
!  מנהיגי חינוך יקרים

"  לך האלוקיםויתן"-פרשת תולדות 

יצחק מבקש לברך את עשיו אך מתנה את  . במרכז פרשתנו נמצאת פרשיית הברכות

(  ד,כז)'' ..בעבור תברכני נפשי.. לי מטעמים כאשר אהבתיועשה''בהברכה 

? מדוע קובע יצחק את הכנת המטעמים כתנאי לברכה

יש שפירשו שאין לחפש הגיון בבקשה וכל מטרתה הייתה כדי לאפשר ליעקב לקבל את  

לא הייתה יכולה רבקה לשלוח את יעקב  , ללא השיהוי והצבת המשימה. הברכות

שתל  ה''הקבעל פי דרך זו אכן לא יצחק יזם את הבקשה אלא . ולהשיג את הברכות

.  אותה כדי לסובב את הברכה

יצחק יודע את ערכו של עשיו ואת  . אחרים רואים את הבקשה כבקשת זכות לעשיו

יש לעשיו  , באמצעות הזכות הזו( ספורנו)' שיתעסק בכבוד אב'מעלליו אך הוא מבקש 

פתח כחודו של מחט ירחיב  , כלי ולו הקטן ביותר לקבל ברכה ויתכן שכך קיווה יצחק

..  לפתחו של אולם

השכינה שורה אלא אין''.הרוחניתיש מי שראה בבקשה הזו הקדמה גשמית לברכה 

יצחק מבקש  . רווחה ,wellbeingבעולם הייעוץ קוראים לזה  (. חזקוני)''מתוך שמחה

מידי שבת אנו אומרים  . ומתוך כך יזכה להשראת שכינה ויברך' עונג'להיות במצב של 

מתוך עונג השבת זוכים לנחלת -'' והאכלתיך נחלת יעקב אביך... 'אז תתענג על ה''

.  יעקב

כדי שיהיה לי -עשה לי מטעמים . יש אומרים כי יצחק רצה ליצור מחויבות כלפי עשיו

יצחק חש שכדי שהברכה תהיה מעומק הלב ( שמחה שלמה לוין' ר)הכרת הטוב כלפיך 

.  הוא צריך להיות מלא הכרת הטוב כלפי עשיו

.  הברכה מגיעה ליעקב,  אחרי כל אלו

"   לך האלוקים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירושויתן"

:  של הרב חיים דרוקמן הוא מסביר " התורה לדורנו, מעשי אבות"בספר 

,   לך מאלוהותויתן' ה, "האלוקים"את " לך ויתן: "ל דרשו את הפסוק באופן מיוחד"חז" 



הבאה לידי ביטוי בברכת ההצלחה  , לו מאלוהותויתן' שה, מברך את יעקביצחק 

אמת  שהדרך השפתמסביר ". מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירוש: "החומרית

למצוא  , ג מצוות"י תרי"כי התורה מלמדת ע: "י התורה"הוא ע' להגיע למפגש עם ה

הברכה ליעקב היא שבכל פרט מפרטי הבריאה הוא  ". אלוהותו יתברך שמו בכל דבר

' שהרי ה, דרך כל פרטי הבריאה' אדם מישראל צריך להיפגש עם ה. ה"ימצא את הקב

'  הארץ בה ה', שהיא ארץ ה, י"בפרט בא-"בשמני הארץ"ו" טל השמים"מתגלה אלינו ב

י  "הוא ע' שהדרך להגיע למפגש עם ה" שפת אמת"מלמד ה. משרה שכינתו ומופיע בה

המצוות  . ה בכל מקום"ג מצוות התורה מדריכות אותנו לפגוש את הקב"תרי, התורה

ובכל תחום ישנה מצווה אלוקית הנוגעת  , מתייחסות לכל תחומי החיים בהם אנו פועלים

ל ודורשים גם את  "ממשיכים חז. ה"כך שבכל תחום ותחום יש לנו מגע עם הקב, אליו

,  זו משנה–" ומשמני הארץ", זה מקרא–" מטל השמים: "המשך ברכת יצחק ליעקב

כי  , "מטל שמים: "הוא, תורה שבכתב, המקרא. זה אגדה–" תירוש", זה תלמוד–" דגן"

