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מע יעקב לארצ ישראל
גלוי ומוי בפגישת יעקב ועשו
המפגש בינ יעקב לעשו המתואר בתחילת פרשת וישלח )ל"ב ,ד  -ל"ג ,יז( מעורר
תמיהות מרובות ביח להתנהגותמ של האחימ ולדו-שיח המתנהל ביניהמ .במאמר זה
אעמוד על הקשיימ השונימ העולימ מתוכ הפרשה ,ואנה לבארמ לאור מגמתו של
עשו בבואו לקראת אחיו .מתוכ ככ אנה לפזר במעט את הערפל בהתנהגותמ של שני
האחימ קודמ המפגש ,במהלכו ואפ לאחריו .ביאור פרשה זו יתב על ניתוח
הפוקימ והבנת הקשרמ הרחב תוכ התייעות בהיכרות עמ הגאוגרפיה והאופי של
השטח הרלוונטי.
תמיהות העולות מנ המפגש
פרשת המפגש בינ יעקב ועשו מעלה מפר תמיהות:
 .1פגישת יעקב ועשו מתוארת במקרא בהרחבה יחית ופורת לעיני הקורא את
שיקוליו השונימ של יעקב בהכנתו למפגש ואת תכנית החירומ שבנה למקרה
שהמפגש יוביל למלחמה .יעקב מתואר בראשית הפרשה כאדמ המנה לרצות את
אחיו לאחר תקרית חמורה שקרתה ביניהמ .חז"ל היטיבו לתאר זאת ואמרו
שיעקב התכוננ לשלושה דברימ :לדורונ ,לתפילה ולמלחמה.
המלאכימ הראשונימ ששלח יעקב לעשו היו אמורימ לרצות את עשו ולנות
לעמעמ במעט את זכר היריבות המרה ביניהמ בעקבות גנבת הברכות.
ככ ציווה יעקב את המלאכימ לומר לעשו:
ָאמר ַע ְב ְּדכָ יַ ַעקֹב ִעמ ָל ָבנ ּגַ ְר ִּתי וָ ֵא ַחר ַעד ָע ָּתה.
ֹאמרּונ ַלאדֹנִ י ְל ֵע ָשו ּכֹה ַ
וַ יְ ַצו א ָֹתמ ֵלאמֹר ּכֹה ת ְ
וַ יְ ִהי ִלי שֹור וַ ַחמֹור צֹאנ וְ ֶע ֶבד וְ ִש ְפ ָחה וָ ֶא ְשלְ ָחה ְל ַהּגִ יד ַלאדֹנִ י ִל ְמצֹא ֵחנ ְּב ֵעינֶ יכָ
)ל"ב ,ה-ו(.

דברימ אלו מעוררימ תמיהה :אמ יעקב אכנ ניה להשכיח מעשו את גנבת
הברכות ,לא היה לו להתפאר בפניו על רוב מקנהו ועל הברכה שזכה לה בביתו של
לבנ! בדבריו של יעקב יש משומ התגרות בעשו ,שהרי יעקב אומר כביכול לעשו
*

הפניה תמית למקרא במאמר זה מכוונת לפר בראשית.

מגדימ נו )שבט תשע"ו(
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שהברכות שגנב ממנו התקיימו 1,והוא זכה להצלחה כלכלית גדולה כברכת אביו
יצחק2.
יתר על כנ ,בברכת יצחק נכללה אפ הבטחה לשלטונ של אח אחד על משנהוֶ " ,הוֵ ה
ַאח ָיכ וְ יִ ְש ַּת ַחוּו ְל ָכ ְּבנֵ י ִא ֶּמכָ " )כ"ז ,כט( ,ואמ כנ ,ההתפארות של יעקב
גְ ִביר ְל ֶ
בהתקיימות הברכות עלולה לעורר את חששו של עשו מפני נייונ השתלטות של
יעקב כדי לקיימ את ברכות אביו.
 .2כוונתו הראשונית של עשו הייתה ,ככל הנראה ,לערוכ מלחמה עמ יעקב בשובו
מפדנ ארמ .ככ מתבר לאור מחנה המלחמה הכבד שהלכ עמ עשו ,שכלל על פי
עדות שליחי יעקב ארבע מאות איש ,וכנ מתוכ חששו הכבד של יעקב 3.מדוע
רק עתה 4,בחזרתו של יעקב לארצ כנענ 5,מחליט עשו לנקומ את נקמתו באחיו
.1

.2

.3

.4

.5
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אמנמ קיימת מגמה אצל חז"ל והפרשנימ לפרש את דברי יעקב כמבקש לומר לעשו שהברכות לא
התקיימו .ראו למשל את דברי מדרש לקח טוב )ל"ב ,ו(" :ואשלחה להגיד לאדוני – שלח לו דע כי
כל הברכות שברכני אבא לא לקחתי כלומ יותר ממכ ...לככ נאמר ואשלחה להגיד לאדוני".
באופנ קרוב )אמ כי לא זהה( הביר רש"י )ל"ב ,ו( את דברי יעקב "וַ יְ ִהי ִלי שֹור וַ ַחמֹור"" :אבא אמר
לי מטל השמיימ ומשמני הארצ וזו אינה לא מנ השמיימ ולא מנ הארצ" .ברמ האברבנאל תפו על
ככ ואמר "שאלו דברי לעג ,כי המ משמני הארצ ומטל השמיימ" )פרק ל"ב השאלה השנייה(.
דרכ נופת למעט את נכי יעקב דורשת את לשונ היחיד בפוק" :וַ יְ ִהי ִלי שֹור וַ ַחמֹור" ,כלומר צאנ
ובקר מעטימ בלבד ,ונמצא שברכת יצחק לא התקיימה .ראו למשל בתרגומ יונתנ וכנ בפירוש
מלבי"מ לפוק זה .אכ יותר נראה כמו אבנ עזרא )לב ,ו( שפירש שלשונ היחיד "שֹור וַ ַחמֹור",
משמעו שמ המינ ,וכנ פירש אברבנאל שמ.
אכנ ,בבראשית רבה )פרשה עה ג ,מהד' תיאודור-אלבק עמ'  (880הובעה התייגות מעצמ
השליחות של יעקב לעשו ,וקראו עליו את המקרא " ַמ ַחזִ יק ְּבָאזְ נֵ י ָכ ֶלב ע ֵֹבר ִמ ְת ַע ֵּבר ַעל ִריב ּלֹא לֹו"
)משלי כ"ו ,יז(; אמ כי הביקורת של המדרש אינה מכוונת לתוכנה של השליחות )התפארות יעקב
בפני עשו על עושרו( אלא לעצמ ההתרפות ומשיכת תשומת לבו של עשו.
ככ כתב רמב"נ )ל"ב ,ח ד"ה ויירא יעקב מאוד( .לדעתו ,עשו ירב לקבל את שליחי יעקב ,שהרי
התורה אינה מדווחת כלל על תשובת השליחימ ליעקב ,ומכאנ שכוונת עשו הראשונית הייתה
למלחמה .אמנמ רשב"מ )ל"ב ,ז( פירש שעשו הלכ עמ ארבע מאות איש כדי לחלוק כבוד ליעקב –
ככ לפחות הבינו שליחי יעקב .אולמ יעקב לא מכ על פרשנותמ והתכוננ אפ למלחמה .גמ יופ בנ
מתתיהו כתב שעשו שמח כשקיבל את שליחי יעקב ,אלא שיעקב חשש שמא כוונת עשו היא
להילחמ בו )קדמוניות היהודימ פר ראשונ כא ,מהד' שליט עמ' .(35
שלושימ וארבע שנימ לאחר גנבת הברכות ,ככ לדעת רש"י בעקבות המדרש .רש"י )כ"ח ,ט( מחשב
את גילו של יעקב בשעה שברח לפדנ ארמ ,וחישובו מתב על דברי המדרש הקושר בינ מות
ישמעאל לנישואי עשו .על פי דבריו היה יעקב בנ שישימ ושלוש שנימ ביציאתו מבאר שבע,
וביציאתו מחרנ היה בנ תשעימ ושבע שנימ .גמ ללא דברי המדרש הקושר את מותו של ישמעאל
לנישואי עשו יתקבל טווח זמנימ של עשרימ שנה בינ גנבת הברכות לחזרת יעקב לארצ ישראל,
ַאר ַּבע ֶע ְש ֵרה ָשנָ ה ִּב ְש ֵּתי ְבנ ֶֹתיכָ וְ ֵשש ָשנִ ימ
שהרי יעקב אמר ללבנ טרמ צאתו מחרנַ " :ע ַב ְד ִּתיכָ ְ
ְּבצֹאנֶ כָ " )ל"א ,מא(.
מחוז חפצו של יעקב היה ארצ כנענ .ככ אמר יעקב ללבנ לאחר לידת יופַ " :ש ְּל ֵחנִ י וְ ֵא ְל ָכה ֶאל

מע יעקב לארצ ישראל – גלוי ומוי בפגישת יעקב ועשו

ולהיפרע הימנו על גנבת הברכות? מדוע לא יזמ עשו מלחמה ביעקב בעודו בפדנ
ארמ?
ניתנ אמנמ לומר שעשו חשש או התבייש להילחמ עמ אחיו בארצו של לבנ ,ועל כנ
המתינ עד בואו של יעקב לאזור הגלעד .באופנ זה יכול היה עשו להציג את
המאבק בינו למחנה יעקב כמלחמה שהחלה בעקבות פרובוקציה של יעקב ,ולא
כהתנפלות יזומה שלו על אחיו .ברמ הבר זה נראה דחוק ,שהרי אמ חפצ עשו
לטשטש ראיות להתנפלות על יעקב ,מדוע המתינ עד בואו מוכ לארצ כנענ,
והלוא יכול היה להילחמ עמו בדרכו חזרה הרחק מאזור הגלעד ,אי שמ באמצע
הדרכ מפדנ ארמ לארצ כנענ ,באזורי המדבר או באזור ארמ ,למשל.
על כנ מתבר שיש קשר הדוק בינ בואו של יעקב לארצ כנענ ובינ כוונות המלחמה
שהיו לעשו.
 .3עצמ כוונתו של עשו להילחמ ביעקב ותרת את דברי עשו עצמו לאחר גנבת
הברכות:
ָאבי
ֹאמר ֵע ָשו ְּב ִלּבֹו יִ ְק ְרבּו יְ ֵמי ֵא ֶבל ִ
ָאביו וַ ּי ֶ
וַ ּיִ ְשטֹמ ֵע ָשו ֶאת יַ ַעקֹב ַעל ַה ְּב ָר ָכה ַא ֶשר ֵּב ַרכֹו ִ
)כ"ז ,מא(.
ָאחי
ַאה ְרגָ ה ֶאת יַ ַעקֹב ִ
וְ ַ

כלומר ,עשו אינו חפצ להרוג את אחיו יעקב בעוד יצחק אביו קיימ 6.הדבר נבע,
כנראה ,מתוכ החשש שיצחק יקלל אותו ובככ יפיד עשו אפ את הברכות שבהנ
כבר זכה 7.אמ כנ ,יש לתמוה מדוע חפצ עשו להילחמ ביעקב כעת ,והרי יצחק אביו
עדיינ בינ החיימ?8
 .4מה פשר התנהגות יעקב במעברו באישונ ליל את נחל יבוק? רשב"מ )ל"ב ,כג(
פירש שיעקב ניה לברוח מפני עשו ,ויש להבינ לאנ רצה לברוח ,והלוא עשו יוכל
להשיגו במוקדמ או במאוחר במקומ מושבו החדש? האמ יעקב חשב להתחבא
במקומ מתור ,הוא ,משפחתו ואנשיו לאורכ כל ימיהמ?

.6

.7
.8

ַאר ִצי" )ל' ,כה( ,וככ מעיד הפוק על יעדו של יעקב בצאתו מחרנ" :וַ ּיִ נְ ַהג ֶאת ָּכל ִמ ְקנֵ הּו...
קֹומי ְּול ְ
ְמ ִ
ַאר ָצה ְּכנָ ַענ" )ל"א ,יח(.
ָאביו ְ
ַא ֶשר ָר ַכש ְּב ַפ ַּדנ ַא ָרמ ָלבֹוא ֶאל יִ ְצ ָחק ִ
מלבי"מ )כ"ז ,מא( ,בניגוד לשאר הפרשנימ ,מביר שמשמעות הדברימ היא דווקא הפוכה .עשו
חפצ להרוג את יעקב עוד בחיי יצחק ,כדי שאביו יצחק יתאבל על יעקב ,ומשמעות הפוק היא
'יקרבו ימי אבל אבי על ידי זה שאהרוג את יעקב אחי'.
ככ משתמע מפירוש רמב"נ )כ"ז ,מא(.
ָאביו
מנ הפוקימ משתמע שיצחק היה בחיימ כאשר חזר יעקב מפדנ ארמ" :וַ ּיָ בֹא יַ ַעקֹב ֶאל יִ ְצ ָחק ִ
ָאפ ֶאל ַע ָּמיו"
ּושמֹנִ ימ ָשנָ ה .וַ ּיִ גְ וַ ע יִ ְצ ָחק וַ ּיָ ָמת וַ ּיֵ ֶ
ַאר ַּבע ...וַ ּיִ ְהיּו יְ ֵמי יִ ְצ ָחק ְמַאת ָשנָ ה ְ
ַמ ְמ ֵרא ִק ְריַ ת ָה ְ
)ל"ה ,כז-כט( .יצחק היה באותו הפרק בנ מאה חמישימ ושבע שנימ ,שהרי יעקב היה בנ תשעימ
ושבע בצאתו מפדנ ארמ )עיינו לעיל ,הערה  ,(4וההפרש בינ יצחק ליעקב הוא שישימ שנה.
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 .5מה קרה בעת המפגש עמ יעקב ,שעשו שינה פתאומ את דעתו וחיבק את אחיו
לשלומ? לאורכ כל המע של עשו ניכר היה שעשה דרכו להילחמ ביעקב .מדוע
אפוא שינה עשו את טעמו ברגע הפגישה?9
 .6לאחר המפגש מציע עשו ליעקב ליווי .לשמ מה? מדוע יעקב דוחה את הצעתו של
עשו ,והלוא כבר התוודע ליחו החיובי של עשו כלפיו?
 .7יעקב אומר לעשו כי יעדו הוא הר שעיר:
אכה ַא ֶשר ְל ָפנַ י ְּול ֶרגֶ ל ַהיְ ָל ִדימ ַעד
יַ ַע ָבר נָ א ַאדֹנִ י ִל ְפנֵ י ַע ְבּדֹו וַ ַאנִ י ֶא ְתנַ ַה ָלה ְל ִא ִּטי ְל ֶרגֶ ל ַה ְּמ ָל ָ
ַא ֶשר ָאבֹא ֶאל ַאדֹנִ י ֵש ִע ָירה
)ל"ג ,יד(.

