
1 

 

 בס"ד

 לשכת רב הקמפוס                                                  הפקולטה למדעי היהדות

 ד ף  ש ב ו ע י    
 דע"תש ,תולדות פרשת                                                          מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות      

 1401 מספר                                                                              ע"ש הלנה ופאול שולמן              

 
 

 ?סגירת עסקהשתיית "לחיים" לתמורה לבכורה או  – "לחם ונזיד עדשים"
 רון ש' קליינמן

 
ו ִמן ַויֶָּזד ו אֶ -ַיֲעקֹב נִָּזיד ַויָּבֹא ֵעשָּ ֵיף: ַויֹאֶמר ֵעשָּ ֶדה ְוהּוא עָּ ֵיף ָאנִֹכי-ַיֲעקֹב ַהְלִעיֵטִני נָּא ִמן-לַהשָּ ָאדֹם ַהֶזה ִכי עָּ ָאדֹם הָּ  הָּ
רָּא-ַעל ה-ַכיֹום ֶאת ִמְכרָּהְשמֹו ֱאדֹום: ַויֹאֶמר ַיֲעקֹב -ֵכן קָּ מָּ מּות ְולָּ ו ִהֵנה ָאנִֹכי הֹוֵלְך לָּ ְתךָּ ִלי: ַויֹאֶמר ֵעשָּ ֶזה ִלי -ְבכֹרָּ

ה: ַויֹאֶמר ַיֲעקֹב ִהשָּ  ַבע לֹו ְבכֹרָּ ה ִלי ַכיֹום ַוִישָּ תֹוְב -ֶאת ַוִיְמכֹרְבעָּ ו  כֹרָּ ִשיםְלַיֲעקֹב: ְוַיֲעקֹב נַָּתן ְלֵעשָּ ַויֹאַכל  ֶלֶחם ּוְנִזיד ֲעדָּ
ו ֶאת ם ַוֵיַלְך ַוִיֶבז ֵעשָּ ה-ַוֵיְשְת ַויָּקָּ  לד(.-כה:כט ')בר ַהְבכֹרָּ

 
 ם של הרשב"ם ושל חכמי צרפת אחריםיהפירוש

ִשים"הפשוטם של דברים,  לפי אבן המפרשים )למשל ן פירשו כמה מכך אכן ו ,בכורהל תמורהב ניתנו" ֶלֶחם ּוְנִזיד ֲעדָּ
 :פס' לא, לג(, לוקשין ורתמהד)שם,  רשב"םהלא כן פירש רד"ק(. אולם עזרא ו

 :שמצינו. כדרך לעדות ]ו[לקיום, ואחר כך אתן לך המאכל בממון שאתן לך...מכרה כיום. כלומר לאלתר
 לא מו( לקיום ברית בין לבן ליעקב. בראשית) 'ויאכלו שם על הגל'

 .דברכמנהג בני אדם לקיום  ,וגו' 'ויעקב נתן לעשו' :. ואחר כןבדמים .וימכר את בכורתו
 מפשוטו של מקרא: הרשב"םבשני עניינים סטה 

ִשיםהתמורה לבכורה אינה "לדבריו,  .א שלא שולם כסף  משמע, מן הכתובים כאמור אולם. כסף" אלא ֶלֶחם ּוְנִזיד ֲעדָּ
וו מוכר את בכורתו, "עסקת חליפין: עשָּ  לפנינווכי  ,עבור הבכורה ֶלֶחם ּוְנִזיד " –בתמורה  – "ְוַיֲעקֹב נַָּתן ְלֵעשָּ

ִשים  1".ֲעדָּ
"לעדות"  הנועד אלא מפשט הכתובים, עולה, כתמורה לבכורה שימשהלא  הלחם והנזיד, נתינת ופי פירושל .ב

  2סקה.ה, היינו לחיזוק הִע לקיום" של מכירת הבכורו"
 משמע שמדובר במנהג סוחרים בזמנו )"כמנהג בני אדם לקיום הדבר"(. (11-11-ה ה)צרפת, המא רשב"םהמדברי 

 – רשב"םכנראה בעקבות  – אף הם פירשו ,11-וה 11-ה הבמא ובפרובנס שחיו בצרפת ,פרשני מקרא אחרים
 ג סוחריםמנהזה משקף  רשב"ם, שפירושכמו אצל , מדבריהם עולהגם זוק הקניין. נועדה לחיה של עשו אכילהש
 משקה חריף )"לחיים"(. שכללה הבאמצעות סעוד רכֶ מֶ  עסקאות חתוםזמנם לב

                                                 


עדה יו"ר הוושמש קריה האקדמית אונו ומבהרב פרופ' רון ש' קליינמן מלמד משפט עברי ודיני נזיקין בפקולטה למשפטים 
 (.Jewish Law Associationהישראלית של האיגוד העולמי למשפט עברי )

