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  ללא כוח רשמי חזקהאישה  –רבקה 
  

 .דופן-יוצאתהדמותה ים ליאך גם קווים ייחוד 1ברבקה ניתן למצוא קווי דמיון לשאר אמהות האומה
פרט שאינו  – )כג:בכ' בר( דתההתורה מדווחת על לי, שלא נמסר על לידתן, שאר אמהות האומהשלא כ

מפגישה אותנו עם אף התורה  .נשים להיוולדותן שלאזכור ך "בתנאין  בדרך כללשהרי  – מובן מאליו
 .לפני נישואיהבהיותה נערה על סגולותיה עוד  תמדועו תחנות שונות בחייה

 רוסיהיאשהרי סיפור , בחירתה פשרלהבין את שניתן היחידה מבין אמהות האומה רבקה היא 
עבד אברהם  אותה אופי שבו העמידהמבחן את יתרה עברה בהצטיינות צד מתאר כי) כד' בר(ליצחק 

, כאחד וכלפי עשרה גמליםעבד אברהם בעלת חסד נדיר המופנה כלפי : ככלילת המעלותמציג אותה ו
אמיצה ונחושה בהחלטתה , )אברהם, כחמיה לעתיד( אדיבה ומכניסת אורחים למופת, חרוצה וזריזה

מולדתה ובית אביה , בנכונותה לעזוב את ארצה. הסתייגות משפחתה לצאת לדרך ללא שהיות על אף
אילו רבקה עושה ו', אלא שאברהם התנתק מעברו בצו ה, )ד- א:יב' בר( אברהםבעקבות  צועדתהיא 
  . שזהו הדבר הנכון עבורהחזקה מתוך תחושה אינטואיטיבית  –ובמילים אחרות , בהצו לִ בזאת 

ושרבקה תהיה ביניהם רומז לחילוף תפקידים מגדרי אף ) דכ' בר(רבקה יצחק וסיפור אירוסי 
יש במקרא שלושה סיפורים  ,שהראה אורי אלטרכפי . חייהם המשותפיםב חזקהההפעילה ודמות ה

 אירוסי יעקב ורחל, )כד' בר( אירוסי יצחק ורבקה: לסצנת הדפוס של סיפורי אירוסין שניתן לשייכם
אלטר בונים את סצנת הדפוס  הראהשהרכיבים  2.)כא-טו:ב' מש( אירוסי משה וציפורהו )כ-א:כט' בר(

  :הם ואלה, של סיפורי אירוסין
   .יוצא לארץ נכרייה) או בא כוחו(החתן  ) 1(
   .)הבאר מסמלת פריון(ליד הבאר ) או נערות(נערה שם הוא פוגש  ) 2(
   .הנערות/הוא שואב מים למען הנערה ) 3(
        ר "פעלים מההסיפור משתמש ב( הזרלבשר על בואו של יתה ממהרות הב/ממהרת הנערות/הנערה) 4(

  ).ץ"ורו
   .מוזמן לסעודההזר ) 5(
   .לנערה) או שולחו( ם בין האורחמחליטים על נישואי) 6(

מסוימים וקווי לכל סיפור יהיו דגשים שוברור , לא כל הרכיבים חייבים להופיע בכל אחד מן הסיפורים
האבן  – יעקב לגבור על מכשולשהיה על  מסופר רחלויעקב אירוסי פור בסי, למשל( אופי ייחודיים
מודגש שמשה וציפורה משה אירוסי ובסיפור  .כיאה ליעקב שכל חייו הם חיי מאבק, שעל פי הבאר

                                                 
רבקה עקרה ; )יז:כט(ושל רחל ) יא:יב' בר(פי שמצוין יופיין של שרה כ, )טז:כד' בר(מצוין יופייה של רבקה , לדוגמה   1

כפי ) ז:כו' בר(יצחק בהגיעו לגרר מציג את רבקה כאחותו ; )לא:כט(וכרחל אחריה ) ל:יא(כשרה לפניה , )כא:כה' בר(
גורל בניה  רבקה בפעלתנותה משפיעה על; )ב:כ' בר(ואחר כך בגרר ) יג:יב' בר(שנהג אברהם בשרה תחילה במצרים 

  ).י:כא' בר(כפי שפעלה שרה בעניין מעמדו של בנה יצחק , )כז' בר(
דפוס - סצנות: "פרק שלישי, ח"אביב תשמ- תל, תרגמה מאנגלית שושנה צינגל, אמנות הסיפור במקרא, אורי אלטר   2

