לעילוי נשמת נחמה ליבובי ז"ל,
שרובי תורתי ממנה,
במלאות עשר שני להסתלקותה

·ÂËÈÁ‡ Ô˙ÂÈ

ÌÈÈ¯·Ú‰ ÌÈ„·Ú‰ È·‡ – ÂÈ·‡ ·˜ÚÈ
‡‰Ó„˜‰ .
בעיוניה לספר שמות הראתה מורתנו נחמה ליבובי ,זכרה לברכה ,את ההקבלה
שבי פרשת שילוח עבד עברי )דברי ט"ו ,יבטו( לבי פרשת שאילת הכלי במצרי
)שמות ג' ,כאכב( 1.לדבריה ,מובלטת הקבלה זאת על ידי השימוש המשות במילה
הנדירה 'ריק' 2.והנה מצאנו ,שיש עוד פרשה דומה בתורה שבה מופיעה מילה זאת,
הלוא היא נאו יעקב כנגד לב:
פ ַחד ִי ְצ ָחק ָהיָה ִלי ִ י ַע ָה ¯≈ְ ַ ִ Ì»˜Èח ָ ִני...
ב ָר ָה ַ
בי ֱאל ֵֹהי ְ
ל ֵלי ֱאל ֵֹהי ִ
)בראשית ל"א ,מב(.

בעיו מחודש בהשוואה המשולשת בי פרשיות אלה ,נמצאו לי שפע קווי דמיו בי
השלוש ,רוב על דר הפשט ,מיעוט על דר מדרשי חז"ל ופירושי רש"י.
·?‰Ú¯ÙÏ Ô·Ï ÔÈ· ‰Ó .
ידועה דרשת חז"ל בהגדה של פסח ,ה'מלמדת זכות' על פרעה:
צא ולמד מה ביקש לב #הארמי לעשות ליעקב אבינו ,שפרעה לא גזר אלא על
הזכרי ,ולב #בקש לעקור את הכל ,שנאמר 'ארמי אבד אבי ,וירד מצרימה.'...

וכא הב שואל ,היכ מצינו בתיאורי ספר בראשית שלב ביקש לעקור את הכול?
מסתבר שהדבר משתמע מדבריו:
ה ר ֶֹאה ִלי הא...
ֹאני וְ כֹל ֲא ֶר ָ
ַה ָ*נ+ת ְ*נ ַֹתי וְ ַה ָ* ִני ָ*נַי וְ ַהֹ0א #צ ִ

)ש ,מג(.

א כ ,לא השמדת ע עלתה על לבו ,אלא גזרת שמד והתבוללות .לולי נגלה אליו
ה' בחלו הלילה ,היה מחזיר את כל צאצאיו הביתה ,הבנות ע הבני ,והרי אנו
ובנינו ובני בנינו היינו ארמי תושבי חר עד היו הזה ,ויעקב אבינו ,במקרה הטוב,
היה שוב עובר במקלו את הירד הזה ,הפע בדרכו הביתה לאר כנע3.
.1
.2
.3

נ' ליבובי ,˙ÂÓ˘ ¯ÙÒ· ÌÈ˘„Á ÌÈÂÈÚ ,ירושלי תשמ"ז ,עמ' .134133
מילה זאת מופיעה בתורה עוד שלוש פעמי נוספות בהקשר שונה לחלוטי ,הלוא הוא
האיסור להיראות לפני ה' ריק )שמות כ"ג ,טו; ל"ד ,כ; דברי ט"ז ,טז(.
מעי ביאור זה מצאתי ג אצל משה חיי קליינמא ,ÌÈ¯Ó‡ ÛÂˆ ÁÒÙ Ï˘ ‰„‚‰ ,ירושלי
תשמ"ד ,בש  ‰„ÓÁ ÈÏÎלרבי שמואל לניאדו )נכלל מחדש ב‡ ,ÁÒÙ Ï˘ ˙Â„‚‰ ÛÒÂירושלי
תשנ"ג( .וראה ג בפירוש הנצי"ב להגדה ,¯Ù˘ È¯Ó‡ ,כפר חסידי תשנ"ג ,ד"ה צא ולמד.
מגדי מח )אייר תשס"ח(
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אול יש השוואה נוספת בי מעשיה של שני צוררי אלו ,שהרי כל אחד
מסיפוריה הוא סיפור שראשיתו בעבדי שהערימו על אדוניה' ,ניצלו' אות
וברחו ,המשכו במרד אחרי בורחי ,וסיומו – מהפ דרמטי המתרחש בלילה שלפני
ביצוע זממ של הרודפי .הטבלה הבאה מבליטה את ההקבלה הלשונית בי שני
סיפורי מרד אלה )הסיפור הראשו רשו ,בדר כלל ,כסדר הפסוקי וממילא השני
'מתערבב' קלות(.
(‡"Ï ˙È˘‡¯·) ·˜ÚÈÂ Ô·Ï
יכ ַו ִ ֶ ִלי
ֱ Ï≈v«i«Âאל ִֹהי ֶאת ִמ ְקנֵה ֲא ִב ֶ

)ט(.

&בינ ָלנ
ֱ ÏÈƒv‰אל ִֹהי ֵמ ִ
ֹר ֲא ֶר ƒ
ִ%י ָכל ָהע ֶ
)טז(.
ל ָבנֵינ…
הא ְ
יי ַ Á«¯»· Èƒkי ֲעקֹב )כב(.
ְ „«bÀi«Âל ָל ָב ַ ַ 0ה ְִ /ל ִ
ֶ 4ֶ ÂÈ»¯Áר ְ+
‡¬
ֶ Á«wƒi«Âאת ֶא ָחיו ִע« Ûֹc¿¯ƒi«Â 03
)כג(.
ָמי ַו ְַד ֵ ק אֹתַ ְ 0הר ַה ְִ 5ל ָעד
ִ ְב ַעת י ִ
&הל0
ַעקֹב ָ ַקע ֶאת ֳ
ַעקֹב וְ י ֲ
ָ ‚Oל ָב ֶאת י ֲ
≈ «i«Â
)כה(.
ָ ָהר וְ ָל ָב ָ ַקע ֶאת ֶא ָחיו ְ ַהר ַה ְִ 5ל ָעד
¡ֶ ÌÈƒ‰ֹÏאל ָל ָב ָה ֲא ַר ִ3י ַ ֲחלֹ
‡ ‡ֹ·»i«Â
)כד(.
«...‰»Ï¿È»l‰
פ ַחד ִי ְצ ָחק
7ב ָר ָה ַ
&בי ֱאל ֵֹהי ְ
ל ֵלי ֱאל ֵֹהי ִ
ָהיָה ִלי ִ%י ַע ָה ¯≈ְ 1ַ ִ Ì»˜Èח ָ ִני ֶאת ָע ְניִי וְ ֶאת
)מב(.
&מ
ַ0כח ֶ
יע ַ<ַ %י ָר&ה ֱאל ִֹהי ו ַ
ְי ִג ַ

(„"È ;·"È ;'‚ ˙ÂÓ˘) Ï‡¯˘È È·Â ‰Ú¯Ù
∆Ì
יכ וְ z¿Ïv«ƒ
ֵיכ וְ ַעל ְ נ ֵֹת ֶ
וְ ַ ְמ ֶ ַעל ְ נ ֶ
)ג' ,כב(.
ֶאת ִמ ְצ ָר ִי
ַ ִאל
ָת ֶאת ֵח ָה ָע ְ ֵעינֵי ִמ ְצ ַר ִי ַו ְ
ַוה' נ ַ
)י"ב ,לו(.
ֶ eÏ¿v«¿È«Âאת ִמ ְצ ָר ִי
ְ „«bÀi«Âל ֶמ ֶל ְִ +מ ְצ ַר ִי ָ Á«¯·» Èƒkה ָע) ...י"ד ,ה(.
ֵ ֵ Á«wƒi«Âמא0ת ֶר ֶכב ָ חר וְ כֹל ֶר ֶכב
)י"ד ,ז(.
ִמ ְצ ָר ִי וְ ָ ִל ִ ַעל 012%
0ת
 e‚Èƒא ָ
O«i«Â Ì∆‰È≈¯Á
‡¬
ִ eÙ¿c¿¯ƒi«Âמ ְצ ַר ִי «
)י"ד ,ט(.
ח ִֹני ַעל ַהָ...
¡ ֵ ‡ֹ·»i«Â ...ÌÈƒ‰ֹÏי ַמ ֲחנֵה
‡‰
» +7
ִ8ע ַמ ְל ְ
ַו ַ
ִ ָר ֵאל ...וְ לֹֹא ָק ַרב זֶה
בי ַמ ֲחנֵה י ְ
ִמ ְצ ַריִ ֵ
)י"ד ,יט9כ(.
ֶאל זֶה ָ%ל «‰»Ï¿È»l‰
ָת ִי ֶאת ֵח ָה ָע ַהֶ:ה ְ ֵעינֵי ִמ ְצ ָר ִי וְ ָהיָה
וְ נ ַ
)ג' ,כא(.
ִ%י ֵת ֵלכ לֹא ֵת ְלכ ¯≈Ì»˜È

