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  ד"סב

    ירושלי�
ישיבת ה�ֹתל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  א"עתשתולדות לפרשת 

  ֵלב ְרָ�ִעי� ִ�ְמָעט
  

  "ְ"ַבר ַנְחִ�יְרָכ� "
ֵעָ�ו 

, ַוְיִהי ֵעָ�ו ִאי� יֵֹדַע ַצִיד ִאי� ָ�ֶדה, ַוִ�ְגְ�ל� ַהְ�ָעִרי�"

מה פירוש  .)כז, בראשית כה( "י�ְוַיֲעקֹב ִאי� ָ�� יֵֹ�ב אָֹהִל

 , הוא פשוטו של מקרא?" ִאי� ָ�ֶדהיֵֹדַע ַצִידִאי� "

לעומת  .בעלי חיי�יוצא לשדות ועוסק בצידת שהוא 

יושב באהלו של ֵ�� ". ִאי� ָ�� יֵ�ב אָֹהִלי�ַיֲעקֹב ", זאת

  . )י ש�"רש(ועוסק בתורה , ובאהלו של ֵעֶבר

 !ַהָ.ִעילו הוא ָ�ֵעלכאורה  1? יל בי0 השני�ִעָ.מי ַה

אונקלוס ' עי( הוא מביא אוכל הביתה, הוא יוצא לשדה

. ויעקב יושב בישיבה ולא עושה כלו�, )כח, י ש�"ורש

 1? � בעול�מי קנה לו ֵ�,  ארו4אבל א� נסתכל לטווח

 מי היה זוכר היו� את , לולא התורה של יעקב!יעקב

שהיה  ,עד היו� יודעי� , רק בגלל התורה של יעקב!עשו

  .וָ�אד� בש� ֵעפע� 

שיעקב הוא זה , היאהאמיתית האמת , אבל חו5 מזה

יֵֹדַע ִאי� ",  על ֵעָ�ותרג�אונקלוס מהרי . שפעיל באמת

ב , ק צב"ב' תוס( 1לֵטָבח �ַנ ,כלומר. "0ָכיְרִ�ְחַנ6ְַבר  "1 "ַצִיד

ו שמשמע, "ַנְחִ�יְדָכ0", לפי גירסה אחרתאו  .)ה דשרכי"ד

א , ב קלט"ב' ותוס, ש�' תוס( ואינו עוסק בכלו�, טֵקָ�ח ְוַנ

הרי הוא ? "ַנְחִ�יְרָכ6ְ0ַבר "מדוע עשו הוא . )ה בשרכא"ד

כל , הוא מביא אוכל הביתה,  הוא צד חיות!פעיל מאד

� כל ִעכי  1? "ַנְחִ�יְרָכ0"אז למה הוא ! הבית עומד עליו

לא בונה וא ה,  וע� כל ההתרוצצות שלו,הפעילות שלו

והבניני� שהוא בונה , ההתרוצצות שלו היא הבל. כלו�

.  אי0 לה� כל ער14במבט של נצח . בנייני� של תוהוה� 

אמיתיי�  בניני�בונה , "בטל0"היעקב , לעומת זאת

: אומר הנביא כמו ש,2בניני� לדורות הוא בונה .ונצחיי�

ִלְנטַֹע ָ�ַמִי� ְוִליסֹד , י4ָָו>ִ�� ְ�ָבַרי ְ;ִפי4ָ �ְבֵצל ָיִדי ִ:9ִיִת"

ָו>ִ�� ("י שאד� לומד תורה "שע. )טז, ישעיהו נא(" >ֶר5

' ועי. ב, צט' סנה(הוא נוטע שמי� ויוסד אר5 , ")ְ�ָבַרי ְ;ִפי4ָ

היכ0 ה� השמי� והאר5 הללו . )ב"פי' שער ד" נפש החיי�"

 אי אפשר לראות אות� בעיני 1? י הלימוד"שנבראי� ע

, ל" נאמני� עלינו דברי הנביא ודברי חזאבל! בשר

שעולמות שלמי� נבראי� מכל דיבור של תורה שאד� 

 עשו .נה עולמותבו 1שעוסק בתורה יעקב  !מוציא מפיו

  .לא בונה שו� דבר 1

  "ֵלב ְרָ�ִעי� ִ�ְמָעט"

