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 עם לבן הוא ארםיעקב ברית 

יָּה ְלֵעד ֵביִני ּוֵביֶנָך: ה ְוהָּ תָּ אָּ ה ְבִרית ֲאִני וָּ ה ִנְכְרתָּ ה ְלכָּ ה: ְוַעתָּ ֶבן ַוְיִריֶמהָּ ַמֵצבָּ ן ְיַגר  ...  ַוִיַקח ַיֲעֹקב אָּ בָּ א לֹו לָּ ַוִיְקרָּ

א לֹו ַגְלֵעד: רָּ א ְוַיֲעֹקב קָּ ֲהדּותָּ ן ַהַגל ַהֶזה עֵ  שָּ בָּ א ְשמֹו ַגְלֵעד:ַויֹאֶמר לָּ רָּ ִאם ְתַעֶנה ֶאת  ... ד ֵביִני ּוֵביְנָך ַהיֹום ַעל ֵכן קָּ

נּו ְרֵאה ֱאֹלִהים ֵעד ֵביִני ּוֵביֶנָך: ִשים ַעל ְבֹנַתי ֵאין ִאיש ִעמָּ ִני ...  ְבֹנַתי ְוִאם ִתַקח נָּ ה ִאם אָּ ה ַהַמֵצבָּ ֵעד ַהַגל ַהֶזה ְוֵעדָּ

ה:לֹא ֶאֱעֹבר ֵאֶליָך  עָּ ה ַהזֹאת ְלרָּ ה לֹא ַתֲעֹבר ֵאַלי ֶאת ַהַגל ַהֶזה ְוֶאת ַהַמֵצבָּ ם  ֶאת ַהַגל ַהֶזה ְוִאם ַאתָּ הָּ ֱאֹלֵהי ַאְברָּ

ק:  ִביו ִיְצחָּ ַבע ַיֲעֹקב ְבַפַחד אָּ חֹור ִיְשְפטּו ֵביֵנינּו ֱאֹלֵהי ֲאִביֶהם ַוִישָּ  1. ( נג- מד  בראשית לא)ֵואֹלֵהי נָּ

 אלוהי אברהם ואלוהי נחור –פרשת ויצא ז, עד ט בראשית רבה

 חול, אלהי אביהם  -קודש, ואלהי נחור    -אלהי אברהם  "אלהי אברהם ואלהי נחור ישפטו בינינו אלהי אביהם".  

 2.משמעו קודש וחול -

 על הפסוקאבן עזרא 

 ,ר אבי אביוט בינינו אלהי אבותינו. יעקב אמר על אלהי אברהם, ולבן אמר על אלהי נחווכל אחד אמר ישפ

 3.וכן העיד יהושע .בודת גילוליםשהיה עובד ע

 שכל טוב )בובר( בראשית פרק לא  

להיותם שופטים ביניהם:   עבודה זרהחול, כך שיתף אותו רשע שם שמים ל  -  ואלהי נחור  ;קודש  –  אלהי אברהם

עקב בפחד אביו וישבע י"כל כך היה דוחקו בדברים עד שנשבע לו: . אלהי אביהם. משמע קודש ומשמע חול

ולכך  4.במלך מלכי המלכים הקב"ה שמפחדו פרחה נשמת אביו יצחק על גבי המזבח וחזרה לו בטלליו -" יצחק

, ושלא להזכיר מכל מה שאמר לבן, שלא לשתף שם בודה זרהשינה לו לשון השבועה שלא יראה עליו כמודה בע

כך פירש   .אלהי אביו של אברהם ופחד יצחק  אלהי אבי אברהם ולא  :לה אמר לויוכן בתח  .הקודש עם שם החול

 5.לו שלא יראה עליו כמודה באלהי אבותיו אשר בעבר הנהר

 
בריחתו של יעקב מלבן והמרדף של לבן אחרי יעקב מסתיימים, לכאורה, במעין הסכם 'שביתת נשק', כולל התווית קו גבול מסומן.  1

דיבר גם דיבר: "מה פשעי מה חטאתי כי  , לאחר שמקודם יעקב, בתוכחתו ללבןהעיקרי בגיבוש הסכם זהנראה שלבן הוא המדבר 
. בתגובה להצעת לבן לעגן הסכם זה בברית, יעקב נענה ויוזם את הקמת המצבה והגלעד )שני דברים שונים?(. למעשה דלקת אחרי"

ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֵואֹלֵהי ָנחֹור ִיְשְפטּו הקמת הגלעד והמצבה, נלוות הצהרות מחויבויות והשבעה בשם שורשי המשפחה המשותפים: "
אותו . הוא "ַוִיָשַבע ַיֲעֹקב ְבַפַחד ָאִביו ִיְצָחקבשבועה: "וחתימת יעקב  –כפשוטן של מקרא אלה דברי לבן ש –" ֵביֵנינּו ֱאֹלֵהי ֲאִביֶהם

" וכו'  לּוֵלי ֱאֹלֵהי ָאִבי ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ּוַפַחד ִיְצָחק ָהָיה ִלי ִכי ַעָתה ֵריָקם ִשַלְחָתִני: ""פחד יצחק" שהוזכר קודם בתוכחה של יעקב ללבן
ואחרי כל זה טקס זבח ואוכל )בפסוק שלא הבאנו(. מהות הברית ותוכנה הם: קביעת קו הגבול והדאגה למעמדן  .מב(  בראשית לא)

של רחל ולאה, שלבן עדיין מחשיב כבנותיו, היינו הסדרת מעמד הנתינים שנשארו בצד השני. האם זו ברית לשעתה, למספר דורות 
"לי ולניני ולנכדי", בראשית כא כג(, או שמא ברית לשנים רבות קדימה, כאשר בני יעקב יהפכו )ראה הברית בין אבימלך ואברהם: 

 לעם ישראל וצאצאי לבן הארמי לממלכת ארם בגבולה הצפוני של ממלכת ישראל?
למחוק   משמע שמותר למחוק, חול וקודש מן הסתם אסור  –משמע שאסור למחוק, חול    –או בנוסח אחר: משמש קודש וחול. קודש    2

חול; אלהי    - דש; ואלהי נחורוק - אלהי אברהםלחומרה וכך זכה תרח. אך במסכת סופרים פרק ד הלכה ז מצאנו דעה אחרת: "
)ולפיכך כנראה יש גם נוסחאות אחרות בבראשית רבה, ", שהרי תרח הוא אביהם של אברהם ונחור ועבד עבודה זרה.  חול  -  אביהם

הלכה ד במסגרת רחבה יותר של אזכורים של שם מסכת ספר תורה פרק ד בלשון חול(. כך גם שלפיהן גם שם: אלהי אביהם הוא 
דש והשני חול. אלהי ודש והשני חול. ואדני האדנים, הראשון קוכי ה' אלהיכם הוא אלהי האלהים, הראשון קאלוהות בתורה: "

