
 

 טיפ מהפרשה -לומדים לחיות בריא -נתי רגב

 

 בראשית

 לתת לו לשטוף את הכל

 זה טבעו של שבוע חורפי, סוער וגשום...

 למרות שידענו על בואו, הוא תמיד יודע להפתיע אותנו מחדש.

 במקוריות שלו ובחוסר האונים שלנו מול:  

 נזילות חדשות בתקרה, 

 מטריות שפתאם חסרות, 

 מגפים שכבר קטנות, 

 … רכב שלא מניע

ומעלינו גשם שיורד ללא הפוגה ומפריע לנו לחשוב. אולי כי לא 

 צריך. 

אולי כי עכשיו זה הזמן לקבל אותו כמו שהוא. בלי לשאול 

שאלות. לתת לו לשטוף את הכל, כי זה הטבע שלו. מחר כבר 

 …נחשוב איך אפשר לשנות ולהתייעל ביחד

 

י, בעל וכך אנו קוראים בפרשת תולדות, על עשיו השעיר והאדמונ

החימה ורב העלילה. אבא יצחק לא 

כועס ולא שואל שאלות. זה לא 

הזמן. הוא נותן לו לשטוף את הכל, 

 כי זה הטבע שלו. 

מחר הם שוב ישבו ביחד ויחשבו 

שוב, איך אפשר להפוך חורף סוער 

 …וגשום לגשמי ברכה ונדבה

 

 

 תולדות
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 בראשית

 להריח את האדם

 הידעתם שעל פי הרפואה הסינית, לכל טיפוס יש ריח משלו! 

כלומר, זה לא ריח של הבושם אותו שמתם בבוקר, המקום בו 

שהיתם או מאכל כלשהו שאכלתם, אלא זה ריח שלכם ממש, של 

 …האנרגיה שלכם, שהולכת אתכם

אסכולת חמשת האלמנטים משייכת את הריחות לטיפוסים לפי 

 הסדר הבא:

ריחני. טיפוס  -חרוך. טיפוס אדמה -עופש. טיפוס אשמ -טיפוס עץ

 רקוב. -סרוח. טיפוס מים -מתכת

אנשים מיומנים מסוגלים להריח ריחות אלו ולזהות את אותם 

 טיפוסים.

 

וכך אנו קוראים בפרשת תולדות, על ניסיון יצחק לזהות את 

גָּ  -יעקב בנו ַשק לֹו, ַויַָּרח ֶאת ֵריַח בְּ ַגׁש, ַויִּ ֵכהּו. ַוֹיאֶמר, "ַויִּ רְּ בָּ יו ַויְּ דָּ

ֶדה,  ֵריַח שָּ י כְּ נִּ ֵאה ֵריַח בְּ רְּ

כֹו ד'". )בראשית  ֲאֶׁשר ֵברְּ

 כז,כז(

"והלא אין ריח  -כותב רש"י

רע יותר משטף העזים, אלא 

מלמד שנכנסה עמו ריח גן 

שנתן בו ריח טוב, …  עדן

וזה שדה תפוחים, כן דרשו 

 רבותינו ז"ל.

 

 תולדות
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 בראשית

 מצוהגיל בר 

 הילד הקטן הזה,

 שתמיד הסתובב לך בין הרגליים,

 שתמיד התעסק בהכל ואף פעם לא ידעת מה הוא באמת אוהב,

 שתמיד היה נראה לך, שהוא לא "סגור על עצמו",

 מה טבעו? ומה הוא יהיה כשיגדל? -שתמיד תהית

 

, וזה הגיל להתחיל את טבעו 13ופתאם אתה יודע, כי הוא בן 

 בעולם...

 

"ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד  -רא מחר בתורהוכך נק

 איש שדה ויעקב איש תם יושב אהלים".)בראשית כה,כז(

"כל זמן שהיו קטנים לא היו נכרים במעשיהם ואין  -כותב רש"י

אדם מדקדק בהם מה טיבם, כיון שנעשו בני שלוש עשרה שנה, 

זה פירש לבתי מדרשות 

 וזה פירש לעבודה זרה".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תולדות