מדוע הוא משקר לעשו? והלוא ראינו לעיל שיעדו היה ארצ כנענ! ועוד ,שלבופ
מפר הכתוב שיעקב התיישב בעיר שכמ ולא הגיע כלל להר שעיר.
 .8מדוע התיישב יעקב בעיר וכות )ל"ג ,יז( ולא נכנ מיד לארצ כנענ מחוז חפצו?
 .9לאחר ששהה בעיר וכות זמנ מה )על פי חז"ל שמונה עשר חודש (10נכנ יעקב
לארצ כנענ והתיישב בעיר שכמ .התורה מציינת זאת במילימ "וַ ּיָ בֹא יַ ַעקֹב ָש ֵלמ"
)ל"ג ,יח( 11.מדוע יש צורכ לציינ זאת כעת? נראה שיש כאנ הד כלשהו למאבק
שעלול היה להתחולל בדרכו מוכות לשכמ.

 .9חז"ל ,כידוע ,פקפקו במידת האמינות שבחיבוקו של עשו את יעקב ודרשו זאת מנ הנקודות שעל
המילה "וַ ּיִ ָּש ֵקהּו" )ראו דברי רש"י ל"ג ,ד בשמ המדרש( .אמנמ רמב"נ ופרשנימ אחרימ כתבו
שנהפכ לבו של עשו כיוונ שנכמרו רחמיו לאחר שראה את כל מאמציו של יעקב למצוא חנ בעיניו.
וכנ בר פורנו )ל"ג ,ד( ,שראה במידת ההכנעה כלפי האומות את הדרכ לשרוד בגלות הארוכה.
רש"ר הירש )פר בראשית ,ירושלימ תש"ב ,עמ' שמג( ראה בככ התפרצות של רגש אנושי טהור,
כיאה לבנ בנו של אברהמ ,עושה צדקה ומשפט .המכנה המשותפ לפירושימ הללו ,שהיה זה מעינ
נ נתר ,שנהפכ לבו של עשו בנ רגע בראותו את אחיו .אמנמ לפי דברינו בהמשכ ,נשיקתו של
עשו לא נבעה משינוי פתאומי במצב רוחו אלא מככ שיעקב דאג להפיג את חששו כאילו הוא
)יעקב( מתכוננ לרשת את ארצ ישראל .יעקב הצליח לפרק את היריבות הקשה ביניהמ על אודות
ירושת הארצ באמצעות משלוח הצאנ ,ומשומ ככ יכול היה עשו לנשק את יעקב.
 .10ראו :מדרש שכל טוב ,מהד' בובר לג ,יז; מגילה יז ע"א.
 .11רוב הפרשנימ בורימ ש" ָש ֵלמ" פירושו כפשוטו – בריא ושלמ .ככ פירש רש"י בעקבות חז"ל
)בראשית רבה עט ה ,מהד' תיאודור-אלבק עמ'  – (940שלמ בגופו ,בממונו ובתורתו ,ככ פירשו
אבנ עזרא ורמב"נ ,וכנ משתקפ מנוח השומרוני" :ויבא יעקב שלומ עיר שכמ" .אמנמ רשב"מ
חולק על הבר זה וכותב" :וגמ מי שמפרש 'שלמ' שלמ בתורתו שלמ בממונו טועה הוא לפי
הפשט ,שאינ דרכ המקרא לדבר ככ ,וגמ מה צורכ? וכי בשביל מיעוט דורונ שנתנ לעשו הוצרכ
לכתוב כנ?" .על כנ פירש " ָשלֵ מ ִעיר ְש ֶכמ" – עיר ששמה 'שלמ' ,שהייתה עירו של שכמ בנ חמור,
כמו " ִעיר ִיחֹונ" )במדבר כ"א ,כז( ,וכנ פירש חזקוני.
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המאבק על ירושת הארצ – המניע התת-קרקעי למתח בינ האחימ
ברצוני להציע התכלות חדשה על יפור המפגש בינ יעקב לעשו ועל המניעימ
הנתרימ של שני הצדדימ.
בחינת התנהגותו של עשו מאז פרשת גנבת הברכות מלמדת שעשו עדיינ לא נואש
מלזכות בירושת ארצ ישראל .לדעתי תקווה זו היא שעומדת ברקע המפגש הטעונ בינ
יעקב לעשו ,והיא יכולה גמ לתרצ את הקשיימ שהזכרנו ביח להתנהגות האחימ.
נבאר את הדברימ :כזכור ,בעקבות גנבת הברכות על ידי יעקב גמר עשו בלבו
לקחת את נקמתו מיעקב אחיו .משנודע הדבר לרבקה ,קראה ליעקב ,הודיעה לו על
כוונת עשו וביקשה ממנו לברוח לחרנ ,ללבנ אחיה .בדברה אל יצחק אישה נימקה
רבקה את הצורכ במעו של יעקב חרנה ככ:
ֹאמר ִר ְב ָקה ֶאל יִ ְצ ָחק ַק ְצ ִּתי ְב ַחּיַ י ִמ ְּפנֵ י ְּבנֹות ֵחת ִאמ ל ֵֹק ַח יַ ַעקֹב ִא ָּשה ִמ ְּבנֹות ֵחת ָּכ ֵא ֶּלה
וַ ּת ֶ
)כ"ז ,מו(.
ָארצ ָל ָּמה ִּלי ַחּיִ ימ
ִמ ְּבנֹות ָה ֶ

רבקה מבירה ליצחק שהיא חוששת מפני נישואי יעקב עמ בנות כנענ ,ועל כנ היא
טוענת שיש צורכ לשלחו חרנה ליקח אישה ממשפחתו .ואכנ ,מאמצה נשא פרי –
יצחק משתכנע ושולח את יעקב חרנה אל לבנ:
ֹאמר לֹו לֹא ִת ַּקח ִא ָּשה ִמ ְּבנֹות ְּכנָ ַענ .קּומ ֵל ְכ ַּפ ֶּדנָ ה
וַ ּיִ ְק ָרא יִ ְצ ָחק ֶאל יַ ַעקֹב וַ יְ ָב ֶר ְכ אֹתֹו וַ יְ ַצּוֵ הּו וַ ּי ֶ
תּואל ַא ִבי ִא ֶּמ ָכ וְ ַקח ְל ָכ ִמ ָּשמ ִא ָּשה ִמ ְּבנֹות ָל ָבנ ַא ִחי ִא ֶּמכָ
)כ"ח ,א-ב(.
יתה ְב ֵ
ַא ָרמ ֵּב ָ

והנה יצחק בשלחו את יעקב חרנה מויפ ומברכ אותו בברכת הארצ ,ברכה שלא
הוזכרה במפורש בברכה הראשונה שקיבל יעקב במרמה12:
ַאב ָר ָהמ ְלכָ ְּולזַ ְר ַעכָ
ית ִל ְק ַהל ַע ִּמימ .וְ יִ ֶּתנ ְלכָ ֶאת ִּב ְר ַּכת ְ
וְ ֵאל ַש ַּדי יְ ָב ֵרכְ א ְֹת ָכ וְ יַ ְפ ְרכָ וְ יַ ְר ֶּב ָכ וְ ָהיִ ָ
)שמ ,ג-ד(.
ַאב ָר ָהמ
ִא ָּת ְכ ְל ִר ְש ְּת ָכ ֶאת ֶא ֶרצ ְמגֻ ֶר ָיכ ַא ֶשר נָ ַתנ ֶאל ִֹהימ ְל ְ

באמת ,יצחק תולה את ירושת ארצ ישראל בככ שבנו לא יישא אשה מבנות כנענ.
הפוקימ הבאימ מיד אחר ככ מביאימ את תגובתו של עשו לשליחתו של יעקב
חרנה .מתיאור תגובתו של עשו נראה כאילו קיבל בהפתעה או בהשתאות את המידע
על שליחות זו – "וַ ּיַ ְרא ֵע ָשו":
תּואל ָה ַא ַר ִּמי ַא ִחי ִר ְב ָקה ֵאמ יַ ַעקֹב
וַ ּיִ ְש ַלח יִ ְצ ָחק ֶאת יַ ַעקֹב וַ ּיֵ ֶלכְ ַּפ ֶּדנָ ה ַא ָרמ ֶאל ָל ָבנ ֶּבנ ְּב ֵ
 .12רוב המפרשימ הכימו שברכת הארצ אינה כלולה בברכת "וְ יִ ֶּתנ ְלכָ " )כ"ז ,כח-כט( ,כפי שמשתמע
מפשט הפוק ,ואילו דעת אברבנאל היא שגמ ברכת הארצ כלולה בברכה זו ,ואפ שלא הוזכרה שמ
בפירוש ,היא כלולה לדעתו במילה "וַ יְ ָב ַר ֵכהּו" שנאמרה בפוק הקודמ .נימוקו של אברבנאל הוא כי
"אינ ראוי שהיו בלבד אותמ שזכר הכתוב 'ויתנ לכ האלהימ' וגו' ,אלא יעוד הברכות היה שיהיה
המתברכ בעל ברית לאלהימ מיוחד להנהגת השגחתו ,ושיהיה הוא יורש את הארצ נחלת ה' "
)בראשית כ"ז ,יא ,ד"ה ויאמר יעקב( ,אכ טענה זו נראית דחוקה.
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וְ ֵע ָשו .וַ ּיַ ְרא ֵע ָשו ִּכי ֵב ַר ְכ יִ ְצ ָחק ֶאת יַ ַעקֹב וְ ִש ַּלח אֹתֹו ַּפ ֶּדנָ ה ַא ָרמ ָל ַק ַחת לֹו ִמ ָּשמ ִא ָּשה ְּב ָב ַרכֹו
ָאביו וְ ֶאל ִאּמֹו וַ ּיֵ ֶלכְ ַּפ ֶּדנָ ה
אֹתֹו וַ יְ ַצו ָע ָליו ֵלאמֹר לֹא ִת ַּקח ִא ָּשה ִמ ְּבנֹות ְּכנָ ַענ .וַ ּיִ ְש ַמע יַ ַעקֹב ֶאל ִ
ָאביו .וַ ּיֵ ֶלכְ ֵע ָשו ֶאל יִ ְש ָמ ֵעאל וַ ּיִ ַּקח ֶאת
ַא ָרמ .וַ ּיַ ְרא ֵע ָשו ִּכי ָרעֹות ְּבנֹות ְּכנָ ַענ ְּב ֵעינֵ י יִ ְצ ָחק ִ
)שמ ,ה-ט(.
ַאב ָר ָהמ ַאחֹות נְ ָביֹות ַעל נָ ָשיו לֹו ְל ִא ָּשה
ָמ ַח ַלת ַּבת יִ ְש ָמ ֵעאל ֶּבנ ְ

הביטוי "וַ ּיַ ְרא ֵע ָשו" מופיע בפוקימ אלו פעמיימ .בפוק ו מופיע הביטוי בקשר
לברכה שבירכ יצחק את יעקב ,דהיינו ברכת הבנימ וברכת הארצ ,ואילו בפוק ח
הביטוי "וַ ּיַ ְרא ֵע ָשו" מלמד שרק עתה נודע לעשו שבנות כנענ רעות בעיני יצחק אביו.
כלומר ,התורה מתארת בפוקימ אלו את העובדה ,שרק עתה נודע לעשו על
הקשר בינ נישואימ עמ בנות כנענ ובינ ירושת הארצ 13.עשו מבינ עתה שנישואיו עמ
בנות הארצ הירו את חנו בעיני אביו וגרמו לו להעניק את ירושת ארצ ישראל ליעקב.
ידיעה זו מכה בעשו במלוא העצמה ומובילה אותו לנקוט צעד משמעותי – לשאת
אישה ממשפחתו .עשו הולכ אל ישמעאל ונושא את בתו מחלת כדי לרצות את אביו.
בככ הוא מנה לגרומ לאביו להעביר את ברכת ירושת ארצ ישראל מיעקב אליו.
ככ מפרש רשב"מ:
וירא עשו כי ברכ יצחק את יעקב – בברכות אחרונות הללו נתנ לו את ארצ כנענ שניתנה
לאברהמ ,וגמ אמר לו לקחת אשה ממשפחתו ,וגמ ציוהו שלא לקחת מבנות כנענ .חשב
עשו בלבו :מה שנשאתי מבנות כנענ גזל ממני ברכת אברהמ ,ולקח את בת ישמעאל
)כ"ח ,ט(14.
ממשפחת אברהמ ,חשב בלבו שמא מעתה אזכה לנחלת אברהמ

