
 

 

 
 
 
 

 "דבס

1294 מספר, ט"תשע ,צאוי פרשת   
 

 המרדפים המיוחדים בספר בראשית
 עמיצור ברק

מכיל תיאור  ,הפעילות עתיר 1,בראשיתחומש 
שה מרדפים ועוד מרדף אחד שלא ושלשל 

 מרדף האחד:התרחש. ה
יו ַוָיֶרק ֶאת          ָבה ָאחִּ שְׁ י נִּ ָרם כִּ ַמע ַאבְׁ שְׁ ַויִּ

ֹלש  ֹמָנה ָעָשר ּושְׁ יֵדי ֵביתֹו שְׁ לִּ יָכיו יְׁ ֲחנִּ
ֹדף ֵמאֹות  רְׁ ָלה  .ַעד ָדןַויִּ ַוֵיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַליְׁ

ֵפםהּוא ַוֲעָבָדיו ַוַיֵכם  דְׁ רְׁ ַעד חֹוָבה ֲאֶשר  ַויִּ
ַדָמֶשק ֹמאל לְׁ שְׁ  .טו(-)יד:יד מִּ
 :נופרשתהמרדף השני מתואר ב

י ָבַרח ַיֲעֹקב         י כִּ ישִּ לִּ ָלָבן ַביֹום ַהשְׁ   .ַויַֻּגד לְׁ
מֹו  ַקח ֶאת ֶאָחיו עִּ דֹ ַויִּ רְׁ ַאֲחָריו ֶדֶרְך  ףַויִּ

ָעד לְׁ ַהר ַהגִּ ֵבק ֹאתֹו בְׁ ים ַוַידְׁ ַעת ָימִּ בְׁ  שִּ
 .(כג-)לא:כב

 המרדף השלישי:
יֹוֵסף          יקּו וְׁ חִּ רְׁ יר ֹלא הִּ אּו ֶאת ָהעִּ ֵהם ָיצְׁ

ֹדףָאַמר ַלֲאֶשר ַעל ֵביתֹו קּום  ַאֲחֵרי  רְׁ
ָת ֲאֵלֶהם ָאַמרְׁ ָתם וְׁ ַשגְׁ הִּ ים וְׁ ָלָמה  ָהֲאָנשִּ

ֶתם ָרָעה ַתַחת טֹוָבה ַלמְׁ  .)מד:ד( שִּ
ָסעּו " ":וישלח"פרשת בשלא היה:  המרדףו ַויִּ

ַתת א   י חִּ הִּ יבֹוֵתיֶהם -ַויְׁ בִּ ים ֲאֶשר סְׁ ים ַעל ֶהָערִּ ֹלהִּ
פּו ֹלא ָרדְׁ ֵני ַיֲעֹקב וְׁ  .:ה(לה)" ַאֲחֵרי בְׁ

הראשון והמרדף שלא היה הם  המרדף
 הםהרודפים והנרדפים  ;"קונבנציונליים"

מרדפים הנותרים, אנו נתמקד ב .זרים-אויבים
 שונים". בצד צדדים מיוחדים מרדפים" הםש

 וכמה כמה להם יש מיוחדשל כל מרדף 
 או דומים. שוויםמעניינים  מאפיינים

בפרשתנו הוא שהמרדף  :השונים הצדדים
והנרדפים, לפחות יעקב ונשיו, יודעים  ,אותנטי

שליחו של שהם בורחים, בעוד שהמרדף של 
יוסף אחרי האחים מבוים מכמה בחינות: 

