
 9 )ח"אייר תשס( מח מגדי� 

 ,ל"וי נשמת נחמה ליבובי� זילעל

 ,שרובי תורתי ממנה

 במלאות עשר שני� להסתלקותה

·ÂËÈÁ‡ Ô˙�ÂÈ 

 

ÚÈÂ�È·‡ ·˜ – ÌÈÈ¯·Ú‰ ÌÈ„·Ú‰ È·‡ 

‡ .‰Ó„˜‰ 

את ההקבלה , כרה לברכהז, יוניה לספר שמות הראתה מורתנו נחמה ליבובי�בע

� במצרי� לבי� פרשת שאילת הכלי) טו�יב, ו"דברי� ט(שבי� פרשת שילוח עבד עברי 

מובלטת הקבלה זאת על ידי השימוש המשות� במילה , דבריה ל1).כב�כא', שמות ג(

, מה בתורה שבה מופיעה מילה זאתדושיש עוד פרשה ,  והנה מצאנו2.'ריק�'הנדירה 

 :הלוא היא נאו� יעקב כנגד לב�

�ְחָ�ִני Ì»̃È�ִ̄≈ה ֵלי ֱאלֵֹהי �ִבי ֱאלֵֹהי �ְבָרָה� �ַפַחד ִיְצָחק ָהָיה ִלי ִ	י ַעָ�ל�ַ...  

 ).מב, א"אשית לבר( 

צאו לי שפע קווי דמיו� בי� מנ, יו� מחודש בהשוואה המשולשת בי� פרשיות אלהבע

 .י"ל ופירושי רש"מיעוט� על דר� מדרשי חז, רוב� על דר� הפשט, ושהשל

· .‰Ú¯ÙÏ Ô·Ï ÔÈ· ‰Ó? 

 : על פרעה' מלמדת זכות'ה, ל בהגדה של פסח"ועה דרשת חזיד

שפרעה לא גזר אלא על ,  ולמד מה ביקש לב# הארמי לעשות ליעקב אבינוצא

 .'...צרימה מוירד, ארמי אבד אבי'שנאמר , ור את הכלקולב# בקש לע, הזכרי�

? היכ� מצינו בתיאורי ספר בראשית שלב� ביקש לעקור את הכול, א� הב� שואלוכ

 :מסתבר שהדבר משתמע מדבריו

 ).מג, ש�( ...ָ*ִני� ָ*ַני ְוַה0ֹא# צֹאִני ְוכֹל ֲאֶ�ר �ָ�ה רֶֹאה ִלי ה�אָ*נ+ת ְ*נַֹתי ְוַהַה

יו אללולי נגלה . אלא גזרת שמד והתבוללות, לא השמדת ע� עלתה על לבו,  כ�א�

והרי אנו , הבנות ע� הבני�, היה מחזיר את כל צאצאיו הביתה, בחלו� הלילה' ה

, במקרה הטוב, ויעקב אבינו, י חר� עד היו� הזהובנינו ובני בנינו היינו ארמי� תושב

 3.הפע� בדרכו הביתה לאר� כנע�, היה שוב עובר במקלו את הירד� הזה

 
 .133�134' עמ, ז"ירושלי
 תשמ, Ú˙ÂÓ˘ ¯ÙÒ· ÌÈ˘„Á ÌÈ�ÂÈ, ליבובי�' נ .1

הלוא הוא , מילה זאת מופיעה בתורה עוד שלוש פעמי
 נוספות בהקשר שונה לחלוטי� .2

 ). טז, ז"דברי
 ט; כ, ד"ל; טו, ג"שמות כ(ריק
 ' האיסור להיראות לפני ה

ירושלי
 , „‰ ˘ÌÈ¯Ó‡ ÛÂˆ ÁÒÙ Ï‰‚, נמא�יייי
 קלי� ביאור זה מצאתי ג
 אצל משה חמע .3


 בש, ד"תשמ‰„ÓÁ ÈÏÎ נכלל מחדש ב( לרבי שמואל לניאדוÂ‡ÁÒÙ Ï˘ ˙Â„‚‰ ÛÒ , 
ירושלי

 .ה צא ולמד"ד, ג"כפר חסידי
 תשנ, ¯Ó‡¯Ù˘ È, ב להגדה"וראה ג
 בפירוש הנצי). ג"תשנ
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שהרי כל אחד , ול� יש השוואה נוספת בי� מעשיה� של שני צוררי� אלוא

אות� ' ניצלו, 'שיתו בעבדי� שהערימו על אדוניה�ראמסיפוריה� הוא סיפור ש

מהפ� דרמטי המתרחש בלילה שלפני  – וסיומו, אחרי בורחי�המשכו במרד� , וברחו

הטבלה הבאה מבליטה את ההקבלה הלשונית בי� שני . ביצוע זממ� של הרודפי�

כסדר הפסוקי� וממילא השני , בדר� כלל, �והסיפור הראשו� רש(סיפורי מרד� אלה 

 ).קלות' מתערבב'

Ù Ï‡¯˘È È�·Â ‰Ú¯)˘‚ ˙ÂÓ ;'È"· ;È"„( Ï· ·˜ÚÈÂ Ô)·Ï ˙È˘‡¯"‡( 

 ƒ�Ì∆z¿Ï«vַ�ְמֶ�� ַעל ְ�ֵניֶכ� ְוַעל ְ�נֵֹתיֶכ� ְוְו

).כב', ג( ת ִמְצָרִי�ֶא

ָנַת� ֶאת ֵח� ָהָע� ְ�ֵעיֵני ִמְצַרִי� ַוַ�ְ�ִאל�� ' הַו

«ÂeÏ¿v«�¿Èלו, ב"י( ת ִמְצָרִי� ֶא.(

«ÂÏ≈v«iִלי ֱא ��ֶ�).ט( לִֹהי� ֶאת ִמְקֵנה ֲאִביֶכ� ַוִ

 

לִֹהי� ֵמ&ִבינ� ָלנ�  ֱאƒ‰ÏÈƒvי ָכל ָהעֶֹ�ר ֲאֶ�ר ִ%

).טז( …ה�א �ְלָבֵנינ�

«Â„«bÀiֶמֶלְ+ ִמְצַרִי�  ְלƒkÁ«̄»· Èה, ד"י( ... ָע� ָה.( «Â„«bÀi�0 ַהְ/ִליִ�י  ְל��ַ �).כב( בקֲֹע ַיƒkÁ«̄»· Èָלָב