כשיטה זו של   ."דשורבי ישמעאל אומר ק  .דש וחולודש. ואלהי נחור, חול. אלהי אביהם, חול. אלהים לא תקלל משמש קואברהם, ק
ניתן   "אביהם" משמש חול וקודש-שמדרש בראשית רבה  את שיטת  מסכת סופרים והלכות ספר תורה, נוקט רש"י בפירושו לתורה. ו

ארץ כנען אולי להבין ע"י התבוננות עמוקה יותר בדמותו ומעשיו של תרח, שהחביא את אברהם וגונן עליו מפני נמרוד ושיצא ל
על זכויותיו של נחור אליו  ,בפרשת וירא בית נחורדברינו גם ראה  בפרשת לך לך. תרח סבנובשל מעשיו של אברהם. ראה דברינו 

 שולח אברהם למצוא אישה ליצחק ומכנה אותה "ארצי ומשפחתי".
היפות   ", עליו באות כל הדרשותיֶהםֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֵואֹלֵהי ָנחֹור ִיְשְפטּו ֵביֵנינּו ֱאֹלֵהי ֲאבִ בקריאה פשוטה של המקרא, מי הוא שאומר: "  3

ַוֹיאֶמר : "שאנו קוראים בהגדה ב יהושע כדמפסוק שבהערה הקודמת? לבן הארמי! אך אבן עזרא לא אוהב את הרעיון הזה ונעזר ב
ַע ֶאל ָכל ָהָעם ֹכה ָאַמר   , "ַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור ַוַיַעְבדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִריםֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ְבֵעֶבר ַהָנָהר ָיְשבּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם תֶ   ה'ְיהֹושֻׁ

ולבן היה מאמין : "פירוש רד"ק על הפסוק  גםלאלהי אביו. ראה  )ואמר(  כל אחד התכוון  משותפת ללבן וליעקב.  היא  לומר שהאמירה  
 ."כל אחד נשבע באמונתו...  בהם

א שאיתנו בכתיבה וטרם זכינו להשלימו(. מה שמעניין הוא איך נודע דבר זה כמדרשים שיצחק מת בעקידה וחזרה נשמתו. )נוש 4
 בפרשה זו. ני המקום במדרש ובפיוטאבליעקב? ראה דברינו 

שמחדד את גישת לבן מול גישתו של יצחק באלוהויות השונות שבפסוק: ספורנו  לבן דוחק ביעקב לשבועה משותפת. ראה גם פירוש    5
רח כי אמנם אלהי נחור היה אלהיו של ת ,אין לך ְלָמֵאן מה שיחדתי לדיין אלהי נחור עם אלהי אברהם :אלהי אביהם. אמר לבן"

וישבע יעקב בפחד אביו יצחק. שיצחק אינו בן תרח ונשבע שאלהיו של יצחק לבדו ישפוט אם  שהיה אביהם של אברם ושל נחור:
 לא רצה להזכיר הקב"ה אחר החול שהזכיר לבן". –". ראה גם פירוש חזקוני: "וישבע יעקב בפחד אביו יצחק יבגוד

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%AA%D6%BC%D6%B6%D7%A8%D6%B7%D7%97-%D7%A1%D6%B8%D7%91%D6%B5%D7%A0%D7%95%D6%BC1
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%A8
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%a9-%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%95%d7%98
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%a9-%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%95%d7%98
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%a9-%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%95%d7%98
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 נ-מחפסוקים  לא, פרק  144בראשית רבתי פרשת ויצא עמוד 

 .המצבה הרימות אתה והגל עשו בניך בצוויך  6מצבה והגל.  :ב' דברים יש כאן  :. א"ל לבן"הגל הזה עד ביני ובינך"

כך אני מבקש שיהיו משמשין ב' עדויות. הגל הזה יהיה עד ביני וביניך שאתה לא תרע לי  ,בריםכשם שהם ב' ד

למה  7.ולא לבני, ואני לא ארע לך ולא לבניך, וגם בניך ובני יעמדו בברית הזה. והמצבה תקרא את שמה מצפה

 8."אמר וגו' אם תענה והמצפה אשרדא הוא דכתיב: "יצף ה' ביני וביניך, שלא תרע לבנותי ולבניהן, ה ?כן

בראשית כב )  "ויירש זרעך את שער אויביו"  :ב"ה לאברהם ויצחקקיודע אני שנשבע ה  :. א"ל לבן"עד הגל הזה"

שלא  .לא תתחיל לבוא לארץ ארם לרעה ,שאם איני מתחיל לעבור אליך בארץ ישראל לרעה ,אני מבקש 9.(יז

 10.תחשבני בכלל אויב עד שיודע לך באמת

 ליעזר פרק לופרקי דרבי א

י ְיהּוָדה אֹוֵמר ם   :ַרבִּ ית עִּ ְצָחק ְוַיֲעֹקב. ַאְבָרָהם ָכַרת ְברִּ ם ַעֵמי ָהָאֶרץ, ְוֵאּלּו ֵהן: ַאְבָרָהם יִּ ית עִּ ְשלָשה ָאבֹות ָכְרתּו ְברִּ

ְקנֹות ֵמֶהם ֶאת ְמָעַרת ַהַמְכֵפָלה ְבֶמֶכר טֹוב    ...  ַעֵמי ָהָאֶרץ ְבֵני ְיבּוס לִּ ְשַטר עֹוָלם ַלֲאֻחַזת ָקֶברָאַמר לִּ ְולֹא ...    ּוְבָזָהב ּובִּ

ים ְבלּו ָהֲאָנשִּ מָ ...    קִּ ֵתן ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ֶאת ָכל ָהֲאָרצֹות ָהֵאל, ְכֹרת עִּ יד לִּ ים ֶשַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ָעתִּ נּו ָאְמרּו לֹו ָאנּו יֹוְדעִּ

ים ֶאת   ְשָרֵאל יֹוְרשִּ ְרצֹוָנם ֶשל ְבֵני ְיבּוס. ְוַאַחר ָכְך ָקָנה ֶאת ְמָעַרת ַהַמְכֵפָלה ְבֶמֶכר ְשבּוָעה, ֶשֵאין יִּ ם בִּ י אִּ יר ְיבּוס כִּ עִּ

ְכַתב עֹוָלם ַלֲאֻחַזת עֹוָלם ים. ... ָזָהב ּובִּ ְשתִּ ם ַעֵמי ָהָאֶרץ, ְכֶשָגר ְבֶאֶרץ ְפלִּ ית עִּ ְצָחק ָכַרת ְברִּ ים ָאְמרּו ָאנּו יֹוְד ...  ְויִּ עִּ

ְשָרֵאל ית ֶשֵאין יִּ ָמנּו ְברִּ ֵתן ְלַזְרֲעָך ֶאת ָכל ָהֲאָרצֹות ַהָּללּו, ְכֹרת עִּ יד לִּ ין ֶאת ֶאֶרץ  ֶשַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ָעתִּ יֹוְרשִּ

ים ְשתִּ ם ַעֵמי ָהָאֶרץ, ֶשָאַמר לֹו ָלָבן..  ְפלִּ ית עִּ י יֹוֵדַע ֶשַהָקד  :. ַיֲעֹקב ָכַרת ְברִּ ֵתן ְלַזְרֲעָך ֶאת ָכל ֲאנִּ יד לִּ ֹוש ָברּוְך הּוא ָעתִּ

