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  גנבת הברכות
  לפרשת תולדות

 
  )185' עמ( בראשית לספר יםבעיונ ה"ע ליבוביץ נחמה . 1
 וכבר -אנו יודעים - ?הערכתה מהי? הזה המעשה על התורה דעת מהי"

 משפטו להוציא נוהג המקראי הסיפור שאין -וסופרים חוקרים כך על עמדו
 הכתוב יחרוץ רחוקות לעתים רק. הפועלים האישים מעשי על ישירות
 על אך. ''ה בעיני ודד עשה אשר הדבר וירע'): כז, א"י ב"שמ (כגון, משפטו

  ".עצמם המאורעות מהלך ידי על דעתו את הכתוב לנו ירמוז רוב פי
  סה-סד, ד"כ בראשית .2

  .הגמל מעל ותפל יצחק את ותרא עיניה את רבקה ותשא
  ?לקראתנו בשדה ההלך הלזה האיש מי: העבד אל ותאמר
  .ותתכס הצעיף ותקח. אדני הוא: העבד ויאמר

  ב"הנצי. 3
 …מתפחדת היא ממי ידעה לא אמנם. ואימה פחד מרוב -להגמ מעל ותפל

) ת(מתפעל אני אשר הלזה האיש מי: "העבד את שאלה הפחד ובתוך
 מרוב -"ותתכס הצעיף ותקח "אישה שהוא כששמעה …?ממנו) ת(ומתפחד

 והלאה ומאז. לאישה לו להיות ראויה שאינה שמבינה כמו, ובושה פחד
 עם ורחל אברהם עם שרה כמו יצחק עם הייתה ולא, פחד בלבה נקבע
, לפניהם רתת לדבר בושו לא עליהם קפידא איזה להם בהיות אשר, יעקב

 שהיו, תולדות בפרשת שיבוא לסיפור הקדמה זה וכל. רבקה כן שאין מה
 לב רבקה מצאה לא מקום ומכל, )כח, ה"כ- (בדעות מחולקים ורבקה יצחק

 עשו כי האמת יודעת אהי כי, נכוחים בדברים דעתה על יצחק את להעמיד
 שרה כמו אישה עם רבקה הייתה ואילו …הברכות בשעת וכן. בפיו ציד רק

  .האופן בזה) הברכה עניין - (מגיע היה לא, אנשיהן עם ורחל
  :נפשי תברכך בעבור ה"ד, ד לפסוק בביאורו ן"רמב. 4

 יעבוד ורב "לה' ה אמר אשר הנבואה מעולם רבקה לו הגידה שלא ונראה ...
 לא מתחילה והנה. תצלח לא והיא', ה פי את עובר יצחק היה איך כי, "צעיר

 רשות בלא שהלכה -"'ה את לדרוש ותלך "כי. וצניעות מוסר דרך -לו הגידה
 כי', לדתי טרם' ה מאת לי הוגד כך 'לו לאמר רצתה לא ועתה …יצחק

. שמים בידי הכל ויניח, יעקב יברך לא) עשו את - (אותו באהבתו:  אמרה
 בלב מפיו יעקב יתברך) הנבואה תגלה שלא- (זה בסיבת כי ידעה יאוה

  .חפצה ונפש שלם
   ז"בראשית כ. 5

 יב   .ֵהן ֵעָׂשו ָאִחי ִאיׁש ָׂשִער ְוָאנִֹכי ִאיׁש ָחָלק  ִרְבָקה ִאּמֹו-ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל יא
   .י ָעַלי ְקָלָלה ְולֹא ְבָרָכהִּכְמַתְעֵּתַע ְוֵהֵבאִת  אּוַלי ְיֻמֵּׁשִני ָאִבי ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו

   ז"בראשית כ. 6
ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ) יט:(ַוָּיבֹא ֶאל ָאִביו ַוּיֹאֶמר ָאִבי ַוּיֹאֶמר ִהֶּנִּני ִמי ַאָּתה ְּבִני) יח(

ֶאל ָאִביו ָאנִֹכי ֵעָׂשו ְּבכֶֹרָך ָעִׂשיִתי ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֵאָלי קּום ָנא ְׁשָבה ְוָאְכָלה 
ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל ְּבנֹו ַמה ֶּזה ִמַהְרָּת ִלְמצֹא ְּבִני ) כ:(ִדי ַּבֲעבּור ְּתָבֲרַכִּני ַנְפֶׁשךָ ִמֵּצי

ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל ַיֲעקֹב ְּגָׁשה ָּנא ) כא:(ַוּיֹאֶמר ִּכי ִהְקָרה ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ְלָפָני
ַוִּיַּגׁש ַיֲעקֹב ֶאל ִיְצָחק ָאִביו ) כב(:ַוֲאֻמְׁשָך ְּבִני ַהַאָּתה ֶזה ְּבִני ֵעָׂשו ִאם לֹא

ְולֹא ִהִּכירֹו ִּכי ָהיּו ָיָדיו ) כג:(ַוְיֻמֵּׁשהּו ַוּיֹאֶמר ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹב ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו
ַוּיֹאֶמר ַאָּתה ֶזה ְּבִני ֵעָׂשו ַוּיֹאֶמר ) כד:(ִּכיֵדי ֵעָׂשו ָאִחיו ְׂשִערֹת ַוְיָבֲרֵכהּו

ַוּיֹאֶמר ַהִּגָׁשה ִּלי ְואְֹכָלה ִמֵּציד ְּבִני ְלַמַען ְּתָבֶרְכָך ַנְפִׁשי ַוַּיֶּגׁש לֹו ַוּיֹאַכל ) כה:(ָאִני
) כז:(ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִיְצָחק ָאִביו ְּגָׁשה ָּנא ּוֲׁשָקה ִּלי ְּבִני) כו:(ַוָּיֵבא לֹו ַיִין ַוֵּיְׁשְּת 

 ְּבָגָדיו ַוְיָבֲרֵכהּו ַוּיֹאֶמר ְרֵאה ֵריַח ְּבִני ְּכֵריַח ָׂשֶדה ַוִּיַּגׁש ַוִּיַּׁשק לֹו ַוָּיַרח ֶאת ֵריַח 
  :ֲאֶׁשר ֵּבֲרכֹו ְיהָֹוה

  ח"בראשית כ. 7
ְּבתּוֵאל ָהֲאַרִּמי ֲאִחי -ָלָבן ֶּבן-ַּפֶּדָנה ֲאָרם ֶאל ַיֲעקֹב ַוֵּיֶלְך -ַוִּיְׁשַלח ִיְצָחק ֶאת ה

ַיֲעקֹב ְוִׁשַּלח אֹתֹו ַּפֶּדָנה -ֵבַרְך ִיְצָחק ֶאת-ִּכי ָׂשוַוַּיְרא עֵ  ו  .ְוֵעָׂשו ִרְבָקה ֵאם ַיֲעקֹב
 ִתַּקח ִאָּׁשה- ְּבָבְרכֹו אֹתֹו ַוְיַצו ָעָליו ֵלאמֹר לֹא  ִמָּׁשם ִאָּׁשה לֹו-ֲאָרם ָלַקַחת
ְרא ֵעָׂשו ַוּיַ  ח   .ִאּמֹו ַוֵּיֶלְך ַּפֶּדָנה ֲאָרם-ָאִביו ְוֶאל-ַוִּיְׁשַמע ַיֲעקֹב ֶאל ז  .ִמְּבנֹות ְּכָנַען

-ִיְׁשָמֵעאל ַוִּיַּקח ֶאת-ַוֵּיֶלְך ֵעָׂשו ֶאל ט  .ְּבנֹות ְּכָנַען ְּבֵעיֵני ִיְצָחק ָאִביו ִּכי ָרעֹות
   .ָנָׁשיו לֹו ְלִאָּׁשה-ַאְבָרָהם ֲאחֹות ְנָביֹות ַעל-ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן-ַּבת ָמֲחַלת

  ו"בראשית כ. 8
-ְּבֵאִרי ַהִחִּתי ְוֶאת-ְיהּוִדית ַּבת-ַוִּיַּקח ִאָּׁשה ֶאת הַאְרָּבִעים ָׁשנָ -ַוְיִהי ֵעָׂשו ֶּבן לד

