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 מפגש יעקב ועשו

 ַצָּואָרו ַעל ַוִיפֹּל ַוְיַחְבֵקהּו ִלְקָראתֹו ֵעָשו ַוָיָרץ :ָאִחיו ַעד ִגְשתֹו ַעד ְפָעִמים ֶשַבע ַאְרָצה ַוִיְשַתחּו ִלְפֵניֶהם ָעַבר ְוהּוא

 1.(ד-ג בראשית לג) :ַוִיְבּכּו ַוִיָשֵקהּו

   סט יסקאפ במדבר ספרי

ֹהוֹֹּ" ֹקֵֹ ֹשָֹּׁ ֹיִֹּ ֹּאלאֹּ.ליעקבֹּשונאֹּשעשוֹּבידוע3ֹּ,הלכהֹּ:אומרֹּיוחיֹּבן'ֹּשמעוןֹּרֹּ.לבוֹּבכלֹּנשקוֹּשלא2ֹּ,עליוֹּנקודֹּ-ֹּ"וַֹ

4ֹֹּּ.לבוֹּבכלֹּונשקוֹּשעהֹּבאותהֹּרחמיוֹּנהפכו

 בראשית רבה עח ט 

ֹּהנקודהֹּעלֹּרבהֹּהכתבֹּמוצאֹּשאתהֹּמקוםֹּבכלֹּ:אלעזרֹּבןמרֹּר'ֹּשמעוןֹּאֹּ.עליוֹּנקודֹּ-ֹּוישקהוֹּלקראתוֹּעשוֹּוירץ

ֹּנקודהֹּולאֹּהנקודהֹּעלֹּרבהֹּכתבֹּלאֹּכאןֹּ.הנקודהֹּאתֹּדורשֹּאתהֹּהכתבֹּעלֹּרבהֹּהנקודהֹּ.הכתבֹּאתֹּדורשֹּאתה

ֹּ?עליוֹּנקודֹּלמהֹּ,כןֹּאםֹּ:ינאי'ֹּרֹּלוֹּאמר5ֹּ.לבוֹּבכלֹּונשקוֹּהשעהֹּבאותהֹּרחמיוֹּשנכמרוֹּמלמדֹּ-ֹּהכתבֹּעלֹּרבה

ֹּומהֹּ.רשעֹּאותוֹּשלֹּשיניוֹּוקהוֹּשישֹּשלֹּיעקבֹּאבינוֹּשלֹּוארווצֹּונעשהֹּ.לנשכוֹּאלאֹּלנשקוֹּבאֹּשלאֹּמלמדֹּאלא

6ֹּ.שיניוֹּעלֹּבוכהֹּוזהֹּוארווצֹּעלֹּבוכהֹּזהֹּאלאֹּ?ויבכולמודֹּלומרֹּת

  יבסימן  ע פרשה רבה בראשית

                                                      
שלא יהרג ושלא יהרוג" )בראשית רבה עו א(, לאחר שהתקין עצמו לכל אפשרות  –לאחר כל הפחדים: "וירא יעקב מאד ויצר לו  1

 מאבק יעקב והמלאך )דורון, תפילה או מלחמה( וחצה את מחנהו )רש"י בראשית לב ט(, לאחר המאבק עם המלאך )ראה דברינו
הגיע  -" )דברינו בפרשת ויצא( אין הבטחה לצדיק בעולם הזהבפרשה זו(, לאחר שהפנים שאחרי כל ההבטחות החלומות והברכות "

 ת של שני הצדדים?רגע המפגש הגדול והגורלי. מה ארע שם? פרץ של רגשות אחווה? השלמה מציאותי
עפ"י מסורת המקרא יש סימון נקודות מעל אותיות המילה "וישקהו". ראה בחומשים, בתיקוני הסופרים ובספר התורה. ויש עוד  2

" עולם עד ולבנינו לנו והנגלות אלהינו' לה הנסתרות: "כח כט דבריםכאלה בתורה, בראשית יח ט: "ויאמרו אליו איה שרה אשתך", 
רחוקה" )שגם הוא נקוד(,  בדרך אועל הפסוק " סט פיסקא במדבר ספריכת סופרים ו ג שמונה את כולם. ראה גם ועוד. ראה מס

