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תארי:
רבקה – הא" את אוהבת את יצחק ?
ארבע דמויות מרכזיות נמצאות במוקד העלילה בפרשת תולדות  :רבקה ויצחק,יעקב ועשו .במרכז הפרשה נפגשות ארבע הדמויות
הללו בסיפור הדרמטי בו שולחת רבקה את יעקב המתחפש לעשו על מנת שיקבל את הברכות ,שייעד יצחק לעשו.
אנו בני בניו של יעקב מזדהי" ע" יעקב .נחמה ליבובי) +בעקבות בובר ורוזנצויג( מזכירה לנו שיש צד נוס .בפרשה .יעקב רמה את
עשו והוא נענש על כ .לשיא מגיעי" הדברי" בפסוקי" הבאי" )בראשית כז ,לד לו(:
בי:
ֲכנִ י גַ $נִ י ִ
ביו ָ#ר ֵ
ֹאמר ְל ִ
מ ָרה ַעד ְמאֹד ַו ֶ
ביו וִַ ְצ ַעק ְצ ָע ָקה ְ ד ָֹלה ָ
)לד( ִ ְ מ ַֹע ֵע ָו ֶאת ִ ְב ֵרי ִ
י' ְִ #מ ְר ָמה ַוִ ַ)ח ְִ #ר ָכ ֶת ָ':
ח ָ
ֹאמר ָ#א ִ
)לה( ַו ֶ
צ ְל ָ/ִ .י ְָ #ר ָכה:
ֹאמר ֲהלֹא ַ
ֲמיִ ֶ $את ְ#כ ָֹר ִתי ָל ָקח וְ ִהֵ-ה ַע ָ.ה ָל ַקח ְִ #ר ָכ ִתי ַו ַ
ַע ְק ֵבנִ י זֶה ַפע ַ
ֹאמר ֲה ִכי ָק ָרא ְ מ* ַי ֲעקֹב ַו ְ
)לו( ַו ֶ
המרמה וחילו .הבכורה יטפחו על פני יעקב בעתיד .כאשר לב ישיא ליעקב את לאה במקו" את רחל ,וכשיעקב יזעק )בראשית כט,
כה( "ולמה זה רימתני" ,יענה לו לב )בראשית כט ,כו(" :לא יעשה כ במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה" .לשיא יגיעו הדברי" במדרש על
הקשר בי פסוק לד בפרק שלנו ובי הפסוק במגילת אסתר )אסתר ד,א(:
מ ָרה:
ת*' ָה ִעיר וִַ זְ ַעק זְ ָע ָקה ְגד ָֹלה ָ
ֵצא ְְ #
ָא ֶפר ַו ֵ
ָדיו וִַ ְל ַַ #ק ו ֵ
ֳכי ֶאת ְ#ג ָ
ֲה וִַ ְק ַרע ָמ ְר ַ
ָדע ֶאת ָ ל ֲא ֶ ר ַנע ָ
ֳכי י ַ
מ ְר ַ
)א( ָ
ועל כ דרש ר' חנינא במדרש ראשית רבה )פרשב ס"ז(:
זעקה אחת הזעיק יעקב לעשו ואיכ נפרע לו בשוש הבירה שנ' ויזעק זעקה גדולה ומרה וגו' )אסתר ד א(.
יעקב אמנ" משל" על הרמאות ואולי ג" אנו ,בני בניו ,משלמי" עליה ,א יצחק מקבל את בכורת יעקב וא .הקדוש ברו הוא עתיד
לקרוא לבני יעקב/ישראל )שמות ד  ,כב(" :בני בכורי ישראל" .מדוע נבחר יעקב ונדחה עשו?
תשובה אפשרית אחת היא שעשו נושא נשי" מבנות חת ,והכתוב א .מציי )בראשית כד ,לד( "ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה".
אקט נשיאת בנות האר +היא אולי תועבה ליצחק ולרבקה ,א בסופו של דבר בני יעקב ישאו לה" נשי" מבנות האר .+ספק א" בשביל לדחות
את נישואי התערובת בדור אחד ,נדחה עשו מהבכורה.
רבקה היא שמניעה את העלילה ,היא זו שמעדיפה את יעקב )בראשית כה ,כז כח(:
)כז( וִַ גְ ְל ַהָ ְ-ע ִרי $וַיְ ִהי ֵע ָו ִאי י ֵֹד ַע ַציִ ד ִאי ָ ֶדה וְ ַי ֲעקֹב ִאי ָ $.יֹ ֵ ב א ָֹה ִלי:$
ֶא ַהב יִ ְצ ָחק ֶאת ֵע ָו ִ י ַציִ ד ְִ #פיו וְ ִר ְב ָקה א ֶֹה ֶבת ֶאת ַי ֲעקֹב:
)כח( ַו ֱ
כמה שאלות עולות כא:
מדוע אוהבת רבקה את יעקב?
