  :ְבֹנַתי ִכְשֻביֹות ָחרֶּ

 ְוֹלא כח  :ְבִשְמָחה ּוְבִשִרים ְבֹתף ּוְבִכנֹור ִהַגְדָּת ִלי ָוֲאַשֵלֲחָך-ֹלאַנְחֵבאָת ִלְבֹרַח ַוִּתְגֹנב ֹאִתי וְ 

ם ָרע ֵואֹלֵהי-יֶּש כט  :ְנַטְשַּתִני ְלַנֵשק ְלָבַני ְוִלְבֹנָתי ַעָּתה ִהְסַכְלָּת ֲעשוֹ   ְלֵאל ָיִדי ַלֲעשֹות ִעָמכֶּ

ש ָאַמר ֵאַלי ֵלאֹמר ִהשָ  מֶּ ם אֶּ ר ְלָך ִמַדֵבר ִעםֲאִביכֶּ ְוַעָּתה ָהֹלְך  ל  :ָרע-ַעד ַיֲעֹקב ִמטֹוב-מֶּ
ת ִנְכֹסף-ָהַלְכָּת ִכי ר ְלָלָבן ִכי  לא  :ֱאֹלָהי-ִנְכַסְפָּתה ְלֵבית ָאִביָך ָלָמה ָגַנְבָּת אֶּ ַוַיַען ַיֲעֹקב ַוֹיאמֶּ
ן ָיֵראִתי ִכי ת-ָאַמְרִּתי פֶּ יָך ֵמִעִמי-ִּתְגֹזל אֶּ ת לב  :ְבנֹותֶּ ר ִּתְמָצא אֶּ יָך ֹלא ִיְחיֶּה -ִעם ֲאשֶּ ֱאֹלהֶּ

ר גֶּד ַאֵחינּו ַהכֶּ ל לג  :ָיַדע ַיֲעֹקב ִכי ָרֵחל ְגָנָבַתם-ָלְך ְוֹלא-ִעָמִדי ְוַקח ְלָך ָמה-נֶּ -ַוָיֹבא ָלָבן ְבֹאהֶּ
ל ל ֵלָאה ּוְבֹאהֶּ ל לֵ  ַיֲעֹקב ּוְבֹאהֶּ ל ָרֵחלְשֵּתי ָהֲאָמֹהת ְוֹלא ָמָצא ַוֵיֵצא ֵמֹאהֶּ  לד  :ָאה ַוָיֹבא ְבֹאהֶּ

ת ת ַהְּתָרִפים ַוְּתִשֵמם ְבַכר-ְוָרֵחל ָלְקָחה אֶּ ם ַוְיַמֵשש ָלָבן אֶּ ב ֲעֵליהֶּ ל ְוֹלא -ָכל-ַהָגָמל ַוֵּתשֶּ ָהֹאהֶּ
ל לה  :ָמָצא ר אֶּ ְך ָנִשים דֶּ -ִכי לֹוא אּוַכל ָלקּום ִמָפנֶּיָך ִכי ִיַחר ְבֵעיֵני ֲאֹדִני-ָאִביָה ַאל-ַוֹּתאמֶּ רֶּ

ת ִלי ַוְיַחֵפש ְוֹלא ב לו  :ַהְּתָרִפים-ָמָצא אֶּ ר ְלָלָבן ַמה ַוִיַחר ְלַיֲעֹקב ַוָירֶּ -ְבָלָבן ַוַיַען ַיֲעֹקב ַוֹיאמֶּ
ת ִמַשְשּתָ -ִכי לז  :ָדַלְקָּת ַאֲחָרי ִפְשִעי ַמה ַחָטאִתי ִכי ָך ֵביתֶּ -ָמָצאָת ִמֹכל ְכֵלי-ֵכַלי ַמה-ָכל-אֶּ



 

גֶּד ַאַחי יָך ְויֹוִכיחּו ֵבין ְשֵנינּו ִשים ֹכה נֶּ יָך  זֶּה לח  :ְוַאחֶּ יָך ְוִעזֶּ ְשִרים ָשָנה ָאֹנִכי ִעָמְך ְרֵחלֶּ עֶּ
ָנה ִמָיִדי  ֵהֵבאִתי-ְטֵרָפה ֹלא לט  :ֹצאְנָך ֹלא ָאָכְלִּתי ֹלא ִשֵכלּו ְוֵאיֵלי יָך ָאֹנִכי ֲאַחטֶּ ֵאלֶּ

ָנה ְגנֻ ַרח מ  :ָלְיָלה ְבִתי יֹום ּוְגנְֻבִתיְּתַבְקשֶּ ב ְוקֶּ ַבָלְיָלה ַוִּתַדד ְשָנִתי  ָהִייִתי ַביֹום ֲאָכַלִני ֹחרֶּ
ָך ֲעַבְדִּתיָך ַאְרַבע ִלי-זֶּה מא  :ֵמֵעיָני ְשִרים ָשָנה ְבֵביתֶּ ְשֵרה ָשָנה ִבְשֵּתי-עֶּ יָך ְוֵשש ָשִנים  עֶּ ְבֹנתֶּ

ָך ַוַּתֲחֵלף  תְבֹצאנֶּ ת-אֶּ רֶּ ּוַפַחד ִיְצָחק  לּוֵלי ֱאֹלֵהי ָאִבי ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם מב  :ֹמִנים ַמְשֻכְרִּתי ֲעשֶּ
ת ת ָעְנִיי-ָהָיה ִלי ִכי ַעָּתה ֵריָקם ִשַלְחָּתִני אֶּ ש-ְואֶּ ַוַיַען  מג  :ְיִגיַע ַכַפי ָרָאה ֱאֹלִהים ַויֹוַכח ָאמֶּ

ל ר אֶּ ר ְבֹנַתי ַיֲעֹקב ַהָבנֹות-ָלָבן ַוֹיאמֶּ ה ִלי הּוא-ְוַהָבִנים ָבַני ְוַהֹצאן ֹצאִני ְוֹכל ֲאשֶּ  ַאָּתה ֹראֶּ

ר ָיָלדּו-ְוִלְבֹנַתי ָמה ן ֲאשֶּ ה ַהיֹום אֹו ִלְבֵניהֶּ ה ָלֵאלֶּ ֱעשֶּ ְוַעָּתה ְלָכה ִנְכְרָתה ְבִרית ֲאִני  מד  :אֶּ
ָה ַמֵצָבה ֹקבַוִיַקח ַיעֲ  מה  :ְוָהָיה ְלֵעד ֵביִני ּוֵבינֶָּך ָוָאָּתה ן ַוְיִרימֶּ ר ַיֲעֹקב מו  :ָאבֶּ ָחיו  ַוֹיאמֶּ ְלאֶּ

 לֹו ָלָבן ְיַגר ָשֲהדּוָתא-ַוִיְקָרא מז  :ַהָגל-ַעל ָגל ַוֹיאְכלּו ָשם-ִלְקטּו ֲאָבִנים ַוִיְקחּו ֲאָבִנים ַוַיֲעשּו

ר ָלָבן מח  :ְוַיֲעֹקב ָקָרא לֹו ַגְלֵעד ְשמֹו -ֵכן ָקָרא-ֵביִני ּוֵביְנָך ַהיֹום ַעלַהַגל ַהזֶּה ֵעד  ַוֹיאמֶּ
ה ֵביִני מט  :ַגְלֵעד ף ְיהֹוָ ר ָאַמר ִיצֶּ ְּתַענֶּה -ִאם נ  :ּוֵבינֶָּך ִכי ִנָסֵתר ִאיש ֵמֵרֵעהּו ְוַהִמְצָפה ֲאשֶּ
ת ר  נא  :ֵביִני ּוֵבינֶָּךִעָמנּו ְרֵאה ֱאֹלִהים ֵעד  ְבֹנַתי ֵאין ִאיש-ִּתַקח ָנִשים ַעל-ְבֹנַתי ְוִאם-אֶּ ַוֹיאמֶּ

ר ְוֵעָדה  ֵעד ַהַגל ַהזֶּה נב  :ָיִריִתי ֵביִני ּוֵבינֶָּך ָלָבן ְלַיֲעֹקב ִהֵנה ַהַגל ַהזֶּה ְוִהֵנה ַהַמֵצָבה ֲאשֶּ
ת-ָאִני ֹלא-ַהַמֵצָבה ִאם יָך אֶּ ֱעֹבר ֵאלֶּ ה ְוִאם-אֶּ ת-ֹלא ַאָּתה-ַהַגל ַהזֶּ ל ַהזֶּה ַהגַ -ַתֲעֹבר ֵאַלי אֶּ

ת ם  ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֵואֹלֵהי ָנחֹור ִיְשְפטּו ֵביֵנינּו נג  :ַהַמֵצָבה ַהֹזאת ְלָרָעה-ְואֶּ ֱאֹלֵהי ֲאִביהֶּ
ָחיו נד  :ַוִיָשַבע ַיֲעֹקב ְבַפַחד ָאִביו ִיְצָחק ַבח ָבָהר ַוִיְקָרא ְלאֶּ ֱאָכל ַוִיְזַבח ַיֲעֹקב זֶּ ם -לֶּ ָלחֶּ

ם  חֶּ   :ַוָיִלינּו ָבָהרַוֹיאְכלּו לֶּ

 
 הבראשית פרק ל

ץ ְכַנַען ִהוא ו רֶּ ר ְבאֶּ ר-ֵאל הּוא ְוָכל-ֵבית ַוָיֹבא ַיֲעֹקב לּוָזה ֲאשֶּ ן ז  :ִעמוֹ -ָהָעם ֲאשֶּ ָשם  ַוִיבֶּ
 ַוָּתָמת ח  :יוָהֱאֹלִהים ְבָבְרחֹו ִמְפֵני ָאחִ  ֵאל ִכי ָשם ִנְגלּו ֵאָליו-ִמְזֵבַח ַוִיְקָרא ַלָמקֹום ֵאל ֵבית

ת ִרְבָקה ַוִּתָקֵבר ִמַּתַחת ְלֵבית  ט  :ַוִיְקָרא ְשמֹו ַאלֹון ָבכּות ֵאל ַּתַחת ָהַאלֹון-ְדֹבָרה ֵמינֶּקֶּ
ל ַוֵיָרא ֱאֹלִהים ְך ֹאתוֹ -אֶּ ר י  :ַיֲעֹקב עֹוד ְבֹבאֹו ִמַפַדן ֲאָרם ַוְיָברֶּ לֹו ֱאֹלִהים ִשְמָך ַיֲעֹקב -ַוֹיאמֶּ

ת-עֹוד ַיֲעֹקב ִכי ִאם ֵרא ִשְמָךִיקָ -ֹלא ָך ַוִיְקָרא אֶּ ר לֹו  יא  :ִיְשָרֵאל ְשמוֹ -ִיְשָרֵאל ִיְהיֶּה ְשמֶּ ַוֹיאמֶּ
ָך ּוְמָלִכים ֱאֹלִהים ֲאִני ֵאל יָך ֵיֵצאּו ַשַדי ְפֵרה ּוְרֵבה גֹוי ּוְקַהל גֹוִים ִיְהיֶּה ִממֶּ ת יב  :ֵמֲחָלצֶּ  ְואֶּ
ר ָנתַ  ץ ֲאשֶּ ֵּתן ִּתיָהָארֶּ יָך אֶּ ָנה ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחרֶּ ְּתנֶּ ת ְלַאְבָרָהם ּוְלִיְצָחק ְלָך אֶּ ץ-אֶּ ַוַיַעל  יג  :ָהָארֶּ