מעבר ואולי אפילו בניגוד לפשט בפסוק שהוא ניקוד כזה אומר דרשני. יש איזה רובד סמוי אבות דרבי נתן נוסח א פרק לד ועוד. 
 מיתית, לא נשיקה בכל הלב.נשיקה אזו ? שבעצם זו לא הייתה כאן המילים. מהו

 כבר העירו החוקרים שבמקורות מדויקים כתוב כאן: "הלוא" ולא "הלכה". 3
מה גרם לעשו להפוך את לבו ולהניח לרגע את "שנאתו הידועה" ליעקב"? רגש אחווה פתאומי? מראה הנשים והילדים? עשרים  4

התרפסותו של יעקב, שבע השתחוויות עד גישתו עד אחיו: "אמר שנות פירוד? אבק הזמן? עפ"י ראה בראשית רבה עח ח הייתה זו 
ר' חנינא בן יצחק: לא זז משתטח והולך, משתטח והולך, עד שהכניס מדת הדין למדת הרחמים". מעשה אבות סימן לבנים? ראה 

בפרשה זו. ראה גם רש"י שמביא בפירושו לפסוק בפרשתנו את שני המדרשים שהבאנו: הספרי למעלה  אדוני עשו עבדך יעקבדברינו 
 אלא .ליעקב שונא שעשו ועביד"ובראשית רבה עח ח בהערה זו לעיל. כך או כך, אומר הספרי, הדברים אינם כה פשוטים, אמנם: 

". נראה שיש כאן ניסיון להפריד בין עשו המקראי ובין עשו ההיסטורי הסימבולי לדורות )אדום, רומא, שעה באותה רחמיו נהפכו
הנצרות(. זה האחרון, בידוע שהוא שונא ליעקב, לעם ישראל לדורותיו. אבל זה של המקרא, בנם של יצחק ורבקה, נכדם של אברהם 

"נכמרו רחמיו", עדיין ממידת הוריו וסבותיו יש בו. ומי הוא הדרשן שמוכן להעביר סכין חד וברור בין עשו ההיסטורי )שתחת  - ושרה
עשו של המקרא )של התורה(? מי הוא שמציע להיצמד לפשוטו של מקרא ולא להידרש לאירועי הזמן? ר' שמעון  וביןצילו חי ונרדף( 

את ויחן , בדברינו רומא ונאלץ בשל כך להסתתר שתים עשרה שנה במערה )מסכת שבת לג ע"ב בר יוחאי. זה שדבר בגנות מלכות
   (. עומרבל"ג ב בין המערה לטבריה –רבי שמעון בר יוחאי בפרשה זו, וכן  פני העיר

 כאן הדרשה היא בדיוק הפוכה מזו של הספרי. הניקוד על וישקהו מחזיר אותנו לפשט ומלמד שהייתה כאן נשיקה כנה ואמיתית. 5
ואגב  ."נשיקה זו של אמת וכולן אינן לאמת :רבי שמעון בן אלעזר אומר ראה הנוסח במקבילה באבות דרבי נתן נוסח א פרק לד: "

דרישת הנקודות שמעל למילים בתורה. אם הנקודה רבה על הכתב )יש יותר נקודות מאשר אותיות(, יש אורחא למדנו את כללי 
לדרוש מעבר לפשט. אך אם הכתב רב על הנקודה )לא כל האותיות מנוקדות(, אין לך לדרוש מעבר לפשט. כאן יש תיקו. מס' 

 ינאי אם דורשים את הניקוד וכיצד. הנקודות כמספר האותיות ולכן באמת חולקים ר' שמעון בן אלעזר ור' 
 צוארו על ויפול ויחבקהו לקראתו עשו וירץ: "ט הלכה ג פרק רבתי כלה מסכת בעקבות ר' ינאי הולכים מדרשים רבים אחרים. ראה 6

 אלהי יהושיענ י"י קומה דוד אמר שעה אותה ועל, ואיחלש יעקב של בצוארו לחייו והכה, כדונג שיניו נעשו שעה אותה ... וישקהו
 של צוארו ונעשה, לנשכו אלא לנשקו בא שלא מלמדז א: " רבה השירים שירוכן ". שברת רשעים שני לחי אויבי כל את הכית כי

". שיניו על בוכה וזה צוארו על בוכה זה אלא ?ויבכו לומר תלמוד ומה, כדונג ונמסו רשע אותו של שיניו וקהו שיש של אבינו יעקב
, וישקהו על נקוד(. ד לג בראשית) ויבכו וישקהו צואריו על ויפול: "כו פרשה( בובר) משליו. ובמדרש וכן הוא בתנחומא בפרשתנ