«Â Á«wƒi�ֵח�ר ְוכֹל ֶרֶכ�ב � ֵמא0ת ֶרֶכב ָ

).ז, ד"י( ִמְצָרִי� ְוָ�ִלִ�� ַעל 012%

«ÂeÙ¿c¿̄ƒiְצַרִי�  ִמ«‡Ì∆‰È≈̄¬Á «Âe‚ÈƒO«i0ָת�  א

��).ט, ד"י( ...חִֹני� ַעל ַהָ

«Â Á«wƒiת ֶאָחיו ִע03 ֶא«Âc¿̄ƒiֹ ÂÈ»̄¬Á«‡ Û4ֶ +ְֶר

).כג( ַ�ְדֵ�ק אֹת0 ְ�ַהר ַה5ְִלָעד ַוִ�ְבַעת ָיִמי�

«Â≈O«i ‚ֶאת ַיֲעקֹב ְוַיֲעקֹב ָ�ַקע ֶאת &ֳהל0 ָל �ָב

).כה( ָ�ָהר ְוָלָב� ָ�ַקע ֶאת ֶאָחיו ְ�ַהר ַה5ְִלָעד

�8ַע ַמְל7ְ+ ַוִ»‰Ï¡‡ֹÌÈƒ‰... «Â·»iֹ ‡�ֵ ַמֲחֵנה �י

ַרב ֶזה ָקלֹֹא  ְו...ִמְצַרִי� �ֵבי� ַמֲחֵנה ִיְ�ָרֵאל

.)כ9יט, ד"י( Ï¿È»l«‰‰»ֶאל ֶזה ָ%ל 

«Â·»iֹÏ¡‡ ‡ֹÌÈƒ‰ֲחלֹ�  ֶא�ָהֲאַר3ִי ַ �ל ָלָב

«‰‰»Ï¿È»l ... )כד.(

ָנַתִ�י ֶאת ֵח� ָהָע� ַהֶ:ה ְ�ֵעיֵני ִמְצָרִי� ְוָהָיה ְו

).כא', ג( ̃«ÈÌ̄≈ִ%י ֵתֵלכ�� לֹא ֵתְלכ� 

ד ִיְצָחק ַחֵלי ֱאלֵֹהי &ִבי ֱאלֵֹהי 7ְבָרָה� �ַפל�

1ְַחָ�ִני ֶאת ָעְנִיי ְוֶאת  ִ�̃«ÈÌ̄≈ָהָיה ִלי ִ%י ַעָ�ה 

).מב( ְיִגיַע ַ%ַ>י ָר&ה ֱאלִֹהי� ַו�0ַכח &ֶמ�

 :נעיר שתי הערות, י והמדרש"� נעבור לפינת� של רשטר

, במוב� הרגיל – בבראשית. ל"ני הסיפורי� חוזר פעמיי� השימוש בשורש נצבש .א

אמנ� זהו שימוש . רי�במוב� של ריקו� רכוש המצ – ובשמות; לההצמלשו� 

. ואפשר שהתורה בחרה בו דווקא כדי להזכיר את הסיפור הראשו�, לשו� נדיר

, א� נאמר שמשמעות פועל זה היא העברת רכוש מרשות אחת לרשות שנייה

 .יתקרבו שני המקומות קרבה של ממש

אבל אי� משמעות פועל זה ִקרבה עד , �רדהרוד� את הנ' משיג'ני הסיפורי� בש .ב

 .מרחק מה מפריד ביניה� – אלא עד כדי קשר עי� בלבד,  מגע פיזיכדי

מאפשרי� הרחבות נוספות של ההקבלה בי� שני , י בעקבותיה�"ורש, דרשי�המ

. כי ברח הע� מי הגיד לפרעה, י לשאלה"בפרשת בשלח נזקק רש. המאורעות

 :תשובתו מפורסמת
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וכיו� , לח עמה� ש4]י�פקידי� הממוני� על עבד[= איקטורי�  – + מצרי�מלגד לוי

או והגידו ב, בעו ליל+ ולשוב וראו שאינ� חוזרי� למצרי�שקÏ ÌÈÓÈ ˙˘Ï˘שהגיעו 

בשחרית , וליל שביעי ירדו לי�, בחמישי ובששי רדפו אחריה�. לפרעה ביו� הרביעי

 .È·ÈÚÈ·˘‰ ÌÂלכ� אנו קורי� השירה , והוא יו� שביעי של פסח, אמרו שירה

 È˘ÈÏ˘‰ ÌÂÈ·י�גד ללב� ו: "מפורשי� בסיפור מרדפו של לב�שני פרקי זמ� אלו , נהוה

 :י פירש"שור). כג�כב, א"ל..." (·ÌÈÓÈ ˙Ú˘ירד� אחריו דר�  ו...יעקבח י ברכ

. ל אות� שלשה ימי� שהל+ המגיד להגיד ללב� הל+ יעקב לדרכוכ – + שבעת ימי�דר

ה שהל+ יעקב למדנו שכל מ, ובשביעי השיגו לב�, נמצא יעקב רחוק מלב� ששה ימי�

ולא ', אחריו דר+ שבעת ימי�@ וירדו'שנאמר (ה ימי� הל+ לב� ביו� אחד עבשב

 5).וירדו@ אחריו שבעת ימי�: נאמר

שליח , מרחק התחלתי של מהל� שלושה ימי� נטולי רדיפה: בו� הימי� דומהחש

הלוא . ורדיפה עד היו� השביעי לבריחה, ההול� אל האדו� ומגיד על בריחת עבדיו

: יי� פער של יו� ק7.עיו� מדוקדק מראה שההקבלה אינה מלאה, נ�אמ 6!הואדבר 

' ומכא� שהתערבות ה, לסופ� של שבעה ימי בריחה, י"לפי רש, לב� השיג את יעקב

, שראל לסו� שישה ימי� בלבד יואילו פרעה השיג את בני,  ליו� השמינירהייתה או

 ".� אנו קורי� השירה ביו� השביעילכ"

 8:מיסודו של רבי משה הדרש�, י חשבו� שונה"במקו� אחר יש לרש, ומת זאתלע

מי� ששהו ישראל משיצאו  יונהשמכנגד , שמונה חוטי� שבהו... – לתיל תכפת

 ).לא, ו"י לבמדבר ט"רש( ממצרי� עד שאמרו שירה על הי� 

שהרי לפיו יוצא שג� פרעה סיי� את המרד� לסו� , י חשבו� זה ההקבלה מלאהלפ

ל שכ", י"א נית� לחרוג מחשבונו של רששמ, לאיד� גיסא. יציאת מצרי�שבעה ימי� מ

 
במכילתא דרבי ישמעאל ', אקטורי�'הכתיב . 1967ניו יורק  ,Â¯ËÒÈ ÔÂÏÈÓ·', אקטור'פי ער ל .4

 .actor publicus, דומה יותר למקור הלטיני, )6הערה , להל�(

5.  .במהדורת ברלינר, בסוגריי�, כ

.  המכילתא דרבי ישמעאלשלמה לי שיש בלשונ� של אמוראי אר� ישראל הד ללשונה נד .6

ויגד ללב� ביו� : "863' אלבק עמ�תיאודור' מהד, אשית רבה פרשה עד וברווה את הש

חייא רבה ' ימי� הֹל לב� ליו� אחד אמר ר' אבהו מה שהֹל אבינו יעקב לג' אמר ר, השלישי

לדברי המכילתא דרבי ישמעאל מסכתא דויהי , "ימי� הל לב� ליו� אחד' מה שהֹל יעקב לז

שראל בשלשה ימי� הלכו  יכומה שהל: "91' רבי� עמ�הורווי�' מהד, בשלח פרשה ב

חשבו� ". האקטורי� ביו� ומחצה ומה שהלכו האקטורי� ביו� ומחצה הל פרעה ביו� אחד

  .א הלשו� דומה, שונה, כמוב�, הימי�

י "פי רשל, ואילו פרעה, ל בריחת יעקב ביו� השלישיעלב� שומע : לבד ההפרש ביו� ההגדהמ .7

ראה . יומיי� – ואילו פרעה, � במש יו� אחדלב� רוד – כמו כ�. ברביעי, בעקבות המכילתא

 .י"בנספח עיו� נוס� בדברי רש

ה בי� שני רד שעוועל תירו� לסתי"ראה ש� במהדורת ח. ל"א נמצא לדרשה זאת מקור בחזל .8

 .י"מקומות אלו ברש
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, א"ל (‰ÓÚ˜ „·¯להיעזר בפירוש ו, "לב� ביו� אחד� מה שהל� יעקב בשבעה ימי� הל

Â ‚˘È: "לבי� פסוק כה" תו בהר הגלעד אÂ˜·„È: "העומד על הכפילות בי� פסוק כג, )כה

אמר ", עד וטר� שנתראה ע� יעקבכיוו� שהגיע לב� להר הגל, לדעתו". ב� את יעקבל

" דר� שבעת ימי�"הרי , א� כדבריו". השיגו ממשר אבל בבוק, הכתוב כי הדביק אותו

לפי חשבו� . בבוקר שאחרי ההתגלות, כוללת את הקטע שהל� לב� בהר הגלעד עצמו

 9.זה עולה יפה יותר ההקבלה בי� שני המרדפי�

‚ .Ú‰ÔÂ˘‡¯‰ È¯·Ú‰ „· 

. ואר זה ליוס�לת' זכות ראשוני�'לכאורה שמורה ? אשו�י היה העבד העברי הרמ

, א"בראשית מ..." ( לשר הטבחי�Ú·„ש� אתנו נער עברי ו: "הלוא מקרא מפורש הוא

היות שאי� הוא . נראה לי שהעבד העברי הראשו� היה יעקב אבינו, כל זאתבו). יב

תו� תחת עבד הוא אד� הנ? מהו עבד. טענה זאת דורשת הוכחה, מכונה כ� במפורש

, ואולי בעיקר, מתאפיי� מצבו ג�, מלבד חובתו לעבוד את אדוניו. חרי� איד� של

 :רי� שנה עבד יעקב את לב�עש. בשלילת חירותו לנוע ככל אוות נפשו

 ֶ+צֹאֶני ְבנֶֹתיָ+ ְוֵ�� ָ�ִני� ְ�ה 1ִי ֶעְ�ִרי� ָ�ָנה ְ�ֵביֶתָ+ ֲעַבְדִ�יָ+ 7ְרַ�ע ֶעְ�ֵרה ָ�ָנה ִ�ְ�ֵ�ֶז

ְרִ�י ֲעֶ�ֶרת מִֹני�  ).מא, א"לש� ( ַוַ�ֲחֵל@ ֶאת ַמ2%�ְ

 .ע� הולדת יוס� עמד לחזור מחר� לביתו. כשכיר, בע עשרה שנה עבד בשתי נשיואר

. יֵאְלָכה ֶאל ְמק0ִמי �ְל7ְרִצְיִהי ַ%ֲאֶ�ר ָיְלָדה ָרֵחל ֶאת י0ֵס@ ַו�ֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ָלָב� 1ְ�ֵַחִני ְוַו

