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 בין יעקב לעשו
 

 הרשקוביץ יצחק
 

 

סיפור יעקב ועשו משמש מאז ומתמיד משאב מרתק לשאלות חינוכיות, מוסריות ומהותיות ביחס לנפשם של 
ואפשרות של בחירה חופשית מול דטרמיניזם. הסיבה לכך היא התחושה שמלכתחילה לא היה ילדים רכים 

 לעשו "סיכוי" לגדול כבן מובחר, מועדף ו"מוצלח" בעולם המושגים היהודי. היטיב לנסח את הדברים החזקוני
 בפירושו לפרשתנו )בראשית כה:כד(.

אבל כאן האחד איש שעיר והאחד איש חלק.  ,שהרי כל התאומים דומים זה לזה ,חסר יו"ד -והנה תומם 
למה נולדו אם כן עשו נולד ערל ויעקב נולד מהול. האחד אדמוני והאחד יפה. עשו חזיר ויעקב שה. 

קדש ישראל ' . וכתיב'ובית עשו לקש'שנאמר  ,לפי שאין קש בלא תבואה ואין תבואה בלא קש ?תאומים
 '. לה' ראשית תבואתו
עקב תאומים איננה אלא עובדה מקרית, שאיננה משקפת במאומה את היחס ביניהם. לאמור, היותם של עשו וי

עשו נולד כקליפה, שכל מהותה פסולת שנוצרת בעת יצירת ולד מושלם כיעקב אבינו. אולם, מנגד מהדהדים 
 ב(:-דבריו של רבינו הגדול הרמב"ם, שהתקומם נגד קביעות מסוג זה )הלכות תשובה ה: א

הרשות בידו. ואם רצה להטות  -נה, אם רצה להטות עצמו לדרך טובה, ולהיות צדיק רשות לכל אדם נתו
אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טפשי אומות ]...[  הרשות בידו -עצמו לדרך רעה, ולהיות רשע 

העולם ורוב גולמי בני ישראל, שהקב"ה גוזר על האדם מתחלת ברייתו להיות צדיק או רשע. אין הדבר 
א כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו, או רשע כירבעם. או חכם או סכל, או רחמן או כן! אל

אכזרי, או כילי או שוע. וכן שאר כל הדעות. ואין לו מי שיכפהו, ולא גוזר עליו, ולא מי שמושכו לאחד 
נמצא זה  -וכיון שכן הוא ]...[  נוטה לאי זו דרך שירצה -משני הדרכים. אלא הוא, מעצמו, ומדעתו 

החוטא הוא הפסיד את עצמו. ולפיכך ראוי לו לבכות, ולקונן על חטאיו, ועל מה שעשה לנפשו וגמלה 
 .רעה

האומנם הייתה לעשו היכולת לגדול במתכונת אחרת ולצמוח כאישיות  –אם כן, שומה עלינו לתהות בקול גדול 
חיובית ומועילה )בפרספקטיבה תורנית, כמובן(? דומני שהדרך הנכונה לבחון את הדברים תהיה בעיון דקדקני 

בחירי, כמובן(, ובהתבגרותם של האחים, באיתור המקבילות הפנימיות שבפסוקים אלה, -בסיפור הריונם )הלא
 לד(: -ן לכדי משנה סדורה )בראשית כה:כבוגיבוש

 
ְדרׁש ֶאת ה ֶלְך לִּ י ַותֵּ ה ֶזה ָאֹנכִּ מָּ ן לָּ ם כֵּ ּה ַוֹתאֶמר אִּ ְרבָּ ים ְבקִּ נִּ ְתֹרֲצצּו ַהבָּ  ’:)כב( ַויִּ

 
ְלֹאם יֶ ’ )כג( ַוֹיאֶמר ה דּו ּוְלֹאם מִּ רֵּ פָּ ְך יִּ ַעיִּ מֵּ ים מִּ ְטנְֵּך ּוְׁשנֵּי ְלֻאמִּ ם ְבבִּ ּה ְׁשנֵּי ֹגייִּ יר:לָּ עִּ ץ ְוַרב ַיֲעֹבד צָּ  ֱאמָּ

