‡·¯Ú‡Ó˘ Ì‰

˙Ô"·Ó¯ Ï˘ ˙È˙¯Â˜È·‰ Â˙„ÓÚ· ˙Â¯ÂÓ˙Â ˘Â·È‚ ÈÎÈÏ‰
(·"È ˙È˘‡¯·) ‰ÓÈ¯ˆÓ Â˙„È¯È· Ì¯·‡ ÏÚ
ידועה עמדתו הביקורתית של רמב" על אבר בסיפור הירידה למצרי  ,ולפיה ָחטא
אבר ֵחטא גדול בשגגה בעצ ירידתו מצרימה מפני הרעב ובהביאו את שרי אשתו
במכשול עוו בהציגו אותה כאחותו .במאמר זה אבקש לטעו ,שעמדה פרשנית
מרחיקת לכת זו לא הייתה פשוטה כל עיקר ג בעיני רמב" עצמו .דבריו אינ
עשויי מקשה אחת ,וניכרי בה מתחי פנימיי  ,המשקפי את התלבטותו
בשאלה זו .א אפשר ,שבחינה ביקורתית של דבריו בפירושו לתורה תעמיד על כ
שלא נכתבו במשיכת קולמוס אחת ,ותעיד על תמורות שחלו בעמדתו תו כדי
כתיבת הפירוש .יתר על כ ,מסתבר כי בדברי מאוחרי יחסית שכתב רמב",
בדרשתו המוכרת בש 'תורת ה' תמימה' ,א ביטא עמדה שונה .למסקנות אלה
השלכות ג על כמה נושאי כוללניי בפרשנותו ובהגותו של רמב" ,שדנו בה
חוקרי .
‡
אפתח בהצגת דבריו בפירושו לבראשית י"ב ,י 1,תו חלוקת לרישא ולסיפא
המקטעי הנדוני (:
)ובמונחי אלה אשתמש לכל אור המאמר לש הגדרת ִ
.1

נוסח דבריו המובא לאור המאמר הוא מתו תכנת פרויקט השו"ת ,אוניברסיטת בר איל,
גרסה  ,12המועתקת ממהדורת נטר ,וינה תרי"ט .בדקתי ג כתבי יד קדומי יחסית של
פירושו ,מ המאות הי"דט"ו ,וכ כתבי יד המשקפי את המהדורה הראשונה של פירושו,
כלומר כתבי יד שנוסח בספר בראשית משק ברב או במעט את נוסח הפירוש קוד ששלח
רמב" את הוספותיו מאר ישראל בסו ימיו )ראה להל ,הערה  .(33אני מודה לידידי פרופ'
יוס עופר ,שחלק עמי מידיעותיו על כתבי היד המשקפי מהדורה ראשונה זו .אקדי
ואציי שבדר כלל לא נמצאו חילופי נוסח משמעותיי לעניי הנדו במאמר .וע זאת ,בכל
מקו שהיה עניי כלשהו לציי לנוסחי כלשה המצויי בכתבי היד הללו או בדפוסי
ישני ,ציינתי במקו .אי ללמוד מדבריי על נוסחו של מי מכתבי יד אלה ,אלא א כ
הזכרתי נוסחו בפירוש .להל רשימת כתבי היד שאעיר על מקצת נוסחותיה ,וסימניה
)הרשימה על פי סדר הסימני(:
פרמה ,ספריית הפלאטינה  ,(De Rossi 1378; Perreau 1) 3258ספרדי ,המאה הי"ד ,מהדורה
ראשונה )‡(.
מגדי נ )תמוז תשס"ט(
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ויהי רעב באר – הנה אברה ירד למצרי מפני הרעב לגור ש להחיות נפשו בימי
הבצורת ,והמצרי עשקו אותו חנ 2לקחת את אשתו ,והקב"ה נק נקמת בנגעי
גדולי והוציאו מש במקנה בכס ובזהב ,וג צוה עליו פרעה אנשי לשלח.
ירעו לה
ורמז 3אליו כי בניו ירדו מצרי מפני הרעב לגור ש באר ,והמצרי ֵ
ויקחו מה הנשי כאשר אמר 'וכל הבת תחיו' )שמות א' ,כב( ,והקב"ה ינקו
נקמת בנגעי גדולי עד שיוציא בכס וזהב וצא ובקר מקנה כבד מאד ,והחזיקו
בה לשלח מ האר .לא נפל דבר מכל מאורע האב שלא יהיה בבני .והעני הזה4
פרשוהו בבראשית רבה' 5:רבי פנחס בש רבי אושעיא אמר – אמר הקב"ה לאברה
צא וכבוש את הדר לפני בני ,ואתה מוצא כל מה שכתוב באברה כתוב בבניו,
באברה כתוב "ויהי רעב באר" )בראשית י"ב ,י( ,בישראל כתיב "כי זה שנתי הרעב
בקרב האר" )ש מ"ה ,ו('.
ודע כי אברה אבינו חטא חטא גדול בשגגה 6,שהביא אשתו הצדקת במכשול עו7
מפני פחדו פ יהרגוהו ,והיה לו לבטוח בש שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר
לו ,כי יש באלהי כח לעזור ולהציל .ג יציאתו מ האר שנצטווה עליה בתחילה

.2
.3
.4
.5
.6
.7

אוקספורד ,ספריית בודלי ) Opp. 33נויבאואר  ,(239אשכנזי ,המאה הי"ד )‡;(3
מנצ'סטר ,ספריית האוניברסיטה ,ג'וה ריילנדס  ,8ספרדי ,המאות הי"דט"ו )‚(;
פולדה ,ספריית המדינה  ,Qu. A 2ספרדי ,המאות הי"דט"ו ,מהדורה ראשונה )„(;
לונדו ,ויינמ ,ביזנטי ,המאה הי"ד ,מהדורה ראשונה );(Â
טורינו ,הספרייה הלאומית האוניברסיטאית  ,A II 11איטלקי ,רכ"ד ,מהדורה ראשונה );(Ë
מינכ ,ספריית מדינת בוואריה  ,Hebr. 362ספרדי ,המאה הט"ו );(3Ó
לונדו ,Harley 5703 ,מרגליות  ,208איטלקי ,המאות הי"דט"ו );(8Ï
לונדו ,Harley 5503 ,מרגליות  ,209ספרדי ,רל"ב );(9Ï
סנקט פטרבורג ,הספרייה הלאומית הרוסית  ,Evr. I 44ביזנטי ,ר"ב ,מהדורה ראשונה );(Ò
פריס ,הספרייה הלאומית  ,Heb. 220ביזנטי ,המאות הי"דט"ו ,מהדורה ראשונה );(2Ù
פריס ,הספרייה הלאומית  ,Heb. 223ספרדי ,המאה הט"ו ,מהדורה ראשונה );(3Ù
פריס ,הספרייה הלאומית  ,Heb. 224ספרדי ,המאה הט"ו ,מהדורה ראשונה );(4Ù
פריס ,הספרייה הלאומית  ,Heb. 219ספרדי ,המאה הי"ד );(9Ù
ירושלי ,מוסד הרב קוק  ,371המאה הט"ו ,מהדורה ראשונה )˜(;
פרמה ,ספריית הפלאטינה  ,(De Rossi 608) 3255ספרדי כתיבה מרובעת ,המאה הי"ד )¯.(5
חנ[ כדי .4Ù
ורמז[ נרמז ‡ ‡ ,5¯ 9Ù Ò 8Ï „ ‚ 3וזו ג הגרסה במהדורת מקראות גדולות הכתר ,רמת ג
תשנ"ז .אול במהדורת הרב ח"ד שעוועל הותיר כבדפוסי הרגילי "ורמז".
הזה[ אחד ‡.
לפנינו בבראשית רבה פרשה מ ו ,מהד' תיאודוראלבק עמ' .386385
בשגגה[ ליתא  ;Òבשעה .9Ï
עו[ עו גדול ‡.
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מפני הרעב ,עו אשר חטא ,כי האלהי ברעב יפדנו ממות .ועל המעשה הזה נגזר על
זרעו הגלות באר מצרי ביד פרעה; 8במקו 9המשפט שמה הרשע והחטא10.

קשה מאוד לקרוא את הרישא ואת הסיפא כאחת .הסיפא מפתיעה את הקורא
לגמרי ,לא משו עצ תוכנה ,אלא עקב התפנית החדה שבה לעומת הרישא ,ואבאר
דבריי:
שני חטאי מנה רמב" בסיפא – האחד שהביא אבר את אשתו במכשול עוו,
והשני בירידתו מ האר .ודומני שעיקר המתח שבי הרישא לסיפא ,עד ס הסתירה,
מצוי בנוגע לחטא השני שמנה רמב" :בעוד שעל פי הרישא הירידה למצרי היא
רמז מתוכנ מאת ה' )"ורמז אליו כי בניו ירדו מצרי"( ,הרי שעל פי הסיפא הירידה
היא חטא אנושי של אבר .את דבריו ברישא תומ רמב" בדברי הדרש בבראשית
רבה" :רבי פנחס בש רבי אושעיא אמר – אמר הקב"ה לאברה :צא וכבוש את
הדר לפני בני" 11.על פי דברי אלה ,הרעב וכל שאר ההקבלות בי אבר לבני
ישראל במצרי 12מתפרשי כקריאת הקב"ה אל אבר "צא וכבוש את הדר לפני
בני" .רחוקי הדברי מאוד מ הסיפא ,שלפיה "מקו המשפט שמה החטא".
יתר על כ ,הרישא עולה בקנה אחד ע תפיסתו הכוללת של רמב" ,הרואה את
מאורעות האבות כסימ לבני 13,בי א כרמז המודיע לאב את קורות בניו
.8

.9
.10

.11

.12
.13

נית לפרש שהגלות באר מצרי והשעבוד ביד פרעה ה עונש על הירידה; אבל מסתבר
יותר שכוונתו שהגלות היא עונש על הירידה ,ואילו השעבוד ביד פרעה הוא עונש על הבאת
אשתו במכשול עוו .וראה עוד בהמש בפסקה ז.
במקו[ כי במקו .2Ù Â
הרשע והחטא[ ‡ ,וכ דפוס נפולי ר" וממנו והלאה בדפוסי הרגילי ,לרבות נוסח הפני
במהדורת הרב ח"ד שעוועל; הרשע  ;Âהחטא ‡ ,5¯ ˜ 9Ù 4Ù 3Ù 2Ù Ò 3Ó 9Ï 8Ï Ë „ ‚ 3וכ
דפוס ראשו ,רומא ר"ל )לער ( ,דפוס ליסבו רמ"ט ,ודפוס סלוניקי רפ"א ,וזו ג הגרסה
במהדורת מקראות גדולות הכתר .לאור הערה זו ,וכ הערות  ,7 ,4מתברר שנוסח ‡ ,למצער
במקו זה ,על א קדמותו ועל א היותו משק מהדורה ראשונה ,נחות יחסית ,והמילה
"הרשע" היא תוצאת אשגרת מעתיקי על פי הפסוק בקהלת ג' ,טז .לאור זה א נמצא ,שעל
א שרמב" שיב את הפסוק מקהלת ,הוא שינה אותו במכוו ,שהרי לדעתו יש כא חטא
בשגגה ולא רשע .בהמש אצטט אפוא בלא המילה "הרשע ו".
רמב" לשיטתו ,הדגיש על פי המדרש את עצ ההשוואה בי סיפור אבר לבי סיפור בניו
שרמז הקב"ה לאבר .אול דומני שהמדרש עצמו מכוו
הרמז המקדי ָ
במצרי ,ואת היבט ֶ
לעניי שונה במקצת .הוא תופס את סיפור אבר כצור הבני ,וכנראה מעניק לבני את
ביטחו הגאולה )ראה ג להל ,הערה  ,(19שכ מעתה הדר כבושה והבני הולכי בדר
אביה.
הק ָ!לות מפורטת בי הסיפורי מצויה אצל :ר' ריי ÌÈ˘ – È„ÓÚ ‰˙˙ ¯˘‡ ‰˘‡‰ ,
טבלת ְ
 ,‡¯˜Ó· ‰ÓÁÏÓÏÂ ÍÂÒÎÒÏ ‰ÏÈÚÎתל אביב תשס"ו ,עמ' .36
כפי שיוצג בהמש ג בקשר ליצחק ,וראה איסו פירושי רמב" המתאפייני בקו זה אצל:
ע"צ מלמד Ì‰È˙ÂËÈ˘Â Ì‰ÈÎ¯„ – ‡¯˜Ó‰ È˘¯ÙÓ ,ב ,ירושלי תשל"ח ,2עמ'  .952950כמו כ
ראה איסו מקורות ודיו בשיטת רמב" אצל :ע' פונקנשטיי' ,פרשנותו הטיפולוגית של
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העתידיי )"ורמז אליו כי בניו ירדו מצרי ...לא נפל דבר מכל מאורע האב שלא
יהיה בבני"( ,בהיותו דימוי מקדי ,פרהפיגורציה 14,בי א א כקביעה בעלת אופי
ג ֵזרתי של העתיד להיות ,כלומר הכרחה עכשווית דטרמיניסטית של קיומה של גזרה
אלוהית הגזורה מכבר במציאות הממשית העתידה 15,וכפי שיוצג לקמ בסמו 16.כ
או כ ,מבחינה לוגית ,העתיד להיות בבני קוד להווה שבאבות ,ולפנינו אפוא
תפיסה היסטוריוסופית מהופכת יחסית לכרונולוגיה ההיסטורית :ההווה נגזר מ
העתיד .נמצאה אפוא הסיפא חריגה מאוד ג מבחינה זו ,שהרי לפיה ,מאורע ההווה
שבאב גרר את מאורע העתיד שבבני ביחס של סיבה ותוצאה :מעשה אנושי בהווה
וגמולו האלוהי העתיד 17,חטא ועונשו 18.על פי הסיפא ,ההווה אינו רמז אלוהי

