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 "ויאבק איש עמו עד עלות השחר"
 
 

תוצאת המאבק והן באשר ל, הן לגבי המאבק עצמו, מאבקו של יעקב עם המלאך מעורר כמה תמיהות
 האיש הוא מלאך והוא : כבר המדרש מעלה את המאבק לרמה מטפיזית.פווהברכה שמבקש יעקב בסו

 המדרש את וציאבכך מ. לפי מדרש אחר" סמאל שר של רומי" או ,אחדלפי מדרש " שרו של עשו"
מסמל הוא  יעקב אינו האיש יעקב בלבד אלא : שמימית,לרמה עליונהומעלהו  הארצי הקשרהמאבק מן ה

 .מול היהדות הנצרות - או אם נרצה ,ישראל-אדום לעומת יעקב- עשו– את המאבק בין העמים
 

ם ואומרים שכל המעשה הזה היה בחלום הנבואי ולא היה בפועל "ברוב המפרשים הולכים בעקבות הרמ
כך ברור ומוחשי עד -חלום שהיה כל, בחלום הנבואי ראה יעקב את עצמו נאבק עם המלאך. ממש

). לא, לב( "והוא צֹלע על ירכו"שבהקיצו מן החלום הרגיש יעקב את פגיעתו של המלאך שנאבק עמו 
לראות את תוצאת חולם החלום  יכול יקיצהרור כל כך עד שבפעמים שהחלום נראה באופן ממשי וב

בדברים שלהלן ברצוני להביא כמה שיטות של פרשנים אשר ניסו לפרש את כל המעמד . החלום על גופו
 .הזה ולתת לו משמעות ייחודית

 
 וכל ענייני אברהם ,שכל מה שאירע לאבות סימן לבנים: "יצחק קארו בפתח פירושו למראה אומר' ר
והנה גלותנו ... עקב סימן לגלותנו זהיוכל ענייני , וכל ענייני יצחק סימן לגלות בבל, מן לגלות מצריםסי

. באופן יותר מפורט מחזיר אותנו קארו למכירת הבכורה על ידי עשו". לםוזה הוא הרע והמר והארוך מכ
אולם הוא אינו . כהאת הבכורה ואת הבר: לקח ממנו במרמהיעקב עשו תובע עכשיו בחזרה שני דברים ש

 לכן הוא כביכול .סיכוי בהתמודדות עם יעקבאין לו שום עקב מעשיו הרעים יכול להיאבק עם יעקב כי 
במאבק זה מנצח יעקב בנושא הברכה ועל כן המלאך מברך . להיאבק עם יעקב" שרו של עשו"שולח את 

 , לשם ישראל,מרמה, קבשינוי השם מיעקב שהוא מלשון ע. דהיינו מחזק ומאשש את הברכה, אותו
 ,עניין הבכורה אין יעקב מנצחב ולםוא.  מנקה את יעקב מן המרמה שבקבלת הברכה,מלשון שררה

ועל כן הוא מיחס את , "ירך"עם " כף"יצחק קארו הצירוף ' תמוה בעיני ר. וההפסד מסומל בכף ירך יעקב
 הייתה פה מרמה בקניית כדי להראות שלא .הכף לכף ידו של יעקב שאחזה בעקב עשו בעת הלידה

. בעבור הבכורהשכבר שולם עדשים ה תשלום נוסף על נזיד ,הבכורה שולח יעקב לעשו את המנחה
 .את התשלום, בל את המנחהי שעשו עדיין לא קהיא משום , הצליעה,תוצאת המאבק

 
 סיפור לפי אשכנזי. שר את המאבק הזה עם מכירת הבכורהוק" 'מעשי ה"אליעזר אשכנזי בספרו ' גם ר

שטר " אך למעשה נחתם , הייתה פה תרמיתאילו הרבה פרטים ולכן נראה כספקמכירת הבכורה אינו מ
היה "כדי שהשטר לא ילך לאיבוד ויהא מצוי בכל זמן בידי הקונה . בין יעקב ועשו כדת וכדין" מכר

צאת מי שמת ונמ: ב"ע, ראה גם בבא בתרא קלה" (המנהג שהרוצה בשמירת שטר קושרה על ירכו
המלאך התאמץ להגיע לירכו של .  וכך עשה גם יעקב עם שטר המכר של עשו,)דייתיקי קשורה על יריכו
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. אולם לא הצליח בכך והשטר נשאר בידי יעקב, יעקב כדי לקחת ממנו את השטר ובכך לבטל את המכר
פסוק זה רומז לדעת , "להים ועם אנשים ותוכל-כי שרית עם א"לכן בברכו את יעקב אומר המלאך 