  .ַוִּתְהֶייָן מַֹרת רּוַח ְלִיְצָחק ּוְלִרְבָקה לה  .ֵאילֹן ַהִחִּתי-ַּבת ָּבְׂשַמת
  ם"רשב. 9
להלן  (כאלה חת מבנות אשה יעקב לוקח אם') מו, ז"כ (לומר שעתיד לפי"
  ". תחילה לפרש הוצרך כןל) ז מו"כ

    ז"כ פרקבראשית . 10
ֵעָׂשו ְּבנֹו ַהָּגדֹל ַוּיֹאֶמר - ַוִּיְקָרא ֶאתֵעיָניו ֵמְראֹת ָזֵקן ִיְצָחק ַוִּתְכֶהיןָ -ַוְיִהי ִּכי א

  .ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנִני ֵאָליו ְּבִני
   'ב', ג א"שמ .11

  " לראות יוכל לא, כהות החלו ועינו במקומו שכב ועלי"
   'יג 'א ג"שמ .12

בעון אשר ידע כי מקללים להם , לו כי שפט אני את ביתו עד עולםוהגדתי "
  ".ולא כהה בםבניו 

  ספורנו. 13
" ולא כהה בם" כמו שקרה לעלי שלא מיחה בבניו כאמרו –ותכהנה עיניו "
ולא , )טו' א ד"שמ(ועיניו קמה לא יוכל לראות "ונאמר בו ) ג"י' א ג"שמ(

ה שהיה יצחק אז וממה קרה זה לאברהם ןיעקב שהיו יותר זקנים ממ
  ..."שהיה עלי 

  ספורנו. 14
והיה יצחק עם כל זה לא הכיר רוב רשעו של עשו  ... -ותהיינה מורת רוח "

ובזה נכשל שהשתדל לברך את עשו ומשם יצאה . שלא היה מוחה בהן
  ..."תקלה 

  'ח, ה"כבראשית .15
  .בפיו ציד כי עשו את יצחק ויאהב

  בראשית רבה. 16
 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

  הרב מדן. 17
 הדקים והחילוקים הקשה החשיבה מעמסת את מעלינו להקלאמנם  נוכל
 לצורך או הנאתול הרוצח אדם, התחתון העולם איש היה שעשו נניח אם

 מתוך עשו צמח איך - בשאלה לעסוק נצטרךאלא שאז (. הפרטיים עסקיו
 בזוי דמים שופך מלכתחילה עשו היה שאילו אלא)  .אברהם של אוהלו
 כך כדי עד כלום? אליו יצחק של אהבתו את להסביר ניתן כיצד ,זה מסוג
 אב לך יש כלום? עשו שנולד מיום עיוור היה האם? מסביבתו מנותק היה

 על רבקה לו סיפרה לא ומדוע? קיצוני כה באופן בניו את מכיר שאינו עיוור
  ! ?בנו של מעלליו
 עמו נטל הוא. כלוחם גדל הוא. כרוצח האדמוני עשו גדל לא להבנתי

 ומספר, סבו אברהם של הקרב מורשת ואת הרוח עוז את למלחמתו
 ארבע עמו יוה. אברהם של מזה במעט אך גדול היה עמו שהיו הלוחמים

, הציד גיבור נמרוד של לזו בציד עשו של גבורתו את קשרו ל"חז. איש מאות
 הפך ולכן, אנשים ולציד מלחמה לגבורת שהכוונה בפשיטות נראה ושם

 .במלכות זוכים אין חיות ציד על שהרי, בבל למלך - הציד גבור - נמרוד
 באהלו היושב, העיוור יצחק. עשו את אהב שיצחק לכך הסיבה בדיוק זוהי

, שדה איש היה יצחק. לנו המוכר היחיד יצחק אינו, השכינה עם ומתייחד
 זאת עשה הוא. שערים מאה בה ומצא בה זרע, בעיקשות באדמתו שנאחז
 ועדרים רב רכוש בעל היה יצחק)! יב, ו"כ י"רש (בצורת בשנת הנגב בארץ
 רכושו שלב". מאד ממנו עצמת כי מעמנו לך "לו אמר גרר שמלך עד, רבים

, לאברהם בניגוד. רבים שונאים יצחק לו קנה, באדמה העיקשת והאחזותו
 זוהי. בעקבותיו לוחמים של צבא להנהיג ליצחק איפשר לא המתבודד אופיו