מדוע שולחת רבקה את יעקב להונות יצחק במקו" להתעמת עמו ישירות?
ולבסו ,.באיזו מידה משקפי" היחסי" של יצחק ורבקה ע" יעקב ועשו את היחסי" בינ" לבי עצמ"?
נתחיל בשאלה האחרונה דווקא .מבי האבות והאמהות היחסי" בי יצחק ורבקה נראי" על פניה" היציבי" והטובי" יותר .יצחק אינו
נושא אישה אחרת על פני רבקה כיעקב ,ואי לו פילגשי" כאברה" .הוא אוהב את רבקה ,וכשמתגלה שרבקה עקרה ,יצחק מתפלל בעבורה
והיא נפקדת )ג" בזאת שלא כאברה" ויעקב( .א הא" רבקה אוהבת את יעקב?
רבקה פוגשת את עבד אברה" ליד הבאר והיא הולכת אחריו לאר +כנע .לא ברור עד כמה היא מודעת לכ שהיא מיועדת לב אדוניו
של האיש הזר שפגשה על הבאר .כבר ראינו שהיא חולקת על יצחק ואוהבת את הב האחר ,אי ביניה" תקשורת גלויה  ,ולבסו .לא נכתב
שהיא אוהבת את יצחק .מה א" כ טיב היחסי" ביניה"?
נבח שוב את המפגש בי רבקה ויצחק )בראשית כד ,סג סז(:
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ַרא וְ ִהֵ-ה גְ ַמ ִ/יִ #ָ $אי:$
ח ֶַ 3ָ #דה ִל ְפנ*ת ָע ֶרב וִַ ָ3א ֵעינָיו ַו ְ
ֵצא יִ ְצ ָחק ָל ַ
)סג( ַו ֵ
ָמל:
ַֹ4.ל ֵמ ַעל ַה ָ
ֶַ .רא ֶאת יִ ְצ ָחק ו ִ
ֶיה ו ֵ
ַ3ָ .א ִר ְב ָקה ֶאת ֵעינ ָ
)סד( ו ִ
ְַ .ת ָ ס:
ַ)ַ .ח ַה ִָ 6עי 5ו ִ
ֹאמר ָה ֶע ֶבד הא ֲאדֹנִ י ו ִ
אתנ ַו ֶ
ֹאמר ֶאל ָה ֶע ֶבד ִמי ָה ִאי ַה ָ/זֶה ַהה ֵֹל ְ' ֶַ 3ָ #דה ִל ְק ָר ֵ
)סה( ַוֶ .
יש שרואי" בנפילתה של רבקה מהגמל סימ לחרדתה כאשר מתחוור לה שהאיש המיועד אינו הגבר השרמנטי שהוביל אותה עד
כה אלא האיש הלזה ההול בשדה .אכ השדה משחק  ,לדעתי ,תפקיד מרכזי בחרדתה של רבקה .רבקה באה מהעיר )המלה "עיר" נזכרת
שלש פעמי" בתחילת פרק כד( .השדה הוא מחו +לעיר ,מחו +ליישוב ,מחו +לציביליזציה .בפרשת בראשיתנ זכרי" "צמח השדה" ו"חיית
השדה" כמילי" נרדפות לצמחי הבר וחיות הבר ,אלו שמחו +לשלטו האד" .השדה הוא המקו" בו רצח קי את הבל )בראשית ד ,ח "ויהי
בהיות" בשדה ויק" קי אל הבל אחיו ויהרגהו"(.
יצחק יוצא לשוח בשדה א את רבקה הוא מביא אל האוהל.
)סו( וַיְ ַס ֵ4ר ָה ֶע ֶבד ְליִ ְצ ָחק ֵאת ָ ל ַה ְ ָב ִריֲ $א ֶ ר ָע ָה:
9ח ֵרי ִא :*7פ
ָח $יִ ְצ ָחק ֲ
ֶא ָה ֶב ָה וִַ ֵ -
ִַ .הי ל* ְל ִא ָ8ה ַו ֱ
ֹה ָלה ָ ָרה ִא *7וִַ ַ)ח ֶאת ִר ְב ָקה ו ְ
)סז( וַיְ ִב ֶא ָה יִ ְצ ָחק ָהא ֱ
הביטוי "ותהי לו )או "לי"( לאשה" חוזר  5פעמי" במקרא )בשרה ,רבקה ,אביגיל ,בת שבע ורות( לפחות בשתי" מה ,אביגיל ורות,
הנישואי היו בהסכמת ומרצונ ,ולדעתי בכל חמש הנשי" הביטוי "ותהי לו לאשה" מבטא הסכמה והדדיות בנישואי .רבקה נעתרת ליצחק
והוא אוהב אותה ,א לא לפני שיצחק מביא את רבקה "האהלה שרה אמו" .האוהל הוא הניגוד לשדה ,הוא מסמל את האחריות למשפחה
)אהל הוא ג" ש" נרד .למשפחה( ,ובעקבות המשפחה לחברה כולה .השדה הוא המקו" בו נפרק העול הזה .והנה הניגוד שבי השדה ובי
האוהל הוא שמבדיל בי עשו ליעקב ,עשו "איש שדה" ויעקב "יושב אהלי"" .פריקת האחריות באה מיד אחרי כ )בראשית כה  ,כט לד(:
)כט( ַו ָזֶד ַי ֲעקֹב נ ִָזיד ַו ָבֹא ֵע ָו ִמ; ַה ֶָ 3דה וְ הא ָעיֵ:5
יטנִ י נָא ִמ; ָהדָֹ $הדַֹ $ה<ֶה ִ י ָעיֵ 5נ ִֹכי ַעל ֵ ; ָק ָרא ְ מ* ֱאד*:$
ֹאמר ֵע ָו ֶאל ַי ֲעקֹב ַה ְל ִע ֵ
)ל( ַו ֶ
ֹאמר ַי ֲעקֹב ִמ ְכ ָרה ַכ*ֶ $את ְ#כ ָֹר ְת ָ' ִלי:
)לא( ַו ֶ
וְל ָ7ה <ֶה ִלי ְ#כ ָֹרה:
ה*ל ְ' ָלמת ָ
ֹאמר ֵע ָו ִהֵ-ה נ ִֹכי ֵ
)לב( ַו ֶ
ֹאמר ַי ֲעקֹב ִה ְָ 8ב ָעה ִ/י ַ * $וִַ ַָ 8בע ל* וִַ ְמ ֹר ֶאת ְ#כ ָֹרת* ְל ַי ֲעקֹב:
)לג( ַו ֶ
ֵל ְ' וִַ ֶבז ֵע ָו ֶאת ַה ְ#כ ָֹרה :ס
ָקַ $ו ַ
ֹאכל ַו ֵ ְ ְַ .ו ָ
ֲד ִ יַ $ו ַ
ָת; ְל ֵע ָו ֶל ֶח $נְ ִזיד ע ָ
)לד( וְ ַי ֲעקֹב נ ַ
עשו מוכר את הבכורה ליעקב תמורת לח" ונזיד עדשי" .יש שיטענו כי יעקב מנצל את מצוקתו ועייפותו של עשו כשהוא חוזר
"מהשדה" א הכתוב מעיד "ויבז עשו את הבכורה"  .הבכורה היא דימוי נוס .וברור יותר של אחריות כלפי המשפחה ,האחריות של הב
הגדול נותר למשפחתו .עשו איש השדה פורק את עול המשפחה ,ומוכר אותו ליעקב "יושב האהלי"" .אמנ" אחר יטע עשו כי יעקב "לקח"
את בכורתו )בראשית כז ,לו לעיל( א בכ הוא שוב יתכחש לאחריותו.
עשו נדחה כי פרק מעליו את עול האחריות למשפחה ,המשפחה שייעודה להמשי את דרכו של אברה".
ומה יחסה של רבקה ליצחק ? רבקה רואה ביצחק את הצד האפל ,הייצרי פורק העול .הצד הזה מכשיל אותו בגרר .כאשר אבימל
משקי .בעד החלו הוא רואה את יצחק "מצחק את רבקה אשתו" )בראשית .כו ,ח( .אבימל איננו מציצ ,יצחק הוא שאינו מקפיד על צניעות.
יצחק אוהב את עשו "כי ציד בפיו" .העדפת עשו "איש שדה" היא הביטוי לצד הייצרי של יצחק ,זה הצד שביצחק שהפחיד את רבקה
בפגישת" הראשונה.
מדוע רבקה איננה מתעמתת ע" יצחק ? לעתי" קרובות אד" הנשלט על ידי יצרו אינו מודע לכ .יצחק מצחק את רבקה עליה הכריז
כאחותו ונתפס בקלקלתו על ידי אבימל .כשהוא נדרש להסביר הוא אומר )בראשיתכו ,ט( "כי אמרתי פ אמות עליה" ,כלומר שמא לא
ישלטו אנשי המקו" ביצר" ויהרגו את יצחק .יצחק נדרש ללמוד בעצמו שעשו כבר מסר את בכורתו ליעקב ,ושבשר המוכ בבית איננו נופל
בטעמו ובאיכותו מבשר הציד הבא מ השדה.
מוקדש לפרומה אהובתי שמכירה את צדדי הטובי" וג" האפלי" כבר לד שני" ועושה לי מטעמי" כאשר אהבתי כל אות שני".
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