ָנה ֶאת ָנַ�י ְוֶאת ְיָלַדי ֲאֶ�ר ָעַבְדִ�י אְֹתָ+ ָ�ֵה� ְוֵאֵלָכה ִ%י 7ָ�ה ָיַדְעָ� ֶאת ֲעבָֹדִתי ֲאֶ�ר ְ�

 ).כו9כה', ש� ל( ֲעַבְדִ�יָ+

ולחזור אל , ת ודאי בקשה של שכיר ב� חורי� לקבל את שכר עבודתו ממעבידוזא

 . חופשיי��  הוא בי� שני אנשיוהמת� בי� יעקב ללב� ג� המש� המשא. ביתו

כאשר אי� יעקב יכול אלא לגנוב את לב ,  מאוד שונה המצב כעבור שש שני�מה

בתהלי� הדרגתי . שוב אי� הוא חופשי לקו� וללכת! לב� על בלי הגיד לו כי בורח הוא

, בטיב עבודתו הקשה לא חל שינוי. משכיר לעבד, לפי ההבחנה הקודמת, הפ� יעקב

תרתי (אלא א� את מעמדו כבעל בעמיו ,  רק את חירותולאמ� איבד אבל במהל� הז

�אילו היה חותנו בר. אלא א� נשיו ובניו עמדו בסכנת גזל, לא רק צאנו). משמע

 :וכל מה שקנה עבד קנה רבו', עבד כנעני'היה מגדיר את מעמדו בעיניו כ, אוריי�

 ).מג, א"ש� ל( ... ְוכֹל ֲאֶ�ר 7ָ�ה רֶֹאה ִלי ה�א צֹאִניא� ְ�נַֹתי ְוַהָ�ִני� ָ�ַני ְוַהBֹתָ�נ0ַה

 
" כל זכר לדֹרֹתיכ� וב� שמֹנת ימי� ימול לכ�"כמו " דר שבעת ימי�"לפרש , וליא, פשרא .9

וביו� "אלא , ת ימי� תמימי� לב� עד שיימולונכש� שאי� מוני� שמ). יב, ז"ת יבראשי(

ע� תחילת , כלומר, שיגו הÈ·ÈÚÈ·˘‰ ÌÂא� כא� , )ג, ב"ויקרא י" (השמיני ימול בשר ערלתו

 .אבל הדבר תלוי בגרסות, י"חריגה מחשבונו של רש, יש כא� לכאורה. שביעי
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�וכיוו� , לא כנעני אלא עברי הוא העבד.  לא מחשבות לב� ה� מחשבות אלוהי יעקבא

אלא א� , עבודתו זכאי יעקב לא רק לצאת לחופשי�שהשלי� שש שנות עבדותו

 .בולותאלא בתח, מקובל' חוקי' בתהלי� אאמנ� ל. ולא ישוב לביתו ריק�, למענק

רשת עבד עברי הכתובה בספר דברי� מצלצלת כהד הלכתי לסיפור עבדותו של פ

השוות בשתי  טבלה הבאה עשויה להבליט את הלשונות ה10.יעקב בבית לב�

 :סיפור יעקב לסדר הפסוקי� של פרשת ראהת א' אשעבד'הפע� . הפרשיות

Ï ·˜ÚÈÂ Ô·)·Î ˙È˘‡¯"Ë-Ï"‡( Ù¯ È¯·Ú „·Ú ˙˘)„Ë ÌÈ¯·"Â( 

 ָ�ה  ÈƒÁ7‡«אֶמר ָלָב� ְלַיֲעקֹב ֲהִכי �ַֹו

«Â Èƒ�«z¿„«·¬Úִח�Cָ )טו, ט"כ.(

 ְרַ�ע ÚÈƒz¿„«·»Í7¬ה 1ִי ֶעְ�ִרי� ָ�ָנה ְ�ֵביֶתָ+ ֶז...

�ÂÌÈƒ¿נֶֹתיָ+ ְבֶעְ�ֵרה ָ�ָנה ִ�ְ�ֵ�י  »L L≈L 

).מא, א"ל( ...ָ+צֹאֶנְ�

 ָהִעְבִרָ�הָהִעְבִרי אÈƒÁ»Í  0‡«י ִי3ֵָכר ְלָ+ ִ%

«Â¿„»·¬Ú»Í 

≈LÌÈƒ� »L L�  �Cְפִ�יָחַבָ/ָנה ַהְ/ִביִעת 1ְ�ַ�ְֶח 

).יב( ֵמִע3ְָ+

ֵלי ֱאלֵֹהי &ִבי ֱאלֵֹהי 7ְבָרָה� �ַפַחד ִיְצָחק ל�

).מב, ש�( ... Ì»̃È ƒLÈƒ�»z¿Á«l̄≈ה ִלי ִ%י ַעָ�ה ָיָה

 ְפִ�י ֵמִע3ְָ+ ָחep∆Á¿l«L̇¿ִכי ְו

).יג( ep∆Á¿l«L ≈̄Ì»̃È̇¿א לֹ

י ְמַעט ֲאֶ�ר ָהָיה ְלָ+ ְלָפַני ַוִ�ְפרDֹ ָלרֹב ִ%

«Â∆̄»·¿È¿Í‰  'ַֹעָ�ה ָמַתי ֶאֱעֶ�ה ַג� ְוְתָ+ ְלַרְגִלי א

).ל', ל( &נִֹכי ְלֵביִתי

ֵניק ַ�ֲעִניק ל0 ִמBֹאְנָ+ �ִמ5ְָרְנָ+ �ִמִ�ְקֶבָ+ ֲעַה

).יד( לֶֹהיָ+ ִ�ֶ�� ל0ֱא ' ‰a¿Î«̄»Í≈ֲאֶ�ר 

�ֹאֶמר ֵאָליו ָלָב� ִא� ָנא ָמָצאִתי ֵח� ְ�ֵעיֶניָ+ ַו 

 ַחְ�ִ�י ִנ

«Â‰ Èƒ�≈Î¿̄»·¿È'�ִ +ָכז', ל( ְגָלֶל.(

 ָחְפִ�י ֵמִע3ְָ+ 0א ִיְקֶ�ה ְבֵעיֶנָ+ ְ�1ֵ�ֲַחָ+ אֹתלֹ

 ִ%י ִמְ�ֶנה ְ�ַכר ָ�ִכיר ֲעָבְדָ+ ֵ�� ָ�ִני� 

e≈·¿Î«̄»Í‰ 'כֹל ֲאֶ�ר ַ�ֲעֶ�ה ֱא�יח( לֶֹהיָ+ ְ.(

אלא דג� מהופ� ומתוק� ליחס הנאות בי� אד� , � פרשת עבד עברי חזרה על העבראי

אמנ� לא . ודתועבולאופ� שילוחו של העבד כתו� שש שנות  ,מישראל לעבדו העברי

ל שילוח בעי� אב, )כז, א"בראשית ל" (בִ#רי� בתֹ� ובִכנור"מצאנו מצוות שילוח 

ראשיתו  – �לב. אלא ביחסי אנוש, הניגוד איננו רק בתחו� יחסי הממו�. טובה מצאנו

: שיתואר. אלא ג� כלפי בנותיו, ולא רק כלפי חתנו; זרות וניכור – סופו, אחווה

ש� ..." (תה אÈÁ‡כי  ה...� עצמי ובשרי אתה וישב עמו חֹדש ימי� איאמר לו לב�ו"

יאמר לה� רֹאה אנכי את פני אביכ� כי איננו אלי כתמֹל ו: "פוסוו, )טו�יד, ט"כ

כל ג� אכול את א נחשבנו לו כי מכרנו ויתלוא נכריוה"; )ה, א"ש� ל..." (שלשֹ�

 ).טו, ש�" (כספנו

 : לדורות פותחת תקופת העבדות ביחסי אחווהג�

 
מעלה אדומי� , סדרה שנייה, È�ÂÈÚÚÂ·˘‰ ˙Â˘¯Ù· Ì(ל תופעה דומה עמד אלחנ� סמט ע .10

שהציע לראות באיסור נשיאת שתי אחיות , )92�93' עמ, קדושי��מות�פרשות אחרי, ד"תשס

יש לנו לפחות שלושה ענייני� הקושרי� , א� כ�. לתולדה של העימות הטרגי בי� לאה לרח

פורש בכתובי� המ. לפי מטבע הלשו� שטבע ש�, "תורת� של הבני�"ו" מעשי אבות"בי� 

 .56ראה הצעות נוספות ש� בהערה ; איסור גיד הנשה, כמוב�, הוא
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 ).יב, ו"רי� טדב( ...ָהִעְבִרי ÍÈƒÁ«‡«י ִי3ֵָכר ְלָ+ ִ%