בעלי  לא צד רק ,"ִאי� יֵֹדַע ַצִיד"שהוא , וָ�אבל ֵע

שהיה מרמה , ל"י שאמרו חזכפ,  הוא צד ג� את אבא שלו.חיי�

היא4 מעשרי0 את המלח ואת , אבא: שואל אותואת אביו ו

שלא די לו במה , הוא כל כ4 צדיקכאילו  )כז, י ש�"רש( ...?התב0

לעשר ג� את אלא רצונו , שמעשרי� את הגור0 ואת היקב

 שכלל ,וכ0 את המלח, )את התב0( של הגור0 והיקב הפסולת

צדיק . 'רוצה לעשר ולתת להאת הכל הוא . לא גדל בקרקע

  .שמעשר רק את מה שצרי4 לעשר, יותר מיעקב אבינו

, הסביר] ל"נת0 צבי פינקל זצ' צ ר"הגה [סבא מסלבודקהה

היה שֵעָ�ו מה . בכל זאת לא היתה כא0 רמאות מוחלטתש

אי0 הכוונה שאמר , שואל כיצד מעשרי� את המלח ואת התב0

  היו רגעי התרוממותבאמתלעשו . כ4 רק כדי לרמות את אביו

ורוצה באמת , הוא מבי0 שטוב להיות צדיק. לקדושה ולצדקות

 אלא ,ולעשר אפילו את המלח ואת התב0, ללהיות צדיק גדו

הול4 הוא אחרי זמ0 קצר . מחזיקה מעמדאינה שהצדקות שלו 

' ג עמ" וח234' א עמ"מכתב מאליהו ח' עי(וגוזל ורוצח , שוב לשדה

35(.  

יש לו  .)כ, משלי י( "ֵלב ְרָ�ִעי� ִ:ְמָעט" ,אומרהרי הפסוק 

הלב הזה הוא אבל  .יש לו רגעי התעוררות. לרשע, לב

,  ברגע שהוא רואה דברי� אחרי�.רק לזמ0 קצרהוא ". ִ:ְמָעט"

ו החסרו0 של ה ז.ושכי� אותו יותר מאשר להיות צדיקה� מ

לא מוכ0 להשקיע  אבל ,זה דבר טובצדקות הוא מבי0 ש .עשו

,  על זה יומ� ולילה"יושב" יעקב . הנדרשי� לכ4אמצי�מאת ה

הוא מתעצל להשיג את מה שהוא  .זהי0 סבלנות לאולעשו 

  .רוצהבאמת 

  מתו# שטחיות 
 מכירת הבכורה

יעקב . היא שמובילה את עשו למכירת הבכורה, תכונה זו

בראשית (" ִמְכָרה ַכ��B ֶאת ְ;כָֹרְת4ָ ִלי ":ו ואומר לו עשפונה אל

מה אכפת לו שנולד כמה ? למה זקוק יעקב לבכורה. ) לא,כה

היתה ,  מפני שעד שלא הוק� המשכ10?  עשואחרידקות 

וכיו0 . )ב, זבחי� קטו(י הבכורות "עבודת הקרבנות נעשית ע

מבקש יעקב מעשו ', שֵעשו הרשע לא מתאי� להיות כה0 לה

והוא יקריב את , כדי שיעקב יהיה הכה0, למכור לו את הבכורה

  .קרבנותה

י בראשית "רש(? "מה טיבה של עבודה זו: "ֵעָ�ושואל אותו 

כמה אזהרות ועונשי0 ומיתות תלויי0 ": מסביר לו יעקב )לב, כה

' שתויי יי0 ופרועי ראש, ֵאלו ה0 שבמיתה': כאותה ששנינו, בה

א� כ0 מה ! אני הול4 למות על ידההרי : מר ֵעָ�ווא. )א, פג' סנה(

, אינני רוצה להתחייב מיתה '1 ) בראשית ש�י"רש(? "ֵחפ5 לי בה
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ותהיה אתה , יותר טוב שאוותר על הבכורה! ו"ח

