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האם העניק אלוהים  
למשפחה שלכם אי פעם  

!   כמה זה מרגש?  תינוק
שמחתם של יצחק  

ורבקה היתה כנראה  
אלוהים עמד .  כפולה

 .להעניק להם תאומים



התינוקות נאבקו 
בתוך רחמה של  

כאשר היא .  רבקה
 אלוהים  , התפללה

 אמר לה ששני  
 לאומים יפרדו     
   -ויצאו משני בניה    
 ושהצעיר יהיה     

בדרך  .  נעלה יותר 
כלל הבכור הוא 

והנעלה  תמיד החשוב 
לבסוף  .  יותר

  .התינוקות נולדו



,  עשו.  התאומים לא היו דומים אחד לשני
.  היה מאוד שעיר הוא גדל והיה לציד, הבכור

יעקב היה בעל עור חלק ואהב לעבוד בקרבת  
האמא  .  האב יצחק אהב יותר את עשו.  הבית

 .העדיפה את יעקב



מכור  .  "הוא אמר ליעקב" תן לי אוכל.  "עשו היה רעב, יום אחד
עשו לא נתן חשיבות .  דרש יעקב" לי את זכויות הבכורה שלך

 להבטחות אלוהים ולחשיבות  
 הוא .  הבכורה

 עשה את העסקה  
 עכשו  .  עם יעקב

 יעקב יהיה ראש 
 המשפחה מתי  
  .שאביהם ימות



אני האלוהים של אביך .  "לילה אחד אלוהים דבר אל יצחק
למרות שיצחק היה ירא  ."  אני אתך ואברך את זרעך.  אברהם

 ,  אלוהים בנו עשו נישא לשתי נשים מבנות החיתי
 .עם אשר לא האמין באלוהים



"  אנא תן לי בשר טרי.  "יצחק הזדקן
."  ואז אברך אותך.  "הוא אמר לעשו

ברכה מיוחדת זאת היתה נתנת על ידי  
.  עשו מהר לצאת לציד.  האב לבן הבכור

היא  .  רבקה שמעה את מה שיצחק אמר
 .רצתה שבנה יעקב יבורך



היא .  לרבקה היתה תוכנית
בשלה במהירות את האוכל  

האהוב על יצחק ובאותה  
שעה לבש יעקב את בגדי  

עשו וכסה את ידיו וצוארו  
יצחק  .  בעורות גדי שעירות

האם הם  .  לא ראה היטב
 ?יוכלו לרמות אותו



.  יעקב הביא את האוכל ליצחק
אמר  " ,אתה נשמע כיעקב"

."  אבל ידיך כידי עשו"יצחק 
אחרי שאכל את האוכל ברך  

 .יצחק את בנו שכרע ברך לפניו



מיד לאחר שיעקב עזב בא 
הנה האוכל  .  "עשו ליצחק

יצחק ידע .  הוא אמר" שלך
אני לא  .  "כעת שרימו אותו

"  ,יכול לשנות את הברכה
ליבו של עשו  .  הוא צעק

התמלא שנאה והוא החליט  
 .להרוג את יעקב



רבקה שמעה את האיומים של  
היא אמרה " לך לבית דודך.  "עשו

עד שאחיך ישכח את מה  "ליעקב 
יצחק הסכים שיעקב  ."  שעשית

.   יחפש לו אשה מהמשפחה של אמו
 .יעקב עזב את הבית



 בלילה ההוא עצר יעקב וישן  
 עם אבן במקום כרית                

 אולי .  מתחת לראשו                              
 בגלל שהוא היה לבד                                
 .  או אולי בגלל שפחד                              
 .  אבל הוא לא היה לבד                              

 אלוהים דבר אליו                                  
 .בחלום נהדר                                          



אני אתן  .  אני אתך.  אני אלוהי אבותך אברהם ויצחק"
."  לך את הארץ הזאת ובזרעך כל עמי הארץ יתברכו

 .הוא פחד.  אחרי שאלוהים דבר יעקב התעורר



הדוד של יעקב קבל אותו  , לבן
יעקב אהב את בת  .  בברכה

רחל והוא שרת את לבן   -דודו
 שבע שנים בכדי שיוכל לשאת  

 את רחל לאישה אבל בליל     
 
 
 
 
 
 

 החתונה רימה לבן                  
 .את יעקב                



."     אתה רימית אותי.  "התלונן יעקב" זאת לאה ולא רחל"
תעבוד אצלי  .  "אמר לבן" ,הבת הבכורה חייבת להנשא תחילה"

 אולי הוא .  יעקב הסכים."  עוד שבע שנים ותוכל להנשא לרחל
 .נזכר כיצד הוא רימה את יצחק ועשו                           



בעבור  .  ליעקב היו אחד עשר בנים
השנים יעקב רצה לחזור עם משפחתו  

אבל גם  .  הוריו היו שם.  חזרה לכנען
.  עשו שנשבע להרוג אותו היה שם

יום אחד אמר  ?  האם זה בטוח לחזור
 יעקב אסף את  .  לו אלוהים שיחזור

 .משפחתו וצאנו בכדי לחזור לביתו    



עשו יצא .  איזה מסע זה היה
לפגוש את יעקב מלווה 

אבל הוא  !  בארבע מאות איש
הוא רץ  .  לא פגע ביעקב

.  לקראת יעקב וחבק אותו
יעקב ועשו היו שוב חברים  
 .ויעקב היה שוב לבטח בביתו



 יעקב הרמאי  
 

 ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים 
 

 :מצוי ב
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 "פתח דבריך יאיר"
 130, תהלים קיט
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 הסוף



 ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר  "התנ
 . אותו

 
העונש על .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא

, ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו
ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה .  למות על הצלב ולהענש במקומנו

אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על !  לשמים
הוא יבוא ויחיה עכשו בתוככם ואתם תחיו  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת

 .  עמו לעולמים
 

 :אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם  ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .  ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך  

 . אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים
 

 16' יוחנן ג ! קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום
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