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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת בלק תשע"ה

"דלך כוכש מיעפש ופם ששט מישלאר"

 איך יעז עשו רששת שגן עדן עם הצדיפים
עד שישוא הפש"ה ויגלול אותו משם שכח

בבוקר  להשכים  ישראל  ילמדו  ממנו  שהרי  זכות, 

לעבודת ה'. לכן אמר לו הקב"ה: "רשע, כבר קדמך 

בבוקר  אברהם  וישכם  שנאמר  אביהם,  אברהם 

זכות  שום  לך  שאין  כלומר  חמורו".  את  ויחבוש 

בהשכמתם בבוקר, שהם צריכים ללמוד ממך מדת 

הזריזות להשכים בבוקר לדבר מצוה, כי כבר למדו 

כן מאברהם שהשכים בבוקר לעקוד את יצחק בנו 

על גבי המזבח, ולכן אין לך שום זכות בכך.

מן  ללמוד  זה  נפלא  יסוד  כי  להעיר  ויש 

הרשעים, איך להפוך תשוקתם לעבודת ה' מבואר 

ב"קדושת לוי" )סוף פרשת בראשית(:

לוקח  ממנו  רואה,  שהצדיק  דבר  כל  "דהכלל, 

אדם  איזה  ושלום  חס  רואה  ואם  ה',  עבודת 

מתאווה לעבירה, לוקח הצדיק מזה התאוה עבדות 

ה', שאומר בלבו קל וחומר, מה זה שמתאוה לדבר 

שכן  מכל  מועט,  בזמן  ונפסד  כלה  שהוא  עבירה, 

שראוי לו להתלהב לעבודת השם יתברך, שעבודה 

זו יקויים לעולם".

נח(  )פרשת  לוי"  ב"קדושת  עוד  מבואר  וכן 

)פרשת  זי"ע  מראפשיץ  להרה"ק  קודש"  וב"זרע 

וירא(, לפרש בזה )תהלים קיט-צח(: "מאויבי תחכמני 

 - "מאויבי"  פירוש:  לי".  היא  לעולם  כי  מצוותיך 

את  המפילים  הטומאה  כוחות  וכל  הרע  מהיצר 

הרשעים ברשתם, לרדוף אחרי כל תאוות העולם 

"תחכמני מצוותיך", אני  הזה בכל מיני תחבולות, 

מתחכם איך לקיים מצוות ה' בכל מיני תחבולות, 

לו  יש  ה'  כי התענוג בעבודת  לי",  "כי לעולם היא 

עבירה  של  התענוג  זה  לעומת  אך  עולמית,  קיום 

אין לו קיום כי אם לאותו רגע.

אמנם כפי הנראה מקור רעיון זה הוא מדברי 

ב"תפארת  שהביא  כמו  זי"ע,  הקדוש  הבעש"ט 

שלמה" )פרשת תולדות ד"ה ותקח רבקה(:

"בשם הבעש"ט על פסוק )שמות כה-ב( ]ויקחו 

לי תרומה[ מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את 

תרומתי, היינו שכל אדם צריך לשית עצות בנפשו, 

ידבנו לבו,  להפוך לעשות מדות טובות מכל אשר 

לשבח(: "והאלילים כרות יכרתון לתקן עולם במלכות 

כל  אליך  להפנות  בשמך  יקראו  בשר  בני  וכל  שדי, 

רשעי ארץ". הנה כי כן איך יעז עשו הרשע אשר מרד 

בה' ובתורתו, להתעטף בטליתו ולשבת עם הצדיקים 

בגן עדן, ולא יהיה מי שימנע בעדו מלהיכנס בגן עדן 

או להוציאו משם, עד שיבוא הקב"ה כביכול בעצמו: 

"והקב"ה גוררו ומוציאו משם".

שאומר  במה  להתבונן  ראוי  רביעית, 

טליתו  לעטוף  הרשע  עשו  "עתיד  הירושלמי: 

ולישב עם הצדיקים בגן עדן". וצריך ביאור באיזו 

עדן,  בגן  כשיכנס  הרשע  עשו  יתעטף  "טלית" 

הדעת שיתעטף בטלית שיש  על  יעלה  לא  שהרי 

בה ציצית, כי טלית כזו לא היה הירושלמי מכנה 

לבש  ולא  התורה  בכל  כפר  עשו  שהרי  "טליתו", 

טלית שיש בה ציצית, הנה כי כן באיזו טלית הוא 

עתיד להתעטף כדי להיכנס בגן עדן.

"לשע כשל פדמך אשלהם אשיהם"

פתח דברינו יאיר לבאר דברי חכמים וחידותם, 

רבינו  של  הטהורה  ממשנתו  יקרה  הקדמה  פי  על 

ה"חתם סופר" זי"ע )פרשתנו דף קיז. ד"ה ויחבוש(, אשר 

כב- )שם  בפרשתנו  שכתוב  מה  לבאר  בקדשו  דיבר 

כא(: "ויקם בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו וילך עם 

שרי מואב". ופירש רש"י: "מכאן שהשנאה מקלקלת 

את השורה, שחבש הוא בעצמו, אמר הקב"ה, רשע, 

כב-ג(  )בראשית  שנאמר  אביהם,  אברהם  קדמך  כבר 

וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו".