נמצאנו למדימ שעשו עוד ציפה וקיווה לרשת את ארצ כנענ .באמצעות נישואיו עמ
 .13ראו רשב"מ )כ"ח ,ד( שהביר את הקשר בינ ירושת הארצ לאיור נשיאת בת כנענ" :לרשתכ את
ארצ מגוריכ – מאחר שלא תקח אשה מבנות כנענ שהיו עבדימ ,כמו שציוה אברהמ ליצחק".
כלומר ,נישואימ עמ כנענ גורמ לזרע שייוולד שיהא נחשב לעבד ,ועל כנ הארצ אינה שייכת לו אלא
לאדונו ,על דרכ "מה שקנה עבד קנה רבו".
 .14ככ מפרש גמ חזקוני )כ"ח ,ט( .אפ חז"ל בבראשית רבה )פרשה ז ח ,מהד' תיאודור-אלבק עמ'
 (764מנמקימ את נישואיו של עשו עמ ישמעאל ברצונו לרשת את הארצ ,אכ המדרש רואה זאת
כמזימה של עשו לזכות בארצ ישראל באמצעות רצפ של מעשי הרג ,ולא כנייונ שלו לתקנ את
מעשיו ולהטות בככ את לב אביו .לדברי המדרש עשו נשא את מחלת בת ישמעאל ותכננ לעורר
בככ ויכוח בינ ישמעאל ליצחק על ירושת הארצ .בעקבות הוויכוח יהרוג ישמעאל את יצחק
וכתוצאה מככ יקומ עשו ויהרוג את ישמעאל כדינ גואל הדמ וככ יירש שתי משפחות – משפחת
יצחק ומשפחת ישמעאל .בפירוש ר' פלטיאל )פרשנ תנ"כ מהמאה השלוש עשרה ,תלמיד המהר"מ
מרוטנבורג( על בראשית כ"ח ,ח ,הוא מביר את המדרש באופנ מעט שונה .לפי פירושו עשו תכננ
שישמעאל יהרוג את יצחק בעקבות ויכוח על הבכורה ,ואז יקומ יעקב ויהרוג את ישמעאל כדינ
גואל הדמ ,ואחר ככ יקומ עשו ויהרוג את יעקב כדינ גואל הדמ של ישמעאל ,שהרי הוא נשוי לבתו.
ָאבי"
ָאחי" )כ"ז ,מא(" .יִ ְק ְרבּו יְ ֵמי ֵא ֶבל ִ
ָאבי וְ ַ
וזה גמ פירוש הפוק "יִ ְק ְרבּו יְ ֵמי ֵא ֶבל ִ
ַאה ְרגָ ה ֶאת יַ ַעקֹב ִ
ָאחי" – לאחר שיעקב
ַאה ְרגָ ה ֶאת יַ ַעקֹב ִ
– כלומר שישמעאל יהרוג את יצחק בוויכוח על הבכורה" ,וְ ַ
יהרוג את ישמעאל.
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מחלת בת ישמעאל קיווה עשו להטות את לב אביו אליו ולגרומ לו לחזור בו מברכתו
את יעקב ,וככ לזכות בירושת ארצ ישראל.
ראיה נופת לככ שעשו טרמ התייאש מירושת הארצ עולה מדברי הפוקימ
בבראשית ל"ו .שמ מתארת התורה כיצד עזב עשו את ארצ ישראל וירד לשעיר:
וַ ּיִ ַּקח ֵע ָשו ֶאת נָ ָשיו וְ ֶאת ָּבנָ יו וְ ֶאת ְּבנ ָֹתיו וְ ֶאת ָּכל נַ ְפשֹות ֵּביתֹו וְ ֶאת ִמ ְקנֵ הּו וְ ֶאת ָּכל ְּב ֶה ְמּתֹו
כּושמ ָרב
ָאחיוִּ .כי ָהיָ ה ְר ָ
וְ ֵאת ָּכל ִקנְ יָ נֹו ַא ֶשר ָר ַכש ְּב ֶא ֶרצ ְּכנָ ַענ וַ ּיֵ ֶלכְ ֶאל ֶא ֶרצ ִמ ְּפנֵ י יַ ַעקֹב ִ
)ל"ו ,ו-ז(.
יהמ
יהמ ָל ֵשאת א ָֹתמ ִמ ְּפנֵ י ִמ ְקנֵ ֶ
גּור ֶ
ִמ ֶּש ֶבת יַ ְח ָּדו וְ לֹא יָ ְכ ָלה ֶא ֶרצ ְמ ֵ

מתוכ הפוקימ הללו נראה ,שעשו היה חפצ להישאר בארצ ישראל לו רק הייתה לו
האפשרות לעשות כנ 15.העובדה שיעקב התנחל בארצ ישראל היא זו שמנעה ממנו
לממש את רצונו .על כנ נראה שקודמ התנחלות יעקב בארצ ישראל עדיינ קוננה אצל
עשו התקווה לנחול את ארצ ישראל.
עיקרונ זה ,ולפיו עשו עדיינ לא התייאש מלרשת את ארצ ישראל הוא העומד
בתשתית מאמרי זה ,ובאמצעותו ניתנ לדעתי ליישב את הקשיימ שהעליתי לעיל ,כפי
שנראה להלנ.
הפגישה בינ יעקב לעשו
כאמור לעיל ,המאבק בינ יעקב לעשו על ירושת ארצ כנענ עוד לא תמ 16.למרות ברכת
ירושת הארצ שניתנה ליעקב עשו עדיינ ציפה לרשת את הארצ ,ומשומ ככ הוא ניה
לטרפד את כוונתו של יעקב לבוא ולהתנחל בארצ כנענ .זהו ,לדעתי ,הנושא שעומד
ברקע המפגש הטעונ בינ האחימ.
כאשר שמע עשו שיעקב יצא מפדנ ארמ ושמ פעמיו לכיוונ ארצ ישראל ,החליט
עשו לצאת לקראת אחיו בחיל כבד ולמנוע ממנו להגיע לארצ כנענ ולרשת אותה.
 .15על הנימוקימ השונימ לעזיבת עשו את ארצ ישראל ראו להלנ ,הערה .44
 .16המאבק על ירושת הארצ היה ,כידוע ,הרקע לרבימ מנ המאבקימ בפר בראשית .חלק מגדולי
חכמינו רואימ בוגיה זו את חוט השני החורז את כל יפורי בראשית .למשל ,לדעת ריה"ל בפר
הכוזרי )מאמר ראשונ ג ,צה; מאמר שני יד( הנושא העיקרי של פר בראשית הוא מי יזכה לרשת
את העניינ האלוהי ואת הארצ האלוהית .הבחירות הרבות המתוארות ביפורי בראשית וכנ
הרשימות הגנאולוגיות המפורטות נועדו להראות כיצד העניינ האלוהי והזכות על ארצ ישראל
מפלימ את דרכמ עד להשתכנותמ באופנ קבוע בעמ ישראל .כמו כנ לדעת רמב"נ מטרתה
העיקרית של התורה ביפורי האבות הנה ללמדנו כי באמצעות עבודתו של הקב"ה ינחלו את ארצ
ישראל "ואמ יחטאו לו תקיא אותמ הארצ ,כאשר קאה את הגוי אשר לפניהמ" )רמב"נ בראשית
א' ,א; וראו גמ י' ,ה ,טו ,ועוד( .לדעתו ,זו מטרת היפורימ על אודות חטא אדמ הראשונ ,קינ
והבל ,דור המבול ודור הפלגה ,חטאו של כנענ ,חטאיו של לוט ,רשעותמ של אנשי דומ ועוד,
ואכמ"ל .המאבק הנוכחי בינ יעקב לעשו על ירושת הארצ הוא אפוא עוד 'צנה' במלחמה הגדולה
על ירושת הארצ הנבחרת.
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קודמ לכנ ,בהיות יעקב בפדנ ארמ ,לא ראה עשו צורכ להיאבק ביעקב .הוא קיווה
שיעקב ישתקע בבית לבנ ובככ בעצמ יוותר על ירושת ארצ ישראל .ויתור של יעקב על
ירושת הארצ יאפשר לעשו לבקש מאביו ,יצחק ,שיעביר את ברכת הארצ שנתנ ליעקב
– אליו .ברמ ,משהגיעה אליו הידיעה שיעקב עזב את בית לבנ והוא מתקדמ לעבר
הגלעד ,הבינ עשו שפני יעקב מועדות לארצ ישראל ,ועל כנ יצא לקראתו בחיל גדול
כדי למנוע ממנו להיכנ לארצ ישראל17.
עמ זאת ,מטרתו של עשו לא הייתה לפגוע פיזית ביעקב; הוא ניה לאיימ עליו
בלבד ,והיבה לככ פשוטה .אילו היה עשו פוגע ביעקב ,הדבר היה מגיע מנ התמ
לידיעתו של יצחק אביו והיה מחבל בתכניתו של עשו לזכות בברכת הארצ ,ואולי אפ
גורמ לאביו לבטל את הברכות שכבר נתנ לו .על כנ ,מגמתו של עשו הייתה להרתיע
את יעקב מלשוב לארצ באמצעות כוח צבאי גדול ,ובככ ליצור איומ – בלא לאיימ
במפורש .זוהי היבה לחור הוודאות ביח לכוונות עשו השורר קודמ המפגש,
במעו הצבאי לעבר מחנה יעקב ,ואפ בעיצומו של המפגש שהתנהל בצלו של איומ.
היה זה חור ודאות מכוונ 18שיצר עשו ,שנועד לאיימ על יעקב מצד אחד ,ומצד שני
לאפשר לעשו להצטדק בפני יצחק אביו ולטעונ שכל החיל הגדול הזה לא נועד אלא
לכבודו של יעקב 19.בככ מיושבות התמיהות השנייה והשלישית שהעלינו20.
.17

.18

.19

.20
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ראו דבריו של א"י ברור' ,עד אשר אבא אל אדוני שעירה' ,בית מקרא ח ,תשל"ה ,עמ' ,414-413
הבור גמ כנ שאפ לאחר שניתנה ברכת הארצ ליעקב ,עדיינ לא ויתר עשו על ירושת הארצ ,וזו
היבה שיעקב השתהה בשכמ ובבית אל עד שהגיע לארצ מגורי אביו לאחר שנימ רבות .ברור אפ
בור ,שמחמת חששו של יעקב מפני עשו אחיו קבר יעקב את רחל בדרכ אפרתה ולא הוליכה עד
מערת המכפלה ,מהלכ יומ אחד בלבד .אנו בורימ יותר מככ :יעקב חשש להיכנ לארצ ישראל
מחמת קפידת עשו אחיו ,ולשמ ככ יצר מצג שווא של היאחזות בעבר הירדנ המזרחי.
האווירה המתוחה לקראת המפגש ובמהלכו משתקפת היטב בפרשנויות המנוגדות של פרשנימ
שונימ לפוקי המפגש .יש פרשנימ הבורימ שהתקדמות עשו לעבר יעקב בליווי ארבע מאות איש
נועדה להילחמ ביעקב ,ויש הרואימ בככ ביטוי לכבוד שרצה עשו לחלוק ליעקב .כמו כנ ,משמעות
החיבוק של עשו ליעקב נתונה במחלוקת .רש"ר הירש )לעיל ,הערה  (9למשל ,מדבר בפתו על
החיבוק בינ יעקב לעשו ,לעומת זאת לדעת ר' ייני )בראשית רבה פרשה עח ,מהד' תיאודור-אלבק
עמ'  (927ביקש עשו לנשוכ את יעקב ונעשה צווארו של יעקב שיש.
ראו מאמרו של מ' בתו' ,פגישת יעקב ועשיו' ,המעינ כ ב ,תש"מ ,עמ'  ,7הבור שהתורה השאירה
במכוונ את כוונות עשו מעורפלות )דבר המשתקפ היטב בדעות המנוגדות של המדרשימ ביח
לכוונת עשו ,ראו לעיל ,הערות  ,(18 ,3משומ שלעשו עצמו עדיינ לא היה ברור אמ לתקופ את יעקב
או להתפיי עמו .לדעתו ,אי-ודאות זו נבעה מהמתנתו של עשו למפגשו של יעקב עמ 'האיש',
שלדעת חז"ל הנו שרו של עשו .אמ יודה שרו של עשו ליעקב על הברכות ,הרי שפני עשו לשלומ,
ואמ לא – הרי שפניו למלחמה .אמנמ לפי דברינו במאמר זה ,ה'ערפל' ביב כוונות עשו לא נבע
מאי-ודאות שלו אלא מרושמ שיצר בכוונת מכוונ – על מנת להטיל מורא על יעקב.
אפילו אמ נאמר שיעקב שיער שמדובר באיומ רק מצד עשו ,הוא לא יכול היה לדעת זאת
בוודאות .ייתכנ הרי שעשו כבר ויתר על האפשרות להשיג את הכמת יצחק אביו לירושת הארצ,
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לאור האמור מתבהרת כוונת יעקב בשלחו להודיע לעשו על רוב מקנהו .יעקב
התכוונ לשכנע בככ את עשו ,שאינ כוונתו להיכנ לארצ כנענ אלא להישאר בעבר
הירדנ המזרחי או להמשיכ עד שעיר שבערבה המזרחית ,שהמ אזורימ פוריימ וטובימ
למרעה 21.ידוע לנו ממקורות נופימ על ככ שעבר הירדנ המזרחי והערבה המזרחית
היו שטחימ טובימ למרעה באותה תקופה 22.למשל ,מככ שבני גד ובני ראובנ חמדו את
ארצות הגלעד והבשנ מחמת היותנ טובות למרעה )במדבר ל"ב ,א ,ד( .כמו כנ מצאנו
שמלחמת דוד ואבשלומ התנהלה ביער אפרימ שבגלעד מוכ לעיר מחניימ )שמ"ב
י"ח ,ו( 23,ומשתמע שאזור זה היה מיוער ,כמו שכתוב שמ" :וַ ּיֶ ֶרב ַהּיַ ַער ֶל ֶאכֹל ָּב ָעמ
ָאכ ָלה ַה ֶח ֶרב ַּבּיֹומ ַההּוא" )שמ ,ח( .ומכאנ שאזור זה לא היה צחיח כפי שהוא
ֵמ ַא ֶשר ְ
כיומ ,אלא היה בעל צמחייה עבותה הכוללת עצימ ועשב .וכנ משתמע שאזור שעיר
טוב למרעה ,מככ שעשו עבר מארצ כנענ לשעיר כדי למצוא מרעה למקנהו )בראשית
ל"ו ,ו( 24.מכאנ ניתנ ללמוד על יתרונו של עבר הירדנ המזרחי )הבשנ ,הגלעד וארצ
שעיר( על פני ארצ כנענ מבחינת שטחי מרעה .משומ ככ שלח יעקב מלאכימ לעשו
להודיע לו על רוב מקנהו ,ובפעמ השנייה שלח חלק מנ המקנה עצמו ,כל זאת להוכיח
לעשו שהארצ המועדפת עליו היא דווקא עבר הירדנ המזרחי ולא ארצ כנענ ,ובככ
מיושבת התמיהה הראשונה.

