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פרשתנו מספרת על פגישת יעקב אבינו ועשיו הרשע. לפני שלושים וארבע שנה, יעקב אבינו לקח את ברכות 
ב וזמם להורגו. לרבקה, ברוח הקודש, נודע רצונו של עשיו, ואמרה עשיו הרשע במרמה ועשיו שנא את יעק

ליעקב שזוהי נחמתו היחידה על לקיחת ברכותיו. רבקה אמרה ליעקב לברוח לבית לבן אחיה עד שתשוב חמתו 
של עשיו מעליו וישכח מה שנעשה לו. יעקב אבינו הלך לבית לבן ובדרך התעכב בבית מדרשו של שם ועבר 

ולמד תורה במשך ארבע עשרה שנה. לאחר מכן הלך ללבן למשך עשרים שנה, ועכשיו יעקב  את עצמו וטמן
  מוכן לחזור לבית אביו. 

  
מה קרה עם עשיו כל אותן השנים? האם נתקררה דעתו? האם שב מחרון אפו? האם שכח ממה שעשה לו יעקב 

ם לו יותר. רגשי שנאה ורצון לנקמה עשיו עדיין עומד בשנאתו, ודמו רותח בקרבו כבתחילה, א לא ולא!!אחיו? 
מתחוללים בקרבו במשך שלושים וארבע שנה! וסוף סוף מגיע יום מבוקשו, יום בו יוכל להתנקם ביעקב אחיו 

  מיתת אחיו. נורא ואיום! –ולהרגו. עשיו יוצא לקראת יעקב, וארבע מאות איש עמו, ונחמה אחת לו 
  

אבל הוא לא מתייחס לזה בכלל! עשיו אינו נרתע לאחוריו, ומתקדם יעקב שולח מלאכי עליון לעשיו כדי לפייסו, 
. חילק את משפחתו (בראשית לב, ח)" ירא יעקב מאוד ויצר לויולקראת יעקב להורגו. ואיך מגיב יעקב אבינו? "

ואת כל אשר לו לשני מחנות, באומרו "אם יבוא עשיו אל המחנה האחת והכהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה" 
  . מרבה יעקב אבינו להתפלל "הצלני נא מיד אחי מיד עשיו כי ירא אנוכי אותו פן יבוא והכני אם על בנים". )(שם, ט

  
וירץ עשיו לקראתו  לבסוף מה קרה? כמו קסם: "וישא יעקב עיניו וירא והנה עשיו בא ועמו ארבע מאות איש...

עשיו הודה ליעקב על ". ולא זו בלבד שלא פגע ביעקב אלא ויחבקהו ויפול על צואריו וישקהו ויבכו
  .)(שם לג, ט) (כמו שכתב רש"י על הפסוק "יהי לך אשר לך"!! הברכות

  
? סוף סוף בעבור גניבת הברכותפלאי פלאים! לאן "פרחה" שנאתו שבערה בעשיו במשך שלושים וארבע שנה 

שנאתו ששמר בלבו, הוא אינו מרים ולו אצבע קטנה הוא מגיע ליעקב, ובמקום לפגוע בו, ולהוציא לפועל את 
איך ברגע קט  ! מה קרה לו?!על יעקב; אלא להיפך, רץ, מחבק, נופל על צוארו, מנשק את יעקב ואף בוכה עמו

התהפך עשיו מן הקצה אל הקצה, מאויב לאוהב? איך נתבטלו כל מחשבותיו ומזימותיו?! איך פתאום, על דעת 
ושיכנועים, הודה ליעקב על גניבת הברכות? הרי על דבר זה גופא רתח דמו ובא לקראת עצמו בלי שום ויכוחים 

  יעקב להורגו?! 
  



. כתב הרב: ילדים משתעשעים בצעצועים. )99(ח"א עמ' נראה בס"ד לבאר את הדברים על פי דברי המכתב מאליהו 
ניט. בזמן שהילד עסוק בזה, ילד יכול לדמיין שחתיכת עץ שבורה הצפה במים היא ספינה, והוא עצמו הקבר

. עד שאמר הגר' ישראל מסלנט שהשובר "ספינה" זו של ילד, הרי הוא כמטביע ספינתו ן בעיניו כמציאותהדמיו
  של מבוגר, שהרי בעיני הילד זו ספינה אמתית, ומרגיש הילד בדיוק כמו שמרגיש מבוגר שהטביעו את ספינתו.

  

ון יש במה שהוא שואף אליו?! אדם רוצה כבוד; וגם מי שאינו המבוגר עזב משחקים אלה. אך כמה מן הדמי
רודף כבוד, למעשה הוא נהנה אם אנשי סביבתו מכירים בערכו, ומצטער אם חשיבותו בעיניהם פחותה ממה 
שראוי לו לפי דעתו. אך באמת, מה תועלת היא לו שהוא חשוב בעיני אחרים? הלא הכבוד האמיתי הוא החשיבות 

ו. אם את זו יש לו, מה איכפת לו אם חבריו יודעים ממנה או לא? ואם אין לו חשיבות עצמית, והמעלה מצד עצמ
אם יש לו חשיבות בעיני אחרים, בנקל : אין זה אלא כח הדמיוןמה הוא מרויח אם הם טועים שישנה בו? 

י נמוך), (בעל ערך עצמ וכל מי שבקרב לבו יש לו פחות אמון בערכו. יחשיב את עצמו לבעל מעלה באמת
. ממשיך המכתב מאליהו: עיקר התאוות לתענוגי העולם הזה, לתנחומין של כבוד בעיני זולתוהוא זקוק יותר 

הרי שגם הוא רק משום שהוא רוצה להשתיק, בדרך תחליף ודמיון, את הרגשת החסרון שהוא מוצא בעצמו. 
  ע"ש. המבוגר משתעשע בצעצועים!

  

רם לעשיו להתנהג מקצה אל הקצה, ואף להודות ליעקב על לקיחת לפי דבריו הקדושים נוכל לבאר מה ג
כעסו של עשיו היה בגלל לקיחת יעקב את ברכותיו. ומה החסיר עשיו בזה שנלקחו ברכותיו? שני  הברכות.
יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים,  – כבוד. בטל השמים, שמני הארץ, רוב דגן ותירוש.  – עושר. אדברים: 

  הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך. לזה עשיו התאווה כל אותן השנים, ועל חוסר זה רתח דמו. 
  

לפי הנ"ל, כל ענין בקשת הכבוד והעושר הוא למטרת הרגשה דמיונית ש"אני חשוב, אני בעל מעלה", בגלל 
  ההרגשה ש"אני חשוב, אני בעל מעלה". שאחרים מכבדים אותו. נמצא שזה מה שחסר לעשיו:

  

כעת נבין את חכמתו של יעקב אבינו. מה היה הקסם בהנהגת יעקב אבינו? נתינת עושר וכבוד לעשיו! הוא פיטם 
את עשיו בכבוד שאין כדוגמתו, ובזה מילא לעשיו את חללו הפנוי, מה שחסר לו כל אותן השנים: הרגשת 

ו קרא "אדוני עשיו". שלח לו מאות בהמות: עזים, תישים, רחלים, אילים, חשיבות. קרא לעצמו "עבדך יעקב" ול
ביע את גמלים, פרות, וחמורים. והקפיד יעקב כששלח את הבהמות לעשיו לשים ריוח בין עדר לעדר, כדי להשֹ 

עיניו, שעשיו לא יראה את כל העדרים באים בבת אחת, אלא יקבלם בזה אחר זה, כדי להביאו לידי פליאה על 
גודל המתנה הנשלחת אליו. השתחווה יעקב לעשיו שבע פעמים, ואמר לכל נשיו וילדיו להשתחוות לו. ועוד 

. ממילא לאחר שעשיו קיבל את כל הכבוד שחסר לו, הוא (בראשית לג, י)אמר לו "ראיתי פניך כראות פני אלקים" 
  של יעקב, והוא עבד מייד.בעצמו הודה ליעקב על הברכות, שהרי כעת הרגיש חשוב מיעקב. זהו הקסם 

  

עלינו להתבונן מה הם ה"צעצועים" האישיים שלנו. כמה דמיונות לנו? האם התורה הקדושה, שהיא המעלה 
  של ילד קטן?האמיתית, ממלא את חללנו הפנוי? או שמא דמיונות שלא פחותות מׅׅ 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  אמר החכםמ
  
 
  
  
  

  אלא על זה שאומרים עליו שהוא חסר בינה. –האדם אינו מצטער מדוע הוא חסר בינה 

  בעלי המוסר
  
  

 -תורה מידי שבוע במייל. שלחו בקשה להדברי ניתן לקבל את 
MEAFARKUMI@GMAIL.COM  