טר נעבור לפינת של רש"י והמדרש ,נעיר שתי הערות:
א .בשני הסיפורי חוזר פעמיי השימוש בשורש נצ"ל .בבראשית – במוב הרגיל,
מלשו הצלה; ובשמות – במוב של ריקו רכוש המצרי .אמנ זהו שימוש
לשו נדיר ,ואפשר שהתורה בחרה בו דווקא כדי להזכיר את הסיפור הראשו.
א נאמר שמשמעות פועל זה היא העברת רכוש מרשות אחת לרשות שנייה,
יתקרבו שני המקומות קרבה של ממש.
ב .בשני הסיפורי 'משיג' הרוד את הנרד ,אבל אי משמעות פועל זה ִקרבה עד
כדי מגע פיזי ,אלא עד כדי קשר עי בלבד – מרחק מה מפריד ביניה.
המדרשי ,ורש"י בעקבותיה ,מאפשרי הרחבות נוספות של ההקבלה בי שני
המאורעות .בפרשת בשלח נזקק רש"י לשאלה ,מי הגיד לפרעה כי ברח הע.
תשובתו מפורסמת:
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ויגד למל +מצרי – איקטורי ]= פקידי הממוני על עבדי[ 4שלח עמה ,וכיו
שהגיעו  ÌÈÓÈ ˙˘Ï˘Ïשקבעו ליל +ולשוב וראו שאינ חוזרי למצרי ,באו והגידו
לפרעה ביו הרביעי .בחמישי ובששי רדפו אחריה ,וליל שביעי ירדו לי ,בשחרית
אמרו שירה ,והוא יו שביעי של פסח ,לכ אנו קורי השירה ·.ÈÚÈ·˘‰ ÌÂÈ

והנה ,שני פרקי זמ אלו מפורשי בסיפור מרדפו של לב" :ויגד ללב ·È˘ÈÏ˘‰ ÌÂÈ
כי ברח יעקב ...וירד אחריו דר ˘·) "...ÌÈÓÈ ˙Úל"א ,כבכג( .ורש"י פירש:
דר +שבעת ימי – כל אות שלשה ימי שהל +המגיד להגיד ללב הל +יעקב לדרכו.
נמצא יעקב רחוק מלב ששה ימי ,ובשביעי השיגו לב ,למדנו שכל מה שהל +יעקב
בשבעה ימי הל +לב ביו אחד )שנאמר 'וירדו@ אחריו דר +שבעת ימי' ,ולא
נאמר :וירדו@ אחריו שבעת ימי(5.

חשבו הימי דומה :מרחק התחלתי של מהל שלושה ימי נטולי רדיפה ,שליח
ההול אל האדו ומגיד על בריחת עבדיו ,ורדיפה עד היו השביעי לבריחה .הלוא
דבר הוא! 6אמנ ,עיו מדוקדק מראה שההקבלה אינה מלאה 7.קיי פער של יו:
לב השיג את יעקב ,לפי רש"י ,לסופ של שבעה ימי בריחה ,ומכא שהתערבות ה'
הייתה אור ליו השמיני ,ואילו פרעה השיג את בני ישראל לסו שישה ימי בלבד,
"לכ אנו קורי השירה ביו השביעי".
לעומת זאת ,במקו אחר יש לרש"י חשבו שונה ,מיסודו של רבי משה הדרש8:
פתיל תכלת – ...ושמונה חוטי שבה ,כנגד שמונה ימי ששהו ישראל משיצאו
)רש"י לבמדבר ט"ו ,לא(.
ממצרי עד שאמרו שירה על הי

לפי חשבו זה ההקבלה מלאה ,שהרי לפיו יוצא שג פרעה סיי את המרד לסו
שבעה ימי מיציאת מצרי .לאיד גיסא ,שמא נית לחרוג מחשבונו של רש"י" ,שכל
.4
.5
.6

.7

.8

לפי ער 'אקטור' ,·Â¯ËÒÈ ÔÂÏÈÓ ,ניו יורק  .1967הכתיב 'אקטורי' ,במכילתא דרבי ישמעאל
)להל ,הערה  ,(6דומה יותר למקור הלטיני.actor publicus ,
כ  ,בסוגריי ,במהדורת ברלינר.
נדמה לי שיש בלשונ של אמוראי אר ישראל הד ללשונה של המכילתא דרבי ישמעאל.
השווה את בראשית רבה פרשה עד ו ,מהד' תיאודוראלבק עמ' " :863ויגד ללב ביו
השלישי ,אמר ר' אבהו מה שהֹל אבינו יעקב לג' ימי הֹל לב ליו אחד אמר ר' חייא רבה
מה שהֹל יעקב לז' ימי הל לב ליו אחד" ,לדברי המכילתא דרבי ישמעאל מסכתא דויהי
בשלח פרשה ב ,מהד' הורווירבי עמ' " :91מה שהלכו ישראל בשלשה ימי הלכו
האקטורי ביו ומחצה ומה שהלכו האקטורי ביו ומחצה הל פרעה ביו אחד" .חשבו
הימי ,כמוב ,שונה ,א הלשו דומה.
מלבד ההפרש ביו ההגדה :לב שומע על בריחת יעקב ביו השלישי ,ואילו פרעה ,לפי רש"י
בעקבות המכילתא ,ברביעי .כמו כ – לב רוד במש יו אחד ,ואילו פרעה – יומיי .ראה
בנספח עיו נוס בדברי רש"י.
לא נמצא לדרשה זאת מקור בחז"ל .ראה ש במהדורת ח"ד שעוועל תירו לסתירה בי שני
מקומות אלו ברש"י.
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מה שהל יעקב בשבעה ימי הל לב ביו אחד" ,ולהיעזר בפירוש ) ¯·„ ˜ÓÚ‰ל"א,
כה( ,העומד על הכפילות בי פסוק כג ˜·„ÈÂ" :אתו בהר הגלעד" לבי פסוק כה‚˘ÈÂ" :
לב את יעקב" .לדעתו ,כיוו שהגיע לב להר הגלעד וטר שנתראה ע יעקב" ,אמר
הכתוב כי הדביק אותו ,אבל בבוקר השיגו ממש" .א כדבריו ,הרי "דר שבעת ימי"
כוללת את הקטע שהל לב בהר הגלעד עצמו ,בבוקר שאחרי ההתגלות .לפי חשבו
זה עולה יפה יותר ההקבלה בי שני המרדפי9.
‚ÔÂ˘‡¯‰ È¯·Ú‰ „·Ú‰ .
מי היה העבד העברי הראשו? לכאורה שמורה 'זכות ראשוני' לתואר זה ליוס.
הלוא מקרא מפורש הוא" :וש אתנו נער עברי  „·Úלשר הטבחי) "...בראשית מ"א,
יב( .ובכל זאת ,נראה לי שהעבד העברי הראשו היה יעקב אבינו .היות שאי הוא
מכונה כ במפורש ,טענה זאת דורשת הוכחה .מהו עבד? עבד הוא אד הנתו תחת
יד של אחרי .מלבד חובתו לעבוד את אדוניו ,מתאפיי מצבו ג ,ואולי בעיקר,
בשלילת חירותו לנוע ככל אוות נפשו .עשרי שנה עבד יעקב את לב:
י +וְ ֵ ָ ִני ְ צֹא ֶנ ֶ+
7ר ַ ע ֶע ְ ֵרה ָנָה ִ ְ ֵי ְבנ ֶֹת ָ
יְ +
ית ֲָ +ע ַב ְד ִ ָ
ֶזה ִ1י ֶע ְ ִרי ָנָה ְ ֵב ֶ
)ש ל"א ,מא(.
2ר ִי ֲע ֶ ֶרת מ ִֹני
ַ ֲח ֵל@ ֶאת ַמ ְְ %
וַ