 : אהבה– אלא היפוכ� הגמור, לא ניכור ורדיפה צפויי� לו בבית�, ע� השני�, אול�

 ).טז, ש�( ְ+ ִ%י ט0ב ל0 ִע3ָָ+ ְוֶאת ֵ�יֶתָ+ִע3ְָ+ ִ%י ֲאֵהְב ֵמ לֹא ֵאֵצאָ+ָהָיה ִ%י יֹאַמר ֵאֶליְו

אבל היא מעידה בוודאי על יחס , המקלקלת את השורה', רעה'אהבה , כמוב�, תזא

11.אדוניו ואחיו, י לזכות לו אצל�טוב ולבבי שהעבד ראו
 

אי� אחי� הנמכר ל� מכונה בש� .  להעיר על תופעה לשונית חשובה נוספתיש

12:אלא רק בעקיפי� נרמז מצבו האמתי', עבד'המפורש 
 

ָבר ַהֶ:ה ֱאלֶֹהיָ+ ַעל ֵ%� &נִֹכי ְמַצְ�ָ+ ֶאת ַה4ָ' ָזַכְרָ� ִ%י ֶעֶבד ָהִייָת ְ�ֶאֶרD ִמְצַרִי� ַוִ�ְפ4ְָ+ הְו

�0� ).טו, ש�( ַה

לכ� , אתה הוא שלא יצאת ממצרי� ריק�, אתה הוא הפדוי, ה הוא שהיית עבדאת

 .י� יפהבעלי� להעניק לאחי� בצאתו מעמ� בלב טוב ועֵיקל 

 .'ריק�'כא� באנו אל הצלע השלישית של משולש ו

 
ההקשר של האהבה ש� . לבי� פרשת משפטי� אוי לשי� לב להבדל הבולט בי� פרשתנור .11

 יצא והוא ניהלאדֹ תהיה וילדיה האשה בנות או בני� לו וילדה אשה לו ית� ניואדֹ א�": אֵחר

לא ). ה�ד, א"מות כש (..."יבָנ ואת אשתי את ניאדֹ את הבתיא העבד יאמר ראמֹ וא�. בגפו

 – לא מסתבר שאהבת העבד תלויה בדבר אחר א,וביתו כלל לא נזכר, האדו� הוא העיקר

ולעימות שתיה� מול פרשת , להשוואה נוספת בי� פרשתנו לבי� פרשת משפטי�. אשתו ובניו

 .16�22' עמ, ו"ירושלי� תשמ, ÂÓ È˜¯Ù˙Â„Ú, ברויאר' ראה ג� במבוא לספרו של הרב מ, בהר

 כרבשניה� אי� נז – בבית לב� ולפרשת ראה נית� לומר שג� זה משות� לפרשת יעקב .12

נזהרת , מפסוק לט ואיל, ה"ויקרא כ, באמת ג� פרשת בהר. במפורש הכינוי עבד עברי

מעלה , סדרה ראשונה ,ÚÂ·˘‰ ˙Â˘¯Ù· ÌÈ�ÂÈÚ, סמט' א: ראה. בכינוי עבד' אחי'מלקרוא ל

הכופלת , בכ נבדלות שתי אלה מפרשת משפטי�. 113' עמ, פרשת בהר, ב"אדומי� תשס

על פי  שני סוגי� של עבדי� עבריי� �יאותו עיו� מחדד היטב את ההבחנה ב.  זהיכינו

משפטי� (לעומת הנמכר בגנבתו , )בהר(מוכר עצמו מחמת דוחקו  –ל "ההבחנה שהציעו חז

יש לדו� בשאלה למי .  במקו� כלשהו בי� השתיי� האחרותעומדת פרשתנו, א� כ�). וראה

, א� כי למרבה ההפתעה', מכר בגנבתונ'קשה לומר של. משני העבדי� היה יעקב דומה יותר

ביחס ליעקב ' גנב' בסיפור הבריחה והמרד� משתמשת התורה שש פעמי� בלשו� אקודו

מחר� שש שני� קוד� שהרי היה מוכ� לצאת , הוא ג� לא מכר עצמו מחמת דוחקו! ורחל

. המוכר עצמו שלא מחמת דוחקו: שנאסר לדורות, שמא היה יעקב מהסוג השלישי. לבריחתו

זה , וכר עצמו כיצדהמ...  עברי האמור בתורהבדע: "א"א ה"משנה תורה הלכות עבדי� פאה ר

 ˘Ú ˙ÂÒÎ ÂÏÈÙ‡Â ÌÂÏÎ ÂÏ ¯‡˘È ‡Ï„אי� אד� רשאי למכור את עצמו ו ...ÂÈ· È�Ú˙¯˘‰ישראל 

ÂÓˆÚ ˙‡ ¯ÂÎÓÈ ÍÎ ¯Á‡Â ÂÏ ¯‡˘˙ ‡Ï".80' עמ, פרשת ויצא, ש�,  סמט'א: אה רהוא .  ואיל

אמנ� ההסבר הפשוט לכ שאי� יעקב מכונה . תרתי משמע, בא ש� ע� אבינו חשבו�

א� כי בפועל איבד במש , שמעול� לא קנהו לב� לעבד במוב� המשפטי, הוא' עבד'במפורש 

 .שש השני� את מעמדו כב� חורי�
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„ .¯Â¯Á˘ ˜�ÚÓ 

 :'רי�ביזת מצ'התחבטו בסוגיה הקרויה לעתי�  13שני� רבי�פר

ְוָ�ֲאָלה ִאָ�ה . א ֵתְלכ� ֵריָק�ָנַתִ�י ֶאת ֵח� ָהָע� ַהֶ�ה ְ�ֵעיֵני ִמְצָרִי� ְוָהָיה ִ�י ֵתֵלכ�� לְֹו

�ֶכְנָ�& �ִמָ'ַרת ֵ�יָת& ְ�ֵלי ֶכֶס$ �ְכֵלי ָזָהב �ְ!ָמלֹת ְוַ!ְמֶ�� ַעל ְ�ֵניֶכ� ְוַעל ְ�נֵֹתיֶכ� ִמְ

 ).כב/כא', שמות ג( ְצָרִי�ְוִנַ)ְלֶ�� ֶאת ִמ

  תלכו ריק�לא: "עמד על הקשר הרעיוני בי� שתי פרשיות אלה) כא', ג(זקוני ש� הח

צא� גר� , וגמת הענקת עבדד... שמלות וכס� וזהב: מיני�' כי ה� יעניקו לכ� מג –

א� לא הבליט את הרמזי� , קר הדמיו� שמצא הוא במספר פריטי המענקעי". ויקב

 :י שהדגישה נחמהפכ, שתי הפרשיותהקושרי� בי� 

 ).כא', שמות ג( Ì»̃È̄≈ְלכ�  ֵת‡Ïֵֹלכ�� ֵתƒk Èָהָיה ְו...

 ).יג, ו"דברי� ט( Ì»̃È̄≈ֶח�4 5ְַ�ְת‡ 5ְÏֶֹח�4 ָחְפִ�י ֵמִע1ְ2ָ ַ� ְתƒÎÈְו

14:ד קאסוטו"שהראשו� שעמד על הזיקה הלשונית בי� שתי הפרשיות היה מ, אהנר
 

אבל ג� ; הוצעו כמה פירושי� שוני�, ניי� כלי כס$ וכלי זהב ושמלותע, ל עניי� זהע

לוגטית ה� שטחיי� פוהפירושי� שנתפרשו לגנאי וג� הפירושי� שנתפרשו בדר1 א

הפירוש הנכו� מבחינה אובייקטיבית . ואינ� חודרי� לתו1 משמעותו של הכתוב

 העברי אחר שנות יד על שילוח העבד/יג, מתו1 השוואת פסוקנו לדברי� טו... יוצא

וכי תשלחנו חפשי ': ש� וכתוב', והיה כי תלכו� לא תלכו ריק�': כתוב כא�. עבודתו

ק זה שבספר חו. 'וגו' הענק תעניק לו מצאנ1 ומגרנ1 ומיקב1. �קימעמ1 לא תשלחנו ר

15.ואל ניסוחו רומז במלי� דומות הכתוב שלפנינו, דברי� הוא בוודאי קדו�
 

מצרי� כבר עבדו את אדוניה� כמספר השני� בדי� העברי� היוצאי� מעה

ומתו1 כ1 , )מא/מ, ב"שמות י; יג, ו"בראשית ט(שההשגחה העליונה קבעה מראש 

כ1 שכלומר , כ1 דורש החוק. וע� השחרור מגיעה לה� ההענקה, מגיע לה� השחרור

� בית די� שיוכל להכריח את מל1 מצרי� ולוא$ על פי שאי� בע, דורש הצדק המוחלט

בית די� של מעלה דואג לביצוע� של דרישות החוק , רתיו למלא את חובת�ואת מש

 .ומנהיג לפי כיוו� זה את מהל1 הדברי�, והצדק

אל ראל המוסר העליו� שמכוחו זכו יש, סוטו משלי� ממצוות ההענקה אחורהקא

נקה לעבד העברי היא אחת משורה של העה – לדורות. ביזת מצרי�, בשכר עבודת�

 
לאחרונה עסק בסוגיה זאת . 129�135' עמ', שאילת הכלי�, ')1הערה , לעיל(ליבובי� ' נ: אהר .13