מה  פי  על  בזה  הכוונה  סופר"  ה"חתם  ומבאר 

)שער חשבון הנפש פ"ג ד"ה  שכתב ב"חובת הלבבות" 

להשתמש  איך  ללמוד  לאדם  שיש  עשר(,  והשנים 

של  זריזותם  ממדת  מצוה,  לדבר  הזריזות  במדת 

עוברי עבירה הרודפים למלאות תאוות לבם, כי אם 

הרשעים מזדרזים לדבר עבירה על אחת כמה וכמה 

שראוי לאיש ישראל להזדרז לדבר מצוה.

נמצא לפי זה כי במעשה הרע שעשה בלעם, 

שהזדרז להשכים בבוקר לחבוש בעצמו את אתונו 

כדי לקלל את ישראל, יש כאילו מקום למצוא לו 

בפרשתנו פרשת בלק אנו למדים על הנבואות 

והברכות שכפה הקב"ה על בלעם הרשע להתנבא 

מהנבואות  באחת  לרצונו.  בניגוד  ישראל  על 

כד- )במדבר  כתוב  העתידה  הגאולה  על  שהתנבא 

"אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב  יז(: 

מואב  פאתי  ומחץ  מישראל,  שבט  וקם  מיעקב 

נפלא  מאמר  כך  על  שנינו  שת".  בני  כל  וקרקר 

בתלמוד ירושלמי )נדרים יב.(:

ועתיד  כוכב  דרך  ממי  מיעקב,  כוכב  "דרך 

עתיד  חונא,  רבי  בשם  אחא  רב  מיעקב.  לעמוד, 

עשו הרשע לעטוף טליתו ולישב עם הצדיקים בגן 

משם,  ומוציאו  גוררו  והקב"ה  לבוא,  לעתיד  עדן 

אם תגביה כנשר ואם בין  )עובדיה א-ד(  מה טעמא, 

כוכבים שים קנך משם אורידך נאום ה', ואין כוכבים 

אלא צדיקים, כמה דאת אמר )דניאל יב-ג( ומצדיקי 

הרבים ככוכבים לעולם ועד".

צריך  זה  נפלא  מאמר  כי  נראה  נתבונן  כאשר 

ביאור רחב: ראשית כל, על מה שפתח הירושלמי 

בשאלה  מיעקב"  כוכב  "דרך  הפסוק:  לדרוש 

ועתיד  כוכב  דרך  "ממי  היא:  השאלה  ותשובה, 

ואנו  "מיעקב".  היא:  כך  על  והתשובה  לעמוד", 

הירושלמי  לנו  חידש  מה  ומתפלאים  עומדים 

"דרך כוכב  בזה, שהרי כך הוא פשוטו של מקרא: 

מיעקב", וכי איך אפשר לפרשו באופן אחר.

שנית, ממה שבחר הירושלמי להסמיך מאמרו 

להתעטף  שעתיד  הרשע  עשו  על  חונא,  רבי  של 

שיבוא  עד  עדן,  בגן  הצדיקים  בין  ולשבת  בטליתו 

הקב"ה ויגרור אותו משם, לפסוק זה שנאמר בנבואת 

בלעם: "דרך כוכב מיעקב". משמע שדרש נבואה זו 

של בלעם על מעלליו של עשו הרשע לעתיד לבוא, 

וצריך ביאור איפה מצינו כאן אפילו שמץ של רמז, 

בין  לשבת  עצמו  שידחוף  עשו  של  זו  רמאות  על 

הצדיקים עד שיגרור אותו הקב"ה משם.

מדובר  הלא  ופלא,  הפלא  לתמוה  יש  שלישית 

יתגלה  ה'  אור  כאשר  העתידה,  הגאולה  על  כאן 

בעולם במלוא הודו והדרו, ותתקיים תפלתנו )עלינו 
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הרגיל  אשר  הרעות  ומדות  החיצוניות  מהתאוות 

הוא  ברוך  הבורא  לעבודת  דרך  יקח  מהם  בהם, 

באותו חשק ובאותה התאוה ביתר שאת".

"שגדי עשו שנה הגדור החמודות"

ה"תפארת  של  קדשו  דברות  הם  נפלאים 

שערי  לנו  שפותח  שם(,  תולדות  )פרשת  שלמה" 

אורה לבאר בזה מה שמצינו כשהכינה רבקה את 

)בראשית  אביו  מיצחק  הברכות  את  לקבל  יעקב 

הגדול  בנה  עשו  בגדי  את  רבקה  "ותקח  כז-טו(: 

בנה  יעקב  את  ותלבש  בבית  החמודות אשר אתה 

הקטן". וצריך ביאור מה הם בגדי עשו החמודות. 

