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 Â˘ÚÂ ·˜ÚÈ – ÌÂ„‡Â Ï‡¯˘È
 

בספר במדבר כ מסופר על פניית משה לאדום בבקשה לאפשר את מעבר בני ישראל לארץ כנען דרך 
ארצם של בני אדום, ועל המענה השלילי שקיבל. כבר בקריאה שטחית בולטת העובדה, שהסיפור רומז 

לסיפור אחר, כלומר: למפגש בין יעקב לעשו בבוא יעקב מחרן. 
 מילות מפתח משותפות קוראות להבחין בדמיון שני הסיפורים, מילים כמו: "וישלח יעקב מלאכים" -  

"וישלח משה מלאכים", "אחיו" – "אחיך", "לקראתך" – "לקראתך", "יעבר" – "נעברה", השורש 'הלך' 
ומילית הבקשה "נא" הרווחת בשני הסיפורים.1 גם השמות שבהם מכונים המשתתפים בספר במדבר, 
רומזים לאירועים בספר בראשית: "ישראל" – על שם "כי שרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל" (בר' לב 

כט), ו"אדום" - "על כן קרא שמו אדום" (בר' כה ל).2  
נציג את המקראות זה בצד זה (סיפור יעקב – באופן חלקי). 

  

                                                 
1     ראה במד' כא כב, כאשר פונה ישראל בבקשה דומה לסיחון מלך האמורי, נעדרת מילית זו.  

2     השווה לתיאור המקביל בדברים ב, שם מכונה אדום: " בני עשו הישבים בשעיר" (פסוקים ד, ח, כט).  
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 ·Ï ˜¯Ù ˙È˘‡¯·
 ‡ ·Ï˘

 ÂÈÁ‡ לפניו אל עשו ÌÈÎ‡ÏÓ יעקב ÁÏ˘ÈÂ  (ד)
 .ÌÂ„‡ ארצה שעיר שדה

(ה)  ויצו אתם לאמר כה תאמרון לאדני לעשו כה 
אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה. 

 ‰ÁÙ˘Â „·ÚÂ Ô‡ˆ ¯ÂÓÁÂ ¯Â˘ ÈÏ È‰ÈÂ  (ו)
ואשלחה להגיד לאדני למצא חן בעיניך. 

(ז)  וישבו המלאכים אל יעקב לאמר באנו אל אחיך 
 ˘È‡ ˙Â‡Ó Ú·¯‡Â Í˙‡¯˜Ï אל עשו וגם הלך

 .ÂÓÚ
 
 
 

 

 Î ˜¯Ù ¯·„Ó·
 ‡ ·Ï˘

 ÌÂ„‡ מקדש אל מלך ÌÈÎ‡ÏÓ משה ÁÏ˘ÈÂ (יד)
כה אמר ‡ÍÈÁ ישראל אתה ידעת את כל התלאה 

אשר מצאתנו. 
(טו) וירדו אבתינו מצרימה ונשב במצרים ימים 

 .ÂÈ˙·‡ÏÂ ÌÈ¯ˆÓ ÂÏ ÂÚ¯ÈÂ רבים
 Í‡ÏÓ ÁÏ˘ÈÂ ÂÏ˜ ÚÓ˘ÈÂ '‰ Ï‡ ˜ÚˆÂ (טז)
ÌÈ¯ˆÓÓ Â‡ˆÈÂ והנה אנחנו בקדש עיר קצה 

גבולך. 
(יז) Ú·¯‰ נא בארצך לא נעבר בשדה ובכרם ולא 
נשתה מי באר דרך המלך ÍÏ לא נטה ימין 

 .ÍÏÂ·‚ ¯·Ú ושמאול עד אשר
 ·¯Á· פן È· ¯·Ú˙ (יח) ויאמר אליו אדום לא

 .Í˙‡¯˜Ï אצא
 

 
 

 
 · ·Ï˘

 

(יז) ויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו ויאמר אל עבדיו 
עברו לפני ורוח תשימו בין עדר ובין עדר. 