  . 'הבכור

מה "היה שואל  אחרת לא . בעצ� רוצה בכורהֵעָ�ו

הוא מבי0 . אלא מוכר אותה מיד, "טיבה של עבודה זו

 דבר  כנראה שהיא,את הבכורהרוצה כל כ4 שא� יעקב 

 1מאמצי� רשי� כא0 ברגע שהוא שומע שנדאבל . טוב

 זה 1  ולהקפיד שלא להיות פרוע ראש,לא לשתות יי0

 בראשית( "ַוִ�ֶבז ֵעָ�ו ֶאת ַהְ;כָֹרה"!  בשבילוכבר יותר מדי

כמה אחרי  .את המאמ5אצלו היא לא שווה  .)לד, כה

. ומתחיל להצטער,  הוא כבר מבי0 יותר3שני�עשרות 

ְוִהֵ�ה ַעָ�ה , ָלָקח ָרִתיְֹ�כ ֶאת, ַוַ�ְעְקֵבִני ֶזה ַפֲעַמִי�"

ַוִ�ֶבז ֵעָ�ו ֶאת  "1כרגע אבל . )לו, ש� כז(" ָלַקח ִ;ְרָכִתי

 כמו שהוא לא ,הוא לא רוצה להשקיע בה". ַהְ;כָֹרה

זו כבר  1! ?ל היי0 לוותר ע.רוצה להשקיע בצדקות

הי השטחיות של  זו.זה הוא לא מוכ0! דרישה מוגזמת

  .א עושה בצורה שטחיתהו, ה ג� מה שהוא עוש.עשו

כמו ?  למה לא.רוצה ֵעָ�ו ג� את אר5 ישראל

אבל  .י"רוצה את א ֵעָ�וג� , י"שישמעאל רוצה את א

 שבשביל 1 וכ4 שמע כנראה מאבי 1הוא יודע ? מה

צרי4 לשל� חוב של ארבע מאות , אר5 ישראללקבל את 

ַוCַ�ִח ֵעָ�ו ֶאת  "!לא בשבילוזה  1א� כ4  .שנות שעבוד

, לוש� (" ַוֵ�ֶל4ְ ֶאל ֶאֶר5 ִמְ.ֵני ַיֲעקֹב >ִחיו... ָ�יו ְוֶאת ָ;ָניוָנ

 לא כי הוא,  הוא עוזב את אר5 ישראל בלי מאבק.)ו

יעקב . )יד, י במדבר כ"רש(לשל� את החוב הזה מוכ0 

אצלו כי . לא 1אבל עשו  .מקבל על עצמו את השעבוד

בל לא א, אותה הוא רוצה .י"ג� הרצו0 לא. הכל שטחי

" ַנְחִ�יְרָכ0" ה.עבורהלשל� את המחיר הנדרש וכ0 מ

  .אינו מוכ0 להתאמ5

  ג� היא שטחית 
עשו כפירתו של 

 לא רק רגעי ,שאצל עשו, יש לציי0 מכל מקו�ו

� אלא ג� רגעי הנפילה ה, ה� שטחיי�התרוממות הנפש 

עבר , הבכורהמכירת שביו� , ל אמרו"הרי חז. שטחיי�

 ,)ב, ב טז"ב( שכפר בעיקר 1אחת מה0 ו, ֵעָ�ו חמש עברות

 ִלי ֶ�הְוָלDָה ", ליעקבודרשו כ0 ממה שאמר [

 הרי שיעקב ידע מכ4 שעשו .)לב, בראשית כה( 4"ְ;כָֹרה