יב לֹו ַמֶצֶבת ֲאָבנִּ  צִּ ין ֶאת ֶאֶרץ ֲאָרם. ְוהִּ ְשָרֵאל יֹוְרשִּ ית ְשבּוָעה ֶשֵאין יִּ י ְברִּ מִּ יא ֶאת ָבָניו ָהֲאָרצֹות ָהֵאל, ְכֹרת עִּ ים, ְוֵהבִּ

ית ְשבּוָעה ְברִּ מֹו בִּ ד ... עִּ ֵבר  ּוְכֶשָמַלְך ָדוִּ ית ְשבּוַעת ַיֲעֹקב, ַעד ֶששִּ ְפֵני ֹכַח ְברִּ ָרָצה ָלבֹא ְבֶאֶרץ ֲאָרם, ְולֹא ָהָיה ָיֹכל מִּ

יא   11... ֶאת ַהַמֵצָבה ַההִּ

 סימן טובראשית רבה פרשת ויצא פרשה עד 

י " יתִּ ֵנה ַהַמֵצָבה ֲאֶשר ָירִּ ֵנה ַהַגל ַהֶזה ְוהִּ י ּוֵביֶנָךַויֹאֶמר ָלָבן ְלַיֲעֹקב הִּ כזה  :יוחנןמר ר' א –" )בראשית לא נא( ֵבינִּ

 12.שהוא מורה את החנית

 
ַוֹיאֶמר ַיֲעֹקב ְלֶאָחיו ִלְקטּו ֲאָבִנים ַוִיְקחּו  ַוִיַקח ַיֲעֹקב ָאֶבן ַוְיִריֶמָה ַמֵצָבה:מו: " ני דברים שונים כפי שמשתמע מפסוקים מהשאכן,  6

ֶשר  ַוֹיאֶמר ָלָבן ְלַיֲעֹקב ִהֵנה ַהַגל ַהֶזה ְוִהֵנה ַהַמֵצָבה אֲ וכו' ". ראה איך לבן מנכס לעצמו עשייה זו בפסוק נא שם: "ֲאָבִנים ַוַיֲעשּו ָגל 
 פרשת שופטים.ב אהובות או שנואות –מצבות שעשו האבות ואגב אזכור המצבה, ראה דברינו בנושא ". ָיִריִתי ֵביִני ּוֵביֶנָך

", אלא שמדרש זה וכן גם פירוש רד"ק מזהים את המצפה עם המצבה. אך ַהִמְצָפהבנוסף למצבה ולגלעד יש לכאורה דבר שלישי: " 7
וכו' ", משתמע שהוא שם המקום.   ַוַיֲעֹבר ֶאת ִמְצֵפה ִגְלָעד: "כט  שופטים יאמפירוש רש"י שמזכיר את אזכור המצפה במלחמת יפתח,  

 יפתח עבר את הגבול בין צאצאי יעקב וצאצאי לבן )שאינן מבנותיו(? לאו דווקא. שם מדובר במלחמה עם עמון.האם 
עד  .סתריאלא כי נ ,כי יסתר אין כתיב כאן :והמצפה אשר אמר יצף ה', א"ר אבהו: ")מובא להלן( וכלשון מדרש בראשית רבה עד יד 8

 ". המצפה צופה ומציפה את נסתרות העתיד.נו רואים זה את זהמכאן ואילך אין א ,כאן היינו רואין זה את זה
 . אבל בברכה שם גם: ",בפרשת ויראעליה הרחבנו כאמור  בית נחורהברכה מיד לאחר העקדה. ולאחריה באה פרשת  9

עיקרה של הברית הוא כאמור התווית קו גבול ברור בין ישראל לארם. אלא שכבר בנוסח זה טמון זרע האיבה בין צאצאי לבן  10
 -". אתה יעקב, אומר לו לבן תזכור שאנחנו משפחה )חותן או לא חותן?( שלא תחשבני בכלל אויב עד שיודע לך באמתויעקב: "

במריבה ויבוא בשערי ארץ ישראל, מה אז? ואפרופו אזכור הפסוק: "וירש זרעך את אתה לא תתחיל. אבל אם מישהו מארם יתחיל 
שער אויביו", יש כאן 'התכתבות' מעניינת עם המקבילה בברכת לבן ובתואל כאשר הם משלחים את רבקה עם העבד, בראשית כד 

". כאילו לבן אומר כאן ליעקב: אנחנו ְרָבָבה ְוִייַרש ַזְרֵעְך ֵאת ַשַער ֹשְנָאיו ַוְיָבֲרכּו ֶאת ִרְבָקה ַוֹיאְמרּו ָלּה ֲאֹחֵתנּו ַאְת ֲהִיי ְלַאְלֵפיס: "
שברכנו את רבקה בתנו/אחותנו, היא אמך, שיירש זרעה את שער שונאיו או אויביו, איננו בכלל האויבים שהקב"ה מזכיר בברכתו 

למצוא לו אישה )רש"י בראשית כב כ(. אנחנו בוודאי   לאברהם, אנחנו המשפחה שאחרי שיצחק ניצל מהעקידה שולח אליה אברהם
 .יח( בראשית כב" )ְוִהְתָבֲרכּו ְבַזְרֲעָך ֹכל גֹוֵיי ָהָאֶרץויירש זרעך שער אויביו": ""לא פחותים מהברכה שבאה בצמוד לפסוק: 

סמוכים לגבול איתם היו חיכוכים יעקב איננו הראשון לכרות ברית עם "עמי הארץ", אלה שבתוך גבולות ההבטחה ואלה השכנים ה  11
 קניית מערת המכפלהרבים היכן עובר הגבול. מדרש זה מפתיע בגישתו 'הפתוחה' כלפי עמי האזור, וכבר הזכרנו אותו בדברינו 

ביום ירושלים. כאן רק בקשנו להראות שיעקב אינו הראשון,   קניית הר הביתבפרשת וירא וכן    הברית עם אבימלךבפרשת חיי שרה,  
יש לו תקדים מאבותיו, יש לו על מי לסמוך. בריתות אלה הקשו מוסרית על מלכי בית ראשון ודוד בראשם במלחמותיהם וכיבושיהם, 

 שנזכר במשפט האחרון לעיל. משפט זה יביא אותנו למדרש הסמוך.כפי 
נעיצת החנית בקרקע כסימן של הנחת כלי מדובר בניצחון, או ההפך, כסימן להאם מדובר בהנפת החנית כסימן שתם הקרב  12

שכל הו. ראה מדרש  המלחמה בצד ונטישתם. אבל השורש יר"ה יכול לבוא גם במובן רך יותר של ללמד או להראות, להצביע על מש
ויאמר לבן ליעקב הנה הגל הזה. שעשיתם: והנה המצבה. שהרימותי בידי: ואשר יריתי ביני ובינך. : "טוב )בובר( בראשית פרק לא

