
בס"ד 

     אוניברסיטת בר-אילן 

הפקולטה למדעי היהדות                                             לשכת רב הקמפוס    

ד ף  ש ב ו ע י ד ף  ש ב ו ע י ד ף  ש ב ו ע י ד ף  ש ב ו ע י ד ף  ש ב ו ע י ד ף  ש ב ו ע י ד ף  ש ב ו ע י ד ף  ש ב ו ע י ד ף  ש ב ו ע י ד ף  ש ב ו ע י ד ף  ש ב ו ע י ד ף  ש ב ו ע י 
    

מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות                                                                                                                פרשת וישלח, תשס"ב    
        ע"ש הלנה ופאול שולמן                                                                                                                                                                                                            מספר 421 

    
    
 

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. 

 
________________________________________________________________

 _

ומדוע פרש עשו לארץ אדום? ומדוע פרש עשו לארץ אדום? ומדוע פרש עשו לארץ אדום? ומדוע פרש עשו לארץ אדום? 
חז"ל והרמב"ן מבקרים את פניית יעקב לעשו שבתחילת הפרשה, בטענה שזו הייתה התרפסות מיותרת 
שגררה את נפילת ישראל ביד רומא, במיוחד משום שיעקב פנה לעשו אחר שהלה כבר עזב לכאורה את 
כנען ועבר לאדום. אלא, שמסוף הפרשה משמע שעשו עבר עם בני משפחתו לאדום רק לאחר שובו של 
יעקב. הרמב"ן (בר' לו, ו) מתרץ את הקושי ואומר, שתחילה עזב עשו לאדום עם קצת מאנשיו, בהותירו 
בכנען את מרבית משפחתו. אח"כ שב ארצה לקראת יעקב החוזר מבית לבן, ורק לאחר מכן חזר ולקח 
לאדום את יתר משפחתו – פירוש זה קצת דחוק. לכן יש להוסיף קושי העולה מדברי ראב"ע (לב, ד) 
שפירשו ששעיר ואדום הנזכרים כאן הם בעבר הירדן, וכי הדרך מחרן לכנען עברה בסמוך, ואינו כן 

                                                           
 
 

צריך 
לבדוק 

את 
הרמב"ן 
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כידוע. גם הלשון "ארצה שעיר שדה אדום" (לב, ד) ובמיוחד "וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו"(לו, ו) 
מבלי לפרט איזו ארץ, טעונים הסבר.  

והנה, ביהושע טו, י מופיע "הר שעיר" בגבולות נחלת יהודה, בנוסף לזה שבעבר הירדן הדרומית. לפי 
רש"י פירוש השם "שעיר" הוא מיוער – ביטוי המתאים לאיש כעשו, ואולי נקרא על שמו, שכן נולד 
"אדמוני כלו כאדרת שיער" (כה, כה).אם כן, עשו לא עזב את הארץ כלל טרם חזר יעקב מארם, ולכן פנה 
אליו יעקב והתכונן "לדורון, תפילה ומלחמה"; שכן עשו גר בשעיר שבכנען, בקרבת מקום, ולא הזמינו 
יעקב ממרחקים לעורר שנאה ישנה. להר שעיר שבכנען חזר עשו לאחר שפגש ביעקב (לג, טו-יז) לשם 
הזמינו, ומשם עזב את הארץ לעבר הירדן אחר המפגש המחודש עם יעקב. בהנחה זו מסתבר גם שדרכו 
של יעקב אכן עברה בסמוך לשעיר שביהודה, ולשם התכוון באומרו לעשו – עד אשר אֹבא אֹדִני שעירה 
(לג, יד). אך מדוע באמת עזב עשו את הארץ ללא דין ודברים, ודווקא לאחר שובו של יעקב? הדבר 
מיושב לפי האמור לעיל. בתחילת הפרשה נאמר "שדה אדום" שלא הייתה זו ארצו שלו אלא רק נחלה 
בארץ כנען, ובסופה נאמר שעבר ל"ארץ" בסתם, שרצה עשו ארץ שתהא כולה שלו, "ארץ אדום" ועדיין 
לא נקראה בשמו. והנה, עשו כאיש ציד איש שדה, חי על חרבו בשולי החברה, בעוד יעקב היה איש תם 
יושב אהלים. אמנם חז"ל דרשו שישב באהלי שם אך אין מקרא יוצא מידי פשוטו שהיה רועה צאן – כמו 
אצל לבן – וחזר עם עדרים רבים. בשובו שלח יעקב מעדריו מחנה לעשו, כדי שיוכל הלה לפתוח דף 
חדש בחייו, לזנוח את חרבו, לחזור למעשה אבותיו ולהתפרנס מרעיית צאן בברכה ובכבוד. בעבר נשא 
עשו אישה מבנות ישמעאל כדי לרצות את הוריו, ועתה יכול היה שוב לרצותם; אך לשם כך נאלץ אחד 
מהם לעזוב את הארץ. כאיש ציד, יכל עשו להמשיך ולהתקיים בארץ עם יעקב, אך לשניהם כבעלי עדרים 
לא היה בה די מקום, כמו אצל אברהם ולוט. הפסוק המסביר מדוע נדד עשו מכנען מקביל לזה המסביר 