.21

.22

.23
.24

והוא מנה עתה למנוע ממנו להיכנ לארצ ישראל בכוח הזרוע .יתר על כנ ,יעקב חשש עדיינ מפני
משטמת עשו בגלל גנבת הברכות הראשונות ,ופחד שמא עשו – בראותו אותו – לא יכבוש את
כעו ויתנפל עליו בחמת זעמ.
בדומה לדברי מלבי"מ..." :וגמ שעיקר הברכה היה בקרקעות ,משמני הארצ ורוב דגנ ותירוש ,ומזה
אינ לי מאומה ,ואני צריכ לבקש מקומ לשבת בארצכ ,וע"כ 'ואשלחה להגיד לאדני למצא חנ
בעיניכ' ,שתקבלני בארצכ" )ל"ב ,ד(.
לדעת חוקרי הגאוגרפיה ההיטורית של ירדנ ,בעבר היה אזור הגלעד מיוער מאוד .עמ הזמנ ,בגלל
כריתה מיבית של עצימ ורעיית יתר ,נכחדה הצמחייה הטבעית ברובה .ראו למשל :י' אהרוני,
ארצ ישראל בתקופת המקרא – גיאוגרפיה היטורית ,ירושלימ  ,1997עמ'  ;26א' שילר,
'הגיאוגרפיה של ירדנ' ,אריאל  ,108-107תשנ"ה ,עמ' .25
ראו :עולמ התנ"כ – שמואל ב ,תל אביב  ,2002עמ'  ;147י' קיל ,פירוש דעת מקרא לפר שמואל
ב ,ירושלימ תשמ"א ,עמ' תע ,ועיינו שמ הערה  50למקורו של השמ "יער אפרימ" באזור הגלעד.
אזור שעיר והר שעיר הוא שמו של חבל ארצ הררי שגבולו הצפוני הוא ימ המלח ונחל זרד )ואדי
חה( ,הדרומי – מפרצ אילת ,המזרחי – המדבר ,והמערבי – נחל הערבה )ג' גליל ,עולמ התנ"כ –
בראשית )לעיל ,הערה  ,(24עמ'  ;203י' קיל ,פירוש דעת מקרא לפר בראשית א ,ירושלימ תשנ"ז,
עמ' שע( .בעבר היה אזור זה טוב למרעה ,ושמו 'שעיר' מורה ,לדעת נלדקי ,על אזור מיוער ומכוה
בצמחיית שיחימ )ראו :ח' ליוור ,ערכ 'שעיר' ,אנציקלופדיה מקראית ח ,ירושלימ תשמ"ב ,טורימ
 .(324-323וכנ כתב רש"י בפירושו לשופטימ ג' ,כו" :יער דק ועב וטוב הוא להחבא" .זו היבה,
לדעתי ,שיעקב אומר לעשו שבכוונתו לבוא שעירה .אזור זה ,שהנו טוב למרעה ,מלמד לכאורה על
כוונתו של יעקב להשתקע בצד המזרחי של ארצ כנענ לצורכי מרעה.
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מעבר היבוק – בריחה או הטעיה?
מתבר שהודעה זו ששלח יעקב לעשו הייתה תכי בלבד .היה זה עוד אחד מנ
התכיימ הרבימ שנקט יעקב במאבקו עמ אויביו 25.כוונתו האמתית של יעקב הייתה
להיכנ לארצ כנענ ולהתנחל בה ,כפי שאמר ללבנ אחר לידת יופ:
ַאר ִצי
קֹומי ְּול ְ
ֹאמר יַ ַעקֹב ֶאל ָל ָבנ ַש ְּל ֵחנִ י וְ ֵא ְל ָכה ֶאל ְמ ִ
יֹופ וַ ּי ֶ
וַ יְ ִהי ַּכ ַא ֶשר יָ ְל ָדה ָר ֵחל ֶאת ֵ
)ל' ,כה(.

וכפי שציווהו הקב"ה בעודו בבית לבנ:
מֹול ְד ֶּת ָכ וְ ֶא ְהיֶ ה ִע ָּמכְ
בֹותיכָ ְּול ַ
ֹאמר ה' ֶאל יַ ַעקֹב שּוב ֶאל ֶא ֶרצ ַא ֶ
וַ ּי ֶ

)ל"א ,ג(.

אכ יעקב נאלצ לתמרנ בינ כוונתו לרשת את הארצ לבינ התנגדותו של עשו .דבר זה
יכול להביר את מעברו החפוז של יעקב את נחל היבוק באישונ ליל ,כפי שנבאר עתה.
יעקב חוזר לארצ ישראל מפדנ ארמ בדרכ הראשית המובילה מחרנ לדמשק ומשמ
להרי הגלעד ועד היבוק 26.תכנונו הראשוני של יעקב היה להטעות את עשו אחיו
ולגרומ לו לחשוב שהוא עומד להשתקע בעבר הירדנ המזרחי .על כנ שלח יעקב
מלאכימ אל עשו אחיו והודיע לו על רוב מקנהו ,בתקווה שמידע זה ישכנע את עשו
שיעקב מתכוונ להתנחל במקומ מרעה ,דהיינו בעבר הירדנ המזרחי ,ולא להיכנ לארצ
ישראל .באופנ זה חשב יעקב שיוכל לחדור בזריזות לארצ ישראל ללא הפרעה מצדו
של עשו אחיו ,ולאחר שיגיע לארצ ישראל מתבר שעשו לא יוכל לפגוע בו )כפי
שנביר בהמשכ( .דא עקא ,יעקב נאלצ לשנות תכניותיו משנוכח לדעת שעשו בדרכו
אליו יחד עמ ארבע מאות אנשי צבא.

 .25אמנמ ,במדרש מובאת דעת ר' אבהו ,השולל אפשרות שיעקב רימה את אחיו פעמ נופת" :אמר ר'
אבהו :חיזרנו על כל המקרא ולא מצינו שהלכ יעקב אצל עשו להר שעיר מימיו ,איפשר יעקב
אמיתי היה מרמה בו? אלא אימתי בא אליו לעתיד לבוא – 'ועלו מושיעימ בהר ציונ לשפוט את הר
עשו' וגו' )עובדיה א' ,כא(" )בראשית רבה פרשה עח יד ,מהד' תיאודור-אלבק עמ' .(935
 .26ישננ שתי דרכימ ראשיות מחרנ לארצ כנענ :הראשונה הנקראת 'דרכ הימ' עוברת מערבה דרכ
הערימ חלב וחמת ,נכנת לארצ כנענ מצפונ ,עוברת דרכ חופה המערבי של הכנרת וממשיכה
לאורכ חופ הימ התיכונ עד מצרימ .דרכ זו חיברה את שני מרכזי התרבות הגדולימ של התקופה
הקדומה ,בבל ומצרימ .הדרכ השנייה יורדת מחרנ דרומה לתדמור ומשמ לדמשק ,ומשמ מתחברת
ל'דרכ המלכ' )המוזכרת בבמדבר כ' ,יז( החוצה את הבשנ והגלעד לאורכמ מצפונ לדרומ וממשיכה
שעירה עד אילת )ראו :מ' אבי-יונה ,ערכ 'דרכ' ,אנציקלופדיה מקראית ב ,ירושלימ תשל"ח ,טור
 ;715י' אליצור וי' קיל ,אטל דעת מקרא ,ירושלימ תשנ"ג ,עמ'  .(40יעקב בדרכו לחרנ וכנ בחזרתו
משמ הלכ בדרכ השנייה המזרחית ,בדומה למעו של אברהמ מחרנ שנכנ לארצ כנענ וחנה
תחילה בשכמ )בראשית י"ב ,ו ,וראו מפת מעי האבות המובאת בעולמ התנ"כ – בראשית ,לעיל,
הערה  ,24עמ' .(88
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השינוי בתכנית הפעולה של יעקב משתקפ היטב בתיאור שתי השליחויות
בפוקימ .השליחות הראשונה מתוארת בקצרה" :וַ ּיִ ְשלַ ח יַ ַעקֹב ַמלְ ָאכִ ימ לְ ָפנָ יו ֶאל
ֵע ָשו ָא ִחיו ַא ְר ָצה ֵש ִעיר ְש ֵדה ֶאדֹומ .וַ יְ ַצו א ָֹתמ לֵ אמֹרּ ...כֹה ָא ַמר ַע ְב ְּדָכ יַ ַעקֹב ִעמ
לָ ָבנ ּגַ ְר ִּתי וָ ֵא ַחר ַעד ָע ָּתה .וַ יְ ִהי לִ י שֹור וַ ַחמֹור) "....ל"ב ,ד-ו( ,ומטרת השליחות
מבוארת מיד אחר ככ – "וָ ֶא ְשלְ ָחה לְ ַהּגִ יד לַ אדֹנִ י לִ ְמצֹא ֵחנ ְּב ֵעינֶ יָכ" )שמ ,ו( .מטרת
השליחות הראשונה היא אפוא להודיע לעשו על רוב צאנו ובקרו של יעקב כדי
למצוא חנ בעיניו 27.שליחות זאת נבדלת מנ השליחות השנייה )שמ ,יד-כא( בשני
דברימ חשובימ .ראשית ,בשליחות הראשונה יעקב כלל אינו שולח מנחה לעשו אחיו,
אלא מתפק בהודעה על עושרו בלבד .זאת בניגוד לשליחות השנייה ,שבה מתוארת
בהרחבה המנחה ששלח יעקב לעשו" :וַ ּיִ ַּקח ִמנ ַה ָּבא ְביָ דֹו ִמנְ ָחה לְ ֵע ָשו ָא ִחיוִ .עּזִ ימ
ּותיָ ִשימ ֶע ְש ִרימ) "...שמ ,יד-טו( .הבדל חשוב נופ הוא שבשליחות הראשונה
אתיִ מ ְ
ָמ ַ
28
יעקב איננו מודיע לעשו שכוונתו להגיע לשעיר ,ואילו בשליחות השנייה יעקב שמ
ּוש ֵאלְ ָכ לֵ אמֹר לְ ִמי ַא ָּתה ...וְ ָא ַמ ְר ָּת
בפי שליחיו את המר הבאּ" :כִ י יִ ְפגָ ְשָכ ֵע ָשו ָא ִחי ְ
לּוחה לַ אדֹנִ י לְ ֵע ָשו וְ ִהּנֵ ה גַ מ הּוא ַא ַח ֵרינּו" .פשט המילימ
לְ ַע ְב ְּדָכ לְ יַ ַעקֹב ִמנְ ָחה ִהוא ְש ָ
" ִהּנֵ ה גַ מ הּוא ַא ַח ֵרינּו" מורה שיעקב מודיע לעשו שהוא בדרכו אליו29.
 .27כנ פירשו רד"ק ופורנו את דברי יעקב" :כי אינ פק אצלי שתשמח על היות לי עושר וכבוד
ואמצא חנ בעיניכ כשאבשרכ בזה" )פורנו ל"ו ,ב(.
 .28אמנמ רש"י )ל"ב ,ו( לא פירש ככ' " :ואשלחה להגיד לאדֹני' – להודיע שאני בא אליכ" .לדבריו
מילימ אלו איננ מתייחות לראשית הפוק )"וַ יְ ִהי ִלי שֹור וַ ַחמֹור – ("...יעקב אינו שולח להגיד
לעשו את דבר עושרו ,אלא הוא מודיע לעשו שהוא נמצא בדרכו אליו .נראה שרש"י הוצרכ לפרש
ככ בעקבות פירושו לראשית הפוק ,שעל פיו כוונת יעקב אינה לתאר את ריבוי רכושו אלא להפכ,
את העובדה שברכת אביו לא התקיימה )ראו לעיל ,הערה  .(1מאחר שככ מתפרשת תחילת הפוק,
אינ זה ביר לייח לככ גמ את ופ הפוק" ,וָ ֶא ְש ְל ָחה ְל ַהּגִ יד ַלאדֹנִ י לִ ְמצֹא ֵחנ ְּב ֵעינֶ יכָ " ,כאילו יעקב
מצהיר שעשו כל ככ צר עינ ,עד שמיעוט רכושו של יעקב אמור למצוא חנ בעיניו .לכנ פירש רש"י
שחלקו השני של הפוק עומד בפני עצמו ,ובו מודיע יעקב שהוא נמצא בדרכו לעשו ומתכוונ
לפייו כשיגיע אליו )וראו ביאור רא"מ לדברי רש"י( .אמנמ רמב"נ חולק על רש"י ובור שחלקו
השני של הפוק מוב על חלקו הראשונ ,וכוונת יעקב להודיע לעשו שהוא מתכוונ לפייו ברכושו
ככל אשר יאמר ,וכנ משמע מפירושו של אבנ עזרא.
 .29וכנ מוכיחימ התרגומימ אונקלו ויונתנ שתרגמו "והא אפ הוא אתי בתרנא" ,וכנ עולה מתוכ
פירוש רמב"נ )ל"ב ,כא( ,וכנ בתרגומ השומרוני" :ואמרתמ גמ הנה עבדכ יעקב בא אחרינו" .ובאמת
וא ַח ֵרי כֵ נ ֶא ְר ֶאה ָפנָ יו אּולַ י יִ ָּשא
יעקב ממשיכ ואומרּ" :כִ י ָא ַמר ַאכַ ְּפ ָרה ָפנָ יו ַּב ִּמנְ ָחה ַההֹלֶ כֶ ת לְ ָפנָ י ַ
ָפנָ י" )ל"ב ,כא( ,ומשתמע שרצונו להיפגש עמ אחיו .אמנמ ,ניתנ לדחות ולומר שאינ כוונתו להגיע
מיד אלא לאחר שייכנ לארצ ישראל .קצת ראיה לככ שיעקב שלח לעשו שהוא מתכננ להגיע כבר
עתה עולה מהצעת עשו ליעקב לאחר המפגש ביניהמ .עשו מציע ללוות את יעקב ואומר לו" :נִ ְ ָעה
וְ נֵ ֵל ָכה וְ ֵא ְל ָכה ְלנֶ גְ ֶּדכָ " )ל"ג ,יב( .עשו משתמש בלשונ רבימ – "נִ ְ ָעה וְ נֵ ֵל ָכה" ולא בלשונ יחיד –
'אע ואלכ' .משמע שעשו כבר הבינ משליחי יעקב שפניו מועדות לעבר שעיר ,ועל כנ הוא כולל
את עצמו עמ יעקב – "נִ ְ ָעה וְ נֵ ֵל ָכה".
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עמית עומר