יעקב משביע ,  כ4מיד אחר, ל זאתובכ ].כפר בעיקר

 1? שבועההיא והרי מה ! אותו על מכירת הבכורה

נו הרי אסור לש[! ה" של הקבתוותילִהשבע באמ

וג� לא , כמוב0, לא בעבודה זרה. להשביע במשהו אחר

' רק בה. )'ע ז"� מ"ספר המצוות לרמב' עי(בחפ5 כלשהו 

א� יעקב ,  ממילא].5אלקי ישראל מותר לנו להשביע

סימ0 שיעקב מבי0 שיש משמעות ', משביע את ֵעָ�ו בה

ו ירגיש ששבועה כזו ֵעָ�ו, את אצל ֵעָ�ולשבועה כז

  .רת אי0 טע� להשביעו אח.תחייב אותו

 1 "ִ:ְמָעט" של ֵעָ�ו היא הכפירהשג�  ,הרי

הוא , ברגע שהוא מעוני0 בנזיד עדשי� . בלבדשטחיתכפירה 

הוא מבי0 שהשבועה ו ,ולהשבע בו' מוכ0 לחזור ולהאמי0 בה

, עשרות שני�לפחות כמה  הבי0 4כ.  לתמידאותומחייבת הזו 

  .כותבגלל הברעליה ותו יו� שהוא מערער עד א

 א� היה כופר . של יצחק מאמי0 בברכותעשורואי� ג� ש

איזה כח יש ? מדוע שיאמי0 בברכות האלו,  לגמריבעיקר

 ומרכל אד� יכול להרי ? ו יותר מכל אד� אחרלברכה של אבי

, בראשית כז( "Gַָמִי� �ִמְ�ַמֵ�י ָה>ֶר5ְוִיֶ�0 ְל4ָ ָהֱאלִֹקי� ִמEַל ַה"לו 

,  והוא נביא, שיצחק אבינו הוא צדיקמבי0אלא שהוא  .)כח

 הוא לא כופר בעיקרהרי ש .עושה רוש� בשמי� ברכתוו

הוא יודע ח לו ואבל כשנ, ח לו הוא כופר בעיקרו כשנ.לגמרי

  .וכדי לקבל את הברכות של יצחק אבי, ג� להיות מאמי0

  בידוע שעשו שונא ליעקב

אבל ,  קוד� לא היה1 כ נהיה יסודי אצל עשו"מה שאח

ְוֶעְבָרתB  ". זו השנאה ליעקב1 נהיה יסודי אצלוי הברכות אחר

לא דבר כבר  זה .אומר עליו הנביא )יא, עמוס א(" ֶנַצחְ�ָמָרה 

 רבקה לא יודעת עד .מאדדבר יסודי אלא ,  אצל עשושטחי

ק�� ְ;ַרח ְל4ָ ֶאל ָלָב0 >ִחי  ": ליעקבאומרתהיא  .כמה יסודי

 " ָיִמי� ֲאָחִדי� ַעד ֲאֶ�ר ָ���ב ֲחַמת >ִחי4ְָוָיַ�ְבָ� ִעBD, ָחָרָנה

  שבו,יודעת שלא יהיה זמ0 כזהאינה היא ו ,)מד1מג, בראשית כז(

אבל קוד� ,  זה יקרההמשיחרק כשיבוא  ".ָ���ב ֲחַמת >ִחי4ָ"

