
 בס"ד

 תולדות -תובנה בחינוך מהפרשה 

 מי הוא? –ו עש

התלמיד, ודרכם לנסות ולחברו אל תורתנו -חובתנו כמנחילי דרך לנסות ולמצוא את המסילות הללו בנפשו של הבן

 הקדושה.

ומאידך גיסא, ישנה מציאות בה יש שכל, ואולי הרבה שכל, אך אין לב ואין רצון, והרגשות נמצאים במקום אחר. 

 גם לדרדר לפחיתות גדולה ונוראה כפי שנראה וניווכח בפרשתנו. מציאות זו לא רק מעוותת מיסודה אלא עלולה

 נקדים ונשאל:

 חכם היה או טיפש? -עשו 

 עם הארץ היה או למדן? -עשו 

 היכן היתה נקודת נפילתו?

 ומדוע תורתנו הקדושה כל כך האריכה בעניינו?

שב אהלים", )בראשית כה, כז(. על הפסוק "ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יו

פירש רש"י: כל זמן שהיו קטנים לא היו ניכרים במעשיהם ואין אדם מדקדק בהם מה טיבם, כיון שנעשו בני שלוש 

 עשרה שנה, זה פירש לבתי מדרשות וזה פירש לעבודת אלילים.

 ע וחמס!יש הטועים לחשוב שעשו היה אדם מגושם ומגודל, ריק ופוחז, שכל דמותו זועקת ֶרש  

אך לפי המבואר בדברי חז"ל נראה שאינו כן, עשו לא היה סתם אדם, אלא בעל מדרגה, הוא ידע תורה והבין 

בלימוד, ואף מצא לו שפה משותפת עם אביו הקדוש. כמבואר ברש"י על הפסוק "יודע ציד. לצוד ולרמות את אביו 

 יו שהוא מדקדק במצוות.בפיו, ושואלו: אבא היאך מעשרין את המלח ואת התבן? כסבור אב

ודאי שהיתה כאן שאלה למדנית מורכבת שעשו הציג אותה לפני יצחק אביו להוכיח שיש באמת מה להסתפק 

 במעשר של מלח או תבן וכיוצא בזה, שהרי יצחק סבר מחמת כן שיש בו צדקות.

, מכל מקום ודאי אף שבחלק מהראשונים מבואר, שמשמים העלימו מיצחק את רשעותו של עשו כדי שלא יצטער

 שאם שאלת עשו היתה שאלת תם פשוטה, ברור שיצחק לא היה מתפעל משאלתו.

 צביעותו של עשו

עשו בוכה על הבכורה וזועק מרה על הברכות שניטלו ממנו, כיון שהוא באמת מבין מה המשמעות של הבכורה ומה 

יצחק אביו ע"ה. שהרי מי שלא אוחז המשמעות שיש לברכות לו ולדורות הבאים אחריו, הלא הם כח הברכות של 

 במקום של הבנה ומדרגה של קשר עם עניינים רוחניים, מה לו ולזעוק או לבכות על ברכות או בכורה?

ואכן יש להתבונן, היכן היתה הנקודה בה נפל עשו, מה הסיבה שמחמתה הגיע לשפל המדרגה עד שנקרא לדורות 

בואר בגמרא )מגילה ו, א( אמר רבי יצחק: מאי דכתיב "יוחן רשע "עשו הרשע". וכפי שהעידו עליו מן השמים כמ

בל למד צדק", אמר יצחק לפני הקב"ה: ריבונו של עולם, יוחן עשו, אמר לו: רשע הוא וכו'. מבואר בגמרא שעשו 

 במהותו היה רשע כפי שהעיד עליו הקב"ה.

שידע ולמד והחכים היה בשכלו בלבד,  בחז"ל מבואר שעיקר פחיתות ועומק שחיתותו של עשו נבעה מכך, שכל מה

 אך שום קשר ושייכות לא היה בין מה שידע בשכל לבין השמת הדברים על לבו.

 

קשר  הליתן את דעתנו לא רק להקנות מידע אלא לעשות הכל בכדי שיהי ,לי דרך ובוני דור העתידיחחובתנו אם כן, כמנ

 .ל בנינו תלמידינוש ליבם''מושמים ומתיישבים על  יהיו אנו תפילה שו ,דבריםבשכל לבין הפנמת הו בין מה שידע שייכות ו

 בברכת שבת שלום ומבורך

 מיכאל זכריהו