אך לפי האמור הוא מבאר הענין בלשון קדשו:

"בגדי עשו בנה הגדול החמודות, הם התאוות 

בנה  יעקב  את  ותלבש  עשו,  של  רעות  והחמדות 

ומורא  בעיניהם  קטנים  שהם  הצדיקים  הם  הקטן, 

על ראשם לגשת אל הקודש, והם מלבישים אותו 

החשק והרצון של תאוות עולם הזה, לקחת אותו 

חשק לעבודת הבורא ברוך הוא".

כי  הקדושים,  לדבריו  תבלין  להוסיף  ויש 

רבקה אמנו ביקשה להמליץ בכך על יעקב אבינו, 

בלי  הזה,  העולם  ברכות  את  לקבל  הוא  שראוי 

לב- )דברים  בבחינת  להתקלקל  לו  שיגרמו  חשש 

טו(: "וישמן ישורון ויבעט", שהרי כך דרכו בקודש 

שהן  הזה  העולם  חמדות  כל  עם  להשתמש 

בבחינת: "בגדי עשו החמודות" לעבודת ה'. 

בדרך זו מוסיף ה"תפארת שלמה" )שם( לפרש 

את  יעקב  "ויגנוב  לא-כ(:  )בראשית  שכתוב  מה 

כי  הוא".  בורח  כי  לו  הגיד  בלי  על  לבן הארמי,  לב 

ממנו  ללמוד  משתוקק  שיעקב  איך  לבן  כשראה 

רמאי  הוא  יעקב  כי  בטעות  חשב  תחבולותיו,  כל 

כמוהו, אבל לאמיתו של דבר: "ויגנוב יעקב את לב 

לבן הארמי", שגנב לבו הרע של לבן להשתמש בו 

"על בלי הגיד לו כי בורח הוא", שלא  לעבודת ה', 

גילה לו כי בורח הוא ממנו לעבוד בכך את ה'.

על פי האמור מפרש ה"תפארת שלמה" )פרשת 

ויצא ד"ה וישמע( מה שכתוב )שם לא-א(: "וישמע את 

דברי בני לבן לאמר, לקח יעקב את כל אשר לאבינו, 

ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה". שאפילו 

יעקב  שלמד  מה  שכל  להשיג  התחילו  לבן  בני 

מלבן, היה רק בכדי להשתמש עם כל תחבולותיו 

לעבודת ה' עכדה"ק.

הרשע  לבן  שהתלונן  מה  בזה  לבאר  יומתק 

נכספתה  נכסוף  כי  הלכת  הלוך  "ועתה  ל(:  )שם 

לבית אביך למה גנבת את אלהי". לבן בא בטענה, 

כל  ממני  ללמוד  רוצה  שאתה  הזמן כשראיתי  כל 

להיות  רוצה  שאתה  לתומי  חשבתי  תחבולותי, 

כמוני, אבל עתה שאני רואה שהלוך הלכת ממני, 

כי התגעגעת "לבית אביך" שבשמים לעבוד את ה', 

יש לי טענה כלפיך: "למה גנבת את אלהי", שהוא 

בעבודה  לבן  שהשתמש  התחבולות  כל  על  רמז 

זרה שלו, והנה גנבת תחבולות אלו לעבוד בהן את 

ה' בבחינת: "מאויבי תחכמני מצותיך".

מדלגה גדורה יותל שרא ררמוד 
מלשעים דלך שעשודת ה'

בדברי  להתבונן  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

הקב"ה  שאמר  מה  שמבאר  הנ"ל,  סופר"  ה"חתם 

חמורו:  את  לחבוש  בבוקר  בלעם  השכים  כאשר 

וישכם  "רשע, כבר קדמך אברהם אביהם, שנאמר 

אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו". כלומר שהודיע 

לישראל במה  בכך, שאין שום תועלת  לו הקב"ה 

מדת  ממנו  שילמדו  כדי  עבירה,  לדבר  שהזדרז 

מאברהם  כן  למדו  כבר  כי  ה',  לעבודת  הזריזות 

אביהם שהקדים לעבוד את ה' בבחינה זו.

גדול,  חידוש  קדשו  מדברות  למדים  נמצינו 

מדת  מבלעם  ללמוד  צריכים  ישראל  היו  שאם 

היתה  אז  כי  מצוה,  לדבר  בה  להשתמש  הזריזות 

לבלעם זכות שגרם לישראל לעבוד את ה' בזריזות, 

ולכן אמר הקב"ה לבלעם: "רשע" – כלומר אין לך 

שום זכות, כי "כבר קדמך אברהם אביהם, שנאמר 

וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו".

דבר  שאת,  ביתר  זה  נשגב  רעיון  להבין  כדי 

מה  מלכים,  שלחן  על  להעלות  טוב  מה  בעתו 

ב"כנסת  סופר"  ה"חתם  של  זה  פירוש  שמצינו 

יחזקאל" להגה"ק רבי יחזקאל מדעעש זצ"ל, אלא 

שמאריך לבאר ענין זה בתוספת ביאור על פי מה 

גדול  ענין  שיש  אמת  הן  כי  גדול,  חידוש  שקובע 

בבחינת:  מהרשעים  לימוד  ידי  על  ה'  את  לעבוד 

גם  בזה  יש  אמנם  מצותיך",  תחכמני  "מאויבי 

מהקדושה  יניקה  יש לרשעים  זו  בדרך  כי  חסרון, 

להתעלות  לו  גרמו  שהם  מאחר  האדם,  מעבודת 

בעבודת ה'.

