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 יבואו על הברכה

 

פרופ' אד גרינשטיין שהדריכני ללא לאות בכל שלבי התפתחותה של עבודה זו, תוך שהוא 

משתף אותי בבקיאותו המופלאה, בקפדנותו המחקרית הראויה לחיקוי וברגישותו 

רגישותו המיוחדת , המתקיימת לצד יהמיוחדת לדקויות משמעויותיו של הטקסט המקרא

 הייתה חוויה שלא יכולתי לאחל לעצמי טובה ממנה. וכתיבת העבודה במחיצת .לבני האדם

 

יאיר הופמן  פרופ' –כל אחד בדרכו שלו  –לצד סיוע משמעותי זה, סייעו בידי רבים נוספים 

פרופ' ; שותודות מבט חדהוסיף נקששימש, גם אם בעיקר באופן פורמלי, כמנחה נוסף ו

, פרופ' נחום רוזל, ד"ר אסנת ברתור, ד"ר סינתיה אדנבורג, ד"ר מרלה פרנקל, מאיר מלול

גולדברג שאישר לי, באופן חריג, להוציא ספרים  שלמהאסף וול, שירלי יולזרי, טובי נאמן ו

 מהספרייה הלאומית בירושלים בשעה שרותקתי למיטתי בשל שבר ברגלי. 

 

בתקופת כתיבתה של העבודה,  אביב והעומדים בראשו,-טת תלניברסיהחוג למקרא באו

למדעי היהדות ובייחוד הגב' שרה  ליאק ופרופ' פרנק פולק; ובית הספרפרופ' מאירה פו

 ורד. 

 

קרנות המלגות, וכמובן האנשים הטובים ה'מסתתרים' מאחורי כותרת פורמלית זו, 

: הקרן ע"ש איגנץ בוביס; יבהשהעניקו לי תמיכה כלכלית במהלך תקופת המחקר והכת

של ביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים  'בימת החוקרו' ;ספאייר ע"ש ברנרד ורחלקרן ה

 .רוזנברג

 

אחרונים חביבים, הוריי היקרים אמיליה וישראל שליוו, התעניינו וסייעו בכל דרך 

כה ריאפשרית; הוריה של מיכל אשתי הדסה ויעקב שִחזקו ועודדו; מיכל, אשת נעוריי, שב

אותי ב'תפילת הדרך' כבר בשעה שהתגייסתי, לפני יותר מעשרים שנה, עת כתבה לי 

א(; "ה' לך לשמרך בכל דרכיך" )תה' צ-יצוה"כי מלאכיו  –בסידור התפילה שהעניקה לי 

ובכך זרעה, אולי, את זרעיה הראשונים  –א( תך ובואך מעתה ועד עולם" )תה' קכישמר צא

 המקסימים ניצן, גיל, ענת, ֹזהר, ֹעמר וֹנעם.  של עבודה זו; וכמובן ילדינו

 

ולאל שומע תפילה שמוליכנו לשלום, ומצעידנו לשלום, ומדריכנו לשלום, וַמגיענו למחוז 

 חפצנו לחיים ולשמחה ולשלום.
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 תקציר

במסגרת עבודה זו אנו מבקשים להציע כיוונים ראשוניים בחשיפתה ובהגדרתה של 'תפילת הדרך 

המקראית'. מטרה זו מושגת באמצעות ניתוחם של טקסטים מקראיים שונים העוסקים ביציאה 

ז'אנר עצמאי חדש שאנו לדרך, טקסטים שמאפייניהם המשותפים מובילים להכללתם במסגרת 

סיפורי יציאה לדרך' או 'סיפורי יציאה למסע'. אנו משערים כי בז'אנר זה משתקף ' מכנים אותו:

למקום  במהלך מסעם, ,להגיע מסעהיוצאים ל פיה נהגו-למציאות חיים ממשית על ביטוי ספרותי

מציאות חיים זו מוצאת  .מסעיהם שידאג לליוויים ולשמירתם בלאלוהשם מקודש כדי להתפלל 

 לאורך העבודה. דוניםמקראיים שנ-, גם בכמה טקסטים חוץאת ביטויה, לפי הבנתנו

 

דרך הבעה מוסכמת אחד הביטויים של ההבנה כי יצירות ספרותיות שונות נכתבו בהתאם ל

מסוימת, וכי ניתן להתייחס אליהן כסוג ספרותי בעל מאפיינים זהים, הוא בזיהוי  (קונבנציה)

התבניות מגמתנו במחקר זה תהיה לעמוד על  תבניות קבועות החוזרות ונשנות ביצירות השונות.

-עות האופייניות לז'אנר, ולצד זה, גם אם תוך שימת לב פחותה, להציג את המאפיינים החדהקבו

הבונים את הסיפור הספציפי. הבחינה הדואלית תסייע בידינו בשחזור מאפייניו הכלליים  פעמיים

 של כל סיפור בפני עצמו. של הז'אנר, ואגב כך גם בחשיפת משמעויותיו ומגמותיו

 

היציאה לדרך היא פעולה המשמשת כאמצעי בלבד שנועד להשגת מטרה אחרת כלשהי, המושגת 

לצורך הגעה  -פני היוצא לדרך קדימה  ון האחד,באחד משני כיוונים שונים ואף מנוגדים: בכיו

 -דרך אחורה למקום חדש, בו הוא שואף לקבל או לעשות דבר מה; ובכיוון השני, פני היוצא ל

כאשר הוא מבקש לעזוב, או שהוא נאלץ לברוח, ולעיתים הוא אף מגורש, ממקומו הישן. הגדרה 

ג הסיפורים הרלוונטיים למחקרנו. לסיוו משמעי-חדזו, על שני כיווניה, משמשת אותנו כקריטריון 

תרחשים שבמרכזם דמויות שונות, הפועלות להשגת מטרות שונות, והמ - שאנו בוחניםבסיפורים 

לזהות  יתןשהמכנה המשותף היחיד ביניהם הינו היציאה לדרך, נ  -בתקופות היסטוריות שונות 

עה על קיומה רכיבים בסיסיים זהים החוזרים על עצמם באופן מעורר התפעלות. עובדה זו מצבי

בתיאור היציאה לדרך, שבמרכזה עומד המפגש בין הדמות לבין אלוהיה. מפגש זה  של קונבנציה

ווה ביטוי לבקשתה של הדמות להנחייתה בדרך ישרה, להובלתה ליעדה, לשמירתה מאויב מה

את כי חרף העובדה ש יש להדגיש צורך גם להשבתה לביתה.ומפגע, להצלחת דרכה ובמידת ה

, לות המופיעות בסיפורים השוניםתפיכל אחת מהב ניתן למצוא האלמנטים האלושל  םמרבית

הוא עצם  - 'תפילת הדרך המקראית'לפי הבנתנו, תמציתה של  שהוא, –הרכיב הבסיסי ביותר 



 

 ז
 

כתוצאה מהגעתו  ,בדרך כלל ,קיומו של מפגש בין היוצא לדרך לבין אלוהיו. מפגש זה יתרחש

היזומה של היוצא לדרך אל המקום הקדוש, ולעתים כתוצאה מהגעתו האקראית. במקרים אלה, 

. מהאמור עולה כי טקסט שבו כלל לא תיהפך נקודת המפגש האקראי, למקום קדוש לעתיד

מתרחש מפגש כזה, לא יוגדר על ידינו כסיפור המכיל את התנאי הבסיסי ביותר להכלילו במסגרת 

 הז'אנר. 

 

והגדרת תפילתם  הז'אנר העומד בבסיסםמרכיביו של חשיפתם של סיפורי היציאה לדרך, שחזור 

קטגוריה של תפילת הבקשה, -תתאליה כשאנו מתייחסים  ,'תפילת הדרך'של גיבורי הסיפורים כ

איתור טקסטים מקראיים שבהם מתוארת יציאה לדרך,  על שלבי החקירה הבאים: מתבססים

וידוא קיומו של מפגש )במקום  סקים ביחיד לאלו העוסקים בציבור;תוך אבחנה בין אלו העו

יעים במפגש כתפילת מקודש( בין היוצא לדרך לבין אלוהיו, תוך זיהוי האלמנטים הוורבליים המופ

לצורך הגדרתה  של התפילה תוכנה בהתבסס על הגדרתה במחקרים קודמים, ובדיקתבקשה, 

כתפילה העוסקת בעניינים הקשורים בדרך; ובחינה מקיפה של התכנים ושל דרכי ההבעה 

מאפייניה הייחודיים של הסוגה,  חיפוש אחרהלשוניות והסגנוניות המרכיבים טקסטים אלה, תוך 

 היצירות.ן פעמיות של כל אחת מ-זיהוי מגמותיה החדלצד 

 

הרב שנצבר בנוגע לתפילה  על הידע הסוגים,על עקרונות שיטת חקר  בוססמה - זה מחקריתהליך 

להגדרתו  מוביל -ותחו בתחום ניתוח הסיפור במקרא על הכלים המעולים שפבייחוד המקראית ו

 על הרכיבים הבאים: המושתת קבוע,דגם ספרותי, פחות או יותר,  של

 תיאור יציאה לדרך; .1

 תיאור תחושות היראה והדאגה הנלוות ליציאה; .2

 ממלוויו; -לפני ההגעה או לאחריה  –הגעת הגיבור למקום מקודש, כשלעתים תוצג היפרדותו  .3

מפגש בין הגיבור לאלוהיו, במסגרתו תופיע תפילת בקשה, אשר תלווה לעתים בהתחייבות  .4

ה' לאלוהים. תפילתו של הגיבור תשמש כנקודת התפנית של הסיפור או הגיבור לקבל עליו את 

 כפעולה שתניע את המשך העלילה;

מענה אלוהי, הכולל התחייבות לליווי ושמירה, לברכת זרע, לברכת ארץ, ולשיבה. לעתים  .5

 תופיע גם דאגה לצרכיו הפיזיים של הגיבור;



 

 ח
 

עות ציון המשמעות ההיסטורית תבוטא לעתים באמצאשר אלוהית לבקשת המתפלל, היענות  .6

 של האירוע וקביעת 'זיכרון לדורות';

 ותיאור המשך המסע. .7

  .קבועיםמונחים לשוניים ב המוגדר, ניתן לזהות גם שימוש לצד איתורו של הדגם הספרותי

 

של יחידים,  ותיהםעוסקת בסיפורי מסע , שהיא עיקרה של עבודה זו,החטיבה הראשונה

דוד; אבשלום; אדוניהו;  קין; הגר; לוט; יעקב;הן של הדמויות הבאות: ובמסגרתה נדונים סיפורי

 יואב; אליהו; ויונה.

הבאים:  ובמסגרתה נדונים הסיפוריםבסיפורי מסעותיהם של ציבור,  עוסקת החטיבה השנייה

; מסע הכניסה לארץ בימי יהושע; מסעם של בני דן לחיפוש מסעם של בני ישראל ממצרים לכנען

 ומסע עלייתם של עזרא ובני הגולה לירושלים.נחלה בליש; 

 

-זרמים התתלחשיפת ההדגם הספרותי המוגדר,  איתור, בנוסף על העיון בסיפורים מוביל

של הז'אנר. קשה להתעלם מהרושם כי  - ל'היעלמותו' ,ומנגד –שהובילו להיווצרותו  קרקעיים

היא  - הארץת, השבט ולתחומי הבי –ת את שלטון האל מבחינה גיאוגרפית התוחמהתפיסה 

 ברורים פורי הז'אנר. בהתבסס על תפיסה זותפיסת העולם שבהתאם לעקרונותיה גובשו סי

צא ממקומו, י   -פעמי -באופן מיוחד וחד - ומובנת בקשתו כי אלוהים חששותיו של היוצא לדרך

  ילווה אותו בדרכו, ישמור עליו מכל צרה וישיבו בשלום לביתו.

עוברת תהליכי  זו מתבררת מתוך החיבורים המקראיים השונים,, כפי שאולם תפיסת האלוהות

. תהליכים אלו באים לידי ביטויים שונים, כשאחד הבולטים שבהם לאורך הזמןשינוי והתפתחות 

נסוב סביב סוגיית אופיו של האל כאל מוגשם או מופשט. לסוגיה זו ישנם היבטים רבים, וביניהם 

ם בתוך גבולות גיאוגרפיים מוגדרים. ככל שהלכה והשתכללה שאלת תיחומו הפיזי של אלוהי

ה'חיבור'  -או אולי נכון יותר לומר והתרחב  –התפיסה המופשטת של האלוהות, כך הלך ונותק 

לבין המקום הגיאוגרפי. התוצאה המיידית של תהליך זה, היא הרחבת תחום  שבין אלוהים

 ברמה האוניברסאלית.שלטונו מהרמה הפרטנית דרך הרמה הלאומית וכלה 

רור על דפוס בבי , כאמור,מצביעה קווי הדמיון שבין הסיפורים הנדונים במסגרת עבודה זובחינת 

של יציאה לדרך שבמרכזה מפגש בין היוצא לדרך לבין אלוהיו. סביר מאד להניח כי ספרותי קבוע 

כנות הנילוות דפוס זה מושתת על המציאות היומיומית של יציאה לדרך, על כל החששות והס

ניתן היה  – סס על הנחותיה המתבקשות של גישת חקר הסוגיםבהתב -לפעולה זו. בהתאם לכך 



 

 ט
 

לצפות להופעתן של בקשות אלו, בתיאורי יציאותיהם לדרך של גיבורי הספרות המקראית. לאור 

וח האמור, יש להתפלא על העובדה שדפוס סיפורי זה אינו מובן מאליו, עד כי נדרשת מלאכת נית

 , כפי שעולה בבירור גם מתוך מיעוט ההתייחסויות המחקריות בנושא.רבה לשם חשיפתו כה

אנו משערים כי מאפייניו של דפוס זה טושטשו במכוון, בשלבי עריכה מאוחרים, בשל הקושי 

התיאולוגי הנגזר מתפיסת האלוהות כמחוברת, או ליתר דיוק כמוגבלת, למקום גיאוגרפי מסוים. 

 י זה, הינו ביטוי נוסף למגמה הפולמוסית שנתנה את אותותיה בתקופה הפרסית.טשטוש עריכת

 

ישנן השלכות  מחקר זה, בשל עיסוקו בנושאים רבים ובהיקף רחב של טקסטים מקראיים,ל

 עשוי והוא בהתייחס לכמה מן הסוגיות המרכזיות בחקר המקרא משמעותיות, פרשניות ואחרות,

 שראוי להמשיך ולעסוק בהם. נוספים ענייניםצוהר למגוון רחב של  לפתוח אף
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 מבוא

"אם יהיה אלהים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך"  -בדרכו חרנה נודר יעקב נדר לאמור 

)בר' כח, כ(, כשם שעזרא בדרכו ירושלימה קורא "להתענות לפני אלהינו, לבקש ממנו דרך ישרה" 

נת מצביעים על הסכנות והחששות שהיו בוודאי מ (. נדרו של יעקב ותעניתו של עזרא)עז' ח, כא

לא ייפלא אפוא כי מציאות  1חלקו של כל אדם שנדרש לעזוב את ביתו ולצאת לדרך בימי קדם.

 מוצאת את ביטויה בפנייה לאל: בתפילה ובפעולות פולחניות נוספות.  זוחיים 

מגדיר את 'היציאה למסע'  2ואמנם מובינקל, בהמשך לדרכו של גונקל בשיטת חקר הסוגים,

לו ליצירת שירים והמנונים, שהמוכרים לנו הם מזמורי עולי כאחת מנסיבות החיים שהובי

כוללים, כהגדרתו של מובינקל, את: 'ההזמנה ליציאה למסע';  אלא שמזמורים אלו 3הרגלים.

שבסמיכות אליה יופיע 'אזכור המקום הקדוש )היעד('; ולאחריהם 'ביטויי שמחה בהגעה ליעד'; 

גונקל מוסיף אמנם רכיב כללי של: הודאה לה'  4.תוך התעלמות מפתיעה מתלאות הדרך וסכנותיה

ד על 'הצלחת המסע'; אך רכיב זה מתייחס לראיית פני ה' וקבלת ברכתו, הנובעות בעקיפין בלב

    5בשלום. מעובדת ההגעה אל היעד

גרינברג צועד צעד נוסף, כשבמסגרת הדיון אודות 'תפילת הבקשה' במקרא, כולל רשימה של 

 6נ(, וביניהן: 'יציאה לדרך מסוכנת' כהגדרתו.-תפילת שלמה )מל"א ח, לגנסיבות המושתתת על 

כלומר, גרינברג תופס את היציאה לדרך כפעולה מסוכנת, או לפחות סבור כי ישנן דרכים 

 שהיציאה אליהן היא מסוכנת, וכי סכנה זו הובילה את היוצאים לדרך לפנות לאלוהיהם בתפילה. 

                                                 
1
 – 1בראשית וסטרמן, של פדרסון )אצל  קשה לנסח את תחושותיו של היוצא לדרך בצורה בהירה יותר מאמירתו  

'. זיידל 'זו שאלה, האם האדם הקדום עשה בכלל הבחנה כלשהי בין גירוש )ממקום מושבו( לבין מוות –( 310עמ'  ,11

( מתייחס למגוון המשמעויות הנגזרות מהיציאה למסע, ובתוכן: הפרידה מהבית )שהוא מקום מוכר(; 10עמ'  גלות,)

 ממנהגים; מזיכרונות; ממשפחתיות; מביטחון; ומקדושה.
(, כי המזמורים אינם משקפים 21 – 1עמ'  תהלים,גונקל ) עוסק בסוגים הספרותיים בספר תהלים טועןבפרק ה  2

יבור, ונכתבו יצירות ספרותיות שנכתבו במנותק מהמציאות. לשיטתו, המזמורים מעוגנים במציאות של היחיד או הצ

, כתיבה ספרותיתעשויים לשקף  –כפי שהם מופיעים לפנינו  - מזמוריםההחיים הרלוונטיות.  נסיבותלשימוש ממשי ב

גרעין ראשוני זה, הכיל  הציבור במציאות החיים.ת אשימש את היחיד או אשר ראשוני אולם כזו המושתתת על גרעין 

עמ'  אגדות,במסתו על 'ספרות המקרא' )בתוך  גונקל פי שמבהירכ ,לא יותר מאשר שורה אחת או שתיים במקורו אולי

126.) 
3
כגון תה' מח; פד; פז; קכב, על אף שיש להסתייג מלסווג באופן מוחלט את מזמורי תהלים לסוגות הספרותיות   

א,  תהלים,ות, בעיקר בשל התאמתם של מרבית המזמורים ליותר מסוג ספרותי אחד. כדוגמא, ראה מובינקל )השונ

 ( שמצביע על טשטוש הגבולות בין 'מזמורי ציון' ל'מזמורי עולי הרגלים'.  90עמ' 
4
 (.107ב, עמ'  תהלים,מובינקל )  

5
ושלים, אם כי עשוי להיות כל מקום קדוש, כפי היעד יהיה, בדרך כלל, יר (.237 – 235עמ'  תהלים,גונקל )  

 שבע" )עמוס ח, יד(.   -( את המילים "וחי דרך באר136עמ'  עמוס,( ופאול )184עמ'  עמוס,שמסבירים למשל הרפר )
6
 (.898טור  ,תפלה) גרינברג  
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ף ריבוי המחקר בתחום התפילות והמזמורים במקרא, קטגוריית אולם באופן מעורר השתאות, חר

ידי גרינברג, נעדרת לחלוטין משדה המחקר -תפילות עוברי הדרכים, למעט עצם הגדרתה על

הנוגעות לסכנות הדרך  -צרות ומקומיות  -המקראי. ניתן למצוא כמובן התייחסויות פרשניות 

אך לא ניתן למצוא דיון  7טקסט המקראי,ולשמירה האלוהית מפניהן, המוזכרות מעת לעת ב

ועל אחת כמה וכמה אודות התפילה המופיעה  –מקיף וכוללני אודות פעולת היציאה לדרך 

 על אף שכיחותה הגבוהה והשלכותיה המרובות. -במהלכה 

מטרתה של עבודה זו להציע כיוונים ראשוניים בחשיפתה ובהגדרתה של 'תפילת הדרך 

במסע למילויו של חלל מחקרי זה. מטרה זו תושג באמצעות ניתוחם של המקראית', כצעד הכרחי 

טקסטים מקראיים העוסקים ביציאה לדרך, כשניתן להניח כי מאפייניהם המשותפים עשויים 

'סיפורי יציאה לדרך' או 'סיפורי יציאה  -להוביל להכללתם במסגרת ז'אנר עצמאי שייקרא 

ה תעסוק בטקסטים סיפוריים ולא מזמוריים, על אף מהגדרה זו ניתן להבין כי העבוד 8למסע'.

                                                 
7
, סיבס (141 - 140עמ'  מלכות,מאג )התייחסויות אשר יקבלו כמובן ביטוי לאורך העבודה, כדוגמת גישתם של   

 (143 – 140עמ'  הבטחות,( ווסטרמן )9 – 6עמ'  יהוה,(, פטר )173 – 139עמ'  ואהיה עמך,(, פרויס )32עמ'  האבות,)

( 107עמ'  עזרא,בעניין ה'נוכחות האלוהית', המובטחת לאבות תמיד בהקשר של יציאה למסע; פרשנותם של רייל )

כג, כביטוי ל 'תפילה לדרך בטוחה'; ובאופן דומה, בהתייחס -בעז' ח, כא ( את הפסוקים102עמ'  עזרא,וברוקינגטון )

( כי מזמור צ"א קשור ביציאה לטיול 254עמ'  מזמור פולחן,למספר מזמורי תהלים, כדוגמת טענתו של קספרי )

בהתייחס ( 41עמ'  תהלים,( בהתייחס למזמור קז; ופרשנותו של שמידט )199עמ'  תהלים כג,מסוכן; גישתו של פוגט )

 למזמור כ"ג פסוק ה.
לעתים : מרמות שונות להגדרת קטגוריות ספרותיות( משמש genre - המונח 'ז'אנר' )סוג ספרותי; סוגה ספרותית  8

( 181עמ'  פואטיקה,, כדוגמת אלו המובאות בחלוקתו של שטרנברג )גנריותהקטגוריות הספרותיות המשמש להגדרת 

ריה, קומדיה, פיקארסקה וסאטירה; מנגד, משמש לעתים להגדרת ט(, היסטורומאנס, טראגדיה, רגש )סנטימנ –

( לטיפולוגיזציה 91 – 90עמ'  תכנים וצורות,, כדוגמת הנוסחה שמציע אוכמני )ביותר ספציפיותותיות ספרקטגוריות 

הדגם' -תכונותגנלוגית של יצירות ספרותיות השייכות לסוג ספרותי כלשהו. לפי אוכמני, כל היצירות המכילות את '

ניתן להניח כי,  הדגם.-ידי יצירת-הדגם' שאנחנו מגדירים, ניתנות לסיווג תחת הסוג הספרותי המיוצג על-של 'יצירת

בין השאר, בשל אי הבהירות הנובעת מהשימוש במינוח אחד לשתי משמעויות שונות בתכלית, ביקשו חוקרי המקרא, 

דש שישמש להגדרת קטגוריות מקראיות ששכיחות הופעתן נמוכה (, מונח ח32 - 25עמ' , מחקריםובראשם קאלי )

(, מונח שהוא type-scene( את המונח 'סצנת דפוס' )23ומידת התמקדותן גבוהה. במסגרת זו, מציג קאלי )שם, עמ' 

של ( בהתייחס לשיריו סצנות דפוסידי ארנד )-מייחס לאלברט לורד, אם כי מקובל לטעון כי הוא נהגה כבר על

גדיר באמצעותו למשל את 'סיפורי אשר הידי אלטר, -על ס. השימוש במונח זה בשדה המחקר המקראי, הורחברוהומ

 המרכיבי(. 62 – 51עמ'  הסיפור המקראי,( ואת 'סיפורי האירוסין' )130 - 115עמ' קונבנציה, הלידה הניסית' )

ידי מרטין -הורחבו על (,43 – 41שם, עמ' ידי קאלי )-של סצנת דפוס האירוסין, שהוצעה למעשה כבר על האופייניים

השימוש במונח  (, שאף נתן לה שם חדש: 'סיפור מסע אירוסין'.509 – 508, ובייחוד עמ' 523 – 505עמ'  אירוסין,)

'ז'אנר' להגדרת 'סצנת דפוס' להגדרת הקטגוריות הספרותיות הספציפיות, מותיר לכאורה את השימוש במונח 

ם ההבחנה בין הקטגוריות הגנריות )שנמצאות על הקצה האחד של רצף הקטגוריות הקטגוריות הגנריות. אול

הספרותיות( לקטגוריות הספציפיות )שנמצאות על הקצה השני של הרצף(, מותיר את שאלת המינוח בהתייחס 

ה ( שדנ34, ובהערה 17 – 16עמ'  דפוסים,, וראה שרון )לקטגוריות הביניים, שאינן עשויות מקשה אחת כמובן

, לפי הבנתנו, לקטגוריית שייכים 'סיפורי היציאה לדרך' בקטגוריות הביניים, במסגרת דיוניה בהגדרת המונח 'ז'אנר'.

ביניים, שכן הם אינם ספציפיים כסיפורי לידה ניסית או אירוסין ומאידך אינם גנריים כקומדיה, טרגדיה וסאטירה. 
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שנתייחס, מעת לעת, לכמה ממזמורי תהלים. כמו כן, יש להדגיש כי הטקסטים שיידונו עוסקים 

.מלחמה צרכיביציאה לדרך שאיננה ל
9  

הדיון בסיפורים יוביל, לעתים קרובות, לסיווגם המקביל תחת ז'אנרים מוגדרים אחרים, 

ירוע המתרחש במהלך מסע'; 'הגיבור הבורח'; 'א 10לות' )ו'חלום סימבולי'(;כדוגמת: 'חלום התג

אירוסין'; 'הקדשה לנבואה' ו'שליחות חילונית'; ואפילו ה'סאגה השבטית 'נבואת ישע'; 'מסע 

בהקשר לסיווג  11והלאומית' שהוא הז'אנר הכולל של סיפורי האבות כהגדרתו של אייספלדט.

 :העקרוניים של באחטין מקביל זה, יש לזכור את דבריו

ובא, לעולם אינו מבטל, ואינו בא במקום ז'אנרים שהיו -ז'אנר חדש, המבקיע 

קיימים לפניו. כל ז'אנר חדש רק מוסיף על הישנים, רק מרחיב את שדה הז'אנרים 

קיום עדיפה שלו, כשביחס אליה אין הוא -הקיימים כבר. כל ז'אנר הריהו בעל ספרת

ערך מבחינה מהותית, כיוון שהופיע -זמן כל ז'אנר חדש ובעלחליפין... אך בו ב-בר

הריהו משפיע על כל שדה הז'אנרים הישנים: ז'אנר חדש הופך את הז'אנרים הישנים, 

נאמר, למודעים יותר; הוא מאלץ אותם להכיר טוב יותר את אפשרויותיהם 

 12.כלומר להתגבר על הנאיוויות שלהם וגבולותיהם,

 

                                                                                                                                            
מזה למשל באופי היציאה )בריחה, גירוש, יציאה יזומה( השונים זה  – את היקפם של 'סיפורי היציאה לדרך'

ניתן להשוות לדוגמא ל'סיפורי האבות', סיפורים שאייספלדט  -ובמטרותיה, כשמסע האירוסין היא רק אחת מהן 

( מכליל תחת קטגוריה שהוא מכנה: ה'סאגה השבטית והלאומית', שהיא 'הז'אנר הכולל של 41 – 40עמ'  מבוא,)

תוגדר באמצעות המונח  בדומה לסיפורי האבות, כהגדרתו. קטגוריית הסיפורים שתידון בעבודה זו,  סיפורי האבות'

'סצנת דפוס'. שימוש דומה במונח ז'אנר להגדרת קטגוריות כלליות דוגמת 'ז'אנר', ולא באמצעות מונחים אחרים כ

(, במסגרתו 14 – 13עמ' מדריך, שקל )קטגוריות פחות כלליות, ניתן למצוא ב'קטלוג הז'אנרים' שמציע אלונסו  לצד

הוא מכליל בתחום הז'אנרים הפואטיים את: ה'סאטירה', ה'אגדה' וה'קינה' שהן קטגוריות ששכיחותן גבוהה והן 

כוללות נושאים מגוונים; לצד: 'שירי שתייה' )שירי שיכורים(, 'שירי אהבה' )שירי עגבים( ו'שירי נצחון' שהן 

 תר ושכיחותן נמוכה בהרבה.     קטגוריות מוגדרות הרבה יו
9
על אף שלעתים נראה כי ישנה זהות גבוהה למדי בין מאפייניהם של שני סוגי הסיפורים )יציאה למסע; יציאה   

לסיפורים מקראיים כגון יציאתו של יפתח למלחמה, אשר הן  :למלחמה(. זהות זו, שתוזכר לאורך העבודה, מתייחסת

 בהתאם להבנתם של חוקרים כגון מור –במצפה )שופ' יא, יא(  –י במקום קדוש במסגרתו מופיע נדר הנאמר אול

מקראיים, כגון תיאור -(; והן לסיפורים חוץ145עמ'  שופטים,( ומרטין )121עמ'  שופטים,(, קוק )299עמ'  שופטים,)

ם, ועוד יותר מכך, ( בו מתוארת פנייתו לאלי813 – 790עמ'  מוזות,מסעו השמיני של סרגון השני מאשור )פוסטר, 

בתיאור היענותה של אישתר מארבלה לאסרחדון, המכיל ביטויים כגון התחייבות לשמירה, להצלחה, לשיבה בשלום 

  (.814שם, עמ' 'אל תירא' ) -את נוסחת העידוד האופיינית ואף 
10

כ'סצנת התגלות(  ;תאופניה הסיפור התאופני;וכן סיפורי ההתגלות בכלל, שזוהו במחקריו השונים של סברן )  

 דפוס' עצמאית.
11

  (.41 – 40עמ'  מבוא,אייספלדט )  
12

 (. 270 – 269עמ'  סוגיות,באחטין )  
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ולה המשמשת כאמצעי בלבד שנועד להשגת מטרה אחרת כלשהי, המושגת היציאה לדרך היא פע

לצורך הגעה  -ון האחד, פני היוצא לדרך קדימה באחד משני כיוונים שונים ואף מנוגדים: בכיו

 -ון השני, פני היוצא לדרך אחורה למקום חדש, בו הוא שואף לקבל או לעשות דבר מה; ובכיו

לץ לברוח, ולעיתים הוא אף מגורש, ממקומו הישן. הגדרה כאשר הוא מבקש לעזוב, או שהוא נא

 לסיווג הסיפורים הרלוונטיים למחקרנו.   משמעי-חדזו, על שני כיווניה, משמשת אותנו כקריטריון 

שבמרכזם דמויות שונות, הפועלות להשגת מטרות שונות, והמתרחשים  -בסיפורים שייבחנו 

תף היחיד ביניהם הינו היציאה לדרך, נוכל לזהות שהמכנה המשו  -בתקופות היסטוריות שונות 

על  עשויה להצביערכיבים בסיסיים זהים החוזרים על עצמם באופן מעורר התפעלות. עובדה זו 

קיומה של דרך הבעה מוסכמת )קונבנציה( בתיאור היציאה לדרך, שבמרכזה עומד המפגש בין 

וה ביטוי לבקשתה של הדמות כפי שיובהר בהרחבה, מהו ,זההדמות לבין אלוהיה. מפגש 

להנחייתה בדרך ישרה, להובלתה ליעדה, לשמירתה מאויב ומפגע, להצלחת דרכה ובמידת הצורך 

גם להשבתה לביתה. ובמינוח המוכר מתקופות מאוחרות יותר: היוצא לדרך פונה לאלוהיו 

המנוסחת  'תפילת הדרך'ב'תפילת הדרך', שתכולת מרכיביה דומה להפליא לתכולת מרכיביה של 

 ידי רבי יעקב בשם רב חסדא:-בתלמוד הבבלי על

"יהי רצון מלפניך ה' אלהי: שתוליכני לשלום; ותצעידני לשלום; ותסמכני לשלום; ותצילני מכף 

כל אויב ואורב בדרך; ותשלח ברכה במעשי ידי; ותתנני לחן, לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל 

 -בשינוי הניסוח ללשון רבים, בהתאם לדברי אביי  -זו  תפילה 13רואי. ברוך אתה ה' שומע תפילה".

כלומר:  14"לעולם לישתף איניש נפשיה בהדי צבורא" ]לעולם ישתף אדם עצמו עם הציבור[,

 היא 'תפילת הדרך' הנאמרת עד היום.  -'שתוליכנו, ותצעידנו, ותסמכנו...' 

 

ים בתפילות המופיעות האלמנטים שהוזכרו נמצא מרביתיש לסייג ולומר כי חרף העובדה ש

תפילת הדרך 'תמציתה של  ,לפי הבנתנו ,שהוא – יציאה לדרך, הרכיב הבסיסי ביותרהבסיפורי 

כלשהו של  ביטויאו לבין  ,הוא עצם קיומו של מפגש בין היוצא לדרך לבין אלוהיו - 'המקראית

ה של היוצא יזומה תוהגעכתוצאה מ מפגש זה יתרחש בדרך כלל 15אלוהיו או של שליחי אלוהיו.

                                                 
13

 בבלי, ברכות כ"ט ע"ב.   
14

 בבלי, שם.  
בפני  ההמופיע אופייה של הישותגם ב אלו נבדליםבסיפורים בצורות שונות, כאשר  תוארמ המפגש עם אלוהים  15

פי שמבהיר , כדווקא במהלך מסע התגלויות המתרחשותמאפיין את ה סר אחידות זה אינוחועמו.  תהאדם או המדבר

"במקראות רבים... יש ערבוב תחומים בין מלאך ה' וה'. הערבוב נוצר בכך  - (2עמ'  האמונה במלאכים,רופא )

השיחה בה'  שהמלאך מוסר את דבר האל בגוף ראשון... כאילו הוא האל עצמו, הן בכך שמלאך ה' מוחלף באמצע

עצמו... והן בכך שהאנשים מזהים את ה', דווקא, בבן שיחם...". בהמשך הוא מציע הסברים שונים לעניין זה, וביניהם 
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תיהפך נקודת  ,. במקרים אלה, ולעתים כתוצאה מהגעתו האקראיתקדושהמקום ה לאלדרך 

טקסט שבו כלל לא מתרחש מפגש כזה,  מהאמור עולה כי, למקום קדוש לעתיד. אקראיהמפגש ה

לעומת . הז'אנרלא יוגדר על ידינו כסיפור המכיל את התנאי הבסיסי ביותר להכלילו במסגרת 

נציה, תוך וי כלל הרכיבים האופייניים לקונבמתקיים תנאי בסיסי זה, נפעל לזיה כאשרזאת, 

בהתבסס על הקריטריונים המקובלים התמקדות זו תיעשה  .הוורבליים ברכיבי הסיפור התמקדות

 להגדרת התפילה במקרא.

 

 התהליך המחקרי המוצג, שפירוט שיטתו יופיע בהמשך, יתבסס על עקרונות שיטת חקר הסוגים;

על הכלים המעולים שפותחו בתחום בייחוד על הידע הרב שנצבר בנוגע לתפילה המקראית; ו

 ניתוח הסיפור במקרא.     

 

 חקר הסוגים

הרמן גונקל, מייסד שיטת חקר הסוגים, טען כי "משימתו הראשונה של העיסוק בתולדות ספרות 

לשיטתו של  16תיהם".המקרא היא חקר הסוגים הספרותיים, אופיים וככל האפשר גם תולדו

פה לפני שהועלו על הכתב, כשהיווצרותם -גונקל, כמעט כל הסוגים הספרותיים נמסרו בעל

"לשחזר את צורתן  -נקשרה באופן ישיר לנסיבות החיים השונות. גונקל שאף, כהגדרתו של רופא 

מן פה( ואת ההזדמנות החוזרת בחיים הציבוריים, שבה כל אחת -המקורית )של היצירות בעל

 Sitz –היצירות הללו נאמרה או הושרה. את ההזדמנות החוזרת הזאת הוא כינה 'מושב בחיים' 

im Leben."17  ;במסגרת התיאוריה, קיימות מספר אבחנות משמעותיות, כגון: בין שירה לפרוזה

ידי -ידי אנשים פשוטים לכאלה שנוצרו על-בין סוגים טהורים למעורבים; בין סוגים שנוצרו על

ניתוח  כשבמרכזה ל גונקל עסקה במזמורי ספר תהלים,מקצוע'. מרבית עבודתו ש 'בעלי

  18לעבודת הפולחן המעשית. מהם וקישור רבים יווגם לסוגיהם הספרותייםוסהמזמורים 

                                                                                                                                            
"ההסבר המקובל ביותר לבעיית מלאך ה'... הוא כי אין מלאך ה' מלכתחילה אלא צורת התגלות של  - (3טענתו )בעמ' 

מלייחס משמעות מיוחדת לאופי לאורך העבודה נמנע , ר דברים אלוהאל. מעין האצלה שלו המתגלית לאדם". לאו

כגון: אלוהים, אלוהי צבאות, ה', דבר ה', מלאך, מלאכים, אנשים, ישויות , בסיפורים השונים אדםמתגלה לה ישותה

כרות מוזהכל אחת ממגוון הישויות  ה', מלאך אלוהים, שר צבא ה', ורבות נוספות. מנקודת מבטנו במחקר זה:מלאך 

   התגלות האל.ל -למעט במקרים חריגים ביותר  -בסיפורים השונים, משמשת כביטוי שגרתי 
16

 (.125עמ'  אגדות,גונקל במסתו על 'ספרות המקרא' )בתוך   
17

 (.83עמ'  מבוא,רופא )  
18

 (.139עמ'  מבוא,) הייז  
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ידי -עבודתו של גונקל, אשר עסקה גם בסיפורי ספר בראשית, התפתחה וממשיכה להתפתח על

ו של מובינקל כי "פרשנותו )של גונקל( את מזמורי תלמידיו וממשיכי דרכו, בהתאם לטענת

התפתחות זו עוסקת גם בבחינה מחודשת של מערכת  19תהלים, עשתה את חצי הדרך בלבד".

וגם בשינוי והוספת סוגים ספרותיים חדשים ובסיווג  20השיקולים שתמכה בגישתו של גונקל,

  21מחודש של המזמורים לסוגים השונים.

 

מיסודו של גונקל. בהמשך לכך, הוא  יות הקיימות בשיטת חקר הסוגיםר בעמעלה מספ קנירים

מציע להשתית את השיטה על קריטריונים גמישים ופתוחים יותר מאלו שהיו מקובלים בעבר. 

אינה להגדיר ז'אנרים בהתבסס על קריטריונים נוקשים כגון הופעתם של  לטענתו, ,מטרת המחקר

 יומה ל: מהו האירוע המתואר בטקסט הנתון?נו לשאודפוסי לשון קבועים. במקום זאת, עלי

 דרך המסוימת שבהידי המספר לשומעיו, ב-ידי המחבר לקוראיו, או על-המשמעות המועברת על

 -צד הגורמים כי :ולהבין שהשיטה מציעה,יש לנצל את הכלים  לצורך כך, הוא מתואר?

נושאים או  -? גורמים אלו נימתייחסים האחד אל הש - המופיעים בטקסט האופייניים לז'אנר,

 22.אחיד וקבוע אופןוקא בלהופיע בצורות מגוונות, ולאו דו עשויים –מוטיבים 

 

תהווה עבורנו מצע תיאורטי ומעשי  בהתאם לפרשנותו של קנירים, של גונקל,העקרונית גישתו 

 כאחת מנסיבות -על הסכנות והחששות הכרוכות בה  -ת היציאה לדרך א ריהגדבמאמצינו ל

, נאמרהכמותה החיים המשמעותיות ביותר, כזו שהובילה ליצירת טקסטים הכוללים תפילה ש

כשייכים  מובילים להגדרתםכוללים מאפיינים ייחודיים ש וטקסטים אל בנסיבות אלו. אולי,

                                                 
19

ות שחלו בה, והדגמת יישומה בהתייחס (. להערכת שיטתו של גונקל, הכרת ההתפתחוי29א, עמ'  תהלים,מובינקל )  

עמ'  המושב בחיים,( ובאס )חקר הסוגים(, הייז )חקר הסוגיםלטקסטים מקראיים שונים, ראה מחקריהם של טאקר )

 (.262 – 209בייחוד עמ' , חקר הסוגים ;170 – 157
20

 (.251עמ'  חקר הסוגים,ראה למשל באס )  
21

( מגדיר את הקטגוריות הבאות: ההימנון )שיר 141 – 140עמ'  אגדות,גונקל, במסתו על 'ספרות המקרא' )בתוך   

( 143 – 139עמ'  מבוא,) הייז. תהילה(; תלונת הציבור; שירה דתית של היחיד; מזמורי זבח תודה; ותלונת היחיד

ורי מנסח את הסוגים העיקריים באופן שונה במעט: קינה; מזמורי תודה של היחיד; ההימנון; קינת הציבור; ומזמ

מלך. על אלה הוא מוסיף סוגים משניים: מזמורי ביטחון )בה'(; מזמורי עולי הרגלים; שירי ניצחון; מזמורי תודת 

חלוקה אחרות מובאות  שיח; ומזמורים מעורבים. הצעות-הציבור; אגדות; חוכמה; מזמורי פולחן )ליטורגיה( ודו

תולדות ( וקריסמן )31עמ'  ,שבח(, וסטרמן )19, 15עמ'  ,I תהלים(, דייסלר )62 – 38עמ'  ,59 – 1תהלים ) קראוסאצל 

 (. 209עמ'  ,הצורות
22

 ידי וייס-דיון נרחב בביקורת חקר הסוגים מובא על .(468 - 458 ,449 – 447בייחוד עמ'  עיון מחודש,קנירים )   

ה ביטלו קנירים ונייט את "למעש –, במסגרתה הוא אף כותב 47-ו 44, ובהערות 64 – 60בייחוד עמ'  המקרא כדמותו,)

 המונחת ביסוד חקר הסוגים"(. Sitz im Lebenמשמעית של המונח -הגדרתו החד
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לסוגה ספרותית עצמאית. סוגה זו, שאופן הגדרתה ומשמעויותיה יידונו בהמשך המבוא, עומדת 

23 ם סיפוריים רבים.בבסיסם של טקסטי
  

 תפילה או לדרך יציאהה הנאמר בעת טקסט לשחזר ניסיון זו בעבודה איןחיוני להדגיש כי 

 בסיפורים נולהערכת שמצוי, וגמיש רחב, ספרותי דפוס לשחזר אם כי, בדרך הנאמרת בסיסית

' יםבחי מושב'ה בסיפורים אלו משתקף ביטוי כלשהו שלכי  אנו מניחים. המקרא לאורך שונים

   .אותו לשחזר יםמתיימר איננו אבל

 

 התפילה במקרא

קויפמן טוען כי התפילה בימי קדם לא הייתה חלק מהפולחן הישראלי, וממילא לא הייתה 

24קבועה: לא במקום, לא בזמן ולא בנוסח.
 –מכך משתמע כי התפילה המשתקפת במקרא  

יא "בעיקר ביטוי ספרותי לרחשי ה  -ובייחוד בכתובים שמועד חיבורם קודם לחורבן בית ראשון 

 25לב ולרגשות דתיים, ולא עבודת אל סדורה וקבועה כעבודת הקורבנות" כלשונה של ניצן.

לבין  'התפילה המזמורית'בהתייחס לביטוי ספרותי זה יש להבחין, בראש ובראשונה, בין 

את השלב , בסקירתו מניח , שהיא מוקד חקירתנו בעבודה זו. אייספלדט'התפילה הפרוזאית'

ספרותי של המקרא, כי התפילה הפרוזאית שייכת ברובה לתקופות המאוחרות יותר -הקדם

בהשוואה לזו המזמורית. יחד עם זאת, ראשיתה של התפילה הפרוזאית שייכת אף היא, לטענתו, 

    26לתקופות קדומות מאד.

פיינו בנוסחן קויפמן ואחרים, כי התפילות לא התא ,כאמור ,די ברור אם כן, כפי שטוענים

דרכי הבעה אלו מקבלות  28ואף על פי כן, קשה להתעלם מדרכי ההבעה המוסכמות. 27הקבוע,

                                                 
23

( מבהיר, בהמשך לביקורתו על גונקל, את ההכרח לשלב בין טכניקת הקריאה 463 – 458עמ'  עיון מחדש,קנירים )  

יטת חקר הסוגים שיסייע לזיהוי מאפייניו הצמודה שתסייע לזיהוי ייחודיותו של הסיפור הספציפי, לבין ניתוח בש

 המשותפים עם יתר סיפורי הז'אנר. תפיסה זו תנחה את שיטת ניתוח הסיפורים בעבודה זו, כפי שיובהר. 
24

( 180עמ'  התפילה,(. אלבוגן )84עמ'  מבוא,(, והשווה לגישתו הדומה של אייספלדט )501עמ'  ה,-תולדות דקויפמן )  

( מניחים כי לאחר חורבן הבית הראשון, התפילה החלה לקבל צורה של פולחן קבוע, 17' עמ התפילה,והיינימן )

שהיווה תחליף לעבודת הקורבנות. הנחה זו מבוססת על רמזים מתוך כתובים שונים, שבהם מתוארת תפילה שאיננה 

מה" )תה' נה, יח(; "ערב ובקר וצהרים אשיחה ואה –תפילה נסיבתית המופיעה בעתות צרה או בעתות ישועה, כגון 

 "וזמנין תלתא ביומא הוא )דניאל( ברך על ברכוהי ומצלא ומודא קדם אלהה" )דנ' ו, יא(.

25
( טוען כי עיקר 124עמ'  העבודה,והלאה(. הרן ) 236עמ'  תפילה,(, ובניסוח דומה גם היילר )1עמ'  קומראן,ניצן )  

 ות בלבד.הפולחן היה הקרבת הקרבנות, בעוד שהתפילה הייתה בגדר רש
26

 ( וגרינברגתפילת הדיוט(. לסקירה מקיפה אודות התפילה הפרוזאית במקרא, ראה ונדל )17עמ'  מבוא,אייספלדט )  

 (. תפילה פרוזאית; 922 - 896 'טור תפלה,)
27

"קומה ה' ויפצו  –מביא את תפילתו של משה בשעת נסיעת הארון לעומת זאת,  ,(350עמ'  תפילה,הלפרין )  

, בנסע הארן"ויהי  –הנחה זו מבוססת על התיאורים  כדוגמא לתפילה בעלת נוסח קבוע. -לו( -)במ' י, לה אויביך..."
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ביטוי גם בשימוש בלשונות זהות, אך יותר מכך בשימוש בסוגים ספרותיים זהים, מציאות 

פחות או  –המתבטאת בהופעתן של תפילות שגם אם אינן בעלות נוסח קבוע, הן בעלות מבנה 

.קב -יותר  תפילת הדרך 'הגדרתה של לו חשיפתהל יסייע במאמצינומבנה קבוע זה  29וע

    30ניסוחיה הבלתי קבועים יתרמו לזיהוי עושר תכניה ומגמותיה.ש, בעוד 'המקראית

לכמה  31נהוג לסווג את התפילות במקרא, בהתבסס על סיווגו של גונקל את מזמורי תהלים,

המייחדים כיל בתוכו מספר רכיבים קבועים סוגים ספרותיים בסיסיים, כשכל אחד מהם מ

התחינה )הבקשה(; הוידוי;  -את התפילות לשלושה סוגים עיקריים אייספלדט מסווג : אותו

"תפילת הבקשה, כולל האיחול )כגון  -בלבד  לשני סוגיםגרינברג מסווג אותן שבעוד  32וההודייה,

יש להדגיש, לצד חלוקה  33לה'". הברכה לאדם( והוידוי; ותפילת השבח וההודייה, כולל הברכה

מוגדרת זו, את גמישותם המרובה של הרגלי הביטוי המופיעים ברכיבים השונים, גמישות 

 המאפשרת למתפלל לבטא את רגשותיו בהתאם לנסיבות חייו המשתנות.  

התפילה המזמורית לתפילה  סוגי התפילות, גרינברג מבחין: ביןבמקביל להגדרותיו את 

תפילת היחיד לתפילת הרבים; בין תפילה בה היחיד או הרבים פונים לאל לצורך  הפרוזאית; בין

עצמם לבין ההפגעה, בה המתפלל פונה לאל בעד אחר או אחרים; ובין תפילות בעלות נוסח קבוע 

בצורתה; במרכיביה; במלווי התפילה )באמצעות גיוון הקול,  :לתפילות ארעי. בנוסף, הוא עוסק

הגוף, התנהגות ומלבוש( ועוד. ביטוי אחר למגוון צורותיה ומלוויה, מובא  תנועות הידיים ושאר

"ביצוע התפילה יכולה להיות בפה או בלב, ביחיד או בציבור בליווי תנועות  -בדבריו של סולה 

הגוף ואיבריו, בהבעת פנים משונה, בכריעה, בהשתחוויה, ברקידה ובקפיצה, בנפילה על הפנים, 

                                                                                                                                            
)שם(, מהם משתמע כי משה חזר על תפילתו )באותה לשון( בכל הזדמנות שבה הארון  יאמר..." ובנחהויאמר משה...; 

 . (898טור  תפלה,גרינברג ) פי-על דרך כתפילת זיהויהעל רקע  , בייחודמעניינת זו דוגמאהיה נוסע או נח. 
28

(, בהתבסס על דרכי ההבעה המוסכמות, ביקש ללמוד על שימוש המזמורים בפולחן. 21 – 1עמ'  תהלים,)גונקל   

אולם הוא נמנע מלקבוע נסיבות מדויקות לשימוש זה, בעיקר בשל הקושי בסיווגם הברור של המזמורים לסוגות 

 הספרותיות השונות.
29

 (. 18 – 13עמ'  תפילה,בלנטיין )ראה   
30

השאלה: מהו מבנה היצירה? אינה סותרת, לפי הבנתנו, את השאלה: לאיזה סוג היא שייכת? כפי שסבור וייס   

(. יתר על כן, אנו נשתמש במבנה הכללי של כל יצירה כקריטריון לבחינת אופייה ולזיהוי 260עמ'  המקרא כדמותו,)

שבמבנה )המכנה המשותף שבין היצירות הדומות במבניהן(, נשים את ליבנו גם  סוגה. אולם לצד ניתוח המאחד

 פעמי שבה" כלשונו של וייס )שם(.-ל"סטיות מן המקובל ב'צורה החיצונית'... כביטוי למיוחד, לחד
31

 (.17, ובהערה 17עמ'  תפילה,בלנטיין )  
32

 (.17עמ'  מבוא,אייספלדט )  

33
 (.55 – 47עמ'  הבקשה, תפילת; 896טור  תפלה,גרינברג )  
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מת פצעים על הגוף עד זוב דם. הכל תלוי בהתלהבות ובדביקות של האדם בצעקות ויללות ובגרי

  34המתפלל".

 

 מאפייני תפילת הבקשה 

יחד עם  35גרינברג. מגדירכתפילת הבקשה, כפי ש 'תפילת הדרך'הנטייה הטבעית היא להגדיר את 

)או 'קינת ' תלונת היחיד'בדרך כלל  –זאת, יש להדגיש כי האבחנה בין תפילת הבקשה לבין תלונה 

לביצוע. קושי זה, שניתן לעמוד עליו מעיון בדעות  קשה לעתים, עד בלתי אפשרית, - היחיד(

החוקרים המנסים לסווג תפילות ומזמורים רבים לקטגוריה כזו או אחרת, מתעצם במחקר זה 

לאור הבנת היציאה לדרך כמכלול העוסק גם בגירוש ובריחה הנכפים על הגיבור. בכל יציאה 

ובייחוד בשני אלה, יהיה זה אך טבעי שהתלונה והבקשה ישתלבו זו בזו, כשלעתים קרובות  לדרך,

חרף הסתייגות זו, יש באופן בסיסי, משמעותה המעשית של התלונה היא למעשה בקשה. אולם 

תחת הקטגוריה של תפילת הבקשה, המורכבת, לפי גרינברג,  'תפילת הדרך'בוודאי לסווג את 

  36פנייה לה'; מכשירי הבקשה; גוף הבקשה; והנמקת הבקשה.מהמרכיבים הבאים: 

 , יודגם לאורך העבודה באמצעות הטבלה הבאה:'תפילת הדרך'שיוגדרו כ טקסטיםניתוח ה

 המקור פירוט המרכיב מרכיב התפילה

   פנייה לה'

  התבטלות מכשירי הבקשה

  שבח והודייה

  תלונה, תיאור מצוקה

  ש"ת והלאה(בקשה שהתפילה תישמע )מ

   גוף הבקשה

                                                 
34

 (.358עמ'  תפילה,סולה )  
35

 (.898טור  תפלה,גרינברג )  

 
36

פני -(, כשכל אחד ממרכיבי התפילה הנזכרים עשוי להופיע במגוון צורות על904 - 900טור'  תפלה,גרינברג ) 

מכשירי הבקשה,  מרכיבים אופייניים, שהמשמעותיים ביותר מתייחסים למרכיב-התפילות השונות ואף להכיל תתי

( 219 – 195א, עמ'  תהלים,כפי שמודגם בטבלה המצורפת. לדיון נרחב במאפייניהם של מרכיבים אלו, ראה מובינקל )

 (.    67 – 66עמ'  שבח וקינה,ווסטרמן )
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37]הודאה בה'[ הנמקת הבקשה
  

 

משקפת בהגדרה מצב שבו המתפלל מבקש לשנות את המצב שהוא שרוי בו, כאשר  תפילת הבקשה

מצבו לפני התפילה נתפס בעיניו כמצב של מצוקה, שבאמצעות תפילתו הוא מבקש להשתחרר 

הבקשה בהתאם למצוקות השונות  . בהתבסס על הגדרה זו, מקובל לסווג את תפילותוממנ

 העומדות בבסיסן. 

גורמים שונים המרכיבים את הטקסט, כששלושת העיקריים על מהות המצוקה ניתן ללמוד מ

 שבהם הינם:

ימים ההם חלה חזקיהו למות" "ב - כגון, המספרהמושם בפי  ,או המצוקה נסיבות,תיאור ה .1

 כ, א(;  )מל"ב

א,  "ונתתה לאמתך זרע אנשים" )שמ"א - כגון ,מתוכן התפילהתיאור המצוקה המשתמע  .2

 יא(; 

"וירפא אלהים את אבימלך ואת אשתו ואמהתיו  -כגון  ,מהות ההיענות האלוהית לבקשהו .3

 וילדו" )בר' כ, יז(. 

לכך  דוגמא, תואם לעתים באופן מלא. המתפלל ו שלמצוקת מהותמכלול הגורמים המתארים את 

"ולחנה אין ילדים" )שמ"א א, ב(; בתפילתה היא  -נאמר  ניתן למצוא בסיפורה של חנה: במצג

"ואלהי ישראל יתן את שלתך  -"ונתתה לאמתך זרע אנשים" )שם, יא(; עלי מברך אותה  -מבקשת 

"ותהר חנה ותלד בן" )שם, כ(;  -אשר שאלת מעמו" )שם, יז(; בתיאור התגשמות התפילה נאמר 

  38שאלתי אשר שאלתי מעמו" )שם, כז(. "ויתן לי ה' את -ובהודאתה לעלי היא אומרת 

חוסר התאמה בין הגורמים השונים. חוסר ההתאמה עשוי להתגלות בצורות  ונבמקרים אחרים יש

 נסיבותבפער שבין תיאור ה ,לתוכן התפילה, ושכיח מכך נסיבותשונות, כגון בפער שבין תיאור ה

ניתן למצוא בסיפור מחלתו של תיאור ההיענות האלוהית. דוגמא לחוסר התאמה ותוכן התפילה ל

"בימים ההם חלה חזקיהו למות" )מל"ב כ, א(; תפילתו מורכבת מתכנים  -במצג נאמר : חזקיהו

"אנה ה' זכר נא את אשר התהלכתי לפניך  -כלליים שאינם מתייחסים באופן ספציפי למחלתו 

                                                 
37

"המתפלל שואף לזהות את עניינו שלו  –( 902טור  תפלה,כפי שכותב גרינברג ) -מרכיב הנמקת הבקשה, שבמהותו   

אימות מידותיו הנשגבות ופיאור שמו בעולם וקיום עובדיו", עשוי לקבל ביטויים שונים,  –עם עניינו של האל 

( מסווג אותם תחת ארבע קטגוריות: אימות מידות ה'; פיאור שמו; ההודאה בה'; 904 – 902כשגרינברג )שם, טור' 

למעט במקרים חריגים ביותר  –ת דיין, ועל כן נמנע והמשך עבודת ה' וקיום עובדיו. אולם קטגוריות אלו אינן מובחנו

 מלסווג תחתיהן את דברי הנמקת הבקשה המובאים בפיהן של הדמויות הפונות לאלוהיהן בתפילה.   –
38

י, מבלי להיכנס לשאלת האותנטיות שלה וייחוסה לחנה, היא תפילת הודאה כללית -תפילת חנה בשמ"א ב, א  

 לתכני היענות אלוהים לבקשתה, ולכן פחות רלוונטית לסוגיה הנדונה כאן.שאינה מתייחסת באופן ספציפי 
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רפא  "הנני  -שונים באמת..." )שם, ג(; מענה ה' מתייחס למחלתו, אולם לכך מתווספים עניינים 

 לך... והספתי על ימיך חמש עשרה שנה, ומכף מלך אשור אצילך... וגנותי על העיר הזאת" )שם, ו(. 

בחוסר ההתאמה שבין הגורמים השונים.  תפילות הדרך מאופיינות, יותר משאר תפילות הבקשה,

עקרות, מחלה,  :בהשוואה למצוקות אחרות כדוגמת ,חוסר התאמה זה נובע מייחודה של המצוקה

מנוסה לפני אויב, וכדומה. ייחודיות זו נחלקת לשני עניינים שונים: ראשית, בניגוד לשאר 

לשנות את וממילא המתפלל מבקש  ,לבין המצוקה נסיבותזהות בין ה נהיש ןהמצוקות, שבה

 לשנות את הנסיבות, קרי:המצוקה, היוצא לדרך אינו מעוניין  גם וכתוצאה מכך תיפסק הנסיבות

 ןשנית, בניגוד לשאר המצוקות שהוכי אם להמשיכו בבטחה )ללא המצוקה(;  להפסיק את מסעו,

מאד מוגדרות וספציפיות, מצוקתו של היוצא לדרך כוללת עניינים רבים שתפיסתם וחומרתם 

משתנה בין הולך דרכים אחד לרעהו ובין סוג מסע אחד למשנהו. במהלך העבודה נעמוד על 

 אופייהמצוקת היוצא לדרך, ונבחן אותם תוך שנתייחס לאופיו של המסע ול ביטוייה השונים של

 של הדמות החווה אותם. 

 

 'תפילת הדרך'

נתייחס לקריטריונים שבהם נשתמש לצורך הגדרתו של סיפור  במסגרת תיאור שיטת המחקר

ם כ'סיפור יציאה לדרך'. יחד עם זאת יש להדגיש, ללא תלות בבחינתו של כל אחד מהסיפורי

לא שכ'תפילת הדרך' במידה  טין מלהתייחס לתפילהושאלת הגדרתו הכוללת, כי נמנע לחלו

 יתקיימו בה שני התנאים הבסיסיים הבאים:

כאשר התפילה  ,בדרך כלל ,מצב זה יתקיים שעה שהגיבור מצוי בדרך.נאמרת בהתפילה  .1

 ;'תיאור המשך המסע'לבין  'לדרך יציאההתיאור 'תופיע בין 

 נות הדרך ולקשיים הפיזיים הכרוכים בה,לסכ ענייני הדרך, כגון:קשור ל תוכן התפילה .2

 יצא הגיבור למסע.שלשמה להצלחה במשימה ו ,אלוהים ולבקשת ליוויוריחוק ממצוקת הל

 

 במקראהסיפור 

"מה שהופך תיאור לסיפור, הוא  -מבהיר פולק ממשיך ו"לא כל תיאור הוא בגדר סיפור" כפי ש

ב רע הולך ומשתפר...; במצב שבתחילה היה טוב, חלה הרעה ניכרת... השינוי המשמעותי: מצ

אולם על אף  39בסיפור, העיקר הוא השינוי, אותו אירוע אשר יעורר בקורא תחושה שנפל דבר".

                                                 
39

 (.1עמ'  הסיפור,פולק )  
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משמעית, ואין לנו אלא לקבלה, לעתים נראה כי שאלת -שאמירה זו נשמעת כהגדרה ברורה וחד

 סיפורי יציאה'המבקשת לחשוף את ז'אנר  בעבודה זו,קסט הינה מורכבת יותר. אופיו של הט

טקסטים רובם ככולם של ה כןאך ורק בטקסטים סיפוריים, וא ,לכאורה ,לעסוקמתחייב  ,'לדרך

במספר תואמים את הגדרתו של פולק. יחד עם זאת, לא ניתן שלא לעסוק  שיידונו לאורך העבודה

 תואמים את ההגדרה.  אינם ,על פניהם ,אשר טקסטים המתארים יציאה לדרך

 40ז(.-לצורך הבהרת הטענה, בטקסט המתאר את ירידתו של יעקב מצרימה )בר' מו, א ,נעיין

לא מופיע בו שינוי משמעותי נראה  הריולא סיפורי, ש ,טקסט זה עשוי להיחשב לטקסט תיאורי

ולת שכן לפע -ובטקסטים דומים לו  –אף על פי כן בחרנו לעסוק בהרחבה בטקסט זה לעין. 

המטרידה גם את מנוחתו של  , לפי הבנתנו, תחושת יראה ודאגה,בהגדרה היציאה לדרך נלווית

 מכריע,באופן  ,משתנהממתין בדריכות לראות כיצד יסתיים המסע. תחושה מעיקה זו הקורא, ה

לליווי ולשמירה. ביטוי מובהק, אם כי כזה  בשעה שיעקב זוכה להתגלות האלוהית ולהבטחתו

שות מיוחדת לצורך הבנתו המדויקת, לשינוי המשמעותי המתרחש במסגרת הטקסט, המחייב רגי

 ג(. שם,"אל תירא" ) –ניתן בצמד המילים האופייני 

מהאמור עולה כי הטקסטים שיידונו לאורך העבודה הם טקסטים סיפוריים, או כאלה שיש 

מסגרת יציאה ב -להבנתנו להגדיר אותם כטקסטים סיפוריים, שבהם משמשת היציאה לדרך 

כתמה המרכזית של הסיפור. ה'שינוי המשמעותי' יבוא לידי  -יזומה; בריחה; גירוש; או הסגרה 

לבין הרגיעה המשתלטת, על הגיבור ועל  בין החשש הבסיסי מפני סכנות הדרךביטוי בפער ש

 . התחייבות זו תופיע במסגרת המפגשתוולשמיר והקורא, כתוצאה מההתחייבות האלוהית לליווי

 שבין הגיבור לאלוהיו, מפגש שיש להגדירו כ'נקודת המפנה' של הסיפור. 

 של להתייחס לסיפורי הז'אנר כבנויים על בסיס מודל חמשת השלבים ,למעשה ,אנו מבקשים

והיציאה לדרך  למסעההכנות תיאורי לפי הבנתנו:  41.ופולקאריסטו, כפי שמנסחים אותו הלפרין 

 המתעוררות עם עזיבת הבית משמשות כ'סיבוך'; והדאגהכ'מצג'; תחושות היראה  יםמשמש

הגעתו של הגיבור למקום הקדוש ופנייתו לאלוהים שם, משמשות כ'נקודת המפנה' )ה'תפנית'(; 

משים כ'התרה'; ותיאור המשך שהמענה האלוהי והתחייבותו לליווי ולשמירה בהמשך המסע מ

                                                 
40

לה( כפי שטוענים -נ(, או בחטיבת סיפורי האבות )בר' יב-יחידה זו מהווה בוודאי רכיב בחטיבת סיפורי יוסף )בר' לז  

והלאה( ורבים נוספים. אולם אנו מבקשים  154עמ'  ,50 – 37בראשית (, וסטרמן )20 – 18עמ'  יוסף,רדפורד )

 להתייחס לשאלת אופייה של היחידה, ככזו העומדת בפני עצמה.
41

 (. 120 – 115עמ'  הסיפור,( ופולק )557 – 546עמ'  שלבים,הלפרין )  
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ל גם ההגעה א ,לעתים ,ובתוך כך יו(ות האלוהית )קיום התחייבויותבו משתקפת ההיענ המסע,

    משמש כסיום וכ'רגיעה'. 42היעד ואף השיבה לנקודת המוצא,

מסוימת, וכי אחד הביטויים של ההבנה כי יצירות ספרותיות שונות נכתבו בהתאם לקונבנציה 

סוג ספרותי בעל מאפיינים זהים, הוא בזיהוי תבניות קבועות החוזרות ניתן לסווג אותן תחת 

 האופייניות עמוד על התבניות הקבועותל :תהיה במחקר זהמגמתנו  43ות ביצירות השונות.ונשנ

הבונים את  פעמיים-ולצד זה, גם אם תוך שימת לב פחותה, להציג את המאפיינים החד לז'אנר

תסייע בידינו בשחזור מאפייניו הכלליים של הז'אנר, ואגב  זו דואליתבחינה  44הסיפור הספציפי.

ת משמעויותיו ומגמותיו של כל סיפור בפני עצמו. טענה זו מושתתת על ההנחה כך גם בחשיפ

"על ידי מסורת ז'אנרית", כך גם תהליך  –כלשונו של שטרנברג  -שכשם שתהליך הקריאה מותנה 

ברור כי קורא המכיר את הסוג הספרותי,  לאור זאת 45במסורת הז'אנרית.יצירת הטקסט מותנה 

                                                 
42

ור שיבת ( כי "גם בסיפור בעל סיום מעגלי )כגון בתיא49עמ'  סיומים,בהקשר זה כדאי לציין את דבריה של אמית )  

הגיבור למקום שממנו יצא( חוזר הגיבור רק לכאורה למציאות שממנה בא: ההתרחשות עשויה לחולל בו שינויים, 

 ולכן גם כשהוא שב למציאות הקודמת, לגביו אין זו עוד אותה מציאות". 
43

דים ביותר וכלה מגדיר חמש תבניות חוזרות, "החל מן האלמנטים הזעירים והאחיוהלאה(  113עמ'  אמנות,אלטר )  

ב; תמה; סדר הפעולות; וסצנת דפוס. יש : מילה מנחה; מוטי(113)עמ'  באלמנטים הקומפוזיציוניים הגדולים ביותר"

( יש טשטוש מסוים בין תבניות 132 – 105לציין כי אצל אלטר )שם, בפרק החמישי העוסק ב'טכניקות החזרה', בעמ' 

ות החוזרות על עצמן ביצירות שונות הכתובות בהתאם לאותן קונבנציות. החוזרות על עצמן בתוך היצירה, לבין תבני

לעומת זאת, אנו נתמקד דווקא בתבניות החוזרות על עצמן ביצירות השונות, כחלק מתהליך הגדרתן כשייכות לאותו 

 הז'אנר.      
44

וגמטיות המיוסדת "על שיטת עבודה זו מתמודדת עם הביקורת המשמעותית ביותר, המייחסת לשיטתו של גונקל ד  

 –(. לדבריו )שם( 15עמ'  הנבואה הקלסית,עקרונות ספרותיים שהם מן המקרא והלאה" כלשונו של אופנהיימר )

"ז'אנר ספרותי בנוי בדרך כלל לפי מתכונת קבועה, אך יצירה ספרותית גדולה חורגת ממסגרת נוסחאית: כל שיר 

הפנימית שלה. לפיכך אין לדבר על המבנה של סוגים ספרותיים  פעמית העומדת על החוקיות-אמיתי הוא יצירה חד

בצורה דוגמטית, כאילו יש בכך חיוב אשר חל על המשורר". גישה דומה, המשלבת בין שתי השיטות, מנחה את 

( הוא 164( את 'תחינת היחיד' בתהלים. בראשית המאמר )בעמ' 172 – 161עמ'  תחינת היחיד,חקירתו של הופמן )

 עמדתו:  מבהיר את

פעמי נוטים להתעלם בעלי שתי השיטות המנוגדות, -מן המתח הזה בין הקונוונציונאלי לבין החד

 –או האינטרפרטציה הכוליית  –עליהן דיברתי )חקר הסוגים מיסודו של גונקל, והקריאה הצמודה 

חודיות מיסודו של וייס(. חסידי השיטה האחת רואים רק את המשותף, ונוטים להעלים עין מן היי

של המזמור הבודד. חסידי השיטה השנייה אינם נותנים דעתם במידה מספקת למוסכמות 

פעמיים. נראה -הם חד –לשונו, מליצותיו, מבנהו  –הז'אנריות ושופטים כל מזמור כאילו מרכיביו 

לי ששיפוט נכון... חייב להביא בחשבון את המתיחות הבלתי נמנעת בין הכורח הז'אנרי לבין רוח 

 וצר, וכך להוסיף מימד חשוב ביותר בשיפוטם האסתטי של המזמורים.  הי
45

 (. להבהרת עמדתו הוא כותב:181עמ'  פואטיקה,שטרנברג )  

תהליך היצירה הוא ז'אנרי בזאת, שכל יוצר תופס את יצירתו במונחים של היצירות המוכרות לו. כל  

, שלאורה ניתן להבין ולמדוד את הישגיו... יוצר, ויהיה חדשני ככל שיהיה, פועל בתוך מסורת מסוימת

גם הקריאה מותנה על ידי מסורת ז'אנרית. אפילו ילד חייב לגבש לעצמו דעה... ביחס למהותו של 

הסיפור קודם שהוא יכול להגיב על סיפורים ספציפיים תגובה נאותה, כשם שהוא חייב לפתח בעצמו 

 חוש לתחביר כדי שיוכל לדבר כהלכה.
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ורה נכתבה היצירה, יזהה מיד את המאפיינים התואמים לקונבנציה, וממילא את הקונבנציה שלא

אמצעות היא ב זו, טענהכי הדרך הטובה ביותר להמחיש  כמו גם את אלה המנוגדים לה. נראה

מופיע ביצירה נתונה, על אף שהוא שב ומופיע ביתר היצירות השייכות  לרכיב שאינו ותהתייחס

יומה של הסוגה, או שהוא מודע לקיומה אך אינו מכיר לאותה סוגה. קורא שאינו מודע לעצם ק

את מרכיביה, לא יוכל להבחין בהיעדרו של מרכיב זה. לעומת זאת, קורא המכיר את הסוגה ואת 

מרכיביה, ייטיב להרגיש בהיעדרו של המרכיב ויוכל להסתייע בכך במסגרת מאמציו להבנת 

 היצירה ומגמותיה.

 

לסוגיות  הן :ו על חקר תורת הסיפור, תוך התייחסותהתהליך המחקרי ומסקנותיו יושתת

ידי -המרכזיות העומדות בבסיס חקר הסיפור הכללי והסיפור המקראי, כדוגמת אלו המנוסחות על

לשון הסיפור, ארגון ועיצוב  46רחמן: מבנה היצירה והיחסים הפנימיים בין חלקיה השונים,

כה והבנייה של הסיפור לבין ערכיה של החומרים ביצירה, ערכי היצירה, היחס בין דרך ההול

ו'הקריאה הצמודה'  זולשיטות המתודולוגיות שהתפתחו במסגרת שיטת מחקר הן ו 47היצירה;

  48בראשן.

על  וניהניתוח הסינכר את, לאורך העבודה נעדיף, כפי שמקובל בגישות הספרותיות לחקר המקרא

– מוניזציה מאולצת' כניסוחו של סימון'הרנשתדל להימנע מ, יחד עם זאת פני הניתוח הדיאכרוני.

"...כשההסבר הגינטי באמת נחוץ, הריהו משרת את הקריאה הספרותית בכך שהוא פוטר אותה 

מן התוצאות השליליות של הרמוניזציה מאולצת ורידוד אפולוגיטי של מתחים אמיתיים, 

שחל במשמעות זאת ומאפשר לנו להבחין בין המשמעות של הסיפור המקורי המשוער לבין השינוי 

  49מכוחה של ההוספה או של העריכה".

 

                                                 
46

ראה (. ו406 – 402עמ'  מלאכת הסיפור,'מלאכת הסיפור', כפי שמבהיר את המושג וייס ) –הוג לכנותה סוגיה שנ  

כי הצורה שבה כל מרכיב  ,טועןעל אף שמייצג את השלבים הראשונים בחקר הסיפור ש(, 50עמ'  הסיפורים,גונקל )

 -וא אחד המאפיינים המרכזיים בסיפור הוא תוצאה של המרכיב שקדם לו והוא הגורם לזה שיבוא בעקבותיו, ה

 של הסיפורים במקרא )מסתו מתייחסת לסיפורי ספר בראשית(. -והמושכים ביותר 
47

( מנסח את הסוגיות המרכזיות באופן מעט 237 - 13עמ'  אמנות הסיפור,אפרת )-(. בר42 – 16עמ'  הסיפור,רחמן )  

 שונה: המספר, הדמויות, העלילה, הזמן והמרחב, והסגנון.  
48

 – 434עמ'  הסיפור,(, פולק )138 – 129עמ'  כיצד לקרוא,ראה למשל ליבוביץ )להדגמת השיטה ולדיון בהיבטיה   

המקרא דיון נוסף בחקר הסיפור המקראי בכלל ראה וייס )ל(. לקרוא סיפוראמית )ו (הפניות המובאות שםבו ,436

כגון  –שלא הוזכרו עד כה  –(, וכן ספרים נוספים 52 – 49, 44, ובביליוגרפיה המובאת בהערות 46 – 35עמ'  כדמותו,

 (. מקראות( וזקוביץ )מדריך ספרותי(, אלטר וקרמוד )הפואטיקהשטרנברג )
49

 יא(.-עמ' י סיפורי נביאים,סימון )  
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 המחקרשיטת 

שחזור הז'אנר העומד בבסיסם, והגדרת תפילתם של גיבורי  50חשיפתם של סיפורי היציאה לדרך,

 קטגוריה של תפילת הבקשה, יתבססו על שלבי החקירה הבאים:-הסיפורים כתת

ך אבחנה בין אלו העוסקים ביחיד איתור טקסטים מקראיים שבהם מתוארת יציאה לדרך, תו .1

שכן הגיבור, במרבית הסיפורים, אינו  משמעית-בציבור. אבחנה זו אינה חדלאלו העוסקים 

יוצא לדרכו לבדו. אף על פי כן, ניצור אבחנה בין סיפורים שבמרכזם עומדת דמות של גיבור 

לבין סיפורים אשר אליה נלווים ה'נגררים' אחריה,  -כדוגמת יעקב ודוד  -היוצא לדרך 

ידי -אשר מונהג על –כדוגמת בני ישראל ושבי ציון  –שבמרכזם עומד ציבור היוצא לדרך 

דמות של גיבור. סיפורי יציאתם לדרך של יחידים, שהם לב ליבו של מחקר זה, יידונו 

ד שסיפורי היציאה לדרך הציבוריים יידונו, בתמציתיות העבודה, בעו פרקיבהרחבה לאורך 

-הדיון בטקסטים המקראיים ילווה בהצגת מקבילות חוץ. הפרק האחרוןגרת במס יחסית,

תסייע גם  אור על הטקסטים המקראיים מחד אך, לא פחות מכך, מקראיות, פעולה שתשפוך

 מקראיים מאידך; -בהבנתם של הטקסטים החוץ

טים וידוא קיומו של מפגש )במקום מקודש( בין היוצא לדרך לבין אלוהיו, תוך זיהוי האלמנ .2

הוורבליים המופיעים במפגש כתפילת בקשה, בהתבסס על הגדרתה במחקרים קודמים. 

לאחר זיהויה של התפילה, תיבחן תוכנה לצורך הגדרתה כתפילה העוסקת בעניינים הקשורים 

 בדרך; 

טקסטים אלה,  ותובחינה מקיפה של התכנים ושל דרכי ההבעה הלשוניות והסגנוניות המרכיב .3

פעמיות של כל -ת מאפייניה הייחודיים של הסוגה, לצד זיהוי מגמותיה החדתוך ניסיון למציא

בשיטת הקריאה הצמודה, שבעזרתה נעסוק בשאלות כגון: בחינה זו תיעשה  אחת מהיצירות.