ארבע עשרה שנה עבד בשתי נשיו ,כשכיר .ע הולדת יוס עמד לחזור מחר לביתו.
7ר ִצי.
ל ְ
ק0מי ְ
ַעקֹב ֶאל ָל ָב ַ ְֵ 1ח ִני וְ ֵא ְל ָכה ֶאל ְמ ִ
ֹאמר י ֲ
י0ס@ ַו ֶ
ַו ְי ִהי ֲַ %א ֶר י ְָל ָדה ָר ֵחל ֶאת ֵ
ָד ְע ָ ֶאת ֲעב ָֹד ִתי ֲא ֶר
7ה י ַ
ָי וְ ֶאת י ְָל ַדי ֲא ֶר ָע ַב ְד ִי א ְֹת ֵָ ָ +ה וְ ֵא ֵל ָכה ִ%י ָ
ְנָה ֶאת נ ַ
)ש ל' ,כה9כו(.
י+
ֲע ַב ְד ִ ָ

זאת ודאי בקשה של שכיר ב חורי לקבל את שכר עבודתו ממעבידו ,ולחזור אל
ביתו .ג המש המשא והמת בי יעקב ללב הוא בי שני אנשי חופשיי.
מה מאוד שונה המצב כעבור שש שני ,כאשר אי יעקב יכול אלא לגנוב את לב
לב על בלי הגיד לו כי בורח הוא! שוב אי הוא חופשי לקו וללכת .בתהלי הדרגתי
הפ יעקב ,לפי ההבחנה הקודמת ,משכיר לעבד .בטיב עבודתו הקשה לא חל שינוי,
אבל במהל הזמ איבד לא רק את חירותו ,אלא א את מעמדו כבעל בעמיו )תרתי
משמע( .לא רק צאנו ,אלא א נשיו ובניו עמדו בסכנת גזל .אילו היה חותנו בר
אוריי ,היה מגדיר את מעמדו בעיניו כ'עבד כנעני' ,וכל מה שקנה עבד קנה רבו:
7ה ר ֶֹאה ִלי הא...
ֹאני וְ כֹל ֲא ֶר ָ
ַה ָ נ0ת ְ נ ַֹתי וְ ַה ָ ִני ָ נַי וְ ַהֹBא צ ִ
.9
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)ש ל"א ,מג(.

אפשר ,אולי ,לפרש "דר שבעת ימי" כמו "וב שמֹנת ימי ימול לכ כל זכר לדֹרֹתיכ"
)בראשית י"ז ,יב( .כש שאי מוני שמונת ימי תמימי לב עד שיימול ,אלא "וביו
השמיני ימול בשר ערלתו" )ויקרא י"ב ,ג( ,א כא · ÈÚÈ·˘‰ ÌÂÈהשיגו ,כלומר ,ע תחילת
שביעי .יש כא לכאורה ,חריגה מחשבונו של רש"י ,אבל הדבר תלוי בגרסות.

יעקב אבינו – אבי העבדי העבריי

א לא מחשבות לב ה מחשבות אלוהי יעקב .לא כנעני אלא עברי הוא העבד ,וכיוו
שהשלי שש שנות עבדותועבודתו זכאי יעקב לא רק לצאת לחופשי ,אלא א
למענק ,ולא ישוב לביתו ריק .אמנ לא בתהלי 'חוקי' מקובל ,אלא בתחבולות.
פרשת עבד עברי הכתובה בספר דברי מצלצלת כהד הלכתי לסיפור עבדותו של
יעקב בבית לב 10.הטבלה הבאה עשויה להבליט את הלשונות השוות בשתי
הפרשיות .הפע 'אשעבד' את סיפור יעקב לסדר הפסוקי של פרשת ראה:
(Â"Ë ÌÈ¯·„) È¯·Ú „·Ú ˙˘¯Ù
ָ »Í Èƒה ִע ְב ִרי אָ 0ה ִע ְב ִרָה
‡Á
ִֵ 3כר ְל ָ» +
ִ%י י ָ
»Í ¿„»·Ú¬«Â
יעת ְ ַ ְֶ 1חָ Cח ְפ ִי
ַ  ÌÈƒLב ָ/נָה ַה ְִ /ב ִ
» LL
≈
)יב(.
ֵמ ִע ָ+ְ 3
∆ָ epח ְפ ִי ֵמ ִע ָ+ְ 3
Á¿lL
˙«
וְ ִכי ¿
∆Ì»˜È≈¯ ep
Á¿lL
˙«
לֹא ¿
מ ִ ְק ֶב ָ+
ָר ְנ ִָ +
מְ 5
ֹאנ ִָ +
ַה ֲענֵיק ַ ֲע ִניק לִ 0מְ B
)יד(.
י ֶ ִ +ל0
ֲא ֶר ֱ '‰ »Í ¿Î«¯≈aאל ֶֹה ָ

)יג(.

ֲֶ 1ֵ ַ ְ +ח ָ +אֹתָ 0ח ְפ ִי ֵמ ִע ָ+ְ 3
לֹא ִי ְק ֶה ְב ֵעינ ָ
ִ%י ִמ ְנֶה ְ ַכר ָ ִכיר ֲע ָב ְד ִָ ָ ֵ +ני
)יח(.
י ְ +כֹל ֲא ֶר ַ ֲע ֶה
ֱ '‰ »Í ¿Î«¯≈·eאל ֶֹה ָ

(‡"Ï-Ë"Î ˙È˘‡¯·) ·˜ÚÈÂ Ô·Ï
ָ 7 Èƒה
‡Á
ַעקֹב ֲה ִכי »
אמר ָל ָב ְלי ֲ
ַוֹ ֶ
)כ"ט ,טו(.
ִ ÈƒzחָC
« ¿„«·Ú¬«Â
ְ 7 »Í Èƒר ַ ע
ית ָz¿„·«Ú¬ +
ֶ ...זה ִ1י ֶע ְ ִרי ָנָה ְ ֵב ֶ
ÌÈƒL
≈» L
יL¿Â +
ֶע ְ ֵרה ָנָה ִ ְ ֵי ְבנ ֶֹת ָ
)ל"א ,מא(.
ְ צֹא ֶנ ָ...+
פ ַחד ִי ְצ ָחק
7ב ָר ָה ַ
&בי ֱאל ֵֹהי ְ
ל ֵלי ֱאל ֵֹהי ִ
) ...Èƒzש ,מב(.
»Á
¿ «lL
ָה ָיה ִלי ִ%י ַע ָה ¯≈ƒ Ì»˜È
ִ%י ְמ ַעט ֲא ֶר ָהיָה ְל ְָ +ל ָפנַי ַו ִ ְפרָֹ Dלרֹב
 '‰ ¿Í ∆¯»·¿È«Âאֹ ְת ְָ +ל ַר ְג ִלי וְ ַע ָה ָמ ַתי ֶא ֱע ֶה גַ
)ל' ,ל(.
יתי
&נ ִֹכי ְל ֵב ִ
ֶי+
אתי ֵח ְ ֵעינ ָ
ֹאמר ֵא ָליו ָל ָב ִא נָא ָמ ָצ ִ
ַו ֶ
ִנ ַח ְ ִי
)ל' ,כז(.
ְ ִ '‰ Èƒ≈Î¿¯»·¿È«Âג ָל ֶל ָ+

