ערב שבת קודש פרשת "תולדות" תשע"ז

בס"ד

שבוע טוב מאולפנת חורב
"ויאהב יצחק את עשו  ...ורבקה אוהבת את יעקב" –

הרב עודד

בתחילת הפרשה נאמר" :ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם

רבקה ,כאשר היא מצווה על יעקב להתחפש ולבא אל יצחק אביו בדמותו

יושב אהלים ,ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אוהבת את יעקב".

של עשו על מנת שיקבל את ברכתו .וכך כותב הרש"ר הירש" :ואולם מה

רבים מן הפרשנים התעכבו על ההבדל בין יצחק ורבקה ויחסם השונה

הייתה כוונתה של רבקה? …"לאיזו הצלחה יכלה לצפות ממעשיה ,תהיה

ליעקב ועשו ,וכיצד "ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו" .הדבר מגיע לשיא

אשר תהיה התועלת שהיא יחסה לברכת האב ,לעולם הייתה ההצלחה גו־

בהמשך הפרשה כאשר קורא יצחק לבנו עשו על מנת לברכו לפני מותו:

ררת אחריה את היפוכו של מה שציפתה לו" .אם ברכת האב הורידה ברכת

"בעבור תברכך נפשי בטרם אמות" מה ראה יצחק להעדיף את עשו על

שמים על ראש המבורך ,היאך יכלה להאמין כי תוכל להטעות את ה' הצו־

פני יעקב ולברך דווקא אותו? האם לא ראה יצחק את כל הפגמים הקיימים

פה ומביט ,גם אם תצליח ביחס לאב העיוור על ידי אותו משחק התחפשות

בעשו? הרי התורה עצמה מעידה על מעשי עשו "ותהיין מורת רוח ליצחק

עלוב ,היאך יכלה להעלות על דעתה כי ברכת האב ,התלויה בעשיית צדקה

ולרבקה"( .על כך שעשו לקח את יהודית בת בארי החתי ואת בשמת בת

ומשפט תוצא מאת ה' בדרך מרמה וכזב .אף אם ברכת האב הייתה כרוכה

אילון החתי לנשים) וכפי ששואל המלבי"ם :מה ראה יצחק לברך את עשו

ביתרון מוחשי כגון עדיפות בירושה לעתיד ,כלום לא הייתה חלוקת נכסים

דווקא ולא את יעקב ,וכי לא ידע שעשו איש שדה ויעקב איש תם? ועוד

המבוססת על מרמה ,מקח טעות ביסודה ,בטלה ומבוטלת בתוצאותיה?"

וכי לא אפשר לברך את שני הבנים? ואמנם האברבנאל כותב בנימה של

כלומר כיצד חשבה רבקה שאפשר לגנוב ברכה רוחנית הבאה מאת ה',

ביקורת על יצחק" :אין ספק שהיה לו ליצחק להתבונן במעשה עשו ורשעתו

וגם ברכה של ירושה אי אפשר לקבל בדרכי מרמה ,שהרי סופה להתגלות.

ורשעת נשיו ,והבנים אשר תילדנה ידמו להם לרוע ,והיה לו להתפלל אל

כדי לענות על כך אומר הרש"ר הירש רעיון מקורי ומפתיע .לדעתו ,שני

אלוקים ויודיעו למי יברך ,אם לגדול כפי לידתו ,אם לגדול בשלמותו .אבל

בניו של יצחק ייצגו שני יסודות בביתו .עשו ייצג את הכח החומרי ,ויעקב את

האהבה מקלקלת השורה ,לאהבתו את עשו חשקה נפשו בו ולא ראה חובת

הכח הרוחני .יצחק זכר את הנבואה" :ורב יעבד צעיר" ,וידע כי יעקב שהיה

מעשיו" .לעומתו כותב האור החיים" :וטעם יצחק שהיה חפץ לברך את עשו

איש תם יושב אהלים ימשיך את דרכו ודרך אברהם אביו ,אך סבר בטעות

הרשע ,כי חשב שבאמצעות הברכות יתהפך למידת הטוב וייטיב דרכיו".

כי גם לעשו ,שהיה איש ציד ,יש תפקיד ויחד יבנו שניהם את בית ישראל.