 .77–61' עמ, "במקרא וחשיבותה של קונוונציה
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רמז מקדים כרודף צדק ון דמותו חלק מאפיו –שהשקה את צאנן  קודםושיע את הנערות מן הרועים ה
סיפור אירוסי יצחק ורבקה לבדו כולל  בלא. )מלא עבור עם ישראללתפקיד ההושעה שהוא עתיד ל

מלמדת על היפוך ולתפקידי החתן והכלה  הנוגעתסטייה , יע אלטרמהדגם שהצסטייה של ממש 
 הכלה שואבת מים למען בא כוחו של החתןלא החתן שואב מים למען הכלה אלא . תפקידים מגדרי

כדי  זהיש ב). שליד הבאר הגורליתהפגישה גמרי מסיפור נעדר לעצמו החתן ( החתן ידי אביבשנשלח 
סיפור ב, למשל( מושא לפעילות של אחרים, סבילהדמות יצחק כ :כל חייהם של יצחק ורבקהלסמל את 

להתגלות גם  יםעתידאלה של שניהם  די אופיצד. חזקהו כדמות פעילהלעומת רבקה  ,)כב' בר –העקדה 
   3).כז' בר(בסיפור גזלת הברכה 

של יצחק דואב מרפא ללבו המתגלה כמי שמביאה רבקה  שאנו מגיעים לסיפור זה קודםעוד  ולםוא
את רבקה התורה מציגה בדקות פסיכולוגית כיצד תפסה . מות אמו עם קרבווממלאת את החלל שנפער ב

ָהאֱֹהָלה ִיְצָחק  ַוְיִבֶאהָ ": הן באוהלה של שרה הן בלבו של יצחק ;הן פיזית הן רגשית ,חמותהמה של מקו
  ). זס:כד' בר" (לֹו ְלִאָּשה ַוֶּיֱאָהֶבָה ַוִּיָּנֵחם ִיְצָחק ַאֲחֵרי ִאּמֹו-ִרְבָקה ַוְּתִהי-ָׂשָרה ִאּמֹו ַוִּיַּקח ֶאת

שהגנה על מעמדו , שרה, אם הראשונהכ שלא .רבקה יולדת תאומיםשנה  20לאחר עקרות ממושכת של 
, ויעקב ועָׂש  – הדחוי והנבחר –קה היא אם שני הבנים רב, גרהָ  בן צרתהישמעאל מפני של בנה יצחק 

להיות  הראוימשני בניה הוא  שאלה מיב) יצחקאישּה השונה מהחלטת (והיא מחליטה החלטה עצמאית 
משום כלומר , )כח:כה( "ַצִיד ְּבִפיו-ִּכי" – אהבה התלויה בדברהיא ו עָׂש ליצחק אהבת  .ממשיך השושלת

את יעקב שרבקה מעדיפה הסיבה ואילו  4,)ד- ג:כז' בר ראו( וד שצד עָׂש הציבשר מ נהנה לאכולשיצחק 
עם כרות מעמיקה יונובעת מהנקייה מפניות אישיות  אהבתהש והרושם המתעורר הוא, אינה נמסרת

ו גם רבקה העדיפה את יעקב על פני עָׂש שמסבירים מן הפרשנים והחוקרים רבים  .אופיים של שני בניה
ַיֲעבֹד  ְוַרב: "ל ששמעה בהריונה הקשה- הא דברפי - עלההשגחה  בידיחר משום שידעה שיעקב נב

: בפירושו על אתר ק"בצדק טוען רדאולם . הגדול יעבוד את הצעיר: שרגילים לפרשו, )כג:כה" (ָצִעיר
הרב , והנה הדבר מסופק ולא באר מי יעבוד את חבירו. לא זכר עמהם מלת את שהיא מורה על הפעול"

, ל לרבקה הוא חידתי ואינו מבהיר מי יעבוד את מי- דבר האכלומר ". עיר את הרבאת הצעיר או הצ
 נושא יכול להופיע בסוף המשפטל ומושא הפועַ  ,שיש בו נושאבמשפט שהרי לפי סגנון המקרא 

 שםכ ,כלומר .)א:דס' יש(" ֵאׁש- ִּתְבֶעה ַמִים" ,)יט:דאיוב י(" ָׁשֲחקּו ַמִים ֲאָבִנים" כגון, והמושא בתחילתו
אֹם ּוְׁשֵני ְלֻאִּמים ִמֵּמַעִיְך ִיָּפֵרדּו ּולְ  ְּבִבְטֵנךְ ) גֹוִים: קרי(גֹיִים  ְׁשֵני" – קודם לכןשנאמרו הדברים שמלשון 

בהיגד נותרת העמימות על כנה גם , לדעתי, כך, לא מתחוור מי יגבר על מי ,)כג:כה(" ִמְלאֹם ֶיֱאָמץ
 5תאינטואיטיבי' מפרשת את דבר הרבקה , לפי הצעה זו". ִעירַיֲעבֹד צָ  ְוַרב" :נבואההחותם את דבר ה

. פךהגדול הוא שיעבוד את הצעיר ולא להֵ כדי שפועלת היא שכומשפיעה על ההיסטוריה של עם ישראל 
 ו כגרגרןמחמיא של עָׂש ה של רבקה בייחוד לאור תיאורו הלא אינטואיציהקוראים סומכים ידיהם על ה

 ובזה גורםשא שתי נשים חתיות וונ) לד-כט:כה(לה הוא בז י לבכורה שאינו ראוויצרו  בידינשלט ה
  6).לה-לד:כו(מורת רוח להוריו 

ולכן , ודומיננטית היא פועלת בחברה פטריארכאלית פעילהאלא שעם כל היותה של רבקה אישה 
זכה שי הוא בעיניה רמה כדי שהבן הראויהיא נדרשת לפעול בדרך עָ לפיכך . אין לה סמכויות וכוח רשמי

נראה ? בדמותה כדי לפגום זההאם יש ב ).כז' בר(ו עָׂש  ,עליו שהועיד יצחק לבנו המועדףברכה ב
שיעקב נענש מידה כהנחת ממנו מתגלה -מצד אחד אי :ערכית-שהתורה מציגה את המעשה הצגה דו

, אהחליף את רחל בלוה הוליך אותו שולללבן חותנו כשמה ך למרּוהפנה ּמֶ רַ כנגד מידה כאשר מְמ 
ו מתואר כלא עָׂש  אחרמצד  7).כז- כג:כט' בר( בין צעירה לבכורההכרוך אף הוא בהחלפה  רמהִמ מעשה 

עם כל ההסתייגות ממעשי . ולפיכך ניתן להבין את המניע לפעולת רבקה, יעקבכ שלא, ראוי לברכה
                                                 

שברבקה יש השלמה ) 25' עמ, ג"אביב תשמ-תל, נשים במקרא(נזלץ ראו גם דברי עדין שטיי. 69–68' עמ, שם אלטר   3
  ".אינו הפועל כי אם הנפעל"ש, לאישיותו של יצחק

פרשת , מדרש תנחומא הנדפסמה שאין כן  ,ק"ם ורד"רשב, ע"וכן ראב, "ארי מצידיה הוה אכיל: "כך תרגם אונקלוס   4
שהיה מעמיד פני צדיק , שציד בפיו של עשו, ג ואחרים"רלב, י"ופירושי רש, "ויהי כי זקן יצחק"ה "ד, ח, ח, תולדות

 . ומסובב את אביו בכחש
ובאותם דברים . חשה בהירות גדולה לגבי דברים מסוימים"על כך שרבקה , )25' עמ, לעיל 3הערה (השוו שטיינזלץ    5

 ". ומדים בדרכההניע את כל האנשים שעהיא מסוגלת ל, של הכרה שלמה, שבהם יש לה אותה הרגשה של בהירות
) ג:כד' בר(והשוו להתנגדותו הנמרצת של אברהם להשיא ליצחק אישה מבנות הכנעני אשר בקרבו הוא יושב    6

שא אישה מבנות כנען ושילוחו לפדן ארם למען ימצא שם רעיה מבנות משפחתו יי בלולהוראתו של יצחק ליעקב ל
 ).ב-א:כח' בר(

  . סימן יא, פרשת ויצא) בובר( מדרש תנחומאראו . בר עמד המדרשעל עונשו של יעקב מידה כנגד מידה כ   7
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ט אותם בעיקר כאשר מי שנוק, שלעתים יש מצבים שבהם ניתן להצדיקם עובדהך מכיר ב"התנ, רמאות
- שם הכתוב מנמק את המניע לאיש, בייחוד ראוי לציון מקרה המיילדות במצרים 8.משולל כוח רשמי

' שמ(חוש מוסרי טבעי  –משמע , יםקיראת אלו – )שהצריך שקר(הציות של המיילדות לפקודת פרעה 
 ,שנקטהה במעשה המרמ ,רבקה אמנו). כא:שם(י שבו זכו המיילדות קואף מציין את השכר האלו, )יז:א

  .השפיעה השפעה מכרעת על גורלו של עם ישראל ועיצבה את דמותו
  ר יעל שמש"ד

 ך"המחלקה לתנ            

                                                 
 Susan Niditch, Underdogs and Tricksters: A Prelude to Biblical Folklore, San Francisco 1987:משלל   8

Yael Shemesh, "Lies by Prophets and Other Lies in the Hebrew Bible", JANES 29 (2002), pp. 81-95  (esp. pp. 
83-85). 

  


