בעזרת ה'

שיעור מס'  :36פרק כה' -הולדת עשו ויעקב
פתיחה:
הפתיחה היתה מרגשת ,אבל משהו שהיה קשור לכיתה שלי .שיר שהן חיברו ומתקשר...
קריאת פס' יט' -כא'.
הקושי :ליצחק ורבקה אין ילדים.
מי מתפלל? יצחק ורבקה "לנוכח אשתו" -כל אחד עומד בזווית אחרת ומתפלל.
"ויעתר" -הרבה והפציר בתפילה.
ְ
למי הקבה נענה? ליצחק .תפילת צדיק בן צדיק .זכות אבות.
"ויעָ תר" -נענה לתפילתו ובקשתו.
רבקה נכנסת להריון.
הצגה קלה :להכניס משהו שיהיה לי בטן של הריון" .אוי ,כמה שההריון הזה קשה .אתן יודעות ,יש לי
בחילות ,סחרחורות וגם כבד לי .אבל אם זה רק היה נגמר בזה ,מילא ...אני כבר לא מבינה למה התפללתי
להיות בהריון ,כל כך קשה לי ובעיקר -אני כבר מבולבלת .יותר נכון ,התינוק שלי מבולבל ,אני לא מבינה
מה הוא רוצה .בטח אתן לא יודעות על מה אני מדברת ,אז אני אראה לכם .שימו לב -כאן בקצה הרחוב יש
בית מדרש שלומדים שם תורה .הייתי שם לפני זמן קצר ולפתע הרגשתי איך התינוקי שלי ממש רוצה
לצאת ,שמחתי כל כך -איזה בן צדיק יש לי! ב"ה! .משם הלכתי לשוק לקנות קצת עגבניות ,בדרך עברתי
לצערי לי בית הע"ז ,שיחזרו בתשובה ,אמן .בכל מקרה ,איך שעברתי ליד בית הע"ז התחלתי להרגיש כאבים
איומים -התינוקי שלי שוב רצה לצאת .הוא ממש לא סגור על עצמו -צדיק או רשע? האמת ,אני מרגישה
שהוא כל היום רב עם עצמו ,מלחמת עולם הולכת לי שם בתוך הבטן ...וואי ,זה כל כך קשה ,אני חייבת
ללכת לבית המדרש של שם ,שאבין מה קורה שם בפנים...
 כעת ,נקרא את הפסוקים ותאמרו לי מה אמר לה שם בשם הקב"ה.
קריאת פס' כב' -כג'
רבקה מרגישה שיש בתוך בטנה  2כוחות שונים -כאשר עברה ליד מקומות קדושה ניסה ____ לצאת
וכאשר עברה ליד מקומות טומאה ניסה ______ לצאת .מרוב קושי היא פונה לבית מדרשו של שם .והוא
אומר לה בשם הקב"ה שיש לה ______ שיהיו ל 2מלכויות .בכל פעם רק מלכות אחת מהם תשלוט
וה____ יעבוד ל______.
קריאת פס' כה' -כח'
עשו נקרא כך כי _______ (יצא מלא שיער -עשוי כמו אדם מבוגר) יעקב נקרא כך כי ________.
עשו הפך להיות .1 :איש יודע ציד  .2איש שדה
יעקב הפך להיות .1 :איש תם  .2יושב אוהלים
שימו לב -הנקודה הראשונה שאומרים לנו על כל אחד זה תכונה והנקודה השנייה זה מעשיו.
אז המעשים ברורים לנו -עשו נמצא בשדה ,מתעסק עם החיות ,צד כל הזמן ולעומתו יעקב יושב היכן?
באהל של שם ועבר -לומד תורה .אבל מה התכונות שלהם? תסתכלו ברש"י.
עשו -צד בפיו את יצחק .באמת באישיות שלו הוא רע ,אבל מול יצחק הוא משחק אותה צדיק" .אבא ,יש
לי שאלה הלכתית חשובה שממש מטרידה אותי -איך מעשרים מלח?" .לעומתו יצחק הוא איש תם .מה זה
תמים? היום זה נראה לנו גנאי ,אבל זו מעלה גדולה" -תמים תהיה עם ה' אלוקיך .,תמים זה שלם ,כמו שה
תמים .שלמות שבה הפנים והחוץ שווים" .כלִ בו כן פיו"
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יצחק אוהב את _________
רבקה אוהבת את _______
להעתיק למחברת 2( .בנות שמסיימות -לתת להן טקסט להצגה)
 מי כאן בכורה? מה זה אומר? חובות? זכויות?
מה זה עוד אמר בעבר להיות בכור (רמז :לפני חטא העגל)
הבכור היה שליח המשפחה לעבודת ה' .יש כאן זכות גדולה ואחראיות גדולה.
כעת נקרא את הפסוקים ומיד אח"כ יציגו לנו אותו  2בנות -הכירו את יעקב ועשו...
קריאת פס' כט' -לד'.
יעקב מבשל מרק עדשים (עם סיר ועדשים אדומות)
יעקב :שמעתם בטח שסבא אברהם מת היום ,זה כל כך עצוב .אני עכשיו מבשל לאבלים נזיד ,כלומר-
תבשיל של עדשים .משהי יודעת למה נותנים לאבלים עדשים ומאכלים עגולים? (תתני למשהי לענות.