 
ְטנָּּה: ם ְבבִּ נֵּה תֹומִּ ֶלֶדת ְוהִּ ְמְלאּו יֶָּמיהָּ לָּ  )כד( ַויִּ

                                                        

 אילן.הרב ד"ר יצחק הרשקוביץ, מרצה במחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בר  
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ו: שָּ ְקְראּו ְׁשמֹו עֵּ ר ַויִּ עָּ י ֻכּלֹו ְכַאֶדֶרת שֵּ אׁשֹון ַאְדמֹונִּ רִּ א הָּ צֵּ  )כה( ַויֵּ

 
ו  שָּ ב עֵּ יו ְויָּדֹו ֹאֶחֶזת ַבֲעקֵּ א ָאחִּ ן יָּצָּ י כֵּ ם:)כו( ְוַאֲחרֵּ נָּה ְבֶלֶדת ֹאתָּ ים ׁשָּ שִּ ק ֶבן ׁשִּ ְצחָּ א ְׁשמֹו ַיֲעֹקב ְויִּ ְקרָּ  ַויִּ

 
ים: לִּ ב ֹאהָּ ם יׁשֵּ יׁש תָּ ֶדה ְוַיֲעֹקב אִּ יׁש שָּ ד אִּ ַע ַציִּ יׁש ֹידֵּ ו אִּ שָּ י עֵּ ים ַוְיהִּ רִּ ְגְדלּו ַהְנעָּ  )כז( ַויִּ

 
ה אֹ  ְבקָּ יו ְורִּ ד ְבפִּ י ַציִּ ו כִּ שָּ ק ֶאת עֵּ ְצחָּ  ֶהֶבת ֶאת ַיֲעֹקב:)כח( ַוֶיֱאַהב יִּ

 
יֵּף: ֶדה ְוהּוא עָּ ן ַהשָּ ו מִּ שָּ ֹבא עֵּ יד ַויָּ ֶזד ַיֲעֹקב נָּזִּ  )כט( ַויָּ

 
א ְׁשמֹו ֱאדֹום: רָּ ן קָּ י ַעל כֵּ יֵּף ָאֹנכִּ י עָּ ָאֹדם ַהֶזה כִּ ָאֹדם הָּ ן הָּ י נָּא מִּ נִּ יטֵּ ו ֶאל ַיֲעֹקב ַהְלעִּ שָּ  )ל( ַוֹיאֶמר עֵּ

 
ה ַכי ְכרָּ י:)לא( ַוֹיאֶמר ַיֲעֹקב מִּ ְתָך לִּ  ֹום ֶאת ְבֹכרָּ

 
ה: י ְבֹכרָּ ה ֶזה לִּ מָּ מּות ְולָּ ְך לָּ י הֹולֵּ נֵּה ָאֹנכִּ ו הִּ שָּ  )לב( ַוֹיאֶמר עֵּ

 
תֹו ְלַיֲעֹקב: ְמֹכר ֶאת ְבֹכרָּ ַבע לֹו ַויִּ שָּ י ַכיֹום ַויִּ ה ּלִּ ְבעָּ שָּ  )לג( ַוֹיאֶמר ַיֲעֹקב הִּ

 
י ו ֶלֶחם ּוְנזִּ שָּ ה:)לד( ְוַיֲעֹקב נַָּתן ְלעֵּ ו ֶאת ַהְבֹכרָּ שָּ ֶבז עֵּ ַלְך ַויִּ ם ַויֵּ קָּ ְׁשְת ַויָּ ים ַוֹיאַכל ַויֵּ ׁשִּ  ד ֲעדָּ

 
 

ירּולְ להלן המקבילות שמצאתי בכתובים, המלמדות על סודה של הפרשה: .1 עִּ ץ ְוַרב ַיֲעֹבד צָּ ְלֹאם ֶיֱאמָּ  – ֹאם מִּ
תֹו ְלַיֲעֹקב ְמֹכר ֶאת־ְבֹכרָּ ַבע לֹו ַויִּ שָּ   ַויִּ