הבדלימ אלו בינ שתי השליחויות מלמדימ על השינוי הטקטי שהחליט יעקב
לערוכ במהלכו לארצ ישראל .בתחילה התכוונ יעקב לפיי את אחיו במילימ בעלמא
ולגרומ לו לחשוב שכוונתו היא להשתקע בעבר הירדנ ,ומיד אחר ככ לחדור בזריזות
לארצ ישראל 30,ואילו בשליחות השנייה ,משנוכח יעקב לדעת שעשו מתקדמ לעברו
בחיל כבד ,משנה יעקב את מחוז חפצו ומודיע לעשו שהוא בדרכו לפגשו ולהמשיכ
לשעיר .בככ התכוונ יעקב להיר מלב עשו חשש שכוונתו להיכנ לארצ ישראל.
מתוכ הפוקימ החותמימ את הפרשה הקודמת )פרשת ויצא( עולה ,שהידיעה
אודות התקדמות עשו לעברו הגיעה ליעקב לכל המוקדמ לאחר שעבר את מחניימ31:
ֹאמר יַ ַעקֹב ַּכ ַא ֶשר ָרָאמ ַמ ַחנֵ ה ֶאל ִֹהימ זֶ ה וַ ּיִ ְק ָרא ֵשמ ַה ָּמקֹומ ַההּוא ַמ ַחנָ יִ מ
וַ ּי ֶ

)ל"ב ,ג(.

 .30ניתנ לכאורה להקשות מדוע הודיע יעקב לעשו על בואו כל עיקר ,ולא נכנ בזריזות לארצ ישראל.
ואכנ ,חז"ל בבראשית רבה )פרשה עה ג ,מהד' תיאודור-אלבק עמ'  (880מבקרימ את התנהגותו של
יעקב ששלח מלאכימ לעשו ועוררו בככ' " :מחזיק באזני כלב עֹבר מתעבר על ריב לא לו' )משלי
כ"ו ,יז( ...ככ אמר לו הקב"ה :לדרכו היה מהלכ ,והיית משלח אצלו ואומר לו' :כה אמר עבדכ
יעקב' " .אמנמ לאור פירושנו ,נראה שניתנ להבינ טוב יותר את התנהגות יעקב .כפי שהברנו
לעיל ,יעקב חשש שעשו עדיינ לא ויתר על ירושת ארצ ישראל ,ועל כנ הניח שעשו בחנ כל העת
את תנועותיו כדי לדעת אמ בכוונתו לשוב לארצ ישראל .יעקב ידע אפוא שמעו מבית לבנ לארצ
ישראל יגיע לידיעת עשו בזמנ אמת ,ולכנ בר שאינ טעמ לנות לגנוב את הגבול ולהתננ לארצ,
שהרי עשו בוודאי ישימ לב לככ .לשמ ככ נקט יעקב טקטיקה אחרת של הטעיה .הוא שלח לעשו
מלאכימ שיודיעו לו על המקנה הרב שצבר )"וַ יְ ִהי ִלי שֹור וַ ַחמֹור ,("...ובככ ביקש לגרומ לו לחשוב
שרצונו להתיישב באזור מרעה ,דהיינו בעבר הירדנ המזרחי.
 .31על פי המופר בכתוב ,קרא יעקב לעיר 'מחניימ' ,משומ שראה שמ את מחנה מלאכי אלוהימ,
ֹאמר יַ ַעקֹב ַּכ ַא ֶשר ָרָאמ ַמ ַחנֵ ה ֶאל ִֹהימ זֶ ה
שנאמר" :וְ יַ ַעקֹב ָה ַלכְ ְל ַד ְרּכֹו וַ ּיִ ְפּגְ עּו בֹו ַמ ְל ַא ֵכי ֶאל ִֹהימ .וַ ּי ֶ
וַ ּיִ ְק ָרא ֵשמ ַה ָּמקֹומ ַההּוא ַמ ַחנָ יִ מ" )ל"ב ,ב-ג( .ופירשו רש"י ,ראב"ע ,רמב"נ ,רד"ק וחזקוני על אתר
שהמילה מחניימ = שתי מחנות .וכנ בתנחומא וישלח ג נאמר" :ויקרא שמ המקומ ההוא מחניימ –
מהו מחניימ – שני מחנות" .וכנ תרגמו השבעימ את השמ 'מחניימ' ליוונית בשמ שפירושו
'מחנות' ,וכנ במדרש תהילימ ג ג מובא הציונ "מחנימ זו דימו" ויש חוקרימ המבירימ שהכוונה
ל"דיתטמו" ,דהיינו "שני מחנות" )ראו :י' אהרוני ,ערכ 'מחניימ' ,אנציקלופדיה מקראית ד,
ירושלימ תשכ"ג ,טור .(806
אכ קשה ,שהרי בפוק לא משתמע שקריאת השמ הייתה על שומ שתי מחנות שהיו שמ ,וכעינ זה
הקשה המלבי"מ )ל"ב ,ג( "ולמה קרא שמ המקומ מחנימ שמורה שני מחנות ,והלא אמר מחנה
אלהימ שהוא מחנה אחת?" .ונראה לי לפי פשוטו של מקרא שיעקב קרא למקומ 'מחניימ' בגלל
צירופ המילה 'מחנה' עמ המילה 'אלהימ' .וככ התקבלה הצורה 'מחנימ' .וכנ משתמע מתרגומ יונתנ
מּותי וְ ָלא ַמ ִש ְירוְ יָ נ ְד ָל ָבנ
ַאתיָ ינ לִ ְק ָד ִ
על אתר" :וַ ַא ַמר יַ ַעקֹב ֵּכיוָ נ ְד ָח ִמינּונ ָלא ַמ ִש ְירוַ ינ ְד ֵע ָשו ִהינּונ ְד ְ
ישינ ְד ִא ְש ַּת ְלחּו ִמנ ָק ָדמ יְ יָ ִהינּונ ְּבגִ ינ ֵּכנ
ָאכיָ א ַק ִד ִ
ִהינּונ ְד ַה ְדרּו ְל ִמ ְר ַדפ ַּב ְת ַריי ֶא ָל ֵהינ ַמ ִש ְירוְ יָ ינ ְד ַמ ְל ַ
קּוד ָשא ַמ ַחנָ יִ מ" .לכנ ייתכנ שמשמעות הכפל בלשונ מחניימ
ישנ ֵּבית ְ
ַאת ָרא ַההּוא ְּב ִל ַ
ָק ָרא ְש ֵמיּה ְד ְ
התקבעה מאוחר יותר ,לאחר שיעקב חצה את מחנהו לשניימ כאשר שמע שעשו אחיו מתקרב
אליו .נמצא על כנ ,שהשמ 'מחניימ' )מלשונ שני מחנות( רומז למקומ בו קיבל יעקב לראשונה את
הבשורה על התקדמות עשו לעברו.
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מע יעקב לארצ ישראל – גלוי ומוי בפגישת יעקב ועשו

ומיד אחר ככ:
ַאר ַּבע ֵמאֹות
אתכָ וְ ְ
ָאח ָיכ ֶאל ֵע ָשו וְ גַ מ ה ֵֹלכְ ִל ְק ָר ְ
ָאכימ ֶאל יַ ַעקֹב ֵלאמֹר ָּבאנּו ֶאל ִ
וַ ּיָ ֻשבּו ַה ַּמ ְל ִ
)ל"ב ,ז(.
ִאיש ִעּמֹו