התשובה :להזכיר לאבל שהמוות הוא גלגל חוזר בעולם).
ממשיך יעקב לערבב ובצד רואים את עשו :אתם לא יודעים איזה כיף -חזרתי עכשיו מציד ,וואי כמה
רצחתי ...אבל אני ממש ממש ממש עייף ...ומת מרעב ...עייף ורעב ,רעב ועייף...
נכנס ורואה את יעקב.
עשו :וואי ,יעקב -אני רעב ומה זה עייף .תקשיב -אני אפתח את הפה ואתה תשפוך לי כמה שאתה יכול
מהאדום האדום הזה .יאללה -תלעיט אותי!
יעקב :אם תמכור לי את הבכורה שלך ,באופן שזה יהיה ברור שמכרת לי .כמו ...כמו שברור שעכשיו יום,
אתן לך בשמחה.
עשו :אני עוד שנייה מת ,מה אכפת לי בכלל מהבכורה הזאת?
יעקב :מעולה .אז תשבע לי.
עשו :אני נשבע! אני מוכר לך את הבכורה בחפץ לב .יאללה ,אפשר מהתבשיל?
יעקב :הנה ,קח לחם ונזיד עדשים .בתאבון!
 לאחר ההצגה:
עד כמה הבכורה שמסמלת את עבודת ה' היתה חשובה לעשו -מ 1עד 11
עד כמה הבכורה שמסמלת את עבודת ה' היתה חשובה ליעקב -מ 1עד 11
הסיפור הזה נגמר במילים "ויבז עשו את הבכורה" -מה זה "ויבז" לדעתכן?
כמו מה זה נשמע? בזיון ...עשו מבזה את הבכורה ,ובעצם מבזה את עבודת ה'.
חלוקת דף עבודה.
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הצגה -יעקב ועשו
יעקב מבשל מרק עדשים (עם סיר ועדשים אדומות)
יעקב :שמעתם בטח שסב א אברהם מת היום ,זה כל כך עצוב .אני עכשיו מבשל לכל האבלים נזיד ,שזה
תבשיל של עדשים .אולי משהי יודעת למה נותנים לאבלים עדשים ומאכלים עגולים? (תתני למשהי לענות.
התשובה :להזכיר לאבל שהמוות הוא גלגל חוזר בעולם).
ממשיך יעקב לערבב ובצד רואים את עשו :אתם לא יודעים איזה כיף -חזרתי עכשיו מציד ,וואי כמה
רצחתי ...אבל אני ממש ממש ממש עייף ...ומת מרעב ...עייף ורעב ,רעב ועייף...
נכנס ורואה את יעקב.
עשו :וואי ,יעקב -אני רעב ומה זה עייף .תקשיב -אני אפתח את הפה ואתה תשפוך לי כמה שאתה יכול
מהאדום האדום הזה .יאללה -תלעיט אותי!
יעקב :אם תמכור לי את הבכורה שלך ,באופן שזה יהיה ברור שמכרת לי .כמו ...כמו שברור שעכשיו יום,
אתן לך בשמחה.
עשו :אני עוד שנייה מת ,מה אכפת לי בכלל מהבכורה הזאת?
יעקב :מעולה .אז תשבע לי.
עשו :אני נשבע! אני מוכר לך את הבכורה בחפץ לב .יאללה ,אפשר מהתבשיל?
יעקב :הנה ,קח לחם ונזיד עדשים .בתאבון!

הצגה -יעקב ועשו
יעקב מבשל מרק עדשים (עם סיר ועדשים אדומות)
יעקב :שמעתם בטח שסבא אברהם מת היום ,זה כל כך עצוב .אני עכשיו מבשל לכל האבלים נזיד ,שזה
תבשיל של עדשים .אולי משהי יודעת למה נותנים לאבלים עדשים ומאכלים עגולים? (תתני למשהי לענות.
התשובה :להזכיר לאבל שהמוות הוא גלגל חוזר בעולם).
ממשיך יעקב לערבב ובצד רואים את עשו :אתם לא יודעים איזה כיף -חזרתי עכשיו מציד ,וואי כמה
רצחתי ...אבל אני ממש ממש ממש עייף ...ומת מרעב ...עייף ורעב ,רעב ועייף...
נכנס ורואה את יעקב.
עשו :וואי ,יעקב -אני רעב ומה זה עייף .תקשיב -אני אפתח את הפה ואתה תשפוך לי כמה שאתה יכול
מהאדום האדום הזה .יאללה -תלעיט אותי!
יעקב :אם תמכור לי את הבכורה שלך ,באופן שזה יהיה ברור שמכרת לי .כמו ...כמו שברור שעכשיו יום,
אתן לך בשמחה.
עשו :אני עוד שנייה מת ,מה אכפת לי בכלל מהבכורה הזאת?
יעקב :מעולה .אז תשבע לי.
עשו :אני נשבע! אני מוכר לך את הבכורה בחפץ לב .יאללה ,אפשר מהתבשיל?
יעקב :הנה ,קח לחם ונזיד עדשים .בתאבון!
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