אי פרשת עבד עברי חזרה על העבר ,אלא דג מהופ ומתוק ליחס הנאות בי אד
מישראל לעבדו העברי ,ולאופ שילוחו של העבד כתו שש שנות עבודתו .אמנ לא
ובכנור" )בראשית ל"א ,כז( ,אבל שילוח בעי
ב#רי בתֹ ִ
מצאנו מצוות שילוח " ִ
טובה מצאנו .הניגוד איננו רק בתחו יחסי הממו ,אלא ביחסי אנוש .לב – ראשיתו
אחווה ,סופו – זרות וניכור; ולא רק כלפי חתנו ,אלא ג כלפי בנותיו .ראשיתו:
"ויאמר לו לב א עצמי ובשרי אתה וישב עמו חֹדש ימי ...הכי ‡ ÈÁאתה) "...ש
כ"ט ,ידטו( ,וסופו" :ויאמר לה רֹאה אנכי את פני אביכ כי איננו אלי כתמֹל
שלשֹ) "...ש ל"א ,ה(; "הלוא נכריות נחשבנו לו כי מכרנו ויאכל ג אכול את
כספנו" )ש ,טו(.
ג לדורות פותחת תקופת העבדות ביחסי אחווה:
 .10על תופעה דומה עמד אלחנ סמט ) ,ÚÂ·˘‰ ˙Â˘¯Ù· ÌÈÂÈÚסדרה שנייה ,מעלה אדומי
תשס"ד ,פרשות אחרימותקדושי ,עמ'  ,(9392שהציע לראות באיסור נשיאת שתי אחיות
תולדה של העימות הטרגי בי לאה לרחל .א כ ,יש לנו לפחות שלושה ענייני הקושרי
בי "מעשי אבות" ו"תורת של הבני" ,לפי מטבע הלשו שטבע ש .המפורש בכתובי
הוא ,כמוב ,איסור גיד הנשה; ראה הצעות נוספות ש בהערה .56
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ָ »ÍÈƒה ִע ְב ִרי...
‡Á
ִֵ 3כר ְל ָ» +
ִ%י י ָ

)דברי ט"ו ,יב(.

אול ,ע השני ,לא ניכור ורדיפה צפויי לו בבית ,אלא היפוכ הגמור – אהבה:
ית ָ%ִ +י ט0ב לִ 0ע ָ+ְ 3
ֹאמר ֵא ֶלי ָ +לֹא ֵא ֵצא ֵמ ִע ָ%ִ +ְ 3י ֲא ֵה ְב ָ +וְ ֶאת ֵ ֶ
וְ ָהיָה ִ%י י ַ

)ש ,טז(.

זאת ,כמוב ,אהבה 'רעה' ,המקלקלת את השורה ,אבל היא מעידה בוודאי על יחס
טוב ולבבי שהעבד ראוי לזכות לו אצל ,אדוניו ואחיו11.
יש להעיר על תופעה לשונית חשובה נוספת .אי אחי הנמכר ל מכונה בש
המפורש 'עבד' ,אלא רק בעקיפי נרמז מצבו האמתי12:
יַ +על ֵ& %נ ִֹכי ְמ ַצְ ֶָ +את ַה ָָ 4בר ַהֶ:ה
ִית ְ ֶא ֶרִ Dמ ְצ ַר ִי ַו ִ ְפ ְ +ָ 4ה' ֱאל ֶֹה ָ
ָכ ְר ָ ִ%י ֶע ֶבד ָהי ָ
וְ ז ַ
)ש ,טו(.
ַה0

אתה הוא שהיית עבד ,אתה הוא הפדוי ,אתה הוא שלא יצאת ממצרי ריק ,לכ
יֵקל עלי להעניק לאחי בצאתו מעמ בלב טוב ובעי יפה.
וכא באנו אל הצלע השלישית של משולש 'ריק'.

 .11ראוי לשי לב להבדל הבולט בי פרשתנו לבי פרשת משפטי .ההקשר של האהבה ש
אחר" :א אדֹניו ית לו אשה וילדה לו בני או בנות האשה וילדיה תהיה לאדֹניה והוא יצא
ֵ
בגפו .וא אמֹר יאמר העבד אהבתי את אדֹני את אשתי ואת ב ָני) "...שמות כ"א ,דה( .לא
האדו הוא העיקר ,וביתו כלל לא נזכר ,אלא מסתבר שאהבת העבד תלויה בדבר אחר –
אשתו ובניו .להשוואה נוספת בי פרשתנו לבי פרשת משפטי ,ולעימות שתיה מול פרשת
בהר ,ראה ג במבוא לספרו של הרב מ' ברויאר ,˙Â„ÚÂÓ È˜¯Ù ,ירושלי תשמ"ו ,עמ' .2216
 .12נית לומר שג זה משות לפרשת יעקב בבית לב ולפרשת ראה – בשניה אי נזכר
במפורש הכינוי עבד עברי .באמת ג פרשת בהר ,ויקרא כ"ה ,מפסוק לט ואיל  ,נזהרת
מלקרוא ל'אחי ' בכינוי עבד .ראה :א' סמט ,ÚÂ·˘‰ ˙Â˘¯Ù· ÌÈÂÈÚ ,סדרה ראשונה ,מעלה
אדומי תשס"ב ,פרשת בהר ,עמ'  .113בכ נבדלות שתי אלה מפרשת משפטי ,הכופלת
כינוי זה .אותו עיו מחדד היטב את ההבחנה בי שני סוגי של עבדי עבריי על פי
ההבחנה שהציעו חז"ל – מוכר עצמו מחמת דוחקו )בהר( ,לעומת הנמכר בגנבתו )משפטי
וראה( .א כ ,עומדת פרשתנו במקו כלשהו בי השתיי האחרות .יש לדו בשאלה למי
משני העבדי היה יעקב דומה יותר .קשה לומר של'נמכר בגנבתו' ,א כי למרבה ההפתעה,
דווקא בסיפור הבריחה והמרד משתמשת התורה שש פעמי בלשו 'גנב' ביחס ליעקב
ורחל! הוא ג לא מכר עצמו מחמת דוחקו ,שהרי היה מוכ לצאת מחר שש שני קוד
לבריחתו .שמא היה יעקב מהסוג השלישי ,שנאסר לדורות :המוכר עצמו שלא מחמת דוחקו.
ראה משנה תורה הלכות עבדי פ"א ה"א" :עבד עברי האמור בתורה ...המוכר עצמו כיצד ,זה
ישראל ˘ ...¯˙ÂÈ· ÈÚ‰ואי אד רשאי למכור את עצמו ˙ÂÒÎ ÂÏÈÙ‡Â ÌÂÏÎ ÂÏ ¯‡˘È ‡Ï˘ „Ú
 ."ÂÓˆÚ ˙‡ ¯ÂÎÓÈ ÍÎ ¯Á‡Â ÂÏ ¯‡˘˙ ‡Ïראה :א' סמט ,ש ,פרשת ויצא ,עמ'  80ואיל  .הוא
בא ש ע אבינו חשבו ,תרתי משמע .אמנ ההסבר הפשוט לכ שאי יעקב מכונה
במפורש 'עבד' הוא ,שמעול לא קנהו לב לעבד במוב המשפטי ,א כי בפועל איבד במש
שש השני את מעמדו כב חורי.
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„¯Â¯Á˘ ˜ÚÓ .
פרשני רבי 13התחבטו בסוגיה הקרויה לעתי 'ביזת מצרי':
יק .וְ ָ ֲא ָלה ִא ָה
ָת ִי ֶאת ֵח ָה ָע ַהֶה ְ ֵעינֵי ִמ ְצ ָר ִי וְ ָהיָה ִ י ֵת ֵלכ לֹא ֵת ְלכ ֵר ָ
וְ נ ַ
יכ
ֵיכ וְ ַעל ְנ ֵֹת ֶ
! ָמלֹת וְ ַ! ְמ ֶ ַעל ְנ ֶ
ָהב ְ
כ ֵלי ז ָ
ית& ְ ֵלי ֶכ ֶסְ $
ָרת ֵ ָ
מ' ַ
ִמ ְ ֶכ ְנ ָ& ִ
)שמות ג' ,כא/כב(.
וְ ִנ ַ( ְל ֶ ֶאת ִמ ְצ ָר ִי

החזקוני ש )ג' ,כא( עמד על הקשר הרעיוני בי שתי פרשיות אלה" :לא תלכו ריק
– כי ה יעניקו לכ מג' מיני :כס וזהב ושמלות ...דוגמת הענקת עבד ,צא גר
ויקב" .עיקר הדמיו שמצא הוא במספר פריטי המענק ,א לא הבליט את הרמזי
הקושרי בי שתי הפרשיות ,כפי שהדגישה נחמה:
...וְ ָהיָה ֵ Èƒkת ֵלכ ֵ ‡ֹÏת ְלכ ¯≈Ì»˜È
וְ ְ ÈƒÎת ַ ְֶ 5חָ 4ח ְפ ִי ֵמ ִע ְָ ‡ֹÏ 1ְ 2ת ַ ְֶ 5חÌ»˜È≈¯ 4

)שמות ג' ,כא(.
)דברי ט"ו ,יג(.

