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 בחירה ובכורה –יעקב ועשיו   
זו  הר ציון והר שעיר. הנגדה –יש לה סימון גיאוגרפי  הנגדה זו. מגיעה לשיאה ההנגדה שבין יעקב לעשיובפרשתנו 

הן משום  בקעת שנער והר המוריה, ישמעאל ויצחק וכו'. כגון הניגודים אותם ראינו בפרשות הקודמות,שונה משאר 

 אינהמשום שהיא , והן 1שיעקב ועשיו הם אחים תאומים מאב ואם, ומאבקם זו מתחיל כבר מרחם רבקה אימם

הנגדה זו ין ישראל לאדום. ליחסים שב –לדורות הבאים אף ממשיכה  אלאהפרטיים, בין יעקב ועשיו תחומה במתח ש

: "ועלו מושיעים בהר גאולה העתידההכדברי הנבואה על  ,על שם העתידגם ובעיקר אלא בלבד, על שם ההווה אינה 

 .2ציון לשפוט את הר עשיו"

 

 המאבק ההיסטורי –אדום וישראל 

כך מוצאים  ואף לא בדורות הסמוכים אליה, אלא בזמן העתיד לבוא. תנו,בפרש המאבק בין אדום לישראל לא מוכרע

בין ישראל לאדום לכל אורך ההיסטוריה, מימי משה רבנו טרם הכניסה לארץ, עבור דרך מלכות דוד שאנו מאבק זה 

 : א עת הגאולה השלמהובגלות הארוכה עד בושלמה וימי בית שני, וכלה 

פלה התרחש מפגש בו נאבקו בני ישראל עם עשיו, כפי שמספרים לנו חז"ל: בזמן קבורת יעקב במערת המכ .א

"כיוון שהגיעו למערת המכפלה אתא עשיו קא מעכב... חושים בריה דדן תמן הווה... שקל קולפא מחייה 

  .3 )כיוון שהגיעו למערת המכפלה בא עשיו ועיכב... חושים בנו של דן היה שם... נטל  מקל ומחה בראשו(ארישיה" 

בזמן כיבוש עבר הירדן שוב נפגשו ישראל ואדום, כאשר משה שולח משלחת מלאכים לאדום ובפיהם  .ב

הבקשה לעבור בארצו: "וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום.. נעברה נא בארצך. ויאמר אליו אדום 

שניהם ש בכךעשיו שבפרשתנו בולטת, וישת יעקב . ההקבלה כאן לפג4לא תעבור בי פן בחרב אצא לקראתך"

 אדום. -שולחים מלאכים לעשיו

 . 5דוד נלחם באדום ומכה אותם, ולאחר מכן בימי שלמה ד' מקים אותם לשטן לשלמה –בימי דוד ושלמה  .ג

 . 6בימי יהושפט מלך יהודה, תושבי אדום מתוארים כנתונים תחת שלטון ממלכת יהודה .ד

לבני אדום את יום ירושלים האומרים ערו ערו המאבק חוזר ביום חורבן ירושלים, כדברי הפסוק: "זכור ד'  .ה

 . 7עד היסוד בה"

הצרו בני אדום לישראל, ואף חורבנו נעשה בידי מלכות רומי היא מלכות אדום. מלכות זו  בימי בית שני .ו

, והיא נעשתה סמל לגלות הארוכה הנמשכת עד בוא 8היא המלכות הרביעית המתוארת בחזונו של דניאל

 בוא, כפי שאומר הפסוק: "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו".הגאולה השלמה לעתיד ל

 

  בכורה ובחירה

ה'איש': "ויוותר יעקב לבדו , כלול בסיפור מאבק יעקב עם תמצית מאבק זה, שבין יעקב לעשיו ובין ישראל לאדום

 .10הסברים רבים. בזהותו של האיש עמו נאבק יעקב ובזהות המאבק נאמרו שיטות ו9ויאבק איש עמו"

                                                           
 "ויתרוצצו הבנים בקרבה". הושע יב, ד: "בבטן עקב את אחיו".בראשית כה, כב:  1
ואימתי ילך? בימי המשיח שנאמר: 'ועלו  –ראה רש"י )בראשית לג, יד(: "'עד אשר אבוא אל אדוני שעירה' ו עובדיה א, כא. 2

 מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו'".
 סוטה יג ע"א. 3
 יח.-במדבר כ, יד 4
 טז.-מלכים א יא, יד 5
 ראה מלכים א כב, מח. 6
 תהילים קלז, ז.  7

והיא משמשת  הפרטיתיוצאת מכלל האומה  נבואות אלואדום הנזכרת ב אדום אף מוזכרת בנבואות פורענות רבות. במובן מסוים
 אומות העולם המצרות לישראל. ראה 'חזון המקרא', פרשת וישלח.כלל כאב טיפוס ל

 .כז-דניאל ז, יט 8
 בראשית לב, כה. 9

 

 וישלחפרשת     
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מאבקים היסטוריים קודמים, כגון יסוד זה אנו מוצאים כבר ביחס  יסוד המאבק טמון ביחס שבין הבחירה לבכורה.