 עללדעת  בלילביתם  חזרהרוכבים  האחים
עילת המרדף  על לאוגם נרדפים,  היותם

הפרדת בנימין  – תכליתו עלאו  (הגביע)
 את שאר האחים.  במבחן העמידמאחיו, כדי ל

בפרשתנו אין הרודף משיג  –נוסף  שוני
מלאה של ההצלחה האת כל מטרותיו, לעומת 

 המרדף אחר האחים. 
 לטווחסופו של המרדף  –שלישי הבדל 

שלום, ל הצדדים נפרדים בפרשתנו: קצרה
                                                      

להנדסת מים ואנרגיה ' עמיצור ברק פרופ' פרופ * 
 .באוניברסיטת אריאל

עימות ב " המרדף מסתייםמקץ"בפרשת ו
 ."(ויגש" בפרשת גיעיהשלום )מילולי קשה 

 סוף ישלכל אחד משני המרדפים  ,זאת עם
שיידון להלן, וזה כבר  ,ארוךה לטווח נוסף

 אותנו שמוביללשני המרדפים,  משותף מאפיין
הדברים  אוסף ;שמעניין במיוחד למה

 לשני המרדפים המיוחדים: המשותפים

 .משפחה בני הםוהנרדפים  הרודפים .1
 בנותיוחתנו, -אחיינו אחרי רודףלבן 
שליחו, באמצעות רודף,  ויוסף; ונכדיו

  !חיואחרי אֶ 

מדובר רק בשני מרדפים אין  .2
 שהנרדפיםאלא  ,"משפחתיים" נפרדים

משפחה,  המקרים לאותה בשנישייכים 
 . , ובניוהאומה משפחת יעקב, אבי

 .)כנען(יעד הנרדפים: ארץ ישראל  .3

 מן חפץ; גניבת גניבות: המרדפים עילת .4
 (.לב גניבת גםובפרשתנו )הרודף 

ובסיפור , התרפיםגניבת  –בפרשתנו 
בפרשתנו ש. למרדף הכסף-גביע –יוסף 

להיפרד כיאות  הרודףרצון  :מניע נוסף
 אלא .חתנומאפילו נכדיו וממבנותיו, 

גניבה נוספת הנכתבת כאן מתרחשת ש
 להשתמטגניבת לב לבן כדי  :בצמוד
ֹזז ֶאת ": פרידה מאותה גְׁ ָלָבן ָהַלְך לִּ וְׁ
ֹנבֹצאנֹו  גְׁ ים...  ַותִּ ָרפִּ ֹנבָרֵחל ֶאת ַהתְׁ גְׁ  ַויִּ

יד  גִּ י הִּ לִּ י ַעל בְׁ ַיֲעֹקב ֶאת ֵלב ָלָבן ָהֲאַרמִּ
י ֹבֵרַח הּוא   .(כ-:יטלא) לֹו כִּ

חפץ שה לכך מעבר: הגניבהשל  ערכה .5
, ול מייחסים בעליםה, ובעלי לבל יקר

 על! מאגיכושר גם לפחות כלפי חוץ, 
ָלָמה " :ונפרשתבאומר לבן התרפים 

ֹלָהי ָת ֶאת א  על הגביע ו ,)לא:ל( "ָגַנבְׁ
"ֲהלֹוא ֶזה ֲאֶשר  :אומר שליח יוסף

י...  ֶתה ֲאֹדנִּ שְׁ ַנֵחש בוֹ יִּ הּוא ַנֵחש יְׁ  "וְׁ
 . :ה(מד)

הנרדפים,  מנהיגיהחפות:  תחושת .6
 על כלל יםיודע אינם, ויהודה יעקב

 . הגניבות

 שהיו אלא, ידעו שלא רק לא: עימות .7
 שהגניבה מוחלט בביטחון בטוחים
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, כצפוי, שהביא מה, ברשותם אינה
 .חריף מילולי לעימות

 ביטחון אותו, מזו יתרה?! לגנב מוות .8
 להצהיר הנרדפים למנהיגי גורם

בפומבי ובקול ברור שדין הגנב, אם 
סבירה  תילב! הצהרה מוותיימצא, הוא 

, ולו גם ממונות מדיני ַמֲעָבר ;לחלוטין
בנסיבות מחמירות, לדיני נפשות: 

ֹלֶהיָך " :שתנופרב ָצא ֶאת א  מְׁ ם ֲאֶשר תִּ עִּ
ֶיה חְׁ י  ֹלא יִּ ָמדִּ ָך ָמה עִּ ֶנֶגד ַאֵחינּו ַהֶכר לְׁ
ַקח ָלְך ָנָבַתם ,וְׁ י ָרֵחל גְׁ ֹלא ָיַדע ַיֲעֹקב כִּ  וְׁ