.14
.15

.16
.17

.18

הרמב"' ÔÂÈˆ ,מה ,תש" ,עמ' ) 5935בעיקר מעמ'  ;(48י' חרל"פ" ' ,מעשה אבות סימ
לבני" – גזרה ,יצירה או דוגמה?' ÔÈÚÓ‰ ,מה ,ב ,תשס"ה ,עמ'  ,7967בעיקר סעי ד ,עמ'
 ;7372ר' במאיר" ' ,מעשה אבות סימ לבני" :אינטרפרטציות היסטוריות בפירוש הרמב"
לתורה' ,בתו  :ש' ורגו ואחרי )עורכי( ˙Â˘¯ÙÂ ‡¯˜Ó ÈÂÈÚ ,ח ,רמת גקדומי תשס"ח,
עמ' .551533
ראה להל ,הערה .20
אפשר שיש מקו לכלול בזה ג את הרעיו בדבר מעשי האבות המשמשי מופת התנהגותי
לבני ,וכפי שאציג בהמש בנוגע ליצחק האוחז דר אביו .ראה :נ' ליבובי¯ÙÒ· ÌÈÂÈÚ ,
·¯‡˘ ,˙Èירושלי תשכ"ז ,עמ'  ;259מ' גודמ' ,פרשנות טיפולוגית ורעיו הפרוגרס – עיוני
בתפיסת ההיסטוריה של הרמב"' ,56 ˙Ú„ ,תשס"ה ,עמ'  .5939והשווה אל :ר' במאיר,
'לדרכי פרשנותו של רמב"' ,בתו  :מ' ארנד ואחרי )עורכי(ÔÂ¯ÎÊ ¯ÙÒ – ‰ÓÁ È˜¯Ù ,
 ,ıÈ·Â·ÈÏ ‰ÓÁÏירושלי תשס"א ,עמ'  137הערה  ;51חרל"פ )לעיל ,הערה  ;(13י' נבו,
'רעיונות היסטוריוזופיי בפירוש רמב" לתורה' ,17 ˜¯Ù‰ ÏÚ ,תש"ס ,עמ' .73
בציטוט דבריו בפירושו על פסוק ו ,ובדיו שבהערה .21
דומני שגודמ הוא היחיד שעמד על הקושי לכלכל את הרישא ואת הסיפא .וכ כתב" :המיזוג
בי יחסי שכר ועונש ליחסי של פרהפיגורה ]= הדמיו ,הסימ המקדי[ ואמפלטיופיגורה
]= יישומו העתיד[ מעורר תהייה ,משו שהיחסי הסיבתיי העומדי ביסוד המהל הפרה
פיגורטיבי הפוכי מ היחסי הסיבתיי שבמער השכר ועונש ...על פי ההגיו הפרה
פיגורטיבי מציירי היחסי הסיבתיי בי השניי את ירידת הע למצרי כסיבה ואת
ירידת אברה כמסובב ...א א ירידת ישראל למצרי היא עונש על ירידת אברה הרי
שלפנינו מערכת סיבתית הפוכה :ירידת אברה למצרי היא סיבת ירידת ישראל למצרי"
)לעיל ,הערה  ,15עמ'  ;48המוסגר במרובע – שלי( .אול מסקנותיי לנוכח מתח זה שונות
לגמרי ,כפי שאציג להל בהערה .21
לדעתה של במאיר )לעיל ,הערה  ,15עמ'  ;139וכ ג הנ"ל ,לעיל ,הערה  ,13עמ' ,(546
הרישא מפרשת את הפסוקי על פי המוב הראשו של מאורע האבות כסימ לבני ,כלומר
כרמז מקדי ומודיע לאבות; ואילו הסיפא מפרשת אות על פי המוב השני ,הרואה
במאורעות האבות סמלי פרהפיגורטיביי דטרמיניסטיי ,כגזרה מעצבת של קורות
הבני .לדעתה ,רמב" הביא את שתי המשמעויות זו לצד זו ,והיא אינה עומדת על מתח
כלשהו בי הרישא והסיפא .וראה להל ,הערה .21
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מטרי אלא מעשה חטא אנושי שאחריו גמול ,שהוא רעיו רגיל לגמרי במקרא כולו
ובכל הספרות הפרשנית19.
תפיסתו השיטתית של רמב" ,המובעת ברישא ,א משתלבת היטב בדבריו
העקרוניי הסמוכי ,הבאי באמירתו המתודית ,הכוללנית והפרוגרמטית
המקדימה ,במסגרת פירושו על פסוק ו ,מרחק ארבעה פסוקי מפסוקנו:
ויעבֹר אבר באר עד מקו שכ – אומר ל כלל ,תבי אותו בכל הפרשיות הבאות
בעני אברה יצחק ויעקב ,והוא עני גדול ,הזכירוהו רבותינו בדר קצרה ואמרו כל
מה שאירע לאבות סימ לבני .ולכ יאריכו הכתובי בספור המסעות וחפירת
הבארות ושאר המקרי ,ויחשוב החושב בה כאלו ה דברי מיותרי אי בה
תועלת ,וכול באי ללמד על העתיד ,כי כאשר יבוא המקרה לנביא משלשת האבות
יתבונ ממנו הדבר הנגזר לבא לזרעו.
ודע ,כי כל גזירת עירי כאשר תצא מכח גזירה אל פועל דמיו ,תהיה הגזרה
מתקיימת על כל פני .ולכ יעשו הנביאי מעשה בנבואות ,כמאמר ירמיהו שצוה
לברו' ,והיה ככלֹת לקרֹא את הספר הזה תקשֹר עליו אב והשלכתו אל תו פרת
ואמרת ככה תשקע בבל' וגו' )ירמיהו נ"א ,סגסד( וכ עני אלישע בהניחו זרועו על
הקשת' ,ויאמר אלישע ירה ויור ויאמר ח תשועה לה' וח תשועה באר' )מל"ב י"ג,
יז( .ונאמר ש 'ויקצו עליו איש האלהי ויאמר להכות חמש או שש פעמי אז
כלה ועתה שלש פעמי תכה את אר' )ש ,יט(.
הכית את אר עד ֵ

 .19פירושו של רמב" השפיע מאוד על קאסוטו )מ"ד קאסוטו ,Ì‰¯·‡ „Ú ÁÓ ,ירושלי תש"ט,
עמ'  .(249228אמנ קאסוטו לא הזכיר בפירוש את רמב" כמקורו ,א הדברי ברורי לכל
המעיי בפירושו .א הוא עמד על הדמיו שבי הסיפור לבי גלות מצרי והארי בפרטיו
)ש ,עמ'  ,(229228וא קבע "בפרשה ...זו רצה הכתוב למסור במעשי האבות מעי סימ
לבני ...סימ מוקד לירידת בני ישראל מצרימה ...ששעבוד בני ישראל לא היה אסו בדר
מקרה ,אלא דבר תלוי בתכנית שהוכנה מראש לפי רצו האלהי כבר בימי אברה...
שמהצלת של אבר ושרי ...אפשר ללמוד שה' מוכ תמיד להג על נאמניו ...ומכא מקור
תנחומי ותקווה לדורי דורות" )ש ,עמ'  .(230229א הוא בהעריכו את מעשהו של אבר
קובע ש"אי אבר ח מפשע" ,וא הוא צועד בעקבות רמב" ,ולדעתו "מעשהו של אבר,
לפי כוונת התורה כולל שני עוונות" .אול כא פונה קאסוטו מדר רמב" ,ואינו קובע
שהחטא האחד הוא הירידה מ האר ,אלא "העוו הראשו הוא חוסר אמונה .א על פי
שבמצרי היה אבר במצב של גר ,לא היה צרי לחשוב את עצמו כמבודד בלי הגנה".
מהקשר דבריו ש ברור שאי הוא תופס כחטא את עצ הירידה אלא את דרגת אמונתו של
אבר בהיותו במצרי ,המתבטאת בכ ש"הסתמ אבר על ערמתו ,ולא מסר את עצמו
להשגחה האבהית של ה' " .והעוו השני הוא לדעתו "הדר העקלקלה שהוא בוחר בה היא
דר השקר או השקר למחצה" )ש ,עמ'  .(241240דומני שא מפירושו של קאסוטו עולה
העמדה שביטאתי ,שלפיה תפיסת הירידה מצרימה כרמז מקדי לגלות מצרי אינה
מאפשרת את תפיסתה כמעשה חטא .ועל כ בפירוט החטאי סטה מדר רמב" ,חר זיקת
פירושו לדבריו.
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ולפיכ החזיק הקב"ה את אברה באר ועשה לו דמיונות 20בכל העתיד להעשות
בזרעו ,והב זה .ואני מתחיל לפרש העניני בפרט בפסוקי בעזרת הש.