 בידוע שעשו שונא 1 היא הלכה" כי .לא יהיה זמ0 כזהלכ0 

  .א דבר נצחי הי1והלכה . )ד, י ש� לג"רש(" ליעקב

 . התוצאה היא הסבה ומה היאמה, כא0 מסופקני, ובכל זאת

ג� שהוא שונא היא  והתוצאה ,הא� השנאה ליעקב היא הסבה

לכל מה ו י יעקבאלק השנאה ל:להפ4שמא או , י יעקבאלקאת 

,  של עשוהיסודיתשנאה ה היא, י יעקב מחייב בעול�אלקש

כי ,  יעקבאתג�  זה הוא שונא חמתמ ש,היאמזה התוצאה ו

, את הבכורה, יצג את הטובימ, בעול�' הדבר יעקב מייצג את 

 הוא שונא את לכ0.  מה שקשור לכ4 כלואת, 'את עבודת ה

מיצגי� את כל י שה� המפנ, ואת כל ע� ישראל, יעקב לדורות

מה הסבה ,  יותר אצל עשו איני יודע מה יסודי.לוהעניני� הל

 ולא ,לו דבר יסודיית אצ אבל השנאה נהי.ומה המסובב כא0

  .שטחי ועראי

  באמונה קלושה'  מאמי� בה
עמלק כעשו 

אלא , הכפירה של עשו איננה כפירה גמורה, כפי שהזכרנו

כ ג� אצל נכדו של "כעי0 זה רואי� אח. בלבדוחלקית שטחית 

ַוָ�בֹא ֲעָמֵלק ַוHָ�ִֶח� ִע� ִיְ�ָרֵאל ", הפסוק אומר.  עמלק1עשו 

רפידי� היא התחנה ? מה היא רפידי�. )ח, יזשמות (" ִ;ְרִפיִד�

ש� ' עי(לפני שהגיעו אל הר סיני , האחרונה של ישראל במדבר

 עיקר  כי1? מדוע בא עמלק להלח� בישראל דוקא ש�ו. )ב, יט

כפי [ , למנוע את מת0 תורה, היההמטרה של עמלק ְ;מלחמה זו

". י�יִדִ.ָרצ� ְ�לBל ַמַ�0 ַל: "אומר הפיט0 בפיוט לשבת זכורש

 6שניתנה בקולות ובלפידי�, ָרצ� למנוע את מת0 תורה, כלומר
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זה , כשישראל מתקרבי� אל הר סיני,  לכ0].)טו, ש� כ(