 בכלל, שעה באותה הרשע עשו חושב היה מה וכי :מנסיא בן שמעון' ר אמר. שנאה של אלא, אהבה של ממש בנשיקה שלא מלמד
". והתיאור הציורי במדרש הגדול: בלבו ושנאה בפה יעקב עם מדבר שהיה למדת הא...  שונא בכלל אמר הוי ?שונא בכלל או אוהב

"למה בכו? למה הדבר דומה? לזאב שבא לחטוף את האיל. התחיל האיל לנגחו. נכנסו שיני הזאב בקרני האיל. זה בוכה וזה בוכה. 
ות עם ישראל מידיו של הזאב בוכה שלא יכול לו כלום והאיל בוכה שלא יחזור ויהרגנו". נראה שככל שארכו השנים והתרבו צר

עשו ההיסטורי, הלך ונעלם עשו המקראי ואיתו הפשט הפשוט שאולי באמת היה כאן רגע של השלמה ופיוס ואולי אפילו אהבת 
 אחים אמיתית.

http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%90%d7%91%d7%a7-%d7%99%d7%a2%d7%a7%d7%91-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%90%d7%9a
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%94-%D7%9C%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%94
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%A9%D7%95-%D7%A2%D7%91%D7%93%D7%9A-%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%911
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%99%D7%97%D7%9F-%D7%90%D7%AA-%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%99%D7%97%D7%9F-%D7%90%D7%AA-%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%99%D7%97%D7%9F-%D7%90%D7%AA-%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%99%D7%97%D7%9F-%D7%90%D7%AA-%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A8-%D7%99%D7%95%D7%97%D7%90%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%94
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ֹֹּּלשֹּנשיקהֹּכלֹּ-"ֹּלרחלֹּיעקבֹּוישק" ֹֹּּתלופ ֹּתִֹּ ֹּהלָֹֹּּׁדוג ֹֹּּשלֹּנשיקהחוץֹּמשלוש: ֹּפ ֹֹּּשלֹּנשיקה, ֹּשלֹּנשיקה7ֹּ,יםקִֹֹּּרָֹּׁ

ֹּשלֹּנשיקהֹּ.(יֹּאֹּאֹּשמואל)"ֹּוישקהוֹּראשוֹּעלֹּויצוקֹּהשמןֹּפךֹּאתֹּשמואלֹּויקח:ֹּ"הלָֹֹּּׁגדוֹּשלֹּנשיקה8ֹּ.פרישות

ֹּרות)ֹּ"לחמותהֹּערפהֹּותשק"ֹּ:פרישותֹּשלֹּנשיקה9ֹּ.(כזֹּדֹּשמות)"ֹּלוֹּוישקֹּהאלהיםֹּבהרֹּויפגשהוֹּוילך"ֹּ:פרקים

11ֹֹּּ.קרובתוֹּשהיתהֹּ-ֹּ"לרחלֹּיעקבֹּישק:ֹּ"ושנאמרֹּקריבותֹּשלֹּנשיקהֹּאףֹּ:אמרֹּתנחומאֹּרבי10ֹֹּּ.(ידֹּא

 שמות ה י, פרשת שמות רבה

ֹּשלושֹּ...כלֹּהנשיקותֹּשלֹּתפלותֹּחוץֹּמֹּ:אמרוֹּרבותינוֹּבהרֹּהאלהיםֹּוישקֹּלו"ֹּ)שמותֹּדֹּכז(ֹּ...ֹּוילךֹּויפגשהו"

ֹּ.הֹּאחתֹּוראהֹּאותהֹּמבפניםֹּשלֹּחרסֹּומבחוץֹּשלֹּזהביטָֹֹּּׁנֵֹֹּיֹּשהביאוֹּלוֹּמובִֹֹּּהָֹֹּּׁז ֹּמשלֹּל ֹֹּּ:אמרֹּרביֹּשמואלֹּברֹּנחמן

כךֹֹּּ.אבלֹּזהֹּכולהֹּזהבֹּ.הראשוןֹּחרסֹּהיהֹּוהיהֹּמצופהֹּזהבֹּ:אמרֹּלהםלימיםֹּהביאוֹּלוֹּמוניטהֹּשכולהֹּזהב,ֹּ