נמצאה אפוא הרישא ,מושא דיוננו ,עולה בקנה אחד ע דברי ההקדמה הכלליי,
ולפיה הקב"ה הוא שעשה לאבר "דמיונות בכל העתיד להעשות בזרעו" ,ורישא זו
היא מימוש הצהרת כוונתו של רמב"" ,ואני מתחיל לפרש העניני בפרט בפסוקי".
לעומתה הסיפא ,כאמור ,חריגה ומפתיעה 21.עד כא בנוגע לחטא השני שאותו מנה
רמב" בעניי היציאה מ האר22.
 .20ראה ג בהקדמתו לשמות" :השלי הכתוב ספר בראשית ...ובמקרי האבות שה כעני
יצירה לזרע ,מפני שכל מקריה ציורי דברי לרמוז ולהודיע כל עתיד לבא לה" .על
'דמיונות' ו'ציורי' מטרימי אלה ,פרהפיגורציות ,ועל זיקת למושג הלטיני ,praefiguratio
המשמש בפרשנות הנוצרית במסגרת ה ,sensus typicusראה פונקנשטיי )לעיל ,הערה ,(13
וש ג דיו נרחב על תולדות הפרשנות הטיפולוגית ,על מקומה בפרשנות הנוצרית ועל
שאלת השפעותיה על רמב" .לענייננו ראה ש בעיקר מעמ'  48והלאה )וראה ג :ע'
פונקנשטיי ,ÌÈÈÈ·‰ ÈÓÈ· ‡¯˜Ó‰ ˙Â˘¯Ù· ˙ÂÂ‚Ò ,תל אביב תש" ,עמ'  ;6256הנ"ל,
˙„ ,˙È˙Â·¯˙‰ ‰˙·È·Ò·Â ˙Â„‰È· ˙È¯ÂËÒÈ‰ ‰Ú„Â˙Â ˙ÈÓתל אביב  ,1991עמ' ,179157
ובמיוחד עמ'  ,(173164והשווה אל במאיר )לעיל ,הערה  ,(15עמ'  ,126הערה  .6במאמרי
כא איני עוסק בשאלת מקורה של תפיסת רמב" ,א במדרשי חז"ל ,א במקורות קבליי
או במקורות נוצריי ,ולא במאפייני הייחודיי של רמב" לעומת מקורות אלה .וראה :ח'
חנו  ,Ï·Â˜ÓÎÂ ¯˜ÂÁÎ Ô"·Ó¯‰ ,ירושלי תשמ"ב ,2עמ'  ,437הערה  ;818י"ש ליכט' ,רבי משה
ב נחמ' ,בתו  :מ' גרינברג )עור ( ,˙È„Â‰È‰ ‡¯˜Ó‰ ˙Â˘¯Ù ,ירושלי תשמ"ג ,עמ'  ;61ר'
במאיר' ,אברה בהגותו של רמב"' ,בתו  :מ' חלמיש ואחרי )עורכי(È·‡ Ì‰¯·‡ ,
 ,ÌÈÈÓ‡Ó‰רמת ג תשס"ב ,עמ'  ,162הערה  29וביבליוגרפיה ש; וכ ראה :י' האס" ' ,מעשה
אבות סימ לבני" – בני ממש :הפרשנות הטיפולוגית של רמב" כפולמוס אנטי נוצרי',
˘˙ ÌÂ„˜‰ Á¯ÊÓ‰Â ‡¯˜Ó‰ ¯˜ÁÏ ÔÂיד ,תשס"ד ,עמ'  ;299289גודמ )לעיל ,הערה  ;(15מ'
הלברטל ,˙¯ÂÒÓ Ï˘ ‰˙¯ÈˆÈÂ Ô"·Ó¯‰ – ˙Ó‡‰ Í¯„ ÏÚ ,ירושלי תשס"ו ,עמ' ,228219
ובמיוחד מעמ'  .223שלושת המקורות האחרוני דני בפירוט רב בקטע המצוטט מפירוש
רמב".
 .21בזה הלכתי בדר שונה מדרכו של גודמ )לעיל ,הערה  .(15לדעתו ,הסיפא הנדונה היא
יישומו של המוב שהזכיר רמב" בדבריו" ,ודע כי כל גזירת עירי כאשר תצא מכח גזירה אל
פועל דמיו ,תהיה הגזרה מתקיימת על כל פני .ולכ יעשו הנביאי מעשה בנבואות...
'תקשֹר עליו אב והשלכתו אל תו פרת' ...וכ עני אלישע בהניחו זרועו על הקשת" .לטעמו
של גודמ ,על פי הסיפא הנדונה )"ירידתו מ האר ...עו אשר חטא ,("...ירידת אבר
מצרימה היא המעשה הסיבתי ,בבחינת "יעשו הנביאי מעשי בנבואות" ,וגלות מצרי היא
המסובב ממנה .אול דומני שג בפסקה האמורה )"ודע כי כל גזירת עירי"( ,אי רמב"
עובר לתאר מוב אחר מאשר תיאר בתחילת דבריו )"אומר ל כלל גדול ;("...הדבר ברור
צורנית מתו הקריאה הרציפה של דבריו ,וכ מבחינת התוכ גופו .רמב" אינו תופס את
המעשי הנבואיי כיוצרי הגזרה ומעצביה כל עיקר ,ואי כא אפוא עבר הגוזר את העתיד.
רמב" סבור שהגזרה על העתיד להיות היא אלוהית )"גזרת עירי"( ולא אנושית ,והיא הסיבה
הראשונה; והמעשה האנושי הנבואי המקדי אינו סיבת הגזרה ,אלא הכרחתה של גזרה
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·
בי הרישא לסיפא מתגלע ג מתח נוס ,הנוגע אל החטא הראשו שאותו מנה
רמב" ,והוא "שהביא אשתו הצדקת במכשול עו" .אמנ משקלו של מתח זה נמו
ביחס לניגוד שהוצג למעלה בנוגע לחטא השני ,אול ראוי הוא להצטר אל המסכת
הניגודית הכוללת .הרישא אוהדת את אבר בלא שיור ,ומרשיעה את המצרי א
יותר מ האמור במקראות; על פיה" ,המצרי עשקו אותו חנ לקחת את אשתו",
בעוד שעל פי הפסוקי אמנ לקחו את אשתו שלא בטובתה ,ובמוב זה אמנ
עשקו אותו חינ ,א מכל מקו לא ידעו שהיא אשתו ,ולא עשו כ חינ לגמרי אלא
היטיבו לו בעבורה ,כאמור "ולאבר היטיב בעבורה ויהי לו צא ובקר וחמֹרי
ועבדי ושפחֹת ואתנֹת וגמלי" )י"ב ,טז( .עמדה זו של רמב" המובעת ברישא ,א
מקלה משהו במשמעות טענת פרעה שהכתוב הארי בה כדי שני פסוקי )יחיט(:
ִ
"ויקרא פרעה לאבר ויאמר מה זאת עשית לי למה לא הגדת לי כי אשת ִהוא .למה
אמרת אחֹתי ִהוא ואקח אֹתה לי לאשה ועתה הנה אשת קח ול"ַ .ה ֲע ָצמה זו של
הרשעת המצרי שבדברי רמב" באה לש ההקבלה אל הפסוק "וכל הבת תחיו",
ירעו לה ויקחו מה הנשי" .אול הגלגול המועצ
שנתפרש בדבריו "והמצרי ֵ
אלוהית ˜ ¯·ÎÓ ˙ÓÈÈבמציאות הממשית ,ומניעת הרברסביליות שלה ,וכדבריו "תהיה הגזרה
מתקיימת על כל פני" .אי אפשר אפוא להחיל משמעות זו על מעשה חטא מקדי שהוא
סיבת עונשו העתיד .לכ ניסחתי בהקפדה למעלה "קביעה בעלת אופי ג ֵזרתי של העתיד
להיות ,כלומר הכרחה עכשווית דטרמיניסטית של קיומה של גזרה אלוהית הגזורה מכבר
במציאות הממשית העתידה" ,ולא השתמשתי בביטוי 'גזרה יוצרת ומעצבת' .א הלברטל
)לעיל ,הערה  (20טוע )בדומה לגודמ( לרובד של קשר סיבתי בי הסימ המטרי לבי
תוצאתו בקורות הבני ,וכלשונו )עמ' " :(224עיקרו היוצר זיקה סיבתית רחבה בהרבה
מהקשר הסימבולי הפיגורטיבי" .אבל דומני שניסוחו אחר כ מתמת משהו )עמ' :(226
"המאורע הנעשה לאבות מבטיח את קיומו של האירוע העתידי והוא מוציא אותו מגדר
ההבטחה אל עול הפעולה" .ע הניסוח האחרו אני מסכי ,אול הלברטל אינו עומד על
ההבדל החד שבי שני ניסוחיו .ומכל מקו ,עיקר טע ָנתי נוגע אל ההיתכנות הפרשנית ולא
אל ההיתכנות הפילוסופית או משמעויותיה :כאמור למעלה ,מבחינה פרשנית ,הסיפא
הנדונה – "ג יציאתו מ האר שנצטווה עליה בתחילה מפני הרעב ,עו אשר חטא ...ועל
המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות באר מצרי" אינה נקראת בנשימה אחת ע הרישא
הקובעת" ,ורמז אליו כי בניו ירדו מצרי מפני הרעב ...צא וכבוש את הדר לפני בני " ,והיא
מתקשה לשאת אותה פרשנית .ורישא זו היא מימוש מלוא דברי ההקדמה שבפירוש רמב"
לפסוק ו על שני מקטעיה .וראה ג לעיל ,הערה  ;18וכ נבו )לעיל ,הערה  ,(15עמ' ,8
המתייחס לפירוש רמב" על עינוי הגר בידי שרה )פירושו על ט"ז ,ו( ,וכותב" :מעשה אבות
סימ לבני ...ממד נוס של הרעיו ,אשר לפיו הבני משלמי על מעשי אבותיה".
 .22ע זאת ,אינני סבור שהרישא והסיפא עומדות במתח בנוגע להיסמכות על הנס )ראה
פירושו על ויקרא כ"ו ,יא ,בהשוואה לבמדבר א' ,מה ,ועוד( .הביקורת כלפי אבר בסיפא
אינה מבוססת על רעיו ההיסמכות על הנס ,אלא על חובת הציות וההתמסרות למצוות "ל
ל  ...אל האר" ,ואולי ג על ההבטחה המפורשת הכלולה בה.
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של הרשעה זו על המצרי ,קשה לכלכלו על פי הסיפא השיפוטית של דבריו,
התופסת את אבר עצמו כמי שהביא אשתו במכשול עוו ,ונמצאה טענת פרעה
טענה שיש בה ממש .וא נמצא שהרמז המקדי שנרמז אבר בדבר "וכל הבת
תחיו" בדמות לקיחת אשתו ,פגו משהו ,שכ לקיחת שרי היא תוצאת מעשהו שלו,
מעשה חטא ,שלא כרשעת המצרי באומר "וכל הבת תחיו".
ועוד ,בהערכה ספרותית ,הסיפור על פי הרישא הוא סיפור חטא שחטא פרעה
כלפי אהובי האל אבר ושרי ,והצלת האל את אהוביו בהענישו את פרעה בנגעי
גדולי ,ובגלגול טובות על אבר ושרי אהוביו .ואילו על פי הסיפא הסיפור הוא
מורכב ומפותל :שגגת חטא של אבר אהוב האל ,ועונשו שעתיד האל לפרוע מבניו,
והצלתו מחטא עצמו על שו היותו אהוב האל הג שחטא23.
‚
חריגותה של הסיפא בנו דבריו של רמב" ניכרת ג בהעדר מוחלט של התייחסות
אליה או אל ההשלכות הפרשניות הנגזרות ממנה במקומות אחרי שבה מתבקשת
הייתה התייחסות כזו .בנוגע לירידתו של אברה אל אבימל מל פלשתי )בראשית
כ'( ,שא בה נאמר )כ' ,ב( "ויאמר אברה אל שרה אשתו אחֹתי ִהוא" ,לא הזכיר
רמב" ול %ברמז חטא כלשהו של אברה ,א שפירש את הפסוק וער השוואה בי
אבימל לפרעה 24.ג בפירושו לדברי יצחק ברדתו לגרר )כ"ו ,ז(" :וישאלו אנשי
 .23אול א א נתבארה הצלתו ,מכל מקו לא קל לפתור על פי מהל סיפור זה את פשר
טובות הרכוש שזכה בה אבר ,שכביכול יצא חוטא נשכר .מוב שבמאמ פרשני ,דרשני
משהו לטעמי ,נית יהיה לטעו ,שהטובות שזכה בה ה חלק מ הלקח המוסרי ,ולפיו יש
בידי האל להושיע.
" .24ויאמר אברה אל שרה אשתו אחֹתי ִהוא – לא היה זה כמו במצרי ,כי ש בבוא
מצרימה ,ויראו המצרי את האשה כי יפה היא ויהללו אותה אל השרי ואל המל  ,כי אנשי
זמה ה ,אבל המל הזה ת וישר ג אנשיו טובי ,רק אברה חשד אות והיה אומר לכל
אחותי היא" .דבריו מבוססי בעיקר על פסוק ו" :ויאמר אליו האלהי בחלֹ ג אנכי ידעתי
כי בת לבב עשית זאת ואח&ֹ ג אנכי אות מחטו לי על כ לא נתתי לנגֹע אליה" .וכ
על השוואות נוספות ,כגו בואו של האלוהי אל אבימל בחלומו ואזהרתו פ יחטא ,שלא
כמו הנגעי הבאי על פרעה ,וכ דברי אבימל לאברה )כ' ,טו( "בטוב בעיני שב" ,לעומת
דברי פרעה אליו "קח ול " )י"ב ,יט( ,ועוד .רמב" לא פירש א ידע אברה שאנשי אבימל
טובי יותר מאנשי פרעה .א אכ ידע זאת ,ורק חשד בה ליתר ביטחו ,הרי שהקושי
מתעצ ,שכ מדוע יביא אשתו במכשול עוו ,בשעה שהחשש גופו אינו אלא חשד בעלמא.
מכל מקו ,במסגרת פירושו להתנצלות אברה בפני אבימל )פס' יב( כתב רמב"..." :אז
ענה אברה :אני לא ידעתי אתכ ,א חשבתי ‡ ÈÏÂאי יראת אלהי במקו הזה ,כי רוב
מקומות העול אי בה יראת אלהי ,ולכ מעת צאתי מארצי ולכתי בעמי כאיש תועה,
ולא ידעתי אל איזה מקו נבוא ,התניתי עמה לאמר כ בכל מקו ,כי הדבר אמת ,וחשבתי
לי בו הצלת נפש ולא החלותי בדבר בבואי בארצכ."‡ËÁ ¯˘‡ ÔÂÚ ÌÎ· È˙È‡¯ ‡Ï ÈÎ ,
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המקו לאשתו ויאמר אחֹתי ִהוא כי ירא לאמר אשתי פ יהר&גני אנשי המקו על
רבקה כי טובת מראה ִהוא" ,לא הזכיר כל חטא בדבריו ,וזאת חר ההבטחה
המפורשת ליצחק )כ"ו ,ג(" :גור באר הזאת ואהיה עמ ואברכ".
יתר על כ ,רמב" חוזר ומזכיר בפירושו ש )כ"ו ,א( את ירידתו של אבר
מצרימה ,ודבריו משתלבי ועולי בקנה אחד דווקא ע הרישא הנדונה:
מלבד הרעב הראשו אשר היה בימי אברה – ...והנכו בעיני ,כי זה להגיד כי היו
זוכרי אותו הרעב הראשו ומספרי עליו שבעבורו ירד אברה למצרי  ,וש עשה
לו הש כבוד גדול .ולכ היה יצחק חפ ללכת בדר אבותיו לירד ש  ,עד שנאמר לו
'אל תרד מצרימה'.
וטע המניעה אמרו רבותינו ,אתה עולה תמימה ואי חוצה לאר כדי ל.
ולדעתי נכלל עוד בעני רמיזה בעתיד ,כי גלות אברה אל מצרי מפני הרעב רמז
שיגלו בניו ש  ,ולכתו אל אבימל לא היה גלות כי ש היה יושב ברצונו ,אבל
ירידתו של יצחק ש מפני הרעב ירמוז לגלות ,כי גלה ממקומו בעל כרחו והל אל
אר אחרת ,והנה היה גלותו ממקומו אל אר פלשתי שהיא אר מגורי אביו,
וירמוז לגלות בבל שהוא מקו מגורי אבות שהיו באור כשדי 25.