מכאנ אנו למדימ ,שרק לאחר הגיעו למחניימ נודע ליעקב שעשו בדרכו אליו ,ודבר זה
גרמ ליעקב לשימ פעמיו לכיוונ שעיר .לאור זאת ניתנ להציע הבר חדש לשאלה מדוע
חוצה יעקב את היבוק.
הזיהוי המקובל לעיר מחניימ הוא בתל א ד'הב המערבי ,מצפונ ליבוק ,מזרחית
לעמק וכות )ראו במפה בעמוד הבא( 32.משומ ככ נאלצ יעקב לנטות מזרחה מדרכו
המוליכה למעבר הירדנ באדמ העיר ,וזאת כדי להתחבר ל'דרכ המלכ' המובילה לשעיר
ובאופנ זה לגרומ לעשו לחשוב שהוא בדרכו לשעיר ואינ בדעתו להיכנ לארצ ישראל.
להבנת הדברימ נפרט מעט יותר :מעו של יעקב מחרנ התנהל ,כפי שאמרנו לעיל,
בדרכ המובילה מדמשק עד למעבר הירדנ באדמ העיר .דרכ זו יורדת דרומית-מערבית
בינ הרי הגלעד עד שהיא מגיעה קרוב לנחל יבוק ומשמ היא מתפצלת דרומה ומערבה.
הדרכ דרומה היא 'דרכ המלכ' היורדת לשעיר ועוברת דרכ הערבה ,מזרחית לירדנ,
 .32זיהויה של מחניימ שנוי במחלוקת :ר' אשתורי הפרחי )כפתור ופרח ,ירושלימ תרנ"ז ,עמ' שיא(
ובעקבותיו אליצור וקיל )לעיל ,הערה  ,26עמ'  ,(88מזהה אותה עמ ח'רבת מחנה ,כ 20-ק"מ מצפונ
ליבוק 4 ,ק"מ מצפונ לעג'לונ .אמנמ אינ שרידימ מתקופת המקרא באזור זה ,ומלבד זאת היישוב
מרוחק מדי מנ הירדנ והיבוק .דלמנ ) ;Dalmaמובא אצל י' אהרוני ,לעיל הערה  (31וכנ י' ליוור
)היטוריה צבאית של ארצ ישראל בימי המקרא ,תל אביב תשכ"ד ,עמ'  (184מזהימ את מחניימ
עמ תלול א-ד'הב ,במעלה הר הגלעד .דה-וו ) (De-Vauxונות ) ;Nothמובאימ אצל י' אהרוני שמ(
מזהימ אותה עמ תל חג'אג' 4 ,ק"מ מדרומ לתלול א-ד'הב .על פי הברות הללו מחניימ רחוקה
יחית מהירדנ ואינה שוכנת על גדות היבוק .דבר זה קשה מכמה מקורות המלמדימ על קרבתה של
מחניימ לירדנ ועל היותה מוכה ליבוק .על כנ הזיהוי המקובל הוא תל א-ד'הב המערבי השוכנ על
גדות היבוק מצפונ ,ראו :צ' אילנ ,בקעת הירדנ ומדבר שומרונ ,תל אביב תשל"ג ,עמ'  ;328אהרוני
)לעיל ,הערה  ,22עמ'  .(25ישננ כמה יבות לזיהוי זה .1 :בדברימ ג' ,טז וביהושע י"ב ,ב ממנ
היבוק את הגבול בינ נחלת גד לנחלת מנשה ,ואילו ביהושע י"ג ,כו ,ל ,ממנת מחניימ את הגבול
ביניהמ ,ומכאנ שמחניימ שוכנת למרגלות היבוק;  .2על בריחתו של אבנר מצבאו של יואב נאמר:
ַאבנֵ ר וַ ַאנָ ָשיו ָה ְלכּו ָּב ַע ָר ָבה ּכֹל ַה ַּליְ ָלה ַההּוא וַ ּיַ ַע ְברּו ֶאת ַהּיַ ְר ֵּדנ וַ ּיֵ ְלכּו ָּכל ַה ִּב ְתרֹונ וַ ּיָ בֹאּו ַמ ַחנָ יִ מ"
"וְ ְ
)שמ"ב ב' ,כט( .אבנר ברח מגבעונ ועבר את הירדנ ,ומתבר על כנ שעבר באדמ העיר והמשיכ
מזרחה עד מחניימ .בהנחה שמשמעות המילה " ִּב ְתרֹונ" הנה גיא ,דהיינו ערוצ נחל ,מתבר שמדובר
על היבוק המוכ למעבר הירדנ ,ונמצא שמחניימ מוכה ליבוק;  .3מע הכיבוש של שישק בימי
רחבעמ בנ שלמה כלל גמ את מחניימ .בכתובת שישק המפרטת את הערימ שכבש שישק במעו
מוזכרות הערימ הבאות בדר הזה :אדמ ,וכות ,פנואל ,מחניימ וצפונ .מכאנ היק ב' מזר ששישק
עבר את הירדנ באדמ העיר ,המשיכ לוכות ולפנואל ואחר ככ למחניימ ,ומשמ פנה צפונה .מככ
שלא מוזכר שעלה להר הגלעד ,עולה שמחניימ אינה שוכנת שמ אלא על גדות היבוק מוכ לוכות
ולפנואל .ראו :אהרוני )לעיל ,הערה  ,(31טורימ .808-805
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ואילו הדרכ מערבה ממשיכה קרוב לתוואי נחל יבוק עד אזור עמק וכות ואדמ העיר
ושפכ היבוק לירדנ .במקומ זה ניתנ לחצות ,בקלות יחית ,את הירדנ ולהמשיכ מערבה
בתוואי נחל תרצה ב" ֶּד ֶרכְ ְמבֹוא ַה ֶּש ֶמש" עד שכמ 33.אילו רצה יעקב להמשיכ בדרכו

מפת אזור היבוק ומלולו של יעקב
 .33מיקומנ של וכות ופנואל על דרכ ראשית לעבר ארצות הצפונ עולה גמ ממרדפו של גדעונ אחר
זבח וצלמונה לעבר קרקRר )שופטימ ח'( ,וכנ ממלחמת הדד מלכ ארמ באחאב )מל"א י"ט(.
וכות הייתה בנחלת גד ומוזכרת ביהושע י"ג ,כז .היא נמצאת באזור מישורי פורה למרגלות הרי
הגלעד מוכ למעבר הירדנ באדמ העיר ,בעמק הנקרא 'עמק וכות' .ישנה מחלוקת בינ החוקרימ
"כות
באשר לזיהויה של וכות .אולברייט וגליק מזהימ אותה בתל דיר עלא על פי הירושלמיֻ :
דרעלא" )שבועות פ"ט ,לח ע"ד( ואילו אחרימ מזהימ אותה בתל אל ח'צצ הנמצא  2.5ק"מ מערבה
מתל דיר עלא .החפירות בתרעלא לא אישרו את הזיהוי של וכות באזור זה ,אמ כי עדיינ יש
חוקרימ המחזיקימ בו .ראו :אילנ )לעיל ,הערה  ,(32עמ' .327
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לארצ ישראל היה עליו להמשיכ בתוואי היבוק ולא לחצות אותו 34,וככ להגיע עד שער
הכני ה לארצ ישראל באדמ העיר .אולמ יעקב החליט לחצות את היבוק בינ מחניימ
לפנואל )עיינו במפה לעיל( ,משומ שרצה להראות לעשו אחיו שמחוז חפצו איננו ארצ
כנענ אלא דווקא שעיר .בחצייתו את היבוק באזור מחניימ ביקש יעקב להגיע מזרחה,
לדרכ המלכ היורדת שעירה ושמ להיפגש עמ עשו35.
לאור זאת ניתנ גמ להבינ מדוע יעקב חוצה את היבוק בחיפזונ ובתחושת חירומ
עוד באותו לילה ואינו ממתינ עד הבוקר .יעקב ידע שעשו אחיו מתקרב אליו במהירות
מאזור שעיר ,ולא רצה 'להיתפ בקלקלתו' כשהוא על הדרכ המובילה למעבר הירדנ
ולארצ ישראל .במצב זה יקשה עליו מאוד להצטדק בפני עשו אחיו ולטעונ שכוונתו
היא להישאר בעבר הירדנ .על כנ ני ה יעקב להגיע ,עוד קודמ המפגש עמ עשו ,אל
'דרכ המלכ' המובילה דרומה ,ובככ לאשר את דברי השליחימ שכוונתו ללכת שעירה
ַאח ֵרינּו"( .ואכנ ,הדרכ ממחניימ אינה רחוקה כל ככ מ'דרכ המלכ',
)"וְ ִהּנֵ ה גַ מ הּוא ַ
ויעקב בר שיוכל להגיע אליה עוד קודמ שיפגוש את עשו אחיו .באופנ זה ני ה יעקב
להפיג את חששו של עשו ולגרומ לו לחשוב שבכוונתו להישאר בעבר הירדנ ,ובככ
מיושבת התמיהה הרביעית36.
 .34קירה טופוגרפית של האזור מעלה ,שהדרכ הקצרה להגיע מתל א-ד'הב )מחניימ( לעמק וכות
עוברת פחות או יותר לאורכ תוואי נחל יבוק עד שהוא נכנ מערבה בינ הרי הגלעד ומחלק אותמ
לשני חבלימ .החלק הצפוני הוא העג'לונ והדרומי הוא הבלקה .משומ ככ ,אילו יעדו של יעקב היה
עמק וכות הוא לא היה צריכ לחצות את היבוק ,משומ שהדבר היה מזקיק אותו לחצות את הנחל
שוב על מנת להגיע לעמק וכות .ואכנ ,נראה שיעקב חצה לב ופ את היבוק פעמ שנייה כדי להגיע
ל וכות .ראו :אליצור וקיל )לעיל ,הערה  ,(26עמ'  ;89צ' עוקשי' ,ויאבק איש עמו – גבולות החזונ
ופשרו' ,מגדימ כא ,תשנ"ד ,עמ'  ,24הערה .3
 .35גמ אמ לא נקבל את הזיהוי של מחניימ בתל א ד'הב ונציינה צפונה משמ ,בח'רבת מחנה ,כמו ר'
אשתורי הפרחי ובעקבותיו אליצור וקיל )ראו לעיל ,הערה  ,(32טענתנו בדבר ני יונו של יעקב
להגיע ל'דרכ המלכ' נכונה ,שכנ גמ לדעה זו ברור שיעקב לא קיבל את הבשורה על בוא עשו אחיו
בהיותו בח'רבת מחנה אלא בהיותו על גדות היבוק ,ושמ גמ חצה את מחנהו ,כפי שמוכח מנ
הפ וקימ" :וַ ּיִ ָירא יַ ַעקֹב ְמאֹד ...וַ ּיַ ַחצ ֶאת ָה ָעמ ַא ֶשר ִאּתֹו ...וַ ּיָ ֶלנ ָשמ ַּב ַּליְ ָלה ַההּוא ...וַ ּיָ ָקמ ַּבּלַ יְ ָלה
הּוא ...וַ ּיַ ַעבֹר ֵאת ַמ ַע ַבר יַ ּבֹק" )ל"ב ,ז-כג( .כלומר ,כל המעשימ הללו של יעקב נעשו באותו לילה
במקומ שבו קיבל את בשורת השליחימ ,ושמ חצה את היבוק .נמצא שלשתי השיטות הנזכרות
בעניינ מיקומ העיר מחניימ יעקב חצה את היבוק באותו מקומ .אמנמ ,עדיפ לזהות את מחניימ עמ
תל א-ד'הב )מלבד הנימוקימ שהוזכרו לעיל ,הערה  ,(32משומ ששמ חצה יעקב את מחנהו והדבר
הולמ את השמ מחניימ.
 .36ישנה שיטה ייחודית המ בירה את חציית היבוק באופנ אחר .לדעת דה וו ) (De-Vauxונות
) ,(Nothיעקב חצה את היבוק מדרומ לצפונ ומשמ המשיכ ל וכות .ראו :אהרוני )לעיל ,הערה ,(31
טור  .806לפי שיטה זו נראה שחציית היבוק איננה בריחה אלא דווקא המשכ המ ע לארצ ישראל
ולמעברות הירדנ .אמנמ שיטה זו נראית תמוהה ,שהרי ברור שכיוונ הליכתו של יעקב היה מצפונ
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ברמ ,נייונ זה של יעקב להגיע לדרכ המלכ לא צלח במלואו .תכנית ההטעיה
שרקח נתקלה באירוע בלתי-צפוי – המאבק העלומ עמ ה'איש' .מאבק זה אילצ את
יעקב להתעכב באזור היבוק זמנ יקר עד לבואו של עשו .בינתיימ עשו צמצמ מרחקו
והפתיע את יעקב בפנואל ,כפי שמעיד הכתוב:
נּואל וְ הּוא צ ֵֹל ַע ַעל יְ ֵרכֹו
וַ ּיִ זְ ַרח לֹו ַה ֶּש ֶמש ַּכ ַא ֶשר ָע ַבר ֶאת ְּפ ֵ

)ל"ב ,לב(.

ומיד אחר ככ עשו מופיע:
ַאר ַּבע ֵמאֹות ִאיש וַ ּיַ ַחצ ֶאת ַהיְ ָל ִדימ ַעל ֵלָאה וְ ַעל
וַ ּיִ ָּשא יַ ַעקֹב ֵעינָ יו וַ ּיַ ְרא וְ ִהּנֵ ה ֵע ָשו ָּבא וְ ִעּמֹו ְ
)ל"ג ,א(.
ָר ֵחל וְ ַעל ְש ֵּתי ַה ְּש ָפחֹות

הביטוי "וַ ּיִ ָּשא יַ ַעקֹב ֵעינָ יו וַ ּיַ ְרא" מלמד על הפתעה .יעקב לא ציפה שעשו יגיע כל ככ
מהר עד פנואל .רק משנשא את עיניו וראה את חילו של עשו נשקפ לעברו הבינ את
מצבו האמתי .נראה שגמ עשו נטה מ'דרכ המלכ' לכיוונ נחל היבוק ולא המשיכ עד
למפגש הדרכימ בינ 'דרכ המלכ' והדרכ מערבה למעבר הירדנ ,ומשומ ככ הגיע מהר מנ
המשוער )על ידי יעקב( למחנה יעקב .עמ זאת ,אפ שיעקב לא הגיע לדרכ המלכ ,נראה
שהיה למהלכ ההטעיה שלו משקל כלשהו ,ודבר זה יכול להביר את השינוי הפתאומי
ביחו של עשו אל יעקב .הפגישה בינ יעקב לעשו התנהלה ברוח טובה ,לפחות על פני
השטח .המקנה הרב של יעקב ופניו המועדות לדרכ המלכ הפיגו קמעא את חששו של
עשו מפני כוונת יעקב להיכנ לארצ כנענ .התחבולה של יעקב הצליחה ,ועשו נטה
להאמינ שיעקב מתכוונ להישאר בעבר הירדנ מחמת היותו טוב למרעה .בככ מיושבת
התמיהה החמישית.
אמנמ עשו עדיינ אינו בטוח שאכנ כוונת יעקב היא להתיישב בעבר הירדנ
המזרחי ,על כנ ביקש עשו להשאיר עמ מחנה יעקב מעינ חיל מצב שרשמית היה אמור
להגנ על יעקב ,אכ לאמתו של דבר נועד לאפשר לעשו לעקוב אחר מעותיו של יעקב.
יעקב ,שמודע לכוונת עשו ,דוחה בנימו את הצעתו הנדיבה של עשו בטענה – " ַאדֹנִ י
י ֵֹד ַע ִּכי ַהיְ ָל ִדימ ַר ִּכימ) "...ל"ג ,יג(; אכ כוונתו האמתית בדחייה זו הייתה לאפשר לו
להתננ לארצ כנענ .בככ מיושבת התמיהה השישית.
כחלק מתרגיל ההטעיה שעורכ יעקב לעשו הוא מבליע בתוכ דבריו כמיח לפי
תומו את מחוז חפצו לכאורה:
אכה ַא ֶשר ְל ָפנַ י ְּול ֶרגֶ ל ַהיְ ָל ִדימ ַעד
יַ ַע ָבר נָ א ַאדֹנִ י ִל ְפנֵ י ַע ְבּדֹו וַ ַאנִ י ֶא ְתנַ ַה ָלה ְל ִא ִּטי ְל ֶרגֶ ל ַה ְּמ ָל ָ
ַא ֶשר ָאבֹא ֶאל ַאדֹנִ י ֵש ִע ָירה
)ל"ג ,יד(.