מה כתוב בטקסט? באיזה אופן זה כתוב? ומה משמעות האופן שבו הדברים כתובים? ובאופן 

ין חלקיו השונים ונבחן את הזיקות הקיימות את גבולות הטקסט; נבחין ב זההמעשי: נ

את רכיבי היסוד של הסוגה, רכיבים שניתן למצוא אותם בכל הטקסטים של  נגדירביניהם; 

נצביע, תפילות עוברי הדרכים, ואת הרכיבים הנוספים שאינם מופיעים בהכרח בכל טקסט; 

ופעתם בטקסטים לצד הגדרת רכיבי הסוגה, על קיומם של מוטיבים חוזרים, ששכיחות ה

                                                 
 (.  116עמ'  מכירת יוסף,על הבנת המחקר הספרותי כבעל תפקיד ב'חשיפת' הטקסט, ראה גרינשטיין ) 50
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ננסה לזהות ביטויים ושימושי לשון ם אופייניים לסוגה; וכמוטיבי זיהויםהשונים תוביל ל

  51קבועים המאפיינים את הסוגה.

 -מעשיות ומילוליות  –חיוני לציין כי סוגה זו מכילה, לצד התפילה בדרך, פעולות נוספות 

רים לפעולות העוסקות בהצלחת הקשורות ביציאה למסע. אנו נתייחס למגוון ההיבטים הקשו

המסע, פעולות שזמן ביצועם נע לכל אורך הרצף מהזמן שלפני היציאה למסע ועד לאחר 

המקדימים את היציאה למסע )כגון ציווי, הזמנה, איום וכדומה(;  אירועיםסיומו, ביניהם: 

בקשת רשות ליציאה; ברכת הנשארים )המשלחים(; פעולות פולחניות הנלוות לתפילה; 

 מציאת מורה דרך מתאים; והודייה  לאל לאחר סיום המסע. 

ושפע מאופיים של הרכיבים המופיעים בכל אחת מהיצירות, י סיווג היצירות במסגרת הז'אנר

גישות קפדניות יותר וישנן  יש לציין כי ישנן תאמתם לרכיבים האופייניים לז'אנר.וממידת ה

)הקפדנית( תקבע ברורות: כל יצירה שיש בה  גישה א" –זילות יותר, וכהגדרתו של אוכמני נ

יב אחד מן הנ"ל, אך רכ ר פלוני(, כל יצירה שאין בה, ולוא+ב+ג+ד+...ת נמנית על פ )ז'אנ

  :, הוא מגדיר בהרחבה את גישה ב )הנזילה(דבריו בהמשך 52.אינה נמנית עליו"

תפיסה  אך –ואין בהן אף אחת דומינאנטית  –בימינו רבו התיאוריות הגנלוגיות 

משותפת לכולן הנובעת מראיית הספרות כמשהו 'ממשי' המביא לא לידי סיווג 

קשוח, קפדני, אלא לידי טיפולוגיזאציה גנלוגית הקובעת את טיפוסי הסוג 

משתנות, אלא על יסוד האיכויות -)הז'אנר( לא על יסוד תכונות ברורות, בלתי

 נוסחא תהא אז:הדגם... ה-המשותפות של התכונות עם איכויות תכונות

 יצירת דגם )המגדירה את הז'אנר( = פ )ז'אנר פלוני( = א+ב+ג+...ת;

 ב + ג +...ת; 2+ 1= א 1פ

 ;1+...ת 1+ג 1ב2+  1א2=  2פ

 .n+...ת n+ג n+ב n= א nפ

  53.הן תכונות משותפות עם יצירת הדגםכל היצירות שבנוסחה הזאת יש ב

                                                 
51

 סיפורי נביאים,של סימון )יאה הצמודה עם גישת חקר הסוגים, תואמת את דבריו הבהירים שילוב שיטת הקר  

"אין הקריאה הצמודה שלמה כל עוד אינה מסתייעת בחקר הסוגים, וזאת מפני שלאותם הדברים עצמם יש  - עמ' יא(

אליה לקוראים משמעות שונה במסגרת של סוג ספרותי אחר, ומפני שבלי ההגדרה הסוגית )שהייתה מובנת מ

    הקדומים( אין אנו מבחינים ברבות מן המוסכמות )הקונבנציות( הספרותיות שהסוג עומד עליהן."
52

 (.89עמ'  ,וצורות תכניםאוכמני )  
53

 (.91 - 90עמ'  ,וצורות תכניםאוכמני )  
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בהתבסס על סיפורים שניתן להגדיר  'לדרך סיפורי יציאה'נגדיר את ז'אנר  ,הנוכחיבמחקר 

נכלול טקסטים נוספים החולקים תכונות בעלות  זהאותם כ'יצירות דגם'. תחת ז'אנר 

בשל  54איכויות משותפות עם יצירות דגם אלו, בהתאם לגישות הנזילות המקובלות היום.

' המאפיינת להרחיב את הבנת הז'אנר ואת הגדרתו, לא נסתפק בהגדרת 'יצירת דגם שאיפתנו

טיפוס )כ'דמויות דגם'( של -כאבות -יעקב ודוד  –את הז'אנר, כי אם נציג שתי דמויות בולטות 

היוצאים לדרך. לאור זאת, נתייחס לטקסטים רבים העוסקים בהן כטקסטים שניתן להגדיר 

 אותם כיצירות דגם.

 

קבוע. הדגם  יותר, אתר דגם ספרותי, פחות אובקש לבסס על שלושת שלבי החקירה שהוצגו נבהת

בוחן' להגדרת שייכותם של -ישמש כ'אבן הספרותי, שפרטיו יוצגו בחלק הדיון והמסקנות,

 יושתת על הרכיבים הבאים: הטקסטים לז'אנר, והוא

 תיאור יציאה לדרך; .1

 תיאור תחושות היראה והדאגה הנלוות ליציאה; .2

 ;ממלוויו -געה או לאחריה לפני הה –היפרדותו  הגעת הגיבור למקום מקודש, כשלעתים תוצג .3

, אשר תלווה לעתים בהתחייבות מפגש בין הגיבור לאלוהיו, במסגרתו תופיע תפילת בקשה .4

כנקודת התפנית של הסיפור או תשמש  תפילתו של הגיבור הגיבור לקבל עליו את ה' לאלוהים.

 ;את המשך העלילה שתניעכפעולה 

 לעתים. בהישולברכת ארץ, לרכת זרע, בלושמירה, ליווי ל , הכולל התחייבותמענה אלוהי .5

 ;תופיע גם דאגה לצרכיו הפיזיים של הגיבור

,היענות  .6 משמעות באמצעות ציון הלעתים תבוטא אשר  55אלוהית לבקשת המתפלל

 ;האירוע וקביעת 'זיכרון לדורות' לשהיסטורית ה

                                                 
54

"כדי  –( 22 –עמ'  ,הז'אנריש לסייג את מידת יכולתנו להגדיר את הז'אנר, בהתבסס על דבריו של גלובינסקי )  

אלא אם דנים  –לשחזר מערכת ז'אנרית של תקופה מסוימת, עלינו לדעת כיצד היא עוצבה בתקופות קודמות לה וגם 

בתקופות שאחריה". לאור מגבלות הניתוח ההיסטורי שבאפשרותנו לערוך, נראה שעלינו להסתפק במה  –בהווה 

בה "משמשת הקאטגוריה של הז'אנר לניתוח המבנה של קבוצה 'הפואטיקה התיאורית', ש –( 18שהוא מכנה )בעמ' 

נידונה של יצירות ספרות, ורק לכך. המבקר רוצה לדעת רק זאת: האם יש ליצירות הנדונות די תכונות מהותיות עד 

פעם יצירות -שאפשר לדבר עליהן כעל שלמות מאורגנת? לגביו יכולה להיות חסרת עניין השאלה אם מישהו קשר אי

פעם -קבוצה כזאת; המבקר חופשי למדי לעצב קבוצות כאלה, מבלי שישאל אם מרכיביהן פעלו יחדיו איאלה ב

 בהיסטוריה".
55

( 914טור  ,תפלה) גרינברגיש לציין כי היענות זו אינה ייחודית לתפילות הז'אנר, כפי שניתן להיווכח מאמירתו של   

 ".התפילה יתנענ( בקשה תפילת) תפילה הזכרות של המכריע ברובן"כי 
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 תיאור המשך המסע.ו .7

 לשוניים שכיחים.מונחים  של זיהויםלגם נפעל  לצד איתורו של הדגם הספרותי,

 

 לסיוםהערות 

  שיקולים שונים יכולים להשפיע על סדר הסיפורים שייבחנו, כגון: מעבר מסיפורים הכוללים

מרכיבים אופייניים מעטים לסיפורים הכוללים מרכיבים רבים וכן להיפך; מסיפורים 

י גירוש קדומים לסיפורים מאוחרים; מסיפורי תפילת היחיד לסיפורי תפילת הרבים; מסיפור

לסיפורי בריחה או יציאה יזומה וכן להיפך. בחירת סדר הסיפורים בהתאם לקריטריונים 

מוגדרים מעין אלו, מחייבת השוואת הסיפורים והגדרתם על פני רצף כזה או אחר. על מנת 

, כגון בוויכוחים ושנתונים משמעי-חדלהימנע מקביעת רצף המבוסס על קריטריונים שאינם 

צביעים על קדימותם או איחורם של טקסטים מקראיים שונים, בחרנו לבחון קריטריונים המ

את הסיפורים בהתאם לסדר הופעתם במקרא. היתרון שבבחירת סדר זה הוא בהגדרתו 

כסדר 'שאינו מסודר' בהתאם לקריטריונים רלוונטיים לדיון, בחירה שמצמצמת את ההכרח 

 ת וודאיות. לקבל הנחות מוקדמות שהן רחוקות מלהיות מוחלטו

מאידך, לבחירה זו יש מספר חסרונות, מתודולוגיות בעיקרן: קשה להציג את התהליך 

ההתפתחותי של הז'אנר לאורך הסיפורים השונים; קשה לתייג את הסיפורים לקבוצות 

בעלות מאפיינים ייחודיים לכל קבוצה; אורך הדיון בכל אחד מהסיפורים יושפע מהיקף 

מופיעים בסיפור, באופן שיצמצם את תחושת הדירוג שהייתה המרכיבים הרלוונטיים ה

מתלווה לקריאת העבודה לו הייתה מתקדמת מסיפור בעל מאפיינים מעטים לסיפור בעל 

מאפיינים רבים. יחד עם זאת, חרף קביעת סדר הדיון בסיפורים בהתאם לסדר הופעתם 

זו מתחייבת מטענתו של נע לחלוטין מלהתייחס לנושאים הנ"ל. התייחסות במקרא, לא נמ  

של ז'אנרים חייבת להיות מיוסדת על שתי גישות: גישה  תסקולס כי תיאוריה אידאלי

דדוקטיבית, המגדירה כמה סוגים כלליים, אשר לאורם נמדדת כל יצירה ויצירה; וגישה 

 –אינדוקטיבית, הגוזרת את הסוגים הכלליים ממחקר אמפירי, המבוסס על זיהוי קשרים 

  56בין יצירות מסוימות. –ואחרים  היסטוריים

 תוצג חלוקתה למרכיבים, בעיקר לצרכים  אחת מהיחידות הסיפוריות בראשית הדיון בכל

מתוך נקודת המבט של מרכיבי היציאה לדרך, ולאו  תיעשנהמתודולוגיים, כשחלוקות אלו 

 את החלוקות המקובלות במחקר המקראי. תהיינה תואמותדווקא 

                                                 
56

 ( שדן בתיאוריה של סקולס.183 – 180עמ'  פואטיקה,(, וראה שטרנברג )111 – 101עמ'  ,ז'אנרסקולס )  
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על קריאתן הצמודה של היחידות הסיפוריות, יחולק לקטגוריות  הדיון עצמו, שיתבסס

המבוססות על מרכיביה של היחידה, כמו גם על ביטויי הז'אנר האופייניים המופיעים 

 לאורכה.

של  תפקידוקטגוריית הדיון האחרונה בכל אחת מהיחידות, שתעסוק, במרבית היחידות, ב

 רכיב התפילה כרכיב היוצר תפנית בסיפור, תשמש כמעין סיכום ביניים של היחידה.

  כשהדיון יעסוק בטקסט שמצוי בתוך גבולותיה של היחידה המצויינת בכותרת הדיון, תופיע

מחוץ לגבולותיה של היחידה המצויינת  שהוא טקסטיה לפסוק בלבד; כשהדיון יעסוק בהפנ  

יה לפרק , תופיע הפנ  ספר שבו מצויה היחידההמתוך אותו  , אבל שהואבכותרת הדיון

 פסוק. לפרק והפנ יה לספר, ל, תופיע ספרהכשהדיון יעסוק בטקסט שאינו מאותו פסוק; לו

 לפי המפתח  כדי להקל על איתורם של המקורות הביבליוגרפיים, נחזור ונציין את שם המקור(

באותה הערה.  כבר זה הופיעמקור בו אחת מהופעותיו, למעט במקרה ש בכל הביבליוגרפי(

נע מלהשתמש בהפניה כתחליף לציון שם המקור )ספר  '(םש  )' המקובלת ובמילים אחרות: נמ 

   קודמת.הבהערה הופיע  או מאמר(, גם כאשר מקור זה

  כפולות )"(, למעט ות מקראי או אחר, יסומן באמצעות מרכא טקסטציטוט מדויק, של

יסומן  שגבולותיו רחבים יותר. במקרה כזה סגרת קטע מצוטטבמ מובאטקסט במקרה שבו ה

ציטוט כמו כן,  באמצעות מרכאות שאינן כפולות )'(.הטקסט, גם אם הוא ציטוט מדויק, 

באמצעות מרכאות שאינן אף הוא שאינו מדויק, כגון תרגום חופשי של מקור לועזי, יסומן 

    כפולות )'(.
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 כד(-בר' ג, כבאדם מגן העדן )הגירוש  פרולוג:

סיפור היציאה לדרך הראשון בנרטיב המקראי, הוא סיפור גירוש האדם מגן העדן. לסיפור זה יש 

מאפיינים ייחודיים, במידה מסוימת אף הפוכים, בהשוואה לסיפורי יציאה לדרך אחרים במקרא. 

דם עלילת סיפורי הגירוש השגרתיים, כפי שתוצג לאורך העבודה, מתארת את גירושו של הא

הוא מבקש מאלוהים שיתלווה אליו במסעו, על  אליים'. במהלך הדרךמביתו ומשגרת חייו ה'נורמ

בסיפור וידאג לשיבתו לביתו ולמסגרת חייו שקדמה לגירוש.  מנת שישמור עליו מפני סכנות הדרך

לעומת זאת, האדם מגורש משהותו ה'בלתי נורמאלית' בגן העדן, ובכך שב למעשה אל 'החיים זה, 

גם השמירה, שנעשית באמצעות הכרובים  57נורמאליים' ואל אדמתו "אשר לקח משם" )פס' כג(.ה

במקום לשמור  -מפני סכנת האדם  -ולהט "החרב המתהפכת" )פס' כד(, נועדה לשמור על הדרך 

על האדם מפני סכנות הדרך. אלוהים אינו תופס את האדם כאובייקט שיש לשמור עליו, כי אם 

האדם מופיע בסיפור כדמות פאסיבית לחלוטין, שאינה פועלת בשום  58מפניו. כמי שיש להישמר

לא בתיאור מצוקת גירושה ובוודאי שלא בהבעת  , ובכלל זאת גם אינה פוצה את פיה:דרך שהיא

 בקשה. 

מאידך, בשל העובדה  ז'אנר.מלדון בסיפור במסגרת הדיון בסיפורי הלאור זאת, אנו נמנעים 

סיפור הגירוש הראשון במקרא, בחרנו למקם אותו בתפר שבין המבוא  ,רכאמו ,זה הוא שסיפור

יוני עד כמה ח -מבלי להרחיב את העיון בפרטיו  -לעבודה ובין הדיון עצמו, כדי להדגים באמצעותו 

נכתבו היצירות הספרותיות  םשלאור להכיר את הסוגים הספרותיים ואת הקונבנציות

לסיפור גירוש, יזהה מיד את ייחודיותו  איםהמת רותיסוג הספקורא המכיר את ה 59המקראיות.

של הסיפור הנוכחי, ואת מאפייניו המנוגדים לקונבנציה. זיהוי זה יסייע לו בראיית הנימים 

 הדקים השזורים לאורכו. 

                                                 
57

כפי שאנו  –לשיבתו של האדם לעבוד את האדמה שלו  ,לכאורה ,אינה מתייחסת הביטויהמשמעות הפשוטה של   

כי אם לשיבתו לעבוד  -דים במכוון למאפייני הז'אנר מנסים לטעון בהצגתנו את הסיפור ככזה המכיל מאפיינים המנוג

ולא היסטורי, יש מקום לתת את הדעת  ,את האדמה שממנה נוצר. אולם בהתייחס לעובדה שזהו סיפור סימבולי

" )פס' כג( המופיע בפסוק. ניסוח זה, בניגוד לניסוח המתאים לכאורה 'אשר משם אשר לקח" - משמעי-לניסוח הדו

לקחת" )פס' יט(, מאפשר את  ממנה"עד שובך אל האדמה, כי  - שמופיע בסצנה הקודמת זה לקח', כגון ממנה

שממנו נוצר. וראה  מגורש, כמקום שממנו בא ולא כחומראדם ההמשמעות הנוספת: המתייחסת לאדמה שאליה 

"אשר ממנה  - ניסוח, להמופיע בנוה"מ"אשר לקח משם"  - בין הניסוחההבדל על  מצביע( ש101עמ'  תרגום,ציפור )

   .המופיע בתה"ש לקח"
58

( משווה את השמירה על האדם בשעת גירושו מגן העדן עם השמירה על קין בשעת 37עמ'  בהתחלה,ארמסטרונג )  

גירושו מעל פני האדמה. הקבלת סיפורי הגירוש הנ"ל מתבקשת כמובן, אולם זו חייבת להוביל דווקא לזיהוי השוני 

 והית המופיעה בשני הסיפורים. המהותי במוטיב השמירה האל
59

 (.11 – 10עמ'  המדריך,השווה אלונסו שקל )  
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 להלן שתי דוגמאות להבהרת הטענה:

 בלנטיותאמבי -לכאורה, באופן אמביבלנטי  אדם מגן העדן, שהוא מקומוההבנת גירושו של  .1

לא נועדה  זהפיו פעולת הגירוש בסיפור -זו מתקבלת כתוצאה מהרמז הניתן לקורא, על

"לעבד את  –להרחיק את האדם ממקומו הטבעי, אלא, לשם שינוי, דווקא להשיבו לשם 

" )שם(. זהו אם כך אינו 'סיפור גירוש' שגרתי, שיש בהכרח להתייחס אשר לקח משםהאדמה 

ופיין בביטוייו השליליים, כגון ביטויי הענשת הגיבור או קללתו. שכן גי המאאאליו כסיפור טר

זמנית, גם 'סיפור השבה', שממנו נגזרים בהגדרה גם ביטויים חיוביים ומבורכים. -זהו, בו

נותנת בכך שהיא את רבדיו של הסיפור,  כמובן מרחיבה ומעשירה זוהבנה אמביבלנטית 

על כל  -וממילא כלפי עזיבתו  –השהייה בגן העדן  כלפי ביטוי לאמביבלנטיות שחשה האנושות

הטקסטואלי  אולם מעבר לכך, אמביבלנטיות זו מסתברת גם לאור מיקומו 60המשתמע מכך.

כא(, שאף בו -ח ג,לסיפור שקדם לו ) 61ככזה המהווה המשך, או אולי אלטרנטיבה, של הסיפור

טז(  שם,ל האשה" )מתבקשת הבנה אמביבלנטית, בהתייחס למשמעותם של דברי ה' "א

   62יז(; שם,"ולאדם" )

                                                 
60

 –(, אשר לא זיהו את מרכיב ההשבה הרמוז בפסוק 27עמ'  בראשית,ווסטרמן ) (95 – 94עמ'  בראשית,ראד )-פון  

: אשר אחת טענו לקיומן של שתי מסורות שונות המשולבות בקטע -וממילא את האמביבלנטיות הקיימת בסיפור 

ראד(, או -מתארת את עזיבת האדם את הגן והפיכתו לעובד אדמה )פון שנייהמתארת את גירוש האדם מגן העדן; וה

"לעבד את  - ת על הביטויומבוסס טענות אלואת יציאתו של האדם למסע חיפוש אחר 'צמח החיים' )וסטרמן(. 

ראד(, או -ים בהפיכתו של האדם לעובד אדמה )פוןהעוסק ,1ט' כג(, שנראה כהמשכם של פסוקים יז, יהאדמה" )פס

ד )וסטרמן(; כמו גם על כפילות תאמתה התוכנית של עבודת האדמה בתוך הרצף המתואר בפסוקים כב, כלאי ה

לפי הבנתנו, כאמור, תיאור השיבה לאדמה נועד להוביל  הו" )פס' כג(, "ויגרש" )פס' כד(."וישלח -תיאור השילוח 

של הסיפור, באמצעות הרמיזה כי בתוך פעולת הגירוש מן הגן משולבת גם ההשבה לאדמה להבנה אמביבלנטית 

ולחיים הנורמאליים שמחוץ לגן. יש לציין, בהתייחס לטיעון השני המובא בדברי החוקרים )העוסק בכפילות תיאור 

של סיפורי הז'אנר, בולטים המאפיינים ה וש(, כי לאורך העבודה ניווכח כי כפילות זו היא אחדשילוח או גירהשילוח: 

 –תדירות הופעתה של כפילות זו  .הבהירות בנוגע לאופי היציאה לדרךאי העבודה כמוטיב מאפיין שיוגדר לאורך 

לאיחודן של שתי מסורות או מקורות, עשויה לערער על הפרשנות ה'אוטומטית' של כל כפילות כביטוי  -בצורות שונות 

 כפי שיורחב להלן.
61

כא(, -כד( כאלטרנטיבה לסיפור קללתם של הנחש, האישה והאדם )ח-המספר על גירושו של האדם )כב הבנת הקטע  

"ויעשו להם  -( המתייחס להקבלה הקיימת בין התיאור 93עמ'  בראשית,ראד )-עשויה להסתמך על דבריו של פון

הקבלה, ולאור השוני בין התיאורים, "ויעש ה'... כתנות עור וילבשם" )פס' כא(. לאור ה -חגרת" )פס' ז( לבין התיאור 

פרספקטיבה הוא מעלה  את האפשרות שאוחדו כאן שתי מסורות שונות. דיון נרחב בעניין זה מופיע במאמרו של קר )

 (.    595 – 577עמ' דיאכרונית, 
62

ראה למשל הבנה אמביבלנטית זו מופיעה, בשינויים קלים ותוך מתן דגשים שונים, בדבריהם של חוקרים שונים, ו  

(. אולם על האמביבלנטיות הבסיסית והפשוטה 460 – 439עמ'  הגן,( וסליבניאק )93 – 89עמ'  בראשית,ראד )-פון

"גזירותיו של ה' אלהים הנזכרות כאן אינן רק הטלת  -( 108עמ'  מאדם,ביותר ניתן לעמוד מתוך דבריו של קאסוטו )

 של המין האנושי במצבו החדש".  עונש, אלא גם כן, ובעיקר, תקנת תיקונים לטובתו 
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 הבנה זו מתקבלת מתוך העדרם המוחלט של תיאורי -הבנת יחסי הכוחות בין אלוהים לאדם  .2

אדם בשעה שהוא התחושותיו ותגובותיו של האדם בהתייחס למציאות הגירוש. שתיקתו של 

ביטחון  מגורש ממקום מושבו, שעה שבשכמותה יחושו כל צאצאיו תחושת יראה וחוסר

שבשלהן יפנו לאלוהיהם ויבקשו את ליוויים ושמירתם, זועקת בהתרסתה. די בעובדה שהוא 

אינו חש תחושות מעין אלו, ועל כן גם אינו רואה צורך לפנות לאלוהיו בתפילה, כדי להציג את 

אדם. כוח זה מדגים בצורה מוחשית מאד עד כמה מוצדקים השל  -כמעט אלוהותו  –כוחו 

ידי -"הן האדם היה כאחד ממנו..." )פס' כב(. רעיון זה מועצם על –אלוהים מפניו פחדיו של 

המחבר באמצעות ההדגשה כי הפעם, בניגוד מוחלט למקובל, יש דווקא לשמור על הדרך מפני 

  63האדם ולא להיפך.

 

כיצד הנגדת מאפייני הסיפור לקונבנציה, מספיקה לצורך העברת  עשויות להמחישדוגמאות אלו 

   64סרים העומדים בבסיס הסיפור, ומייתרת את חשיפתם המפורשת.המ
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בהמשך להיפוך המופיע במוטיב השמירה בדרך, מעניין לבחון את אופי התברכותו של האדם בשתי ברכותיו   

האופייניות של היוצא לדרך, ברכות שיידונו בהרחבה לאורך העבודה: ברכת הארץ; וברכת הזרע. גם ברכות אלה, 

האדם זוכה בארץ, שהרי הוא יוצא "לעבד את האדמה" )פס' כג(, אבל אי  מופיעות בסיפור באופן מנוגד למקובל:

אפשר שלא להטיל ספק במידת הברכה הטמונה באדמה זו אשר, בניגוד לאדמת הגן, היא "ארורה" )ג, יז( ואכילתה 

"בעצבון" )שם(; באותו אופן, גם בהתייחס לזכייתו של האדם בזרע, אי אפשר שלא להטיל ספק במידה הברכה 

הטמונה בו, כאשר קם אח על אחיו להורגו, עד שאדם וחוה בוחרים להתברך ב"זרע אחר. תחת הבל, כי הרגו קין" )ד, 

 כה(.   
64

( כי "בכמה מקרים יכלו הסופרים המקראיים, 73עמ'  אמנות הסיפור,השערה זו מבוססת על טענתו של אלטר )  

הדפוס, פשוט לרמוז אליה או להציג גלגול -דה של סצנתתוך הסתמכות על כך שקהלם מכיר את תכונותיה ואת תפקי

נוסח שלה". יש בוודאי להתייחס בספקנות לדבריו של אלטר, שכן כל טענה המסתמכת על מה שאינו מופיע בטקסט 

בסיפור זה,  -בגוף העבודה  –טובה פחות מזו המסתמכת על מה שמופיע בו. מסיבה זו אנו נמנעים מלקיים דיון נרחב 

 ם באזכורו במסגרת המבוא לעבודה. ומסתפקי
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 סיפורי מסע של יחידיםחטיבה ראשונה: 

 יז(-2)בר' ד, יב גירוש קין מעל פני האדמה פרק א:

חרף  , בשונה מסצנת גירושו של האדם מגן העדן, דומה במאפייניה,סצנת גירושו של קין

 מפגשל. בין המאפיינים הדומים, יש לשים לב לסיפורי גירוש אחרים במקרא תמציתיותה,

היא בזהות הקיימת בין הדמות  קין בין אלוהיו. ייחודיותו של סיפורבין המגורש ל המתקיים

אליו לבין אלוהים ש –שהיא בדרך כלל דמות של בעל סמכות אנושית, וכאן אלוהית  –המגרשת 

 תלונה' יותר מאשר כ'תיאור מצוקה',דבריו של קין כ'נשמעים  פונה המגורש. בשל הזהות הזו

על אף שקשה להגדיר במדויק את  צאים לדרך,ם של היובדבריה המצוי בשכיחות גבוהה יותר

ההבדלים בין זו לזה. בשורות הבאות ייבחן מכלול מרכיבי הסיפור, תוך מתן התייחסות מיוחדת 

  למבנה ולתוכן דבריו של קין. 

 

 ז(י-2ביקין )בר' ד,  גירוש

 :חלוקה למרכיבים – קין והבל סיפור

 ה: מצג;-א

 דברי ה' לקין;: ז-ו

 ;הבלרצח ח: 

 יב: דברי ה' לקין וגירושו;-ט

 ;יד: תפילת קין-יג

 ;מענה ה' טו:

 : המשך המסע;1טז

 1.ברכת הזרע וברכת הארץיז: -2טז

 

 בניגוד לאי, רועה הצאן הנודד -הבל היענות אלוהים למנחתו של תיאור , בראשיתו של הסיפור

למנחתו של  ר ההיענותמקומו. פשע ביושב ישיבת קבעובד האדמה ה -קין  תו למנחתו שלהיענו

להציע ניתן  2.במפורשכמובן בטקסט  צויןאינו מ ,השנילמנחתו של  ההיענות לחוסרבניגוד  ,אחדה

                                                 
1
קין והבל אינו תואם את הגישה המקובלת המזהה את פסוק ט"ז כסיומו  זיהוי פסוק י"ז כפסוק המסיים את סיפור  

 ( וכפי שיידון להלן. 118עמ'  בראשית,והלאה( וקאסוטו ) 29עמ'  בראשית,של הסיפור, כפי שטוענים למשל שפייזר )
2
של בחירה בין פני קין, במסגרת הדפוס הקבוע -( מכליל את תיאור העדפתו של הבל על95 – 94עמ'  בראשית,ואוטר )  

פני ישמעאל וכדומה. בדפוס קבוע זה, וכך גם כאן, המחבר -פני אחיו; יצחק על-אחים, כגון בבחירתו של אברהם על
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נקודת תוך מ אולם 3ו פרשנים וחוקרים במשך הדורות.ציעהאמנם , כפי שלעניין ים שוניםרהסב

על הסיפור, כבר בראשיתו של כי מחבר הסיפור מבקש לרמוז,  להציעניתן מבטנו במחקר זה 

 הפנייה לאלוהים,הצלחת לבין  ,אליהםלווה תהמ ותחושת העראיות חיי הנדודיםשבין  תלותה

או שמא  – את הציווייש להבין  זו הצעהבהמשך ל .נייתו של יושב ישיבת הקבעפ כישלוןבניגוד ל

סוג של כגם  כי אםכקללה,  לא רק - "נע ונד תהיה בארץ" )פס' יב( -תיאור המציאות העתידית את 

לאלוהיו ואת יכולתו האדם  שתאפשר את התקרבותו של היא זו ברכה, שכן מציאות הנדודים

-תפילתו של קין, לאחר גירושו "מעל פני האדמה" )פס' יד(, נענית עלואמנם  לפנות אליו בתפילתו.

כי אם גם אביהם של  ,לא רק אביהם של עובדי האדמה ,קין זוכה אם כן להיותידי אלוהים. 

  4נים לאלוהיהם בתפילה.הפו

 

 יד(-תפילת קין )יג

, כפי שנפרט. ההקשר הסיפורי שבו נאמרת תפילת הבקשה מרכיביאת  מכילים דבריו של קין

להגדרתה להבנתה כתפילה הנאמרת בדרך וממילא מוביל אותנו  גירושו ממקומו, לאחר תפילה זו,

  .כ'תפילת הדרך'

 

 :ומרכיביה התפילה תוכן

תחליף  המשמשות ,)פס' יג( "אל ה'קין  ויאמר" -נפתח במילותיו של המספר  ן לה'קיהדיאלוג בין 

 לאלוהים פנייהלעקיפה אופיינית מאד  פנייהישירה ב פנייהישירה של קין. החלפת  פנייהל

"לו ישמעאל יחיה לפניך" )בר' יז,  - " לפני בקשתואל האלהיםאברהם  ויאמר" - בתפילה, כגון

אל דוד  ויאמרטז, טו(; ""אל תפן אל מנחתם..." )במ'  - " ואזויאמר אל ה' יח(; "ויחר למשה מאד

 "חטאתי מאד..." )שמ"ב כד, י( ורבים נוספים.  - " ומידה'

 

                                                                                                                                            
מבקש באופן מכוון להימנע מלחשוף את סיבותיה של הבחירה האלוהית, על מנת לתת ביטוי למגבלות ההבנה 

כי לא ניתן למצוא בטקסט רמזים בנוגע לשאלה זו, וכי ( סבור אף הוא 33 – 32עמ'  בראשית,האנושית. וסטרמן )

אח אחד  –ללא כל הסבר נראה לעין  -העדפה זו נועדה לשקף את החוויה האנושית המוכרת ממציאות חיינו, כאשר 

 'מוצלח' בעוד השני 'כושל'.  
3
הפירושים המקובלים פירושים שונים הוצעו כדי להסביר את ההבדל ביחסו של אלוהים למנחתם של קין והבל, כש  

תולים את ההבדל ביחסם הסובייקטיבי של האחים כלפי הקורבן ו/או בטיב האובייקטיבי של המנחה המוגשת, כפי 

 (. 30עמ'  בראשית,( ושפייזר )105עמ'  בראשית,שמציינים למשל סקינר )
4
הראשונים שמקריבים קרבן.  ( שמצביעה על העובדה שקין והבל, ובייחוד קין, הם גם28עמ'  בראשית,ראה עמוס )  

 קרבנם הוא ביטוי לרצונם ליצור תקשורת מחודשת עם אלוהים, תקשורת שאבדה ביציאה מגן העדן.
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 ,)פס' יג( "עוני מנשוא"גדול  -וקריו נטו לפרש את אמירתו של קין רבים מפרשני המקרא ומח

שנראים  ,המשך דבריומבוודאי שפעה פרשנות זו הו 5לעונשו החמור. יםכדברי תלונה המתייחס

אם אנו נראה כי  ויחד עם זאת, זוהי אמנם פרשנות אפשרית ממשיכים קו טיעוני זה.הם כאילו 

 והודאתו הכרתול עלינו לראות אותם כביטוידבריו, של הפשוטה משמעותם מבקשים להבין את 

תייחס לנשיאת מ הוא אם גם, 'נשיאת עוון' - ביטוי הרווחדבריו תואמים את ה 6ו החמור.בחטא

מתייחס  הוא , וגם אם" )ויק' ה, יז(נשא עונוו "ואם נפש כי תחטא... - כגון ידי החוטא,-העוון על

 כך או כך ברור כי חטאתי" )תה' לב, ה(. נשאת עון"ואתה  - ידי אלוהים, כגון-לנשיאת העוון על

קודם יש להבין  –ידי אלוהים -על ידו ואם-אם עלכי עוונו גדול מלשאת אותו,  - של קין דבריו את

רת תפילה, ואף בראשיתה של התפילה במסג –ה זו החטא. מיקומה של הודאומרת בח כהודאה כל

 תפילותלא רכיב אופייני בפני האלוהים, שהי התבטלותל צריך להוביל אותנו להבנתה כביטוי -

 7.במקרא בקשהה

ולא  ,כ'עונשי' המילה "עוני" נותשהפרשנים העדיפו את פר ובדה שמרביתניתן להניח כי הע

 ,פוגעת בהגיון הפנימי שבדברי קיןפרשנות המילה כפשוטה )חטאי( נובעת מההבנה ש, כ'חטאי'

קין ש , לשיטתם,לא סביר עונשו מאידך.חומרת בחומרת חטאו מחד ומתלונן על  ומודה מכירה

הודאה השכן  ,חטאובהודאה בחומרת  "הן גרשת אתי היום..." )פס' יד( - תלונתו אתיפתח 

לעומת זאת, פתיחת  ., וממילא נסתתמה תלונתואת עונש הגירוש החמור מצדיקה בחומרת החטא

'גדול  - אף היא לחומרת העונש המתייחסת ,כוללת "הן גרשת..." בתלונה - מפורטתה התלונה

  .בהחלט, בשל ההיגיון הפנימי שברצף טיעוני זהסבירה  עונשי מנשוא',

כאשר זו למשל  לבשר ודם, מופניתה תלונהמתאימה ל ,כזה פנימיהיגיון ל ציפייההכי  אולם נראה

, בדברי תפילה כזהמאידך, אין לצפות להיגיון פנימי  אדם גדול.לפני נאום נאמרת במסגרת 

 באפשרות כדי לפגוע בחטא אין בהכרה ובהודאה, בדיבור מסוג זה. הנאמרים לפני האלוהים

מעין  ןה הודאה בחטאההכרה והכי  . יש לומר אולי להיפך,י האלוהיםו בפנעונשהאדם להתלונן על 

להתקיים,  ,כביכול ,זו יכולהכ פנייה .לאלוהיו את פנייתו של האדםבכלל תנאי הכרחי המאפשר 

אנו מוצאים את דברי ואכן,  רק לאחר הדגשת ההבדל התהומי שבין האדם הקטן לאל הגדול.

ת תפיל כאחד ממרכיבי , ונוהגים להגדירםלות רבותתפיההתבטלות של המתפלל בפתיחתן של 
                                                 

5
עונשי"; וכן סקינר  –"עוני  –"והטעם, כי זה עונש גדול, ולא אוכל לסובלו" ורלב"ג )על אתר(  -כגון ראב"ע )על אתר(   

( ועוד רבים. 34עמ'  בראשית,(, וסטרמן )31עמ'  בראשית,(, שפייזר )103עמ'  בראשית,ראד )-(, פון109עמ'  בראשית,)

 (.309עמ'  ,11 – 1בראשית סקירה מקיפה של הדעות בעניין, ניתן למצוא אצל וסטרמן )
6
"עון, חטא ופשע מציינים את המעשה הרע בלבד; אף פעם לא  –( 170עמ'  נשא עון,בהתאם למסקנתו של שורץ )  

 תוצאתו".
7
 (.11עמ'  ,פרוזאית תפילה; 901טור  תפלה,ראה גרינברג )  
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"קטנתי מכל החסדים  - בדבריו מעוררי ההתפעלות של יעקבלכך ניתן למצוא  דוגמא 8הבקשה.

  9(."הצילני נא..." )שם, יא - קשתוהמטרימים את ב ,לב, י() ומכל האמת אשר עשית את עבדך"

נובעת גם  -פרשנות שאינה מסתברת לפי הבנתנו  - פרשנות המילה "עוני" כ'עונשי' בנוסף, נראה כי 

זו, קין מתלונן על עונש  הבנהלפי  .קין המובע בתפילתו של מרכזיהרעיון ה ההבנה המקובלת שלמ

. )פס' יד( "והיה כל מוצאי יהרגני" - מעשית של עונש זה היאכיון שהמשמעות ה ,הנדודים החמור

מענה ה', על של בחינה כוללת של דברי קין ו .יתהכרח בוודאי אינההבנת דבריו באופן הזה אולם 

כי קין לחלוטין אינו מערער  עשויה לגלות, 'תפילת הדרך המקראית'רקע הבנתנו את תמציתה של 

כפי  ,שבמקביל לקבלת העונש, המגיע לו :על עונש הנדודים ואינו מבקש להקל בו. כל מבוקשו הוא

 10בנדודיו. בטחונוידאג לשמירתו ול , ה'ובחטאבה הוא מודה ומכיר ששמסתבר מהצורה 

 

 מתוכם, כאשר )בפס' יד( ממשיך בתלונה ובתיאור מצוקתוקין  )בפס' יג( לאחר דברי ההתבטלות

עניינים שונים,  המצוקה מורכבת משני .הודייהשבח וגם דברי אולי בקשה ודברי  עשויים להשתמע

פני האדמה, כלומר חובתו לעזוב  מעל של קין גירושו :שנוצר המצב ו שלצידי בהם משתקפים שני

; והיותו נע ונד בארץ, כלומר חובתו לסגל לעצמו אורח חיים לא מוכר (1)יד את שהיה מוכר וידוע

  . (2)יד ולא ידוע

 , לפי הצעתנו להבנת הפסוק,מצוקות אלו, או אולי יש להגדירן כתלונות, משלב קיןתיאורי בתוך 

 בתוך תלונתו הראשונה מהם משתמעת בקשתו מה':וגם דברים שלה'  הודייהגם דברי שבח ו

                                                 
8
(, המסבירים את הופעת מרכיב ההתבטלות "כאלו להדגיש שלא 901טור  תפלה,מעניינים דבריו של גרינברג )  

מכפיות טובה בא המתפלל ומוסיף בקשה על כל מה שהיטיב כבר עמו האל". הסבר זה מתאים מאד להבנת דבריהם 

"קטנתי מכל החסדים..." )לב, י(. אולם  -ה נא מצא עבדך חן בעיניך ותגדל חסדך..." )יט, יט(, ויעקב "הנ -של לוט 

"הנה נא הואלתי לדבר אל אדני ואנכי עפר ואפר"  -כגון בדבריו של אברהם  –מביטויי ההתבטלות בתפילות אחרות 

של האדם אל אלוהיו אפשרית רק לאחר נראה שיש בביטוי ההתבטלות גם כדי להדגיש מראש שפנייתו  –)יח, כז( 

 – 214א, עמ'  תהלים,הכרזת ההבדל המהותי הקיים ביניהם. להרחבה בהיבטיו השונים של המרכיב, ראה מובינקל )

התבטלות הממוקדת בהדגשת גדלות האל (. לאור האמור, יתכן שיש להפריד בין שני סוגי התבטלות שונים: 216

האל המתפלל אינה מושתתת על חובתו של  הדגשה שממנה משתמע כי בקשתו של וטובותיו, כגון אצל לוט ויעקב.

כלפיו; והתבטלות הממוקדת בהדגשת קטנות המתפלל, כגון אצל אברהם וקין. הדגשה שנועדה להצהיר מראש על אי 

 האדם לאלוהיו. השוויון שבין
9
 השווה רשב"ם )על אתר(.  

10
 –לבין השלמה עם עצם העונש, השלמה שאליה מתלווה בקשת שמירה בין ערעור על חומרת העונש  –הבחנה דומה   

ניתן למצוא בפירושו של הרמב"ן )על אתר( הטוען כי קין מקבל על עצמו את עונש הגירוש, אולם הוא חושש שמא 

יהרג, ונמצא שהוא נענש בעונש מוות שהוא חמור מעונש הגירוש שאותו אמור היה לקבל. בצורה דומה, מבחין 

שאינה  –הלגיטימית, לבין חששו של קין מהפגיעה האנושית  -(, בין הפגיעה האלוהית 35עמ'  בראשית,) וסטרמן

בין  -( נראה כי ההבחנה הזו 311עמ'  ,11 – 1בראשית לגיטימית.  אמנם מדבריו של וסטרמן בפירושו המאוחר יותר )

לא "לכן ] -ידי אלוהים, בתשובתו לקין -רק עלנעשית  –קללת הנדודים )האלוהית( לבין הפגיעה הגופנית )האנושית( 

 ידי קין בתפילתו, שבה נמנע מלהבחין בין שני העניינים. -[" )פס' טו(, ודווקא לא נעשית עלכן
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בתוך ו ;11]בעבר[ על היותו מסתור לו מובלעת הודאתו לה' , הממוקדת בעזיבת מצבו הקודם,(1)יד

לא כי  מובלעת בקשתו מה' , הממוקדת בקשיים הצפויים לו במצבו החדש,(2)יד תלונתו השנייה

 12.]בעתיד[ ומצב שבו כל מוצאו יהרגה יאפשר

 

כמתייחס למצב שלילי שבו  –( 1b"ומפניך אסתר" )פס' יד -להבין את צמד המילים מקובל 

להרחקת האדם מאדמתו, כפי  בדרך כלל, מצב שמחובר ן האדםאלוהים מסתיר את פניו מ

"וכנסתים אל אדמתם... ולא אסתיר עוד פני  -שמשתמע למשל מתוך נבואת הנחמה של יחזקאל 

אנו מבקשים  הפרשנות הפשוטה של הביטוי, ואף על פי כןזוהי בוודאי  כט(.-מהם" )לט, כח

מצב חיובי שבו לגם פיה מתייחס צמד מילים זה -פרשנות שונה על 13, בעקבות כהנא,להציע

בדבריו  כפי שמופיע למשלמשמש כמסתור לאדם, אינו מסתיר את פניו מן האדם כי אם אלוהים 

 אמנם משמעותה .ני סלה" )תה' לב, ז("אתה סתר לי, מצר תצרני... תסובב -של בעל המזמור 

כדוגמת 'מפניך', ובייחוד  חבוריםים אליה כינויי גוף ווספמתכאשר של המילה 'מפני'  נפוצהה

לפניך, מלפני פניך, ממך וכך היא: מ ,סמיכות למילה הנגזרת מהשורש 'סתר'מופיעה ב היאכאשר 

כגון באמירתו של  וכדומה, ידך-על באמצעותך, ך,לעתים משמעותה היא: בגלל אולם הלאה,

כלומר: מלאה הארץ  " )ו, יג(,מפניהם"קץ כל בשר בא לפני, כי מלאה הארץ חמס  – אלוהים לֹנח
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המילה "אסתר" מתפרשת בדרך כלל כביטוי שלילי המתייחס להיסתרות עתידית, אולם עשויה גם להתפרש   

"והייתי... והיה", מתייחס  –עבר, כפי שייטען להלן. חציו השני של הפסוק כביטוי חיובי למצב מתמשך של היסתרות ב

 בוודאי לעתיד.
12

( מתשובת ה' הנפתחת במילה 46עמ'  בראשית,את העובדה שבתוך דבריו של קין מובלעת 'בקשה', לומד גונקל )  

 'שתה"ש, הוולג', הפש"בגלל בקשתו של קין". בהמשך, מציין את העובדה  -"לכן" )פס' טו(, כפי שהוא מפרש 

ותרגומים נוספים גורסים  'לא כן'. נראה כי הבחירה בין הנוסחים צריכה להיות מושפעת מהבנת אופי דבריו של קין. 

'לא כן', לא כפי שאתה טוען  –אם נבין כי הוא מסתפק בהבעת תלונה, נצפה לתשובת ה' המבטלת את התלונה 

"לכן", בעקבות  –קין מצרף גם בקשה, נצפה לתשובת ה' העונה לבקשתו  בתלונתך; מנגד, אם נבין כי בנוסף לתלונה

בקשתך. לאור זאת, דווקא קבלת נוה"מ מחזקת את הבנת דברי קין, כמכילים גם בקשה לשמירה אלוהית. דוגמא 

' עמ ,11 – 1בראשית לכך שקיים קשר בין הבנת דברי קין להבנת מענה ה', ניתן למצוא למשל בשיטתו של וסטרמן )

 ( שמקבל את גרסת התרגומים 'לא כן', ובהתאם לכך מתייחס לדברי קין כתלונה בלבד ולא כבקשה.311
13

הבנת הביטוי כמתייחס למציאות שבה אלוהים משמש כמסתור לאדם, ולא כמתייחס למציאות הסתרת הפנים   

תו )של קין( שמקום משכן כבוד "וכונ –( על הפסוק 19עמ'  בראשית,האלוהית, מוצאת את ביטויה בפירושו של כהנא )

ה' הוא מגן ומחסה מפני גואל הדם...". כלומר קין מתלונן, לפי כהנא, כי בשל נדודיו לא יוכל להיעזר בה' )במקום 

משכן כבוד ה'( כמסתור )כמגן ומחסה( מפני המבקשים להרע לו )גואל הדם(. כהנא סבור אמנם כי טענתו של קין 

י שאנו סבורים, אולם הבנתו זו מחייבת אותו לחלק את הפסוק באופן אחר מזה מתייחסת לעתיד, ולא לעבר כפ

"האתנחתא כאן )מתחת למילה 'בארץ'( ולא תחת אָסתר כמו שעשו בעלי  –המופיע בכתוב, כפי שהוא מבהיר )שם( 

אשון של המסורה". טענתו של קין, לפי הצעתנו, מתייחסת למצבו בעבר וממילא מובן מדוע היא מופיעה בחציו הר

 הפסוק, כאשר האתנחתא מצויה תחתיה. 
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לא ניתן למצוא צמד המילים בדרך זו, על אף הקושי הנגזר מהעובדה ש ירושפ 14ידיהם.-חמס על

תרת פנים', מסתבר דוגמא נוספת לשימוש בצמד מילים זה שאינו מתייחס למוטיב הידוע של 'הס

 לאור הנקודות הבאות:

 - ( אסתר" ולא באלוהיםאני"ומפניך ) -ממוקדת בו המוזכרת בדבריו של קין תרות ההיס .1

 כפי שמקובל באזכוריה של הסתרת הפנים האלוהית; - תסתיר פניך )ממני('( אתה)'

כי  לצפות ניתן היהאילו ביקש קין לבטא את חששו מהסתרת הפנים הנגזרת מפעולת הגירוש,  .2

)וכתוצאה מכך:( והייתי  ;]הציווי האלוהי[ 'הן גרשת ֹאתי... הוא יסדר את טענתו באופן הבא:

)וכתוצאה  ;]המציאות הרוחנית[ מפניך אסתר ):)וכתוצאה מכך ;]המציאות הפיזית[ נע ונד...

 '.]מהות הטענה[ מכך:( והיה כל מצאי יהרגני

תרות ממוקדת יסאשר ההכ – הפסוק שבה מנוסחהצורה כי  אנו מבקשים לטעוןלאור האמור, 

שבו מתאר קין את  ,מופיע בחציו הראשון של הפסוקההיסתרות טיעון כאשר וולא באלוהים  בקין

, ידי האל(-על פני האדמה והיה מוסתר על ישב שבהעד כה ) המציאות שהייתה מוכרת לוגירושו מ

להבנת הביטוי באופן  המוביל - וי לוולא בחציו השני של הפסוק, שבו מתאר קין את העתיד הצפ

לתיאור 'הסתרת הפנים' המאפיינת את היציאה  המשמשמקובל ניסוח ב . מאידך, השימושחיובי

הרחיב את מנעד נועד ל זהמכוון משמעי -. ניסוח דוהבנת הביטוי באופן שלילימוביל ללגלות 

 : המנוגדים שני הכיווניםמשמעויותיה של התפילה ולקריאתה ב

 מבוססת על כאשר אלוהים היה מסתור לקין, הבנה ה ת את המצב החיובי בעבר,מתארכ

קריאת . כלומר, חסרה תקבולתכ (1)יד קריאת שתי צלעותיו של חציו הראשון של הפסוק

גירשת אותי  ות לשני העניינים שבאים בעקבותיה:" כמתייחס"הן גרשת אתי היום - המילים

 כמסתור ]בעבר[ , וגירשת אותי ממצב שבו שימשת(1a)יד על אדמתי]בעבר[ ממצב שבו הייתי 

  ;(1b)יד לי

 תהיה  גירושו מאדמתותוצאת  השלילי בעתיד, כאשר מצבכמתארת את הגם באותה העת ו

 סיבה( כ1)יד מבוססת על קריאת חציו הראשון של הפסוקהבנה ה ,הסתרת פניו של אלוהים

 ]בעתיד[ לתוצאה של הסתרת פניםוביל ת (1a)יד מאדמתושל קין גירושו  ,כלומר ותוצאה:

  .(1b)יד
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. לדיון "because of them…" – שמתרגמים (49עמ'  בראשית,( וסרנה )47עמ'  בראשית,שפייזר ) וראה למשל  

 . 818עמ'  BDBראה  יה של המילה 'מפני', על הטיותיה השונות,במשמעויות
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כאשר אחת אות האלה משלימות האחת את השנייה, ומהוות תמצית למצוקתו של קין, שתי הקרי

תיאור באמצעות  מתייחסת לתיאור מצבו החיובי בעבר והשנייה לתיאור מצבו השלילי בעתיד.

ת, באמצעות תיאור מצבו באותה העלה'; ו הודייהבהכרח שבח ומביע קין  ,מצבו החיובי בעבר

  15ידי אלוהים.-העדר שמירתו והגנתו על –עיקר מצוקתו השלילי בעתיד, מביע קין את 

 –כי אלוהים מחובר למקום פיזי  הבסיסית תפיסהה ,לראשונה ,שתקפתמ בדברי מצוקה אלו

המצב, הבלתי  16וכי עזיבת המקום בהכרח פירושה עזיבת אלוהים. -למקום מגוריו של המתפלל 

וכן חסר הגנה מפני כל מוצאו, הוא תוצאה של גירושו נסתר מפניו של אלוהים יהיה  קיןבו נסבל, 

'כללי נועדה להוביל לשינוי היא ו ,ממקומו. תפילתו של קין נובעת מתוך תפיסה בסיסית זו

       , כך שאלוהים ימשיך להיות לצידו ולהגן עליו גם בהיותו מחוץ לביתו.המשחק'

 

ניתן להבין בשתי צורות  - (2b"והיה כל מצאי יהרגני" )פס' יד - את המיליםגם  באופן דומה,

מתלונתו אודות היותו נודד  גזרתהנ למצוקה הו ביטויניתן להבין כי זשונות, אם כי משלימות: 

 ו כתיאור מצוקה בלבד, שכןמעבר להבנת הביטוינראה כי יש להרחיב את משמעות  אולם; בארץ

לשינוי במצבו  לא תוביל פעולה זו הרי, שויתומצוקו וימסתפק בהבעת תלונות להניח כי קין קשה
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ים נפרדים, ניתן למצוא גם במזמור הבקשה בתהלים משמעי בלשון ההסתרה, אמנם בשני פסוק-את השימוש הדו  

פניך ממני" )פס'  תסתרדברי שבח לה' על הסתרתו אותו בעבר; "אל  –בסתר אהלו" )פס' ה(  יסתרני"ביום רעה  -כז 

 בקשה מאלוהים שלא יסתיר את פניו ממנו בעתיד.   –ט( 
16

רחק מאלוהים, הם חיים שבהם אלוהים כבר לא ( טוען כי "קין רואה מיד שחיים במ103עמ'  בראשית,ראד )-פון  

מגן יותר". מהמשך דבריו, ניתן אולי להבין כי הוא מתייחס למרחק רוחני ולא למרחק פיזי. אולם העובדה שתיאור 

( 1(( מהווה המשך ישיר לתיאור הגירוש הפיזי )"הן גרשת..." )יד2bתחושת חוסר ההגנה )"והיה כל מצאי יהרגני" )יד

((, מובילה להבנתנו כי תחושת חוסר ההגנה 1a"והייתי נע ונד בארץ" )יד -כך לתחושת הנדודים הפיזיים ועוד יותר מ

היא קודם כל תוצאה של המרחק הפיזי. להיות מגורש, וכתוצאה מכך להיות נע ונד, פירושו להיות מרוחק פיזית 

 -ה תמיהה בהתייחס לאמירתו של קין ( מעל46עמ'  בראשית,מאלוהים וממילא מחוסר הגנה. באותו אופן, גונקל )

( 9עמ'  קומפוזיציה,"ומפניך אסתר", שהרי 'אלוהים לא אמר דבר בעניין זה?'. לאור זאת הוא מניח, כמו ולהאוזן )

 -( שההיסתרות מפני ה' )או מעיני ה' לפי תרגומו של גונקל( נגזרת במישרין מאמירתו 103עמ'  ,I תיאולוגיהושטדה )

 –שטחי המרעה והשטחים החקלאיים  –רץ" )פס' יב(. לטענתו, אלוהים נמצא בשטח הפורה "נע ונד תהיה בא

והיציאה לשטחי הפרא, פירושה יציאה לשטחים שבהם פועלים כוחות אחרים. הוא מדמה את העניין לאמונה 

יט; שמ"א כו,  הישראלית לגבי שלטונו של אלוהים בארץ כנען, אמונה שמקבלת את ביטויה במקורות שונים )יהו' כב,

י(. -ויק' טז, ז ד; עמוס ז, יז; ט, ד; ואולי אף-כח; יונה א, ג; ובאופן דומה גם הוש' ט, ג-יח; יז, כד-יט; מל"ב ה, יז

טענתו הבסיסית, הגוזרת את תחושת הריחוק מה' מתוך עונש הגירוש וממציאות חיי הנדודים, היא בוודאי נראית 

ל את המשך דבריו שבהם נעשית חלוקה בין 'העולם הפורה' לבין 'עולם פשוטו של מקרא. יחד עם זה, קשה לקב

הפרא'. יתכן שלאור קושי זה, הוא מסיים את דבריו בהסבר סביר ומתקבל הרבה יותר על הדעת. לפי דבריו, איש 

ר ידי ה' ששומ-ידי המשפחה, בית האב, השבט, המדינה, וכן על-האדמה )קין בסיפור זה( היושב במקומו מוגן על

בעצמו על כל היחידות האלה. לפי הבנה זו, ההגנה האלוהית אינה פועלת על האינדיבידואל בכל מקום שבו הוא 

 גירושו ממקומו הוא מאבד את ההגנהנמצא, כי אם על הקולקטיב המשפחתי, השבטי וכן הלאה. אם כך, כשם שב

 המשפחתית והשבטית, כך הוא מאבד גם את ההגנה האלוהית.     
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גם  משמש את קין )האחרונה( כי ביטוי המצוקה מסתבר, לעומת זאת, הרבה יותר להצלתו.ו

שה' נענה  עובדהגם ה. לא תתממשהאמורה  מצבו, על מנת שמצוקתובשינוי יצירת מה' ל בקשהכ

 סיום דבריו סבירות הבנתעל  ה, מצביעמצוקה המדוברתלתפילתו ופועל לאי מימושה של ה

   .חסרת השלכות מעשיות , שאף היאנוספת מצוקהולא רק כהבעת כבקשה, 

 

"גדול עוני  -; התבטלות )פס' יג( "ויאמר קין אל ה'" - פנייה תפילתו של קין מכילה אם כן:

הצענו מרכיב תיאור המצוקה  את .)פס' יד( יהרגני" "הן גרשת... -תיאור מצוקה ; ו)שם( מנשוא"

שכדוגמתם אנו רגילים למצוא בתפילות  ; ובקשה,הודייהשבח ו: מרכיבים נוספים-תתישני לפצל ל

רכיבים לשני תתי המ ,פיצול מרכיב תיאור המצוקהיש להדגיש כי  בקשה אחרות במקרא.

ילת הבקשה הנזכרים, אינו הכרחי לצורך הגדרת דבריו של קין כתפילה, ואף לא להגדרתם כתפ

 . העבודה כפי שיידון בהמשך

 

ת נוספות להבנת המבנה של רכיב זה. שתי הצעו של הצעה זו וכן, הצגה סכמטית, של להלן תוצגנה

תפילתו את הבנתנו את אינן סותרות האחת את השנייה, כי אם מרחיבות ומעמיקות הצעות אלו 

  :המשוקעות בתוכה המאלפות ואת הדקויות של קין

 :התאם לנאמר עד כה()ב א הצעה .1

הפסוק כמורכב משני חלקים, כאשר הראשון עוסק בקשיי ההפרדות מהמצב הישן הבנת 

כוללים (. קשיי ההפרדות מהמצב הישן 2והשני עוסק בקשיי ההסתגלות למצב החדש )יד( 1)יד

(. קשיי 1b)יד לפניו( שהייתה)על הטובה  הודייה(, ו1a)יד )שהיה( תלונה המתייחסת לגירוש

(, ובקשה לשמירה 2aתגלות למצב החדש כוללים תלונה המתייחסת למצב הנדודים )ידההס

 (.2bמוכר זה )יד והגנה במצב לא

 

 מרכיב בתפילה  סוג המצוקה

 קשיי עזיבת המצב הישן 

 (1)פס' יד

 תלונה (1aידשת אתי היום מעל פני האדמה" )"הן גר

 הודייהשבח ו (1bיד"ומפניך אסתר" )

 למצב החדש  קשיי ההסתגלות

 (2)פס' יד

 תלונה (2aיד"והייתי נע ונד בארץ" )

 בקשה (2bידי" )"והיה כל מצאי יהרגנ
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   :ב הצעה .2

בעלת שתי צלעות המתארות את קשיי ההסתגלות למצב החדש. הבנת הפסוק כתקבולת 

( וממצוקת העדרו של אלוהים 1a( מורכבת מתלונה העוסקת בגירוש )יד1הצלע הראשונה )יד

( מורכבת אף היא מתלונה העוסקת בחיי 2(. הצלע השנייה )יד1bבעת מהגירוש )ידהנו

 (.2bוממצוקת סכנת החיים הנובעת ממנה )יד( 2aהנדודים )יד

 

 מרכיב בתפילה  סוג המצוקה

קשיי ההסתגלות למצב 

, הממוקדים בתחושת החדש

  הריחוק של קין מאלוהיו

 (1)פס' יד

 (מציאות) תלונה (1aה" )פס' יד"הן גרשת אתי היום מעל פני האדמ

 )תוצאה( מצוקה (1b"ומפניך אסתר" )פס' יד

קשיי ההסתגלות למצב 

, הממוקדים בסכנות החדש

 (2)פס' יד האובייקטיביות 

 (מציאות) תלונה (2a"והייתי נע ונד בארץ" )פס' יד

 )תוצאה( מצוקה (2b"והיה כל מצאי יהרגני" )פס' יד

 

 :ג הצעה .3

 (, ומשלוש1a)יד היוצרת שינוי במצבו הישן תיאור פעולתו של אלוהיםורכב מכמ הבנת הפסוק

(. בחלקו הראשון של הפסוק, קין מתלונן בנוגע לגירושו 2bיד -1bהתוצאות של פעולה זו )יד

המצוקות הנובעות מהגירוש:  השני של הפסוק, קין מתאר את שלוש(. בחלקו 1aמאדמתו )יד

 17(.2b)יד הדאגה לחייו(; ו2aחיי נדודים )ידלסגל  הקושי(; 1bהעדר הגנה אלוהית )ידתחושת 

 

 מרכיב בתפילה  סוג המצוקה

 )מציאות( תלונה (1a"הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה" )פס' יד (1aהמצב הישן )פס' יד שינוי

ההסתגלות למצב  מצוקות

 החדש 

 (2יד-1b)פס' יד

 (1)תוצאה  מצוקה (1b"ומפניך אסתר" )פס' יד

 (2)תוצאה  מצוקה (2aהייתי נע ונד בארץ" )פס' יד"ו

 (3)תוצאה  מצוקה (2b"והיה כל מצאי יהרגני" )פס' יד
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(, הטוען כי כל אחד משלושת רכיבי 310 – 309עמ'  ,11 – 1בראשית ; 35עמ'  בראשית,ון דומה מפרש וסטרמן )בכיו  

התלונה מיוחס לפן אחר במצבו של קין: תלונה כלפי פעולתו של ה' )"הן גרשת"(; תלונה כלפי מה שהוא עצמו נדרש 

 כל מצאי יהרגני"(.  לעשות )"ומפניך אסתר"(; ותלונה כלפי אויביו החיצוניים )"והיה
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ניתן כמובן לחלוק על ההצעות שהעלנו, כגון על הבנת המצוקה הראשונה ככזו המשולבים בה 

ה עם , כמו גם על הבנת המצוקה השנייה ככזו המשולבים בה תלונהודייהתלונה עם דברי שבח ו

לפי כל אחת  – דברי בקשה. אולם קשה לחלוק על הטענה הבסיסית כי יש להבין את דברי קין

 כתפילה, ואף כתפילת הבקשה. טענה זו מסתברת גם מבחינה תוכנית - 18ההצעות משלוש

 , כפי שיובהר להלן.ורעיונית לשונית וגם מבחינה ועלילתית

 

 שלהלן:בטבלה  מוצגת מרכיבי התפילהחלוקה אפשרית של 

 יד-בר' ד, יג פירוט המרכיב מרכיב התפילה

 "ויאמר קין אל ה'"  לה' פנייה

 "וני מנשואגדול ע" התבטלות מכשירי הבקשה

 ["ומפניך אסתר"] הודייהשבח ו

 "יתי נע ונד בארץיוה הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה..." תלונה, תיאור מצוקה

בקשה שהתפילה תישמע 

 )מש"ת והלאה(

X 

 ["והיה כל מוצאי יהרגני (מצב שבו תשמור עלי כך שלא יתאפשר)"]  גוף הבקשה

 X הודאה בה' הנמקת הבקשה

 

למילותיו  רק זו מתייחסתולעובדה ש ,תגובת ה'למשמעות יש לשים לב  ,ועלילתית מבחינה תוכנית

קין את בקשתו טא מב ,כאמור ,במילים אלו" )פס' יד(. יהרגני כל מצאי"והיה  - האחרונות של קין

משתמעת ה) בקשתול נענה ה'ידי כל מוצאו. -יהרג על היא: אילולאש ,לקבלת שמירה אלוהית

מהשימוש באותם ביטויים גם ו מתוכן דברי ה'גם כפי שמתברר  ,ובמעשה אמירהבמתוך מצוקתו( 

היר נועדה להב - )פס' טו( קין שבעתים יקם" הרגלכן כל " - של ה'אמירתו  .שבהם השתמש קין

 היה סבור.שקין , כפי השגחתו ודאגתו של ה' פסקתאין פירושה ה ,לקין כי עזיבתו את אדמתו

להבהיר לסביבתו של  נועד - " )שם(כל מצאו"וישם ה' לקין אות לבלתי הכות אתו  -הו של ה' מעש

של קין  בקשתו .קין כי עזיבתו של קין את אדמתו, אין פירושה הפסקת השגחתו ודאגתו של ה'

   . , והוא זוכה בהגנה אלוהיתבמלואה אם כן ניתנע

זוכה לקבל כמענה לדבריו. 'אות' כזה, בעל אותה משמעות  קין'אות' שלהתייחס ל עלינו, בנוסף

"עשה עמי  - בקשהו, המסיים את תפילתו בפר תהלים בתפילתו של בעל מזמור פבדיוק, מופיע בס

 י ונחמתני" )פס' יז(. בקשה לקבלת אות מה'כי אתה ה' עזרתנ ,ויראו שנאי ויבשו ,אות לטובה

                                                 
18

 שכן בכל אחת מהן מופיעים מרכיבים שונים המאפיינים את תפילת הבקשה המקראית, כפי שנדון בפרק המבוא.  
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ט; במ' יד, יא; שופ' ו, יז; מל"ב -בצורות שונות ולמטרות שונות לאורך המקרא )שמ' ד, ח מופיעה

המכילה את כל מרכיבי שהוא תפילת בקשה אופיינית,  - מזמור זההעובדה ש אולם ח; ועוד(. כ,

ולצורך  בדיוק באותה המשמעות ,יביםאומסתיים בבקשת אות לצורך הרחקת  -תפילת הבקשה 

יש להבין כבקשה את דבריו האחרונים של קין כי  הטענהמחזק את , כאןאותה מטרה כפי שמופיע 

 19שמירה והגנה אלוהית.קבלת ל

 

 ניתן להבחין כי במספר מזמורי תפילה ובקשה בספר תהלים, מופיעים ורעיונית, מבחינה לשונית

  ים, ואף זהים, לאלה המופיעים בדברי קין.דומביטויים לשוניים ו רעיונות

 

בטבלה שלהלן יוצגו מספר מזמורי בקשה שדומים ברעיונותיהם ואף מכילים ביטויים לשוניים 

  :דומים, מבלי להרחיב בניתוח מזמורים אלו

מרכיב 

 התפילה

פירוט 

 המרכיב

-בר' ד, יג

 יד

 תה' ל"ח תה' ל"ב תה' כ"ז

 

 ס"טתה' 

 פנייה

 לה'

ויאמר )" 

 "ה' (ן אלקי

אורי )ה' "

" )פס' (וישעי

 א(

 "אליך" )פס' ו(

 "אתה" )פס' ז(

הושיעני " " )פס' ב(ה'"

 " )פס' ב(אלהים

מכשירי 

 הבקשה

וני ל עגדו" התבטלות

 "מנשוא

X " ...חטאתי

ועוני לא 

כיסיתי... ואתה 

נשאת עון 

" )פס' חטאתי

 ה(

תי עברו עונ כי"

ראשי כמשא כבד 

" )פס' יכבדו ממני

 ה(

" וני אגידכי ע"

 )פס' יט(

...ואשמותי "

" ממך לא נכחדו

 )פס' ו(

שבח 

 הודייהו

ומפניך "

 "אסתר

רני יסת"

" בסתר אהלו

 )פס' ה(

אתה סתר "

 " )פס' ז(...לי

כי לך ה' )"

)פס' " (הוחלתי

 טז(

כי טוב "

" )פס' חסדך...

 יז( 

"אהללה שם 

אלהים..." )פס' 

 לא(
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"וזה לך האות" )שמ' ג, יב(, יש להבין באופן דומה. פסוק זה אינו ברור, כפי שכותב  –יתכן שגם את דברי ה' למשה   

תי סביר להבין כי עבודת ה' על ההר הזה בעתיד, היא מהווה סימן למפרע (, כאשר בל17עמ'  ספר שמות,סרנה )

"כי  –"וזה לך האות" )שם( אינן מתייחסות קדימה, אל המילים  -לשליחותו של משה. לאור זאת, נראה כי המילים 

טחת הליווי "כי אהיה עמך" )שם(. כלומר, האות נועד לחזק את הב –אנכי שלחתיך" )שם(, כי אם לאחור, אל המילים 

והשמירה האלוהית ולא את צו השליחות האלוהית. מסתבר כי המילה "וזה" )שם(, מתייחסת לעובדה ש"אנכי 

'העובדה שאני שלחתיך )בהתגלותי אליך עכשיו(, מהווה אות להבטחתי )כי אהיה עמך('. הבנת  –שלחתיך", כלומר 

מירה האלוהית, תואמת את גישתו של פישביין האות )אצל קין ואצל משה( כסימן וחיזוק להבטחת הליווי והש

( בדבר יחסי הגומלין שבין נבואות האמון לבין האות, אם כי פרשנותו לפסוק זה שונה 234 – 213עמ'  אותות,)

"האות הניתן לשם חיזוק האמירה )'כי אהיה עמך'; 'אנכי שלחתיך'(,  –( 217מהצעתנו, כפי שעולה מדבריו )בעמ' 

 הבטחת מעשה שייעשה בעתיד".   –משה, אינו אלא הבטחה  ולשם חיזוק רוחו של
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תלונה, 

תיאור 

 מצוקה

"הן גרשת 

 תי...א

יתי נע יוה

 "ונד בארץ

)אל תטשני "

... ואל תעזבני(

כי אבי ואמי 

עזבוני" )פס' 

 י(-2ט

יומם ולילה "

תכבד עלי 

  " )פס' ד(ידך...

...ואנחתי ממך "

 לא נסתרה...

עזבני כחי..." )פס' 

 יא(-י

טבעתי ביֵון "

מצולה..." )פס' 

 ג(

" ואני עני וכואב"

 )פס' ל(

בקשה 

שהתפילה 

 תישמע 

X " 'שמע ה

 " )פס' ז(יקול

X " אתה תענה(

" )פס' אדני אלהי(

 טז(

...ענני באמת "

 " )פס' יד(ישעך...

 

גוף 

 הבקשה

)אל " 

תאפשר 

והיה  (:ש

כל מוצאי 

 "יהרגני

אל תסתר "

" פניך ממני

  (1ט)פס' 

אל תתנני "

" בנפש צרי

 )פס' יב(

 ...מצר תצרני "

" תסובבני סלה

 )פס' ז(

אל  אל תעזבני..."

תרחק ממני, 

" ...עזרתיחושה ל

 (1כג-)פס' כב

"הצילני מטיט... 

... אנצלה משנאי

ואל תסתר פניך 

... )פס' מעבדך

 יח(-טו

 

הנמקת 

 הבקשה

קוה אל " X הודאה בה'

 " )פס' יד(ה'...

והבוטח בה' "

" חסד יסובבנו

 )פס' י(

" אדני תשועתי"

 2)פס' כג

כי שמע אל "

" אביונים ה'

 )פס' לד(

 

בוודאי לא טען אתר( ש )עלהרמב"ן דבריו של לעיין ב ,עד כהניתוח שהוצע בהמשך ל, מעניין

, ואף על פי כן הבין את דברי קין דרךהלקיומן של תפילות ו י יציאה לדרךלקיומו של ז'אנר סיפוֵר 

את ראשית  הסביר :בשל כךו של היוצא לדרך, ביותר דאגותיו האופייניותב העוסקתכתפילה 

 בעזרת ,שמירתו של קיןאת  הסבירש שםכ לות';ט'התבל שהיא ביטוי כקבלת הדין דבריו של קין

 20.'הנחיה האלוהית'כביטוי ל האות,

 

 תמצית דבריו מובאת בטבלה שלהלן:

  רמב"ן טו-בר' ד, יג

 "וצדיק אתה ה'... ,אמת כי עוני גדול מלסלוח אמר: ,דויו  שהוא  וטווהנכון בפש" 'גדול עוני מנשואד"ה '

כי כל מוצאי  ,אבל מה אעשה שתי וגם נכלמתי...כי ב ...ד לפניך להתפללוכל לעמכי לא א" 'ומפניך אסתרד"ה '

יתעלה: הנה  שאמר לפניו ,ך הרבים לא חייבת אותי מיתה. והעניןייהרגני ואתה בחסד

כי בעבור  שלא אענש יותר ממה שחייבת אותי, אבל שמרני ,נשחטאי גדול והרבית עלי ע

 כי האדם איננו נשגב ונמלט בכחו הודה סר צלך מעלי; יהרגוני החיות, כי שאהיה נע ונד...

 "שמירת עליון עליוברק 

מורה לו הדרך אשר ילך  אות מאת השם,היה נוסע ממקום למקום היה לו י...אולי כש" 'וישם ה' לקין אותד"ה '

 "שלא יקראנו אסון בדרך ההואובזה ידע  ,בה
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( שדוחה את הבנת דברי קין "כבקשה להמתקת הדין, כלומר: עונש עוני גדול ממה 150עמ'  מאדם,ראה קאסוטו )  

 "ויפה פירש הרמב"ן: עווני גדול מלסלוח". -שאוכל לסבול" ובהמשך לכך טוען 
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, אינה 'יציאה לדרךי סיפור'ייני ז'אנר כי סיפור גירושו של קין כתוב בהתאם למאפ ,הטענה

גם המסגרת הסיפורית, שבתוכה שקועה  בלבד. 'תפילת הדרך'מושתתת על הגדרת דברי קין כ

 , כפי שיוצג בשורות הבאות.כתובה בהתאם למאפייני הז'אנר תפילתו,

 

 מענה ה' )טו(

הגנה אלוהית, ה לקין זוכ .ז'אנרסיפורי הידי ה', בהתאם למקובל ב-על בקשתו של קין נענית

 שבעתים יקם".קין,  הרג"כל מהבטחה כי " וכל מצאולבלתי הכות אתו  המורכבת מ"אות

כאמור, לבטא את ההיענות המלאה  ,נועד "יהרגני כל מצאי"והיה  - השימוש הזהה בלשונו של קין

 לבקשתו.

 בשני אופנים שונים, אך משלימים: להתפרש העשוי "אות"השימת 

 לטובה ויראו אות"עשה עמי  - די הסביבה, בהתאם לבקשת בעל המזמורי-כסימן הנראה על 

 - לנבואת ישעיהו השניבהתאם ו, שנאי ויבשו כי אתה ה' עזרתני ונחמתני" )תה' פו, יז(

את כבודי בגוים" )סו, ( הבולט לעין כל )באמצעות האותוהגידו  ושלחתי... אותבהם  "ושמתי

 ; פן מוחשי את השמירה האלוהית שקין זוכה בהמבטא באוהאות , לפי פרשנות זו 21.יט(

 כי יעשה ה' את הדבר אשר דבר" - או בשפתו של ישעיהונענתה,  בקשתו כסימן לקין כי" 

יש' ז, יא; לח, שמ"א י, ז, ט; רבים ) טקסטיםאות בבהתאם למשמעות הופעת ה ,"ב כ, ח(ל)מ

"כל הרג קין שבעתים יקם" וכי כי לפי פרשנות זו, ה' נותן לקין סימן  ; ועוד(.כב; יר' מד, כט

, כי אם להיענות האלוהית שמירה האלוהיתביטוי לידי כל מוצאו. סימן זה אינו -לא יוכה על

 לתפילתו.

 

 (1המשך המסע )טז

בסיפורי  ,המופיע תיאור המשך המסע ביטוי למרכיב ניתן באזכור יציאתו של קין "מלפני ה'"

, וארתמתה ,ית לדרךהיציאה הבסיס פעולתיש לציין כי  .סצנת המפגש עם אלוהיםלאחר הז'אנר, 

כי אם משתמעת במפורש,  בסיפור זה זכרתמו האינ בדרך כלל, לפני סצנת המפגש עם אלוהים,

 "הן גרשת אתי היום" )פס' יד(. - דברי קיןמתוך 
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 ס"ו ל'ישעיהו השני', מבלי להידרש לשאלת קיומו של ישעיהו השלישי.-ם מלאורך העבודה נייחס את ישעיהו פרקי  
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 אי בהירות בנוגע לאופי היציאה לדרך:

לאופן ביחס  חוסר בהירות, הוא סיפוריםמבין האחד ממאפייני הז'אנר, כפי שניווכח ברבים 

ממקום  גירוש או בריחה :תיאור יציאתו מאונסבמקרים רבים מופיע  יציאתו לדרך של הגיבור.