רמב" חזר אפוא על הרעיו שירידת אבר מצרימה היא רמז לגלות מצרי העתידה,
כלומר רמז מאת ה' אליו .ויש לדייק היטב בדבריו :בעוד שבפירושו לסיפור אבר
תיאר רמב" את ירידת אבר מצרימה וירידת בניו העתידה באמצעות הפועל ירד
)"הנה אברה  „¯Èלמצרי מפני הרעב ...ורמז אליו כי בניו  Â„¯Èמצרי מפני הרעב"(,
ונגרר בזה אחר לשו הכתוב "וירד אבר" ,הרי שבמסגרת פירושו לסיפור יצחק כינה
את אותה ירידה כ'גלות' )"כי ‚ ˙ÂÏאברה אל מצרי מפני הרעב רמז ˘ ÂÏ‚Èבניו
ש"( ,וזאת על שו ההקשר לסיפור יצחק ,המתפרש בעיניו כרמז מטרי לגלות
בבל .אי ספק שהכינוי 'גלות' אינו הול יציאה מ האר שאינה לאונסו אלא חטא
היא לו .רמב" א מסביר היטב מדוע אי מגורי אברה בגרר יכולי לשמש רמז
מטרי לגלות בבל ,שכ לכתו של אברה אל אבימל "לא היה גלות כי ש היה
רמב" סובר אפוא ,שלמצער בדברי התנצלותו ,מודה אברה שהכיר בה שאינ אנשי
חטא.
 .25והמשי ש והקביל את פרטי סיפור יצחק בגרר אל גלות בבל ,כש שהקביל את פרטי
סיפור אבר במצרי אל גלות מצרי" :ודע כי הגלות הנזכר ירמוז למעשה יצחק ,כאשר לא
לקחו אשתו ,ולא היה לו ש רק הגלות והפחד ,ומתחילה אמר 'הנֹ ֵגע באיש הזה ובאשתו
מות יומת' .ולימי חזר בו ואמר 'ל מעמנו' ,ואחרי כ חזרו אליו בברית ,וכ גלות בבל גלו
ש מפני זלעפות רעב ,ומעת היות ש לא עבדו ולא ענו אות ,אבל היו גדוליה שרי
במלכות ,ואחרי כ אמרו 'מי בכ מכל עמו יהי אלהיו עמו ויעל' )עזרא א' ,ג( ,והזהירו עליה
שרי עבר הנהר והפחות ,ואחרי כ בטלו הבני והות בטלא עד זמ ועיד ,אחרי כ חזרו ונתנו
רשות בבני ,והזהירו ואמרו 'די להו מהקרבי ניחוחי לאלה שמיא ומצלי לחיי מלכא
ובנוהי' )ש ו' ,י(".
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יושב ברצונו"; ולעומת זאת הליכת יצחק אל אבימל "מפני הרעב ירמוז לגלות ,כי
גלה ממקומו בעל כרחו והל אל אר אחרת ,והנה היה גלותו ממקומו אל אר
פלשתי שהיא אר מגורי אביו ,וירמוז לגלות בבל שהוא מקו מגורי אבות שהיו
באור כשדי" .רמב" מדקדק אפוא היטב ומגדיר גלות כיציאה מ האר לכורח
דווקא ,ומאחר שתפס את ירידת אבר מצרימה כרמז לגלות מצרי ,שב ומתברר לנו
שהוא תופס את ירידתו מצרימה כגלות שהיא לכורחו ,ואינה אפוא חטא.
ועוד ,בביאורו לטע דברי ה' המורה ליצחק "אל תרד מצרימה" )כ"ו ,ב( ,נזקק
רמב" לדברי המדרש" ,וטע המניעה אמרו רבותינו ,אתה עולה תמימה ואי חוצה
לאר כדי ל" 26.משמע אלמלא טע מיוחד זה שישנו ביצחק דווקא ,ואלמלא דברי
ה' המפורשי אליו ,היה לו לרדת מצרימה ,ואי כל חטא בדבר.
„
ג האווירה הכללית של דברי רמב" ביחס לאבר בירידתו מצרימה היא חיובית
ואינה ביקורתית ,מלבד בסיפא הנדונה לעיל .כ עולה מדבריו שצוטטו למעלה
בסמו" ,כי היו זוכרי אותו הרעב הראשו ומספרי עליו שבעבורו ירד אברה
למצרי וש עשה לו הש כבוד גדול ,ולכ היה יצחק חפ ללכת בדר אבותיו לירד
ש"; וברור מרוח הדברי שרצונו זה של יצחק לרדת למצרי וללכת בדר אבותיו
אינו רצו לאחוז בחטאי אבותיו ,אלא ללכת בדר אביו ש"עשה לו הש כבוד גדול"
במצרי .קשה אפוא לראות את הירידה מצרימה כחטא.
יתר על כ ,דברי אלו שכתב רמב" על יצחק החפ לרדת מצרימה וללכת בדר
אביו ,חוזרי אל מה שכתב בפרשתנו הנדונה )פירושו על י"ב ,יא( ,על כ שבהציגו
את אשתו רבקה כאחותו "אחז דר אביו":
הנה נא ידעתי וגו' אמרי נא אחותי את – לא ידעתי למה פחד ממנה עתה יותר
מקוד לכ ...הנה ג לאבימל מל פלשתי אמר כ ,ג הוא ג יצחק שהיה דר
באר ההיא במצות ה' ...והנכו בעיני ,כי זה דרכ למו מעת צאת מחר ,בכל מקו
היה אומר אחותי היא ,כי כ אמר 'ויהי כאשר התעו אותי אלהי מבית אבי'
)בראשית כ' ,יג( ,אבל הכתוב יזכיר זה במקומות אשר יתחדש לה עני בדבר .והנה
זרז אותה עתה כאשר צוה לה מתחילה .ויצחק לא פחד בארצו ובעירו ,רק בבואו אל
אר פלשתי ‡.ÂÈ·‡ Í¯„ ÊÁ

 .26מקורו לפנינו בבראשית רבה פרשה סד ג ,מהד' תיאודוראלבק עמ'  .702אול הסיפא "ואי
חוצה לאר כדי ל " אינה לפנינו בעדי הנוסח ,ראש וראשו לה כתב יד וטיק ,הספרייה
האפוסטולית .Ebr. 30
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נמצא שלדעת רמב" ,יצחק ,על א שכבר ידע באבימל ואנשיו שאינ אנשי חטא,
עקב המקרה הדומה של אביו 27,ועל א ש"דר באר ההיא במצות ה' " ,מכל מקו
"בבואו אל אר פלישתי אחז דר אביו" ,והציג את רבקה אשתו כאחותו .ומסתבר
שכוונתו של רמב" בדבריו על יצחק המחקה את אביו ומציג אשתו כאחותו ,הריהי
דומה לכוונתו בפירושו על כ"ו ,א ,לעניי כוונתו לרדת מצרימה :כמו שסבר יצחק
ללכת בדר אביו ולרדת מצרימה משו שעשה ה' לאביו ָש "כבוד גדול" ,כ ַהציג*
את רבקה כאחותו הוא משו שאחז דר אביו שעשה לו ה' כבוד גדול במצרי
ובאר פלשתי ,בהציגו א הוא את שרי כאחותו .ונמצא אפוא שוב ,שרמב" אינו
תופס את התנהגות יצחק כחטא ,וזאת חר הנתוני שהיה בה כדי להחמיר עמו
ולדו אותו לחובה .וסמיכות דברי חיוביי אלה ֶשעל יצחק אל דבריו שעל אבר –
"והנכו בעיני ,כי זה דרכ למו מעת צאת מחר ,בכל מקו היה אומר אחותי היא"
– יש בה ללמד על יחס חיובי א כלפי אבר ביחס להצגת שרי כאחותו28.
אווירה חיובית זו עולה ג מפירושו בפרשתנו )י"ב ,יג(:
ואמר 'למע ייטב לי בעבור וחיתה נפשי בגלל' ,כל ימי היותנו גרי באר הזאת עד
עבור הרעב ,כי אברה מפני הרעב בא לגור באר ,וכעבור הרעב ישוב לאר אשר
נצטוה עליה ונתנה הש לו ולזרעו ,והיה חושב שיחיו נפש ברעב ויבֹא לה ריוח
והצלה מאת האלהי לשוב ,או שיתכ לה לברוח 29לאר 30כנע בהתיאש ממנה.
הפסוק31,

נראה שרמב" ביקש להמעיט בכוונת הרווח האישי שעלולה להשתמע מ
ועל כ הדגיש את אונסו של אבר מפני הרעב ,ושמהות הטובה היא רק הנצר לחיי
וֶ -מש זמנה הוא רק עד עבור הרעב ,ושבכוונתו לשוב  ‰ÓÚלאר המובטחת
נפשֶ ,
ע תו הרעב .רמב" א טשטש את לשו היחיד שבפסוק "לי ...נפשי" ,ופירש

.27

.28

.29
.30
.31

אמנ רמב" נסתפק א אותו אבימל הוא )ראה פירושו על כ"ו ,א" :אל אבימל מל
פלשתי – לא נודע א הוא אבימל אשר היה בימי אברה ,או שכל מל פלשתי בעת
ההיא יקרא כ ,כי ג בימי דוד יקרא אבימל  .ודעת אונקלוס שהיה בנו"( ,אבל מכל מקו
הדברי בתוקפ.
א קשה לראות במילי עצמ" ,זה דרכ למו ...בכל מקו היה אומר אחותי היא" )רעיו
עברה
שחזר עליו ג במסגרת פירושו שהבאתי לעיל בהערה  ,(24כאילו התכוו שאבר עבר ֵ
ושנה בה עד שנעשתה לו כהיתר ,בלי שיאמר כ בפירוש ,ודאי לאור הסמיכות אל יצחק
האוחז דר אביו ,שכפי שביארתי למעלה ,יחס רמב" כלפיו נראה חיובי .אמנ השיבו "זה
דרכ למו" מבוסס על הפסוק "זה דרכ כסל למו" )תהילי מ"ט ,יד( ונית היה למצוא כא
שמ ביקורת ,אול דומני שאי כא אלא שיבו סגנוני והשמטת "כסל" מכוונת.
שיתכ לה לברוח[ שיתנו לב לחזור ) 9Ïהמילה "לב" ג .(3Ó
לאר[ באר ‡ 9Ù Â 3ודפוס נפולי ר".
בניגוד ,למשל ,לדברי רש"י כא.
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בלשו רבי "היותנו גרי ...שיחיו  ...Ì˘Ùויבוא  Ì‰Ïרווח והצלה ...שיתכ
אווירה זו קשה להולמה ע דברי הביקורת שבסיפא.

