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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 
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 
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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. 
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