 . ואיל�263' עמ, )10הערה , לעיל(ל "במיוחד הנו, 188�189, 179' עמ, )12הערה , לעיל(סמט ' א

14. Ù˙ÂÓ˘ ¯ÙÒ ÏÚ ˘Â¯È ,תשי �עומד על , )19' עמ, 11הערה , לעיל(ברויאר . 27' עמ, ב"ירושלי

 .הדמיו� הלשוני בי� לשונות השילוח בפרשת ראה ובפרשיות שמות עד בשלח

אולי , יותא� משמיטה את המשפט המודפס באותיות נטו, חמה מצטטת את דברי קאסוטונ .15

 .בסו� דבריו, ב, ב"ת ישי� לברא"השווה פירוש רמב. בגלל הד ביקורת המקרא המצלצל בו
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  16: לזיכרו� יציאת מצרי�מצוות הקשורות

ֱאלֶֹהי1ָ ַעל ֵ�� <נִֹכי ְמַצ1ָ�ְ ֶאת ַה9ָָבר ַהֶ�ה ' ַכְרָ� ִ�י ֶעֶבד ָהִייָת ְ�ֶאֶר= ִמְצַרִי� ַוִ>ְפ1ָ9ְ הְוָז

 ). טו, ו"דברי� ט( ַה>@�

והענקתי  – כרת כי עבד הייתוז: "י שני חידושי� יש במצווה זאת"לפי רש, נ�אמ

 ".א� אתה הענק ושנה לו, צרי� וביזת הי�מיזת ושניתי ל� מב

, בהזכירה דווקא את ביזת מצרי�, חדת היא מצוות ההענקה לעבד העבריוימ

לא . הנאה שחת� נסי� אלה' הקינוח'ובפרט על , ומיוחדת עוד ברמזה על נסי י� סו�

 ".יקַ*ֲעִנ ֲעֵניקַה "– 'מענקי השחרור'אלא דווקא זיכרו� ל, סת� זכר ליציאת מצרי�

‰ .·Ò Ï‡¯˘ÈÂ Â�È·‡ ·˜ÚÈ‡ 

, על כ� נקרא שמו עלינו ו17,הוא הוא האד� שהיה לע�. וחד במינו היה יעקב אבינומי

וחזר וירד , נשא את רגליו והל� חרנה כאד� פרטי, הוא שהשכי� בבית אל. ישראל

, אפשר שהתורה עצמה רומזת לתמורה זאת. הפע� כע�, הפע� מצרימה, ו� ימיובס

 :פסוק הפותח את גלות מצרי�ב, מאד� לע�

  �ֵבְוֵא5ֶה ְ�מ@ת ְ�ֵני ִיְ!ָרֵאל ַהָ�ִאי� ִמְצַרְיָמה ַיֲעקֹב �ָבָניו ְ�כֹר ַיֲעקֹב ְרא�

 ).ח, ו"אשית מבר( 

, "בני ישראל"אינ� אלא תמורה למילי� " יובניעקב ו"סמט עמד על כ� שהמילי� ' א

18.'בני ישראל'יעקב כאיש חוזר ונכלל בשבט הקרוי , כלומר
 

 – היא' ות סימ� לבני�אבמעשה 'שמעויות הרווחות של הביטוי הידוע מחת הא

פי ההבחנה  ל19.מעי� מה שאירע לאבות חוזר וקורה ג� לע� ישראל במהל� הדורות

 
הא� הזיכרו� : ש שאלה כללית לגבי היחס בי� מצוות חברתיות לבי� זכר יציאת מצרי�י .16

 מילוי הצו החברתי משרת את עיצוב עולמו, או להפ�, משרת את המחויבות החברתית

 זכר העבדות עשוי –ש כאפשרות הראשונה פרי במקומנו מ"רש. מצווההרוחני של מקיי� ה

' נ: דוגמות נוספות ראה. הזכירה קודמת להענקה: של האדו� מממונו' צער הפרידה'לאז� את 

 ÌÈ¯·„ ¯ÙÒ· ÌÈ�ÂÈÚ, ליבובי�' נ: לדוגמות הפוכות ראה. 12�14' עמ, )1הערה , לעיל(ליבובי� 

·ÌÈ�Â¯Á‡‰Â ÌÈ�Â˘‡¯‰ Â�È�˘¯Ù ˙Â·˜Ú ,תשנ �, 228�231' עמ, ד"ירושלי�מצוות מתנות עניי. 

פתאו� ק� אד� בבוקר ומרגיש כי הוא ע� : "לפי לשונו הקסומה של המשורר אמיר גלבוע .17

 ).'שיר בבוקר בבוקר'..." (ומתחיל ללכת

הבנה זאת תורמת באותו עיו� ליישוב הסתירה במניי� . 207' עמ, )10הערה , לעיל(סמט ' א .18

 .היורדי� מצרימה

גלגולה " סימ� לבני� – מעשה אבות", 'צ פישלר"ב: ולדותיו המרתקות של הפתג� ראהלת .19

להוכחת שכיחותו של הרעיו� אצל פשטני� . צו�עז' עמ, ג"תשס, אקל �ÈÒÈ', של אמרה

סימ�  – מעשה אבות", 'פ"חרל' י: וני האחרוני� ראהחל מימי הביניי� ועד לאחר הודרשני�

נראה שהמקור . 65�93' עמ, ה"תשס, א מ‚„ÓÌÈ ',כפירוש טיפולוגי בדברי הראשוני�" לבני�

 דסכני� שער יהו"א... ויהי בימי אמרפל: "ט המוקד� ביותר לרעיו� זה הוא בתנחומא ל� ל�

� בביאורו לבראשית "רמב". …ניוירע לב אלוה לאברה� שכל מה שאירע "סימ� נת� לו הקב
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, שגלותו של יעקב בבית לב� הייתה סימ� לו עצמו ברדתו מצרימה, הקודמת עולה

 ". בני ישראל"כאחד מ

בסופ� ,  המרדפי� של לב� ושל פרעהיההקבלה בי� סיפורלמעלה הראיתי את 

יש מקו� להצביע על דמיו� מסוי� בי� השלבי� המוקדמי� . שעבודי� השל שני

בשניה� נשמעה , שני המקרי� התקבלו הזרי� תחילה בסבר פני� יפות ב20.יותר

נסת האורחי� הכובשניה� התברר ע� הזמ� ש, יה� כרועי צא�רהערכה ברורה לכישו

שני הסיפורי� מודגשת  ב21.ה הייתה בעצ� מבוא לשעבוד ואבד� החירותהנא

 המאפשרי� �ולפיכ� שני הסיפורי� מסתיימי� בתכסיסי, הערמומיות של המשעבד

 .'רורשחמענקי ה'ה� את הבריחה ה� את 

מתברר ? � היה יעקב מודע לאבד� חירותה של משפחתו בגלות מצרי�הא

,  לא הסתיר ממנו את מעמדו האמתי של בנושכובד ראייתו בשנות חייו האחרונות

אשר יציאתו מחו� , יעקב ידע שג� יוס� לא היה אלא עבד. המשנה למל� מצרי�

 . קק לאישור מיוחד מאת פרעהדלמצרי� תז

עקשנות המיוחדת  ל22,כדעתה של נחמה ליבובי�, ברתסתזאת הסיבה המ

. ת המכפלהשהתעקש להשביע את בנו בעניי� נשיאתו ממצרי� וקבורתו במער

 :בסיפור אותה לוויה ממלכתית מפוארת יש הטרמה מרתקת, ואמנ�

כֹל ֵ�ית י@ֵס$ ְוֶאָחיו �ֵבית <ִביו  ְו...ל� ִא�@ ָ�ל ַעְבֵדי ַפְרעֹהֲעַ>ַעל י@ֵס$ ִלְק�ֹר ֶאת <ִביו ַוַ>ַו

«̄ˆ¿Â  Ì»t«Ë ˜ֹb ı∆̄∆‡¿a e·¿Ê»Ú Ì»̄»̃¿·e Ì»�‡ֹÔ∆L )ח/ז', אשית נבר.( 

 