ירש' עליוןמפי אמנם כבר נגזר  עִּ ץ ְוַרב ַיֲעֹבד צָּ ְלֹאם ֶיֱאמָּ שעשו יגרום לכך. בשום שלב , אך לא נגזר 'ְלֹאם מִּ
להית, אלא יוזמה אנושית. הגזירה עסקה ביחסים -א גזירה שהכריע הוא לאו דווקא שהדברמתגלה  מעשה זהמ

 כי מכר את בכורתו. הרב כבר אינו רב , לעומת זאת,כאן. צעיראת היעבוד  יישאר רב, אךרב הביניהם, אך עדיין 
 

ֶלֶדת .2 ְמְלאּו יֶָּמיהָּ לָּ מּות – ַויִּ ְך לָּ י הֹולֵּ נֵּה ָאֹנכִּ  הִּ
. אך ראייתו של עשו מפריכה נקודה זו, ות מולדות שישפיעו על גורל הילדיםהיה נדמה שמדובר בתכונ קודם

רואה הוא מעדיף חיי רגע, הנאה מידית, על פני בכורה. הוא שכן שיקוליו הם התועלתנות של חייו בעולם הזה. 
מהותי. -, ולא עצמיבלבדמקרי שהוא מוכיח שבאמת אינו ראוי למעמד שזכה לו, וין למשא ומתן יבבכורה ענ

 .ש על ענייני הבכורה, עבודת המקדש וכו'וולכן נזקקו רבותינו לדר המציאות מורה שעשו לא עמד לפני מותו
, שכן חייו הינם ברי חלוף, בדיוק כמו בעיסוק בענייני הבכורה ל משמעות ותוכןכמצא  נראה שבאמת עשו לא

 הנזיד הנ"ל.תבשיל 
 

ְטנָּּה .3 ם ְבבִּ נֵּה תֹומִּ ה – ְוהִּ י ְבֹכרָּ ה־ֶזה לִּ מָּ  ְולָּ
 קודם, בויתורו האישי על הבכורה )"תומים", ואילו עשו מציב אותם במעמד "תאומים"המקרא מכנה אותם 

ה'שהוא מעניק אותה ליעקב, באמירתו  י ְבֹכרָּ ה־ֶזה לִּ מָּ ין במעמד מיוחד זה, ושאינו יהוא מוכיח שאין לו ענ' ְולָּ
 שייך לו(.

 
א־ְׁשמֹו ֱאדֹום .4 רָּ ן קָּ ְקְראּו – ַעל־כֵּ ר ַויִּ עָּ י ֻכּלֹו ְכַאֶדֶרת שֵּ אׁשֹון ַאְדמֹונִּ רִּ א הָּ צֵּ ו )ריבוי, תכונה גלויה( ַויֵּ שָּ   ְׁשמֹו עֵּ

מרגע לידתו של עשו ששמו צריך להיות אדמוני, אדום. אולם, מאחר שנקודה זו עתידה  )ברור( לכאורה, היה
ובאופן משמעותי ביותר שיעיד על שניותו לעומת בעניין נזיד העדשים,  במהלך חייו, ,להיקרות לפניו בשנית

שלא נטען  כלומר, בכוונה לא נקרא אדמוני,את שמו עשו.  מכניםוכולם  בפועל, אחיו, נמנע השם הזה ממנו
 שסיפור הנזיד היה מוכרח.

 
א .5 ְקרָּ י – ְׁשמֹו ַיֲעֹקב חושף תכונה נסתרת( –)רק יצחק  ַויִּ ְתָך לִּ ה ַכיֹום ֶאת־ְבֹכרָּ ְכרָּ   ַוֹיאֶמר ַיֲעֹקב מִּ

. רק יצחק הוא שקרא לו בשם זה, מה )הגם שבעתיד ייקרא בשם ישראל( יעקב אין שום ריבוי בכינויובעניין 
תכונה זו היא האחיזה בעקב, שיצחק ראה שבעתיד תצא מהכוח אל הפועל. שמעיד על תכונה מהותית נפשית, 
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בה שיקוף איכותי של יעקב, וקרא שמו עליה. אמנם, אחיזה בעקב עשויה להתפרש באופן חיובי )כאן( או 
י ֶזה ' –שלילי )בפי עשו  נִּ םַוַיְעְקבֵּ  יוצק לתוכה משמעות חיובית בהמשך חייו. (. יעקב'ַפֲעַמיִּ

