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פרשת תולדות
נושא השבוע :התחביבים שלי
מה

• לידת הבנים  -לאחר תקופת עקרות ,ובזכות תפילת יצחק,
ילדה רבקה תאומים  -עשו ויעקב.
• מכירת הבכורה  -בעת חולשה ,בבואו מן השדה רעב ועיף ,מכר

בפרשה

עשו את הבכורה ליעקב תמורת נזיד עדשים.
• יצחק יורד לגרר  -רעב בארץ .יצחק ירד עם משפחתו לגרר ואף
הוא כאביו אמר על אשתו כי אחותו היא וארע לו בדומה למה
שארע לאביו במצרים ובארץ פלשתים.
• גניבת הברכה  -יעקב הצליח בעצת אמו ,לקבל מיצחק אביו
בדרך של ערמה ,את הברכה שהייתה מיועדת לעשו .בעקבות
האירוע החליט עשו להרוג את יעקב וזה ברח מביתו.

העיסוק שלהם היו שונים זה מזה בתכלית .עשו היה ציד -
"איש יודע ציד ,איש שדה" ,ואילו יעקב רועה צאן " -איש תם

נושא

על אף שהיו יעקב ועשו תאומים ,הרי שבמהותם ובתחומי

יושב אהלים" .בניגוד לרובד הגלוי של הסיפור לפיו הרמאי

חז"ל להפך באמצעות הניגוד המוצג כאן :עשו לא רק צד בעלי
חיים אלא גם "צד" את אביו ,כלומר מרמה אותו .ואילו יעקב
הוא איש תם אשר "כלבו כן פיו .מי שאינו חריף לרמות קרוי
תם" )רש"י(.
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השבוע

מבין השניים היה יעקב ,שגנב את הברכה שיועדה לעשו ,פירשו

מדוע נברא האדם יחידי?
להראות את גדולתו של הקדוש ברוך הוא.
שכאשר אדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד – כל
המטבעות דומים זה לזה.
ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע את כל בני
האדם בחותמו של אדם הראשון – ואין אחד מהם דומה
לחברו.

מ

)על-פי משנה ,מסכת סנהדרין פרק ד' משנה ה'(

ביאורי מילים:
טובע  -יוצר ,מכין

ד

בחותם -בתבנית
קריאת המדרש ודיון
במשנה המקורית מובאות מספר סיבות לבריאתו של האדם הראשון כיחיד.

ר

החלק אותו בחרנו להציג עוסק בייחודו של כל אדם בעולם.
ניתן להציג בפני התלמידים שאלה :האם אתם מכירים בני אדם זהים ממש?

מבדיל ביניהם בחיצוניות ,ובוודאי גם באופי .שאלה :מה טוב בזה שאנחנו לא

ש

כמובן – תאומים זהים .אבל גם תאומים זהים לא ממש זהים ,תמיד יש משהו

זהים? האם הייתם מעדיפים שיהיה אחרת?
כאשר אנחנו יוצקים גבס לתוך תבנית מפלסטיק ,הצורה יוצאת בכל פעם בדיוק
אותו הדבר .ובאמת כך עשויים גם המטבעות בימינו :קחו שני מטבעות חדשים
והשוו ביניהם – אין שום הבדל .כך גם היה צריך להיות בכל בני האדם שיצאו
מאדם הראשון )כולל חווה( – הגנים הם אותם גנים! ומדוע אין זה כך? נראה כי
בכוונה אלוהים יצר שינויים ,כדי שלא יוכלו להיות שני אנשים שווים .וכשאנחנו
מסתכלים סביבנו ורואים מיליארדים כל כך שונים ,ונזכרים שכולם התחילו
מאדם אחד – אנו נוכחים שוב בפלאי בריאתו של אלוהים!
וחשוב לזכור :תמיד יש ביכולתנו להשפיע על אופיינו ומעשינו ,כי בידנו הדבר!
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