מאבק קין והבל, שם ויפת וישמעאל ויצחק. זוגות אלו נאבקו האחד עם השני על רקע המתח השורר בין הבכורה 

וד קין יפת וישמעאל היו הראשונים לצאת לאוויר העולם ובכך השייכת לצד אחד, לבין הבחירה השייכת לצד השני. בע

ממשיך אצל יעקב ועשיו, והוא יסוד מאבקם.  מתח זהויצחק הנבחרים על ידי האלוקים.  שםזכו בבכורה, היו הבל 

 אולם יעקב הוא הנבחר. ,עשיו הוא הבכור

, יעקב מו שלש. 11לידתו, ומכאן בכורתושמו של עשיו ניתן לו על שם שנולד עשוי, שלמותו הייתה נתונה לו עם 

עקב הרומז להליכה. ההליכה מבטאת היאחזותו בעל שם  –ניתן לו דווקא על שם ההליכה אל השלמות  לעומת זאת,

. מאבק זה , וזוהי שלמותוהנקנית דווקא על ידי מאבק. יעקב נאבק להיות נבחר מכוח מעשיו שתלמות מתפתחתה

 על שם השריה והמאבק.שניתן לו ישראל,  – יעקב שליסוד שמו השני אף הוא 

 

 הצליעה ושלמות המלוכה

יעקב יוצא ממאבק זה  –מעט ביסה אותו ה'איש' לפגוע במאבקו עם יעקב, ואף הצליח בכך אל השלמות נבהליכה זו 

השליכו פגיעה זו על הדורות הבאים המתמודדים עם מלכות אדום: "אומות העולם ומלכות  מדרשכשהוא צולע. ב

אלה שטמאו בימי  'ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו' דום הרשעה הם נאבקים עם ישראל כדי להטעותם מדרך ד'...א

 עתידיות. השלכות לו יש לא הסתיים באותו הלילה, ועשיו ביעקב ו של מאבק .12השמד"

, בשונה מאברהם , ולמעשה 'ישראל' עוד נקרא בשם 'יעקב'בערבוביהבו כן השמות 'יעקב' ו'ישראל' משמשים על 

הניצחון והשריה אותם מבטא השם ישראל ש. זאת משום 13ושרה שלאחר שינוי שמם לא נקראו עוד בשמם הראשון

 – "לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה" :המאבק אותו מבטא השם 'יעקב' עודנו קיים. על כןואילו אינם מוחלטים, 

 .14לדורות

 

כפי שמתאר הכתוב: "ויבוא  שלמותו של יעקב אכן בוא תבוא,אמנם, צליעה זו היא רק בדרך אל השלמות העתידה. 

אז ישמעו גם רחוקים ויבואו ויתנו בהר ציון כתר  –יעקב שלם". כאשר יעקב יהיה שלם והילדים כבר לא יהיו רכים 

עת ה בהגיע ,אולעתיד לב. 15ממשלה' היא בעל כורחםואילו ' ,'מלוכה' היא ברצון הנתיניםגם על הר עשיו.  ,מלוכה

: "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את המלוכה ברצון גם על הר עשיו, יינתן כתר בעולם המקווה של התגלות מלכות ד'

 .16הר עשיו והייתה לד' המלוכה"

 

 

 :17נמצאנו למדים

מפני ו ני היותם תאומיםדווקא מפ קודמים, ניגודיםמחריף יותר ניגודם עשיו. מגיעה לשיאה ההנגדה שבין יעקב לבפרשתנו 

לכל  הבאים דורותממשיך אל הוא הו, היות אף רחב הרבה יותר מניגודים קודמיםניגודם . כבר בבטן אימם חלהמאבקם ש

בגאולה העתידה עת יעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. רק וסיומו ם, ואדלבדוגמת ניגוד ישראל  אורך ההיסטוריה

אלא  ,ק זה נעוץ במתח שבין הבכורה לבחירה, כאשר עשיו הוא הבכור ויעקב הנבחר. אצל הבכור אין התפתחותשורש מאב

הכל נתון כבר בנקודת ההתחלה, ועל שם זה נקרא עשיו בשמו. לעומת זאת הנבחר משתלם במעשיו ונמצא בהליכה 

לאדום מתומצת בפרשיית מאבק יעקב עם י שמותיו. המאבק ההיסטורי בין ישראל בשנמתמדת, ועל שם זה נקרא יעקב 

אותו האיש, מאבק שהותיר פגיעה, בצורת צליעה, בדורות הבאים. אך לעתיד לבוא הצליעה תירפא ויבוא יעקב שלם, יעלו 

 18 מושיעים בהר ציון ויתנו כתר מלוכה גם בהר עשיו, והייתה לד' המלוכה.

                                                                                                                                                                      
 וראה 'שמועות ראי"ה' על מהות המאבק. ראה 'עיונים בספר בראשית' לנ. ליבוביץ, פרשת וישלח. 10
 כדברי רש"י )בראשית כה, כה(: "הכל קראו לו כן, לפי שהיה נעשה ונגמר בשערו כבן שנים הרבה". 11
 בראשית רבה עז, ג. וראה רמב"ן לב, כו. 12
 אברם עובר בעשה" )ברכות יג ע"א(."כל הקורא לאברהם  :הגמראכדברי ו 13
"אמר ר' יוסי ברבי חנינא מאי דכתיב: 'שלח ביעקב ונפל בישראל'? דבר שלח ביעקב זה גיד הנשה, ונפל בישראל שפשט איסורו  14

 "בכל ישראל
 .138'יסודות התפילה' עמ'  פירוש הגר"א לישעיהו א, כד. וראה ראה 15
 .2ראה הערה  16
 העורך.תוספת זו הינה מדברי  17
  .ויצא ה'תשכ"טשיחה זו נאמרה בשבת פרשת  18
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