ׂש:ֹּ"ת,ֹּשנאמרולס ֹּפַֹֹּנשיקהֹּשנשקֹּעשוֹּליעקבֹּלאֹּהיהֹּאלאֹּל ֹּ ר  לֹּחָֹּׁ הֹּעַֹ ֻצפ  יםֹּמ  יגִֹּ ףֹּסִֹּ ס  (,ֹּומהֹּהיהֹּכגֹּ)משליֹּכוֹּ"כ 

ע"ֹּ?סופו בֹּרָֹּׁ ל  יםֹּו  קִֹּ םֹֹּדל  יִֹּ תַֹ פָֹּׁ שיקהֹּשלֹּאהרןֹּומשהֹּאבלֹּנֹּ.שלאֹּבקשֹּלנשקוֹּאלאֹּלנשכוֹּ-ֹּ"ֹּ)סוףֹּהפסוקֹּשם(ׂש 

קו"ֹּ:היתהֹּנשיקהֹּשלֹּאמת,ֹּועליהןֹּהואֹּאומר ׁשָֹּׁ לוםֹּנָֹּׁ ׁשָֹּׁ קֹּו  ד  ׁשוֹּצ  גָֹּׁ פ  תֹּנִֹּ ֱאמ  דֹּו  ס  12ֹּ(.תהליםֹּפהֹּיא"ֹּ)ח 

  ד פסוק לג פרק בראשית עזרא אבן

ֹּוהעד,ֹּלאחיוֹּרעֹּלעשותֹּעשוֹּחשבֹּלאֹּהפשטֹּדרךֹּעלֹּכי,ֹּםימשדיֹּלעתיקיֹּהואֹּטובֹּוישקהוֹּנקודותֹּעלֹּהדרש
13ֹּ.אחיוֹּעםֹּיוסףֹּעשהֹּרכאשֹּ,ויבכו

 כטפסוק  מג פרק בראשית( בובר) אגדה מדרש

א" שָֹּׁ יִֹּ יוֹּוַֹ ינָֹּׁ אֹּעֵֹ יַֹר  תֹּוַֹ יןֹּא  מִֹּ יָֹּׁ נ  יוֹּבִֹּ חִֹּ ןֹּאָֹּׁ ּמוֹּב  ר.ֹּ"מרובהֹּשמחהֹּשמחֹּאותוֹּכשראהֹּ-"ֹּאִֹּ יֹאמַֹ יםֹּוַֹ ָךֱֹּאֹלהִֹּ נ  יֹּיָֹּׁח  נִֹּ ֹּ-"ֹּב 

ֹּחנןֹּאשרֹּהילדיםֹּויאמרֹּלךֹּלהאֹּמי:ֹּ"ליעקבֹּואמרֹּעשוֹּשבאֹּשבעתֹּמפניֹּ?יברכךֹּאוֹּישמרךֹּאמרֹּלאֹּולמה

ֹּבכללֹּהיהֹּולא,ֹּאמוֹּבמעיֹּהיהֹּבנימיןֹּועדייןֹּ.חנינהֹּבלשוןֹּלבניוֹּיעקבֹּובירך(,ֹּהֹּלגֹּבראשית)אלהיםֹּאתֹּעבדך"ֹּ

14ֹּ.הברכהֹּבכללֹּשיהיהֹּעד,ֹּחנינהֹּבלשוןֹּלבנימיןֹּיוסףֹּבירךֹּזהֹּובשבילֹּ.אחיוֹּעםֹּזוֹּברכה
                                                      

 של מפגשים של מי שלא התראו פרק זמן רב. 7
 של מי שיודעים שלא יתראו פרק זמן רב. פרקים.נשיקה של של פרידה. ההפך מ 8
 שת משה ואהרון בדרכו של משה ממדין למצרים.פגי 9

אבל כאן עדיין  מרות יצא דוד ומערפה גלית )סוטה מב ע"ב(, כך שנשיקה של פרישות ופרידה הפכה לנשיקה של איבה ונשיכה. 10
 מושמת ערפה ונשיקתה לנעמי בשורה אחת עם נשיקת יעקב ורחל, ומשה ואהרון!