לדרומ ,ומדוע שיחזור חזרה צפונה? כמו כנ ,הדרכ הראשית מחרנ מגיעה צפונית ליבוק ולא
דרומית אליו ,ועל כנ חצייתו יכולה להיות רק בכיוונ דרומ.
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יעקב מנה להפיג את חששו של עשו בהודעתו שיעדו הוא שעיר 37.באופנ זה ניה
יעקב לנתק מעליו את הפיקוח ההדוק של עשו על מעשיו ,ואכנ ,עשו מוותר על הצעתו
ללוות את יעקב .בככ מיושבת התמיהה השביעית.
אפ לאחר שנפטר מעשו ידע יעקב שעשו עדיינ בוחנ את דרכו ,ועל כנ הוא פנה
לוכות והתיישב שמ .העיר וכות ,הנמצאת באזור פורה ,מהווה רקע הולמ לרושמ
שיעקב מנה להציג כלפי עשו – השתקעות באזורי המרעה של עבר הירדנ המזרחי.
לא לחינמ בוחר הכתוב לתאר בפירוט את השתקעות יעקב:
וְ יַ ַעקֹב נָ ַע ֻּכ ָֹתה וַ ּיִ ֶבנ לֹו ָּביִ ת ְּול ִמ ְקנֵ הּו ָע ָשה ֻּכֹת ַעל ֵּכנ ָק ָרא ֵשמ ַה ָּמקֹומ ֻּכֹות

)ל"ג ,יז(.

פוק זה מעלה מפר שאלות :מדוע יש צורכ לציינ שיעקב בנה בית ולמקנהו עשה
וכות ,מה באה התורה להשמיענו בככ? 38יתר על כנ ,על פי הפוק ,יעקב קורא את
שמ המקומ 'וכות' על שמ הוכות שעשה למקנהו .דבר זה מעורר תמיהה :מדוע הוא
קורא את שמ המקומ על שמ הוכות שעשה לצאנו ולא על שמ ביתו שבנה שמ? האמ
הוכות לצאנו חשובות יותר מביתו? 39על כורחכ אתה אומר ,שעיקר ישיבת יעקב
ָאכימ
 .37מהמילימ " ַעד ַא ֶשר ָאבֹא ֶאל ַאדֹנִ י ֵש ִע ָירה" ,וכנ מהפוק הפותח את הפרשה "וַ ּיִ ְש ַלח יַ ַעקֹב ַמ ְל ִ
ַאר ָצה ֵש ִעיר ְש ֵדה ֶאדֹומ" ,משתמע כאילו עשו התגורר באותה תקופה בשעיר.
ָאחיו ְ
ְל ָפנָ יו ֶאל ֵע ָשו ִ
ולא היא ,שהרי רק לאחר התבות יעקב בארצ כנענ עזב עשו את הארצ לטובת הר שעיר מחמת
ריבוי מקנהו ,כפי שנאמר בהמשכ" :וַ ּיִ ַּקח ֵע ָשו ֶאת נָ ָשיו וְ ֶאת ָּבנָ יו וְ ֶאת ְּבנ ָֹתיו וְ ֶאת ָּכל נַ ְפשֹות ֵּביתֹו
ָאחיו"
וְ ֶאת ִמ ְקנֵ הּו וְ ֶאת ָּכל ְּב ֶה ְמּתֹו וְ ֵאת ָּכל ִקנְ יָ נֹו ַא ֶשר ָר ַכש ְּב ֶא ֶרצ ְּכנָ ַענ וַ ּיֵ ֶלכְ ֶאל ֶא ֶרצ ִמ ְּפנֵ י יַ ַעקֹב ִ
)ל"ו ,ו( .משמע אפוא שקודמ בואו של יעקב התגורר עשו בארצ כנענ .מהו אפוא פשר המשפט " ַעד
ַא ֶשר ָאבֹא ֶאל ַאדֹנִ י ֵש ִע ָירה"? רמב"נ )שמ( הביר שעוד קודמ ביאת יעקב לארצ כנענ כבש לו עשו
חלק משעיר והתמנה שמ לשר ההולכ עמ ארבע מאות איש ,אלא שאחר שהתיישב יעקב בארצ
כנענ פינה אותה עשו לגמרי ,כבש את שעיר כולה ועבר להתגורר שמ .וכנ כתב חזקוני )ל"ו ,ו(:
"וא"ת הרי בתחלת הפרשה כתוב 'ארצה שעיר שדה אדומ' ,אלמא שאפילו קודמ ביאת יעקב היתה
דירת עשו בארצ שעיר ,אלא י"ל בתחילה היה דר כאנ וכאנ ,ומשבא יעקב הלכ לו מכל וכל מארצ
כנענ לארצ שעיר" .ראו :י' קיל ,פירוש דעת מקרא לפר בראשית ב ,ירושלימ תש" ,עמ' תקכב
)בפירוש לל"ו ,ו(.
 .38ראו קושיית אור החיימ ל"ג ,יז" :ואמ תאמר :וכי בשביל שעשה שמ יעקב וכה יקרא למקומ כנ?
אולי כי עשה דבר חדש בחמלתו על המקנה ,מה שלא עשה כנ אדמ קודמ שיכינ וכה לבהמות,
ולשינוי חדש קרא המקומ עליו".
 .39חז"ל )מדרש שכל טוב ,מהד' בובר לג ,יז( פירשו שיעקב שהה בוכות י"ח חודש ,ומביר בעל
העמק דבר" :למדו חז"ל זה משומ שא"א לפרש כמשמעו שעשה למקנהו ממש כות ,דאינ צאנ
נדרש לזה כלל ,אלא לגדר .על כנ הפירוש הוא שעשה לעצמו ובניו כות לשני ימות הקיצ .ואחר
שכנ ע"כ הפירוש 'ולמקנהו עשה כות' – בשביל יבת מקנהו ,שמשומ הכי נתעכב כ"כ בדרכ...
הכל היה משומ מקנהו שהבינ שצריכימ לנוח" )העמק דבר לל"ג ,יז( .כלומר לדברי בעל העמק דבר
המקומ נקרא וכות משומ שיבת השתקעותו של יעקב הייתה עבור מקנהו ועל כנ נאלצ לעשות
וכות לעצמו )וככ גמ פירש בעל תורה תמימה ,שמ ,הערה יא( .אמנמ פירושמ דחוק שהרי בפוק
נאמר במפורש שיעקב בנה וכות עבור צאנו ,ובמדרש עצמו אמרו שיעקב בנה וכות לצאנו .ברמ,
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בוכות לא הייתה אלא משומ צאנו .זו הייתה השתקעות למראית עינ בלבד .היא
נועדה להראות לעשו שיעקב מתכוונ להשתקע בעבר הירדנ המזרחי כדי לעבוד את
צאנו .זו היבה שהתורה מאריכה שלא כדרכה בתיאור אופנ השתקעותו של יעקב ,וככ
גמ מובנ מדוע יעקב קורא למקומ דווקא על שמ הוכות שעשה לצאנו .כל זאת כחלק
מנ הרושמ שיעקב ביקש ליצור עבור עשו.
התיישבותו של יעקב בוכות לא ארכה זמנ רב .מלכתחילה כוונתו הייתה רק
להפיג את חשש עשו מככ שהוא עומד להיכנ לארצ ישראל .על כנ משנוכח יעקב
לדעת שעשו האמינ להתיישבות מדומה זו והיר את עינו הבוחנת מתנועותיו ,החליט
יעקב שהגיעה שעת הכושר להיכנ לארצ.
דומני שגמ הפוק המתאר את בואו של יעקב לשכמ רומז לדברינו:
וַ ּיָ בֹא יַ ַעקֹב ָש ֵלמ ִעיר ְש ֶכמ ַא ֶשר ְּב ֶא ֶרצ ְּכנַ ַענ ְּבבֹאֹו ִמ ַּפ ַּדנ ַא ָרמ וַ ּיִ ַחנ ֶאת ְּפנֵ י ָה ִעיר

)ל"ג ,יח(.

הפוק מתאר רק את ביאתו של יעקב לשכמ )"וַ ּיָ בֹא יַ ַעקֹב ָש ֵלמ"( אכ לא את עקירתו
מוכות .התורה אינה כותבת 'וילכ יעקב ויבוא לשכמ' או 'ויע יעקב ,'...ודבר זה אינו
שכיח במקרא 40.ייתכנ שבככ רומז הפוק שההתיישבות בוכות הייתה חנייה לצרכימ
טקטיימ בלבד ,כפי שביארנו ,עד שאינ צורכ לציינ את עקירתו של יעקב מוכות41.
עד כאנ עמדנו על יבה אחת שבגינה התיישב יעקב בוכות ,והיא רצונו להטעות
את עשו .יבה חשובה נופת להתיישבות בוכות היא שהיישוב וכות מוכ למעבר
הגבול באדמ העיר ועל כנ נחשב מקומ אטרטגי ונוח לחדירה זריזה לארצ ישראל42,
לדברינו ,שעיקר מטרת יעקב הייתה להציג בפני עשו התיישבות קבע עבור צאנו ,ניתנ לתרצ את
קושיית בעל העמק דבר ולהביר שהוכות נעשו בכוונה תחילה לצורכ הצאנ הגמ שאינ הדבר
מקובל ,זאת כדי להציג בפני עשו מצג של התיישבות קבע עבור המקנה .ככ יוכל עשו להאמינ
שכוונת יעקב היא להתנחל בעבר הירדנ המזרחי משומ צאנו.
 .40המקרא מציינ בדרכ כלל את עזיבת המקומ הקודמ בדרכ אל היישוב החדש ,לעתימ תוכ אזכור שמו
של המקומ הקודמ ,ולעתימ ללא אזכורו בפירוש .להלנ כמה דוגמות לככ :אצל יעקב – "וַ ּיֵ ֵצא יַ ַעקֹב
ָארצ ָלבֹוא ֶא ְפ ָר ָתה" )ל"ה ,טז(; וכנ שמ ,ה;
ִמ ְּב ֵאר ָש ַבע" )כ"ח ,י(; "וַ ּיִ ְעּו ִמ ֵּבית ֵאל וַ יְ ִהי עֹוד ִּכ ְב ַרת ָה ֶ
ַאב ָרמ וַ ּיָ בֹא וַ ּיֵ ֶשב ְּב ֵאלֹנֵ י ַמ ְמ ֵרא" )י"ג ,יח(;
אצל אברהמ – "וַ ּיַ ְע ֵּתק ִמ ָּשמ ָה ָה ָרה" )י"ב ,ח(; "וַ ּיֶ ֶא ַהל ְ
ּצֹוער" )י"ט ,ל(; אצל יצחק – "וַ ּיֵ ֶלכְ ִמ ָּשמ
ַאב ָר ָהמ" )כ' ,א(; אצל לוט – "וַ ּיַ ַעל לֹוט ִמ ַ
"וַ ּיִ ַּע ִמ ָּשמ ְ
יִ ְצ ָחק" )כ"ו ,יז(; אצל בני ישראל – "וַ ּיִ ְעּו ִמ ֻּּכֹת וַ ּיַ ַחנּו ְב ֵא ָתמ" )שמות י"ג ,כ(; ובפרשת מעי –
"וַ ּיִ ְעּו ...וַ ּיַ ַחנּו" )במדבר ל"ג(.
 .41באמת לדעת חז"ל )בראשית רבה פרשה עח טז ,מהד' תיאודור אלבק עמ'  ;936מגילה יז ע"א(
יעקב עשה בוכות שמונה עשרה חודש בלבד.
 .42העיר וכות שוכנת בעמק וכות .אזור זה הנו מישורי והוא מתחבר ל" ֶּד ֶרכְ ְמבֹוא ַה ֶּש ֶמש" ,היא נחל
תרצה )ואדי פרעה( בעבר הירדנ המערבי ,העולה לעיר שכמ .דרכ זו היא היחידה שמתפתלת בינ
הרי שומרונ ולבופ עולה להר כביר ולהר עיבל .ראו :אילנ )לעיל ,הערה  ,(32עמ'  ;147-146אליצור
וקיל )לעיל ,הערה  ,(26עמ'  .121דרכימ אחרות להגיע לשכמ מאזור הירדנ קשות ומובכות הרבה
יותר בגלל חגורת ההרימ הוגרת על העיר שכמ ממזרח .מתבר אפוא שאמ יעדו של יעקב הוא
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ואכנ ,יעקב ניצל קרבה זו ונכנ לארצ ישראל בחיפזונ 43.ככ מובנ מדוע בואו של יעקב
לשכמ מתואר בפ וק כהתחמקות ממאבק או מפורענות כלשהי – "וַ ּיָ בֹא יַ ַעקֹב ָש ֵלמ
ִעיר ְש ֶכמ" )ל"ג ,יח( .תיאור זה מלמד על החיפזונ שבעקירת יעקב מ וכות לשכמ.
יעקב חשש מפני התנגדות של עשו שתמנע הימנו את הכני ה לארצ ,ועל כנ חמק
במהירות מ וכות הקרובה יח ית אל עבר העיר שכמ מנ העבר השני של הירדנ.
זהו תרגיל הה חה שרקמ יעקב כדי להימנע מעימות עמ עשו על הכני ה לארצ.
בככ מיושבות התמיהות השמינית והתשיעית.
חששו של עשו מיצחק אביו
לא נותר לנו עתה אלא לנ ות ולהבינ :מדוע לא יכול היה עשו לפגוע ביעקב לאחר
כני תו לארצ כנענ – מדוע הייתה ארצ כנענ מעינ מקלט ליעקב ,וכיצד היה יעקב מוכ
ובטוח שאמ יעלה בידו להיכנ לארצ כנענ לא יוכל עוד עשו להתנכל לו? דומני שניתנ
להציע שני ה ברימ לככ ,האחד פוליטי והאחר צבאי:
מבחינה פוליטית – עשו חשש מפני יצחק אביו .כפי שביארנו לעיל ,עשו לא ויתר על
ירושת הארצ .הוא קיווה שיצחק יעביר את ברכת הארצ אליו ,כפי שמוכח מנישואיו
עמ מחלת בת ישמעאל .משומ ככ לא העז לפגוע ביעקב בדרכו לארצ ישראל ,שמא
יגיע הדבר לאוזני יצחק ועשו יאבד ופית את ה יכוי לשינוי בעמדתו ביח לברכת
הארצ .מאותה יבה נמנע עשו מלפגוע ביעקב גמ לאחר ישיבתו של יעקב בשכמ.
פגיעה ביעקב בארצ ישראל מוכ למקומ מושבו של יצחק עלולה הייתה להיחשב
כהתר ה חמורה ביצחק.
מבחינה צבאית – לאחר הגיעו לארצ ישראל החל יעקב להיאחז בה וליצור בריתות עמ
אנשי הארצ .ככ אנו מוצאימ שיעקב נאחז והתב בעיר שכמ עד שהייתה " ִח ַּתת
שכמ ,הוא יעדיפ להיכנ לארצ דרכ עמק וכות ,כדי שיוכל להגיע בנקל לשכמ דרכ מעבר הירדנ
באדמ העיר.
 .43נראה שגמ בפר הישר מתוארת התיישבות יעקב ב וכות כהתיישבות א טרטגית שנועדה
לאפשר לו חדירה זריזה לארצ ישראל .את ירובו של יעקב להצעת הליווי של עשו מ ביר פר
הישר ככ" :ויעקב אמר כדבר הזה אל עשו למענ הרחיק מעליו את עשו ואת כל אנשיו ואחר ילכ
יעקב בית אביו ארצה כנענ ...ויעקב וכל אשר לו הלכ ביומ ההוא עד קצה ארצ כנענ בגבולה וישב
שמ ימימ" )פר הישר ,ירושלימ תשמ"ז ,דפ נ ע"ב(.
פר הישר הנו חיבור המ פר את ההי טוריה של עמ ישראל מתקופת האבות ועד תקופת
השופטימ .ה פר הוא שכתוב של המקרא עמ תו פות והשמטות ,ומקורותיו המ מדרשימ ,אגדות
התלמוד ,פר יויפונ ו יפורימ שעברו במ ורת .מחברו הוא אנונימי .ה פר נדפ לראשונה
בוונציה בשנת  .1625בהקדמה ל פר טוענ המדפי שה פר הינו קדומ ,מימי הבית השני ,ומביא
אגדה אודות גלגוליו של ה פר עד שהגיע לידיו .אמנמ חוקרימ בני זמננו משערימ שה פר נכתב
בתקופה מאוחרת יותר.
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יהמ" )ל"ה ,ה( .בנופ ,מתבר שקל הרבה יותר
יבֹות ֶ
ֶאל ִֹהימ ַעל ֶה ָע ִרימ ַא ֶשר ְ ִב ֵ
להתקיפ מחנה הנמצא בדרכ מאשר לתקופ מחנה היושב כבר במקומו ומבו כל
צורכו .עשו הבינ שלאחר בוא יעקב לארצ ישראל יקשה עליו לגרשו ,ומשומ ככ ניה
בכל כוחו למנוע את כנית יעקב לארצ.
שתי היבות שצייּנו נזכרות בפירוש רמב"נ על הפוק "וַ ּיָ בֹא יַ ַעקֹב ָש ֵלמ":
ולפי דעתי אמר הכתוב כנ ,כי בוכות היה מתפחד מעשו ...ועד היותו בארצ כנענ לא שקט
לבו ,כי אז ידע שלא יגע בו כי אביו קרוב משמ ,או שיעזרוהו אנשי הארצ ,כי אביו נשיא
אלהימ בתוכמ ,או שזכות הארצ תצילהו ,ולכנ אמר עתה שבא שלמ אל ארצ מגורי אביו ,כי
)ל"ג ,לח(.
הצילו אלהימ בדרכ מכפ כל אויביו

