11

בחירתה של רבקה
יעל שמש

בש 'בחירתה של רבקה' ,על כפל המשמעות שבו ,יש כדי לאפיי את ייחודה
של רבקה בעיניי :היותה נבחרת ובוחרת .רבקה ,השנייה באימהות האומה
הישראלית ,היא הא היחידה שהסיבה לבחירתה מתבארת מ הכתובי,
והקוראי זוכי ,ע עבד אברה ,להתרש ממעלותיה התרומיות של הכלה
המיועדת ליצחק .ואול רבקה אינה נבחרת רק משו שבחרו בה; היא
נבחרת ג משו בחירותיה.
ראשית ,היא בוחרת להיענות לבקשת עבד אברה שתגמיע אותו מי וא$
בוחרת לנהוג בו ובגמליו חסד מעל ומעבר למה שביקש )שתגמיע רק אותו(
וא $מעבר למה שפילל לו )שתשאב ג לגמליו( .שנית ,רבקה היא היחידה
באימהות שמסופר עליה שבחרה להינשא לאחד מאבות האומה ,ועוד
בנעוריה משיבה באומ) לשאלת בני משפחתה' :אֵ לֵ'' )בראשית כד ,נח(.
ג במהל* חייה הבוגרי רבקה ממשיכה לבחור :בשעת הריונה הקשה דרשה
רבקה את ה' על דעת עצמה וללא תיוו* 1.יתרה מזאת ,היא שבחרה מי יהיה
הב שיקבל את ברכת יצחק ,בניגוד לרצונו המוצהר של יצחק )ש כז( .רוב
הפרשני והחוקרי מפרשי שרבקה פעלה כפי שפעלה בעניי הברכה כדי
להביא למימוש דברי ה' אליה בעת שדרשה אותו' :וְ ַרב יַעֲ בֹ ד צָ ִעיר' )ש כה,

1

בניגוד לשכתוב הסיפור אצל יוס $ב מתתיהו ,שלפיו יצחק הוא שדרש את ה' משו
שנבהל לראות את בטנה של אשתו שתפחה יתר על המידה ,ודבר ה' בנוגע לעתיד הבני
שייוולדו נגלה לו .ראו :יוס $ב מתתיהו ,קדמוניות היהודי א יח ,א ]מהדורת שליט,
כר* ראשו ,ירושלי תשנ"ח ,עמ' .[28
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כג( 2,אול כפי שאנסה להראות בהמש* ,דבר ה' לרבקה היה אניגמטי ,ורבקה
היא שבחרה כיצד לפרשו מתו* הכרה מעמיקה ע האופי השונה של בניה,
ונראה כי המספר והקוראי שותפי להערכת רבקה את שני בניה.
עוד בחירה שבחרה רבקה ,והיא תוצאה ישירה של בחירתה הקודמת בעניי
הב שיזכה בברכה ,היא לשלח לאחיה לב את בנה האהוב ,יעקב .בכ* הצילה
את חייו מפני עשיו שהתנכל לו להמיתו ,והצילה את עשיו מרצח אח .אגב כ*
השיגה רבקה ג מטרה ראויה – נישואיו של יעקב לבנות אחיה )ש כז ,מב–
מו(.
רבקה הנבחרת – '6בְ ת6אֵ ל ָילַד אֶ ת ִרבְ ָקה' )ש כב ,כג(
מעמדה המיוחד של רבקה כנבחרת נרמז כבר מכ* שהיא האישה הראשונה
)והיחידה באימהות( שהתורה מספרת על לידתה .כידוע ,ציו לידת בת הוא
מאורע יוצא דופ במקרא ,ולפיכ* מקבלת רבקה בולטות כשמיד לאחר סיפור
העקדה נמסר:
וַ י ְִהי 9חֲ ֵרי הַ ְ>בָ ִרי הָ אֵ =ֶה וַ <;ַ:ד לְ 9בְ ָרהָ  לֵאמֹ ר ִהֵ8ה יָלְ ָדה ִמלְ ָ7ה גַ
?חיו וְ אֶ ת ְקמ6אֵ ל אֲ בִ י
?חי .Aאֶ ת ע ְ@ )6כֹר ֹו וְ אֶ ת @6ז ִ
ִהוא @ָ ִני לְ נָחוֹר ִ
6בת6אֵ ל
אֲ ָר .וְ אֶ ת Bֶֶ 7ד וְ אֶ ת חֲ ז ֹו וְ אֶ ת  ִDלְ ָ> Cוְ אֶ ת י ְִדלָ $וְ אֵ ת @ְ ת6אֵ לְ .
9ב ָרהָ .
ָילַד אֶ ת ִר ְב ָקה ְCמֹ נָה אֵ =ֶה יָלְ ָדה ִמלְ ָ7ה לְ נָחוֹר אֲ ִחי ְ
ָ C6מְ Fרא6מָ ה וַ ֵEלֶד ִ ַ:הוא אֶ ת טֶ בַ ח וְ אֶ ת ַַ :ח וְ אֶ ת ַEחַ C
6פילַגְ ֹ Cו ְ
ִ
וְ אֶ ת ַמעֲ כָה )ש ,כ–כד(.

2

כ* כבר בברית החדשה ,איגרת אל הרומיי ט  ,12–10וראו לדוגמהLeila Leah :
Bronner, Stories of Biblical Mothers: Maternal Power in the Hebrew Bible,
Oxford 1992, pp. 13–14; Naomi Harris Rosenblatt, After the Apple: Women
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Carol A. Newsom, Sharon H. Ringe and Jacqueline E. Lapsley (eds.),
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מכל בני הדור השלישי במשפחת נחור מוזכרת רק לידת רבקה 3.ידוע לנו
שהיה לה לכל הפחות אח אחד – לב – א* לידתו לא צוינה .סיפור העקדה
מסתיי בהבטחת ריבוי הזרע לאברה על שעמד בניסיו )ש ,יז–יח( .ברור
לאברה ולקוראי שהבטחת הזרע תמומש באמצעות יצחק ,שהרי ה' הודיע
לאברה ִ7' :י בְ י ְִצ ָחק י ִֵָ Mרא לְ  Aז ַָרע' )ש כא ,יב( .והנה מיד בסיו סיפור
העקדה מסופר דווקא על זרעו של נחור ,אחי אברה ,ועל הידיעה בעניי זה
שהגיעה לאוזניי אברה .אפשר לראות בידיעה זו חידוד לניסיו אברה,
שהרי אחיו ,על דר* הטבע ובלא שייאל) לעבור את כל הניסיונות הקשי
4
שעבר אברה ,זכה בריבוי זרע.
ואול מעבר לכ* ציו לידת רבקה מאותת לקוראי 5שרבקה קשורה
בהבטחת הזרע ושהיא האישה המיועדת ליצחק ,וכדברי המדרש' :ויהי אחרי
הדברי האלה ויגד לאברה לאמר הנה ילדה מלכה" .חיי בשרי לב מרפא"
)משלי יד ל( שעד שהוא עומד בהר המורייה נתבשר שנולד זיווגו שלבנו הנה
ילדה מלכה וגו'" )בראשית רבה וירא נז ,כב ]מהדורת תיאודורGאלבק ,ב ,עמ'
6
.([612
'וְ ִהֵ8ה ִר ְב ָקה יֹצֵ את' – אירוסי יצחק ורבקה )בראשית כד(
הסיפור המלמד על היותה של רבקה נבחרת הוא הסיפור שבו אנו פוגשי
בשמה בפע השנייה – סיפור אירוסיה ליצחק בבראשית כד .בפרק זה רבקה
יוצאת מגדר שמועה רחוקה )בעבור אברה ,או כפי שמסתבר יותר ,בעבור
הקוראי בלבד( ,ועולה לראשונה על במת העלילה כדמות פעילה ומרשימה

3

4

5

6

אמנ מוזכר ג שמו של אר )בראשית כב ,כא( ,א* לידתו אינה מוזכרת .הצירו$
ְ'קמ6אֵ ל אֲ בִ י אֲ ָר' מלמד על חשיבות אר ,שממנו יצא ע.
ראו :דוד הנשקה' ,רבקה – שני פני :לדר* הסיפור בספר בראשית' ,איתמר דג )עור*(,
והנה רבקה יוצאת :עיוני במדעי היהדות לכבוד רבקה דג ,ירושלי תשע"ז ,עמ' –16
 ,23שעמד על האירוניה שבידיעה על הילודה הטבעית במשפחת נחור ,שהוליד שני
עשר בני ,כמספר שבטי ישראל ,ראו ש ,עמ' .18
סביר להניח שרק הקוראי ה המד6וחי על לידת רבקה ,ולא אברה .הדיווח לאברה
נגע מ הסת ללידת הבני של נחור .מלשו הכתוב' ,אֵ =ֶה יָלְ ָדה ִמלְ ָ7ה לְ נָחוֹר אֲ ִחי
9בְ ָרהָ ' )בראשית כב ,כג( – בהתייחסות לאברה כנסתר – אפשר לראות שחל מעבר
מהדיווח לאברה מפי דמות אלמונית לדיווח מאת המספר לקוראי.
כאמור ,סביר בעיניי שאברה לא קיבל דיווח על לידת רבקה ,בניגוד לדברי המדרש .ע
זאת הבחי המדרש ברמז שיש בפסוק לכ* שרבקה מיועדת ליצחק.

14

בחירתה של רבקה

ביותר ,אחת משני גיבוריו של הפרק ,וכל מעשיה ודיבוריה משרטטי את
אישיותה כמי שנבחרה – ראשית בידי האל ושנית בידי שליחו ,עבד
אברה – להיות אשת יצחק ,ולמעשה נבחרה לתפקיד הא השנייה של
האומה העברית המתהווה.
רבקה היא היחידה באימהות שהועמדה בניסיו ,ובכ* היא מקבילה לאברה,
שהועמד בניסיונות רבי ,וכאמור היא הא היחידה שהכתוב מנמק את
בחירתה; סיפור אירוסיה ליצחק מתאר כיצד עברה בהצטיינות יתרה את
מבח האופי שבו העמיד אותה עבד אברה .הכתוב מפרט את תנאי המבח
שעברה ,כפי שקבע אות עבד אברה'ִ :הֵ8ה ?נֹ כִ י נִ  ָOב עַ ל עֵ י הַ  ָNיִ ְ 6בנוֹת
9נְ ֵCי הָ ִעיר י ְֹצ ֹאת לִ ְCאֹ ב ָמיִ .וְ הָ יָה הַ ַ8עֲ ָר אֲ ֶCר אֹמַ ר אֵ לֶיהָ הַ ִPי נָא כַ>ֵ '
כַח ָ Eלְ עַ בְ ְ> Aלְ י ְִצ ָחק 6בָ  Fאֵ ַדע
?מ ָרה ְֵ Cתה וְ גַ ְַ :מ=ֶי Aאַ ְֶ Cקה ֹא ָת Fהֹ ְ
וְ אֶ ְEֶ Cה וְ ְ
ית חֶ סֶ ד ִע אֲ דֹנִ י' )ש ,יג–יד(.
 ִ7י עָ ִָ B
לא היה זה מבח שרירותי אלא מבח שנועד לעמוד על מידת נדיבותה ואולי
ג על כוחה הפיזי של האישה המיועדת ,על חריצותה ועל זריזותה .התזמו
המופלא של התגלות רבקה לעיניו של העבד 'טֶ ֶר ָ= ִ7ה לְ ַד@ֵ ר' )ש ,טו( מלמד
על המעורבות האלוקית בבחירתה 7.נראה שהבטחת אברה לעבדו' :ה' אֱ Qהֵ י
נִ ַ@Cע לִ י
?בי 6מֵ אֶ ֶר) מ ֹול ְַד ִEי וַ אֲ ֶCר ִ>@ֶ ר לִ י וַ אֲ ֶCר ְ
הַ ָSמַ יִ אֲ ֶCר לְ ָק ַחנִ י ִמ@ֵ ית ִ
?ר) הַ ֹTאת ה6א י ְִCלַח מַ לְ ?כ ֹו לְ פָ נֶי Aוְ ל ַָק ְח ִָ Eא ָSה לִ בְ ִני
לֵאמֹ ר לְ ז ְַרעֲ  Aאֶ ֵ Eאֶ ת הָ ֶ
8
ִמ ָ) 'Sש ,ז( ,אכ מתקיימת.
שמה של רבקה וייחוסה נמסרי לקוראי מיד ע עלייתה על במת העלילה,
עוד לפני שהעבד מברר את זהותה' :וְ ִהֵ8ה ִר ְב ָקה יֹצֵ את אֲ ֶCר י;=ְ ָדה לִ בְ ת6אֵ ל @ֶ 
7