את פרידת לוט מאברהם, אך בשינויים ניכרים.  
באברהם ולוט נאמר "ולא נשא אתם הארץ לשבת יחדו כי היה רכושם רב ולא יכלו לשבת יחדו" (יג, ו), 
והיה ריב בין רועיהם (שם ז). ביעקב ועשו נאמר "כי היה רכושם רב משבת יחדו ולא יכלה ארץ מגוריהם 
לשאת אתם מפני מקניהם" (לו, ז), ללא אזכור ריב כלשהו, שהיה בעבר או בהווה. יתרה מזו, לא נאמר 
ביעקב ועשו ש"לא יכלו לשבת יחדו" כפי שמדגיש הכתוב אצל לוט ואברהם, אלא רק שהארץ לא יכלה 
לשאת את שניהם. גם הנימוק האובייקטיבי – ריבוי הרכוש – מופיע באמצע הפסוק באברהם ולוט מאחר 
שלא זה היה העיקר, ואילו בעניינם של יעקב ועשו מופיע הרכוש בתחילת הפסוק – שאצלם היה זה 
עיקר. מכאן שחמורה הייתה  פרידת לוט מאברהם מזו של עשו מיעקב. לוט היה בעל חוב לאברהם 
שגידלו וחינכו ובזכותו התעשר; אברהם זכאי היה לצפות שלוט ימשיך להתנהג כמוהו וירשנו בחומר 
וברוח. אך לוט כפוי טובה היה, שעזב את אברהם ובגד בו ובחינוכו ובחר לגור בסדום הרשעה. לעומתו 
עשו לא נתחייב ליצחק ולא בגד בו בעזבו לארץ אחרת. אדרבא, בכך שהוא הודה שִבזה את הבכורה 
ומכרה ליעקב בשל חובה ואחריות שנתלו בה (כה, לד). מבטן נפרד עשו מיעקב (כה, כג); לא יכל ולא 
רצה להמשיך במסורת אבותיו ולמד מגורלו של לוט שנענש על שביקש חלק בארץ, אף שידע שאינו ראוי 

לה. לכן כאשר חזר יעקב, פרש עשו מעצמו בשלום לאדום שבעבר הירדן. 
 