ראוי לציי� כא� מקור נוס� מתקופת . ו מרחיב רעיו� זה על כלל סיפורי האבות, ב"י

נאמר ש" :א"דה של פסח לריטבהגוהוא פירוש , ל"שלא נזכר בשני המאמרי� הנ, הראשוני�

הש� יתבר� סכל עצתו ויצא מש� יעקב במקנה  ו…רצה לאבד את אבי. ארמי אובד אבי

ÎÂ „È˙Ú˘ ‰Ó ‡Â‰ ‰Ï‡‰ ÌÈ¯·„‰ Ï, )מג', בראשית ל (דויפרו� האיש מאד מא:  כדכתיבבלרו

ÌÈ�·Ï Ú¯‡ÈÏ ,ÌÈ�·Ï ÔÓÈÒ ÏÎ‰ ‰È‰È˘ ,˘¯„Ó· ‡˙È‡„Î) " ÁÒÙ Ï˘ ‰„‚‰–ÌÈÈÁ ˙¯Â˙  ,

וכ� עולה ', ת"פרויקט השו'עד כמה שהצלחתי לברר בעזרת ). פד�פג' עמ, ח"ירושלי� תשנ

י מופיע רק בספר', עשה אבות סימ� לבני�מ', מקובל היו�הביטוי ה, ל"משני המאמרי� הנ

 .א"החל מחידושי אגדות של המהרש, האחרוני�

 .עת עתה לא מצאתי הקבלה לשונית ברורה בי� שני סיפורי השעבוד בשלבי� אלהל .20

ראה ילקוט . כיוונית של מצרי� במראה הסנה�החד' מלכודת העבדי�'מדרש מזהה את ה .21

מה דרכו של סנה אד� מכניס ידו : "48' מוסד הרב קוק עמ' הוצ, קסזשמעוני שמות רמז 

ו הקוצי� תופסי� ל, לתוכו אינו ניזוק לפי שקוציו כול� כפופי� למטה אבל כשמבקש להוציאה

וכשבקשו לצאת לא , כ� המצרי� בתחלה קבלו לישראל בסבר פני� יפות, ואי� יכול להוציאה

 )".יט', שמות ג('  אתכ� מל� מצרי� להלו�ואני ידעתי כי לא ית�'הניחו� שנאמר 

, ז"ירושלי� תשכ, ÚÌÈ�Â¯Á‡‰Â ÌÈ�Â˘‡¯‰ Â�È�˘¯Ù ˙Â·˜Ú· ˙È˘‡¯· ¯ÙÒ· ÌÈ�ÂÈ, ליבובי�' נ .22

 .382' עמ
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שבו יתברר למפרע , אתיי� שנה תעבורנה עד למשא ומת� בי� משה ואהר� לפרעהכמ

א� ידעו אחי יוס� את  ה23.לא עירבו� להבטיח שוב� לשעבוד�אשלא היה זה 

 ?המשמעות האמתית של עזיבת הט� והצא� באר� גוש�

הפקת לקחי� לדורות : 'מעשה אבות סימ� לבני�'יש ג� גוו� נוס� לרעיו� , מנ�א

הרי היחס בי� סיפור שעבודו , )סעי� ג(� נכונו דבריי לעיל  א24.עשיה� של האבותממ

של יעקב אבינו בבית לב� לבי� הלכות עבד עברי הוא מעי� היחס שבי� תמונת 

 .תשליל לבי� התמונה המפותחת ממנה

סעיפי� הקודמי� השתדלתי להראות את הקשרי� המחברי� שלוש פרשיות ב

בזיקה ליציאת . ריחת יעקב מפני לב� טעו� מטע� כפול ברנראה לומר שסיפו. בתורה

. מצרי� הרי יעקב הוא האישיות הקיבוצית שבה מתגל� גורלו של ישראל כע�

הצגתי כמשקפות , ומצוות ההענקה בפרט, את הלכות עבד עברי בכלל, לעומת זאת

� אי� צרי� לומר שאד� מישראל המקיי. את גורלו של יעקב כיחיד, ר� הניגודדעל 

ובכ� שוב הוא , כפשט� של הפסוקי�, הלכות אלה חוזר וזוכר את יציאת מצרי�

 .מאחד את תולדות יעקב אבינו ע� אלו של ישראל סבא

·ËÌÂÎÈÒ ˙Ï –Ù‰ ˘ÂÏ˘ ÔÈ· ÌÈÈ�Â˘Ï ÌÈ¯˘˜ ¯˙ÂÈ˘25
 

¯·˙È˘‡ 

� ַהִ�יָדה ִ�י ַמה  ִחֲעַבְדַ�ִניַוָ�ה  �ִחי�ָלָב� ְלַיֲעקֹב ֲהִכי ר ַו�ֹאֶמ�ְרֶ�ָ�ָ ).טו, ט"כ( ַ$ְ#"!

).כז', ל( ְגָלֶלָ� ִ+'ְיָבֲרֵכִני הַוַו�ֹאֶמר ֵאָליו ָלָב� ִא� ָנא ָמָצאִתי ֵח� ְ+ֵעיֶניָ� ִנַחְ'ִ�י 

ִכי ְתָ� ְלַרְגִלי ְוַעָ�ה ָמַתי ֶאֱעֶ#ה ַג� �נֹ אֹ'ְיָבֶרְ� הַו4 ָלרֹב רִֹ"י ְמַעט ֲאֶ'ר ָהָיה ְלָ� ְלָפַני ַוִ�ְפ

).ל, ש�( ְלֵביִתי

 �Cmi¤ַוָ�ֶ# ¦nï z ¤WŸl §W §j ¤x +ֵ7ָתרֹת�).לו, ש�( ינ7 8ֵבי� ַיֲעקֹב ְוַיֲעקֹב רֶֹעה ֶאת צֹא� ָלָב� ַה

©e¥S©Ilַוִ�ֶ� ֱא �).ט, א"ל( � ִלילִֹהי� ֶאת ִמְקֵנה ֲאִביֶכ

dli¦ִ"י ָכל ָהעֶֹ'ר ֲאֶ'ר  ¦S ֵמ�ִבינ8 ָלנ8ֱא � ה8א 8ְלָבֵנינ8 ְוַעָ�ה "ֹל ֲאֶ'ר �ַמר ֱאלִֹהי� לִֹהי

).טז, ש�( ֵאֶליָ� ֲעֵ#ה

©ec ©BªIַה9ְִליִ'י  ְל �Mg¦ָלָב� ַ+�7 ©xä iֲעקֹב ַי .©eg ©T ¦Iת ֶאָחיו ִע7$  ֶא©eŸC §x ¦Is � ִ'ְבַעת �ֲחָריו ֶ:ֶרְ

 
 .כו	כד, יא	ט',  טותשמ: אהר .23

: ה ויברח יעקב"ד, למשל בפרשת ויצא, ועיבשי אב� "צאתי משמעות מעי� זאת בדרשות רמ .24

י בסו� יקרה לנו  כ…ויש לנו לאחוז דרכו, בטחה גדולה לגלותנו כי אנו בניוכל זה רמז והו"

הערה , לעיל[פ "לפי חרל(יוס� ב� דוד מסרגוסה ' נראה לי שבעקבותיו הלכו ג� ר. 'וכו" כמהו

י� כמעש: ד נוס�חהגוו� המוצע במאמר זה מרחיק לכת צעד א. ואחרי�) 85	84' עמ, ]19

 .עשו הבני� יאל, שעשו משעבדי� לאבות

בראשית ולדברי� מודגשות ל; kaci azשונות המשותפות לבראשית ולשמות מופיעות לה .25

בנית הלשו� המשותפת ת. ËÏ·ÂÓÂ ¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚ ˙Â˙·‡ – שותפות לכול�המ ;ו תחתיבק

 .יית המילי�הטלשמות ולדברי� מודגשת על ידי 
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eÏmi© .ָיִמי� ַוַ�ְדֵ�ק אֹת� ְ�ַהר ַהִ�ְלָעד ¦dŸl ¡̀  `Ÿa ֲחלֹ� ֶא�ל ָלָב� ָהֲאַרִ�י ַ©ddl̈ §iNֹ̈אֶמר ל�  ַו�

e©Ib©. ִהָ"ֶמר ְלָ! ֶ�� ְ�ַדֵ�ר ִע� ַיֲעקֹב ִמ��ב ַעד ָרע ¥Vָל �ע ֶאת $ֳהל� ָ�ָהר ַקָב� ֶאת ַיֲעקֹב ְוַיֲעקֹב ָ

).כה'כב, ש�( ְוָלָב� ָ�ַקע ֶאת ֶאָחיו ְ�ַהר ַהִ�ְלָעד

צֹאֶנָ!  ְ�ֵ-- ָ-ִני�ְוְרַ�ע ֶעְ/ֵרה ָ-ָנה ִ�ְ-ֵ�י ְבנֶֹתיָ!  1ַבְדִ�יָ!ֲעה 0ִי ֶעְ/ִרי� ָ-ָנה ְ�ֵביֶתָ! ֶז

לֵֹהי $ִבי ֱאלֵֹהי 1ְבָרָה� 6ַפַחד ִיְצָחק ָהָיה ִלי 5ִי  ֱאל6ֵלי. ְרִ�י ֲעֶ/ֶרת מִֹני�45ַוַ�ֲחֵל3 ֶאת ַמְ/

�lƒL Ì»̃ÈÈƒ»̄≈ַעָ�ה  »z¿Á ¤̀ zi ¦i §pr̈י  ְו�ֶאת ְיִגיַע 5ַַẍd ).מב'מא, ש�( לִֹהי� ַו��ַכח $ֶמ- ֱא̀¨

·„ÌÈ¯ 

ִעְבִרי א�  ָהִחיָ!5ִ$י ִיָ�ֵכר ְלָ! 