32."Ì‰Ï

‰
יש אפוא לדעתי מקו לשער ,שהסיפא הנדונה משקפת שלב מאוחר יחסית בגיבוש
הפירוש .להשערה זו ,עמדתו של רמב" המובעת בסיפא הנדונה הלכה והבשילה עד
גיבושה הנוכחי ,ושולבה בפירוש ,שהיה אז ככל הנראה בשלבי האחרוני שלקראת
הוצאתו אל המעתיקי במהדורתו הראשונה 33.בדברי להל אנסה להתחקות על
שלבי הגיבוש של הסיפא ועל ֶהגיו שילובה בפירוש.
 .32ועוד נראה לבאר ,שדבריו "ויבֹא לה ריוח והצלה מאת האלהי  "·Â˘Ïמכווני למקרה
שלא תילקח שרי ,ואילו דבריו "או שיתכ לה  ÁÂ¯·Ïלאר כנע בהתיאש ממנה" מכווני
למקרה שתילקח .ונראה אפוא ,שלדעתו ,אבר סבר שא א תילקח שרי לא תילקח לעול
כדר כל הלוקח לו אישה ,אלא שניה יברחו ממצרי וישובו לכנע "בהתיאש ממנה".
שתי מילי אלה קשות מאוד ונלאו בה מפרשי רמב" ,וא גרמו ככל הנראה לניסיונות
הגהה )כגו הערה  ;29וכגו על פי הערה " :30או שיתכ לה לברוח ·אר כנע בהתיאש
ממנה" ,שכוונתו ככל הנראה כאומר בתמיהה' ,הא ייתכ לה לברוח מאר כנע ולהתייאש
ממנה עקב הרעב?' ,או לדוגמה מאוחרת של הגהה :א' ליבליי ,˜˜ÀÊÓ ÛÒÎ ,לעמבערג תרנ"ח,
המציע לגרוס – "שלא יתכ לה לברוח מאר כנע ולהתיאש ממנה"( .ושמא כוונתו
שבהציגו אותה כאחותו ,אמנ ישמרו עליה וישגיחו עליה ,א ישאו ויתנו עמו ,וירבה
עליה מוהר ומת וידחה אות עד עבור הרעב ,עד שיתייאשו המצרי משרי ויחדלו
מלשמור עליה היטב ,ויברחו שניה מש .ולפי זה לא הביא אשתו במכשול עוו ,אלא נקט
בדר ערמה להינצל מה .וראה בפירוש הר" )רבנו נסי ב ראוב גירונדי,‰¯Â˙‰ ÏÚ ˘Â¯ÈÙ ,
מהד' ל"א פלדמ ,ירושלי תשכ"ח( ,עמ' קסבקסד .אול הפירוש המסתבר של מילי אלה
הוא ,ש"ממנה" רומז ל"הצלה" שעליה דיבר ,כלומר שייתכ לה לברוח א יתייאשו מ
ההצלה )תודתי לידידי פרופ' י' עופר על פירוש זה(.
 .33הסיפא מתועדת למיטב ידיעתי בכל כתבי היד של הפירוש .ע זאת ראוי לציי לכתב יד ¯,5
שבו מצוי בגיליו סימ על כל המקטע המדויק של הסיפא בדמות קו אנכי מסולסל וציור
אצבע כלשהו בשוליי השמאליי .להערכת ד"ר ע' שבט ,הציור הוא אשכנזי ומעיד על
שימוש אשכנזי בכתב היד ,שהוא מכתיבה ספרדית מרובעת .נראה שכוונת מוסי הסימ
הייתה לרמוז לעניי מיוחד בקטע זה ,א קשה לדעת את כוונתו המדויקת .מכל מקו,
כאמור ,הסיפא מתועדת בכל עדי הנוסח ,לרבות בכתבי היד המעידי ברב או במעט על
מהדורתו הראשונה של הפירוש ,זו שקדמה להוספות שהוסי אחר עלייתו ארצהÒ Ë Â „ ‡ :
 .˜ 4Ù 3Ù 2Ùעל המהדורה הראשונה של הפירוש ,ועל ההוספות ששלח אל המעתיקי בסו
ימיו מאר ישראל ,ראה :ק' כהנא' ,הוספות הרמב" לפירושו לתורה' ÔÈÚÓ‰ ,ט ,תשכ"ט ,עמ'
 ;4725מ' סבתו' ,על נוסח פירוש רמב" לתורה' ÌÈ„‚Ó ,כג ,תשנ"ה ,עמ'  ;8171הנ"ל,
'הוספות רמב" לפירושו לתורה' ÌÈ„‚Ó ,מב ,תשס"ה ,עמ'  ;12461הנ"ל' ,שינוי סדר פסוקי
בפירוש רמב" לתורה' ,בתו  :מ' בראשר ואחרי )עורכי(ÌÈ¯˜ÁÓ ˙ÙÂÒ‡ :ÒÂÓÚÏ ‰¯Â˘˙ ,
· ,ÌÎÁ ÒÂÓÚÏ ˙˘‚ÂÓ ‡¯˜Ó‰ ˙Â˘¯Ùאלו שבות תשס"ז ,עמ' Y. Ofer, ‘The Two ;212147
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להשערה זו ,עמדתו הקדומה של רמב" ,המובעת ברישא ,לא ייחסה לאבר כל
חטא לא בירידתו מצרימה ולא בהציגו את שרי כאחותו .עמדה זו הייתה מושתתת
על מהל הסיפור האוהד ,שאינו מגלה כל חטא או כל עונש ,ועל מהלכ הכולל של
סיפורי אברה ,המציגי אותו כבחיר האל ואהובו .ירידתו מצרימה לא הייתה אלא
לאונסו ,ולא נחשבה אפוא בעיניו כהפרת הצו המקדי "ל ל ...אל האר אשר
ארא ...לזרע את את האר הזאת" )י"ב ,אז( .בעיני רמב" הסיפור א השתלב
בתפיסתו הכוללנית על אודות מאורעות האבות המשמשי סימ מקדי לקורות
העתיד :הירידה וכל המתגלגל ממנה שימשו בעיניו רמזי מטרימי מאת האל
לקורות בניו בגלות מצרי העתידה .א הצגת שרי כאחותו הייתה בבחינת הכרח
אשר לא יגונה ,ערמה מחויבת המציאות כדי שלא יהרגוהו" ,וכעבור הרעב ישוב
לאר אשר נצטוה עליה ונתנה הש לו ולזרעו ,והיה חושב שיחיו נפש ברעב ויבֹא
לה ריוח והצלה מאת האלהי לשוב."...
אלא שעמדתו המוסריתחינוכית לא הניחה את דעתו .הצגת שרי על ידי אבר
כאחותו ,א שמחד גיסא הרחיקה את סכנת הריגתו ,קירבה מאיד גיסא את
לקיחתה על ידי אד זר ,ובזה הביא אבר את אשתו במכשול עוו אשת איש 34.יתר
על כ ,מעתה מכשול עוו זה נובע ממעשהו ,ובכ מסיר את האחריות המוסרית שעל
הניאו האפשרי מ הנוא ,ומטיל את מלוא כובדה על כתפיו ועל כתפי אשתו .בעיני
רמב" גמלה אפוא והבשילה העמדה הביקורתית על אבר באומרו "אחֹתי את".
לרמב" היה ברור שכפי שבעיני עצמו "אחֹתי את" פסול ,כ ג בעיני הכתוב .ומאחר
שתפס את הכתוב גופו כמבקר את אבר ותופס אותו בחטאו ,נפתח הפתח להשית
עליו עוו נוס ,הוא היציאה מ האר אשר נצטווה עליה .שלב אחרו זה ,שבו
הורחב החטא מ המעגל המוסרי של מכשול עוו אשת איש אל המעגל האמונידתי
של הירידה מ האר ,א ִאפשר לרמב" להשלי את סיפור החטא בעונש של מידה
כנגד מידה ,שכ מעתה ,דמיו פרטי הסיפור אל פרטי גלות מצרי מתפרש כמסר
סמוי בכתוב על היות גלות מצרי עונש על חטא הירידה.
מהל דברי זה מסתבר מתו סדר הדברי הפנימי בסיפא ,שכ רמב" פתח
דווקא במאוחר בכתוב ,הוא חטאו שהביא אשתו במכשול עוו – "ודע כי אברה
אבינו חטא חטא גדול בשגגה שהביא אשתו הצדקת במכשול עו מפני פחדו פ
יהרגוהו ,והיה לו לבטוח בש ...כי יש באלהי כח ;"...והמשי והשית עליו את עוונו
המוקד בכתוב – "ג יציאתו מ האר ...חטא ,כי האלהי ברעב יפדנו ממות .ועל
המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות באר מצרי ביד פרעה ."...להשערתי זו ,אילולא
Lists of Addenda to Nahmanides’ Torah Commentary: Who Wrote Them?’, Jewish
.Studies Quarterly 15, 2008, pp. 321-352

 .34אפשר שא סבר שעל פי פשט המקראות פרעה שכב ע שרי ,אלא שמכל מקו לא רצה
מטעמי חינוכיי לגלות את שהכתוב הסתיר.
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תפס רמב" את אבר בחטא הבאת אשתו במכשול עוו ,לא היה תופס אותו בחטא
הירידה מ האר כל עיקר; ולטעמי ,לא ביקש רמב" בסיפא להרחיב ולייש את
עמדתו ההגותית בדבר מאורעות האבות כסימ לבני ,אלא ביקש מרפא למצוקתו
המוסרית ,ומצא אותה בביקורת הכתוב על אבר ,כלומר ביקורת הנחשפת
בכתובי ,בתפיסת כמבטאי יחסי שכר ועונש35.
מכל מקוַ / ,חר שתפס* ג בחטא הירידה מ האר ,וראה בו את סיבת גלות
מצרי ,ובו סיי את הסיפא ,נתברר מדוע שולב הקטע בסיו הפירוש על "ויהי רעב
באר" )פס' י( ,ולא על הפסוק "אמרי נא אחֹתי את" )פס' יג( 36.יתר על כ ,רמב"
ביקש לסמו את הדברי החדשי הללו אל ההשוואה בי קורותיו של אבר לבי
גלות מצרי ,שכ עצ ההשוואה המצויה ברישא משרתת בדיעבד את קביעתו
בסיפא ,שגלות מצרי היא עונש מידה כנגד מידה על ירידתו.
Â
כיצד סבר רמב" ,בשלבו את הסיפא ,לקיימה בשלו ע הרישא ,א שה עומדות
במתח של ממש ,והסיפא משקפת ביסודה רוח אחרת שהייתה עמו? 37כבר עמדתי
לעיל על כ ,שחטא הבאת אשתו במכשול עוו אמנ עומד במתח לא מבוטל ע
הרישא וכ ע מקומות נוספי בפירושו ,אול ציינתי שאי הדברי מגיעי לכלל
סתירה של ממש ,אלא משקפי בעיקר אווירה אחרת של כתיבה .בדיעבד ,אחר
שילוב הסיפא ,הערכת המעשה כחטא יכולה להתקיי ,ג א בדוחק מה ,לצד
קביעתו שכ נהג אבר מאז ומתמיד ,וכ נהג יצחק ,שהרי הכול בשגגה ומחמת
יראה .כנראה ,לדעתו ,לא עמדו אברה ויצחק על חטא זה ולא הכירו בו ,ולכ שנו
ושילשו 38.רמב" א לא מצא לנכו להדגיש זאת שוב בסיפורי אברה ואבימל
ויצחק ואבימל ,וסמ על דבריו הנוספי באברה .מעתה ,לטעמו ,יצחק נטה ללכת
בדרכי אביו ,ומכיוו שלא הכיר בחטא זה ,אחז א הוא בו .לשיטתו ,אמירת ה' אליו
.35

