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ויאבק איש עמו ויאבק איש עמו ויאבק איש עמו ויאבק איש עמו ---- חזון או מציאות? חזון או מציאות? חזון או מציאות? חזון או מציאות?        
    

בפרשתנו מובא סיפור המאבק בין יעקב ל"איש" (לב, כד-לג): 
וִיָותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. וירא כי לא יכל לו ויגע בכף ירכו ַוֵתקע כף 
ירך יעקב... ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני. ויאמר אליו מה 
שמך ויאמר יעקב. ויאמר לא יעקב ֵיָא מר עוד שמך כי אם ישראל כי שריָת עם א-להים ועם 
אנשים ותוכל. וישאל יעקב... הגידה נא שמך ויאמר למה זה תשאל לשמי... ויקרא יעקב ֵשם 
המקום ְּפ ִניאל כי ראיתי א-להים פנים אל פנים ותנצל נפשי. ויזרח לו השמש כאשר עבר את 
פנואל והוא ֹצלע על ירכו. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה... עד היום הזה כי נגע בכף 

ירך יעקב בגיד הנשה. 
כידוע, הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"ם, סובר כי כל מפגש עם מלאך אינו אלא בחזון או בחלום, משום שאין ביכולתו של בשר 
ודם לראות מלאך ממש. בסיפור שלפנינו מאמץ הרמב"ם את הדעה הרווחת, כי האיש שיעקב נאבק ִאתו 

היה מלאך,1 ולכן הוא כותב שגם סיפור זה לא אירע במציאות המוחשית (מורה נבוכים ב, מב):  
וכך ביעקב אמר 'ויפגעו בו מלאכי א-להים', ואחר בא לבאר היאך אירע עד שפגעו בו, ואמר 
שהוא שלח שליחים ופעל ועשה 'ָוִיָּו תר יעקב לבדו' וגו', וזה הוא מלאכי א-להים האמור 
עליהם בתחילה 'ויפגעו בו מלאכי א-להים', וכל ההיאבקות והשיחה הללו במראה הנבואה.וכל ההיאבקות והשיחה הללו במראה הנבואה.וכל ההיאבקות והשיחה הללו במראה הנבואה.וכל ההיאבקות והשיחה הללו במראה הנבואה. 
המפגש עם המלאך והמאבק אתו אינו אלא פירוט של מה שהובא בסוף הפרשיה הקודמת (לב, א-ב), וכל 

זה התרחש בחזון בלבד. 
הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ן אינו מקבל את גישתו זו של הרמב"ם, ושואל עליו כמה שאלות נוקבות.2 בקשר למאבקו של 

יעקב עם המלאך, הוא מעיר:  
וכן אמר (הרמב"ם) בעניין 'ויאבק איש עמו' שהכל מראה הנבואה. ולא ידעתי למה היה צולע 

על ירכו בהקיץ. 
הרי איך יתכן לפרש כי ההיאבקות הייתה רק מחזה נבואי, כאחת מתוצאותיה הייתה "ותקע כף ירך 
יעקב"? הוא אכן מסיק כי "אלה דברים סותרים הכתוב ואסור לשומעם אף כי להאמין בהם", והוא 
מסביר כי המלאכים שסופר עליהם בתנ"ך הם בעצם ישויות שנבראו "אד-הוק" על ידי הקב"ה, כך שאין 

כל בעיה, אף אליבא דרמב"ם, שילוד אישה יראה אותם. 
את קושיית הרמב"ן כבר תירץ רבי אברהם בנו של הרמב"ם, בפירושו3 על פסוקים אלה (בר' לב, כו).  

 
                                                           

 1 על פי דברי הנביא הושע (יב, ה). 
 2 ראה דיון מפורט יותר במאמרו של ד"ר אברהם אלקיים: "מאבק עד שחר: חלומות ויקיצות", דף שבועי לפרשת וישלח 

תשנ"ט, מספר 265. 
 3 פירוש פירוש פירוש פירוש רבינו אברהם בן הרמב"ם על בראשית ושמותרבינו אברהם בן הרמב"ם על בראשית ושמותרבינו אברהם בן הרמב"ם על בראשית ושמותרבינו אברהם בן הרמב"ם על בראשית ושמות, תורגם לעברית על ידי אפרים ויזנברג, ירושלים תשמ"ד. 