ר ֵמָעָליו ֱאֹלִהים ַבָמקֹום ר ִאּתוֹ -ֲאשֶּ ר ַוַיֵצב ַיֲעֹקב ַמֵצָבה יד  :ִדבֶּ ת -ַבָמקֹום ֲאשֶּ בֶּ ר ִאּתֹו ַמצֶּ ִדבֶּ
סֶּ  יָה נֶּ ן ַוַיֵסְך ָעלֶּ ן ְךָאבֶּ יָה ָשמֶּ ת ַוִיְקָרא ַיֲעֹקב טו  :ַוִיֹצק ָעלֶּ ר ִאּתֹו -אֶּ ר ִדבֶּ ֵשם ַהָמקֹום ֲאשֶּ

ץ ָלבֹוא-עֹוד ִכְבַרת-ַוִיְסעּו ִמֵבית ֵאל ַוְיִהי טז  :ֵאל-ָשם ֱאֹלִהים ֵבית ד ָרֵחל  ָהָארֶּ ְפָרָתה ַוֵּתלֶּ אֶּ
ת ַאל ַוְיִהי ְבַהְקֹשָתּה יז  :ַוְּתַקש ְבִלְדָּתּה דֶּ ר ָלּה ַהְמַילֶּ ה ָלְך ֵבן-ַגם-ִכי ִּתיְרִאי-ְבִלְדָּתּה ַוֹּתאמֶּ  :זֶּ

ן ַוְיִהי ְבֵצאת ַנְפָשּה יח  ַוָּתָמת ָרֵחל  יט :לֹו ִבְנָיִמין-אֹוִני ְוָאִביו ָקָרא-ִכי ֵמָתה ַוִּתְקָרא ְשמֹו בֶּ
ְפָרָתה ִהוא ֵבית ְך אֶּ רֶּ ם ַוִּתָקֵבר ְבדֶּ ת ְקֻבַרת ְקֻבָרָתּה-ֵצב ַיֲעֹקב ַמֵצָבה ַעלַויַ  כ  :ָלחֶּ בֶּ -ִהוא ַמצֶּ

ר-ִיְשָרֵאל ַוֵיט ָאֳהֹלה ֵמָהְלָאה ְלִמְגַדל ַוִיַסע כא  :ַהיֹום-ָרֵחל ַעד ַוְיִהי ִבְשֹכן ִיְשָרֵאל  כב  :ֵעדֶּ
ְך ץ ַהִהוא ַוֵילֶּ ת ָבָארֶּ גֶּש ָא-ְראּוֵבן ַוִיְשַכב אֶּ ַיֲעֹקב -ַוִיְהיּו ְבֵני ִביו ַוִיְשַמע ִיְשָרֵאלִבְלָהה ִפילֶּ

ְבֵני  כד  :ּוְזֻבלּון ֵלָאה ְבכֹור ַיֲעֹקב ְראּוֵבן ְוִשְמעֹון ְוֵלִוי ִויהּוָדה ְוִיָששָכר ְבֵני כג  :ְשֵנים ָעָשר
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ר יַֻלד ְוָאֵשר ה ְבֵני ַיֲעֹקב ֲאשֶּ   :לֹו ְבַפַדן ֲאָרם-ֵאלֶּ
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 'וסקירת יחידה 

 –אחר שקיבל את הברכות שהיו מיועדות לעשו אחיו, מקבל יעקב גם את ברכת אברהם 
לם עשו אחיו מבקש להרגו, ואמו ה שממנו יצא העם אותו ייעד הקב"ה לגדולה. אוכהבר

ואביו מצווים עליו למצא מקלט בחרן. יעקב בורח מפני חמתו של אחיו, ומוצא מקלט בבית 
בת לבן, הרועה את הצאן אשר  ,לבן. עוד לפני שהגיע אל הבית הוא פוגש את רחל –דודו 

 –, ומאז לאביה. יעקב הבין מיד כי זו האשה המיועדת לו. הוא עוזר לה להשקות את הצאן
 לאשה שאהב.  בן, אולי כדי להיות קרובהוא רועה את צאן ל

היה בכל דור רק אדם אחד הראוי להיות אבי האומה העתידה: אברהם ויצחק.  תהעד ע
עכשיו רצתה ההשגחה כי תהיה משפחה  בנים שלא היו ראויים לתפקיד.לשניהם היו גם 

שיצאו שנים עשר השגחה שלמה שממנה יצמח העם, זו משפחת יעקב. ממנו רצתה ה
 זה את תכונותיו של זה. יםשלימשונים זה מזה ומים, כולם שבט

כאשר יעקב ביקש ממנו את רחל לאשה, הוא החליף היה רמאי. לבן, מארחו של יעקב, 
אותה בלאה. לאה השתתפה ברמאות של אביה, וגם רחל אחותה עזרה לה. כך נוצר 

תיים נוספות( ושתיהן חדורות באמונה מצב שבו היו ליעקב שתי נשים )ואחר כך ש
שחייהם עם יעקב אינם רק חיים של בעל ואשה, אלא הם חיי שליחות: הבאת העם 
המיוחד לעולם. יש בין האחיות תחרות וקנאה בנסיון להיות האם והאשה אשר תתרום 
את החלק הגדול יותר ביצירת העם הזה. לכן, גם אחרי שילדה כבר ארבעה ילדים, מוכנה 

כמובן אשר לא היו לה ילדים כלל.   ,לתת את שפחתה ליעקב, כפי שעשתה רחל לאה
מקרית, מבקשת לרכוש את אהבתו של יעקב )וכנראה אינה מצליחה השלאה, האשה 

 ק בין הנשים הוא מאבק לשם שמים. בבכך( אולם עיקר המא
, ההבנה שיעקב ונשותיו חיים כדי לבנות עולם שיש בו קדושה, מסביר מדוע יעקב

שמבכה מרה את העלמותו של יוסף, וממאן להתנחם עליו, לא נראה כמתאבל על מות 
אשתו האהובה בדמי ימיה. עם מותה של רחל נולד גם בנו השנים עשר והאחרון, ועמו 

לחנך אותם  בים לעולם. מכאן והלאה הוא חייטהושלמה משימתו להביא שנים עשר שב
 משימה של בניית עם הקודש.האת הבטיח כי הם יהיו ראויים להמשיך לו

לא עם עשו ולא עם לבן. על כן יעקב בורח  ,משימה זו אינה מאפשרת חיים משותפים
תפייס עם עשו, הוא מסרב גם להפצרותיו לשמירת קשר אחוה. שהמבית לבן, ולאחר 

 הלאה, מבין יעקב, העם הזה חייב לשכון בדד.הרי מכאן ו –מכיון שעכשיו ישנו מעין "עם" 
ן "מעשה אבות סימן לבנים" יעזור לנו להבין את האריכות, הלכאורה מיותרת, של )הרעיו

ספור הפרידה של יעקב מלבן. וכי כל כך חשוב לנו לדעת בדיוק כיצד יעקב הפריד את 
כבשות לבן על פי הצבע וכיצד הוא הצליח להעביר את רוב הונו של לבן אליו? אין זאת 

היהודי חי בארץ לא לו והגויים מנסים להתנכל לו  אלא כי התורה מלמדת אותנו כי כאשר
מותר ליהודי להתשמש באמצעים מחוכמים כדי לקבל  –בכל דרך על מנת לרמות אותו 

 את המגיע לו(



 

 רש"י פרק כט
 . ..לפי שצפה ברוח הקודש שאינה נכנסת עמו לקבורה -)יא( ויבך 

שים אחים אנחנו. ומדרשו אם קרוב לאביה, כמו )לעיל יג ח( אנ -)יב( כי אחי אביה הוא 
לרמאות הוא בא גם אני אחיו ברמאות, ואם אדם כשר הוא, גם אני בן רבקה אחותו 

 הכשרה:
כסבור ממון הוא טעון, שהרי עבד הבית בא לכאן בעשרה גמלים  -)יג( וירץ לקראתו 

 טעונים:
 כשלא ראה עמו כלום אמר שמא זהובים הביא והנם בחיקו: -ויחבק 

 אמר שמא מרגליות הביא והם בפיו: -וינשק לו 
 שלא בא אלא מתוך אונס אחיו, ושנטלו ממונו ממנו: -ויספר ללבן 

מעתה אין לי לאספך הביתה הואיל ואין בידך כלום, אלא מפני  -)יד( אך עצמי ובשרי 
 קורבה אטפל בך חדש ימים, וכן עשה ואף זו לא לחנם שהיה רועה צאנו:

 ה, וכי בשביל שאחי אתה תעבדני חנם:לשון תימ -)טו( הכי אחי אתה 
שהיתה סבורה לעלות בגורלו של עשו ובוכה שהיו הכל אומרים  -)יז( ועיני לאה רכות  

 שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן, הגדולה לגדול והקטנה לקטן:
שאמרה לי אמי. ועוד מלאו ימי, שהרי אני בן שמונים וארבע שנה  -)כא( מלאו ימי 

, והלא קל שבקלים "ואבואה אליה", וזהו שאמר נים עשר שבטיםואימתי אעמיד ש
 אלא להוליד תולדות אמר כן: ?!אינו אומר כן

אבל בלילה לא היתה לאה, לפי שמסר יעקב לרחל  -ויהי בבקר והנה היא לאה  (כה)
סימנים, וכשראתה רחל שמכניסין לו לאה אמרה עכשיו תכלם אחותי, עמדה ומסרה 

 לה אותן סימנים:
לפי שהאמהות נביאות היו ויודעות ששנים עשר שבטים יוצאים  -ד( הפעם ילוה אשי )ל

מיעקב וארבע נשים ישא, אמרה מעתה אין לו פתחון פה עלי, שהרי נטלתי כל חלקי 
 בבנים:

 שנטלתי יותר מחלקי, מעתה יש לי להודות: -)לה( הפעם אודה 
 

 רש"י בראשית פרק ל
עשיה הטובים, אמרה אלולי שצדקה ממני לא קנאה במ -)א( ותקנא רחל באחותה 

 זכתה לבנים:
 וכי כך עשה אביך לאמך, והלא התפלל עליה: -הבה לי 

 מכאן למי שאין לו בנים שחשוב כמת: -מתה אנכי 
 וכי במקומו אני: -)ב( התחת אלהים אנכי 

את אמרת שאעשה כאבא, אני איני כאבא, אבא לא היו לו בנים אני  -אשר מנע ממך 
 י בנים, ממך מנע ולא ממני:יש ל

מהו גם, אמרה לו זקנך אברהם היו לו בנים מהגר, וחגר מתניו  -)ג( ואבנה גם אנכי 
כנגד שרה, אמר לה זקנתי הכניסה צרתה לביתה, אמרה לו אם הדבר הזה מעכב, הנה 

 אמתי בלהה, ואבנה גם אנכי ממנה כשרה:
 דנני וחייבני וזכני: -)ו( דנני אלהים 

לשון )דברים לב ה( עקש ופתלתול, נתעקשתי והפצרתי פצירות ... -י אלהים )ח( נפתול
 ונפתולים הרבה למקום להיות שוה לאחותי:

 הסכים על ידי... -גם יכלתי 
בא מזל טוב... ומדרש אגדה שנולד מהול, כמו )דניאל ד כ( גדו אילנא, ולא  -)יא( בא גד 

את תיבה אחת בגד, כמו בגדת בי ידעתי על מה נכתבה תיבה אחת. דבר אחר למה נקר
 כשבאת אל שפחתי, כאיש שבגד באשת נעורים:



 

זכר לה שמסרה סימניה לאחותה, ושהיתה מצירה שלא  -)כב( ויזכר אלהים את רחל 
תעלה בגורלו של עשו שמא יגרשנה יעקב לפי שאין לה בנים, ואף עשו הרשע כך עלה 

 בלבו כששמע שאין לה בנים...
 ה במקום שלא תראה...הכניס -)כג( אסף 

שהייתי לחרפה שאני עקרה, והיו אומרים עלי שאעלה לחלקו של עשו הרשע.  -חרפתי 
ומדרש אגדה כל זמן שאין לאשה בן אין לה במי לתלות סרחונה, משיש לה בן תולה בו. 

