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 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
 

 לראות את הריח
 הגיע מעצמו למילוי רצון ה'כיצד יכול בשר ודם, מבלי לקבל נבואה, ל

 

הנושא היחיד בו עוסקת  ועד לסוף פרשת 'תולדות', מ'חמישי'

 -התורה הוא ברכות יצחק ליעקב. יצחק אומר 

ַֽו י ֵעש ָּ ִים ְיֵדֵ֥ ַדַ֖ ב ְוַהי ָּ ֲעקֹֹּ֔ ַֽ ל יַ ֹּל֙ ֣קוֹּ  1.ַהק 

א את הרגליים ואנחנו, כך נדמה, לא מוצאים לא את הידיים ול

בפרשה הזו. כמדומני שאין עוד פרשה קשה כל כך ומופלאה 

 כמו הפרשה המכוננת הזו. -על כל מרכיביה  -כל כך 

 הנהגה קשה

עם יצחק?  מדברתאת לא מדוע  -קשה היא הנהגתה של רבקה 

 על יעקב? 'הרמאות' הזולמה את מפילה את 

אפשר אלף  - קשה גם הנהגתו של יעקב. איך אומר האבן עזרא

פעם לומר 'אנכי עשו בכורך' ולהתכוון שאנכי זה אנכי ועשו 

ק' -. אבל 'חלק' זה לא -הוא בכורך  ִ֥יׁש ָחָלָֽ ִ֖י א  ֹנכ   ...2'ְוָאָֽ

זה לא  -וכלל לא מובנת  ,וקשה מאוד היא הנהגתו של יצחק

שיש לפניו ספק בין  הביןשמישהו 'עבד עליו', הרי יצחק 

אם יש לפניך עסקת מכר פשוטה קול, והרי גם בין הידיים לה

לאשורו,  ברר את הנושאתקנה עד שתאתה לא  -שיש בה ספק 

אז את ברכת הנצח אתה מעביר על פי ספק?! יותר מכך, אחר 

 -כשייצא יעקב ויבוא עשו האמיתי  ,כך

ַ֖א ִמצ ֵ  יו ב ָּ ִחֹ֔ ֣ו אָּ ִבִ֑יו ְוֵעש ָּ ק אָּ ֣ י ִיְצחָּ ֵנַ֖ ְ ב ֵמֵאֵ֥ת פ  ֲעקֹֹּ֔ ַֽ ֙א יַ צָּ א יָּ צֹֹּ֤ ְך יָּ וֹּ ַא֣  3.ידַֽ

ם' -ממשיך יצחק ואומר  ה-גַּ ְהי ָֽ  ? הרי יש לך פה ספק!4'ָברִּ֖וְך י ָֽ

אין זאת אלא שעלינו להבין את הפרשה הזו לעומקה עוד 

 ועוד.

 לשאת את צער השתיקה

ההבדל בין הנהגת רבקה לזו של יצחק הוא פשוט וברור. רבקה 

מופיעה לאורך כל הפרשה כנביאה. זה עולה מפשוטם של 

כאשר התרוצצו הבנים בקרבה הלכה רבקה לדרוש  -מקראות 

  -מה יהא בסופה, והקב"ה ענה לה  את ה'

ֹֹּּ֨אֶמר  י  'ה  ַוי  ֵנ֣ ְך ו ש ְ ִבְטֵנֹ֔ ִי֙ם ב ְ י גוֹּ ֵנֹ֤ ה  ש ְ ם לָָּ֗ דו  ו ְלאֹּ֙ם ִמְלאֹּ֣ ֵרִ֑ ָּ ִיְך ִיפ  ַעַ֖ ֵ ים ִממ  ְלֻאמ ִֹ֔

יר ִעַֽ ד צָּ ֲעבֵֹּ֥ ַֽ ב יַ ץ ְוַרַ֖ ֱאמָֹּ֔ ַֽ  5.יֶ

                                                           
 בראשית, כ"ז, כ"ב. 1
 שם, י"א. 2
 שם, ל'. 3
 שם, שם, ל"ג. 4

בקרבה את הצער  , אם יעקב ועשו,רבקה נוצרתמאותו רגע 

ואת שמחת הנצח והמלחמה שבדרך. היא לבדה. היא יודעת 

'צעיר'. גם היא רואה את הנערים -שה'רב', הגדול, יעבוד ל

בֵצידו וזה תם יושב אהלים. גם היא הייתה דה בשזה  -גדלים 

רוצה לראות, כמו יצחק, לראות את עשו מקבל את הברכות 

אבל בנבואה היא  - ידו החיצוני הופך לקדש קדשיםואת צֵ 

 יודעת שהכל יעבור דרך יעקב, גם תיקונו של עשו.

