בס"ד

וְתִ קְ וַת ְרשָׁ עִ ים ת ֹּאבֵד  -קונפליקט ומחלוקת אצל האנטי גיבורים בתנ"ך
בית מדרש  ,1ד"ר בריינה יוכבד לוי

איש שדה
 .1עיינו בבראשית כה ,פס' יט – לד
ציירו את דיוקנם של יעקב ועשו מתוך הפסוקים ,על פי
הפשט.
 .2מה תדמיתם של השניים בארבעת השירים
הבאים ,של חיים גורי ,א .עלי ,יהודית כפרי
ורבקה מרים?

ותקות רשעים תאבד:
קונפליקט ומחלוקת אצל
האנטי גיבורים בתנ"ך
נלמד על עשיו אחינו האדמוני,
נעיין במערכת הפנימית של
מחלוקת קרח והנשים כמשפיעות
בתוכה ,נחקור את דמותו של
כאב טיפוס למרד
אבשלום
במישור המשפחתי ,וננסה להבין
את גזרת המן וזרש כפלטפורמה
לרשע ,נדון בכוחות שהיו בידיהן
של המלכות איזבל ,עתליה וושתי,
לרע ולטוב.
במהלך התוכנית נעמיק בפשט
את הפרשנים
ובמדרש ,נלמד
הראשונים והאחרונים  ,וכמו כן
מפעם לפעם נערוך גיחות לעולם
הקולנוע,
המוסיקה,
האמנות,
השירה והפיוט ,בהנחיית רחל
ליפשיץ ואומנים אורחים

עשו בני – א .עלי

עשו – יהודית כפרי

עֵ שָׂ ו ְּבנִי ו ְֵּראשִ ית אֹונִי
שְּ נֵינּו יֹודְּ עִ ים שֶׁ יַּעֲ ק ֹב
הּוא שֶׁ יְּקַּ בֵל אֶׁ ת הַּ ב ְָּׂרכָׂה הַּ הִ יא.
הּוא שַּ יְָׂך לָׂהֶׁ ם :חֲ לַּקְּ לַּק ,עַּ ְּרמּומִ י,
מַּ חֲ לִיף צּורֹות כֶׁעָׂ נָׂן

ו ְִּרבְּקָׂ ה אֹוהֶׁ בֶׁת אֶׁ ת י ַּעֲ ק ֹב,
כָׂתּוב.
ו ְִּרבְּקָׂ ה ָאמְּ ָׂרה ְּלי ַּעֲ ק ֹב ְּבנָּׂה,
כָׂתּוב.
ּומָׂ ה עֵ שָׂ ו?
ִל ְּפעָׂ מִ ים אֲ נִי שֹומַּ עַּ ת
אֶׁ ת הַּ צְּעָׂ קָׂ ה הַּ הִ יא הַּ גְּדֹולָׂה ו ְּהַּ מָׂ ָׂרה עַּ ד מֵ א ֹד
עֹולָׂה מִ כָׂל קַּ ְּצו ֵי הַּ שָׂ דֶׁ ה
שֶׁ שָׂ ם הּוא ָׂרץ בְּעִ קְּ בֵי הַּ ְּצבָׂאִ ים
כְּדֵ י לִשְּ כ ֹחַּ .
טַּ ל הַּ שָׂ מַּ י ִם ֵ
יֹורד עַּ ל ר ֹאשֹו
ְּרסִ יסֵ י ַּליְּלָׂה,
וְּלִבֹו מָׂ לֵא מַּ שְּ טֵ מָׂ ה
ו ְּהּוא מְּ בַּקֵ ש לַּהֲ ר ֹג.
ַאחַּ ר-כְָׂך י ֹאהַּ ב נָׂשִ ים
לְַּאט-לְַּאט דְּ בַּר מָׂ ה יַּ ְּגלִיד בְּתֹוְך נַּ ְּפשֹו,
י ְִּרפָׂ א.
מִ קֵ ץ הַּ ְּרבֵה שָׂ נִים
ו ְַּאהֲ בָׂה ַּרבָׂה
אֲ נִי רֹוָאה אֹותֹו
יֹוצֵא לִקְּ ַּראת ָאחִ יו.
י ֵש לִי ָׂרבָ ,אחִ י ,הּוא אֹומֵ ר
ּובֹוכֶׁה
וְּכָׂל הָׂ עֹולָׂם
בֹוכֶׁה אִ תֹו.