 ערבוב זה. יעדו יציאה יזומה כשמגמת פניו למקום מרצון:יציאתו  תיאורל במקביל, הימצאו

בבסיס  ,לכאורה ,שעמדו או מסורות שונות לאבחון מקורות שוניםבסיפורים רבים,  הוביל,

העובדה שערבוב זה מופיע באופן קבוע אולם  22.הסופית כפי שאלו מופיעות בצורתן היצירות

כדי לערער על הבנה זו, גם אם איננו יכולים להסביר  ,לפי הבנתנו ,בסיפורים השונים יש בה

  23ערבוב זה. מופיעמדוע  בוודאות

"נע ונד  - ה' כפי שמשתמע מציוויהריגתו את הבל  בשל שמגורשקין מתואר כמי  ,בסיפור שלפנינו

אתי היום" )פס' יד(.  גרשת"הן  - צמודברי קין עמתוך  ועוד יותר מכך ,תהיה בארץ" )פס' יב(

את עשוי ליצור קין מלפני ה'" )פס' טז(,  ויצא" - הסיפור בהמשך תיאור יציאתו לעומת זאת,

  24ביוזמתו.ו מרצונו הרושם כי קין יוצא

 

                                                 
22

דוגמא בולטת למגמה זו, ניתן למצוא בהפרדה המקובלת של סיפור יציאתו של יעקב מבית אביו למקורות שונים   

ארם  (: כשמקור אחד מתאר את יציאתו של יעקב למציאת אישה בפדן276-277עמ'  בראשית,ראד, -)ראה למשל פון

 ט(; והמקור השני מתאר את בריחתו מפני עשיו אחיו חרנה )שם, י והלאה(. עניין זה יידון בהרחבה בהמשך.-)כח, א
23

נראה כי יש להתייחס למאפיין 'אי הבהירות' במסגרת מודל 'שתי הקריאות', המשמש לחקר טקסטים ספרותיים   

'שתי הקריאות' בסיפור המקראי, והמבקשת לעמוד  שונים ובתוכם הסיפור המקראי. דוגמאות לפרשנות המזהה את

אונס (, שטרנברג )המאבקעל משמעותן להבנתו השלמה יותר של הסיפור, ניתן למצוא למשל במחקריהם של בארת )

(. מחקרים אלו ממוקדים שתי קריאות( ושפירא )והלאה 26עמ' , יפתח(, מרכוס )מכירת יוסף(, גרינשטיין )דינה

( 123משמעית להבנת מגמותיה של היצירה, כפי שטוען למשל גרינשטיין )שם, עמ' -הדובתפקידה של הקריאה 

ידי -בהתייחס להשתלשלות האירועים שהובילו לירידתו של יוסף מצרימה: הבלבול שבין תיאור מכירתו של יוסף על

-לבין תיאור מכירתו על "לכו ונמכרנו לישמעאלים" )לז, כז(( –האחים )לפי הקריאה ה'נרמזת' מתוך דבריו של יהודה 

"אנשים מדינים סחרים" )שם, כח((, הוא בלבול  –פיה האובייקט הוא -ידי המדיינים )לפי הקריאה ה'תחבירית', על

מכוון שנועד לטשטש את היסודות האנושיים שהובילו לשעבוד יוסף. באמצעות טשטוש זה, מבקש המחבר לחדד את 

מה היא מרכיב אחד במסגרת תוכנית אלוהית רחבה יותר. הבנה זו הבנתו של הקורא כי ירידתו של יוסף מצרי

מתקבלת מתוך אי יכולתו של הקורא להכריע בין שתי תיאורי השתלשלות העניינים. אי יכולת ההכרעה מאלצת אותו 

להבין כי זיהוי התיאור ה'אמיתי' שהוביל לירידתו של יוסף, אינו משמעותי להבנת מגמתו ה'עמוקה' של הסיפור, 

שאינו עוסק ברקע ההיסטורי שהוביל למציאות השעבוד כי אם בהשגחה האלוהית שהובילה למציאות זו. אולם 

משמעית להבנת מגמותיה של היצירה -בניגוד למחקרים אלה, העוסקים כאמור בתפקידה של הקריאה הדו

ז'אנר, מוביל לחיפוש אחר הספציפית, אנו מבקשים לטעון כי זיהוי אי הבהירות כמאפיין החוזר ברבים מסיפורי ה

משמעית להבנת מגמותיו של הז'אנר בכללותו. בהמשך לטענה עקרונית זו, אנו משערים כי -תפקידה של הקריאה הדו

אי הבהירות האופיינית האמורה, נועדה לבטא את חוסר המשמעות של הרקע המציאותי שהוביל ליציאתו של הגיבור 

הלאה(, מתוך כוונה להעתיק את מרכז הכובד של הסיפור אל הדרך עצמה ואל  לדרך )יציאה יזומה, בריחה, גירוש וכך

 המפגש שבין הגיבור לאלוהיו, המתקיים במהלכה.
24

'ר'  –'מהיכן יצא?' ולענות, בין שאר תשובותיו  –נראה כי קושי זה הוביל את בעל המדרש )בר"ר כב, יג( לשאול   

היך מה דאת אמר ]כמו שנאמר[ "הנה הוא יצא לקראתך, וראך חמא בשם ר' חנינא בר ר' יצחק אמר: יצא שמח, 

 ושמח בלבו" )שמ' ד, יד('.
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 יז(-2הזרע וברכת הארץ )טז ברכת

 "עיר"בניית בו ",חנוך"הולדת ב, תיאור ישיבתו "בארץ נוד"סיפור גירושו של קין מסתיים ב

ים אלו, בעיקר לאור תיאורהבנת חוקרים ופרשנים התקשו ב .ריאת שמה "כשם בנו חנוך"וק

ניסוח  .די נצחנדו ם שלחייל מחיים של ישיבת קבע מבטא את יציאתוכהבנתם את גירושו של קין 

"קין של כאן, הבונה עיר ומתעסק  - כותבש כהנאניתן למצוא בדבריו של  לקושי זהבהיר ויפה 

בישובו של עולם, אינו ממקור אחד עם קין שלעיל, ההורג את אחיו, שדינו להיות נע ונד עולמית. 

של בם נטו, רבי 25.כ"ב המשך הפרשה על קין בנו של אדם ואחיו של הבל..."-ואין הפסוקים י"ז

להיותו  סימבולי "ארץ נוד" לא כשם מקום, כי אם כביטוי -המילים  לפרש את קשיים מעין אלו,

 26נע ונד.

בניגוד לדעות אלו, כי לא רק שניתן ליישב תיאורים אלו עם סיפור הגירוש, אלא שאין  ,נראהאולם 

שיודגם לאורך ז'אנר, כפי של האחד ההיבטים המרכזיים  את הסיפור. בהם לסייםממתאים מהם 

המיידיות היא מעבר לסכנות הפיזיות לעתידו של היוצא לדרך. דאגה זו, ש, עוסק בדאגה העבודה

איבוד מתבטאת בחשש מ, לדאגה לצרכים הבסיסיים כדוגמת מזון ומלבושמעבר ו ,דרךהאורבות ב

י והאלשל  ירתםושמ ובחסותם, המשכיות הזרעבקרקע, בבית אביו: בירושת ה של הבן זכויותיו

פסוקי את . גם אלובים מסתיימים בהתייחסות לנושאים סיפורי יציאה לדרך ר 27.והמשפחה הבית

  .בשורות הבאות אלו, כפי שיפורט ענייניםל יש להבין כביטוי זה של סיפורהסיום 

 

 התגשמות התפילה:

שהם מעבר  דיםגם אם עשוי להשתמע ממנו כי קין יוצא לחיות חיי נדו ,סיפור גירושו של קין

 של סיפור יציאה לדרך. וככזה, יש הקבועים בנוי בהתאם למאפיינים ,ליציאה שגרתית לדרך

, כפי שמובטח לו במענה בדרך הגנהשמירה ולהתייחס למכלול ההיבטים הקשורים בעזיבת הבית: 

 משפחה. כן הקמתוחלופי;  ישובה'; אך גם מציאת מקום 

                                                 
25

 (. 19עמ'  בראשית,כהנא )  
26

 (.31עמ'  בראשית,( ושפייזר )103עמ'  בראשית,ראד )-(, פון111עמ'  בראשית,כגון סקינר )  
27

כמשמעו  –"'בית'  –( 20 – 19מ' ע תקופות,בהתייחס למשמעות המושג 'אלוהי הבית' ראה הגדרתו של הרן )  

הבשר הקרובים -המקראי, רוצה לומר, לא המשפחה במובנה הרחב ולא השבט, אלא המעגל האינטימי של שארי

ביותר. כל אדם שנטרד מביתו ונעקר מחוגו המשפחתי הצר, יכול שיפנה אל 'אלהי אביו'. אלוה זה אין לו שם מיוחד 

תיאון... הוא שומר על האדם מפני חרב אויבים, דואג לרווחתו החמרית, נמצא ונראה שאינו מן האלים הרמים של הפנ

'בעזרו' בשעה של מצוקה ומנחה אותו בדרכי נדודים. ואפשר שהוא נזכר בעיקר לאדם שנתרחק ממכורתו ומבית 

 – 130עמ'  ,אלהי אבימקראיות, ראה מאמרו של היאט ) -(. לעיון במקבילות חוץ54עמ'  קווים,אביו", וראה גם הרן )

136.) 
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, סיפורי יציאה לדרךרבים מהתיאורים המופיעים בל דומה תיאור התגשמותם של צרכים אלו

 נפתחים :אלופסוקים  סיום של סיפור גירושה של הגר.מעניין במיוחד להשוותם לפסוקי האולם 

לליווי ולשמירה האלוהית, כביטוי  , אמירה שנראית)כא, כ( ""ויהי אלהים את הנער - אמירהב

... רבה קשת ויהי, במדבר וישב" - בתיאורוממשיכים  ומה לשמירה האלוהית שזוכה לה קין;בד

, ואף דומהתיאורים אלו מכילים התייחסות  כא(.-)שם, כ "מארץ מצרים אשהותקח לו אמו 

וידע  ...בארץ נוד וישב" - סיפור שלנוסיומו של הב לצרכיו של הגיבור המתמלאים בלשון דומה,

 יז(. -שם בנו חנוך" )פס' טז, ויקרא שם העיר כבנה עיר ויהי , ותהר ותלד...אשתוקין את 

לאורך העבודה 'ברכת  ייקראמרכיב ש - התיישבותהגיבור למקום חיבור  :הסיפורים מתואר בשני

, בו יתכן להסביר את הביטוי "ארץ נוד" כארץ נדודים בלתי מיושבת בדומה למדבריכש - הארץ'

המתבטאת  - רע'לאורך העבודה 'ברכת הז ייקראמרכיב ש - משפחההקמת ו ;ישמעאל מתיישב

ניתן ביטוי גם  , ואולי רק בהם,בשני סיפורים אלו ובסיפור קין אף בלידת בן. ,שהיבלקיחת א

    .)אצל קין( בניית עירו )אצל ישמעאל( צייד 'משלח היד' של הגיבור:לאו  ,צורת ההתפרנסותל

 .וקריאת שם ;בןמופיעים בסיפור קין ואינם מופיעים בסיפור גירושה של הגר: לידת שני עניינים 

 -בריחתה של הגר ב העוסק ,הסיפור המקבילשל  סיוםפסוקי המ להשלים ,אולי ,את שני אלה יש

 ויקרא אברם שםהגר לאברם בן.  ותלד לבאר... קראעל כן  ה' הדבר אליה... ותקרא שם"

 28טו(.-בנו...ישמעאל" )טז, יג

 

כביטוי  רביםבמקומות  מופיע יר,עתיאור בניית  בצירוף לעתיםו ,תיאור הישיבה במקום כלשהו

 לסיומו של מסע, כגון:

"ויכלו לנחל את הארץ  - תקופת הנדודים במדבר וההתנחלות בארץ, שם נאמר בפסוקי סיכום .א

" )יהו' יט, וישב בה ת העירויבנה א בני ישראל נחלה ליהושע בן נון בתוכם... ויתנו, לגבולתיה

 נ(;-מט

  )שופ' יח, כח(;" וישבו בה ויבנו את העיר" –מסעם של בני דן מסתיים בתיאור  .ב

 ט, כא(;  ם" )שוישב שם"וילך בארה  -נאמר  בסיום מנוסתו של יותם .ג

 29." )יש' לז, לז(וישב בנינוה "ויסע וילך... -מתואר  בסיום מסע סנחריבו .ד

                                                 
28

חוקרים רבים מתייחסים, כפי שיידון במסגרת היחידה הבאה, לסיפור גירושה של הגר ולסיפור בריחתה כסיפורים   

 (.202 – 192עמ'  אברהם,מקבילים, ואף כשני מסורות של סיפור אחד, וראה דיון בעניין אצל ואן סיטרס )
29

של המסע, משמש גם את מחבר סיפור הימלטותו של לוט מסדום.  תיאור ה'ישיבה' במקום כלשהו כביטוי לסיומו  

)שם,  שמשמשת כתחנה במהלך המסע, לבין ישיבתו "בהר... במערה" -ערה" )יט, כג( בדרך זו הוא מבחין בין ביאתו "צֹ 

של ( שעוסק בהוראותיו 18 – 17עמ'  הסיפורת המקראית,שמשמשת כביטוי לסיומו של המסע. וראה גרינשטיין ) –ל( 
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 )לזרע ולארץ(: קריאת שם

ג בדיונים אודות לבן או למקום, מופיעה בסיפורי יציאה לדרך רבים, כפי שתוצ ,קריאת שם

מהיותו  ,אף היא ,נובעת זה כאן מוטיבכי הופעתו של  ניחהסיפורים השונים. בהתאם לכך, ניתן לה

 המאפיין את הז'אנר.  מוטיב

, אין להתעלם מהשכיחות הסטטיסטית של הופעת מוטיב קריאת השם בסיפורי הבנתנולפי 

 להצביע על הקושי וחרףים לז'אנר, גם בטקסטים שאינם שייכמוטיב זה הופעתו של  חרףהז'אנר, 

פעולת  .במסגרת סיפורי הז'אנרדווקא  זה מוטיבשל  והמוביל להופעת משמעי-וחד מניע קבוע

 הבנתה יה לקבל משמעויות ספרותיות שונות כדוגמת:כפי שיפורט בהמשך, עשוקריאת השם, 

הקשורה  'אמירה טקסיתכ' ,לחילופין ,כביטוי להתגשמותן של 'ברכת הארץ' ושל 'ברכת הזרע'; או

  30.תפילתו של הגיבורהממשיכה את להתגלות האלוהית, או 

משמעות  כמעט, באופן אוטומטי לקריאת השם, ייחסהמ ההסבר המקובל חיוני להדגיש כי גם

 וטיבסביר את השכיחות הגבוהה של מצליח להאינו מש , אינו מתאים תמיד, ובוודאיאטיולוגית

דווקא ניתן למצוא  לוגילחוסר התאמתו של ההסבר האטיודוגמא . הז'אנרבסיפורי דווקא זה 

נועד לתאר את ש נראה כסיפורכן סיפור זה ש ,שלנוקריאת "שם העיר" )פס' יז( המופיעה בסיפור ב

עמים לתת הסברים אטיולוגיים למקומות ול ראשית התרבות האנושית, ולא ככזה שנועד

     31.מוכרים

 

 :פגיעה ביוצא לדרך

 ,הנובעת ור או במי ממשפחתוורי היציאה לדרך מופיע מוטיב של פגיעה גופנית בגיבבחלק מסיפ

דוגמאות לכך ניתן למצוא בסיפור צליעתו של יעקב; במותן  מעוצמת ההתגלות האלוהית. ,אולי

                                                                                                                                            
הפועל 'ישב', ואף מצביע עליו כ'מילה מנחה' בכתובת המתארת את בריחתו של אידרימי מלך אללח'. כמו כן, יתכן 

משמש ליצירת הפרדה מוחלטת ומכוונת בין מסע יציאתו של תרח מאור כשדים  –" )יא, לא( וישבו שם" –שביטוי זה 

 "לך לך" )יב, א(. -על ציווי האל  )המסתיים בישיבה בחרן(, לבין מסעו של אברם לכנען המושתת
30

 .86 – 83ראה דיון בעניין זה בעמ'   
31

 קדמת עדן" )פס' טז( שכן מתבקש היה, בארץ נודדוגמא נוספת לעניין זה ניתן למצוא בתיאור ישיבתו של קין "  

נועד להסביר את לכאורה, לטעון, בהתאם למקובל, כי סיפור גירושו של קין לא נועד אלא להיות סיפור אטיולוגי ה

או בשל העובדה שמקום זה אינו מוכר לחוקרים, או לאור הבנתם כי את סיפורי  -שם המקום 'נוד'. אף על פי כן 

החוקרים אינם מייחסים משמעות  –ראשית האנושות יש להבין כסיפורים סימבוליים ולאו דווקא היסטוריים 

 בראשית,(, וסטרמן )31עמ'  בראשית,(, שפייזר )104 – 103עמ'  בראשית,ראד )-אטיולוגית לסיפור. ראה בעניין זה פון

 ( ורבים נוספים.35עמ' 
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ועוד.  32של אשת לוט ושל רחל; בבקשה להמית את משה או את בנו בסיפור חתן דמים;בדרך 

יש  - כי לקח אתו אלהים" )ה, כד( ,"ואיננו - אודות חנוך את הנאמרכי גם יתכן בהתאם לכך, 

 אמירהה שתיטען בזהירות ובהסתייגות, שכןלטענה זו,  ,מוטב לה 33.למוטיב זהביטוי כ לראות

ף על פי כן, אין לשלול את הקשר . את לחנוך בן ירד ולא לחנוך בן קיןמתייחסאודות חנוך 

בין קין שנועד לחיי שן שאין לשלול את הקשר הספרותי הספרותי שבין הדמויות, באותו אופ

    34.דווקא לישיבת הקבע בונה עיר, שאין ביטוי סמלי ממנהנדודים לבין קין ש

 

 כרכיב היוצר תפנית בסיפור: 'תפילת הדרך'

שהיא "השלב שבו הגלגל  – 'תפנית'בסיפורי יציאה לדרך רבים, כפי שיובהר לאורך העבודה, ה

 דרכוהגיבור שיצא ל מתרחשת בעקבות תפילתו של הגיבור. - 35של פולק מתהפך" כהגדרתו

את עזיבת הבית והמשפחה.  ,באופן טבעי ,מאופיין בתחושות היראה וחוסר הביטחון המלוות

בעקבות תפילתו, הוא זוכה לליווי ולשמירה אלוהית, שבשלהם מצבו ותחושותיו משתנות מן 

 הקצה אל הקצה.

מעבר לשינוי במצבו קיצונית הרבה היא  ,בסיפור זה, התפילהבעקבות  ,התפנית שנוצרת

מנחתו אינה ש :כדמות שלילית ביותרמתואר ובתחושותיו של קין. בראשיתו של הסיפור קין 

-; ושמקולל ומגורש עלצורמת; שמתכחש למעשהו הנורא ב'תמימות' הורג את אחיושמתקבלת; 

                                                 
32

, כמו שנאמר ממכתו שפגע בו ה'"ומפני שהיה משה חולה  –( שכותב 145עמ'  מקרא כפשוטו א,ראה אהרליך )  

 ויבקש המיתו...".
33

ה לתיאוריהם של גיבורים במסורת הבבלית ידי אלוהים היא ביטוי לזכייתו בחיי נצח, בדומ-יתכן כי לקיחתו על  

(. אולם סביר לא פחות 52 - 51עמ'  בראשית, ויינפלד,ובמסורות המסופוטמיות, כפי שטוענים אלטמן וויינפלד )אצל 

הרי היא "ביטוי רגיל כדי להגיד נפטר מן העולם, מבלי להזכיר  –גם אם היא נובעת מצדיקותו  –להניח כי לקיחתו זו 

(. לקיחה זו עשויה לבטא את "התקרבותו של 195עמ'  בראשית,רידה מוות", כדבריו של קאסוטו )את המלה המח

חנוך לתחום האלהות" )קאסוטו, שם(, שהיא לפי הבנתנו הגורם העומד בבסיסה של הפגיעה בגיבור או בבני משפחתו. 

בידי אלוהים עשויה להתפרש לשני  "לקיחה –( 12עמ'  פרשנות,ביטוי לדואליות זו ניתן למצוא בדבריו של זקוביץ )

פנים: מוות, כמו: 'הנני לקח ממך את מחמד עיניך במגפה' )יח' כד, טז(, אך גם לקיחת אדם למרום בעודנו חי, כמאמר 

 בני הנביאים לאלישע לפני עליית אליהו השמימה: 'הידעת כי היום ה' לקח את אדניך מעל ראשך...' )מלב' ב, ג, ה(". 
34

אי ההתאמות ובחוסר הקוהרנטיות של הדמויות בכלל, ושל קין בפרט: גם בהתייחס לקושי הקיים רבים עסקו ב  

בהבנת חששו של קין מפני כל מוצאו, בשעה שהוא נותר לבדו בעולם, כבנם היחיד של אדם וחוה; גם בהשוואה 

ק ה. ראה בעניין זה גונקל לתיאור דמותו של "תובל קין" )פס' כב(; וגם בהתייחס לרשימה הגניאלוגית המופיעה בפר

(. 31 – 30עמ'  בראשית,( ועמוס )118 – 116עמ'  בראשית,(, סקינר )20 – 19עמ'  בראשית,(, כהנא )46עמ'  בראשית,)

( וקר 249עמ'  ,17 - 1בראשית ידי המילטון )-ביטוי סכמתי בהיר להקבלות שבין שתי הרשימות הגניאלוגיות, מובא על

 (. 68עמ'  בראשית,)
35

 .(117עמ'  הסיפור,)פולק   
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ומכאן והלאה  ,"גדול עוני מנשוא..." )פס' יג( - את פיו ואומרקין בנקודת שפל זו, פוצה  36.ה'ידי 

 הוא: בונה ויוצרתכדמות כי אם  והורסת לא כדמות מחריבה ,ביותר כדמות חיוביתמתואר  הוא

הציויליזציה כל , באמצעות צאצאיו, את מפתחאף קורא לה בשם; ו; בונה עיר ומשפחה מקים

  האנושית.

                                                 
36

עמ'  א, קדמוניות,ביטוי, אולי מעט מוקצן, לדמותו השלילית של קין ניתן למצוא בתיאוריו של יוסף בן מתתיהו )  

52 – 55 .) 
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 בין בריחה לגירוש -הגר  פרק ב:

 היציאה לדרך כאירוע מכונן בחיי הגיבור:

דמותה של הגר שפחת שרה מופיעה לפנינו בשני סיפורים שלאחריהם היא שבה לאלמוניותה.  

נמצא במדבר, במקום שאינו מקום ישוב, כאשר בשניהם  ,בשני הסיפורים ,מוקד ההתרחשות

בסיפור הראשון  ה לשאלת הירושה והמשכיות המשפחה.רהיציאה לדרך היא יציאה מאונס וקשו

משמעות השם גם . פאסיביא( מגורשת באופן ובשני )פרק כ ,ז( היא בורחת באופן אקטיביפרק ט)

   1שמשמעותה 'בריחה'. hajaraנגזר ככל הנראה מהמילה הערבית 'הגר' 

במרכזן, הובילו חוקרים ובפרט בין שני תיאורי ההתגלות ש ,הדמיון שבין שני הסיפורים נקודות

סביר לא פחות ואף על פי כן יתכן שכך,  2.אחד סיפורמסורות שונות של להניח  שהם למעשה 

יציאה  קיומו של ז'אנר סיפוריעובדת שהדמיון ביניהם נובע מ ,שני סיפורים שונים אלוכי  להניח

  3.לדרך ששניהם בנויים בהתאם לקונבנציות הנגזרות ממנו

בשל היותם שייכים  ,כיח כי מעבר לדמיון הקיים בין שני הסיפוריםנסה להובניתוח שלהלן נ

, גם האובייקט שאליו מכוונת יתר על כןכתובים מתוך מגמה שונה ומנוגדת. הם לאותו ז'אנר, 

תומכים  ,הבדלים אלו שונה בשני הסיפורים. –שהיא לב ליבם של כל אחד מהסיפורים  -ההתגלות 

תי מסורות שהתפתחו מסיפור מקורי אינם ש א(בפרק כובפרק טז; )בטענה כי שני הסיפורים 

העובדה מ הנובעצורני בלבד,  דמיוןביניהם הוא  דמיון, שהאחד, כי אם שני סיפורים שונים

  .מז'אנר אחדהנגזרות הספרותיות בהתאם לקונבנציות  כתוביםששניהם 

 

                                                 
1
(. כמו כן, תיאורה כדמות המאופיינת במעברים ממקום למקום ובחוסר קשר למקום 286עמ'  בראשית,סקינר )  

בעברית החדשה המילים המורות על הגירה, כדברי קבוע, הובילו מן הסתם לשימוש בשמה כשורש שממנו נגזרות 

 (. להלן יובא דיון נרחב במשמעות שמותיהם של גיבורי הסיפורים הנדונים בעבודה זו.62עמ'  בראשית,הרטום )
2
עמ'  בראשית,, וראה למשל דרייבר )Eואת פרק כ"א כשייך למקור  Jכשמקובל לראות את פרק ט"ז כשייך למקור   

( 35 – 9עמ'  טקסטים,(. וראה טריבל )227עמ'  בראשית,ראד )-( ופון285עמ'  בראשית,(, סקינר )213 – 209, 184 – 180

בהתאם לגישות  –( שם מביאה את דעות החוקרים 30 – 29)בעמ'  6שדנה בעניין בהרחבה רבה, ובייחוד בהערה 

 ניהם.בהתייחס למעמדם של שני הסיפורים ולהקבלות הקיימות בי -השונות בחקר המקרא 
3
הועלתה  -מבלי שהגדיר ז'אנר 'תפילות הדרך', כי אם סצנת דפוס שעניינה 'ביקור )אלוהי( במדבר'  –טענה מעין זו   

( בהתייחס למושג הכללי של 64 - 63עמ'  אמנות הסיפור,ידי אלטר )-(, וכן על46 – 43עמ'  מחקרים,ידי קאלי )-כבר על

סיפורים שונים, ביניהם גם בעזרת שני הסיפורים החוזרים אודות הגר.  'סצנת דפוס'. אלטר מדגים את שיטתו בעזרת

אולם אלטר מתייחס למסגרת אחת של הסיפורים, ובשל כך הוא מכליל אותם בקבוצת הסיפורים המספרים "על 

ון (. אנו מבקשים לטע63עמ'  ,שםהיריבות המרה בין אישה אהובה ועקרה ובין צרתה, אישה שנייה, או פילגש פורה" )

לקיומה של קבוצת סיפורים )ז'אנר( נוספת המספרת את סיפורם של היוצאים לדרך, הרלוונטית אף היא להבנת 

סיפורי יציאתה לדרך של הגר. מקרה זה, מהווה דוגמא מצוינת להמחשת הטענה כי לעתים לא ניתן להגדיר סיפור 

אם לקונבנציות שונות, הנגזרות ממספר כלשהו, בהתאם לשיוכו לז'אנר אחד בלבד. סיפורים רבים בנויים בהת

 ז'אנרים שונים.
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אולם  4גם אצל האבות. ,ר ונשנהבאופן חוז ,םהתגלות דווקא בעת היציאה לדרך אנו מוצאי סצנת

 ,'שפחה'שלא רק שאינה אחת מאבות האומה אלא שהיא בסך הכל  עובדהב וייחודה של הגר הינ

הדגשה זו, מעבר  5חוזר ומדגיש., כפי שהכתוב 'שפחה מצרית' – או אולי אף גרוע מכך ,'אמה'או 

יותר לפגוש בו את אלוהים בהמתאים לסיבות שונות שניתן לייחס לה, יש בה כדי ללמד כי המקום 

 אצל שפחות מצריות.   כך אפילוו מן הישובכך אצל אנשים . כך אצל אבות האומה, 'הדרך' ינו:ה

 

 טז(-2וטז, בר' בריחת הגר ) :1ב

 :חלוקה למרכיבים – הקמת זרע לאברם סיפור

 מנסה להקים זרע; ישרג: -א

 הגר הרה, מעונה ובורחת; ו:-ד

 התגלות; יד:-ז

 ת ישמעאל.ליד: טז-טו

 

 . הסיפורוירושת האב המשכיות הזרעשאלת  יחת הגר נתון בתוך מסגרת שעניינה:סיפור בר

"ואברם בן שמונים  - ומסתיים בתיאור )פס' א( "לו ילדה לאאשת אברם  ושרי" - מתחיל בעובדה

גירושם של הגר וישמעאל  יפור. גם ס)פס' טז( "לאברםאת ישמעאל  הגר בלדתשנה ושש שנים 

שם, )"כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק"  - ידון להלן, מתחיל באמירהיכא(, ש-, ט)כא

 . )שם, כא( "ותיקח לו אמו אשה מארץ מצרים" - הקמת משפחהתיאור ומסתיים בי(, 

וכתוצאה מכך  ,אחת ההשלכות הבסיסיות ביותר של היציאה לדרך היא ההתנתקות מהמשפחה

בדיוק נועדה  ,בשני הסיפורים ,הרחקתה של הגר כןוא על ירושת האב. ,לאו דווקא מרצוןהוויתור, 

בסיפור הראשון הגר בורחת  6הבטחת ירושת אברהם ליצחק.לו הרחקת ישמעאל;ל זה: צורךל

וממילא באפשרותה לשוב בכל עת, בעוד  - שריידי -על אף שזו נגזרת כמובן מעינויה על – מיוזמתה

יוזמתה ולכן לאיום ההתנתקות מהמשפחה והנישול מהירושה בסיפור השני היא מגורשת שלא מש

 7שנעשות למוחשיות יותר. ,מתווספות גם סכנות הדרך הפיזיות

                                                 
4
 ובהערות המובאות שם. 112 - 109ראה דיון נרחב בעניין בעמ'   

5
 ., יב, יג2, י1ה, ו, ח; כא, ט, י טז, א, ב, ג,  

6
 זוהי גם מגמתו של הסיפור הראשון, כפי שיובהר בהמשך, על אף שיצחק טרם נולד.  

7
לא רק לאור  -מבחינה ספרותית  -נות הדרך הפיזיות רק בסיפור השני ניתן להסביר את עובדת הופעתן של סכ  

האפשרות התיאורטית של הגר לשוב לבית אדוניה, כי אם גם לאור המיקום הגיאוגרפי השונה של שתי הדרכים. 

ת' לה, לעומת שהיא מולדתה ה'מוכר -בסיפור הנוכחי היא הולכת "בדרך שור" )פס' ז(, דרך שיורדת לגבול מצרים 
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משחק מאפשרת לעמוד על האופן שבו  ות הזרע היא התמה המרכזית בסיפור,ההבנה שהמשכי

"אשת  - המספר כי מצייןהדמויות בסיפור. במצג  ועם השלכותיה על שלוש ,המחבר עם שאלה זו

משתי  מצב זה אינו מונעאולם  וכי שאלת ההמשכיות ממוקדת בו. ," )פס' א(לואברם לא ילדה 

שרי ממקדת  יהיה: הוא מהן וממשיכה של מי ,ייקרא הבן מהן להיאבק ביניהן על שם מי נשיםה

ה' מלדת" )פס' ב( וסבורה שהבן של שפחתה ייקרא על  עצרני" - את בעיית אי ההולדה בעצמה

רואה "כי הרתה" )פס' ד(, היא כאשר  ,מנגד, מנקודת מבטה של הגר ממנה" )שם(; בנה"א - שמה

 שעתיד להיוולד ייקרא על שמה הבןשבו אין מניעה שכזה, משתנים יחסי הגבירה והשפחה באופן 

  8.דווקא

יצבות למשפט מאבקן של שתי הזונות הנבדומה לעל הבן, שעוד לא נולד,  מאבקן של שרי והגר

עמדה של חות משפעולותיה מונ   -אישה  רק או אולי - מאאהוא מאבק בין י שלמה )במל"א ג(, בפנ

 זובדרך  הדמויותהכל'. הצגת 'פחות משמסוגלת לוותר ולהסתפק ב 'הכל או לא כלום', לבין אמא

היא אספקט אחד במכלול ההשוואה שעורך ביניהן המחבר, מתוך העדפה ברורה לדמותה של הגר, 

  בהמשך. כפי שנפרט

כי באופן שבו סביר להניח  הריון,מסכנת את ה ,יה את הגר ובגורמה לה לברוח למדברבעינו ,ישר

 - של האישה במשפט שלמה טיעונה מזכיר אתסיכון ההריון  .ילא ייוולד זרע לא להגר ולא לשר

וטל שבה עצם קיומו של הזרע מ -, כו(. הגר לעומתה, בנקודה זו שם"גם לי גם לך לא יהיה" )

את של הגר רחת" )פס' ח(. הצגתה אנכי ב   גברתי י"מפני שר - כיולהודות חוזרת להכיר  -בספק 

דבריה של האם אשר בנה את  מזכירה  9וממילא כמי שעל שמה עתיד הבן להיקרא, שרי כגבירתה,

ג, כו(. בשלב זה הוכשרה הדרך למלאך  ילוד החי והמת אל תמיתוהו" )מל"א"תנו לה את ה - החי

  - ופסוק לאחר מכן ולא יספר מרב" )פס' י(, זרעךלפסוק, בדומה לשלמה, כי "הרבה ארבה את ' ה

המספר שמו ישמעאל" )פס' יא(. אחרי כל זאת,  וקראת" - בהדגשה שאינה משתמעת לשני פנים

 " )פס' טו(, אולם בצדבנו"ויקרא אברם שם  - לסגור את הסיפור באותו אופן שבו פתחבוחר אמנם 

. הדגשה יידי שר-ידי הגר ולא על-של אברם נולד עלזה הוא דואג להדגיש כי בנו זו,  אמירה

                                                                                                                                            
הרחוקה ממצרים, והמבטאת את הימצאותה המרוחק מבית  -הליכתה בסיפור השני במדבר "באר שבע" )כא, יד( 

עמ'  בראשית,אביה. ביטוי דומה, להבדל 'טכני' לכאורה זה )בין דרך שור לבין באר שבע(, מופיע בדבריה של עמוס )

118.) 
8
עושה לי'. לפי הבנתנו, יש  אתה'חמס  -תה"ש ובוולג' במשמעות של "חמסי עליך" )פס' ה( מופיעות ב -המילים   

גורמת לי( הוא בגללך', כלומר: אתה תומך בהגר שחומסת  שהגר'החמס ) –לפרש את טענתה של שרי באופן אחר 

פה(, פרשנות המילה "עליך" כ'בגללך', תואמת את -וגוזלת את הבן שאמור היה לבנות אותי. לדעת גרינשטיין )בעל

 ביטוי 'עלך' )עליך( המשמש באוגריתית במשמעות של 'בגללך'.ה
9
על הקשר בין כינוי שרי כגברתה, לקריאת שמו של הבן על שמה של שרי, ניתן ללמוד מתיאורי קריאת שמותיהם של   

 יג(. בכך הגר 'מוותרת' למעשה על בנה, רק בכדי להציל את הריונה. -ילדי שפחותיהן של רחל ולאה )ל, ו
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אשר  ...הגר"ותלד  -של הסיפור  וםשלוש פעמים בשני פסוקי הסי על עצמה זו חוזרתמהותית 

 טז(.-" )פס' טוהגרבלדת  ...הגרילדה 

 

 כרכיב היוצר תפנית בסיפור: 'תפילת הדרך'

, )פס' ז( "על עין המים במדבר" במציאתו של מלאך ה' את הגרשת מתרח נקודת המפנה בסיפור

מודגש לדורות בשמו של בנה שעתיד כפי שו )פס' יא( "כי שמע ה' אל עניך" - כפי שמשתמע מדבריו

 . " )שם(ישמעאל" –להיוולד 

גיבור יוצא לדרך, ה :הז'אנר מאפייניתואמת באופן מלא את  זההשתלשלות העניינים בסיפור 

שתוארה כדמות  - דמותומשתנה מן הקצה אל הקצה.  ומרגע זה ואילך מצבו ,את אלוהיםפוגש 

נעשית דמות בעלת כוח קיום.  -סכנה מוחשית מאד לגבי עצם קיומה  הנתונה בסכנה, לעתים

 עתידה, ובדרך כלל גם עתיד זרעה, מובטח בהתחייבות האל לשמירתו והגנתו. 

 

  יד(-זהתגלות )

 מקודש:הגעת הגיבור למקום 

 ואף על פי כן ,כי הגר אינה יוזמת את המפגש עם המלאך, המוצא אותה ופותח בשיחה עמה יתכן

קשה להתייחס לשאלת הקדושה  10אל העין בדרך שור. א קובעת את מקום המפגש, בהגיעההי

בין אם נאמר שהיה אולם  11.האובייקטיבית של המקום, כפי שמנסים לטעון חוקרים שונים

 –ובין אם נאמר כי מקורו של סיפור זה הוא בסיפור אטיולוגי  ,ם הגעתה של הגרמקודש עוד בטר

אמור לעורר בלב  ,האופן שבו הסיפור כתובבר קדושתו של המקום, ברור כי להס  -אולי ישמעאלי 

 הקורא את התחושה שמדובר במקום מקודש. 

 - יאת שם המקוםשם, נוצרת באמצעות קרדווקא תחושה זו, מעבר לעצם הופעתו של המלאך 

. קישור דומה, )פס' יג( "אל ראי"אתה  - בשמו של האל הדובר אל הגר ,)פס' יד( "ראי"באר לחי 

                                                 
10

( הציעו לראות את תיאור 66עמ'  ,חלום ההתגלות( וגנוס )38 – 37עמ'  תורת הנביאים,; 33עמ'  משה,בר )בו  

פעולותיה של הגר כביטוי למנהג האינקובציה, וממילא לראות אותה כיוזמת המפגש. אולם יש לציין כי מתוך פרטי 

חה השערה זו. טקס האינקובציה יידון ( שדו2הערה  19עמ'  החלום,הסיפור קשה לקבל הצעה זו, וראה ארליך )

 בהמשך העבודה, בייחוד בהתייחס לסיפור ההתגלות ליעקב בבאר שבע בפרק מו.  
11

"כנראה היה בנווה המדבר של באר לחי ראי מקדש מרכזי קדום  -( 6טור  באר לחי ראי,כגון ליונשטם )  

ולי אף היתה באר לחי ראי המקדש המרכזי "וא -( 904טור  ישמעאל,לאמפיקטיוניה של שבטי ישמעאל", ליוור )

עמ'  בראשית,(. באופן מעט שונה, מזהה סקינר )167עמ'  בני קטורה,הקדום של ברית שבטי הישמעאלים" ואפעל )

 (, בהתאם למסורת הערבית, את באר לחי ראי עם 'עין מוביליח' שהוא תחנת דרכים באזור קדש. 288
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המתייחס  12,"אל בית אל" )לא, יג; לה, ז(  -המקום, ניתן למצוא בשמו של האל  םהאל לש םבין ש

ם קדוש, כזה למקו -גם אם באקראי  -הגר מגיעה אם כן בית אל.  -מקום הנקרא לאל היושב ב

   13למפגש בין היוצא לדרך לאלוהיו. המתאים

 

 תוכן ומבנה ההתגלות:

מאד בסיפורי תפילות הדרך, יש  משמעותימעבר לשאלת קדושתו של המקום, שהוא מאפיין 

. וכן למכלול מרכיבי סצנת המפגש ביניהם 14,המלאךשל של הגר ו גם לתוכן הדבריםלהתייחס 

שתידון  - יעקבסצנת ההתגלות לל, עה שהיא בורחת המדברהבשלהגר השוואת סצנת ההתגלות 

את קיומם של  , חושפתכב(-חרנה )כח, י ורחבשעה שהוא ב - בהרחבה בפרק הרביעי של העבודה

  ועים הזהה:את סדר השתלשלות האיר גםיותר מכך, ואף  ,זהים מרכיבים

עצם ההגעה מסתכמת באולם היא  , הגר בסיפור זה,האדםשל  ובפעולת הסצנה נפתחת .1

 ; בטרם ההתגלות או לאחריה -מקודש  מקוםכאמור,  ,שהוא למקום ההתגלות

זו מורכבת רק  פנייהמלאך ה' מתגלה אליה וכבר באופן פנייתו אליה, על אף ש בשלב השני, .2

מצליח 'לגעת' בה ולפתוח את  "הגר שפחת שרי" )פס' ח(, הוא  - משמה ומתוארה הרשמי

אם  ,מתמצת למעשה את כל מצוקותיה. ואולי - לכאורה זה שמישתואר ר מכיווןאולי  ליבה,

נשים לב לאופן שבו לאורך הסיפור משתמשים כדי לכנותה, נוכל להבין כי דווקא השימוש 

במצג מתוארת הגר באופן אובייקטיבי כ"שפחה  ה את הרושם החזק כל כך:יוצר עלי בשמה

                                                 
12

"ובש  –אשר שמה 'בית אל' מסתברת בעיקר לאור נבואתו של ירמיהו  הבנת המונח ככזה המתייחס לאלוהות  

היוצרת הקבלה בין 'כמוש' ובין 'בית אל'. וראה  –מואב מכמוש, כאשר בשו בית ישראל מבית אל מבטחם" )מח, יג( 

ובלום  (224עמ'  האמונה במלאכים,(, רופא )96עמ'  ביתאל,(, היאט )216 – 214עמ'  ביתאל,בעניין זה אייספלדט )

עמ'  ,שםידי רופא )-מקראיות לקיומה של אלוהות בשם 'ביתאל' מובאות על-(. הוכחות חוץ186-190עמ'  קומפוזיציה,)

219 – 224 .) 
13

בעבודה זו נמנע, כפי שהובהר בפרק המבוא, מלעשות הבחנה בין התגלות שבה מופיע אלוהים לבין התגלות שבה   

(. בהתייחס לסצנה 10 – 3עמ'  האמונה במלאכים,הות, וראה בעניין זה רופא )מופיע מלאך או כל ביטוי אחר של האלו

( הטוענים לקיומה 188עמ'  בראשית,ראד )-( ופון286עמ'  בראשית,(, סקינר )184עמ'  בראשית,זו, ראה למשל דרייבר )

( טוענים כי 30 – 29עמ'  התגלויות,על כא, יז; כב, יב( ומורגנשטרן ) בראשית,של זהות בין ה' לבין המלאך. גונקל )

 בסיפור הקדום 'אלוהים' בעצמו דיבר עם הגר, ומתוך שיקולים תיאולוגיים, הוחלף בשלב משני ל'מלאך אלוהים'.
14

(, טענו כי בסיפור זה נערכו גרסאות שונות או נוספו תוספות 126 – 125עמ'  בראשית,חוקרים שונים, כגון וסטרמן )  

"ויאמר לה מלאך ה'" )פס' ט, י, יא(, ולאור קריאתה את "שם  -וש החוזר על הפתיחה משניות, בין השאר לאור השימ

הדובר אליה'. קריאת הסיפור בהתאם לטענות מעין אלו, מובילה  המלאךהדובר אליה" )פס' יג( במקום את 'שם  ה'

ואתו למכלול לכאורה לערעור הלגיטימיות שבהכללת האלמנטים השונים המופיעים בסצנה למכלול אחד, ובהשו

על  –האלמנטים המופיעים בסיפורים אחרים הכתובים בהתאם לז'אנר. אנו, כדרכנו במחקר זה, נתייחס לסצנה 

כפי שמובאת לפנינו, מבלי לתת את דעתנו לשאלת שלבי התפתחותה ותהליכי  -מכלול האלמנטים המופיעים בה 

 התהוותה.
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ין מלקרוא לה בשמה )פס' ב, ה( ואף מצרית ושמה הגר" )פס' א(, אולם גבירתה נמנעת לחלוט

 אברם אינו קורא לה בשמה )פס' ו(. 

שפתח  ,המספר –ואברם מכנים אותה, בתוארה בלבד בניגוד חריף לאופן שבו שרי  - מעניין כי

משמיט את תוארה ומכנה אותה רק בשמה החל  ,בכינוי המורכב משמה ותוארה )פס' א, ג(

 יודע-, טז(. המספר הכל2, טו1)פס' ד, טו ה ובא אליהמהרגע שבו אברם מקבל אותה לו לאיש

כניתה של שרי תיכשל וכי בנה של שפחתה וכבר מרגע נתינתה לאברם, כי ת ,רוצה לרמוז

15ייקרא על שמה ולא על שם גבירתה;
 

 במפורש, כי אם אמנםאינה מתוארת מצוקה זו הגר מתארת את מצוקתה.  ,בשלב השלישי .3

 ן לשאלותיו של המלאך:מתבהרת ומתחדדת מתוך השוואת אעולה מתוך תשובותיה, אך הי

. בתשובה )שם( "מפני שרי גברתי" - היא עונה)פס' ח(, " ?"אי מזה באת - הראשונה לשאלתו

לא 'קצרה זו מקופלים שני עניינים שונים מהאופן שבו נשאלה שאלתו של המלאך: ראשית 

לא באתי )"באת"( כי איני בת 'ית , ושנ'"(שריבאתי ממקום )"אי מזה"( אלא מאדם )"מפני 

)שם( " ?"ואנה תלכי - השנייה ולשאלתו ;'חורין שרשאית לבוא אלא מפני "גברתי" ברחתי

יצאתי לדרך מתוך צורך לעזוב את מקומי קרי: ' ,)שם( "אנכי ברחת" - היא נאלצת לענות

בין העבר מחלק  ,מתהמסוי שפוגש אותה בנקודת הזמן ,. המלאך'מבלי לדעת לאן פני ילכו

 היא כל הזמן במצב , שכןבעיניהחלוקה זו אינה קיימת "באת" לבין העתיד "תלכי", אולם 

 ת";"ברח - מתמשך שאינו מתקדם לשום מקום של הווה

מלאך ה' שומע את מצוקתה והיא נענית בשלושה עניינים. יש שפירשו שהיענות  בשלב הרביעי, .4

תפילתך.  –"ואפשר עניך  - שמציע חיות רץי פזו באה בעקבות תפילתה של הגר, כדבריו של צב

"ובשועו אליו שמע",  - צירוף זה )בתה' כב, כה( מופיע בתקבולת לצירוף  16כמו ענות עני".

יונה ב,  קב, ב; ;תה' ל, ג; מ, ב' משמש באופן קבוע לתיאור תפילה, כגון בכאשר השורש 'שוע

ת של השורש 'עני' היא הרמת קול, לכך מצטרפת העובדה שאחת המשמעויו. ג; חב' א, ב ועוד

  17כגון בדב' כא, ז; כו, ה; כז, יד.

 

                                                 
15

חה, לכינויה בשמה הפרטי, הוא ביטוי מסוים של מוטיב המעבר מכינוי הגר תוך שימוש קבוע בהגדרתה כשפ  

 'החלפת השם'. החלפה זו, בדומה להחלפת השם של אברם )יז, ה( ושל שרי )שם, טו(, קשורה לברכת הזרע. 
16

 (.51עמ'  בראשית,ידי כהנא )-מובאים על  
17

)על דב' כו, ה( מפרש את המילה "לשון הרמת קול". ראב"ע  –כך למשל רש"י )על דב' כו, ה; ואיוב ג, ב( שכותב   

"וענית" כלשון תשובה )לשאלת הכוהנים(, או כלשון פתיחה של דיבור, כפי שהוא מבין את הביטוי "ויען איוב" )איוב 

 ,נשכחת משמעותג, ב(. בנוגע לריבוי המשמעויות הניתנות במקרא לשורש 'עני', מומלץ לראות את מאמרו של גרובר )

 (.62ה , ובייחוד בהער243עמ' 
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 'ראה', בשורש 'שמע', במקום בשורש משתמש המחברש לעובדהיש לשים לב  ,בהמשך לכך

צורת של בייחוד בשימוש חריג זה אומר 'דרשני',  18.לשמש כתגובה לתיאור ה'עוני' המתאים יותר

שמופיע פעמים רבות ביחס לתפילה  ביטוישהוא  ,ה'" )פס' יא("כי שמע  - הופעתו במסגרת הביטוי

 . גון בתה' לט, יג; סה, ג ועודכ

מתוך  , לאור העדר תיאור פעולת התפילה ואי מתן ביטוי לתוכנה, כייש להדגישפי כן -אף על

חיבור שני כי  יחד עם זאת, סביר להניחהגר פונה לה' בתפילה ממש.  כי ניתן להסיקהסיפור לא 

 מצוקתה של הגרגם אם כי  טוע בקורא את התחושהלננועד   -"כי שמע ה'" ו "עניך"; -ים טויביה

   בדרך שהיא מעין תפילה. , היא מגיעה לשםממש באמצעות תפילה עולה השמיימה אינה

 

 ,'ת הדרךתפילשבמרכזו 'בנקודה זו חיוני לשוב ולהדגיש כי כשאנו טוענים לקיומו של ז'אנר 

מזהים טקסטים שיש לשייך אותם לז'אנר זה, אין בכוונתנו לומר כי בכל אחד  אנו וכתוצאה מכך

, לאורך כי אנו מניחים יעה תפילה כהגדרתה המעשית הפשוטה, שכןאלו מופהטקסטים המ

 בחינת ,בפרט. לאור זאת 'תפילת הדרך'התפתחות במושג התפילה בכלל ובמושג קיימת  המקרא,

במכלול  רק בשאלת קיומה של 'תפילה' כי אם תלויהאינה  הטקסטים ושאלת הכללתם בז'אנר זה

 עצם קיומו :כדוגמתרכיבים  בהשוואה למכלול רכיבי הז'אנר, ,טקסטהרכיבים המרכיבים את ה

או הופעתן של  יאור המצוקה הנגזרת מן היציאה לדרךת של מפגש בין היוצא לדרך לאלוהיו;

וכך  הפעולות המעשיות הנלוות למפגש זה היענות האלוהית;אופי ותכני ה ;בקשות רלוונטיות

  הלאה.

 

 :אלוהימענה הה

  הגר נענית בשלושה עניינים שונים, ששלושתם אופייניים למענה ה' לדאגותיו של היוצא לדרך:

 יבותיך" )כח, טו(;"והש - בדומה לברכת יעקב "שובי אל גברתך" )פס' ט(, - שיבה הביתה .1

"והיה זרעך כעפר  - בדומה לברכת יעקב' י(, "הרבה ארבה את זרעך" )פס - ברכת הזרע .2

 הארץ" )כח, יד(; 

                                                 
18

"ראה ראיתי את עני עמי" )שמ' ג, ז(; בראשית  -"כי ראה ה' בעניי" )כט, לב(; במעמד הסנה  -כגון בדברי לאה   

 "אם ראה תראה בעני אמתך" )שמ"א א, יא(.  -שליחותם של משה ואהרן )שם ד, לא(; ובנדרה של חנה 
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רץ "הא - בדומה לברכת יעקב 19,"ועל פני כל אחיו ישכן" )פס' יב( - וברכת הארץ / האדמה .3

 " )כח, יג(. אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך

ושמירתו בדרך,  ליווי האל :במענה ה' להגר הוא ,לכאורהחסר, עניין נוסף שמאפיין את מענה ה' ו

 אולם 20כי לא אעזבך" )כח, טו(. "והנה אנכי עמך ושמרתיך... - ין הרביעי אצל יעקבישהוא הענ

ללמוד על ליוויו של ה' אותה מדברי מלאך ה', היא חשה בעצמה  הייתההגר לא צריכה  נראה כי

ראיתי  "הגם הלם - בסצנה המסיימת את ההתגלות מדבריה עולה ךכ .ליווי זה ומתפעלת ממנו

את האל הרואה אותי  האם גם כאן )בדרך, מחוץ לבית( זכיתי לראות , כלומר:)פס' יג( "?אחרי ראי

"פסוק סתום, ונסיונות רבים נעשו  -פסוק זה, שבפתיח לפירושו אומר הרטום  21והמשגיח עלי?

 הוא תמצית חששותיו של היוצא לדרך וליבת תפילתו.  22לבארו",

תפס כמחובר לבית וכשוכן במקום הגיאוגרפי שבו האדם גר, ומכך למעלה, נ שהוזכרכפי האל, 

נובע כי בשעת היציאה לדרך האדם נשאר בודד ללא שמירת אלוהיו עליו. בקשתו ביציאתו לדרך 

ו של היוצא יתוהיא כי אלהיו יצא עמו וילווהו בדרכו עד לשיבתו לביתו בסוף המסע. מעט מתחוש

מעוררי אף ו ,מלאה, אנו יכולים לחוש בדבריה המתפעליםכאשר הוא חש כי בקשתו זו נת ,לדרך

" !"אתה אל ראי - גם את קריאתה בחלקו הראשון של הפסוקשל הגר שפחת שרי.  ,ההתפעלות

יש להבין  ,"כי אמרה..." - זו נאמרה בגלל הסיפא של הפסוק כי במפורש צייןשהמספר מ 23)שם(,

 24בהקשר זה.

 

                                                 
19

" בהתייחס ועל פני( את משמעות הביטוי "118 עמ' בראשית,הפסוק עוסק בירושת הקרקע, כפי שמסביר שפייזר )  

"וישכנו  -בן השנואה הבכר" )דב' כא, טז(, ובהתאם לסיכום תולדות ישמעאל  על פנילאיסור "לבכר את בן האהובה 

 כל אחיו נפל" )כה, יח(.   על פנימחוילה עד שור... 
20

עליו" )כח, יג(, כפי שמובא בבבלי )חולין  "והנה ה' נצב -או שמא את עניין השמירה יש דווקא ללמוד מן התיאור   

"אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאמרו, כאדם שמניף על בנו" )שם(. הבנת  -צ"א ע"ב(, וכדברי ר' שמעון בן לקיש 

התיאור כביטוי לשמירה האלוהית, אינה מושפעת מהשאלה ה'טכנית': האם "עליו" מתייחס ליעקב, כפי שטוענים 

עמ'  בית אל,(, או לסולם, כפי שטוענים למשל הוטמן )29עמ'  החלום,( וארליך )228 – 225עמ'  פולקלור,למשל פרייזר )

 (? 123עמ'  הסיפור,אפרת )-( ובר345
21

 ( שמבין את דבריה של הגר בצורה דומה מאד.183עמ'  בראשית,ראה דרייבר )  
22

 (.63עמ'  בראשית,הרטום )  
23

"הגם  -'רואה אותי' או במשמעות של 'נראה אלי', כגרסת תה"ש את המילה "ראי" אפשר לפרש במשמעות של   

". בהקשר זה, מעניין להשוות את דברי הגר לדבריו של אלוהים ליעקב בשיבתו הנראה אליפנים אל פנים ראיתי את 

 בברחך" )לה, א(. הנראה אליך"ועשה שם מזבח לאל  -ארצה 
24

" )כא, יז( כביטוי לליווי ולשמירה אלהים כי שמע" -ה ( שמזהה את האמיר198עמ'  נבואת ישע,וראה דיון )  

"והנה אנכי עמך" )כח, יג(.  –האלוהית על הגר בסיפור גירושה, בדיוק באותה המשמעות שיש לאמירת ה' ליעקב 

" )פס' יא( כביטוי לליוויה ולשמירתה האלוהית של הגר בסיפור ה' כי שמע" -באותו אופן ניתן גם להבין את האמירה 

 .שלנו
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 קבלת ה' לאלוהים:

ראי" )שם( יש להבין כביטוי לקבלתה  אתה אלהדבר אליה:  ה'ר את "שם את קריאתה של הג

והיא עליה את ה' לאלוהים. התנהגות מעין זו מופיעה במספר טקסטים העוסקים בשהייה בדרך, 

 מתלווה אל היוצא לדרך -מצידו האל  הקיימת ביחסי האל והיוצא לדרך: הדדיותה מבטאת את

, בהתאם ולעובדו לווה אל ה'מתחייב להיות נ –לדרך מצידו והיוצא  הצלחתו;לודואג לשמירתו ו

  "בן הנכר הנלוה אל ה'" )נו, ג, ו(. – השני להגדרתו של ישעיהו

"והיה  - כגון אצל יעקב נדר,מסגרת שבועה או לעתים ב ,דוגמאות נוספות למוטיב זהניתן למצוא 

 רטופיכפי ש ,בני ישראלו 25;ח( "ועבדתי את ה'" )שמ"ב טו, - אבשלום ;ה' לי לאלהים" )כח, כא(

  .בהרחבה בפרק העשירי

 

 טז(-לידת ישמעאל )טו

להרחקת ישמעאל מהאפשרות שהוא יגדל להיות  ,כאמור ,ינויה של הגר ואילוצה לברוח נועדוע

התרחקות מהמשפחה ואיבוד ה :לדרך היא הנגזרות מהיציאה ותהסכנאחת יורשו של אברם. 

ובדת היותם נתונים בפיו של בע - טז(-)פס' טו יום של הסיפורבירושת האב. פסוקי הס הזכויות

נועדו לומר באופן שאינו  -; ובבחירה המדוקדקת של מילותיהם בעיצובם הנוסחתי המספר;

 את הקוראמשאיר בסיומו של הסיפור,  ,ניה של הגר. המספרומשתמע לשני פנים כי שמע ה' אל ע

)פס'  "ושרי אשת אברם לא ילדה לו" - בו נאמרשעם הרושם המוחלט כי בניגוד לפסוק הפתיחה 

  26'הגר )אשת אברם( ילדה לו'. ;א(

חוזרת ונשנית )שלוש פעמים( של שני העניינים המרכיבים את ההדגשה הרושם זה מתקבל מ

 שאלת המשכיות הזרע: 

שכן הגר מוזכרת בשלוש הפעמים  .ו של הבןנקראת אמו יולדת ובוודאי לא שרי גבירתה, ,הגר .1

 ",הגר"אשר ילדה  ",הגר"ותלד  -ה הפרטי ולא בתאריה כשפחה או כשפחה מצרית בשמ

  ";הגר"בלדת 

 ". לאברם"...את ישמעאל  ",בנו"...שם  בן", לאברם"... – זה הוא בנו של אברםהבן ה .2

                                                 
25

( טוען כי הנודר )יעקב ואבשלום( מתחייב כי במידה שיתמלאו תנאי הנדר, הוא ישרת בפולחן 699עמ'  הנדר,פרקר )  

האל. אולם נראה כי תמציתה של ההתחייבות איננה השירות בפולחן, כי אם קבלת ה' לאלוהים, כפי שמדגיש יעקב 

 פורי היציאה לדרך, כפי שיוצג לאורך העבודה. בהתחייבותו, וכפי שמתברר מאופן הופעתו של מוטיב זה בסי
26

המספר רומז למעשה על העובדה שהגר תזכה להיות 'אשתו' של אברם, כבר בראשיתו של הסיפור. שם נאמר, אולי   

" )פס' ג(, ולא לפילגש. ביטוי זה לאשה(, כי שרי נותנת את הגר לאברם "68עמ'  בראשית,באופן אירוני כדברי אלטר )

 אברם" )שם(. אשת" -י המיוחס לשרי בראשיתו של אותו פסוק זהה לביטו
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אפילו אברם מאמין בכך, עד ש ,' כל כך משכנעתהלגיטימי היורש' זוכה להיות ישמעאלש העובדה

 "לו ישמעאל יחיה לפניך" )יז, יח(. - ביטוי בדבריו לאלוהיםכפי שבא לידי 

 

 התגשמות התפילה:

בנוסף על אופן עיצובם של פסוקי הסיום, 'קובע עובדות בשטח' המצביעות על היענות  ,המספר

 "הנה בין קדש ובין - הצבעתו על מיקומה הגיאוגרפי של באר לחי ראי ,תפילתה של הגר: ראשית

 - יאקריאת שמו של הבן וצאצאיו לדורות בשם שמשמעותו המוחלטת ה ,ניתשו ברד" )פס' יד(;

"ויקרא  - מכח האמירה זו מקבלת משנה תוקףה קריאת השם שמע ה' אל עניך" )פס' יא(. "כי

 ,המופנים להגר - "וקראת שמו" )פס' יא( - בניגוד לדברי המלאך, אבי האומה  -אברם" )פס' טו( 

 שפחה מצרית.שר לא יותר מאהיא  ,שאחרי הכל

 

 קריאת שם )לזרע ולארץ(:

מופיע  . גם בסיפור זהבסיפורי יציאה לדרך רבים ,כאמור ,מופיעה שם לבן או למקוםהקריאת 

, אולם הופעתו כאן שונה וייחודית. בסיפורי הז'אנר מקובל כי היוצא לדרך הוא המעניק מוטיב זה

  זרע ולארץ, מה שאין כן בסיפור זה:השמות ל את

 ויקרא אברם שם בנו" )פס' טו(, על אף שזו –מייחס המחבר לאברם  ריאת שם הילדאת ק" 

שמו ישמעאל" )פס' יא(. נראה כי שינוי זה נובע  וקראת" –עומדת בניגוד לדברי המלאך 

פי שיפורט ממגמתו הכללית של המחבר: להציג את ישמעאל כיורשו הלגיטימי של אברהם, כ

 להלן;

 על כן  – אזור, אולי לאנשים החיים בהמחבר לאובייקט נסתרס מייח את קריאת שם המקום"

ייחסו את קריאת השם להגר יש תרגומים ש עניין כימ. לבאר: באר לחי ראי" )פס' יד( קרא

  27לבאר'. קראה'על כן  –גרסו ו

פצות' את הגר על נישולה ממוטיב קריאת השם, באמצעות הזכות , 'לאולי ,אולם המחבר מבקש

 שם ה' הדבר אליה: אתה אל ראי" )פס' יג(. ותקרא" –שמו של אלוהים ב לקרוא ה:שהוא מעניק ל

 

 

 

                                                 
27

"המילה היוונית יכולה להתפרש גם 'קראה' )כמו שומ' ופש'(, ומוסב על הגר  -( שכותב 217עמ'  תרגום,ציפור )ראה   

 )באמת כך בחרו הארל וויוורס לתרגם )גם את תה"ש((", וכך פירש, בהסתמך על תה"ש, גם פילון האלכסנדרוני.
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 כרכיב היוצר תפנית בסיפור: 'תפילת הדרך'

 ובמעמדה העתידי בכלל גם בסיפור זה, יוצרת תפנית קריטית בעלילהתפילתו של היוצא לדרך, 

 להיות מתוארת כי אם ,אינה זוכה אפילו להיקרא בשמההגר ש לאחר .בפרט של דמות הגיבור

, היא )פס' ו( "בידך שפחתך"הנה  ," )פס' ה(בחיקך שפחתי"אנכי נתתי  – המועבר מיד ליד חפץכ

היא אין כאשר לעתידה,  , שהוא סמלהריונהאת  בוודאימעונה ובורחת למדבר. בריחה זו מסכנת 

(. בנקודת שפל "ואנה תלכי?" )פס' ח – לכאורהביותר הפשוטה  על השאלה אפילו לענות מסוגלת

כה הוא שינוי זה  הלאה מצבה משתנה מן הקצה אל הקצה.היא זוכה להתגלות, אשר ממנה ו זו

, הגר זהבשלב  .מתואר בנה שנולד לה, כבנו יורשו של אברםשבסיומו של הסיפור  משמעותי, עד

כי  ,מישהו הנתון בידי כרכושלחלוטין אינה נראית כחפץ או  פעמים, שלושששמה מוזכר כאמור 

 של אברהם.  ,בלעדיתה, אולי שתוכאאם 

  

 כא(-טכא, בר' גירוש הגר וישמעאל ) :2ב

 :חלוקה למרכיבים – לידת יצחק וגירוש ישמעאל סיפור

  ;לידת יצחק ח:-א

 ;גירוש הגר וישמעאל טז: -ט

 ;ההתגלות יט:-יז

  .חיי ישמעאל כא:-כ

 

הרחקתה  מימוש זכויות הירושה.פחה ומיכולת התנתקות מהמש ,כאמור ,יציאה לדרך משמעותה

ידי גירושה, נועדה להרחקת ישמעאל -של הגר, בשני הסיפורים, פעם באמצעות עינויה ופעם על

כתובים מתוך שני הסיפורים למכנה משותף מרכזי זה, מעבר  28ולהבטחת ירושת אברהם ליצחק.

דות שעמדו בבסיס . לאחר שנעמוד על המגמות המנוגת, כפי שיובהר להלןוומנוגד ות שונותמגמ

 )הרחקת ישמעאל מירושת אברהם( כתיבתם של שני הסיפורים, ניווכח כי גם מכנה משותף זה

, מהעובדה נושאעל כך ניתן ללמוד, עוד בטרם נרחיב את הדיון ב הוא משותף רק לכאורה.

בהולדת הגר לביתו של אברם,  מסתיים בשיבתה של סיפור הראשון )סיפור הבריחה(ההפשוטה ש

                                                 
28

( 98עמ'  בראשית,הסבר מקורי ויפה, אם כי לאו דווקא מכוון לפשוטו של מקרא, ניתן למצוא בדבריו של אלטר )  

שמציע להבין את הביטוי "מצחק" )פס' ט( המיוחס לבנה של הגר, כביטוי להתנהגותו ה'יצחקית' של ישמעאל, שהיא 

 היורש הלגיטימי. –התנהגות השמורה ליצחק 
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ו, לכאורה, של תיאורים אלו אינם עולים בקנה אחד עם שאיפת ידי אברם.-, ובקריאת שמו עלהבן

  להרחיק את ישמעאל מירושת אברם אביו. המחבר:

לנגד עינינו ככל שאנו מיטיבים לעמוד על האופן שבו עוצב  צצות ועולות המגמות המנוגדות

ידי -הסיפור השני נכתב עלרושם כי עושה הסיפור השני בהשוואה לעיצובו של הסיפור הראשון. 

דמותה משתקפת לעמעם את זוהרה של הגר כפי ש וביקש ,מחבר שהכיר את הסיפור הראשון

פגוע במעמדו של על מנת ל –א לידי ביטוי בולט בניתוח שלמעלה בזוהר ש – בסיפור הראשון

חלופה ליצור  הייתה , לפי השערתנו,של אברהם. כוונת מחברו הלגיטימי יורשישמעאל בנה: כ

 האומה לאמא הראשונה שלאולי בשל אי הנוחות שזה גרם לו ביחס  לסיפור הבריחה המקורי,

האומה  לאמא הראשונה של המתבקשת השוואתהלאור , אי נוחות המתעצמת הישראלית

  29הישמעאלית.

 מבנה הסצנות בשני הסיפורים זהה, ודווקא עובדה זו יש בה כדי ללמד על מגמתם המנוגדת. כל

 אחד משני הסיפורים נחלק לארבע סצנות מרכזיות: 

 שרה;שרי / מצג שעניינו המרכזי עוסק בהמשכיותה של  .1

 אברהם;אברם / הגורמים ליציאתה של הגר מבית   .2

 התגלות; .3

 סיום שבמרכזו שאלת עתידו של ישמעאל.  .4

 יםהביטוי הקו התחתון משמש להשוואה ביןות ]הסצנ טבלה מוצגים פסוקי המפתח של ארבעב

בסיפורים השונים  הביטויים סצנה; ההדגשה משמשת להשוואה ביןהבאותה  -בסיפורים השונים 

 :[)בניגוד כיאסטי( נגדיתבסצנה ה -

 א"פרק כ ז"פרק ט הסצנה

 המצרית הגר את שרי... ותקח"  מצג

 אברם בארץ כנען לשבתמקץ עשר שנים 

-)פס' א  "לאשהאשה לו  לאברם ותתן אותה

 ג(

 בן לאברהם השרותלד ..."

אשר  ...שם בנואת  ויקרא אברהם

 שרה יצחקלו  ילדה

מאת שנה בהולד לו את  ואברהם בן

 ח(-)פס' א "יצחק בנו

                                                 
29

(, שמצביע על הדיכוטומיה המוחלטת שבין שני הסיפורים. לטענתו, אין להעלות על 156עמ'  בראשית,ראה שפייזר )  

 Jידי -ידי מחבר אחד, ובשל כך הוא מניח כי הסיפור הראשון )פרק טז( נכתב על-הדעת ששני הסיפורים נכתבו על

(. אין זה מעניינינו, כאמור, לחפש 202 – 192עמ'  אברהם,, והשווה גם ואן סיטרס )Eידי -והסיפור הנוכחי נכתב על

אחר בית היוצר של הסיפורים, ואף על פי כן אין לנו עניין לטשטש את ההבדלים הקיימים ביניהם. דווקא הבדלים 

מדגישים את הזהות במבנה העלילה ובמרכיביה.  –במניעי היציאה לדרך, באופי הדמויות ובמגמות המחבר  –אלו 

 עת מהעובדה ששני הסיפורים נכתבו בהתבסס על אותן קונבנציות. זהות זו, לפי הבנתנו, נוב
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הגורמים 

 ליציאה

 הטוב בעניךעשי לה "

 ו(-)פס' ד "מפניה ותברחותענה שרי 

 ...אל ירע בעיניך"

 טז(-)פס' ט "וישלחה

 "קול הנער כי שמע אלהים אל..." יד(-)פס' ז "עניך כי שמע ה' אל..." התגלות

 יט(-)פס' יז

  לאברם בן ותלד הגר" סיום

אשר ילדה הגר  בנושם  אברםויקרא 

 ישמעאל

שמנים שנה ושש שנים בלדת הגר  ואברם בן

 טז(-)פס' טו "ישמעאל לאברם את

 פארן במדבר וישב"

 "מארץ מצרים אשה אמולו  ותקח

 כא(-)פס' כ

 

דווקא בשל העובדה ששניהם בנויים מאותם  לעין,ים בולטת מגמתם המנוגדת של שני הסיפור

 30בתקבולת ישרה ובתקבולת כיאסטית. –חומרים, ובשל עיצובם המקביל 

 

 סיפור בריחתה של הגר פותח בחוסר יכולתה של שרי ללדת ובמאמציה להיבנות מלידת שפחתה.

ייחוד בהשוואה אולם עם התפתחות העלילה אנו עומדים משתאים מול גדולתה של הגר, וב

לקלונה של שרי, עד שנראה שאין טבעי מלהתייחס להגר כאשתו הראשונה של אברם ולבנם 

המספר בדרכים משתמש  ,המשותף כממשיכו המובטח של אברם אבינו. לצורך העברת רעיון זה

ניתוח ספרותי מלא, אסתפק במספר לסיפורים אין מעניינה של עבודה זו לערוך שונות. מאחר ש

היוזמת את  אישהת להבהרת העניין: האופן שבו הגר מכונה לאורך הסיפור; תיאורה כדוגמאו

שמו של הבן שעתיד  32כושר התמצאותה ועובדת הגעתה המושכלת למקום מים; 31;בריחתה

ועוד יותר מכך העובדה ששם זה משמר את תפילתה של הגר ואת  ,ידי מלאך ה'-להיוולד מוכתב על

אברם קורא לישמעאל בשמו; החזרה המשולשת על שמו של ישמעאל, היענותו של ה' לתפילה זו; 

על תיאור הגר כאמו ועל היותו בנו של אברהם; וסיום הסיפור בתיאור הניסי שבהולדת הבן 

 בהיות אברם בן שמונים ושש שנה.

                                                 
30

יב(, -הגר )טז, ו גירוש( שעוסקת בהשוואת שני הפרקים ומצביעה על המבנה הכיאסטי: 182עמ'  עיון,ראה יובל )  

 כא(. -הגר וישמעאל )כא, ט גירושח(, -יצחק )כא, א הולדתטז(; -ישמעאל )טז, טו הולדת
31

עמדו של ה'בורח' למעמדו של ה'מגורש' ניתן לעמוד גם מסיפור יונה. כאשר בתחילתו יונה מחליט על ההבדל בין מ  

מיוזמתו לברוח מלפני ה' )א, ג, י( ובהמשך, כאשר הוא בנקודת השפל הגדולה ביותר שלו, הוא מבין למעשה שהוא 

 כבר אינו בורח כי אם מגורש מנגד עיניו )ב, ה(.
32

ל הגר, בסיפור הראשון, אינה עומדת רק בהשוואה לדמותה של שרי, כי אם גם יתכן כי דמותה הנשגבת ש  

ידי הגר לאי -( בין מציאת המים על94 – 93עמ'  בראשית,בהשוואה לצאצאיה של שרי, לאור ההשוואה שעושה עמוס )

במדבר, ולא  "ויצאו אל מדבר שור. וילכו שלשת ימים -יכולתם של בני ישראל למצוא מים בשעת מסעם באותה הדרך 

 מצאו מים" )שמ' טו, כב(. 
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בנו  ,בשעה טובה ,לאברם נולדכאשר מסיימים את קריאת הסיפור מתקבל הרושם המוחלט כי 

שהיא  , כי אם להגרששאיפתה ומאמציה להיבנות כשלו ,ן זה אינו מיוחס לשריממשיכו וכי ב

 דמות ראויה ביותר למעמד זה.

 

 בלשונה במכוון, סיפור גירושה של הגר נכתב לצורך ניפוצו של רושם זה. פתיחתו מקבילה

 כי יצחק :הוא זו הקבלההעולה מ משמעי-חדהמסר הכאשר של הסיפור הקודם,  לסיומו ,ובתכניה

בפסוקו כבר  ,בשיא עוצמתו ,הוא בנו ממשיכו של אברהם, וכי אמו היא שרה. מסר זה נמסר

 -בניגוד להגר שהרתה באופן טבעי שרה, כי  ופרפס' א(, כאשר מסהראשון של סיפור הגירוש )

ה' פקד אותה ועשה לה "כאשר  שכןטבעי, שאינו הרתה באופן  יבא אל הגר ותהר" )טז, ד(,"ו

עוצר את שרי "מלדת" )טז, ב(, של ה' בסיפור הראשון כמי ש . בניגוד לתפקידודיבר" )כא, א(

  33והלידה. ןבתהליך ההריו ,כביכול ,בסיפור השני הוא ממש מעורב

 

הקו התחתון משמש להצגת ] שלהלןבטבלה מוצגת  פסוקי הפתיחה של שני הסיפוריםהקבלת 

 [:הדמיון; ההדגשה משמשת להצגת השוני

 ה(-פסוקי הפתיחה של פרק כ"א )פס' ב טז(-פרק ט"ז )פס' טופסוקי הסיום של 

 "לאברהם בן שרהותלד ותהר " "לאברם בן הגרותלד "

 ויקרא אברם שם בנו, אשר ילדה"

 "ישמעאל: הגר 

לו  אשר ילדה שם בנו...את  ויקרא אברהם"

 "יצחק: שרה

 "...מאת שנה ואברהם בן" "...שמונים שנה ושש שנים ואברם בן"

 

וככזה, שרה אמו היא העתידה  המדגיש את העובדה שיצחק נועד להיות הבן היורש –רעיוני זה  קו

שרה מתוארת כיולדתו של יצחק; אברהם  ממשיך לאורכו של כל הסיפור: -להיות אם האומה 

יצחק; השם  בהולדתאברהם אינו 'צעיר' בן שמונים ושש כי אם בן מאה שנה  34קורא לו בשמו;

                                                 
33

פיו נולד הגיבור מזיווג -( שטוען כי בתיאור זה נשמר שריד למוטיב קדום, על20 – 17עמ'  דפוסי חיים,ראה לורד )  

 בין אמו ובין האל.
34

ון ( מציינת את העובדה שאברהם קורא ליצחק בשמו, בשונה מהנהוג במזרח הקדום. די115עמ'  בראשית,עמוס )  

עמ'  שרה,הפעמים שפעולת קריאת השם לילד מופיעה במקרא, ניתן למצוא בספרו של אוטוול ) 47בעניין, כולל אזכור 

מחזקת את טענתנו כי הסיפור הנוכחי נכתב בתגובה לסיפור הבריחה של  –השונה מהנהוג  –(. נראה כי עובדה זו 112

בנו" )טז, טו(, נועד לחיזוק מעמדו של ישמעאל ולהצגתו  שם אברם"ויקרא  -הגר. תיאור קריאת השם בסיפור ההוא 

ידה היה מקיים את שאיפתה להיבנות מהגר. -כיורשו של אברם. שרי אינה מתאימה לעניין, שכן קריאת שם הילד על

הגר, אימו של הילד, אף היא אינה מתאימה, שכן אחרי הכל היא רק שפחה. לא נותר אלא להפקיד את התפקיד 
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והוא מופיע  35נו סתמי כי אם נועד לשמר את זכר הצחוק שעשה אלוהים לשרה,יצחק גם הוא אי

 36כפול ממספר הפעמים שבהם מופיע שמו של ישמעאל בסיפור הראשון; –בסיפור שש פעמים 

" )פס' יב( של לה"בק אלוהים מצווה לשמוע 37שמו של ישמעאל אינו מופיע כלל בסיפור השני;

הגר כאמור מגורשת ולא בורחת מיוזמתה; גירוש זה, הגר; של  'אל עוניה'שרה, במקום לשמוע 

שאינו נובע מתוך תחושותיה של שרה על הזלזול בה ומתוך קנאתה אלא מתוך מגמה חינוכית 

גם אברהם,  ערכית, מקבל את הסכמת אלוהים והוא נעשה בפועל בידי אברהם ולא בידי שרה;

בעל רחום בדמות אב ו מופיע כי אם ,שרהבניגוד למתואר בסיפור הראשון, אינו כלי בידיה של 

שרק התערבות אלוהים משכנעת אותו לשלחם; הגר אינה מוצאת את דרכה וכתוצאה מכך אינה 

משליכה את בנה ומפקירתו למות בעודה יושבת ובוכה; היא  המסוגלת לדאוג לצרכי בנה; בייאוש

שיידון בשורות הבאות; ההתגלות בסיפור זה שונה בתכלית מההתגלות בסיפור הראשון, נושא 

בסיפור  ישמעאל בוודאי שבה יושב ,כנעןארץ ולא ב " )פס' כ(במדבר"הדגשת ישיבתו של הנער 

 אישהאמו לוקחת לו )טז, ג(; ציון העובדה ש "כנעןארץ ב"של אברהם שישיבתו  כיורשו -הראשון 

אברהם שלוקחים המספר כי, בניגוד ליורשי  מצייןולסיום  38בעוד אביו כלל לא נמצא בתמונה;

אה של אמו במצרים, מארץ מוצ אישהמארץ מוצאו של אביהם בעבר הנהר, ישמעאל לוקח  אישה

 שישוב.לו בא ולשם ראוי  בכך שמשם ואולי רומז

מהרושם המתקבל בסיום  סיפור זה מתקבל רושם שונה בתכליתכאשר מסיימים את קריאתו של 

 כמו גם אמו של ,שרה ראויה להיות אשת אברהם הרושם כאן הוא כי קריאתו של סיפור הבריחה. 