8

רוש התזמו מתעמע מאוד בגרסת יוס $ב מתתיהו ,שלפיה העבד פנה לבתולות
שונות בבקשה שישקו אותו א* הללו סירבו בנימוק שהמי נחוצי לה ,ורק רבקה
ניאותה לו וא $הוכיחה את הנערות האחרות על התנהגות הגסה .ראו :ב מתתיהו
)לעיל ,הערה  (1א טז ,א ,עמ' .27–26
Tikva Frymer-Kensky, Reading the Women of the Bible, New York 2002, p.
 .9ליב טויגלס מדגישה שרבקה היא מתנת האל; ראוLieve Teugels, '"A Strong :
Woman Who Can Find?" A Study of Characterization in Genesis 24, With
Some Perspectives on the General Presentation of Isaac and Rebekah in the
Genesis Narratives', Journal for the Study of the Old Testament, 63 (1994),
)pp. 88–104 (96
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9ב ָרהָ  וְ כ ַָ> Fעַ ל ִCכְ מָ ) 'Fש ,טו( .אי ספק שהפסוק
ִמלְ  ָ7ה אֵ ֶCת נָחוֹר אֲ ִחי ְ
מעורר ציפיות אצל הקוראי ,ה בשל תזמו בואה של רבקה ה בשל היותה
בת למשפחת אברה ,ובעיקר משו ששמה הוזכר עוד קוד לכ ,לאחר
סיפור עקדת יצחק )ש כב ,כג( .וא לא די בכל אלה מוסי $הכתוב ומפרט
את מעלותיה' :וְ הַ ַ8עֲ ָר טֹבַ ת מַ ְראֶ ה ְמאֹד @ְ ת6לָה וְ ִאיQ Cא י ְָדעָ ) 'Fש כד ,טז(.
המעלה הראשונה – יופייה הרב – גלויה כמוב ג לעיני העבד ,א* המעלה
הנוגעת למצבה הגופני – 'וְ ִאיQ Cא י ְָדעָ  – 'Fגלויה בשלב זה רק לקוראי.
העבד בוודאי חש שתפילתו נענתה ,ועל כ* תעיד ריצתו לקראת הנערה )ש,
9
יז( ,הנובעת בוודאי מהתרגשות ,מהתלהבות ומתקווה.
מאחר שכל קריאה היא קריאה ליניארית ,והקוראי נחשפי לטקסט טיפיG
טיפי ,לפי סדר מילותיו ,תשובתה הראשונה של רבקה לבקשת העבד –
'ֵ Cתה אֲ ֹד ִני' )ש ,יח( – עשויה לעורר חשש אצל הקוראי שמא רבקה לא
ְ
עמדה בתנאי שהציב העבד .היא אמנ נענתה לבקשתו להגמיע אותו מכדה,
ולשבחה יאמר שהוסיפה את מילת הכבוד 'אֲ דֹנִ י' ,שלא הוזכרה בתנאי ,ובכ*
הפגינה נימוסי טובי ואדיבות ,א* החשש עשוי להתעורר משו שהיא לא
התייחסה לגמלי כלל.
ואול מיד בהמש* ,לאחר שהעבד ריווה את צימאונו ,הוסיפה רבקה
בנדיבות יוצאת דופ ַ:' :לִ גְ ַמ=ֶי Aאֶ ְ?Cב עַ ד ִא  6= ִ7לִ ְֹECת' )ש ,יט(.
10
אירמטראוד פישר העירה שהעבד נוכח לדעת שהקריטריוני שקבע מולאו,
אול הוספת המילי 'עַ ד ִא  6= ִ7לִ ְֹECת' ,המלמדת על נכונותה של רבקה
להשקות את הגמלי לרוויה ,היא כמוב הרבה מעבר למה שציפה וקיווה לו
העבד.
כידוע ,הגמל' ,ספינת המדבר' ,מסוגל להתקיי כמעט ללא שתייה ,א* כאשר
מתאפשר לו לשתות הוא מסוגל לגמוע כמות עצומה של מי – עד שליש
9

10

על ריצה כמבטאת מצב של התרגשות או התלהבות ראוYael Shemesh, 'Running in :
the Bible', Athalya Brenner-Idan and Archie Lee (eds.), Samuel, Kings and
).Chronicles (Texts and Contexts), 1, London 2017, pp. 204–237 (214–217
בנוגע להתלהבות שמפגי עבד אברה בריצתו לקראת רבקה ראו ש ,עמ' .214
Irmtraud Fischer, Women Who Wrestled with God: Biblical Stories of Israel's
Beginnings, Collegeville, Minnesota 2005, p. 51
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ממשקל גופו ,כמאה ליטרי בעשר דקות 11.א כ* ,כדי להשקות לרוויה
עשרה גמלי שנדדו במדבר נאלצה רבקה לשאוב מי רבי ,כחמש מאות
ליטרי 12.עליזה שנהרGאלרעי כתבה בהקשר זה' :אי ספק ,כי נכונותה
המידית של רבקה להשקות את האורח ואת כל גמליו משקפת את הדרישה
הפטריארכלית הקדומה מ האשה לטרוח למע הגבר ולהזינו' ,ונכונותה של
13
רבקה לשרת את הגבר הזר מלמדת 'שהיא ממלאת אחר הציפיות ממנה'.
ואול רבקה אינה מתוארת כמי שממלאת את ציפיות החברה בסצנת
השקיית הגמלי אלא ההפ* הגמור! איש אינו מצפה מנערה צעירה –
ולמעשה משו אד – למידה נדירה כזו של חסד 14.הקוראי ,כמות כעבד
אברה ,עוקבי בהשתאות 15רבה אחר הנערה הרצה בזריזות בי הבאר
לשוקת ,ממלאת כד אחר כד ומנסה להרוות עשרה גמלי.
מעבר לכ* ששאיבת המי לגמלי מלמדת על נדיבותה יוצאת הדופ של
הכלה המיועדת ליצחק ,על חריצותה ועל זריזותה ,היא רומזת לחילו$
תפקידי מגדרי בי יצחק לכלתו הנבחרת ולכ* שרבקה תהיה הדמות
הפעילה והחזקה בחייה המשותפי .כפי שהראה אורי אלטר ,יש במקרא
שלושה סיפורי שלה תבנית דומה ואפשר לשייכ לסצנת הדפוס של
סיפורי אירוסי :אירוסי יצחק ורבקה )ש כד( ,אירוסי יעקב ורחל )ש כט,

11

12

13
14

15

זוהי תופעה ייחודית לגמל .אצל כל יונק אחר שהיה גומע כמות כזו של מי ביחס למסת
הגו $היה הדבר מוביל להתפוצצות כדוריות הד ולמוות.
עמוס רובי' ,גמליו של אברה אבינו – מבט היסטורי' ,אתר אוניברסיטת ברGאיל:
http://www1.biu.ac.il/Parasha/Sarah/Robin
עליזה שנהרGאלרעי ,קוראת במקור :על אגדות עתיקות וחדשות ,חיפה  ,2016עמ' .16
בניגוד לטענת שביד ,שרבקה אמנ בעלת מידה מסוימת של חסד א* לא עשתה את
החסד לשמו אלא משו שהבינה את התועלת שתצמח לה מעשיית החסד לאיש למראה
העושר הרב שהציג בשיירת הגמלי ובמתנות שהעניק לה .ראו :אליעזר שביד,
הפילוסופיה של התנ"* כיסוד תרבות ישראל :עיו בסיפור ,בהוראה ובחקיקה של
החומש ,תל אביב  ,2004עמ'  .146ואול לפי הסיפור זכתה רבקה במתנות רק לאחר
שסיימה להשקות את הגמלי )בראשית כד ,כב(.
על תגובת עבד אברה להשקיית הגמלי בידי רבקה נמסר' :וְ הָ ִאיִ Cמ ְEָ Cאֵ ה לָ'F
)בראשית כד ,כא( .שורש שא"ה בבניי התפעל פירושו כפי הנראה תמה .ראו :מנח צבי
קדרי ,מילו העברית המקראית :אוצר לשו המקרא מאל" $עד תי"ו ,רמת ג תשס"ו ,עמ'
.1039
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א–כ( ,ואירוסי משה וציפורה )שמות ב ,טו–כא( 16.בעקבות אלטר אפשר
להצביע על הרכיבי האלה כבוני את סצנת הדפוס של סיפורי אירוסי:
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

החת )או בא כוחו( יוצא לאר) נכרייה.
הוא פוגש ש נערה )או נערות( ליד הבאר )מקור המי מסמל
פריו(.
17
הוא שואב מי למע הנערה )או הנערות(.
18
הנערה ממהרת לבית אביה )ובסיפורנו ל'בית אמה'( ,לבשר על
בואו של הזר )המספר משתמש בפעלי מה"ר ורו")(.
הזר מוזמ לסעודה.
19
הצדדי מחליטי על נישואי בי האורח )או שולחו( לנערה.