 מי שבר כלי זה, בנך, מי אכל תאנים אלו, בנך:
אין יעקב עתיד להעמיד אלא שנים יודעת היתה בנבואה ש -)כד( יוסף ה' לי בן אחר 

עשר שבטים, אמרה יהי רצון שאותו שהוא עתיד להעמיד יהא ממני, לכך לא נתפללה 
 אלא על בן אחר:

 

 רש"י בראשית פרק לא
לרחל תחלה ואחר כך ללאה שהיא היתה עיקר הבית,  -)ד( ויקרא לרחל וללאה 

בר, שהרי בועז ובית דינו שבשבילה נזדווג יעקב עם לבן, ואף בניה של לאה מודים בד
לֵָּאה ֲאֶשר  ל ּוכְּ ָרחֵּ יֶתָך כְּ ן ה' ֶאת ָהִאָשה ַהָבָאה ֶאל בֵּ משבט יהודה אומרים )רות ד יא( ִיתֵּ

ל, הקדימו רחל ללאה: ָראֵּ ית ִישְּ יֶהם ֶאת בֵּ תֵּ  ָבנּו שְּ
 ו...למה נעכב על ידך מלשוב, כלום אנו מיחלות לירש בנכסי אבינ -)יד( העוד לנו חלק 

אפילו בשעה שדרך בני אדם לתת נדוניא לבנותיו בשעת  -)טו( הלא נכריות נחשבנו לו 
 נשואין, נהג עמנו כנכריות, כי מכרנו לך בשכר הפעולה:

 שעכב דמי שכר פעולתך: -את כספנו 
לשון הפריש, וכן כל לשון הצלה שבמקרא לשון הפרשה, שמפרישו מן  -)טז( הציל 

 הרעה...
הוא אהל רחל, שהיה יעקב תדיר אצלה, וכן הוא אומר )להלן מו יט(  -ב )לג( באהל יעק

 בני רחל אשת יעקב, ובכולן לא נאמר אשת יעקב:
 

 רש"י בראשית פרק לה
 לשון אדם הבא במארב ועקבה אלא לשון שר ונגיד: -)י( לא יקרא שמך עוד יעקב 

 בן צערי: -)יח( בן אוני 
כשאדם בא מארם  ,נולד בארץ כנען, שהיא בנגבנראה בעיני לפי שהוא לבדו  -בנימין 

 נהרים, כמו שנאמר )במדבר לג מ( בנגב בארץ כנען, )לעיל יב ט( הלוך ונסוע הנגבה:
 בן ימין, לשון )תהלים פט יג( צפון וימין אתה בראתם, לפיכך הוא מלא: -בנימין 



 

 )רק על פי הטקסט ורש"י( שאלות לעיון
 

שלוש ראיות כי יעקב ונשותיו פעלו מתוך ידיעה כי הם  והביאעל פי רש"י לפרק כט: (  1
 יהיו האבות והאמהות של עם ישראל

 ___________________________________________________________א.

_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ב.

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ג.

_____________________________________________________________ 

ב היה מבוסס על על פי רש"י לפרק כט: הביאו שלוש ראיות כי יחסו של לבן ליעק(  2
 אהבתו לכסף

 ___________________________________________________________א.

_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ב.

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ג.

_____________________________________________________________ 

 , וכתבו:ים א' עד ג'', פסוקל(  עיינו ברש"י לפרק 3
 מדוע קינאה רחל בלאה?  האם הספור עד עכשיו יכול לבסס קנאה זו?א.     

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________
 תארו את דו השיח בין רחל ליעקב על פי רש"יב.   

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 ויזכר אלהים את רחל(  4

 עיינו ברש"י לפרק ל' מפסוק כב' עד כד', וכתבו:
 ים?זכות מה זכתה רחל לבנבא.   

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________
 ב.  מדוע היא קראה לבנה יוסף? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 



 

 (  על פי רש"י לפרק לא':5
 א.  מנין אנו יודעים שבני יעקב הכירו בכך שרחל היא אשתו העיקרית של יעקב? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________
  שבנות לבן תמכו המעשי יעקב ולא באביהןב.  הראו  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 לא יקרא שמך עוד יעקב(  6

 א. לפי רש"י: מדוע ה' לא רוצה יותר את השם יעקב? 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________
 ב.  מדוע ה' בחר בשם ישראל? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________
 האם הסבר רש"י לשם דומה להסבר שנתן המלאך שקרא ליעקב ישראל?  ג. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 ובנימין בן אוני(  7

 א.  הסבירו השם בן אוני 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________
 ב.  הסבירו השם בנימין 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________
 לא רצה את השם שרחל קראה לילד?ג.  מדוע יעקב  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 



 

 מקורות לעיון
 

 בראשית רבה פרשת ויצא פרשה ע: 1מקור 
בליליא הוה קרינא רחל לאו  ,מה רמייתא בת רמאה :אמר לה .והנה היא לאהבצפרא 

לא כך היה צווח לך אבוך עשו  ?אמרה ליה אית ספר דלית ליה תלמידים ?!ואת ענית לי
 ?!ואת עני ליה

 

 רמב"ן בראשית פרק כט: 2מקור 
הזכיר הכתוב שגם אהב רחל יותר מלאה, והטעם, בעבור כי  -ויאהב גם את רחל )ל( 

 . ..הטבע לאהוב יותר האשה אשר ידע האדם בראשונה
הנה לאה רמתה באחותה גם ביעקב, כי אם נאמר שנהגה כבוד  -כי שנואה לאה )לא( 

באביה שאחז בה והכניסה אליו ואל תמר בו, היה לה להגיד או לרמוז כי היא לאה, אף 
כי היתה מתנכרת כל הלילה, ולפיכך לא הכירה עד שראה אותה בבקר, ולכן שנאה 

  ..ק עשתה כן ורחם עליה.יעקב. והאלהים יודע כי להנשא אל הצדי
ויש אומרים )הרד"ק( כי שתים נשים שהאחת אהובה מאד תקרא השניה שנואה כנגדה, 
כמו שאמר ויאהב גם את רחל מלאה, לא ששנאה, והיתה בושה בדבר וראה אלהים את 

 עניה:
 רמב"ן בראשית פרק ל: 3מקור 

ולמה נתנה שפחתה לא ידעתי מה המעשה הזה ללאה,  -ותרא לאה כי עמדה מלדת )ט( 
לבעלה, והיא לא היתה עקרה שתבנה ממנה, ואין דרך הנשים להרבות נשים לבעליהן. 
אבל נצטרך לומר כי היו נביאות )ב"ר עב ו(, יודעות שעתיד יעקב להעמיד י"ב שבטים, 
ורצתה שיהיו לו רוב הבנים ממנה או משפחתה שהיא ברשותה, ולא תתגבר אחותה 

וכן יעקב בעבור  ...נתן אלהים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי עליה בבנים, ולכך אמרה
 זה שמע אליה, שיעמיד בנים רבים, כי ידע כן כדברי רבותינו )ב"ר סח יא(:

ויתכן כי מדעתם שנתנה הארץ לזרעם, ואברהם ויצחק לא הרבו בנים, היה חפץ יעקב 
, ולכן רצתה ליתן בנשים רבות להרבות זרעו לנחול את הארץ, כי דור רביעי ישובו הנה

 לו שפחתה שלא ישא נכרית:
 

 ספורנו בראשית פרק ל: 4מקור 
. והנה הסכימו הגבירות בדבריהן אלה שתהיינה השפחות משוחררות וזה ..)ו( ויתן לי בן

כמו שהיה הדין אם היה אמותם  ,לא לעבדים לבניםבאמרן שיהיו בני השפחות להן 
ובכן היו כלם בני יעקב לירשו והיו כלם  ...כאמרו האשה וילדיה תהיה לאדוניה ,שפחות

רצוים לזכרון לפני ה' באפוד ובחשן שכל אחד מהם נחשב ליעקב זרעו המיוחס אחריו 
 זרע: לך יקרא ביצחק כי כאמרו והפך זה היה בישמעאל

בתורה  מגלי פניםובזה הספור הנראה מגונה אצל  ..)טז( אלי תבא כי שכור שכרתיך.
נין התולדה אצל האבות כמו שהיה ענינו אצל אדם ואשתו קודם הודיענו אמנם שהיה ע

חטאם כי לא היתה כוונתם בו להנאת עצמם כלל אבל היה להקים זרע בלבד לכבוד 
והודיע שבהיות כוונת האמהות רצוייה לפני האל יתברך בהשתדלותן  .קונם ולעבודתו

שיעשה  יקכי ראוי לצד ,בהכנסת הצרות וענין הדודאים נשמעה תפלתן על זה
כאמרם  ,השתדלות הטבעי האפשר אצלו להשיג חפצו ועם זה יתפלל שישיג התכלית

 ז"ל שהקב"ה מתאוה לתפלתם של צדיקים )יבמות סד א(:
. שהקדימה השתדלותה בזה עם תפלתה באמרה נתן אלהים )יז( וישמע אלהים אל לאה

 רתה לביתה:שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי וזה היה השתדלות הראשון כשהכניסה צ
. נתן לי חלק וגמול על השתדלות השני בדודאים ששכר מצוה )כ( זבדני אלהים אותי

 מצוה:
 כי היה עמי חלק טוב שלא התכוונתי לשום תענוג אלא לכבודו: אותי זבד טוב.



 

 פרשת ויצא סימן ו ,מדרש תנחומא: 5מקור 
 ,יעקב לישא אותה ובשביל נויה בקש ,אין לך נאה מן רחל...ויזכור אלהים את רחל. 