                                                                                                                                            
ה בידיו של אברם. לאור זאת, הפקדת קריאת שמו של יצחק בידיה של שרה, הייתה מובילה לפחיתות הסימבולי הז

 במעמדו של יצחק בהשוואה לישמעאל אחיו. 
35

סביר להניח שבמסגרת מגמתו של הפרק, להציג את דמותה של שרה באופן שאינו נופל מדמותה של הגר בפרק טז,   

" )פס' ו(, אלהים לי עשה"ותאמר שרה: צחק  –צחוק שעשה אלוהים לשרה קושר המחבר את קריאת שמו של יצחק ל

"וקראת את שמו יצחק" )יז, יט(. כך מושווית שרה  –ומתעלם מצחוקו של אברהם, המקדים את הציווי האלוהי 

ת וס 'עשייייחאל עניך" )טז, יא(. כמו כן,  שמע ה'"כי  –להגר, אשר שמו של בנה נגזר אף הוא מיחסיה עם האל 

טשטש את תיאור צחוקה של שרה בפרק יח, שם נתפס צחוק זה כביטוי לקטנות אמונתה, כפי הצחוק' לאלוהים, מ

  יד(. -"למה זה צחקה שרה... היפלא מה' דבר?!" )פס' יג –שעולה מתגובתו של ה' 
36

 (.352עמ'  הסיפור,היבט נוסף של חזרתיות המופיע בתיאור הולדת יצחק, נדון אצל פולק )  
37

( מצביע על העובדה ששרה אינה קוראת להגר ולישמעאל בשמם. אולם עניין זה אינו 99עמ'  בראשית,אלטר )  

ייחודי לסיפור זה, שכן גם בסיפור בריחתה של הגר בפרק טז, שרי נמנעת מלקרוא לשפחתה בשמה. לעומת זאת, 

סביר להניח כי הימנעות מכוונת זו, ייחודית לסיפור זה העובדה שגם המספר נמנע מלהזכיר את שמו של ישמעאל. 

 היא ביטוי נוסף לבקשתו של המחבר להצניע את דמותו של ישמעאל בהשוואה לדמותו של יצחק. 
38

פיו מתפקיד האב לדאוג ללקיחת אישה לבנו -ממקורות שונים בספר בראשית, ניתן לעמוד על הנוהג המקובל, על  

( טוען כי נוהג זה אינו ייחודי למקרא, אלא לחברות 156עמ'  בראשית,ב; לד, ד; לח, ו(. שפייזר )-ד; כח, א-)כד, ב

המזרח הקדום בכלל. מעניין כי בסיפור שמשון, אולי לאור סגולותיה הרבות של אמו על פני אביו, תפקיד זה שמור 

 לשני בני הזוג )שופ' יד, ב(.
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יהיה לגוי  -ששמו אפילו אינו מוזכר  -פס' יד( ) "בן האמה"הנבחר של אברהם.  זרעושהוא  ,יצחק

 ולחלוטין לא בשל סגולותיה של אמו.אף הוא, בשל היותו זרעו של אברהם 

 

 שני סיפורי יציאה לדרךנועדה לחזק את הטענה כי מדובר ב ין שני הסיפוריםההשוואה שערכנו ב

ם ומבחינת שלבי התפתחות מבחינת התמות המרכזיות המופיעות בהשהדמיון ביניהם,  שונים

נובע מהעובדה ששניהם כתובים בהתאם לקונבנציות הספרותיות הנגזרות מז'אנר  העלילה,

  39אחד.

 

 טז(-גירוש הגר וישמעאל )ט

הם חוזרים על עצמם, לעתים שהיות  ,ר זהבשורות הבאות ניגע במספר עניינים המופיעים בסיפו

  קלים, בסיפורי יציאה לדרך אחרים במקרא.בשינויים 

 

 נוסחת השילוח:

 הגר..."...ויתן אל  - אברהם מקייםשבעוד  ,(י" )פס' !האמה הזאת ואת בנה גרש" - שרה מצווה

 בצורות השונות שבהן בשני כתובים קצרים אלו,אפילו , להבחיןניתן  " )פס' יד(.ה  וישלח   ואת הילד

אלו המשמשות אותו בשעה שהוא משמש ה, לעומת מתבטא המספר בשעה שהוא משמש לשרה כפ  

פס' ) 'בן'}כינויו של ישמעאל ; {)פס' יד( / "הגר" )פס' י( "אמה"ה} הגר כינויה של :הלאברהם כפ  

 –ה ר כפ  המספר גם בשעה שהוא משמש להג שהוא הכינוי שבו משתמש, יד(פס' ) "/ "הילד י(

 "בנה" -לאמה }האובייקט שאליו 'משויך' הבן  40;{טז(-ותשלך את הילד... במות הילד" )פס' טו"

 " וגם"האמהגם מכוונת פעולת השילוח } האובייקט שכלפיו{; )פס' יא( בנו"" -לעצמו /  י(פס' )

 החלטייווי קצר ו}צ ואופן תיאור פעולת השילוח ;" )פס' יד({ה  "וישלח   -הגר בלבד בנה" )פס' י( / "
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יצחק )בפרק כב(, וראה למשל עמוס  רבים עמדו על ההשוואה שבין סיפור גירוש הגר וישמעאל לסיפור עקדת  

עוד בטרם העלאת הצעות ספרותיות שונות, בדבר 'עקדת ישמעאל'  –(. לפי הבנתנו, גם דמיון זה 118עמ'  בראשית,)

נובע בראש ובראשונה מהעובדה שגם סיפור העקדה הוא סיפור של יציאה לדרך, וככזה, אף הוא בנוי  –וכדומה 

 בהתאם לאותן קונבנציות.
40

( שמציין את העובדה שישמעאל אינו נקרא בשמו אפילו פעם אחת בפרק, 403עמ'  מלאכת הסיפור,שווה וייס )ה  

"המספר בדברו על ישמעאל מכנה אותו בכינויים שונים, ובכל פעם בהתאם להתייחסות השונה שבה  -אלא כלשונו 

הגר המצרית. בעיני אברהם הוא: בנו.  מתייחס אליו אותו סובייקט שבקשר אתו מדובר בו. בעיני שרה ישמעאל: בן

בעיני הגר הוא: הילד, בעיני אלוהים הוא אשר הוא: הנער". נראה כי השימוש בכינויים אלו, וההימנעות מציון שמו 

המפורש, נועדו לא רק לצורך ביטוי היחס השונה הקיים בין הדמויות השונות לבין ישמעאל, כי אם גם, כאמור, לצורך 

 ל מחבר הסיפור: להעצים את דמותו של יצחק, במקביל לצימצום דמותו של ישמעאל.ביטוי שאיפתו ש
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שבסופו  ,)פס' יד( ויתן..." ויקח... "וישכם... - וממתנות מקדימותפעולות רצף  )פס' י( /  "גרש" -

  . )שם({ "ה  "וישלח   - המתחייבתמגיעה גם הפעולה 

פעולת שמש לתיאור פועל המשם הההבדל ב , מתוך מגוון ההבדלים שציינו,מעניין במיוחד אולם

אברהם משתמש בפועל 'לשלח'. שמשתמשת בפועל 'לגרש' בעוד  שרהההוצאה מהבית, כאשר 

המשמעות המעשית של הפועל 'לשלח' היא לגרום למישהו לצאת יציאה פיזית ממקום כלשהו, 

אולם המשמעות הרעיונית שלו נחלקת לשתי משמעויות שונות בתכלית, עד כי לעתים לא ניתן 

   להכריע באיזו משמעות עלינו לבחור:

 כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה  - בתקבולת , כגון)בכפייה( שמש לתיאור 'גירוש'לעתים מ"

 כד(; -ויגרש את האדם" )ג, כג "וישלחהו ה' אלהים... - יגרשם" )שמ' ו, א(, וכן

 וישלח יצחק את יעקב פדנה ארם" )כח, ה(,  - , כגון)מרצון( 'ילוחולעתים משמש לתיאור 'ש"

  41יש לנחלתו" )יהו' כד, כח(."וישלח יהושע את העם א - וכן

האם  :יכולת הכרעה בשאלה נעדר את הקוראשאיר מ ,תיוכפל המשמעוהשימוש בפועל הסובל את 

או  ?ידי אלוהים-לפי הוראותיה של שרה וכפי שנצטווה על ,למעשהפעל, אברהם גירש את הגר ו

  ?שילח אותה לדרכה -סירב לגרשה, ובמקום זאת  שמא

 

יכולת  המשאיר את הקורא חסר כפל משמעות נוסף, ללצד שאלה עקרונית זויתכן שיש להתייחס, 

ללשון החוק  דומה, באת הגר כאדון המשחרר את אמתו משלחהאם אברהם  :גם בשאלההכרעה 

כבעל המגרש את  ,לחילופין ,או ?כז(-" )שמ' כא, כוישלחנו"וכי יכה איש את עין עבדו... לחפשי  –

 ציוויהמ 42?כל ימיו" )דב' כב, יט( לשלחהולו תהיה לאשה, לא יוכל " –ללשון החוק אשתו, בדומה 

לא ניתן לומר לשילוח זה, מה ש ההתייחסותה של, ברורה )פס' י( הזאת" האמה"גרש  - של שרה

אינו שבע רצון משילוח אמתו מחד, כפי מתואר כמי שהוא התייחסותו של אברהם. שכן ל בנוגע

 מתואר כמיגם  בה בעתאך , " )פס' יב(אמתךיניך על הנער ועל "אל ירע בע - אליו מדברי ה'שעולה 

"ויתן  -העובדה שהמספר מכנה אותה בשמה מ , כפי שניתן אולי להסיקמאידך משלח את אשתוש

 " )פס' יד(.הגראל 

 

                                                 
41

( שמצביעה על שתי המשמעויות המנוגדות שניתן לייחס בשפה העברית למילה 26עמ'  בראשית,ראה עמוס )  

 'לשלח'.
42

 –ת זו, ר' יהושע משמעובהתאם ליח, ב( דורש,  " )שמ'שלוחיהאחר " את צפורה בתו לקיחתו של יתרו תיאוראת   

"מאחר שפטרה הימנו בגט. נאמר כאן שלוח ונאמר להלן שלוח, מה שלוח האמור להלן בגט אף שלוח האמור כאן גט" 

 )יל"ש רסח(.
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 אי בהירות בנוגע לאופי היציאה לדרך:

ופי היציאה חס לאבילחוסר הבהירות  ביטויאי יכולת ההכרעה בשאלת הגירוש או השילוח, היא 

האם  :בסיפורים רבים מתחבט הקורא בשאלה .א אחד ממאפייני הז'אנרלדרך, חוסר בהירות שהו

או שמא בורח כשפניו  על מנת להגיע למקום כלשהו? – יוצא לדרך יוצא כשמגמת פניו קדימהה

 אפשרויות הניצבותשתי הדרך כלל ברור, בבכאשר  ?על מנת להתרחק ממקום כלשהו – לאחור

, לעומת זאת ,. כאןהגיבורכי היציאה היא ביוזמתו של  ,)יציאה יזומה או בריחה( בפני הקורא

או שמא מגורשת  דימה?כשפניה ק –וגל להכריע האם הגר משולחת לדרכה הקורא אינו מס

ברור כי היציאה אינה )שילוח או גירוש(  האפשרויותבשתי  ? כאשרכשפניה לאחור – ממקומה

    43.וזמת משלחיהביביוזמתה, כי אם 

 

 הכנות מעשיות:

מובן שיציאה לדרך כרוכה בהכנות מעשיות כדוגמת הצטיידות במזון ובשתייה, ואף על פי כן 

לא קשה להבין מדוע  44תיאורים של פעולות אלה. מופיעיםבמרבית סיפורי היציאה לדרך לא 

ד גם מובנות מאליהן. אך בד בב ,מחברי הסיפורים לא ראו צורך לפרט פעולות שהן אמנם נדרשות

כדוגמת תיאור פעולותיו של אברהם  ,תיאורים מעין אלה מופיעיםיחד עם זאת, במספר סיפורים 

"ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר..." )פס' יד(. העובדה שתיאורים  -ה בסיפור זהמצייד את הגר 

 קבועים כיביםר אינם רכיבים אלולמסקנה כי  מובילה ,יחסיתנמוכה  שכיחותאלו נמצאים ב

כאשר מחבר סיפור כלשהו נדרש לתיאור פעולות מעין  מכך משתמע כי. ז'אנרהמאפיינים את ה

  וע בחר לעשות כן דווקא בסיפור זה?מד :אלה, עלינו לשאול את עצמנו

רהם, ויחד של אב פעולותיובתיאור  המחברלבטא מה ביקש  בוודאות לומרבסיפור שלפנינו,  ,קשה

 שדנו בה זה עתה: בסוגיהיה , תלוכאן זהה מוטיבההופעתו של משמעות בנת נראה כי ה עם זאת

כמי או שמא  ?)כשמגמת פניה לפנים( לדרכה הגר משלח אתיש לראות את אברהם כמי שהאם 

                                                 
43

 -חוסר בהירות דומה מופיע בסיפור היציאה מגן העדן, יציאה שנכפתה אף היא על האדם. בשלב ראשון נאמר   

)שם, כד(. פעולת השילוח מתייחסת לשילוח האדם כשמגמת פניו לפנים,  "ויגרש" -)ג, כג(; ולאחר מכן  "וישלחהו"

על מנת "לעבד את האדמה" )שם, כג(, בעוד פעולת הגירוש מתייחסת לגירוש האדם ממקום הימצאו, ובשל כך יש 

 "לשמר את דרך עץ החיים" )שם, כד(, שמא יבקש לשוב לאחור. 
44

עמ'  הציונים הטופוגראפיים,להתייחס באופן דומה, וראה בעניין זה אמית )גם להעדרם של תיאורי טבע ונוף יש   

 (.7עמ'  טונימי ומטאפורי,ימ( וגרסיאל )16 - 15
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תיאור פעולותיו כי  לומר ,מצד אחדניתן,  שכן 45?)כשמגמת פניה לאחור( ממקומה מגרש אותהש

 זופרשנית ולבנו. בדרך  פילגשול אברהם ועל מידת דאגתו לשל אברהם נועד ללמד על הגינותו ש

היה  ,שאילו היתה הולכת בדרך ישרה -"ותלך ותתע  - בפרשו את המילים אתר( )על הרשב"ם בחר

המתבטאת בכמות המים  ,של אברהם דאגתומספיק לה חמת המים שנתן לה אברהם עד המלון". 

שעיקר  יתכן מצד שני, ;לדרכה הגר את משלחהבנה כי אברהם ה תואמת את, המספיקה עד המלון

להדגיש כי אברהם מקבל את ציוויה של  נועד ,בתיאור פעולותיו של אברהם ,מגמתו של המחבר

באמצעות העובדה  תמובע מגמה זועל אמתו ובנה המגורשים המדברה.  ,למעשה ,מוותרשרה ו

גם את אולי ו – האדםביותר של  והפחותים שהם הצרכים הבסיסיים –והמים  לחםגם את הש

. בעל ואב הדואג דאגה אמיתית לבני של הגר)פס' יד( אברהם "שם על שכמה"  46,עצמו ישמעאל

חיים או נער מלווה לנשיאת הציוד ולשמירת ביטחונם בדרך. מסר -עניק להם בעלמשפחתו, היה מ

" )פס' יד( ילדואת ה ויקח... וישכם אברהם בבקר" - ידי השוואת הפסוק-על ,בין השאר ,זה מועבר

 - נאמר יצחק בנו קוד אתשל אברהם לעיציאתו ב: יציאה לדרך יםהמתאר יםאחר יםעם פסוק

עת משה בשל יציאתו בו ,)כב, ג( "ואת יצחק בנו ויקח... ויחבש את חמרו וישכם אברהם בבקר"

 את מטה ויקח משה ...וירכיבם על החמר ואת בניומשה את אשתו ויקח " - נאמר שיבתו מצרימה

אותו ש מטה האלוהים האלהים בידו" )שמ' ד, כ(. תיאור יציאתו של משה מחלק באופן ברור בין

בכיוון דומה, אם כי  47מרכיבים על החמור. אותםידה לדרך שצו , ילדיםאישה לוקחים ביד, לבין

לפי שהיה  ,ולא כסף וזהב –"לחם וחמת מים  - את המילים )על אתר( מפרש רש"יבאופן אחר, 

 48ל שיצא לתרבות רעה".שונאו ע
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לצד הדיון בשאלת אופי יציאתה לדרך של הגר )שילוח או גירוש(, הצגנו גם את הדיון בשאלת יחסי אברהם   

ור פעולותיו המעשיות של אברהם, עשוי לתמוך בהבנת המשלח והגר המשולחת )אדון ואמה או בעל ואישה(. תיא

 יד(. -"כי ימכר לך אחיך העברי... לא תשלחנו ריקם" )דב' טו, יב –יחסיהם כיחסי אדון ואמה, בהתאם לציווי 
46

 ראה הערה הבאה.  
47

(, 99עמ'  ת,בראשי(, אלטר )155עמ'  בראשית,(, שפייזר )228עמ'  בראשית,ראד )-(, פון323עמ'  בראשית,סקינר )  

( ורבים נוספים, דנים בשאלה: האם גם את ישמעאל שם אברהם על שכמה של הגר? לאור 118עמ'  בראשית,עמוס )

העובדה שהפסוק סובל גם את התשובה החיובית וגם את השלילית. הקושי הקיים לכאורה בתשובה החיובית, נובע 

של המקור הכוהני אשר "'שתל'... כרונולוגיה לתוך  מגילו המבוגר של הנער. יש שייחסו קושי זה לצורת העבודה

עמ'  אגדות,עשרה הנישא עדיין על כתפי אמו" )כך גונקל, -האגדות" ויצר "סתירות משונות למדי: ...ישמעאל בן השש

זו, הוביל להתעלמות כמעט מוחלטת  –אולי מעט טכנית  –(. למרבה הצער, נראה כי ריבוי העיסוק בשאלה 113

 עותית לא פחות: האם את תיאור פעולותיו של אברהם יש לדרוש לשבח או שמא דווקא לגנאי?  מהשאלה המשמ
48

(, שמניחה 118עמ'  בראשית,התחבטות דומה בשאלת כוונתו של המחבר ניתן למצוא בדבריה הרגישים של עמוס )  

לתיאור גמילתו של כי תיאור הלחם והמים מצביעים אמנם על דאגתו של אברהם, אך מתקשה להתעלם מהנגדתם 

 יצחק בעשיית "משתה גדול" )פס' ח(. 
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 פרטי היציאה לדרך:

בדומה לפעולות ההכנה המעשיות המקדימות את היציאה לדרך, גם פרטי היציאה לדרך עצמה, 

יוזכרו רק במקרים בהם תיאור זה מעביר לקורא מידע שהוא מעבר לתוכנם של פרטים טכניים 

מדוע נזכרת העובדה שאברהם  :בסיפור גירושה של הגרנראה, לאור זאת, שעלינו לשאול  49אלה.

שני הכיוונים הפרשניים שהוצעו בעניין הקודם בבוקר לצייד את הגר ולשלחה? נראה כי משכים 

, כי תיאור ההשכמה שהוצעתקפים גם בעניין זה. ניתן להסביר, בהמשך להסבר הראשון 

מקום המוקדמת נועד לומר אף הוא כי אברהם מקדים לשלח את הגר על מנת שתספיק להגיע ל

השכמה הכי  ,שהוצע, בהמשך להסבר השני הסבירל ,לחילופין ,ניתןהחשיכה. לפני רדת  מבטחים

, כפי מבלי לדחות את ביצועה נכונות וחריצות לביצוע פעולה מסוימת אופיינית לתיאור מוקדמתה

נזדרז  –"וישכם  -ו של אברהם ביציאתו לעקוד את בנו את תיאור השכמת)על אתר(  רש"ימפרש ש

את ציוויה  קבלתו של אברהםאת בסיפור הנוכחי זה  ביטוי מתאר, באותו אופן .מצוה" )כב, ג(ל

 .  וח הגר שפחתולישלואת הזדרזותו , של שרה אשתו

 

 יט(-התגלות )יז

סצנת ההתגלות בסיפור זה שונה באופן מהותי מסצנת ההתגלות בסיפור בריחתה של הגר, כאשר 

, כפי מתו השונה של מחבר הסיפור. הגר מופיעה בסצנה זושוני זה נועד אף הוא לשרת את מג

כמתווכת בלבד בין מלאך לא כמי שההתגלות מופנית אליה כי אם  ,שמתברר מסופה של הסצנה

 . , כפי שיפורטאלוהים לבין הנערה

 

 ומרכיביה: )של האם( תוכן התפילה

 לדרך את יציאתה של הגר ,מרובים תוך שימוש בפעליםבפירוט,  ז מתארים"ט-2ד"פסוקים י

 להותשא את ק ותשב... ותלך ותשב... ...ותשלך "ותלך ותתע... -שם  אופן התנהלותהאת בייחוד ו

בהיותו בדרך  של יעקב בכייולתיאורו של הושע את תפילה, בדומה ביטוי לכ משמש בכייה. "ותבך

-בטקסטים חוץ וגם 51הלים,גם במזמורי ת – הבכי מופיע 50יב, ה(."בכה ויתחנן לו" ) –( ?)בפנואל

                                                 
49

ט(, כאשר עיסוק זה נועד להסביר את -כגון בסיפור פילגש בגבעה שם יש עיסוק רב בשעת יציאתם לדרך )שופ' יט, ה  

עצירתם בדרך ואת התלבטותם בין לינה ביבוס ללינה בגבעה. אגב הערה זו, יש לציין כי יתכן שגם בסיפור פילגש 

בית "ואת  –גבעה ישנו ביטוי למוטיב ההגעה למקום מקודש במהלך מסע. ביטוי זה מופיע בתשובתו של האיש הלוי ב

אני הולך', גירסה שמועדפת  ביתי'ואת  -אני הלך" )שם, יח(. אי הבנתו של מוטיב זה, הוביל אולי לגרסת תה"ש  ה'

 (.292עמ'  שופטים,ספר ידי חוקרים שונים, כגון אמית )-על
50

רבים עסקו בנבואתו של הושע, תוך ניסיון לזהות את האירוע הספציפי שבו מדובר, את הדמות שאליה מיוחס   

עמ'  הושע,( ודניאלס )59 – 58עמ'  בכי יעקב,(, בנטצן )95עמ'  הושע,ניברג ) הבכי ואת תפקידו של הבכי. ראה למשל



 62 

כזו , וכ' לאלפנייה'ל משמשת כביטויכפעולה טקסית ש - 52העוסקים בדמויות שונות מקראיים

 מקדימה את התגלותו ואת התערבותו המסייעת. ה

המספר,  שאנו מתבקשים ללמוד מפעולתו שלתפילתה עוסק בבקשתה לשמירה על הילד, כפי תוכן 

שמירתו של הילד  )פס' טז(." אמרה: אל אראה במות הילד "כי -מחשבותיה  בפנינו את החושף

  דאגה לצרכיו הפיזיים.הבאמצעות  תבוא לידי מימוש

 

 כרכיב היוצר תפנית בסיפור: 'תפילת הדרך'

"וישמע  - ז ואומר"המסתיים בתיאור בכייה של הגר, כאשר מופיע המספר בפסוק י ,בשלב זה

ואיננו  53שתיכף נשמע את המילה 'הגר', כשומעים,קוראים, או " ברור לנו כ...אלהים את קול

זוהי נקודת  54דווקא. עובדה שאלוהים שומע את קול "הנער"נוכח הלים יכולים להישאר אדיש

 בסיפור. המשמעותית ביותר מפנה ה

הדמות המרכזית של סיפור היציאה לדרך, הפועלת באקטיביות רבה,  מלהיות באחת הגר הופכת

. תפנית זו, בדמות הגיבור, "הנער" –הגיבור ה'אמיתי'  עומדת לצידו שלה ,להיות הדמות המשנית

בתואר  פסוקים( השיבחמפעמים  חמשמודגשת גם באמצעות השימוש המרובה מכאן ואילך )

מעמדה ב לשינוי משמעותי , לפני סצנת ההתגלות,לצפות יכולנואם  'נער', שהוא כינויו של הגיבור.

                                                                                                                                            
האירוע המדובר הוא המאבק בפניאל )ולא המפגש עם  לא ניתן כמובן להכריע בשאלות אלו, ובכל זאת נראה כי (.43

עשיו, כמו גם לא ההתגלות בבית אל(, כי את הבכי יש לייחס ליעקב )ולא למלאך(, וכי בכי זה נועד לבטא את בקשתו 

   של יעקב לשמירה ולהגנה.
51

" )שם, ט( המקביל ייקול בכ" -"בדמעתי ערשי אמסה" )תה' ו, ז(, ובייחוד בצירוף  –למשל בדברי בעל המזמור   

 " )פס' טז(.קלה ותבך"ותשא את  –לצירוף כאן 
52

 נבואות,( וקמנהובר )67 – 66, 57 – 55עמ'  מסורת,שבוכה לפני האלים ונענה, ראה גיטרבוק ) סין-המלך נרםכגון   

אצל  הבוכה בפני האלה אישתר ומתפלל בעניין הפלישה מעילם ונענה, כפי שמופיע אשורבניפל(; 39 – 38עמ' 

שבוכה בחדרו לאחר מות אשתו וכל  המלך כרת(; 200עמ'  פשר,ידי אופנהיים )-( ונדון על451עמ'  ,ANETפריצ'ארד )

 כירתה,( וגרינשטיין )96 – 75עמ'  אלים,בניו, ואל מתגלה אליו בחלומו. תעתיק ותרגום של האפוס נמצא אצל אמיר )

( וקקו 42עמ'  החלום במקרא,בכייו של כרת, ראה למשל ארליך )(. רבים העירו על האופי הריטואלי של 48 – 9עמ' 

שבוכה על מצבה הקשה של מצרים נוכח פלישת סנחריב, וזוכה לדברי עידוד מפי האל  והמלך סתי(; 105עמ'  חלומות,)

 (. 141ב,  היסטוריה, הרודוטוס,בחלומו )לפי 
53

(, שבשלב זה בכלל לא נאמר כי הנער בוכה אף 100עמ'  בראשית,בין השאר בשל העובדה, שעליה מצביע אלטר )  

 הוא.
54

ביטוי לטענה כי סביר היה לצפות שאלוהים ישמע את בכייה של הגר, וכי בתיאור שמיעת אלוהים את בכייו של   

'וישא את קלה ויבך' כתחליף לגרסת  -קיים גורם ההפתעה, ניתן למצוא בגירסה הקשה המופיעה בתה"ש  -הנער 

-קלה ותבך" )פס' טז(. גרסת תה"ש קשה, לאור העובדה שהגר היא הנושא של שני הפסוקים )טו נוה"מ "ותשא את

( מוסיף לגרסת 323עמ'  בראשית,טז(, ואין זה מדרכו של המקרא להחליף נושא מבלי לציין זאת במפורש.  סקינר )

מעלה  -אולי בשל קושי זה  –( 262עמ'  תרגום,תה"ש את המילה 'הילד', כלומר 'וישא )הילד( את קלה ויבך'. ציפור )

"ביוונית אי אפשר להבחין, אם הפעלים 'זעק'  -את האפשרות שהמילה 'הנער' או 'הילד' היא משנית, כיון שלטענתו 

 ו'בכה' הם במין זכר או נקבה, ויתכן שהמתרגם התכוון לנוסח 'ותשא את קלה ותבך'".    
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במהלך בסיפור הבריחה,  - פחה מצרית לאשת אברםמש   - מדהבדומה לשינוי שחל במע, של הגר

: כשבראשיתו של הסיפור בהחלפת אדוניה מסתכם במעמדהשינוי הסצנת ההתגלות מתברר ש

  .בנה ישמעאל ובסופו היא משרתת את ,אברהם ושרה משרתת את היא

גם עקבותיו אלוהים, ובידי  שאינו נשמע על - באמצעות תיאור בכייה כאמור, ,נמסרזה מפנה 

   55נשמע על ידינו כקוראים. שאינו - תיאור צימאונה

 ידי האלוהים. ובעניין זה מאלפים דבריו של שד"ל-נשמע עלבניגוד לקולה שלה,  ,קולו של הנער

באופן מכוון ענינו עשה בקשתו".  'שמע אל קולכך כתוב אל קול, ולא את קול, כי '"ולפי - )על אתר(

בין  יוצר הבחנהובכך  ,קולו של הבן שנשמעבין ל ,ל האם שאינו נשמעהמחבר בין קולה שמנגיד 

ת בדרגת אמה, שרק אדוניה שנשאר - מתפילה. הגריוצא מבכי סתמי לקול שיוצא מבקשה, קול ש

 - אינו עבד, , לעומתהפלל. בנהלהת ,כביכול ,אינה יכולה ממילאאינה בת חורין ו -מתחלפים 

קולו  וממילא –וי אשימנו כי זרעך הוא" )פס' יג( בן האמה לג"וגם את  - כדברי אלוהים לאברהם

 56.ידו-על נעניתאף ו ידי אלוהים-על נשמעתהוא ביטוי לתפילתו, ש

שמשתקפת,  )סיפור הגירוש( להגר בסיפור השני )סיפור הבריחה( האבחנה בין הגר בסיפור הראשון

אלוהים שומע אל בעובדה ש כפי שמודגש -שבינה לבין בנה  המהותי ההבדלבראש ובראשונה, ב

 מלאךבאה לידי ביטוי גם בעניינים נוספים, וביניהם: בכך ש – אל עוניה שלה במקום קולו שלו

ם"; שדבריו עוסקים בנער ובזרעו ולא בזרעה; שהגר "מן השמי - אלוהים מדבר איתה מרחוק

קום ומ באר המיםש 57סיבית שאינה מדברת ואינה קוראת בשמו של ה';אמופיעה כמשתתפת פ

בנה, בתחילה במילוי  רק לצורךהגר שם  - גם לאחר ההתגלותשההתגלות נשארים באלמוניותם; 

)פס' כ(  "הנער"אלוהים בעזרו של  אפילושעבורו; ו אישהמים כדי להשקותו ובהמשך במציאת 

 דווקא.

 

 

 

                                                 
55

ור עוסק רק בסכנת חייו של הילד, ולא בסכנת חייה שלה. בהמשך על אף שכלים "המים מן החמת" )פס' טז(, הסיפ  

לכך, גם בשעה שהיא ממלאת את החמת מים, מסופר רק על השקיית "הנער" )פס' יט( ולא על השקייתה שלה את 

 עצמה.
56

 אל" -קול הנער', במקום גרסת נוה"מ  את'כי שמע אלהים  -בשומ' ובמספר כתבי יד של נוה"מ מופיעה הגירסה   

לתפילתו  -בהתאם לקונבנציה  –קול הנער" )פס' יז(. לפי הבנתנו, מחבר הסיפור מבקש לדמות את בכייו של ישמעאל 

קול" במשמעות של 'נענה לזעקתו', שהיא גם משמעותו של  אלשל היוצא לדרך, ולכן בוחר במכוון להשתמש בביטוי "

 , יא(. עניך" )טז אל"כי שמע ה'  -הביטוי המקביל בסיפור המקביל 
57

שסבורה כי ההבדלים שבין ההתגלות בסיפור זה להתגלות בסיפור הקודם, נועדו  (120עמ'  בראשית,ראה עמוס )  

 לצייר את ההתגלות הנוכחית באופן אירוני. 
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 ומרכיביה: הנער()של  תוכן התפילה

 "ויכלו המים מן החמת" )פס' טו( - התוכן בקשתו של ישמעאל, כפי שמשתמע מתיאור המצוק

"ויפקח אלהים את עיניה..." )פס' יט(, מתמקד בדאגה לצרכים  - ומתיאור היענותו של אלוהים

 רעבים "תעו במדבר... - זתועה במדבר, כפי שמתואר בתהלים קאדם ההפיזיים החיוניים ביותר ל

 ,כמובן ,מופיע ליכה בדרךוקה הפיזית הנילווית להביטוי למצ .ה(-)פס' ד גם צמאים..."

"ונתן לי לחם לאכל ובגד  - יעקב ו שלדבריכגון ב דמויות נוספות היוצאות לדרך, של יהןבתפילות

בנוסף לדאגה המענה האלוהי, אולם  58, יונה ואחרים.אליהובתיאור מצוקתם של ו, ללבש" )כח, כ(

"כי לגוי גדול אשימנו" )פס'  - ברכת הזרעאלה, כולל רכיבים אופייניים נוספים:  מיידיים לצרכים

 - מאויב לשמירתו והגנתו"ויהי אלהים את הנער" )פס' כ(; ואולי אף רמז  - ליווי אלוהי 59יח(;

 "ויהי רבה קשת" )שם(. 

כי לשער  ניתןנעדר מסיפור זה.  -הבריחה המופיע בסיפור  השיבה הביתה, – סףמרכיב מרכזי נו

הרגיש היעדרו של מרכיב זה, זמננו שכלל אינו מבחין ב מקורא בן קורא בן תקופת המקרא, בשונה

 שכן המחבר לסיים את סיפורו בהשמטה זו,בשל כך בחר דווקא היטב בחסרונו. ניתן להניח כי 

ו את שיבת מאשר להשמיט שהוא מבקש להעביר בסיפורו, רעיוןיותר ל ברורביטוי קשה לחשוב על 

 פארן" )פס' כא( במדבר"ם נשאר כי א ,את אביוישמעאל אינו שב לרשת  ישמעאל לבית אביו. של

  60לגוי גדול. להיות שם

 

ום חייו בפסוקי סי אם אינה בהירה דיה בסיפור זה, מוסיפה להתבהר ,מגמת הרחקתו של ישמעאל

הסמוכים אליהם. פסוקים  יח(-)שם, יב ולדותיו של ישמעאלתובפסוקי יא( -של אברהם )כה, א

מתוך היכרות עם שני סיפורי יציאתה לדרך של  תבו, כך ניתן להניח,פי תוכנם ולשונם, נכ-עלאלו, 

  :הגר, ומתוך שאיפה לבסס ולקבע את מגמותיו של הסיפור השני

 אברהם מתנות,  נתן "ולבני הפלגשים... - בני הפילגשים ם המוחלט שלשילוח תיאור

ליצחק"  לו אשר כל"ויתן אברהם את  - משמעית-לאחר האמירה החד ,..." )שם, ו(וישלחם
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 .165 – 164ראה דיון בעניין בעמ'   
59

 גדול אשימך שם" )מו, ג(."כי לגוי  –ברכה זו מופיעה באותה לשון בדיוק שבה מתברך יעקב במסעו מצרימה   
60

מתגשם לעתים  -שהוא מרכיב מרכזי בסיפורי הז'אנר, ועם זאת אינו מופיע בסיפור זה  -יש לציין כי מרכיב השיבה   

לאחר זמן רב. במקרים אלו, השיבה מגיעה לידי מימוש במסגרת סיפור יציאה לדרך נוסף, שניתן למעשה להתייחס 

כך ניתן למצוא: בסיפור יציאתו של יעקב מבית לבן, שאינו כולל מרכיב שיבה, כיון אליו כ'סיפור שיבה'. דוגמאות ל

"והשבתיך" )כח, טו(; ובסיפור  –שהוא כשלעצמו מהווה ביטוי להבטחתו של אלוהים ליעקב עוד ביציאתו מביתו 

טוי להבטחתו של יציאתם של בני ישראל ממצרים, שאף הוא אינו כולל מרכיב שיבה, כיון שהוא כשלעצמו מהווה בי

 "ואנכי אעלך גם עלה" )מו, ד(. סיפורים אלו יידונו בהרחבה בהמשך. –אלוהים ליעקב עוד בירידתו למצרים 
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אל  ויתן"... - בסיפור השני באותו האופן שבו מתואר שילוחה של הגר וישמעאל בנה ,)שם, ה(

 " )פס' יד(; וישלחההגר...

  ,על פני מצרים באכה מחוילה עד שור אשר  וישכנו" - ישמעאל כנם של בנימשמקום כמו כן

ברכת בה הגר בסיפור לברכה שמת , מתואר בהתאםנפל" )כה, יח( על פני כל אחיו, אשורה

 - אולם בתוספת מיקום גיאוגרפי מפורט ," )טז, יב(ישכן ועל פני כל אחיו" - הראשון

61שאינו משאיר מקום לספק בהתייחס לאי ישיבתם בארץ כנען; - אשורה" "מחוילה...
 

  ,ניתן  ,זה עתה משני העניינים שציינושאינה נופלת  בעל משמעות סימבולית, יטויבולסיום

. "עם באר לחי ראי" )כה, יא( - אודות ישיבתו של יצחק , לכאורה,בתיאור התמיםלמצוא 

קשה לחשוב על ביטוי חזק יותר לטשטוש מגמותיו של הסיפור הראשון, מאשר לתאר דווקא 

או , ראייתה את האל הרואה אותהמקום ההתגלות להגר, מקום ב את יצחק כמי שיושב

  62.63הנראה אליה

 

 ויו:היפרדות הגיבור ממלו

לתו שם מתרחשים, ברבים לאורך העבודה נראה כי הגעת הגיבור למקום מקודש ותיאור תפי

רבים מודגשת  לאחר תיאור היפרדותו של הגיבור ממלוויו למסע. בסיפורים מסיפורי הז'אנר,

לאחר  ם המחודש, של הגיבור ושל מלוויו, המתרחשבאמצעות איחוד היפרדותו של הגיבור

יש להתייחס אליו כאחד  לאור שכיחותו הגבוהה של מוטיב זה, נראה כי הופעתה של התפילה.

  64המאפיינים את הז'אנר, והוא יידון בהרחבה במסגרת סיפור בריחתו של אליהו. וטיביםהמ
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כמובן בתוספת המצלול המשותף של המילים "שור", "אשר", "אשורה"; וכפילות הביטוי  –הפירוט המוגזם הזה   

( להניח כי הפסוק משובש, וכי הוא מכיל כפילות מיותרת בתיאור 20עמ'  קומפוזיציה,הוביל את ולהאוזן ) –"על פני" 

"באכה אשורה",  -'באכה שורה' שובש ל -( טען כי התיאור המקורי 134עמ'  טעות כתיב,המקום הגיאוגרפי. דליטש )

 ( שמציג, בהקשר אחר, את166 – 165עמ'  מסע,". והשווה קלאי )כה"בא -בשל הכפלת התנועה האחרונה של התיבה 

"ראוי לציון שישמעאל בן  –( 166נישולו של ישמעאל מארץ כנען והתחומים הסמוכים לה, כפי שהוא מדגיש )בעמ' 

 אברם והגר המצרית, הנווד, מצוי מחוץ לתחום בכל המובנים".
62

 ( שדן בהבדל שבין האל ה'רואה' לזה ה'נראה'. 1ובהערה  183עמ'  בראשית,ראה דרייבר )  
63

( מחלק בין הפסוקים הראשונים המופיעים בתיאור סיום חיי אברהם בפרק כ"ה 248עמ'  ,אברהםואן סיטרס )  

ו( ששייכים, לטענתו, למסורת המתייחסת ליצחק כאחד מאבות האומה, לבין הפסוק המסיים את הקטע )פס' -)פס' א

בפרק כד. הוא  המשתקפת –שאינה מזהה את יצחק כאחד מאבות האומה  –יא( ששייך, לטענתו, למסורת המקבילה 

מבהיר כי אינו מסוגל להוכיח את הטענה הזו, אולם נראה כי היא נובעת מתיאור ישיבתו של יצחק בבאר לחי ראי, 

"מבוא באר לחי ראי" )פס' סב(. גם מבלי להיכנס לשאלת מועד חיבורו של פרק כ"ד  -בדומה לתיאור ביאתו בפרק כד 

ו( לאחריתו )פס' יא(, -לחלק בין ראשית הקטע )פס' אאין בבירור כי  )שמקובל לראות אותו כפרק מאוחר מאד(, נראה

 וכי זו כמו זו מהוות המשך אחיד לרצף העלילתי העוסק בירושתו הבלעדית של יצחק את אברהם אביו. 
64

 ובהערות שם. 272 - 271בעמ'   
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ממילא לבדו, כגון בסיפור בריחתה של הגיבור מוטיב זה נעדר כמובן מאותם סיפורים שבהם מצוי 

שמוביל לתיאור היפרדותם  מצבהגר מגורשת עם בנה,  ,ת זאתלעומבסיפור זה, הגר בפרק טז. 

"ותשלך את הילד תחת אחד השיחם" )פס' טו(.  –האחד מן השני המופיע לפני סצנת התפילה 

לאחר השלכתו היא ממשיכה ללכת אל המקום אשר בו קורא לה "מלאך אלהים... מן השמים" 

דווקא,  אלוהים שומע "את קול הנער" )שם( אנו מתבשרים כי )פס' יז(. אולם בסיפור ייחודי זה

"כי שמע אלהים אל קול  -כפי שמודגש בדברי המלאך  )של הנער(, ממקום הימצאותו שלו ואף

  הנער באשר הוא שם" )שם(. 

 מבנה לאחר תיאור יציאתם המשותפת לדרך, ולפני תיאור המפגש עם המלאך. ,אם כן ,הגר נפרדת

"קומי שאי את הנער  –המלאך  מציוויו של עולהדש, כפי שומחהבסיום המפגש מתואר איחודם 

אולם  "ותשק את הנער" )פס' יט(. –והחזיקי את ידך בו" )פס' יח( וכפי שמתואר בדברי המספר 

האם  –במסגרת מאמציו של המחבר להפחית מדמותה של הגר, הוא משאיר אותנו עם הספק 

 –תגלות אליה? או שמא להיפך להשארתה לבדה בשעת הה היפרדות הגר מישמעאל נועדה

     65שלו? לבדו בשעה שאלוהים שומע את קולו , של ישמעאל,נועדה להשארתו זו היפרדות
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( טוען כי התפקיד העיקרי 128 – 126עמ'  תאופניה,; לגירסה אנגלית, ראה 197 – 196עמ'  הסיפור התאופני,סברן )  

של המצג בסיפור התיאופני הוא "לבודד את הגיבור ממשפחתו, או מאנשים אחרים, כהכנה לקראת חוויה המתרחשת 

לרוב בבדידות". במסגרת זו הוא מסביר את בריחתה של הגר בפרק טז, ואת הרחקתו של ישמעאל בסיפור גירושה 

דות זו. אנו מתייחסים לתיאורי בריחתה וגירושה של הגר )כמו לתיאורים דומים (, כביטוי לבדי14בפרק כ"א )בהערה 

בסיפורים אחרים( כביטוי להיותם סיפורי יציאה לדרך. במהלך הדרך, במידה שהגיבור אינו מצוי לבדו, יינתן ביטוי 

סע, לתיאור בין תיאור היפרדות לטווח ארוך המבטא יציאה למ -למוטיב ההיפרדות. חוסר הבחנתו של סברן 

יוצר חוסר דיוק וכפילויות מיותרות. בראשית  -היפרדות לטווח קצר המבטא היפרדות לצורך המפגש עם אלוהים 

( הוא מדגים את העניין באמצעות סיפור יעקב, כאשר הוא מתייחס לפרידתו מבני משפחתו 196דיונו בסוגיה )בעמ' 

תו, לעומת זאת, הוא מזהה את בדידותו של יעקב בתיאור )כח, י( כביטוי לבידודו לקראת חלומו בבית אל. בשיב

הישארותו לבדו במעבר יבוק )לב, כד(, ולכאורה מתבקש היה להקביל בין פרידתו מבני משפחתו בשעת יציאתו 

לפרידתו ממשפחת לבן בשעת שיבתו?! אלא שפרידות אלו אינן ביטוי למוטיב היפרדותו של הגיבור, כי אם להגדרת 

ר יציאה לדרך. במידת הצורך, כאשר הגיבור אינו מצוי בגפו )שלא כמו בסיפור יציאתו מביתו(, יינתן הסיפור כסיפו

ביטוי להיפרדות זמנית לקראת הגעתו למקום הקדוש ולקראת פגישתו עם אלוהים. היפרדות זו תסתיים לאחר 

על רחל ועל שתי השפחות..." "ויחץ את הילדים, על לאה ו –סיומה של סצנת המפגש, כפי שמתואר מיד לאחר מכן 

 )לג, א(.      



 67 

 כג(-יט, יבבר' בריחת לוט מסדום ) פרק ג:

השזורים בתוך סיפורם של אנשים פרטיים, גם  ,רבים במקרא בדומה לתיאורים היסטוריים

סיפור הפיכתן של סדום ועמורה שזור בסיפורם של לוט וכל אשר לו. התיאור הניטרלי של הפיכת 

 כה(. -כדיט, הערים מופיע בשני פסוקים בלבד )

 

 חלוקה למרכיבים: – )בר' יט( סדוםסיפור הפיכת 

 אירוח המלאכים; יא:-א

 הבריחה מסדום;כג: -יב

 הפיכת סדום; כט:-כד

 המשך המסע; :1ל

 לידת מואב ובן עמי.לח: -2ל

 

 ,מופיע לאורך סיפורי אברהם כיורש פוטנציאלי בתיאור דמותו,את הדיון י להרחיב מבללוט, 

יורש מעמדו ככאבי האומה הישראלית.  בתפקידו להמשיך את אברהםשבסופו של דבר אינו זוכה 

 אברהם:מעמדם של בני ל עוד יותר מכךבן משק ביתו של אברהם, ומעמדו של דומה ל פוטנציאלי

 של ישראל אולם שאף אחד מהם אינו זוכה להיות אביהם –ישמעאל, בני קטורה ובני הפילגשים 

 . ראח יו של עםלהיות אב זוכה כל אחד מהם

ולעתים גם  - ערכיים של דמותו, כאשר בתחילתם של הסיפורים-ביל לתיאורים הדוזה מו ומעמד

כי הוא נוהג ממש כמנהגו של נוצר הרושם  - בתחילתן של סצנות שונות בתוך הסיפורים אודותיו

לא נותר לנו אלא להבין עד כמה מידותיו נחותות ממידותיו  עם התפתחות העלילה,אולם  אברהם,

 עד כמה הוא אינו ראוי להיות ממשיך דרכו. וממילא  ,של אברהם

, כפי שעולה שראשיתו בזהות מלאה בין אברהם ולוט ,ך בסיפור עזיבתם את חרן והליכתם לכנעןכ

וסופו במפח נפש  1,ה(-" )יב, דלוטאתו  וילך ...וילך אברם" - מתוך השימוש בלשון הזהה

                                                 
1
כאשר  ליכתו של לוט עם אברם בצאתו מחרן:בתיאור ה ,הקיימת לכאורה ,אולי יש בכך כדי להסביר את הכפילות  

אולם עד מהרה  ד( נועד ליצור השוואה בין האישים;" )יב, לוט ...וילך ...וילך אברם" - זכור הראשון של הענייןהא

כפי שלוקח  –הוא לוקח איתו  רק אברם יוצא לדרך. ביציאתו זואינם שווים, וכי למעשה  בקש המחבר לרמוז כי הםמ

 בראשית,קאסוטו ) גם את "לוט בן אחיו" )שם(. -( " )שם, הבחרן ואת "הנפש אשר עשו ,את שרי אשתו, את רכושם

( סבור, בניגוד להבנתנו, כי כבר בניסוחו של פסוק ד' נרמז ההבדל "שבין אברם לבין לוט: אברם הלך מפני 216עמ' 

שכך ציוהו ה' )וילך אברם כאשר דבר אליו ה'(, ולוט הלך רק מפני שהלך אברם )וילך אתו לוט(". לא ניתן כמובן 

בוודאות מה הייתה כוונתו של המחבר בהקבלת הליכתו של אברם להליכתו של לוט. יחד עם זאת, הצורה  להכריע

שבה מושווית הכנסת האורחים של אברהם )בפרק יח( עם מידת הכנסת האורחים של לוט )בפרט יט(, עשויה אולי 
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"רעים וחטאים לה'  דום שהםכאשר לוט בוחר לשבת עם אנשי ס ,איש מעל אחיו היפרדותםב

  מאד" )יג, יג(;

מותו של לוט כפי בהשוואה לד ,חתו של אברהם כפי שמצטיירת בפרק יוכך גם בהשוואת דמו

 שהוא מוקד ענייננו בשורות הבאות: ט,שמצטיירת בפרק י

 לקראתם לוט ויקם  וירא"... - נו נפתח בהשוואת מידת הכנסת האורחים של לוטסיפור

וישתחו  ...לקראתםוירץ  וירא"... - עם מידתו של אברהם ," )יט, א(רצהאאפים  וישתחו

אינה מאפשרת לו להיות  ,לגור בסדום ,של לוט אולם בחירתו המוקדמת 2" )יח, ב(.ארצה

המבקש  ,איש הזקן מהר אפריםהתנהגותו של ההתנהגותו למושווית ועד מהרה  ,כאברהם

הלוי להתעללויותיהם של אנשי גבעה )שופ' האיש  ו שללהוציא את בתו הבתולה ואת פילגש

  3;כד(-יט, כג

  ,בדומה לבעייתם  - לוט מושווה לאברהם גם בעניין המשכיות הזרע כאשרכמו כן

ֹארח להיות לשרה  חדל ,באים בימים ,זקנים" טיבית הגופנית של אברהם ושרה שהםהאובייק

כפי שהיא מנוסחת בדברי  ,ניתגם אצל לוט קיימת בעיה אובייקטיבית גופ -" )יח, יא( כנשים

" )יט, לא(. כדרך כל הארץעלינו  ואיש אין בארץ לבוא ,זקן"אבינו  - הבכירה אל הצעירה

מתפוגגת באמצעות תיאור השוני  ,בעייתם הדומה מבחינת ,אברהםללוט  ההשוואה ביןאולם 

ו נולד אצל אברהם הבעיה נפתרת באמצעים ניסיים ובנשהמהותי בדרך פתרון הבעיה. בעוד 

רציים משרה אשתו, אצל לוט הבעיה נפתרת באמצעים א -כפי שמודגש פעמיים )יח, ט, י(  - לו

    שכרות וגילוי עריות;מ ובניו נולדים לו כתוצאה להחריד

 הקבלת אמצעות לוט מושווה לאברהם גם בנושא התפילה, ובייחוד ב ,בהמשך למגמה זו

לתו של לוט לאי הפיכתה של צוער. בשני תפילתו של אברהם לאי השחתתה של סדום, לתפי

                                                                                                                                            
, בראשיתו של כל סיפור, להניח להצביע על ה'שיטה העיצובית' של המחבר. במסגרת ה'שיטה' הוא מוביל את הקורא

כי ניתן להשוות בין אברהם לבין לוט, על מנת להציג אותו כיורש פוטנציאלי. אולם ככל שמתקדמת העלילה, הקורא 

נדרש להבין עד כמה הבנתו הראשונית הייתה מוטעית, וממילא עד כמה לוט אינו ראוי לרשת את אברהם. לדיון 

 הסיפור,(, פולק )66עמ'  ,ספרות המקרא; 38 – 30עמ'  סדום,ות, ראה אלטר )במערכת ההשוואות שבין שתי הדמוי

( הטוען כי "מערכת שיטתית של הקבלה וניגוד ניתן למצוא גם בסיפורים על אברהם ולוט, בן אחיו", ושמעון 196עמ' 

 ( שעוסק בסוגיה בהרחבה רבה.328 – 267עמ'  הנגדה,)
2
 ( שדן בהרחבה בהשוואה הלשונית שבין שני הסיפורים.216 – 215עמ'  אברהם,ראה ואן סיטרס )  

3
( כי סיפור סדום נכתב 171 - 170עמ'  עיצוב,וגרינשטיין ) (378 – 365עמ'  סדום,של נידיטש ) השערתםבהתאם ל  

בהשראתו של סיפור פילגש בגבעה. אולם גם אם נניח כי דווקא סיפור פילגש בגבעה הוא זה שנכתב בהשראתו של 

לא נראה שהתנהגותו של  (,112 – 111עמ'  ,פרות המקראסכפי שמובא למשל אצל אלטר ) דום ולא להיפך,סיפור ס

( וכפי שניתן להסיק מהצעתו של 46 – 45עמ'  בראשית,לוט ראויה לשבח בעיניו של מחבר סיפורנו, כפי שטוען הרברט )

כעונש מידה כנגד מידה על כך שהוא מוכן היה  ( כי "בנותיו )של לוט( נהגו בו מנהג הפקרות448טור  לוט,ליונשטם )

 להפקירן למעשה מגונה". 
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לא ברור לחלוטין מלאכים, עד שהים לבין האנשים או הומכוון בין אל בלבול הסיפורים ישנו

 מתנפצת, בעניין זהגם  ההשוואה בין הדמויות,לוט. של של אברהם ו דבריהםמיהו הנמען ל

 תפילתם: ומד ברקעהבדל המהותי העהצגת הוגם ב, גם באמצעים עיצוביים - נונגד עיניל

אם נא מצאתי  אדני"... -אברהם  לדבריו שלהלא מוגדרת של הנמען  זהותו מבחינה עיצובית,

 - בזהותו הברורה של ה', כפי שמתואר ,, בהמשך הסיפורפתמוחל חן בעיניך..." )יח, ג(

 לוטלדבריו של  ת של הנמעןמוגדרהלא  זהותובעוד ש " )שם, כג(,ה'"ואברהם עודנו עומד לפני 

של  , גדלותומבחינה מהותית מוגדרת עד הסוף;בלתי  תנשאר ,יח( פס'" )אדני"אל נא  -

לא יומת "צדיק עם רשע"  רק כדי שחלילה ,אברהם ניכרת בתעוזתו ובמאמציו להצלת סדום

שימוש אמצעות הביחס למושא תפילתו, מודגש ב ,)יח, כה(. חוסר הנגיעה האישית של אברהם

, כפי נועדה להצלתו שלו לעומת זאת,תפילתו של לוט,  4."שם" המילה פעמים( על ששהחוזר )

 ...תדבקני נפשי... עמדי..." -י x :, באמצעות השימוש בסיומתלכל אורך התפילה ,שמודגש

 (. כ-יט פס'" )נפשי ...ומתי

 

 תוכן התפילה ומרכיביה:

תפילת 'נו להגדרתה כמביא אות עלילתי,ברצף ה ולא פחות מכך מיקומה ,מרכיבי תפילתו של לוט

 שני האישים. שכן הגדרה זו יש בה כדי להעמיק עוד יותר את הפער בין ., כפי שנפרט'הדרך

בהתאם  ,נביאבעד הצלתם של אנשים אחרים, היא אחד ממאפייניו של ה של אברהםתפילתו 

, לעומת טלו תפילתו של 5.ויתפלל בעדך וחיה" )כ, ז( ,"כי נביא הוא - הים לאבימלךואללדבריו של 

 ,שרה ה שלידי הגר שפחת-עלאפילו  ,ידי כל אדם-על הנאמרת היא תפילת בקשה שגרתית, זאת

 .לדרך מסוכנת בשעה שהוא יוצא

 עשויה להוביל להבנת הניגוד המשמעותי ביותר 'תפילת הדרך'יתר על כן, הגדרת תפילתו של לוט כ

 מתאריםבשני הפרקים ה ,ותרבי , אם לא המרכזיתתוהמרכזי אחת התמות בין אברהם ללוט.ש

באה לידי עוסקת באוניברסאליות שלטונו של אלוהים. תמה זו , ט(י-)יח השחתתה של סדוםאת 

 6." )יח, כה(?!לא יעשה משפט כל הארץ"חלילה לך, השפט  - בדבריו המתריסים של אברהםביטוי 

עובדי  את גםשופט כמי ש ממילאו והים כמי ששולט על "כל הארץ"אברהם תופס את אל

                                                 
4
 , לא, לב.2, ל1פסוקים כח, כט, ל  

5
ו( כדוגמא נוספת לתפקידו של הנביא -( מביא את דבריו של עמוס בנבואותיו )ז, א231 – 230עמ'  בראשית,ואוטר )  

; 49 – 48עמ'  תפילה,רץ". וראה בעניין זה מופס )כמי שעומד "בין אלוהים הנוקם לבין האנשים שגורלם המר נח

 (. 4עמ'  ,הקדומה הנבואה( ואופנהיימר )87 – 39עמ'  תפילתם של נביאים,
6
 ( שמרחיב ומפתח את הדיון בעניין.149 – 146עמ'  בראשית,סרנה ) ראה  
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 לוט 7.התנהגותם המוסריתעל  כי אם העובדה שהם אינם עובדים אותועל  ו דווקאלא, והאלילים

 -כ'שופט העיר'  - באופן המצומצם ביותר אלוהים ואת נוכחותו, כמי שתופס את , לעומתומוצג

 פיסהת מן העיר. יציאה בשל אפילושמירה קבלת ליווי ול מיוחדת בבקשה ויש לפנות אליוממילא 

כמובן קשה  בבסיס תפילתו של היוצא לדרך. ביותר העומדת יסודיתהתפיסה ה ,כאמור ,היא זו

להצגת הפער  ,כביטוי נוסף ,משמשת זואירוניה  זו.השוואה שלא להבחין באירוניה המתלווה ל

, לכאורה ,המתגלה דווקא מתוך התנהגותם הדומה בין אברהם לבין יורשו הפוטנציאליהתהומי ש

 שכן גם מבחינת אופיו של ה'נמען' :ת השוואהובר אינן תפילותיהם מתפללים. אולם שניהם שהרי

לאל  פונה בתפילתולוט בעוד ש -"השפט כל הארץ"  - לאל אוניברסאלי פונה בתפילתואברהם 

    . להלן ובהר, כפי שימבחינת תוכנןגם ו הבית והמשפחה;

  

 כג(-יביט, בר' הבריחה מסדום ) :1ג

 :חלוקה למרכיבים –העיר  סצנת הבריחה מן

 יד: הציווי לצאת מן העיר;-יב

 יז: תיאור היציאה מן העיר;-טו

 כ: תפילת לוט;-יח

 : התפילה נענית;1כב-כא

 : קריאת שם העיר;2כב

 כג: ההגעה לצוער.

 

 יז(-תיאור היציאה מן העיר )טו

 - נפתח במיליםבתיאור יציאתו של לוט מן העיר מודגשת מאד חשיבותו של מימד הזמן. התיאור 

קום  "ויאיצו... - בתיאור פעולות הזירוז של המלאכיםממשיך  ומיד ,)פס' טו( "וכמו השחר עלה"

 ואל תעמד... ...8אל תביט מלט...ויאמר ה   ויהי כהוציאם... ויציאהו... ויחזיקו האנשים... קח...

מלט" "מהר ה   - חה. הדגשת המהירות מופיעה גם בסיומה של סצנת הברייז(-)פס' טו מלט..."ה  

כג(. גם משך פס' ערה" )ולוט בא צֹ  ,"השמש יצא על הארץ - פסוק הסיוםמשתמעת  גם מ)פס' כב( ו

מעליית  – כ'הרף עין' א קצרוה ,יציאתו של לוט ומנוסתו צוערה מתרחשתשבתוכו  ,הזמן הכללי

 )פס' כב(.  "השמש")פס' טו( ועד יציאת  "השחר"

                                                 
7
 (.147עמ'  בראשית,סרנה )  

8
 הבטה לאחור משמעותה עיכוב".( שטוען בשם רשב"ם כי "459עמ'  בראשית,ראה יעקב )  
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החיפזון  שלחלוטין אינם מתיישבים עם ,כ-נמצאים פסוקים יח זוה הלחוצה זמןהבתוך מסגרת 

והים, אולי באמצעות הסכמתו של אל 9ולא לעמוד. הימלטציווי המלאכים ל המתחייב ועם

ה של צוער ולקבל, למעשה, לעצור את רצף הפעולות, לשאת ולתת עם לוט לגבי הפיכת המלאך:

זו הובילה  תמוהההסכמה של המלאכים.  ימשמע-החד נראית תמוהה על רקע ציוויים את בקשתו,

 כי פסוקים אלו אינם מעיקר הסיפור, כפי שמנוסח להפליא בדבריו של כהנא להניחחוקרים שונים 

ומפסידה את הרושם העיקרי של החפזון הנמרץ  כב( מקלקלת את ההמשך...-"פרשה זו )פס' יז -

  10ה שמעין שיהות ועכוב שולט כאן".מפני שנרא

 ,העירעצירתו של לוט לאחר יציאתו מן תיאורי כאשר אנו מבינים כי  ,למת כלילתמיהה זו נע

 הספרותית לקונבנציה בהתאם מעוצבים ,והיענות אלהים לבקשתו ,בבקשהפנייתו לאלהים 

 להכתיבאמור היה ההגיון המציאותי כאשר גם  ,לדרך יציאההסיפור  המכתיבה את מרכיביו של

סדר במילים אחרות, ורח עד להגעתו למקום מבטחים. מנוסתו המהירה של הב תיאור את

הוא תואם את ובשל כך  ,יון ספרותיכי אם על הג ,פעולותיו של לוט אינו מושתת על הגיון מציאותי

המקום[; המשך ]קריאת שם דרך; תפילת בקשה; היענות אלהים; : יציאה למאפייני הז'אנר

 קריאת שם ]הזרע[.ו; המסע

 

  ה' גם בצורת ההתייחסות לדבר, ח(פרק י)ב לוט מושווה לאברהם

. קרוביו, ופועל למימוש ציווייםלוט מקבל את ציווי המלאכים לצאת מן העיר ולהוציא את 

, דמותם של חתניוב יםהמיוצג ,יםסבירהאדם הבני  ם שללהתייחסות זו מנוגדת והתייחסות

 ,אברהםאת דמותו.  העציםנועדה ל ההשוואה בין לוט לחתניו .)פס' יד( "כמצחקשבעיניהם לוט "

, הסטטיסטית מוטלת בספק סבירותהשלהולדת בן, הבטחה  מקבל את הבטחת ה' דומה, אופןב

סותו של לוט, סדום. התייחסותו של אברהם, בדומה להתייח ה שלהשחתתסבירות בדומה ל

 - , שאודותיה נאמרשרה בדמותה של יםהמיוצג מושווית להתייחסותם של בני האדם הסבירים

                                                 
9
ביטוי ל'קצב האיטי' המשתקף בדבריו של לוט, נמצא כבר בביטוי הפתיחה לדבריו. שכן בניגוד לדברי האנשים   

מבלי לציין מי אומר ולמי נאמר, דבריו של לוט נפתחים בנוסחת  –"ויאמר" )פס' יז(  -הנפתחים במילה הבודדת 

עמ'  בראשית,הכוללת את פרטי הדובר ואת פרטי הנמענים.  יעקב ) –)פס' יח(  "ויאמר לוט אלהם" -הפתיחה השלמה 

בשעה שהוא מבקש את בקשתו, כאילו שניתן להסתפק בתיאור 'ציורי' מעין זה  מתנשף( מתאר את לוט כמי ש460

 כך. -בכדי ליישב את חוסר ההתאמה הצורם כל
10

( 144עמ'  בראשית,( וכן וסטרמן )215עמ'  בראשית,ראד )-(. טענה זו מופיעה גם אצל פון60עמ'  בראשית,) כהנא  

כו, )המתארים את( התוצאה, חייבים להיקרא מיד לאחר פסוק יז'. דיון נרחב יותר בפסוקים -שטוען כי 'פסוקים כג

(, אשר נפתח בטענה כי בקשתו של לוט בסצנה זו שונה 305 – 304עמ'  ,36 – 12בראשית כ"ב נמצא בספרו )-י"ח

 אותה בכך שאין בה שום סימנים של חיפזון.  מהסובב
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להעצים את  , אף היא,נועדה לשרה אברהםההשוואה בין  .)יח, יב( "בקרבהשרה  תצחקו"

  11.דמותו

כאשר בפסוק ט"ז  ,כקודמותיה ,מזוהרה מאבדת בעניין זה לוט לאברהם תהשוואגם אולם 

מתחייב מציווי פי שכ ,מן העירמתוארת התמהמהותו של לוט ואי יכולתו המעשית לצאת 

הוא דומה שדומה לוט לאברהם, יותר מכי נדרשים ללמוד אנו  זו התמהמהותמ. המלאכים

 .לחתניו

 

 פרטי היציאה לדרך:

הדגשת ההבדל שבין לוט  מלבדיש תפקיד נוסף,  התמהמהותו של לוטנראה כי לתיאור ברם, 

שנדרש לעזוב את  של מי קשייו האובייקטיביים העצומים להמחיש את נועדתיאור זה  לאברהם.

כי יציאה זו נועדה להציל את חייהם  ,באמת ובתמים ,פילו כאשר הוא מאמיןא ביתו ולצאת לדרך

שיש להסתפק לגבי  פסוק ,פרשהה לששהוא מעין סיכום  -ט לפי פסוק כאמנם שלו ושל משפחתו. 

. אך "אברהםאת "אלהים מציל את לוט בשל זכירתו  - ות שלו כפי שנרחיב להלןאותנטימידת ה

כי האנשים מחזיקים בידיהם של לוט ובני משפחתו  מפסוק כט,, בשונה מודגש בפסוקנו )טז(

על  , אפילו אם מצביעיםאם כן ,". קשייו לצאת מן העירעליולהוציאם מן העיר "בחמלת ה' 

. במקום זאת, ידי ה' כעוון וכחוסר אמונה בו-אינם נתפסים על פחיתות דרגתו בהשוואה לאברהם

 ,תכנותוובמקרה זה גם הס ,ול על מי שהתנהגותוכביטוי לחולשה אנושית שיש לחמהם נתפסים 

מצא עבדך חן הנה נא " -תמצית הודאתו  ,אולי ,והיא זו נגזרות ממנה. לוט חש בחמלת אלוהים

העיר הזאת קרבה לנוס שמה והיא מצער..." הנה נא " -." )פס' יט( ושורש תעוזתו לבקש בעיניך..

 )פס' כ(. 

 

 היפרדות הגיבור ממלוויו:

תיאור היפרדות פיזית של לוט ממשפחתו, ואף על פי כן מודגשת  אמנם לא מופיע זהבסיפור 

  ומה של היפרדות באמצעים ספרותיים:קי

                                                 
11

(, במסגרת 141עמ'  אלוני ממרא,אוברסקי )-ידי רודין-השוואת פקפוקם של החתנים לפקפוקה של שרה מובאת על  

השוואה כוללת שהיא עורכת בין הפרקים )יח; יט(. תיאור צחוקו של אברהם עצמו )בפרק יז(, נראה כמסורת 

 .P( אשר מייחס אותה למקור 125עמ'  בראשית,של יצחק, כפי שטוען שפייזר )אטיולוגית חלופית לשמו 
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 קום קח את  - משפחתובני גם ללוט וגם ל ,באופן עקבי ,תיאור היציאה מן העיר מתייחס"

 פס'" )נתיושתי ב וביד אשתווביד  בידו"ויחזיקו האנשים  טו(, " )פס'שתי בנתיךואת  אשתך

  יז(; פס'החוצה" ) אתםטז(, "ויהי כהוציאם 

 האנשים  .הזמן שלאחר היציאה מן העיר, הסיפור ממוקד בלוט לבדוהחל מנקודת  אולם

תפילתו של לוט נאמרת בגוף  " )שם(,מלטה  ההרה  על נפשך... מלטה  " - מצווים את לוט

 נא... אמלטה ...יומת   ...דבקנית  פן  ...אוכללא  ואנכי ...נפשי ...עמדי ...עבדך" - ראשון יחיד

 ...דברת ...אליו" - בגוף שני יחיד האנשים )אלוהים( ללוט נאמרמענה  כ(,-יט פס'" )נפשיותחי 

 פס'צערה" ) ולוט בא" - משתמש בגוף שלישי יחיד המספרכב(, ו-כא פס'" )באךעד  ...מלטה  

  כג(;

  בתיאור הפיכתה של  היענות האלוהית,ה והחר סצנת התפיללא, זו מופרתהיפרדות ספרותית

 .בנותיובשתי מלווה כשהוא ובתיאור עלייתו מצוער  לנציב מלח, אשתו

 

 הגעת הגיבור למקום מקודש:

כדי ללמד את  ,אולי ,נועדה ד למקובל, אינה נאמרת במקום קדושהעובדה שתפילתו של לוט, בניגו

יתכן כי אמירת  לחילופין,ה בו. מקום שהקדושה שרוילא ניתן למצוא הקורא כי בכל הכיכר 

התפילה במקום שאינו מקודש, נועדה לרמוז על פחיתותה של תפילתו, עובדה שעשויה להסביר 

את אופייה החלקי כל כך של ההיענות האלוהית שהוא זוכה לה, כפי שיידון בהרחבה בשורות 

 הבאות. 

   

 כ(  -תפילת לוט )יח

שאליו מכוונת  – ה'האנשים או  –זהותו של האובייקט לאף חוסר הבהירות ביחס על יש לשים לב, 

  הבקשה.ממש כתפילת  כי היא מעוצבתבקשתו של לוט, 

 בטבלה שלהלן:  מוצגת חלוקת התפילה למרכיבים

מרכיב 

 התפילה

 כ-בר' יט, יח פירוט המרכיב

 "אדני נאאל "  לה' פנייה

מכשירי 

 הבקשה

  "מצא עבדך חן בעיניך נאהנה " התבטלות

 "ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי" הודייהבח וש

 "ומתי ואנכי לא אוכל..." תלונה, תיאור מצוקה

בקשה שהתפילה תישמע 

 )מש"ת והלאה(

X 
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12"ותחי נפשי שמה... נאאמלטה "  גוף הבקשה
 

הנמקת 

 הבקשה

   "העיר הזאת קרובה לנוס שמה והיא מצער נאהנה " ]הודאה בה'[

 

ואף על פי כן ניתן  ,תפילות בעלות נוסח קבוע ,כאמור ,בקשה שאנו עוסקים בהם אינןתפילות ה

בתפילות השונות. לאור  לזהות, אפילו אם לעתים באופן חלקי, מרכיבים קבועים החוזרים

תפילות אלו אינן בעלות נוסח קבוע, ישנה גמישות כלשהי באופן שבו ניתן לסווג את העובדה ש

הגדרתן כתפילות בקשה. רצוננו לומר כי עצם ת זו אין בה כדי לערער על רכיביהן. אולם גמישו

באופן  13להיפך. ויתכן גם ,'הודייהדברי לוט שאנו מסווגים כ'התבטלות' הם למעשה 'שבח וש יתכן

 לא ניתן, אולם, ויתכן גם שלא. דבריו של לוט ניתן ביטוי למרכיב הנמקת הבקשהיתכן כי ב, דומה

הגדרת התפילה כתפילת הבקשה, הרכיב הבסיסי ביותר ללפקפק בעובדה ש, חרף הסתייגויות אלו

 –שמאחוריהן מסתתרת בקשה  מצוקהתיאור או לעתים אפילו תלונה או  – קרי: גוף הבקשה

  קיים גם קיים. 

 

חוזרת על עצמה ארבע  14,טובה ממנה כדי לבטא בקשהאולי שאין  ,יש לציין כי המילה "נא"

 . מיקומן לאורך הטקסט מסייע לנו לחלקו למרכיביו: פעמים בשלושת הפסוקים

 ' )"אל נא"(; לה פנייהההופעתה הראשונה פותחת את מרכיב  .1

 )"הנה נא"(;  יה פותחת את מרכיב מכשירי הבקשהיהופעתה השנ .2

 )"הנה נא"(;  הופעתה השלישית פותחת את מרכיב הנמקת הבקשה .3

                                                 
12

ת אמירתו של לוט , יש להבין א14יידון להלן בהערה מילית בקשה, כפי שבהכרח גם אם המילית 'נא' איננה   

 .609עמ'  BDB –ין ב כבקשה, כפי שמצו

13
ת אחרות, היא מלאכותית במידה מסויימת. לאור יש לציין כי חלוקת התפילה למרכיבים, כמו גם חלוקות דומו  

זאת, קשה לעתים להכריע בשאלת סיווג דברי המתפלל, ובייחוד באותם מקרים שבהם מתוך דברי השבח וההודייה 

לאלוהים על חסדיו הגדולים כלפיו, עשוי להשתמע כאילו המתפלל כלל אינו ראוי לחסדים אלו. דוגמא נוספת לעניין 

"כי חסדך גדול עלי..." )פס' יג(, אשר מתוכנה קשה להכריע  -פילתו של בעל המזמור בתהלים פו זה ניתן למצוא בת

 האם מבקשת לבטא התבטלות, שבח והודייה, או אולי גם וגם. 
14

 נארפא  נא"אל  -כפי שמופיע בתפילות בקשה רבות לאורך המקרא, כגון תפילתו של משה לרפואת מרים אחותו   

 -ואראה את הארץ" )דב' ג, כה(; ותפילת המלחים  נא"אעברה  -תפילתו למעבר אל הארץ הטובה לה" )במ' יב, יג(; 

"אין נא אלא לשון בקשה" )בבלי, ברכות ט' ע"א; סוטה י'  –תלמוד נאבדה..." )יונה א, יד(, וכפי שמובא ב נא"...אל 

(, שדן באריכות במשמעותה של 73 – 36עמ'  תחביר,יש אמנם לציין כי פסברג ) ע"ב; סנהדרין מ"ג ע"ב, פ"ט ע"ב(.

 דקדוק,בעקבות טענתם של חוקרים קודמים )למדין,  -( 71 – 70המילית 'נא' ושל אחיותיה, טוען בסיכום דבריו )בעמ' 

מציינת תוצאה לוגית המוסבת על עובדה או מצב שמוצגים  נא"ש –( 34.7סעיף  תחביר,; וולטקה ואוקונור, 136סעיף 

(, יש להבין את 38שומע" ולמעשה איננה מילית בקשה. יחד עם זאת נראה כי גם לשיטתו )בעמ' בפני הדובר או ה

שמה...  נאהעיר הזאת קרבה... )הצגת עובדה(; אמלטה הנה נא ' –אמירתו של לוט )בפס' כ( כתפילה המכילה בקשה 

 )בקשה המבוססת על העובדה שצויינה בחלקו הראשון של הפסוק('.  
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 לטה נא"(. )"אמ והופעתה הרביעית פותחת את מרכיב גוף הבקשה .4

 בכל המרכיבים נמצאת מילה זו במקום השני במשפט.

 

הודאה בה' והוא המרכיב המסיים את  ,במרבית תפילות הבקשהכולל,  מרכיב הנמקת הבקשה

ה'  –התפילה. תפילה זו אינה כוללת הודאה בה', אולי בשל אי הבהירות לגבי הנמען של התפילה 

לקבלת  ,כביכול ,מופיע נימוק מעשי שנועד לסייע ,זאתכפי שהזכרנו למעלה. במקום  – או האנשים

הלא מצער  ..."והיא מצער - ידי שכנוע הנמען כי בקשה זו היא בקשה צנועה. המילים-הבקשה על

אמנם בדרכים שונות, אולם בכולן יש לראותן כחלק ממרכיבי הנמקת  מתפרשות - היא" )פס' כ(

   15הבקשה.

