
1 

 

 בס"ד

 לשכת רב הקמפוס                                             הפקולטה למדעי היהדות

 ד ף  ש ב ו ע י     
 ע"גתש ,פרשת תולֹדת                                           מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות      

  999 מספר                                             ע"ש הלנה ופאול שולמן                                 

 
 

 נוצרי-יהודיהסיפור מכירת הבכורה והפולמוס 
 יחיאל צייטקין

 
ביקורת של הבייחוד בתקופה שבה התמודדו היהודים עם  ,ך הדורותשהפך במנסיפור קניית הבכורה 

יעקב,  1.במקרא עצמווא יותר משה על דתם ועל מנהגיהם ומידותיהם, לסיפור טעון אףאומות העולם 
תועמלנים זמנית המייצגת את עם ישראל כולו. -דמות העללבתודעת הדורות הפך נאבי השבטים, 

חיפשו במעשיו את וממילא  ,את דמותו של היהודי הנצחיבדמותו של יעקב יהודים חיפשו -אנטי
שחובר  "יוסף המקנא"הסטיגמות שאותן עודדו בציבור שומעי לקחם. כך נאמר בספר הפולמוס 

, שבשביל ריבית כמוהו אוכלואין  ,היה גנב: "יעקב אביכם 31-בצרפת במחצית השנייה של המאה ה
העסקה שעשה יעקב ברם, נראה שיש לבנות את הדיון על הגינותה של  2".בכורההקנה  ...קערה אחת

 ו.נינחלקו פרשנבשאלה זו מה קנה יעקב? . של זו נושאהסביב בירור ו עם עש  
. דתי-פקיד רוחניאו ת מעלה רוחניתההולכים בעקבות המדרש, ראו בבכורה  עיקרפרשנים, ב כמה .3

י להקריב א"לפי שהעבודה בבכורות אמר יעקב: אין רשע זה כד ::לא()כה כתב , רש"ילמשל
' ו ליעקב על הזכות לעבוד את העש  ויתר תמורת נזיד עדשים  ,. כלומריג( "ר סג,רבעל פי להקב"ה" )

ֶבזדברי הכתוב " לפיכךהן. וככ ו ֶאת ַויִּ ה-ֵעש  ֹכר  התמורה הפחותה לאשש את נועדו  )כה:לד( "ַהבְּ
ברי שאם כך מבינים את משמעותה של  3"על רשעו שביזה עבודתו של מקום".ו ולהעיד עש   שקיבל
מופנית  הביקורת אמורה להיות", ונוכלות"בטענות ליעקב על מעשה ה לא ניתן לבואהרי  ,הבכורה

 קל.ותמורת רווח חומרי מידי  ערכי-רוחני תפקידויתר על אשר ו עש  ל
ם ין שהבכור מקבל פי שניו. מכיוירושה שקנה יעקב משמעות שלבכורה פרשנים רבים רואים ב .2

תוך  ,ביותר קלברווח גדול תמורת תשלום לזכות יעקב עתיד היה (, הרי :יזכא 'בירושת אביו )דב
יוצאים מנקודת הנחה זו ה ,פרשנים כמה .לאוכל ו הרעבהיטותו של עש  או ל ימותותמ, ניצול סכלותו

ו. טיבה של העסקה שבין יעקב לעש   עלהעלו חידוש מהפכני  ,משמעותה המעשית של הבכורה בדבר
"מכור לי חלק  ולעש   יעקב הציע ,. לדבריו)שם( רשב"ם ביניהם היההראשון ש ,ככל הידוע לנו

, ואחר כך אתן לך המאכל לעדות לקיום; כדרך בממון שאתן לך ,בממון אבי בכורתך הראוי לך
ם ַעל'שמצינו  לּו ש  ל-ַוֹיאכְּ שבעתיד  ,בכורהכלומר (, לקיום ברית בין לבן ליעקב". :מו)בר' לא 'ַהג 

                                                 
  'ע"ש הרב אשר וייזר  החוקר בכיר בקתדר .ד"ר יחיאל צייטקין, המחלקה לתנ"ך ומפעל מקראות גדולות 'הכתר

 .המחקר זה מתבצע במסגרת הקתדר .ת המקרא בימי הבינייםלחקר פרשנו
ו לאחיו כי  ףא  1 ו, ובפרט מעשי יעקב במאבק על הבכורה מול אחיו מחד ושנאתו של עש  היחסים שבין יעקב לעש 