 לוותר נאלץ והוא, הראשונים בבארותיו צוארו עד נרדף שיצחק הסיבה
 דעוי הכל. להתגרות איש העז לא וביעקב באברהם. למקום ממקום ולסגת

 של בניו מעללי ואת כדרלעומר עם במלחמתו, בדן אברהם של מעלליו את
  . בשכם יעקב
. איש עוד לו הציק לא - לרחובות משבא. ומשטנה מעשק, מגרר נסוג יצחק

 ארץ של וממרכזה יישוב ממקום רחובות של בריחוקה זאת לתלות ניתן
 אשוניםהר הגירושים שבין ייתכן גם אך, אחרת סיבה בכל או פלישתים

 גדוד סביבו שקיבץ, חיל גבור לאיש והיה עשו גדל - ברחובות להתנחלות
 .בו להתגרות העזו לא והפלישתים, לוחמים

 עלול היה הוא, שבנגב ברחובות יצחק שישב לאחר שאף, להניח סביר
. ומצפון חוק חסרי פראים חבר - המדבר שוסי של מתגרתם מאד לסבול

 פסיונים בציד להסתפק ולא, נפלאות לעשות עשו נדרש כאן שאף מסתבר
 .אביו של ארוחותיו להכנת



----        ----        2

 לבין, הקשה והעבודה הקרקע, השדה איש - יצחק בין נכרתה דמים ברית
 עדריו ועל בארותיו על, יצחק של שדותיו על גדודו עם ששמר, בנו עשו

 לבין האיכר בין, החרב לבין המגל שבין הברית זו הייתה. במדבר הרועים
 את לו להעניק לימים יצחק רצה, עשו של אלה תכונותיו לבש. השומר

 ומשלא, "ומלחמות משפט לעשות אלא מלך מעמידין אין "שהרי, המלכות
 יעקב". תעבד אחיך ואת תחיה חרבך ועל "בברכת אותו ברך - בידו עלתה

  . עליה שיגנו החרב שכירי יהיו וגדודיו ועשו, הארץ אדוני הוא
  ם"הרשב. 18

ולכך ,  לפי שתאומים היו היה קולן דומה קצת זה לזה-הקול קול יעקב "
  ."טעה יצחק בקולו מאחר שמצאו איש שעיר על צוארו

  י"רש. 19
אין דרך עשו להיות שם שמים שגור :  אמר יצחק בלבו–גשה נא ואמושך "

   ) 'פסוק כ" (אלוקיך' כי הקרה ה"–על פיו וזה אמר 
אבל עשו בלשון , )ט"פסוק י" (קום נא: "ונים שמדבר בלשון תחנ–קול יעקב 

  .)א"פסוק ל" (יקום אבי: "קנטוריא דבר
  ג"ו ל" בראשית כ.20

 לי ויבא ציד הצד הוא אפוא מי: ויאמר מאד עד גדלה חרדה יצחק ויחרד
  .יהיה ברוך גם ואברכהו תבוא בטרם מכל ואכל

  ן"רמב. 21
 לברך רמני אשר הוא מי': וצועק, מאד עד גדולה חרדה החרד דרך אין

 ראוי היה אבל', יהיה ברוך גם':  מיד לאמר צעקתו שישלים', אותו
  …שיקללהו

  רבה בראשית י"עפ י"רש. 22
 את נטל לא לאביו יעקב שרימה אילולי תאמר שלא -גם ברוך יהיה "

  ." מדעתו ובירכו הסכים לכך, הברכות
  ן"רמב. 23

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

כי , שאי אפשר לי להעביר את הברכה ממנו,  בעל כרחי–גם ברוך יהיה "
  ."מאז שברך אותו ידע ברוח הקודש שחלה ברכתו עליו

  הרב סמט. 24
 ומן השדה מן רחוק -"אוהלים יושב תם איש "יעקב של היותו כי לשער ניתן

 אישה ללא, ברווקותו ויושב) יצחק של ללבו קרובים כה שהיו (האדמה
 של לברכות מתאים ואינו זקוק שאינו למי יצחק בעיני אותו הפכו -ובנים

 מדיני ושלטון משגשגת כלכלה". ותירוש דגן ורוב הארץ ושמני השמים טל"
 גם נחוצים אך, הצאן במרעה העוסק, התם לאח נחוצים אינם וצבאי