א"ר יצחק כזה שמורה את החנית, וזה שכבר דרשינן שרוב בריתות אינן נכרתין אלא ע"י דבר מופלג, כמו ברית של בין הבתרים, 
הגל ומצבה, וברית חורב ע"י החציית הדם, וברית התורה שעל שתי הלוחות, וברית יהוידע ע"י החציית הדם, וברית   וברית זה שע"י

אפס כי עיקר המלה כדברי ר' יוחנן לשון יריית פינתה,   .להודיע כי לבן הרימה,  יריתי. תרגם אונקלוס דאקימת.  ירמיה ע"י בתרי העגל
שמות יט יג(, ירה בים )שם טו ד(, ַוֹיאֶמר ֱאִליָשע ְיֵרה ַויֹור )מ"ב יג יז(, או מי ירה אבן פנתה )איוב וכל דומיהן, ודומה לו או ירה יירה )

 ".לח ו(, וכל דומיהן

http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%a6%d7%91%d7%94-%d7%90%d7%94%d7%95%d7%91%d7%94-%d7%90%d7%95-%d7%a9%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%A8
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%A4%D7%9C%D7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%9D-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%9C%D7%9A
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA


 , תש"פ עש"ת ויצא פרשת 
 

 6מתוך    3עמ'  

 

ם ַאָתה לֹא ַתֲעֹבר ֵאַלי ֶאת ַהגַ " י לֹא ֶאֱעֹבר ֵאֶליָך ֶאת ַהַגל ַהֶזה ְואִּ ם ָאנִּ ל ַהֶזה ְוֶאת ֵעד ַהַגל ַהֶזה ְוֵעָדה ַהַמֵצָבה אִּ

 13.אבל אתה עובר לפרגמטיא ,לרעה אין אתה עובר - " )שם שם נב(ַהַמֵצָבה ַהזֹאת ְלָרָעה

: שלהםת  יֹולִּ טֵ ְס אִּ הוציאו לו  ם,  בקש לזנב  .פגע באדומיים  ,בשעה ששלח דוד את יואב לארם נהרים ולארם צובה

ַאל ָתַצר : "שלהםת יֹולִּ טֵ ְס אִּ הוציאו לו ם, בקש לזנב ,פגע במואבים 14.(ג )דברים ב הזה" רב לכם סוב את ההר"

י לֹא ֶאֵתן ְלָך ֵמַאְרצֹו ְיֻרָשה  ֶאת מֹואָ  ְלָחָמה כִּ ְתָגר ָבם מִּ , אמר באותה שעה שלח יואב אצל דוד.  (שם ט  )שםב ְוַאל תִּ

 ותאסטליוהוציאו לו    -, במואביים  "רב לכם: "שלהם  ותהוציאו לי אסטלים,  פגעתי באדומיים ובקשתי לזנבלו:  

מעליו   15ןירֹופֵ ְר ּוהפאלא עמד והעביר    ,דוד כבוד מלכות בעצמובאותה שעה לא נהג  ".  אל תצר את מואב"  :שלהם

אם  ,דולא באתי לכאן אלא ללמ ,רבותי :אמר להם ,ועטרה מעל ראשו ונתעטף בטליתו והלך לו אצל סנהדרין

שלחתי את יואב לארם נהרים ולארם צובה ופגע באדומיים והוציאו לו  16.נותנים אתם לי רשות אני מלמד

)שופטים ועמלק"  ויאסוף אליו את בני עמון: "להיא הם פרצו את הגדר תחווהל -" רב לכם" :שלהם ותאסטלי

הם פרצו הגדר ולא  –" אל תצר את מואב" :שלהם ותוהוציאו לו אסטלי םפגע במואביים ובקש לזנב 17.(יג ג

ְכָתם כתוב: "זהו ש  18,(ה  )במדבר כבאת העם הזה"    ועתה לכה ארה ליוכו'  וישלח מלאכים אל בלעם  "?  להיתח מִּ

ד ְלַלֵמד  ... 19" )תהלים ס א(.ְלָדוִּ

 
גבול של שלום הוא גבול פתוח. לא גבול שרק לא עוברים בו לרעה, אלא גבול שעוברים בו לטובה, לחיי מסחר )פרגמטיא( וכלכלה.   13

שציין רק את הרעה שתימנע ולא את הטוב שיכול על כך ת דברי לבן, או שמא מותח עליו ביקורת דקה האם המדרש מבאר א
, רק שלא תהיה )אחרי שכבר ראה את כוחו של יעקב גם בצד הכלכלי( לצמוח? ואולי באמת לבן לא רצה יותר שום עסק עם יעקב

ֶיש ְלֵאל ָיִדי ַלֲעשֹות ִעָמֶכם יד מה אמר לו ה' או מי משלוחיו: "ביניהם איבה ומלחמה ורק שלא יפגע בבנותיו. ראה דבריו כשהוא מע
". אולי גם לנו די בכך שהארמי לא יאבד את אבי ָרע ֵואֹלֵהי ֲאִביֶכם ֶאֶמש ָאַמר ֵאַלי ֵלאֹמר ִהָשֶמר ְלָך ִמַדֵבר ִעם ַיֲעֹקב ִמּטֹוב ַעד ָרע

 ביכם" כאן הוא חול או קודש? לעיל, "אלהי א 2לשלום. ובהמשך להערה לו ושילך 
ְוֶאת ָהָעם ַצו ֵלאֹמר   ַרב ָלֶכם ֹסב ֶאת ָהָהר ַהֶזה ְפנּו ָלֶכם ָצֹפָנה:: "דברי הקב"ה לעם אחרי כל שנות הנדודים הארוכות במדבר  ראה שם  14

ָשה ְלֵעָשו ָנַתִתי ַאל ִתְתָגרּו...  ַאֶתם ֹעְבִרים ִבְגבּול ֲאֵחיֶכם ְבֵני ֵעָשו ַהֹיְשִבים ְבֵשִעיר   ָבם ִכי ֹלא ֶאֵתן ָלֶכם ֵמַאְרָצם ַעד ִמְדַרְך ַכף ָרֶגל ִכי ְירֻׁ
ת הן מצבות אבן שעליהם יוֹ לִ טֵ סְ אִ . המפגש עם השכנים והקרובים שלנו בכניסה לארץבפרשת כי תצא ראה דברינו ". ֶאת ַהר ֵשִעיר

שנראה בהמשך, כהבטחה שבני ישראל לא יכבשו את  היו חרוטים פסוקים אלה ושמשו "קושאן" בידי בני אדום, ועמים אחרים
 ארצם.

