
 

 תולדותת פרש

  .הבכורה" עסקת"מלידתם ועד , פרשת תולדות עוסקת בעיקר בקשר שבין התאומים עשו ויעקב

ה" מָׂ מּות ְולָׂ ו ִהֵנה ָאנִֹּכי הֹוֵלְך לָׂ ה-ַויֹּאֶמר ֵעשָׂ ַבע לֹו ַויֹּאֶמר ַיֲעקֹּב ִהשָׂ : ֶזה ִלי ְבכֹּרָׂ ה ִלי ַכיֹום ַוִישָׂ תֹוְב -ֶאת ַוִיְמכֹּרְבעָׂ  כֹּרָׂ
ו : ְלַיֲעקֹּב ִשיםְוַיֲעקֹּב נַָׂתן ְלֵעשָׂ ו ֶאת ֶלֶחם ּוְנִזיד ֲעדָׂ ם ַוֵיַלְך ַוִיֶבז ֵעשָׂ ה-ַויֹּאַכל ַוֵיְשְת ַויָׂקָׂ  (.לד-לג:כהאשית בר) "ַהְבכֹּרָׂ

 נזיד עדשיםלחם ו .1 –הביטוי 
 נזיד עדשיםב מכורל. 2                

 

 ד"ל -ג "ה ל"בראשית כ -מקור הביטוי

פירשו כמה כך אכן ו ,בכורהל תמורהב ניתנו" ֶלֶחם ּוְנִזיד ֲעָדִשים"ה, פשוטם של דברים לפי -הביטוי בהקשר לפרשה
 :(לג, לא' פס, לוקשין ורתמהד, שם) ם"רשבהלא כן פירש אולם (. ק"רדאבן עזרא ולמשל )המפרשים ן מ
 .....".לקיום[ו]לעדות ואחר כך אתן לך המאכל , בממון שאתן לך...כלומר לאלתר. מכרה כיום"
" לקיום"ו" לעדות" הנועד אלא ,מפשט הכתובים עולהכ, תמורה לבכורה שימשהלא  הלחם והנזידנתינת , ופי פירושל

 (קליינמן' רון ש /בר אילן אוניברסיטתמעובד מתוך הדף השבועי של ) .סקההיינו לחיזוק הע, השל מכירת הבכור
  

                                                                                                                                                        הביטוי בשפה העברית 

 .צניעות, הסתפקות במועט, צורך בסיסי - לחם ונזיד עדשים
 .להמיר דבר פחות ערך בדבר יקר; דבר חשוב וגדול בעבור מחיר מועטלוותר על  - למכור בנזיד עדשים

מכירה תמורת ,  רק משום שהמוכר נמצא במצוקה , תשלום נמוך מאד שמקבל מוכר עבור נכס ששווה הרבה יותר
 .םמחיר זול ולא משתל

 
 ".למכור בנזיד עדשים"אלץ גיע לסיטואציה בה נשלא נה "בעז. הפשטעות הביטוי כיום נשענת על נראה כי משמ

 

 :ולענייני דיומא
מערכת הוראות חיבור ללנרשמים למפגש הווירטואלי נשלחו  -מפגש ווירטואלי לרכזות העברית .1

נא ליצור קשר מיידי עם זהבה פלד , במידה ונרשמת ולא קיבלת את ההוראות. האינטרנטית
zehavapeled@gmail.com 

 
מקומות פנויים בהשתלמות ' נותרו מס -"ד"ס היסודי בחמ"הוראת ספרות בביה"השתלמות  .2

לפרטים . בטופס רישום המקווןב  לרישום יש למלא פרטים". ד"ס היסודי בחמ"הוראת ספרות בבי" המקוונת
  . segev@gmail.comyael100ל "בדוא" אורות"מרכזת ההשתלמות במכללת , ר יעל שגב"ניתן לפנות לד

ארגז " אנו שמחים להזמינכם ליום עיון -"ד"ס היסודי בחמ"ארגז כלים להוראת ספרות בבי"יום עיון  .3
 בקמפוס בדצמבר 5, בטבת' ב, ה ביום חמישי"שיתקיים בעז "ד"ס היסודי בחמ"כלים להוראת ספרות בבי

מחייבת רישום  ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך. רחובות, 5הרב שטיימן ' רח, ישראל אורות מכללת
 .תוכנית מפורטת תשלח לנרשמים .ב"בטופס הרצ

 

 ,שבת שלום                                                                    
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 יעל נדלר

 ד"מפקחת על החינוך הלשוני בחמ

yaelna@education.gov.il 
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