ַקב ֶאת ַבֶבֶטן" :מאידך, משמשים רבות בדברי הנביאים ובמשליהם. למשל ה ֶאת-ע  ר  אֹונֹו ש  יו ּובְּ ים" )הוֹל-א  -ָאחִּ  'הִּ
יש" ;(:דיב ַעל אִּ ֵמרּו וְּ ש  ל-ֵמֵרֵעהּו הִּ י כ ל-ָאח ַאל-כ  חּו כִּ ט  בְּ כ ל-תִּ ֹקב וְּ קֹוב ַיעְּ יל ַיֲהֹלְך" )יר-ָאח ע  כִּ  ֹכה" ;(:גט 'ֵרַע ר 

ַעל-ָאַמר ה' ַעל דֹום וְּ ֵעי א  שְּ ה פִּ ֹלש  יֶבּנּו ַעל-שְּ ה ֹלא ֲאשִּ ע  ב  חֵ -ַארְּ שִּ יו וְּ פֹו ַבֶחֶרב ָאחִּ דְּ רֹ ר  טְּ יו ַויִּ תֹו  ףת ַרֲחמ  ר  ֶעבְּ ַעד ַאפֹו וְּ ל 
ה ֶנַצח" )עמ ר  מ   ( ועוד הרבה.:יאא 'שְּ

 .03–04, ירושלים תש"ל, עמ' (יהודה רוזנטל)מהדורת  יוסף המקנא, ב"ר נתן אופיציאל יוסף 'ר  2
 רש גם ר' אברהם בן הרמב"ם.יבכיוון דומה פ  3
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לא ו תמורת מזומנים. הסעודה שניתנה לעש   באותה עסקהנקנתה על ידי יעקב  ,שווה ממוןתהיה 
או סעודה "לקיום הברית"  ימינואלא מעין סעודת חתימת החוזה במושגים של  ,וםתשל הייתה

ו עסקה הוגנת שעושים עשה יעקב עם עש   זה פירושלפי  נהוגה בתורה.יא הו כלשונו של רשב"ם,
 4.ובעיני עש   שהייתה נתונה בספקעתיד לאת הזכות במזומן קנה הוא  :משקיעים רבים בכל הזמנים

להופעתו של חידוש  הביא 5,העסיק רבות את רשב"םשכידוע  ,נוצרי-מוס יהודיפוללא ברור אם 
כלשונו של  ,ניתוח ענייני לחלוטין השייך ל"הפשטות המתחדשים בכל יום"לפנינו מא זה, או ש
ברור שפירוש זה מסייע לדחות את הביקורת הנוצרית על מידותיהם  (.:א)בר' לזבמקום אחר רשב"ם 

אותו אימצו  ו מוצאים שפרשנים מאוחרים אשר הרבו לעסוק בענייני הפולמוסואכן אנ ,של היהודים
ר' יצחק די  חזקוני, בדיה ספורנו,ומפרשים ר' יוסף קמחי )מובא בדברי רד"ק(, ר' ע , כךבחום. למשל

ער לענייני הפולמוס עם  שהיה אף ,ר' יוסף בכור שור בל. אאחרים( ו30-המאה ה ,לאטש )פרובנס
נמנעו מלפרש את גם רד"ק ורמב"ן  6דחה פירוש זה. ,ע רבות מפירושו של רשב"םהנוצרים ומושפ

   7ההתרחשות בדרך זו.
פי שניים של  הקנייהעסקת את בשוויון נפש תיאר ר' אברהם אבן עזרא יש להוסיף ש זהל

ות נו מוכר לנו ממקורנאי, שאף הוא כנראה מפני שהעלה חידוש פרשני אחר ,בירושה תמורת הנזיד
תכן שימות יי"את זכויות הירושה של הבכור לא רק מפני שמכר עשו  ני זמנו. לדברי ראב"ע,שלפ

 ."ראה שאין לאביו עושרכי " ,ו", אלא גם מפני שירושה זו לא הייתה שווה הרבה בעיניקודם אביו
  8שלא הייתה שווה הרבה ממון.ביזה עשו את הבכורה  ,מסביר ראב"ע ,לפיכך

 המשפחה. ילדי שארכיבוד שמגיע לבכור מידי על הדגש האת ים שמו קבוצה אחרת של פרשנ .1
 שכתב:  רד"קמביניהם נציין את 

והוא לא היה ראוי לכך, והיה קשה  כבדו ולקום מפניו, לפי שהיה בכורלהדרו ול –הבכורה 
בעיניו לכבד אדם כמוהו, אלא שלא יכול להמנע מזה, מפני מנהג העולם. ואמרו, כי כן היה 

 ,(:יזהיות לו מעלה ויתרון בירושת אביו, כענין שצותה התורה על "פי שנים" )דב' כאמנהג, ל
וכבדו כבוד גדול  ,ה, לפי שעשה בזה כנגד מנהג העולםואע"פ כן נענש בז 9וכל זה מכר לו.