הדיו של המאבק המוי בינ יעקב לעשו ,שנמשכ גמ לאחר עלייתו של יעקב לארצ
ישראל ,עולימ מתוכ הפוק המתאר את ויתורו של עשו על הארצ:
וַ ּיִ ַּקח ֵע ָשו ֶאת נָ ָשיו וְ ֶאת ָּבנָ יו וְ ֶאת ְּבנ ָֹתיו וְ ֶאת ָּכל נַ ְפשֹות ֵּביתֹו וְ ֶאת ִמ ְקנֵ הּו וְ ֶאת ָּכל ְּב ֶה ְמּתֹו
וְ ֵאת ָּכל ִקנְ יָ נֹו ַא ֶשר ָר ַכש ְּב ֶא ֶרצ ְּכנָ ַענ וַ ּיֵ ֶלכְ ֶאל ֶא ֶרצ ִמ ְּפנֵ י יַ ַעקֹב ִ
כּושמ ָרב
ָאחיוִּ .כי ָהיָ ה ְר ָ
)ל"ו ,ו-ז(.
יהמ
יהמ ָל ֵשאת א ָֹתמ ִמ ְּפנֵ י ִמ ְקנֵ ֶ
גּור ֶ
ִמ ֶּש ֶבת יַ ְח ָּדו וְ לֹא יָ ְכ ָלה ֶא ֶרצ ְמ ֵ

פוקימ אלו קובעימ שעשו עזב את ארצ ישראל מפני יעקב אחיו .כלומר ,זו לא הייתה
עזיבה מתוכ רצונ מלא אלא מתוכ כורח .אילו פינה יעקב את הארצ היה הדבר מב
קורת רוח לעשו ,אכ מכיוונ שיעקב ירב לעשות כנ לא נותרה לעשו בררה אלא
לעזוב 44.מכאנ אנו למדימ שני דברימ :ראשית ,כשמ שהייתה אימתו של עשו מוטלת
 .44בינ המפרשימ ישנה מחלוקת מדוע עזב עשו את ארצ כנענ .לדעת רובמ עשו עשה כנ מטעמי נוחות
)כמו שפירש רש"ר הירש על פוק ל"ו ,ו ]לעיל ,הערה  ,9עמ' ש[ ,שעשו רצה להשתחרר
מהשפעתו המורית של יעקב אחיו( או מטעמימ דתיימ ,כמו ברכת יצחק ליעקב )רש"י ,רמב"נ,
חזקוני ועוד( ,אכ לא מחמת החשש מפני יעקב .אולמ על פי יונתנ עשו פינה את הארצ מפני אימתו
של יעקב אבינו .הדבר רומז כנראה למורת הידועה מהפרימ החיצוניימ על המלחמה שהתקיימה
בינ יעקב לעשו )ראו בהערה הבאה( .גמ המפרשימ שעשו פינה את הארצ שלא מחמת פחד מודימ
כּושמ ָרב ִמ ֶּש ֶבת יַ ְח ָּדו" .לדעת רש"ר
שעשה זאת מחור בררה ,וכפי שמוכיח הפוק " ִּכי ָהיָ ה ְר ָ
הירש ,למשל ,הבור שעשו עזב את הארצ כדי שלא להישאר תחת השפעתו המורית של יעקב,
עדיינ התנאימ החיצוניימ המ שהיו היבה המכריעה" :עמ זה לא היה עושה כנ אילו התנאימ
החיצוניימ היו מאפשרימ את שבתמ יחד .אכ דבר זה לא היה אפשר ,מפני מקניהמ" )שמ( .גמ
בדעת רמב"נ )ל"ג ,ז( מוכח ,שברכת יצחק ליעקב היא הטעמ לככ שעשו לא נלחמ ביעקב על הארצ
אלא פינה אותה והלכ לשעיר ,אכ הנימוק שבגינו עזב היה חור מקומ למקנה .על כנ נראה שלכל
הדעות עזיבתו של עשו נעשתה מחור בררה ומלמדת שאפ לאחר הודאתו לכאורה לאחיו על
הברכות ,מעולמ לא ויתר מרצונו על ארצ ישראל .הפירוש היחיד שמצאתי שלפיו עשו פינה את
הארצ לאחר שוויתר עליה בלב שלמ מצוי במאמרו של ל' גינת' ,והיה כאשר תריד' ,בית מקרא
קכד ,תשנ"א ,עמ'  .90-84לדעתו עשו פינה את ארצ כנענ קודמ שובו של יעקב מחרנ ,ופוק זה
)ל"ו ,ו( מתאר את הזמנ שקדמ לתחילת פרשת וישלח .גינת מוכיח זאת מככ שיעקב שולח לעשו
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על יעקב ,ככ הייתה אימתו של יעקב מוטלת על אחיו .שנית ,אנו למדימ על מתח
שהתקיימ ביניהמ על אודות ירושת הארצ 45,אפילו לאחר שהודה עשו ליעקב על
הברכות באמרו "יְ ִהי ְלכָ ַא ֶשר לָ כְ " )ל"ג ,ט(46.

מלאכימ אל שעיר ,ומשמע שעשו כבר ישב במקומ זה )ראו לעיל ,הערה  .(37לדעתו ,היבה
שבגינה פינה עשו את ארצ כנענ הייתה השלמתו המוחלטת עמ ברכת יצחק שהוריש את הארצ
ליעקב .דברימ אלו קשה להלממ בלשונ הפוק ,שהרי הכתוב קובע במפורש שעשו עשה כנ " ִּכי ָהיָ ה
יהמ" ,ובטעמ זה יש עניינ רק
יהמ ָל ֵשאת א ָֹתמ ִמ ְּפנֵ י ִמ ְקנֵ ֶ
גּור ֶ
כּושמ ָרב ִמ ֶּש ֶבת יַ ְח ָּדו וְ לֹא יָ ְכ ָלה ֶא ֶרצ ְמ ֵ
ְר ָ
לאחר שיעקב התיישב בארצ ישראל ,בדיוק כפי שלוט פינה את הארצ מפני אברהמ )י"ג ,ה-יב(.
ראו בהמשכ דבריו שנדחק מאוד בהבר פוק זה.
 .45בפרימ החיצוניימ – בפר היובלימ )ל"ו-ל"ז( וכנ בפר צוואת השבטימ )ט'( ,מתוארת מלחמה
גדולה שהתחוללה בינ יעקב לעשו לאחר מות יצחק .גמ במדרשי חז"ל המאוחרימ ישנו הד
למלחמה מעינ זו .ראו ילקוט שמעוני )וישלח רמז קלג ,הוצ' מוד הרב קוק עמ'  (84וכנ בראשית
רבתי )הוצ' מקיצי נרדמימ ,ירושלימ  ,1940פרשת וישלח עמ'  (162על הפוק "וַ ּיֵ לֶ כְ ֶאל ֶא ֶרצ ִמ ְּפנֵ י
ָאחיו" )בראשית ל"ו ,ו( .במדרשימ אחרימ וכנ בפר הישר מתואר המאבק של עשו ובניו עמ
יַ ַעקֹב ִ
בני יעקב בשעה שבאו לקבור את יעקב אביהמ ,וערעורו של עשו הוא על ירושת ארצ )ראו :פר
הישר ,לעיל ,הערה  ,43דפ צז ע"ב(.
המקור ממנו שאבו ילקוט שמעוני ,בראשית רבתי ופר הישר הינו מדרש 'ויעו' המכונה בפי
רמב"נ המובא להלנ 'פר מלחמות בני יעקב' .מדרש קצר זה הינו בנ שלושה פרקימ בלבד והוא
מפר את תוכננ של שלוש מלחמות בני יעקב ,האחת עמ אנשי נינווה ,השנייה עמ מלכי האמורי
והשלישית עמ עשו ובניו .זמנ חיבורו של המדרש מוערכ לתחילת ימי הגאונימ והוא כונ לתוכו
מורות קדומות מחז"ל וכנ מהפרימ החיצוניימ .ראו' :הקדמת המו"ל' ,מדרש ויעו או מלחמות
בני יעקב ,הוצ' יעקב בצלאל הכהנ לויטערבאכ ,וינה תרצ"ג ,עמ' רו-רז ,וכנ את מה שכתב הרב
מנחמ כשר )תורה שלמה ז ,ירושלימ חש"ד ,עמ' .(1370
מורת זו על מלחמה בינ יעקב לעשו ,גמ אמ איננה מדויקת ,כמו שפקפק באמתותה רמב"נ )ל"ד,
י"ג( ,מלמדת ,לכל הפחות ,על עוינות ואיבה נתרת שהיו קיימות בינ השניימ גמ לאחר
התפייותמ לכאורה .מתח זה קשור לירושת ארצ ישראל ומלמד שעשו לא התייאש מירושה זו.
 .46ראו רש"י שמ.
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