
 

 (2לפרשת תולדות )
 

 

אחים   – א.   האיש אשר הופרד מאחיו, שלא מבחירתו אבל אולי לטובתו, יגרום לפרידתם של שני בניו 

 תאומים, מחוברים זה לזה בשֹונּות מאתגרת כבר מרחם אמם.  

 

ְעַתר ִיְצָחק ַלהב.     ר לֹו ה  ’)כא( ַויֶּ ָעתֶּ ַהר ִרְבָקה ִאְשתֹו: )כב( ַוִיְתֹרֲצצּו ַהָבִנים ְבִקְרָבּה ַותַ   ’ְלֹנַכח ִאְשתֹו ִכי ֲעָקָרה ִהוא ַויֵּ

ת ה ְך ִלְדֹרש אֶּ לֶּ ה ָאֹנִכי ַותֵּ ן ָלָמה זֶּ ר ִאם כֵּ ר ה’ַוֹתאמֶּ ַעִיְך    ’: )כג( ַוֹיאמֶּ ָלּה ְשנֵּי גיים גֹוִים ְבִבְטנְֵּך ּוְשנֵּי ְלֻאִמים ִממֵּ

דּו ּוְלֹאם ִמְלֹאם יֱֶּאָמץ ְורַ  א ָהִראשֹון  ִיָפרֵּ ת ְוִהנֵּה תֹוִמם ְבִבְטָנּה: )כה( ַויֵּצֵּ דֶּ יָה ָללֶּ ב ַיֲעֹבד ָצִעיר: )כד( ַוִיְמְלאּו ָימֶּ

ב עֵּ  זֶּת ַבֲעקֵּ ן ָיָצא ָאִחיו ְוָידֹו ֹאחֶּ י כֵּ ָשו: )כו( ְוַאֲחרֵּ ָער ַוִיְקְראּו ְשמֹו עֵּ ת שֵּ רֶּ ֲעֹקב ָשו ַוִיְקָרא ְשמֹו יַ ַאְדמֹוִני ֻכּלֹו ְכַאדֶּ

ה ַע ַצִיד ִאיש ָשדֶּ ָשו ִאיש ֹידֵּ ת ֹאָתם: )כז( ַוִיְגְדלּו ַהְנָעִרים ַוְיִהי עֵּ דֶּ ן ִשִשים ָשָנה ְבלֶּ ב   ְוִיְצָחק בֶּ ְוַיֲעֹקב ִאיש ָתם ֹישֵּ

 ֹאָהִלים:

 

למרות   ג.   כורח המציאות והתכנון האלהי מכוונים את אילן היוחסין שלנו לבחירה בבן אחד בכל דור.

חלק ממשפחה אחת,   – ההבדלים בין האחים, למרות כישוריהם השונים, הם בנים לאותם הורים 

מגוף אחד שלם. החיתוך ביניהם, הכריתה של זה מחייו של זה, ילוו את שניהם לעולם. את הכאב  

 הזה קשה יהיה להדחיק. אולי גם זו לטובה. 

 

 יוסף / חמוטל בר   האיש שמחצית גופו הימנית נכרתה ד.   

 

 האיש שמחצית גופו הימנית נכרתה

 כדי שימשיך להיות נותר עם אשתו ועם ילדיו 

 מכר לפרנסתו ככרות מוצקים של לחם חי. 

 

 דרך עיניו הקבועות בחורים ִחְוִרים ראיתי 

 ובידם סל קניות. \אנשים מתקרבים אל המשוכה השרופה של החצר 

 וראיתי בקושי את יפי החסה המסלסלת 

 שמצמיח זלזלים מֹטרפים. ואת הספסל הצרוב  

 

 האיש שמחצית גופו הימנית נכרתה,הוא עשה לי שאוכל לזכור במנוחה נכונה

 את הימים שבהם כל אצבעותי

 ביו שלמות בבצק 

 שממנו לשתי לכם חלות, 

 ואחרי הארוחה של ערב שבת 

 כשכל הילדים נכנסו לחדר 

 עם הפסנתר שעוד היה חי 

 כדי לנגן ולשיר ביחד 

 צמי הייתי מוצאת את ע

 בוכה מרוב אושר רב מדי. 

 