שת ויצא, אבל יש לה נגיעה עקיפה לפרשתנו. צא ולמד לא ממה שנזכר בדרשה זו, אלא דרשה זו שייכת לפרשת השבוע שעבר, פר 11
: של משה ואהרון, של שמואל ושאול, של נעמי לכלתה, אפילו זו של יעקב וראויות כל הנשיקות הן טובותממה שלא נזכר בה. 

ובהמשך שם: "מה בא זה לחדש לנו דבר  במדרש זה עצמו, מעצם התוספת של ר' תנחומא לרחל שיש עליה לא מעט תרעומת )ראה
, לא נשיקה של פרקים, שלא לדבר על של תפלות ה(. אבל הנשיקה של עשו ליעקב אינה נשיקה של קריבות. היא נשיקערווה"?
על הפסוק "ישקני מנשיקות פיהו",  עזרא אבןאין המדרש מחשיבה! ראה פירוש . , גם לא נשיקה של פרישות כנעמי וערפהקריבות

 מנהג פי על בלחי או בכתף או ביד ,ד"הלמ ועם .וישקהו כמו בפה היא ד"למ בלא שהיא נשיקה כל: "ב פסוק א פרק השירים שיר
". לפי פירוש זה, נשיקת אהרון ומשה, גם אלה שני אחים, הייתה ביד, נשיקה לרחל יעקב וישק וכן לו וישק לי ושקה כמו ,המדינות

בעיני המדרש )וממנה לומדים המדרשים שגם נשיקת יעקב לרחל  ל פרקים אשר נחשבתמנומסת, "כמנהג המדינות", נשיקה ש
אך המדרש  .בוכיםאף ופה יעקב ועשו נופלים איש בזרועות רעהו, מתחבקים ו הייתה ראויה, ראה בראשית כט י ובמדרשים שם(.

עקב" ואין הנחה אפילו לרגע. עשו ההיסטורי איננו מוכן להוסיף נשיקה זו לרשימת הנשיקות שאינן תפלות. "בידוע שעשו שונא לי
 מבטל את עשו המקראי. אפילו לא כשיטת ר' שמעון בר יוחאי לעיל.

מדרש שמות רבה לוקח צמד מפגשים ונשיקות מבראשית רבה )הלשון: אמרו רבותינו" מעיד על היותו מדרש מאוחר ומצטט(  12
ממוקם בפרשת שמות במפגש אהרון ומשה( ויעקב ועשו מזה. במשל ומתמקד בפגישות ונשיקות אחים: משה ואהרון מזה )המדרש 

יכולנו להבחין בטון מינורי, הזהבי מאבחן שהמטבע )המוניטה( הראשונה שמראים לו )היו מביאים מטבעות לשולחני שהיה מעריך 
ימיהם(, אך אינו ממהר את שווים( היא של חרס מצופה זהב )היו מוזילים ומפחיתים בערכן של המטבעות, מעין אינפלציה של 

להגיב. רק כשמראים לו את המוניטה השנייה שכולה זהב הוא אומר להם: "הראשון של חרס היה והיה מצופה זהב". ללמדך, במשל, 
שגם נשיקת חרס אבל מצופה זהב יש בה משהו. בכל זאת "וישקהו" ולא נשכו. אבל בנמשל, הדרשן אינו חושך שבטו מעשו "שלא 

 לנשכו" ומצטט את החצי השני של הפסוק במשלי: "שפתיים דולקות ולב רע"! ביקש לנשקו אלא
", לתינוקות של בית רבן ִמָשָדִים ַעִתיֵקי ֵמָחָלב ְגמּוֵלי ְשמּוָעה ָיִבין ִמי ְוֶאת ֵדָעה יֹוֶרה ִמי ֶאתט: " כחהפסוק בישעיהו עפ"י  ,הכוונה 13

כינוי מזלזל של אבן עזרא בכל  זהרד"ק על הפסוק וכן גמרא עבודה זרה ג ע"ב. שזה עתה נגמלו והולכים לבית הספר. ראה פירוש 
, אין מקרא יוצא מידי פשוטו ואין עשו של המקרא יוצא מאנושיותו הדרשנים שמספרים בגנותו של עשו שרצה לנשוך את יעקב וכו'.

 גישתם שונה מזה של יוסף ובנימין בהתוועדותם.פ. הבכי הוא שמעיד על אמיתות הנשיקה. אין הבכי של יעקב ועשו בטוען אבן עזרא
 פירוש זה של אבן עזרא משתלב היטב עם פירושו לפסוק "ישקני מנשיקות פיהו" שהבאנו בהערה הקודמת.