   רשב"ם נזקק לנתון שאינו מופיע בתורה: נתינת כסף לעשו. ייתכן שרשב"ם סבר שברור מאליו שמכירה ש הוא קושי נוסף 1
 רתו"( היא בכסף ולכן לא טרחה התורה לציין זאת.ר את בכֹ)"וימכֹ

אכילה משותפת של שני הצדדים, ואילו שב"ם מהאכילה "על הגל" אינה דומה לנידוננו, שכן שם מדובר בשהביא ר הגם הדוגמ  2
 .(. תודתי שלוחה לוהעירני פרופ' עמוס פריש זה)על  רק עשו מוצג כאוכל כאן
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, כמו שקורין כדי לחזק הקנין –ויעקב נתן לעשיו וגומר : "(11-)צרפת, סוף המאה ה רש בעל פענח רזאיפכך למשל 
ר' יוסף בדרך דומה פירשו גם  3"., אבל למקח עצמו נתן לו דמים הרבהף"ליינקוי[ , גרמניתזבלשון אשכנ בל"א ]=

 5(11-, המאה הפרובנסר מנוח, "החזקוני )ר' חזקיה ב 4אבי הרד"ק,(, 11-קמחי )פרובנס, דרום צרפת, המאה ה
 ופרשנים צרפתים אחרים.

 לא רק בצרפתמדים שמנהג סוחרים זה נהג אנו ל בעל פענח רזא אצל "ליינקויף"גרמני המונח ה זכורִא מ
בדיקה במילונים גרמניים היסטוריים וגם במקורות יהודיים מלמדת כי  .11-במאה ה גם בגרמניהאלא  ובפרובנס
-ו Weinkauf ,Leinkaufשמות נרדפים: שלושה עסקה בשתיית "לחיים" כונה בגרמנית ב חתוםהמנהג ל
Leikauf6שתיית יין.אמצעות כר באחד: מֶ  לופירושם של כל המונחים הל , וכי 

רשב"ם ה( הכיר אף הוא את פירוש 11-ר' יוסף בכור שור )מבעלי התוספות, תלמיד רבנו תם, צרפת, המאה ה
כי בכסף קנה  "ויש מפרשיםבשל היותו חורג מפשוטו של מקרא:  כנראהאולם התנגד לו בנחרצות,  חכמי צרפתו

לפי מילון צרפתי  7בעיני". ]=שקר[ , והוא בדאותהמכירה שקורין בבריי"אסעודת וזה האוכל היה יעקב את הבכורה 
( היא "שתיית יין לשוכרה במפגש חברים. המילה היא בצרפתית קדומה ומופיעה Beuverieהיסטורי, "בבריי"א" )

 יוק זמנו ומקומו של ר"י בכור שור.בד יאה 11-יושם אל לב שצרפת במאה ה 11.8-מהמאה ה
 

 טיית פרשני צרפת מפשוטו של מקראהסבר אפשרי לס
משקפי זמנם ומקומם, בשפרשנים יקראו את פסוקי התורה  הואאך טבעי  .הוא תבנית נוף מולדתו הפרשן

סטו  בנידוננו מדועאין כדי לתת מענה לשאלה  זה עדייןושפירושיהם ישקפו את מנהגי הסוחרים בסביבתם. אולם ב
ִשיםארו ש"יא ולא ברשב"ם ופרשני מקרא אחרים מפשוטו של מקר  .לבכורה התמורה" היו ֶלֶחם ּוְנִזיד ֲעדָּ

רשב"ם ור"י בכור כי  כתב עזר טויטואל ,למשל ו כמה חכמים שעסקו בפירוש רשב"ם.לשאלה זו הציעתשובה 
הנוצרי. -היינו נכתב במסגרת הוויכוח היהודי 9שור הרבו יותר מרש"י לציין שפירוש שלהם הוא "לתשובת המינים",

"בחינה טקסטואלית מדוקדקת תראה, שלא רק ביאורים המוצהרים 'לתשובת המינים' נכתבו בתור תרומה  אולם
הנוצרי. פירושים לא מעטים הוצעו במגמה פולמסנית גם כשהדבר לא צוין על ידי המפרש", וניתן -לפולמוס היהודי

 10הפירוש. ןלעמוד על מגמה זו מתוך בחינת תוכ
חיר ששילם יעקב לעשו תמורת הבכורה אינו נזיד העדשים אלא כסף ממש שימש לדעת טויטו, גם הפירוש שהמ

ספר  ( בחיבורו11-ר' יוסף ב"ר נתן אופיציאל )צרפת, אמצע המאה ה עולה בבירור מעדותכפי ש 11תשובה לנוצרים,
 :יוסף המקנא

ו: יעקב אביכם גנב יקופין ]=נזיר ממסדר דומיניקאני[ אחד מצא ]את[ ר' יוסף בדרך פריש ]=פריז[, ואמר ל
 .היה, ואין אוכל רבית כמהו, שבשביל קערה אחת שהיתה שוה מחצה קנה הבכורה, שהיתה שוה אלף זקוקים