(יח) ויצו את הראשון לאמר כי יפגשך עשו אחי 
ושאלך לאמר למי אתה ואנה תלך ולמי אלה לפניך.
(יט) ואמרת לעבדך ליעקב מנחה הוא שלוחה 

לאדני לעשו והנה גם הוא אחרינו. 
 

 ‚Ï ˜¯Ù ˙È˘‡¯·
 

(ח) ויאמר מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי 
ויאמר למצא חן בעיני אדני. 

(יא) קח נא את ברכתי אשר הבאת לך כי חנני 
 .Á˜ÈÂ Â· ¯ˆÙÈÂ אלהים וכי יש לי כל

 .Í„‚Ï ‰ÎÏ‡Â ‰ÎÏÂ (יב) ויאמר נסעה
(יד) ÚÈ·¯ נא אדני לפני עבדו ואני אתנהלה לאטי 
Ï‚¯Ï המלאכה אשר לפני Ï‚¯ÏÂ הילדים עד אשר 

אבא אל אדני שעירה. 
 .‰¯ÈÚ˘ ÂÎ¯„Ï Â˘Ú ‡Â‰‰ ÌÂÈ· ·˘ÈÂ (טז)

 ...‰˙ÎÒ ÚÒ ·˜ÚÈÂ (יז)
 

 
 · ·Ï˘

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(יט) ויאמרו אליו בני ישראל במסלה נעלה ואם 
מימיך נשתה אני ומקני ונתתי מכרם רק אין דבר 

 .‰¯·Ú‡ ÈÏ‚¯·
 ÌÚ· Â˙‡¯˜Ï ויצא אדום ¯·Ú˙ ‡Ï (כ) ויאמר

 .‰˜ÊÁ „È·Â „·Î
 
 
 

 ËÈÂ ÂÏ·‚· נתן את ישראל עבר ÌÂ„‡ Ô‡ÓÈÂ (כא)
 .ÂÈÏÚÓ Ï‡¯˘È

 
 

יש עוד להעיר, כי אף תגובת אדום מנוסחת כך, שתזכירנו פרט מיוחד השייך לעילת הסכסוך בין האחים: 
"לא תעבר בי פן בחרב אצא לקראתך" – "ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבד והיה כאשר תריד ופרקת עלו 

מעל צוארך" (בר' כז מ). 
הדמיון הלשוני תואם ומדגיש דמיון ענייני בעלילת הסיפורים, ואלה חלק מנקודות הדמיון: 

 1) ישראל מיטלטל בדרכים, אדום קבוע במקומו. 
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 2) יש ניתוק בין ישראל לאדום לפרק זמן ארוך.  
 3) איום על ישראל ממעשי איבה של אדום. 

 4) פעולת התקרבות יזומה ע"י ישראל. 
 5) נסיון מציאת חן למימוש ההתקרבות. 

 6) סקירה היסטורית כבסיס לבקשה. 
 7) הסתייגות אדום מן הקירבה.3 

 8) הפצרה חוזרת ונשנית מצד ישראל. 
 9) ניתוק המגע, בעיקר ברצון ישראל.4 

 
אולם הדמיון המשמעותי ביותר הוא אופי הסקירה ההיסטורית בפי יעקב-ישראל. בשני הסיפורים אין 
בסקירת העבר כל קשר לבקשה הבאה בעקבותיה: אם יעקב שהה אצל לבן והיו לו שור וחמור ועבד 
ושפחה, מדוע עליו להגיד זאת לעשו, וכיצד יביא הדבר למציאת חן בעיני עשו? ואם ישראל היו עבדים 
מעונים במצרים, כיצד הדבר מצדיק את בקשת המעבר בתחום אדום? – בשני המקרים אין לאירועי 
העבר כל נגיעה לנמען הבקשה, ואין קשר הגיוני בין ההנמקה לבין הבקשה, שלא כמו בשופטים יא, 

בסכסוך בין ישראל לעמון (לא במקרה –הפטרת פרשת 'ֻחקת'). 
 