את מה� לקבל כדי למנוע , הזמ0 לצאת למלחמה נגד�

  .תורהה

למה לו ', א� עמלק אינו מאמי0 במציאות ה, והנה

 מהר מה אכפת לו א� משה ֵירד? "מת0 תורה"למנוע את 

הרי ? ה� עשר דברותכתובי� בסיני ע� לוחות אבני� ש

והמכתב אינו מכתב , הלוחות האלו אינ� מעשה אלקי�

את  הוא שחצב משהאלא , אלקי� שחרות על הלוחות

ליה� מה וכתב ע, אלו מאחד הסלעי� ָ;הרהלוחות ה

למה ?  מבחינתו של עמלקמה כל כ4 נורא בזה! שכתב

 מאמי�שעמלק , אהתשובה הי? צרי4 להלח� בזה

, )יח, דברי� כה("  ֱאלִֹקי�ָיֵראלֹא "הוא ! 'במציאות ה

שלא , כ0 הוא ג� ֵמבי0ול.  באלקי�מאמי�אבל הוא 

 הוא ה"הקבאלא ,  עומד לתת תורה לישראלמשה

 שדרכו ,שתיצור ע� נבחר, שעומד לתת תורה לישראל

ומנסה , "נלח5"לכ0 הוא . נוגדת את דרכו של עמלק

אלא שהוא ', עמלק מאמי0 בההרי ש. למנוע את הדבר

ולמנוע את , שאפשר להתנגד לו בכחמשלה את עצמו 

  .אבל לא כופר בו', המתנגד להוא  .מת0 תורה

   ממשי# דרכ� של עשו ועמלק
המ� 

. הוא המ0 האגגי, בעני0 זהממשי4 דרכו של עמלק 

א4 סבור , 'ג� המ0 מאמי0 במציאות ה, כמו עמלק הסבא

, כבר ָזֵק0 הוא": 'הוא אומר על ה. שאפשר להתגבר עליו

 פע� הוא, נכו0. )יג, ר ז"אסת(" ואינו יכול לעשות כלו�

והצליח להתמודד בהצלחה ע� פרעה וע� , היה צעיר

אחרי , אבל עכשיו, סיסרא וע� שאר שונאי ישראל

לא מנע ' שנבוכדנצר הצליח להחריב את בית המקדש וה

ואפשר , ו כחכבר זק0 וחלש ואי0 ל' כנראה שה, את זה

הרי  .לעשות ִע� ישראל מה שרוצי� ולא יקרה כלו�

זק0 וחלש ' סבור שהאבל ', שהמ0 מאמי0 במציאות ה

  .ואפשר להתגבר עליו

) ַ;מגילה(כל מקו� שנאמר " ,ל הרי אומרי�"חז

'�Bֶל4ְ ֲאַחְ�ֵורDֶוכל .  במל4 אחשורוש הכתוב מדבר1' ַל

ר "אסת(" ש קודש וחולמ מ1�ַסת� ' ַלDֶֶל4ְ'מקו� שנאמר 

כתואר ַלמל4 , )כפשוטו" (חול"משמש , כלומר. [)סוJ י, ג

ורומז למל4 מלכי , "קודש"אבל משמש ג� , אחשורוש

ְלִמי ַיְח.5ֹ "המ0 אומר כש, כ"א]. ה"המלכי� הקב

�מתכוי0 הוא , )ו, אסתר ו("  ַלֲע�Bת ְיָקר יBֵתר ִמDִֶ�יַהֶ�ֶלְ

, והראיה !סכי� איתוה מ"חושב שג� הקב ו,ה"לקב

 רוצה לעשות יקר וגדולה להמ0 רק אחשורוששלא 

כופר הרי שהמ0 אינו  .רוצה בכ4ה "הקבאלא ג� , הרשע

לנטוש ' חושב שאפשר להביא את האלא ', במציאות ה

" להשמיד להרוג ולאבד"עד כדי , ו"ישראל חע� את 

אלא רק , שלא כופר באופ0 יסודי ,וָ�ֵעממש כמו  .ו"ח

זכות על ללמד כא0 ני מתכוו0 ינא.  וחלקיטחיבאופ0 ש

,  הרשעו על עשקטרוגה� שאמרנו הדברי� כל  .ו" ח,עשו

  .צרי4 לדעת על מה הקטרוגאלא ש. ולא זכות

  "ְולֹא ִיְהֶיה ָ�ִריד ְלֵבית ֵעָ�ו"

ְוָעל� מBִ�ִעי� ְ;ַהר  ",עתיד לבוא על הזמ0 ההנביא אומר

 .)כא, עובדיה א( " ַהDְל�ָכה'הְוָהְיָתה ַל, וִצ�0B ִלְ�.ֹט ֶאת ַהר ֵעָ�

 שעירעי� בהר יועלו מוש" ,לכאורה מתאי� היה יותר לומר

, בהר שעירהוא  ֵעָ�ומקומו של שהרי , "שולשפוט את הר ע

 ִצ"!�ְוָעל� מBִ�ִעי� ְ;ַהר ", נאמר כ"דוע אמ. ולא בהר ציו0

  ?"ִלְ�.ֹט ֶאת ַהר ֵעָ�ו

ה יבוא " הקבֵעָ�ו�  שִעשודאי,  היא4אולי התשובה לכ

 ואת כל אלה ,אותוויעניש אותו דו0  י' ה. בכ4ספקאי0 . במשפט

  כל אלה יבואו.שראל בכל הדורותיע� הציקו לו שהלכו בדרכו

 :מפורש בהאזינוכפי ש, בחשבו0 עד טיפת הד� האחרונה

חו5 אבל  .)מג, לבדברי� ( " ִ:י ַד� ֲעָבָדיו ִיBD,�BCַהְרִנינ� גBִי� ַע"