הגמור  הצדיק  של  נעלה  יותר  דרך  יש  אבל 

שכבר  עד  ובתורתו,  בקדושתו  כך  כל  שנתעלה 

אינו צריך ללמוד מדרכי הרשעים איך לעבוד את 

סא-א(:  )ב"ר  אבינו  אברהם  אצל  שמצינו  כמו  ה', 

"זימן לו הקב"ה שתי כליותיו כמין שני רבנים, והיו 

נובעות ומלמדות אותו תורה וחכמה". ובדרך זו יש 

מעלה גדולה שאין לרשע שום יניקה מעבודתו של 

הצדיק בקודש.

צריך  עדיין  הצדיק  אם  האמיתי  המבחן  והנה 

ללמוד מדרכי הרשעים איך להתעלות בעבודת ה' 

הוא בכך, כי אם הצדיק עומד במדרגות הקדושה 

פחות ממה שעומד הרשע זה לעומת זה במדרגת 

איך  מהרשע  ללמוד  הצדיק  צריך  אז  הטומאה, 

הרשע  מן  היפך  בקדושה  ה'  בעבודת  להתעלות 

במדרגת  עולה  כבר  הצדיק  אם  אבל  בטומאה, 

בצד  עומד  שהרשע  ממה  יותר  גבוה  הקדושה 

הטומאה, כי אז כבר אינו צריך ללמוד כלל מהרשע 

איך לעבוד את ה', שהרי הוא עומד זה לעומת זה 

גבוה יותר בצד הקדושה.

מה  יחזקאל"  ה"כנסת  מבאר  האמור  פי  על 

שדרשו בגמרא )ברכות ז:( על הפסוק )חבקוק א-יג(: 

צדיק   - ממנו  צדיק  רשע  בבלע  תחריש  "למה 

לתמוה  ויש  בולע".  אינו  גמור  צדיק  בולע,  ממנו 

הרשע,  מן  יותר  דהיינו  ממנו"  "צדיק  הוא  אם  כי 

בזה,  הכוונה  אך  הרשע.  אותו  בולע  באמת  מדוע 

"צדיק ממנו" הוא צדיק שלומד מן הרשע איך  כי 

"בולע"  לעבוד את ה', לכן בעת מלחמה לפעמים 

הרשע את הצדיק, מאחר שיש לו אחיזה בעבודת 

בקדושתו  שנתעלה  גמור"  "צדיק  אבל  הצדיק, 

לעבוד  מהרשע  ללמוד  צריך  שאינו  עד  ובתורתו, 

את ה', "אינו בולע", אין הרשע יכול להרע לצדיק 

כיון שאין לו שום חלק בעבודתו.

 מעשה לש אצר כ"פ מלן
השל שרום משערזא זי"ע

בהמשך דבריו הוא מביא סימוכין לכך, שאם 

הצדיק לומד מן הרשע איך להתעלות בעבודת ה' 

 ילושרמי: "עתיד עשו הלשע רעטוף טריתו
ורישש עם הצדיפים שגן עדן והפש"ה גוללו ומוציאו משם"

 יסוד גדור שסקלי חסידות: "מאוישי תחכמני מצוותיך"
צליך ררמוד מתחשורות הלשעים רעשוד שהן את ה'

 תקאלת שרמה: לשפה הרשישה את יעפש "שגדי עשו החמודות"
שישתמש שתחשורות שר עשו רעשודת ה'

 עשו הלשע יתעטף שטריתו: "שגדי עשו החמודות",
רששת שגן עדן, שטענה שהוא גלם רישלאר רעשוד את ה'
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יניקה  קצת  לו  יש  אז  תחכמני",  "מאויבי  בבחינת 

וחיות מהקדושה, ממעשה רב שהיה אצל כ"ק מרן 

השר שלום מבעלזא זי"ע:

מבעלזא  שלום  שר  הקדוש  מרן  מאת  "ויסופר 

אחד,  נפח  ערל  בשכונתו  דר  היה  שבילדותו  זי"ע, 

לילה  חצות  אחר  השכם  בבוקר  לקום  דרכו  שהיה 

כשהיתה  הצדיקית  ואשתו  במלאכתו,  לעסוק 

שומעת קול הקורנס של הנפח מכה, היתה מעוררת 

את בעלה ואמרה, שלום שלום קום לעבודת הבורא 

כי הנפח כבר מכה בקורנס. ויהי היום שהוא הקדוש 

הקורנס,  קול  נשמע  טרם  עוד  השכם,  בבוקר  קם 

יום מת הנפח, ואמר שכל עיקר חיותו היה  ובאותו 

על ידי אותה יניקה, שהוא היה מעורר אותו לעבודת 

בלתי  שקם  שאירע  ותיכף  שמו,  יתברך  הבורא 

התעוררות ממנו נפסק פתיל חיותו כרגע".