הרב ד"ר יצחק דב פריז 
ירושלים 
 ________________________________________________________________

הערה למאמרו של ד"ר בועז הערה למאמרו של ד"ר בועז הערה למאמרו של ד"ר בועז הערה למאמרו של ד"ר בועז שפיגל "ֵאילו של אברהם אבינו" שפיגל "ֵאילו של אברהם אבינו" שפיגל "ֵאילו של אברהם אבינו" שפיגל "ֵאילו של אברהם אבינו" 
 

במאמרו המאלף על אילו של אברהם אבינו (דף שבועי לפרשת וירא תשס"ב)- מציין ד"ר בעז שפיגל 
בהערה הראשונה , כי "הגם שיש שינוים מסוימים ברשימת הניסיונות – העשירי מוסכם על כולם". 

אכן רוברוברוברוב העוסקים בניסיונותיו של אברהם – חושבים את ניסיון העקידה העקידה העקידה העקידה  לניסיון העשירי, אך יש 
החולקים עליהם. בפירושו לאבות ה', ג אומר רבי יונה,1 המונה את עשרת הניסיונות של אברהם : 
,...העשירי: קבורת שרה, שנאמר לו:'קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה, כי לך אתננה (בר' י"ג, יז)', 

וכשמתה אשתו לא מצא מקום לקברה, עד שקנאו מעפרון, ולא ולא ולא ולא הרהרהרהרהרהרהרהר."2 
 

                                                           
 מהדורת מ"ש כשר וי' בלכרוביץ מכון תורה שלמה ירושלים תשכ"ט עמ' ע"ח. 

1

 ההדגשות כאן ולהלן – שלי (א"מ) 
2
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בספר היובליםבספר היובליםבספר היובליםבספר היובלים3 מסופר על ניסיונות אברהם, ובין השאר נאמר שם:  
ובשנת אחת...ביובל הארבעים ושנים... ובשנה הראשונה... כלו ימי חיי שרה ותמת בחברון. וילך 
אברהם לבכותה ולקברה וינסהו, התארך רוחו, אם יחטא באמרי פיו וימצא ארך אפים בזה וינסהו, התארך רוחו, אם יחטא באמרי פיו וימצא ארך אפים בזה וינסהו, התארך רוחו, אם יחטא באמרי פיו וימצא ארך אפים בזה וינסהו, התארך רוחו, אם יחטא באמרי פיו וימצא ארך אפים בזה 
ולא יכעס.ולא יכעס.ולא יכעס.ולא יכעס. כי בארך רוח דבר עם בנו חת, כי יתנו לו מקום לקבר את מותו בו... וזה הניסיון ... וזה הניסיון ... וזה הניסיון ... וזה הניסיון 
העשיריהעשיריהעשיריהעשירי, אשר נסה בו אברהם וימצא נאמן וארך רוח. ולא דבר דבר על אודות הדברים אשר 

בארץ, אשר אמר ה' לתתה לו ולזרעו אחריו, כי אם בקש שם לקבר את מתו כי נמצא נאמן. 
אף בדבר חז"ל, שאינםשאינםשאינםשאינם מונים את עשרת הניסיונות במפורט, אנו מוצאים דיון בהתנהגות אברהם בקשר 

לקבורת שרה, התנהגות המוערכת כניסיון. ראה למשל בבא בתרא ט"ז ע"א וסנהדרין קי"א, ע"א. 
גם  רמב"ן בפירושו לבר' רמב"ן בפירושו לבר' רמב"ן בפירושו לבר' רמב"ן בפירושו לבר' כג, כג, כג, כג, יטיטיטיט אומר בין השאר: "ורבותינו אמרו ,שגם זה מן הניסיונות של אברהם, 

שביקש מקום לקבור את שרה ולא מצא עד שקנה אותו". 
מדוע רוב מוני ניסיונותיו של אברהם לא מנו את הניסיון הגדול של אברהם בקבורת שרה בין הנסיונות? 

כנראה שתי סיבות לדבר: 
א. רק בניסיון העקדה נאמר "והא-להים נסה את אברהם" (בר' כב א), ומכאן שהוא האחרון. 
ב. ניסיון העקדה הוא ניסיון שאין למעלה הימנו, ואחריו - כל ניסיון אחר מתאפס ומתגמד. 

