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רמב"ן )שם(
כט( ויקברו אותו עשו ויעקב בניו .אבל יתכ8
)ח( ותמת דבורה מינקת רבקה – לא ידעתי למה
לומר שלא היה לה כבוד במיתתה ,כי יעקב איננו
נכנס הפסוק הזה בי" 8ויקרא למקו ,אל בית
ש ,,ועשו שונא אותה ולא יבא שמה ,ויצחק כהו
אל" ,ובי" 8וירא אלקי ,אל יעקב עוד" והפסיק
עיניו ואיננו יוצא מביתו ,ולכ 8לא רצה הכתוב
בעני 8אחר שהיה בבת אחת ובמקו ,אחד ,כי
להזכיר שיקברוה בני חת:
יעקב בבאו לוזה היא בית אל ,בנה מזבח וקרא
וכעני 8הזה מצאתי )באלה הדברי ,רבה בפרשה
למקו ,אל בית אל ,ונראה לו האלקי ,ש ,ויבר"
כי תצא למלחמה( ]תנחומא תצא ד[ ,אמרו אתה
אותו ,ולמה הוש ,הכתוב הזה בתו" עני 8אחד:
מוצא כשמתה רבקה אמרי 8מא 8יפוק קמא,
והקרוב מה שאמרו רבותינו )ב"ר פא ה( שירמוז
אברה ,מת ,יצחק יושב בבית ועיניו כהות ,יעקב
למיתת רבקה ,ולכ 8קרא ש ,המקו ,ההוא אלו8
הל" לו לפד 8אר ,,יפוק עשו רשיעא קמא
בכות ,כי אי 8בכי ואנקה על המינקת הזקנה
ויימרו 8ברייתא ליטי 8בזיא דהא כדי 8ינקי ,8מה
שיקרא ש ,המקו ,עליו .אבל יעקב בכה
עשו הוציאו מטתה בלילה .אמר רבי יוסי בר
והתאבל על אמו הצדקת אשר אהבתהו ,ושלחה
חנינה ,לפי שהוציאו מטתה בלילה לא פרשו
אותו ש ,ולא זכתה לראותו בשובו ,ולכ 8נגלה
הכתובי ,מיתתה אלא מ 8הצד ,הדא הוא דכתיב
אליו האלקי ,ובר" אותו לנחמו כאשר עשה
ויקרא שמו אלו 8בכות ,שתי בכיות .הדא הוא
ליצחק אביו אחרי מות אברה) ,לעיל כה יא(.
דכתיב וירא אלקי ,אל יעקב ויבר" אותו ,מה
ובשניה ,אמרו חכמי) ,סוטה יד א( ברכת
ברכו ,ברכת אבלי ,ברכו ,עד כא .8והנה בעבור
אבלי ,ברכו .וסיוע לזה מה שאמור למטה )פסוק
שהיה עשו יחידי בקבורתה פחדו מ 8הקללה ולא
כז( ויבא יעקב אל יצחק אביו ממרא קרית
ראו שיהיה לה לכבוד ,וזה עני 8הרמז:
הארבע ,ואלו היתה רבקה ש ,היה מזכיר "אל
והיתה דבורה ע ,יעקב ,כי אחרי שבאה ע,
אביו ואל אמו" ,כי היא השולחת אותו ש,
רבקה שבה לארצה ,ועתה תבא ע ,יעקב לראות
והגורמת לו כל הטובה ,ויצחק בעצתה צוה אותו
גברתה .או נתעסקה בגדול בני יעקב לכבוד
ללכת ש:,
רבקה ולאהבתה והיתה בביתו .ויתכ 8שאינה
וכתב רש"י ולפי שהעלימו את יו ,מותה שלא
היא המינקת שנאמר בה )לעיל כד נט( וישלחו
יקללו אותה הבריות ,כרס שיצא ממנה עשו ,א(
את רבקה אחות ,ואת מניקתה ,אבל היתה
הכתוב לא פרסמה .ומדרש חכמי ,הוא )פסדר"כ
מינקת אחרת שנשארה בבית לב 8ובתואל ,ועתה
זכור ד /פסיקתא רבתי .(/והנה ג ,מיתת לאה לא
יביא אותה יעקב עמו לכלכל את שיבתה לכבוד
יזכיר .אבל הכוונה לה ,מפני שהזכיר המיתה
אמו ,כי כ 8דר" הנכבדי ,להיות לה ,מיניקות
ברמז ,ותלה הדבר במניקתה ,וכיו 8שדבר בה
רבות ,כי רחוק הוא שתהיה הזקנה השליח
למה הסתיר העני 8ולא גלהו .וטע ,הקללה אינו
שתשלח אמו ליעקב כדברי רבי משה הדרש:8
מחוור ,שהרי הזכירו במיתת יצחק )להל 8פסוק
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מדרש אגדה )בובר( בראשית פרק לה
]ח[ מינקת רבקה .אמה של רבקה :אלו .8לשו 8יוני ,עד שהוא משמר אבלה של דבורה באתה לה,
בשורת אמו ,הדא הוא דכתיב וירא אלקי ,אל יעקב וגו' ויבר" אותו ,ומה ברכה בירכו ,זו ברכת
אבלי .,ומפני מה לא נאמרה מיתת רבקה ,לפי שבנה עשו ,וג ,נקברה בלילה מפני עשו ,שלא יאמרו כ"
וכ" תבא על הבט 8שנוצר בו איש כזה ,ומה בקשה דבורה אצל יעקב ,אלא בשעה שאמרה לו רבקה
ושלחתי ולקחתי" מש) ,בראשית כ"ז מ"ה( ,לא היה רוצה יעקב לזוז מאת לב ,8מה עשתה רבקה
שגרה דבורה אצל יעקב להביאו ]אירעה לה אסו 8בדר" ומתה בבית אל[.
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