בדרך זו מפרש ה"כנסת יחזקאל" מה ששנינו 

לרבי  עוקבא  מר  ליה  "שלח  ז.(:  )גיטין  בגמרא 

ובידי  לי[  ]להרע  עלי  העומדים  אדם  בני  אלעזר, 

למסרם למלכות מהו... שלח ליה )תהלים לז-ז(, דום 

חללים  לך  יפילם  והוא  לה'  דום  לו,  והתחולל  לה' 

חללים, השכם והערב עליהן לבית המדרש והן כלין 

מאליהן".

אלעזר  רבי  ראה  כאשר  כי  בזה,  הביאור 

שפט  לצערו,  עוקבא  מר  על  עומדים  שהרשעים 

מזה כי הוא רק בבחינת "צדיק ממנו", דהיינו שלומד 

מרשעותם ומתחבולתם לדבר עבירה איך להתעלות 

בעבודתו  ואחיזה  יניקה  להם  יש  לכן  ה',  בעבודת 

"השכם  ומצד זה הם יכולים להרע לו. לכן יעץ לו: 

והערב עליהן לבית המדרש", כלומר שתשכים לבית 

ותעריב  לעבודתם,  משכימים  שהם  לפני  המדרש 

"והן  עבודתם,  גומרים  שהם  אחרי  המדרש  לבית 

בך  לשלוט  ביכולתם  אין  כבר  כי  מאליהן",  כלין 

מאחר שאין להם אחיזה בעבודתך.

יחזקאל"  ה"כנסת  לדברי  מגיעים  אנו  והנה 

שכתוב:  מה  סופר"  ה"חתם  שביאר  כמו  שמבאר 

"ויקם בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו וילך עם שרי 

מקלקלת  שהשנאה  "מכאן  רש"י:  ופירש  מואב". 

את השורה, שחבש הוא בעצמו". כי כוונת בלעם 

להשכים  ממנו  ישראל  שילמדו  היתה  הרשע 

אחיזה  לו  תהיה  שבכך  כדי  ה',  לעבודת  בבוקר 

להשכים  ממנו  שלמדו  כיון  בעבודתם  ויניקה 

בבוקר, ועל כך אמר לו הקב"ה: "רשע, כבר קדמך 

בבוקר  אברהם  וישכם  שנאמר  אביהם,  אברהם 

ויחבוש את חמורו", נמצא שאינם צריכים ללמוד 

ממך זריזות לעבודת ה', כי כבר למדו כן מאברהם 

אביהם שהשכים בבוקר.

על פי האמור הוא מפרש כמין חומר הנבואה 

"וישא  כג-ז(:  )במדבר  הרשע  בלעם  של  הראשונה 

משלו ויאמר מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהררי 

ישראל, מה  זועמה  ולכה  יעקב  לי  לכה ארה  קדם, 

אקוב לא קבה אל ומה אזעום לא זעם ה', כי מראש 

צורים אראנו ומגבעות אשורנו, הן עם לבדד ישכון 

ובגוים לא יתחשב".

הביאור בזה, כי בלק ביקש מבלעם לקלל את 

ישראל, בחשבו שהם לומדים את דרכם בעבודת 

יניקה  להם  יש  זה  ידי  ועל  הגוים,  מרשעת  ה' 

מעבודת ישראל, וממילא יש בכח בלעם לקללם. 

אולם בלעם כבר ידע מה שאמר לו הקב"ה: "רשע, 

כבר קדמך אברהם אביהם", שאינם צריכים ללמוד 

מאברהם  כן  למדו  כבר  כי  הזריזות,  מדת  ממנו 

ללמוד  צריכים  אינם  הענינים  בכל  וכן  אביהם, 

מהגוים איך לעבוד את ה'.

וזהו שאמר בלעם: "מה אקוב לא קבה אל ומה 

אזעום לא זעם ה', כי מראש צורים אראנו ומגבעות 

אשורנו", ופירש רש"י צורים הם האבות וגבעות הן 

האמהות, והכוונה בזה שישראל לומדים מהם איך 

לעבוד את ה' ואינם צריכים ללמוד מן הגוים, ועל כך 

אמר: "הן עם לבדד ישכון", עם ישראל שוכנים בדד 

לעבוד את ה' בכוחות עצמם, "ובגוים לא יתחשב", 

הגוים,  מעשה  עם  להתחשב  צריכים  אינם  הם 

ללמוד מהם דרכם בעבודת ה' כי הכל ירושה אצלם 

מאבותיהם. אלו תוכן דבריו הנפלאים.