כלומר דווקא מתוך ראיית הבעייתיות בעשו קרבו יצחק כדי שלא יתרחק

לפיכך הועיד לעשו ברכה בעלת תוכן חומרי ,ואילו הברכה הרוחנית הייתה

יותר .הרב שמשון רפאל הירש ,מעלה תמיהה נוספת על התנהגותה של

שמורה תמיד ליעקב .וכפי שבאמת ברך יצחק את יעקב ,לפני שהוא שולח

אותו לארם למצוא לו אישה ,ואומר לו "ויתן לך את ברכת אברהם לך ולז־

מזל טוב לצוות:

רעך אתך" .הרש"ר מוכיח את דבריו מתגובתו של עשו לתרמית ,כאשר עשו
שואל מיד את אביו "הלא אצלת לי ברכה" כלומר ברור לעשו שגם ליעקב

לנחמה גרובר להולדת הבת,
לחוה ליכטנשטיין להולדת הנכדה
ולרבקה טרופ להולדת הנכדה.

הקללה שבפיצול זה ,וסברה שהחומר יהיה לברכה וישועה רק בבית שרוח

מזל טוב לבנות שחגגו השבוע את יום הולדתן:

שמורה ברכה ,ולכן הוא מבקש אותה לעצמו .אך יצחק יודע שאת הברכה
אשר הועיד ליעקב אין הוא יכול לתת לעשו ,ולכן הוא עונה לעשו "ולכה
אפוא מה אעשה בני" .לעומת זאת ,רבקה ,שהייתה מבית לבן ,ידעה את

אברהם מפעמת בו .החומר שאין עמו רוח היה בעיניה קללה ,כלשונו של
הרב שמשון רפאל הירש .ולכן התעקשה שרק יעקב איש הרוח יאחד את

אוראל
אבירם

שני הכוחות .עכשיו ברורים מעשיה של רבקה .רבקה הכירה היטב את עשו
וידעה שהוא איש ציד ,וכפי שאומרים חז"ל :שהיה צד ומרמה את אביו בפיו,

נועם
וולדמן

אודיה
טייב

וראתה כיצד במשך שנים עשו גונב את דעת אביו ,ויצחק בתמימותו הולך
שולל אחרי תרמיתו של עשו ,ומאמין כי גם לעשו יש חלק ונחלה בבית
ישראל .במעשה ההתחפשות של יעקב לעשו רוצה רבקה להוכיח ליצחק

רננה
אנגלר

נעם
פיליפ

ליאורה
וינריך

שירה
רוט

באיזה קלות אפשר לגנוב את דעתו ,וכפי שיעקב יכול להתחפש לעשו כך
גם עשו יכול להתחפש ליעקב .ולכן כאשר יצחק מגלה את התרמית ,אחזתו
חרדה גדולה ,כלומר הבין איך כל ימיו גנב עשו את דעתו ,ולכן כדי לבטא
את הסכמתו לעמדתה של רבקה ,הוסיף על ברכתו ליעקב "גם ברוך יהיה".

שיראל
חייק

רחל
זקן

חוה
וייס

שרה
וייס

בנות והורים יקרים,
ברצוננו לעדכן אתכם בנעשה באולפנא בשבוע החולף:

השבוע התקיים "יום יקירות"

 ,יום קישוט האולפנא המסורתי .לאחר בחירה דמוקרטית של הנושא "זמן" כנושא הקישוט ,עבדו כל בנות האולפנא על

קישוט כיתתן .האולפנא כולה התמלאה במשטחי בריסטול ,צבעים ורעיונות יצירתיים .תודה רבה לרכזת החברתית ,מלכה קינסט על ארגון היום ,למדריכות
לאה ,ענבל ומירב על העזרה הרבה בארגון ,וכן לבנות הרבות שהתנדבו לארגן את ערכות הקישוט לכל כיתה וכן להחזיר את הציוד למקום.