נראה ,שהראשו שעמד על הזיקה הלשונית בי שתי הפרשיות היה מ"ד

קאסוטו14:

על עניי זה ,עניי כלי כס $וכלי זהב ושמלות ,הוצעו כמה פירושי שוני; אבל ג
הפירושי שנתפרשו לגנאי וג הפירושי שנתפרשו בדר 1אפולוגטית ה שטחיי
ואינ חודרי לתו 1משמעותו של הכתוב .הפירוש הנכו מבחינה אובייקטיבית
יוצא ...מתו 1השוואת פסוקנו לדברי טו ,יג/יד על שילוח העבד העברי אחר שנות
עבודתו .כתוב כא' :והיה כי תלכו לא תלכו ריק' ,וכתוב ש' :וכי תשלחנו חפשי
מעמ 1לא תשלחנו ריק .הענק תעניק לו מצאנ 1ומגרנ 1ומיקב '1וגו' .חוק זה שבספר
דברי הוא בוודאי קדו  ,ואל ניסוחו רומז במלי דומות הכתוב שלפנינו15.
העבדי העברי היוצאי ממצרי כבר עבדו את אדוניה כמספר השני
שההשגחה העליונה קבעה מראש )בראשית ט"ו ,יג; שמות י"ב ,מ/מא( ,ומתו 1כ1
מגיע לה השחרור ,וע השחרור מגיעה לה ההענקה .כ 1דורש החוק ,כלומר שכ1
דורש הצדק המוחלט ,וא $על פי שאי בעול בית די שיוכל להכריח את מל 1מצרי
ואת משרתיו למלא את חובת ,בית די של מעלה דואג לביצוע של דרישות החוק
והצדק ,ומנהיג לפי כיוו זה את מהל 1הדברי.

קאסוטו משלי ממצוות ההענקה אחורה ,אל המוסר העליו שמכוחו זכו ישראל
בשכר עבודת ,ביזת מצרי .לדורות – ההענקה לעבד העברי היא אחת משורה של

 .13ראה :נ' ליבובי )לעיל ,הערה ' ,(1שאילת הכלי ' ,עמ'  .135129לאחרונה עסק בסוגיה זאת
א' סמט )לעיל ,הערה  ,(12עמ'  ,189188 ,179ובמיוחד הנ"ל )לעיל ,הערה  ,(10עמ'  263ואיל.
 ,˙ÂÓ˘ ¯ÙÒ ÏÚ ˘Â¯ÈÙ .14ירושלי תשי"ב ,עמ'  .27ברויאר )לעיל ,הערה  ,11עמ'  ,(19עומד על
הדמיו הלשוני בי לשונות השילוח בפרשת ראה ובפרשיות שמות עד בשלח.
 .15נחמה מצטטת את דברי קאסוטו ,א משמיטה את המשפט המודפס באותיות נטויות ,אולי
בגלל הד ביקורת המקרא המצלצל בו .השווה פירוש רמב" לבראשית י"ב ,ב ,בסו דבריו.
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מצוות הקשורות לזיכרו יציאת

מצרי16:

יַ 1על ֵ  >נ ִֹכי ְמ ַצְ ֶָ 1את ַה ָָ 9בר ַהֶה
ִית ְ ֶא ֶר= ִמ ְצ ַר ִי ַו ִ< ְפ ְ 1ָ 9ה' ֱאל ֶֹה ָ
וְ ָז ַכ ְר ָ ִ י ֶע ֶבד ָהי ָ
)דברי ט"ו ,טו(.
ַה<@

אמנ ,לפי רש"י שני חידושי יש במצווה זאת" :וזכרת כי עבד היית – והענקתי
ושניתי ל מביזת מצרי וביזת הי ,א אתה הענק ושנה לו".
מיוחדת היא מצוות ההענקה לעבד העברי ,בהזכירה דווקא את ביזת מצרי,
ומיוחדת עוד ברמזה על נסי י סו ,ובפרט על 'הקינוח' הנאה שחת נסי אלה .לא
סת זכר ליציאת מצרי ,אלא דווקא זיכרו ל'מענקי השחרור' – " ַה ֲענֵיק ַ* ֲע ִניק".
‡·Ò Ï‡¯˘ÈÂ ÂÈ·‡ ·˜ÚÈ .‰
מיוחד במינו היה יעקב אבינו .הוא הוא האד שהיה לע 17,ועל כ נקרא שמו עלינו,
ישראל .הוא שהשכי בבית אל ,נשא את רגליו והל חרנה כאד פרטי ,וחזר וירד
בסו ימיו ,הפע מצרימה ,הפע כע .אפשר שהתורה עצמה רומזת לתמורה זאת,
מאד לע ,בפסוק הפותח את גלות מצרי:
ַעקֹב ְרא ֵב
בנָיו ְכֹר י ֲ
ַעקֹב ָ
ְמה י ֲ
ִ! ָר ֵאל ַה ָ ִאי ִמ ְצ ַרי ָ
וְ ֵא ֶ5ה ְמ@ת ְנֵי י ְ
)בראשית מ"ו ,ח(.

א' סמט עמד על כ שהמילי "יעקב ובניו" אינ אלא תמורה למילי "בני ישראל",
כלומר ,יעקב כאיש חוזר ונכלל בשבט הקרוי 'בני ישראל'18.
אחת המשמעויות הרווחות של הביטוי הידוע 'מעשה אבות סימ לבני' היא –
מעי מה שאירע לאבות חוזר וקורה ג לע ישראל במהל הדורות 19.לפי ההבחנה
.16

.17
.18
.19

16

יש שאלה כללית לגבי היחס בי מצוות חברתיות לבי זכר יציאת מצרי  :הא הזיכרו
משרת את המחויבות החברתית ,או להפ ,מילוי הצו החברתי משרת את עיצוב עולמו
הרוחני של מקיי המצווה .רש"י במקומנו מפרש כאפשרות הראשונה – זכר העבדות עשוי
לאז את 'צער הפרידה' של האדו מממונו :הזכירה קודמת להענקה .דוגמות נוספות ראה :נ'
ליבובי )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  .1412לדוגמות הפוכות ראה :נ' ליבוביÌÈ¯·„ ¯ÙÒ· ÌÈÂÈÚ ,
· ,ÌÈÂ¯Á‡‰Â ÌÈÂ˘‡¯‰ ÂÈ˘¯Ù ˙Â·˜Úירושלי תשנ"ד ,עמ'  ,231228מצוות מתנות עניי .
לפי לשונו הקסומה של המשורר אמיר גלבוע" :פתאו ק אד בבוקר ומרגיש כי הוא ע
ומתחיל ללכת') "...שיר בבוקר בבוקר'(.
א' סמט )לעיל ,הערה  ,(10עמ'  .207הבנה זאת תורמת באותו עיו ליישוב הסתירה במניי
היורדי מצרימה.
לתולדותיו המרתקות של הפתג ראה :ב"צ פישלר" ' ,מעשה אבות – סימ לבני " גלגולה
של אמרה' ÈÈÒ ,קלא ,תשס"ג ,עמ' עזצו .להוכחת שכיחותו של הרעיו אצל פשטני
ודרשני החל מימי הביניי ועד לאחרוני האחרוני ראה :י' חרל"פ" ' ,מעשה אבות – סימ
לבני " כפירוש טיפולוגי בדברי הראשוני ' ÌÈ„‚Ó ,מא ,תשס"ה ,עמ'  .9365נראה שהמקור
המוקד ביותר לרעיו זה הוא בתנחומא ל ל ט" :ויהי בימי אמרפל ...א"ר יהושע דסכני
סימ נת לו הקב"ה לאברה שכל מה שאירע לו אירע לבניו…" .רמב" בביאורו לבראשית