תודתי נתונה לרב מתתיהו גרינבלט שהפנה אותי למקור החשוב הזה. 
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הוא סובר כי המחזה היה אמנם נבואי, אך תוצאתו הייתה פגיעה גופנית שנגרמה מהתרשמות. וכך הוא 
כותב: 

 ואל תתמה איך אירע זה במצב שאינו מציאות אלא בדמיון, שהרי האדם יראה בחלומו כאילו 
הוא נוסע וייקץ עייף, וכאילו הכו אותו וייקץ ברגש של כאב לפי שהאברים מתפעלים על ידי 
כח הדמיון. ואם יהיה כך על ידי השפעת החלום הרגיל כל שכן שיהיה על ידי השפעת מראה 

הנבואה. 
דון יצחק אברבנאל כותב בדומה לכך:  "כבר יתעורר הדמיון מהדברים כל כך שיתפעל מהם הטבע".  

הרלב"ג מציע תירוץ אחר: 
וככה, כשיתחדש לאדם כאב בעת השינה בסיבה טבעית או מקרית איזו שתהיה, יחלום שהוא 
ילחם עם איש אחר ויכהו במקום אותו הכאב, ובהיות העניין כך, אפשר שקרה ליעקב מהעמל 
אשר יעמול בהעברת כל אשר לו בנחל ומקום המים ההם, שנתחדש לו כאב מזה בכף הירך 

בעת השינה, ולכך נדמה לו בחלומונדמה לו בחלומונדמה לו בחלומונדמה לו בחלומו, שהתאבק עם איש ותקע כף ירכו בהיאבקו עמו. 
אם כן, לדברי רבי אברהם בן הרמב"ם ואברבנאל, הצליעה אכן נגרמה על ידי המחזה, ואילו לדברי 

הרלב"ג ההפך הוא הנכון: המחזה הושפע על ידי הצליעה .4 
נחמה ליבוביץ5 מעירה כי וויכוח זה בין הרמב"ם לרמב"ן אינו עקרוני להבנת הפרשה, משום שלדעתה 
הבעיה העיקרית היא להבין את משמעותומשמעותומשמעותומשמעותו של המאבק בין יעקב למלאך, ולפענח את המסר שרוצה 

התורה ללמדנו - בין אם המאבק התרחש במציאות בין אם לא.6 
מהי א"כ משמעות המאבק? המדרש מזהה את האיש שעמו נאבק יעקב ואומר: : : : ר' חמא חנינא אמר: 
"שרו של עשו היה, דהווה אמר ליה (לג, י): 'כי על כן ראיתי פניך כרֹאת פני א-להים ותרצני'" (בראשית 

רבה עז, ג). מהי כוונת המדרש? 
ר' נחמן קרוכמאל7 מבאר:  

כי אין עצמות האומה במה שהיא אומה, כי אם עצמות הרוחני שבה. אין אומה אובדת וכלה 
לגמרי, עד שיכלה ויעדר הרוח הכולל לה ומעמידה. מה שקראנוהו רוח הכולל לאומה, הוא מה 
שייקרא בתורה ובנביאים בלשון תחילת המחשבה שהוא לשון כל הציורים בתורה - "א-לוהי 
האומה", ובדברי בעלי החזון וחכמי התלמוד "שר האומה". היינו שלקחו כלל הרוחניות 
המתפשט וגובר באומה  ושמו אותו לעצם ודבר מיוחד בשם ותארים מיוחסים לו. וכמו שמלך 
האומה הוא המקשר ומייחד אותה, בחיצוני ולעינים, כן "א-לוהיות" שלה הוא המייחד ומקשר 
אותה בפנימיותה. ובזה תבין … עומק המאמר לחכמים: 'אין הקב"ה נפרע מן האומה עד 