בשופטים יא רואים אנו בבירור, כי שני הצדדים המתדיינים מעוררים רק את אירועי העבר שיש להם 
נגיעה למקור הסכסוך, ואף כשיפתח מזכיר מעשים שבין עם ישראל לעם אחר, כלומר: יחסיו עם אדום 
ומואב, מעשים אלה באים להאיר את מכלול התמונה ולחזק את הטענות הישירות נגד עמון. לא כן הדבר 
בסיפורים הנידונים לעיל, בבראשית ובבמדבר, והשאלה המתבקשת היא, האם יש הסבר אחד לתופעה 

הייחודית להם והמשותפת לשניהם.  
 

דרך מעניינת בפירוש התופעה  מוצעת  במדרשי חז"ל. מדרשים אלה מוצאים באמירות ההיסטוריות 
רמיזות הקושרות את נמעני הבקשות לאירועים המתוארים: 

 
 

 ‰ ÔÓÈÒ ÁÏ˘ÈÂ ˙˘¯Ù (¯·Â·) ‡ÓÂÁ˙ ˘¯„Ó
 

"עם לבן גרתי" - לא הגיעני אחת מן הברכות 
שברכני אביך, אביך ברכני "ויתן לך האלהים 
מטל השמים ומשמני הארץ" (בר' כז כח), ואני 
אין בידי אחת מהן, אלא "ויהי לי שור וחמור 
צאן", שאינו לא מן השמים ולא מן הארץ; כלום 
אתה שונא אותי, אלא בשביל הברכות, (עדיין 

לא הגיעני אפילו אחת). 

 
 ·È ÔÓÈÒ ˙˜Á ˙˘¯Ù (‡˘¯Â) ‡ÓÂÁ˙ ˘¯„Ó

 
"אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו" - אמרו 
לו: אתה ידעת, כשאמר הקב"ה לאברהם: "ידוע 
תדע כי גר יהיה זרעך" (בר' טו יג), אנו נשתעבדנו 
ואתה בן חורין, וירדו אבותינו וכל אותו הענין. 
משל למה הדבר דומה? לשני אחים שיצא שטר 
חוב על זקניהם, פרע אותו אחד מהם, לימים 
התחיל לשאול חפץ מאחיו, אמר לו: אתה יודע 
שאותו חוב שפרעתי על שנינו היה, ואני הוא 
שפרעתיו, לכך אל תחזירני מן חפצי שאני שואל. 

 
 
 

לפי שני המדרשים, יעקב וישראל, אכן באים בטענות אל עשו ואדום מכוח האירועים שנזכרו, אלא 
שהדברים מרומזים בלבד. יעקב מוחה על שנאת-חינם המתמשכת של עשו, ועל כן הוא תובע, למעשה, 
את זכותו לשוב בשלום אל בית אביו; וישראל מוחים על שלוות ההשקט של עשו בניגוד לקשי גורלם, 
ועל כן בזכות, ולא בחסד, מבקשים הם את רשות המעבר. על ידי פירושים אלה, נעשו הסיפורים דומים 

                                                 
3     יעקב מבין את תשובת המלאכים: "באנו אל אחיך אל עשו וגם ׂהלך לקראתך וארבע מאות איש עמו", כתגובה 

שלילית לבקשת מציאת החן, על כן: "ויירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים 
לשני מחנות. ויאמר אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה" (בר' לג ח-ט).  

4     אמנם אדום מאיים על ישראל, אך ישראל היה יכול לבחור בפעולות איבה במקום לסגת מדרישתו. 
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לסיפור יפתח ובני עמון מחמת הקשר ההדוק יותר בין ההיסטוריה לבין העימות העכשווי, אולם ברור 
שלא לפשט נתכוונו, ואף נימת התחנונים וההשפלה העצמית נעשים ע"י כך בלתי מובנים כלל. 

  
נציע עתה הסבר, שיש בו כדי לענות על התמיהות שהעלינו.  