 כמה עד וראה .והשדה הציד איש -כך כל הארצי, הבכור לאחיו נחוצים
: שדה איש המתברך בהיות יצחק של בתודעתו קשורה הברכה הייתה

 בני ריח, ראה): "כז, ז"כ (המתברך בנו מריח יצחק מתפעל לברכה בהקדמה
 שבהם, עשו של בגדיו ריח אלא זה ריח אין". 'ה ברכו אשר שדה כריח

 .עשו של עיסוקו מקום -השדה בריח ספוגים והם, זו בשעה יעקב נתלבש
 ולברכה, בשדה עבודתו לימי געגועים חש, לאוהלו והמרותק העיוור יצחק

 הִהוא בארץ יצחק ויזרע  )יב, ו"כבראשית  (:בו עבודתו את' ה שבירך
, דרכו ממשיך הוא עשו והנה .'ה ויברכהו שערים מאה הִהוא בשנה וימצא
 טל: השדה לברכת ראוי כמותו ומי', ה בירכו אשר שדה ריח -וריחו

  .ותירוש דגן ורוב הארץ שמני, השמים
 של תכונותיו את לעצמו ומסגל, בקולו יעקב לפניו מתייצב שלפתע אלא
 הבא כציד שטעמם ומאכלים שדה ריח שריחם בגדים, שעירות ידיים: עשו

 לחזור "מבקש הוא יצחק של מבחינתו? זה יעקב מבקש ומה. השדה מן
, כן לא אם. האדמה תבעבוד, עולם של ביישובו הוא אף לעסוק": בתשובה

  ? מדיני ובשלטון חקלאית בכלכלה, זה תם צאן לרועה, לו יש עניין מה
 בנכונות, השגתם לשם להיאבק המוכן, באלו רציני כה עניין שמגלה יעקב
 ובאיבת אביו במרמת הסתכנות כדי ועד, עשו של תכונותיו את לעצמו לסגל
" שדה איש "עם" םת איש "של השילוב. לברכות הראוי יעקב הוא -אחיו
 הוא בלבד שדה ואיש ציד איש שבהיותו, עשו של מזה יותר לברכה ראוי
 חשדו אף על, שיצחק הסיבה זו. אחיו יעקב של המוסרי העידון את חסר

 זה היה שאכן הדבר כשנתברר. מלברכו נמנע לא, לפניו העומד הוא שיעקב
 לי ויבא דציִ  צד "גם אלא) הטכני במובן- (לעשו התחפש רק שלא, יעקב
  . לו ברכתו את יצחק אישר, כעשו ממש פעל כלומר -)לג" (מכל ואֹכל

  הרב יואל בן נון בספרו פרקי אבות. 25
הופיעה לפני יצחק דמות , לראשונה מאז לידתם של שני הבנים המתרוצצים

 דמות סינתזה מפתיעה – ידיה ידי עשו וקולה קול יעקב –חדשה לגמרי 
תכוונו אלא למנוע את זיהויו של יעקב ואת יעקב ורבקה לא ה. ביותר

, הם מדי הלוחם, אבל יצחק משש את ידי עשו ואת בגדיו, הפיכתו למתעתע
האתה זה בני עשו : תמה ומופתע הוא חזר ושאל. והקשיב לקול יעקב

  ?כמבקש לדעת היתכן שעשו סגל לעצמו את קול יעקב
" ה לפניו אט אט התמלא יצחק שמחה גדולה על הדמות החדשה שהופיע

 השמחה העצומה על הצירוף "'ראה ריח בני כריח השדה אשר ברכו ה
הביאה להופעת רוח הקודש על , של קול יעקב עם ידי עשו, המפתיע, החדש

' שזהו רצון ה, לכן ידע יצחק והבין". חדש"יצחק בשעה שברך את בנו ה
  . ואין להשיבו אחור

  
  

  'ד-'ג, ח"כ בראשית .26
ויתן לך את ברכת : ך ויפרך וירבך והיית לקהל עמיםל שדי יברך אֹת-וא"

לוהים -אברהם לך ולזרעך ִאתך לרשתך את ארץ מֻגריך אשר נתן א
   ".לאברהם

  'ג, ד"כ בראשית. 27
אשר לא תקח אשה לבני , לוהי השמים ואלהי הארץ-א' ואשביעך בה"