 בגד ארגמן המסמל את המלכות. 15
דוד מוחל על כבודו, לצרכיי ישראל, ובא אצל חכמי הסנהדרין בלי בגדי המלכות שלו. ראה יחסי המלך ובית הדין הגדול בסנהדרין  16

רמב"ם ים. ולעניין יציאה למלחמת הרשות ראה בפרשת שופט מלך לא דן ולא דנים אותופרק ב ועל מקצת מזה עמדנו בדברינו 
אין המלך נלחם תחלה אלא מלחמת מצוה, ואי זו היא מלחמת מצוה זו מלחמת שבעה עממים, ב: "-הלכות א הלכות מלכים פרק ה

ואחר כך נלחם במלחמת הרשות והיא המלחמה שנלחם עם שאר העמים כדי  .ומלחמת עמלק, ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם
מלחמת מצוה אינו צריך ליטול בה רשות בית דין, אלא יוצא מעצמו בכל עת, וכופה   חיב גבול ישראל ולהרבות בגדולתו ושמעו.להר

ובמקרה דנן של מזרח ארץ ישראל . "העם לצאת, אבל מלחמת הרשות אינו מוציא העם בה אלא על פי בית דין של שבעים ואחד
אע"פ   ,ות שכבש דוד חוץ לארץ כנען כגון ארם נהרים וארם צובה ואחלב וכיוצא בהןהארצ: "רמב"ם הלכות תרומות פרק אראה גם  

וכו' ". ועכ"פ, נראה שדוד מוחל   אינו כא"י לכל דבר ולא כחוצה לארץ לכל דבר  ,שמלך ישראל הוא ועל פי בית דין הגדול הוא עושה
. לא באתי וכנראה למד היטב את הרמב"ם מקודם על כבודו, אבל לא על דעתו, ויותר משבא ללמד ולשמוע, בא ללמד ולהשמיע

 ....   אלא ללמוד, אבל אם תרשו לי
מדובר בעגלון מלך מואב שפלש לארץ וכבש את יריחו )"עיר התמרים"( ומשתף בכיבוש זה את עמלק. אל המואבים עוד נגיע מכיוון   17

 ין מיוחד. כידוע דדחוק שהרי לעמלק יש  אחר, הדגש כאן הוא על עמלק, שהוא מצאצאי עשו וחלק מבני אדום. וזה קצת
ותלחץ רגל בלעם אל הקיר )במדבר כב(, הגל הוא הקיר זהו שאומר הכתוב:    –עד הגל הזה  בפרשתנו סימן יג: "  מדרש תנחומאראה    18

 :ובלעם זה לבן שנאמר  .לפי שעבר בלעם את השבועה שנשבע ליעקב שנאמר אם לא תעבור את הגל הזה ואת המצבה הזאת לרעה
" יד העדים תהיה בו בראשונה )דברים יז(  :לכך נפרע הקיר ממנו לפי שהוא העד על השבועה כדכתיב...    ארמי אובד אבי )דברים כו(

ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר. הוא היה הקיר של אבני הגל שעשה יעקב והקימו בינו : "מדרש אגדה )בובר( במדבר פרק כבכך גם 
בנים, שנאמר ויאמר יעקב לאחיו לקטו אבנים )בראשית לא מו(, ואמר עד הגל הזה )שם שם נב(,  לבין לבן, שאמר יעקב לקטו א

". הגל נעשה עד בבלעם שבא מארם לקלל והוא עבר הברית שעבר אותו גל לרעה לו, לכך לקה ברגלו, והוא היה חיגר ברגלו אחת
ר שלו לו סתם לארם, אלא ללבן. הוא לבן שכרת את עם בלעם יש לנו חשבון מיוחד והמדרש חוזר ומדגיש את הקש את ישראל.

הברית עם יעקב ומספר דורות לא רב אח"כ, בא בלעם מצאצאיו ומפר את ההברית בעד בצע כסף. אגב, בלעם עפ"י המדרש כבר 
 .ואת קמואל זה בלעם: "ילקוט שמעוני פרשת בלק רמז תשסהנזכר בפרשת בית נחור שלאחר העקידה בסוף פרשת וירא. ראה 

 ".שקם כנגד אומתו של אל ?ולמה נקרא שמו קמואל
ְבַהצֹותֹו  ַלְמַנֵצַח ַעל שּוַשן ֵעדּות ִמְכָתם ְלָדִוד ְלַלֵמד:מכאן ואילך מתמקדת הדרשה בשני הפסוקים הראשונים של פרק ס בתהלים: " 19

. שדוד לימד את הסנהדרין מתי מחויבות "ם ְבֵגיא ֶמַלח ְשֵנים ָעָשר ָאֶלףֶאת ֲאַרם ַנֲהַרִים ְוֶאת ֲאַרם צֹוָבה ַוָיָשב יֹוָאב ַוַיְך ֶאת ֱאדוֹ 
עמון היסטורית כלפי עמי הסביבה שוב אינה מחייבת, וכל זה בהקשר למלחמותיו להרחבת גבול ישראל בעבר הירדן המזרחי: 

 ארם ואדום. ומואב, 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9-%D7%A2%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%9C%D7%9A-%D7%9C%D7%90-%D7%93%D7%9F-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%95-%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%95%D7%94%D7%99
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 תאיגרת אח :ר' חנינא אמר 20.למואביים תואח לאדומיים תאח ,שתים כתב :ר' אייבו אמר ?כמה אגרות כתב

ם ְוֶאת ֲאַרם צֹוָבה ַוָיָשב יֹוָאב ַוַיְך ֶאת ֱאדֹום ְבֵגיא, זהו שכתוב: "כתב " ֶמַלח ְשֵנים ָעָשר ָאֶלף  ְבַהצֹותֹו ֶאת ֲאַרם ַנֲהַריִּ

 22.תּומת ותַ כּומָ  -" מכתם לדוד ללמד... " 21חזר ולמד אדומיים משל מואביים -ב( תהלים ס )

 כט-פסוקים כח מלכים א פרק כ

ְשָרֵאל ַויֹאֶמר ֹכה ָאַמר ה' ַיַען ֲאֶשר ָאְמרּו ֲאָרם ֱאֹל ים ַויֹאֶמר ֶאל ֶמֶלְך יִּ יש ָהֱאֹלהִּ ַגש אִּ ים ה' ְולֹא ֱאֹלֵהי ַויִּ ֵהי ָהרִּ

י ֶאת ָכל ֶהָהמֹון ַהָגדֹול ַהֶזה ְבָיֶדָך  ים הּוא ְוָנַתתִּ י ְביֹום ֶאָחד... ֲעָמקִּ ְשָרֵאל ֶאת ֲאָרם ֵמָאה ֶאֶלף ַרְגלִּ  23.ַוַיכּו ְבֵני יִּ

 סימן ידבראשית רבה פרשת ויצא פרשה עד 

שבתורה בנביאים  24,הזה קל בעיניךסורסי אל יהא לשון  :ןא"ר שמואל בר נחמ -" ויקרא לו לבן יגר שהדותא"

  ,(יא  )ירמיה י"  כדנה תאמרון להום: ", בנביאים"יגר שהדותא:  בתורה  .בכתובים מצינו שהקב"ה חולק לו כבוד

 25.(ד )דניאל ב" וידברו הכשדים למלך ארמית: "בכתובים

אלא  ,כאןלא כתוב  ",כי יסתר" :א"ר אבהו -ביני ובינך, כי נסתר איש מרעהו"  יצף ה' :והמצפה אשר אמר"