את צער השתיקה ולא במשך ארבעים שנה רבקה נושאת 

כביכול הקדוש, כי גם הקב"ה עלה ביכולה לשתף בו את יצחק 

'יצחק יקירי, עשו הוא איננו מי שאתה  -לא יכול לומר לו 

חושב'. הוא מעוור את עיניו כדי שיבוא יעקב ויטול את 

את האמת על מיהו עשו הברכות ובלבד שלא לומר ליצחק 

. כי יצחק בקדושתו, כפי שהזכרנו בשיחות קודמות, לא בכורו

ותם על מים חיים בבארות בגרר, מסוגל לראות סתם עפר ס

וודאי לא בעשו בנו הבכור. הוא יצליח להוציא מתוך עשו את 

הקודש, את הניצוצות שלו, הוא אוהב אותו 'כי ציד בפיו' ואת 

  הציד הזה הוא יביא לקדושתו.

רבקה יודעת את גדולתו וקדושתו של יצחק, אבל כמו שרה 

יודעת שתפקידה הוא הפחות נעים, הפחות גם ואברהם, היא 

ואת  היא צריכה לעשות את 'גרש האמה הזאתגם  -נחמד 

  -. אבל לא את עשו היא מגרשת אלא דווקא את יעקב 6בנה'

ו ב ַאף ַעד ךָָּ֗  ש ֹּ֨ יךָּ ִממ ְ ִח   7...אָּ

היא תצטרך להיות המנתקת, כמו שרה. כמו רחל ולאה 

 .משפחתןמלבן ומהמתנתקות 

 חמשת חושים

שמתם לב פעם מה קורה כעת כשיצחק צריך לברך? אני לא 

מכיר עוד פעם אחת במקרא שבה פועלים חמשת החושים. 

 כל כך נפלא ומיד מבין לאן זה חותר. 

 - הראיהכח הפרשה מתחילה בכך שליצחק אין את 

י ַֽ ִ ְיִה֙י כ  ק  ַוַֽ ן ִיְצחָֹּ֔ ֵק֣ תזָּ ְרא ֹ֑ יו ֵמֵֽ ָ֖ ֶ֥ין ֵעינ  ְכה   8...ַות ִּ

 שם, כ"ה, כ"ג. 5
 שם, כ"א, י'. 6
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 תשע"ז 'תולדות' - שיעור יומי בפרשת השבוע

 'מה למעלה'



 
בהמשך נראה ו -ממילא הוא צריך להשתמש בחושיו האחרים 

האם חוזרת אליו יכולת הראיה או לא. הוא קורא לעשו אומר 

   - הטעם''הפעם נשתמש בחוש -לו ש

ה ֲעש ֵ י  ַוַֽ ַ֖ ה ל ִ ִבֵ֥יאָּ י ְוהָּ ְבת ִ ַהַ֛ ֵ֥ר אָּ ֶ ֲאש  ַֽ ַ ים כ  י ַמְטַעמ ִ  הִלֹּ֨ ֵכֹ֑ל   9...ְוא 

ליעקב ועוסקת המון רבקה ששומעת את דברי יצחק, קוראת 

 במטעמים שאוהב אבא, בשני גדיי העיזים.

  -וכשיעקב נכנס אומר לו יצחק 

 ַֽ בָּ י ְלַמֵַ֥ען ת ְ ִנֹ֔ יד ב ְ ֣ ֙ה ִמצ ֵ ְכלָּ ֙י ְואַֹּֽ ִ ה ל  ש ָּ ֹ֤ ש  ַהג ִ ג ֶ ִ֑י ַוי ַ ַ֖ ַנְפש ִ ֙  ֶרְכךָּ ללוֹּ ֵבא  ַוי  אַכַ֔ ָּ֧ ַוי ָּ

ִין  ַ֖ ֵ֥ יַ וֹּ ת ְ לֵ֥ ש ְ ֵֽ  10.ַוי ֵ

  -תופס פה מקום נרחב  המישושגם חוש 

י  ַלֹ֤ י  או  נִּ ֵֵּׁ֨ י ְיֻמש   ִבֹ֔  11...אָּ

ה ש ָּ א  ג ְ ֵ֥ ָ֖ נ ָּ ך  ש ְ ֲאֻמֵֽ י ַוֵֽ ִנִ֑  12...ב ְ

ב ֶאל ֲעקַֹּ֛ ַֽ ש  יַ ָּ֧ ג ַ ִבַ֖יו  ַוי ִ ק אָּ ֵ֥ הו  ִיְצחָּ ֵֹ֑  13.ַוְיֻמש  

ה ש ָּ ה ג ְ קָּ ֲ ש  א ו ַֽ ֵ֥ י נ ָּ ִנַֽ י ב ְ ַ֖ ק .ל ִ ַ ש   ֵֽ ש   ַוי ִּ ג ַ וֹּ  ַוי ִּ  14...לֹ֔
  - השמיעהחר מכן חוש אלו