לא כל הרכיבי חייבי להופיע בכל אחד מ הסיפורי ,וברור כי לכל סיפור
יהיו הדגשי משלו וקווי אופי ייחודיי ,א* סיפור אירוסי יצחק ורבקה לבדו
כולל סטייה של ממש מהדג המוצע ,סטייה הנוגעת לתפקידי החת והכלה
ומלמדת על היפו* תפקידי מגדרי ביניה :לא החת הוא ששואב מי למע
הכלה אלא הכלה שואבת מי למע בא כוחו של החת ,שנשלח למעשה בידי

16

17

18

19

אורי אלטר' ,סצנותGדפוס במקרא וחשיבותה של קונוונציה' ,אמנות הסיפור במקרא ,תל
אביב תשמ"ח ,עמ' .77–61
בגרסה העברית הושמט רכיב שאיבת המי ,כנראה בטעות ,אול ראו בגרסה האנגלית:
 .Robert Alter, The Art of Biblical Narrative, New York 1981, p. 52בהמש*
הדיו בגרסה העברית )ש ,עמ'  (72 ,70 ,68מתייחס אלטר לשאיבת המי ולהשקיית
הצא כאל דרישת הקונוונציה .יש לציי שהרכיב של אלטר )עמ'  52בגרסה האנגלית(
גמיש ממה שהצעתי .לפי אלטר ,אחד משני הצדדי )הגבר או האישה( שואב מי.
לדעתי עדי $לייחס את הפעולה לחת ,ה משו שזו פעולה שהיינו מצפי שגבר יעשה
למע אישה ולא להפ* ,ה משו שכ* הוא בשני הסיפורי האחרי הבוני את הסוג.
לפי הצעתי ,בסיפור אירוסי רבקה יש שבירה של התבנית המקובלת.
בית הא ,תחת הצירו $המקובל 'בית אב' ,מוזכר ארבע פעמי במקרא בשלושה טקסי
מקראיי :בסיפור אירוסי יצחק ורבקה )בראשית כד ,כח( ,במגילת רות )רות א ,ח(
ובמגילת שיר השירי )שיר השירי ג ,ד; ח ,ב( .המשות $לכל הטקסטי הללו הוא
הנוכחות הנשית החזקה בה .ראוCarol Meyers, Rediscovering Eve: Ancient :
Israelite Women in Context, Oxford 2013, pp. 112–113
אלטר )לעיל ,הערה  ,(16עמ' .66

18

בחירתה של רבקה

אביו של החת .החת עצמו נעדר לגמרי מסיפור הפגישה הגורלית שליד
20
הבאר.
יש בכ* כדי לסמל את כל חייה של יצחק ורבקה :יצחק כדמות סבילה,
מושא לפעילות של אחרי )למשל בסיפור העקדה( ,לעומת רבקה כדמות
פעילה וחזקה .צדדי אופי אלה של שניה עתידי להתגלות ג בסיפור גזלת
הברכה )בראשית כז( 21.מעניי לגלות שסיפור אירוסי יצחק ורבקה מכשיר
22
דג נישואי שיש בו חילו $תפקידי מגדרי.
סיו הפרק ,המספר על אירוסי יצחק ורבקה ,מלמד עד כמה הצליחו האל
והעבד בבחירת הכלה ליצחק .רבקה מתגלה כמי שמביאה מרפא ללבו הדואב
של יצחק וממלאת את החלל שנפער בקרבו ע מות אמו .בדקות
פסיכולוגית מתואר כיצד תפסה רבקה את מקומה של חמותה ,ה בהיבט פיזי
ה בהיבט רגשי; ה באוהלה של שרה ה בלבו של יצחק' :וַ י ְִבאֶ הָ י ְִצ ָחק
הָ אֹ הֱ לָה ָָ Bרה ִאֹ Nו וַ < ִַMח אֶ ת ִר ְב ָקה וַ ְִ Eהי ל ֹו לְ ִא ָSה וַ ֶ<אֱ הָ בֶ הָ וַ ִ<ָ8חֵ  י ְִצ ָחק 9חֲ ֵרי
ִאNוֹ' )ש כד ,סז( 23.פסוק זה מאשר עד כמה היטיבו האל והעבד לבחור:

20

21

22

23

טויגלס )לעיל ,הערה  ,(8עמ'  ,99עומדת על כ* שג שמו של החת ,יצחק ,אינו נזכר
בדיווח של העבד לבני משפחתה של רבקה .העבד מכנה אותו '@ֶ  אֲ ֹד ִני' )בראשית כד ,מד
וראו ג פסוק לו( ,וא $ה מכני אותו '@ֶ  אֲ ֹדנֶי) 'Aש ,נא( .בדומה לכ* מעירה שניידר
)לעיל ,הערה  ,(2עמ'  ,47כי לב שולח את אחותו להינשא לגבר שאת שמו אינו יודע.
אלטר )לעיל ,הערה  ,(16עמ'  .69–68לגישה שונה בנוגע לדמותו של יצחק ראו :שרה
שור) ,סיפור יצחק :ניתוח ספרותי של בראשית כה –19כח  ,9עבודת דוקטור,
אוניברסיטת ברGאיל ,רמת ג תשע"ה.
חילו $תפקידי מגדרי בי איש לאשתו מצוי ג בי אחאב לאיזבל בסיפור כר נבות
'"וְ Eח ְ@ ֹEח ָֹתמוֹ" )מל"א כא  – (8סיפור כר נבות בראייה
ַ
)מל"א כא( .ראו :יעל שמש,
מגדרית' ,בית מקרא ,ס )תשע"ה( ,עמ'  .(128–117) 149–117עוד חילו $תפקידי בי גבר
ובי אישה ,א $שלא במסגרת נישואי ,מצוי בי יוס) $אובייקט מיני וקרב( ובי אשת
פוטיפר )מקרבנת ודמות של 'אנסית'( ,בסיפור יוס $ואשת פוטיפר )בראשית לט( .ראו:
יעל שמש' ,אינה ראויה להגנה :אשת פוטיפר ,חקר הסיפור המקראי והחקר הפמיניסטי
)בר' לט  ,'(20–7בית מקרא ,נה )תשע"ה( ,עמ' ) 76–46עמ'  .(63 ,48–47ואול בשני
המקרי הללו היחס לנשי שממלאות תפקיד גברי – אשת פוטיפר ואיזבל – הוא יחס
שלילי.
על מציאת תחלי $רגשי למת באמצעות יצירת יחסי קרבה חדשי ראו :יעל שמש,
אבלות במקרא :דרכי התמודדות ע אבד בספרות המקראית ,תל אביב תשע"ו ,עמ'
 ,187–171ועל רבקה כתחלי $לשרה )רעיה תחת א( ראו ש ,עמ' .181–180
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יצחק כמו נות את אישורו לבחירה שבחרו בעבורו ,להיותה של רבקה
אשתו – הנבחרת.
לסיכו ,סיפור אירוסי יצחק ורבקה מציג את רבקה ככלילת המעלות :יפת
מראה ,בעלת חסד נדיר ,חרוצה וזריזה ,אדיבה ומכניסת אורחי למופת
כחמיה לעתיד ,אברה 24.נקל להבי מדוע נבחרה בידי העבד – ובמובלע בידי
האל – לתפקידה החשוב כאשת יצחק .כמו כ היא מתוארת כאמיצה ונחושה
בהחלטתה לצאת לאר) זרה ,כנע ,ללא שהיות ,למרות הסתייגות בני
משפחתה.
רבקה כבוחרת
ראינו לעיל כי רבקה נבחרה בידי האל ובידי עבד אברה בזכות תכונותיה
הנעלות וכ בזכות ייחוסה למשפחת אברה .לדעתי ,נוס $על שלל תכונותיה
הטובות של רבקה שהוזכרו לעיל והצדיקו את בחירתה ,מתבלטת עוד תכונה
שאפשרה לרבקה לבחור נכוחה בחירות גורליות בצמתי חשובי בחייה
ובחיי האומה – היותה בעלת אינטואיציה חדה .נראה שאינטואיציה זו היא
הסיבה להחלטיות שבה פועלת רבקה ברוב הופעותיה על במת העלילה ,שלה
25
קרא עדי שטייזנל) 'הביטחו השל במה שהיא עושה'.
' ַוֹEאמֶ ר :אֵ לֵ'' – בחירתה של רבקה להינשא ליצחק )ש ,נח(
רבקה היא האישה היחידה במקרא שבני משפחתה שאלו אותה על נכונותה
ללכת מעמ כדי להינשא .אמת ,כנהוג בחברה המקראית הפטריארכלית
אביה ואחיה נותני את הסכמת לנישואיה ,ולא נמסר כי ביקשו את
הסכמתה לכ* או נועצו בה ,אול לאחר שהעבד מבקש שלא יעכבו אותו
אלא ישלחו אותו לאלתר ע הכלה ,בניגוד לכוונת להמתי ימי או
עשור – שה כפי הנראה שנה או עשרה חודשי – 26מסופר כי ה מחליטי

24

25
26

על הכנסת אורחי במקרא ועל ייחודה של רבקה כמכניסת אורחי ראו :רבקה רביב,
'נשי ונערות מכניסות אורחי במקרא' ,ישראל רוזנסו )עור*( ,יעלה הדס :נערות
ונערות – עיוני מקראיי ,מעלה מכמש תשס"ה ,עמ' .(47–46) 55–43
עדי שטיינזל) ,נשי במקרא ,3תל אביב  ,1987עמ' .22
מרבית התרגומי המודרניי מתרגמי כמה ימי ,עשרה ימי ,וכ* מפרשי ג רוב
החוקרי המודרניי ,אול בעיניי נראית הדעה הרווחת בקרב מדרשי האגדה והפרשני
המסורתיי שהכוונה לשנה )כמשמעות 'ימי' בויקרא כה ,כט ואולי ג בשמואל א כז,
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ֹאמר 6נִ ְק ָרא ַלַ8עֲ ָר וְ ִנ ְCאֲ לָה אֶ ת ִDיהָ ' )ש ,נז(.
להשאיר את הבחירה בידיה' :וַ < ְ
אפשר להבי את היסוס :פרדה כזו ,שילוחה של הבת והאחות למקו רחוק
כל כ* בידיעה שייתכ שלא ישובו לראותה ,היא בוודאי קשה רגשית,
ובמיוחד קשה לכלה הצעירה ,הנפרדת מכל המוכר לה .תקופת אירוסי
ארוכה נועדה לא רק לצייד את הכלה בנדוניה נאה אלא שימשה ג תקופת
מעבר שבה הנערה התרגלה אטGאט לרעיו הפרדה מחייה כפי שהיא מכירה
אות ולכ* שהיא עומדת לפתוח פרק חדש ,קל וחומר כאשר הנישואי
כרוכי בהגירה לאר) אחרת .ספורנו הסביר יפה בפירושו לפסוק נה"' :ימי
או עשור" – שתתישב דעתה בהדרגה ללכת אל אר) אחרת ולא יהיה זה לה
פתאו כי השתנות הפתאומי לא יסבלהו הטבע'.