יום יקירות

ביום שלישי השבוע התקיים מפגש חשיפה לבנות שכבת י"ב על מדרשות ללימודי יהדות -לפני או אחרי

מפגש על מדרשות

שירות לאומי .המפגש נפתח בשיחה של הרבנית אסתי רוזנברג -ראש בית המדרש לנשים "מגדל עוז".
היא דיברה על כך שהעולם התורני שלנו לא "גדל מעצמו" אלא על כך שיש צורך לפנות זמן ולהשקיע
בהעצמה ובחיזוק של העולם הרוחני של כל אחת .לאחר מכן ,התקיים פאנל עם בוגרות האולפנא שסיפרו
על המדרשות השונות בהן למדו .כל אחת תיארה את הייחודיות של המדרשה שלה ושתפה בחרה ללמוד
במדרשה .תודה לרכזת השירות הלאומי ,חנה בן דוד ,על ארגון המפגש.

בנות כתה ז' השתתפו בכנס פתיחה חגיגי הפותח את פרויקט ההתנדבות השנתי באגודת "אפרת" -אריזת
מוצרי תינוקות למשפחות נזקקות .הכנס נפתח על ידי הרב עודד ששוחח עם הבנות על משמעות הנתינה,
ולאחריו סיפר נציג הארגון ,מר גדעון ,על משמעות תרומתן המיוחדת .ההתנדבות השבועית החלה כבר
השבוע ,ובנות כיתה ז' 1יצאו לאריזת מוצרי תינוקות באגודת "אפרת" .יישר כוח לבנות שעבדו בזריזות
ובשמחה .תודה לרכזת חסד ומעורבות בקהילה נתי פרידמן על ארגון הכנס וההתנדבות ולמורה שירה שרקי
שליוותה את הבנות.
גם בשבוע זה יצאו בנות שכבת ח' להתנדבות באגודת "תכלית" .תודה למדריכה מירב בן שימול על ליווי
ההתנדבות.

באגודת "תכלית"

בכנס פתיחה  -אגודת "אפרת"

בנות מגמת ביוטכנולוגיה:
בשכבת י' ביקרו במעבדות בל מונטה באוניברסיטה העברית .הן השתתפו בניסויים במיקרוביולוגיה ,חשו את
חשיבות שיתוף הפעולה בחקר מדעי וצפו בהדגמות בנושא גלים ,על מנת להבין את חוקי הפיזיקה העומדים
מאחורי המכשור המשמש בביוטכנולוגיה .תודה למורה תמר מנחמוב על ארגון הסיור.
בשכבת י"א ביקרו גם הן במעבדות בל מונטה באוניברסיטה העברית .הבנות ביצעו ניסוי בהנדסה גנטית,
הפיקו וניקו  DNAובחנו את השפעת החדרת חומר גנטי זר לפעילות חיידקים .במהלך היום למדו הבנות על
שיטות חדשות בהנדסה גנטית מתקדמת .תודה למורה תמר מנחמוב על ארגון הסיור.
בשכבת י"ב שמעו הרצאה של מר ג'ק בר ,אבא של טליה ,על יישומים בשיטות ביוטכנולוגיות חדשות וחשיבות
בדיקות גנטיות לצורך רפואה מותאמת אישית במקרי סרטן שונים .תודה למר בר על הזמן שהקדיש להעברת
ההרצאה המרתקת.

כ"ט בנובמבר ,חג הסיגד ויום הזיכרון לציון יצאת סיעודי ערב ואיראן צוינו באולפנא בלוחות מידע.

לכבוד ראש חודש כסלו התקיים "מפגש נשי" ,שבו נפגשות הבנות עם אישה שפועלת בחיי המעשה מתוך אמונה .בחודש זה נפגשו הבנות עם עורכת הדין
ניצנה דרשן לייטנר ,אמה של אליה מכתה י"א ,3שסיפרה להן על הקמת ארגון "שורת הדין"  -ארגון זכויות אדם יהודי הפועל משפטית נגד ישויות טרור וגופים
המממנים טרור ,וכן נגד אנטישמיות עולמית .היא הרחיבה על אודות עבודתתה המשפטית ומקומה כאשה דתית לאומית במערכת זו .תודה לרכזת החברתית
מלכה קינסט על ארגון השיחה .לבנות החטיבה התקיימה הרקדה לכבוד ראש חודש .תודה לרכזות הודיה שטרנברג ומלכה קינסט על הארגון.

שבת שלום וחודש טוב
הרב עודד מייזליש
וצוות האולפנא