יעקב אבינו – אבי העבדי העבריי

הקודמת עולה ,שגלותו של יעקב בבית לב הייתה סימ לו עצמו ברדתו מצרימה,
כאחד מ"בני ישראל".
למעלה הראיתי את ההקבלה בי סיפורי המרדפי של לב ושל פרעה ,בסופ
של שני השעבודי .יש מקו להצביע על דמיו מסוי בי השלבי המוקדמי
יותר 20.בשני המקרי התקבלו הזרי תחילה בסבר פני יפות ,בשניה נשמעה
הערכה ברורה לכישוריה כרועי צא ,ובשניה התברר ע הזמ שהכנסת האורחי
הנאה הייתה בעצ מבוא לשעבוד ואבד החירות 21.בשני הסיפורי מודגשת
הערמומיות של המשעבד ,ולפיכ שני הסיפורי מסתיימי בתכסיסי המאפשרי
ה את הבריחה ה את 'מענקי השחרור'.
הא היה יעקב מודע לאבד חירותה של משפחתו בגלות מצרי? מתברר
שכובד ראייתו בשנות חייו האחרונות לא הסתיר ממנו את מעמדו האמתי של בנו,
המשנה למל מצרי .יעקב ידע שג יוס לא היה אלא עבד ,אשר יציאתו מחו
למצרי תזדקק לאישור מיוחד מאת פרעה.
22
זאת הסיבה המסתברת ,כדעתה של נחמה ליבובי ,לעקשנות המיוחדת
שהתעקש להשביע את בנו בעניי נשיאתו ממצרי וקבורתו במערת המכפלה.
ואמנ ,בסיפור אותה לוויה ממלכתית מפוארת יש הטרמה מרתקת:
>ביו
בית ִ
י@ס $וְ ֶא ָחיו ֵ
>ביו ַו ַ< ֲעל ִא@ ָ ל ַע ְב ֵדי ַפ ְרעֹה ...וְ כֹל ֵית ֵ
י@סִ $ל ְקֹר ֶאת ִ
ַעל ֵ
ַו< ַ
)בראשית נ' ,ז/ח(.
∆Ô
‡¯∆Lֹb ı
∆ ¿a e·¿ÊÚ» Ì»¯˜» ¿·e Ì»‡ֹˆ¿Â Ì»tË
¯«˜ «

י"ב ,ו מרחיב רעיו זה על כלל סיפורי האבות .ראוי לציי כא מקור נוס מתקופת
הראשוני  ,שלא נזכר בשני המאמרי הנ"ל ,והוא פירוש הגדה של פסח לריטב"א" :שנאמר
ארמי אובד אבי .רצה לאבד את אבי… והש יתבר סכל עצתו ויצא מש יעקב במקנה
לרוב כדכתיב :ויפרו האיש מאד מאד )בראשית ל' ,מג(„È˙Ú˘ ‰Ó ‡Â‰ ‰Ï‡‰ ÌÈ¯·„‰ ÏÎÂ ,
,ÌÈÈÁ ˙¯Â˙ – ÁÒÙ Ï˘ ‰„‚‰) "˘¯„Ó· ‡˙È‡„Î ,ÌÈ·Ï ÔÓÈÒ ÏÎ‰ ‰È‰È˘ ,ÌÈ·Ï Ú¯‡ÈÏ
ירושלי תשנ"ח ,עמ' פגפד( .עד כמה שהצלחתי לברר בעזרת 'פרויקט השו"ת' ,וכ עולה
משני המאמרי הנ"ל ,הביטוי המקובל היו ' ,מעשה אבות סימ לבני ' ,מופיע רק בספרי
האחרוני  ,החל מחידושי אגדות של המהרש"א.
 .20לעת עתה לא מצאתי הקבלה לשונית ברורה בי שני סיפורי השעבוד בשלבי אלה.
 .21המדרש מזהה את 'מלכודת העבדי ' החדכיוונית של מצרי במראה הסנה .ראה ילקוט
שמעוני שמות רמז קסז ,הוצ' מוסד הרב קוק עמ' " :48מה דרכו של סנה אד מכניס ידו
לתוכו אינו ניזוק לפי שקוציו כול כפופי למטה אבל כשמבקש להוציאה ,הקוצי תופסי לו
ואי יכול להוציאה ,כ המצרי בתחלה קבלו לישראל בסבר פני יפות ,וכשבקשו לצאת לא
הניחו שנאמר 'ואני ידעתי כי לא ית אתכ מל מצרי להלו' )שמות ג' ,יט(".
 .22נ' ליבובי ,ÌÈÂ¯Á‡‰Â ÌÈÂ˘‡¯‰ ÂÈ˘¯Ù ˙Â·˜Ú· ˙È˘‡¯· ¯ÙÒ· ÌÈÂÈÚ ,ירושלי תשכ"ז,
עמ' .382
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כמאתיי שנה תעבורנה עד למשא ומת בי משה ואהר לפרעה ,שבו יתברר למפרע
שלא היה זה אלא עירבו להבטיח שוב לשעבוד 23.הא ידעו אחי יוס את
המשמעות האמתית של עזיבת הט והצא באר גוש?
אמנ ,יש ג גוו נוס לרעיו 'מעשה אבות סימ לבני' :הפקת לקחי לדורות
ממעשיה של האבות 24.א נכונו דבריי לעיל )סעי ג( ,הרי היחס בי סיפור שעבודו
של יעקב אבינו בבית לב לבי הלכות עבד עברי הוא מעי היחס שבי תמונת
תשליל לבי התמונה המפותחת ממנה.
בסעיפי הקודמי השתדלתי להראות את הקשרי המחברי שלוש פרשיות
בתורה .נראה לומר שסיפור בריחת יעקב מפני לב טעו מטע כפול .בזיקה ליציאת
מצרי הרי יעקב הוא האישיות הקיבוצית שבה מתגל גורלו של ישראל כע.
לעומת זאת ,את הלכות עבד עברי בכלל ,ומצוות ההענקה בפרט ,הצגתי כמשקפות
על דר הניגוד ,את גורלו של יעקב כיחיד .אי צרי לומר שאד מישראל המקיי
הלכות אלה חוזר וזוכר את יציאת מצרי ,כפשט של הפסוקי ,ובכ שוב הוא
מאחד את תולדות יעקב אבינו ע אלו של ישראל סבא.
˘ÂÏ˘ ÔÈ· ÌÈÈÂ˘Ï ÌÈ¯˘˜ – ÌÂÎÈÒ ˙Ï·Ë

25˙ÂÈ˘¯Ù‰

·¯‡˘˙È
!ר ֶ ָ
ידה ִי ַמה ְַ "#ְ $
ַעקֹב ֲה ִכי  ִחי  ָה ַו ֲע ַב ְד ַ ִני ִחָ ַה ִ ָ
ֹאמר ָל ָב ְלי ֲ
ַו ֶ
ֲכ ִני ה' ְִ +ג ָל ֶל ָ
ֶי ִנ ַח ְ' ִי ַוי ְָבר ֵ
אתי ֵח ְֵ +עינ ָ
ֹאמר ֵא ָליו ָל ָב ִא נָא ָמ ָצ ִ
ַו ֶ

)כ"ט ,טו(.
)ל' ,כז(.

ִ"י ְמ ַעט ֲא ֶ'ר ָהיָה ְל ָ ְל ָפנַי ַו ִ ְפרָֹ 4לרֹב ַו ְי ָב ֶר ְ ה' אֹ ְת ָ ְל ַר ְג ִלי וְ ַע ָה ָמ ַתי ֶא ֱע ֶ#ה גַ נֹ ִכי
יתי
ְל ֵב ִ

)ש ,ל(.

ַו ֶ
7תרֹת
ַעקֹב ר ֶֹעה ֶאת צֹא ָל ָב ַה ָ
ַעקֹב וְ י ֲ
8בי י ֲ
̈+ֵ miniינֵ 7
¦ zWŸ
ָ¤ lW§ j§ x¤ C¤ #

)ש ,לו(.