 26.עד כאן היינו רואין זה את זה מכאן ואילך אין אנו רואים זה את זה -" כי נסתר"

ואם ; "שלא תקח נשים בחייהן  -"  אם תענה את בנותי"  28.כולן בנותיו היו  :א"ר ראובן  -  27"אם תענה את בנותי"

 29."עד ביני וביניך ראה אלהים. "לאחר מיתתן -" תקח נשים על בנותי

 
 ולגבי האדומיים.אגרות ששלח דוד ליואב בתשובה לשתי שאלותיו, לגבי המואבים  20
היינו שדוד ענה רק על שאלת יואב לגבי בני מואב )מוצאו של דוד!(, ויואב, שעפ"י חז"ל היה ראש הסנהדרין )תנחומא דברים, מסעי   21

להלן(, כבר הסיק מעצמו לגבי בני אדום. הגם שאנחנו שואפים להגיע לארמים, לצאצאי לבן, העניין של מואב מעניין  22ובהערה 
אישי של דוד אליהם. ראה בגמרא בבא קמא לח ע"ב שכבר משה רצה לגמור חשבון עם בני מואב -של הקשר המשפחתיבמיוחד ב

נשא משה ק"ו בעצמו, אמר: ומה מדינים שלא באו אלא לעזור את מואב, אמרה תורה: בשל מה שעוללו לישראל בזנות בשיטים: "
! אמר לו הקב"ה: לא כשעלתה על דעתך עלתה על דעתי, שתי פרידות צרור את המדינים והכיתם אותם, מואבים עצמן לא כל שכן

". עכשיו שנעמה חזרה לבית אביה ורות כבר בתוכנו ודוד נינה קיים, אין טובות יש לי להוציא מהן, רות המואביה ונעמה העמונית
 יותר שום חשבון היסטורי עם בני מואב. דוד מצאצאיהם, הוא שגומר איתם חשבון.

עסק בעיקר במואבים ובאדומים ואנחנו מחפשים את צאצאי לבן, בני ארם. הארמי היחידי הנזכר כאן הוא בלעם שבא המדרש מת 22
לעיל, איך נענש כשרגלו נלחצה בגלעד. ראה פיתוח של המדרש  18לקלל את ישראל, בהזמנת בלק מלך מואב וכבר ראינו בהערה 

אתה מוצא מוזכרים הארמים והברית עם לבן באופן הרבה יותר ברור: " , ושםמדרש תנחומא )בובר( פרשת דברים סימן גשלנו ב
ותם  ,מכתם זה דוד, שעשה עצמו מך ... ולא היו עושין דבר אלא על פי סנהדרין ... ודוד חכם מן הכל...  שיואב היה ראש סנהדרין

ם ארם נהרים, יצאו לקראתו, אמרו לחם עיכשהלך יואב לה ?בהצותו את ארם נהרים, מהו ?אימתי .על שהלך בתמימות עם קונו
כששמע יואב  .עד הגל הזה )בראשית לא נב( :אתה מבני בניו של יעקב ואנו מבני בניו של לבן, והרי תנאי שלהם קיים, דכתיב :לו

ת למדוהו ואמרו באמ, מיד הושיבו סנהדרין שושן עדות, ללמד .הרי תנאו שבועת יעקב אבינו ?מה אתה אומר :חזר אצל דוד, א"ל
וכושן  .לא כך אמר מן ארם ינחני בלק מלך מואב וגו' )במדבר כג ז( ?בלעם הרשע מפני מה עבר .כך היה, אלא הם עברוהו תחילה
 .הם הרשיעו עלינו שתי רשעיות  .ויעבדו בני ישראל את כושן רשעתים שמונה שנים )שופטים ג ח(  :רשעתים לא שיעבד בנו, שנאמר

 ".זר עליהם והרגן, מיד חית דיןכיון שהורו לו ב
צפון. ראש לכולם הוא דוד הנזכר במדרש בבין ממלכת ישראל )וממלכת יהודה( וארם, הממלכה החזקה ש ומלחמות רבות ניצת 23

ַוָתֹבא י: "–הקודם, במלחמותיו עם ארם כאשר אלה באו לעזור לההדעזר מלך צובה, כמתואר בהרחבה בספר שמואל ב פרקים ח
ַוָיֶשם ָדִוד ְנִצִבים ַבֲאַרם ַדֶמֶשק ַוְתִהי ֲאָרם ְלָדִוד ַלֲעָבִדים   ר ַלֲהַדְדֶעֶזר ֶמֶלְך צֹוָבה ַוַיְך ָדִוד ַבֲאָרם ֶעְשִרים ּוְשַנִים ֶאֶלף ִאיש:ֲאַרם ַדֶמֶשק ַלְעזֹ 

בורה בעומדו במרכבה עד וכו' ". וכאן במלחמתו של אחאב שזכה לתשועה גדולה כנגד ארם, אבל בפרק כב נפצע במלחמה ומת בג
ַוֵיְשבּו ָשֹלש שמת )פרק כב שם(. רבו המלחמות עם ארם, עד שבא אשור וכבש את כל הארצות. עד כדי כך שהמקרא טורח לציין: "

 . נראה שמהברית שבין יעקב ולבן לא נותר דבר.א( בכמלכים א " )ָשִנים ֵאין ִמְלָחָמה ֵבין ֲאָרם ּוֵבין ִיְשָרֵאל
לשון סורסי רץ ישראל,  אמר רבי: בא"ב: "סוטה מט עגבוהה. ראה  -סי הוא ארמית סורית שנחשבה לשפה עממית ולא ספרותיתסור  24

". בא מדרש למה? אלא אי לשון הקודש אי לשון יוונית! ואמר רב יוסף: בבבל לשון ארמי למה? אלא או לשון הקודש או לשון פרסי!
סורסית או סורית. ראה גם פירוש תורה תמימה על הפסוק, פרק לא הערה -ד גם ארמיתזה ועל בסיס הפסוק בפרשתנו, מבקש לכב

 י שמסביר שמכאן מקור לערבוב ארמית ועברית גם בהלכה, כגון בגט ושאר שטרות ואין זה כשתי שפות שונות שפוסלות את הגט.
)פרגמטיא ת, איך יעשו חיי מסחר וכלכלה מעבר גבול ברור, אבל אין מחסומים לשפה, כולל מקומה בכתבי הקודש. שהרי אחר 25

אבל מקומה של השפה הארמית הוא הרבה מעבר לחיי חולין ונכנסה עמוק אל תוך ליבת היהדות, בתרגום  ?בבראשית רבה לעיל(
 עד ימינו אנו! –וכו'  , בספרות הקבלה )זוהר(למקרא, בלשון התלמוד, במחזור התפילה, פיוטים וזמירות

שצופה על שני צידי הגבול שנקבע ורואה את בעלי הברית גם כאשר הם לא רואים האחד את השני, בוה המצפה הוא מקום ג 26
וכן  אם המצפה הוא דבר שלישי, בנוסף לגלעד ולמצבהמצפה הלעיל על  7ראה הערה ומשמש תמרור תזכורת ואזהרה לברית. 