ז( או עשרה חודשי .כ* למשל מדרש אגדה ]בובר[ ,בראשית כד ,נה; רש"י ,רד"ק וחזקוני
על אתר ורשב" לבראשית כד ,נח; מ ,א; מא ,ד .מהחוקרי המודרניי ראו למשל:
;Gordon J. Wenham, Genesis 16–50, 2 (WBC), Dallas, Texas 1994, p. 150
 .Robert Alter, Genesis, New York 1996, p. 121ראשית ,לא מוב מדוע יזדעק
העבד למשמע בקשה שתעכב אותו לכל היותר בעשרה ימי .כ סביר פחות בעיניי שבני
משפחת רבקה יפתחו דבריה בימי מספר ואחר כ* יוסיפו על מה שהוצע קוד לכ –
עשור .מדרכי משא ומת נראה יותר שיפתחו בזמ הממוש* יותר ולאחר מכ יפחיתו
ממנו – שנה ,עשרה חודשי .כמו כ תעודות נישואי מהמזרח הקדו מגלות שהיה פער
זמני בי שלב האירוסי ,שבו שול המוהר לאבי הכלה ,ובי הנישואי עצמ ,שבה
נמסרה הכלה לחזקתו של החת .ראו :איילה משאלי' ,תשב הנער אתנו ימי או עשור,
אחר תל*' ,ד $שבועי ,אוניברסיטת ברGאיל) 262 ,פרשת חיי שרה ,תשנ"ט(:
 .http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/sarah/mas.htmlראו ג :לאה יעקבז ,מעמדה
המשפטי של הא במזרח הקדו ובמקרא ,ירושלי תשע"ז ,עמ'  ,228הכותבת שעל פי
מקורות משפטיי מסופוטמיי אפשר ללמוד שהנערה נשארה בבית אביה לאחר
תשלו המוהר בעבורה .ראו ג את ההפניות ביבליוגרפיות ש ,בהערה  .36–35על פער
החתי ראו
הזמ שבי אירוסי ובי נישואי בישראל הקדומה ,באר נהריי וא $בחוק ִ
ג :רולנד דהGוו ,חיי יוGיו בישראל בימי המקרא ,א ,תל אביב  ,1969עמ'  .41כפי
שטוע ניס רובי' :בחברה שמקפידה על הפרדה בי המיני לפני הנישואי נהוגה
בדר*Gכלל תקופת אירוסי ,שהיא מצב ביניי .המעבר הוא לא דיכוטומי :רווקות –
נישואי ,אלא טריכוטומי :רווקות – אירוסי – נישואי' )ניס רובי ,שמחת החיי:
טקסי אירוסי ונישואי במקורות חז"ל ,תל אביב תשס"ד ,עמ'  .(27כפי שהוא כותב
)ש ,עמ'  ,(28–27בחברה כזו האירוסי ,שה מצב לימינלי שבי רווקות לנישואי,
אורכי זמ רב ומשמשי תקופת ביניי להכנות לחיי הנישואי ולהסתגלות אליה.
לפי המשנה ,כתובות ה ,ג' :נותני לבתולה שני עשר חודש משתבעה הבעל לפרנס את
עצמה'.
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אסתר פוקס תיארה את רבקה כצייתנית בקבלתה את ההחלטה שהחליטו
בעבורה אביה ואביה ,שתצא לאר) זרה ותינשא ש 27,אול רבקה מגלה
דווקא עצמאות ונחישות כאשר היא מביעה את החלטתה ללכת ע עבד
אברה ללא עיכובי ,ויש להניח שהפתיעה את בני משפחתה ,שקיוו לעכב
את הפרדה ממנה' .אֵ לֵ'' )ש ,נח( ,השיבה רבקה למשפחתה ,ותשובתה
6מ@ֵ ית ?בִ י) 'Aש יב,
6מֹ Nול ְַד ְִ AE
9ר ְצִ A
מהדהדת את צו ה' לאבר' :לֶ' לְ  Aמֵ ְ
9ב ָר' )ש ,ד( .בנכונותה לעזוב את ארצה,
א( ואת ביצועו בידי אבר' :וַ ֵ<לֶ' ְ
28
את מולדתה ואת בית אביה )או בית אמה( רבקה צועדת בעקבות אברה,
אלא שאברה התנתק מעברו בצו ה' ואילו רבקה עושה זאת בצו לבה,
ובמילי אחרות – מתו* תחושה אינטואיטיבית חזקה שזהו הדבר הנכו
לעשות.
מנח פרי הציע שרבקה לא ידעה שעבד אברה הוא רק שליח ,ובטעות
סברה שהוא החת המיועד לה 29.לפי הניתוח שלו את הסיפור ,היא התרשמה
לטובה מהגבר שעל יד הבאר ,שהגיע ע עשרה גמלי ,ריבוי המעיד על מצב
כלכלי אית ,והציעה להשקות ג את גמליו כדי לעכב אותו במחיצתה וכדי
להרשי אותו .את בקשת העבד שתשקהו מכדה ,פעולה המצריכה קרבה
גופנית ,ראה פרי כפלרטוט שרבקה נענתה לו 30.לפי פירושו ,רבקה לא שמעה
9ב ָרהָ  אֲ ֶCר
את דברי הכרת התודה שאמר העבד לה' – '@ָ ר '6ה' אֱ Qהֵ י אֲ ֹדנִי ְ
Qא עָ זַב ַח ְס> ֹו וַ אֲ ִמֹ Eו מֵ ִע אֲ ֹד ִני ?נֹ כִ י @ַ >ֶ ֶר' נ ַָחנִ י ה' @ֵ ית אֲ חֵ י אֲ דֹנִ י' )ש כד,

27

28

29

30

Esther Fuchs, 'Structure, Ideology and Politics in the Biblical Betrothal TypeScene', Athalya Brenner (ed.), A Feminist Companion to Genesis, Sheffield
)1993, pp. 273–281 (275
על ההקבלה שבי רבקה לאברה ראו למשלDanna Nolan Fewell and David M. :
Gunn, Gender, Power, and Promise: The Subject of the Bible’s First Story,
Nashville 1993, p. 73; Menorah Rotenberg, 'A Portrait of Rebecca: The
Devolution of a Matriarch into a Patriarch', Conservative Judaism, 54 (2002),
 ;pp. 46–62טויגלס )לעיל ,הערה  ,(8עמ'  ;102 ,98–97פריימרGקנסקי )לעיל ,הערה ,(8
עמ'  ;14–13פישר )לעיל ,הערה  ,(10עמ'  .53 ,49רוטנברג )ש ,עמ'  (46מציגה את רבקה
ככפילה של אברה.
מנח פרי' ,עזר כנגדו :רבקה וחתנה העבד והקואליציה של אלוהי ע הנשי בסיפור
המקראי' ,אלפיי) 29 ,תשס"ו( ,עמ' .278–193
ש ,עמ' .207–206
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כז( – משו שהעבד אמר אות בלבו .לפיכ* היא לא הבינה שהוא רק עבד
31
שנשלח במצוות אדונו ולא החת המיועד לה.
פירושו של פרי אמנ מרתק ומקורי ,א* קשה לומר שהוא עולה מ
הכתובי 32.הצעת פרי הופכת את עבד אברה ממשרת נאמ 33,שטרח את
כל הטרחה הזו בעבור הצלחת שליחותו ,למי שמעל בתפקידו כאשר העז
לפלרטט ע הכלה המיועדת לב אדונו .יתרה מזאת ,הצעת פרי שהעבד אמר
בלבו את דברי ההודיה לה' על שהנחה אותו לבית אדונו אינה עולה מ
הכתוב ,שאינו מוסי $את המילה 'בלבו' .העבד א $מקדי לאמירה קידה
והשתחוויה לה' )ש ,כו( .יוצא מכ* שהוא נת פומבי לרגש הכרת התודה
שלו לה' ולא שמר את הדברי בלבו ,מה שמחזק את ההנחה שג ההודיה
המילולית לה' הייתה פומבית .רבקה שמעה את דברי העבד שה' הנחה אותו
לבית אחי אדונו ומיהרה לבית אמה כדי לספר '>ְַ 7בָ ִרי הָ אֵ =ֶה' )ש ,כח(.
על פגישת הראשונה של יצחק ושל רבקה מסופר כי יצחק נשא את עיניו
וראה גמלי באי )ש ,סג( ,ורבקה ,שא $היא נשאה את עיניה ,ראתה את
יצחק )ש ,סד( .תגובתה – נפילתה מעל הגמל – בוודאי כדי לחלוק כבוד

31

32

33

ש ,עמ'  .208השוו ליאיר זקובי) ואביגדור שנא' ,מה אירע בי רבקה לעבד אברה
בדרכ מחר?' ,לא כ* כתוב בתנ"* ,תל אביב  ,2004עמ'  .222–212ואול בשונה מפרי
ה לא ייחסו לסיפור המקראי כוונה לתאר את רבקה כמי שהתאהבה בעבד אלא הציעו
שבסיפור המקראי יש מגמה פולמוסית נגד מסורת עממית קדומה ובוטה ,שסיפרה
להשערת שהעבד הערי על אדונו וטימא את הכלה המיועדת לב האדו .רמזי
לקיומה של מסורת קדומה כזו ה מצאו בספרות הבתרGמקראית ,המספרת על אבד
בתוליה של רבקה בשל נפילתה מהגמל ועל חשדו של יצחק שהעבד בא על רבקה במהל*
המסע.
וכ ראו ביקורת על ניתוחו של פרי :עבי קלדרו' ,רבקה – מבט אישי נועז' ,לאה מזור
)עורכת( ,על מקרא ,הוראה וחינו*:
archive.today/20121130021234/mikrarevivim.blogspot.com/2011/12/blog .post_18.htmlאמנ בניגוד לטענתה שהעבד זק ,נראה שהתואר 'זְ ַק @ֵ יתוֹ' )בראשית
כד ,ב( אינו מעיד על היות העבד ישיש אלא על מעמדו הבכיר של העבד ,כמובא אצל
קדרי )לעיל ,הערה  ,(15עמ'  .260ע זאת סביר להניח שהעבד לא היה אד צעיר אלא
אד מבוגר שמאחוריו שני רבות של ותק בשירות אברה.
גונקל אפיי אותו כאב טיפוס של 'עבד זק ונאמ' .ראו :הרמ גונקל ,אגדות בראשית:
מבוא לספר בראשית – ספרות המקרא ,ירושלי תשנ"ח ,עמ' .51
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ליצחק 34,עוד לפני שביררה את זהותו ,מלמדת לדעתי על האינטואיציה
החזקה ועל ההבנה המפציעה בה שזהו הגבר שלו היא מיועדת.
'מי הָ ִאי Cהַ ָ=זֶה הַ הֹ לֵ'
כדי לוודא שאכ כ* הוא שאלה רבקה את העבדִ :
אתנ) '6ש ,סה( ,ולמשמע תשובתו' :ה6א אֲ דֹנִ י' )ש( ,לקחה את
@ַ ֶָ Wדה לִ ְק ָר ֵ
צעיפה והתכסתה בו .מרבית המפרשי והחוקרי מפרשי את פעולת
הכיסוי בצעי $כמעידה על צניעות ,אול ג'ק ששו ,שקרא את הסיפור לאור
קונוונציות של נישואי שהתקיימו בחברה הגבוהה במזרח הקדו ,הציע
היבט אחר הקשור לכיסוי בצעי :$בתרבויות המזרח הקדו כלות היו עשויות
להיות מכוסות בצעי $בידי החת לעתיד או בידי בא כוחו ,פעולה שסימלה
אולי את בעלות החת על הכלה או את בתוליה של הכלה שהחת עתיד
35
לבתק.
ששו הביא כמה וכמה עדויות לכיסוי הכלה והתמקד בדוגמה על הנסיכה
שיבתו מימחד ,שנישאה במאה השמונה עשרה לפני הספירה לזימרילי ,מל*
מארי ,ובסיפור אירוסיה ,הדומה בפרטי רבי לסיפור אירוסי רבקה ,כולל
כיסויה בצעי .$ששו הצביע על הייחוד של רבקה בהשוואה לדיווחי
האחרי על כלות במזרח הקדו שחתנ או בא כוחו כיסה אות בצעי,$
ולעומת רבקה היא שנקטה יזמה וכיסתה עצמה בצעי .$יוצא מכא שרבקה
היא ששולטת באירוע ,כיאה לאופייה העצמאי והנמר) 36.יש כא המש*
לחילו $התפקידי המגדרי שמצאנו בסצנת שאיבת המי :האישה שבחרה
ללכת אחר העבד כדי להינשא לאדונו מבטאת את בחירתה בנישואי הללו
ג בכסותה את עצמה בצעי ,$ובכ* ממלאת את תפקידו של החת או בא
כוחו .אפשר אולי להבי מדוע קבלה אליזבת קיידי סטנטו על שלוש המילי
'וַ < ִַMח אֶ ת ִר ְב ָקה' )ש ,סז( ,וטענה שמוטב היה להשמיט 37.נראה שאי
הכתוב הול בעיניה את אופייה החזק והעצמאי של רבקה.