בשני הקטעים עניין לנו באמירות מרומזות ומרמזות, והיוזם את המגעים, יוצר מאזן עדין ביותר של 
קירוב וריחוק, הרתעה מניסיון תוקפנות נגדו מחד, וביטול חשש מתוקפנותו הוא מאידך, וכל זה מבלי 

לומר את הדברים במפורש. 
בבראשית – יעקב חושש מנקמנותו של עשו אחיו על לקיחת הברכה במרמה, אלא שאין זה נבון לבטא 
חשש זה בפירוש: הן עברו כבר כעשרים שנה מיום המעשה, וייתכן מאוד שאבק הזמן עמעם את להט 
הרגשות. מדוע א"כ לעורר מתרדמה את כלב השנאה?5 מן הצד השני, לא ניתן להתעלם מן האפשרות 
שעשו "עברתו שמרה נצח",6 על כן מָחכמה יעשה יעקב, אם ירמוז לעשו כי אין הוא חסר אונים ואינו 
חושש מעימות אלים, אך אין ברצונו ליצור עימות זה. וכך צריך להבין את המסר החבוי בדברי יעקב: 
העובדה שאני הוא היוזם את המפגש בינינו מלמדת, שאיני חושש ממך; ואם ַתקשה: והלוא נחבאת 
מפחד זה עשרים שנה? אענה לך, כי נמנע ממני מלראותך לא מפחדי ממך, אלא משום שהייתי טרוד 
בצבירת נכסים אצל לבן במרחקים, "ואחר עד עתה". אשר לך, אין אתה צריך לחשוש שמא אקיים בך 

'הבא להורגך השכם להורגו', כי שולח אני לך משלחת זאת "למצא חן בעיניך".  
את המסר הזה, במשמעותו הכפולה, יחדד יעקב בפעולותיו הבאות, כאשר ישלח לפניו אל עשו עדרים 
גדולים במרווחים גדולים, ודברי הכנעה לעשו בפי עבדיו האחראים לעדרים. אך יחד עם הצגת הנכנעות  
יש כאן גם מפגן ָעצמה, כנרמז  מגודל התשורה: אדון עדרי הצאן, הבקר, החמורים והגמלים, הוא גם 

אדון לעבדים רבים, מקנת כספו וילידי ביתו, ובעזרתם ניתן להביס בנקל גדוד צבא! 7 
 

בני ישראל היוצאים ממצרים עומדים גם הם בפני בעיה לא קלה: כל זמן שסבבו בארץ ישימון, היה 
ביכולתם להתמודד עם התקפות של נודדי מדבר אחרים, אולם עתה הם קרבים לתחום המושב של עמים 
אחרים, והראשון שבהם אדום. מן המפורסמות היא איבתם של יושבי הקבע אל שוכני אוהלים, בשל 
הסכנה המתמדת הנשקפת להם,8 ולא מן הנמנע הוא שבני אדום, האמונים עלי חרב, ֵיצאו לקדם את 
הרעה הנשקפת לארצם, ולא ימתינו עד לפלישה הצפויה. כדי למנוע מתקפה עליהם, פונים בני ישראל 
בבקשה שאין לה כל סיכוי להיענות, אך היא בחזקת התגרות גלויה. אין אומה שתסכים מרצונה הטוב כי 
יעוטו עליה המוני גייסות זרים, אף אם כרוכה הבטחת תשלום בבקשת המעבר. גם אדום גם מואב וגם 
ממלכת סיחון מסרבים להצעת ישראל, ובצדק. אולם מאותה סיבה, עשויה בקשה כזאת לעורר את 
האדומיים להתנפל על ישראל, שכן יראו בבקשה תואנה לפעולות איבה, כפי שאכן מתברר מנוהגם של 

                                                 
5    בביטוי זה הלכתי בעקבות המדרש בבראשית רבה (וילנא) פרשה עה ג : וישלח יעקב - ר"ה פתח: "מחזיק באזני כלב 