  

 (1כב-התפילה נענית )כא

גם לדבר  נשאתי פניך"הנה  - מיליםנענית במלואה כפי שמשתמע במפורש מתוך השל לוט תפילתו 

מודגשת גם באמצעות  זוהיענות מלאה  16'כפי שביקשת'. - )פס' כא(, כלומר אשר דיברת" ...הזה

  , כפי שיודגם.השימוש החוזר באותם מילים שהשתמש בהם לוט בבקשתו

 

 :בטבלה שלהלן צגתהקבלת בקשתו של לוט למענה האלוהי מו

 כב(-לתפילה )פס' כאמענה ה כ(-תפילת לוט )פס' יח

 17נשאתי" )כא( הנה" נא" )כ( הנהנא" )יט(; " הנה"

 " )כב(לא אוכל"כי  " )יט(לא אוכל"

 (2" )כבשמה(; "עד באך 1כב" )שמה"המלט  (2" )כשמה(; "אמלטה נא 1" )כשמה"לנוס 

 

 המענה האלוהי:

איש האם בקשתו של לוט מופנית לה' או ל , מתוך לשון הכתוב,להכריע ןלא ניתבאותו אופן שבו 

ככל זאת, הנענה לבקשה. יחד עם זהותו של ל בנוגעגם להכריע , כך לא ניתן ('מלאכים' )'אנשים' או

                                                 
15

"הלא מצער היא" )פס' כ( משקפת שימוש  -( אף טוען כי אמירתו של לוט 304עמ'  ,36 – 12שית בראוסטרמן )  

 "כי קטן הוא" )ז, ב, ה(, שנועד להניע את אלוהים לפעולה. -ב'מוטיב מסורתי', כמו זה המשמש את הנביא עמוס 
16

ואשא  שמעתי בקולך"...ראי  -יל " )פס' כא(, נמצאת בתשובתו של דוד לאביגנשאתי פניך" -משמעות זהה לביטוי   

 " )שמ"א כה, לה(.פניך
17

שאתי'. באופן הזה נוצרת הקבלה -נא' -נראה שיש להוסיף על הקבלה זו גם את המילה "נשאתי", שנשמעת כ   

 שאתי' )פס' כא(.-הנה נא" )פס' יט, כ(, לבין קבלת בקשתו 'הנה נאמלאה בין בקשתו )הכפולה( של לוט "
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 ,תה לה'יכי פנייתו של לוט הי ,מאופן ניסוח הדברים ,שאנו מתקדמים בסיפור אנו אמורים להבין

   :אף היא ה' ידי-על היענותווכי 

 - " )פס' יח(; לאחר מכן הוא עובר ללשון יחידיאדנ   ...הם"אל   - בתחילה לוט מדבר בלשון רבים

להצלתו של ה' אותו, אך גם כאשר את תוכן דבריו ניתן לייחס  ,עשית" )פס' יט( חסדך... "בעיניך...

 "ויאמר... - ון יחידבלש ,אף הוא ,מנוסח; המענה לפנייתו אנשיםה של המעשיות יהםלפעולות גם

כי מדובר על  ,לכאורה ,נראהכב( כאשר מתוכן הדברים -כי לא אוכל" )פס' כא הפכי... נשאתי...

 ,חזור והדגש ,מודגש שלב הסופירק במפורש; אופן בכך  נאמר לאפעולותיו של ה', ובכל זאת 

הדגשה זו  .(" )פס' כדהשמים, מן ה'מאת  המטיר... וה'" -בפעולותיו של מי אנו עוסקים 

גם מיהו הגורם מתוכה נראה כי עלינו להסיק  ואף על פי כןלגורם המבצע,  ,לכאורה ,מתייחסת

   הנענה בדיבור.

כהמשך למגמתו הכוללת להשוות את לוט  ,בדרך זובמכוון מחבר הסיפור בחר סביר להניח כי 

בתפילה למניעת  לאלוהים ישירות . הצגת לוט כמי שפונהחד ולהשאירו בצילו מאידךלאברהם מ

ישירות הפונה  ,לבין אברהם ובילה ליצירת השוואה מלאה בינוהפיכתה של צוער, הייתה מ

תפילתו של  סצנתניסוח זהיר זה חיוני דווקא ב לאלוהים בתפילה למניעת השחתתה של סדום.

תפילתו  הריש ,גבוהה משל אברהם כי דרגתו של לוט להשתמע ,לכאורה היה, עשויממנה שכן  לוט

 תפילתו של אברהם אינה נענית וסדום נשחתת.   ששל לוט נענית וצוער אינה נהפכת, בעוד 

 - הוביל להוספה המאוחרת של הפסוק -של לוט על פני אברהם לכאורה יתרונו  -קושי זה כי  יתכן

 18וישלח את לוט מתוך ההפכה..." )פס' כט(. את אברהםויזכר אלהים  "ויהי בשחת אלהים...

יה את התמונה שהצטיירה מקריאת הסיפור נפ-הופך על ,הוכנס כמשפט סיכום לפרשהש ,פסוק זה

 - קבלת תפילתושל " )פס' טז( ובעליוהסיפור עולה כי לוט ניצל "בחמלת ה' תוך משכן  19עצמו.

תיאורו של ל מנוגדב עומדת, של לוט . קבלת תפילתו" )פס' כא(דיברת"לבלתי הפכי את העיר אשר 

                                                 
18

. ראה למשל Pוד לטקסט הסיפורי שקדם לו וכן לזה שמופיע לאחריו, מיוחס לדעת החוקרים למקור פסוק זה, בניג  

 ,36 – 12בראשית ( ווסטרמן )285עמ'  ,אברהם(, ואן סיטרס )143עמ'  בראשית,(, שפייזר )217עמ'  בראשית,ראד )-פון

 (.308עמ' 
19

הטקסט בשלמותו, בדיוק כפי שהוא מצוי  יש מחוקרי 'תורת הסיפור המקראי' שדבקים בגישתם לחקור את  

בפנינו. "סתירה" לכאורה, כגון זו המופיעה כאן )בפס' כט(, תוסבר כסתירה מכוונת, כפי שניתן לראות בדבריה של 

ומאיים להפוך קערה על פיה... לפי פסוק זה, ניצל אם כן לוט בזכות  29"והנה בא פסוק  –( 137עמ'  הסיפור,רחמן )

( כי מבוכה זו )בזכות מי ניצל לוט?( היא מכוונת, וכי היא דוגמא 138שך לכך היא טוענת )בעמ' אברהם...". בהמ

(. לעומת זאת, אנו סבורים כי זוהי 133הזיהוי של המספר שלפנינו" )עמ' -ל"אפקט ההבכה... )שהוא( אחד מתוויות

"...כשההסבר  –יא( -עמ' י ורי נביאים,סיפדוגמא מצוינת ל'הרמוניזציה מאולצת' כניסוחו הבהיר והשקול של סימון )

הגינטי באמת נחוץ, הריהו משרת את הקריאה הספרותית בכך שהוא פוטר אותה מן התוצאות השליליות של 

הרמוניזציה מאולצת ורידוד אפולוגיטי של מתחים אמיתיים, ומאפשר לנו להבחין בין המשמעות של הסיפור המקורי 

 זאת מכוחה של ההוספה או של העריכה".  המשוער לבין השינוי שחל במשמעות
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בעצם  - מתבשרד שם לבקש את הצלתה של סדום, וקר אל המקום אשר עממשכים בבואברהם ה

לעומת  ,טפסוק כ 20.כי תפילתו לא נענתה -ראייתו כי "עלה קיטר הארץ כקיטר הכבשן" )פס' כח( 

  21.מלמד כי לוט ניצל בזכות אברהם ולא בזכות עצמו ובזכות תפילתו זאת,

תפילתו של אברהם להצלת  פיה-על ,שוטההפהבנתנו מתוך פסוק כ"ט עולה גם כי יתר על כן, 

 - אך תפילתו של אברהם ,הושחתהאמנם סדום  הרישהיא הבנה חלקית בלבד.  ,סדום לא נענתה

 היענותשכן בשל  נענתה גם נענתה.  - עם רשע" )יח, כה( להמית צדיקמעשת כדבר הזה "חלילה לך 

רבתו ילפני ה' רק בשל קה'צדיק', גם אם צדיקותו נזכרת  לוט ניצל זו אלוהים לתפילה

 לאברהם. המשפחתית 

 - המרוחקת הלשון מתוך לשונו של הפסוק עצמו: הספק לגבי מקוריותו של פסוק כ"ט עולה גם

המיידי, המאופיין בתיאור פעולות קונקרטיות, כגון  התיאור הסיפוריחורגת מה - "ויהי בשחת"

בשם  (הכפול)השימוש ; , "וישקף" )פס' כח("ויהפך" )פס' כה(, "ותבט" )פס' כו(, "וישכם" )פס' כז(

בין  יצור הרמוניההניסיון לוט; י-לאורך פרקים יח "אלהים" בשונה מהשימוש המוחלט בשם ה'

בין ל ,לג(-ובעיקר בשיחתו של אברהם עם ה' )יח, כג ,לשונות ה'השחתה' המופיעות לאורך הסיפור

  22בשיחתו של לוט עם ה' )יט, כא(. עיקרוב ,לאורך הסיפור ,אף הן ,לשונות ה'הפיכה' המופיעות

 

לא חשש שמא  המשוער, ,המקורי הוספה מאוחרת מלמדת כי מחבר הסיפורבנת פסוק כ"ט כה

כי דרגתו אכן גבוהה מדרגתו של  וביל את הקורא להסיקיתיאור היענות ה' לתפילתו של לוט 

קבלת בקשתו של כי  הבנתונבע מהסכמתו עם מסקנה מעין זו אלא מלא אברהם. העדר חשש זה 

וממילא אין בה כדי להצביע על  הז'אנר,היא ממאפייניו הקבועים של  ,להצלתו בבריחתו ,לוט

נה 'תפילת דרך' נתפילתו של אברהם, בניגוד לתפילתו של לוט, היא אי צדיקותו המיוחדת של לוט.

 ,צם אמירתהע להבין כי מתוך כך נדרש הקורא ידי כל אדם היוצא לדרכו.-נאמרת עלשגרתית ה

ידי אלוהים, -אין הכרח שתפילה מסוג זה תיענה עלגם מצביע על גדלותו. כמו כן,  ידי אברהם,-על

 וממילא אין בחוסר ההיענות כדי להפחית במשהו מדרגתו.

העומדות בשל אי הכרתו את הקונבנציות  ,שחשש נראתה הכרחית לקורא)כט( הוספת הפסוק 

 מסקנה המתבקשת כי לוטלאור ה הדמויות, ובייחוד מיצירת השוואה בין בבסיס הז'אנר,

 .)שתפילתו אינה נענית( גדול מאברהם )שתפילתו נענית(

                                                 
20

 (.110עמ'  בראשית,ראה עמוס )  
21

( שטוען כי פסוק זה הוא תחיבה מאוחרת שהוכנסה לסיפור המקורי, מתוך 131עמ'  בראשית,כך גם מורגנשטרן )  

 רצון לספר כי לוט ניצל בזכות אברהם ולא בזכות מעלותיו שלו.  
22

 ( שדן בהרחבה בביטויים נוספים המצביעים על לשונו הייחודית של הפסוק.312 – 310עמ'  בראשית,ראה סקינר )  
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. שכן, בהתאם במקום שאינו מקומו ה'טבעי'לתחיבתו של הפסוק הוביל גם  זהחוסר הכרה 

 ורסיפ לשלח( כהמשך ישיר -את סצנת עלייתו של לוט מצוער )פס' ללמאפייני הז'אנר, יש לראות 

 ,טפסוק כ 23.מואב ובן עמיצאצאיו  הולדתתיאור ישיבתו בהר ועם רק בריחתו מסדום, המסתיים 

 -לאחר פס' לח  -רק בסופו של הסיפור ופיע מנוסח כאמור כפסוק סיכום לפרשה, צריך היה להה

 . פרקשהוא גם סופו של ה

 

 ומרכיביה: התפילהתוכן 

 כי בקשתו זו עוסקת בשמירתו והסברנושה את דבריו של לוט כתפילת בק הצענו לראותלאחר ש

אותה סכנה מהי  ,יתר פירוטב ,החובה להגדירעדיין נותרה לנו  ,מסכנותיההצלתו בובדרכו 

  .שבשלה הוא מבקש לנוס צוערה

 או: נובע מלפחות אחת משתי קטגוריות של סכנות הניצבות בפניולוט  חששו של טעון כיניתן ל

הכיכר; הקשורות להפיכת סכנות  את הסיפור הספציפי הזה, הנובע מהסכנות המאפיינות כחשש

את "הרעה" )פס' יט( ממנה חושש במילים אחרות,  .סכנות הדרך השגרתיותחשש הנובע מאו כ

ע להר לפני ומדאגתו שמא לא יצליח להגי ,רעה הנובעת מהפיכת ערי הכיכרכ הביןל ניתן לוט:

להימלט דווקא למקום בקשתו מ רשים להסיקשאנו, לחילופין, נד או ש'תתפוס' אותו ההפיכה;

, סכנות ממנה חושש לוט, אינה אלא כל אחת מסכנות הדרך השגרתיותשכי "הרעה" )שם(  יישוב

  24.שאינן מצויות במקום יישוב

יש ופן ישיר לגורלה הצפוי של הכיכר, פיה חששו של לוט קשור בא-על, הבנה הראשונהעל ה

לכל  ומלטותיההגנה טובה יותר מאשר לו עשויה לספק ר לצוע ומלטותיהבאיזה אופן לשאול: 

פיה  -על השנייה, הבנתנולחזק את  יש בו כדי זהקושי  25אינו מקום ישוב?גם אם הוא מקום אחר, 

                                                 
23

חוקרי המקרא, שאינם מתייחסים כמובן לסיפור זה כסיפור השייך לז'אנר מוגדר, נוהגים להתייחס לפסוקים   

 בראשית,ראד )-והלאה(, פון 312עמ'  בראשית,לח( כפרשייה נפרדת. ראה למשל סקינר )-העוסקים בבנותיו של לוט )ל

 .27הערה  80והלאה(, וראה להלן עמ'  144עמ'  בראשית,והלאה( ושפייזר ) 217עמ' 
24

באופן מעניין, מרביתם של החוקרים אינם עוסקים כלל בגורמי הסיכון העומדים בבסיס חששו של לוט. בהמשך   

שממנה חושש לוט. ראה למשל למגמה זו, גם אלה העוסקים בעניין, נמנעים מלהצביע במדויק על מהות ה'רעה' 

"הוא )לוט( מפחד שמא לא ישרוד את הטיפוס להרים", אך אינו טורח  -( שכותב 304עמ'  ,36 – 12בראשית וסטרמן )

להסביר האם פחד זה נובע מסכנות הדרך הטבעיות, כגון: נפילה ממצוקים; הימצאותן של חיות רעות בדרך; העדר 

 סכנה שהיא ספציפית לסיפור זה.   מזון ומים; או שמא מהפיכת הכיכר, 
25

( הוטרדה משאלה זו, ובשלה נאלצה להסביר את בקשתו של לוט, 59עמ'  בהתחלה,נראה כי גם ארמסטרונג )  

כביטוי ל'אופיו העירוני', המתקשה לגור בשטח הפתוח. קושי שהוביל אותו לבקש מקלט נוח יותר, בדמותה של העיר 

 הקטנה צוער.
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מופיע בסיפורי ה זה, חשש חששו של לוט נובע מעצם השהייה בדרך, במקום שאינו מקום ישוב.

 כיכר.אינו קשור דווקא לעתיד היציאה לדרך רבים, 

להמלט ההרה פן תדבקני הרעה ומתי"  לא אוכל"ואנכי  - לפרש את דברי לוט מחייבת זוהבנה 

שאינו  לגור במקום כי אם כחוסר רצון ,מספקתבמהירות  לא כאי יכולת פיזית לטפס להר - )שם(

האורבת לאדם המתגורר במקומות מעין  שגרתיותת הוסכנהבשל  מקום ישוב, כדוגמת ההר,

לא "ואנכי  - יוצרת בין אמירתו של לוט עדיפה, לאור ההקבלה שהיאזו  ן כי פרשנותיתכ 26אלו.

יכולת  חוסרכ ,כמובן ," )פס' כב( שגם אותה אין לפרשלא אוכל"כי  - " )שם( לאמירתו של ה'אוכל

  כחוסר רצון. אלאפיזית 

 

  שמירה כללית או קונקרטית:

אין בה כדי לערער על עצם  ,נה חושש לוטמשמעי את הסכנה שממ-באופן חד זהותאי יכולתנו ל

 :סיווגהאת כדי להקשות עלינו  ,לעומת זאת ,הגדרת תפילתו של לוט כ'תפילת הדרך'. יש בה

 ,בה מבקש המתפלל הגנה מסכנות הדרך הכלליות האורבות לכל אדם היוצא לדרךכתפילה ש

כתפילה  ,לחילופין ,או , כ(;ך הזה אשר אנכי הולך..." )כח"ושמרני בדר - כדוגמת תפילתו של יעקב

 ,בדרך הספציפית שהוא יוצא אליהלו  מבקש המתפלל הגנה מסכנה קונקרטית האורבת שבה

 "סכל נא את עצת אחיתפל ה'" )שמ"ב טו, לא(. - כדוגמת תפילתו של דוד

 

 (1)ל המשך המסע

אור , ביחד עם תישנועד המסע כמרכיב קבוע ומרכזי בז'אנר אנו מתייחסים לתיאור המשך

בהתאם לכך, ניתן לצפות יצור מבנה מעטפת לסצנת ההתגלות או התפילה בדרך. ל היציאה לדרך,

ייה זו כי כשם שהסיפור נפתח בתיאור היציאה לדרך כך הוא יסתיים בתיאור המשך המסע. ציפ

 בסיפור יציאתו של יעקב מבאר שבע, שיידון בפרק הבא,כגון  אכן מתגשמת בסיפורים רבים

בסיפור זה, כמו גם "וישא יעקב רגליו וילך..." )כט, א(. מאידך  –יאור המשך המסע המסתיים בת

. מיקומו בסיפור זה, מסיים את הסיפורהמרכיב התיאור המשך המסע אינו  ,בסיפורים אחרים

 קריאת שם המקום לקריאת שם הזרע. בין יוצר הפרדהכפי שיידון להלן, 

                                                 
26

( מציע בסוף דבריו, כי בקשתו של לוט מצביעה )אולי באופן אירוני( על הקושי שלו 461 - 460עמ'  בראשית,יעקב )  

להיפרד מהכיכר הנפלאה. הצעה זו מחייבת להרחיב עוד יותר את משמעותו של הביטוי "לא אוכל" )פס' יט(. שכן לפי 

רצון המושתת על החששות והדאגות  הבנה זו, לא רק שביטוי זה אינו מבטא חוסר יכולת, הוא אף לא מבטא חוסר

המציאותיות הנילוות לשהייה בדרך, אלא הוא מבטא את חוסר המוכנות לוותר על החיים הטובים שאליהם הורגל 

 לוט.
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 לח(-2לידת מואב ובן עמי )ל

 ,שנענית עובדה שבזכות תפילתו של לוטלבד הנית ניתן לקבל את הרושם כי מבקריאה ראשו

 נוספיםבסיפור מרכיבים הוא מצליח להגיע ליעדו ללא פגע, לא ניתן לזהות  באופן מיידי ,כאמור

ברכת הזרע;  : ליווי האל ושמירתו בדרך; ברכת הארץ;, כדוגמתז'אנרה מאפיינים את סיפוריה

כזו המושתתת על הכרת הז'אנר ועל הבנת  – ריאה נוספת של הסיפורקאולם בוהשיבה הביתה. 

מתייחס כי מחבר הסיפור  אנו מגלים –בנוי בהתאם לקונבנציות המאפיינות אותו הסיפור ככזה ה

לידתם של מואב  תיאוראת כי  מובילה אותנו להבנהקריאה זו  .לכל אחד ממרכיבי הז'אנרחלט בה

סיפור  המסיימת אתאלא כסצנה נוספת  ור עצמאיכסיפ 27,, כפי שמקובלאין לראותובן עמי 

     הבריחה.

 

 התגשמות התפילה:

 לשאר רכיבי הז'אנר של המחבר התייחסותוצורת את  מציגה בפנינו זוקריאה רגישה של סצנה 

 :כיבים אלושבו נענה לוט ביחס לכל אחד מר מאוד, הייחודי ,את האופןו

 כי לא אוכל לעשות  - ללמוד מתוך אמירת ה' ניתן כובדר את העובדה שלוט זוכה לשמירה"

כה( המתבצעת רק לאחר -תיאור ההפיכה )פס' כדמדבר עד בואך שמה" )פס' כב(, וכן 

לכל אורך שהותו לשמירה ולהגנה  ,אם כן ,ערה" )פס' כג(. לוט זוכה"ולוט בא צֹ  - ההדגשה

כאשר  הסיפור המשךר ברכפי שמתב ,, אולם שמירה זו היא חלקית וחסרת המשכיותבדרך

אנו  בשל כךו . רגש היראה מאפיין את היוצא לדרךכי לוט "ירא לשבת בצער" )פס' ל( נאמר

הוא מופיע לפני הופעתה כי מקובל  ,. אולםביטויים לרגש זה ,בסיפורי הז'אנר ,רגילים למצוא

י הליוו כןשל התפילה, בשלבים שבהם היוצא לדרך אינו זוכה עדיין לליווי ולשמירה. ש

י שמפליא , בין השאר, גם בביטול תחושת היראה, כפליוצא לדרך מסייעת האלוהית והשמירה

   28."לא אירא רע, כי אתה עמדי" )פס' ד( - גלבטא בעל מזמור תהלים כ

                                                 
27

בצורה  –לח( הוא סיפור פרימיטיבי שנועד להסביר -מקובל לטעון כי סיפור לידתם של צאצאיו של לוט )פס' ל  

צאם של עמון ומואב, וכי אין לראות אותו כהמשך ישיר של סיפור הפיכתה של סדום. את מו -רצינית או אירונית 

 (. 176עמ'  בראשית,( וברוגמן )131עמ'  בראשית,(, מורגנשטרן )312עמ'  בראשית,ראה למשל סקינר )
28

ההבטחה  ( טוען כי יראתו של לוט נובעת מהחשש שמא אחרי הכל גם צוער תיהפך, חרף204עמ'  בראשית,דרייבר )  

"הנה נשאתי פניך... לבלתי הפכי את העיר אשר דברת" )פס' כא(. הסבר יראתו של לוט באופן הזה, אף  -האלוהית 

מקצין את הבנתנו בנוגע לחוסר המשכיותה של השמירה האלוהית אשר לוט זוכה בה. שכן, לא רק שהוא אינו חש את 

כגון הגעתו למקום חדש ולא  –יו השגרתיות של היוצא לדרך הליווי האלוהי ככזה המספק לו הגנה כוללת מפני דאגות

"לבלתי הפכי את  –מוכר, אלא שהוא כבר לא חש יותר את ההגנה האלוהית אפילו באותו עניין ספציפי שהובטח לו 

 העיר אשר דברת" )פס' כא(.
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 שממנה חשש לוט ,אופן שבו נמנע המחבר מלפרט מהי "הרעה" )פס' יט(הכי באותו  מעניין

בהמשך  ל("לשבת בצער" )פס'  יראתו ו מקורמה גם, כך הוא נמנע מלפרט בראשית דרכו

ם הקשורים ככזו הנגרמת בשל ענייני ניתן להסביר -בדומה לרעה  –את היראה גם דרכו. 

של היציאה  כלליותככזו הנגרמת בשל השלכותיה ה ,לחילופין ,או לסיפור ההפיכה הספציפי

פיכת הכיכר תמשיך מדאגתו שמא ה :במילים אחרות, יראתו של לוט עשויה לנבועלדרך. 

השהייה  של השגרתיים שהיא ממאפייניה ,מתחושת חוסר הנוחות או 29;להתפשט גם לצוער

תפילתו של  כיהדגיש ל ,אולי ,נועד זהמכוון חוסר פירוט  30.מחוץ למקום המגורים הקבוע

הדגשה זו , נענית באופן חלקי בלבד. לאותה תפילה שהובילו ללא קשר לזיהוי הגורמים לוט,

 גם עשוי לתפילתו,שהוביל שעשוי להתפרש כגורם הבסיסי  ענייןכל ש הבנהלת מתוך המתקב

     ;שתפילתו נענתה לכאורה על אףהחוזרת, ליראתו  מובילש הענייןלהיות 

 בשטח כלשהו 'יתד 'תקיעתבירושת אדמה ובתיאור  ,בדרך כלל ,ברכת הארץ המתבטאת, 

יתד זו אף היא זמנית  תקיעתצער. אולם  מקבלת ביטוי בבקשתו של לוט לנוס לעיר הקרובה

מלט ישלוט בחר שלא לה אותו מקוםבדווקא  –בהר" )שם(  וישב" - ומוחלפת בתיאור ,בלבד

לא  :במערה". כלומר וישב" - שוב בלשון ישיבה - אליו. בהמשך הפסוק מוסיף המחבר וכותב

ולא  - 'מערה'ב הוא זוכה לשבת שםאלא שגם  ,די בכך שקביעת היתד היא בהר ולא בעיר

  31;'בית'ב

 הבכירה לצעירה ,פעמיים ,כפי שאומרת זרע אף היא מרכיב משמעותי בסיפורברכת ה - 

מואב שהוא  שני בניו: "ונחיה מאבינו זרע" )פס' לב, לד(, וכפי שקורה בפועל כאשר נולדים

                                                 
29

 (.313עמ'  בראשית,( וסקינר )204עמ'  בראשית,כך דרייבר )  
30

כל ( המצביע על האופן שבו לוט עובר ממקום למקום ל218עמ'  בראשית,ראד )-להבין את פון בכיוון דומה יש אולי  

לפי טענה זו, לוט ממשיך בדרכו לא בשל דאגתו מפני סכנה קונקרטית כדוגמת התפשטות ההפיכה גם אורך חייו. 

רשנות מעין זו, שהיא אינה . יתרונה של פלצוער, אלא מפני שבאופיו הוא אינו חש בטוח בשום מקום שהוא מגיע אליו

אולי בשל  "לבלתי הפכי את העיר אשר דברת" )פס' כא(. -מחייבת להציג את לוט כמי שכופר בהבטחתו של אלוהים 

( כי לוט ממשיך בדרכו מפני שהוא משתכנע כי צורת המגורים העירונית אינה 137עמ'  בראשית,עניין זה, טוען סאקס )

נם אינה מחייבת להבין את התנהגותו של לוט כביטוי לכפירתו בהבטחת אלוהים, מתאימה לבני האדם. טענה זו אמ

לשבת בצוער" )פס' ל(. לוט ממשיך בדרכו בשל  ירא"כי  -אולם אין היא מתיישבת עם סיבת עזיבתו המפורשת 

 תחושות ורגשות ולא בשל תובנות ואידיאולוגיות.
31

ים( ישיבתו של לוט ב'בית' )פס' ב, ג, ד, י, יא(. שפייזר בניגוד לראשיתו של הסיפור, שם מתוארת )חמש פעמ  

( סבור כי תיאור ישיבתו של לוט בבית )בראשית הסיפור(, נועד ליצור הנגדה עם ישיבתו של 138עמ'  בראשית,)

 -אברהם באוהל. הבנה זו מציגה פן נוסף במכלול השינוי שחל בדמותו של לוט לאורך הסיפור: בראשיתו של הסיפור 

'מוצלח' מאברהם כפי שבא לידי ביטוי בישיבתו בבית ולא באוהל )הוא אף "ישב בשער סדם" )פס' א(, שזה  הוא

הוא לא זוכה לשבת אפילו  -בוודאי 'מכובד' יותר מאשר לשבת "פתח האהל" )יח, א((; אולם בסופו של הסיפור 

, בהשוואה למשכן הארעי, מנקודת באוהל, כי אם נאלץ להסתפק במערה בלבד. על המשמעות הסימלית של ה'בית'

 ( בהתייחס לסיפור אידרימי.17עמ'  הסיפורת המקראית,מבטו של הנודד בדרכים, ראה גרינשטיין )
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יאור הבנים ת )פס' לח(. ""אבי מואב עד היום" )פס' לז( ובן עמי שהוא "אבי בני עמון עד היום

אולם שמחה זו  את התקיימותה המלאה של הברכה. ,ורהלכא ,מבטא כאבותיהם של עמים

באמצעות שכרות וגילוי  – בקוראינו על הדרך שבה נוצר זרע זה מהולה, אף היא, בעצב

 עריות;

 בניגוד  ,אולם .הביתה מתייחס למרכיב השיבה - "אל תביט אחריך" )פס' יז( - נראה כי הציווי

מרכיב זה  כפי שפירטנו, ,המרכיבים שלוט זוכה להתגשמותם החלקית או הזמניתלשאר 

לשיבה  אפילו פותאין לצ   ביציאה לדרך זו, בניגוד למקובל, ת כימשמעי-חד הדגשהתוך מופיע 

ר לא יישאר בית לשוב חר השחתת העילא לאור העובדה המציאותית כי ,כמובן ,הביתה. גם

עמדה הערכית המופנית כלפי מיקומו של הבית. ביטולו של הלאור  ,לא פחות מכך ,אך אליו

 כי עליוו ,בחירה מוטעית הייתהלגור בסדום  כי בחירתוללוט מרכיב השיבה נועד לומר 

  .להמשיך בו את חייו למצוא מקום מגורים ראוי יותר

 –לוט לבני משפחתו  מושווה באותה 'טכניקה ספרותית' שתוארה למעלה, גם בעניין זה,

על ובמקביל מושווה לאברהם,  ,בהשוואה אליהם מעלתועל מנת שנבחין ב –לאשתו  םהפע

כי  ,בניגוד לאשתו שמביטה "מאחריו" )פס' כו( ,. לוט מביןמנת שנבחין בפחיתותו לעומתו

"על פני  מלמעלה משקיףהבניגוד לאברהם  ,אולם להביט לאחור. מבליבדרכו עליו להמשיך 

פעם  ,על טעותו הראשונה ובוחרלוט חוזר הכיכר" )פס' כח(, סדום ועמרה ועל כל פני ארץ 

  מלט ההרה" )פס' יט(.במקום "לה   )בצוער( כרמערי הכי אחתלהתגורר ב ,נוספת

לנו צוהר להבנת מגמתו  , פותחכיבי הז'אנרלכל אחד מר בהתייחס ,האופן הייחודי שבו נענה לוט

 ורט בהמשך.פיהכוללת של הסיפור, כפי ש

 

 הי:המענה האלו

על בסיס  ,תפילתו של לוטל האלוהית היענותהלבחון את אופן  מבקש ,שמכיר את הז'אנר ,קורא

אלה כדי כמובן, משתמש במרכיבים  לכך מודעש ,. מחבר הסיפורשל הז'אנרקבועים ה מרכיביו

נכשל  אבל ,"בחמלת ה' עליו" )פס' טז( ,כי לוט ניצל אמנם מהפיכתה של סדום קוראה למד אתל

 ," )יג, י(באכה צער בראותו "את כל ככר הירדן... ,ראשונהשטעה בבחירתו ה כשםהחוזר. במבחנו 

באך "כי לא אוכל לעשות דבר עד  - , בחירה שמתקבלת באמירהבבחירתו השנייהטועה  הוא כך

לא . בהתייחס למכלול מרכיבי תפילתו ,ל כךהחלקית כ ,זה מוביל להיענות כישלון" )פס' כב(. שמה

לשוב למסלול  אפילואינו זוכה ש אלא ,היוצאים לדרך כדרכם של ,וכה לשוב לביתואינו זרק ש

שזכה לה ביציאתו  תחושת הליווי והשמירה,חיים נורמלי של אדם היושב בביתו עם משפחתו: 
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 אלא ישיבת ארעי ,אינה ישיבת קבע בביתארץ ישיבתו בהגעתו לצוער;  עםמופסקת  ,מסדום

 נוצר מיחסים מפוקפקים. ש יות, הוא זרעלח  צליח הוא מעתו שמבלי ידי ,הזרעאף מערה; וב

את הסיפור, מלמדים כי לוט יצא אמנם פיזית מסדום  מסיימתיחסים אלו, המתוארים בסצנה ה

לידי מימוש, בסופו של  מגיעה ,לשכב עם בנותיו ,נהגיה. הצעתו לאנשי סדוםאבל לא נטש את מ  

עויותיו השונות צעות השימוש שעושה המחבר במשמחיבור זה מתהדק באמ 32על ידו. דווקא יום,

איש" )פס' ח(,  לא ידעו"הנה נא לי שתי בנות אשר  - טעןלאנשי סדום בהצעתו של השורש 'ידע': 

בשכבה ובקומה" )פס' לג,  ולא ידע" - הכתוב מספר ,ובשעה שהוא מממש בגופו את הצעתו שלו

 לה(.

 

 קריאת שם )לזרע ולארץ(:

קריאת  מוטיבמופיע  -, כפי שנדון לאורך העבודה נרלרבים מסיפורי הז'א ומהבד -גם בסיפור זה 

"ותקרא שמו מואב" )פס'  - לזרעגם ו ;"על כן קרא שם העיר צוער" )פס' כב( - למקוםגם : שםה

השכיחות הסטטיסטית שבה מופיע מוטיב זה בסיפורי  ."ותקרא שמו בן עמי" )פס' לח( לז(,

כאחד המוטיבים המאפיינים להשערה כי יש להתייחס אליו  ,כאמור ,להוביל עשויה יציאה לדרךה

  הז'אנר. את

יש אטיולוגית שמשמעות לשקף   -כפי שמקובל לטעון במחקר המקראי  כמובן, – זה עשוי מוטיב

אפשריות ספרותיות משמעויות  את ייחוסן של אין בטענה זו כדי לדחותאולם  33.סיפורלייחס ל

  34.רות הבאותבשו, כפי שיוצע נוספות

                                                 
32

 (. 111עמ'  בראשית,( ועמוס )287עמ'  בראשית,על קשר זה עמדו בין השאר עמנואלי )  
33

פורי 'תפילות הדרך', מופיעים בין השאר מעניין, גם אם לא מפתיע, כי סיפורים אטיולוגיים בדמותם של סי  

כתחנות דרכים. דוגמאות לכך ניתן למצוא לאורך ההיסטוריה מקובל להניח כי שימשו  אשרבהתייחס לאתרים 

בדבריו אזור קדש"; "עם 'עין מוביליח' שהיא תחנת דרכים ב באר לחי ראי( את 288עמ'  בראשית,בזיהויו של סקינר )

מסחרי ודרכה עברו שיירות מסחר  מרכז (צוער)( המציין כי "בתקופה הביזנטית היתה 286 עמ' בראשית,של עמנואלי )

, המופיעה כתחנה בסיפור סוכותנאמן, אנצ' לגיאוגרפיה מקראית("; ובזיהוי המשוער של  וצבא לפטרה ולאילת )פנחס

, מקדש אשר "שימש מרכז (1036טור  סכות,עלא. בתל זה עמד, לדעת כוכבי )-שיבתו של יעקב לכנען, עם תל דיר

טין בכתב שעדיין לא פוענח". באותו הקשר, יש להתייחס גם -לנוודים כפי שמעידים חפצי הפולחן שבו ובייחוד טבלות

קבע  1976 - 1974בשנים  שםזאב משל שחפר , שתוכנה יידון בהמשך העבודה. בכונתילת עג'רודלכתובת שנמצאה 

במאמר לפנה"ס, אשר שימש כתחנת דרכים.  8 –וה  9 –ישראלי מהמאות ה  כי מדובר באתר (24עמ'  זוג,-בת משל,)

( הוא מציע לייחס לאתר זה שני תפקידים: מקדש בצד הדרך לסוחרים פיניקיים, 52עמ'  מרכז דתי,נוסף )משל, 

ישראליים ויהודאיים אשר נסעו לכיוון אילת ואופיר, ואתר לתפילה ולהבאת מנחה אשר שימש את עולי הרגל 

כי "אין אפוא פלא שבברכות ותפלות  (283עמ'  יומן,) תב ויינפלדו, כות אלובהמשך לקביעיורדים דרומה להר חורב. ה

 שמצאנו בתחנה זו, מדובר כל כך הרבה על שמירה ולפנינו מעין 'תפלת הדרך'". 
34

בסיפור, אנו  כאשר אנו מייחסים משמעות אטיולוגית למוטיב מסוים )קריאת שם או כל מוטיב אחר( המצוי  

היסטורי העומד ברקע התפתחות הסיפור. גורם מציאותי כגון השאיפה  -למעשה מניחים כי קיים גורם מציאותי 
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טאת את סיומה של ההיענות כזו המבשם, הלקריאת  משמעות טקסיתלייחס  ,לדוגמא ,ניתן

בהקשר  לבקשתו. האלוהיתהיענות ללחילופין, כזו המבטאת את הודאתו של הגיבור  ,או האלוהית

או  ?ת קריאת השםפעולביצוע מייחס הכתוב את  למי עשויה להיות משמעות לשאלה:לכך, 

 התשובה לשאלה זו פס' כב(?"קרא" ) –מיהו האובייקט שכלפיו מיוחסת המילה  חרות:במילים א

 אנשיםהה' או ; המספרבסיפור:  מיוצגותהדמויות ה כל אחת משלושלהיות  ,לכאורה ,יכולה

   לוט. כןהפועלים בשליחותו; ו

משמעותו  על הבנת עשויה להשפיעשאליו אנו מייחסים את הפעולה,  ,קביעת דמותו של האובייקט

 המוטיב: של

 זהלומר כי על בסיס סיפור  המבקש ,כאמירה כללית של המספר פעולה זו יכולה להתפרש 

  35;צוער –בפי בני האדם  –העיר נקראת 

 ,שבהן דוגמאות נוספות למצוא  הקושי , על אףניתן לייחס את קריאת שם העיר לה' לחילופין

שם  קרא"על כן  - תיאור הפעולהבין הצעה זו מתבקשת לאור הסמיכות ש .נראה לפרש כך

(, 1" )פס' כבלעשות דבר... לא אוכלכי " – האלוהימענה ה לבין תיאור (2פס' כב) העיר צוער"

 לפי הצעה זו, הסמיכות בין שני העניינים .כאשר אין אזכור להחלפת הנושא של המשפט

  ;אלוהיהמענה השל סיום אקורד הכ העיר שםקריאת  נועדה להציג את

 קריאתו היא מקוםהשם קריאת לומר כי  נראה דווקאנה משתי אפשרויות פרשניות אלו, בשו 

 - את המילהו ,יש לייחס למספר "על כן קרא שם העיר" - את המילים ,דיוקאו ליתר  .של לוט

יש  , המייחס את קריאת השם לגיבור הסיפור,באופן הזהיש לייחס ללוט. נראה ש "צוער"

 העיר שם ויקרא" –בסיפור קין  ת השם בסיפורים נוספים, כגוןתיאורי קריא אתגם  פרשל

 ,בית אל" )כח, יט( המקום ההוא שםאת  ויקרא" - יעקבבסיפורו של  חנוך" )ד, יז(, בנוכשם 

                                                                                                                                            
להבין את משמעותו של שם העיר צוער, או כדוגמת השאיפה ל'השחיר' את דמויותיהם של אבותיהם הגניאולוגיים 

וקודמות לכתיבתו. לעומת זאת, אנו יכולים לחפש אחר  של העמים עמון ומואב. שאיפות אלו הן חיצוניות לסיפור

 המשמעויות הספרותיות העומדות בבסיסם של המוטיבים המופיעים בסיפור. כיוון ספרותי זה, מבוסס על הרצון

מבלי לחרוג מעבר לגבולותיו. בניתוח מסוג זה, אנו נמנע מלחפש יפור בהתבסס על מה שקיים בתוכו, לנתח את הס

 הייתהסיפור. האם התפתחותו של ההקשורים ב –של הדמויות, המקומות והאירועים   –ההיסטוריים אחר ההיבטים 

קיימת עיר בשם צוער,  הייתהבוודאות כי  אנו יודעים, גם אם יתר על כןקיימת עיר בשם צוער? יתכן שכן ויתכן שלא. 

 –רעיוניות, ערכיות ואחרות  –תיות משמעויות ספרו שמה של העיר הזאתרשאים להעניק למוטיב קריאת עדיין אנו 

שהם מעבר לאמירה המצומצמת כי מוטיב זה נועד להסביר את שם העיר בלבד. אופן התייחסות זה אינו שונה 

בוודאי לא היום  –. כשם שאין חוקר או פרשן ים אחרים המופיעים בסיפורמהאופן שבו אנו רגילים להתייחס למוטיב

ת הספרותיות של תיאור הפיכתה של סדום, בשל העובדה שזה נועד בסך הכל כדי שיטען כי אין לעסוק במשמעויו –

 ,מקוםשל ים המלח, כך אין בייחוס הסבר אטיולוגי לשם של דמות או  אזורשל  גרפיתלהסביר את המציאות הגיאו

 פעולת קריאת השם.מתיאור  נגזרותכדי לבטל או לייתר את המשמעויות הספרותיות ה
35

 (.136עמ'  ית,בראשכך סאקס )  
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שם המקום  אברהם ויקרא" - בסיפור העקידה, שם מופיעה האמירה המפורשתובוודאי 

ללוט את קריאת שם העיר ייחס מכהנא,  גם תה"ש, לפי הבנתו של ה' יראה" )כב, יד(. ההוא

 36.צוער

כמעין  הגיבור, לוט בסיפור זה,ראות את אמירתו של ל אנו מבקשיםזו, אחרונה לפי הבנה 

 זונה פי הב-עללתפילתו.  האלוהיתהיענות השנועדה לבטא את הודאתו על  'אמירה טקסית'

ילד, הלקריאת שם הנאמרת מפי היוצא לדרך,  ,המקוםשם נראה שיש לדמות את קריאת 

 לשכביטוי  ,פעמים רבות ,מופיעה שם לילדקריאת הנאמרת מפי הוריו )בדרך כלל אמו(. 

בשמותיהם של בניו של  ,למשל ,משתקףכך  :על ששמע את בקשתו של נותן השם לה' הודאה

"כי ראה ה' בעניי" )כט, לב(; "כי שמע ה'" )שם, לג(; "דנני אלהים וגם שמע בקלי" )ל,  - יעקב

 פעולת אתגם יש להבין הזה אופן ב. כי מה' שאלתיו" )שמ"א א, כ(בשמו של שמואל "וכן ; ו(

מבטא את ה ,שם הגר נותנת לבאר היוצאים לדרך: הם שלת מפיהשם למקום, הנאמרקריאת 

יעקב נותן  )הרואה אותה או הנראה אליה(;"אל ראי" )טז, יג( הודאתה לה' על כך שהוא 

דאתו לה' על כך שהוא "נצב עליו" )כח, יג( והבטיח לו ליווי, למקום שם, המבטא את הו

, ל את בקשתוקיבעל שה' ל המבטא את הודאתו, שם עירלנותן לוט וגם  ;שמירה והשבה

 העיר מיצער אוהבקשה מיצער או  -"והוא מצער" )פס' כ(  - שהתבססה על אמירתובקשה 

 .שניהם גם יחד

 

יב קריאת השם, כביטוי להתקיימותן של הברכות משמעות אחרת עשויה להוביל להבנת מוט

 ,'ברכת הארץ'ם המקום נותנת ביטוי למימושה של הנילוות להיענות האלוהית, כאשר קריאת ש

 ובעלות את מבטאת שםהקריאת  .'ברכת הזרע'שם הילד נותנת ביטוי למימושה של כפי שקריאת 

בהקשר מופיע  ביותר לעניין זההביטוי הבסיסי  של נותן השם על האובייקט שניתן לו השם.

. שנולד לשפחתה נוהג המקובל שבו אישה קוראת את שמו של הבןעל זרע, כפי שמשתקף ב בעלותל

 לי"דנני אלהים וגם שמע בקולי ויתן  -דבריה של רחל לאחר לידתה של בלהה אמתה כך עולה מ

, סיפור בריחתה של הגר גם במוקד על הבן עומדת שאלת הבעלות, ו(. ל" )על כן קראה שמו דןבן. 

                                                 
36

לבאר: באר לחי רואי"  קרא"על כן  -( לגבי הפסוק 52(. באותו אופן אומר כהנא )שם, עמ' 60עמ'  בראשית,כהנא )  

". לפי הבנה זו, גם את קריאת השם המופיעה בסיפור בריחתה של הגר, יש לייחס לדמותו קראהע' נקדו -"ה -)טז, יד( 

(, בניגוד לכהנא, נמנע מלציין כי לפי תה"ש יש לייחס דווקא ללוט את קריאת 246עמ'  תרגום,של היוצא לדרך. ציפור )

"המילה היוונית יכולה להתפרש גם 'קראה'  -שם העיר צוער. לעומת זאת, בהתייחס לסיפורה של הגר, הוא כותב 

 (.217עמ'  ,שם)כמו שומ' ופש'(, ומוסב על הגר )באמת כך בחרו הארל וויוורס לתרגם(" )
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שמו ישמעאל" )טז, יא(,  וקראת" - באמירתו של מלאך ה' ,מוכרעת שאלה זו 37.כפי שהוצג למעלה

אשר ילדה  ...הגר"ותלד  –משמעיים של המספר -דברי הסיכום החדאמירה שממנה קצרה הדרך ל

  38טז(.-" )שם, טוהגרבלדת  ...הגר

 ניתן ביטוילבנותיו של לוט,  מואב ובן עמי ייחוס פעולת קריאת שמם שללפי הבנה זו, ב

 אינה מובנת מאליה לאדם העוזב את ביתו ואת משפחתו זוהמשכיות זרעו של לוט. המשכיות ל

הקשורה בהמשכיות הזרע, נמצא בדבריה של  ,ויוצא לדרכו. ביטוי לתחושת חוסר הביטחון

 זורבים ביקשו לייחס אמירה  "ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ" )פס' לא(. - הבכירה

אין צורך כי אולם נראה  39להבנתה של הבכירה כי בהפיכתה של הכיכר נמחה היקום כולו,

בפרשנות מעין זו. את דבריה יש להבין כביטוי אופייני לתחושת חוסר הביטחון המלווה את היוצא 

 המשכיותמשפחה ול ורכב מגורמים שונים, ביניהם ספקותיו בנוגע להקמתלדרך, חוסר ביטחון המ

 40.זרעו

של נותן השם על המקום. דוגמא לכך  גם קריאת שם של מקום מסמלת מעין בעלותבאותו אופן, 

"ויקרא  –המופיעה לאחר כיבושו את המצודה וישיבתו בה  -ניתן למצוא בתיאור פעולתו של דוד 

 לה עיר דוד" )שמ"ב ה, ט(.  

ווקא ללוט, באופן שנועד לבטא את דיש לייחס  צוערשל  את פעולת קריאת שמה, הבנה זופי ל

לסייע  , ברכה שנועדה'ברכת הארץ'מבטאת את מימושה של  זו בעלותתחושת על המקום.  בעלותו

 עזיבת הבית.מציאות במישרין מ בעתנוהתחושת הארעיות ליוצא לדרך בהתמודדותו עם 

                                                 
37

 .45 – 44עמ'  ראה  
38

נראה שהבנת פעולת קריאת השם כביטוי לבעלות, מסייעת לנו בהבנה מדויקת יותר של התקבולת המופיעה   

בבית לחם" )רות ד, יא(. הקושי בהבנת הביטוי  וקרא שם"ועשה חיל באפרתה,  -בברכתם של העם והזקנים את בעז 

 רות,לו כתוב 'וייקרא שמך בבית לחם', כפי שכותב מלצר )"וקרא שם" הוביל להפיכת צורת הפועל מפעיל לסביל, כאי

"ועשה  -"תהיה אב למשפחה גדולה בבית לחם אשר יקרה שמך עליה". לפי הבנתנו, כשם שהצלע הראשונה  -על אתר( 

שמציע להבין את עשיית החיל המופיעה בפסוק, במשמעות  298עמ'  BDBחיל" עוסקת בהשגת בעלות על ממון )ראה 

 "וקרא שם" עוסקת בהשגת בעלות על זרע.  -עושר(, כך הצלע השנייה  של עשיית
39

 (.145עמ'  בראשית,( ושפייזר )313עמ'  בראשית,סקינר ) ,(217עמ'  בראשית,למשל גונקל )ראה   
40

"אבל מה שיותר חשוב כאן )מאשר תחושתן  -( שכותב 313עמ'  ,36 – 12בראשית כך עולה גם מדבריו של וסטרמן )  

נות, שהן ואביהן הם השורדים היחידים בכל היקום כולו, כפי שפירשו רבים( היא הדאגה שלהם 'איך תהיה של הב

שלפי הבנתנו היא אכן מדויקת, בשל היותה תואמת את הקונבנציה של סיפור  –המשכיות למשפחה שלנו'". טענה זו 

קסט. יתכן, על אף שהוא אינו מציין זאת, ידו מבלי להסביר כיצד היא באה לידי ביטוי בט-מובאת על –יציאה לדרך 

זרע" )פס' לב, לד(. כלומר,  מאבינו"ונחיה  –שפרשנות זו מושתתת על ההדגשה החוזרת המושמת בפיה של הבכורה 

דאגתנו היא לחיות את זרעו של אבינו דווקא, ולא להמשכיות קיומו של העולם. לכך מצטרפת פרשנותו של וסטרמן 

"המשמעות היחידה האפשרית, בהקשר הזה, שהוא כבר לא יתחתן שוב,  -ו זקן" )פס' לא( ( את המילים "אבינשם)

מאב )מואב(; מהעם  –( הוא טוען כי גם משמעותם של השמות 314וממילא כבר לא יהיו לו צאצאים". בהמשך )עמ' 

 תומכת בהבנה כי הבנות מבקשות לדאוג להמשכיות המשפחה דווקא. –שלי )בן עמי( 
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 אי בהירות בנוגע לאופי היציאה לדרך:

ויציאה  מחד,מתאפיין בתיאור מקביל של בריחה  -בהתאם למאפייני הז'אנר  – גם סיפור זה

  :מאידךמרצון 

  .היציאה מסדום מתוארת כבריחה שנובעת מציווי המלאכים ומחשש להיספות בעוון העיר

"הנה נא העיר הזאת קרבה  - כפי שבא לידי ביטוי בבקשתו ,לוט מבקש לנוס ולהימלט צוערה

  41;שמה" )פס' כב( מלטה  "מהר  - וכן במענה ה' ,שמה" )פס' כ( נא אמלטה שמה... לנוס

  ויעל" -בהמשך דרכו  את צוער מתוארת עזיבתו היזומה בראשית דרכו, ,מסדום בריחתולצד 

ם אם לוט מצוער" )פס' ל(. עלייתו מצוער מתוארת כעלייה שהיא פרי בחירתו החופשית, ג

 תו לשבת שם. יראמ בעהנ זו בחירה חופשיתבדיעבד מתברר כי 

ו באופן יזום ומתוך בחירה כי רצונו של המחבר להדגיש את העובדה שלוט ממשיך בדרכיתכן 

 צלע הראשונהב: (1המתאר יציאה זו )פס' ל של המשפט ,המסורבל ,משתקף במבנהו חופשית

 – התוצאה של הפעולה(; בצלע השנייה מתוארת 1aל" )"ויעל לוט מצוער – מתוארת הפעולה

הסבר  להציעיש חזרה לאחור, שתכליתה ובצלע השלישית  (;1bלר ושתי בנתיו עמו" )וישב בה"

עיצוב המשפט בדרך כה . (1cל"כי ירא לשבת בצוער" ) –בצלע הראשונה  לפעולה שתוארה

, שכן ("ויעל") עולהפל ("כי ירא") ההסבר את מתוך אי הרצון להקדים , אולי,בעונ מסורבלת

טרם הסתיימה, וכי  )מסדום( כי מנוסתו של לוטאת הקורא להסיק  תיאור כזה היה בהכרח מוביל

 יציאתו מצוער מהווה המשך למנוסה זו.

 

כאשר  גם מאופן תיאור היעד: ,על ההבדל בין בריחתו של לוט לבין יציאתו מרצוןניתן ללמוד, 

ה המחבר משתמש באופן מודגש במיל כי אם כמקום מקלט בלבד, ,ליעד אין חשיבות בפני עצמו

לעומת  כב(;-" )פס' כשמהעד באך  ...שמהמלט מהר ה   ...שמהאמלטה נא  ...שמה"לנוס  -'שמה' 

 כי אם ,'שמה'במילה  תאר את היעדכאשר לוט בוחר לצאת מצוער מרצונו, המחבר לא מ ,זאת

 " )פס' ל(. במערהוישב  ...בהר"וישב  - המקומות שאליהם הוא הולך מוגדר של בתיאור

קב לאחר תחנתו הראשונה של יעבאופן שבו מתוארת בית אל, כך אפשר למצוא נראה שמקבילה ל

של יעקב  שיבתועוסקים בשאנו נבחן את תיאורה מתוך הפסוקים ה צאתו מבית אביו. תחנה זו,

(: פרק הבאב צורות שונות בשני הסיפורים )שיידונו בהרחבהמתוארת ב אליה בדרכו חזרה לכנען,

בפסוקים המתארים את  שה בפדן ארם.יור יציאתו למציאת אבסיפו ;בסיפור בריחתו חרנה

                                                 
41

 (.109עמ'  בראשית,גם בשם 'לוט' ניתן ביטוי לסיפור ההימלטות, כפי שכותבת עמוס )יתכן ש  
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באופן  אותההמחבר מכנה  ,ח(-בריחתו מפני עשיו אחיו )לה, אלבית אל במסגרת סיפור שיבתו 

 ז(;-" )פס' אשםכי  ...שםויבן  ...שםואעשה  ...שםועשה  ...שם"ושב  - 'םבמילה 'ש  חוזר ונשנה 

-ט לה,) יציאתו למציאת אישהאליה במסגרת סיפור  שיבתו פסוקים המתארים אתבלעומת זאת, 

אשר  המקום אשר דבר... במקום אשר דבר... במקום" - המחבר במילה 'מקום'אותה מכנה  ,טו(

ערך  יש ליעד הסופי ולתחנות בדרך, לקראת משהוהמתאר יציאה  ,זהבסיפור  טו(.-דבר" )פס' יג

. לעומת זאת, בסיפור העומד בפני עצמו 'בפני עצמם, ועל כן התחנה )בית אל( מתוארת כ'מקום

מחוץ  םרק בשל היותשהו, משמעותם של היעד ושל תחנות הדרך נובעות יהמתאר בריחה מפני מ

שמשמעותו: הניגוד  –ם' על כן התחנה )בית אל( מתוארת כ'ש  ו ,מי שבורחים מפניולהישג ידו של 

  .של כאן

יציאתו בעת געתו של יעקב לבית אל ר את המתאח, בסיפור הבפרק כ כברשהבדל זה משתקף  יתכן

, בוחר ותופס אותה רק כתחנה במסלול בריחתו ,שאינו מודע לייחודה של בית אל ,יעקב לדרך:

את פעמים(  שש)מדגיש חוזר ו ,מבקש לרמוז על קדושתהה ,אולם המחבר ללון "שם" )פס' יא(;

  טז, יז, יט(., פעמים[ שלוש])פס' יא  היותה "מקום"

 

 :בסיפור תפנית כרכיב היוצר 'ת הדרךתפיל'

בתחילת הסיפור הוא  סיפור מ'איגרא רמא לבירא עמיקתא':דמותו של לוט יורדת במהלך ה

יתכן ומתבטא בשני עניינים: גם ואולי אף למעלה ממנו, כפי ש ,מושווה במידותיו לאברהם

" תחת העץ"למנוחה , ד( "והשענו" )יחולא רק  "ולינו" )פס' ב( בביתי, - הנדיבה למלאכים בהצעתו

 ,ב( פס'כי ברחוב נלין" ) !"לא - חרף סירובם - וגם בהפצרותיו בהם ,כהצעתו של אברהם )שם(

 ,בסיומו של הסיפור "כן תעשה כאשר דיברת" )יח, ה(; - בניגוד להסכמתם המיידית אצל אברהם

ואולי אף למטה לאנשי סדום, במידותיו  הוא מושווה בתפנית הכי חריפה שאפשר לחשוב עליה,

אך זו  ,מממש בפועל את מה שהציע לאנשי סדום ,למעשה ,שכן הוא שוכב עם בנותיו ובכך מהם,

 נשארה לגביהם בגדר הצעה בלבד. 

נא העיר  "הנה - של לוטבקשתו נמצאת ב כולו, סיפורדמותו של לוט, ולמעשה בנקודת המפנה ב

 תפילתו נענית, בהתאם ילה.בקשה שיש לראות אותה כתפ –הזאת קרבה לנוס שמה..." 

ליווי האל ושמירתו בדרך; ברכת הארץ;   - שבו נענים מכלול מרכיביהאולם האופן , לקונבנציה

קריאה משמש את המחבר להעברת המסר שהוא מבקש להעביר.  - ברכת הזרע; והשיבה הביתה

שבו  מאדי והייחודבפנינו את האופן החלקי  , מציגההסצנות המרכיבות את הסיפוררגישה של 

 נענה לוט ביחס לכל אחד מרכיבים אלו.
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 , כפי שסברו רבים,כתוספת מאוחרת לסיפור המקורי לא רק שאין לראות אותה ,אם כן ,תפילה זו

אלא שיש לראות אותה כנקודת התפנית בסיפור, כמניעה את המשך העלילה, וכבעלת משמעות 

"ויבחר  –ט חוזר על טעותו הראשונה לוהרעיון המרכזי שהמחבר מבקש להביע: קריטית להעברת 

להתגורר באחת מערי הכיכר במקום  ,פעם נוספת ,ובוחר ו לוט את כל ככר הירדן" )יג, יא(ל

דווקא תפילתו של לוט, שנשמעת ההפתעה שבסיפור מתבטאות בכך ש"להמלט ההרה" )פס' יט(. 

 42."ך בה מוליכין אותושאדם רוצה ליל בדרךכך, בבחינת "-הגדולה כלמובילה לנפילתו ונענית, 

מתרחשת בעקבות תפילתו של  בסיפורי יציאה לדרך רבים, כפי שמובהר לאורך העבודה, התפנית

גיבור. ייחודיותו היא כמובן תפנית חיובית מבחינתו של הור. תפנית זו, בהתאם לקונבנציה, הגיב

בהערכת  שלילית כהיוצרת תפנית היא זו ש של לוט, א בעובדה שדווקא תפילתוהי זהשל סיפור 

 דמותו וממילא בסיפור כולו.

     

 לוט ואלימלך :2ג

לאורך הדיונים בסיפורים השונים, החל מסיפור גירושו של אדם מגן העדן, אנו מבקשים להדגיש 

עד כמה חיוני להכיר את הסוגים הספרותיים, וכתוצאה מכך את הקונבנציות, שלאורם נכתבו 

המאפיינים  , יזהה מיד אתהקונבנציות הנ"לרא המכיר את היצירות הספרותיות המקראיות. קו

 הימלטותו של לוט מסדוםבסיפור  העיסוק קונבנציה, כמו גם את אלה המנוגדים לה.התואמים ל

רך של את העיסוק בסיפור יציאתו לד  43,לאור הזיקות הרבות הקיימות בין שני הסיפורים מזמין,

  44אלימלך מבית לחם.

 לשדי מואב ילת רות כולה, הוא סיפור שנסוב סביב יציאתו של אלימלך, כמו גם מגסיפור זה

היציאה לדרך היא בוודאי אירוע מכונן בחייהם של גיבורי  .לבית לחםשל נעמי ורות ושיבתן 

, אנו נוטים להגדיר אותו כ'סיפור יציאה האמורלאור  45שיידון בהמשך העבודה. מאפיין, העלילה

 .תפילותיהם של גיבוריוומצפים לאתר בתוכו את  לדרך'

                                                 
42

 בבלי, מכות י' ע"ב.  
43

 ( שמצביע על מכלול הזיקות הנ"ל. אנו נדון בזיקות27 – 23עמ'  מקראות,; 26 – 24עמ'  רות,ראה זקוביץ )  

 הרלוונטיות לענייננו.
44

ראה מאמרו של גרסיאל  –בתוך אותה יצירה ובין יצירות שונות  –חרות על טכניקות אנאלוגיות וזיקות קישור א  

 (.3, 2( וההפניות המובאות שם )בייחוד בהערות 48 – 35עמ'  תבניות,)
45

( נבקש לטעון כי לעתים קרובות גם בשמו של הגיבור משתקפת מרכזיותו של 97 - 94אגב עיסוקנו בעניין זה )בעמ'   

בהמשך לטענה זו, מעניינת במיוחד ההתייחסות הניתנת לשמה של נעמי במגילה: שאלתן אירוע היציאה לדרך בחייו. 

כא(. המחבר משתמש -"אל תקראנה לי נעמי..." )שם, כ –"הזאת נעמי?" )א, יט( ותשובתה  –של נשות בית לחם 
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יו ו או מגמותיתיומשמעו הבנתאופן השפעה על  , כמובן,אין ת הסיפור כסיפור מסוג זההגדרלעצם 

הבנה זו, קרי:  על אופן הבנת עיצובו ומרכיביו הספרותיים. , השפעהמאידך ,יש לה .של מחברו

 ההתאמות-מות ועל איההתא עמידה עלתוך  הז'אנר, המחבר עם מרכיבי עורךזיהוי השיג והשיח ש

במילים אחרות, אנו  .משמעויותיה ומגמותיה יש בה כדי לסייע בהבנת ,לאורך היצירה השזורות

מייחסים משמעות גדולה יותר לזיהוי מאפייני היצירה בהשוואה למאפיינים השגרתיים של 

רת עובדה שהמחבר בחר דווקא בז'אנר זה כ'פלטפורמה' להעבעצם היצירות מסוג זה, מאשר ל

מרכיביה ומאפייניה כמה מתוך עמוד על בשורות הבאות נ הוא מבקש להעביר.אותם הרעיונות ש

המופיעים ביצירות אחרות השייכות  , בהשוואה למרכיבים ולמאפייניםהספציפית של היצירה

  לז'אנר זה.

 

 לסיפור המלטותו של לוטור בהקבלה ניתוח הסיפ

לה לבריחתו של לוט מסדום, כאשר המחבר יציאתו של אלימלך לשדי מואב מתוארת בהקב

לרעות בשדות משתמש בהקבלה ניגודית זו כדי לדון לחובה את אלימלך שמפקיר את עמו והולך 

אלימלך ממלט עצמו שהעיר החטאה שאין לה תקנה, בעוד  . לוט ממלט את עצמו מסדום,זרים

אה אף היא, אולם שייתכן ,מבית לחם עתידה וככזו היא  של ה' א, ו(היא "עמו" ) ,גם כך ,וחט 

 ולקבל לחם.להיפקד 

ענה לוט ביחס לכל אחד שבו נ חלקי מאדהאופן ה לוט, עמדנו על ו שלסיפור את במסגרת קריאתנו

זוכים ההשוואתו של אלימלך דווקא ללוט, ולא לשאר היוצאים לדרך  .מרכיבי ההיענות האלוהית

  46יקורתית של מחבר המגילה.את מגמתו הבעוד יותר היענות אלוהית מלאה, מעצימה ל

 

, מספק המחבר את כל המידע הדרוש להבנת עמדתו ביחס ו(-)א, א בפסוקי המצג של המגילה

 47ליציאתו לדרך של אלימלך:

מו והולך לעם אחר )נראה שלכך צורף שם השבט "יהודה" לשם העיר "בית הוא יוצא מ .1 ע 

 ; ("לחם

                                                                                                                                            
רועים ב'ידיעתן' כביכול של הדמויות המשתתפות בסיפור, כי שמות הגיבורים אמורים להיות קשורים לאי

 המתרחשים בחייהם, ויוצר בכך ערבוב מכוון בין הכלים הספרותיים הנתונים בידיו לבין הריאליה הסיפורית.     
46

ניתן להניח כי השוואתו של אלימלך ללוט משמשת את המחבר גם בכדי לרמוז כי התנהגותו אינה ראוייה אפילו   

  .עמהםנות אשר אלימלך מבקש להימ  -של לוט  צאצאיו –לאנשי מואב 
47

בתיאור קצר ותמציתי זה, ניתן ביטוי למספר מרכיבים שאנו נוהגים לדון בהם במסגרת הכותרות: פרטי היציאה   

 לדרך; הגעת הגיבור למקום מקודש; תוכן התפילה ומרכיביה; המענה האלוהי; והתגשמות התפילה.
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 :ידו-על וממילא גם אינו נענה ,בתפילה עוצר במקום קדוש ואינו פונה לאלוהיםהוא אינו  .2

  וימת אלימלך" -שמירה בליווי ולא" ; 

  ים לו צאצאים, ואף בניו שלו מתיםלא נולד -לא בזרע ; 

  זוכהאך אינו  48)מגורים זמניים, להיות 'גר'(, בשדי מואב" לגורהוא הולך " -לא בארץ 

 ;"ויהיו שםל"רק  , אלאאפילו לכך

  49.כאמור לגור במואב על מנת לשוב בעתיד, אך אינו זוכה לכך אלימלך יוצא -ולא בשיבה 

מסעו של אלימלך. כישלון זה אינו מוצג  כישלון לצורך הצגתכל מרכיבי הז'אנר ב משתמשהמחבר 

 50:כב(-)א, ז רק בהשוואה למסעו של לוט, כי אם גם בהשוואה למסע שיבתה של נעמי אלמנתו

 אל ארץ יהודה;( )פס' ז( קום אשר היתה שמה""מן הממ'שום מקום' ) -לדרך  היא יוצאת .1

 כי יצאה בי"כי מר לי מאד מכם,  –היא מביעה את מצוקתה פעמיים, תוך ייחוס המצוקה לה'  .2

הרע  ושדי 51ענה בי, וה' ...ה'וריקם השיבני  לי מאד... שדימר "...כי ה   - )פס' יג(, וכן "ה' יד

עד סוף  מסצנה זו והלאה 53- רות כלתהת לעתים באמצעו - וממילא נענית 52,כא(-לי" )פס' כ

 :הספר

                                                 
48

, כי המונח 'גור' משמש לעתים למגורי קבע, כגון (214 – 213עמ'  גיאוגרפיה,יש להסתייג ולומר, כפי שטוען גתי )  

 בתיאור הבארותים אשר "גרים )שם( עד היום הזה" )שמ"ב ד, ג(.
49

פסוק ו' מיותר לכאורה, שכן שיבתה של נעמי לארץ יהודה נמסרת מיד בפסוק הבא )ז(. ביטוי לקושי זה נמצא   

גום הארמי. כפילות זו הובילה לחלוקות שונות של ( בתר2"ותלכנה לשוב אל ארץ יהודה" )פס' ז -בהשמטת המילים 

ששייכו אותו  ( וישוהלאה 45עמ'  רות,שתי הסצנות, כאשר יש ששייכו את הפסוק )ו( לפסוקי המצג )כגון זקוביץ, 

והלאה(. אנו סבורים כי  45עמ'  רות,עמ' ה; ונילסן,  רות,עמ' עט; מלצר,  רות,לסצנת השיבה לבית לחם )כגון כהנא, 

ראות אותו כסיומו של המצג, וכי הופעתו שם נועדה לצורך הדגשת אי התגשמותו של מרכיב השיבה בהתייחס יש ל

 לאלימלך. אי התגשמות זו מתחדדת מתוך תיאור התגשמותו בהתייחס אל רות "וכלתיה".
50

 , בתוספת הכותרת: 'קריאת שם )לזרע ולארץ('.47כנ"ל בהערה   
51

"העיד בי... ע"י הפורענות שהקב"ה מביא על אדם הוא  –עמ' פב( לביטוי 'ענה בי'  ת,רומעניינת פרשנותו של כהנא )  

(. 65עמ'  רות,עמ' יג( וזקוביץ ) רות,מעיד על עונותיו". פרשנות זו מבוססת על התרגום הארמי, וכך פירשו גם מלצר )

 –בקשה, בדומה לדבריו של קין לפי פרשנות זו ניתן בדבריה של נעמי ביטוי למרכיב ההתבטלות המופיע בתפילות ה

 "גדול עוני מנשוא" )בר' ד, יג(. 
52

שיח שבין נעמי לכלותיה, -המחבר מדגיש כי תלונות אלו נאמרות בדרך: התלונה הראשונה, הנאמרת במסגרת הדו  

' ז(; לשוב..." )פס בדרך ותלכנה" –שיח שהיינו מצפים שייערך דווקא בטרם יציאתן לדרך, מופיעה לאחר התיאור -דו

 בית לחם..." )פס' כב(.   באונעמי... והמה  ותשב" –והתלונה השנייה המופיעה, במכוון, עוד בטרם תיאור סיום השיבה 
53

"ורות דבקה בה"  -החיבור החזק בין נעמי לרות מודגש פעמים רבות לאורך המגילה, החל מתיאורו של המספר   

"מחציתו השנייה  –באו בית לחם" )פס' כב(  והמה" -ייחס לתיאור ( שכותב בהת66עמ'  רות,)פס' יד(. וראה זקוביץ )

 של הכתוב כבר מציגה את שתי הדמויות, נעמי ורות, כדמות קיבוצית, ללמד עד כמה שותפות הן לדעה ולגורל".
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  (מנחה )שורשהשורש 'שוב' מילים הנגזרות מעשרה פעמים מופיעות -שתים –בשיבה 

  54בסצנת החזרה לבית לחם;

  המרכיב הזה מתגשם בפועל באמצעים אנושיים: בליוויה של רות  –בליווי ושמירה- 

"הלוא צויתי  -ובשמירתו של בעז  ,ז()פס' יד, ט אל תפגעי בי לעזבך" "ורות דבקה בה...

, אך אלו ביטויים לחסות האלוהית, כפי שזו מוצגת )ב, ט( ..."את הנערים לבלתי נגעך

 ; , יב(שם"...ה' אלהי ישראל, אשר באת לחסות תחת כנפיו" ) –בדבריו של בעז 

  ת בידינשארי בעז ולמעשה יד-על יתנקנחלקת השדה אשר "מכרה נעמי" )ד, ג(  –בארץ 

  ;המשפחה

 בהתאם למאפייני  יז(.-יג, שםילד בן לנעמי" ) "ויתן ה' לה הריון, ותלד בן... –בזרע ו

"ויקרא שמו  –למוטיב קריאת השם: בוודאי לקריאת השם לילד גם הז'אנר, מופיע ביטוי 

"וקרא שם  –גם לקריאת השם למקום  מסויםבישראל..." )שם, יד והלאה(; אך באופן 

 55א(.בבית לחם" )שם, י

 

 קבלת ה' לאלוהים:

כגון אצל הגר, יעקב  -כביטוי להתנהגותו של היוצא לדרך גם מוטיב קבלת ה' לאלוהים המופיע 

 במסגרת דבריה של רות לנעמימקבל ביטוי בסצנת שיבתן של נעמי ורות לבית לחם.  -ואבשלום 

אלין" )פס'  –תליני אלך, ובאשר  –"אל אשר תלכי  –היא מציינת את כוונתה לצאת איתה לנדודיה 

אלהי" )שם(.  - "ואלהיך – את אלוהיהלאלוהים התחייבותה לקבל עליה ובתוך כך גם את  56טז(,

    57לי..." )פס' יז(. ה'"כה יעשה  –הוא ה', כפי שעולה מתוך שבועתה של רות  זהאלוהים 

 

קהל צטרפות לה'ברבים מסיפורי הז'אנר מופיע מוטיב קבלת ה' לאלוהים, או לפחות מעניין כי 

  58.ייחס לנוכרים המתלווים אליובהתכי אם גם  לא רק בהתייחס לגיבור עצמו, ה'',

                                                 
54

יי (. לדיון מקיף על השורש 'שוב' ועל ריבוי משמעויותיו במקרא, ראה הולד74ובהערה  46עמ'  רות,ראה נילסן )  

 והלאה(.  51בייחוד עמ'  שוב,)
55

 (.160 – 151עמ'  קריאת שם,בהתייחס למשמעויותיה של קריאת השם במגילה, ראה כהן )  
56

"לינה היא שנת הנודד... רות אינה מצפה לבית משלה, היא נכונה לחיי  –( 61עמ'  רות,ראה דבריו של זקוביץ )  

 נדודים לצדה של נעמי".
57

"והרבה פעמים נאמרה שבועה זו בשם אלהים. אך כאן מדיקת רות להשבע  –יא( -עמ' י רות,)ראה דבריו של מלצר   

 בשמו המפרש של אלהי ישראל, לאות כי היא מקבלת עליה את עלו".
58

, ניתן "כי אל אשר תלכי אלך... ואלהיך אלהי" )א, טז( -לנעמי  רותדוגמאות לתופעה זו, בנוסף על דבריה של   

"הסרו את אלהי  –" )בר' לה, ב( ,שאינם "ביתו )משפחתו(" )שם( כל אשר עמואל " יעקביו של בדבר למצוא למשל:
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 כרכיב היוצר תפנית בסיפור: 'תפילת הדרך'

כפי שרומז המחבר  - חוסר תקוהוב ת נעמי בנקודת השפל של חייה: בחוסר כלנמצא בסיום המצג

במצבה, כפי שבא לידי ביטוי בסופו של השינוי  "כי אמרתי יש לי תקוה" )פס' יב(. –באמירתה 

 ,רות ובעז. החיבורים - הסיפור, מושתת על שתי דמויות שדובקות בה ויוצרות תקוה והמשכיות

לאחר מופיעים מיד לאחר תיאורי מצוקותיה: מיד  י לבין כל אחת משתי הדמויות האלה,בין נעמ

תלונתה לאחר  מידבקה בה" )פס' יד(; ו"ורות ד –כי יצאה בי יד ה'" )פס' יג(, נאמר ..." –תלונתה 

"ולנעמי מידע ]מודע[ לאישה איש גבור  –, ושדי הרע לי" )פס' כא(, נאמר וה' ענה בי..." –השנייה 

     ושמו בעז" )ב, א(. חיל...

 

                                                                                                                                            
עלה אתם"  ערב רב"וגם  –במידע המסופר בהתייחס ליציאתם של בני ישראל ממצרים  ;הנכר אשר בתככם" )שם(

לחובב בן רעואל בדברי משה "עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלהים" )שם יח, יא(;  – יתרו)שמ' יב, לח(; באמירתו של 

"לכה אתנו והטבנו לך" )במ' י, כט(, שמכילים אולי "את רעיון ההצטרפות לישראל, כפי שטוען מרגליות  –המדיני 

אם למות  "חי ה'... כי אם במקום אשר יהיה שם אדני המלך –לדוד  איתי הגיתישל )בה'(  שבועתוב (;96עמ'  חובב,)

"וייראו  –לאחר הטלתם את יונה אל הים  למלחים)שמ"ב טו, כא(; בתיאור המתייחס אם לחיים, כי שם יהיה עבדך" 

" )בר' יב, ה(, הנפש אשר עשו בחרןהאנשים יראה גדולה את ה', ויזבחו זבח לה' וידרו נדרים" )יונה א, טז(; ובתיאור "

יחוד לאור דברי המדרש המתייחס לפי פשוטו של מקרא ל"עבדים ושפחות שקנו להם" כדברי רש"י )על אתר(, ובי

 "שהכניסן תחת כנפי השכינה, אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת הנשים". –ידו )שם( -המובאים על
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 יציאותיו לדרך של יעקב פרק ד:

 :הגיבור בחיי כאירוע מכונןהיציאה לדרך 

של דמויות מקראיות שונות, תוך  ם המתארים את יציאותיהן לדרךבדיון עד כה, ניתחנו סיפורי

 זיהוי המאפיינים הקבועים המופיעים בסיפורים השונים. לאור זאת, טענו לקיומו של ז'אנר

ו את הצעדים הראשונים בהגדרת הקונבנציות העומדות בבסיס ז'אנר ועשינ 'סיפורי יציאה לדרך'

 זה. 