34
35

36
37

בדומה לנפילת נעמ לפני גחזי )מל"ב ה ,כא( ,וראו ג שמ"א כה ,כג.
Jack M. Sasson, 'The Servant's Tale: How Rebekah Found a Spouse', JNES, 65
)(2006), pp. 241–265 (241
ש ,עמ' .265
Elizabeth Cady Stanton, The Woman's Bible, New York 1999, Part I, p. 47
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'וְ ִרבְ ָקה אֹהֶ בֶ ת אֶ ת יַעֲ קֹב' )ש כה ,כח(
עשרי שנות עקרות חלפו על רבקה מאז נישאה ליצחק ,א* המקרא עובר
בשתיקה על רגשותיה בנוגע לכ* .זאת בניגוד לפירוטו על כמיהת של שלוש
האימהות האחרות של האומה – שרה ורחל – שהיו א $ה עקרות ,ושל
לאה ,שחוותה עקרות זמנית .בנוגע לכל אחת מה מספרת התורה על
כמיהתה לבני ועל הפעולות שנקטה כדי לזכות בה .לא כ* רבקה .הא
נוכל ללמוד מכ* שרבקה לא ראתה בלידת בני את התכלית היחידה
לקיומה? 38על כל פני ,יצחק הוא שהתפלל בעבור אשתו העקרה 39,ואולי

38

39

פיואל וגא )לעיל ,הערה  ,(28עמ'  .73בניגוד לרחל ,שהביעה רצו למות א לא ייוולדו
לה בני – 'הָ בָ ה =ִ י בָ ִני וְ ִא 9יִ  מֵ ָתה ?נֹ כִ י' )בראשית ל ,א( – רבקה הביעה מצוקה
וכנראה רצו למות לא בשל עקרותה אלא דווקא בשל הריונה הקשה ,וכ הביעה מאיסה
בחייה שני רבות אחר כ* בשל נשותיו של בנה הבכור .על מצוקתה בזמ הריונה
מסופר' :וַ < ְִתרֹצֲ צ 6הַ @ָ ִני @ְ ִק ְר@ָ  Fוַ ֹEאמֶ ר ִא  ֵ7לָ ָNה ֶTה ?נֹ כִ י' )ש כה ,כב( .רש"י על
אתר מבאר את שאלתה"' :למה זה אנכי" – מתאוה ומתפללת על ההריו' .לפי פירוש
ראב"ע רבקה 'שאלה הנשי שילדו א אירע לה ככה ,ותאמרנה לא; וזה טע
"ותאמר :א כ" הדבר והמנהג" ,למה זה אנכי" בהריו משונה' .ואול נראי דברי
רמב" ,המזכיר את שני הפירושי הללו ומתנגד לה .לפי הצעתו ,רבקה הביעה מאיסה
בחייה בעקבות תלאות ההיריו' :והנכו בעיני ,כי אמרה" :א כ" יהיה לי "למה זה
אנכי" בעול?! הלואי אינני ,שאמות או שלא הייתי! כטע "כאשר לא הייתי אהיה" וגו'
)איוב י ,יט(' .וכ תרגו הפשיטתא' :למה זה חיה אנכי' )ציטוטי רש"י ,ראב"ע ורמב"
]וכ הציטוטי מרד"ק ורשב" בהמש* העבודה[ לקוחי ממקראות גדולות – הכתר,
בראשית חלק ב ,מהדורת מנח כה ,רמת ג תש"ס( .כארבעי שנה לאחר מכ התלוננה
Qקחַ יַעֲ קֹב ִא ָSה ִמ@ְ נוֹת חֵ ת ָ7אֵ =ֶה
רבקה בפני יצחק'ַ :ק ְצ ִEי בְ חַ <ַי ִמ ְDנֵי @ְ נוֹת חֵ ת ִא ֵ
?ר) לָ ָNה =ִ י חַ <ִי' )בראשית כז ,מו( .למרות הצד המניפולטיבי בטרוניה שלה,
ִמ@ְ נוֹת הָ ֶ
שנועדה לגרו ליצחק לשלח את יעקב ללב כדי להג על חייו ,נראה שהביעה רגשות
אמתיי ,שהרי בנות חת אכ גרמו לה למורת רוח )בראשית כו ,לה( .על האנלוגיה שבי
רחל ובי רבקה ראו :יעל שמש' ,דמותה של רחל :מרעיה אהובה לא האומה' ,עיוני
מקרא ופרשנות ,ט )תשס"ט( ,עמ' .(98–94) 110–81
בניגוד לדבריי ,המדרש למד מ הפסוק 'וַ < ְֶע ַEר יִ ְצחָ ק לה' לְ נֹ כַח ִא ְֹ ECו  ִ7י עֲ ָק ָרה ִהוא'
)בראשית כה ,כא( שג יצחק וג רבקה התפללו .המדרש מפרש את המילה לְ נֹ כַח מלשו
ממול )כדוגמת שמות כו ,לה(' :שהיתה היא מתפלל בצד זה והוא מתפלל בצד אחר'
)מדרש אגדה ]בובר[ בראשית פרק כה סימ כא( .וכ רש"י בפירושו לבראשית כה ,כא:
'זה עומד בזוית זו ומתפלל ,וזו עומדת בזוית זו ומתפללת' .ואול הפסוק אינו מזכיר
תפילה של רבקה ,כ* שג א נפרש 'נֹ כַח' במשמעות ממול ,נראה יותר פירושו השני של
רד"ק' :כי בשעת התפלה היה עומד לנכחה ,כדי שיכו לבו עליה' .אול סביר יותר
פירושו הראשו של רד"ק' :לעומת אשתו ,כלומר ,שלא יצטר* לקחת לו אשה אחרת
להוליד ממנה; לפיכ* התפלל מאד בעבורה ,שית לו האל ממנה ב' .וכ רשב"' :לנכח –
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אפשר לראות בכ* המש* לחילו $התפקידי המגדרי בי יצחק לרבקה ,שהרי
יצחק מקבל עליו את התפקיד שברוב הסיפורי על פקידת עקרות נית
לאישה.
בניגוד לשלוש האימהות האחרות ,רבקה לא הציעה את שפחתה ליצחק.
נראה שג יצחק לא שקל נשיאת אישה אחרת אלא התפלל לזרע מאשתו
רבקה )ש ,כא( .ייתכ כי השוני הזה בהנהגת יצחק ורבקה לעומת שאר
אבות ואימהות האומה נובע מהידיעה הברורה של שניה כי רבקה היאGהיא
הנבחרת.
בתו עקרות ממושכת של עשרי שנה ילדה רבקה תאומי .בניגוד לא
הראשונה ,שרה ,שהגנה על מעמדו של בנה שלה ,יצחק ,מפני ב צרתה ,הגר,
רבקה היא א שני הבני – הדחוי והנבחר – עשיו ויעקב ,והיא החליטה
החלטה עצמאית) 40השונה מהחלטת איש ,Fיצחק( בנוגע לשאלה מי משני
בניה הוא הראוי לאהבתה ולברכת יצחק.
א $א אפשר להסתייג מא המעדיפה אחד מבניה על ב אחר ,נראה כי
המספר המקראי סומ* ידיו על בחירתה של רבקה .אהבת יצחק את עשיו היא
אהבה התלויה בדבר ִ7' ,י צַ יִד @ְ ִפיו' )ש ,כח( ,שפירושו כנראה שציד בפיו של
יצחק :יצחק נהנה לאכול מבשר הציד שצד עשיו 41.לעומת זאת הסיבה
להעדפת רבקה את יעקב אינה נמסרת ,והרוש המתעורר הוא שהיא נקייה

40

41

בשביל'; קדרי )לעיל ,הערה  ,(15עמ'  ,715מפרש את המילה 'לנכח' בפסוקנו במשמעות
על דבר ,בעניי .לפי ספר הישר ,תחילת פרק אחד עשר ,רבקה היא שהאיצה ביצחק
להתפלל בעבורה ,ובעקבות זאת יצאו שניה לאר) המוריה להתפלל ש ולדרוש את ה'.
ראו ספר הישר ]מהדורת יוס $ד ,ירושלי  ,1986עמ' .[130
לעומת זאת לפי ספר היובלי אברה הוא שהודיע לרבקה כי יעקב הוא הב הנבחר ,א$
שג לפי ספר היובלי רבקה אהבה את יעקב מעשיו עוד קוד לפניית אברה אליה.
ראו :ספר היובלי יט ,ז ,טז–לא ]מהדורת כהנא ,כר* א ,תל אביב תש"* ,עמ' רס–רסא[.
ראו בראשית כז ,ג–ד ,וכ לפי בראשית רבה ]מהדורת תיאודורGאלבק[ ,תולדות ,סג כח,
ד"ה 'ויאהב יצחק'; מדרש אגדה ]בובר[ ,בראשית כח ,כח; ומהפרשני המודרניי ראו
למשל ; Gerhard von Rad, Genesis (OTL), London 1963, p. 261 :ונהא )לעיל,
הערה  ,(26עמ'  .177לפי פירוש אחר 'כי ציד בפיו' – של עשיו ,שהיה מסובב את אביו
בכחש ומעמיד פני צדיק ,ראו למשל מדרש תנחומא ]ורשה[ ח ,ח ,ד"ה 'ויהי כי'.
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מפניות אישיות כגו זו של יצחק ,ונובעת מהיכרות מעמיקה של רבקה את
אופיי של שני בניה ,שהמספר מנגיד ביניה מרגע לידת.
רבי מהפרשני והחוקרי מסבירי כי רבקה העדיפה את יעקב על עשיו
ג משו שידעה שיעקב נבחר בידי ההשגחה ,על פי דבר האל ששמעה בזמ
הריונה הקשה' :וְ ַרב יַעֲ בֹ ד צָ ִעיר' )ש כה ,כג( ,שרגילי לפרשו :הגדול יעבוד
את הצעיר .ואול בצדק טע רד"ק בפירושו על אתר' :לא זכר עמה מלת
"את" שהיא מורה על הפעול .והנה הדבר מסופק ,ולא באר מי יעבוד את
חברו ,הרב את הצעיר או הצעיר את הרב' .כלומר דבר האל לרבקה ,שהוא
אורקל ,הוא חידתי ואינו מבהיר מי יעבוד את מי ,שהרי לפי סגנו
בסגנו ַ
המקרא במשפט שיש בו נושא ,פועַ ל ומושא ,הנושא יכול להופיע בסו$
המשפט והמושא בתחילתו ,על דר* 'מַ יִ ִEבְ עֶ ה אֵ ) 'Cישעיה סד ,א(' ,חֲ בֹל
'חִ ָPאי
י ִָCיב ָר ָCע' )יחזקאל לג ,טו(' ,הַ 6וֹת ְַ EחֹCב לְ ֹ Cונֶ) 'Aתהלי נב ,ד(ַ ,
ְַ Eר>ֵ ָ $רעָ ה' )משלי יג ,כא(' ,אֲ בָ נִ י ָCחֲ ק 6מַ יִ' )איוב יד ,יט( ועוד.
C6נֵי לְ א; ִNי
'Cנֵי ג ֹויִ ְ@בִ ְטנֵ' ְ
כפי שמלשו הדברי שנאמרו קוד לכְ :
ִמ ֵNעַ יִ' יִֵ ָDרד6 6לְ אֹ ִמלְ אֹ  יֶאֱ מָ )' )בראשית כה ,כג( לא מתחוור מי יגבר על
מי ,כ* נותרת העמימות על כנה ג בהיגד החות את דבר הנבואה' :וְ ַרב
יַעֲ בֹד צָ ִעיר' )ש( 42.יוצא מכא שרבקה מפרשת את דבר ה' פירוש
אינטואיטיבי ומבינה מדעתה מיהו הראוי יותר לאהבתה.
בהמש* א $תשפיע רבקה על האופ שבו יתקיי דבר ה' החידתי .כפי שכתב
ליאו קאס:
רבקה שאלה על אודות מצבה הנוכחי והאישי ,ואילו ה' משיב לה על
אודות העתיד ,ובמקו תשובה אישית ,נות פרשנות "פוליטית":
הוא מדבר על שתי אומות שברחמה ועל שני עמי שיצאו ממנה ][...
42