ָמֵצא " ":מקץ" שת; ובפרלב(לא:) ֲאֶשר יִּ
תֹו ֵמֲעָבֶדיָך  ֶיה וְׁ  ָוֵמתאִּ הְׁ נּו נִּ ַגם ֲאַנחְׁ
ים י ַלֲעָבדִּ  .:ט(ד)מ" ַלאֹדנִּ

 בשני המתבקש ההמשך: חיפוש .9
פומבי,  חיפוש עריכת הוא המקרים

לעיני כל הרודפים והנרדפים. תוצאות 
ייכשל,  ובין אםהחיפוש, בין אם יצליח 

עתידות להביך קשות את מנהיג 
הרודפים או הנרדפים, בצד השלכות 

בה יקשות וחמורות מהמבוכה, אם הגנ
 אכן תימצא.

: של תיאור החיפוש הדרמטיזציה .11
 החיפושים שני את להציגטורח  הכתוב
. מיותר ולכאורה, דומא דרמטי בתיאור
"ַוָיֹבא  בקצרה בפרשתנו לתאר במקום

ֹאֶהל ָרֵחל ָחה ֶאת  ,ָלָבן בְׁ ָרֵחל ָלקְׁ וְׁ
ים ָרפִּ  :אריך ומפרטמהכתוב  ,"...ַהתְׁ

ֹאֶהל ֵלָאה "ַוָיֹבא ָלָבן  ֹאֶהל ַיֲעֹקב ּובְׁ בְׁ
ֹלא ָמָצא ַוֵיֵצא  ֵתי ָהֲאָמֹהת וְׁ ֹאֶהל שְׁ ּובְׁ

ֹאֶהל ָרֵחלֵמֹאֶהל ֵלָאה ַוָיֹבא  ָרֵחל  .בְׁ וְׁ
ים ָרפִּ ָחה ֶאת ַהתְׁ  . (לד-)לא:לג ..."ָלקְׁ

כאן לים, מוסיפה י, החסכנית מאד במהתורה
 שאינן ,מיותרות לכאורה ,ליםימ העשר שלוש

אך מאפשרות  ,העלילה לסיפור חיוניות
בקהל  המתח של האווירהאת  לחוות לקוראים
 לאה: אחי לבן, יעקב, והנרדפים הרודפים

. החיפוש ועבדיורחל  בתו, בניווהשפחות, 
 ,כנראה ,משךנ הליםוא שהיבחמהעקשני 

 מצויה אכן בוש במקום לסיומו גיעהו, שעות
 ארבעתלפני סריקת כל  לא , אךהגניבההייתה 

. שיא המתח מודגש האחרים המקומות
 שהן ",ַוֵיֵצא ֵמֹאֶהל ֵלָאה" :ליםיבמ ספרותית
אך חיוניות  ,העלילה לצורך לחלוטיןמיותרות 

 כלבקרב  והמתח האווירה המחשתל דומא
 .הנוכחים

 במקום: "מקץ"פרשת בקיים  דומהתיאור 
"ַוֹיאֶמר ַגם ַעָתה  :בקצרה החיפוש את לתאר

יַע  ָמֵצא ַהָגבִּ ַחֵפש ַויִּ ֵריֶכם ֶכן הּוא, ַויְׁ בְׁ דִּ כְׁ

ן" ָימִּ נְׁ ַתַחת בִּ ַאמְׁ  :מאריך ומפרט , הכתובבְׁ
ֵריֶכם ֶכן הּוא... " בְׁ דִּ ַמֲהרּו ַוֹיאֶמר ַגם ַעָתה כְׁ ַויְׁ

יש  חּו אִּ תְׁ פְׁ ָצה ַויִּ תֹו ָארְׁ ַתחְׁ יש ֶאת ַאמְׁ דּו אִּ ַויֹורִּ
תוֹ  ַתחְׁ ַחֵפש .ַאמְׁ ָלה ַויְׁ ָמֵצא  ַבָגדֹול ֵהֵחל ּוַבָקֹטן כִּ ַויִּ

ןַהגָ  ָימִּ נְׁ ַתַחת בִּ ַאמְׁ יַע בְׁ  ,. התורה(יב-:ימד) "בִּ
 שלושמוסיפה גם הפעם  ,ליםיהחסכנית במ