מדרש זה הוא בפרשת מקץ, על מפגש אחר של אחים שלא ראו זה את זה שנים רבות: יוסף ובנימין. ברובד הפשוט )פשט המדרש(,  14
ר מדוע יוסף משתמש בלשון "יחנך" ולא "יברכך" או "ישמרך" כשהוא רואה את בנימין. זאת, משום שבנימין עדיין לא הדרשן מסבי

היה בעולם בשעה שיעקב אומר לעשו: "הילדים אשר חנן אלהים את עבדך" ולא זכה לברכה זו. יוסף משלים לבנימין, שעדיין לא 
אך אולי מסתתר . 'מדרש כפשוטו'. עד כאן כשהלה פוגש את עשו אחיו אביויעקב נולד בשעת מפגש האחים, את הברכה שחסר מ

דרישת המדרש. המדרש יוצר השלכה לאחור ממפגש יוסף ובנימין למפגש יעקב ועשו, שניהם, אחים מאותה של  רובד נוסףכאן 
ו כצעיר הילדים מסערת הפגישה? אם. יוסף היה בחיים בשעת המפגש בין אביו לדודו. מה נחרט בזיכרונו ממפגש זה? מה לקח לעצמ



 תשס"ו וישלחפרשת 

 3מתוך  3עמ' 

 

ֹּא...  ָבִית לֹו ַוִיֶבן ֻסּכָֹּתה ָנַסע ְוַיֲעקֹּב :יָרהֵשעִ  ְלַדְרּכֹו ֵעָשו ַההּוא ַביֹום ַוָיָשב  ְבֶאֶרץ ֲאֶשר ְשֶכם ִעיר ָשֵלם ַיֲעקֹּב ַוָיב

  15.ק(סוף הפר בראשית לג) :ִיְשָרֵאל ֱאֹלֵהי ֵאל לֹו ַוִיְקָרא ִמְזֵבחַ  ָשם ַוַיֶצב ... ַהָשֶדה ֶחְלַקת ֶאת ַוִיֶקן ... ְּכַנַען

ָתיו ְוֶאת ָבָניו ְוֶאת ָנָשיו ֶאת ָשועֵ  ַוִיַקח  ָרַכש ֲאֶשר ִקְנָינֹו ָּכל ְוֵאת ְבֶהְמתֹו ָּכל ְוֶאת ִמְקֵנהּו ְוֶאת ֵביתֹו ַנְפשֹות ָּכל ְוֶאת ְבנֹּ

ֹּא ַיְחָדו ִמֶשֶבת ָרב ְרכּוָשם ָהָיה ִּכי :ָאִחיו ַיֲעקֹּב ִמְפֵני ֶאֶרץ ֶאל ַוֵיֶלְך ְּכָנַען ְבֶאֶרץ  אָֹּתם ָלֵשאת ְמגּוֵריֶהם ֶאֶרץ ָיְכָלה ְול

16ֹּ.ו( ובראשית ל)ֹּ:ִמְקֵניֶהם ִמְפֵני

17ֹּכט(.-הֹּכזבראשיתֹּל) ָבָניו ְוַיֲעקֹּב ֵעָשו אֹּתֹו ַוִיְקְברּו ָיִמים ּוְשַבע ָזֵקן ַעָמיו ֶאל ַוֵיָאֶסף ַוָיָמת ִיְצָחק ַוִיְגַוע

 שבת שלום

 מחלקי המים

 
יעקב  -כן ולא. על כך, כאמור בדברינו המשלימים דף זה  אחרי כל זאת, האם נפרדו באמת יצחק ועשו? מים אחרונים:

 .סגירת החשבון? –ועשו 

 

                                                      
את "וישקהו" של קהו שיניו ונעשה צווארו כשיש, את האיל והזאב שהסתבכו זה בזה, או את הבכי, את את המאבק או את הפיוס? 