יכ ַו ִ ֶ ִלי
©ֱ lSאל ִֹהי ֶאת ִמ ְקנֵה ֲא ִב ֶ
©¥ Ie

)ל"א ,ט(.

ִ"י ָכל ָהע ֶ
מר ֱאל ִֹהי
8ל ָבנֵינ 8וְ ַע ָה "ֹל ֲא ֶ'ר ַ
בינָ 8לנ 8ה8א ְ
ֹ'ר ֲא ֶ'ר ¦ֱ liS¦ dאל ִֹהי ֵמ ִ
י ֲע ֵ#ה
ֵא ֶל ָ

)ש ,טז(.

י'י ¦ַ gx© ä iMי ֲעקֹבֶ gT© I¦ e© .את ֶא ָחיו ִעֲ  sŸCx§ I¦ e© 7$ח ָריו ֶֶ :ר ְ ִ' ְב ַעת
ְ cBªל ָל ָב ַַ 7+ה ְִ 9ל ִ
©© Ie
 .23ראה :שמות ט' ,ט יא ,כד כו.
 .24מצאתי משמעות מעי זאת בדרשות ר"י אב שועיב ,למשל בפרשת ויצא ,ד"ה ויברח יעקב:
"וכל זה רמז והבטחה גדולה לגלותנו כי אנו בניו ,ויש לנו לאחוז דרכו… כי בסו יקרה לנו
כמהו" וכו' .נראה לי שבעקבותיו הלכו ג ר' יוס ב דוד מסרגוסה )לפי חרל"פ ]לעיל ,הערה
 ,[19עמ'  (85 84ואחרי .הגוו המוצע במאמר זה מרחיק לכת צעד אחד נוס :כמעשי
שעשו משעבדי לאבות ,אל יעשו הבני.
 .25הלשונות המשותפות לבראשית ולשמות מופיעות  ;ci azkaלבראשית ולדברי מודגשות
בקו תחתי; המשותפות לכול – ·‡ .˙ËÏ·ÂÓÂ ¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚ ˙Âתבנית הלשו המשותפת
לשמות ולדברי מודגשת על ידי הטיית המילי.
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ֹאמר ל
ָמי ַו ְַד ֵ ק אֹת ְ ַהר ַה ִ ְל ָעדֶ midŸ¦ l`¡ `ŸaÏe© .אל ָל ָב ָה ֲא ַר ִי ַ ֲחלֹ ©ַ dl̈i§ N̈dו ֶ
יִ
ִה ָ" ֶמר ְל ָ! ֶ ְ ַד ֵ ר ִע י ֲ
$הל ָ ָהר
ַעקֹב ָ ַקע ֶאת ֳ
ַעקֹב וְ י ֲ
ַעקֹב ִמ ב ַעד ָרעָ bV¥ I© e© .ל ָב ֶאת י ֲ
)ש ,כב'כה(.

וְ ָל ָב ָ ַקע ֶאת ֶא ָחיו ְ ַהר ַה ִ ְל ָעד

ֶ!
י! וְ ִֵ -ָ --ני ְ צֹאנ ָ
י! ְ 1ר ַ ע ֶע ְֵ /רה ָ-נָה ִ ְֵ -י ְבנ ֶֹת ָ
ית ָ! ֲע ַב ְד ִ ָ
ֶזה ִ0י ֶע ְִ /רי ָ-נָה ְ ֵב ֶ
6פ ַחד ִי ְצ ָחק ָהיָה ִלי ִ5י
1ב ָר ָה ַ
$בי ֱאל ֵֹהי ְ
ל6לי ֱאל ֵֹהי ִ
ַ ֲח ֵלֶ 3את ַמ ְְ 54 /ר ִי ֲע ֶֶ /רת מ ִֹניֵ .
וַ
$מ-
יע ַַ 5י ֱ̈ d`¨ xאל ִֹהי וַ ַכח ֶ
 ii¦ p§ r̈ z ¤̀ Èƒzוְ ֶאת ְי ִג ַ
»Á
¿ «lL
ַע ָה ¯≈ƒ Ì»˜È
˘˙ÂÓ
ַו ֶ
izi
ֹאמר ה' ̈¦ `¦ ẍ dŸ`x

„·¯ÌÈ
ַ̀ ip¦ r¢ z ¤ע ִי ֲא ֶ-ר

ָד ְע ִי
ְ ִמ ְצ ָר ִי וְ ֶאת ַצ ֲע ָק ָת ַָ -מ ְע ִי ִמ ְנֵי נ ְֹג ָ/יו ִ5י י ַ
ֶאת ַמ ְכא ָֹביו

)ג' ,ז(.

...וְ ַע ָה ֵנל ָ
ְ̈ ִ ַ miniד ָ ר
¦
zWŸ
ֲכה ָAא ¤ lW§ j§ x¤ C¤
וְ ִנזְ ְ ָחה ַלה' ֱאל ֵֹהינ6

)ש ,מא'מב(.

)ש ,יח(.

י! ָה ִע ְב ִרי א
ִ ֵכר ְל ָ! ִ $ח ָ
ִ5י י ָ
ָה ִע ְב ִרָה ַו ֲע ָב ְד ָ! ִֵ -ָ --ני ַ 6ב ָ"נָה
ַה ְ" ִב ִ
יעת ְ ַ ְ ֶח ָח ְפ ִ-י ֵמ ִע ָ ְ!.
ָ epÁח ְפ ִי ֵמ ִע ָ ְ לֹא
∆ ¿lL
˙«
וְ ִכי ¿
»ַ .Ìה ֲענֵיק ַ ֲע ִניק ל
∆˜È≈¯ ep
Á¿lL
˙«
¿

יתי ֶאת ִמ ְצ ַר ִי ְ כֹל ִנ ְפ ְלא ַֹתי
וְ ַָ -ל ְח ִי ֶאת י ִָדי וְ ִה ִֵ 5

6מ ִ ְק ֶב ָ! ֲא ֶ-ר ֵ ַר ְכ ָ!
ָר ְנ ָ! ִ
6מ ְ
ֹאנ ָ! ִ
ִמְ :

וְ ֲ
ָת ִי
«ֶ Áא ְת ֶכ .וְ נ ַ
lL
1ח ֵרי ֵכ « ¿È

ָכ ְר ָ ִ5י ֶע ֶבד
י! ִ ֶ ל  .וְ ז ַ
ה' ֱאל ֶֹה ָ

˙‡ֹÏ ÔeÎ≈Ï
ֶאת ֵח ָה ָע ַה>ֶה ְ ֵעינֵי ִמ ְצ ָר ִי וְ ָהיָה ≈ Èƒk

ִית
ָהי ָ

ְ ֶא ֶר= ִמ ְצ ַר ִי ַו ִ ְפ ְ< ָ! ה'

יתB
ָרת ֵ ָ
6מ ַ
» .Ìוְ ֲָ -א ָלה ִא ָ"ה ִמ ְ" ֶכ ְנ ִָ B
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?È"˘¯ Ï˘ Â˘Â¯ÈÙ ÈÙÏ 'ÌÈÓÈ ˙Ú·˘ Í¯„' È‰Ó :ÁÙÒ
נעיי שוב בדברי רש"י שהובאו לעיל )לבראשית ל"א ,כג(:
דר שבעת ימי – כל אות שלשה ימי שהל המגיד להגיד ללב הל יעקב לדרכו.
נמצא יעקב רחוק מלב ששה ימי ,ובשביעי השיגו לב ,למדנו שכל מה שהל יעקב
בשבעה ימי הל לב ביו אחד )שנאמר 'וירדו אחריו דר שבעת ימי' ,ולא
נאמר :וירדו אחריו שבעת ימי(.