 "ְוָעל� מBִ�ִעי� ְ;ַהר ִצ�0B ִלְ�.ֹט ֶאת ַהר ֵעָ�ו "1בפסוק זה , מזה

 את בהר ציו�וט ג� פיש' הש,  והיא; טמונה עוד נקודה1

'  שנדבקו בדרכי עשו היהודי$ג� ע� , כלומר .הר עשו

חסרה ש,  של עשוו בדרכהלכו והולכי�שאלה כל .  חשבו0יבוא

' ג� אות� ה,  ישראליאלקלאהבה ו, ראלאהבת ישלה� 

  .ישפוט ויעניש

' תנחומא פקודי סי(שהאד� הוא עול� קט0  ,אמרול "חזהרי 

 .7הכוחות שישנ� בעול� כלנמצאי� ובתוככי כל אד� , )'ג

צדיק מתגבר שה אלא .יתִוָ�ג� נקודה ֵעישנה בכל אד� , ממילא

רשע וה ,וובוחר בנקודה היעקבית שבלב ֵעָ�ִויתעל הנקודה ָה

. יבוא חשבו0' האלו כל ע�  . שבלבוָהֵעָ�ִויתבוחר בנקודה 

0Bִ�ִעי� ְ;ַהר ִצ�Bלשפוט את אות� רשעי� מישראל , ְוָעל� מ

והנהיגו את מעשיה� על , שבחרו בנקודה ָהֵעָ�ִוית שבלב�

  .פיה

הגמרא מספרת על אנטונינוס . ג� ההפ4 נכו0, ומאיד4 גיסא

שהרי אנטונינוס [, לבוא לעול� הבאכה הא� יז, ששאל את רבי

והרי : שאל אותו אנטונינוס. שכ0, ענה לו רבי]. היה מבית עשו

:  אמר לו רבי)יח, עובדיה א(? "ְולֹא ִיְהֶיה ָ�ִריד ְלֵבית ֵעָ�ו"כתוב 

ויש , כש� שיש יהודי שהוא יהודי ,כלומר. בעושה מעשה ֵעָ�ו

ויש ֵעָ�ִוי , י שהוא ֵעָ�ִויכ4 יש ֵעָ�ִו, ו ֵעָ�ִוי"יהודי שהוא ח

אד� הול4  עד כמה ,יבוא במשפט' כל אלה העל . שהוא יעקבי

בדר4 של , בדר4 של זלזול בתורה ובמצוות,  של עשובדרכו

, ל"בדר4 של שנאת ישראל ר, ביחס לכל דבר רוחנישטחיות 

  .ית0 חשבו0 על זהכל אחד בעתיד , של שנאת התורה

להתגבר על ,  כמוב0,יא ה להנצל מ0 הדי0 הזהוהעצה

 לא את , לחזק את הנקודה היעקבית.הנקודה ָהֵעָ�ִוית שבלב

להיות איש ת� יושב ,  להיות אוהב תורה.ָהֵעָ�ִויתהנקודה 

 . העצה להנצלזו, ורה וביראת שמי�להיות גדול בת, אהלי�

ְולֹא  " בעצמנו את הפסוקקיי�נא� , כ4א� נעשה , 'זרת הובע

, לא נשאיר בלבנו שו� זכר לֵעָ�ִו��תש, "ֵבית ֵעָ�וִיְהֶיה ָ�ִריד ְל

, איש ת� יושב אוהלי�שהיה  של יעקב אבינו נל4 רק בדרכו
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עבודת אוהב את , הבכורהאת אוהב , אוהב אמת

נערי4 את , דש את עבודת המקערי�נ ;המקדש

שווה לא רק ארבע ש, נערי4 את אר5 ישראל, התורה

הכל , � שנות גלות אלא ג� אלפי,שיעבודשנות מאות 

בזכות ', י בתור אר5 לעבודת ה"שווה כדי לקבל את א

... ְוָעל� מBִ�ִעי� ְ;ַהר ִצ�0B", כל זה נזכה שיתקיי� בנו הפסוק

  !אמ0, במהרה בימינו, "ַהDְל�ָכה' ְוָהְיָתה ַלה
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
 

                                                           
ב , ק צב"ב' תוס' עי(הוא אד� בטל " ִ�יְרָכ0"ו.  כמשמעו1" ַנח". "ִ�יְרָכ0"ו, "ַנח: "מורכבת משתי תיבותהיא מילה ה" ַנְחִ�יְרָכ0". 1

או לכל היותר כפי , והרי דרכו לתרג� מילה במילה, אי4 תרג� אונקלוס כ0, ע"וצ. [)ה בשרכא"א ד, ב קלט"ב' ותוס, ה דשרכי"ד
וכנראה שדעת . והתרגו� אומר שהיה נח ובטל, הפסוק אומר שעשו היה איש צידשהרי , וכא0 הוא עני0 אחר לגמרי, תוכ0 העני0

, אד� בטל שאי0 לו מלאכה"שֵעשו היה , שפירוש התרגו� כא0 הוא, )ד"קס' א סי"ח(שכתב בתשובה , א"האונקלוס כדעת הרשב
ובאר את הסיבה מדוע היה , העני0שאונקלוס תרג� כא0 את תוכ0 , והיינו". ומתעסק בציד לתענוג, אלא כאחד השרי� שה� נוחי0

, עיסוקו של עשו בציד הוא אפוא סימ0 לדבר. להפיג את שעמומו, עסק בציד לש� תענוג, דמחמת שהיה נח ובטל. עשו איש ציד
  "].ַנְחִ�יְרָכ0"שעשו הוא איש 