שינוי השם מורה . צחונו של יעקב בשני המקריםינלו, להים-א –  אנשים ולמלאך-אשכנזי לעשו 
 .)א" ע,דף קיח' מעשי ה(ח ובדין ובכ -  אלא בשררה,במרמה -ב שהעסקה לא הייתה בעקֹ

 
 אלא  כאן היה אולם לא חלום נבואי,נבואיהמראה ביצחק אברבנאל סובר גם הוא שהמאבק היה ' ר

 זהו מראה נבואי שבו הנביא ."מראה נבואי מוחש "בדרגה גבוהה מאוד שאברבנאל מכנהמראה נבואי 
 כמו למשל פעולותיו של אברהם בביקור שלושת ,ותירואה את הדברים במוחש ומבצע בו פעולות מוחש

קבלת כמעשה התבודדות של יעקב למפרש  אברבנאל ן שיעקב נותר לבדו איאת הכתוב. המלאכים
חלום ב מדובראילו היה .  נשאר לבדושיעקב, כמשמעואלא ,  האחרים המפרשיםאומרים שמו כ,הנבואה

בנבואה זו ראה . ם כי הישן והחולם הם תמיד לבד,ו יעקב לבדו שלנבואי אין משמעות כלל להיות
 פוגע  ובמקום זאת הוא, עמו ומשתדל להפילו ארצה ואינו יכול לעשות זאתנאבקוהרגיש יעקב איש 

ויש ,  משתדל להרוג את ישראל, דהיינו האומה ולא האיש,משמעות הנבואה היא ששרו של עשו. בירכו
ל ליעקב שעשו לא יצליח -במראה הנבואה מודיע הא. מז למאבק המתמשך של הגויים בישראלכאן ר

וגורמות  מביאות להשמדה אך כואבות ןמכות שאינ,  אולם הוא יכה בצאצאיו יוצאי ירכו,להרוג אותו
אך כאשר יעלה . דהיינו כל זמן הגלות, ימשך כל זמן שזרע יעקב יהיה בארצו של עשוימצב זה . לצליעה
ואז ישראל לא יתנו להם ,  יבקשו הגויים מזרע יעקב רשות ללכת ולהיפרד,הגאולהיבוא זמן , השחר
 את יעקב  בירךיצחקשמשמעות הברכה היא ההודאה ). כז, לב' בר" (לא אשלחך כי אם ברכתני" -ללכת 

 .ההכרה שהברכות התקבלו ביושר ולא במרמהו
 

שלא ". דברי שלמה"שלמה לבית הלוי את המראה הזה באחת מדרשותיו בספרו ' בדרך דומה מבאר ר
.  את העתיד לקרות לעם ישראלונועד להודיעשהמראה היה בחלום אומר  שלמה' ר, כמו אברבנאל

פגיעתו של . הגאולה- ולא משיעלה השחר,בגלות– בלילהאישרו של עשו ה - התגברותו של סמאל
ה שכלית יוהנה ראה והביט בראי: "אין להם זכויותכאשר עשו יכולה להיות רק ביוצאי ירך יעקב -המלאך

 כל שכן מצד זכות אביו ואמו וזקנו ,המלאך הזה שהוא מצד עצמו לא יכול לו ליעקב מצד שלמותו
בבניו שהם כף ירכו אשר הם חלושים מצד מיעוט ] כלשהיא[יעה מה נגע נג -ויגע בכף ירכו ... וזקנתו
שלמה מונה שלושה סוגי חטאים ' ר. עם ישראל ניזוקים בזמן השמד או בזמן שאינם זכאים". זכותם

פי -על-אף, פילוג בעם. 3 ;מעשים. 2 ;אמונות ודעות. 1 :הגורמים להתגברותו של עשו על זרע יעקב
 וזה רומז על , הנכוןן במקומות מסודרןעה נגרמת כאשר העצמות אינהצלי. שהם שלמים מצד עצמם

כאשר כל אחד פורץ ממקומו למקום , התנהגות מחוצפת של הקטנים כלפי הגדוליםעל הפילוג בעם ו
 את הברכה עם עלות השחר כהודאה בכשרות , כמו אברבנאל,שלמה מפרש' גם ר. ולמעלה שאינה שלו

      .)א"ע,  שלמה קעדברי(בל יעקב מיצחק יהברכה שק
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