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 371מספר 
 א"תשס, פרשת וישלח

 
 ההכרעה בין בית יעקב לבית ֵעשו

 
מסופר על התחרות והמאבק בין יעקב " תולדֹת"בחלק הראשון והחלק האחרון של פרשת 

בסוף סדרת . על ירושת ההמשך של ייעוד אברהם, דהיינו,  ברכת האבעל הבכורה ועל, לֵעשו

, לכאורה.  ארץ האבות היעודה-נאלץ יעקב לברוח מפני עשו ולעזוב את ארץ כנען " תולדֹת"

בתחילת פרשתנו כשיעקב חוזר , ואכן. בית אביו, שהרי הוא נשאר בכנען, ניצח עשו במאבק זה

מתוך אילוץ של , מודה בניצחונו זה של אחיו הבכורהוא , מגלותו הארוכה והקשה אצל לבן

שלוחה ", " יעקבעבדךעבדךעבדךעבדך" מס של כניעה המוגדר כמנחה מאת -יעקב שולח לעשו מנחה : פחד

 ).לב יח' י בר"עפ" ( לעשולאדֹנילאדֹנילאדֹנילאדֹני
יעקב הוא היורש את ייעוד אברהם ובונה ; רק יעקב וביתו נשארים בסוף בארץ כנען, ובכל זאת

הוא , על הברכות שבירך יצחק את יעקב מתוך הטעיה של מרמה, וןאכן נכ. את בית אברהם

, בכבודו ובעצמו מאשר את הברכות ומוסיף עליהן' ה, יתר על כן. כך ברכה מרצון-מוסיף אחר

גם איש פלאי ). יג-יב, לא ג(והן לקראת שובו משם ) טו-כח יג(הן בעת צאתו של יעקב לגלות 

). יב ה' הו(ביא הושע מגלה לנו שהאיש הזה מלאך היה והנ, )ל-לב כד(נאבק עם יעקב ובירכו 

כו ( ִחתיות , בקחתו נשים מקומיות, נכון גם שֵעשו פסל עצמו כממשיך של בית אברהם ויצחק

 ).כז מו; לה-לד
התערבות אלוקית . ייעודים והבטחות אלוקים מתגשמים בידי אדם, ואולם בעולמו של המקרא

 . בהשגחה נסתרת,  כלל התהליכים הם טבעייםבדרך. נדירה מאד, בדרך נס, ישירה
ואין הוא מעורר , )ח-לו ו(הסיפור הריאלי של נסיגת עשו מפני יעקב מסופר לקראת סוף פרשתנו 

הפרשה נראית דיי סתמית בעיני הקורא . בהיותו חבוי בין תולדות עשו ואלופיו, את תשומת לבנו

 .ותשאינו מעוניין בדיוקי תורה ובחקרי קדמוני, הפשוט
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 :החל מסוף פסוק ה, וזה לשון הקטע
ויקח עשו את נשיו ואת בניו ואת בנֹתיו ואת ]ו[. אלה בני עשו אשר ֻילדו לו בארץ כנען]ה[

וילך אל , כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קנינו אשר רכש בארץ כנען

רץ מגוריהם לשאת כי היה רכושם רב משבת יחָדו ולא יכלה א]ז[. ארץ מפני יעקב אחיו

 .עשו הוא אדום, וישב עשו בהר שעיר]ח[. אֹתם מפני מקניהם
 ".וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען: "ויש לצרף לכך כניגוד וכמסקנה את ראש פרק לז

גם הלשון שם . עניין קטע זה דומה ומקביל אל בראשית יג המספר על היפרדות לוט מאברהם

כי , ולא נשא אֹתם הארץ לשבת יחָדו: "וק יג ו לפסוק ז בפרקנונשווה במיוחד את הפס; דומה

:  אך כאן  סתומים הדברים-העניין דומה והלשון דומה ". היה רכושם רב ולא יכלו לשבת יחָדו

בהיות אברהם : השתלשלות האירועים ברורה, יג-פרקים יב, לך-בסדרת לך? למה פנה עשו

בכך שהעניק לו , של לקיחת שרה לבית פרעההטיב עמו פרעה ב, וביתו במצרים בשל הרעב

ואם האחו העשיר של . כך נתעשרו בעדרים גם אברהם וגם לוט הנלווה אליו. העדפות כלכליות

לכן נאלץ אברהם להיפרד , לא ִפרנסם ְסַפר המדבר הדל של כנען, מצרים ִפרנס את עדריהם

 .מלוט
ומניין לו המקנה הרב שגרם , וציידחקלאי , הלא איש שדה יודע ַציד היה עשו? ומה קרה לעשו

. עדרים-כמנחה של כניעה ופיוס שלח לו יעקב עדרים: הדבר מסופר בתחילת סידרתנו? להפרדה

אם , לא נוכל לדעת. בדומה למצב שהיה בין אברהם ללוט, מעתה יש לשני האחים מקנה רב

, צאה שממילאאו אם הייתה זאת תו, יעקב כיוון לכך כששלח את העדרים הרבים לאחיו עשו

מעשה הקנייה של הבכורה ומעשה הרמייה : על כל פנים נמצאנו למדים. מכוונת מיד ההשגחה

יש בהם כדי להראות את אופיים של האחים ואת , שקראנום בפרשת תולדות, שבברכה

, כלומר, ובעקבותיה את הברכה, זה בז לבכורה וזה מתאמץ לקבל את הבכורה: שאיפותיהם

הקנייה של הבכורה תמורת נזיד עדשים וקבלת ברכה , עם זאת. תלהיות ממשיך השושל

 ?וכיצד ישיגן. ואין בכוחם לשנות ולקבוע מעמד, אינם מעשים רציניים, בתחפושת משונה
ונשתעבד בעבדות קשה אצל  , עקב השתדלויות סרק אלה הוכרח יעקב לברוח מביתו ומארצו

ומהם הוא שולח לעשו , ש לעצמו עדריםהוא רוכ) מא-לא לח(בעבודה קשה יומם ולילה . לבן

לעזוב , עקב ריבוי העדרים לעומת מיעוט המרעה, באלה הוא מפייס את עשו וגורם לו. אחיו

 .ולפנות אל ארץ שעיר) כשם שביזה את הבכורה, שממילא ביזה את ייעודיה(סופית את כנען 
,  החשובות בתולדותאת פשר התפניות, את המסרים הגדולים שבתורה: אגב זאת נמצאנו למדים

;  בסיפורים הגדולים שמרבים לעסוק בפרשנותם ובדרשנותם- ואולי לאו דווקא -לא נמצא רק 

התפנית . מעשה דינה ומיתת רחל, המאבק עם המלאך, פגישת יעקב עם עשו: כגון בפרשתנו

 .בין אלופי אדום, בסוף הסדרה, כאמור, הגדולה והגורלית חבויה
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ההיפרדות , בתהליך הברירה שבספר בראשית. ידת הסימטריה בתורהועוד נמצאנו למדים על מ

, מתרחשת באותה דרך ומתוארת בלשון דומה,  בין אברהם ללוט-" אנשים אחים"הראשונה בין 

 .זו שבין האחים יעקב ועשו,  כמו ההיפרדות האחרונה
 ישר-מנחם בן

 ך"המחלקה לתנ