  ג(."בר' ל ואחר כן על כרחו, מפחדו אליו )רא
ה הייתה של הממון העתיד ליפול שהמכיר ,הפרשנים שארדעתו של ראב"ע ורבים מבין פירש כרד"ק 

ואילו דעתו האישית, שעליה  ,כמאמר מוסגרו לבכור בירושה. ברם נראה שדברים אלו הובאו אצל
זכות סמלית של הכיבוד )להדרו, ו לדון בה בסופם, היא שיעקב קנה מעש   בהצהיר בתחילת דבריו וש

  י המדרש ורש"י(.עתיד )כדברל( ולא ממון מוחשי או תפקיד דתי 'לקום לפניו וכד
מדובר  ין, שכן אמשאיר פתח לביקורתם של שונאי ישראל כלפי יעקב איננופירוש זה של רד"ק 

קישורו של סיפור הוא  והחידוש העיקרי בדבריאולם  .כאן ברווח כספי המושג בדרכים בלתי ישרות
 ,אכןשמשום צדיק רד"ק את מעשהו זה של יעקב המצד אחד . פרשיות הבאותן של ההבכורה למהלכ

 כלל לא הרוויחשיעקב רד"ק ראה ה חראצד . מראוי לכבודו עש  בגלל מעשיו הרעים לא היה 
סיק ה ןמתוך פחד. לכ ,ו "על כרחו"להפריז בכיבודים שנתן לעש   לאחר זמןמעסקה זו ואף נאלץ 

 ,השאיננו הולך בדרך הישר ,שלמרות ההבנה וההצדקה לאי רצונו של יעקב לכבד את אחיו הבכור
. לכן לא זו בלבד עדיין יש בכך הפרת "מנהג העולם", כלומר דרך ארץ, שלפיו הקטן מכבד את הגדול

 ובעת פגישתו עם עש   "ביוקר"ושילם עליה ח מעסקת הבכורה אלא אף נענש על כך ישיעקב לא הרוו
 נפשי מפאת יראתו את אחיו. ץובלח יובכיבודים שהרעיף על, ןבממו :) בר' ל"ג(

                                                 
ֵּנה'אמר עשו "לכך  .:למשל מכות ג  4 י הֹוֵלְך ל מּותָא הִּ בכל יום אני הולך לצוד חיות ביערים, המצויים  –' )כה:לב(ֹנכִּ

ה'שם דובים ואריות וחיות רעות, ואני מסוכן למות,  מ  ל  י-וְּ  לאחר מיתת אבינו". 'בכורה'להמתין חלק  'ֶזה לִּ
 376–360, 322–322, עמ' עיונים בפירושו של רשב"ם לתורה –הפשטות המתחדשים בכל יום א' טויטו,   5

 ועוד.
י... כי בכסף קנה יעקב הבכורה, וזה האוכל היה סעודת המכירה מפרשים יש"  6 נ ". מפליא והוא בדאות בעי

 ( ייחס לבכור שור את פירושו של רשב"ם.2שבעל ספר יוסף המקנא )לעיל הערה 
שו של ר' יוסף קמחי ועסקו מידת היכרותם עם פירושו של רשב"ם איננה ברורה דיה, אך בוודאי הכירו את פירו  7

" ולדעתו הנזיד היה מחיר הבכורה, וכן רד"ק אין זאת דעתיציין פירוש זה וסיכם ש" רמב"ן .בפולמוס עם הנוצרים
 פירש בסתם שתשלום על הבכורה היה נזיד עדשים ולאחר מכן ציטט את דברי אביו.

 ןמהוא רלב"ג  מפורט נגד פירושו זה של ראב"ע.מנהל ויכוח ארוך ו :לד. שם הואראו פירושו של רמב"ן לבר' כה  8
רלב"ג ציין שעיקר כוונתו של  ,עדר העושר מביתו של יצחק. ברםיהיחידים שקיבלו את דעתו של ראב"ע בעניין ה

 .את הבן הבכורברכה שהיה נהוג לברך שאכן לא היה רב בבית אביו, אלא על ה ,יעקב בעסקה זו לא היה על הממון
 שיש לבכור לעולם מעלה על הצעיר, לקום מפניו ולשרתנו, כבן לאב"." "יש אומריםין בשם "ראב"ע מצדו צי  9


