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 רבקה קבלה מה'

 שליחות לא קלה
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 בס"ד

  / מירב מגני "תולדות"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

 שליחותה של רבקה

מרגישה  , אך במהלכו היאאחרי תפילות ובקשות רבקה אימנו זוכה להריון

 ד: ותחושות משונות מא

 

 

 

 

 

 

 

 

 מה מרגישה רבקה?  :הסבירו לפי הפירוש הראשון של רש"י 

 רבקה הגישר: מה משל רש"י הסבירו לפי הפירוש השני? 

  ?מה עושה רבקה בעקבות הרגשותיה המשונות 

 

 דבר ה' אל רבקה

 

 

 

 

 

 :מה הנבואה שקיבלה רבקה מהקב"ה? הקיפו את התשובות הנכונות 

 יש בבטנך שני עמים שיחיו בשלום זה עם זה. .1

 קים מלכות שונה.ימהם  דיש בבטנך שני עמים שכל אח .2

  ישלוט בעולם.דול המלכויות אבל בסוף הבן הגיהיה מאבק בין שתי  .3

 ישלוט בעולם.המלכויות אבל בסוף הבן הצעיר תי היה מאבק בין שי .4

 

 יצחק מבקש לברך את בניו לפני מותו

ואיזו ברכה הוא מייעד  ?(בלי לדעת שהוא יעקב) מה מבקש יצחק לברך את עשיו

 ליעקב?                                    

 

 

 

ּה " ְרבָּ ים ְבקִּ נִּ ְתֹרֲצצּו ַהבָּ  ַויִּ

י  ֹנכִּ ה ֶזה אָּ מָּ ן לָּ ם כֵּ  ַותֹאֶמר אִּ

ְדרׁש ֶאת ה' ֶלְך לִּ  )כ"ב, כ"ה( :ַותֵּ

 
 הידעת? 

ן יצחק הברכות שנת
משמעותן  אבינו,

הבטחה נצחית 
 לדורות.

 
 

 פירוש רש"י:

תה עוברת על יכשהי .רבותינו דרשוהו לשון ריצה: ויתרוצצו

פתחי תורה של שם ועבר יעקב רץ ומפרכס לצאת, עוברת 

 עשו מפרכס לצאת.  -על פתחי עבודה זרה 

מתרוצצים זה עם זה ומריבים בנחלת שני  :אחרדבר 

 :עולמות

ּהה' ַויֹאֶמר " ְטנְֵּך ּוְׁשנֵּי  :לָּ ם ְבבִּ ְׁשנֵּי גֹויִּ

דּו רֵּ פָּ ְך יִּ ַעיִּ מֵּ ים מִּ ְלֹאם  ,ְלֻאמִּ ּוְלֹאם מִּ

יר עִּ ץ ְוַרב ַיֲעֹבד צָּ  ".ֶיֱאמָּ

 

  המילים: פירוש 

ם  ים          עמים –גֹויִּ  מלכויות. - ְלֻאמִּ

ץ ְלֹאם ֶיֱאמָּ י תיהיה מאבק בין ש - ּוְלֹאם מִּ

 המלכויות

יר עִּ המלכות של בנך הגדול  - ְוַרב ַיֲעֹבד צָּ

 תשתעבד למלכות של בנך הקטן.

 
 שימו לב! 

 ,הנבואה ניתנה לרבקה

 לא ליצחק.  

מבינה מכך שעליה רבקה 

 לשמור את הדבר בסוד.

מדוע מעלים ה'  :חישבו

 את המידע מיצחק? 

 

 
ַמיִּ "  ַטל ַהשָּ ים מִּ ֱאֹלהִּ ֶתן ְלָך הָּ י ְויִּ ְׁשַמנֵּ ם ּומִּ

ירׁש ן ְותִּ גָּ ֶרץ ְוֹרב דָּ אָּ  .הָּ

ים ְׁשַתֲחוּו ְלָך ְלֻאמִּ ים ְויִּ ֱהוֵּה  ,ַיַעְבדּוָך ַעמִּ

ֶמָך י אִּ ְׁשַתֲחוּו ְלָך ְבנֵּ יר ְלַאֶחיָך ְויִּ ֹאֲרֶריָך  ,ְגבִּ

רּוְך ֲרֶכיָך בָּ רּור ּוְמבָּ  ”אָּ

ְך ֹאְתָך" רֵּ ל ַׁשַדי ְיבָּ ְקַהל  ,ְואֵּ יתָּ לִּ יִּ ְוַיְפְרָך ְוַיְרֶבָך ְוהָּ

ים  .ַעמִּ

ֶתן לְ  ם ְלָך ְויִּ הָּ ְרַכת ַאְברָּ ְך ָך ֶאת בִּ תָּ ּוְלַזְרֲעָך אִּ

ים  ְׁשְתָך ֶאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך ֲאֶׁשר נַָּתן ֱאֹלהִּ ְלרִּ