א"ר שמעון  .והיתה רחל שותקת ,ולבן נותנן ללאה ,והיה משלח סבלונות ליתנם לרחל
רחל תפשה  .כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה :בן גמליאל
 - ראתה סבלונותיה ביד אחותה ושתקה, בנימין בנה .עמדה זרעה בשתיקה -בשתיקה 

יודע במכירת יוסף ושותק וזהו ישפה יש לו פה ושותק,  :שפההאבן שלו מן האפוד י
אסתר אין אסתר מגדת  ,שאול בן בנה ואת דבר המלוכה לא הגיד לו )שמואל א(

 מולדתה )אסתר ב( 
עמדה זרעה בהודי' אחריה, היא אמרה הפעם אודה את ה', יהודה  - לאה תפשה בהודיה

)תהלים  "הודו לה' כי טוב"( דוד )בראשית מט "יהודה אתה יודוך אחיך"בנה אחריה 
 )דניאל ו(  "מצלי ומודה"קיח( דניאל 

א"ר יהודה גדולה שתיקה שבזכות שתיקתה של רחל זכתה והעמידה שני שבטים 
אמר רשב"י אמרה אם משלחת  ?ולמה שתקה .בישראל אפרים ומנשה יתר על השבטים

נוטל אותי ואבא אין  אינו ,אני ומודעת ליעקב שאבא נותן לאחותי מה שהוא משלח לי
חייך  ,את שתקת :אמר לה הקב"ה .ואני מתרחקת מן הגוף הצדיק הזה ,משיאני לו

 .     "ויזכור אלהים את רחל" :בזכות אותה שתיקה זוכרך אני שנאמר
 

סיפור מותה של רחל בעת לדתה : שתיקה גדולה:הרב אלחנן סמט: 6מקור 
 )מקוצר(

 השתיקה 
ו עליו הצרות בזו אחר זו. אך דומה כי הגדול באסונות שפקדו את יעקב מעת בואו של יעקב לארץ תכפ

 בתקופה זו הוא מותה של רחל בעת לדתה:

ץ ָלבֹוא-עֹוד ִכְבַרת-ַוִיְסעּו ִמֵבית ֵאל ַוְיִהי טז ְפָרָתה  ָהָארֶּ דאֶּ ַוְיִהי  יז  :   ְִלְדָּתּהב ַוְּתַקשָרֵחל  ַוֵּתלֶּ
ת ַאלַוּתֹ   ְִלְדָּתּהב ְבַהְקֹשָתּה דֶּ ר ָלּה ַהְמַילֶּ ֵמָתה ִכי  ַוְיִהי ְבֵצאת ַנְפָשּה יח  :ֵבןזֶּה ָלְך -ַגם-ִכי ִּתיְרִאי-אמֶּ

ןַוִּתְקָרא ְשמֹו  ְפָרָתה ִהוא ֵבית ַוִּתָקֵברָרֵחל  ַוָּתָמת יט :ִבְנָיִמיןלֹו -ְוָאִביו ָקָרא אֹוִני-בֶּ ְך אֶּ רֶּ ם ְבדֶּ   :ָלחֶּ
תִהוא  ְקֻבָרָתּה-ַעל ָבהַמצֵ ַיֲעֹקב  ַוַיֵצב כ בֶּ  :ַהיֹום-ָרֵחל ַעד-ְקֻבַרת ַמצֶּ

בחמישה פסוקים מכונס תיאור המאורע מרעיש הלב הזה, כמעט בלא כל דיבור ישיר. אף המעשים 
 1מתוארים בצמצום ובאיפוק, תוך חזרה משולשת על המילים העיקריות הנושאות את המסר.

קר משום שהכתוב איננו מתאר את תגובתו הרגשית של שתיקה גדולה עוטפת את המאורע הזה, בעי

 וודאי שלא בציטוט ישיר של דבריו. -תיאור פעולותיו  -יעקב על מות אשתו האהובה לא בתיאור עקיף 
לא כך נהג הכתוב ביחס לאברהם, שתגובתו על מותה של שרה אשתו בימי זקנתה זכתה לתיאור 

. כיוון שמותה של שרה כנראה לא היה מפתיע, וגם שרה-ארוך ומפורט בסיפור הפותח את פרשת חיי
 . במתן כבוד לאשתו המתהלא היה מוות טרגי, מתאפיינת תגובתו של אברהם 

אולם בתיאור מותה של רחל לא נזכר כי יעקב 'בא' לספוד לרחל ולבכותה, ואף לא נאמר שקבר 
 ב מצבה על קבורתה.אותה:  נאמר רק "ותקבר", ורק בסיום התיאור מספר הכתוב כי יעקב הצי

                                                 
 שלוש פעמים נזכר שמה של רחל: "ותלד רחל... ותמת רחל... קברת רחל...".  1

 שלוש פעמים נזכר דבר לדתה: "ותלד... ותקש בלדתה... ויהי בהקשתה בלדתה". 
 שלוש פעמים נזכרה המילה בן: "גם זה לך בן... ותקרא שמו בן אוני ואביו קרא לו בנימין".

 צאת נפשה: "ויהי בצאת נפשה כי מתה... ותמת רחל". -פעם נוספת פעמיים נזכר דבר מותה, ו
שלוש פעמים נזכר השורש קב"ר ושלוש השורש יצ"ב: "ותקבר... ויצב יעקב מצבה על קברתה הוא מצבת 

 קברת רחל".
 צירופן של מילים אלו הוא נושא הפסקה: 'רחל ילדה בן בקושי ומתה, ועל קברה מצבה'.



 

מבין שלושת האבות יעקב הוא זה שמרבה לתת מבע מילולי לרגשותיו, כפי שניכר לכל העוקב אחר 
סיפור חייו. פעמים לא מעטות במהלך חייו הסוערים אנו שומעים מפיו דברים נרגשים הנובעים 

 מעומק לבו.
 -בנה של רחל  -בנו האהוב לענייננו יש חשיבות מיוחדת בתיאור תגובתו לבשורה על טרפת יוסף 

 בפרשת וישב:

 ויכירה ויאמר: כתנת בני, חיה רעה אכלתהו, טרף טרף יוסף! ל"ז, לג

 ויקרע יעקב שמלתיו וישם שק במתניו ויתאבל על בנו ימים רבים. לד      
 ויקמו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימאן להתנחם, ויאמר: כי ארד אל בני אבל שאלה לה      
 ך אתו אביו.ויב  

תגובת האבל של יעקב על מה שנדמה לו כמוות פתאומי ונורא של בנו האהוב בן השבע עשרה מתוארת 

באופן מזעזע. יש שני דיבורים נרגשים  של יעקב המבטאים את אבלו ושלושה תיאורים שונים של 
 מעשי אבלות מתמשכים שעשה.

 ! ת הסיפור עצמוכמה בולטת על רקע זה שתיקתו של יעקב בסיפורנו ושתיק

 ב. מוות טרגי
המוות הוא מאורע עצוב, אולם לא בכל מוות ישנה משמעות טרגית. במקרא מתוארים אישים שהגיעו 

אדם שמותו מתואר כך  לימי זקנתם, ומתו "בשיבה טובה" כשהם "שבעי ימים" או "באים בימים".
בות, ולדעת שפעל והשיג בהן הוא אדם שבימי זקנתו יכול היה להשקיף אחורה אל שנות חייו המרו

. וכאשר אדם כזה גם משאיר אחריו יצאו לריק, והוא חש 'שובע ימים' רבות: 'ימיו באים עמו' ולא
צאצאים ובני משפחה שיתאבלו עליו וידאגו להביאו לקבורה מכובדת באחוזת הקבר המשפחתית, 

 הופכות נסיבות מותו ולתנחומים לבני משפחתו.

דם שחסרים בו מרכיבים מן התיאור הזה הוא מאורע טרגי, בשיעור התלוי לעומת זאת, מותו של א
בנסיבות מותו. מותה של רחל הוא מאורע טרגי ביותר, משום שנסיבותיו קשות וכואבות במיוחד, הן 

 מבחינתה של רחל עצמה והן מבחינתו של יעקב ומבחינתם של שני בניה הרכים שנתייתמו מאמם.

ה של יעקב, שמלכתחילה התכוון לשאתה כאשתו היחידה. מבחינתו של רחל הייתה אשתו האהובא. 
 יעקב מהווה אפוא מותה של רחל מכה אנושה.

. היא מתה במיטב שנותיה, כשמשימות החיים של אישה 2רחל הייתה הצעירה בנשותיו של יעקב ב.
עם יעקב  בקרב משפחתה עוד לפניה: גידול ילדיה הקטנים )ושמא אף לידתם של נוספים( בשותפות

 אישה. בעת מותה היה יוסף עדיין נער רך בשנים, ואילו בנה הנולד איבד את אמו כבר ברגע הולדתו.

חייה הקצרים של רחל לא היו קלים כלל ועיקר, ורבה הייתה מנת סבלה בהם. אף שהייתה אהובת  ג.
ות הביאו אותה לבו של יעקב, לא זכתה להיות אשתו היחידה, ואף לא הראשונה; שנות עקרות ממושכ

לקנאה גלויה באחותה, שילדה ליעקב כמה בנים )ל', א(. אמנם לאחר שילדה את יוסף פגה מרירות 
 אולם עדיין לא נתקיים בה המתואר בתהילים: -להים את חרפתי" -"אסף א -חייה במידה רבה 

 שמחה.הבנים אם   - מושיבי עקרת הבית ]=העקרה היושבת בביתה[ קי"ג, ט

ת "אם הבנים", ולא רק אמו של בן יחיד, באה לידי ביטוי בדרשתו של השם יוסף שאיפתה להיו
 "לאמר: יסף ה' לי בן אחר" )ל', כד(.

התקיימות אותה  ומחמת  ,והנה, חייה נקטעים לפתע בדיוק בשעה שבה עומדת משאלתה להתקיים
ה, מבליטים משאלה! דווקא דברי המיילדת, המנסה לעודד את רחל ולהקל עליה את קושי הליד

 סתירה אכזרית זו:
                                                 

ה היחידה מבין נשותיו של יעקב שהייתה בגיל הפריון, שהרי עוד שנים אחדות לפני מותה נראה שבעת מותה היית 2
 פסקו שאר הנשים מללדת. 



 

 ויהי בהקשתה בלדתה ותאמר לה המילדת: אל תיראי כי גם זה לך בן!  יז

זה" פירש רש"י כפשוטן: "נוסף לך על יוסף". בכך רומזת המיילדת לרחל כי גם את המילים "
 מתקיימת עתה. -אשר הונצחה בשמו של בנה הראשון  -משאלתה לזכות בבן נוסף 

 וד הללו מאבדים את משמעותם מפני האמור מיד בהמשך:אפס, דברי העיד

 ויהי בצאת נפשה כי מתה...