עובר מתעבר על ריב לא לו" (משלי כו יז). שמואל בר נחמן אמר: משל לארכי לסטים שהיה ישן בפרשת דרכים, עבר 
חד ושרי מעיר ליה, א"ל: קום לך דבישא שכיח הכא, קם ושרי מקפח ביה, א"ל: ניער בישא, א"ל: דמיך הוה 
ועוררתניה. כך אמר לו הקב"ה: לדרכו היה מהלך, ואתה משלח אצלו ואומר לו: "כה אמר עבדך יעקב". רבי יהודה 
ברבי סימון פתח: "מה תאמרי כי יפקוד עליך ואת למדת אותם עליך אלופים לראש" (יר' יג כא) - אמר לו הקב"ה: 

לדרכו היה מהלך, ואתה משלח אצלו ואומר לו "כה אמר עבדך יעקב".  
6    כדברי הנביא, עמוס א יא.  

7  ראה בראשית יד יד-טו: "וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות וירדף עד דן. 

ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק".  
8  ראה שופ' ו ב-ה:  

   ותעז יד מדין על ישראל. מפני מדין עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בהרים ואת המערות ואת המצדות. והיה 
אם זרע ישראל ועלה מדין ועמלק ובני קדם ועלו עליו. ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ עד בואך עזה ולא 
ישאירו מחיה בישראל ושה ושור וחמור. כי הם ומקניהם יעלו ואהליהם יבאו ובאו כדי ארבה לרב ולהם ולגמליהם 

אין מספר ויבאו בארץ לשחתה. 
 
 

הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע. הוא מופיע באינטרנט באתר המידע של אוניברסיטת בר-אילן בכתובת:  
http://www.biu.ac.il/JH/Parasha. כדי להצטרף לרשימת המנויים בדואר האלקטרוני על דף פרשת השבוע, יש לפנות 
 sub parasha-l :אין לכתוב נושא למכתב. יש לכתוב שורה אחת בלבד, בגוף המכתב  .listserv@listserv.biu.ac.il :לכתובת

firstname lastname  כאשר  first-name  ו- last-name  הינם השם הפרטי ושם המשפחה של השולח.  
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בני ישראל כלפי סיחון (ראה במדבר כא ודברים ב)/ על כן מעטרים בני ישראל את בקשת המעבר 
בתיאור מסכנותם במצרים. תיאור העבדות והעינוי לא נועד לעורר רחמים, אלא תפקידו לרמוז שאין 
פניהם לאלימות, שכן כל המתכוון לתקוף או לפלס דרכו בכוח, מעוניין ליצור רושם של ָעצמה וגבורה 
ולא רושם של דלות כוח ורפיון ידיים. את הרושם הזה מגבירים התחנונים הנוספים לאחר הסירוב 
הראשון של אדום, בדומה לרושם שמעורר שלב הפעולה השני של יעקב. במקום לנקום את נקמת כבודם 
המושפל בשל הסירוב, משפילים ישראל את עצמם שוב על ידי הזמנת סירוב נוסף. מצד שני, עצם נקיטת 
היזמה והפנייה מרצון אל האדומיים משדרת חוזק וביטחון עצמי, כאומרים: אין אנו חוששים לעורר 
כלבים יֵשנים, ואם יהיה צורך, לא נתקשה להגן על עצמנו! נוסף לכך, יפה כוחה של הזכרת יציאת 
מצרים כדי לצנן את להט הקרב של חמומי מוח באדום, כי אם מצרים האדירה לא יכלה לעצור את זרם 

העבדים המתפרצים, מי היא אדום כי תצליח בכך? 
וכך עוברים בני ישראל בשלום משך ימים רבים בשולי מדינת אדום (ראה דב' ב א), ואין פוצה פה 
ומצפצף נגדם, ובעקבות בני אדום החרישו המואבים והעמונים, עד הגיע ישראל לגבול ממלכת סיחון, 

ורק שם התחיל עימות צבאי בהתאם לתכנון המוקדם של ישראל. 
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