שנפרע מאלוהיו תחילה'.  
לפי דברי רנ"ק המאבק בין יעקב והמלאך הוא אפוא, סמל למאבק בין תורת ישראל לתרבותן של אומות 
העולם המיוצגות על ידי עשו. מלחמה פיזית אינה מספיקה כדי לבסס את נצחונו של עם ישראל: יש גם - 
ואולי בעיקר - לדאוג לכך ש"רוח האומה", היינו כל המרכיבים האידיאולוגיים והתרבותיים שלה, 

ייעלמו וייהרסו כדי להבטיח ניצחון אמיתי עליה. 
בדרך דומה ניתן גם לבאר פרטים נוספים בסיפור. מובא במדרש לקח טוב: 

                                                           
4  אם כן מתעוררת השאלה איך אפוא יש לראות בחלום הזה מחזה נבואינבואינבואינבואי, אבל ניתן ליישב . 

5  עיונים בספר בראשיתעיונים בספר בראשיתעיונים בספר בראשיתעיונים בספר בראשית ע' 255. 

6  בעצם הרמב"ם נוקט בשיטת המדרש, המוציא דברים מפשוטם כאשר קיים איזשהו עיקרון (מוסרי לרוב) שאינו מתיישב 

עם הכתוב. ראה למשל בראשית רבה (סא ד"ה ושמה קטורה): "רב אמר זו הגר, אמר ליה רבי נחמיה והכתיב ויוסף, 
א"ל על פי הדבור נשאה". וכן "אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: כל האומר דוד חטא - אינו אלא טועה" 
(מסכת שבת נו,ע"א) נראה לי שעצם גישתו של הרמב"ם מאלפת ביותר: הרמב"ם נוקט בגישה שאם חלק זה או אחר של 
התורה אינו מתיישב בשום דרך אפשרית אם עיקרון פילוסופי מסוים שהוא אימץ אותו, יש לפרש את התורה כך 
שתיעלם הסתירה, גם אם פרשנות כזו אינה מתיישבת בקלות עם פשוטו של מקרא. כן עשה בעניין גשמות הא-ל, וכן 
הוא כותב בעניין קדמות העולם (מורה נבוכים ב, כה):"דע שאין בריחתנו מלסבור קדמות העולם מחמת הכתוב אשר 
נאמר בתורה שהעולם מחודש … אין דרכי הבאור נעולים בפנינו".יתכן שמרכיבים לא מבוטלים של תיאולוגית הרמב"ם 
אינם רלוונטיים היום כאשר הם מתבססים על עקרונות פילוסופיים המושאלים מאריסטו או מפרשניו הערבים שהוכחו 
בינתיים כלא נכונים. מגישת הרמב"ם ניתן ללמוד שאין לזלזל בעקרונות פילוסופיים או מדעיים מהסיבה היחידה שאינם 
תואמים לחלוטין את פשוטו של מקרא, אלא בשעת הצורך יש להתאמץ ולמצוא דרך ליישבם עם המקרא. יחד עם זאת, 

ברור כי אין לפסול או אף להרהר בשום חלק מהתורה שניתנה לנו בסיני ועוד. 
7 מורה מורה מורה מורה נבוכי הזמןנבוכי הזמןנבוכי הזמןנבוכי הזמן, שער ז "גויים ואלוהיו". וראה יצחק יוליוס גוטמן, הפילוסופיה של היהדותהפילוסופיה של היהדותהפילוסופיה של היהדותהפילוסופיה של היהדות, , , , ירושלים 1963, ע' 

 H egel : Die Vernunft in der Geschichte :300-301. מקורו של רעיון זה של רנ"ק הוא בכתבי הגל, ובעיקר
H, פרק 2.  amburg 1955
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'ויאבק איש עמו עד עלות השחר' (לב, כה) - עד שיעלה שחר לישראל, ישועת ישראל, שהוא 
דומה לשחר, כי הגלות דומה ללילה. אומות העולם ומלכות אדום הרשעה הם נאבקים עם 
ישראל כדי להטעותם מדרך ה', שנאמר (שיה"ש ז, א): 'שובי שובי השולמית, שובי שובי 