בן אחר", ביקשה רחל אז, ואף עתה אמרה לי מה חפץ בבן שנולד לאם שמתה בעת הולדתו? "יוסף ה' 
בן"; אך בן זה נולד עתה יתום מאם. רחל לא תזכה להיניקו ולגדלו, ובמקום לך המיילדת "גם זה 

 .בעצב, היא יולדת בן ומסתלקת מן העולם ומאימהותה בו "אם הבנים שמחה"סוף לשתהפוך סוף 
את הסתירה האכזרית הזו מנסה רחל להנציח בשם שהספיקה לתת לבנה כשידעה שרגעיה 

הבן שאמור היה להפוך את   בן צערי ואבלי. -ספורים: "בצאת נפשה כי מתה" קראה לו "בן אוני" 

 יות בן אבלה של אמו... על עצמה.רחל לאם הבנים שמחה, הפך לה

במרחק לא רב מחברון, שבה יושב יצחק אביו ומצפה לשובו. יעקב עזב  -רחל מתה "בדרך אפרתה" ד. 
את בית אביו במצוותו כדי לשאת אישה, והנה עתה, הוא עומד להשלים את מסעו ולשוב אל אביו 

ציג בפני אביו. גם כאן, כמו בדברים ורק את זו שלמענה יצא למסעו לא יוכל לה -כשהוא בעל משפחה 
הקודמים, בולטת ההחמצה כחוט השערה. מותה של רחל בא ברגע שיכול היה להיות מן המאושרים 

 בחייהם המשותפים של יעקב ורחל.

למותה של רחל בדרך אפרתה ישנה משמעות קשה ביחס למקום קבורתה: היא נקברה לצדי הדרך,  ה.
 עותו של דבר זה ולסיבותיו עלינו לייחד סעיף בפני עצמו בעיוננו.בקבר בודד שנחפר באדמה. למשמ

 סיבתה ומשמעותה -ג. קבורת רחל בדרך 
מדוע לא הוליך יעקב את רחל חברונה, אל אחוזת הקבר המשפחתית במערת המכפלה? הלוא המרחק 

 מבית לחם ועד לחברון אינו כה רב?
: קבורתו באחוזת הקבר המשפחתית, במצב שלפנינו מתנגשים שני שיקולים לכבודו של המת

וקבורתו סמוך למיתתו כדי שלא יתנוול. הבאת המת לקבורה באחוזת הקבר המשפחתית תעכב את 
הקבורה עד שתגיע המשפחה למקום הימצאה של אחוזת הקבר, דבר שעלול לגרום לניוולו; על מנת 

 -שני: בארץ חמה כארץ כנען שלא לנוולו יש לקברו מיד, במקום מיתתו. בסתירה זו גובר השיקול ה
 3נקברו מתים במקום מיתתם.

סמוך למיתתה ובמקום שבו  -הוא שחייב את קבורתה המידית  -'כבוד המת'  -נמצא שכבודה של רחל 
ואף בכך בולטת ההחמצה כחוט השערה: רק יום הליכה אחד מפריד בין מקום מותה של רחל,   ,מתה

נה על ידי אביו זקנו של יעקב, שם קבורים אברהם ושרה הקבר המשפחתי שנק -לבין מערת המכפלה 
 אשתו, ושם עתידים להיקבר גם שני הדורות הבאים במשפחת האבות, ובהם יעקב עצמו.

שרה. -כדי להבין נכונה את משמעות קבורתה של רחל בדרך אפרתה עלינו לשוב לעיון לפרשת חיי
ה את שרה אשתו, מניח תשתית )על דרך תיאור מאמציו של אברהם לרכוש אחוזת קבר כדי לקבור ב
 הניגוד( להבנת המשמעות הקשה שיש בקבורת רחל בסיפורנו.

בסעיף ד בעיוננו שם הזכרנו את הסקר הארכיאולוגי שנערך בארץ בנוגע למנהגי הקבורה ששררו בה 
במחצית הראשונה של האלף השני לפני הספירה. בעלי הנחלות, אזרחי הערים הכנעניות, קברו את 
מתיהם במערות קבורה משפחתיות שהיו להם באותן נחלות, ושבהן נאספו עצמותיהם של בני אותה 
משפחה במשך כמה דורות. לעומת מערות הקבורה האלה נחשפו קברים של בני אדם בודדים שנקברו 
                                                 

יש לזכור כי בתקופות קדומות, שבהן לא היו אמצעים לשמור גופה בקירור ושבהן היו אמצעי התובלה אטיים  א. 3
 המלווים מעל המת ולביזוי כבודו.ביותר, היה טלטול גופת המת ביום חם למרחק רב גורם להרחקת 

 



 

אלו הם קבריהם של בני השבטים הנודדים, חסרי הנחלה, שקברו את מתיהם כפי  -הרחק מיישוב 
 הם בשעת מיתת הקרוב.שנזדמן ל

אף אברהם יכול היה, לו רצה בכך, לקבור את שרה בקבר נוודים כזה, בשטח הפתוח שבשולי העיר 
חברון, בלא כל צורך לנהל משא ומתן עם בני חת ובלא לרכוש אחוזת קבר בארבע מאות שקל. אולם 

בעליה של הארץ הוא התאמץ לרכוש אחוזת קבר, כדי לזכות את שרה בקבורה מכובדת, הראויה ל
 הזאת.

נסיבות מותה של רחל כפי שהוסברו לעיל, הכריחו את יעקב לקבור את אשתו האהובה בקבר 
 נוודים לצד הדרך, ובכך להפחית במעמדה בקבורתה ביחס למעמדה של אמו זקנתו.

בפסוק האחרון בפסקה המתארת את מותה וקבורתה של רחל מתואר המאמץ שעשה יעקב כדי 'לכפר' 
 על כך:

 ויצב יעקב מצבה על קֻברתה.  כ

בכך מנסה יעקב להגדיל את חשיבות קברה של רחל, שלא יהא כאותם קברי נוודים שאיש אינו שת 
 לבו עליהם. והכתוב מאשר כי מאמציו של יעקב עלו יפה:

 .עד היוםהיא מֶצֶבת קֻברת רחל  

ת מצבה זו. בסעיף ט בעיוננו אולם חיסרון אחר בקבורת רחל לא יכול היה יעקב למלא, גם לא באמצעו
לפרשת חיי שרה עמדנו על כך שההשלמה למעשה קבורתה של שרה נמצאת רק בתיאור קבורתו של 

י(. רק משנצטרף אברהם לקברה של אשתו, התברר כי אכן זכתה שרה להיקבר -אברהם לצדה )כ"ה, ז
נמנע מרחל, שכן יעקב  באחוזת קבר משפחתית )כ"ה, י(: "שמה ֻקַבר אברהם ושרה אשתו". דבר זה

 בקברי אבותיו במערת המכפלה. -על פי צוואתו  -עתיד להיקבר 

ג בעיוננו הובהר עד כמה היה מותה של רחל אירוע טרגי הן מבחינתה של רחל והן -בסעיפים ב

מבחינתו של יעקב. דבר זה מחריף את שאלת השתיקה של הסיפור ושל יעקב עצמו אל נוכח המוות 
 הזה.

 תה רחל?ד. מדוע מ
בחטא שלה או של יעקב? אם  -האם ניתן לתלות את מותה המוקדם של רחל בסיבה דתית כל שהיא 

תימצא סיבה כזו, אפשר שיהיה ניתן לתלות בה את שתיקתו של יעקב בעת מותה של רחל ולראות בה 
 ִידֹּם אהרן".מעין צידוק הדין, וכעין תגובת אהרן על מות בניו נדב ואביהוא בחטאם )ויקרא י', ג(: "ו

בכמה מדרשים הובעה הדעה שהאבות קיימו את כל התורה עוד בטרם ניתנה. בין השאר סמכו א. 
ר משמרתי מצוַתי  לי, וישמֹּ מדרשים אלו את דבריהם על הפסוק )כ"ו, ה(: "עקב אשר שמע אברהם בקֹּ

ַתי" )ראה רש"י לפסוק זה(. רמב"ן בפירושו לפסוק זה )ד"ה וישמר ַתי ותורֹּ משמרתי( מקשה על  ֻחקֹּ

דעתם זו של חז"ל מכמה מקומות בתורה שמהם נראה לא כך, ואחד מהם: "אם כן איך... נשא ]יעקב[ 
 שתי אחיות"? וכך הוא מתרץ את קושיותיו:

והנראה אליי מדעת רבותינו, שלמד אברהם אבינו התורה כולה ברוח הקודש... ושמר אותה 
בחוצה לארץ בלבד  -ותה היה בארץ בלבד, ויעקב ושמירתו אכולה כמי שאינו מצווה ועושה, 

לוהי הארץ הם, ואף על פי שהוזהרנו בחובת הגוף -משפט א -כי המצוות נשא שתי אחיות... 
 בכל מקום.

וה', לו לבדו נתכנו עלילות, שמתה רחל בדרך בתחילת בואם בארץ, כי בזכותה לא מתה בחוצה 
והיא הייתה הנישאת באיסור י אחיות, לארץ, ובזכותו ]של יעקב[ לא ישב בארץ עם שת

. ונראה שנתעברה מבנימין קודם בואם בשכם, ולא נגע בה בארץ כלל, מפני העניין האחווה
 שהזכרנו.



 

על איסור נשיאת שתי אחיות, שהרי בחוצה לארץ, בעת שנישאה כעונש רמב"ן איננו אומר שרחל מתה 
א נגע בה יעקב כלל. כוונתו היא שה', שלו נתכנו ליעקב, לא קיבל עליו יעקב את האיסור, ואילו בארץ ל

ו ישב בארץ והוא נשוי עלילות, גלגל את האירועים כך שרחל מתה בלדתה, ובכך ניצל יעקב ממצב שב
 .לשתי אחיות

תיאור האירועים הזה שמציע רמב"ן, אפשר שיש בו כדי להסביר את שתיקתו של יעקב. אלא 
 ן מתאימות לפשוטו של מקרא.שתיאור זה מבוסס על כמה השערות שאינ

את כל התורה ברוח ידעו הראשונה שבהן, שרמב"ן עצמו הדגיש שאינה על פי הפשט, היא שהאבות 
, לפחות בארץ. זוהי דרשה של חכמים, שאינה נובעת מפשוטו של מקרא ואף קיימו את כולההקודש 

 ואף נסתרת על ידו לא אחת.
ז נכנס יעקב לארץ ועד למותה של רחל היה קצר השערה שנייה של רמב"ן היא שהזמן שעבר מא

 ושהריונה של רחל עם בנימין החל עוד בחוצה לארץ. -חודשים אחדים  -ביותר 

בעת בריחתו של יעקב מלבן גנבה רחל את התרפים אשר לאביה )ל"א, יט(. לבן, בהשיגו את יעקב, ב. 
 ב(:האשימו )שם ל( "למה גנבת את אלהי"? ותשובת יעקב הייתה )שם ל

 עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה... ולא ידע כי רחל גנבתם.

בשני מקומות )בסימן ד ובסימן ט( בפרשה עד בבראשית רבה תלו חכמים את מותה של רחל בקללתו 
 של יעקב. בסימן ד נאמר:

למה מתה רחל תחילה?... על דעתה דרבי יוסי לא מתה אלא מקללתו של זקן, שנאמר 'עם אשר 
 יך לא יחיה' והיה 'כשגגה היוצאה מלפני השליט' ]על פי קהלת י', ה[.תמצא את אלה

אמנם "לא ידע יעקב כי רחל גנבתם", ולו ידע זאת, לא היה מקלל את אשתו האהובה. אף על פי כן 
 4רואה המדרש בקללה זו שבשגגה את הסיבה למותה.