 מקדים את דוד.גם הקשר עם יפתח שאולי . מדרש בראשית רבתי שהבאנו לעיל וספורנו ו רד"ק, פירושי רש"י, רמב"ן
ברי אם יחסרו דבר ויצעקו או שלא תתנהג עמהן דרך כבוד, כי כל זה עינוי לנשים הנכבדות. ובד -אם תענה : "רד"קראה פירוש  27

 ".אם תענה מתשמיש )יומא ע"ז( אם תקח צרות :רז"ל
 ".לגשישתי פעמים, אף בלהה וזלפה בנותיו היו מפ -תי ותי בנובנראה פירוש רש"י על הפסוק, בעקבות מדרש רבה ופרקי דר"א: " 28
שיעקב חשב לקחת אישה נוספת לאחר מות רחל ואובדן יוסף ולא עשה זאת מפני   מדרש תנחומא )בובר( פרשת וישב סימן חראה    29

ועכשיו הלך לו יוסף, הרי  ... כמה יגעתי להעמיד י"ב שבטים .הרי נפרצה ברית השבטים :אמר יעקב אבינוהשבועה שנשבע ללבן: "
 :אלא מפני שעמד בשבועה של לבן, שאמר  ?נפרצה ברית השבטים. ולא היה יודע יעקב לישא אשה להוליד בן כדי שיהיו י"ב שבטים

אין איש עמנו   :הוציאו לחוץ, א"ל  ?מה עשה לבן  .אם תענה את בנותי ואם תקח נשים על בנותי )בראשית לא נ(, אפילו אחר מיתתן
 ".מפני אותה השבועה לא היה יכול לישא אשה - להים עד ראה א
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 שמות רבה )שנאן( פרשה א סימן לג 

ר' יהודה אמר: שנשבע לו, ואין "ויואל" אלא לשון שבועה,  -"ויואל משה לשבת את האיש" )שמות ב כא( 

שנאמר: "ויואל שאול את העם" )שמואל א יד כד(. ולמה השביעו? אמר לו: יודע אני שיעקב אביכם, כשנתן לו 

והלך לו חוץ מדעתו. שמא אני נותן לך את בתי, את עושה כך? מיד נשבע לו ונתן לו את צפורה לבן בנותיו, נטלן 

 30בתו.

 רש"י בראשית פרק יז פסוק ה 

לשון נוטריקון של שמו. ורי"ש שהיתה בו בתחילה, שלא היה אב אלא לארם שהוא מקומו  - כי אב המון גוים

  31ועכשיו אב לכל העולם, לא זזה ממקומה.

 חים דף פז עמוד ב מסכת פס

את ישראל ב"ה  יודע הק  -  32" )איוב כח כג(אלהים הבין דרכה והוא ידע את מקומה"  :תני רבי חייא: מאי דכתיב

את ישראל   ב"השאינן יכולין לקבל גזרות של רומיים, לפיכך הגלה אותם לבבל. ואמר רבי אלעזר: לא הגלה הק

. רבי חנינא אמר: מפני " )הושע יג יד(פדם ממות אגאלםמיד שאול א"  :לבבל אלא מפני שעמוקה כשאול, שנאמר

ן. משל לאדם שכעס על אשתו, להיכן משגרה מָ שקרוב לשונם ללשון תורה. רבי יוחנן אמר: מפני ששיגרן לבית אִּ 

 33. והיינו דרבי אלכסנדרי, דאמר: שלשה חזרו למטעתן, אלו הן: ישראל, כסף מצרים, וכתב לוחות.ּהמָ לבית אִּ   -

 ח-הלכות זסכת סנהדרין )צוקרמאנדל( פרק ד תוספתא מ

אמר: נאמרה במשה עלייה שנ...  ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו אילמלא קידמו משה ר:ר' יוסי אומ

מה עלייה  " )עזרא ז ו(.הוא עזרא עלה מבבל" :נאמרה בעזרא עלייה " )שמות יט ג(,ומשה עלה אל האלהים"

ֵמד תורה לישראל " )דברים קים ומשפטיםותי צוה י"י בעת ההיא ללמד אתכם חוואשנאמר: "  ,האמורה במשה לִּ

ֵמד תורה בישר  ד יד(, ולעשות   ה'כי עזרא הכין את לבבו לדרוש בתורת  "  :שנאמר  אל,אף עלייה האמורה בעזרא לִּ

ְשְתוָ " :אף הוא ניתן בידיו כתב ולשון שנאמר " )עזרא ז י(.וללמד בישראל חוק ומשפט ית ּוְכָתב ַהנִּ ן ָכתּוב ֲאָרמִּ

ית ולא כהלין כתבא למיקרי ופישרה ר: "ואומ  .ארמית  בֹוָת מה תורגמו ארמית אף כְ   -ז(.    עזרא ד" )ּוְמֻתְרָגם ֲאָרמִּ

 -" וכתב לו את משנה התורה הזאתר: "ואומ ן(.תָ )נּו מלמד שבאותו היום ניתן " )דניאל ה ח(,להחוואה למלכא

 34.על שום שעלה עמהן מאשור ?שמה אשוריולמה נקרא  .תורה עתידה להשתנות

 
מיעקב למשה ומלבן ליתרו. אלא שמדרש זה מתעלם מהברית שנכרתה לאחר שלבן הדביק את יעקב ואשר כללה גם את השמירה   30

ת לבן, על כבוד הבנות הנשואות ההולכות לארץ זרה הרחק מבית נעוריהם )מעניין שאת עבד אברהם שבא לקחת את רבקה אחו
ויואל משה לשבת ואין ויואל אלא שבועה, וכן ויואל שאול : "פרשת שמות סימן יבלא השביעו(. ראה השוני בנוסח במדרש תנחומא  

". יתרו מסתמך על השבועה שיעקב נשבע כמו שאמר לבן אם תענה את בנותי ?את העם )שמואל א יד(, ולמה נשבע שלא יעשה לו
 בדברינו בפרשת שמות. בשבועה שנשבע משה ליתרוללבן. וכבר הארכנו לדון 

הוא אברהם. אברהם, אבי האומה משמר את הרי"ש של ארם, גם כאשר   ארמי אובד אביה ש  כו  דבריםבפירושו ל  ם"רשבולצד רש"י    31
, כולל ששלח לקחת אשה מארם של אברהם זכה להיות "אב המון גויים" ולא מסתיר את מוצאו מארם. תאמר שכל זה היה בימיו
אצל תח קו חדש. דווקא  ואצל יעקב נכדו נמ  ,ומכנה מקום זה "ארצי ומולדתי" )בשליחות העבד לקחת אשה ליצחק(. מה שהיה היה

נקבעה פרידה גמורה הוצב גבול,  שאמו ושתי נשותיו )גם שתי פילגשיו( כולן מארם ושם נולדו אחד עשר מילדיו, דווקא אצלו    יעקב
מארם ונפתח דף חדש. וגם התזכורת "ארמי אובד אבי", גם דברי יהושע: "בעבר הנהר ישבו אבותיכם וכו' ", הם היסטוריה שאין 