 הלה"פ לשי ישלאר
מטשאלטפוש זי"ע שענין זה

עוד  שמצינו  במה  להתבונן  נלך  המלך  בדרך 

בענין זה דברים נפלאים, ב"גנזי ישראל" להרה"ק רבי 

ויותר  ד"ה  וישלח  )פרשת  זי"ע  מטשארטקוב  ישראל 

יעקב לבדו(, שמבאר בדברי קדשו טעם חדש מדוע 

להתעלות  איך  מהרשעים  ללמוד  טוב  כך  כל  לא 

בעבודת ה', והנה הדברים בלשון קדשו:

"אלא שאם אמנם טובה התחבולה הזו בעבודת 

אשר  האנשים  אבל  למתחילים,  אך  זאת  אבל  ה', 

להתלמד  להם  נאה  לא  ה',  בעבודת  הורגלו  כבר 

בדרך הזה משני טעמים, אחד, פן מרוב הסתכלות 

כי  והשני,  ממעשיהם,  ילמוד  הרשעים  במעשה 

העיקר להכניע את הקליפה, והרשעה כולה כעשן 

תכלה, אבל אם ישתמשו בה בעבודת ה', תהיה לה 

זכות להתקיים, בזכות הטובה שהיא גורמת לעבדי 

ה', אשר לומדים מדרכיה לעשות ההיפך.

על כן טוב אשר ירגיל אדם את עצמו בעבודת 

ה'  את  ולעבוד  הזו,  הדרך  את  לעזוב  הקודש 

בתורה ובמצוות ותפלה, ואף מי שצריך ללמד בניו 

כי  הזו,  בדרך  להשתמש  טוב  לא  בודאי  ותלמידיו, 

בשביל להפיץ אור היראה טובה יותר הדרך השניה. 

קיט-לז(  )תהלים  ע"ה  המלך  דוד  ביקש  אשר  וזה 

העבר עיני מראות שוא, שלא יצטרך לראות מעשי 

אלא  הקודש,  דרך  אל  יבוא  זה  ידי  ועל  הרשעים 

בדרכיך חייני".

אבינו  יעקב  כי  מבאר  הוא  הדברים  בהמשך 

בתחילת דרכו עבד את ה' בבחינה זו של: "מאויבי 

תחכמני", וזהו ששלח את המלאכים לומר לעשו 

)בראשית לב-ד(: "עם לבן גרתי", ופירש רש"י: "עם 

לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי", כי מאחר שגרתי 

איך  ממנו  למדתי  הרעים,  מעשיו  וראיתי  לבן  עם 

אחר  אולם  מצוות,  תרי"ג  שאת  ביתר  לשמור 

זו,  דרך  לגמרי  עזב  השבטים  בניו  לו  כשנולדו  כך 

מפאת הסכנה שיתקלקלו וילמדו ממנו דרכי רשע, 

ולא  ותפלה  בתורה  להתייחד  השניה  בדרך  ובחר 

היה לו עוד שום צירוף עם הרשעים.

וזהו שאמר עשו ליעקב אחרי שהתפייס עמו 

לנגדך".  ואלכה  ונלכה  נסעה  "ויאמר  לג-יב(:  )שם 

כלומר עשו ביקש מיעקב שילכו יחדיו, כדי שיוכל 

בתחבולותיו  להשתמש  איך  ממנו  ללמוד  יעקב 

אליו  "ויאמר  יעקב:  לו  השיב  כך  על  ה',  לעבודת 

אדוני יודע כי הילדים רכים והצאן והבקר עלות עלי 

ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן".

לבניו  מאד  מסוכנת  זו  דרך  כי  בכך  לו  רמז 

יותר  טוב  כן  על  מדרכיו,  להתקלקל  שעלולים 

ואני  נא אדוני לפני עבדו  "יעבור  שתתרחק ממני: 

 כנסת יחזפאר: צדיפים גמולים אינם צליכים ררמוד
עשודת ה' מן הלשעים כדי שרא תהיה רהם יניפה מהפדושה

 הפש"ה עתיד רגלול את עשו מגן עדן, שזכות הצדיפים
שהם ששחינת "ישלאר" ורא רמדו ממנו כרום

 השם "יעפש" ער שם שאחז "שעפש עשו"
לומז שהוא אוחז שעפש עשו ררמוד ממנו דלך שעשודת ה'

 השם "ישלאר" ער שם הניצחון ער שלו שר עשו
לומז ער מערתו שכשל רא היה צליך ררמוד מעשו כרום
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ולרגל  לפני  אשר  המלאכה  לרגל  לאטי  אתנהלה 

וזהו  שעירה".  אדני  אל  אבוא  אשר  עד  הילדים 

לבדו",  יעקב  "ויותר  לב-כה(:  )שם  הכתוב  פירוש 

שנשאר לעבוד את ה' לבדו בלי להתבונן על מעשי 

הרשעים, אלו תוכן דבריו הקדושים.