ם הָּ  :ְלַאְברָּ

 
האם הבנים 

כך " "התרוצצו
כשגדלו והיו  גם 

 לנערים?
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 :מתחו קו למקור המתאים

  ברכת הארץ. / חוזק ושלטון בעולם / ושר רבע / יך את דרכו של אברהםלהמש

 

 : קראו את פירוש המלבי"ם

 

 

 

 

  לשבט לוי. הסבירו את הקשר בין שבטי ישראל 

 שלטון?במה רצה יצחק כשביקש לברך את עשיו בעושר ו 

 

 השלימו: 

פעולה: יצחק רצה  ששני בניו ימשיכו את דרכו ויקימו ממלכה אחת עם שיתוף 

 _____ 

 ידאג לכלכלה ול______ ויעסוק בענייני ה _____.

 ואילו  ____יעסוק בענייני ה____ , ילמד ____ בארץ ה_____ ויפרסם את שם ה'.  

 / תורה רוח / חומר / / עשיו שלטון / יעקב / הקודש :תרמילון

 

 שקיבלה.  רבקה פועלת לקיום הנבואה

  השלימו: 

בין  ____ _____לפעול. היא יודעת בנבואה שלא יהיה מבינה שהגיע הזמן רבקה 

זו _______ י מלכויות שתש משותפת, אלא_____לא תהיה מלכות ש ,שני הבנים

שיעקב יקים ממלכה שיש בה _______ וגם ________ ולכן הוא  בזו. היא יודעת 

עשיו אבל  על בנה לה בכלל ____ זה לא קל  .מוכרח לקבל את שתי ה_________

 להצליח.  א מרגישה שקיבלה ______ מה' וזה מה שנתן לה ___הי

/  לוותר/  ומריותח שליחות //  נלחמות/  כוח/  ברכות / רוחניות/  אחת תרמילון:

 פעולה תוףיש

 

 ": תולדותדבר תורה לשבת פרשת "

ֻאִמ "תנו מקבלת רבקה נבואה לא פשוטה: בתחילת פרש ֵני לְׁ ֵנְך ּושְׁ ִבטְׁ ֵני גֹוִים בְׁ ים ִמֵמַעִיְך שְׁ

ר ִעיר,ִֵיפָּ ַרב ַיֲעֹבד צָּ ץ וְׁ ֹאם ֶיֱאמָּ ֹאם ִמלְׁ ". רבקה מתבוננת בהתנהגותם של הבנים ורואה דּו ּולְׁ

כיצד הנבואה שקבלה מתגשמת מול עיניה. היא מבינה שלא תהיה ממלכה אחת המורכבת 

צחק מתכונות שני בניה אלא שתי ממלכות מנוגדות שנלחמות זו בזו. כשרבקה רואה שי

מבקש לאחד את הכוחות החומריים של עשיו עם הכוחות הרוחניים של יעקב היא מבינה 

ורצה לברך את  .לכן רצה ששני בניו יהיו לעם אחד, כישראל ושבט לוי"...

ו ברוב עושר ודגן ותירוש ובגבורה למלחמה ולממשלה, וזרע יעקב יהיו יעש

 .('ה-'א ,)מלבי"ם בראשית כ"ז "שבט לוימיוחדים רק לעבודת ה' כ

 

" 
ֹּאֶמר לֹו ִאּמֹוו ָעַלי  :ת

ַאְך  ,ִקְלָלְתָך ְבִני

 ..."ְשַמע ְבקִֹּלי

קולה הוא קול 

הנבואה. וכדי 

שתתקיים הנבואה 

מלאום  "ולאום

יתה יה ,יאמץ"

להסתיר מוכרחה 

נבואתה מיצחק כדי 

שיעקב יקבל את 

ברכתו מתוך 

 מאבק.

 

 
 

 -מלבי"ם 

מאיר ליבוש בן  רבי

 יחיאל מיכל וייזר

פרשן  ,(1809-1879)

 .המקרא ופוסק

שימש כרבה 

 הראשי של רומניה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מפרשני המקרא 0

 והפוסקים האחרונים. 

 
תחשבו על 

 זה!
ֱחַרד " ַויֶּ

ִיְצָחק 
ֲחָרָדה ְגֹדָלה 

  ".ַעד ְמֹאד
מדוע כל כך 

הצטער 
 וחרד? 
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שהגיע הזמן להגשים את הנבואה שקיבלה והיא דואגת שיעקב יקבל גם את ברכת השלטון 

והעושר. היא יודעת שכדי לקיים את הנבואה במלואה: "ולאום מלאום יאמץ" מוכרח להיות 

נחה את יעקב להתחפש לעשיו ולקחת את הברכות המגיעות לו מאבק בין הבנים ולכן היא מ

 כפי שראתה בנבואה.