בְּפַּ ְּרצּופֹו הַּ ָׂתם ,טֹוו ֶׁה אֶׁ ת תְּ ָׂככָׂיו
בְּתֹו ְּככֵי הָׂ א ֹהֶׁ ל ,אֲ הּוב הַּ שָׂ מַּ י ִם
ו ְּהַּ נָׂשִ ים
ו ַּאֲ נִי חַּ יָׂב לְּהַּ עֲ מִ יד פָׂ נִים
כְּאִ ּלּו אֵ ינִי רֹואֶׁ ה אֶׁ ת הַּ תַּ ְּרמִ ית
אֲ בָׂל אַּ ָׂתה ְּבנִי אֲ הּוב נַּפְּשִ י
י ָׂדֶׁ יְך כָׂעֵ שֶׁ ב בַּטַּ ל,
ֵריחֲ ָך כ ְֵּריחַּ הַּ מָׂ טָׂ ר בַּשָׂ דֶׁ ה
ּו ֶׁב ְּכי ְָּך כְּאִ ו ְּשַּ ת הַּ שִ ֳּבלִים
בַּקָׂ מָׂ ה...
תְּ הֵ א לֹו ב ְִּרכַּת אֱ לֹוקִ ים הַּ מְּ קֻ ָּׂללָׂה
הַּ שָׂ מַּ י ִם וְּכָׂל ְּצבָָׂאם,
תְּ הֵ א לֹו חֶׁ לְּקַּ ת הַּ מִ ּלָׂה
ּולְָּך ְּבנִי אֲ הּובִי ב ְִּרכַּת הָׂ ָאדָׂ ם:
"תְּ הֵ א לְָּך הָׂ אֲ דָׂ מָׂ ה".

רבקה מרים ,מתוך באים בימים :אברהם ,יצחק ,יעקב
ִרבְּקָׂ ה מַּ ְּלבִישָׂ ה אֶׁ ת י ַּעֲ ק ֹב בְּמִ טְּ בַּח הַּ ַּבי ִת
בְּתַּ חְּ פ ֹשֶׁ ת לֵיצָׂןִ ,ב ְּבגָׂדִ ים שֶׁ ל שֹוטֵ ר
פָׂ נִים ַּרבֹות פָׂ נֶׁיָך ,יֶׁלֶׁד  ,הִ יא לֹוחֶׁ שֶׁ ת  ,עַּ ל ִרבּוי פָׂ נֶׁיָך ַאל תְּ ו ַּתֵ ר
הִ נֵה י ַּעֲ ק ֹב אַּ ָׂתה ו ְּאַּ תָׂ ה גַּם עֵ שָׂ ו
הִ יא מְּ ַּלחֶׁ שֶׁ ת
כְּשֶׁ הִ יא שֵ עָׂ ר ַאדְּ מֹונִי מַּ דְּ בִיקָׂ ה ִלזְּרֹועָׂ יו–
אִ ם עֵ ץ שֶׁ ל ַּזי ִת ,לְּמָׂ שָׂ ל ,תּוכַּל לִהְּ יֹות ,יַּלְּדִ י
וְּגַּם אֵ זֹוב עַּ ל הַּ קִ יר וְּיַּנְּשּוף ּולְּטָׂ ָאה ו ְּשֹור וְּנָׂמֵ ר וְּגַּם גְּדִ י–
ָאז תֵ יטִ יב לִחְּ יֹות ַאף כְּשֶׁ תַּ ְּרחִ יק מִ מֶׁ נִי ָׂל ֶׁלכֶׁת
גַּם כְּשֶׁ יָׂדְּ ָך הַּ ז ֹאת הַּ קְּ טַּ נָׂה ֹלא עֹוד ת ֹאחַּ ז ְּבי ָׂדִ י
גַּם כְּשֶׁ ְּבלֵב שֶׁ ל מִ דְּ בָׂר אֹו ְּבלִבֹו שֶׁ ל הַּ יַּעַּ ר
תִ ּוָׂתֵ ר י ְּחִ ידִ י .