הוביל לתחושה כי יש לראות את ( ואלימלך לוטקין, הגר, אדם, העיסוק בדמויות שנדונו עד כה )

 –מכונן  –פעמי העומד בבסיס סיפור כלשהו, אלא כאירוע מרכזי -לא כאירוע חד :יציאתם לדרך

 ,אולם ההיקף .אילך, לפחות ממועד יציאתה לדרך ושל הדמות העומד בבסיס תיאורה הכולל

בחון את תקפותה של של מכלול הסיפורים אודות דמויות אלו, לא איפשר ל ,המצומצם יחסית

  .תחושה זו

וכן  -, הדיונים העוסקים בדמויות שהיקף הסיפורים אודותיהם רחב מאד, כגון יעקב לעומת זאת

מתארים את יציאותיו לדרך של ריבוי הסיפורים הזו.  חושהתאת סבירותה של  יםמחזק -דוד 

יתכן כי זוהי הבנה אולם  של היוצאים לדרך. טיפוס-אבכ להוביל לראייתו היו עשויים יעקב

פעולת ל למתן ייחודיות במקום ,יעקבשל  , המושתתת על מתן ייחודיות לדמותומדויקתשאינה 

פי הבנה זו, העיסוק המרובה ביציאותיו של ל מופיעה במסגרת הקורות אותו.היציאה לדרך, ה

, כי לעניין זה טיפוס-אב ממש מהיותואינו נובע יעקב לדרך, על מכלול ההיבטים המופיעים בהם, 

 – מקראי. העובדה שיעקב זוכהכל גיבור בחייו של  פעולת היציאה לדרךממרכזיותה של אם 

מוביל להתייחסות ממילא , ראשיתב כה מרכזי בספר ביטויל -מסיבות שאין כאן המקום לפרטן 

 1 דרך.יציאותיו ללעניינים הקשורים ב גם המרובה

 יםנדרש ם, מתבטאת בעובדה שהפרק הבאב הדיון בדמותו יובאש ,של דודו של יעקב םייחודיות 

בהמשך, מושפעים  חייהם. בשל כך, הסיפורים המתארים את הםלצאת לדרך כבר בראשית חיי

של הגיבור, כגון במנוסתו  ימיוהיציאה לדרך מופיעה באחרית  כאשרלעומת זאת,  ממציאות זו.

יש לציין, על  על קורותיו בעבר. ,כמובן ,משפיעהאינה היא  ,ל יואב "אל אהל ה'" )מל"א ב, כח(ש

 של יעקב ושל דודאף ההסתייגות האמורה, כי העובדה שסיפורים כה רבים עוסקים ביציאותיהם 

 טיפוס' של היוצאים לדרך.-ס אליהם כמעין 'אבותלהתייח ,בהכרח ,מובילהלדרך 

                                                 
1
 ההבטחה ,לפי הבנתו ,(, אשר492עמ'  רעייה,ן להתייחס למשל לדבריו של ואן הקה )נית לצורך המחשת הטענה  

היא חוזרת ומופיעה מספר פעמים לאורך דית, מאפיינת את מסורת יעקב, והאלוהית לליווי נאמן ולשמירה תמי

ותיהם של כלל הסיפורים אודותיו. לפי הבנתנו, היא אינה מאפיינת דווקא את מסורת יעקב, כי אם את מסור מחזור

 היוצאים לדרך.   
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תיאור דמותו של תפקידה המרכזי של היציאה לדרך בלהצגת בהמשך  ,אנו מבקשים לטעון

, מכיל בתוכו ביטוי המופיע בסיפורי הז'אנר גיבורו של השמגם לעתים קרובות  כי, הגיבור

 :יש להבין בהתאם לכך קבשמו של יע את גם 2.לפעולת היציאה לדרך אטימולוגי או מדרשי,

מבינים שם זה ש נפלד וצדוקיעוסק בהליכה, כדבריהם של וי השורש 'עקב' שבבסיס השם יעקב

ומאוחר יותר בתקופת המשנה  ,כשם תיאופורי בהתבסס על שמות דומים במסופוטמיה, במצרים

 3להגן".ובהרחבת המשמעות:  –"ללכת בעקבות מישהו או אחריו, ללוות  - שמשמעותו ,והתלמוד

את  ,כאמור ,שני עניינים שמבטאיםשהם  י שה' )יה( מלווה אותו ומגן עליו'יעקב' הוא מ :כלומר

 השם מעניין כי גם  4ההיבט הבסיסי ביותר שאנו מוצאים בתפילותיהם של היוצאים לדרך.

 - " )לב, כח(שרית"כי  –מן הטעם  , לכאורה,נגזר במקורושו 'ישראל' שאליו הוסב השם יעקב

 הישר"הלוא דברי ייטיבו עם  –ידי הנביא מיכה במשמעות של אדם ההולך בדרך ישרה -רש עלנד

   5הלך" )ב, ז(.

יש להבין ככאלה יתכן כי , שאנו עוסקים בהן לאורך העבודה ,דמויות נוספותגם את שמותיהן של 

ה, ובכלל ולתוצאותילפעולת היציאה לדרך  המכילות ביטוי, לפחות מדרשי גם אם לא אטימולוגי,

 11ויונה. 10אבשלום; 9לוט; 8הגר; 7קין; 6זה: אדם;

                                                 
2
של  כמאפיין ספרותיחיוני להדגיש כי את הביטוי שניתן לפעולת היציאה לדרך, הגלום בשמו של הגיבור, יש לראות   

סיפורי הז'אנר. מבחינה זו, אין כמובן משמעות לשאלת אמיתותה המדעית של ה'אטימולוגיה העממית' כהגדרתו של 

"עם ישראל העתיק מסביר שמות אלה בגישה בלתי מדעית, מתוך שפת ההווה.  –כפי שמפרט (, ו13עמ'  מבוא,גונקל )

 הוא קושר מלה עתיקה במלה מודרנית, הדומה לה פחות או יותר בצלילה".
3
 – 189עמ'  ,יעקב(צובל  ו (197עמ'  בראשית,(. וראה גם שפייזר )165עמ'  בראשית, ויינפלד,ויינפלד וצדוק )אצל   

190.) 
4
"ויעקבני זה פעמים"  -הבנת האטימולוגיה של השם יעקב בדרך זו, אינה סותרת את מדרש השם המושם בפי עשיו   

( שמביא דוגמא זו כדי להדגים את התופעה שבה אנו 21עמ'  שמות,)כז, לו( במשמעות של רמאות. וראה גרסיאל )

 מוצאים מדרש שם המתקיים במקביל למשמעות האטימולוגית של השם. 
5
 (.89עמ'  מדרשי שמות,ראה גרסיאל )  

6
..." )ג, כג(. כלומר, נקרא שמו האדמהפי הבנה זו, שמו של אדם ניתן לו בשל שילוחו מגן העדן על מנת "לעבד את -על  

(, 32עמ'  אדם,לעבוד את האדמה. וראה וסטרמן ) –'אדם', לא רק בשל מוצאו מן האדמה, כי אם גם בשל ייעודו 

 שונות בהתייחס לשאלה: האם קיים אמנם קשר לשוני בין המילה 'אדם' למילה 'אדמה'?שמביא את הדעות ה
7
בהקשר לשם העצם 'קנה', או בהקשר למשמעויות  קין( מציעים להבין את השם 1097עמ'  קין,קהלר ובאומגרטנר )  

בן לייחס לכך את העובדה כגון: חנית, כידון, מוט )עשוי מצמח הסוף( וכדומה. ניתן כמו 'qanat'שיש בערבית למילה 

שקין מזוהה כמי שרצח את אחיו, וממילא להסביר את שמו בהקשר לכלי הנשק המשמשים את הרוצח. אולם 

לחילופין, יתכן כי קין, אשר מזוהה כמי שקולל להיות נע ונד בארץ, משמר בשמו ביטוי למטה או למקל הנדודים. 

"כי במקלי עברתי את הירדן  –ניתן למצוא למשל בדבריו של יעקב דוגמאות לזיהוי המקל כביטוי למציאות הנדודים, 

"ואת המטה הזה תקח בידך" )שמ' ד, יז(. בהמשך לכך, ניתן להתייחס למקל  -הזה" )לב, י(, ובציוויו של ה' את משה 

ו גם ככזה המסמל את רועה הצאן, כפי שמדמה בעל מזמור תהלים את ה' לרועה אשר 'שבטו ומשענתו' מנחמים )א

מנחים( אותו בשעה שהוא הולך "בגיא צלמות" )כג, ד(. לפי הבנה סימבולית זו, שמו של קין מבטא את השינוי שהוא 

מאיש אדמה לרועה צאן, אשר נודד עם צאנו ממקום למקום. להרחבה במשמעותו של המקל )השבט(  –נאלץ לעבור 
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מסעותיו משמשים עד שנראה כי  12של יעקב, קורותיוכה משמעותית בתיאור  פעולת היציאה לדרך

  :כמסגרת לפרקי חייו

  ארץ מוצאם של  -בפדן ארם  אישהבצעירותו הוא בורח מפני אחיו חרנה או יוצא למצוא

 אבותיו; 

  י אביו בארץ כנען" )לז, עד לישיבתו "בארץ מגור ,דרך תחנות שונות ,חוזרבאמצע חייו הוא

 א(; 

 בלותיהם של בניו; ארץ ס –תו הוא נוסע לראות את בנו יוסף במצרים בזקנו 

 .13ולאחר מותו הוא שב לכנען להיקבר אל אבותיו  

                                                                                                                                            
(. בהמשך לדיון זה, מעניינת הצעתו של 32 – 31עמ'  שבתך ומשענתך,ככלי המסמל את רועה הצאן, ראה קורני )

'קניתי איש )שעליו יושם(  –( לפרש את דברי פרשנותה המוקשים של חווה אודות השם קין 120עמ'  אות קין,ציידנר )

אות ה''. הצעה זו נותנת ביטוי נוסף לעובדה שאירוע היציאה לדרך בכלל, והאות שקין מקבל כתוצאה מתפילתו 

 רועים מכוננים, עד שמהותו מוגדרת, כבר מלידתו, כ'איש שעליו עתיד להיות מושם אות ה''.   בפרט, משמשים כאי
8
( טוען כי "הגר נקראת כך על שם סופה, כי כן משמע מילה זו בערבית פרישה ובריחה". וכך 50עמ'  בראשית,כהנא )  

שמשמעותה  'hajara'ה הערבית (, שמצביע על הקשר בין שמה של הגר לבין המיל286עמ'  בראשית,גם סקינר )

 'בריחה'.
9
"פירוש השם לוט סתום". גם  –( 449טור  לוט,קשה לעמוד על האטימולוגיה של שם זה, כפי שכותב ליונשטם )  

BDB  '( אינם מציעים אטימולוגיה לשם זה, ומסתפקים בפירוש הפועל 523עמ'  לוט,( וגם קהלר ובאומגרטנר )532)עמ

אולם חרף הקושי בזיהוי האטימולוגיה של השם, מסתבר בהחלט כי . ות וכדומהלכסטוף, 'לוט', במשמעות של לע

" )יט, יז(; גם המלט... ההרה המלט"ויאמר:  –השימוש החוזר בפועל 'להימלט': גם בציווי האנשים )פעמיים( 

"מהר  –י לבקשתו כ(; וגם במענה האלוה-" )שם, יטאמלטה... להמלט"ואנכי לא אוכל  –בבקשתו של לוט )פעמיים( 

שמה" )שם, כב(, מהווה מדרש שם הקושר את משמעותו של השם לתיאור הימלטותו מן העיר, והשווה עמוס  המלט

 (.     109עמ'  בראשית,)
10

שמ"ב טו, ח(. בקשת " )םשל[ ישיבני ה' ירוישוב"אם ישיב ] -במסגרת בריחתו של אבשלום, הוא נודר נדר שעניינו   

 –יעקב וק ה'שיבה בשלום', מאפיינת את נדריהם של היוצאים לדרך, כפי שמופיע בנדריהם של ה'שיבה', וליתר די

את  בנדרו מתאר, אשר " )שופ' יא, לא(; ואף כרתבשובי בשלום" –יפתח אל בית אבי" )כח, כא(;  ושבתי בשלום"

לפי  –כי השם אבשלום  לאור זאת, יתכן. , שהיא נגזרת משיבתם בשלוםהצלחת המסע דווקא בהבאת חריה אל ביתו

(: 'אבי )האל( הוא שלום', או אולי: 'אבי הוא שלם )אלהי ירושלים 69טור  אבשלום,ההצעות המובאות אצל אורמן )

 משמר ביטוי מדרשי לבקשת השיבה בשלום או השיבה לירושלים. -הקדום(' 
11

יפור. בהתאם לזיהוי קשר זה, ניתן ( שמצביע על הקשר בין שמו של הנביא לבין הצ33עמ'  יונה,ראה בוטרוויק )  

להתייחס לשימוש בשמו של הנביא "יונה בן אמתי" )מל"ב יד, כה( כשמה של דמות הנביא בספר יונה, כסוג של מדרש 

שם, הנובע מהעובדה שנביא זה אינו יושב בביתו כי אם נודד בדרכים כמו הציפור ששמה יונה. ביטוי דומה ניתן 

היונה את האדם המבקש או הנאלץ לעזוב את ביתו ולצאת לנדוד: כך בדבריהם של במספר כתובים, בהם מסמלת 

 כיוני"ופלטו פליטיהם, והיו אל ההרים  -"עזבו ערים ושכנו בסלע... והיו כיונה" )מח, כח(; יחזקאל  –ירמיהו 

יק נדד, אלין במדבר , אעופה ואשכנה. הנה ארחכיונה"ואמר: מי יתן לי אבר  -הגאיות" )ז, טז(; ובעל מזמור תהלים 

 ט(.-סלה. אחישה מפלט לי..." )נה, ז
12

( 120עמ'  פרשנות תיאולוגית,(, גמי )407 – 406עמ'  ,36 – 12בראשית על כך מצביעים רבים, ביניהם וסטרמן )  

 (.61 – 60עמ'  טקסט,ופישביין )
13

יקוד שלה בחלומות, ולא במסעות, (, שמצביעה אף היא על מגמה זו. אולם לאור המ125עמ'  חלומות,ראה פידלר )  

 היא אינה כוללת במסגרת מגמה זו את מסע השיבה לכנען, כדי להיקבר בה.
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 ,ביטוית " )מח, טו( מקבלמעודי עד היום הזה עה אותיתפיסתו של יעקב את אלהים ככזה "הר  

יה' זו מורכבת יכאשר 'רע ,לאורכםבסיפורי מסעותיו ובתיאורי ההתגלות השזורים  ,מוחשי מאד

  14שמירה.מהנחיה וממליווי, 

הבטחה שהיא תמצית  ושמרתיך בכל אשר תלך" )כח, טו(, ך"והנה אנכי עמ - הבטחת ה' בחלומו

כפי שניתן לראות  ידי,בוע ותמק ,לידי מימוש אצל יעקב מגיעה 15,היוצא לדרךכל אדם בקשתו של 

ג(; "ויבא אלהים  ואהיה עמך" )לא, "ויאמר ה' אל יעקב... -כגון  16,מסעותיולאורך בתחנות שונות 

 ויאמר לו השמר לך..." )לא, כד(; "ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהים" )לב, א(.  אל לבן...

"ואלהי אבי היה  -, כגון בכתובים רבים ,אף הן ,תחושותיו של יעקב בהקשר לליווי זה מתוארות

עה אתי מעודי עד היום הזה" האלהים הר  " ;היה לי" )לא, מב( עמדי" )לא, ה(; "לולי אלהי אבי...

 17.)מח, טו(

 

 להלן יידונו סיפורי יציאותיו לדרך של יעקב, השזורים לאורך מחזור הסיפורים אודותיו.

 

 

 

 

                                                 
14

( הטוען כי "הכינוי רועה )המובא בבר' מח, טו; מט, כד( הוא לשון מליצית 233עמ'  האמונה במלאכים,ראה רופא )  

"אשובה ארעה צאנך  -( את הפסוקים 45ה המציינת את פעולת השמירה". לחיזוק טענתו הוא מביא )שם, בהער

כרעה עדרו" )יר' לא, י(; וכן  ושמרו" )שמ"א יז, כ(; "מזרה ישראל יקבצנו שמר" )ל, לא(; "ויטש את הצאן על אשמר

 " )הו' יב, יג(.שמר"ויברח יעקב שדה ארם ויעבד ישראל באשה ובאשה 
15

כל אימת שהאדם מתרחק  –לפי דעתו  –י האב', המוזעק ( בהתייחס לביטוי 'אלוה54עמ'  קווים,כך טוען גם הרן )  

 ממקומו ומבית אביו.
16

 –"והנה אנכי עמך..." )כח, טו(  -( שמצביע על העובדה שהבטחת ה' ליעקב 143 – 142עמ'  הבטחות,ראה וסטרמן )  

( עלייה וירידהפלג )היא אינה הבטחה המתייחסת לאירוע חד פעמי, כי אם לשמירה ולדאגה קבועה לכל אורך מסעו. 

מתפקד  "...שסיפור 'חלום יעקב'... –( 273עמ' ב) דן בהרחבה במרכזיותו של חלום יעקב, כפי שכותב בדברי הסיכום

כ'מיזאנאבים' )כלומר, כמוטו, כתמצית קומפקטית המסמלת את המבנה והמשמעות( של מחזור סיפורי יעקב...". זהו 

שנטען גם לאורך עבודה זו. לפי הבנתנו, לא במקרה תופסים החלום כפי  בוודאי הרושם המתקבל מקריאת הכתובים,

ופעולותיו של יעקב לאחר יקיצתו מקום כה מרכזי בהמשך סיפור חייו, כי אם בשל היותם 'תפילת הדרך' של יעקב. 

מסצנה זו ואילך מבקש המחבר להדגים את אופן התגשמות בקשותיו של יעקב בנדרו ואת התקיימותו בפועל של 

 נה האלוהי. המע
17

"אין יעקב מבקש כמובן  - בהתייחס לפסוק זה (246 – 245עמ'  ,בראשית אצל ויינפלד,דבריו של קליין )מעניינים   

שבטי או משפחתי". בדברים אלו ניתן  לאל האלוהות, מאל בורא עולם ומנהיגו, לצמצם בביטויים אלה את מושג

ככזה הנענה לבקשתו של היוצא לדרך, בקשה שכתוצאה ממנה ביטוי בהיר לקושי התיאולוגי הנגזר מתפיסת האל 

הוא נדרש להרחיב את תחום פעילותו )כמלווה וכשומר( מעבר לגבולות השבטיים והמשפחתיים שבתוכם הוא 'רגיל' 

 לפעול.
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 (א, טכ-כו, לדבר' ) לבריחה מפני עשיו לחרן פדן ארםב אישהבין יציאה למציאת  :1ד

 :חלוקה למרכיבים –היציאה מבאר שבע סיפור 

 נישואי עשיו; כו, לד:

 גניבת הברכה; מא:-כז, א

 רבקה שולחת את יעקב חרנה מפני עשיו אחיו; מה:-כז, מב

 ;אישהיצחק שולח את יעקב פדנה למצוא  כח, ט:-כז, מו

 התגלות ה' ליעקב; כב:-י כח,

 המשך המסע.  א:כט, 

 

נקודת המבט המרכזית בעבודה זו, מובילה לניתוח  , כאמור,נקודת המבט הסינכרונית, שהיא

נראה  ,מרכיבי הז'אנר כפי שהם משתקפים בסיפורים הרלוונטיים בעריכתם הסופית. יחד עם זאת

חומרי , תוך התעלמות מניתוח בטקסט שלפנינוכי בהתייחסות ליחידה הכוללת כפי שהיא מופיעה 

הגלם שמהם מורכבת היחידה, אנו מסתכנים באיבוד מידע שעשוי להיות משמעותי ביותר להבנת 

עיון בתיאור  ,זהוממילא גם להבנה מלאה של היצירה בכללותה. במקרה  ,התפתחותו של הז'אנר

ציאת אישה שמשמשים בה בערבוביה גם יציאה יזומה למ ,יציאתו של יעקב מביתו כיחידה אחת

עשוי להוביל לטשטוש המאפיינים הייחודיים לכל אחד משני הסיפורים  חה מפני עשיו,וגם ברי

על גם ננסה לעמוד  ,במקביל לבחינת הטקסט כפי שמופיע לפנינו ,אשר על כן 18הנפרדים.

 ;(אישהלצורך מציאת )לדרך יזומה יציאה לתיאור לשני התיאורים:  המאפיינים הייחודיים

 19.(אחיו עשיו מפני איומי לצורך הצלה)בריחה  תיאורלו

 ,עתיד ילד הגדל במסגרת זו. בין אנשי ביתו הייתהמסגרת חייו הטבעית של האדם בימי קדם 

ת רכושם ואת אלוהיהם. יציאה לדרך, מרצון או לרשת את אבותיו, את ביתם, א ,בבוא העת

 שלו תידועל ביחס ספק ומטילה, למעשה, בחייו של הבן העוזב טכמעט כל אספקמסכנת  מאונס,

                                                 
18

החשש מ'טשטוש' מאפייניהם של כל אחד משני הסיפורים מטריד במקרה זה, יותר מאשר עצם תחושת אי הנוחות   

( כי יתכן שיציאתו של יעקב 26עמ'  קומפוזיציה,ידי פישביין )-ייחס לפרשנויות סינכרוניות, כגון זו המוצעת עלבהת

 מבוססת גם על חשש מפני עשיו וגם על הצורך למצוא אישה שאיננה מבנות כנען. 
19

המקורי של לשון "ברם כפי ששחזור הנוסח  –שכותב עמ' י(,  סיפורי נביאים,מתודה דומה משמשת את סימון )  

הכתובים הוא חלק לגיטימי של מלאכת הקריאה... כך מוצדק השחזור של התהוות הסיפור, כאשר הוא עונה על צורך 

( שדן בהרחבה בהבדלים 51 – 29עמ'  מסות,ראה גרינשטיין ) על ה'לגיטימיות' של מתודה מעין זו, פרשני מובהק".

ית לבין קריאתה בהתבסס על הגישה הדיאכרונית. על אף שניתן שבין קריאת התורה בהתבסס על הגישה הסינכרונ

לומר בהכללה כי הוא 'מעדיף' את הגישה הסינכרונית, גם לשיטתו אין להתעלם מהאפשרות לזהות תמות ומגמות 

 – 352בייחוד עמ'  יצירה,שונות בהתבסס על קריאה דיאכרונית. יחד עם זאת, יש לציין את הסתייגותו של גרינשטיין )

 ( מניתוח השואף ליצור סינתזה בין הגישה הסינכרונית לגישה הדיאכרונית. 353
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הפיזי והרוחני. לא ייפלא אפוא  וא נדרש לדאוג בעצמו לכל מחסורו:ה 20.ולעתים גם של משפחתו

 לאל, הן מצד המשפחה הנשארת והן מצד הבן העוזב. פנייהשדאגה זו מקבלת את ביטויה ב

ניתן למצוא בסיפור יציאתו של יעקב מבית אביו בבאר  לדאגות אלו ,מוחשית ומפורטת ,אדוגמ

גם  לצפות להופעתן יכול כום היוצא לדרכל אד של יוולתחושות יורגיש לרגשותש קורא שבע.

 של יעקב המידע המקדים המתאר את אופיו לאור ואולי אף בעוצמה גבוהה במיוחד, במקרה זה,

ידי -על מודגשת בחייו של יעקב המשפחה ה שלמרכזיות 21כ"איש תם ישב אהלים" )כה, כז(.

סמנטי המתאר יחסים הבמילים השייכות לשדה  ,נרחבה ,וששימה באמצעותגם  המחבר

  בן, אישה, בכורה., אח, אב, אם :גוןכ ,משפחתיים

לשני סיפורים שונים כפי שמקובל, גם אם תוך  את הקורא לחלקו ,כביכול ,מזמין זהסיפור 

להרחיב את הסתכלותנו על ההיבטים  תמאפשר זוחלוקה  22.החוקריםב בקר שינויים קלים,

סיפור אחד מציג בפנינו את מאפייני יציאתו  נלווים ליציאתו של הבן מבית אביו: כאשרים ההשונ

הסיפור השני מציג בפנינו את מאפייני יציאתו של שבעוד  פדנה ארם; -קדימה  פניושל יעקב כש

 חרנה.  -יעקב בבורחו מאימת אחיו 

 ,יחד עם זאת עיקר ענייננו. ,בסופו של דבר ,שהוא שני הסיפורים אוחדו אמנם לכדי סיפור אחד

סיפור יציאתו של יעקב פדנה ארם  מתוך מגמות שונות בתכלית:במקורם נכתבו כי  ניתן להניח

נשים מתוך יעקב כממשיכם של אברהם ויצחק שנשאו  ראויה, מציג את אישהלצורך מציאת 

סיפור  ;ד( )כח, הכרחית לצורך קבלת "ברכת אברהם" המשפחה ולא מבנות כנען, המשכיות שהיא

בשם ה'גיבור  שנהוג לכנות אותהבריחתו של יעקב חרנה, מכניס את יעקב למסגרת סיפורית 

                                                 
20

עניין זה מקבל ביטוי יפה בדבריה של האישה התקועית, אשר מדמה במשל אשר מושלת, בין בריחתו של אבשלום   

)שמ"ב יד,  על פני האדמה" שם ושאריתלבין השמדת היורש וכיבוי הגחלת "אשר נשארה. לבלתי שום ]שים[ לאישי 

ז(. ואם אין די באמירה זו כדי להדגיש גם את סיכון ירושת הארץ, ולא רק את הסכנה להמשכיות המשפחה, ממשיכה 

תי ואת בני יחד  –האישה ואומרת  " )שם, טז(. ואולי יש להבין את דבריה אף מעבר לשאלת מנחלת אלהים"להשמיד א 

היום  גרשוני"כי  -" )שם(, המקביל לביטויו של דוד היםמנחלת אלירושת הארץ. שימושה של האישה בביטוי "

)שמ"א כו, יט(, מבטא גם את החשש מאיבוד ההשתייכות לאלוהי  לך עבד אלהים אחרים"לאמר:  בנחלת ה'מהסתפח 

ישראל, או אולי לאלוהי המשפחה. קורא אשר אינו מודע למכלול הסכנות האורבות למי שנדרש, בשל בריחה במקרה 

ביתו יתקשה להבין מה בין אי הריגתו של בנה של האישה, ובין השבתו של אבשלום ירושלימה, שהרי זה, לצאת מ

אינו מנוע, לכאורה, מלשאת אישה, להקים משפחה, לעבוד את אלוהים, ואולי אף לשוב לנחלת אבותיו בבוא  אבשלום

 העת.  
21

עתידו, בהשוואה לעשיו שמאופיין בוויתור על וכן לאור הצגתו של יעקב כמי שמאופיין בין השאר דווקא בדאגתו ל  

( ב'טבלת הניגודים' היפה 162עמ'  בראשית,עתידו לצורך סיפוק צרכיו המיידיים. על ניגוד זה, עומדת גם עמוס )

 שעורכת בין שני האחים. 
22

ראד -וןוהלאה(, פ 368עמ'  בראשית,(, סקינר )159עמ'  מבוא,והלאה;  254עמ'  בראשית,ראה למשל דרייבר )  

(. לשיטתם )מבלי לפרט(: סיפור יציאתו של יעקב 44עמ'  מיעקב לישראל,והלאה( וויסמן ) 268עמ'  בראשית,)

 .E -ו J, בעוד סיפור הבריחה מפני עשיו שייך למקורות Pלמציאת אישה שייך למקור 
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נועד להציג את יעקב  ,ה בתוך זהז ,נראה כי שילוב הסיפורים 23.או 'הגיבור הגולה' הבורח'

שיימנה עם  ראוי לומאידך. וככזה,  גם כאבי האומה הישראליתמחד, אך כממשיכם של ה'אבות' 

  24'הגיבור הבורח'. ז'אנרל התאםידי הסגולה אשר קורותיהם מסופרים ביח

של יעקב מבית אביו. עצם יציאתו ב מוחשי מאד סיכון ,כאמור ,עומד ברקע של שני הסיפורים

 צרכים הבסיסייםה קושי בהשגת; דרךפיזיות האורבות במכיל כמה מרכיבים: סכנות סיכון זה 

                                                 
23

(, שהציג את עשרת השלבים 594 – 577עמ'  יוסף,ידי קינג )-מרכיביה של מסגרת סיפורית זו הוגדרו לראשונה על  

(, לא היה 7בהערה  578המאפיינים את הסיפורים הנכללים תחת הז'אנר, על אף שהוא, כפי שהוא מציין )בעמ' 

הראשון שמצא נקודות השוואה בין הסיפורים השייכים לקבוצה זו. סיפורי הז'אנר מאופיינים, בין השאר, בבריחת 

ידי 'פטרון' -בהם הגיבור בהיותו שרוי מחוץ לביתו. הגנה זו מסופקת עלהגיבור לגלות ובשמירה והגנה אשר זוכה 

אנושי או אלוהי. אין ספק כי ניתן לזהות מאפיינים דומים בין ז'אנר זה ובין הז'אנר הנדון בעבודה זו, ואף על פי כן 

ם קדוש, פונה אנו מבקשים להתמקד באותם סיפורים שבהם הגיבור היוצא לדרכו )לאו דווקא בורח(: מגיע למקו

לאלוהיו בבקשה הקשורה לענייני הדרך, ונענה. מאפיינים אלו שונים ממאפייניו של ז'אנר 'הגיבור הבורח', שבו 

מקראיים, אך גם ברבים מבין הסיפורים המקראיים( לא מתוארת פנייה לאל בעת הבריחה, -)בייחוד בסיפורים החוץ

מסגרת עבודה זו, רק כאשר נהיה סבורים כי מתוארת בהם הגעה רק בעת השיבה. סיפורי 'הגיבור הבורח' יידונו ב

 למקום קדוש או פנייה לאל במסגרת היציאה למסע. 
24

ל(; -הבורח )למדבר( מפני שאול )שמ"א כ דודד(; -הבורח למדין )שמ' ב משה, הם: יעקביחידי הסגולה, בנוסף על   

הגולה לארץ טוב  יפתחלעירו המופיע בנוסח תה"ש(; ו לאור תיאור שיבתו, ובייחוד הבורח למצרים )מל"א יא ירבעם

 – 76עמ'  אידרימי,)שופ' יא(. סיפור יפתח, על אף שיש לסווג אותו תחת ז'אנר זה כפי שטוענים גרינשטיין ומרכוס )

 (, ובאופן592עמ'  ,יוסף(; קינג )268 – 261עמ'  שופטים,ספר (, סוטה בסיומו מהדפוס הקבוע כפי שטוענת אמית )77

למצרים במסגרת ספרותית זו.  יוסף( כללו גם את סיפור ירידתו של 125 – 115, 76עמ'  אנדרדוג,מסוים גם נידיטש )

( מכלילה תחת מסגרת ספרותית זו גם את סיפורי מסעותיהם של 115בהערה  116עמ'  פרידת יעקב,שילוני )-רום

-ממצרים )שמ' א בני יעקביפור שעבודם ויציאתם של לגרר )כו(; וכן את ס יצחקלמצרים )יב( ולגרר )כ(; של  אברהם

עמ' סה(. סיפור  פרשנות,( וגרינשטיין )243 – 241עמ'  ,18 - 1 שמותיב(. בעניין 'פרשת יציאת מצרים' ראה גם פרופ )

( בין 453 – 438עמ'  יואש,מכיל אף הוא מספר מאפיינים דומים, כפי שניתן ללמוד מההשוואה שעורך ליברני ) יואש

ניתן לזהות כמה ממאפייני הז'אנר האמור. ז'אנר זה מופיע גם  אבשלוםואש לאידרימי. כמו כן, נראה כי גם בסיפור י

בנו של סנחריב, שסיפור בריחתו  אסרחדון(: 578עמ'  שם,מקראיים שונים, כפי שמציין קינג )-בהתייחס לגיבורים חוץ

עמ'  שם,מלך אללח', שסיפורו מובא אצל פריצ'ארד ) ידרימיא(; 290 – 289עמ'  ,ANETמנינוה מובא אצל פריצ'ארד )

עמ'  שם,( וגרינשטיין )78 – 76, 64בייחוד עמ'  שם,) ידי גרינשטיין ומרכוס-(, ונדון, בהתייחס לז'אנר זה, על558 – 557

מדבר ונות בין ערים שהגולה ב נבונאידעג(; ו-עמ' ע ,שםידי גרינשטיין )-סד(. תרגום עברי של הכתובת מובא על-סג

 -( כותב 9ובהערה  75עמ'  מקדשים,(. הורוויץ )563– 562המובאת אצל פריצ'ארד )שם, עמ'  ערב, לפי כתובת חרן

"בכלם בורח אדם ממתחריו וחי בארץ זרה תחת חסות אלהיו עד  -בהתייחס לסיפורים אודות אידרימי ונבונאיד 

חריו". בהמשך לכך הוא מסביר כי "יש כאן טיפוס שלאחר התגלות אלהים הוא שב לארץ מוצאו ומשתלט על מת

מערבי מובהק". בהתייחס למוצאו של ה'טיפוס', יש לבחון את מוצאם של שני סיפורים נוספים: סיפור חייו של 

(, 204 – 199עמ'  הקונטקסט,ידי ואן דן האוט )אצל האלו ויאנגר, -מלך חת, המובא בתרגום לאנגלית על חתושילי

המצרי לרתנו, המופיע  סינוהה(; וסיפור בריחתו של 93 – 86עמ'  החתים,ידי זינגר )-גום לעברית עלולאחרונה גם בתר

והלאה(  5עמ'  מצרים,(, גרינץ )235 - 222עמ'  ,I ספרות)ידי ליכטהיים -( וכן מובא על22 – 18עמ'  שם,אצל פריצ'ארד )

 2421עמ'  אוטוביוגרפיות,פור זה, ראה גרינשטיין ). בהתייחס לשאלת אמינותו ההיסטורית של סי(סינוההופרקינסון )

 (,594 – 577עמ'  שם,ידי קינג )-ולזיהוי מאפיינים נוספים על אלו שהובאו על סוג ספרותי זה, בענייןלהרחבה  (.2432 –

גיה, (, יש להרחיב את הדיון בסו243עמ'  שם,(. לפי פרופ )58 - 44בייחוד עמ'  סיפורי יעקב,ברטל )עבודתה של ראה 

(; 507 – 503, 99 – 72עמ'  )אצל פריצ'ארד, שם, סיפור גלגמש; האודיסאהתוך עיון בסיפורי מסע קדומים נוספים: 

; 29 – 25)אצל פריצ'ארד, שם, עמ'  אמון-ומסע ון(; 215 – 211עמ'  שם,)ליכטהיים,  שנטרפה ספינתוהמלח 

 (.  230 – 224עמ'  ,IIספרות וליכטהיים, 
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המשכיות לקרקע, בירושת הלמימוש זכויותיו  - אגותיו לעתידוד וכן ;כדוגמת מזון ומלבוש ביותר

  , חסות העוברת מן האבות אל הבנים.אלי הבית והמשפחה חסותם של, ולהזרע

 

 ,סיפור יעקב ועשיו, כמרכיב בספר בראשית כולו, עוסק במאבקי ירושה בין אחים. לסוגיה זו יש

בותיה, הגדרה חיונית לזיהוי משמעות מיוחדת בהתפתחותה של אומה ובהגדרת א ,כמובן

לאומית גם ללא משמעות לא ניתן להמעיט, המשתייכות לאומה זו. אולם  האתניות הקבוצות

ובהשלכותיהם על מעמדם של הבנים. אנו נמקד את  בחשיבותם של מאבקי הירושהזו,  רחבה

ת מבטנו בבחינת ההיבטים המשפחתיים הצרים ונעשה מאמץ להבין את מניעיהם של הדמויו

 ,ו, נכתבובכללם סיפור זה, י ספר בראשיתסיפורבסיפור כמושפעות מעולמם האישי ולא הלאומי. 

, נובעת ואף על פי כן נראה שעוצמתם של הסיפוריםמתוך נקודת מבט לאומית היסטורית,  ,בוודאי

נותרים בידינו החומרים שמהם  דה שלאחר קילוף ההיבטים הלאומייםמהעוב בראש ובראשונה,

  25כל סיפור אנושי.מורכב 

 

 26כח, ט(-)כז, מב היציאה לדרך

 אי בהירות בנוגע לאופי היציאה לדרך:

עזיבת  ארת עזיבתו של יעקב את בית הוריו.מתוזה בזה,  ,כאמור ,המשולביםבשני הסיפורים 

לה והמשכו -לדהבית היא למטרת נישואין עם אישה מבנות המשפחה על פי הסיפור האחד )כו, 

-המשכו בפרק כח, ימה ו-ולמטרת בריחה מעשיו אחיו על פי השני )כז, א ח, ט(,כ-בפרק כז, מו

   27.כב(

יש אולם  ?זה בתוך זהשני הסיפורים  מדוע שולבו שאלה:בהתייחס לתשובות שונות  ענותאפשר ל

מופיע  כי עירוב סיפורים כגון זה 28,לשאלה זות ומקומי לענות תשובותבמקביל לניסיון  ,לזכור

 ע בסיפורי הז'אנר, כפי שמודגש לאורך העבודה.כמוטיב קבו

                                                 
25

( על ה"דיוקן הכפול של האבות: האיש הפרטי 9עמ'  תודעה לאומית,ה את דבריו היפים של ויסמן )ראה בעניין ז  

 מחד גיסא, והקיבוצי הלאומי מאידך גיסא". 
26

חת את יעקב רבקה שול' תחת כותרת זו אנו כוללים את שתי הסצנות המקבילות העוסקות בתיאור היציאה לדרך:  

 (.כח, ט-כז, מו) חק שולח את יעקב פדנה למצוא אישה'יצ' -ו ;(מה-כז, מבחרנה מפני עשיו אחיו' )
27

. ראה E -ו Jאו למקורות  Jוסיפור הבריחה למקור  Pזו החלוקה המקובלת, כאשר סיפור הנישואין מיוחס למקור   

 (.460 – 445עמ'  ,36 – 12בראשית ( ווסטרמן )220 – 198עמ'  בראשית,למשל שפייזר )
28

את הטענה כי סיפור יעקב מציג דואליות לכל אורכו, דואליות המתייחסת לדמויות )למשל: שבבסיס חלק מהן נמצ  

(, או דואליות 198עמ'  בראשית,יעקב / עשיו( ולסצנות )למשל: מחניים / חציית העם לשני מחנות( כפי שטוענת עמוס )

לפני חצייתו את הנחל / המתייחסת לשתי הקריאות האפשריות בתוך אותה סצנה )למשל: יעקב נאבק עם המלאך 

 (.130עמ'  המאבק,לאחר חצייתו את הנחל( כפי שטוען בארת )
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 שהריכדי לערער על הקביעה כי אלו שני סיפורים שונים,  ,לכאורה ,הכרת מוטיב זה יש בהעצם 

כי אם  אינו ייחודי לסיפור זה, – בין בריחה ליציאה מרצון –ערבוב תיאורי היציאה המשתקף כאן 

חלוקתו של ב התומכיםאת, מכלול המרכיבים חוזר ומופיע ברבים מסיפורי הז'אנר. יחד עם ז

את  יוצר – גון האבחנה העקבית בשמו של היעד: חרן לעומת פדן ארםכ –הסיפור לשניים 

 להסיק כי לא נותר לנו אלא, אם אכן נכונה תחושה זוהתחושה כי אלו אכן שני סיפורים שונים. 

 לא רק אפייןעשוי ל, שונים םמסוגי יציאהערבוב תיאורי  , שהוא תוצאה שלאי הבהירות מוטיב

 .אלא גם את תהליכי עריכתם את תהליך כתיבתם של סיפורי הז'אנר

 

 שילוב שני תיאורי יציאה מקבילים? לא ניתן להכריע האם הסיפור שלפנינו נכתב מלכתחילה תוך

 יוצא לדרכו, יעקב עוזב את בית אביו או שמא שילוב זה הינו תוצאה של פעולת עריכה. כך או כך,

 ת לבן אחי אמו, וזוכה להתגלות במהלך הדרך.ביל

 במילים הנפתחמבנה מעטפת  בתוך תיאורי היציאהשני  ,זה בזה ,יש לשים לב לאופן שבו כרוכים

ם באותם שני ומסתיי ,לה(-ולרבקה" )כו, לד מרת רוח ליצחקותהיין  ...ויקח אשה "ויהי עשיו... -

 ויקח...וילך עשיו  אביו... עות בנות כנען בעיני יצחקר"וירא עשיו כי  -בסדר כיאסטי  - עניינים

את הקורא לראות את סצנת ההתגלות,  ,בהכרח ,מוביל זהט(. מבנה מעטפת -" )כח, חלאשה

 29.תיאוריםכסצנת ההמשך של שני ה כב(,-המופיעה מיד בסמוך )כח, י

 

 מה(-חרנה מפני עשיו אחיו )כז, מבת את יעקב רבקה שולח

 - , כגוןרבים בריחהשמתואר בסיפורי בריחתו של הגיבור היא יוזמתו שלו, כפי  פי הקונבנציה,-על

הוא וכל אשר לו )לא, כא( המסופר ביחס  ויברח" מסופר ביחס להגר;המפניה" )טז, ו(  ותברח"

אבשלום" )שמ"ב  ויברח" " )שמ"א כא, יא(;ויברחדוד  ויקם" משה" )שמ' ב, טו(; ויברח" ליעקב;

בולטת  זול רקע הכרה " )יונה א, ג(. עלברחיונה  ויקם" ואב" )מל"א ב, כח(;י וינס" יג, לד(;

"וקום  -שלה בריחתו מתוארת כיוזמתה ש, של רבקה "בנה הקטן" )פס' מב( הפאסיביות של יעקב

תר בתיאור בריחתו של לוט מופיעה באופן קיצוני עוד יו ,זוכגון  ," )פס' מג(. פאסיביותברח לך

                                                 
מלמדת כי  ,כי יציאתו "חרנה" )פס' י( משמעי-חדוזאת על אף שיתכן שפתיחת סצנת ההתגלות, המציינת באופן   29

וון שני וטמעים במכט( מדווקא. בהמשך העלילה )פרק כ סיפור הבריחהשל סצנה זו חלק אינטגראלי  הייתהבמקורה 

המשך לסיפור הבריחה לכאורה  יםמהוו - אנחנו" )פס' ד( מחרן" - כשדברי הרועים הסיפורים האחד בתוך השני:

 שהוא לכאורה עניינו של סיפור היציאה פדנה. מה המרכזית עוסקת בנושא החיתון, התשבעוד  חרנה;
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 - נדרשת פעולתם הפיזיתש עד ,אינן מספיקותשל המלאכים  הפצרותיהם אפילו כאשר ,מסדום

  30ויציאהו" )יט, טז(. "ויחזיקו האנשים בידו, וביד אשתו וביד שתי בנתיו...

 

 כח, ט(-)כז, מו אישהב פדנה למצוא צחק שולח את יעקי

, היא ובייחוד שאלת שביעות הרצון של האב )ההורים( הנלווית למעשה ,מעשה לקיחת האישה

אך בצורה  ,שמגדירה בקצרה . בתוך המסגרת הזויציאתו של יעקב פדנההתמה המרכזית בסיפור 

מציאת צורך איזו אישה יש לקחת, נמצא ליבו של הסיפור העוסק ביציאתו של יעקב ל ,מדויקת

 ראויה.האישה ה

נושא  נישואיו של עשיו כמעשה טבעי ותמים. עשיו הגיע לפרקו והוא ראשונה נראיםבקריאה 

רמזים שנועדו לסייע לנו בהבנה טובה בטקסט אישה. אבל בקריאה חוזרת נראה שהמחבר שותל 

יותר של הסיטואציה. לא במקרה תיאור הנישואים מגיע מיד לאחר כריתת הברית בין יצחק 

"ראה ראינו  - לאבימלך. את מה שהיטיבו לראות מרחוק אבימלך, אחוזת מרעהו ופיכל שר צבאו

הזכירו  ,גם עשיו. כריתת הברית ועשיית המשתהמקרוב ראה ודאי ובעמך" )כו, כח(, כי היה ה' 

עשיו מבקש אף  .חר שכרת ברית נישואין עם רבקהלאאביו לעשיו כי יצחק זכה לרשת את אברהם 

  הוא לכרות ברית נישואין, כדי לזכות בירושת יצחק אביו.

תיאור נישואיו של יצחק  של מקבילה קש לרמוז על קשר זה באמצעות הניסוחמבנראה שהמחבר 

 -תיאור נישואיו של עשיו  עם" )כה, כ( לאשהלו  את רבקה... ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו" -

חרף אי  ,ידי המחבר-על ,נעשיתזו  קבלההשכן  " )כו, לד(,ויהי עשיו בן ארבעים שנה ויקח אשה"

פיה עשיו -תיאור המציאות בפועל, עלבין ל )שם( "אשה"ויקח  - ההתאמה בין השימוש הנוסחתי

  31ואת בשמת..." )שם(. "את יהודית... - לקח שתי נשים כמתואר מיד בהמשך הפסוק

בסיום סצנת יציאתו של  ,המספרלנו מדגיש  אלו רמזיםהבין לבכדי ואם לא היינו רגישים מספיק 

פדנה ארם לקחת לו ושלח אותו  ,את יעקביצחק עשיו "כי ברך רואה יעקב פדנה ארם, כי כאשר 

 "בת ישמעאל בן היא אישה זו, לא במקרה, נוספת על נשיו. אישהו(, הוא לוקח  " )כח,משם אשה

מבין כי ללקיחת האישה על ידי יצחק אביו, קדמה  כבר עשיוגם  זה. בשלב " )שם, ט(אברהם

                                                 
30

 -פני שאול, אשר פעם אחת מתוארת כיוזמתה של מיכל בהמשך לכך, יש לשים לב לשני תיאורי בריחותיו של דוד מ  

"לך לשלום" )שם כ, מב(.  -"אם אינך ממלט את נפשך הלילה" )שמ"א יט, יא(, ופעם שנייה כהמלצתו של יונתן 

תיאורים אלו לא נועדו להמחיש את פאסיביותו של דוד, כי אם לתאר את מיכל ויונתן כשותפים למעשה הבריחה, 

 פני נאמנותם לשאול אביהם.-נאמנותם לדוד, עלובכך להדגיש את 
31

( שעומד אף הוא על ההקבלה בין תיאור נישואיו של יצחק לתיאור נישואיו של 136עמ'  בראשית,ראה אלטר )  

עשיו. לטענתו, מתוך ההקבלה עולה דווקא ההבחנה בין יצחק שנושא אישה אחת לבין עשיו שנושא כמה נשים, הבחנה 

 התאמתו של עשיו לשמש כיורש. שנועדה לבטא את אי
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יה יציאה מבית האב והליכה למציאת האישה המתאימה במקום אחר. הבנה זו מקבלת את ביטו

" )שם(, המקביל לתיאור לאישה ויקח..." - ( לפני הפועלשםעשיו..." ) וילך" - בהוספת הפועל

 " )כו, לד(.ויקח אשהנישואיו הראשונים "

 

הם מתרוצצים עוד  : מי מהשניים יגיע ראשון?בשאלה ,ראשיתומכבר  ,עוסקסיפור יעקב ועשיו 

עשו" )כה, כו(. ידו "אוחזת בעקב וגם בשעת לידתם יוצא יעקב כש ,בטרם יצאו מבטן אימם

גם בסיפור  בשני הסיפורים המקבילים, - ת העלילההמספר אבונה  'מירוץ'לקראת סיומו של ה

כי האח שיצא  סיקאת הקורא לה אופן שמובילב -הברכה  לקיחת האישה וגם בסיפור גניבת

יצחק שולח את  -ה בסיפור גניבת הברכ לרשת את אבותיו:יזכה ש , הוא זהראשון מבטן אימו

עשיו לוקח לו אישה בכנען בבית  -בסיפור לקיחת האישה ו יו לצוד לו ציד בעבור תברכו נפשו;עש

שילוחם של בני ל , הדומהזהיעקב משולח פדנה ארם על ידי יצחק אביו. שילוח שבעוד  ,אביו

אינו עתיד  , מוביל את הקורא להניח כי יעקב)כה, ו( ידי אברהם "בעודנו חי"-על קדמה הפילגשים

  32.להיות הבן היורש

 

 כרכיב היוצר תפנית בסיפור: 'תפילת הדרך'

 סמוך מאד לקו הסיום: מתרחשכל אחד משני הסיפורים, ב :בסיפור, או ליתר דיוק המפנה

 - לעשיו יעקב מקבל בפועל את הברכה, כפי שמודגש באמירתו של יצחק –בסיפור גניבת הברכה 

 - יצחק משלח את יעקב ומברך אותו – אישהובסיפור לקיחת ה לז(;"הן גביר שמתיו לך..." )כז, 

בשני  ,"ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך אתך..." )כח, ד(. עשיו מנסה לתקן את המצב

ופעם שנייה בלקיחת "מחלת בת  ;"ברכני גם אני אבי" )כז, לח( - פעם אחת בבקשו סיפורים:ה

 לו לאשה" )כח, ט(.  ישמעאל בן אברהם...

אם ניסיונותיו של עשיו צלחו, מופיעה הבנקודה זו, בה אנו כקוראים  משתאים ומחרישים לדעת 

ת ההתגלות בדרך אינה אם כן, סצנ ,בסיפור זה .התגלות ה' ליעקב ומסירה את הספק מליבנו

 .וכי אם חותמת אות פנהמניעה את המ

 

 

 

                                                 
32

( שדן במתח הקיים בין הבן ה'בכור' לבין הבן ה'צעיר' לאורך מחזור סיפורי 30עמ'  קומפוזיציה,וראה פישביין )  

 יעקב.
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 :נוסחת השילוח

"ואל שדי  - אביו בברכת מתלמציאת אישה, מסתיי, בסיפור יציאתו יעקב מביתו ו שליציאתסצנת 

 "לרשתך את ארץ מגריך והיית לקהל עמים. ויתן לך את ברכת אברהם... ,ויפרך וירבךיברך אתך, 

.ד-פס' ג)  ,המקדימה או 'ברכת הנשארים' 'נוסחת השילוח'מרכיב ברכה זו משקפת את  33(

 שיפורט., כפי לדרך של הגיבוריציאתו את תיאור  ,בסיפורים רבים

היי "אחתנו את  - אמו רבקה בזמנו בה התברכהזו ש , כמו גםשמתברך בה יעקבהברכה אולם 

שונה בניסוחה ובהיקפה בהשוואה ל'ברכת , את שער שנאיו" )כד, ס( וירש זרעך, לאלפי רבבה

בלשון קצרה מאד, כפי שבא לידי ביטוי  ברכה זומנוסחת  בדרך כלל 34שיגרתית.הנשארים' ה

 יתרו יותר, כגון זה המופיע בפיאו בניסוח הנפוץ  "לכי בתי" )רות ב, ב(; –ל נעמי לרות באמירתה ש

את לשונה, כגון כלל מסופר אודות ברכה זו, מבלי לציין אף לעתים  "לך לשלום" )שמ' ד, יח(. –

  "ויברך אתהם" )לא, נה(. –ידי לבן -בתיאור שילוחו של יעקב ומשפחתו על

בעת  ברכת יצחק את יעקב וברכת רבקה –תן של שתי הברכות הנ"ל סביר להניח כי ייחודיו

יעקב יוצאים לדרך למטרת נישואין. ואף על העובדה שרבקה ונובעת מ  - שילוחה עם עבד אברהם

                                                 
33

משמעות השם "שדי" )פס' ג( אינה ברורה דיה, כפי שמקובל לטעון, ואף על פי כן הופעתו של שם זה בברכתו של   

 מותם,יציאתו לדרך, עשויה לתמוך בהבנת משמעותו כ"אלוהות בטבע" כהגדרתו של ליונשטם ) יצחק את יעקב בשעת

"קולו )של שדי( קול השטפונות ההרסניים וסערות השלג הממיתות, אך מצד שני  -(. לטענתו )שם( 14, הערה 121עמ' 

אופי כזה ישנה רלוונטיות  אלוהי הפוריות בכלל ואלוהי ריבויים של בני האדם בפרט". ברור כי לאלוהות בעלת

יהוה ידי מרגלית )-מיוחדת בשעה שבה יש לצאת לדרך. קישור דומה )הממוקד בהתגלות באמצעות חלום( נעשה על

"כשהנווד עולה בלילה על יצועו, הוא נרדם לצלילי קולו המרגיע של אל, המפכה  –( שכותב 382 – 381עמ'  ואשרתו,

די פוקד את האבות בחלומותיהם...". על הקשר שבין השימוש בשם האלוהות ש-בנחל הסמוך. על כן, בל נתפלא שאל

יתן לכם ואל שדי " –'שדי' לבין ההימצאות בדרך, ניתן ללמוד גם מברכתו של יעקב את בניו בשעת ירידתם מצרימה 

, וריקם הלכתילי מאד. אני מלאה  שדי"קראן לי מרא, כי המר  –רחמים לפני האיש" )מג, יד(, וכן מדבריה של נעמי 

שליווה אותי בהליכתי ובשיבתי, הרע לי,  -'שדי'  -כא(. כלומר: שמו של ה' -הרע לי" )רות א, כ ושדיה'... השבני

(, בדיוניו אודות שמותיו של אלוהים, שסבור 71 – 70עמ'  מבנהו,ידי קאסוטו )-במקום שיטיב לי. מקור זה מובא על

יל החיים". השם 'שדי' עשוי ה בכוחות החיים ובכוחות המנתקים את פתאף הוא כי "זו היא תפיסת אל הטבע המתגל

להיות רלוונטי לצרכי הדרך, גם בהתאם להבנת משמעותו: 'אל ההרים' או 'זה ההרים' בהתבסס על משמעות המילה 

šadū הר'( באכדית, כפי שמוצע למשל על'(-( 11( במסגרת ה'נספח' )385 – 384עמ'  ספר בראשית,ידי סרנהexcursus  )

"אשא עיני אל  –הדן במשמעות השם 'אל שדי'. שריד לתפיסה זו מופיע אולי במשפט הפתיחה של בעל מזמור תהלים 

מעניין, לאור האמור, כי דווקא השם  ההרים, מאין יבא עזרי" )קכא, א(, שעושה רושם כמזמור העוסק בשמירה בדרך.

"ה' ישמר  –שק בשעת המעבר בדלת, תוך כדי אמירת הפסוק 'שדי' הוא השם המופיע על המזוזה, שאותה נוהגים לנ

 (. 24עמ'  טקסי מעבר,כפי שטוען ואן חנפ ) –צאתך ובואך מעתה ועד עולם" )שם, ח( 
34

הנאמרת מפיהם של המשלחים. אולם כזו 'ברכת הנשארים' נראית לעתים ממש כתפילה לשמירה ולהצלחה בדרך,   

למטרה זו ה'נשארים' המנגנון שמשמש את את תפילתו של היוצא לדרך עצמו. מרחיבה ומשלימה כביכול  ,תפילתם זו

אלוהים( אל שהוא ה'ברוך' )מ באמצעות העברת כוחות (,49עמ'  ביטויים,בהתאם לטענתו של פאור )עשוי להיות, 

ברי הברכה ביטוי דומה מופיע אולי בד משימתו.ב וולהצלחת ודאי לשמירתו בדרכוכוחות אלו יסייעו בו .היוצא לדרך

 לברכה שמברכים בה את רבקה, בהתייחס "ברוך אתה בבאך, וברוך אתה בצאתך" )דב' כח, ו(. –המובאים מפי משה 

כתפילה", על אף שכאן "אין פנייה ישר אל  כי "ברכה זו נשמעתהטוען  (360 – 359עמ'  תפילה,ראה דבריו של סולה )

 אלהים".
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מכוונים  - ברכת הזרע; וירושת הארץ -עניינים המרכיבים את הברכות האלו פי כן נראה כי שני ה

ירושת 'ו 'זרעהת ברכ'שהרי  הקמת המשפחה,מכוונים כלפי סכנות הדרך, לא פחות משהם כלפי 

 תפילותיותוכן ניתן ללמוד משך, כפי של היוצא לדר דאגותיובבסיס  עומדים, באופן קבוע, 'ארץה

  35.אלוהים ידי-ן עלהיענותאופן מו

 

 כב(-התגלות ה' ליעקב )כח, י

יעקב בדרך, דאגה  הדאגה לשמירתו של ,ללא ספק ,התמה המרכזית הנדונה בסצנה זו היא

לאור זאת, ניתן היה להניח כי מקור זה  36המשתקפת הן בדבריו של יעקב והן בדבריו של אלהים.

יתר  .'תפילת הדרך המקראית'קיומה של ל לטעוןעשוי לשמש אותנו בצורה הטובה ביותר בבואנו 

הנחות אלו  37.שאנו עוסקים בוז'אנר ה שלדגם' ה-להתייחס אליו כ'יצירת אףהיה  מתבקש על כן,

מבחינת פעולותיו ת ם עוסק הטקסט, אך בה בעת גם מוטעומבחינת התכנים שבה נכונות

 למצוא מבקשיםבסיסיות ביותר שאנו שתי פעולות  זהבסיפור שכן חסרות  המעשיות של יעקב,

לה' המכילה תלונה או תיאור מצוקה  פנייההגעה מכוונת למקום מקודש; ו: יציאה לדרךבסיפור 

  בקשה. ולאחריה

של דוד מפני אבשלום בנו דרך "הראש  בריחתואת  :כי למשל המקור המתאר, נראהמבחינה זו 

"אחיתפל בקשרים עם אבשלום" )שם,  - תלונתואת  ישתחוה שם לאלהים" )שמ"ב טו, לב(;אשר 

"סכל נא את עצת אחיתפל ה'" )שם(, משקף בצורה טובה יותר את קיומה של  - בקשתואת ו ;לא(

 . דגם'-לשמש כ'יצירתמתאים יותר  ממילא, ו'הדרך תפילת'

ולא  - מכלול התכנים המרכיבים את סצנת ההתגלות ליעקב וחרף הסתייגותנו, ,על אף האמור

בהחלט  מוביל -יעקב  לשונו שלאלהים וגם  ב לשונו שלפחות מכך הסגנון שבה הם מנוסחים, גם ב
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 – 239עמ'  תרפים,השמירה בדרך, בא לידי ביטוי גם בטענתו של גרינברג )הקשר ההדוק בין הבטחת הפיריון לבין   

 ( כי רחל גנבה את התרפים, גם לצורך הבטחת פיריונה וגם לצרכי הגנת המשפחה בדרך.248
36

( שסוקר את ההתייחסות המחקרית לסיפור יעקב, ובכלל זאת את הניסיונות 173 – 172עמ'  נדרים,ראה קרטלדג' )  

דפוס בעלות מאפיינים קבועים, ובייחוד לסיפורי יציאה לדרך -יפורים אחרים ולהכלילו במסגרת סצנותלהשוותו לס

לצורך מציאת אישה. לטענתו, סיפור יעקב אינו תואם את המסגרות הספרותיות הנ"ל. גם להבנתנו, סיפור יעקב 

 , כגון מציאת אישה.עוסק קודם כל במהות הליווי והשמירה האלוהית, ורק אחר כך בעניינים נוספים
37

( שמציע נוסחה לטיפולוגיזציה גנלוגית של יצירות ספרותיות השייכות 91 – 90עמ'  תכנים וצורות,ראה אוכמני )  

דגם'. יצירות שהן בעלות -דגם', שהיא יצירה המורכבת מ'תכונות-לסוג ספרותי כלשהו, בהתבסס על הגדרת 'יצירת

הדגם, ניתנות לסיווג תחת -תכונות בעלות איכויות משותפות עם תכונותהדגם, קרי: -תכונות משותפות עם יצירת

 הדגם.-ידי יצירת-הסוג הספרותי המיוצג על
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-כ'יצירת  - בכללותו היציאה לדרךיפור ולמעשה להגדרתו של ס –ה של סצנת ההתגלות להגדרת

  38.דגם' של הז'אנר הנדוןה

 

 הגעת הגיבור למקום מקודש:

הסיפורים שאנו עוסקים  מייחדות את בבקשה לה' פנייההההגעה המכוונת למקום המקודש ו

בכך, בין השאר, נבדלים סיפורים אלה מסיפורים אחרים  שאנו טוענים לקיומו.בהם, ואת הז'אנר 

ז'אנר  .המתרחש במהלך מסע' אירוע'סיפורי ז'אנר שניתן לסווג אותם כם בדרך, כאלה המתרחשי

 39.('an 'itinerary formula)המתארת יציאה למסע  שלו, פתיחההבנוסחת בעיקר  מאופייןזה 

ניתנים אף הם  –ם הנדונים בעבודה זו כמו גם שאר הסיפורי –סיפור הגעתו של יעקב לבית אל 

בשל נוסחת בעיקר 'סיפורי אירוע המתרחש במהלך מסע', של  רחבה מאדה התחת ההגדרלסיווג 

 הם :בטיב ה'אירוע' המתרחש בהם הואהפתיחה שלהם המתארת יציאה למסע. אולם ייחודם 

  40'תפילת הדרך' של הגיבור. את מתאריםרך, כי אם אינם מתארים אירוע כלשהו המתרחש בד

 

                                                 
38

הדגם' של הז'אנר, חיוני להדגיש כי גם הטענה שבסיפור אין הגעה מכוונת -בהמשך להגדרת הסיפור כ'יצירת  

מנם על הגעה שאינה מכוונת, אולם יחד עם זה למקום מקודש, אינה מדויקת. שכן ההשתלשלות הסיפורית מצביעה א

חוזרת ורומזת )שש פעמים, ובכולם בצורת יידוע( על קדושתו של המקום. יתכן כי בדרך זו מבקש המחבר להכליל את 

 –כפי שנפרט  –הסיפור במסגרת הז'אנר מחד, ולהתאים את ההפתעה שבהתגלות להפתעה שבהתגלויות ליתר האבות 

 ( שמצביעה על המסר הכפול הנמסר אודות המקום.180עמ'  בראשית,)מאידך.  וראה עמוס 
39

ידי -בהבדלים כאלה ואחרים, הוצעה בהתייחס לסיפור הגעתו של יעקב לבית אל למשל על מסגרת סיפורית זו,  

וטס ( וק171 – 170עמ'  יעקב,(, אוטו )454 – 452עמ'  ,36 – 12בראשית (, וסטרמן )314 - 313עמ'  בראשית,גונקל )

(. יחד עם זאת, במקביל להשוואת הסיפור לסיפורים אחרים הנפתחים ב'נוסחת היציאה 209 – 206עמ'  בראשית,)

למסע' והמתרחשים בדרך, החוקרים מצביעים על החלקים הנוספים המרכיבים את הסיפור, כגון: החלום והנדר. 

"ל כמרכיבים נפרדים, שרק בשלב משני ידי החוקרים הנ-החלקים השונים המופיעים לאורך הסיפור נתפסים על

שולבו לתוך מסגרת סיפורית אחת. כלומר, לא זאת בלבד שהם אינם מזהים קשר בסיסי בין נוסחת הפתיחה לבין 

שאר מרכיבי הסיפור, אלא שהם אף מזהים את מרכיבי הסיפור השונים דווקא כביטוי לרבדים השונים המופיעים בו. 

אך  -ג ז'אנר 'סיפורי יציאה למסע', אשר מאופיין דווקא בקיומם של רכיבים שונים לעומת זאת, אנו מבקשים להצי

כגון  -קבועים ומוגדרים. בהמשך לכך, אנו מבקשים לטעון כי הרכיבים השונים המופיעים בסיפור ההתגלות בבית אל 

 הם הם הרכיבים המוגדרים המאפיינים את הז'אנר.   -ההתגלות )בחלום( והתפילה )בנדר( 
40

(. בהתייחס לסיפורים 454עמ'  ,36 - 12בראשית לשם המחשת העניין, נדון בדוגמאות לסיפורים שמביא וסטרמן )  

ג(; סיפור -שנפתחים בתיאור ההגעה לעת ערב למקום לינה, הוא מציין את סיפור הגעתם של המלאכים לסדום )יט, א

כא(. סיפורים אלו הם סיפורי מסע, -בגבעה )שופ' יט, יאכה(; וסיפור פילגש -הגעתו של עבד אברהם לעיר נחור )כד, כג

שהמכנה המשותף שלהם הוא: פתיחה העוסקת בעניין הלינה, ולאחריה התרחשות של 'אירוע'. אולם ברור כי 

ה'אירוע' המתרחש בהם אינו משותף: בסיפור סדום, ה'אירוע' הוא רצונם של אנשי העיר לדעת את האנשים; בסיפור 

אירוע' הוא אירוסי רבקה; ובסיפור פילגש בגבעה, ה'אירוע' הוא ההתעללות בפילגש. לעומת זאת, עבד אברהם, ה'

ה'אירוע' )התגלות או תפילה הממוקדים בשמירה בדרך( המתרחש בדרך הוא המכנה  –בסיפורים שבהם אנו עוסקים 

 ספים.המשותף הבסיסי שלהם. בנוסף על מכנה משותף זה, אנו מזהים מאפיינים משותפים נו
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סיפורי הם מאפיינים כה מרכזיים בלאלוהים  פנייהההגעה המכוונת למקום מקודש והאמנם אם 

 הואמדוע  ,כןכמו ו המקודש?למקום יעקב אינו נכנס באופן מכוון מדוע  :, עלינו לשאולהז'אנר

חייבים לומר, כאמירה עקרונית שהיא רלוונטית גם במקרה זה, כי  יו?אינו פונה בדברים לאלוה

תוך  ,ויחד עם זה ,ר שאליו הם משתייכיםהסיפורים במקרא חוברו תוך זיקה בסיסית לז'אנ

  41.בהר, כפי שיומחברי הסיפורים ביקשו להעבירלמגמות הספציפיות שאותן  םהתאמת

 

 בין ז'אנר 'תפילת הדרך' לז'אנר 'סיפורי האבות'

 בהתאם למאפייניםלתאר את תולדותיו  תמחייב 'אבות האומהבקבוצת 'יעקב  הכללתו של

ר מאפיינים אלו אינם תואמים את מאפייניהם של ז'אנרים אחרים , גם כאשזו קבוצהמייחדים ה

 סיפורי התורה פיה-על מוביל לתוצאה מפתיעה זה. מצב פיהם-שסיפורי יעקב בנויים על

שאין אנו עוסקים בהם  גם בהתייחס לז'אנרים נוספים ,אולי ,וכך ,האופייניים ביותר לז'אנר

כגון קין, הגר  דמויות פחות מרכזיותם לדרך של יציאותיה ידווקא בתיאור יםמתגל בעבודה זו,

 משהיצחק, יעקב ואברהם, כ דמויות מרכזיות יציאותיהם לדרך של תיאורי ,לוט. לעומת זאתו

 ויחד עם זאת קשים יותר להגדרה כשייכים אליו.  ,ז'אנרה לאת המרכיבים האופייניים ש כיליםמ

תפקיד בהכשרתן למלא את  יש יות אלודמול המתייחסים לדרך היציאההבית ו עזיבתלתיאורי 

 אינן מכירות דמויותהכגון:  ,מ'אילוצים' נוספים הם מושפעיםבשל כך ו דן כ'גדולי האומה',ייעו

 ןהים מייעד להוולא להיפך; אל הים הוא זה שיוזם את פנייתו אליהןו, וממילא אלהיםואת אל

פעולות שנעשות על ידן, ; חתןן יכולות להסתפק בדאגה לעצמן ולמשפאינ ןתפקיד היסטורי; ה

  .; ועוד כהנה, יהוו 'סימן' לבניהןדרכם ומקומות שהן עוברות

ומובילים לשינויים  הסיפוריות ועל תוכנם של הסיפורים'אילוצים' אלו משפיעים על המסגרות 

 הז'אנר, כפי שיודגם:  מרכיביהתאמתם של לו

הים ו, לא( הוא אינו פונה לאלללכת ארצה כנען" )יא ,"מאור כשדים אברהםביציאתו של  .א

 - הכנה מוקדמת מבלי שתהיה רק בהמשך הסיפור, .כן הוא עדיין אינו מכיר אותובתפילה, ש

ומברך אותו.  ,מצווה אותו ללכתהים מתגלה אליו, ולא לאברהם ולא לנו הקוראים, אל

את להפליא  וברכת הארץ, תואמים מירה בדרך, ברכת הזרעש מרכיביה של ברכה זו:

ככזה השייך הסיפור יש להסתפק לגבי הגדרתו של  ואף על פי כן, ,כיביה של 'תפילת הדרך'מר

                                                 
41

 -ידו בהתייחס ל'הגלם' -(, מובאים על126עמ'  הסיפור,יחסי גומלין דומים בין 'חופש למסורת' כלשונו של פולק )  

"זאת אומרת, שגם כאשר המספר דבק בדבר מעשה מסוים, הוא חופשי לבחור את המוטיבים כרצונו, ולסדר אותם 

התנתק לחלוטין מהחוקיות הפנימית הבסיסית של דבר בהגלם כראות עיניו... אך מצד שני, המספר אינו יכול ל

 המעשה הנתון".
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העדר  :, כדוגמתנוספיםמרכיבים בסיסיים העדרם של מ נובעתזאת  לז'אנר. הסתפקות

העדר  יזומה של הגיבור,ה תופנייהעדר  ,דווקא שקדובמקום  של ההתגלות תיאורה

  42;כן הלאה, וי למוטיב קריאת השםביטוהעדר , התייחסות למרכיב השיבה

 בדרכו מצרימה. אולי, "אל אבימלך מלך פלשתים גררה" )כו, א( -לדרכו  ,אף הוא ,יוצאיצחק  .ב

שבהמשך הסיפור על אף  ,אינו פונה לאלהים בבקשה לשמירה ולהגנה , כאביו,הואוגם 

כי " - דיותחושת היראה המלווה את צע יתר על כן, גם .להן זקוק בהחלט מתברר כי הוא

ת ביותר של הבסיסית והאופיינימצוקתו תואמת את  ,, ז(פן יהרגני אנשי המקום" )שם ...ירא

ההתגלות בנוסף, מי שנדרש לעזוב את ביתו ולצאת לדרך, כפי שמודגם לאורך העבודה. 

"ואהיה עמך" )שם,  - במסגרתה ובטח לומ , ואףבשעה שהוא נמצא בדרך האלוהית מתרחשת

, מאותם טעמים שצויינו גם סיפור זה הארץ. ואף על פי כןברכת רכת הזרע וב כמו גם 43,ג(

44;אינו תואם באופן מלא את סיפורי הז'אנר לעיל,
 

במסגרת  ,ומאידך למדין. אינו פונה לאלהים בתפילה בשעת בריחתו משהגם  ,באופן דומה .ג

אלהים "אל הר ה -למקום קדוש  ,מתכווןשלא ב ,סיפור הבריחה הוא מגיעהכללית של 

בהמשך הסיפור יש ביטוי  , יב(.שם"כי אהיה עמך" ) - לו , שם אף מובטחשמ' ג, א(חרבה" )

למקום מוצאו במצרים, וכן התגלות נוספת בשעת שהותו "בדרך במלון" )שם  למרכיב השיבה

מכיל אף הוא מאפיינים רבים התואמים את מאפייני הז'אנר, ד, כד(. סיפור זה, כקודמיו, 

     סיפורי הז'אנר. את אינו תואם באופן מלא  ויחד עם זאת

 

 : ז'אנרים מקבילים

ליוצאים  תיאורי ההתגלותבין תיאורי ההתגלות לאבות ל בין ההשוואה כי הבהיר,בנקודה זו יש ל

דפוס תיאורי בין קיים קשר בין דפוס תיאורי ההתגלות לאבות לכי  הרושם יוצרת את, לדרך

                                                 
42

"ויאמר  –יב, כט(  היובלות,מעניינת השלמתה של 'נוסחת השילוח' המופיעה בספר היובלים, כפי שמתרגם הרטום )  

לפני כל לו תרח אביו: לך בשלום, אלהי העולם יצליח דרכך ויהי ה' עמך ויצילך מכל רע, ויתן לך רחמים חן וחסד 

"...עד  –רואיך ולא יוכל אדם לשלט בך להרע לך: לך בשלום", ובהמשך )שם, לא( אף מופיע ביטוי למרכיב השיבה 

 שובך בשלום".
43

"ואהיה  -( שטוען כי הבטחת הנוכחות האלוהית המופיעה כאן ליצחק 141 – 140עמ'  הבטחות,ראה וסטרמן )  

 בהקשר של יציאה למסע.  תמידרי האבות ממשיכה להופיע לאורך סיפו -עמך" )כו, ג( 
זה בשעה שדווקא  , הנאמרים" )כו, כד(והרביתי את זרעך ...אל תירא" - דברי ה' ליצחקוכנ"ל גם בהתייחס ל  44

  יבתו מנחל גרר ומרחובות לבאר שבע, על אף שגם הם מורכבים מאותם תכנים. מעתיק את יש
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.ההתגלות ל בשל  ראשית, כתוצאה משני גורמים מרכזיים: זה נוצררושם  45יוצאים לדרך

למשל ) עת היציאה לדרךשאו ב ממש, בדרךהשכיחות הגבוהה של ההתגלויות לאבות המתרחשות 

ריבוי התכנים בשל  שנית,ו ;טו(-כח, יב -ואצל יעקב  ה,-כו, ב -אצל יצחק  ג,-יב, א -אצל אברהם 

 . וד הבטחת השמירה, הזרע והארץ()בייח סוגי ההתגלותשני ב המשותפים המופיעים

 

 בהמשך לטענה עקרונית זו, מעניין לבחון האם אפשר להצביע על תהליך התפתחות של דפוס אחד

ממוקדת יותר  ,לגבי סוגיה זו ,יש לציין שנקודת המבט שלנו בהתבסס על הדפוס השני שקדם לו?