 חיוניות שאינן ,מיותרות לכאורהמילים,  העשר
אך מאפשרות לחוות את  ,העלילה לסיפור

 (שעה?)האווירה של המתח: החיפוש מתמשך 
אכן מצויה הגניבה,  בוש במקום לסיומו ומגיע
. האחרים המקומות עשרתסריקת כל  אחרי

דּו " :שיא המתח מודגש במלים ַמֲהרּו, ַויֹורִּ ַויְׁ
ָצה תֹו ָארְׁ ַתחְׁ יש ֶאת ַאמְׁ שהן מיותרות  ,"אִּ

 דומא חיוניות אך ,העלילה לצורך לחלוטין
 .הנרדפים כל אצל והמתח האווירה להמחשת

 : רחוקה לטווחשל החיפוש  סופו .11
 שבפרשתהמבוים  בחיפוש, לקורא כידוע

לא והמרדף,  תכלית הוא הוא בנימין "מקץ"
 כדיאת בנימין  לבודד תהיהיהגביע. המטרה 

את תגובת האחים האחרים למצב שבו  לבחון
 נאשם (את התרפים שגנבה)בן רחל  בנימין

אותו זהו  .כעבד במצרים ומושאר ,בהיבגנ
הכניסו שאר האחים את  אליושמצב בדיוק ה

 ":וישב"פרשת ב יוסף אמריוסף בן רחל, ועליו 
י  יגֹֻּנב "כִּ תִּ ים" גַֻּנבְׁ רִּ בְׁ  . :טו(מ) ֵמֶאֶרץ ָהעִּ

 בפרשתנורחוק של החיפוש הלטווח  סופו
ואינו מפורש בתורה אלא בדברי  ,מורכב יותר

 :החיפוש לקראת ללבןעל אמירת יעקב  .רש"י
ֹלֶהיָך  ָצא ֶאת א  מְׁ ם ֲאֶשר תִּ ֶיה"עִּ חְׁ  ,:לב(לא) "ֹלא יִּ

ומאותה קללה מתה  -"לא יחיה אומר: "י רש
 רחל למות הטרומית בהיהס .בדרך"רחל 

הגורם  אבל, קללה אותה"י, רש לפי, תהיהי
 רחל ילדה שאותו בנימין היה למותההישיר 

 . )לה:טז( "ַוְּתַקׁש ְּבִלְדָּתּה, "בדרך

 קשרהאם יש  ,מתבקשת השאלה לסיום
 אוליבין שני המרדפים המיוחדים. ייתכן  ענייני

. ראשית, כבר חז"ל עמדו על חיובית שהתשובה
"כיון נאמר: הקשר האפשרי: במדרש רבה 

שנמצא הגביע אמרו האחים הא גנבא בר 
 היתראהבת ש. שנית, ייתכן ח(, )צב גנבתא"

את  שהניעה – יוסף את יעקב שלהמופגנת 
וכל האירועים את יוסף תהליך שנאת האחים 

בצד ) יתמותוכפיצוי על  באה – שבעקבותיה
אישיותו בשל ואולי גם  ,רחל האהובההיותו בן 

 מותהחלה עם  ויתמות (.הייחודית של יוסף
 תוצאה תהיהילשיטת רש"י דלעיל  אשר ,רחל
ם  יעקב והצהרת ,הראשון המרדף עילת של "עִּ

ֹלֶהיָך  ָצא ֶאת א  מְׁ ֶיהֲאֶשר תִּ חְׁ  ."ֹלא יִּ
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 מופץ בסיוע קרן הנשיא הדף השבועי                                      
 :בכתובת אילן-בר אוניברסיטת גם באתר המידע של ומופיעלתורה ולמדע, 

http://www1.biu.ac.il/parasha2 
  dafshv@mail.biu.ac.ilשל הדף: ל"דוא כתובת

  לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע בדוא"ל. ניתן

 אילן בר אוניברסיטת -השבועי  הדף 
 לשמור על קדושת העלון יש

 

 
 ד"ר צבי שמעוןעורך: 

רחל הכהן שיף: עורכת לשון  

http://www1.biu.ac.il/parasha2
http://www1.biu.ac.il/parasha2
mailto:dafshv@mail.biu.ac.il
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf

