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  !דף קריאה לשבת

 עֵֶדן גַּן ֵריחַ 

 ִרְבָקה ָחְׁשָבה, ״!ַמְסִּכיָמה א ֲאִני! א״

 ְלֵעָׂשו ַּמְבִטיחַ  ִיְצָחק ֶאת ְּכֶׁשָּׁשְמָעה, ְּבִלָּבּה

ְּגדֹולֹות ִּבְבָרכֹות אֹותוֹ  ְלָבֵר.  

 ֶאת ְיַקֵּבל ֶׁשהּוא צֹוֵדק א ֶזה! א״

  ,״!ַהְּבָרכֹות

 הּוא ַהְּזַמן ָּכל״. ַלְחֹׁשב ִרְבָקה הֹוִסיָפה

. ִזְקָנתוֹ  ְלֵעת ִעֵּור ֶּׁשַּנֲעָׂשה, ִיְצָחק ֶאת ְמַרֶּמה

 ֶׁשל ָהָרִעים ַמֲעָׂשיו ֶאת רֹוֶאה א ִיְצָחק

 ֲאִני ֲאָבל. ַצִּדיק ֶׁשֵעָׂשו לוֹ  ְוִנְדֶמה, ֵעָׂשו

 ַמִּגיעֹות ֶׁשַהְּבָרכֹות יֹוַדַעת ַוֲאִני, ַהֹּכל רֹוָאה

  .״!ְלֵעָׂשו ְוא ְלַיֲעֹקב

 ִמֶּמּנּו ּוִבְּקָׁשה ְלַיֲעֹקב ָקְרָאה ִהיא. ַמֲעֵׂשה ַלֲעׂשֹות ֶהְחִליָטה ִרְבָקה

, ְלָאִבי ַמְטַעִּמים ֵמֶהם ָאִכין״. ְּגָדִיים ְׁשֵני ָהִעִּזים ֵמֵעֶדר ָלּה ְלָהִביא

 ֶאת ְל ְוִיֵּתן ֵעָׂשו ָׁשַאָּתה ַיְחֹׁשב הּוא. אֹוָתם לוֹ  ָּתִביא ְוַאָּתה

  .לוֹ  ָאְמָרה, ״ַהְּבָרכֹות

 ֲאָבל, רֹוֶאה א ֶׁשַאָּבא ָנכֹון״. ַיֲעֹקב ָטַען, ״!ַיְצִליחַ  א ֶזה, ִאָּמא״

 ֵיׁש ְלֵעָׂשו ִּכי. ֵעָׂשו א ֶׁשֲאִני ִמַּיד ַיְרִּגיׁש ְוָאז, אֹוִתי ְלַמֵּׁשׁש ָיכֹול הּוא

  .״ָחָלק ֶׁשִּלי ָהעֹור ְוִאּלּו, ַהּגּוף ַעל ְׂשָערֹות ַהְרֵּבה



 ?ָקָראִתי ֵּכיַצד
__________________________

_____ 

 ִיְהֶיה ַהֹּכל, ִּתְדַאג ַאל״. ִרְבָקה אֹותוֹ  ִהְרִּגיָעה, ״ֶזה ֶאת ִלי ַּתְׁשִאיר״ 

  .״ְּבֵסֶדר

 ַמְטַעִּמים ֵמֶהם ֵהִכיָנה ְוִהיא, ַהְּגָדִיים ֶאת ְלִאּמוֹ  ֵהִביא ַיֲעֹקב

  .ֵריָחִני ֶלֶחם ָאְפָתה ַּגם ִהיא. ִנְפָלִאים

 ֵעָׂשו ֶׁשל ַהְּבָגִדים ֶאת ֵמָהֲארֹון ִרְבָקה ָלְקָחה מּוָכן ָהָיה ְּכֶׁשַהֹּכל

 ֶׁשל ָהעֹורֹות ֶאת ָלְקָחה ָּכ ַאַחר .אֹוָתם ִלְלֹּבׁש ְלַיֲעֹקב ְוָאְמָרה

 ֶוֱאִקים, ֵל״. ַצָּוארוֹ  ְוַעל ַיֲעֹקב ֶׁשל ָיָדיו ַעל אֹוָתם ְוָׂשָמה ַהְּגָדִיים

   .לוֹ  ָאְמָרה, ״ִאְּת ִיְהֶיה

. ֵעֶדן ַּגן ֶׁשל ֵריחַ   ,ִנְפָלא ֵריחַ  ִיְצָחק ֵהִריחַ  ִיְצָחק ֶאל ִנְכַנס ְּכֶׁשַּיֲעֹקב 

 ֶאת ְּל ְוַאִּגיׁש, ַאָּבא, ְּבַבָּקָׁשה ,ֵׁשב״. ַהֶחֶדר ָּכל ֶאת ִמֵּלא ָהֵריחַ 

  .ַיֲעֹקב לוֹ  ָאַמר, ״ָהֲארּוָחה

  .ִיְצָחק ָׁשַאל, ״?ָּכ ָּכל ַמֵהר ָּבאתָ  ֵאי״

  .ַיֲעֹקב לוֹ  ָעָנה, ״ִלי ָעַזר ֱאִקים״

. ּוְבִנימּוס ַּבֲעִדינּות ,ָּכ ְמַדֵּבר א ֵעָׂשו״. ְּבִלּבוֹ  ִיְצָחק ָחַׁשב, ״מּוָזר״

  .״ֱאִקים ֶאת ְלַהְזִּכיר ָרִגיל א ַּגם הּוא

, ְמאֹוד ָּפַחד ַיֲעֹקב .ִיְצָחק ָאַמר, ״אֹוְת ְלַמֵּׁשׁש רֹוֶצה ֲאִני, ֵאַלי ּבֹוא״

 ְמֻכּסֹות ֶׁשֵהן ְוִהְרִּגיׁש ְּבָיַדִים אֹותוֹ  ִמֵּׁשׁש ִיְצָחק . ָאִביו ֶאל ִנַּגׂש ֲאָבל

  .ֵעָׂשו ֶׁשל ַהָּיָדִים ְּכמוֹ  ,ְׂשָערֹות

 ַהָּיָדִים ֵאֶּלה - ַהָּיָדִים ֲאָבל ַיֲעֹקב ָּכ ַהִּדּבּור ִסְגנֹון ְלִפי״: ִיְצָחק ָאַמר

  .״ֵעָׂשו ֶׁשל

 ַיֲעֹקב. ְוִנְפָלאֹות ְּגדֹולֹות ְּבָרכֹות ַיֲעֹקב ֶאת ֵּבֵר, ָאַכל ֶּׁשִּיְצָחק ַאֲחֵרי

  ...ִּבְׁשִבילוֹ  ִמַּדי ְמֻאָחר ָהָיה ְּכָבר ֶזה ֲאָבל, ָחַזר ְוֵעָׂשו ָיָצא