    ".מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו
  ח    -א, ז"י בראשית. 28

 -אל אברם ויאמר אליו ' וירא ה,  אברם בן תשעים שנה ותשע שניםויהי"
וארבה ואתנה בריתי ביני ובינך : התהלך לפני והיה תמים, די-ל ש-אני א

ונתתי לך ולזרעך אחריך ... והפרתי אֹתך במאד מאד:... אותך במאד מאד
    ...".את ארץ מֻגריך את כל ארץ כנען לאֻחזת עולם

  הרב מדן. 29
 השלטון את .'ה נחלת, הקדושה הארץ - כנען ארץ את שקיבל הוא יעקב
 חי אברהם זרע שכל הארץ, פרת לנהר מצרים נהר שבין זו, הגדולה בארץ

, לוט ובני קטורה בני של, ועשו יעקב של, ויצחק ישמעאל של ארצם, בה
 לעשו לתת יצחק רצה - בתוכה כנען וארץ - אדום, עמון, מואב, מדין ארץ

 דגן ורֹב הארץ ומשמני השמים מטל לוהים-הא לך ויתן" :)כט-כח, ז"כ(
 בני לך וישתחוו לאחיך גביר הוה, לֻאמים לך וישתחוו עמים יעבדוך: ותירֹש

    ".ברוך ומברכיך ארור אֹרריך, אמך
 לוי שבט שבין כחלוקה להיות אמורה הייתה לעשו יעקב בין החלוקה

 שבטי. נחלתו הוא' הו', ה נחלת את קיבל לוי שבט. ויוסף יהודה לשבטי
 ואת השלטון את קיבל יהודה ושבט, ומשמניה הארץ ברכת את קיבלו יוסף

 ושני "נבואת את, רבקה שידעה מה את ידע לא יצחק. אליו אחיו השתחוות
  .אחד בעם שבטים כשני בניו את לחלק רצה הוא". יפרדו ממעיך לאומים

  דברי יצחק לעשיו ופרשנותה של רבקה. 30
  : עשודברי יצחק ל

ויאמר , ויקרא את עשו בנו הגדל, ויהי כי זקן יצחק ותכהיָן עיניו מראֹת"
: לא ידעתי יום מותי,  הנה נא זקנתי-ויאמר :  הנני-ויאמר אליו ,  בני-אליו 

ועשה לי : וצא השדה וצודה לי ציד, תליך וקשתך, ועתה שא נא כליך
 בטרם שיבעבור תברכך נפ, מטעמים כאשר אהבתי והביאה לי ואֹכלה

  ) ד-א, ז"כ(".אמות
  :ליעקב  רבקה דברי

 הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשו -ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמר "
' ואברככה לפני ה, הביאה לי ציד ועשה לי מטעמים וּאֹכלה: אחיך לאמֹר

  ):ז-ו, ז"כ(".לפני מותי
 ח" כ–ז "בראשית כ. 31

ו ְּבָנּה ַהָּגדֹל ַוִּתְׁשַלח ַוִּתְקָרא ְלַיֲעקֹב ְּבָנּה ַהָּקָטן ַוֻּיַּגד ְלִרְבָקה ֶאת ִּדְבֵרי ֵעָׂש ) מב(
ְוַעָּתה ְבִני ְׁשַמע ְּבקִֹלי ) מג:(ַוּתֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ֵעָׂשו ָאִחיָך ִמְתַנֵחם ְלָך ְלָהְרֶגךָ 

ד ֲאֶׁשר ְוָיַׁשְבָּת ִעּמֹו ָיִמים ֲאָחִדים עַ ) מד:( ֶאל ָלָבן ָאִחי ָחָרָנהְּבַרח ְלךָ ְוקּום 
ַעד ׁשּוב ַאף ָאִחיָך ִמְּמָך ְוָׁשַכח ֵאת ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ּלֹו ) מה:(ָּתׁשּוב ֲחַמת ָאִחיךָ 

 :ְוָׁשַלְחִּתי ּוְלַקְחִּתיָך ִמָּׁשם ָלָמה ֶאְׁשַּכל ַּגם ְׁשֵניֶכם יֹום ֶאָחד
ִאם לֵֹקַח ַיֲעקֹב ִאָּׁשה ַוּתֹאֶמר ִרְבָקה ֶאל ִיְצָחק ַקְצִּתי ְבַחַּיי ִמְּפֵני ְּבנֹות ֵחת ) מו(