ַבָ"ָנה  6ֲעָבְדָ! ֵ-- ָ-ִני�ַוָהִעְבִרָ�ה 

 .ְפִ-י ֵמִעָ�ְ!ָח ַ	ְ�ֶח��ְ�ַהְ"ִביִעת 

 ְפִ�י ֵמִעָ�ְ� לֹאָח Á¿l«Lep∆̇¿ִכי ְו

¿̇Ì»̃È≈̄ ep∆Á¿l«L . �ֲעִניק ל�ַהֲעֵניק ַ

 ַרְכָ!ֵ�ִמ:ֹאְנָ! 6ִמָ�ְרְנָ! 6ִמִ�ְקֶבָ! ֲאֶ-ר 

�� ל�ֱא' הֶ�ְוָזַכְרָ� 5ִי ֶעֶבד . לֶֹהיָ! ִ

' ָהִייָת ְ�ֶאֶר= ִמְצַרִי� ַוִ�ְפְ>ָ! ה

ָ! ֶאת ַהָ>ָבר 6ְַצֱאלֶֹהיָ! ַעל �5ֵ $נִֹכי ְמ

).טו'יב, ו"ט( ַהֶ<ה ַה���

 אֹת� Í¬Á≈l«L¿a«א ִיְקֶ-ה ְבֵעיֶנָ! לֹ

ָחְפִ-י ֵמִעָ�ְ! 5ִי ִמְ-ֶנה ְ/ַכר ָ/ִכיר 

ֱאלֶֹהיָ! ' ֵבַרְכָ! ה 6ָבְדָ! ֵ-- ָ-ִני�ֲע

).יח, ש�( ְ�כֹל ֲאֶ-ר ַ�ֲעֶ/ה

 

Ó˘˙Â 

̀¤ẍ' ַו�ֹאֶמר ה  i ¦zi ¦̀ ẍ dŸ`i ¦p ¢r zִ�י ֲאֶ-ר  ַע

ָת� ָ-ַמְעִ�י ִמְ�ֵני נְֹגָ/יו 5ִי ָיַדְעִ�י ָקְ�ִמְצָרִי� ְוֶאת ַצֲע

).ז', ג( ֶאת ַמְכאָֹביו

Cmi¤ַעָ�ה ֵנֲלָכה Aָא ְו... ¦nï z ¤WŸl §W §j ¤x�ַ  ר�ִ�ְדָ

).יח, ש�( ֱאלֵֹהינ6' ְוִנְזְ�ָחה ַלה

ִי� ְ�כֹל ִנְפְלאַֹתי ַריִתי ֶאת ִמְצְוָ-ַלְחִ�י ֶאת ָיִדי ְוִה5ֵ

ְוָנַתִ�י . ְתֶכ�ֶא ÈÁ«l«L¿ִקְר�� ְו1ֲחֵרי ֵכ� ֲאֶ-ר ֶאֱעֶ/ה ְ�

‡ ƒkÏ ÔeÎ≈Ï≈̇ Èֶֹאת ֵח� ָהָע� ַהֶ<ה ְ�ֵעיֵני ִמְצָרִי� ְוָהָיה 

eÎ¿Ï≈̇ ≈̄Ì»̃È . Bיָת�6ִמָ�ַרת ֵ B�ְוָ-ֲאָלה ִאָ"ה ִמְ"ֶכְנָ

ְ�ֵניֶכ� ְוַעל ל 3 6ְכֵלי ָזָהב 6ְ/ָמלֹת ְוַ/ְמֶ�� ַעֶס5ְֵלי ֶכ

p¦ְ�נֵֹתיֶכ�  §em ¤Y §l ©Sכב'כ, ש�( ת ִמְצָרִי� ֶא.(

eEl©ָנַת� ֶאת ֵח� ָהָע� ְ�ֵעיֵני ִמְצַרִי� ַוַ�ְ-ִאל�6 ' ַוה §S ©p §i 

).לו, ב"י( ת ִמְצָרִי�ֶא

©ec ©BªIֶמֶלְ! ִמְצַרִי�  ְל¦Mg ©xä iְרעֹה  ָה�ָע� ַוֵ�ָהֵפְ! ְלַבב ַ

 e�¿Á«lƒLו ֶאל ָהָע� ַו�ֹאְמר6 ַמה <ֹאת ָעִ/ינ6 5ִי יַוֲעָבָד

).ה, ד"י( ֶאת ִיְ/ָרֵאל ֵמָעְבֵדנ6

©eg ©T ¦I-ֵ  ח6ר ְוכֹל ֶרֶכב ִמְצָרִי��ֵמא�ת ֶרֶכב ָ -

ֶלְ! ִמְצַרִי� ֶמ ֶאת ֵלב ַ�ְרעֹה' ַוְיַחֵ<ק ה. ְוָ-ִלִ-� ַעל 045�

©esŸC §x ¦I1 ֵנ�ָיד יֲחֵרי ְ�ִיְ/ָרֵאל 6ְבֵני ִיְ/ָרֵאל יְֹצִאי� ְ 

eEt©. ָרָמה §C §x ¦Iְצַרִי� 1ֲחֵריֶה�  ִמ©eEbi ¦V©I �ָת� חִֹני� א

ַעל ַהָ�� 5ָל ס6ס ֶרֶכב ַ�ְרעֹה 6ָפָרָ-יו ְוֵחיל� ַעל ִ�י 

).ט'ז, �ש( פֹ�ַהִחירֹת ִלְפֵני ַ�ַעל ְצ

d̈miַוDַ�ִע ַמְל1ְ!  ¦dŸl הֵֹלְ! ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיְ/ָרֵאל ַה ̀¡

ַוֵ�ֶלְ! ֵמ1ֲחֵריֶה� ַוDַ�ִע ַע�6ד ֶהָעָנ� ִמְ�ֵניֶה� ַוַ�ֲעמֹד 

י� ַמֲחֵנה ִמְצַרִי� 6ֵבי� ַמֲחֵנה ֵ� e`ŸaÏ© .ֵמ1ֲחֵריֶה�

 ֶאת ַה0ְָיָלה ְולֹא ָקַרב ָ�ֶארַוִיְ/ָרֵאל ַוְיִהי ֶהָעָנ� ְוַהחֶֹ-ְ! 

ddl̈©ֶזה 5ָל ל ֶזה ֶא §iN̈ )כ'יט, ש�.(
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�ÒÁÙ : È‰Ó'ÌÈÓÈ ˙Ú·˘ Í¯„ '˘¯ Ï˘ Â˘Â¯ÈÙ ÈÙÏ"È? 