אנו ילים אחרות, בשאלת ההתפתחות הספרותית ופחות בשאלת ההתפתחות ההיסטורית. במ

ז'אנר של סיפורי היוצאים -לסווג את סיפורי ההתגלות לאבות כתתיש האם  :לשאולמבקשים 

לסווג את סיפורי היוצאים לדרך שבמרכזם  - שמא להיפךאו  ?'תפילת הדרך'לדרך שבמרכזם 

   46?ז'אנר של סיפורי ההתגלות לאבות-כתת ,'תפילת הדרך'שאנו מבינים אותה כ ,סצנת התגלות

 ניתן לענות על שאלות אלו בשני כיוונים מנוגדים:

 מרכיביה הבסיסיים של ההתגלות לאבות ןכי שמירה, ברכת הזרע וברכת הארץ ה אפשר לומר .1

ואת העובדה שמרבית תיאורי ההתגלות מתרחשים בדרך יש להסביר או כנובעת  47.דווקא

ון קבוע, שניתן להבין או כנובעת מעיקר ,מההשתלשלות הסיפורית הספציפית של כל סיפור

דווקא מחוץ למקום יישוב. שתתרחש להתגלות ראוי לה  - פיו-עלבדרכים שונות, אותו 

מציאות סיפורית זו, בה מתרחשת ההתגלות דווקא מחוץ למקום יישוב, הובילה להרחבת 

רעיון ההתגלות לאבות להתגלות לכל אדם העוזב את מקום יישובו ויוצא לדרך. רעיון מורחב 

'סיפורי  ז'אנר חדש:-ויצר תת ,ליציאה לדרךהקשורים יבל עם הזמן מאפיינים ייחודיים זה ק

 תפילת הדרך';יציאה לדרך שבמרכזם 

עוד לפני  )שהיה קיים כי המרכיבים הקבועים של ז'אנר תפילות הדרך אפשר לומר ,לחילופין .2

, כאשר שימשו כמודל לסיפורי ההתגלות לאבות עיצובם של סיפורי ההתגלות לאבות(

                                                 
45

( אשר סבור 84עמ'  הנביאים,לבין ההימצאות בדרך, עומד גם הלשר )על עצם הזיקה בין סיפורי ההתגלות לאבות   

כי את 'חזון הלילה' )שהוא לטענתו הדגם של ההתגלויות לאבות( יש לראות כ'מורשת שמית נוודית'. טיעונים דומים 

 (.382 – 381עמ'  ,יהוה ואשרתוידי מרגלית )-מובאים גם על
46

לשאלת היחס בין הז'אנר הנדון בעבודה זו לבין ז'אנרים אחרים, שרבים כמו גם בהתייחס  –לצד הדיון בסוגיה זו   

ובא, -( כי "ז'אנר חדש, המבקיע269עמ'  סוגיות,יש לזכור את טענתו של באחטין ) -מהם נדונים במסגרת עבודה זו 

 לעולם אינו מבטל, ואינו בא במקום ז'אנרים שהיו קיימים לפניו". 
47

וסח הדומה המופיע, לפחות בהתייחס לברכות הזרע והארץ, לאורך כל תיאורי טענה זו עשויה להתבסס על הנ  

יד; לב, יג; מו, ג. מאידך, -ד; כח, יג-יח; כו, ג-טז; טו, ה, ח; טז, י; יח, יח; כב, יז-ג, ז; יג, יד-ההתגלות לאבות: יב, ב

עורך שייצר את המסגרת יתכן כי דווקא הדמיון הנוסחתי של הברכות, מצביע על תחיבה משנית שנעשתה בידי 

 הרציפה של סיפורי האבות. 
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כמו גם חוסר הרלוונטיות של מרכיבים אחרים  ,הרלוונטיות הקבועה של מרבית המרכיבים

לפי כיוון חשיבה  48.'סיפורי התגלות לאבות' ש:חדז'אנר -כגון מרכיב השיבה הביתה, יצרו תת

  49מתרחשים דווקא בדרך.לאבות מדוע סיפורי ההתגלות  ברור ,זה

להכריע בין שתי האפשרויות, ואף על פי כן ניתן לומר כי  -ך ואולי גם אין צור – כמובן לא ניתן

 :עמיםהאפשרות השנייה סבירה יותר, וזאת בהתבסס על מספר ט

בימי קדם, אם מאונס ואם מרצון, למרות הסכנות השונות שהיו אנשים יצאו בוודאי לדרך  .1

ם לדרך כרוכות במסעות אלה. סביר מאד להניח כי החשש מסכנות אלה הוביל את היוצאי

. או בניסוח אחר, את הבטחתו לשיבהרתו, ושמיאת ליוויו, לפנות לאלוהיהם ולבקש את 

המציאות האובייקטיבית של יציאה לדרך מתאימה מאד להיות ה'מושב בחיים' שבו 

                                                 
48

( שמציע 65 – 57; 45 – 42בייחוד עמ'  בעיה,בהתייחס לסוגיית התפתחותן של ההבטחות לאבות, ראה רנדטורף )  

( מסתייג מתיאוריה זו, ובין השאר 28 – 24עמ'  ההבטחות,כלים לזיהוי השלבים בתהליך ההתפתחות. אמרטון )

במקביל להבטחות להדרכה  -אצל שלושת האבות  –( על העובדה שההבטחות לזרע ולארץ מופיעות 27מצביע )בעמ' 

)הנחיה( ולשמירה בדרך. מדבריו של אמרטון ניתן להבין כי קיים הבדל מהותי בין הבטחות הזרע והארץ להבטחות 

ל, וכי כולן עסקו במקורן השמירה בדרך. אנו מבקשים לטעון כי באופן בסיסי אין הבדל מהותי בין ההבטחות הנ"

בדאגות הקונקרטיות ביותר של היוצא לדרך, גם אם הדאגה לליווי ולשמירה בדרך היא דאגה הממקודת בעתיד 

הקרוב יותר מאשר הדאגה להקמת משפחה ולירושת קרקע. ברור כי הבטחות קונקרטיות אלו, עברו טרנספורמציה 

האל לאבות האומה. טרנספורמציה זו משמעותית יותר  כלשהי כך שיתאימו לסיפורים המתארים את הבטחות

הנוגעות לאבות  -הנוגעות לצאצאיהם של האבות, מאשר לליווי ולשמירה בדרך  -בהתייחס לסוגיות הזרע והארץ 

עצמם. טענה זו מבוססת על ההבנה כי יש לראות את הברכות, בשלב ראשון, כבעלות משמעות קונקרטית וספציפית, 

ות הלאומיות הרחבות יש לייחס לשלבים מאוחרים יותר בהתפתחות הסיפור. בהתבסס על קו וכי את המשמעוי

כט( יש לראות -( כי את הברכה שמברך יצחק את יעקב )כז, כח308עמ'  בראשית,מחשבתי מעין זה, טוען למשל גונקל )

ברכה מדובר על מספר כתוספת מאוחרת. טענתו מבוססת על חוסר ההתאמה בפרטים הספציפיים, כגון: העובדה שב

אחים, בעוד שהם רק שניים; ועל כך שהיא מופנית ל'עובד האדמה', בעוד שעשיו )שאליו מיועדת הברכה( הוא 'איש 

עמ'  עקבת יעקב,צייד' ויעקב )שמקבלה בפועל( הוא 'רועה צאן'. את ייחוס מקצוע רעיית הצאן ליעקב, מסביר זקוביץ )

ומקנה"  ישב אהל"הוא היה אבי  –" )כה, כז( לביטוי הנאמר אודות יבל אהלים ישב" -( באמצעות הקבלת הביטוי 129

 )ד, כ(.  
49

"חלומות יעקב, אף שהם  –( 241בעמ'  -, ובניסוח אחר 14עמ'  חלומות,ראה בעניין זה דבריה המאלפים של פידלר )  

דיו. האל שהבטיח להיות עמו בכל קשורים בדרך זו או אחרת למקומות פולחן, חוזרים שוב ושוב לנושא הנחייתו בנדו

(. לפי נתונים אלה, 13( חוזר ומתגלה אליו בחלום בהיותו בחרן כדי להורות לו לשוב למולדתו )לא 15אשר ילך )בר' כח 

נראה כי לצדו של 'אב טיפוס האינקובציה' )ואולי לפניו( יהיה נכון להניח עוד אב טיפוס הקשור במצבים אופייניים 

פידלר מזהה את הרלוונטיות של חיי הנדודים לבחינת הטקסטים העוסקים בחלומות ההתגלות לחיי הנוודות". 

ואף מניחה כי ה'אב טיפוס הקשור לחיי הנוודות'  –גם בשל מיקומן של ההתגלויות לאבות וגם בשל תוכנן  –לאבות 

יה'(. מדבריה משתמע כי קדם בהתפתחותו ל'אב טיפוס של חלומות ההתגלות' )ואולי גם ל'אב טיפוס של האינקובצ

אב טיפוס קדום זה 'נעלם' וכל שנותר ממנו הם רסיסי מוטיבים שחדרו לתוך סיפורי ההתגלות לאבות המצויים 

בידינו. לאורך העבודה אנו מבקשים להביא לאישושה של גישה שהיא מנוגדת לגישה מעין זו, והיא מבוססת על 

 הוא אב טיפוס מוגדר, שעוסק ב'תפילתם של היוצאים לדרך'; אב ההנחות הבאות: אב הטיפוס הקשור לחיי הנוודות

טיפוס זה לא 'נעלם' כי אם עומד בבסיסם של כמה וכמה סיפורים מקראיים, כאלה שבמרכזם מתוארת יציאה לדרך; 

חלק מסיפורי היציאה לדרך המבוססים על אב טיפוס זה, הושפעו גם מאבות טיפוס מקבילים; סיפורים אחרים, כגון 

יפורי ההתגלות לאבות )שאינם עוסקים ביציאה לדרך(, שייכים לאב טיפוס אחר, ואף על פי כן הושפעו גם ס

         ממאפייניו של אב טיפוס זה.                                                                                                    
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בעלת מרכיבים ומאפיינים קבועים  ,כפי שאנו מנסים לטעון ,שהיא 'תפילת הדרך'התפתחה 

גם מבחינת שמירתו  –ילה זו עוסקים בעתידו של היוצא לדרך למדי. תמצית מרכיביה של תפ

הפיזית אולם גם מבחינת המשכיות זרעו ומשפחתו וכן ירושתו את אדמתו. בשל תכונותיה 

לסיפורי ההתגלות ליחידי הסגולה שנועדו להיות  אידאליכמצע  זו 'תפילת דרך' אלה, שימשה

50זרעם וירושתם את הארץ; אבות האומה, שתיאוריהם ממוקדים סביב שאלת עתיד
 

התאמתם המלאה של מרכיבי התפילות, כמו גם של אלה המופיעים במרכז תיאורי ההתגלות  .2

לאבות, דווקא למצוקותיו ודאגותיו של העוזב את ביתו ויוצא לדרך, מחזקים את ההבנה כי 

כך הורחב -המרכיבים האלה התפתחו בשלב ראשון לצורך סיפורי תפילות הדרך ורק אחר

 וש בהם גם לתיאורי ההתגלות לאבות;ימהש

ניתן לזהות בספרי המקרא השונים וביחס לדמויות מקראיות  'תפילת הדרך'את סיפורי  .3

הם ספציפיים הרבה יותר וממוקדים בדמויות בעוד שתיאורי ההתגלות לאבות כך, -שונות כל

 51בודדות בלבד;

לבד ההסבר המוצע במסגרת מלה הסבר,  קשה למצואש – ואולי יותר מכל, העובדה הפשוטה .4

ם יהתויציאלאו קשורות  בדרך סצנות ההתגלות לאבות מתרחשותכל כמעט ש – טענה זו

 לדרך.     
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ה הבטחת הנוכחות האלוהית, שביטוי ( היה הראשון שהצביע על העובדה כי2ובהערה  141 - 140עמ'  מלכות,מאג )  

"ואהיה עמך" )כו, ג( וליעקב החל מההתגלות בבית אל  –מופיע בהתגלויות ליצחק בעת ירידתו מצרימה  הברור ביותר

ות: ליציאה לדרך )כגון "והנה אנכי עמך" )פס' טו(, לעולם מתייחסת למסע. במסגרת הבטחה זו ניתנות לגיבור הנחי –

 ואהיה עמך,(, פרויס )32עמ'  האבות,ג( ולשיבה )כגון לא, ג(. סיבס )-ג(, להישארות ]לאי יציאה לדרך[ )כגון כו, א-מו, א

( הלכו בעקבותיו של מאג, תוך זיהוי 143 – 140עמ'  הבטחות,( ווסטרמן )9 – 6עמ'  יהוה,(, פטר )173 – 139עמ' 

זו התפתחה לטענתם מתוך הריאליה  נוסחה 'נוסחת הבטחת הנוכחות האלוהית'.של יסיים והגדרת המאפיינים הבס

'לא תעלה על הדעת הגירה של קבוצת נוודים, ללא הבטחה  – (שםשל חיי הנדודים, בהתבסס על דבריו של מאג )

הנוכחות האלוהית (. 153עמ'  שם,'ליווי, שמירה והנחיה' )פרויס,  –אלוהית', כאשר הבטחת נוכחות זו משמעותה 

'אינה מתייחסת לאירוע ייחודי ספציפי, כי אם לשמירה מתמדת לאורך מסע, וככזו היא מתייחסת לסדרת אירועים 

( מצא דוגמאות מעטות להופעתה של הנוסחה 170עמ'  שם,(. פרויס )8עמ'  שם,)המתרחשים במהלך המסע(' )פטר, 

הוא טוען כי 'ניתן לומר בוודאות שנוסחת הנוכחות מקראיים מהמזרח הקדום, ובהתאם לכך -בטקסטים חוץ

האלוהית המלווה יחיד או קבוצה, שכיחה באופן משמעותי בישראל ובמקרא בהשוואה לתרבויות מקבילות'. נוסחה 

עמ'  , שם,זו אינה מוגבלת לתקופת האבות, אלא נמצאת בכל התקופות שבהן נכתבו הטקסטים המקראיים )וסטרמן

פעמים במקרא. יחד עם זאת, לאור העובדה שהיציאה למסע  93( טוען כי הנוסחה מופיעה 152 'שם, עמ(. פטר )141

היא אחד המרכיבים הבסיסיים ביותר בסיפורי האבות )מלבד סיפורי יוסף(, ברור כי דווקא סיפורים אלו כה 

 (.     143 וסטרמן, שם, עמ'שם; , משמעותיים להגדרתה של הנוסחה )פטר
51

מקראיים קדומים, כדוגמת -לתפילת דרך ניתן למצוא אף בטקסטים חוץ –גם אם חלקי מאד  –ביטוי יתר על כן,   

ברך -"כרע –( 210עמ'  בימים הרחוקים,תפילתו של גלגמש לפני צאתו ליער הארזים )לפי תרגומם של שפרה וקליין, 

בשלום -כן לו תפדה-אליך[, אחרי גלגמש ]וישא כפים אל שמש[: 'הדבר אשר אמרו ]לו יהי[! אלך, שמש, וכפי ]אשא

 (.80, עמ' ANETוראה גם פריצ'ארד ) כנפיך!'",-נפשי! השיבני אל הנמל ]בשלום[! פרש ]עלי[ צל
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 :)בבית אל( תוכן ומבנה ההתגלות

, ביציאתו חרנה, רלוונטית במיוחד בהתייחס לדיון העקרוני שנדון זה עתה ,ליעקב ההתגלותסצנת 

ביתר  ,מכילהאך י ההתגלויות לאברהם וליצחק מחד שכן היא דומה מאד במאפייניה לתיאור

טענה כדי לתמוך ב ,כמובן ,מאידך. בכך יש 'תפילת הדרך'תכנים וביטויים לשוניים של  ,בהירות

גם אם אין  ת לאבות לבין סיפורי תפילות הדרך,הבסיסית כי קיים קשר הדוק בין תיאורי ההתגלו

שני  ביןהקיים הצביע על תהליך התפתחותי ת: האם אפשר לוהמשני ותכדי להכריע בשאל כךב

 ?ומי מהשניים קדם לרעהו ?הדפוסים

 'תפילת הדרךסיפורי 'בין ל 'תיאורי ההתגלות לאבות'שאלת היחס בין במאמר מוסגר יש לומר כי 

לכאורה, בהתבסס על הטענה כי  ,. ניתן היההסצנה בבית אל ה שלסיווגעצם על  ,כמובן ,משפיעה

 בעוד המיקום הגיאוגרפי ,לות לאבות נמצא עצם המפגש בין אלהים לאבותבמוקד סיפורי ההתג

להתייחס אל סצנה זו כסיפור התגלות שאינו קשור באופן  בלבד, א משניוה (הדרך) של המפגש

להיות סבירה,  ,לעתיםעשויה, בסיסי לעובדת הימצאותו של יעקב בדרך. אולם טענה זו, גם אם 

אם למציאת  עיט במשמעות יציאתו של יעקב לדרך:בו קשה להמבסיפור זה ש בלתי סבירהנראית 

סיפור 'כ ,קודם כל ,סווג את הסיפוריש ל לאור זאת נראה כי. אחיו אישה ואם לבריחה מפני עשיו

. יחד עם זאת, במקביל להצגתו את סצנת ההתגלות שבתוכו כ'תפילת הדרך'ממילא ' ויציאה לדרך

מגמתו של המחבר להציגו כממשיכם של אברהם גם של יעקב כיוצא לדרך טיפוסי, משתקפת 

  52.לאבות התגלות של טיפוסית הויצחק ואת המפגש עם אלהים כסצנ

 

מופיעה  )המציגה את יעקב גם כגיבור היוצא לדרך וגם כאחד מאבות האומה( כיוונית זו-מגמה דו

 : תה ולתכניהבהתייחס למקום ההתגלות, ליוזם או – ו לכל אורך הסצנהבאופן עקבי לנגד ענינ

 רק "כי בא השמש" )פס' יא(  ,או את מנוסתו ,עוצר את הליכתו ,ביציאתו חרנה ,נראה כי יעקב

 לתארהיה  מתבקששבניגוד לדרך הפשוטה  ,וכי הוא רוצה לשכב "במקום ההוא" )שם(. אולם

אמירה  רק לאחר. "ויפגע במקום" )שם( - אמירהבדווקא את רצף העניינים, הפסוק פותח  בה

כי יעקב עוצר כיון  קוראניסוח זה נועד לרמוז להוא לן שם כיון שבא השמש.  כי, מסופר זו
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כפי שמשתקף בטקסט  –הבנה זו מתיישבת עם הטענה כי דמותו של יעקב כצאצאם וממשיכם של אברהם ויצחק   

ה במסורות אודותיו: דמות של ענק מיתולוגי )כטענתם של היא משנית לדמות הראשונית שהשתקפ -המצוי בפנינו 

(, לוחם אמיץ, גיבור ערמומי, או קדוש ומייסד 108 – 106עמ'  אלוהיסט,והלאה; ויארוש,  122עמ'  בית אל,מאג, 

( שמזהה בדמותו הנוכחית של יעקב ביטויים למסורות ראשוניות 596 – 595עמ'  סיפורי יעקב,פולחן. וראה רופא )

 אלו.
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 ולא כיון שבא השמש, גם אם יעקב עצמו אינו מודע לסיבת עצירתו ',מקום'שהוא הגיע ל

 דווקא שם. 

משמשת כמילה מנחה שעלינו להבין  -פעמים בסצנה  ששהמופיעה  – 'המקום'ברור כי המילה 

ו של שימוש כזה אינו מאפיין סיפורים אטיולוגיים שנועדו להסביר את קדושת 53את פישרה.

מקום, שכן מקומות אלו הפכו למקודשים רק לאחר האירוע שהתרחש בהם. כאן המחבר 

  54כי המקום היה קדוש עוד בטרם התרחש בו האירוע המסופר. מבקש לרמוז

בהתאם ממילא, לה אליו ושכן אלהים טרם נג קב אינו נכנס במכוון למקום הקדושיע

אינו מכיר את אלהים ולא יוזם את הדיבור איתו.  הוא ,למאפייני ההתגלות לשאר האבות

כך, בפועל, הוא ו לעצור במקום קדוש –בהתאם למאפייני תפילות הדרך  -על יעקב מאידך, 

י גם לתאר את יעקב כמ :מחבר הסיפור 'לרקוד על שתי החתונות'מצליח עושה. בדרך זו  אכן

בה בעת גם לתאר את ו 55,את מקומותיו הקדושים גם לא שאינו מכיר את אלהים וממילא

   56יעקב כמי שיוצא לדרך ועוצר במקום קדוש;

 סיבי אמתואר כמי ששוכב באופן פ באותו אופן פועל המחבר גם בהתייחס ליוזם השיח. יעקב

"נדר לאמר" )פס' כ(  את ה' "נצב עליו ויאמר" )פס' יג( מחד, וכמי שנודר בחלומו ורואה
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 –( 283עמ'  יומן,נראה שגם תיאור הלקיחה מאבני המקום נועד לרמוז על קדושתו של המקום, כדבריו של ויינפלד )  

בית אל ושבהן לנים מלכים במסעותיהם שמענו  –"על תחנות דרכים שבהן אבנים קדושות כפי שיעקב מצא בלוז 

וראה שרם הגדולים שוכנים בהן... )שם( חנה ולן'. נינורת השני מלך אשור: 'מקום אבנים אשר האלים -בכתובת תכלת

  (.160 – 150עמ'  לים,אאנ)
54

נראה כי המחבר מבקש 'לעבות' את הרמז בשתי דרכים נוספות, מלבד השימוש במילה 'מקום' כמילה מנחה:   

יה מצביע במקום להשתמש במילה שגרתית יותר כגון 'ויבוא', תופעה שעל -ראשית, השימוש החריג במילה "ויפגע" 

נועד אולי לרמוז למשמעות הנוספת של המילה, זו המשתמעת מהתקבולת המופיעה  –( 50עמ'  בראשית,פוקלמן )

בי" )יר' ז, טז(; ושנית, השימוש היחידאי בצורה המיודעת  תפגע... ואל תתפלל"ואתה אל  –בדברי ה' לירמיהו 

תופעה שמצביע  -" )לה, יג, יד(( אשר דבר אתו במקום, "" )כח, טז(הזה"במקום  –"במקום" )ללא כינוי מיידע, כגון 

שנועד אולי לבטא את קדושתו של המקום, בדומה ל"מקום שכם" )יב, ו(,  -( 121עמ'  שתי קריאות,עליה שפירא )

 (.  71עמ'  החלום,כדבריו של רש )
55

פוסלת גם את האפשרות  ויתכן אף 'שלוש חתונות', שכן האופן שבו מתוארת הגעתו של יעקב לבית אל, אינה  

לזהות את יעקב כמי שמגלה את קדושתה של בית אל ומייסד את הפולחן בה. בנוגע לשאלת ייסוד הפולחן בבית אל 

 (.114 – 113, 25עמ'  מיעקב לישראל,( וויסמן )194 – 192עמ'  בראשית,ראה סרנה )
56

 גם תפילה ,לטענתו ,להפליא. סצנה זו מכילה( שמציג את הדברים באופן דומה 508עמ'  בית אל,ראה ואן סיטרס )  

כב(. עצם הכפילות אינה מהווה -שני המרכיבים הנ"ל מקופלים בתוך פסוקי הנדר )כ נדר.לליווי  אלוהי בדרך וגם 

בעיה לשיטתו )בדומה לתפילתה של חנה שמכילה גם נדר(, הקושי היחיד טמון ב'היפוך הסדר השגרתי' הקיים בסצנה 

כב(, בניגוד לצורה השגרתית שבה מופיעה בקשתו או תלונתו -' טו( מופיע לפני תפילתו של יעקב )פס' כזו: מענה ה' )פס

טו, מכילה שתי -'ההתגלות בפס' יג -של הגיבור ורק לאחריה מופיע המענה האלוהי. היפוך זה מוסבר בדבריו )שם( 

ת, להבטיח לו שמירה אלוהית בסיטואציית יד(; ושני-מטרות: ראשית, להציג את ה' ליעקב כאלוהי אבותיו )פס' יג

כב משמש: גם כתפילתו של יעקב -הבריחה )פס' טו. ההפניה לפסוק הושמטה בדבריו משום מה(... הנדר בפס' כ

 לשמירה מידי האל שנגלה אליו; וגם כהבטחה שישלם את נדרו'.   
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 ," )פס' טו(והשבתיך תלךבכל אשר  עמך ושמרתיך"והנה אנכי  - מאידך. לא במקרה דברי ה'

-)פס' כ "ושבתי ...הולךבדרך הזה אשר אנכי  עמדי ושמרני"אם יהיה אלהים  - ודברי יעקב

 חלק אתל כי יש ,זה דמיוןבשל  ,הניחו חוקרים רביםש עד כדי כךמנוסחים באופן דומה,  ,כא(

ים באמצעות הרכבת טקסטים ממקורות שונ וליגם אם א -בדרך זו  57הקטע למקורות שונים.

זה  . איחוד'תפילת הדרך'לבין סיפור לאחד בין סיפור ההתגלות  , פעם נוספת,המחברמצליח  -

, לזה המאופיין ביוזמתו של אלהים -מצליח לגשר על הפער בין הסיפור מהסוג הראשון 

  58;הגיבורהמאופיין ביוזמתו של   -מהסוג האחרון 
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 (. 287עמ'  בראשית,ראד )-( ופון379עמ'  בראשית,כך למשל סקינר )  
58

המסתפקים  היא בוודאי מעבר ליוזמתם הבסיסית של מרבית היוצאים לדרך, -בנודרו נדר  –היוזמה שמגלה יעקב   

משאלה, ובכך למעשה 'מעבירים את הכדור למגרש האלוהי'. למרות זאת ישנן דמויות מקראיות בהבעת תלונה או 

כר לאורך העבודה, והן: יפתח, אבשלום ויונה נוספות שמעגנות את בקשותיהן הקשורות לענייני הדרך בנדר, כפי שיוז

גם אם כנוהג  –)ואולי אף המלחים באונייתו(. העובדה שיעקב אינו 'בודד' בנוהג זה, מלמדת על קיומו של הנוהג 

; המובאת 194עמ'  סיפורים,ספרותי בלבד ולא כביטוי לנוהג מציאותי. בכך יש אולי כדי לפקפק בטענתו של גסטר )

(, כי נדרו של כרת באפוס האוגריתי הוא תוצאה של התרגשותו 22עמ'  הסיפורת המקראית,נשטיין, ידי גרי-גם על

אל. ראה ניתוח  פעמית( למראה פסלה של אשרה, אשר הזכיר לו את תיאור יופיה של חוריה, כפי שתיאר בפניו-)החד

עמ'  הנדר,(, פרקר )31 – 30עמ'  הנדר,)(, ושל הנדר אצל אולברייט 13 – 1עמ'  כרת,של היצירה כולה אצל גרינשטיין )

(. באופן דומה ניתן להתייחס גם לעצם כניסתו של כרת למקדש אשרה בדרכו 61עמ'  אפוס,( והנדל )700 – 693

בהבנתה כאירוע חריג, ויש  –בצורות שונות  –לאודום. כניסתו זו קיבלה התייחסות מחקרית רבה, אשר ממוקדת 

תייחסות זו עוסקת בשאלות כגון: מדוע בכלל נכנס כרת למקדש אשרה? מדוע הוא לומר תמוה, או אף מסתורי. ה

חורג מהוראותיו של אל? האם יש בכך ביטוי לאי תלותו המלאה באל? כיצד אמור אל להגיב על חריגה זו? מדוע 

 דווקא כאן מתווסף )לראשונה בטקסט ששרד( לשמו של כרת, תואר חיובי במשמעות של גיבור? וכך הלאה.

 ( וגרינשטיין196עמ'  תיאולוגיה,(, ליונשטם )175 – 161עמ'  כרת,מופיעות למשל אצל פרקר )התייחסויות בכיוון זה 

(. יתכן כי זיהוי תיאורי הגעתם של היוצאים לדרך למקום מקודש, 22עמ'  הסיפורת המקראית, ;12, 4 – 3עמ'  כרת,)

וע ומאפיין, עשויה להאיר את כניסתו של כרת למקדש אשרה ובכלל זה תיאור הגעתו של יעקב לבית אל, כמרכיב קב

באור חדש: כניסתו של כרת למקדש אשרה וכן הנדר שהוא נודר שם, אינם מבטאים חריגה בלתי צפויה במסלול 

דרכו, כי אם התנהגות צפויה התואמת את המקובל. בספרות המקראית אין כמובן אזכור לכניסה למקדשה של אשרה 

ית לאלה זו, אלא לכניסה למקום המקודש לאלוהים או לאל המשפחתי, הכוללת את בקשתו של ולתפילה המופנ

היוצא לדרך כי זה יצא ממקומו, ילווה אותו במסעו וידאג לשמירתו ולהצלחתו בדרכו. יחד עם זאת, יתכן כי גם 

בות מכונתילת עג'רוד בתרבות הישראלית הקדומה תפקיד זה יוחס לאשרה, כפי שניתן ללמוד מאזכורה של זו בכתו

קום שיידונו להלן. על מקומה הלגיטימי של האשרה בפולחן 'יהוה', ראה דבריו הנחרצים של אוליין -ומח'רבת אל

(. בהתייחס לכתובת 91 – 87בייחוד עמ'  תחינה,; 140עמ'  סיפורים,( והשווה גם פרקר )74 – 70עמ'  אשרה,)

'זו ההולכת  –"'אשרה' בהוראתה האטימולוגית  –( 379עמ'  וה ואשרתו,יהמכונתילת עג'רוד, ראה דבריו של מרגלית )

הגזורה משורש א.ש.ר. )במקור: א.ת'.ר.(, במשמעות 'צעד, פעם, עקב' הידועה היטב מן המקרא".  –בעקבות' בעלה 

יות 'זו יתכן כי הוראתה האטימולוגית של אשרה אינו בהכרח 'זו ההולכת בעקבות בעלה' דווקא, כי אם יכול גם לה

( מביאה שתי פרשנויות 1בהערה  142עמ'  אשרה,ליוויה'. בינגר )ההולכת בעקבות מי שיוצא לדרך ומבקש את 

'זו הצועדת על הים  –( 45עמ'  ענת,; וכך סובר גם קאסוטו, פי אולברייט-למשמעות השם אשרה, כשאחת מהן )על

 לעולם התוכן של הצעידה בדרך. רמזים לאמונה קשורה ואף על פי כן אמנם פרשנות שונה,)מפלצת הים('. זוהי 

יסודות המזהה את אשרה כמי שמלווה את ההולכים בדרך, ניתן אולי למצוא גם במקרא: כפי שנדון אצל ויינפלד )

למו', בהתייחס לאשרה המלווה את  אשרת'מימינו  –( בהתייחס להצעתו של ניברג לקרוא בדב' לג, ב 357עמ'  ,נקביים

ן קודשו בסיני. לאור האפשרות המוצעת כאן, מעניינת במיוחד אזכורה של האשרה בתיאור רפורמת ה' במסעו ממעו

 -( טו"וגם את המזבח אשר בבית אל... ושרף אשרה" )מל"ב כג,  –יאשיהו דווקא בבית אל )מקום ההתגלות ליעקב( 
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 שהוא אחד המרכיבים המאפיינים את  , של יעקבאו תיאור מצוקתו ,וכך גם בעניין תלונתו

מגבילה את  ,האבות, כאחד פניית היוצא לדרך אל אלוהיו. התייחסותו של המחבר ליעקב

קבלת ת היא לה'. אחת התכונות הבולטות אצל האבו יכולתו לשים בפיו דברי תלונה המופנים

ואף לא בתיאור מצוקה, חרף המצוקות הפוקדות  ,אף לא אחד מהם פונה לה' בתלונההדין. 

מה שאין כן כאשר המצוקה פוקדת את זולתם. ניתן להביא דוגמאות רבות לעניין  59אותם,

"לו  - זה: חרף הבטחות ה' לאברהם לזרע, הוא מסתפק בבנו ישמעאל כפי שמתבטא בדבריו

פניך" )יז, יח(, בניגוד לתפילתו כאשר "עצר עצר ה' בעד כל רחם לבית ישמעאל יחיה ל

כי  אשתו"לנכח  - מדגיש כי יצחק עותר לה'האבימלך" )כ, יח(; נראה שזו גם כוונת הכתוב 

  60., ולא לנוכח העובדה שגם לו עצמו אין יורש" )כה, כא(היאעקרה 

לדרך, אינו נפתח בתיאור הקשיים  שמורכב מבקשות אופייניות ליוצא ,בשל כך נדרו של יעקב

הנלווים לעזיבת הבית ולבריחה מפני עשיו אחיו, כפי שמקובל בתפילות בקשה בכלל 

בסצנת השיבה לבית אל נרמז כי ביציאתו של יעקב  ,ובתפילות הדרך בפרט. יחד עם זאת

                                                                                                                                            
בהקשר לאשרה, אשר ישבה בבית  על אף שיהיה זה כמובן מרחיק לכת לטעון כי סיפור ההתגלות ליעקב נכתב במקורו

אל, ואשר זוהתה כמי שמלווה את ההולכים בדרכים. בדומה להבנתנו את 'תפקידה' של אשרה בתרבות הכנענית, 

נראה כי יש להבין את 'תפקידה' של חתחור בתרבות המצרית. בראשיתו של הסיפור אודות סינוהה )שהוזכר למעלה( 

 I crossed" –(, או 10עמ'  מצרים,ת )מקדש השקמה(" )בתרגומו של גרינץ, "עברתי מי מעתי אשר בקרבת נה -כתוב 

Maaty near Sycamore"  ,בתרגומה של ליכטהיים(ספרות I,  '224עמ .) ,השקמה משמשת כסמלה של האלה חתחור

(, 15מ' ע(. בהמשך )14עמ'  ממצאים,שהיא "האלוהות שהגנה על הכורים ועל הנוסעים מעבר לים" כדבריו של גבעון )

על 'הגבולות  הכנענית. אישתרהוא אף טוען כי יש קשר בין האלה חתחור המצרית לבין האלה עשתורת או 

האלה חתחור תוארה בדמות פרה, עובדה שעשויה אף היא  )שם(.המטושטשים בין אשרה לעשתורת', ראה קאסוטו 

כט( לבין זיהויו של מקום קדוש זה כמקום -לגרום לנו לתהות על הקשר שבין פולחן העגלים בבית אל )מל"א יב, כח

תיאור נוסף של כניסה למקדש בראשיתו של מסע, מופיע במסעם של גלגמש ואנכידו ליער הארזים,  ליעקב. ההתגלות

"פתח גלגמש את פיהו וידבר, אמר אל אנכידו:  –( 213עמ'  בימים הרחוקים,כפי שמובא בתרגומם של שפרה וקליין )

תבונות תסל -ל האגלמח' )מקדשה של האלה נינסון בעיר ארך(, לפני ננסון, הגבירה הגדולה... דרך'חברי, לכה ונלכה א

לרגלנו' אחזו איש ביד אחיו... הלכו אל האגלמח'". לשאלת קיומם של הקשרים בין פולחן העגלים לחתחור המצרית, 

ניתן להצביע על שלוש לסיכום, ר'. יש להוסיף את העובדה המאלפת שכינויה הידוע של ננסון הוא 'גבירת פרות הב

)בשלושתן  למוטיב ההגעה למקום מקודש)מתרבויות שונות: כנענית, מצרית ומסופוטמית( מקראיות -מקבילות חוץ

במהלך מסע: כניסתו של כרת למקדש אשרה; חצייתו את המים של סינוהה בסמוך  קשור מקום זה באלוהות נשית(

 גמש ואנכידו למקדשה של האלה ננסון.      למקדש חתחור )השקמה(; ולכתם של גל
59

"לאורך כל העלילה הדמויות  –( בהתייחס לעלילת כרת מאוגרית 11עמ' ג/ כרת,והשווה הכללתה של יולזרי )  

בני  –כאשר כרת חולה  –האנושיות לעולם אינן פונות לאלים בבקשה, טענה או הזמנה. אפילו כשהדבר מתבקש 

אם כי בהמשך העלילה ניתן לזהות חריגה מדפוס קבוע זה, כפי שעולה מדבריה )שם, עמ' משפחתו אינם פונים לאל", 

 "שכרת שולח את בתו ת'תמנת לנדור נדר אחר, בנסיון לפתור את מצבו". –( 18ג/
60

 שהרי, מתפלל היה לא בשבילו אבל... אשתו לתקנת" - חזקוני וראה ,המסורתיים הפרשנים מן כמהבדרך זו הבינו   

 לא עצמו על כי אשתו על תפילתו עיקר כלומר" - שור ובכור"; זרע לך יקרא ביצחק כי: כדכתיב, עקר שאינו יהה יודע

 ...".מאחרת יבנה מזאת יבנה לא אם כי, מתפחד היה
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אל "ואעשה שם מזבח ל -לאנשי ביתו  משתמע מאמירתונתון היה בצרה, כפי ש כןחרנה הוא א

 " )לה, ג(. ביום צרתיתי הענה א  

 

ומנוסחת  'תיאורי ההתגלות לאבות' לשם האופייניים המרכיביאת  ,אם כן ,סצנה זו מכילה

מגמה  , לצורך הצגתו של יעקב כממשיך דרכם של אברהם ויצחק.בהתאם למקובל בתיאורים אלה

ות הקודמות: דברי ה' ההתגלוי יחוסים זהים לניניסוחהשימוש בתכנים ובזו מתחזקת באמצעות 

ואלהי יצחק"  אלהי אברהם אביךה'  אני" - ליעקב נפתחים בהדגשת היותו ממשיכם של אבותיו

" )כו, כד(; כך גם אלהי אברהם אביך אנכי" -ליצחק  בו נפתחת ההתגלותש באותו אופן)פס' יג(, 

 - אברהם ובזרעך" )פס' יד( זהה לברכת ונברכו בך כל משפחות האדמה" - ברכתו את יעקב

 )יב, ג(. "ונברכו בך כל משפחות האדמה"

ביתר  - אולם סצנה זו מתייחדת בכך שבנוסף על הכלתה את מרכיבי ההתגלות לאבות היא מכילה

בהתאם  61,'תפילת הדרך'גם את מרכיביה של  -בהירות מאשר בהתגלויות לאברהם וליצחק 

על  בנוסףגם, ו 62השבה הביתה.ו : ברכת הארץ; ברכת הזרע; ליווי ושמירה;תיארנולמגבלות ש

                                                 
61

( שמחלק אף הוא את דברי ה' והבטחותיו ליעקב. אולם חלוקתו אינה כפי שאנו xxעמ'  הבטחה,ראה ברטלר )  

'שייכים' לסיפור ההתגלות לאבות ולכאלה ה'שייכים' לסיפור היציאה לדרך, כי אם לכאלה מציעים, לכאלה ה

 המתייחסים לטווח הקרוב ולכאלה המתייחסים לטווח הרחוק. 
62

הבטחות הזרע והארץ, לפי הבנתנו, ניתנות ליעקב קודם כל כהבטחות אישיות )כגון אלו המופיעות בסצנות של   

גם כהבטחות לאומיות )כגון אלו המופיעות בסצנות ההתגלות לאבות(. הבנה זו, מבטלת כך -תפילות הדרך(, ורק אחר

עמ'  בראשית,ידי פוקלמן )-את השאלה: מדוע אין יעקב מתייחס בנדרו להבטחות הלאומיות? שאלה שנדונה למשל על

יחס אף הוא לדואליות שבין ( מתי125 – 124עמ'  מיעקב לישראל,(. ויסמן )135, ובהערה 149עמ'  חלומות,( ופידלר )75

השלב לפי הבנתו, את שני שלבי ההתפתחות של הסיפור:  ,ההבטחות האישיות לאלו הלאומיות, כאשר זו משקפת

יעקב כדמות העומדת בפני עצמה, היוצאת לדרך וזוכה בליווי, שמירה  שבו תוארהאלוהיסטי( הראשון )הסיפור 

זוהה יעקב כממשיכם של האבות,  ויהוויסטית( שבמסגרתור עריכה )שבו עבר הסיפ והשלב השניוהשבה לבית אביה; 

ואגב כך שונו ההבטחות האישיות כך שיתאימו להבטחות הלאומיות לאברהם וליצחק. ויסמן אינו מזהה את הסיפור 

 כחלק מז'אנר, ואף על פי כן מתוך דבריו מתקבל הרושם כי סיפור יעקב )המקורי( נכתב כסיפור יציאה לדרך, התואם

ידי ויסמן, מסביר את מאפייניו הייחודיים של -שעל הגדרתו אנו עמלים. הניתוח המוצע על את מאפייניו של הז'אנר

הסיפור בהשוואה ליתר סיפורי הז'אנר, ייחודיות שלפי הבנתנו, מקורה ברצונו של המחבר )או העורך( לתאר את 

מה. לאור דבריו של ויסמן, היה עלינו לבחון לכאורה זמנית, גם כגיבור היוצא לדרך וגם כאחד מאבות האו-יעקב, בו

דווקא? והאם אי בהירותו של הז'אנר וטשטוש מאפייניו הינם  האם ז'אנר זה מאפיין אמנם סיפורים אלוהיסטיים

תוצאה אופיינית להתערבות יהוויסטית מאוחרת? אין זה מענייננו כאמור לנתח את הטקסטים בניתוח דיאכרוני, ואף 

קשה לקבל תזה מעין זו: ראשית, לא מסתבר לטעון כי שלב העריכה של הסיפורים )גם אם היה כזה( בוצע על פי כן 

ידי היהוויסט; ושנית, לא ניתן לזהות הבדל שיטתי בין הטקסטים המיוחסים למקורות השונים, -באופן שיטתי על

סיפורי יציאתה לדרך של הגר. עיון זה באופן ובמידת השימוש במאפייני הז'אנר. לשם המחשת העניין, ניתן לעיין ב

( אינו מכיל פחות מאפיינים בהשוואה לסיפור גירושה בפרק כ"א J -מגלה כי סיפור בריחתה בפרק ט"ז )המיוחס ל

(. לעומת זאת, בהמשך העבודה נציע כי אכן טושטשו מאפייני הז'אנר, אולם לא כתוצאה מעריכה E -)המיוחס ל

שלטון האל מוגבל לשטח על פיה  ולמוס תיאולוגי עם התפיסה העומדת בבסיס הז'אנר,יהוויסטית, כי אם כתוצאה מפ

 . גיאוגרפי מסוים
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; יתמלאו תנאי הנדרשרכיבים בסיסיים אלה: קריאת שם המקום; קבלת ה' לאלהים במידה 

 –ותיאור חריג של הקמת מצבה  63כ(; "לחם לאכל ובגד ללבש" )פס' –של צרכים פיזיים  אזכור

 .'תפילת הדרךור 'סיפבכמרכיב ולא  'לאבות סיפור ההתגלות'שיתכן ויש להתייחס אליו כמרכיב ב

 

  :מונחים לשוניים שכיחים

המופיעים בסיפורים השונים  מספר ביטויים לשוניים בדומה לז'אנרים אחרים, מכילגם ז'אנר זה, 

לאורך העבודה נרחיב מעט את הדיון אודות כמה מהביטויים  בשכיחות גבוהה ובמשמעות קבועה.

   האלו.

ובשניהם תוך התייחסות ישירה לות בבית אל בסצנת ההתג ,פעמיים ,מונח ה'שמירה' מופיע

 ושמרני" -בנדרו של יעקב " )פס' טו(; ובכל אשר תלך ושמרתיך" -חת ה' בהבט :לשהייה בדרך

באופן ספציפי  קשור מונח זהכי  ניתן להניחלאור זאת,  " )פס' כ(.בדרך הזה אשר אנכי הולך

  64מסע.ה שעתב המלווההאל פעולת השמירה של  לתיאור

המתארים יציאה לדרך בטקסטים  את ריבוי הופעותיו של המונח הזה להבין ,בהתאם לכך ,ניתן

-קראיים וחוץריבוי זה נמצא בטקסטים מ .'תפילת הדרך' בפרטבכאלה שניתן בהם ביטוי לבכלל ו

 חלק לשלוש קטגוריות: את הטקסטים המקראיים נ 65.שונים מקראיים

                                                 
63

הצרכים הפיזיים אינם מופיעים אמנם כבקשה מפורשת בתפילותיהם של היוצאים לדרך, ומבחינה זו אזכורם כאן   

היוצאים לדרך, כפי שנדון לאורך חריג. מאידך, הם תופסים מקום נכבד בתלונותיהם ובתיאורי מצוקותיהם של 

 העבודה, למשל בהתייחס להגר, לאליהו, ליונה ולבני ישראל.
64

 ( שמבקש לאשש טענה זו.435עמ'  יהוה,דייויז ) ראה  
( מכונתילת עג'רוד B -ו Aמקראיים נציין את הכתובות )שנמצאו על גבי שני פיטסים: -בין הטקסטים החוץ  65

 כונתילתידי משל )-זוהה על בכונתילת עג'רודקום )שממערב לחברון(. האתר -חרבת אל)שבצפון סיני( ואת הכתובת מ

 8 –וה  9 –, כאתר ישראלי מהמאות ה 1976 – 1974( שחפר בו בשנים 35 – 24עמ'  זוג,-בת; 175קטלוג מס' עג'רוד, 

ובן הצגת דעה נוספת, ניתן לפנה"ס )זיהוי מדויק יותר של תקופתו של האתר, נתון בוויכוח. סיכום הדעות, כולל כמ

(, אשר שימש כתחנת דרכים. לטענתו, התנהל 185 - 175עמ'  תאריך,למצוא במאמרם של פינקלשטיין ופיאסצקי, 

"אין אפוא פלא שבברכות  -(  283עמ'  יומן,בתחנה זו אתר פולחני של עוברי אורח. בהמשך לקביעה זו, כתב ויינפלד )

עמ'  אור חדש,כל כך הרבה על שמירה ולפנינו מעין 'תפלת הדרך'". גם אמרטון )ותפלות שמצאנו בתחנה זו, מדובר 

( מניחים כי בכתובות שנתגלו שם מתוארות תפילותיהם של הנוסעים דרומה, הפונים 423 – 422עמ'  האל,( ושופק )10

תר זה, הופיע לאל הבא מהדרום שיבטיח את שלומם בהמשך הדרך. סקירת הצעות החוקרים בהתייחס לזיהויו של א

. אם כי הצעה 1(, אשר אף מציעים )בהערה 190 – 188עמ'  כונתילת עג'רוד,לאחרונה במאמרם של נאמן וליסובסקי )

( את המילים A( לקרוא בפתיחתה של הכתובת )על גבי פיטס 12בהערה  232עמ'  עזריה,ידי נאמן, -זהה הוצעה כבר על

 –( שםנוסע, המתארח בתחנת הדרכים. בהמשך לכך כותב ויינפלד )'אמר ההלך', כשאלו מתייחסות לדבריו של ה -

ויהיה עם אדני' )שנמצא בכתובת משם( מזכיר את הנאמר ליעקב במקום הקדוש שבו לן  וישמרך"המשפט 'יברכך 

שנמצא )' נשמר יהוהצירוף 'ושממנו יוצא הוא למסעו: 'והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך' )בר' כח, טו(". את ה

, עוברי הדרכים לתכונת ה' כשומר ם שלתביטוי לפנייכ להבין (435עמ'  יהוה,דייויז )מציע  ף הוא בכתובת משם(א

-', כפי שהבין משל עלשומרוןשל  'יהוהלולא, כפי שמקובל לפרש )בעיקר בשל ההקבלה בין 'יהוה שמרנ' ל'יהוה תמן'(, 

"'יהוה שומרון' הוא שמו או כינויו של  -( 130עמ'  יהוה שמרנ,ל(, וכפי שכותב גילולה )3עמ'  שם,פי דעתו של אמרטון )
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   66טקסים סיפוריים; .1

  67;כות המופיעות בתוך מסגרת סיפוריתשל תפילות וברטקסטים  .2

 68.מזמורייםוטקסטים  .3

                                                                                                                                            
יש לציין כי יהוה שנעבד בממלכת ישראל להבדילו מיהוה שהיה אלוהי ממלכת יהודה ושכן במקדש בירושלים". 

ידי משל עצמו, כפי -ז אלא כבר הוצעה עלאינה חידושו של דייוי ' כ'שומר' או 'שומרנו',שמרנהמילה 'פרשנות 

עמ'  כתובות,ת הממצאים מכונתילת עג'רוד ניתן למצוא אצל אחיטוב )סקיר גילולה )שם( ואמרטון )שם(.ים שטוענ

באותה עת שנתגלו הכתובות  .(298 – 289עמ'  כתובות,אלסופ )-ודובס (125 – 91עמ'  חורבת תימן,(, שמידט )162 – 152

  קום-בחרבת אלכי בכתובת מקבר  (608 – 595עמ'  קום,-חרבת אלמכונתילת עג'רוד גילה האפיגרף הצרפתי למייר )

, וכן 30 – 27עמ'  גרפיטי,נוה ) ( לאשרתה...'. לדעת?ונצריההו לה' )ארילפנה"ס, יש לקרוא: 'ברך  8 –מהמאה ה 

', בהרצאתו בכנס החברה לחקירת א"י ועתיקותיה בסוכות תשל"ט בירושלים( יש לקרוא: 'נצרי', כלומר 'שומרי

 ולאשרתו'.  שומרנות משמעות הכתובת מכונתילת עג'רוד: 'לה' בהתאם להבנתו א
66

לך" )שם, כט(;  השמר" –לך..." )לא, כד(, ביטוי שחוזר גם בדברי לבן  השמר" –כגון בדברי אלוהים ללבן בחלומו   

)שמ' מפניו..."  השמר בדרך... לשמרך"הנה אנכי שלח מלאך לפניך  –בתיאור המלאך המלווה את בני ישראל במדבר 

בכל הדרך אשר הלכנו בה" )יהו' כד,  וישמרנו"כ' ה' אלהינו הוא המעלה אתנו...  –כא(; בתשובת העם ליהושע -כג, כ

(; 218עמ'  יהושע,יז(, תשובה המורכבת מביטויים זהים לאלו המופיעים בנדרו של יעקב בבית אל, כפי שטוען זקוביץ )

ולהמיתו בבקר" )שמ"א יט, יא( הניצבים, אולי,  לשמרות דוד ונראה שאף בתיאור המלאכים ששולח שאול "אל בי

 מול אלוהים )או מלאכיו( השומר על דוד שלא על מנת להמיתו כי אם להצילו בבריחתו. 
67

" )שמ"א ב, ט(, כאשר הרגליים משמשות ביטוי ישמרחסידו  רגלי" –כגון בביטוי המופיע בתפילתה של חנה   

מלכד" )ג, כו(; בתפילתו של  רגלך ושמר" –. חיבור דומה מופיע גם בספר משלי לפעולת ההליכה המתבצעת בעזרתן

הבלי שוא חסדם יעזבו" )יונה ב, ט(, המקבילים, כפי שטוען  משמרים" –יונה בשעה שהוא חש מגורש מנגד עיני ה' 

ל ה' בטחתי" )לא, ז(, הבלי שוא, ואני א השמרים"שנאתי  –(, לדברי בעל מזמור תהלים 432 – 431עמ'  יהוה,דייויז )

"ולא הסגרתני ביד אויב, העמדת במרחב  –הנאמרים מפי דוד בשעת בריחתו, כפי שמשתמע מדבריו בהמשך המזמור 

כהנים' שימשה במקורה כברכה שהיו מברכים בה את ברכת ה" )שם, ט(; בהמשך לכך, ניתן אולי להציע כי גם 'רגלי

אפשרות זו, בנוסף (. 433 – 432 שם, עמ'כו(, וראה בעניין זה דייויז )-ו, כד..." )במ' וישמרך"יברכך ה'  -היוצא לדרך 

את מיקומה בתוך עשרת הפרקים הראשונים גם של הברכה ומרכיביה, עשויה להסביר  על יתרונותיה בהבנת לשונה

 – 240עמ'  ,ברכת אלוהים(, מילר )58עמ'  במדבר,נות ). ניינים הקשורים למסע המחנותשל ספר במדבר העוסקים בע

הניחו כי ברכת כהנים הינה ברכה קדומה ששימשה את הכהנים בפולחן של ימי בית ראשון, ברכה  ( ואחרים241

על הטענה כי לשונה של הברכה וסגנונה, זרים  ת. הנחה זו מבוססת, בין השאר,שסופחה בשלב כלשהו לספרות הכהני

 במדבר,( וכהן ומילגרום )96עמ'  מבוא,(, סגל )71עמ'  במדבר,גריי ), כמו כןללשונם וסגנונם של הטקסטים הכהניים. 

כי מקומה הטבעי של ברכת כהנים  צריך היה להיות בהמשך לברכת משה ואהרון את העם בויק' ט, כב  ( הניחו47עמ' 

י )בספר ברכת כהנים נראית כהמשכה הטבעי של ברכת משה ואהרון ביום השמיננראה כי דווקא העובדה שואילך. 

המקראי או של עורך המקור  עורךמחייבת אותנו לתהות על שיקוליו של הקרא(, ואף על פי כן אינה ממוקמת שם, וי

נוכל להבין מדוע מוקמה כברכה ליוצא לדרך,  במקורה כי ברכה קדומה זו שימשה נחהנקבל את הה אמנם הכהני. אם

קו הראשון של תיאור המסעות. באותו אופן, נועד לסגור את חל מיקומה שם כאשר בפועל בתוך פרקי המסע במדבר,

 תפלה,, שאף היא סוג של 'תפילת הדרך' כטענתו של גרינברג )לו(-"קומה ה' ויפוצו אויביך" )במ' י, לה - תפילת משה

על הקשר בין שתי התפילות )ברכת כהנים ותפילת משה( ניתן את חלקו האחרון של התיאור. (, נועדה לסגור 898טור 

למזמור ס"ח , רומז לברכת כהניםפסוקו השני גם מהעובדה שעורך ספר תהלים הסמיך את מזמור ס"ז שאולי ללמוד 

מקבלת כמובן חיזוק  'תפילת הדרךשימשה במקורה כ' 'ברכת כהנים' הטענה כי. רומז לתפילת משהשפסוקו השני 

 –נמצאה בכונתילת עג'רוד " )במ' ו, כד( עם לשונה של הברכה שוישמרךה'  יברכך" -משמעותי מהשוואת לשונה 

שירי ) לגישתו של ליברייך בהתייחס ויהיה עם אדני'. כמו כן, טענה זו מוסיפה נדבך משמעותייברכך וישמרך '

ובייחוד במזמור קכ"א כפי  –' שאף בהם שיר המעלות'בנוגע לקשר שבין ברכת כהנים למזמורי  (36 – 34עמ'  המעלות,

 תפילה הנאמרת בדרך. ניתן ביטוי ל -שיוצג בהערה הבאה 
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 :כרכיב המניע את המשך העלילה 'תפילת הדרך'

סצנת ההתגלות בבית במעגלי יציאה מהארץ ושיבתו אליה.  ,כאמור ,חטיבת סיפורי יעקב סובבת

 ןרח –יעקב לכיוון ארץ מוצאם של אבותיו  ו שלהראשון של סיפור יציאת וחלקמסיימת את  אל

ארם. גם במקרה זה, כמו בתפילות הדרך האחרות, היא מניעה את המשך העלילה  ןאו פד

 ובהתממשות נדרו של יעקב.  ההבטחה האלוהיתשעוסקת בהתגשמות 

תיאור עד ל ,שלאחר מכןנחה את הסיפורים שי הרעיוני ושהוא הק   -לכנען  השיבהגם תיאור 

ל מרכזיותה שסתיים בהדגשה חוזרת ונשנית י - שם קיום נדרולצורך לבית אל של יעקב שיבתו 

 " )לה, א(,הנראה אליך בברחך"ועשה שם מזבח לאל  -בבית אל, כפי שמודגש  של סצנת ההתגלות

 אליו האלהים" )שם, ז(, נגלו"כי שם  " )שם, ג(,הענה אתי ביום צרתי"ואעשה שם מזבח לאל 

 דברהמקום אשר "את שם  שם, יד(,אתו" ) דבר"במקום אשר  אתו" )שם, יג(, דבר"במקום אשר 

 אתו שם אלהים בית אל" )לה, טו(. 

 

 :)כפי שמתברר מהמשך הסיפור( התגשמות התפילה

המשך ב . היענות ה' מודגשתהז'אנרכפי שמקובל בשאר סיפורי  ,במלואה ,יתתפילת יעקב נענ

פיעו בסצנת באמצעות השימוש החוזר על מילים מרכזיות שהו -א בפרק ל -חטיבת סיפורי יעקב 

מילותיו במבהיר חוזר ו, ברמזים אלולו כאילו לא די המחבר, שאולם התגלות, כפי שנפרט. ה

ויהי עמדי בדרך אשר "ואעשה שם מזבח לאל הענה אתי ביום צרתי  - המפורשות של יעקב

    69" )לה, ג(.הלכתי

 

ת כי צרכים כאמור, אולם מחבר הסיפור מבקש להציע את האפשרו ,צרכיו של יעקב מתמלאים

לבן מבקש  אלו מתמלאים לא בשל התערבותו של אלהים אלא בשל דאגתו של לבן אחי אמו.

                                                                                                                                            
מספר לא מבוטל של מזמורי תהלים עוסק, לפי הבנתנו, בתחושותיו ובתפילותיו של בעל המזמור בעת שהוא מצוי   68

כאישון בת  שמרנילהלן כמה פסוקים המכילים מילים הנגזרות מהשורש 'שמר', המופיעים במזמורים הנ"ל: " .בדרך

הבלי שוא, ואני אל ה' בטחתי" )לא, ז(; "כי מלאכיו יצוה לך  השמריםתי עין, בצל כנפיך תסתירני" )יז, ח(; "שנא

את  ישמר ...ישמרך... ה' שמרךישראל. ה'  שומר ...שמרךבכל דרכך" )צא, יא(; "אל יתן למוט רגלך, אל ינום  לשמרך

אשר חשבו לדחות  ה' מידי רשע, מאיש חמסים תנצרני, שמרניצאתך ובואך" )קכא, ג, ד, ה, ז, ח(; " ישמרנפשך. ה' 

   פעמי" )קמ, ה(.    

69
"בהוראת 'נענה, נעתר', בדומה  -( שמציעה להבין את המילה "הענה" )פס' ג( 168 - 167עמ'  חלום,ראה פידלר )  

עמ'  בראשית,דברים דומים כותב ויינפלד ) פוני והארמי".-למצוי במזמורי תהלים ועל מצבות תודה מן האזור הפניקי

 "יענך ה' ביום צרה" )תה' כ, ב(. -הביטוי הזהה  (, המביא את196
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רעה ההתגלות יכתחליף למקום הקדוש שבו א מקום מושבולשמש כתחליף לאלהים ולהציע את 

  70ליעקב.

שבהן נוסחה סצנת  בדיוק מספר פסוקים המנוסחים באותן לשונותב באה לידי ביטוימגמה זו 

"אם יהיה  - באותה לשון שבה נדר יעקב ," )כט, יט(עמדי"שבה  - לבן אומר ליעקב גלות:ההת

"ויאסף לבן את כל אנשי  - מגוריו מקוםלעירו או ל מתייחס" )כח, כ(; בהמשך עמדיאלהים 

באותה לשון ששימשה כמילה מנחה " )כט, כו(, במקומנו"לא יעשה כן  - " )כט, כב(, וכןהמקום

; וכך גם לקראת ..." )כח, יא(המקוםויקח מאבני  ...במקום"ויפגע   - של בית אללתיאור קדושתה 

 - , שוב באותה לשון בה נדר יעקב)ל, לא(" ?אתן לךמה " -בודתו של יעקב, כאשר לבן שואל סיום ע

 לחם לאכל" )כח, כ(. ונתן לי"

 נענה לבקשותיו:מדגיש חזור והדגש כי אלהים הוא העונה אותו ורק הוא ה ,לעומת זאת ,יעקב

"...ואלהי אבי  - " )לא, ז(, כי אםעמדיאלהים להרע  "ולא נתנו - ביחס להצעתו של לבן אומר יעקב

 מקמי"שלחני ואלכה אל  - כך גם מדגיש כי מקומו אינו בחרן כי אם 71" )לא, ה(;עמדי היה

מאומה"  תתן לי לא " - ("?מה אתן לך)" לשאלתו של לבן גםעונה  באותו אופןולארצי" )ל, כה(; ו

 " )לא, ט(.ויתן לי"ויצל אלהים את מקנה אביכם  - כי אם אומר לנשיו ,)ל, לא(

 

כפי  ,אלהים שומר את יעקב אלהים ליעקב:נענה מחבר פרק ל"א מבקש לפרט את האופן שבו 

אלהים  72..." )פס' כד(;השמר לך"ויבא אלהים אל לבן הארמי בחלם הלילה ויאמר לו  - שכתוב

"...לולי אלהי אבי אלהי אברהם ופחד יצחק היה לי כי עתה  - , כפי שכתובכיו הפיזייםדואג לצר

 שוב"ויאמר ה' אל יעקב  - , כפי שכתובאלהים אחראי לשיבתו לביתו 73" )פס' מב(;ריקם שלחתני

                                                 
70

. "...ולבן ביקש לעקור את הכל" – (הגדה של פסחבעל המדרש )המובא במגמה זו היא אולי תמצית כוונתו של   

"ארמי אבד אבי" )דב' כו, ה(, בדרך שאינה מכוונת לפשוטו של מקרא, ואף  -מדרש זה מושתת אמנם על הבנת הביטוי 

ראה, כי השאיפה שהוא מייחס ללבן )בהתבסס על קשריו עם יעקב בסיפור שלנו ולא בהתבסס על משמעותו על פי כן נ

 .של הביטוי בספר דברים(, מכוונת לפשוטו של מקרא
71

" )שם, ג(; ואהיה עמך" )לא, ב(; "כי איננו אלי" )שם, ה( המתייחסים ללבן, בהשוואה ל"איננו עמו"והנה  -וכן   

 (.209 - 208עמ'  עלייה וירידה,ידי פלג )-ה( המתייחסים לאלוהים, כפי שמובא על" )שם, היה עמדי"
72

..." הלילה, ויאמר לובחלם  ויבא אלהים אל לבן הארמי" –מעניינת ההקבלה בין נוסח ביאתו של אלוהים אל לבן   

 –..." )כ, ג(, ואל בלעם והלילה, ויאמר לבחלום  ויבא אלהים אל אבימלך" –)פס' כד(, ובין נוסח ביאתו אל אבימלך 

-..." )במ' כב, כ(. על עצם ההשוואה בין שלושת הסיפורים, עמדה כבר רוםויבא אלהים אל בלעם לילה, ויאמר לו"

(, אולם אנו מבקשים להצביע על העובדה שאזהרתו של אלוהים את שלושת 100ובהערה  48עמ'  פרידת יעקב,שילוני )

 שבה גיבורי הסיפורים )אברהם, יעקב, ובני ישראל( נמצאים בדרך. הנוכרים הנ"ל מתרחשת דווקא בשעה 
73

( כי משתקף בו שלב מעבר בתפיסת 'האל המגן', מהגנה 143עמ'  הבטחות,בהתייחס לפסוק זה כותב וסטרמן )  

ה זו במהלך מסע להגנה רחבה יותר, המביאה עמה הצלחה, כגון זו המאפיינת את סיפורי יוסף ) כגון לט, ב, כא(. תפיס

מבוססת על הבנת ה'מסע' במשמעות הצרה שלו, קרי: מעזיבת מקום ההימצאות )הבית( ועד להגעה ליעד המבוקש. 

ומסתיים רק בעת שיבתו אליו. בהתאם  מקומולנו נראה, בניגוד לתפיסה זו, כי 'מסעו' של הגיבור מתחיל בעת צאתו מ
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 - , כפי שכתובזו מלווה אותו בשיבתוגם  יג(; ואלהים-אל ארץ אבותיך ולמולדתך" )פס' ד; יא

תיאורי וב ,מימוש ברכת הארץבצוותו לשוב לארצו ולמולדתו מודגש פס' ד(. " )ואהיה עמך"

 הולדת צאצאיו הרבים מודגש מימוש ברכת הזרע. 

 

 המשך המסע )כט, א(

 ,בסיומה של סצנת ההתגלות בבית אל )כח, כב( ,לכאורה ,סיפור יציאתו של יעקב מביתו מסתיים

ארצה בני קדם" וישא יעקב רגליו וילך " - אורהתייתר על כן,  74לחלק את הטקסט. נהוגכפי ש

כראשיתו של המצג של סיפור גלילת האבן "מעל פי הבאר" )שם, ג(. חרף  ,בוודאי ,)כט, א( משמש

היציאה לדרך ושל סצנת ההתגלות  תיאורזאת, נראה כי פסוק זה )א( משמש גם כסיומו של 

  75עומדת במרכזו.ה

 

סצנת ההתגלות בבית מסתיים ב -יציאה מרצון או בריחה  –סיפור יציאתו של יעקב מבית אביו 

. באופן מקביל, סיפור יציאתו של יעקב שפירטנוכפי  כב( ובתיאור המשך המסע )כט, א(,-אל )כח, י

 ,אולי ,או ב(-במחניים )לב, א התגלותהיים בסצנת מסת -יציאה מרצון או בריחה  –מבית לבן 

לג, ) המשך המסע ובתיאור יב(;-עשיו אחיו )לב, ט להצלה מידבתפילת יעקב  :במסורת מקבילה

 כפי שיוצג להלן.(, יז

 

 

 

 

                                                                                                                                            
פי הבנתנו, דאגתו של אלוהים -. עלהמסעאינטגרלי של  לכך, יש לראות את כל שנות שהותו של יעקב בבית לבן כחלק

אך לא פחות מכך גם בדאגה לצרכים הפיזיים במשך השהות מחוץ לבית. ביטוי ברור  ,עוסקת אמנם גם בשמירה בדרך

ה "ואלהי אבי הי - "ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבש" )כח, כ(, והן באמירתו לנשותיו –לכך מופיע הן בנדרו של יעקב 

ביטוי  ט(. שם,"ויצל אלהים את מקנה אביכם ויתן לי" ) –וכתוצאה מכך  " )לא, ה(, במשך שנות עבודתי בחרן,עמדי

סימבולי לראיית כל התקופה כיחידה אחת, ניתן למצוא בתיאור שקיעתה של "השמש" )כח, יא( ביציאתו לדרכו, 

( שמסבירה כי בדרך זו מבקש 180עמ'  שית,בראוזריחתה רק בשיבתו "כאשר עבר את פנואל" )לב, לא(. וראה עמוס )

 המחבר לתת ביטוי לחשכתה של תקופת השהות בבית לבן.
74

 ( ואחרים.220 – 217עמ'  בראשית,(, שפייזר )282 – 277עמ'  בראשית,ראד )-כך פון  
75

רבקה "אל לבן בן בתואל הארמי אחי  - תה"שסיומו של הפסוק לפי הבנה זו מתחדדת לאור התוספת המופיעה ב  

. תוספת זו יוצרת מבנה מעטפת שלם בין (347 – 346עמ'  תרגום,וכן ציפור ) על הפסוק BHאם יעקב ועשיו". ראה 

" )כח, ה( לבין 'תיאור אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשיופדנה ארם,  וילך"... -'תיאור היציאה' 

". מעניין כי הפסוק אל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשיואל לבן בן בתוארצה בני קדם,  וילך"... -המשך המסע' 

 כשהראשון מתייחס לעשיו והשני ליעקב. ,העוקב בשני המקרים פותח במילה "וירא" )כח, ו; כט, ב(
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 (לג, כ-ל, כהבר' )לבריחה מפני לבן  אישהבין יציאה מרצון לאחר מציאת  :2ד

 חלוקה למרכיבים: – לכנען[ פדן ארםמ ]המסע סיפור היציאה מבית לבן

 יעקב מבקש לשוב לארצו ועושה לביתו;מג: -ל, כה

 ;ציווי והתארגנות לשיבה טז:-לא, א

 ידי לבן;-בריחת יעקב והשגתו על כה:-לא, יז

 ויכוח לבן ויעקב; מג:-לא, כו

 הברית בגלעד ובמצפה; נג:-לא, מד

 שילוח יעקב וברכת הנשארים; נה:-לא, נד

 76;התגלות מלאכי אלהים במחניים ב:-לב, א

 המשך המסע. כ:-לג, יח

 

 מג(-, כהיעקב מבקש לשוב לארצו ועושה לביתו )ל

הן , כפי שבא לידי ביטוי ים המאפיינים את הז'אנרמרכיבאחד ה ,כאמור ,השיבה הוא מרכיב

"והשבתיך" )שם,  –במענה האלוהי הן ו 77" )כח, כא("ושבתי בשלום אל בית אבי –בנדרו של יעקב 

שמגיעים לידי  דיוק כפיבאמצעים אלוהיים, ב -זה מגיע לידי התגשמות בפועל  רכיבמ .טו(

  השמירה בדרך וההתברכות בזרע ובארץ. גשמות גם שאר מרכיבי הדאגה האלוהית:תה

                                                 
יב(, משמר ביטוי למסורת מקבילה של מדרש שם -)לב, ט לאחר חציית המחנותנראה כי תיאור תפילתו של יעקב   76

ב(. לאור כפילות זו, מקובל לחלק -זה" )שם, אמחנה אלוהים " –בתיאור אמירתו של יעקב המקום מחניים, המופיע 

(. ההתייחסות 310עמ'  בראשית,ראד )-( ופון345עמ'  בראשית,את שתי התיאורים למקורות שונים, כך למשל  גונקל )

הכפילות החריגה שבתיאור הנפרדת לשני התיאורים המקבילים מתחייבת לפי הבנתנו, גם בקריאה סינכרונית, בשל 

למעלה, כי סיפור יציאתו של יעקב המפגש עם אלוהים במהלך מסע אחד. הפרדה זו מהווה המשך לטענה שהוצגה 

מבית אביו, על אף שנערך כסיפור אחד, כולל בתוכו שני סיפורים נפרדים: סיפור בריחה מפני עשיו; וסיפור יציאה 

ור השיבה לבית האב, הכולל בתוכו שני סיפורי שיבה נפרדים )שכל אחד למציאת אישה. ביטוי לכך, ניתן גם בתיא

מהם מורכב מכמה סיפורי מסע קצרים(. שני סיפורים נפרדים אלו, 'רצים זה לצד זה' תוך מתן ביטויים מקבילים 

  ה לדרךיציא למרכיביהם האופייניים של סיפורי הז'אנר. את הביטויים המקבילים ניתן לחלק בצורות שונות, כגון:

תיאור ראיית } מפגש עם האל בדרך; {כא(-בריחה )לא, כתיאור  יח; לב, א(,-יזומה לדרך )לא, יזיציאה }תיאור 

 תיאור} פגיעה ביוצא לדרך; {יב(-תפילה להצלה מידי עשיו )שם, זחציית המחנות ו תיאור  ב(,-)לב, א מלאכי אלוהים

 }לשכם )לג, יח(, המשך המסע; {ל האיש הנאבק )שם, כה(תיאור פגיעתו ש פגיעתם של מלאכי אלהים )שם, א(,

 כ(,-המסתיים במותה של רחל )לה, טתיאור שיבה לבית אל } וכנ"ל בסיפור המסע )הבא( לבית אל ;{לסוכות )שם, יז(

{; שני הסיפורים המקבילים )ה'רצים זה לצד זה'( ח(-המסתיים במותה של דבורה )שם, א שיבה לבית אל תיאור

איחוד שני הסיפורים )היציאה  }"מהלאה למגדל עדר" )שם, כא({. המשך המסעאולי להמשך אחד בתיאור משתלבים 

לפי הבנתנו, בשונה מהבנתה של הקריאה  ,למציאת אישה והשיבה ממנה; והבריחה מפני עשיו והשיבה ממנה( נעשה

שאים נשים שאינן מבנות כנען( הדיאכרונית, מתוך מגמה מכוונת להציג את יעקב כממשיכם של אברהם ויצחק )הנו

 מחד, וכגיבור לאומי )הנאלץ לברוח לפני חזרתו ועלייתו לגדולה( מאידך. 
77

( ויידון בהמשך בהתייחס 699עמ'  הנדר,מרכיב השיבה מופיע במספר נדרים לאורך המקרא, כפי שמצביע פרקר )  

 לנדרו של אבשלום.
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ציווי האלוהי המופנה ליוצא לדרך, בו הוא נדרש יש לראות ב זולאמירתנו  המעשי ביטויהאת 

, מספר סיפורי יציאה לדרךזה ניתן לראות במסוג לצאת ממקומו ולשוב לביתו. דוגמאות לציווי 

 כגון: 

 מצרים" )שמ' ד, יט(;  לך שב" – בדברי ה' למשה .א

 " )מל"א יט, טו(; לדרכך לך שוב" –בדברי ה' לאליהו  .ב

 גברתך" )טז, ט(.  שובי אל" –ובדברי המלאך להגר  .ג

מופיע גם בסיפורו של יעקב  הגר,ל זה המופנהאלו, ואף בלשון זהה ל דוגמת ציווייםכציווי אלוהי 

 ארץ אבותיך ולמולדתך" )לא, ג(. שוב אל" –

 – חותנו של יעקב מלבן הרשות בקשת גם ,למרבה הפליאה ,מופיעה האלוהיבמקביל לציווי לם או

 עין זו מופיעה גם בסיפורו של משהכפילות מ מקומי ולארצי" )פס' כה(. שלחני ואלכה אל"

אחי אשר במצרים" )שמ'  אלנא ואשובה  אלכה" –מיתר חותנו  , במקביל לציווי האלוהי,המבקש

 – בהתייחס לסיפור משה, כפי שמנסח גרינשטיין בשני הסיפורים ת זו מתמיההד, יח(. כפילו

  78ן שהוא התכוון לעשות זאת ממילא".וות שוב על משה לחזור למצרים כיו...אין צורך לצ"

 

 ז'אנרים מקבילים:

ת העבודה' שעמדה בבסיס כתיבתו של שיט'הבנת ל פותחות בפנינו צוהרכפילויות אלו  כינראה 

ונבנציות ק נכתבה בהתבסס עלהעורך המקראי. לפי הבנתנו, היצירה המקראית  המחבר או

ות שונות, שאנו מגדירים אותן פלטפורממעין ב תוך שימוש ,למעשהמקובלות כשהיא נוצרת, 

יאור הציווי לת הובילה אחת פלטפורמה :'בריחה סיפור'בעת כתיבת  כסוגים ספרותיים שונים.

הנאמרת מפיו של  לשוב, הרשותבקשת לתיאור  ובילהה אחרתהשבעוד  שיבה;העוסק ב האלוהי

  . )האנושי או האלוהי( הבורח והמופנית לפטרונו

 מאפייניהם לע בססותעוצבו תוך הת סיפורי הבריחה של יעקב ומשהכי  האמור,לאור ניתן להניח, 

אשר הראשון כ לות הדרך' וז'אנר 'הגיבור הבורח',של שני ז'אנרים מקבילים: ז'אנר 'תפי השונים

הוביל  השניש, בעוד הגר ואליהו(מתואר אצל ל )בדומה ציווי השיבה האלוהי הוביל לתיאור

דוגמא  79.(לבקשותיהם של אידרימי וסינוהה)בדומה  סמכותהרשות מבעל הלתיאור בקשת 

                                                 
78

 עמ' סט(.  פרשנות,גרינשטיין )  
79

"אידרימי מלך אללח', עוד בהיותו בגלות בארץ  –עמ' סט(  פרשנות,ידרימי ראה דבריו של גרינשטיין )בהתייחס לא  

(". בהתייחס 28 – 20כנען, משתמש בדרכי הניחוש כדי לברר אם אלוהיו, אל הסער, מאשר לו לשוב לסוריה )שורות 

 –ו, הרצה נא )ושוב( שימני ביתה" ובהמשך "מי האל יעד בריחה ז –( 15עמ'  מצרים,לסינוהה ראה תרגומו של גרינץ )

  "ירצה לי מלך מצרים, כי אחיה בחסדו...".
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ללא  בהתאם למאפייני 'הגיבור הבורח', -מקראית להופעתה של בקשת רשות מבעל סמכות 

שם  .וי האלוהי, ניתן למצוא בסיפור בריחתו של הדד )ירבעם לפי תה"ש( למצריםהופעתו של הציו

ארצי" )מל"א  שלחני ואלך אל"ויאמר הדד אל פרעה:  – באותה לשון שבה מבקש יעקב - מתואר

   80כא(.יא, 

 

 טז(-יווי והתארגנות לשיבה )לא, אצ

לטה לשוב ומהתארגנות מורכב מהח אל ארץ אבותיו התיאור המקדים את מסע שיבתו של יעקב

 81,ת'אלוהי סיבה' המופיעה לצד ,ת'ארצי סיבה' מושתתת על עצמה. ההחלטה לשיבה מעשית

 את" אייתו" )פס' א( ורבני לבןדברי  את" שמיעת יעקב קרי: 82,סיבתיות הכפולה''המודל ל דומהב

 84"שוב אל ארץ אבותיך" )פס' ג( מאידך. -ציווי ה' ו מחד; 83" )פס' ב(פני לבן

                                                 
80

לסיפור המכיל כפילות, בדומה לסיפוריהם של יעקב  -אם כי בעלות מאפיינים שונים במעט  -דוגמאות נוספות   

 לום מיוחסת השיבהומשה, ניתן למצוא בסיפור בריחתו של אבשלום לגשור ובסיפור יציאת מצרים: בסיפור אבש

" ירושלים ה'ישיבני "אם ישיב ]ישוב[  –לירושלים, גם כפעולה אלוהית שמבטאת את התגשמות נדרו של אבשלום 

)שמ"ב טו, ח(, וגם כתוצאה מהסכמתו של פטרון אנושי )דוד ולא תלמי בן עמיהוד, בדומה לדבריו של סינוהה 

... ולך השב את הנער את אבשלום" )שם יד, אל יואב מלךהויאמר " –המופנים לפרעה, שהובאו בהערה הקודמת( 

כא(; סיפור יציאתם של בני ישראל ממצרים מושתת אף הוא על כפילות מעין זו. מצד אחד מופיעים בו ביטויים רבים 

דרך  נלכה נאאת עמי...  שלח" –לבקשת רשות מגורם בעל סמכות, כדוגמת אמירותיהם של משה ואהרון לפרעה 

.." )שמ' ה, א, ג(. מן הצד השני, ברור כי היציאה ממצרים הינה פרי יוזמה אלוהית, כפי שבא לידי ביטוי שלשת ימים.