ההתפייסות והחנינה שהיו שם בסוף? האם כאן כבר קיבל יוסף את ההחלטה שהוא ואחיו לא יהיו כמו אבותיו ואבות אבותיו וילכו 
 בנושא זה בפרשת ויגש וכן דברינו ראה דברינו תוודע בסוף יוסף לאחיו?מדוע ההאם נוכל לצרף סיבה נוספת  ד לטוב ולרע?ביח

 בפרשת ויחי. לו ישטמנו יוסף
ון מינורי ולכאורה בכניעה של עשו. עשו חוזר לארץ שעיר ואין שום מריבה על ירושת המפגש הדרמתי בין יעקב ועשו מסתיים בט 15

האבות. יעקב מבטיח שהוא יבוא אחריו לארץ שעיר, אבל נראה ששניהם יודעים שאין זו הבטחה רצינית )חז"ל דורשים אותה על 
 הנשיקה הייתה בסוף נשיקה של פרישותיד(. ימות המשיח "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו", ראה בראשית רבה עח 

שכננו  –שכנינו העמונים וכאן נםרדים ולא נפרדים מאחינו  –ומזכירה את נשיקת ערפה לרות. שם נפרדים ולא נפרדים מקרובנו 
וג ניחא שעשו מתנחם מרצונו להר בני עשו. עם שני עמים אלה ועם המואבים היו לבני ישראל מספר רב של מפגשים ומלחמות.

את יעקב ולא מקיים את: "יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי" )בראשית כז מא(, אבל איפה ההתחשבנות על: "ויעקבני זה 
בשושן הבירה, בזעקה הגדולה , המענה הוא על פי חז"לפעמיים"? "את בכורתי לקח"? איפה המענה על: "ויזעק זעקה גדולה ומרה"? 

ו, ייתוותרו בני מע ,כל מי שהוא אומר שהקב"ה ותרן הוא :א"ר חנינאסימן ד: "שת תולדות סז בראשית רבה פרשל מרדכי. ראה 
והיכן גדולה ומרה". עקה צעק צכשמוע עשו את דברי אביו וי: דכתיב ,זעקה אחת הזעיק יעקב לעשו ו וגובה את שלו.אלא מאריך אפ

בפרשת  על חרדה ועל צעקה. ועל כך הרחבנו בדברינו (א ד)אסתר " ויזעק זעקה גדולה ומרה: שנאמר ,בשושן הבירה ?נפרע לו
 תולדות.

להעמיד שמונה מלכים "לפני מלוך מלך הדברים חוזרים ונשנים ביתר שאת בסוף פרשתנו, בפרק לו, פרשת אלופי אדום אשר זכו  16
לבני ישראל". פסוקים אלה הם ממש חזרה על היפרדות אברהם ולוט, בה אברהם בעצם סילק את לוט מארץ כנען )ראה בראשית 

מה קורה כאן? מה פשר התקפלות זו של עשו? האם זו מינה ואם הימין ואשמאילה"(. ירבה מא ה על הפסוק: "אם השמאל ואי
האם יכולה התקפלות זו להאיר את כל המפגש של יעקב ועשו באור  גש של יעקב המתרפס לפני אחיו הגדול והחזק?תוצאת המפ

אחר לגמרי? האם באמת עשו המקראי שונה לגמרי מעשו הנורא והאיום של שר ההיסטוריה? מקוצר זמן ויריעה, נעצור כאן נישאר 
 .סגירת החשבון? –יעקב ועשו בדברינו ו ולהרחיבנושא זה וכבר זכינו להשלים ב"צריך עיון". 

לפני שיתחילו  עם עשו והפרידה פעמיים, הרי לנו מפגש נוסף, אולי האישי האחרון בין שני האחים התאומים,לאחר המפגש הדרמטי  17
המפגשים ההיסטוריים הגדולים בין צאצאי שני האחים וסמליהם: אדום, רומי וכו'. לרגע מתאחדים יעקב ועשו וחולקים כבוד 

עת שנבואתה הקשה "למה אשכל שניכם ביום אחד" לא התקיימה, אבל אחרון ליצחק אביהם. רבקה, יכלה אולי לרוות נחת לרגע ב
רבקה כבר לא בין החיים. למפגש קצר זה סביב מיטתו של יצחק נדרשו הפרשנים והמדרשים, מהם שמשבחים את עשו ומדגישים 

מות יצחק ברינו שהתורה מקדימה את עשו ליעקב, ומהם "שמלבים את האש" ומפליגים בריב שהיה סביב מערת המכפלה. ראה ד
בפרשה זו. לעניינינו כאן, הרי לנו עוד סיום מינורי ושקט לסערת המפגש של יעקב ועשו שיכולה אולי ללמדנו, בהשלכה  ורבקה

 ור, על טיב המפגש בפרשתנו.לאח
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