 שם בגרימת מותה?ובכן, שמא יש לתלות את שתיקתו של יעקב בעת מותה של רחל בכך שחש א
תשובה זו אינה מסתברת כלל. ראשית, אין כל ראיה כי נודע ליעקב בשלב כלשהו שרחל גנבה את 
התרפים, ולרחל לא הייתה כל סיבה לגלות לו דבר זה ולהביאו במבוכה או בכעס. שנית, אם בכל זאת 

שהרי הוא  -וד יותר נודע הדבר ליעקב בדרך זו או אחרת, הרי היה מותה של רחל צריך להכאיב לו ע
וכאב זה לא היה מתבטא בשתיקה אלא בזעקה מרה. שלישית, הקשר  -היה הגורם בשוגג למותה 

שמוצא המדרש בין דברי יעקב הללו לבין מותה של רחל מבוסס על תפיסת דברי יעקב כקללה; אולם 
המפרשים על דרך דבר זה אינו הכרחי על פי פשוטו של מקרא, וגם אינו מוסכם על דעתם של ראשוני 

 הפשט, כדלהלן.
רק ]=אלא[ אהרגנו", ורשב"ם פירש  -את מילותיו של יעקב "לא יחיה" פירש ראב"ע "לא יחיה 

בדומה לו: "כלומר, אני אעשה נקמה מגופו". רד"ק, לעומתם, הבין כי במילים אלה התיר יעקב ללבן 
מי שתמצאם אצלו". לפירוש  שתהרוגלהרוג את מי שאלוהיו יימצאו אצלו: "מעתה אני אומר לך 

רד"ק יש ראיה מסיפור יוסף. הסיטואציה שבה מאשים לבן את יעקב בגנבת חפץ פולחני המשמש 
לניחוש, מזכירה מאוד את הסיטואציה שבה מאשים שלוחו של יוסף את האחים בגנבת הגביע. 

 האחים מכחישים זאת נמרצות ואומרים:

 נחנו נהיה לאדִני לעבדים.וגם אומת אשר ִימצא אתו מעבדיך  מ"ד, ט

                                                 
בגנבת  -האם כוונת המדרש היא לתלות את מות רחל בעצם קללתו של יעקב, או שמא במה שהביא לקללה זו  4

התרפים גופה? מניסוח המדרש ברור לגמרי שעצם הקללה היא הסיבה, ועוד: שלמעשה הגנבה מציע אותו מדרש 
אמרה: מה אנא מזיל לי והיא לא נתכוונה אלא לשם שמים. בד: "עד, ד( ביאור אחד בל -)באותה פרשה עצמה 

 ונשבוק הדין סבא בקלקולה ]מה אני הולכת לי, ואעזוב את הזקן הזה בקלקולו[?".
 



 

אין זו קללה, אלא הסכמה מראש לדין המיתה שצפוי המאשים לגזור על הגנב. ומסתבר שזוהי גם 
 כוונתו של יעקב.

 ה. בנימין
שתיקתו של יעקב בעת מותה של רחל ושתיקתו של הסיפור עצמו עדיין תובעים את פתרונם. דומה 

צות רגשית מחמת סתירה פנימית, ובקיצור: על יחס ששתיקה זו מכסה על מבוכה גדולה, על התרוצ
 אמביוולנטי אל האירוע.

בראשו של עיוננו אמרנו כי הכתוב אינו מתאר את תגובתו הרגשית של יעקב על מות אשתו אף לא 
באמצעות תיאור פעולותיו. דבר זה אינו מדויק. שתי תגובות של יעקב מתוארות  -בתיאור עקיף 

"ויצב יעקב מצבה על קברתה", מעשה שאת משמעותו הסברנו כבר בסעיף ג  -בכתוב בכל זאת. האחת 
 לעיל כניסיון לפצות את רחל על האילוץ שגרם לקברה לבדה בצד הדרך.

 התגובה האחרת של יעקב המתוארת בכתוב חשובה מאוד לענייננו:

 .ואביו קרא לו בנימיןויהי בצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו בן אוני  יח

נה 'בן אוני' הייתה המעשה האחרון שעשתה רחל בחייה הדועכים; קריאת שם בנו קריאת שם ב
"ואביו קרא לו  -'בנימין' היא המעשה הראשון שעשה יעקב לאחר מותה של רחל. ארבע המילים הללו 

מאירות כבזרקור משמעות שיש לסיפור זה ושהתעלמנו ממנה עד עתה: זהו בעצם סיפור  -בנימין" 
 לידה.

השכיחה מאתנו שיש בו גם תחום  -בתחום החשוך של האירוע  -בגורלה המר של רחל ההתרכזות 
הבן השנים עשר. דבר זה איננו מובן  -מואר: בלידה זו נוסף למשפחתו של יעקב בן זקונים בריא ושלם 

מאליו: בלידה קשה שבה מתה היולדת, קורה לא אחת שאף התינוק שברחמה אינו זוכה לצאת חי 
 .לאוויר העולם

אפשר שיש לפרש את דברי המיילדת "אל תיראי כי גם זה לך בן" שלא כפירוש רשב"ם. רשב"ם 
ולא חפץ כאשר התפללת 'יוסף ה' לי בן אחר',  -המשיך בפירושו את דברי המיילדת כך: "גם זה לך בן 

, אלא קיבל תפילתך. ולדבר על לבה נתכוונה". אולם אפשר שכוונת המיילדת אחרת: 'אל להמיתך
כי גם זה לך בן, שיצא חי ובריא לעולם כאשר התפללת'. אכן 'לדבר על לבה  -מן המוות הקרב יראי ת

ָדֶמיָה של  נתכוונה', אולם לא בטשטוש מותה הקרב כי אם בהארת מידת הנחמה שיש באירוע הטרגי. בְּ
 חי בנה יוצא רחמה. -דמי לידתה ודמי חייה האוזלים  -רחל 

עד כמה שמותה של יולדת קורע את הלב, ולמרות התוגה העמוקה אולם האמת ניתנה להיאמר: 
עולם היא בשורה  –שמעוררת לידתו של תינוק שלא יזכה להכיר את אמו  בכל זאת לידת תינוק חי, לְּ

נחלקת תשומת הלב של הנוכחים באירוע –אף במובן המעשי  טובה של צמיחת חיים חדשים ורעננים.
התינוק החי הבוכה  -קיים גם צורך מידי לטפל בצרכיו של בנה  כזה: לצד הצורך לטפל בקבורת האם

 ויש למצוא לו מינקת... -והדורש טיפול. צריך לחתלו ולסוך את בשרו 

האמביוולנטיות בהתייחסות לאירוע כזה שמתואר בסיפורנו באה לידי ביטוי בהלכה. בשולחן ערוך 
כוֹּת הודאות סימן רכ"ג סעיף א , כותב המחבר )על פי ברייתא במסכת ברכות אורח חיים, בהלכות ִברְּ

 נט ע"ב(:

 מברך 'הטוב והמטיב', וגם היא צריכה לברך כן. -ילדה אשתו זכר 

)המנוסח בשולחן ערוך לפני כן, בסימן רכ"ב סעיף א(: "על שמועות שהן  זאת על פי הכלל ההלכתי
". על דברי  טוב והמטיב'מברך 'ה -טובות לו לבדו מברך 'שהחיינו', ואם הן טובות לו ולאחרים 

 המחבר הללו מוסיף הרמ"א:

 ואם מתה אשתו בלדתה מברך 'שהחיינו', דהא ליכא ]=אין[ הטבה לאחריני.

 ועל דברי הרמ"א הללו מעיר בעל משנה ברורה:



 

 אלא שמתחילה צריך להקדים לברך 'דיין האמת' על מיתתה...

על מות רחל אשתו האהובה, אך מיד מוסיף  לפנינו איור הלכתי למצבו של יעקב, המברך 'דיין האמת'
 ברכת 'שהחיינו' על לידת בנו. קריאת השם 'בנימין' היא ברכת 'שהחיינו' של יעקב, כפי שיוסבר להלן.

לידת בנימין לא הייתה כלידת שאר בניו של יעקב. כל שאר בניו של יעקב נולדו בפרק זמן קצר ביותר, 
השנים האחרונות לישיבתו בחרן, והשנים שעברו מאז שב בעת שהותו בחרן. שנים רבות עברו )שש 

לארץ כנען(, ולמשפחתו לא נוסף עוד בן. והנה הרתה רחל, והיא עומדת ללדת לו בן זקונים, אח ליוסף, 
שיהיה אחרון בניו לאחר הפסקה ארוכה. אך העיקר הוא בכך שבן זה יהיה היחיד שנולד בארץ כנען. 

ולות של צמיחה והתרחבות של בית יעקב בארץ ייעודם, כפי שהובטח לידתו הצפויה מעוררת תקוות גד
 לו על ידי ה'.

אולם הן נמהלו בעצב רב על מות  -הרי הוא נולד חי ובריא  -תקוות אלו לא נתבדו בלידת הבן הזה 

אמו. אבל ושמחה המעורבים זה בזה, פרק חיים שתמו המצמיח מתוכו פרק חיים רעננים הבוקעים 
 יוצרים תגובה נפשית מורכבת, שהשתיקה מהווה לה ביטוי.הם ש -לעולם 

בנימין.  -הסדק היחיד שדרכו ניתן להציץ אל אותה מורכבות בנפשו של יעקב הוא בשם שנתן לבנו 
מהו פשרו של שם זה, וכיצד הוא מתייחס לשם שנתנה רחל לאותו בן? רמב"ן הציע פירוש מפתיע 

 לחילוף השמות הזה:

כוחי,  -מו קראתו בן אוני, ורצתה לומר בן אבלי... ואביו עשה מן 'אוני' והנכון בעיניי כי א
עצמה ירבה', ולכן קרא אותו אונים , )ישעיהו מ', כט( 'ולאין אוני'מלשון )מ"ט, ג( 'כחי וראשית 

'בן הכוח' או 'בן החוזק', כי הימין, בו הגבורה וההצלחה, כעניין שכתוב )קהלת י', ב( 'לב חכם 
רצה להיות הילים כ"א, ט( 'ימינך תמצא שנאיך', )שם קי"ח, טז( 'ימין ה' רוממה'. לימינו', )ת

והנה תרגם בשם שקראו אותם אמותם ייקראו,  -, כי כן כל בניו קורא אותו בשם שקראתו אמו
 .אותו לטובה ולגבורה

רוש כל הסיבוך שבמצב וכל הסתירה הפנימית בנפשו של יעקב מסומלים בקריאת השם הזו על פי פי
הרצון שלא לפגוע ברחל ובזכותה לקרוא שם לבנה, כדרך שקראו כל נשות יעקב שם  -רמב"ן. מחד 

השם שנתנה רחל מביע את אבלה, ואילו יעקב מתייחס להולדתו של בן זה בתקווה  -לבניהן; מאידך 
ן' במקרא פירושו גם אבל וגם כוח. אלא  ובשמחה. אמנם השם הזה יכול להתפרש גם לטובה, שכן 'אוֹּ