שתי הדלכים ששחינת יעפש ישלאר

ועתה בא וראה כי לפי דבריו הקדושים יפתח 

לנו פתח להבין מה שנתן הקב"ה ליעקב אבינו שני 

)בראשית לה- וישראל, כמו שכתוב  יעקב   - שמות 

שמך  יקרא  לא  יעקב  שמך  אלקים  לו  "ויאמר  י(: 

את  ויקרא  שמך  יהיה  ישראל  אם  כי  יעקב  עוד 

שמו ישראל". שנינו על כך בגמרא )ברכות יג.(: "לא 

ויעקב  עיקר  ישראל  אלא  ממקומו,  יעקב  שיעקר 

הקדושים  בספרים  ונשנו  נאמרו  וכבר  לו".  טפל 

הרבה טעמים וענינים על שני שמות הללו.

השמות  שני  ענין  לבאר  יש  האמור  לפי  אך 

יעקב  "ויותר  לב-כה(:  )שם  הכתובים  לפרש  בהקדם 

לבדו ויאבק איש עמו, וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף 

ירכו ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו, ויאמר שלחני כי 

עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני, ויאמר 

אליו מה שמך ויאמר יעקב, ויאמר לא יעקב יאמר עוד 

שמך כי אם ישראל, כי שרית עם אלהים ועם אנשים 

ותוכל". וצריך ביאור מה ראה המלאך להודיע ליעקב 

שעתיד הקב"ה להוסיף לו שם ישראל.

ויש לבאר הענין בזה על פי מה שמצינו בכתוב 

הראשון  "ויצא  כה-כה(:  )שם  יעקב  לשם  הטעם 

אדמוני כולו כאדרת שער ויקראו שמו עשו, ואחרי 

שמו  ויקרא  עשו  בעקב  אוחזת  וידו  אחיו  יצא  כן 

יעקב". ופירש רש"י שהקב"ה קרא שמו יעקב. ויש 

"יעקב" רומז על תחילת  לומר הביאור בזה כי שם 

דרכו בעבודת ה', כאשר עדיין היה צריך ללמוד דרך 

בעבודת ה' מעשו הרשע, שאינו מתעייף מלחפש 

כל מיני תחבולות למלא את תאוותיו, ועל כך רומז 

שם "יעקב" שנקרא כן על שם: "וידו אוחזת בעקב 

עשו", כלומר שהוא עדיין אוחז בעקב עשו, ללמוד 

ממנו איך ללכת בעקבותיו בצד הקדושה.

אדמוני  הראשון  "ויצא  הכתוב:  פירוש  וזהו 

עוונות  על  רומז  אדמוני  שער",  כאדרת  כולו 

ופשעים בבחינת )ישעיה א-יח(: "אם יהיו חטאיכם 

"וידו  יעקב:  יצא  כך  אחר  מיד  אמנם  כשנים". 

אוחזת בעקב עשו", ללמוד ממנו ללכת בעקבותיו 

הקב"ה,   - יעקב"  שמו  "ויקרא  ה',  בעבודת 

ה'. אולם  זו חשובה מאד בעיני  כי עבודה  לרמז 

התעלה  כבר  יעקב  כאשר  רומז  "ישראל"  שם 

בקדושתו, עד שלא היה צריך שוב לאחוז בעקב 

עשו, ללמוד ממנו דרך בעבודת ה'.

הכתובים:  המשך  להבין  לנו  יאיר  כן  כי  הנה 

"ויותר יעקב לבדו", שלא היה צריך לעבוד את ה' על 

ידי התבוננות במעשי הרשעים, לכן כאשר "ויאבק 

איש עמו", הוא שרו של עשו, "וירא כי לא יכול לו", 

"ויגע  יעקב,  של  בעבודתו  אחיזה  לו  היתה  לא  כי 

אינם  שעדיין  יעקב  של  ירכו  יוצאי  הם  ירכו",  בכף 

במדרגת יעקב וצריכים להתבונן במעשי הרשעים, 

מעבודתם  ויניקה  קלה  נגיעה  לו  היתה  בהם  לכן 

בקודש, "ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו".

"ויאמר שלחני כי עלה השחר, ויאמר לא אשלחך 

כי אם ברכתני", כי יעקב אבינו ביקש לכפות על שרו 

בבחינת  ישראל,  את  יברך  עצמו  שהוא  עשו  של 

מלאך רע בעל כרחו יענה אמן, שגם זרעו של יעקב 

יזכו להתעלות במדרגתם, עד שלא יצטרכו ללמוד 

מעשו וזרעו דרך בעבודת ה', "ויאמר אליו מה שמך 

ויאמר יעקב, ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם 

ותוכל",  אנשים  ועם  אלהים  עם  שרית  כי  ישראל, 

בלי  ישראל,  בבחינת  ה'  את  לעבוד  בניך  גם  שיזכו 

צורך ללמוד מדרכי הרשעים.

 עשו עתיד רהתעטף שטריתו 
ששחינת: "שגדי עשו החמודות" 

כמה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

ירושלמי  בתלמוד  וחידותם  חכמים  דברי  עמקו 

ועתיד  כוכב  דרך  ממי  מיעקב,  כוכב  "דרך  הנ"ל: 

עתיד  חונא,  רבי  בשם  אחא  רב  מיעקב,  לעמוד, 

עשו הרשע לעטוף טליתו ולישב עם הצדיקים בגן 

עדן לעתיד לבוא, והקב"ה גוררו ומוציאו משם, מה 

בין כוכבים שים קנך  טעמא, אם תגביה כנשר ואם 

משם אורידך נאום ה', ואין כוכבים אלא צדיקים כמה 

דאת אמר ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד".