והיא ירדה אלינו  , שכולה מקורה בשמים, של התורההשמיימיתורה שבכתב היא הצד 

-המבטאת את התורה שבעל, זו המשנה–" ומשמני הארץ. "כמו טל היורד על האדמה

,  מצד התייחסותה לעולם המעשה הארצי: לה יש יותר שייכות לארץ משני פנים, פה

ועיבודו  , שמקורו בטבע בפרי עץ הזית–כמו השמן , ומצד חלקו של האדם ביצירתה

,  פרי הארץ שכבר מוכשר לאכילה–" דגן"התלמוד נמשל ל, י האדם"לשמן מתבצע ע

היין  –" תירוש"האגדה היא כמו . ממשית יותר, הופעה של התורה בצורה מעובדת יותר

(טו, על תהילים קד)המשמח לבב אנוש –

שהיא כביכול ברכה חומרית  , שהברכה של טל השמים ושמני הארץ, מלמד המדרש

ה בצד המעשי  "המדריכה אותנו כיצד להיפגש עם הקב, קשורה באמת לתורה, גמורה

.של המציאות

בכל פרט  ' ניתן למצוא את ד–תלמוד ואגדה , משנה, מקרא–באמצעות כל גווני התורה 

."  ופרט מפרטי הבריאה

.  לימוד גדול למדנו מסיפור הברכות בפרשה

אך מדרכו של יצחק . 'יעקב'אנו וודאי זוכים שכל תלמידנו הם וודאי בחינת , כמחנכים

:  עם עשיו נמצאנו למדים

לבקש מכל תלמיד פתיחה ולו הקטנה ביותר ומתוך כך יכול הקשר  . לפתוח בזכות

.  להיפתח

,  להבין שהדעת והחכמה יכולים להגיע רק אצל מי שהבסיס הגשמי. לדאוג לרווחה

.  הנפשי והרגשי מוחזקים ומלאים

לעיתים מחויבות כזו  ' ..עזור לי עם התיק'. לבקש מהתלמיד עזרה. ליצור מחויבות

ד"בחמואחרי כל אלו עומדת לפתחנו כמחנכים . פותחת פתח לקשר הולך ומעמיק

העשיה, מפרטי התפיסה החינוכית , בכל פרט מפרטי הבריאה' המשימה למצוא את ה



העשיה, מפרטי התפיסה החינוכית , בכל פרט מפרטי הבריאה' למצוא את ההמשימה 

.   ה בכל מקום"לחנך תלמידנו לפגוש את הקב, , החינוכית

בתקופה זו בה תלמידנו לא נמצאים , ד"בחממקצועות הקודש הם הלב והליבה שלנו 

:  עלינו לגלות אחריות גדולה יותר מתמיד ולוודא, בשגרת למידה כבר תקופה ארוכה 

ה "באיזו מידה מקצועות הלב נלמדים באופן שהם מדריכים את הלומד להיפגש עם הקב

?  או שמה מכוונים יותר להקניית ידע והצלחה בבגרויות, בצד המעשי של המציאות

באיזו מידה הגדרנו מהו שיעור  ? נבדוק למה מכוון המורה בבניית השיעור והעברתו

האם שיבצנו שעות  ?  איכותי משמעותי באשכול מקצועות הלבנכרוני-סינכרוני או א

אחריותנו לוודא  שתלמידנו רוכשים  גופי  –ההוראה במקצועות הקודש בהיקף נדרש 

למיומנויות הנדרשות ובעיקר שהתורה  , המצופיםלהספקיםמגיעים , ידע בתחומי הדעת

אוהבי תורה וחיים בדרך ', נלמדת כתורת חיים  המגדלת את אישיותם כעובדי ה

ההנחיות המאפשרות  למידה במרחבים פתוחים כוללת אפשרות למפגשים של  . התורה

כל מה שמחזק את רוח תלמידנו  .....שעות מחנך, לימוד כל מקצועות הקודש, תפילה

פ  "ב ע"י–' זו הזדמנות להחזיר את תלמידי כיתות ז, רגשי חברתי, ואת חוסנם התורני

כהמשך לדברים .  כללי התו הסגול למפגשים פנים אל פנים ולחזק את חוסנם הרוחני

ולנבחרת מורי המאה מעוררת  ' חסד וחמד'נבקש לשלוח  ברכות לרוב לזוכי פרס 

.  אשרינו שזכינו. ההשראה

****

אבי הכיפות  "ל "שנה לפטירת הרב נריה זצ25בשבוע הבא ביום חמישי נציין 

הרב במעשיו ובדבריו  , ד"בחממשנתו החינוכית מהווה עבורנו ערך ודרך ,  "הסרוגות

אי  : "וכך הרב כתב". לאורו נלך"סלל דרך חינוכית אשר לאורה אנו מחנכים בבחינת 

.  אפשר לעסוק באופן נכון בחינוך בני נוער אם לא מביטים על התקופה והמאפיינים שלה

נותן לנו את  , משגיח על הנערים שלנו,  ה שהוא משגיח עלינו"גדולה אמונתנו בקב

כדי לאפשר להם  , השכל ואת הלב כיצד לנהוג בהם בדרך הישר שתוביל אותם קדימה

ישראל אשר  : "לעמוד בגודל האתגרים העומדים לפניהם ולצעוד קדימה לבניין מפואר

אמנם  . כך על מחנכי הדור לעמול כדי להתאים את הדברים לרוח הדור"  "בך אתפאר

אינם  , ל"אשר התבארו על ידי חז, התורהשהטוותהכי עקרונות היסוד , אמת היא

לכל ". "אבל היישום המעשי שלהם חייב לעבור עיבוד לפי כלי הנפש של הדור, משתנים

,  צריך ללמוד ולהבין את מהות הדור ולפנות אליו בשפתו הוא. דור שער בינה משלו

אפשר שיפנה אל הדור במלוא  , מי שלא למד להבין את שפת הדור. בשפת הבינה שלו

כי הדור לא הבין  , דבריו לא יכנסו כלל לאזניו, הרצון הטוב ועם כל זאת לא ישיג כלום

".  את שפתו

הרב נריה האמין בתלמידיו ובטהרתם הפנימית וראה בהם שותפים מלאים לעשיה  

ההיררכיה  . הוא הסתכל על תלמידיו כבוגרים ומתוך כך התבגרו והתעלו. החינוכית

.  המקובלת של רב ותלמיד נבחנה מחדש ויצרה תמהיל ייחודי בישיבה שבראש הגבעה



.  של רב ותלמיד נבחנה מחדש ויצרה תמהיל ייחודי בישיבה שבראש הגבעההמקובלת 

את צוותי החינוך שלכם להצטרף לכנס  מיוחד עם  , אנו מזמינים אתכם מנהלים יקרים

ל   אשר ירחיבו על דמותו ותורתו וממנו נשאב כוחות  "גדולי תלמידיו של הרב נריה זצ

.   להמשך עבודתנו החינוכית ונתחזק באתגרי הדור והתקופה

שושנה נגר , שבת שלום ומבורך 