הקושיה היא זאת :לפי ראש דבריו ,הרי בתו היו השלישי לבריחתו היה יעקב
במרחק שישה ימי הליכה מהמקו שבו גזז לב את צאנו .למחרת התקד יעקב יו
הליכה נוס ,רביעי במספר .ולכאורה בו ביו רד אחריו לב והשיגו ,והיא 'דר
שבעת ימי' שעשה לב  .אמנ לפי סו דבריו הל יעקב שבעה ימי!
פרשני רש"י לדורותיה התחבטו בהבנת דבריו.
חשבו מקובל ,לפיו 'דר שבעת ימי' היא ממקו הגז ,ואילו יעקב הל בפועל
רק ארבעה ימי ,מופיע בגווני שוני אצל שורה ארוכה של פרשני רש"י
לדורותיה:
חזקוני ,אחרי הביאו את דברי רש"י ,כתב" :וכמה ימי הל בה יעקב ,הוי אומר
ארבעה" ,והוא מקדי ומפרש ש"שבעת ימי מהל שהיה בי לב ובי הר הגלעד".
ר' אברה בקארט ,בעל  26,ÔÂ¯ÎÊ ¯ÙÒהציע שני פתרונות .לפי האחד ,החשבו
דומה לזה של חזקוני :יעקב הל שלושה ימי עד שהגיעה השמועה ללב  ,וכ ביו
הרביעי ,יו רדיפת לב אחריו .ממילא לשונו של רש"י "כל מה שהל יעקב בשבעה
ימי" היא לאו דווקא" ,אלא רוצה לומר הדר שיכול יעקב ליל בשבעה ימי",
שה השלושה שהיו ביניה והארבעה שהל בפועל.
הרא" כתב" 27:פירוש 'מה שהל יעקב בז' ימי' ‡Ô‡ˆ ÌÂ˜ÓÓ ÍÏÂ‰ ‰È‰ ÂÏÈ
 ,Ô·Ïהל לב ביו אחד ,ופירוש 'וירד אחריו דר ז' ימי' ממקו שהיה לב עומד
בו ...מפני ש'וירד אחריו דר ז' ימי' מ המקו שהוגד לו משמע".
כ ג דעת הגור אריה בשני הפירושי שהוא מציע:
אע"ג שביו ד' ,היה כשהגיע )= הדביקו( ,כי לא יצא יעקב רק מביתו ולא היה כא
רק מהל ד' ימי שהל יעקב ,רק אל לב היה מהל ז' ימי ,דהיה רחוק מביתו ג'
ימי אצל הצא שביד בניו ...נמצא כי הל לב ביו אחד מה שהל יעקב בז' ימי
א על גב דלא הל יעקב כי א ד' ימי ,מכל מקו ה 'הליכה' –  ‰˜Á¯‰מלב
קאמר.

כפירוש שני הוא מביא את פתרו ה'אילו' של הרא".
 .26מהד' מ' פיליפ ,פתח תקווה תשל"ח ,עמ' קנאקנז.
 .27בתו ,È"˘¯ ‰ÏÂ‚‰ ¯Â‡Ó ˘Â¯ÈÙ ÏÚ ÌÈ˘Â¯ÈÙ ‰Ú·¯‡ :ירושלי תשי"ח ,בפירושו לפסוקנו.
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פתרו זה מקובל מאוד בי אחרוני פרשני רש"י :כ הביא ח"ד שעוועל בהערת
שוליי 28,ובדומה – ש"פ גלברד 29.כ ג פירש מירקי את דעתו של ר' חייא רבה
במדרש 'בראשית רבה'30.
הצד השווה בכל הפירושי האלה הוא ,שיעקב הספיק ללכת רק ארבעה ימי,
וזאת בניגוד לדבריו המפורשי של רש"י" :למדנו שכל מה שהל יעקב ·˘·ÌÈÓÈ ‰Ú
הל לב ביו אחד" ,ולכ נראה לי ששיטה זאת דחוקה.
בעל  ÔÂ¯ÎÊ ¯ÙÒמציע פתרו שני .כדי "להניח דברי המדרש כפשט" ,הוא מציע
את ההנחה שבזמ שלב ש דר שלושת ימי בי צאנו הנותרות לבי יעקב ,הוא
נשאר במקומו ,בחר  ,ויעקב הורחק דר שלושת ימי ,בכיוו של בריחתו העתידית.
נמצא ששלושת ימי ההליכה הראשוני של יעקב היו כשש שני לפני ארבעת הימי
האחרוני!
עלה על דעתי להציע פתרו אחר ,ולפיו כ היה סדר הזמני :כשלושה ימי הל
המגיד עד לב וצאנו; 31לב לקח את אחיו )בניו?( ממקו הגז ,אס את צאנו וחזר
הביתה לחר )מוכרחי לומר שלב עבר דר חר  ,שהרי רק ש יכול היה לגלות
שהתרפי נגנבו!( .על פי זה ,נמשכה דר זאת ג כ שלושה ימי .כל אות שלושה
ימי "נמצא יעקב רחוק מלב ששה ימי" ,שהרי מהירות הייתה כמהירות הליכת
הצא  .מסתבר שהרדיפה ,לדעת רש"י ,התחילה רק מאותו מקו שממנו יצא הנרד,
כלומר מחר  ,ולא ממקו הגז .מחר רד לב יו אחד ,הוא היו השביעי לבריחת
יעקב .ממילא נמצאי דברי רש"י כפשט' ,דבר דבור על אופניו'.
כ משמע ג בדברי ראשוני .הריב"א מביא בש החזקוני:
שכשפירש המגיד מיעקב ובא ללב ,לא רד מיד אחר יעקב ,אלא חזר למקומו ושהא
ג' ימי .ובאות ג' ימי הל יעקב לדרכו ,וכשלא מצא לב את התרפי ,רד אחריו.
נמצא כשרד אחריו כבר הל יעקב מהל ששה ימי ,ובשביעי לבריחתו השיגו לב.
הרי ל שהל לב ביו אחד כל מה שהל יעקב בז' ימי ,שהרי א בשביעי היה
הול ומתרחק מלב32.

.28
.29
.30
.31

.32

ח"ד שעוועל ,‰¯Â˙Ï È"˘¯ È˘Â¯ÈÙ ,הוצאת מוסד הרב קוק ,ירושלי תשמ"ג ,עמ' קיד.
ש"פ גלברד ,˙È˘‡¯· :È"˘¯ Ï˘ ÂËÂ˘ÙÏ ,פתח תקווה תשמ"ג ,עמ'  321וכ ש בהערה .1
ראה לעיל ,הערה  ,6וכ במהדורתו של מ"א מירקי ,תל אביב תשי"ז ,חלק ג ,עמ' .148
לפי פשטי המקראות אי חובה לומר ,כרש"י ,שהמגיד הל שלושה ימי ,שהרי נאמר רק
"ויגד ללב ביו השלישי" .והמגיד ודאי לא התנהל לאטו לרגל צא אשר ברגליו .אי זה
משנה את עיקר חשבונו של רש"י :ביו השלישי הוגד ללב ,בשישי הגיע לחר ובשביעי
השיגו.
לפי כתב יד וטיק  .53מובא אצל :י' גליס )מהדיר(ÈÏÚ· È˘Â¯ÈÙ ¯ˆÂ‡ :ÌÏ˘‰ ˙ÂÙÒÂ˙ ¯ÙÒ ,
 ,˙ÂÙÒÂ˙‰חלק ג ,ירושלי תשד"מ ,עמ' קפד .אמנ גרסתנו בחזקוני שונה ,כנזכר לעיל.
מעי זה מובא ג להל בעמ' קפה ,בש 'תוספות השל'.
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כ פירש ג רבנו בחיי )בראשית ל"א ,כג( .אמנ גרסתו ברש"י היא "שכל מה שהל
יעקב ·˘˘ ‰ימי".
וכ הוא החשבו בפירוש המהרז"ו לדברי ר' חייא במדרש רבה פרשה עד ו ,שה
המקור לדברי רש"י.
יש עוד להעיר ,שלפי רמב"  ,כפי שג הביא רבנו בחיי ,הגרסה ברש"י היא" ,מה
שהל יעקב ·˘˘ ‰ימי הל לב ביו אחד" 33.איני יודע להלו גרסה זאת ע
הכתוב המפורש "דר שבעת ימי" ולא ע יתר דברי רש"י ,אבל אילו יכולנו לקיי
גרסה זאת ,שוב הייתה ההקבלה למרד פרעה שלמה יותר.

 .33וכ מביא ברלינר ,‰¯Â˙‰ ÏÚ È"˘¯ ,פרנקפורט תרס"ה ,עמ'  ,64הערה ג ,ג בש ˙ÁÓ
.‰„Â‰È
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