את  מכנה  שהכתוב  מאחר  כי  בזה,  הביאור 

לעתיד  לכן  ככוכבים",  הרבים  "ומצדיקי  הצדיקים: 

שהם  מישראל  אלו  כי  עשו  יראה  כאשר  לבוא 

ה'  בעבודת  דרך  ממנו  למדו  "יעקב",  בבחינת 

בבחינת: "וידו אוחזת בעקב עשו", יבוא בטענה שגם 

ככוכבים",  הרבים  "מצדיקי  בבחינת:  "כוכב"  הוא 

שהרי הוא מזכה את הרבים ללמדם דרך בעבודת 

ה', לכן ראוי הוא לשבת עם הצדיקים בגן עדן.

חונא  רבי  שדקדק  מה  זה  לפי  לבאר  יומתק 

לומר: "עתיד עשו הרשע לעטוף 'טליתו' ולישב עם 

הצדיקים בגן עדן", ושאלנו על איזו "טלית" מדובר 

על  בזה  הכוונה  לפרש  נראה  האמור  לפי  אך  כאן. 

מה שכתוב: "ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול 

בנה  יעקב  את  ותלבש  בבית  אתה  אשר  החמודות 

הקטן". וכבר למדנו הביאור על כך מדברי ה"תפארת 

התחבולות  הן  החמודות"  עשו  "בגדי  כי  שלמה", 

ויעקב  לבו,  תאוות  למלאות  בהן  משתמש  שעשו 

לבש אותן כדי לעבוד בהן את ה'. הנה כי כן בטלית 

זו שהיא בבחינת "בגדי עשו החמודות" עתיד עשו 

להתעטף כשישב בגן עדן עם הצדיקים. 

אולם על כך אומר הירושלמי שהקב"ה גוררו 

הם  עדן  בגן  שישבו  הצדיקים  כי  משם,  ומוציאו 

"ישראל", שלא היו צריכים ללמוד דרכם  בבחינת 

שהם  מישראל  אותם  ואפילו  מעשו,  ה'  בעבודת 

הן  ה',  את  לעבוד  מעשו  שלמדו  "יעקב"  בבחינת 

בעבודתם,  ואחיזה  יניקה  קצת  לעשו  שיש  אמת 

זה, שהרי  אבל ברור שאין מגיע לו שום שכר על 

לא רק שלא נתכוון לסייעם בעבודת ה', אלא זאת 

ועוד שהוא וזרעו גזרו על ישראל בגלויות כל מיני 

גזירות כדי למונעם מעבודת ה'.

דברי  הם  נפלאים  כמה  כך  לידי  שבאנו  כיון 

הירושלמי, שפתחו לדרוש על החוצפה של עשו 

לעתיד לבוא, שיתעטף בטליתו וישב בגן עדן עם 

בנבואת  בפרשתנו  שכתוב  ממקרא  הצדיקים, 

ועתיד  כוכב  דרך  - ממי  כוכב מיעקב  "דרך  בלעם: 

לעמוד, מיעקב". ולפי האמור הכוונה בזה על עשו 

הרשע, שיחזיק עצמו לצדיק בבחינת "כוכב", כמו 

שכתוב: "ומצדיקי הרבים ככוכבים", ועל כך נאמר: 

"ממי  הירושלמי:  ומפרש  מיעקב",  כוכב  "דרך 

העשו  יקח  מנין  כלומר  לעמוד",  ועתיד  כוכב  דרך 

את החוצפה להחזיק עצמו לצדיק בבחינת כוכב, 

"מיעקב" - מאותם אנשים מישראל שהם בבחינת 

"יעקב", כי למדו מעשו לעבוד את ה'.

אולם בנבואה זו עצמה רמז בלעם על מפלתו 

שבט  וקם  מיעקב  כוכב  "דרך  באומרו:  עשו  של 

שת",  בני  כל  וקרקר  מואב  פאתי  ומחץ  מישראל, 

מאותם  עשו  של  כוכבו  שדרך  אמת  הן  כלומר 

שהם בבחינת "יעקב", אבל "וקם שבט מישראל", 

שלא  "ישראל",  בבחינת  שהם  צדיקים  שיקומו 

ה',  בעבודת  דרכו  את  מעשו  ללמוד  צריכים  היו 

"ומחץ  עדן,  מגן  עשו  את  הקב"ה  יגרור  ובזכותם 

פאתי מואב וקרקר כל בני שת", כי אין בידי הגוים 

את  לעבוד  איך  ישראל  את  שלימדו  זכות  שום 

בזכות  מצוותיך",  תחכמי  "מאויבי  בבחינת:  ה' 

הצדיקים שהם בבחינת ישראל.
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