, שבת קיד" (בנינו של עול� כל ימיה0 שעוסקי0 ב" לפי 1? ומדוע). ו"ט מ"מקואות פ" (ַ;ָ�ִאי�"וכ0 במשנה נקראו תלמידי חכמי� . 2
י התורה הקדושה "הוא רק ע, כל חיות� וקיומ� של העולמות כול�"ש. היא מקיימת את העול�, שהרי התורה שה� עוסקי� בה). א

  היו חוזרי� כל1ואילו היה העול� מקצהו ועד קצהו פנוי אJ רגע אחד מעסק והתבוננות בתורה הקדושה ... כשישראל עוסקי0 בה
וכל בני4 : שנאמר, תלמידי חכמי� מרבי� שלו� בעול�: "וכ0 אמרו). ה"ז בהגה"פט' נפש החיי� שער א ("העולמות לתהו ובהו

  .אלו תלמידי חכמי�, דבוני4). א, ברכות סד (בוני�אל תקרי בני4 אלא . ורב שלו� בני4', למודי ה
יצחק ב0 , )ז, בראשית כה(והוא ב0 מאה שבעי� וחמש שנה ) ל, כהי בראשית "רש(מכירת הבכורה היתה ביו� בו מת אברה� אבינו . 3

היה זה , "ַוַ�ְעְקֵבִני ֶזה ַפֲעַמִי�"וכשאמר עשו ). כו, ש� כה' עי(ויעקב ועשו בני חמש עשרה שנה , )ה, ש� כא' עי(שבעי� וחמש שנה 
הרי שממכירת הבכורה ועד ). ט, ש� כחי "רש(שאז היה יעקב ב0 ששי� ושלש שנה , אחר שקבל יעקב את הברכות מיצחק אביו
  .נטילת הברכות עברו ארבעי� ושמונה שנה

  .כיצד דרשו מזה שכפר בעיקר' בגמ' ועי". ְוָלDָה ִלי ְ;כָֹרה"והיה אפשר לומר רק , מיותרת לכאורה" זה"דתיבת . 4
הכוונה , )ב ועוד, יבמות לב; ב,  שבת קכז;ב, ברכות לד: כגו0(ל שנשבעו במקדש או בעבודת הקרבנות "ומה שמצינו לפעמי� בחז. 5

' ובפי, ספר המצוות ש�' עי(ולא במקדש או בעבודה עצמ� , או במי שהעבודה נעשית עבורו, היא שנשבעו במי ששוכ0 במקדש
  .)ב בתירו5 השני"א ה"שבועות פי' � הלכ"ז על הרמב"הרדב

ה "נהג עמ� הקב, ")רפידי�"דלכ0 נקרא המקו� ההוא , כילתאכמבואר במ(דכיו0 שברפידי� רפו ידיה� של ישראל מדברי תורה . 6
ָרצ� ְ�לBל ַמַ�0 "שב, א4 יש מפרשי�. [לגמרישרצה לשלול מה� את התורה , ה את עמלק"והביא עליה� הקב, במידה כנגד מידה

ְ�ִמיִמי� : "י כ0 מדברי� בישראלשהרי ג� דברי הפיט0 לפנ. שרצו ליטול לעצמ� את התורה ְ:ָ�ָלל, הכונה היא לישראל" ַלִ.יִדי�
  ].'וכו" ָרצ� ְ�לBל ַמַ�0 ַלִ.יִדי�, ִ�;�5 ֲעִדי ֲעָדִיי� ֲאפ�ִדי�, ְ;עBָד� ְ;ִסי0 ְרפ�ִדי�

כדאיתא , אלא ג� כל הכוחות שבעולמות העליוני� לכל מדרגותיה� נמצאי� בו,  ישנ� באד�הזהולא רק כל הכוחות שבעול� . 7
וכל דיוקני0 דרזי0 תתאי0 , סידר ביה כל דיוקני0 דרזי0 עילאי0 דעלמא דלעילא, שא ברי4 הוא כד ברא ליה לבר נשקוד: "בזוהר

  ).ב, ב עה"זוהר ח(' וכו" דאיהו קאי� בצל� אלקי�, וכולא מתחקקא בבר נש, דעלמא דלתתא

  ,פי הבנתו של העור4יחה נערכה להש

  .4 בלבדיש לתלות בעור) א� ישנ�(וכל טעות או חסרו0 