 
אסף מאלי 
מכללת שאנן – חיפה 

 ____________________
 בפירוש מ' גולדמן נסדרת הספרים החיצוניים בעריכת א' כהנא הוצאת מסדה ת"א תשט"ז כרך א' ספר א'. פרקים י"ז, יז 

3

וי"ט א'- ט'. 
 ___________________________________________________________________________
 

    
"אכפרה פניו במנחה "אכפרה פניו במנחה "אכפרה פניו במנחה "אכפרה פניו במנחה הֹהלכת לפני" הֹהלכת לפני" הֹהלכת לפני" הֹהלכת לפני" ---- אבני יסוד בריצוי ובפיוס  אבני יסוד בריצוי ובפיוס  אבני יסוד בריצוי ובפיוס  אבני יסוד בריצוי ובפיוס 

 

ביציאתו לחרן ברח יעקב אבינו מפני עשו אחיו שרצה להורגו, ועתה, בשובו מחרן לאחר היעדרות של 
21 שנים הוא מנסה לפייס את עשו כדי למנוע ממנו את מימוש רצון הנקמה  שלו לכשיפגשו. לכן, יעקב 
שולח מנחה לעשו באמצעות שליחים כשמטרתו המוצהרת היא:"אכפרה פניו במנחה הֹהלכת לפני" (בר' 

לב, כ).  
בפסוק זה כמה שאלות כגון: מהי מטרת יעקב, ומהי הכפרה? ומדוע השתמש יעקב בביטוי "אכפרה 

פניו"? 
פני האדם היו ומהוות כעין 'אספקלריה מאירה', המשקפת את דמותו ורצונו, ובדרך כלל משתנות הפנים 
לפי מצבו הפיזי והנפשי של האדם. כתבנו "בדרך כלל", כי קיימים מצבים שבהם פני האדם אינן מביעות 
את המתרחש בתוכו. בפרשתנו (לב, כא-כב), כשיעקב עוזב את חרן ומתכונן לפגישה הגורלית עם אחיו, 
באה המלה 'פנים' חמש פעמים ברצף בשני פסוקים צמודים (לב, כ-כא),1 בצירופים שונים ובמשמעויות 
שונות, במשחקי לשון: 1. "אכפרה פניופניופניופניו". 2. "הֹהלכת לפנילפנילפנילפני". 3. "אראה פניופניופניופניו". 4. "ישא פניפניפניפני".  5. 

"ותעבור המנחה על פניופניופניופניו".     
האמירה הראשונה "אכפרה פניו במנחה הֹהלכת לפני" ניתנת להתפרש כאמירה של ממש, כפי שמפרש 
רמב"ן או כמחשבה בלבד כפי שמפרש ראב"ע. בין כך ובין כך הוראתו של צירוף לשוני זה היא - 
אפייסנו על ידי הסרת כעסו, וזו הכפרה.2 המנחה תשמש כפדיון לכעס המובע בפניו של הכועס (מעשים 

אלו יהיו דרכי שכנוע ופיוס). 
לפנינו תהליך של ריצוי הכועס תוך חשש הנובע מאי-וודאות של המפייס, אם יעלה בידו לפייס את 
חֵברו? האם יעלה בידו לשכנעו שמטרתו הייתה שגויה? כך אכן נהג יעקב, בנסותו לפייס את אחיו על ידי 
מעשים המדברים בעד עצמם. בתחילה מציג הוא את המטרה, להסיר את כעסו באמצעות מנחה: "אכפרה 
פניו במנחה ֹהלכת לפני". וכיוון שידע את הסכנה שבפגישה , הוא שלח את מנחת הפיוס באמצעות 

                                                           
 

1 ציוני הפסוקים כאן נעשו לפי מהדורת מקראות גדולות "הכתר" בעריכת מו"ר פרופ' מנחם כהן, ר"ג תש"ס. בפרק ל"ב 