שהשארת השם שנתנה רחל תזכיר דווקא את המשמעות השלילית של השם, ועל כן הבטיח יעקב את 
 -המשמעות הזו בשמו של 'בן אוני' וניסוחו הכפול -המשמעות החיובית שלו על ידי 'תרגומו לטובה'. דו

 מסמלת להפליא את הסיטואציה כולה.  -על פי כוונת רחל בו ועל פי כוונת יעקב 
 את נדמה כי פירוש רש"י לשם בנימין פשוט יותר:ובכל ז

נראה בעיניי, לפי שהוא לבדו נולד בארץ כנען, שהוא בנגב ]=בדרום[ כשאדם בא מארם 
 בן ימין, לשון: 'צפון וימין ]=דרום[ אתה בראתם' )תהילים פ"ט, יג(. -נהריים... בנימין 

שנתנה לו רחל. מסתבר שיעקב חשב לתת  לפי פירושו של רש"י השם בנימין איננו 'תרגום לטובה' לשם
אפשר שאף נועץ ברחל  -שם זה עוד בטרם נולד בנימין ומתה רחל. ואם נעז להפליג על כנפי ההשערה 

בשם שקראו אותם אמותם ייקראו", ואם כך  -בעת הריונה והציע לה שם זה. רמב"ן העיר "כי כל בניו 
להיוולד בנימין. אלא שבעת הלידה שקשתה, מסתבר שיעקב ביקש מרחל שתקרא את שם בנה העתיד 

הבן הנולד  -ומשהבינה רחל כי רגעיה ספורים, המירה את השם המתבקש בשם אחר: לא 'בן הדרום' 
כפי שחשב לקרוא לו זה  -אלא בן אבלה של רחל. 'ואביו קרא לו'  -לאחר השיבה מצפון ארצה כנען 

 'בנימין'. -מכבר 
י / ואביו קרא לו בנימין" מרמז על ניגוד בין שני השמות. על פי ניסוח הכתוב "ותקרא שמו בן אונ

פירושו של רמב"ן מובן הדבר היטב: הניגוד הוא בין שתי המשמעויות של המילה 'און'. אולם מהו 
הניגוד על פי רש"י? להערתו של רמב"ן כי האמהות הן שקראו את שמות הבנים במשפחת יעקב יש 



 

האמהות לשמות הללו סובבים כמעט כולם על מאבקן האישי בתוך  להוסיף עוד, כי הטעמים שנתנו
המשפחה ומבטאים את חווייתן הפרטית. בנימין הוא השם הראשון הניתן לאחד מבניו של יעקב 
שאינו מבטא את חוויית אמו אלא את נסיבות לידתו בארץ כנען. השם שנתנה רחל לבנה קושר אף שם 

ואף ביתר שאת )בגלל  -קף אירוע בחייה )ובמותה( של אמו זה לאוצר השמות הקודמים: אף הוא מש
י'או -כינוי השייכות  '(. בתתו לבנו את השם בנימין, הפך אותו יעקב ליחיד מבניו ששמו ניתן לו על ידי נִּ

 ".בארץאביו והוא מבטא בשורה כללית: "הרחיב ה' לנו ופרינו 

 ו. שתי מצבות
ב למותה של רחל ולהולדת בנימין מתוך גבולותיה של פסקה בעיון זה ניסינו להבין את תגובתו של יעק

כ(. אולם כדי להבין את שתיקתו של יעקב, שעל פי טענתנו היא מבטאת מבוכה -בודדת )ל"ה, טז
כחלק מסיפור מסעו של יעקב משכם לחברון  -וסתירה רגשית עזה, יש צורך לקרוא פסקה זו בהקשרה 

 בפרק ל"ה כולו.
ההתגלות השנייה  -רחל בסיפור זה הוא התגלות ה' ליעקב בבית אל  האירוע שקדם למותה של

 ליעקב באותו מקום. וכך נאמר לו שם בין השאר:

 י, פרה ורבה!-ד-ל ש-אני א יא

 גוי וקהל גוים יהיה ממך 
 ומלכים מחלציך יצאו. 

 תגובתו של יעקב על התגלות שנייה זו הייתה במעשה שאף אותו עשה בשנית:

 5במקום אשר דבר אתו...צבה ויצב יעקב מ יד

מבית אל עובר יעקב לתחנתו הבאה, המקום שבו כרעה רחל ללדת בדרך אפרתה, סמוך לבית לחם, 
 והסתירה הרגשית והתודעתית הפוקדת אותו מהממת:

 ויסעו מבית אל... ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה ִהוא בית לחם. יט-טז

 דומות לתגובתו על ההתגלות בבית אל:תגובתו של יעקב על אירוע זה מתוארת במילים 

 על קֻברתה.ויצב יעקב מצבה  כ

אף בצאתו מן הארץ ללכת חרנה נסמכו בסיפור חייו של יעקב התגלות מופלאה בבית אל, שבסופה 
הציב מצבת אבן במקום ההתגלות, ומפגש על הבאר עם רחל, שבו נתגלה לו כמה קשים יהיו ניסיונות 

על המתח שבין אותה התגלות לבין האירוע רווי  -בסוף עיוננו הקודם  -חייו עמה. אף שם עמדנו 
הסמליות שבא מיד לאחריה, אירוע שבא לסייג את ההבטחה בבית אל במה שנוגע ליחסיו עם רחל. 
אלא ששם, אל מול אבן המצבה ששם יעקב בבית אל, עמדה אבן גדולה שעל פי הבאר, שאותה גלל 

הושבה האבן למקומה על פי  -ה והשקה את הצאן. ואילו במקומנו יעקב מעל פי הבאר ושאב את מימי

 הבאר, והפכה לאבן מצבה על קבורת רחל עד היום.
הפער בין שתי המצבות הללו ובין מה שעומד מאחרי כל אחת מהן, אף הוא סיבה לשתיקה גדולה זו 

ולשוב אל  של יעקב. תודעתו המסוכסכת עתידה לפרוץ את שפתיו החשוקות בעוד עשרות שנים,
 האירוע שבדרך אפרתה ולהעלותו במילים מפורשות:

 ואני בבֹּאי מפדן מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך בעוד כברת ארץ לבא אפרתה מ"ח, ז

 ואקבֶרָה שם בדרך אפרת ִהוא בית לחם.  

                                                 
ראב"ע בפירושו לפסוק זה מתחבט אם הכוונה במילים אלו היא להצבת המצבה בראשונה )כ"ח, יח( "או עשה כן  5

ואף רמב"ן מסכים עמו שאין כאן אלא תיאור של מה שעשה יעקב בצאתו מן  פעם שנית. והראשון קרוב אליי".
הארץ. אולם נראה שכוונת הכתוב לומר שיעקב עשה כל זאת בשנית, וההקבלה שתבוא בהמשך דברינו מחזקת 

 פירוש זה.



 

 שאלות הבנת המקורות
 

ר ְוִהֵנה ִהוא ֵלָאה"( 1  " ַוְיִהי ַבֹבקֶּ
 כתבו:ו לכט', כה', וברש"י( 1)מקור במדרשעיינו 

 לרמות את יעקב? הכיצד הצליחה לאא.  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 ?מתה אותויאמר יעקב ללאה כשהבין שהיא רב.   מה  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 ?ענתהג.  מה  
________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ת ַרְחָמּה" ַוַיְרא ה' ִכי ְשנּוָאה ֵלָאה"(  2  ַוִיְפַּתח אֶּ
 כתבו:(  2ברמב"ן )מקור עיינו 

 ל יותר מלאה?חמדוע אהב יעקב את ר א.  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 ואה לאה"? )שני פרושים(נכיצד הסביר רמב"ן את הביטוי "כי שב.   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 ס יעקב על רחל, שעזרה ללאה?עמדוע, לדעתכם, לא כג.   
________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ת ַוִּתַקח"( 3 דֶּ א ֵלָאה ִכי ָעְמָדה ִמלֶּ ת זִ  ַוֵּתרֶּ  "ְלָפה ִשְפָחָתּה ַוִּתֵּתן ֹאָתּה ְלַיֲעֹקב ְלִאָשהאֶּ
 וכתבו:( 3עיינו ברמב"ן )מקור 

 כתבו את שתי שאלות רמב"ן על התנהגות לאה.א.   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 הסבירו תשובת רמב"ן הראשונה.ב.   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 הסבירו תשובתו השניה.ג.   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

ר ָרֵחל ָדַנִני ֱאֹלִהים"(  4 ן ִלי ֵבן" ַוֹּתאמֶּ  ְוַגם ָשַמע ְבֹקִלי ַוִיּתֶּ

 ( וכתבו:4עיינו בספורנו )מקור 
 ?פסוק כי רחל ולאה שחררו את שפחותיהןכיצד הוכיח ספורנו מלשון הא.   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 כיצד הוכיח זאת מהאפוד?ב.  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

ג.  כיצד תסבירו )בעזרת מה שלמדתם כבר ביחידה זו( את העובדה שבין רחל 
 ולאה לבין בלהה וזלפה אין אותו מתח שהיה בין שרי לבין הגר?

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 ַכְרִּתיָך ְבדּוָדֵאי ְבִני"ִמדּוָדֵאי ְבֵנְך... ֵאַלי ָּתבֹוא ִכי ָשֹכר שְ  ְּתִני ָנא ִלי"(  5
 וכתבו:( 4עיינו בספורנו )מקור 

מדוע  ?" מי הם "מגלי הפנים"בתורה מגלי פניםהספור הנראה מגונה אצל "א.  
 הספור מגונה בעיניהם?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 "מגלי פנים"?  -ך מדוע ספורנו קורא לאלו שחושבים כב.   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 פורנו את כוונתן של האמהות?כיצד הסביר סג.   
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 את רעיון ההשתדלות, עליו מדבר ספורנו ד.  הסבירו 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

ל ֵלָאה" ַוִיְשַמע"(  6  ֱאֹלִהים אֶּ
 ( וכתבו:4עיינו בספורנו )מקור 

 א.  מה היתה השתדלת לאה הראשונה?  מה היה שכרה על השתדלות זו? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 ב.  מה היתה השתדלותה השניה, ומה היה שכרה על כך? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

כיחים את אמיתות דברי מו וגו'  ג.  כיצד דברי התורה "וישמע ה' אל לאה"
 ספורנו נגד "מגלי הפנים"?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ת"(  7  "ָרֵחל ַוִיְזֹכר ֱאֹלִהים אֶּ
 וכתבו:( 5עיינו במדרש תנחומא )מקור 

 א.  מה ראתה רחל ושתקה? מדוע היא שתקה? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 ב.  כיצד שלם לה ה' שכר על שתיקתה בעתיד )לא עכשיו!(? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 .  קראו שוב את ספור הדודאים. היכן שתקה רחל גם בספור הזה?ג 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ן אֹוִני ְוָאִביו ָקָרא לֹו ִבְנָיִמין" ַוְיִהי ְבֵצאת ַנְפָשּה"  (8  ִכי ֵמָתה ַוִּתְקָרא ְשמֹו בֶּ
 (, וכתבו:6עיינו ברש"י במאמרו של הרב סמט )מקור 

 פשריים לשם "בן אוני"?א.  מה הם שני הפרושים הא 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 ב.  מה פרוש השם בנימין? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ג.  השוו את התנהגות אברהם אחרי מות שרה )פרק כג'( להתנהגות יעקב אחר 
 מות רחל. מה קשה לכם על יעקב?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

 (  מאמרו של הרב סמט )המשך(9
 סכמו את הדעות השונות מדוע מתה רחל.א.   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 ב.  מדוע לא הביא אותה יעקב לקבורה המערת המכפלה? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 ד באר הרב סמט את חוסר האבל )היחסי( של יעקב על מות רחל?ציג.  כ 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

 סקירת יחידה ט'

למעלה מעשרים שנה עברו מאז עזב יוסף את בית אביו.  מזה שבע שנים הוא המשנה למלך 
לעשות ככל יכול  ,לכאורה ,. יוסףבארץ מצרים מצרים, ובלעדו לא ירים איש את ידו ואת רגלו

כבן שהיה העולה על רוחו. טבעי היה אם יוסף היה שולח שליח אל אביו לבשר לו כי עודנו חי. 
מה  של אי וודאותכל אותן השנים בחייב לדעת מה עבר על אביו היה הקרוב ביותר אל אביו הוא 

לא ניסה , ום קשר עם אביולא ניסה ליצור שו ,שליח חיוסף לא של אולם,עלה בגורל בנו האהוב!  
 להקל את מצוקת נפשו.  מדוע?