ה ַכיֹום ֶאת' והשיב לו...ויאמר יעקב: ְתךָּ -ִמְכרָּ ' כמה ששוה היום...ואני אתן לך דמים )כי( ]כפי[ ַכיֹום' –...'ְבכֹרָּ
ו ֶלֶחם'. בדמים חשוביםלג[ :]שם כה 'ְלַיֲעקֹב כֹרָּתֹוְב -ר ֶאתַוִיְמכֹ 'טובת הנאה שיש בה. ... וגו'  'ְוַיֲעקֹב נַָּתן ְלֵעשָּ

ו'לד[. אין כתוב 'וימכר בכורתו ליעקב בלחם ונזיד עדשים', אלא :]שם כה שנתן לו בחנם על ' ְוַיֲעקֹב נַָּתן ְלֵעשָּ
 12.ורהכמו שרגילין עוד לעשות בעלי סחדמי המכר בשביל היכר המכירה, 

                                                 
 .לד, בשם מהר"ר משה:כה בר', (מבעלי תוספות שנץ, ר' יצחק בר' יהודה הלוי)מיוחס ל פענח רזא  3
 כאמור, רד"ק עצמו לא פירש כך. ."שיאכלו שניהם על המכירה כדי לקיימה, שם, בשם אביו: "רד"ק  4
 ".מקח ]=קונים[ לעדות קיום המכירה, כדרך כל לוקחים: "חזקוני, מהד' שעוועל, שם  5
   סטוריה", יוה הביניים: הלכה, ריאליה-פרק בתולדות מנהגי הסוחרים בימי –ף ""ויינקוראו בעניין זה רון ש' קליינמן,  6

   , משפט, ריאליה והיסטוריה: דרכי קניין ומנהגי מסחר במשפט העברי; הנ"ל, 142-111כב )תשס"ד(, עמ'  דיני ישראל 
 .171-171רמת גן: אוניברסיטת בר אילן, תשע"ג, עמ'  

 .לד:מהד' נבו, בראשית כה, פירושי רבי יוסף בכור שור על התורה  7
8 Grand Larousse de la langue française, Paris, 1976, Vol. I, p. 423 . 
 ו.:כב 'לד; דב:יא יג; ויק':כב; כ:ג למשל רשב"ם, שמ'  9

   גן: אוניברסיטת בר -רמת ,עיונים בפירושו של רשב"ם לתורה: "הפשטות המתחדשים בכל יום"אלעזר טויטו,  10
 .44-44, עמ' תשס"ג אילן,  

  ( כתב שרשב"ם פירש כך "להשתיק 11, הערה 12)ירושלים, תש"ל, עמ'  דורתוגם ד' רוזין בפירוש הרשב"ם במה 11
 תלונות המינים מעל יעקב על דבר המכירה הזאת".  

   ו של (. על זמנ12)צוין אצל טויטו, לעיל הערה  42י' רוזנטל, ירושלים תש"ל, עמ'  , מהדורתיוסף המקנאספר   12
 כ.-החיבור ראו במבוא, שם, עמ' טו  
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מכירת הבכורה  13כי כמה מפרשני המקרא בעקבות חז"ל ראו בעשו את אבי הנצרות. יש להוסיף דברי טויטועל 
רצו דתי -ןשררה אפוא את מעמדה העדיף של היהדות על פני הנצרות, ולכן מובן מדוע בוויכוח הביליעקב ִא 

 ניצול מצוקה.בהפרשנים להראות שמכירה זו לא נעשתה 
תפרש כניצול מצוקתו של עשו ישתיאור מכירת הבכורה  ן האפשרותמאוחרים הוטרדו מהנים פרשכמה מן הגם 

 14.קושי זהכדי לקנות ממנו את הבכורה בנזיד עדשים, והם ניסו להתמודד עם 
ִשים, לפי פשוטו של מקרא ה"לסיכום לבכורה, ואילו לפי פירושם של כמה מחכמי  התמורה" היו ֶלֶחם ּוְנִזיד ֲעדָּ

ִשיםהבכורה נקנתה בכסף, ואילו ה" ,, ובראשם הרשב"םרובנסופ צרפת שתפקידה  סעודת מכר" שימשו ֶלֶחם ּוְנִזיד ֲעדָּ
 כמה חכמיםהצענו בשם  ובגרמניה. בצרפתבפרובנס, את העסקה ולחזקה, כמנהג הסוחרים בימי הביניים  חתוםל

 הנוצרי.-במסגרת הוויכוח היהודישפירוש זה נועד לצורכי פולמוס 

                                                 
 זו  –לט )בברכה לעשו(: "משמני הארץ :אלו אנטונינוס ורבי"; שם כז –כג: "שני גוים בבטנך :כה 'למשל רש"י, בר 13

 איטליאה של יון".   
 לד; הכתב והקבלה, שם, לא.:כה 'רש"ר הירש, בר   14

 