לרבקה לא קל לוותר על בנה עשיו ולדחות אותו מלהיות שותף לבית אברהם, אך מה שנותן 

 לה כוח היא השליחות שקיבלה מה' לפעול להגשמת הנבואה. 

 

 

 משימה:

 בכל זאת לברכה מיצחק. מהי?  אחרי שעשיו מבכה על ברכתו שנלקחה ממנו הוא זוכה

 האם ברכה זו התקיימה במהלך ההיסטוריה של עמנו? )היעזרו ברש"י(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כיבוד הורים –מצווה בפרשה 

הפרשה אנו קוראים על הקשר  ין לקרוא וללמוד על היחס המכובד שהעניק עשיו לאביו יצחק. כבר בתחילתימענ

ויאהב יצחק את עשיו, כי ציד בפיו". אחד מגדולי חכמי " המיוחד שנוצר ונרקם בין יצחק לעשיו, כפי שמעיד הכתוב:

כל ימי הייתי משמש את ד עשיו את אביו יצחק, וכך דרש: "מפליג בכבוד הגדול שכיב ,המשנה, רבן שמעון בן גמליאל

 ממאה ששימש עשו את אביו". מדהים. אבא, ולא שימשתי אותו אחד 

 

 

 הומידת השלום והענו -מידה בפרשה 

אוחז בדרכי אביו ואינו נמנע מלהוכיח את מלך פלישתים על היחס הלא הוגן כלפיו. יתירה מזו, כאשר מגיע  יצחק

ים כאן את בעלי המדרש משבחים ומציינ אלא מקבלו בסבר פנים יפות. אבימלך להתפייס איתו הוא לא דוחה אותו,

מצא למי ידרך הצדיקים להתפייס בנקל ולה וה שבה נשתבח יצחק אבינו'.התנהגותו של יצחק ואומרים: 'גדולה ענו

 שמבקש שלום.

 

 

 מה חסר? השלימו מילים במקומות החסרים.

 ט(י" ,ה)כ""ואלה _______ יצחק בן אברהם"  .א

 כ'( ,ה)כ" "ויהי יצחק בן _______ בקחתו את ________" .ב

דו""ויא .ג רֵּ פָּ יְך יִּ עָּ מֵּ  ג(כ" ,ה)כ" מר לה ה': שני ______ בבטנך, ושני ______ מִּ

 ז(.כ" ,ה" )כ"ויעקב איש תם _____  ______ "ויהי עשו איש _____  ____ איש שדה, .ד

 ב(.י" ,וכ""ויזרע יצחק וימצא בשנה ההיא _____ ______" ) .ה

 ב(., כ"ז)כ" ים ____ ______"י"הקול ____ _____, והיד .ו

 

 חידות וחידודים / הרב הראל זילברנגל, רב בית ספר "מורשת מנחם" גבעת שמואל
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 מה הקשר?

 מתחו קו בין שתי מילים 

 אחת לשנייה הקשורות

 טל                            שערים

מלך פלישתים                   משמני

 ונזיד עדשים                  אבימלך

 םיהשמי      קול                       

 שבע              איש                

 שדה             יושב                

 הארץ            לחם                  

 יעקב                        באר

 אוהלים         מאה                    

                        

 כתבו את המשפטים הבאים בלשון הפרשה –שון הפרשה בל

 ל'ד(   ,ה)כ"עשו לעג לכל ענין הבכורה  .א

____________________________________________ 

 )כ"ו, כ"ב( הבאר נקראת רחובות לאור ההתרחבות וההתרבות .ב

____________________________________________ 

 )כ"ז, כ"ח( ש בארץה' יתן לך ויברך אותך מכל טוב שי .ג

____________________________________________ 

 

 :נכון או לא נכון לגבי המשפטים הבאים וה נכון? כתבמ

 נכון / לא נכון –בעת חתונתו  40יצחק היה בן  .א

 נכון / לא נכון -כשנולדו עשו ויעקב  80יצחק היה בן  .ב

 נכוןנכון / לא  -יצחק אהב יותר את יעקב, ורבקה את עשו  .ג

 נכון / לא נכון - בימי הרעב יצחק התגורר בארץ פלישתים .ד

 נכון / לא נכון -יצחק הלך והתעשר  .ה

י גרר על באר אחת  .ו י יצחק רבו עם רועֵּ  נכון / לא נכון -רועֵּ

בסוף הפרשה מסופר שיעקב בורח לפדן ארם מפני עשו אחיו   .ז

 נכון / לא נכון -

 

 שאלות אתגר מתוך הפרשה:

 כמה שנים ישב יצחק בארץ ישראל? 

 כמה שנים ישב אברהם בארץ?

 כמה שנים ישב יעקב? 

ץ מי זכה מבין האבות להיות הכי הרבה זמן על אדמת אר

 ישראל הקדושה?

  .א