.36

.37
.38

בזה נפתרה תמיהתו של י' קופרמ' ,עיו בפירוש הרמב" על התורה )בראשית יב ,י('ÔÈÚÓ‰ ,
כב ,ב ,תשמ"ב ,עמ'  ,3הערה  .12מאמרו ש ,עמ'  ,161אפולוגטי מאוד ,וקשה לקבל דבריו
כביאור ראוי בדברי רמב" .והשווה דבריי ג אל במאיר )לעיל ,הערה  ,(20עמ' .163162
נראה שלדעתה ,עיקר ביקורתו של רמב" היא דווקא על חטא הירידה מ האר ,ולשיטתה
קשה אפוא להסביר את שינוי הסדר שנקט רמב".
אי כא אפוא פירוש פסוק שלא כסדרו .על עצ תופעת פירושי פסוקי שלא כסדר
בפירוש רמב" עמד מ' סבתו ,ג בזיקה לעדי הנוסח ולשאלת מהדורות פירושו של רמב"
שיצאו מתחת ידו .ראה :מ' סבתו' ,שינוי סדר פסוקי' )לעיל ,הערה .(33
מתחי פנימיי ברמות שונות ,וע זאת יישוב זה ע זה ,ניכרי ג מתו בחינת יחסי
ההוספות שהוסי לפירושו אל עיקר פירושו שלפני ההוספות .ראה לעיל ,הערות .36 ,33
בפסקה ז אתייחס שוב לעניי זה בזיקה לדבריו בדרשת 'תורת ה' תמימה'.

212

תהליכי גיבוש בעמדתו הביקורתית של רמב" על אבר

"אל תרד מצרימה" )כ"ו ,ב( ופירושה המדרשי "אתה עולה תמימה" ,אי משמע
שדווקא משו כ לא ירד ,וא אלמלא אמירות אלה היה עליו שלא לרדת.
כפי שציינתי למעלה ,עיקר המתח מצוי בהערכת עצ הירידה ,ודומה שהדברי
בעניי זה מגיעי אל פתח הסתירה .כא עמד אפוא בפני רמב" עיקר הצור ביישוב
הסיפא ע הרישא .דומה שרמב" סבר שעצ ירידת אבר היא חטא ,ומחמתו נגזרה
הגלות; והקב"ה גזר את הגלות מידה כנגד מידה וכעי החטא :מחמת רעב ,באותה
אר וביד אותו מל .ולכ ·„ ,„·ÚÈהרעב והירידה נמצאו משמשי כרמז מטרי;
זאת חר דוחק הלשו "ורמז אליו ,"...שבמשמעה הפשוט מכוונת לרמיזה אלוהית
יזומה .א אפשר ,שרמב" סבר שידע הקב"ה מראש שעתיד אברה לחטוא ,ועתיד
הוא לענוש זרעו בגלות ,והרמז המקדי נסמ על הידיעה האלוהית המקדימה39.
Ê
ע כל זאת רגליי לדבר ,שבדברי שכתב רמב" בדרשתו שנשא "בבית הכנסת של
ברצלונה" 40,הידועה כדרשת 'תורת ה' תמימה' ,הסתייג מ הדברי באופ מהותי,
 .39אי כא המקו להיכנס אל שאלת ידיעת האל המוקדמת והבחירה האנושית .אזכיר רק את
דברי רמב" בתחילת פירושו לעקדה )כ"ב ,א(" :והאלהי נסה את אברה – עני הנסיו הוא
לדעתי ,בעבור היות מעשה האד רשות מוחלטת בידו ,א ירצה יעשה וא לא ירצה לא
יעשה ,יקרא נסיו מצד המנוסה ,אבל המנסה יתבר יצוה בו להוציא הדבר מ הכח אל
הפועל."...
 .40על פי הכותרת המצויה בשני כתבי יד של הדרשה ,ספרדיי מ המאה הט"ו :כתב יד פרטי
של מוכר ספרי )סרט  47304במכו לתצלומי כתבי יד( ,שכותרתו היא" :דרשת הר'''מב" ז"ל
בבית הכנסת של ברצלונה"; וכ בכתב יד בודפשט ,ספריית האקדמיה ,קויפמ  .2/298על פי
קטלוג בית הספרי הלאומי )נראה שעל פי בדיקת קופפר ,להל ,הערה  ,42עמ'  ,64הערה ,(4
וכמו שברור מהשוואה בסיסית ,כתב יד בודפשט שימש להעתקת כתב היד המאוחר
אוקספורד ,ספריית בודלי ,נויבאואר  ,3/2250שהועתק על ידי י"ה שור .א בו )ד 22ב(
מצויה הכותרת הנזכרת ,ובסיו העתק הדרשה נכתב" :ג אלה מצאתי בכ"י שהעתקתי
מתוכו י'הש" .בכתב יד בודפשט )שנקנה אחר כ על ידי ד' קויפמ בשנת תרמ"ז( השתמש
אפוא י"ה שור ב ıÂÏÁ‰ח ,תרכ"ט ,עמ'  ,164150במסגרת ביקורתו על מהדורת הדרשה
הראשונה של יעללינעק ,ליפסיא תרי"ג .ועל פי ביקורת זו תיק יעללינעק והוציא את
מהדורתו השנייה ,וינה תרל"ג ,ובה הכותרת הנזכרת )ובכותרת המשנה" :על מעלת התורה
מאירת עיני"( .את הכותרת הזו יש להשוות לכותרת אחרת לדרשתנו ,שמעיד עליה הדפוס
הראשו של הדרשה ,קושטאנדינא שמ"ב .ש נדפסה הדרשה בתו החיבור  ÌÈÙÂˆ ˙ÙÂלר'
יצחק ב חיי אלפואל ,ובפתח הדרשה נדפס )ד  35ע"ב(" :דרשה שדרש הרב הגדול רבינו
משה בכמהרר נחמ זל מגירונא מאר קטלונייא לפני המל והשרי בסרקושטא" .כותרת זו
מצביעה אפוא על מקו שונה )סרגוסה ולא ברצלונה( ועל מעמד מיוחד של הדרשה "לפני
המל והשרי" .כותרת נדפסת זו שימשה את הדפוסי עד לפני ביקורתו של י"ה שור,
לרבות מהדורתו הראשונה של יעללינעק ,ליפסיא תרי"ג .שור סבר אמנ – בעקבות עיונו
בכתב יד בודפשט ,וג על פי תוכ הדרשה ,שאינו מתאי להידרש לפני נוצרי – שכותרת
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ומית את ביקורתו .תיאור הדברי שלקמ מניח שהדרשה נדרשה אחרי כתיבת
הפירוש על בראשית י"ב ,מושא הדיו ,כפי שמסתבר יותר 41,וכפי שאנמק עוד
בהמש .וכ כתב בדרשתו42:
זו היא תוספת חסרת בסיס של המדפיס הראשו .אול יש לשי לב לדברי המדפיס
בהקדמתו לחיבורו " :ÌÈÙÂˆ ˙ÙÂוהנה בהיות שמצאתי בי ספרי זקני החכ ...יהודה
אלפואל זלה"ה ספר יש נוש כתיבה אשכנזית בקלפי ישנ' ...ג בסו אות הקלפי
הישני מצאתי דרוש לרב הגדול הרמב זל שחבר על מעלת תורתנו הקדוש' ˙Â‡ ÂÈ˙ÒÙ„‰Â
·‡ ."...ÂÈ˙‡ˆÓ ¯˘‡Î ˙Âלכותרת חשיבות גדולה לשאלת זמנה של הדרשה ,וראה ג להל,
הערה .41
 .41ראה :הקדמת הרב ח"ד שעוועל למהדורתו ) ,ÔÓÁ Ô· ‰˘Ó ÂÈ·¯ È·˙Îירושלי תשכ"ג,
ח"א ,עמ' קלטקעה( ,עמ' קלטקמ ,וכ בספרו ,ÔÓÁ Ô· ‰˘Ó Â·¯ ,ירושלי תשכ"ז ,עמ'
קסבקסג .לדעתו" ,חלק גדול של הדרשה מזכיר לנו ,ברעיונות ובבטויי ,את פירושו על
התורה ,ומסתבר יותר שהקטעי הללו נלקחו מחיבור אחד מקי וגדול ,משנחשוב שהדרשה
היא ששמשה יסוד לפירוש על התורה" )ספרו הנ"ל ,ש ,ומעי זה במבוא למהדורתו ,עמ'
קלט( .אול מעבר לתחושה כללית שהוא מבטא ,לא נעשה למיטב ידיעתי מחקר מקי
ושיטתי על היחס בי הדרשה לבי הפירוש ,בניסיו לקבוע את זמנה יחסית לפירוש .לבעיית
הכרונולוגיה היחסית שבי החיבורי מתקשר ג הניסיו להתחקות על זמנו המוחלט של כל
חיבור .שעוועל מניח )ואשוב לכ בהמש דבריי( שפירוש רמב" לתורה נכתב לעת זקנתו,
ומכא הסיק שהדרשה נכתבה א היא לעת זקנתו ,ונדרשה בברצלונה קוד עלייתו ארצה.
ולכ סבור שעוועל לקשור אותה לאירוע הוויכוח של רמב" ע המומר ,שהתקיי בברצלונה
במש ארבעה ימי לא רצופי בשנת ה'כ"ג ,החל מעשרי ביולי ) 1263ראה :פ"י בער,
'לבקורת הוויכוחי של ר' יחיאל מפאריש ושל רמב"' ıÈ·¯˙ ,ב ,תרצ"א ,עמ'  ;181וכ
בספרו ,˙È¯ˆÂ‰ „¯ÙÒ· ÌÈ„Â‰È‰ ˙Â„ÏÂ˙ ,תל אביב תש"ה ,עמ'  ;106ובמהדורת תל אביב
 ,1965עמ'  ;91כ ראה במבוא הרב שעוועל למהדורתו לוויכוח – ,ÔÓÁ Ô· ‰˘Ó ÂÈ·¯ È·˙Î
ירושלי תשכ"ג ,ח"א ,עמ' רצטשכ(; בסיומו של הוויכוח אמר המל שרצונו "לבוא בבית
הכנסת ביו השבת" ,ובאו לבית הכנסת ביו השבת והתווכחו ,כפי שמופיע בתיאור
הוויכוח )מהד' שעוועל ,אות קבקג ,עמ' שיט( .לדעת הרב שעוועל "יש בידינו לקבוע יו זה
כמעט במדויק ...קרובה היא איפוא ההשערה שבאותה שבת עצמה ,אחרי שעזב המל את
בית הכנסת והל לו ,בעוד היו גדול ,דרש רבינו לפני הציבור את דבריו על אמתת התורה"
)מבואו לדרשה ,עמ' קלט( – היא דרשת תורת ה' תמימה .ונמצא לשיטתו ,שהייתה זו שבת
עמוסה בוויכוח ובדרשה "בעוד היו גדול" .שעוועל ממשי ומשער ,שהדרשה נדרשה בשבת
ואתחננחמו שנת ה'כ"ג ,שהרי נוסח עשרת הדיברות שבדרשה הוא על פי פרשת ואתחנ
)"ולא תנא ולא תגנב"( .במהדורת הדרשה החדשה של א"א סופר ,ירושלי תשס"ו ,כבר
נעשה הדבר לוודאי ונכתב" :שדרשה הרמב" לציבור בביהכנ"ס בברצלונה בפרשת ואתחנ".
אול הרב שעוועל לא הביא כל ראיה לכ שדרשת תורת ה' תמימה נדרשה באותו יו
השבת שבו התנהל אירוע הסיו של הוויכוח .נראה שהושפע בזה ממה שנכתב בראש
מהדורות הדרשה הישנות – קושטאנדינא שמ"ב ,פראג שנ"ו ,ליפסיא תרי"ג )מהד' יעללינעק
הראשונה( – שהדרשה הייתה "לפני המל והשרי בסרקושטא" )ראה לעיל ,הערה ,(40
וביקש להציע כעי תירו ממצע בי הכותרת הנזכרת לבי הכותרת המוסרת שהדרשה
נדרשה "בבית הכנסת של ברצלונה" )ראה בהערה ש( ,ולטעמו ,הדרשה נדרשה בברצלונה,
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ונקשרה אל המל והשרי משו שהייתה באותה שבת שבה הסתיי הוויכוח בנוכחות
המל והשרי .אול ג שעוועל עצמו )במבוא מהדורתו ,עמ' קלט( קיבל באופ בסיסי את
דעת יעללינעק )במבוא מהדורתו השנייה ,וינה תרל"ג( ,שהדרשה היא לפני קהלו ולא לפני
נוצרי ,כפי שבאמת עולה מסגנונה ומתוכנה ,ובכותרת שבמהדורות הישנות חלה שגיאה.
עוד אשוב בע"ה בהזדמנות אחרת לתיארו המדויק של ימי הוויכוח ,ורק אזכיר כא שאי
כיו כל ספק ,ששבת ואתחנ ,י"ג באב שנת ה'כ"ג ,חלה בעשרי ואחד ביולי בלוח היולייני
שנהג ,ואינה שבת הסיו של הוויכוח .כל זאת יש להשוות אל עמדת קופפר )להל ,הערה
 ,42עמ'  ,65הערה  ,(10הקרובה אל דעת שעוועל ,ואפשר שמושפעת ממנה :ג לדעת קופפר
יש ליישב את שתי הכותרות ,והמילי "לפני המל והשרי בסרקושטא" אינ שגויות ,ואינ
מעשה ידי המדפיס הטועה בקושטא )ראה לעיל ,הערה  ,(40אלא פירוש לפני השרי אשר
בסרקושטא שנכחו בברצלונה בעת הוויכוח; וג לדעתו הדרשה נדרשה בשבת הסיו של
הוויכוח ,אלא שאי הוא מתייחס לפרשת השבוע שבאותה שבת .אול פירושו למילה
"בסרקושטא" דחוק משהו בעיניי .חר כל הנזכר ,אפשר שצדקו שעוועל וקופפר בכ
שהדרשה נדרשה בקרבת אות ימי .אול קשה לכלכל את דברי שעוועל במשפט מצד
אחר :לדעת שעוועל בספרו )תשכ"ז ,עמ' קמגקמה( ,רק פירוש רמב" על בראשית ושמות
נכתב בזקנתו קוד עלייתו ,ואילו פירושו על ויקרא ,במדבר ודברי נכתב באר ,והרי
לשיטתו הדרשה היא לאחר הפירוש ,והיא בברצלונה! אמנ ,כבר הוכיח מ' סבתו במאמרו
'הוספות רמב" לפירושו לתורה' )לעיל ,הערה  ,(33בדיונו על מקו כתיבת הפירוש וזמנו
ושכללו
)עמ'  ,(124119שהפירוש התפרס עוד בהיותו בָ +רגו ,שני הרבה לפני העלייהִ ,
והשלימו לעתי ,ומאר ישראל רק שלח את הוספותיו )ראה לעיל ,הערה  .(33ובזה יש סיוע
להקדמה היחסית של הפירוש לדרשה .מאחר שדברי רמב" בדרשתו בנוגע לסוגיה שבה
עוסק מאמרי זה ,נראי כמאוחרי לדבריו בפירושו לתורה בנוגע לאותה סוגיה ,כפי שיוסבר
למעלה בהמש  ,אני נוקט מתחילה תיאור כרונולוגי שלפיו הדרשה מאוחרת לפירוש.
 .42כל הקטע המצוטט לא נמצא בכתבי היד הספרדיי שנזכרו לעיל בראש הערה  ,40ורובו
המוחלט של הקטע המצוטט לא נמצא במהדורות הנדפסות שעד מהדורת הרב שעוועל ועד
בכלל ,אלא מיעוטו בלבד ,על פי מה שנדפס בדפוס הראשו שציינתי בהערה ש .וראה :א'
קופפר' ,תשלו דרשת הרמב" "תורת ה' תמימה" לפי כתביד אסקוריאל' ıÈ·¯˙ ,מ ,תשל"א,
עמ'  ,8364בתחילת מאמרו .ש סקר קופפר את תולדות הדפסתה של הדרשה ,ועמד,
בעקבות חכמי קודמי ,על חסרונותיה הניכרי של המהדורות הנדפסות עד ימיו ,לרבות
מהדורת הרב ח"ד שעוועל )המועתקת ממהדורת יעללינעק השנייה( .הוא הוציא אפוא את
חלקה המסיי של הדרשה על פי כתב יד אסקוריאל ,ספריית ס לורנצו .G-IV-17/11 ,הקטע
המצוטט למעלה מצוי בהשלמת הדרשה שפרס קופפר .אי להטיל ספק במקוריותה של
השלמת הדרשה ,שכ המעיי במהדורות הנדפסות ,כגו מהדורת שעוועל ,מוצא לקראת
סופה שברי משפטי חסרי מוב .לדוגמה :לעניי הקטע המצוטט למעלה הנוגע לאברה,
נמצא במהדורתו )עמ' קעד; וכ הוא א במהדורת יעללינעק הראשונה ,עמ' " :(33התחיל
בספור אברה בעני ההשגחה על השכר והגמול ,והתחיל לספר קורותיו וללמד מעלתו
בעשר נסיונות ...כי בזה יתעוררו הלבבות לבוראÈÎÏÓÏ ÌÈÓÈ‰ È¯·„ ¯ÙÒ· ·Â˙Î˘ ÂÓÎ ,
 ."Ï‡¯˘Èהמקטע המודגש סתו לגמרי בהקשרו ,ולאחר עיו בהשלמת הדרשה מתברר כי
לפניו הושמט קטע ארו מאוד .מקוריות השלמת הדרשה חזרה ונתבררה ע גילויו של כתב
יד מוסקבה ,הספרייה הלאומית ,אוס גינצבורג  ,1323כפי שפרס הרב י"י זילברליכט,
'דרשת הרמב" תורת ה' תמימה' ÔÂ¯Â˘È ,טז ,תשס"ה ,עמ' תרזתרכח .ועוד ,מסתבר שהדרשה
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אברה שמאע
נסיונות43...