 ):כג, א"לבראשית ל(י שהובאו לעיל "יי	 שוב בדברי רשנע

. לדרכוב ל אות� שלשה ימי� שהל
 המגיד להגיד ללב� הל
 יעקכ –
 שבעת ימי� דר

למדנו שכל מה שהל
 יעקב , ובשביעי השיגו לב�, לב� ששה ימי�נמצא יעקב רחוק מ

ולא ', וירדו� אחריו דר
 שבעת ימי�'שנאמר (בשבעה ימי� הל
 לב� ביו� אחד 

 ).וירדו� אחריו שבעת ימי�: נאמר

הרי בתו� היו� השלישי לבריחתו היה יעקב , לפי ראש דבריו: ושיה היא זאתהק

למחרת התקד� יעקב יו� .  גזז לב	 את צאנוישה ימי הליכה מהמקו� שבו שבמרחק

דר� 'והיא , ולכאורה בו ביו� רד� אחריו לב	 והשיגו. רביעי במספר, הליכה נוס�

 !אמנ� לפי סו� דבריו הל� יעקב שבעה ימי�. שעשה לב	' שבעת ימי�

 . לדורותיה� התחבטו בהבנת דבריוי"שני רשרפ

ואילו יעקב הל� בפועל ,  הגזהיא ממקו�' ר� שבעת ימי�ד 'לפיו, בו	 מקובלחש

י "מופיע בגווני� שוני� אצל שורה ארוכה של פרשני רש, רק ארבעה ימי�

 :לדורותיה�

הוי אומר , וכמה ימי� הל� בה	 יעקב: "כתב, י"אחרי הביאו את דברי רש, זקוניח

 ". ובי	 הר הגלעדב	שבעת ימי� מהל� שהיה בי	 ל"והוא מקדי� ומפרש ש, "עהבאר

החשבו	 , לפי האחד.  הציע שני פתרונותÔÂ¯ÎÊ ¯ÙÒ,26על ב, ארטאברה� בק' ר

וכ	 ביו� , יעקב הל� שלושה ימי� עד שהגיעה השמועה ללב	: דומה לזה של חזקוני

יעקב בשבעה   מה שהל�כל"י "ממילא לשונו של רש. יו� רדיפת לב	 אחריו, הרביעי

, " בשבעה ימי� שיכול יעקב ליל�ר�אלא רוצה לומר הד", היא לאו דווקא" ימי�

 . שה� השלושה שהיו ביניה� והארבעה שהל� בפועל

È‡ Ô‡ˆ ÌÂ˜ÓÓ ÍÏÂ‰ ‰È‰ ÂÏ' ימי�' מה שהל� יעקב בז'פירוש  "27:� כתב"אהר

Ô·Ï ,ביו� אחדה 	עומד הממקו� ש' ימי�' וירד� אחריו דר� ז'ופירוש , ל� לב 	יה לב

 ". משמעהמקו� שהוגד לו	 מ' ימי�' וירד� אחריו דר� ז'פני ש מ...בו

 : ג� דעת הגור אריה בשני הפירושי� שהוא מציעכ	

כי לא יצא יעקב רק מביתו ולא היה כא� , )הדביקו(= היה כשהגיע� ', ג שביו� ד"אע

' דהיה רחוק מביתו ג ,ימי�' רק אל לב� היה מהל
 ז, ימי� שהל
 יעקב' רק מהל
 ד

ימי� ' ה שהל
 יעקב בז הל
 לב� ביו� אחד מכימצא  נ...ימי� אצל הצא� שביד בניו

לב�  מÁ˜‰‰¯ – 'הליכה'מכל מקו� ה
 , ימי�' א� על גב דלא הל
 יעקב כי א� ד

 .קאמר

 .�"של הרא' אילו'כפירוש שני הוא מביא את פתרו	 ה

 
 .קנז�קנא' עמ, ח"תשלפתח תקווה , פיליפ' מ' מהד .26

 .בפירושו לפסוקנו, ח"ירושלי� תשי, ÏÂ‚‰ ¯Â‡Ó ˘Â¯ÈÙ ÏÚ ÌÈ˘Â¯ÈÙ ‰Ú·¯‡"È‰ ¯˘: בתו� .27
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ד שעוועל בהערת "כ	 הביא ח: י"רו	 זה מקובל מאוד בי	 אחרוני פרשני רשפת

חייא רבה ' קי	 את דעתו של ר� ג� פירש מיר כ29.פ גלברד"ש – בדומה ו28,שוליי�

30.'בראשית רבה'במדרש 
 

, שיעקב הספיק ללכת רק ארבעה ימי�, אד השווה בכל הפירושי� האלה הוהצ

 ·ÌÈÓÈ ‰Ú·˘דנו שכל מה שהל� יעקב למ: "י"וזאת בניגוד לדבריו המפורשי� של רש

 .ולכ	 נראה לי ששיטה זאת דחוקה, "ל� לב	 ביו� אחדה

הוא מציע , "להניח דברי המדרש כפשט�"כדי . ו	 שנייע פתרמצ ÔÂ¯ÎÊ ¯ÙÒל בע

הוא , שת ימי� בי	 צאנו הנותרות לבי	 יעקבלואת ההנחה שבזמ	 שלב	 ש� דר� ש

. בכיוו	 של בריחתו העתידית, ויעקב הורחק דר� שלושת ימי�, בחר	, נשאר במקומו

מי� נמצא ששלושת ימי ההליכה הראשוני� של יעקב היו כשש שני� לפני ארבעת הי

 ! האחרוני�

מי� הל�  יכשלושה: ולפיו כ� היה סדר הזמני�, י להציע פתרו	 אחרתה על דעעל

אס� את צאנו וחזר , ממקו� הגז) ?בניו(ב	 לקח את אחיו  ל31;המגיד עד לב	 וצאנו

שהרי רק ש� יכול היה לגלות , מוכרחי� לומר שלב	 עבר דר� חר	(הביתה לחר	 

אות� שלושה  כל. שכה דר� זאת ג� כ	 שלושה ימי�נמ, על פי זה!). שהתרפי� נגנבו

י מהירות� הייתה כמהירות הליכת הרש, "צא יעקב רחוק מלב	 ששה ימי�נמ"ימי� 

, התחילה רק מאותו מקו� שממנו יצא הנרד�, י"לדעת רש, דיפההרמסתבר ש. הצא	

הוא היו� השביעי לבריחת , מחר	 רד� לב	 יו� אחד. ולא ממקו� הגז, כלומר מחר	

 .'דבר דבור על אופניו, 'י כפשט�"ממילא נמצאי� דברי רש. יעקב

 :א מביא בש� החזקוני"יבהר. כ� משמע ג� בדברי ראשוני�

אלא חזר למקומו ושהא , לא רד� מיד אחר יעקב, שכשפירש המגיד מיעקב ובא ללב�

. רד� אחריו, וכשלא מצא לב� את התרפי�, ימי� הל� יעקב לדרכו' ובאות� ג. ימי�' ג

. �לבובשביעי לבריחתו השיגו , נמצא כשרד� אחריו כבר הל� יעקב מהל� ששה ימי�

שהרי א� בשביעי היה , ימי�' הרי ל� שהל� לב� ביו� אחד כל מה שהל� יעקב בז

32.הול� ומתרחק מלב�
 

 
 .קיד' עמ, ג"ירושלי� תשמ, הוצאת מוסד הרב קוק, ˙Ù˘¯ È˘Â¯È"ÈÏ ‰¯Â, ד שעוועל"ח .28

 .1 וכ� ש� בהערה 321' עמ, ג"פתח תקווה תשמ, ·¯‡˘Ï˘¯ Ï˘ ÂËÂ˘Ù"È: ˙È, פ גלברד"ש .29

 .148' עמ, חלק ג, ז"תל אביב תשי, א מירקי�"וכ� במהדורתו של מ, 6הערה , אה לעילר .30

שהרי נאמר רק , שהמגיד הל� שלושה ימי�, י"כרש, פי פשטי המקראות אי� חובה לומרל .31

אי� זה . רגליווהמגיד ודאי לא התנהל לאטו לרגל צא� אשר ב". וי�גד ללב� ביו� השלישי"

שישי הגיע לחר� ובשביעי  ב,ביו� השלישי הוגד ללב�: י"נה את עיקר חשבונו של רששמ

 .השיגו

‡ÌÏ˘‰ ˙ÂÙÒÂ˙ ¯ÙÒ : ÈÏÚ· È˘Â¯ÈÙ ¯ˆÂ, )מהדיר(גליס ' י: מובא אצל. 53י כתב יד וטיק� לפ .32

˙ÂÙÒÂ˙‰ ,ילכנזכר לע, אמנ� גרסתנו בחזקוני שונה. קפד' עמ, מ"ירושלי� תשד, חלק ג .

 .'תוספות השל�'בש� , קפה' זה מובא ג� להל� בעמ מעי�



 יונת� אחיטוב

22 

ל מה שהל� שכ"י היא "אמנ� גרסתו ברש). כג, א"בראשית ל(פירש ג� רבנו בחיי כ	 

 ".מי� י˘‰·˘יעקב 

ה�  ש,רשה עד ופחייא במדרש רבה ' ו לדברי ר"וא החשבו	 בפירוש המהרז	 הוכ

 .י"דברי רשלהמקור 

מה ", י היא"הגרסה ברש, א רבנו בחייביכפי שג� ה, 	"שלפי רמב, ש עוד להעירי

יני יודע להלו� גרסה זאת ע�  א33".מי� הל� לב	 ביו� אחד י˘‰·˘שהל� יעקב 

אבל אילו יכולנו לקיי� , י" יתר דברי רשולא ע�" דר� שבעת ימי�"הכתוב המפורש 

 .שוב הייתה ההקבלה למרד� פרעה שלמה יותר, ה זאתרסג

 
Á�Ó˙ ג� בש� , הערה ג, 64' עמ, ה"פרנקפורט תרס, Â˙‰ ÏÚ È¯‰"¯˘, כ� מביא ברלינרו .33

‰„Â‰È . 