ל ב ַהק  ל  ֣קו  ֲעקֹֹּ֔ ַֽ  15...יַ

  - הריחולבסוף 

ַרח ָּ֛ ֲרֵכִ֑הו   ֶאת ַוי   ַֽ ְיבָּ יו ַוַֽ ַ֖ דָּ גָּ יַח ב ְ  16...ֵרֵ֥

כל חמשת החושים נוכחים פה אם כן. אבל שימו לב למה 

-לא רואה', 'מבין-כאשר יצחק 'רואה –שכתוב בסוף הפרשה 

  –לא מבין', הוא אומר את הדבר הבא 

ָֹּ֗אֶמר...  יחַ  ַוי  וֹּ  ְרֵאה  ֵר֣ ֲרכַ֖ ַֽ ֵ֥ר ב ֵ ֶ ה ֲאש  ֶדֹ֔ יַח ש ָּ ֵר֣ י כ ְ ִנֹ֔  17'.ה ב ְ

'ראה'? ליעקב? לקב"ה? הוא כן רואה פתאום?  למי הוא אומר

 ריח?! ואיך בכלל אפשר לראות

כל אחד בנו אנחנו חיים בזכות שחמשת החיים הללו פועלים 

ראינו את ו התערבבו החושים בלבד . פעם אחתבפני עצמו

וחשבנו שאנחנו עומדים  -זה היה במעמד הר סיני  .הקולות

  -למות 

ל ֩ם  ְוכָּ עָּ תהָּ ים א  ֵּׁ֨ ת ר אִּ ל ֹ֜ ו  ק ... ַהק  חַֹּֽ רָּ ו  ֵמַֽ ַעְמדַ֖ ַֽ עו  ַוי ַ ֻנֹ֔ ֙ם ַוי ָּ עָּ ְרא הָּ ֹ֤ אְמרו ֙ . ַוי ַ ַֹּֽ ַוי 

ר ֶאל ב ֶ ה ד ַ ֶֹ֔ ה ְוַאל מֹּש  ִ֑עָּ מָּ נו  ְוִנש ְ ַ֖ ֵ֥ה ִעמ ָּ ָּ ן ַאת  ֶ נו  ֱאלִֹּהַ֖ים פ  ַ֛ ֵ֥ר ִעמ ָּ ו ת ְיַדב ֵ מַֽ  18.נָּ

אבל כל אחד בנפרד.  -החושים שלנו צריכים לפעול במקביל 

אי אפשר לערבב בין התפקודים שלהם. אז מה בעצם הולך 

 פה? 

 מעצמך -להיות מרכבה לשכינה 

יצחק אמור להגיע למקום הגבוה שבו נמצאת רבקה בנבואתה 

אבל הוא אמור להגיע לזה מעצמו. להגיע ולהיות מרכבה  -

 ,מגופו, מידיו, מרגליו, מחוש המישוש, והטעם -לשכינה 

להגיע לרצון ה'. לאט לאט  -וכו' והעיניים  ,והריח, והאוזן

 מתאחדים בו כל החושים והופכים אחד. 

 אליו לא מספק הוא מברך את יעקב אלא שכאשר נכנס יעקב

'ב'נגלה' אני לא יודע מה  -, והוא אמר 19נלווה אליו ריח גן עדן

תר', בפנימיות, אני מבין שמה שיש כאן זהו יש פה, אבל ב'נס

כי זהו ריח גן עדן'. בגן עדן כל  -הדבר המבורך האמיתי 

'ראה  -החושים מתאחדים. שם פונים אל יעקב ואומרים לו 

בני את הריח של גן עדן', ואולי הפניה של יצחק הייתה אל 

 את ריחו של בני'. ,ריבונו של עולם ,'ראה -הקב"ה ואמר לו 

רק כאשר נכנסים לאבא באופן  -גיעים למדרגה כזו? איך מ

שנכנס יעקב, עם אפס רצון עצמי, עם ביטול גמור לנבואת 

  -אמא 

ֵ֥ה אֹּתַָּֽךְ  י ְמַצו ָּ ֵ֥ר ֲאִנַ֖ ֶ ֲאש  י ַלַֽ קִֹּלִ֑ ע ב ְ ַמ֣ י ש ְ ֵ֥ה ְבִנַ֖ ָּ  20.ְוַעת 

יעקב, שעומד לקבל את מה שהוא בכלל לא רוצה, את 

ברכותיו של עשו, מכשיר את הקרקע להופעתו של יצחק 

הנעקד, המחבר את הכל ומביא את האדם מלמטה, מהשדה, 

 אל רצון ה' ולהיות מרכבה למילוי רצונו.

 

 

 

 

 בכתובת: –מדי שבוע  הדףהרשמה לקבלת 

http://eepurl.com/bC0OHn  

 מידע ושיעורים נוספים של הרב באתר:

www.hithabrut.org 

פרשת השבוע להצטרפות וקבלת שיעור יומי קצר ב

050-4340772 – בוואטסאפ, שלחו הודעה לנייד
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