ואחר כל זה התחיל בתולדת ש לספר בייחוס אברה' אבי' ...שעמד בי'
והג' הרעב 44,שהוצר עוד לצאת ממקו מושבו וסבל היוקר והרעב קוד יציאתו.
ושני בשרה ,אחד בפרעה ואחד באבימל ,ומכא 45הארי בעני שרה ופרעה להודיע
הנסיו והנס.
46
ועוד יש בו סוד מקיי דברי' רבי' בתורה ...ולמה הארי כל כ במעש' האבות...
אבל מצאתי ב'ב' רב' עני מתיר 47כל זה ,אמרו :כל מה שאירע לאבות סימ' לבני 48,

.43

.44
.45
.46
.47
.48

בשלמותה עמדה לפני הרשב" ,שכ הקטע בעניי הניסיונות שנתנסה אברה ,שחלקו
מצוטט למעלה ,נרמז בספר  ,ı"·˘¯‰Ï ˙Â·‡ Ô‚Óלפסיא תרט"ו ,עז ע"אע"ב )ובמהדורת
זייני ,ירושלי תש"ס ,עמ'  ,(331בפירושו לאבות פ"ה מ"ג ,בעניי מניי עשרת הניסיונות:
"...ויש להוציא זה ולהכניס תחתיו לקיחת שרה בית אבימל  ,וכ כתבה רבינו משה בר נחמ
בדרשה שלו )אמר אהר יעללינעק :הרב המחבר רמז על דרשת תורת ה' תמימה אשר
הדפסתי בשנת תרי"ג לפ"ק(" .ושי לב למה שהעיר א' יעללינעק המהדיר ,א על פי
שבמהדורתו משנת תרי"ג ,שאליה רמז ,לא נמצא הקטע הנדו .לאחרונה יצאו שתי מהדורות
שלמות של הדרשה .האחת – י"מ דביר‰ÚÈÙÂÓ ,‰ÓÏ˘‰ ‰ÓÈÓ˙ '‰ ˙¯Â˙ Ô"·Ó¯‰ ˙˘¯„ ,
 ,„È È·˙Î ‰˘ÓÁ ÈÙ ÏÚ ˙˜Â˙ÓÂ ‰ÓÏ˘ ‰Â˘‡¯Ïירושלי  ;2006זוהי מהדורה מהודרת,
מנוקדת ומבוארת ביאור קצר ,שיש בה מבוא וסקירה מפורטת מאוד של תולדות הדפסת
הדרשה ,וכ של מצב כתבי היד שלה המצויי בידינו )עמ' זיא( ,אבל אי בה מדור סדיר
ומלא של חילופי נוסחות .המהדורה השנייה היא מהדורת א"א סופר שהזכרתיה לעיל
בהערה .41
ההעתקה שלמעלה היא על פי תצלו כתב יד מוסקבה ,שבמכו לתצלומי כתבי יד )תקליטור
 ;(26בהערות אביא חילופי נוסח נבחרי על פי העתקתו של קופפר מכתב יד אסקוריאל,
בלא ציו מפורש לכתב יד זה .חילופי על פי עדי אחרי יצוינו במפורש.
במאיר )לעיל ,הערה  ,15עמ'  (139הזכירה מדרש זה )שמקורו באבות דרבי נת נו"א פל"ג,
מהד' שכטר עמ'  ;9594נו"ב פל"ו ,עמ'  ,94ובמקבילות רבות ,על פי משנת אבות פ"ה מ"ג(
כמקור שעליו חלק רמב" בפירושו ,אול לא הזכירה שרמב" עצמו ,בדרשת תורת ה'
תמימה ,הזכיר א הוא מדרש זה והסכי אליו.
והג' הרעב[ והנסיו הג' ויהי רעב.
ומכא[ ואחר.
סוד[ דבר נסתר.
מתיר[ בדפוס ראשו ,קושטאנדינא שמ"ב" :מתר" ,וממנו בדפוסי שאחריו "מתר".
כפי שכבר העיר שעוועל במהדורתו )לעיל ,הערה  ,42עמ' קעד( ,לא נמצא ניסוח כזה
בבראשית רבה לפנינו ,והאפשרות שהעלה ש שמקורו בתנחומא אינה מסתברת .אפשר
כהצעתו האחרונה ,שזו פרפרזה של המאמר שהביא ַבפירוש )ראה לעיל ,הערה  ,(6אול
מסתבר יותר שכוונתו למאמר "את סימ לבני " ,החוזר בווריינטי שוני כמה פעמי
בבראשית רבה ,כגו בפרשה נד ה ,מהד' תיאודוראלבק עמ'  .583ראוי לציי את חילו
הלשונות בפרשה מח ז ,עמ'  ,482שבכתב יד וטיק ) 30ראה לעיל ,הערה  (26נכתב" :את רמז
לבני " ,ואילו בכתב יד לונדו ,הספרייה הבריטית ) ,Add. 27169מרגליות  (340נכתב" :את
שבפירוש – "ורמז
סימ לבני " .ג רמב" משתמש בשני לשונות אלה ,כגו ברישא הנדונה ַ
אליו" ,ואילו ַבדרשה – "סימ לבני" .במסגרת מחקר שיטתו הטיפולוגית של רמב" חשוב
לעמוד על מונחיו ועל מקורותיה.
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כאלו הוא אומ' 49שהיה ה'ב'ה' רוצה להודיע לנביאיו העתיד לבא עליה ועל זרע ,
והיה מוציא העני מ הכח אל הפעל בה להיותו שריר וקיי .
50
ודע כי אברה' אבי' חטא בשוגג כשאמ' על שרה אחותי היא ,כי היה לו לבטוח בש
ולא למסור אשתו הצדקת 51לג"ע .ועל כ נגזר עליו שישתעבדו בניו ת' שנה .ואברה
לא הבי על מה נענש ,וחזר ועשה כ ע אבימל ,מ"מ נגזר על זרעו שעבוד ת' שנה
באותו מקו וביד אותו מל .וכאשר באה לידו בעני רעב ,כ בניו ירדו ש ברעב.
וכאשר נלקחה מדר סכנה 52בכבוד 53,דכת' ויהללו אותה לפרע' 54,כ באו ש בניו
בכבוד .וכאשר נענש המל בנגעי' להוציאה ,כ נענשו המצ' על בניו בי' מכות .וכאשר
הוציא על כרחו וא"ל קח ול 55,כ אמ' לבניו קומו צאו וג' .וכאשר אמ' ויצו עליו
פרע וג ,כ כתי' ותחזק מצ' וג' .וכאשר כת' בצאתו ואבר כבד מאד וג' 56,כ יצאו
בניו בכלי כס וכלי זהב ושמלו' וצא ובקר .וכאשר כתי' ויל למסעיו וג עד אל מקו
המזבח ,כ הלכו בניו שנ' אלה מסעי בני יש' ...הנה מעשה אברה' כלו רמז וסימ'
לגלות מצ'57.