ראו למשל :פריימרGקנסקי )לעיל ,הערה  ,(8עמ'  ;16יאיר זקובי)' ,אביע חידות מני קד':
חידות וחלומותGחידה בסיפורת המקראית ,תל אביב תשס"ו ,עמ'  ;97ליאו קאס ,ראשית
חכמה :קריאה בספר בראשית ,ירושלי תש"ע ,עמ'  ;378–377יאשיהו )יושי( פרג'ו,
'למה תתענו ה'?' :מעורבותו של אלוקי בשקרי ובהטעיות בסיפור המקראי ,עבודת
דוקטור ,אוניברסיטת ברGאיל ,רמת ג תשע"ד ,עמ'  ;47–46שור) )לעיל ,הערה  ,(21עמ'
.74–72
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שושלת אחת ,לכל היותר ,מבי צאצאיה ,תשתיי* לדרכו של
43
אברה.
משו כ* 'רבקה מגיעה ללידה כשעיניה נשואות לטווח הרחוק ,בדאגה
לעתיד ולא רק לענייני של כא ועכשיו .מבחינה זו היא שונה מבעלה
44
שסדרי העדיפויות שלו יתבססו על סיפוקי מיידיי יותר'.
'וְ עַ ָEה בְ ִני ְCמַ ע @ְ קֹלִ י' )ש כז ,ח( – הבחירה לרמות כדי לתק
בפרק כה מסופר על אהבת יצחק את עשיו ואהבת רבקה את יעקב ,א* לא
מתוארת כל אינטראקציה בי ההורי לילדיה .לעומת זאת בפרק כז יש
אינטראקציה בי רבקה ליעקב ובי יצחק לעשיו וליעקב ,א $שהאינטראקציה
שבי יצחק ליעקב היא בזהותו הבדויה של יעקב כעשיו .יצחק ,האוהב את
עשיו בכורו ,בוחר לבר* אותו לפני מותו ,א* תולה את הברכה בבשר ציד
שיביא לו עשיו .הפרק פותח במילי' :וַ י ְִהי  ִ7י ז ֵָק י ְִצ ָחק וַ ִEכְ הֶ י ָ עֵ ינָיו מֵ ְראֹ ת'
45
)ש ,א( ודומה בעיניי כי לעיוורו הפיזי מצטר $עיוורו פיגורטיבי ,רוחני,
שהרי מיד לאחר מכ נאמר כי הוא קורא לעשיו בנו הגדול ומודיע לו על
רצונו לברכו.
בחינת כינויי הבני בפרק ביחס לרבקה יכולה ללמד על העדפתה הברורה
של רבקה את יעקב 46:רבקה מכנה את יעקב '@ְ נִ י' )ש ,ח ,יג ,מג( וג המספר
43
44
45

46

קאס ,ש ,עמ'  .377ההדגשות במקור.
ש ,עמ' .379
ראו גNahum Sarna, Genesis (JPS Torah Commentary), Philadelphia 1989, :
 ;p. 190ברונר )לעיל ,הערה  ,(2עמ'  .15לעומת זאת מפרש רשב"' :ותכהינה עיניו – מ
הזקנה ,כמו שמצינו בספר שמואל "ועיניו החלו כהות" )שמ"א ג ,ב(' .מוב כי הסיבה
הטבעית לכהות העיניי ,ה של יצחק ה של עלי ,היא זקנת ,א* נראה לי שמעבר
לסיבה הטבעית הכתוב מבקש לאפיי לפחות את יצחק כמי שאינו רואה נכונה את טיב
בנו עשיו .א $דעת זקני ,מבעלי התוספות ,קושרי את עיוורונו של יצחק לאהבתו את
עשיו ,א* הקשר הסיבתי שה מציעי הפו* ממה שהצעתי .לפי הסברי ,מאחר שהיה
יצחק עיוור )פיגורטיבית( אהב את עשיו ,ואילו לפי הסבר ,מאחר שאהב את עשיו –
בשל שוחד הבשר שהיה מביא לו עשיו – נהיה עיוור' :ותכהי עיניו מראות משו שאהב
עשו כי ציד בפיו וכתיב "כי השחד יעור"' )מקראות גדולות ,חומש בראשית ]מהדורת
הרב אברה י' ראזענברג ,ב ,ניו יורק תשנ"ד[(.
לעומת זאת חמיאל וא $ברונר מציגי את רבקה כא אוהבת ליעקב ולעשיו כאחד .ה
למדי זאת ה מכינויה 'אֵ  יַעֲ קֹ ב וְ עֵ ָBו' בבראשית כח ,ה ,ה מדבריה ליעקב' :לָמָ ה
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מכנה אותו '@ְ נָ) 'Fש ,ו ,טו ,יז ,מב( .אמנ פעמיי מכונה ג עשיו בפי
כ'@נָ Fהַ ָMטָ ' )ש ,טו ,מב(,
המספר ְ'@נָ Fהַ ָ:דֹל' לצד כינוי יעקב מיד בהמש* ְ
'?חי) 'Aש ,ו ,וכ* ג
אול רבקה עצמה אינה מכנה את עשיו 'בני' אלא ִ
47
כאשר היא מזהירה את יעקב מפני כוונות עשיו להרגו ,ש ,מב(.
מעניי שא $שרבקה מתוארת בסיפורי שהיא מוזכרת בה כמי שיוצרת
זיקה ע דמויות רבות יחסית לדמות נשית 48,לאור* כל המסופר עליה לא
נמסר על כל אינטראקציה בינה ובי בנה הבכור ,עשיו .אי כל שיג ושיח בינה
ובינו ,וכפי שרבקה ביכרה את יעקב על פני עשיו ,ניכר שעשיו מבכר את אביו
על פני אמו .העדפתו את אביו עולה בבירור מהמסופר' :וַ < ְַרא עֵ ָBו  ִ7י ָרעוֹת
?ביו .וַ ֵ<לֶ' עֵ ָBו אֶ ל י ְִָ Cמעֵ אל וַ < ִַMח אֶ ת ָמחֲ לַת @ַ ת
ְ@נוֹת  ְ7נָעַ  ְ@עֵ ינֵי י ְִצחָ ק ִ
9ב ָרהָ  אֲ חוֹת נְבָ יוֹת עַ ל נ ָָCיו ל ֹו לְ ִא ָSה' )ש כח ,ח–ט( .א $על
ִי ְCמָ עֵ אל @ֶ  ְ
פי שהתורה מוסרת על נשות עשיוַ ' :ו ְִ Eהיֶי ָ מֹ ַרת ר6חַ לְ י ְִצ ָחק 6לְ ִר ְב ָקה' )ש
כו ,לה( ,עשיו מחשיב רק את דעתו של אביו בעניי זה ,ובעוד יעקב עושה
דרכו לשאת אישה ממשפחתה של אמו )ש כח ,ב ,ה( ,עשיו נושא אישה
49
ממשפחת אביו )ש ,ט(.

47

48

49

אֶ ְַ7Cל Cְ ַ:נֵיכֶ יוֹ אֶ חָ ד' )ש כז ,מה( ,שעולה מה דאגה ג כלפי עשיו .ראו :ח"י
חמיאל' ,א יעקב ועשו )בראשית כ"ח ,ה(' ,בית מקרא ,לב )תשמ"ז( ,עמ' ;344–332
ברונר )לעיל ,הערה  ,(2עמ'  .15–14ע זאת חמיאל )ש ,עמ'  (344מזכיר את דברי רד"ק
לפסוק 'אֵ  יַעֲ קֹב וְ עֵ ָBו' ,שלפיה הקדי הכתוב יעקב לעשיו מפני שרבקה אהבה את
יעקב יותר מאשר את עשיו.
ג יצחק מכנה את עשיו ,בנו המועד ְ@' ,$נִ י' ,ה כאשר הוא משוחח ע עשיו )בראשית
כז א ,לז( ה כאשר הוא סבור בטעות שהוא משוחח עמו )ש ,כ–כז( .לעומת זאת בדברו
על יעקב ועל זרעו ה מכוני בפיו '@ְ נֵי ִא) 'A ֶNש ,כט( .השווSharon Pace :
Jeansonne, The Women of Genesis: From Sarah to Potiphar's Wife,
Minneapolis 1990, p. 66
יש אינטראקציה בי רבקה ובי הדמויות האלה :עבד אברה' ,בית ִאמה' – כלומר אחיה
ואמה ,המינקת שלה ונערותיה המצטרפות אליה במסעה לכנע ,א $שלא מתואר קשר
מילולי ביניה )בראשית כד( ,יצחק ויעקב .כמו כ יש אינטראקציה בינה ובי ה' ,היות
שהיא הולכת לדרוש אותו בעקבות הריונה הקשה )בראשית כה ,כב(.
עשיו אמנ מנסה לשפר את מעמדו בעיני אביו ונושא לאישה את בת ישמעאל ,א*
בפעולה זו הוא מזהה עצמו ע הגנאלוגיה שנדחתה .ראו :פישר )לעיל ,הערה  ,(10עמ'
.64
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זאת ועוד ,ההבנה כי עשיו מחשיב רק את דעת אביו מתחדדת לאור העובדה
שבפסוק הקוד למידע שנמסר על עשיו ,שנשא אישה נוספת ממשפחת
?ביו וְ אֶ ל ִאֹ Nו וַ ֵ<לֶ' >ֶ ַDנָה אֲ ָר' )ש,
אביו ,מסופר על יעקב' :וַ < ְִַ Cמע יַעֲ קֹ ב אֶ ל ִ
ז( .הסמיכות בי המסופר על יעקב ,השומע בקול שני הוריו ,ובי עשיו ,שלפי
הכתוב – החודר לתודעתו ומלמד כי נשא אישה נוספת משו שהבי ' ִ7י
ָרעוֹת ְ@נוֹת  ְ7נָעַ  @ְ עֵ ינֵי י ְִצחָ ק ?בִ יו' )ש ,ח( – מנסה לרצות את אביו בלבד,
מדגישה את הנתק הרגשי שבי עשיו לאמו רבקה.
רבקה משפיעה על ההיסטוריה של ע ישראל בכ* שהיא פועלת כדי שהגדול
הוא שיעבוד את הצעיר ,ולא להפ* .נראה כי הקוראי סומכי ידיה על
האינטואיציה של רבקה ,בייחוד לנוכח תיאורו הלא מחמיא של עשיו כגרגר
שיצרו שולט בו וכמי שאינו ראוי לבכורה ,שהוא בז לה ומכר Fבעבור נזיד
עדשי )ש כה ,כט–לד( .נוס $על כ* עשיו נשא שתי נשי ִחתיות מבנות
האר) )ש כו ,לד( ,בניגוד למורשת אברה שלא להינשא לבנות האר) )ש
כד ,ג( ,והכתוב מציי כי הנשי הללו היו מורת רוח להוריו )ש כו ,לה; ראו
50
ג ש כז ,מו(.
אלא שלמרות היותה של רבקה אישה פעילה ודומיננטית ,היא פועלת בחברה
פטריארכלית ,ולכ אי לה סמכויות וכוח רשמי להעניק את הברכה לב
המועד $עליה .לפיכ* היא נדרשת לפעול בעָ רמה כדי שהב הראוי הוא שיזכה
בברכה שהועיד יצחק לבנו הבכור ,שהוא ג בנו המועד ,$עשיו )ש כז( .היא
מפעילה את סמכותה ההורית על בנה יעקב ומצווה עליו להתחפש לעשיו
כדי לזכות בברכת אביו' :וְ עַ ָEה בְ נִ י ְCמַ ע ְ@קֹלִ י לַאֲ ֶCר אֲ ִני ְמצַ  ָ6ה ֹא ָת'' )ש,
ח( .היא היוזמת ,היא הרוח החיה ,היא שתכי מטעמי משני הגדיי שיביא
לה יעקב )ש ,יד( ,היא שתלביש את בנה )גבר ב ארבעי או יותר!( 51בבגדי
אחיו )ש ,טו( ,ובכ* היא תורמת להצלחת התחפשותו משו שריח הבגדי
בא באפו של יצחק וגר לו להאמי שאכ עשיו ,איש השדה ,הוא שעומד
לפניו )ש ,כז(.
50

51

על חשיבות הנישואי האנדוגמיי )בתו* הקבוצה החברתית( ושלילת הנישואי
האקסוגמיי )מחו) לקבוצה החברתית( כדר* לבניית זהות נבדלת למשפחת האבות,
ראו :שור) )לעיל ,הערה  ,(21עמ' .169–164
החתיות )בראשית כו ,לד(.
נמסר כי עשיו היה ב ארבעי שנה כאשר נשא את נשותיו ִ
אי לדעת כמה זמ עבר מאז נישואיו של עשיו עד לפרשת גזלת הברכה.
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?חי ִאיC
רבקה היא ג שתמצא מענה פרקטי לחששו של יעקב' :הֵ  עֵ ָBו ִ
אתי עָ לַי
ִיתי ְבעֵ ינָיו ְ ִ7מ ַת ְע ֵEעַ וְ הֵ בֵ ִ
?בי וְ הָ י ִ
ִָ Bער וְ ?נֹ כִ י ִאי Cחָ לָק .א6לַי יְמ; ִֵ Sני ִ
ְק ָללָה וְ Qא בְ ָרכָה' )ש ,יא–יב( בכ* שתלביש את עורות העזי על ידיו של
יעקב ועל חלקת צווארו )ש ,טז( .ואול עוד לפני שהיא עושה זאת ומכינה
ליעקב את התחפושת המושלמת ,שתפעל על חוש המישוש )עורות העזי(
ועל חוש הריח )בגדי עשיו( של יצחק העיוור ,היא טורחת להרגיע את
חששות יעקב מפני קללת אביו במקרה שהמזימה לא תצלח ,ומבטיחה לו
שהיא שתישא בתוצאות הקללה' :וַ ֹEאמֶ ר ל ֹו ִאֹ Nו עָ לַי ִקלְ ל ְָת ְ@ Aנִי אַ ' ְַ Cמע
52
ְ@קֹלִ י וְ לֵ' ַקח לִ י' )ש ,יג(.
לאור* כל ההכנות למעשה המרמה רבקה מתוארת כיוזמת ,דעתנית
ופעלתנית ,ויעקב – כנגרר אחר מצוותה .כפי שעשיו מציית לאביו כ* יעקב
מציית למצוות אמו רבקה 53,א $שעשיו כמוב לא התבקש על ידי אביו
למעשה מרחיק לכת כל כ* של התחפשות ורמייה.
במהל* סיפור הרמייה לא נמסרת עמדתו של האל .רבקה אינה פונה אליו כפי
שפנתה בזמ הריונה הקשה )ש כה ,כב( והוא אינו עולה על במת העלילה
כלל .יש בכ* כדי להבליט את דמותה של רבקה ואת בחירתה ,א $שהקוראי
חשי שהאל – למרות היותו סמוי מ העי בפרק זה – שות $לבחירה של
רבקה ביעקב תחת עשיו ,כפי שנראה מתזמו בואו של עשיו לקבל את ברכת
אביו' :וַ י ְִהי ַ7אֲ ֶCר ָ= ִ7ה י ְִצ ָחק לְ בָ ֵר' אֶ ת יַעֲ קֹ ב וַ י ְִהי ַא' ָיצֹא יָצָ א יַעֲ קֹ ב מֵ אֵ ת  ְDנֵי
54
?חיו @ָ א ִמ ֵOידוֹ' )ש כז ,ל(.
?ביו וְ עֵ ָBו ִ
י ְִצ ָחק ִ

52

53

54

השוו לקבלת האחריות של האישה החכמה מתקוע' :עָ לַי אֲ ֹד ִני הַ  ֶNלֶ' הֶ עָ וֹ וְ עַ ל @ֵ ית ?בִ י
וְ הַ  ֶNלֶ' וְ כִ ְסא ֹו נ ִָקי' )שמואל ב יד ,ט(.
ראו :שור) )לעיל ,הערה  ,(21שא $מעירה על נדירות השימוש בפועל צו"י ביחס לאישה.
מלבד רבקה המצווה על יעקב משמש הפועל בתיאור רות העושה את מצוות נעמי )רות
ג ,ו( ואסתר המצווה על הת* )אסתר ד ,ה ,י( ועל מרדכי )ש ,יז(.
במאמרה על הסיבתיות הכפולה דנה יאירה אמית בדגמי השוני של אינטראקציה בי
המערכת האלוהית ובי המערכת האנושית ,המקיימות ביניה קשר מתמיד א* בצורות
שונות ומגוונות :לעתי המערכת האלוהית בולטת ומגמדת את המערכת האנושית
ולעתי ההפ* הוא הנכו :נוכחות האל מצומצמת והדמויות האנושיות ה הפועלות
בקדמת הבמה .בי שני הקצוות הללו קיימות אפשרויות נוספות של שוני במינו בי
שתי המערכות .ראו :יאירה אמית' ,סיבתיות כפולה – היבט נוס ,'$בית מקרא ,לח
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הא יש ברמייה הזו כדי לפגו בדמותה של רבקה? אסתר פוקס טענה כי
לאור* כל המקרא – 'מחוה עד אסתר ,מרבקה ועד רות' – מתוארת המרמה
כתכונה נשית בולטת ובלתי נמנעת כמעט 55.מהנשי המוזכרות בציטוט
שלמעלה נראה לי כי רבקה היא היחידה שאכ נקטה דר* רמייה .על כל פני,
פוקס מצאה בהצגת הנשי כרמאיות ,לשיטתה ,לא רק 'שנאת נשי
מטרידה' ,כלשונה ,אלא ג כוונה פוליטית להנציח את נחיתות הנשי על
56
ידי הצגת כלקויות מבחינה מוסרית.
ואול במקרי רבי נשי מקראיות שנקטו אמצעי רמייה מתוארות במקרא
באופ חיובי ביותר .כ* למשל תמר כלת יהודה )ש לח( ,המיילדות במצרי,
שה' גמל לה על השקר ששיקרו לפרעה ועשה לה בתי )שמות א ,טו–כא(,
יעל )שופטי ד ,יח–כא( ,מיכל ,שבמעשה הרמייה שלה הצילה את חיי דוד
)שמ"א יט ,יא–יז( והאישה מבחורי ששיקרה לעבדי אבשלו כדי להציל את
יהונת ואחימע) ,מרגליו של דוד ,שהסתירה בבאר שבחצרה )שמ"ב יז ,יח–
כ(.
הדבר נכו ג בנוגע לרבקה .תיאור רבקה בכללותו ותיאור מעשה הרמייה
שלה בפרט רחוקי משנאת נשי ,וא $א סיפור גנבת הברכה אינו ח$
מביקורת כלפיה ,היא אינה מוצגת בו כפגומה מבחינה מוסרית 57.רבקה
מתגלה בסיפור כבעלת תושייה וכבעלת הבנה וראייה נכונה בנוגע לזהות הב
הראוי להיות הב היורש שימשי* את דר* אביו ,הבנה וראייה שיצחק העיוור
)ג עיוורו סמלי( חסר ,והיא נאלצת לפעול כפי שפעלה משו שהיא חסרה
כוח רשמי שיאפשר לה לקבוע למי להעביר את הברכה.

55

56
57

)תשנ"ג( ,עמ'  .55–41בסיפור ִמרמת רבקה ויעקב )בראשית כז( הבמה ניתנת בראש
ובראשונה למערכת האנושית ,כלומר לרבקה.
Esther Fuchs, 'Who is Hiding the Truth? Deceptive Women and Biblical
Androcentrism', Adela Yarbro Collins (ed.), Feminist Perspectives on
Biblical Scholarship, Atlanta 1985, pp. 137–144, esp. 137
ש ,עמ' .143
דמותה החיובית של רבקה בסיפור ,נוס $על שיקולי אחרי ,א $הביאה את אדריא
בלדשטיי להציע שהסיפור נכתב בידי אישה .ראוAdrien Janis Bledstein, 'Binder, :
Trickster, Heel and Hairy-Man: Reading Genesis 27 as a Trickster Tale Told
by a Woman', Athalya Brenner (ed.), A Feminist Companion to Genesis,
Sheffield 1993, pp. 282–295, esp. p. 290
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נראה לי שמעשה הרמייה של רבקה מוצג הצגה דוGערכית .מצד אחד ,האיG
ממ ַר ֶNה
נחת ממנו מתגלה בכ* שיעקב נענש על דר* מידה כנגד מידה כאשר ְ
הוא נהיה מר6מה ,שהרי חותנו לב הולי* אותו שולל כאשר החלי $את רחל
בלאה ,מעשה ִמרמה הכרו* א $הוא בהחלפה בי צעירה לבכורה )בראשית
כט ,כג–כז( ,כמובא במדרש תנחומא ]בובר[ פרשת ויצא סימ יא ,וכפי
'איC
שהעירו חוקרי רבי 58.ביקורת על יעקב מצויה ג בספרות הנבואהִ :
מֵ ֵרעֵ הִ 6ה ָSמֵ ר 6וְ עַ ל ָ7ל ?ח 9ל ְִ Eבטָ ח ִ7 6י כָל ?ח עָ קוֹב י ְַעקֹ ב וְ כָל ֵרעַ ָרכִ יל
ְה6דה וְ לִ ְפקֹד עַ ל יַעֲ קֹב ְ ִ7ד ָרכָיו ַ ְ7מעֲ ָללָיו
יַהֲ ) ''Qירמיהו ט ,ג(; 'וְ ִריב לַה' ִע י ָ
?חיו' )הושע יב ,ג–ד( .מצד אחר ,עשיו מתואר כלא
י ִָCיב לוֹ ֶ@ ַ@ .טֶ  עָ ַקב אֶ ת ִ
ראוי לברכה ,בניגוד ליעקב ,ולפיכ* אפשר להבי את המניע לפעולת רבקה.
ע כל ההסתייגות ממעשי רמאות ,התנ"* מכיר בכ* שלעתי יש מצבי
59
שבה אפשר להצדיק ,בעיקר כאשר מי שנוקט אות משולל כוח רשמי.
הרמ גונקל מאפיי את רבקה בסיפור הרמייה כ'א ערמומית המפלה בי
בניה' 60,אול הגדרה זו ,שאמנ אינה ניתנת להפרכה ,אינה נדרשת למניעיה.
נראי דברי אליעזר שביד ,המצדיק את המעשה של רבקה בכ* שהוא נעשה
'מתודעת ייעודה :זה היה המעשה שהיה עליה לעשות .אילו החמיצה אותו,
היה נגר עוול גדול הרבה יותר ,שהיה בבחינת מעוות שאיGאפשר לתק.
במעשה התרמית היא הצילה את אישה קצר הראות מ החטא החמור הזה,
61
ובזה אכ גמלה עמו חסד'.
כללו של דבר ,א $שאי לרבקה כוח רשמי בהיותה אישה בחברה
פטריארכלית ,היא מתוארת כאישה חזקה היודעת להשיג את מבוקשה וכמי

58

59

60
61

ראו למשל :נחמה ליבובי) ,עיוני בספר בראשית ,8ירושלי תשמ"ג ,עמ'  ;225–224יאיר
זקובי) ,מקראות באר) המראות ,תל אביב  ,1995עמ'  ;18–17יהונת יעקבס ,מידה כנגד
מידה בסיפור המקראי ,אלו שבות תשס"ו ,עמ' .171–170
ראו למשלSusan Niditch, Underdogs and Tricksters: A Prelude to Biblical :
Folklore, San Francisco 1987
גונקל )לעיל ,הערה  ,(33עמ' .51
שביד )לעיל ,הערה  ,(14עמ'  .153השוו טויגלס )לעיל ,הערה  ,(8עמ'  ,103–102בנוגע
לתפקידה של רבקה להעביר את הברכה לב המתאי לנוכח כישלונו של יצחק במשימה.
בכ* ,היא קובעת ,מסייעת רבקה בידי ה' )ש ,עמ' .(103
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שמשפיעה על הגברי במשפחתה לעשות כרצונה ,א באמצעות ציווי
)יעקב( א באמצעות דר* עָ רמה )יצחק(.
?חי חָ ָרנָה' )בראשית כז ,מג(
'@ְ ַרח לְ  Aאֶ ל ָלבָ  ִ
לאחר שהשפיעה רבקה על יעקב לרמות את אביו היא נחלצה להג על חייו,
62
ובכ* היא מצטרפת לשורה של נשי מקראיות שפעלו לש הצלת חיי.
לאחר שהוגד לה שעשיו מתכנ להרוג את יעקב )ואי הכתוב מבאר מיהו
שהגיד לה את הדברי שאמר עשיו בלבו( 63,מצווה רבקה על יעקב פע
נוספת לשמוע בקולה ,והיא משתמשת באות מילי שאמרה כדי לשכנע
אותו לשמוע בקולה ולהתחפש לאחיו עשיו' :וְ עַ ָEה בְ נִ י ְCמַ ע ְ@קֹלִ י וְ קַ ְ@ 6רח
?חי ָח ָרנָה' )ש ,מג( .זו הפע השנייה שבה היא משתמשת
לְ  Aאֶ ל לָבָ  ִ
בנוסחת הציווי 'וְ עַ ָEה ְבנִ י ְCמַ ע ְ@קֹ לִ י' ,והפע השלישית שהיא מצווה עליו
לשמוע בקולה )ראו ש ,ח ,והשוו ש ,יג' :אַ ' ְַ Cמע @ְ קֹלִ י'( ,אלא שכעת
הוראתה פגעה בה ישירות ,שהרי פירושה פרדה שלה מבנה האהוב ,שנאלצה
לשלח מעל פניה למקו הולדתה שעזבה שני רבות קוד לכ בנחישות
נעורי .ייתכ מאוד שכאשר יעקב חזר לאחר שהות כה ארוכה בחר ,רבקה
כבר לא הייתה בי החיי.
כדי לאפשר את יציאת יעקב לחר שכנעה רבקה את יצחק שיש לשלח אותו
ללב אחיה כדי שיישא אחת מבנותיו ולא יתחת ע בנות חת .היא פונה
Qקחַ יַעֲ קֹ ב
ליצחק בתלונה דרמטית ויעילה'ַ :ק ְצ ִEי בְ ַח<ַי ִמ ְDנֵי ְ@נוֹת חֵ ת ִא ֵ
?ר) לָ ָNה =ִ י חַ <ִי' )ש ,מו( .כפי שכותבת
ִא ָSה ִמ ְ@נוֹת חֵ ת ָ7אֵ =ֶה ִמ@ְ נוֹת הָ ֶ
שרה שור) ,רבקה מוצאת את נקודת ההסכמה בינה ובי יצחק – מורת הרוח
החתיות – וא $נוהגת בחכמה בכ* שהיא מדגישה
שגורמות לה כלותיה ִ
בפני יצחק בפתח דבריה ובסיומ את המצוקה האישית שלה עד כדי מאיסה
)'ק ְצ ִEי בְ ַח<ַי' 'ל ָָNה =ִ י חַ ִ<י'( ,ובכ* היא גורמת לו לפעול למענה מכוח
בחייה ַ

62

63

על נשי מצילות חיי במקרא ראו :אוריאל סימו' ,אביגיל מונעת את דויד מבוא
בדמי – אלימות פוליטית במקרא' ,בקש שלו ורדפהו ,תל אביב  ,2002עמ' ,277–117
ובעיקר עמ'  ,196–185ולאחרונה ,ביתר הרחבה :עדנה הילבי) ,נשי מצילות חיי
במקרא :רטוריקה של שינוי מציאות ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת ברGאיל ,רמת ג
תשע"ז.
לפי ספר היובלי )לעיל ,הערה  (40כז ,א ,עמ' רעד ,כוונת עשיו להרוג את יעקב נגלתה
לרבקה בחלו.
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אהבתו אותה 64.ואול נראה שיצחק שולח את יעקב למשפחת בחר לא
רק למע רבקה אלא מתו* רצו שהב הנבחר ,שזכה זה עתה בברכתו ,יישא
אישה ראויה.
רבקה אינה מזכירה לפני יצחק את רצונו של עשיו להרוג את יעקב כסיבה
לשליחתו של יעקב למשפחתה בחר ,אולי כדי שלא לעורר אצל יצחק את
זכר מעשה המרמה שנקט יעקב ,ובכ* להצית את כעסו על יעקב ואולי ג
עליה .תחת זאת היא אולי מעוררת אצלו כעס כלפי עשיו בהזכירה את
החתיות כסיבה לכ* שקצה בחייה .מעבר לעובדה שכ* היא מוצאת
נשותיו ִ
מוצא מכובד לשליחתו של יעקב ,ייתכ שבקטרוג שלה על נשות עשיו היא
מבקשת לרמוז ליצחק שאל לו להצטער על שלא העניק את הברכה לעשיו,
בנו האהוב ,כפי שתכנ לעשות ,מאחר שזה ,שנשא נשי ִחתיות ולא ראויות,
אינו ראוי לברכה .אולי זו ג הסיבה לכ* שכאשר יצחק משלח את יעקב
לבית דודו ,לב ,הוא מבר* אותו בברכת אברה ,ברכת ריבוי הזרע וברכת
ירושת האר) )ש כח ,ג–ד( 65.אולי החל להפני שהברכה שנת בשוגג
ליעקב מבטאת את רצו ה'.
יצחק הוא ששילח את יעקב ללב )ש ,א–ב( 66,א* רבקה היא שפעלה לש
כ* מאחורי הקלעי ,ובפעולתה המשיכה להשפיע על עתיד האומה העברית
המתהווה.
סיכו
במאמר זה ניסיתי לשרטט את ייחודה של רבקה :היותה נבחרת ובוחרת .היא
היחידה באימהות שהועמדה במבח אופי וצלחה אותו בהצטיינות יתרה,
64
65

66

שור) )לעיל ,הערה  ,(21עמ' .255
יש הטועני כי יצחק התכוו מלכתחילה להעניק ליעקב את ברכת אברה ,ואילו לעשיו
ייעד רק את ברכת הב הבכור ,שהיא ברכה חומרית בעיקרה ,הכוללת עושר ארצי
ושלטו .ראו למשל :י' משה עמנואלי ,ספר בראשית :הסברי והארות ,תל אביב ,1978
עמ'  .375ואול נראה לי שיש קשר בי שתי הברכות וכי שתיה מציינות את יעקב
כנבחר .לולא זכה יעקב במרמה בברכה שייעד יצחק לעשיו ,קשה לי להאמי שיצחק היה
מבר* את בנו האהוב פחות בברכה שבירכו בבראשית כח ,ג–ד.
למעשה ,האינטראקציה הראשונה המתוארת בי יצחק ליעקב – שלא בזהותו הבדויה
של יעקב כעשיו – נעשית בזכות פנייתה של רבקה ליצחק שיוודא שיעקב לא יישא
נשי מבנות האר).
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ומשו כ* נבחרה כאישה לאחד מאבות האומה .ניכר שלא רק עבד אברה
בחר בה אלא ג האל עצמו .אהבתו של יצחק אותה והתגברותו על אבלו על
מות אמו בעקבות נישואיו לרבקה כמו נותני אישור לבחירה המוצלחת של
האל ושל עבד אברה ברבקה.
א* רבקה אינה רק נבחרת כי א ג בוחרת .למעשה ,היא נבחרה לתפקיד
אשת יצחק ואחת מאימהות האומה ג בזכות בחירותיה המוצלחות .תחילה
בחרה להיענות לבקשת עבד אברה וא $לעשות הרבה מעבר למה שביקש.
לאחר מכ ,כאשר אחיה ואמה הותירו את זכות הבחירה בידיה ,בחרה לעזוב
את ארצה ללא כל עיכוב כדי להינשא ליצחק .הבחירות הללו הובילו במישרי
לכ* שנבחרה להיות אישה ליצחק.
ואול לדעתי אפשר לראות ג בבחירותיה במהל* חייה הבוגרי ,כא יעקב
ועשיו ,סיבה עקיפה לבחירתה ,וכעת כוונתי לבחירתה בידי האל .בכ* שרבקה
בחרה ביעקב כב הראוי לברכת אביו היא הוכיחה אינטואיציה חדה וכיוונה
לרצו ה' .בכ* השלימה את מה שהחסיר יצחק ,שבעיוורונו הרוחני ביכר את
עשיו .לא יהיה זה מופר* לשער שרבקה נבחרה להיות אישה ליצחק ג כדי
שתעמוד על המשמר ותוודא שהב הראוי הוא שיקבל את הברכה.
חילו $התפקידי המגדרי בי יצחק לרבקה בסיפור אירוסיה נועד אולי
ללמד על התפקיד החשוב שיהיה לרבקה בניתוב ברכת אברה למסלול
הנכו ,ג א עשתה זאת בדר* עקלקלה של רמייה ,כנראה בהיעדר אפשרות
אחרת .רבקה היא אמנ אישה חזקה שבורכה באינטואיציה חדה ,א* כאישה
החיה בחברה פטריארכלית היא חסרה כוח רשמי.