במיוחד קיימים הבדלים בין מהדורה זו למהדורות אחרות של התנ"ך.  
 השוו: יש' כח, יח; מז, יא. ראו רש"י, רד"ק בפירושו ובספר השורשיםספר השורשיםספר השורשיםספר השורשים: 'כפר'    (מהדורת ה"ר בייזנטאל ו-פ' לברכט, 

2

ברלין 1847, דפוס צילום: ירושלים תשכ"ז,  עמ' 168)  ורמב"ן. 
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שליחים ההולכים לפניו. רק "ואחרי כןואחרי כןואחרי כןואחרי כן אראה פניו" – משלוח מנחת הפיוס באמצעות שליחים ההולכים 
לפניו יאפשר ליעקב הנרדף להביט בפניו של אחיו. וזאת תוך אופטימיות זהירה: "אולי ישא פני" - יקבל 
את פני ויתפייס עמי. הכעס הפנימי הנחשף על ידי הבעת הפנים יוחלף באהבה. הסבר זה מקבל חיזוק 
ע"י השוואה לברכת כוהנים: 'נשיאת פנים' היא המהות שבברכת כוהנים, שהיא שריד מעבודת בית 
המקדש, חלק מקרבן התמיד. הברכה: "ישא ה' פניו אליך", היא שמאפשרת לכוהנים לומר: "וישם לך 
שלום" (במ' ו, כו) - תפילה אל ה' שתכליתה בקשה מה' להיענות ברצון לתפילתם שהיא תפילת העם. 
ואכן, המנחה נשלחה אל יעדה תוך כדי כך שהיא נושאת עמה את רגשות האחווה של יעקב, כפי 

שמודיענו הכתוב: "ותעבור המנחה על פניו" - של יעקב. 
דרך התנהגותו של יעקב, קובעת לנו אמות מידה של התנהגות בריצוי הזולת שיכול להיות גם בן 
משפחה, לאחר פירוד ושנאה. השנאה גורמת להריסה של מסגרת וקשר, ואילו הפיוס תורם לבניית 
המסגרת. מלאכת ההריסה היא פעולה מהירה וקלה, בעוד שהבניה היא תהליך איטי המורכב מפעולות 
שונות המחושבות היטב, כפי שנהג יעקב. יוצא אפוא, שהופעתה התכופה של המילה 'פנים' בצירופים 
שונים, נועדה להטעים את הבעת הפנים החושפת את מצב רוחו האמיתי-הפנימי של האדם, במעבר מן 
הכעס והשנאה אל הריצוי והאהבה. דרכי הפיוס אינם מסתפקות בדיבורים בעלמא, אלא יש לכלול בהן 

פעולות מעשיות המאפיינות גישה אמיתית של אהבה. 
 

ד"ר אברהם גוטליב 
המרכז ללימודי יסוד ביהדות 
ומפעל מקראות גדולות - "הכתר" 

 
 

 
 

 
**** אנו מבקשים להודות לרב ד"ר מאיר גרוזמן על תרומתו הרבה לדף השבועי, בכתיבת עשרים ושנים מאמרים 
בנושא השמיטה, מאמרים אלה שפורסמו בדף אשתקד, העשירו רבות את קוראי הדף בנושא חשוב זה, 

ועתידים להתפרסם אי"ה בספרו על השמיטה. 
 

הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע. הוא מופיע באינטרנט באתר המידע של אוניברסיטת בר-אילן בכתובת:  
. כדי להצטרף לרשימת המנויים בדואר האלקטרוני על דף פרשת השבוע, יש לפנות  http: //www.biu.ac.il/JH/Parasha
 sub parasha-l :אין לכתוב נושא למכתב. יש לכתוב שורה אחת בלבד, בגוף המכתב  . . . . listserv@vm.biu.ac.il  :לכתובת

firstname lastname  כאשר  first-name ו - last-name הינם השם הפרטי ושם המשפחה של השולח. 
 