 
ֶדה .6 יׁש שָּ ד אִּ ַע ַציִּ יׁש ֹידֵּ ו אִּ שָּ י עֵּ יֵּף – ַוְיהִּ ֶדה ְוהּוא עָּ ן־ַהשָּ ו מִּ שָּ ֹבא עֵּ  ַויָּ

טבעו, והשאלה מה הוא עושה שם, ובאיזה אופן יש למעשיו שם השפעה על שיקול דעתו מעשו הוא איש שדה 
באמת אין בה פגם.  אליולהצדיק את אהבת יצחק כדי  דיהחיובית המולדת היא  תכונתוהיא שאלה אישית שלו. 

  .הבכורהבעניין יחסו ו ואת חולשת נקודה זו חושפת העובדה שהוא חוזר עייף אינה תלויה בהיותו בשדה. אולם
 

ים .7 לִּ ב ֹאהָּ ם ֹיׁשֵּ יׁש תָּ יד - ְוַיֲעֹקב אִּ ֶזד ַיֲעֹקב נָּזִּ  ַויָּ
הזדת הנזיד אינה קשורה ליציאת עשו לשדה )הוא מצוי שם תמיד(, ולכן כתובה יעקב מצוי בבית והוא איש תם. 

ָאֹדם 'ניצל את חולשתו של עשו כפי שהתגלתה לפניו, בלשון: רק  קודם לבואו מן השדה. יעקב ן־הָּ י נָּא מִּ נִּ יטֵּ ַהְלעִּ
י יֵּף ָאֹנכִּ י עָּ ָאֹדם ַהֶזה כִּ וכיח את חוסר הכבוד העצמי מו להתמסר באופן פסיבי כל כך לחסדי אחיוהוא מוכן  .'הָּ

 שלו. זה לא דיבור של בכור, אלא של אדם פשוט וגס. 
 

יו .8 ד ְבפִּ י־ַציִּ ו כִּ שָּ ק ֶאת־עֵּ ְצחָּ ה ֹאֶהֶבת ֶאת־ַיֲעֹקב – עם הכרת מעמדו( )אהבה בשל המזון, ַוֶיֱאַהב יִּ ְבקָּ )אהבה  ְורִּ
 פשוטה(

הוטבעה בו, איש שאהבת יצחק לעשו, החוצה את הפרשיה, אינה קשורה לפיתוחו האישיותי, אלא לתכונה 
השדה. יעקב לעומת עשו, מתברך בשימוש מושכל באישיותו המפותחת, ומשלים אותה בכיוון ראוי, ולכן 

שמו. אך ראייתו לא כתוב שיצחק אינו אוהב את יעקב, ח"ו. הרי הוא זה שכינה אותו ב .אוהבת אותו רבקה
הפולחת של יצחק רואה בעשו את תכונת נפשו העצמית, שהיא חיובית, ואינה מצליחה לרדת לתחתית המדרגה 

 (.ובמורשתו הגיע אליה )הרי בזלזול בבכורה יש משום זלזול באביו עשוש
 

 סיכומם של דברים:
ת נפשיות, נטיות לדרכים שונות אלו דיספוזיציו-ההבדל בין יעקב לעשו אמנם נעוץ בראשיתו ההיסטורית באי

בחייהם. אולם, אין בכך כדי להצדיק את ההיסחפות של עשו אחר הארציות והחומריות של חייו, תוך זלזול 
בוטה והתעלמות מהערך המיוחד של המשפחה אליה נולד ומהמשימות הרוחניות שמשפחה זו נושאת על 

ות נושא בשורה רוחנית, נוטל את התפקיד המיועד לו כתפיה. יעקב אבינו, שזכה בתנאים מולדים משובחים להי
בשתי ידיו, ומתאמץ לזכות בבכורה בדין, ולא בחסד. מתברר, שלא התכונות המולדות התוו את אורח חייהם 
של שני האחים וקבעו את גורלם, כי אם הבחירה שלהם להשתמש בכלים שקיבלו בינקותם כמשאב רוחני או 

 אי משמעות, או לא.ארצי לקראת חיים בוגרים ומל
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