 האמנם?מציאות חיינו התרבותיים, דתיים ולאומיים. אין היא שים לה, אבל אנו מתכח
 ".ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ָתבֹוא ְוֵאי ֶזה ְמקֹום ִביָנה: "כבמשל על החכמה, ראה שם פסוק  32
הציב אז זהו שלא, כפי שאומרים צעירנו, בהמשך לסוף ההערה הקודמת. יעקב מתח את הקו שמתח והציב את הגבול היכן ש 33

)בהסכמתו של לבן הארמי(, אבל קו/גבול זה נפרץ וחזר ונפרץ פעמים רבות, דרך בלעם, דוד, מלכי ישראל ועוד. אבל הפרץ הגדול 
מכולם, סילוק סופי של המצבה והגלעד אם עוד נותר מהם זכר, אירע בימי גלות בבל. המצפה שהייתה צריכה לצפות מגבוה על 

 –חד בצד אחר ולא "יעברו את הגל", צופה כעת בגולי בבל, צאצאי יעקב, שחוזרים "לבית אמם" בני יעקב ובני לבן שיחיו כל א
מבוישת על  ּהמָ "לארצם ולמולדתם" הקמאית, היא ארם נהריים. עונש חמור הוא זה, או עונש קל יחסית? הכלה חוזרת לבית אִ 

שיטת ר' יוחנן. ר' חייא מדגיש את החלופה של גלות תחת נישואיה שלא צלחו, אבל בכל זאת לבית אמה ולא למקום זר לגמרי. זו 
רומא )גלות בבל היושבת בשקט יחסי תחת שלטון הפרתים מול יהודה המסוכסכת כל העת עם רומא ועם עצמה( ואילו רבי חנינא 

חכמי ישראל לעיל. מעניין לחשוב על  25אחות הארמית על כל עושרה וקרבתה לשפה העברית. ראה הערה -מזכיר לנו את השפה
האם עצרו   -שנעו חליפות בין ישיבות בבל וארץ ישראל כגון: רב, עולא, ר' זירא, רב כהנא, רב דימי, רבה בר בר חנה, רב חלבו ועוד  

 גל אבנים וחשבו שאולי הוא יגר שהדותא?בדרך איזה בדרך במצפה והרהרו במסופר בסוף פרשת השבוע? האם ראו 
השני נעשתה מהפכה אדירה בתרבות היהודית: בשפה, בלשון ובכתב שהם מאושיות התרבות של כל בתחילת ימי שיבת ציון הבית    34

עם. מהפכה זו באה מהמזרח, מארם/אשור. הלשון, השפה הכתובה והמדוברת היו ארמית, ואי לכך פשיטא שגם הכתב יהיה בארמית. 
התורה.   –ודי, היינו את הטקסט של הספר המקודש ביותר  של העם היה  והן את הלשוןעפ"י שיטת ר' יוסי, עזרא שינה הן את הכתב  

מאוחר יותר חזר הטקסט בעברית, אבל נשאר הכתב האשורי. לשינוי זה יש כמובן משמעויות הלכתיות מרכזיות, בראשם כשרות 
ום אונקלוס ספרי התורה. ספר שהיה כשר בימי בית ראשון, שוב אינו כשר ופסול מיסודו בבית שני! בכך הקדים עזרא את תרג

שבזמן מאוחר יותר, לאחר החורבן ובתקופת ר' יהושע ור' אליעזר, תלמידי רבן יוחנן בן זכאי מתרגם את התורה לארמית. ראה 
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 , תש"פ עש"ת ויצא פרשת 
 

 6מתוך    6עמ'  

 

 שבת שלום  

 מחלקי המים 

לשלוש  ברית יעקב ולבן מצטרפת לרשימה מכובדת של בריתות שכרתו האבות עם עמי ותושבי הסביבה.    :1  מים אחרונים 

עיל,  ל 11הבריתות והשבועות שנשבעו אברהם, יצחק ויעקב, כפי שנזכר לעיל במדרש פרקי דרבי אליעזר פרק לו והערה 

, ברית יהושע  ן וכמו כבפרשת שמות.  השבועה שנשבע משה ליתרוראה דברינו שבועת משה ליתרו, אפשר לצרף את 

שעל הפרתה נענש קשות שאול    ,בפרשת אמור  חילול השם במקרא, אותה הזכרנו בדברינו  )גמרא גיטין מו ע"א(  לגבעונים

. וכאן דוד מפר את ברית יעקב ולבן ומוצא לכך סיבות  הגבעוניםוהמשכה בפרשת    ע"ב(  חאל ב כא א, יבמות ע)שמו   המלך

היבוסים ועם הפלשתים. ואם שאול נענש ודוד לא,  ובמדרש פרקי דרבי אליעזר הנ"ל נמנים גם הפרות הברית עם    טובות.

בפרשת   ול לדודבין שא"ב(, בדברינו יומא כב ע" )ולא עלתה לו - ועלתה לו, דוד בשתים  - שאול באחת  " כבר אמרו חז"ל: 

 במדבר.

 ; שבגבולה הדרומי מערבי  מצריםבין ארם שבגבול ארץ ישראל הצפוני מזרחי ובין יש מקבילה מעניינת  :2 מים אחרונים 

היה 'מצרי אובד   במצרים. גם בין מוצא אברהם וגלות יעקב ובין גלות אברהם הקצרה וגלות בני יעקב הארוכה והקשה

:  . ובתוכחהיג( שמות יד" )ֹלא ֹתִספּו ִלְרֹאָתם עֹוד ַעד עֹוָלם שם הושם גבול, ככתוב: " אבי', גם משם נגאלו ויצאו, גם

ְוֹלא ָיִשיב  : "במצוות המלך. וסח(  דברים כחוכו' " )  ֶוֱהִשיְבָך ה' ִמְצַרִים ָבֳאִניֹות ַבֶדֶרְך ֲאֶשר ָאַמְרִתי ְלָך ֹלא ֹתִסיף עֹוד ִלְרֹאָתּה"

ההיסטוריה מראה כיצד דלת  . אך  : "פן ינחם העם ... ושבו מצרימה". ובראש פרשת בשלחטז(  דברים יז" )הֶאת ָהָעם ִמְצַרְימָ 

(, הפכה  , ירמיהו מגהעם שמילטה נפשה למצרים אחרי חורבן בית ראשון, בניגוד לעצת ירמיהו )שבסוף גם גלה עמהם

   היוונית.  –פה יש כאן  וגם השפעת ש  .ובהם גדולי ישראל  ת מאות בשניםגלקהילה גדולה ומשגש 

 
". ועל פי התוספתא שלמעלה, כבר קדם עזרא אונקלוס הגר אמרו מפי רבי אליעזר ורבי יהושע -תרגום של תורה "א: "מגילה ג ע

בפרשת   שינוי הכתבעשות הוא לשחזר את תרגומו של עזרא. וכבר הקדשנו דף מיוחד לנושא זה בדברינו  וכל שהיה אונקלוס צריך ל
 דברים.
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