ונחזה בך'. 'וירא כי לא יכול לו' (שם, כו) לא יכול להוציא את ישראל מייחודו של  מקום. 
והרמב"ן מבאר (לב, כו): 

'וירא כי לא יכל לו' - אמרו בבראשית רבה (עז, ג) נגע בכל הצדיקים שעתידים להיות ממנו, זה 
דורו של שמד. והעניין כי המאורע כלו רמז לדורותיו שיהיה דור בזרעו של יעקב, יתגבר עשו 
עליהם עד שיהיה קרוב לקעקע ביצתן, והיה זה דור אחד בימי חכמי המשנה כדור של רבי 
יהודה בן בבא וחבריו, כמו שאמרו (שיה"ש ב, ז). אמר רבי חייא בר אבא אם יאמר לי אדם: תן 
נפשך על קדושת שמו של הקב"ה, אני נותן ובלבד שיהרגוני מיד, אבל בדורו של שמד איני 
יכול לסבול, ומה היו עושים בדורו של שמד, היו מביאים כדוריות של ברזל ומלבנים אותן 
באור ונותנים אותן תחת שיחיהם ומשיאים נפשותיהם מהם. ויש דורות אחרים שעשו עמנו כזה 

ויותר רע מזה, והכל סבלנו ועבר עלינו, כמו שרמז ויבא יעקב שלם. 
לפי הפירושים הנ"ל, יש לראות במאבקו של יעקב עם המלאך כעין תיאור מראש של גורל עם ישראל 
בחשכת הגלות: הוא ייעונה על ידי הגויים בגלל דבקותו בקב"ה, עד הישועה והגאולה שבסופו של דבר 
תתממש. אבל ניתן גם לראות בסיפור הזה כעין "חשבון נפש" פרטי של יעקב אבינו עצמו. וכן כותב הרב 

יששכר יעקבסון:8 
לפי דברי חז"ל המובאים בפירוש רש"י, 'התקין עצמו לשלושה דברים: לדורון לתפילה 
ולמלחמה'. ובכל זאת, ההכשרה העיקרית חסרה עדיין. עדין לא שמענו על יחסו של יעקב 
למעשי המרמה כלפי עשו. אף שיעקב עשה מה שעשה על פי דיבורה של אמו, שאמרה לו 
במפורש 'עלי קללתך בני' (כז, יג), בכל זאת דאי הרגיש עמוק בלבו ש'אין שליח לדבר עבירה', 
ו'אין המטרה מקדשת את האמצעים' … ובלילה שלפני פגישתו עם עשו, הוא ליל התייחדותו 
של יעקב עם נפשו, מעביר הוא לנגד עיני רוחו מה שעולל לאחיו … הוא מודה על האמת 
המרה, ששגה בה, ובראות אותו המלאך בכך, לאחר שעבר את כור ההזדככות וההיטהרות, 
הריהו נאות לאשר ולקיים את הברכות ואת זכות הבכורה שהעניקו לו, ליעקב, … הפגיעה 
שפוגע המלאך ביעקב היא לא רק פגיעה גופנית אלא היא מביעה הבעה סמלית ליעקב ולכל 

צאצאיו שאי אפשר להשיג הישגים בדרך לא טהורה, ולכן אסרה עלינו התורה את גיד הנשה. 
לפי הרב יעקבסון, מאבקו של יעקב עם שרו של עשו ובעיקר פגיעתו של יעקב, באים לסמל ולהצביע על 

הפגם המוסרי שהיה בהשגת הברכות במרמה. על כך נתן עתה יעקב את הדין. 
 
 

ד"ר אלכסנדר קליין      
המחלקה למתמטיקה 

 ______________________
8  בינה במקראבינה במקראבינה במקראבינה במקרא, תל-אביב 1964, עמ' 43. 

                                                           
 
 