התייצבו לפני יוסף, לרדת למצרים לשבור שבר. הם  יוסף כריח את אחיהרעב בארץ ישראל ה
הה אותם מיד. הוא ראה כיצד חלומותיו מתגשמים, שהרי אחיו השתחוו לו. היה מקום יזוהוא 

 יתפייס איתם. לחשוב כי יוסף הצדיק יתוודע אל האחים )שמשום מה לא זיהו אותו( ו
מסכת ארוכה של עלילות והשפלות בתח הוא פ במקום זאתודיע לאחיו מי הוא, והאולם יוסף לא 

 שאת תכליתה קשה להבין במבט ראשון. מדוע יוסף עשה זאת? 
. הוא הבין כי הוא יתכן שליוסף היתה אמונה חזקה כי חלומותיו הם נבואות שחייבות להתקיים

ת )שאותה יתכן שהוא עצמו לא הבין( ומטרה זו מחייבת את שליחו של ה' למטרה מסויימ
התגשמותם המלאה של החלומות, ממש בצורה שהוא חלם אותם ובסדר שהוא חלם אותם. 

, שקול זה הוא נביא שקר!( –)נביא שאמר נבואה והיא לא שתקיימה בדיוק כפי שהוא ניבא 
בפעם הראשונה שבאו אחיו גבר על כל שיקול אחר. מכיון ששהנבואות חייבות להתקיים, 

אחיו משתחווים לו, עדיין  אתלמצרים בנימין לא היה עמם, הבין יוסף כי חלומו הראשון, בו ראה 
בדרך זו גם נבין מדוע יוסף לא יצר קשר עם על כן הוא דרש להביא את בנימין אליו. . לא התקיים

ואז  –למצרים להתאחד אתו היה ממהר לרדת  יעקב  –לוא  היה מודיע לאביו כי הוא חי אביו: 
 היה מתקיים החלום השני לפני החלום הראשון, דבר שיוסף הבין שאסור שיקרה. 

עת להרגו. יוסף רצה גם לד ןכי הם לא רוצים עדייוודא יתכן גם כי יוסף חשש מאחיו ורצה ל
שאחיו מתחרטים באמת על מכירתו. תשובה גמורה, למדנו הרמב"ם, אינה אלא כאשר החוטא 

 יוסף ובפעם השניה נמנע ולא עבר את העבירה.  –ד בפני אותו מצב שבו היה כאשר חטא עומ
את שמעון  בתחילה הוא הפרידאל המצב בו הם היו כאשר הם מכרו אותו. אחיו  ניסה להביא את

. הוא (וכך נותן לו לטעום מעט ממה שהוא הטעים את יוסף)מאחיו, הוא שם את שמעון בבור 
ם שמעון. הוא עיבו אחיו לצרה החדשה שניחתה עליהם, וכיצד הם יתנהגו רצה לראות כיצד יג

חרטו כי אם על התאכזב. על אף ששמע את האחים מביעים חרטה, לא על עצם מכירתו הם הת
כמוצדקת.  גם יחסם לשמעון היה מאכזב:  ראוזה שלא ריחמו עליו. את המכירה עצמה עדיין הם 

 ראל בלעדיו. יש ץועלו לארבבור הם השאירו אותו 
יוסף עכשיו מנסה להביא את אחיו למצב דומה עוד יותר למצב שהיה כאשר הם מכרו אותו: הוא 

ר הוא מתיחס אליהם, ממש כמו שאביו עשה אתו, ולאחר שמתיחס לבנה של רחל טוב יותר מא
גם האם האחים יכשלו  חים עשו לו.אממש כמו שה –א רוצה לקחת את האח הזה לעבד מכן הו
 ן הזה? בנסיו

מו לעבד במקום בנה של רחל. עתה הפעם לא הכזיבו האחים את יוסף. יהודה ניגש והציע את עצ
 תוודע אליהם.הוהוא  ,תשובה גמורה על מכירתו דע יוסף כי האחים עשוי

 
 



 

 אברבנאל בראשית פרק מא
והלא היה זה לו עון פלילי בהיותו נוקם  ?למה התנכר יוסף לאחיו ודבר אתם קשות...
ומה לו להנקם אחרי  ,ים חשבה לטובההאל ,והם אם חשבו עליו רעה !נוטר כנחשו

 ...?עשרים שנה
ומפני הספקות אשר ראה בדרך הזה ראה להביאם בנסיון לדעת אם בכ"ב שנה שלא 
ראה אותם שנו את תכונותיה' ואם נתחרטו ממה שעשו כנגדו ובאיזו תכונה קיימת היו 

ם אתם עד אשר ראה שעשו תשובה שלימה כמו ולכן הבחינם באמור אליה' מרגלי
 ...שאמרו אבל אשמים אנחנו וגומר

 

 רמב"ן בראשית פרק מב
שהרי השתחוו  וידע שנתקיימועליהם,  -)ט( ויזכר יוסף את החלומות אשר חלם להם 

 לו, לשון רש"י. 
, כי יאמר הכתוב כי בראות יוסף את אחיו משתחוים לו זכר כל שהדבר בהפךולפי דעתי 

חלומות אשר חלם להם וידע שלא נתקיים אחד מהם בפעם הזאת, כי יודע בפתרונם ה
כי כל אחיו ישתחוו לו בתחילה מן החלום הראשון, והנה אנחנו מאלמים אלומים, כי 
"אנחנו" ירמוז לכל אחיו אחד עשר, ופעם שנית ישתחוו לו השמש והירח ואחד עשר 

ן עמהם חשב זאת התחבולה שיעליל כוכבים מן החלום השני, וכיון שלא ראה בנימ
 עליהם כדי שיביאו גם בנימין אחיו אליו לקיים החלום הראשון תחילה:

ועל כן לא רצה להגיד להם אני יוסף אחיכם, ולאמר מהרו ועלו אל אבי וישלח העגלות 
כאשר עשה עמהם בפעם השניה, כי היה אביו בא מיד בלא ספק. ואחרי שנתקיים 

 הם לקיים החלום השני. החלום הראשון הגיד ל
ולולי כן היה יוסף חוטא חטא גדול לצער את אביו ולהעמידו ימים רבים בשכול ואבל 
על שמעון ועליו, ואף אם היה רצונו לצער את אחיו קצת איך לא יחמול על שיבת אביו, 

 אבל את הכל עשה יפה בעתו לקיים החלומות כי ידע שיתקיימו באמת:
בגביע לא שתהיה כוונתו לצערם, אבל חשד אולי יש להם  גם הענין השני שעשה להם

שנאה בבנימין שיקנאו אותו באהבת אביהם כקנאתם בו, או שמא הרגיש בנימין שהיה 
ידם ביוסף ונולדה ביניהם קטטה ושנאה, ועל כן לא רצה שילך עמהם בנימן אולי ישלחו 

 ...בו ידם עד בדקו אותם באהבתו
אלה היו ביוסף מחכמתו בפתרון החלומות, כי יש לתמוה וכן אני אומר שכל הענינים ה

אחר שעמד יוסף במצרים ימים רבים והיה פקיד ונגיד בבית שר גדול במצרים, איך לא 
שלח כתב אחד לאביו להודיעו ולנחמו, כי מצרים קרוב לחברון כששה ימים, ואילו היה 

 פדנו ברוב ממון:מהלך שנה היה ראוי להודיעו לכבוד אביו, ויקר פדיון נפשו וי
אבל היה רואה כי השתחויית אחיו לו וגם אביו וכל זרעו אתו, אי אפשר להיות בארצם, 
והיה מקוה להיותו שם במצרים בראותו הצלחתו הגדולה שם, וכל שכן אחרי ששמע 

 חלום פרעה שנתברר לו כי יבאו כלם שמה ויתקיימו כל חלומותיו:
 

 ספורנו בראשית פרק מב
סף את החלומות אשר חלם להם. זכר להם את החלומות שבחלום )ט( ויזכור יו

האלומות היו כלם משתחוים ושאלומתו קמה וגם נצבה שלא נפלה אחר שקמה. ולכן 
רצה שיבאו כלם ויבשרם ויתקיים בו ענין וגם נצבה. וזה בזכות שיהיה הוא רמז לגואל 

דה ובני ישראל יחדיו ושמו העתיד על דרך ירה ויור )מ"ב יג, יז(, כאמרו ונקבצו בני יהו
להם ראש אחד )הושע ב, ב(, ויתקיים בהם ענין וגם נצבה, כאמרו מלכו די לעלמין לא 

 תתחבל )דניאל ב, מד(:
 

 רמב"ם הלכות תשובה פרק ב
 הלכה א



 

אי זו היא תשובה גמורה, זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו ופירש ולא 
לא מכשלון כח, כיצד הרי שבא על אשה בעבירה עשה מפני התשובה, לא מיראה ו

ולאחר זמן נתייחד עמה והוא עומד באהבתו בה ובכח גופו ובמדינה שעבר בה ופירש 
 .ולא עבר זהו בעל תשובה גמורה

 

 רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק י
 הלכה א

כשיבוא אדם הראוי לנבואה במלאכות השם ולא יבוא להוסיף ולא לגרוע אלא לעבוד ...
את ה' במצות התורה אין אומרין לו קרע לנו הים או החיה מת וכיוצא באלו ואחר כך 
נאמין בך, אלא אומרים לו אם נביא אתה אמור דברים העתידים להיות והוא אומר 

ואפילו נפל דבר קטן בידוע שהוא נביא ואנו מחכים לראות היבואו דבריו אם לא יבואו, 
 נינו נאמן.   שקר, ואם באו דבריו כולן יהיה בעי

 



 

 
 

 גוסטב דורה: יוסף מתוודע לאחיו



 

 