ניכרי הבדלי בי דבריו בפירוש התורה לבי דבריו בדרשתו .מצד אחד משתק
כא רצונו של רמב" להרחיב את ביטויי עמדתו הביקורתית ונגזרותיה אל מעבר
למסגרת הצרה ,ולטעמי החריגה ,שבה היו נתוני בפירושו לתורה ,ולכ כתב
בדרשה" :ואברה לא הבי על מה נענש ,וחזר ועשה כ ע אבימל" ,ובזה תיר את
הקושי היא זה שנה בחטאו .אלא שמצד שני ,ובזה העיקר ,רמב" ממת באופ
מהותי את עמדתו :לשיטתו בדרשה ,הרעב והירידה מצרימה "שהוצר ...לצאת
ממקו מושבו" ,ה הניסיו השלישי מתו העשרה שנתנסה בה  .Ì‰· „ÓÚÂומה
שאירע לו מהווה סימ מטרי לבני ,פרהפיגורציה אלוהית יזומה" ,שהיה ה'ב'ה'
רוצה להודיע לנביאיו העתיד לבא עליה ועל זרע" .ובכלל משמע הבסיסי 58של
פרהפיגורציות אלה )וכדבריו בפירושו על י"ב ,ו ,שציטטתי למעלה( ,הוא היות
מוציאות "העני מ הכח אל הפעל בה להיותו שריר וקיי" .סו דבר נמצא ,שמצד
אחד ,רמב" בדרשתו מאמ את פירושו לעניי החטא המוסרי ,וא מתבטא בלשו
חרי יותר" :כי היה לו לבטוח בש ולא למסור אשתו הצדקת לגילוי עריות" .מעתה,
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58

כאלו הוא אומ'[ וכ הוא.
על שרה אחותי היא[ לשרה אמרי נא אחותי את.
הצדקת[ ליתא.
מדר סכנה[ דר שררה.
הדל"ת תלויה בקצה השורה.
לפרע'[ אל פרעה.
קח ול [ הנה אשת קח ול .
וכאשר כת' בצאתו ואבר כבד מאד[ וכאשר יצא אברה בכס ובזהב.
מצ'[ ראשו.

ולא כדר אות חוקרי הסבורי שזהו מוב נוס על המוב הפרה פיגורטיבי הבסיסי.
בדברי אלה דנתי לעיל בהערה .21
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לא רק "הביא אשתו" ,כלשונו בפירוש ,אלא 'מסר אשתו' ,כעי לשונו בדרשה; ולא
רק "מכשול עו" כא ,כלשונו בפירוש ,אלא "גילוי עריות" ,בלשונו בדרשה .אול
מצד שני ,רמב" נסוג לגמרי מביקורתו הנוגעת לחטא הדתי שבעזיבת הארֵ .מעמדה
מסויגת זו א נגזר עונש שונה :בעוד שבפירוש כתב "נגזר על זרעו  ,"˙ÂÏ‚‰כעונש
מדוד באותה מידה כנגד חטא הירידה ,הרי שבדרשה כתב "נגזר עליו ˘ Â„·Ú˙˘Èבניו
ת' שנה ...שעבוד ת' שנה באותו מקו וביד אותו מל" ,כלומר עצ גלות מצרי
אינה עונש על מעשה אבר היורד ,אלא דווקא השעבוד ש ,שהוא עונש על מסירת
אשתו לגילוי עריות59.
הדעת נותנת ,שאמנ בשעה שהוסי לפירושו את הסיפא על שני חלקיה – ה
המוסרי ,שהיה בעיניו מוצק יותר ובו פתח ,ה הדתי ,שהיה בעיניו פחות מוצק ובו
סיי – כהשערתי למעלה ,סבר רמב" שנית לקיימה בדוחק ע הרישא שהייתה
כתובה מכבר .אול נראה שדעתו לא נחה בכ ,והוא חש בסתירה שבי הרעיו על
אודות הסימ האלוהי המקדי והיזו לבי הרעיו שהירידה היא חטא .רמב" שלל
אפוא בדרשה את האפשרות שמעשה חטא ישמש כרמז מקדי ,ואי הוא יכול שוב
לראות בו פרהפיגורציה דטרמיניסטית מטרימה .לטעמו בדרשה ,מאורעות האבות
משמשי סימ לבני דווקא כשהאבות נפעלי במאורעותיה מאת האל.
מכא מתבאר פרט מרכזי נוס :במסגרת פירוט פרטי ההקבלה שבי הסיפורי
ניכר הבדל בי דבריו בפירוש לבי דבריו בדרשה .בפירוש תפס את לקיחת שרי לבית
פרעה כפרהפיגורציה של גזרת פרעה "וכל הבת תחיו" .זאת בניגוד בוטה לדרשה,
שבה כתב" :וכאשר נלקחה מדר סכנה בכבוד ,דכת' 'ויהללו אותה לפרעה' ,כ באו
ש בניו בכבוד" .בדרשה העדי אפוא רמב" לחלק את הסצנה ,להתעל מתכלית
לקיחתה של שרי לגילוי עריות ,ולהתמקד בסיבת לקיחתה ,הילול יופייה למל .דומני
שהדבר נובע מאותה נסיגה עצמה שנסוג רמב" מ הפירוש ,שהרי לטעמו בדרשה לא
ייתכ לתפוס חטאי אנוש כרמזי מטרימי ,ועל כ שוב לא נית לתפוס את לקיחת
שרי לגילוי עריות ,שנגרמה מחטאו של אבר ,כפרהפיגורציה אלוהית כלל .על כ
התמקד רמב" רק בסצנת ההלל הקודמת ללקיחתה ,והקביל אותה אל הירידה
מצרימה בכבוד.
לקראת סיו הדיו אעיר ,שניתוח היחס בי דבריו בפירוש לבי דבריו בדרשה,
העמיד על כ שדבריו בדרשה הרמוניי יותר ,וה נעדרי אותו המתח שאפיי את
הפירוש .זאת ה בהרחבת הערכת החטא המוסרי אל סיפורי אבימל ,ה בצמצו
 .59אני שולל את האפשרות שכביכול מושבה של הדרשה בחיי ,כדרשה הנדרשת בבית הכנסת,
היא שגרמה לשורת ההבדלי הנדוני .ראשית ,ג הפירוש לתורה לא היה נחלת מעטי,
וכמות כתבי היד הגדולה של פירושו תעיד על כ  .שנית ,אילו ביקש בדרשתו ללמד זכות
ולרכ את חטאי האבות ,מדוע החמיר בניסוח חטא מסירת אשתו לגילוי עריות .שלישית,
שורת ההבדלי ,לרבות הבדל נוס שאציג בסמו בהמש  ,מעידה על שיטה עקבית.
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הערכת ממדי החטא לחטא המוסרי בלבד ,וה בהתאמה המחודשת של פרטי
ההקבלה שבי סיפור האב הרומז לבי סיפור הבני הנרמז .כל זה תומ אפוא
בהערכה הכרונולוגית המאחרת את הדרשה לפירוש ,וכדר הצגת הדברי שנקטתי
לעיל60.
Á
למיטב ידיעתי ,לא הזכירו החוקרי מקור זה שבדרשת תורת ה' תמימה ,שממנו
ניכרת נסיגה של רמב" מביקורתו על אבר .זאת ,למרות העיסוק המחקרי הרב
יחסית ,ה בתפיסת ההיסטוריה של רמב" בכלל ,ובמובניו של הרעיו שמאורעות
האבות ה סימ לבני ,ה בפירושיו על בראשית י"ב בפרט 61.יש לשקול את
השלכותיו של הניתוח שהצעתי על שאלת תפיסת ההיסטוריה והפרשנות
הטיפולוגית של רמב" ,על שאלת היק תחולתו של הרעיו בדבר מאורעות האבות
כסימ לבני ,על שאלת מקורותיו של רעיו זה ,ובעיקר על שאלת מהותו של רעיו
זה ,וכבר רמזתי לעיל שלדעתי החוקרי נטו להרחיבו יתר על מידתו ,אפילו בתו
גבולות פירוש רמב" לתורה 62.בחינה כזו מחייבת ניתוח פילולוגי מפורט של כל
המקומות שבה עשה רמב" שימוש ברעיו זה ,והעמדת מסכת אפיוני
מ0גת דברי רמב" בטרמינולוגיה
טרמינולוגיי ותוכניי של רמב" עצמוַ .ה ָ
פילוסופית מקובלת היא חשובה מאוד ,וא במאמר זה לא התנזרתי מדר זו; אול
היא עלולה לגרו להרחבה או להצרה של תחומי הרעיונות ,במיוחד בעיבורו של
התחו63.
המסקנות שהוצעו א מעודדות את העיו בהקשרי נוספי שבה הביע רמב"
עמדה ביקורתית מוסרית 64,ואולי נית יהיה להתחקות על תהליכי כוללניי יותר
בנוגע למרכיב פרשניהגותי זה בעולמו.
סוגיה רחבה נוספת שיש לעורר בה עיו ,היא היחסי בי דברי רמב" בפירושו
לתורה ,בזיקה למהדורותיו שיצאו מתחת ידיו 65,לבי דבריו בדרשת תורת ה' תמימה,
שכ לדרשה זו זיקות רבות לפירוש ,וכפי שהוצג למעלה.
.60

.61
.62
.63
.64
.65

מסתבר שרמב" לא תיק את הדברי במהדורה האחרונה של פירושו )ראה לעיל ,הערה ,(33
שכ תיקונ היה מחייב בעיקר מחיקה של מחצית הסיפא ,והוא נמנע ממחיקות ,שסיכויי
קליטת בעייתיי.
ראה לעיל ,הערות .20 ,15 ,13
ראה ג הערות .21 ,18 ,17
ראה הערות .48 ,21
כביקורתו על שרי ואבר בעינוי הגר ,ראה פירושו על ט"ז ,ו ,ואולי א ביקורתו על לוט
בהצעת בנותיו לאנשי סדו ,ראה פירושו על י"ט ,ח.
ראה לעיל ,הערה .33
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Ë
לסיכו :להשערתי ,בשלב ראשו לא ראה רמב" כל פג בהתנהגותו של אבר,
ושלב זה משתק ברישא של פירושו לבראשית י"ב ,י ,ובמקומות נוספי בפירושו.
בשלב שני ,מטעמי הנובעי מהכרתו המוסרית ,ייחס לו רמב" כפליי בחטאותיו:
הכשלת אשתו וירידתו מצרימה .שלב זה מפורש בסיפא של פירושו לפסוק הנזכר,
ורמב" סבר לקיימו בדוחק ע הרישא .בשלב שלישי ,המשתק בדרשתו ,חזר בו
רמב" מלייחס לאבר חטא בירידתו מצרימה ,וצמצ את ביקורתו להכשלת אשתו
בלבד.
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