  :ִמְּבנֹות ֵחת ָּכֵאֶּלה ִמְּבנֹות ָהָאֶרץ ָלָּמה ִּלי ַחִּיים
ַוִּיְקָרא ִיְצָחק ֶאל ַיֲעקֹב ַוְיָבֶרְך אֹתֹו ַוְיַצֵּוהּו ַוּיֹאֶמר לֹו לֹא ִתַּקח ִאָּׁשה ) א(

ִבי ִאֶּמָך ְוַקח ְלָך ִמָּׁשם קּום ֵלְך ַּפֶּדָנה ֲאָרם ֵּביָתה ְבתּוֵאל אֲ ) ב:(ִמְּבנֹות ְּכָנַען
ְוֵאל ַׁשַּדי ְיָבֵרְך אְֹתָך ְוַיְפְרָך ְוַיְרֶּבָך ְוָהִייָת ִלְקַהל ) ג:(ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ָלָבן ֲאִחי ִאֶּמךָ 

ְוִיֶּתן ְלָך ֶאת ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאָּתְך ְלִרְׁשְּתָך ֶאת ֶאֶרץ ) ד:(ַעִּמים
 :ר ָנַתן ֱאלִֹהים ְלַאְבָרָהםְמֻגֶריָך ֲאֶׁש 

 ַּפֶּדָנה ֲאָרם ֶאל ָלָבן ֶּבן ְּבתּוֵאל ָהֲאַרִּמי ֲאִחי ַוֵּיֶלְך ַוִּיְׁשַלח ִיְצָחק ֶאת ַיֲעקֹב ) ה(
 :ִרְבָקה ֵאם ַיֲעקֹב ְוֵעָׂשו

ת לֹו ִמָּׁשם ַוַּיְרא ֵעָׂשו ִּכי ֵבַרְך ִיְצָחק ֶאת ַיֲעקֹב ְוִׁשַּלח אֹתֹו ַּפֶּדָנה ֲאָרם ָלַקחַ ) ו(
ַוִּיְׁשַמע ) ז:(ִאָּׁשה ְּבָבֲרכֹו אֹתֹו ַוְיַצו ָעָליו ֵלאמֹר לֹא ִתַּקח ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכָנַען

ַוַּיְרא ֵעָׂשו ִּכי ָרעֹות ְּבנֹות ְּכָנַען ) ח:(ַיֲעקֹב ֶאל ָאִביו ְוֶאל ִאּמֹו ַוֵּיֶלְך ַּפֶּדָנה ֲאָרם
ֶלְך ֵעָׂשו ֶאל ִיְׁשָמֵעאל ַוִּיַּקח ֶאת ַמֲחַלת ַּבת ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ַוּיֵ ) ט:(ְּבֵעיֵני ִיְצָחק ָאִביו

  :ַאְבָרָהם ֲאחֹות ְנָביֹות ַעל ָנָׁשיו לֹו ְלִאָּׁשה
  מא א"לבראשית . 32

ֲעַבְדִּתיָך ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ִּבְׁשֵּתי ְבנֶֹתיָך ְוֵׁשׁש ָׁשִנים . ֶזה ִּלי ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְֵּביֶתךָ 
  .ַוַּתֲחֵלף ֶאת ַמְׂשֻּכְרִּתי ֲעֶׂשֶרת מִֹנים, צֹאֶנךָ ְּב 

  כו-כ ט"כ בראשית .33
ֲהלֹא ְבָרֵחל , ַמה ּזֹאת ָעִׂשיָת ִּלי, ַוּיֹאֶמר ֶאל ָלָבן. ַוְיִהי ַבּבֶֹקר ְוִהֵּנה ִהוא ֵלָאה

קֹוֵמנּו ָלֵתת ַהְּצִעיָרה לֹא ֵיָעֶׂשה ֵכן ִּבְמ ,  ַוּיֹאֶמר ָלָבן.ִרִּמיָתִניְוָלָּמה , ָעַבְדִּתי ִעָּמְך 
  .ִלְפֵני ַהְּבִכיָרה 