 67, 63עמ'  ,יציאת מצרים"וארד להצילו... ולהעלתו מן הארץ ההוא" )שם ג, ח(. וראה דאובה ) –כבר בדברי ה' למשה 

קבילות שבין סיפור יעקב בבית לבן לסיפור בני ישראל ( שדנים בהרחבה במ48 – 46עמ'  והגדת לבנך,( וזקוביץ )72 –

במצרים. ואמנם שני הסיפורים )בריחת אבשלום ויציאת מצרים( מכילים אף הם, כפי שמוצג לאורך העבודה, 

 ממאפייניו של ז'אנר 'תפילת הדרך' כמו גם ממאפייניו של ז'אנר 'הגיבור הבורח'. 
81

 במינוחים אלו. ( שמשתמש300עמ'  בראשית,ראד )-ראה פון  
82

יש לציין כי מחקרו מתמקד בביטויים אחרים של מושג זה, כגון:  (.סיבתיות כפולהלהגדרת המונח ראה זליגמן )  

(, או על "היחס שבין הישועה האנושית לבין הישועה 63"מסורות שבהן מדובר על גבורת אדם וישועת האלוהים" )עמ' 

 (.74האלוהית" )עמ' 
83

( שמציע 151עמ'  בראשית,לבן" )פס' ב(, וראה פוקלמן ) פנילבן" )פס' א(; " בני" -לול דומה יש כאן שימוש במצ  

לראות בדמיון זה, רמז לכך שהחלטתו של יעקב אכן נבעה גם משמיעתו את דבריהם של בני לבן )ולא רק מראייתו את 

 פני לבן(. 
84

ידי יעקב, -ים בחלום המסופר לרחל וללאה על( דנ143 – 142עמ'  חלומות,( ופידלר )134עמ'  החלום,ארליך )  

ומשווים אותו להתגלות בבאר שבע בעת ירידתו של יעקב מצרימה. במסגרת השוואה זו הם מציעים להשמיט את 

( 38עמ'  קומפוזיציה,חלום העתודים )פס' יב( מתוך חלום ההתגלות, כפי שטענו רבים לפניהם, וביניהם ולהאוזן )

"מניתוח זה עולה שלפני הוספת  –( 143עמ'  שם,(. כתוצאה מהשמטה זו כותבת פידלר )282עמ'  בראשית,ודרייבר )

חלום העתודים הוצג החלום ]בתעודה ה'אלוהיסטית'[ כהתגלות 'אלהים' המנחה את יעקב בנדודיו, בסגנון דומה לזה 

י ההנחיה האלוהית. הבנה (". נראה כי השמטה זו נובעת מהבנה חלקית של מרכיב3 – 2של ההתגלות בבאר שבע )מו 

"ונתן לי לחם לאכל  -חלקית זו מתבטאת באי ראיית הדאגה לצרכים הפיזיים, כגון זו המשתקפת בבקשתו של יעקב 

ובגד ללבש" )כח, כ(, כאחת ממרכיביה של הנחיה זו. ההתגלות כאן אכן דומה להתגלות בבאר שבע, שכן בשתיהן 

, בכל אחת מהן מופיעים, בנוסף על הליווי האלוהי, גם מרכיבים נוספים מופיע הליווי האלוהי בדרך. ויחד עם זאת

 הרלוונטיים לשלב במסע שבו יעקב נמצא. 
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שונים להחלטתו של  ארצייםזהות שני גורמים ל ,מעשהל ,נראה כי ניתן סתכלות רחבה יותרבה

"ויהי  -ולידת ילדים כפי שמתואר  אישהמציאת הנובעת מ 'חיוביתשיבה ' :יעקב לשוב לכנען

הנובעת  שלילית''שיבה וכאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן: שלחני ואלכה" )ל, כה(; 

  ב(.-"...והנה איננו עמו כתמול שלשום" )פס' א –כפי שמתואר  ם של לבן ובני ביתומשינוי יחס

כל אחד משני לשמש כהמשכו של  מתאים השונים הארציים תיאורי הגורמיםכל אחד משני 

 חיובית , מתאים לסיים עם שיבהאישהלצורך מציאת  את היציאה פדנה: תיאורי היציאה השונים

תוך שנבעה מיחסים שליליים ב חרנה, בריחהאת הו; (רחל) שההאי לידת בנה שלהנובעת מ

 יחסים שליליים דומיםמ הנובעת שלילית עם שיבהמתאים לסיים  ,)בנקודת המוצא( המשפחה

  .)בנקודת היעד(

 לדרך, יציאהסיפור, ובכלל זה סיפור הכרח לסיים שום אין  שהריבוודאי, ייבת, וטענה זו אינה מח

, מבלי להצביע על שיוך כלשהו, ברור כי כשם יחד עם זאת. הוא נפתח דווקא באותה צורה שבה

שהיציאה מכנען תוארה בשני תיאורים מקבילים )כיציאה יזומה וכבריחה(, כך מתוארת גם 

  (.כתוצאה מגורם שליליו כתוצאה מגורם חיוביהשיבה לכנען בשני תיאורים מקבילים )

 

 כה(-לבן )לא, יזידי -בריחת יעקב והשגתו על

שמסתבר לראות אותם כביטוי שונים,  מסלוליםבשני  ,אף הוא ,מתואר בפועל היציאהתיאור 

 יציאה יזומהל ,מן הסתם ,המעשי של שני הגורמים להחלטתו של יעקב: הגורם ה'חיובי' מוביל

לבוא אל  את כל מקנהו... וינהג את בניו ואת נשיו... וישאיעקב,  ויקם" – , כפי שמתוארותמימה

חסרת תום, כפי  בריחהל ,מן הסתם ,הגורם ה'שלילי' מוביל ;יח(-יו, ארצה כנען" )פס' יזחק אביצ

..." )פס' ויברחהוא.  ברחכי  יעקב... ויגנב רחל... ותגנבולבן הלך לגזז את צאנו. " – שזו מתוארת

  85.כא והלאה(-יט

 

 אי בהירות בנוגע לאופי היציאה לדרך:

 לשוב לכנען של יעקב החלטתול ם הפנימיים שהובילוורמיבהתייחס לג - מכלול ההיבטים שנדונו

מבעל  רשותבקשת ) אופיים של הגורמים החיצוניים שנילוו להחלטה זו, ל)חיוביים או שליליים(

                                                 
85

ביטוי לאופן היציאה השונה, ניתן למצוא גם בתיאורי הרכוש השונים: בתיאור יציאתו היזומה, מתואר הרכוש   

, כל מקנהו. וינהג את הגמליםעל  נשיוואת  בניואת  "וישא –שיעקב נושא ונוהג בפירוט רב, כראוי ליציאה נינוחה 

יח(; בעוד שבתיאור בריחתו, מופיע ביטוי -אשר רכש בפדן ארם" )פס' יז מקנה קניינואשר רכש,  כל רכשוואת 

 "וכל אשר לו" )פס' כא(. –תמציתי ולאקוני, כראוי ליציאה חפוזה 
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מוביל  - (חפוזהאו  נינוחה) היציאה בפועל של מאפייניה, ול(ווי האלוהיקבלת הצי או הסמכות

  :בתכלית וניםשל שני תיאורי יציאה לדרך ש זיהויםל

 בקשת רשות החלטה;ללידת יוסף כמניע  –משלושה רכיבים סיפור יציאה יזומה, המורכב  .1

 ;יח(-ויציאה בפועל )פס' יז כשלב מעבר בין ההחלטה לביצוע;

כמניע להחלטה; ציווי ראיית פני לבן  –המורכב אף הוא משלושה רכיבים  סיפור בריחה,ו .2

  .כא(-ריחה בפועל )פס' כה לביצוע; ובאלוהי כשלב מעבר בין ההחלט

גרת סיפורית של יציאה לדרך האופן שבו 'חיים' זה לצד זה שני תיאורי יציאה שונים, בתוך מס

 86את הקונבנציה. ,כמובן ,תואמת אחת,

 

 (מג-ויכוח לבן ויעקב )לא, כו

 תחושות ורגשות:

ת בו. כמובן הסיפור המקראי אינו מרבה לתאר את תחושותיהם ורגשותיהם של הדמויות המופיעו

למלא פערים אלה בהתאם לתחושותינו שלנו  ,ואולי אף נדרשים ,יכולים ,כקוראים ,שאנו

חושותיו של יעקב ת מהם לנחש לדוגמא, ,אנו רשאים 87ובהתאם להכרתנו את נפש האדם.

משפיעים על  ואל יצחק ורבקה. ניחושים -ותיהם של הנשארים תחוש מהם ביציאתו חרנה, כמו גם

ועוד יותר מכך על האופן שבו אנו מבינים את  ,אנו מבינים את הסיפור בכללותוהאופן שבו 

 את ברכתם של הנשארים. , ותפילתו של היוצא לדרך

אנו  ,לעת ערב)כח, יא(  "במקום"על יציאתו של יעקב מביתו ופגיעתו  ,למשל ,כאשר אנו קוראים

ר הכרתנו אותו כ"איש תם ישב בייחוד לאו –יכולים לדמיין את פחדיו, דאגותיו וסערת ליבו 

"והנה  - אהלים" )כה, כז(. לדמיונות אלה יש השפעה רבה על הבנתנו את עוצמתם של דברי ה'

, ואת כל פעולותיו הנגזרות מתדהמה זו: אנכי עמך ושמרתיך..." )פס' טו(, את תדהמתו לעת בוקר

 שימת המצבה, יציקת השמן, קריאת שם המקום ונדירת הנדר. 

סובייקטיבית, שכן לא נאמר  :אף הכרחית, ויחד עם זאתשויתכן  , כמובן,ה לגיטימיתזוהי הבנ

כאשר המחבר בוחר לשתף  ,במפורש דבר לגבי תחושותיו של יעקב עם הגעתו למקום. לעומת זאת

הזדמנות להבין הבנה  בפנינו נפתחתאותנו במפורש בתחושותיהן של הדמויות הפועלות, 

 מים העומדים ברקע סיפור המעשה. אובייקטיבית יותר את הגור

                                                 
86

ש את המחבר לצורך צימצום משמעותו של הרקע אולי בהתאם למודל 'שתי הקריאות' שהוצע למעלה, המשמ  

 המעשי שהוביל ליציאה לדרך, והעצמת משמעותה של סצנת המפגש בין הגיבור לאלוהיו בדרך.
87

 (.המלךעל הכרחיות 'מילוי הפערים' כתבו רבים, החל ממאמרם הידוע של פרי ושטרנברג )  
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כמו גם של הנשארים,  ,לאורך העבודה יש ניסיון להתחקות אחר הלכי הרוח של היוצאים לדרך

, . התחקות זו מושפעתבפרט תפילותיהםשל ו בכלל התנהגויותיהםלצורך הבנה טובה יותר של 

חשבו  חוו, האופן שבוהוא שונה מאד משבו אנו חווים את עולמנו, שיתכן שגם מהאופן  בוודאי,

ולו באופן  ,כדי לערער ,בהכרח ,יש בהזו  עובדה קופה שבה חוברו הסיפורים הנדונים.והרגישו בת

מסקנות מחקרנו. טענה זו ממחישה עד כמה עלינו להיות זהירים בפרשנות תקפותן של על  ,חלקי

אלו של הדמויות, כפי תחושותיהן שלהיצמד ל במקום, שלנו וניסיון חיינוהמושתתת על חוויותינו 

 . הסיפורים הם שלימחברידי -מתוארות על

" כי נכסף נכספתה לבית אביך ,"ועתה הלך הלכת -נת באמירתו של לבן נית זהדוגמא לתיאור כ

, ועל היותה עוזב את ביתואת מי ש המלווה תחושת הגעגוע על ניתן ללמוד זו תופס' ל(. מאמיר)

ה על סמך ניסיון חיינו אינה תחושה שאנו משערים אות גורם בעל משקל בהחלטתו לשוב. זוהי

 88הוא מבקש לשתף אותנו בה.שכיר גם מחבר הסיפור ומתחושה ש בלבד, כי אם

 

 הכנות מעשיות:

בין יח( ל-יז לא,בין פסוקי פתיחתו של סיפור היציאה היזומה )תיאור היציאה לדרך, במסגרת 

פיע תיאורה של רחל הגונבת "את התרפים אשר מוכא(, -כ שם,) בריחההפסוקי פתיחתו של סיפור 

 , יט(. שםלאביה" )

אין להתעלם יחד עם זאת,  89של התרפים. תפקידםלהסברים רבים הוצעו בהתייחס למהותם ו

-חוץגם בטקסטים מקראיים ו בטקסטיםגם שהתרפים מוזכרים, לעתים קרובות,  מהעובדה

                                                 
88

פה( סבור כי -לבן ליעקב באופן אירוני. גרינשטיין )בעל ( טוען כי יש לראות את דבריו של398עמ'  בראשית,סקינר )  

לבן מסביר את עזיבתו של יעקב כתוצאה מגעגועיו לביתו, כדי להמנע מלחוש תחושות אשמה על ניצולו אותו בעבודתו 

הקשה. גישות מעין אלו, אם אנו מקבלים אותם ואם לאו, אינן מבטלות את טענתנו, שהרי מעצם השימוש בתחושת 

 ניתן ללמוד כי תחושה זו אינה זרה למחבר הסיפור. -גם אם באופן אירוני או פסיכולוגי  -ע הגעגו
89

, בין השאר לאור לגירוש שדים ולריפוי מחלות( טענה כי לתרפים יוחסו כוחות מאגיים 36 – 33עמ'  תרפים,סמית )  

טען שאין לחפש אטימולוגיה עברית  ,תהלעומ ,(68 – 61עמ'  תרפים,ההקשר הלשוני שבין 'ריפוי' ל'תרפים'; הופנר )

 תרפים,גרינברג ) .'רוח' המגנה על האדם או פוגעת בולמונח, כיון שהוא שאול מהשפה החיתית, ומשמעותו מבטאת 

, לאור תיאור הימצאותם בידיהן של רחל ומיכל אשר שתיהן כוחות פריוןניח כי לתרפים יוחסו הוהלאה(  247עמ' 

"לכך גנבתם רחל, כדי שלא יגידו  –פרשת ויצא רמז ק"ל(  יל"ש,) בעל המדרש בדבריו שלעקרות היו ושאפו ללדת. 

כאמצעי קסם ושאילה של התרפים. השימוש בתרפים  לכוחות הניבוי וגילוי העתידניתן ביטוי  -ללבן שברח יעקב" 

 – 219עמ'  אילני,רפקורן )מקבל ביטוי במספר טקסטים מקראיים, כגון: שמ"א טו, כג; יח' כא, כו; זכ' י, ב. ד בה'

"את אלהי אשר עשיתי לקחתם" )שופ' יח,  –( הניחה, בהתבסס על טקסטים מנוזי וכן לאור דבריו של מיכה 222

השומרים על בניה, וכי בהחזקתם ניתן ביטוי לזכויות המשפטיות  כביטוי לאלי המשפחהכד(, כי התרפים שימשו 

ואחרים,  (עמ' קכד שמואל,(, סגל )396עמ'  בראשית,ידי סקינר )-ם עלברכוש המשפחתי.  כיוון פרשני זה, מובא ג

חיזוק מסוים להבנת תפקידם של התרפים בהקשרים של שמירה על שלום בני . (5הערה  239ראה גרינברג )שם, עמ' 

תיאורים שהם רחוקים מלבטא מופיעים דווקא לצד שבהם התרפים  סיפוריםהמשפחה, ניתן למצוא אולי בשלושה 
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לא יותר  בטאל ,לכאורה ,עשויים וים אלאזכור 90דווקא בהקשר של יציאה לדרך., מקראיים

להמשיך לעובדם בהגיעם וצאים לדרך לקחת איתם את אלוהיהם, על מנת את רצונם של הי מאשר

  91ליעדם.

לא נועדה  כי יהיה זה סביר לצעוד צעד נוסף ולטעון כי לקיחתם של התרפים ,נראה ף על פי כןא

  92בשעת המסע עצמו. שמירה והגנה צרכיגם ל , כי אםהגעה ליעדלאחר הבהם  השימוש צרכירק ל

 הסיפוריים שלושת הטקסטיםב ,ם של התרפיםאזכורש העובדהאת  כדי להסביר יש בטענה זו

הנער הלוי בסיפור אצל  ;(א)בר' ל אצל רחל :סיפורבאינטגרלי כחלק מופיע  ,נזכרים םבהם הש

  93.ט(שמ"א י) מיכלאצל ו ;(חי-שופ' יז) מיכה

נראה כי ניתן למצוא  אולם 95.בחינות נוספותסיפוריהן דומה גם מו 94ו,אמנם עקרות הי מיכלרחל ו

וונטי גם לסיפור הנער הלוי: שהוא רלזה מכנה משותף רחב יותר, כ הללושלושת הסיפורים כל ב

                                                                                                                                            
אשר הוא "כאחד  ,הנער הלוי " )לא, יט(;את התרפים אשר לאביה" הגונבת רחל רמוניה משפחתית ו'שלום בית':ה

, כפי את אביה באמצעות התרפים המרמה ומיכל; את התרפים שהכין מיכההגונב  ," )שופ' יז, יא()של מיכה( מבניו

ככזה היוצר דווקא  אלו, יד התרפים בסיפוריםיתכן שתפק"למה ככה רמיתני?" )שמ"א יט, יז(.  –שהוא טוען כלפיה 

על עצם עימותים בתוך המשפחה, משרת גישה פולמוסית ביחס לכוחם המאגי של התרפים להגנת בני המשפחה. 

שמ"א טו, כג; מל"ב כג,  בהתייחס לתרפים, ניתן ללמוד מתוך טקסטים מקראיים שונים, כגון: פולמוסקיומו של 

כשלעצמו, נועד להורדת ערכם  –הנגזר מהמילה 'רפה'  –יתכן כי השימוש במונח 'תרפים'  יתר על כן, זכ' י, ב.וכד; 

(. לטענתו, המחבר משתמש במונח 245עמ'  בראשית,של האלים )הפסלים( הנקראים בשם זה, כפי שמציע שפייזר )

   ל(.?" )לא, אלהי"למה גנבת את  –)המזלזל( 'תרפים' כלפי אותו חפץ שבהתייחס אליו שואל לבן 
90

 לקיחת אלימספר דוגמאות ל ,בדיונם אודות התרפים ,מביאים (186עמ'  בראשית,)אצל ויינפלד,  כהן וויינפלד  

כפי שמספר סנחריב כי הגלה את מלך אשקלון עם אלוהי  בתיאורי הגליות אשוריותידי היוצאים לדרך: -המשפחה על

 תרפים,גרינברג ) וקח את הפנאטס איתו למולדתו החדשה.ול באפוס הרומי על איניאס הבורח מטרויהכן ו בית אביו,

 סיפור יוסף בן מתתיהו בקדמוניות היהודים יח, ט, ה בדיונו על משמעותם של התרפים, מביא את ,(והלאה 247עמ' 

את צלמי האלים ולקחה  שכאשר הובלה לשבי לאחר מות בעלה, הטמינה הפרתית אישהה( אודות 313)כרך ג, עמ' 

העוסקים  ה, כו; יש' מו, א ועוד( עמוס)מל"ב יז, כט;  טקסטים מקראיים שונים כמו כן, הוא מצביע על אותם עימה.

 (.21 – 19עמ'  מיהושע ועד יאשיהו,בלקיחת האלים בדרך, והשווה ויינפלד )
91

אלי  ובכלל זה - לקיחת האלים המקומיים מא, כאשר ברור כי-"ב יז, כדבמל מסיפור גרי האריות כך עולה למשל  

ידי הגולים ממקומם, נועדה בראש ובראשונה על מנת להמשיך את מנהגי הפולחן המקובלים על -על - המשפחה

 אבותיהם גם במולדתם החדשה.
92

"המשותף למסופר בפרקנו ולמסורת איניאס הוא  –( כותבים 186עמ'  בראשית,כהן וויינפלד )אצל ויינפלד,   

( טוען והלאה 247עמ'  תרפים,גרינברג )". כדי שיגנו עליואת אלי המשפחה,  התופעה של אדם היוצא לדרכו ולוקח אתו

( 493עמ'  ,36 – 12בראשית וסטרמן ). את התרפים על מנת להמשיך לעבדם לאחר עזיבתה את בית אביה כי רחל גנבה

הם אם ה - לא ניתן להכריע ידי רחל, לצרכי שמירה וברכה. אולם בדברי כולם-את גניבת התרפים על מסביר

  בדרך, במולדת החדשה או בשניהם גם יחד. ולהגנה מתייחסים לשמירה
93

ח' כא, כו; שמ"א טו, כג; מל"ב כג, כד; י: נבואי או שירי -כמושג כללי  בניגוד לטקסטים שבהם מופיעים התרפים  

 .ה; זכ' י,ב-הו' ג, ד
94

קרטר -מקום להרחיב. וראה למשל מקן כאן הואי (שמ"ב כא, ח" )חמשת בני מיכל"כבר עסקו רבות בסוגיית   

 יט, מפרש את הפסוק בשמ"ב כא, ח על מירב ולא על מיכל.-יח, יז (, שבהסתמך על שמ"א442עמ'  שמואל ב,)
95

( שעוסק בדמיון הקיים בין שתי הדמויות, ובכלל זה גם באזכור 91ובהערה  175 – 173עמ'  עיצוב,ראה גרינשטיין )  

 המופיע אצל שתיהן.התרפים 
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 מציאות שלנובעת מהכרוכה בה  סכנהאשר היציאה לדרך מסוכנת,  מתוארתבשלושת הסיפורים 

דוד בורח מחותנו יעקב בורח מחותנו שהוא גם מעסיקו;  :(משפחתית) בריחה מגורם בעל סמכות

  96ממעסיקו שהוא כאביו.הנער הלוי בורח ; ושהוא מלך

שמירה והגנה על  צרכילנועד תרפים השימוש ב כימכנה משותף זה,  בהתבסס על ,מסתבר להציע

ים קשורה לזיהוי התרפ משפחתיהרלוונטיות של ההיבט הכשיתכן ש 97,ולהצלחתו בדרכובורח ה

בסיפור דוד, אינם נלקחים בידי  ,התרפים יש בוודאי לציין כי 98דווקא. עם אלי הבית והמשפחה

כי  יתכן את,יחד עם זעל כוחם המאגי של התרפים. הצלחת דרכו אינה מושתתת כי ו )דוד( הבורח

לתרפים  :על פיה קדומה בריחה, משמר שריד לתפיסה , שהוא סיפורסיפורהמסגרת ב םאזכור

ק ביטוי רציונאלי יענ, כשאופן אזכורם, בפועל, ממאגי מסייע ביציאה לדרך מסוכנת היה כוח

99.למסורת מאגית קדומה זו
 

 

לאלי הבית  , מלבד התרפים,ניתנת התייחסות נוספת יעקב מפני לבן ו שלבסיפור בריחת כי מעניין

יעקב לאלי הבית י הבית של מעין מאבק בין אל בסיפור לזהותאף ניתן  .לווים את האדם בדרכוהמ

'אלהי אביהם' ]של יעקב[ אמר אליו  כיו ,לעשות עמהם רע 100לבן טוען כי יש 'לאל ידו' של לבן:

                                                 
96

לסכנה הפרטית של הנער הלוי, מצטרפת הסכנה הציבורית של בני דן אשר יוצאים אף הם לדרך מסוכנת, כפי   

"התצלח דרכנו אשר אנחנו הלכים עליה?" )שופ' יח, ה(. לקיחת )גניבת(  –שמתברר מבקשתם לשאול באלוהים 

)שם, יט(, נועדה אף היא אולי לצורך  ידי בני דן, עוד בטרם הזמנתם את הנער להיות להם "לאב ולכהן"-התרפים על

הצלחתם במסעם. על הקשרים בין מסעו של יעקב למסעם של בני דן ניתן ללמוד גם מתוך ההקבלות שמזהה זקוביץ 

(, לסיפור יציאת מצרים. וראה 52 – 51(, כמו גם בין סיפור בני דן )בעמ' 48 – 46( בין סיפור יעקב )בעמ' והגדת לבנך)

 (.51 – 49עמ'  ות,מקראגם זקוביץ )
97

ההצלחה בדרך עשויה להיות מעצם האפשרות להסתייע בתרפים ככלי לשאלה בה', באותו אופן שבו משמשים   

"ולפני אלעזר  –( שמשווה בין דברי ה' למשה 11עמ'  בני דן,ידי מלמט )-האורים )והתומים(. השוואה זו מובאת על

פיו יבאו" )במ' כז, כא( לבין שימושם -פיו יצאו ועל-רים לפני ה', עלהכהן יעמד )יהושע בן נון(, ושאל לו במשפט האו

 של האפוד והתרפים בסיפור מסעם של בני דן. 
98

 .(5הערה  239עמ'  תרפים,בהתאם לגישה המחקרית המקובלת, ראה גרינברג )  
99

, בשעת מסעם במדבר, לה( הניתן על פניו של משה-( טוען כי "המסוה" )שמ' לד, לד251 – 249עמ'  משה,גרסמן )  

מקביל למסכה המצויה על גבי האפוד והנקראת לעתים 'תרפים', שהם למעשה פסל של האל. טענה זו, שניתן לתהות 

 לגבי סבירותה, עשויה להוות ביטוי נוסף, גם אם לא מפורש בכתוב, לתפקידם של התרפים במסגרת מסע.
100

 il idu’ (ilu‘ביטוי האכדי המזהים את הביטוי 'אל ידי' עם ה (186עמ'  בראשית,ראה כהן וויינפלד )אצל ויינפלד,   

īdu)  .( טוען כי מושג זה הוא שריד לתפיסה קדומה, על והלאה 29עמ'  אל ידי,ברוקלמן )שמשמעו: אל המגן האישי

 פיה יוחסו אלים שונים לחלקי הגוף השונים. בהתאם לכך, מתייחס המונח 'אל ידי' לאותו אל ש'אחראי' על היד

  שלי, או שהיד שלי 'שייכת' לו.
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כמי  'אלהי נחור'ו 'אלהי אברהם'ם של אזכוריש לראות את  באופן דומה כט(;פס' שמר )ילה

  101.)פס' נג( ביניהם שנקראים לשפוט

 בהקשר שלהנאמר  ,)ח, כב, לא("יד אלהינו"  -בספר עזרא  ,הכפול ,כי הביטוי לאור זאת, יתכן

הצלה מאויב ואורב על הדרך, מציין את התפתחותו של הביטוי הקדום 'אל ידי'. אמונה באלי 

 יתכן כי ואף על פי כןשל ימי שיבת ציון,  תלתפיסה המונותיאיסטיכמובן הבית אינה מתאימה 

 102.זו ,אך רווחת ,קדומה הד לאמונה ביטוי זה משמר בתוכו

 

 קבלת ה' לאלוהים:

 אזכור, מעבר לתיאור לקיחת התרפים בסיפור זהל ,אולי ,המשמעות הספרותית שניתן להעניק

לבין לבן, ובתוך כך גם בין אלוהי  השוואה בין יעקבביצירת  עשויה להתבטא של נוהג רווח, תמים

יעקב אינו לוקח  לדרך, והמוחשיים בעת יציאת לוהיואנזקק ל לבןבעוד ש. יעקב לאלוהיו של לבן

"ואלהי אביכם אמש אמר אלי השמר לך  -באמירתו של לבן  ההשוואה ביניהם מוכרעתעמו דבר. 

                                                 
101

 ב'פחד אביו יצחק' שבועתו של יעקבכי ( 200 – 192עמ'  פחד יצחק,ביטוי נוסף לעניין זה, ניתן בטענתו של מלול )  

 היא שבועה באלי הבית. )פס' נג(
102

 ות,להרחבה בסוגיית התפתחותו של מושג האלוהות ושאלת מעמדם של אלי הבית והמשפחה במסורות המקראי  

והלאה( ופגולו  123עמ'  הרעיון,והלאה;  156עמ'  אלוהי אבי,(, מאי )19 – 17 עמ' אלוהי האבות,אלט ) ראה בעיקר

טען כי בסיפורי האבות משתקפים   –שהיה הראשון שביסס עמדה מגובשת בעניין מורכב זה  -(. אלט דת האבות)

באלים המזוהים עם מקום מסוים; ואמונה באלים  שני טיפוסים שונים של אמונות )קדם מונוטאיסטיות(: אמונה

ובייחוד הערה  23עמ'   תקופות,הרן ) המזוהים עם משפחה או בית אב מסוים. רבים ביקרו גישה זו, וראה למשל 

הבחין בשני טיפוסים עתיקים נפרדים של  "אלט... –( שמבהיר 39, הערה 230עמ'  האמונה במלאכים,( ורופא )42

בות, האמונה באלהיהם האישיים של האבות )מגן אברהם, פחד יצחק, אביר יעקב( והאמונה אמונה המיוחסת לא

ב'אלים' בעלי מקדשים בכנען )אל עליון, אל עולם, אל ראי, אל שדי, אל בית אל(. לנו מסתבר כי אלוהיו האישי של 

ל היוצאים לדרך, ושל יעקב עיון בתפילותיהם ש אל".-יעקב הוא אל בית אל דווקא, בעל זיקה מקומית הדוקה לבית

בשל  -בדומה לטענתו של רופא  –בכלל זה, מצביע אף הוא על הקשיים שבגישתו הדיכוטומית של אלט: ראשית 

הופעתם של ביטויי הליווי והשמירה )שמאפיינת לכאורה את תפיסת האל האישי( לצד ביטויים שמשתמעת מהם 

ל ראי" )טז, יג( ]המתייחסת לכאורה לאל היושב בבאר לחי "אתה א –אמונה באל מקומי, כגון קריאתה של הגר 

"הגם הלם ראיתי אחרי ראי?" )שם( ]המבטאת את תדהתמה מהופעתו של האל הרואה אותה  –ראי[ לצד אמירתה 

מחוץ לבית[; הופעתו של "אלהי אברהם" )כו, כד( ]אל הבית[ דווקא בסמוך לתיאור  –)אולי אל הבית( גם שם 

לבאר שבע )שם, כג( ]אל המקום[, שהוא המקום שדווקא אליו יגיע יעקב כדי לזבוח זבחים "לאלהי עלייתו של יצחק 

"ונקומה ונעלה בית אל, ואעשה שם מזבח לאל הענה אתי ביום צרתי,  –אביו יצחק" )מו, א(; ואמירתו של יעקב 

בבית אל, אולם עלייה זו נובעת  ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי" )לה, ג( ]העלייה לבית אל נקשרת לכאורה לאל היושב

אל הבית[; ושנית, לאור תפקידה המרכזי של בקשת הליווי והשמירה בדרך במסגרת  –בשל היותו עמו בדרך, קרי 

סיפורי הז'אנר. תפקיד מרכזי זה, עומד לכאורה בניגוד להנחה הבסיסית ביותר של תפיסת האל האישי כאל 

מתוך הסיפורים מתברר כי תפיסת אלי הבית כאלים שבמהותם  המחובר לאנשים )אנשי הבית( ולא למקום.

מתלווים לאנשי הבית בנדודיהם, אינה מדויקת, שאם כן, מדוע היוצאים לדרך רואים צורך להגיע למקום מקודש 

ולבקש שם את ליווי האל בהמשך דרכם? האם בקשתם שם מופנית ל'אל הבית' שכלל אינו יושב שם, וממילא מלווה 

בלי שיבקשו? או שמא בקשתם שם מופנית ל'אל המקום' שילווה אותם על אף שאין דרכו בכך, וחרף אותם גם מ

 העובדה שהם ממילא זוכים לליוויו של 'אל הבית'?  
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מספק יעקב  אלוהי כי נדרש הקורא להביןדבר עם יעקב מטוב עד רע" )פס' כט(. מאמירה זו מ  

ור תיא אתהמחבר מסמיך  ,יעקבלהדגיש את יתרונו של אלוהי כדי . יותר הטובוהגנה  שמירה

 כפי שבא לידי ביטוילבן,  העדרו של אלוהילעובדת  ,בחלומו של לבן)של אלוהי יעקב( הופעתו 

  103."למה גנבת את אלהי?" )פס' ל( - תושאלב

את אלוהי יעקב לתוך  וקח', בעל כורחו,המחבר הקבלה בין לבן ש'ליוצר  זובמסגרת השוואה 

 אף הוא, הקורא יודע כי יעקב אכן 'לקח' לבין טענתו על כך שיעקב לקח את אלוהיו שלו.חלומו, 

אולם יש אירוניה בהקבלה זו, שכן לכאורה.  הם שווים, ובכך את אלוהי לבן עמו בעל כורחו,

אלוהי יעקב שומר אמונים ליעקב ודואג לשמירתו גם בשעה שנמצא עם לבן )בחלומו(, בניגוד ללבן 

 יעקב.  ה שנמצא בידיו שלמונים וידאג לו בשעשאינו סומך על אלוהיו שישמור לו א

"אם יהיה  –המחבר משתמש בהקבלה זו כדי לתת ביטוי מוחשי נוסף להתקיימות תנאי הנדר 

 , אינו עמולכאורה ,הואאפילו בשעה ש ושומר עליו עמו..." )כח, כ(. אלוהים ושמרני עמדיאלהים 

 עם לבן )בחלומו(. אלא

 –נדר ב חלקו של יעקב ל תהליך קיוםהמחבר נותן ביטוי גם לראשיתו ש זוהקבלה אמצעות ב

התרפים הם כשם ש :מתוך ההקבלה ביניהם עולה כישהרי  "והיה ה' לי לאלהים" )כח, כא(,

לרחל,  נגדתוידי יעקב מתחדד לאור ה-אלוהיו של לבן, כך ה' הוא אלוהיו של יעקב. קיום הנדר על

  104שעדיין שרוייה במצב שלפני קבלת ה' לאלוהים.

  

 לידי ביטוי ב לבני משפחתו ולמלוויו,ושוב באמצעות השוואת יעק יבוא, ' לאלוהיםקבלת התהליך 

בהקשר זה מעניינת  105"הסירו את אלהי הנכר אשר בתככם" )לה, ב(. - יעקב ציוויב ,בהמשך ףנוס

זו  גם אם ,ומטמאת אותם ההשוואה שעורך המחבר בין טומאתה של רחל היושבת על התרפים

 "והטהרו והחלפו שמלתיכם" )שם(. - של יעקב המשך ציוויולבין  לבד,הסתרתם ב צרכיל הומצאה

 106.בטומאתם ,ניכרגם אלוהי הכמו  ,, בשתי הסצנות הנפרדות, מוצגים התרפיםניתן להבחין כי
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 בראשית,על הפסוק( לפי גרסת תה"ש, אף מהדקת סמיכות זו. וראה סקינר ) BHתוספת האות ו' )'ולמה', ראה    

 ת את התוספת כשחזור. ( שסבור כי יש לראו398עמ' 
104

פרשת ויצא, יב(, שטוען כי רחל גנבה את התרפים "כדי לעקר עבודה זרה מבית  תנחומא,לפי דברי בעל המדרש )  

 אביה", אין מקום להנגדה זו.
105

על הסרת אלהי הניכר כמרכיב בתהליך קבלת ה' לאלוהים, תוך השוואת המוטיב לזה המופיע בברית בשכם )יהו'   

 (.72עמ'  יהושע כ"ד,( ורואי )70 – 67עמ'  יעקב,ראה זקוביץ ושנאן )כד, כג(, 
106

משמש כלשון נידה, ואינה  השוואה זו מושתתת על הפרשנות המקובלת לפיה הביטוי "דרך נשים" )לא, לה(  

 (.12 – 9עמ'  דרך נשים,מתקיימת לפי  הפרשנות המייחסת לביטוי לשון היריון, כפי שטוען בהרחבה דותן )
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 נה(-וברכת הנשארים )לא, נדשילוח יעקב 

 פרטי היציאה לדרך:

כילת לחם זבח; איחת זב :ביטוייםכמה מופיעים  פרידתם של יעקב ולבןבמסגרת תיאור 

  108.' )את ה'יוצאים'(ברכת הנשארים'ו 107נשיקות; ;; לינה; השכמהמשותפת

שנילוו ליציאה  האמיתיותהתנהגויות מגוון התוך חלק ממרכיבים אלו משקפים ניתן להניח כי 

 משמעויות ספרותיות להענקת תייחס במשנה זהירותכי יש לה מהנחה זו נובע. לדרך בימי קדם

חורגת  ואינהייחודית דאי כאשר הופעתם אינה ואלו, בומעין ציאותיים למרכיבים מ

   ממקבילותיה.

ולו להציג,  עלינו כלשהו לבין הופעתו החריגה ביטויעל מנת שנוכל להבחין בין הופעה שגרתית של 

 , כמובן,)חלקן נדון לאורך הסיפורים השונים המתוארות את מגוון הפעולותבלבד,  באופן תמציתי

 109:סגרת הסיפור שבו הן מופיעות(במ גם

לבעל סמכות כפעולה  פנייהבסיפורים רבים ניתן למצוא  -סמכות הבעל ל ת היוצאפניי .1

 לעתים היציאה לדרך נובעת מיוזמתו של בעל הסמכות. המקדימה את היציאה לדרך בפועל.

הנמען עשוי  112.או בקשת רשות 111,שאלה 110,הודעהלשמש כ עשויה לבעל הסמכות פנייהה
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(. שריד 123 – 122עמ'  נשיקת יעקב,בנוגע למשמעות הטקסית שיש לייחס לנשיקה בעת פרידה, ראה קוסמן )  

 –מזמור תהלים ניתן אולי למצוא בדברי בעל  –נשיקת רגלי האל בשעת היציאה למסע  -לנוהג אחר הקשור לנשיקה 

וייזר  לקרוא 'לרגליו' או 'ברגליו', וכן BHS  -ו BH"נשקו בר, פן יאנף ותאבדו דרך" )ב, יב(. את המילה "בר" מציעים 

מבבל וממצרים של נישוק רגלי האל. וראה גם  משווה בין הביטוי "נשקו בר" לבין הנוהג המוכרה( 115עמ'  תהלים,)

"...וכל הפה אשר לא נשק  –( אשר מביא את הביטוי מתהלים בהקשר להבטחת ה' לאליהו 205עמ'  מלכים א,לומבי )

 על נוהג ( אשר מבין את הביטוי במלכים בהקשר לנוהג המסופוטמי של נישוק רגלי האל.454עמ'  מלכים א,) לו", וכוגן

'עדויות רבות  –, שם כותב 301, וכן בהערה על שורה זו בעמ' 90שורה  61עמ'  ספרות החוכמה,זה ראה גם למברט )

ר המזמור בתהלים רומז על המנהג לנשק את רגלי נמצאו לנישוק רגלי האלוהות'(. לאור זאת, ניתן אולי לשער כי מחב

האל דווקא בשעת היציאה למסע, על מנת שזה לא "יאנף", מצב שיוביל לאיבוד "דרך". מעניין כי בסמוך להבטחת ה' 

בעניין השארת שבעת האלפים אשר לא נשקו לבעל, מופיעה נשיקת הפרידה )בדומה לזו שנדונה כאן( של אלישע 

מופיע  -אשר בו דווקא האל מנשק את רגלי האדם )המלך(  -א יט, כ(. ביטוי אחר לנשיקה זו "לאבי ולאמי" )מל"

(. שם 13 – 10עמ'  שירת החצר,ידי ליווינגסטון )-בהימנון של אשורבניפל לאישתר של נינוה ושל ארבלה, המובא על

יציאה למלחמה, כפי שעשוי נראה כי נשיקה זו היא ביטוי לשמירה ולהגנה האלוהית, אשר ממוקדת אולי בשעת ה

( שמניח כי "יש שהיו מחזיקים 360 – 359טור'  ברכת שלום,להשתמע מההקשר שבו היא מתוארת. והשווה הירשברג )

 ברגלי האיש )מל"ב ד, כז(" כדרך הבעת רגשות ידידות בשעת מפגש או פרידה. 
108

על אים', מעניינים דבריו של פולאק )בהתייחס לקשר שבין האכילה המשותפת לבין ברכת ה'נשארים' את ה'יוצ  

"יש לשער, איפוא, שכל המתעתד לצאת לדרך היה נוהג לזמן  -(, בהסתמך על תהלים קכ"א 447עמ'  הסתומות,

 אורחים בביתו ולכבדם במאכל ובמשקה, הכל כדי שהללו ילווהו בברכותיהם ויאחלו לו דרך צלחה".  
109

ים המקראיים המתארים יציאה למסע. במרביתם אין ביטוי הדוגמאות שתוצגנה הן מתוך מכלול הסיפור  

, ועל כן אינם נדונים במסגרת עבודה זו. אין בכך כמובן בכדי להמעיט ברלוונטיות שלהם לצורך זיהוי 'תפילת הדרך'ל

 הפעולות האופייניות הנילוות לכל יציאה למסע.
110

 כג. -כגון מל"ב ד, כב  
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 ל סמכות דתיתאו בע 114,חילונית בעל סמכות שלטונית 113,יות בעל סמכות משפחתיתלה

115;)אלוהים, כהן או נביא(
 

 –אליו  פנייהבהתאם לאופי ה - בעל הסמכות יגיב - או ה'נשארים'תגובת בעל הסמכות  .2

, , תופיע ברכתם של הנשאריםלעתים  117.ואף בברכה בהסכמה, בתשובה 116בשאלה

 – סיוע מעשי תופיע הענקתולעתים אף  119פריון ולריבוי זרע,ל 118,להצלחת הדרך שתתייחס:

 –ואף מלווים אנושיים  בהמות למשא ולרכיבה, ,בגדיםכלים, , מזון )כגון מתן צידה לדרך

   120;(מינקת ,עבדים

פעולות לדרך:  פעולות המקדימות את היציאהפעולות שונות מופיעות כ - נילוותפעולות  .3

גופניות המבטאות את פעולות  121(,זבח ולחם –אכילה ושתיה  ,השכמהטריויאליות )לינה ו

ופעולות רוחניות ומשפטיות להבטחת הקשר בעתיד  122(, בכי)חיבוקים, נשיקותטיב הקשר 

 123;כריתת ברית(שבועה ו)

בעל הסמכות ל ,באופן ישיר ,ותקשור ןשאינ תות נוספוחיוני ותפעול - פעולות להצלחת המסע .4

מבחינת הדרך הצלחת המסע: מורה דרך או שומר בדרך, לצורך השגת , כי אם לאו לנשארים

                                                                                                                                            
111

ל הסמכות הוא בעל סמכות דתית, כגון שופ' יח, ה; שמ"א כב, י; כג, ב, ד; ל, מופיע בצורת 'שאלה בה'', כאשר בע  

 ח.
112

 כו; שמ' ד, יח; ה, ג; שמ"ב טו, ז; מל"א יא, כא.  -כגון בר' ל, כה  
113

כגון: אב )שמ"א ט, ג; יז, יז; שמ"ב יג, כה; טו, ז(, חותן )שמ' ד, יח; שופ' יט, ה(, חותנת )רות א, ח(, בעל )מל"ב ד,   

 מב(. -כג( ואף בעל לעתיד )שמ"א כה, מ-כב
114

 כגון: מלך )שמ"א יז, לז; כט, ז, י; מל"א יא, כא(, בן מלך )שמ"א כ, מב(, ושר צבא )שמ"ב ג, טז(.  
115

כגון שמ"א יא, יד; כב, ה;  –כגון שופ' יח, ו; שמ"א א, יז; נביא  –כגון שמ' יד, ב; שמ"א כג, ב, ד; כהן  –אלוהים   

 "ב ח, א.מל"א כב, טו; מל
116

 כגון מל"א יא, כב; מל"ב ד, כג.  
117

אמירתו של המשלח תנוסח בביטויים כגון: 'לך' )רות ב, ב(, 'לך לך' )בר' יב, א; כב, ב(, 'קום לך' )מל"ב ח, א; יונה   

ום' )שמ"א א, ב; ג, ב(, 'לך לשלום' )שמ' ד, יח; שופ' יח, ו; שמ"א א, יז; כ, מב(, 'והלכת לשלום' )שמ"א כ, יג(, 'לך בשל

הקבלה מאלפת ניתן למצוא בסיפור יציאתו של  כט, ז; שמ"ב טו, ט(, 'עלה לשלום' )מד, יז; שמ"א כה, לה( ואחרים.

גלגמש אל יער הארזים בסיומו של הלוח השני ובתחילתו של הלוח השלישי, שם נאמר )לפי תרגומם של שפרה וקליין, 

; ככל הנראה הכילו שורות אלה דברי ברכה של הזקנים; להלן סוף שורות מקוטעות 8") –( 209עמ'  בימים הרחוקים,

 –( 210ברכת הזקנים( '...אלהיך ]ינצר[ נפשך, יוליכך בדרך בשלום וישיבך אל נמל ארך ]רבתי[ בשלום!'" וכן )בעמ' 

, שלחו את "]כאשר שמעו העם[ דבריו אלה –( 212"]האנשים[ ברכו את גלגמש: ']חי[ תשוב אל העיר!'", ובהמשך )עמ' 

 העלמים לדרך: 'לך גלגמש, ]צאתך לשלום[, ילך אלך ]לימינך[...'".
118

 כגון בר' כד, מ; שופ' יח, ו.  
119

 ד.-; כח, גכגון בר' כד, ס  
120

 ב.-כגון בר' כא, יד; כד, נג, נט; שמ"א כה, יח; שמ"ב טז, א  
121

 ה; מל"א יג, יט.-נה; שופ' יט, ד-לא; לא, נד-, לכגון בר' כד, נד; כו  
122

 כגון בר' לא, נה; שמ"א כ, מא; שמ"ב יט, מ; מל"א יט, כ; רות א, ט, יד.  
123

 לא; שמ"א כ, מב; כג, יח.-ד; כו, כח-כגון בר' כד, ב  
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 125(וסיפוק צרכי הדרך 124או מנוחה, חנייה, מציאת מקום והגעה ליעד כון)איתור הנתיב הנ

מורה הדרך והשומר בדרך  126.(אויב)חיה רעה, מכשול, מגיפה,  הסכנות הנילוות  ומבחינת

 128אנושייםם לשתי קטגוריות: לחלק אות ניתן, בהכללה,כש 127מופיעים באופנים שונים

, מלאך, דבר ורשף, עמוד אש וענן, הכרובים, החרב המתהפכת, ה'אלוהים או ושמיימיים )

129ומשענתך, אורך ואמיתך(;ארון הברית, שבטך 
 

, קרבן, ברכה והודאה לה' )שמחה, השתחוויה, השמת מזבח - פעולות לאחר סיום המסעו .5

130.וסיפור הדברים(, אכילה ושתייה
 

 

 

 

                                                 
124

כג; -מופיע פעמים רבות בסמוך למקור מים, כגון בר' טז, ז; כד, יא; לב, כב -באופן לא מפתיע  –מקום החנייה   

שמ"ב יט, טז; עז' ח, טו. החנייה על המים משקפת בוודאי את הצורך הפיזי בהשגת מים שמ' יד, ט; טו, כז; יהו' ג, א; 

לצרכי הדרך. אולם לצד משמעות פיזית זו, ניתן אולי לראות את החנייה על המים גם כבעלת משמעות רוחנית 

"ובכל  –ח( -יב, זיהודית  סיפורים,הקשורה לתפילה הנאמרת בשעת החנייה, בדומה למתואר אודות יהודית )הרטום, 

לילה ולילה היתה הולכת אל נחל ביטולואה ורוחצת... ובעלותה היתה מתפללת לה' אלהי ישראל להישיר דרכה 

 לתקומת בני עמה".   
125

ד; שמ"א כב, ד. אחד המונחים המשמשים -ד; יהו' ג, ג-כגון בר' כד, כז; במ' י, לא, לג; דב' א, לג; ב, ז; ח, ב  

'דרך ישרה': כגון יש' מב, טז; יר' לא, ח; עז' ח, כא. גם בעניין זה מאלפת ההקבלה  -נו המונח כביטוי למוטיב זה הי

"הזקנים ברכוהו,  –( 212 – 211עמ'  בימים הרחוקים,למסעו של גלגמש ליער הארזים )לפי תרגומם של שפרה וקליין, 

 ישיר למצעד רגלך...'". יעצו לגלגמש עצה לדרך: '...ילך אנכידו לפניך, הן ראה הנתיב... דרך י
126

 יג;  עז' ח, כב, לא.-כגון דב' כג, טו; תה' צא, ג  
והלאה(  83עמ'  הנה אנכי,בולט במיוחד בסיפור מסעם של בני ישראל במדבר. וראה ענבר ) הנחיהמגוון אופני ה  127

עמ'  ,הנה אנכיאברהם ) אשר מונה חמישה מורי דרך: ה'; חובב; עמוד הענן ועמוד האש; ארון ברית ה'; מלאך ה', וכן

 ההדרכה במדבר' ב"מ ס"ד, תשל"ו(, מונה על מאמר קודם שפרסם )'מסורת המבוסס שבמאמר תגובה,( 281 – 278

( 87 – 85עמ'  מסורת,וראה סגל ) שלושה מורי דרך נוספים: משה; הענן )השונה מעמוד האש ועמוד הענן(; והצרעה.

 השונים.שמתאמץ ליצור הרמוניה בין אופני ההנחיה 
128

; ואולי אף במ' כז, יז, אם כי סביר להניח כי פסוק זה מתייחס להנהגה צבאית, 1)שמ' לב, לד משה כגון  

'כצאן אשר אין להם רועה', וראה כסלו  -'לצאת ולבוא', ובביטוי  -שבהתייחס אליה מקובל השימוש בצירוף הפעלים 

עז, כא(; חובב בן רעואל )במ' י, לא(; ויהושע בן נון )שם כז, ((; משה ואהרון )תה' 216 – 211עמ'  מקורות ומסורות,)

 יז(.
129

ד; כד, יז; יש' -; לג, טז; במ' י, לג; דב' א, לג; כג, טו; יהו' ג, ג2כגון בר' ג, כד; לה, ג; שמ' יג, יז, כא; כג, כ; לב, לד  

 ח.-מב, טז; מח, יז; נב, יב; יר' לא, ח; תה' כג, ד; מג, ג; קז, ז; קכא ג
130

כא; קכד. ביטוי מעניין לפעולות אלו נמצא במגילה -; תה' קז, ח, כיב; יונה ב, י-שמ' יח, חכז, מח; -בר' כד, כוכגון   

"בכל  –עמ' לח( גם בתיאור שיבתו של אברהם ממצרים  מגילה,החיצונית לבראשית, כפי שמתרגמים אביגד וידין )

זבח( שנית והקרבתי עליו עולות ומנחה... וקראתי שם בשם מקום תחנתי עד אשר הגעתי לבית אל... ובניתיהו )את המ

אדון העולמים והללתי... וברכתי... והודיתי שם לפני האלהים... ואשר עשה עמי טובה ואשר השיבני לארץ הזאת 

"ושבתי ובאתי לי לביתי בשלום...  –בשלום", וגם בתיאור שיבתו ממסעו )שהתרחש אולי בדמיון בלבד( לראיית הארץ 

 יתי שם מזבח והעליתי עליו עולה ומנחה... ואכלתי ושתיתי שם אני וכל בני ביתי...".  ובנ
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 ב(-ת מלאכי אלהים במחניים )לב, אגלוהת

ם האופייניים לסצנות התגלות בעת סצנה זו אינה מנוסחת כתפילה וגם לא מופיעים בה המרכיבי

מזמין  -"ויעקב הלך לדרכו"  - בסמיכות לתיאור -, עיתוי ההתגלות לדרך. יחד עם זאת יציאה

 ת. אותנו לחפש את ההקשרים שבין היציאה לדרך ובין תוכן ההתגלו

שבין התגלות זו לבין ההתגלות ליעקב  בתוכן ובלשון, נה זו מתעצמת לאור הדמיון המכוון,הזמ

  131:, כפי שיודגםשיצא לדרכו חרנה בשעה

ידי -עת עלשמורכבת מפעולה זהה )הליכה( המתבצ ,שתי הסצנות נפתחות בתקבולת כיאסטית .1

ו להיפרדות הדמויות פעולה זמובילה  ,בשני המקרים ,המרכזיות, כאשר שתי הדמויות

וישב  וילך" י(,-" )כח, טיעקב וילךויצא  ...וילך עשיו" -במקום לחיזוק החיבור שהיה ביניהם 

( שהיה בין יעקב לבין כל )הגופני חיבורה באופי דמיוןל יש לשים לב גם 132."ויעקב הלך ...לבן

וחיבור  ,)כה, כו(עשיו"  וידו אחזת בעקב" -מבטן ומלידה חיבור לעשיו : הדמויותשתי אחת מ

133;" )כט, יד(עצמי ובשרי אתה"ויאמר לו לבן אך  -בשל קשרי משפחה  ללבן
 

 ויפגע" - ה לשון 'פגיעה'ובשניהם מופיע 134,רואה יעקב מלאכי אלהיםבשתי הסצנות  .2

" )לב, ראםכאשר  ...מלאכי אלהיםבו  ויפגעויב(, "-" )כח, יאמלאכי אלהים והנה במקום...

    135;א(

                                                 
131

( 54 – 53עמ'  טקסט,(, פישביין )198עמ'  בראשית,(, פוקלמן )452 - 450עמ'  ,36 - 12 בראשיתראה גם וסטרמן )  

 (, המשווים בין שתי הסצנות.177עמ'  בראשית,ואלטר )
132

ת, המשמש כביטוי לסיומו של הסיפור ומתוך כך לעתים גם לראשיתו של סיפור חדש, מוטיב היפרדות הדמויו  

דוד  וילךלדרכו" )במ' כד, כה(; " הלךלמקמו, וגם בלק  וישב וילך"ויקם בלעם  –מופיע בטקסטים נוספים, כגון 

 (.48עמ'  סיפורת,למקומו" )שמ"א כו, כה(, והשווה זליגמן ) שבלדרכו, ושאול 
133

( שמצביע על דמיון קרוב, רק מעט שונה, והוא העובדה ששניהם נקראים 'אח', 172עמ'  בראשית,ן )ראה פוקלמ  

 , יהי לך אשר לך" )לג, ט(.אחי" –אתה" )כט, טו(, בדומה למשל לאמירתו של עשיו  אחי"הכי  –כפי שאומר לבן ליעקב 
134

"ויהיו מלעבים  –, מלבד התיאור יש לציין שהצירוף "מלאכי אלהים" מופיע במקרא רק בשני טקסטים אלו  

"ומתעתעים  –במלאכי האלהים" )דבה"ב לו, טז( המתייחס ככל הנראה לשליחים אנושיים, כפי שעולה מהתקבולת 

 בנבאיו" )שם(.
135

ראיית המלאכים )המלווים או הדואגים לצרכיו של הגיבור( אינה מאפיינת את סיפורי הז'אנר, ומופיעה או   

מלאכי אלהים עלים וירדים בו" )כח, יב(; בהתגלות  והנה" –ם: בחלום ההתגלות בבית אל משתמעת רק במעטים מה

זה מלאך נגע בו..." )מל"א יט, ה(. לאור עובדה זו, יתכן  והנה" –"כאשר ראם"; ויתכן אף בסיפור אליהו  –במחניים 

ט עם התפתחות הז'אנר, כי יש לראות את מוטיב ראיית המלאכים כמוטיב שהופיע בסיפורים הראשונים והושמ

( 194עמ'  יבוק,( וזקוביץ )88 – 84עמ'  האמונה במלאכים,במסגרת הפולמוס עם המסורות האנגלולוגיות. וראה רופא )

שדנים בגרסת תה"ש לסיפור מחניים, הנפתח באמירה שיעקב נשא את עיניו וראה 'מחנה אלהים חונה'. ראיית 

אלוהים' עשוי לשמש כביטוי לגדולתו של המחנה, בדומה לצירופים:  כשהצירוף 'מחנה -המלאכים בסיפורים אלו 

נועדה להמחיש לגיבור את התגשמותה של הבטחת  -"עיר גדולה לאלהים" )יונה ג, ג( ו"צדקתך כהררי אל" )תה' לו, ז( 

וגדת הליווי והשמירה האלוהית, וככזו יש לראות אותה: כקשורה באופן ישיר להתגלות ולתכניה. הבנתנו זו מנ

( הטוענים, בהתייחס להתגלות בבית אל, כי הקשר 54עמ'  בראשית,( ופוקלמן )337עמ'  הבטחה,לגישתם של דה פירי )

שבין מראה המלאכים העולים ויורדים בסולם לבין דברי ה' ליעקב הוא קשר עקיף בלבד, בדומה לקשר העקיף שבין 
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 -בעלת משמעות דומה וסגנון דומה אך  ,אמנם שונה ,אומר אמירהיעקב  בשתי הסצנות .3

מחנה  ...ויאמר" יז(,-" )כח, טזוזה ...זהאין  הזההמקום  ...הזהאכן יש ה' במקום  ויאמר"

  136" )לב, ב(;זהאלהים 

" שם המקום ההוא בית אלאת  ויקרא" - באותה צורה ,באופן חלקי ,אף פועל ובשתי הסצנות .4

 " )לב, ב(.מחניםויקרא שם המקום ההוא " )כח, יט(,

 

 הגעת הגיבור למקום מקודש:

שהוא  -"מחנה אלהים זה" )פס' ב(, נראה שיש להבין כמתייחסת למקום  -את אמירתו של יעקב  

 -בשל כך מסיים יעקב את אמירתו במילה אלוהים.  שהם מחנה –מחנה אלוהים, ולא למלאכים 

, אני רואה מלאכים שבו, מקום זהכלומר: (. המלאכים - )ברבים ( ולא 'אלו'המקום - "זה" )ביחיד

בשעת  כפי שמקום לינתיבדיוק המקום שבו חונה אלוהים,  שמשמעותו: "מחנה אלהים"הוא 

 137, יז(.כחהוא "בית אלהים" ), מלאכים בו ראיתיגם ש, יציאתי לדרך

                                                                                                                                            
סב את תשומת ליבו של הגיבור. קשה להסכים עם גישה הסנה הבוער לבין תוכן ההתגלות למשה, שלא נועד אלא לה

זו, שאינה רגישה לתנועת המלאכים )העולים ויורדים( המקבילה לתנועתו של יעקב )היוצא ומבקש לשוב(. תנועותיהם 

מקבילות במיוחד, אם נבין כי המילה "סלם" )כח, יב( נגזרת מהשורש 'סלל', שמשמש  -של יעקב ושל המלאכים  –

)בשיכול אותיות למנ"ר( שהוראתה: מערכת  'simmiltu'וללה, מסילה, דרך, ולא מהמילה האכדית בהוראת: ס

מדרגות. גם הפעלים "עלים וירדים" )שם( ניתנים להבנה בהקשר של הליכה בדרך, כפי שאלו משמשים לעתים 

עליה במסילה )בסולם( נמצאת ד; במ' כא, לג; יונה א, ג. תקבולת יפה בין הליכה בדרך לבין -מו, ג -קרובות, כגון ב

"...דרך המלך נלך" )במ' כ, יז( / "במסלה נעלה" )שם, יט(. להבנת המילה "סלם"  –בבקשתם של בני ישראל מאדום 

( 799עמ'  קונקורדנציה,(, מאנדלקרן )218עמ'  בראשית,(, שפייזר )699)עמ'  BDBכנגזרת מהשורש העברי 'סלל', ראה 

( שטוען כי אין "לגזור את המילה סלם מהשורש העברי 22עמ'  סלם יעקב,וראה כהן ) (.338עמ'  בית אל,והוטמן )

"זיהוי זה של סולם עם  –", אולם בהמשך לטענה זו הוא מציין simmiltuסל"ל אלא כשיכול אותיות של אכדית 

חוקרים" )שאותם , אבל דעתו לא התקבלה על ידי רוב ה1933הוצע כבר על ידי ב. לנדסברגר בשנת  simmiltuאכדית 

 (.22הוא מפרט בהערה 
136

( ופידלר 39עמ'  מחניים,(, הוטמן )450עמ' , 36 – 12בראשית על השימוש המשותף במילה "זה", ראה וסטרמן )  

 (.173עמ'  חלום,)
137

'ויאמר יעקב כאשר ראה מחנה אלוהים  -נראה שההבדל המשמעותי שבין גרסת נוה"מ לגרסת תה"ש )המשוערת(   

, ממוקד בשאלות אלו: מהי משמעותה של המילה "מחנה"? ולמי יש לייחס מילה זו? לפי תה"ש "מחנה" הוא חונה...'

(, 643ערך 'מחנה', עמ'  קונקורדנציה,שושן, -"קבוצה גדולה של אנשים, לוחמים וכדומה" )כהגדרתו השנייה של אבן

מקום חניה" )כהגדרתו הראשונה של והיא מתייחסת לקבוצת המלאכים שיעקב רואה; לפי נוה"מ "מחנה" הוא "

שושן, שם(, והיא מתייחסת לאלוהים. במקורות רבים מופיעה המילה 'מחנה' בהתייחס למקום ולא לאנשים, כפי -אבן

"ויעזבו את אהליהם ואת סוסיהם ואת חמריהם  –שבוודאי יש להבין את דברי המספר בהתייחס למחנה ארם 

"לשון 'מחנה' נופל  –( 88עמ'  שופטים,ח(. וראה דבריה של אמית )-)מל"ב ז, זהמחנה כאשר היא, וינסו אל נפשם..." 

 יבוק,( וזקוביץ )88 – 84עמ'  האמונה במלאכים,על המאהל... והן על האנשים...". לדיון בגרסת תה"ש, ראה רופא )

 (. 194עמ' 
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נדבך נוסף מהווה  - דבריו של יעקב מתוך - קדושתו של המקוםהקורא לומד על האופן שבו 

יעקב, בלא  מגיע ,בשתיהן ,אשר ן הקיימים בין הסצנה בבית אל לסצנה כאןדמיוקווי המכלול ב

 כוונה מוקדמת, למקום המקודש.

 

 תוכן ומבנה ההתגלות:

הסקת מסקנות בהתבסס על ראייה  ת,פאסיביראייה  -בבית אל מורכבת משלושה שלבים  הסצנה

  ממנה:זו, ופעילות אקטיבית הנובעת 

ות זו מודגשת פאסיביאלוהים מתוך שנתו.  ורואה מראות פאסיביבאופן ב יעקב שוכ .1

 מלאכי אלהים... והנה לם מצב ארצה...ס והנה" -צעות השימוש החוזר במילה "והנה" באמ

לפניו והוא רואה אותם טו(. המראות עוברים -יב כח,אנכי עמך" ) והנה ה' נצב עליו... והנה

   כצופה מהצד;

מה נורא  "אכן יש ה' במקום הזה... - מסיק את המסקנות ואומרקב מתעורר משנתו, יע .2

 יז(;-טז שם,המקום הזה..." )

 וישם... ויקח... "וישכם... -כפי שמודגש באמצעות ריבוי הפעלים  ,באקטיביותפועל יעקב ו .3

 כב(.-יח שם,וידר" ) ויקרא... ויצק...

 

 : פי אותם שלבים בדיוק-עלפי כן מעוצבת ואף על  ,קצרה הרבה יותר מחנייםהסצנה ב

 "מלאכי אלהים";  רואה פאסיבי,, באופן יעקב .1

  ;"מחנה אלהים זה" - מסיק את המסקנה ואומריעקב  .2

 ב(.-שם המקום" )פס' א ויקרא" - באופן אקטיבי פועלויעקב  .3

 

ל. סביר סצנה בבית אבין הל מחנייםכי קיים דמיון תוכני ועיצובי בין הסצנה ב אם כן, ,ברור

להדגיש  יר לקורא מסר ספציפי לסיפור זה, כגוןכדי להעב משמש את המחברלהניח כי דמיון זה 

התייחס לעצם קיומה יש ל , לצד מסר ספציפי זה,אולםכי אלהים ממלא את חלקו בקיום הנדר. 

 סמיכות מעין זו אינה תיאור המפגש עם מלאכי אלהים.ל תיאור היציאה לדרךסמיכות בין השל 

קבוע שיש  מאפיין. זהו לדרךיציאה ה רבים מסיפורימאפיינת כי אם  ו,לשתי סצנות אל תחודייי

 להבין את תפקידו בסיפורים. 
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עובדה  אינו הקדמה למשהו שבא בעקבותיו, בין יעקב למלאכי אלהים - מחנייםב -המפגש 

מרכיבים  ,וכי הכילה, במקורה הובילה חוקרים שונים להניח כי סצנה זו היא סצנה חסרהש

יש להתייחס בזהירות  ,ויחד עם זאת מית ויתכן שאפילו נכונה.ענה לגיטיט ,כמובן ,זוהי 138נוספים.

לנו. למדנו מחכמינו  דרך קלה מדי להסביר כל עניין שאינו מובן נגזרת ממנה, שכן זה מיןלטענות מ

להבין  -ת לנסות לפחו -מוטלת עלינו החובה ואם כן  139,ין אלא מה שעיניו רואות"ש"אין לו לדי

ובמקרה זה אולי דווקא מתוך מה שאינו מופיע  ,סצנה מתוך מה שמופיע בהשל כל  האת משמעות

עצם נועד להדגיש את  ,מלבד המפגש בין יעקב למלאכי אלוהים ,העדרם של מרכיבים נוספיםבה. 

דבר, הם יעקב הולך לדרכו ופוגש מלאכי אלהים. הם אינם עושים או אומרים  קיומו של המפגש:

  140פשוט שם.

לנו זה נשמע אולי חסר משמעות, ולכן אנחנו מחפשים אחר מרכיבים נוספים שהיו בסצנה ונעלמו 

במקום לחפש אחר מרכיבים נעלמים אלו, מוטב לנו לנסות ולהבין  ,באופן כזה או אחר. אולם

ך לא הוא כל כ 141אינו חסר משמעות. - הימצאותם של המלאכים בדרך, מדוע למחבר הסיפור

  142עד שראוי פשוט לומר אותו ולקרוא למקום על שמו. ,חסר משמעות
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 hieros' -בין סצנה קצרה זו כ(. רבים נטו לה203עמ'  בראשית,( וסרנה )405עמ'  בראשית,כך למשל סקינר )  

logos' ( וקוטס 40עמ'  מחניים,של מקדש מחניים, על אף שלא ידוע לנו על קיומו של מקדש שם, וראה למשל הוטמן )

 (. 224 – 223עמ'  בראשית,)
139

 מדרש תנחומא )פרשת משפטים, ו(.  
140

( 84עמ'  האמונה במלאכים,רופא ) גם עניין זה מצביע על הדמיון שבין שתי הסצנות, כפי שמוכח מדבריו של  

")המלאכים( אינם מביאים לו )ליעקב( שום שליחות ואף לא נרמז שהם ממלאים שליחות  –בהתייחס לסצנת בית אל 

( הוא טוען 85אחרת איזו שהיא". קושי זה, הוביל את רופא )שם( להניח כי תיאור המלאכים הוא תנייני. בהמשך )עמ' 

ל המלאכים, הובילו את בעלי המדרש והפרשנות היהודית להמציא למלאכים תפקידי כי העדר תיאור שליחותם ש

 שליחות שונים שכביכול הוטלו עליהם.
141

(, בהתייחס למלאכים המופיעים בחלום יעקב, כי המסר ליעקב הוא 26עמ'  סלם יעקב,באופן דומה טוען כהן )  

 בעצם הופעתם של המלאכים.
142

דומים מופיעה במסגרת תיאור שיבתם של בני ישראל לכנען בימי יהושע. גם  סצנה נוספת שמכילה מאפיינים  

יהושע רואה "איש עמד לנגדו" )יהו' ה, יג(, ובכך )פחות או יותר( מסתיימת הסצנה. מצב זה הוביל רבים, כמו בסיפור 

( 50עמ'  יהושע,) טאקרו(, מילר 4 – 3עמ'  סיפור הכיבוש,יעקב, להניח כי העדות בטקסט שלפנינו מקוטעת. כך וינר )

לראות את הסצנה במסגרת תיאור מבקשים  , בניסיונם לפתור קושי זה,(. אחרים146עמ'  ארון הברית,וקוטס )

(. 77עמ'  יהושע,( וסוג'ין )12עמ'  מקרא כפשוטו ב,) אהרליךהכיבוש הצבאי של יריחו. כך רד"ק )בפירושו לפרק ו, ב(, 

סצנה זו מהווה דוגמא נוספת למשמעות ראיית אלוהים או שליחיו במהלך הדרך.  בניגוד לגישות אלו, נראה כיאולם 

בשלב ראשון  מביןאינו  –יעקב ל בניגוד –ראייה זו נועדה להמחיש לגיבור את קיומו של הליווי האלוהי בדרך. יהושע 

בדו?" )שם, יד(. תשובת "מה אדני מדבר אל ע –כי האיש אינו בא כדי להעביר מסר שהוא מעבר לנוכחותו, ולכן שואל 

האיש, שסיגנונה נועד מן הסתם כדי ליצור הקבלה בין יהושע לבין משה, מבקשת ל'הסביר' ליהושע )ולקורא( כי מפגש 

"ויעש יהושע כן" )שם,  –בהתאם למקובל. הסצנה מסתיימת בהמחשת הבנתו של יהושע  -זה מתקיים במקום קדוש 

( מציעים כיוון דומה, כאשר טוענים כי מטרתו של 109עמ'  יהושע,וקויפמן )טו(. ר"י מטראני )בפירושו לפסוק יד( 

"הנה אנכי שלח מלאך לפניך לשמרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר  –המפגש נועדה למימוש הבטחתו של אלוהים 

 "ושלחתי לפניך מלאך..." )שם לג, ב(.    –הכנתי" )שמ' כג, כ(, וכן 
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 ינו אדישיעקב א יעקב:של  מנקודת מבטו ,עד כמה משמעותי העניין בדרך זו מדגיש המחבר

ובו ברגע  חר מרכיבים נוספים שנעלמו מעיניו;הוא אינו מחפש א לפגיעתם של מלאכי אלהים;

כפי שבא לידי  ראייתו אותם, משמעותדבר, הוא מבין את  שרואה אותם, מבלי לחכות שיאמרו לו

 ."ויקרא שם המקום ההוא מחנים" - במעשיוגם "מחנה אלהים זה" ו - באמירתוגם ביטוי 

 

 פגיעה ביוצא לדרך:

סביר להניח כי  ,ואף על פי כן 143.במשמעות של 'ויפגשו' ,לכאורה ,המלה "ויפגעו" )פס' א( משמשת

י לרמוז על מאפייניה של פגישה זו. עיון בטקסטים כד , זוייחודיתדי  ,המחבר משתמש בצורה

, לווה לפגישות אלועל הפן השלילי הנ במשמעות של פגישה, מצביע 'פגיעה'מילה השבהם מופיעה 

תם' של עכך בתיאור 'פגיפגישה או שמא פגיעה?  בהם האם מתוארת :לתהות אלץעד שהקורא נ

"ירא ה' עליכם  –מסגרתה מתוארים דבריהם הקשים שוטרי בני ישראל את משה ואהרון, שב

"ההרה לכו, פן יפגעו  – למרגלים משמעית של רחב-באמירתה הדו כך; ווישפט..." )שמ' ה, כא(

 בכם הרדפים" )יהו' ב, טז(.

 -' אותו'ויפגעו  -, במקום בצירוף )פס' א( "בורושם זה מתעצם לאור השימוש בצירוף "ויפגעו 

ודאי  מילה זו היחיד שבו טקסטמתוך הלתיאור פגישה, כפי שמתברר  הצירוף המתבקש שהוא

 ואתמשה  ויפגעו את" – פגישה )גם אם זו 'שלילית' כפי שפירטנו( לתיאור ,קודם כל ,שמשתמ

מופיע בטקסטים רבים במשמעות , הביטוי 'לפגוע' זאתאהרן נצבים לקראתם" )שמ' ה, כ(. לעומת 

" ! ויכהו וימתפגע בוגש " –ותמיד בצירוף 'לפגוע ב', כגון  144,המתה(אף של פגיעה פיזית )הכאה ו

  145בשדה אחר" )רות ב, כב(. יפגעו בך"ולא וימת" )מל"א ב, כה, לד, מו(;  ויפגע בו"(; שמ"ב א, טו)

עשויה  סיפורי הז'אנר,שהוא אחד המוטיבים המאפיינים את  הכרת מוטיב הפגיעה ביוצא לדרך,

 . "ויפגעו בו מלאכי אלהים" )פס' א( - שעושה המחבר בביטוי אורההתמוה לכ להסביר את השימוש

תיאור נגיעתו של האיש הנאבק עם יעקב "עד עלות היא המקבילה לפגיעה הרמוזה כאן, נראה כי ה

 .ביחידה הבאהכפי שיפורט מחרן, למסע השיבה  , תיאור השייךהשחר" )לב, כד(

 

 
                                                 

143
 ה'" )שמ' ד, כד(. ויפגשהובמלון, "ויהי בדרך  –בדומה לתיאור   

144
 "הוראת 'לפגוע' חלשה מזו של 'להמית'". –( מציין 288עמ'  שמואל א,אפרת )-בר  

145
( שמצביע על המימד הפיזי של הפגישה, לאור השימוש בביטוי 'לפגוע ב'. וראה גם 254עמ'  בראשית,ראה שפייזר )  

הטקסט כטקסט חסר, כי הקטע החסר עסק בתיאור מאבק  ( שמסיק, בהתאם להבנתו את405עמ'  בראשית,סקינר )

בין יעקב למלאכים, בדומה למאבק המתואר בסצנה בפנואל. מסקנה זו מבוססת על השימוש בביטוי 'לפגוע ב', וכן על 

 השימוש בתואר "מחנה".
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 כ(-)לג, יח המשך המסע

כאמור, נראה כי  ,ואף על פי כן את הטקסט למקורות או למסורות זו לנתח אין מעניינה של עבודה

סיפור היציאה מבית לבן מורכב משני סיפורים מקבילים, המהווים המשך לשני הסיפורים 

הים שאנו מז נותנת מענה לכפילויות זוטענה המקבילים אודות יציאתו של יעקב מבאר שבע. 

בהתייחס למוטיב הפגיעה בדרך. באותו  ,זה עתההוזכר, שכפי  לאורך סיפור היציאה מבית לבן

המשך המסע, המופיע בשני פסוקים סמוכים: "ויעקב נסע סכתה" )לג,  מרכיבאופן יש להתייחס ל

  יז(; "ויבא יעקב שלם עיר שכם" )שם, יח(.

בסס על בהת ,קודם כל ,נבדלים יפורים המרכיבים את הסיפור הכלליהס-לאור ההבנה כי שני תתי

ברור כי תיאור המפגש בין יעקב  -כגורם מאיים או כגורם ניטראלי  -ופן התייחסותם לעשיו א

הסיפור הממשיך את סיפור -לתת לג, יז( שייך-)לב, ג , ובכלל זה תיאור הנסיעה סוכותה,לעשיו

או  -תבקש להתייחס לתיאור ההגעה לשלם מממילא  הבריחה חרנה, ולא לסיפור היציאה פדנה.

  147.הנדון בשורות אלו 146,פדן ארםמ המשך המסע מרכיבטוי לכבי -לשכם 

 

 - (הסיפורים-מעבר לחלוקה לשני תתי) מבית לבן לבית אביו – מסעו הכולל של יעקביש לציין כי 

בו  ,של מסעות כפי שנפרט בהמשך. לאור זאת, כל תיאור של 'המשך המסע' הוא מורכב מרצף

 גם תיאור 'יציאה למסע' חדש.  , זמנית

 

 148.ר' יוחנן אמר: שלם בתלמודו" )בר"ר, פרשת וישלח, ה( –ויבא יעקב שלם "

. עם התקדמות התיאולוגי 'השלים את תלמודו'לכדי  ,לדרךשל יעקב ביציאתו  המחבר משתמש

תפיסתו גם הים מתפתחת, באופן שבו מבקש המחבר שתתפתח והעלילה תפיסתו של יעקב את אל

  .של הקורא

 

 

                                                 
146

רך( להדגיש כי סיפורים' כפי שאנו מציעים, עשויה להסביר את הצורך של המחבר )או העו-חלוקת הסיפור ל'תתי  

 ביאתו "שלם עיר שכם" )לג, יח( מהווה המשך לבואו "מפדן ארם" )שם( דווקא.
147

( מצביעים על הזיקה שבין אמירתו של יעקב 209עמ'  בראשית,( ועמוס )68 – 67עמ'  יעקב,זקוביץ ושנאן )  

 –לשכם; כמו גם בין התחייבותו " )לג, יח( שלםאל בית אבי" )כח, כא( לבין תיאור ביאתו " בשלום"ושבתי  –ביציאתו 

( סבור כי משמעות 187עמ'  בראשית,"אל אלהי ישראל" )לג, כ(. גם אלטר ) -"והיה ה' לי לאלהים" )כח, כא( לקריאתו 

הם אתנו" )לד, כא(.  שלמים" –" היא 'בשלום' כפי שמשתמע מאמירתם של חמור ושכם לאנשי עירם שלםהמילה "

 שפירטנו בין תיאור ההתגלות בבית אל לבין תיאור ההתגלות במחניים. זיקות אלו מהוות המשך לזיקות
148

ויחד איתו  –בשורות הבאות נדרוש את המדרש, כאמצעי לסיכום התהליך התיאולוגי המתרחש ב'ראשו' של יעקב   

 ממועד יציאתו מבית אביו ועד שיבתו לארץ אבותיו.  -גם ב'ראשו' של הקורא 
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  :שלבים הבאיםה לע ססמתרחש בהתבתהליך זה 

 -וממילא כבעל יכולת במקום זה בלבד את אלוהיו כמחובר למקום תופס יעקב באופן בסיסי  .1

 ויש בכוחו להגן על אנשי הבית בהיותם בבית ,הוא אלוהי הבית, אלוהי האבות והמשפחה

 הוא אינו מחפש אחר מקום קדוש אלא עוצר רק "כי ,. כאשר יעקב יוצא מביתו חרנה)באוהל(

מבקש להתחיל לערער את תפיסתו הבסיסית של  ,לעומת זאת ,בא השמש" )כח, יא(. המחבר

, מתוך רצון להוביל את הקורא לשאול האם 'המקוםידי השימוש החוזר במילה '-קורא עלה

אינו מצפה לפגוש  ,בשעת שכיבתו במקום ,יעקב ה להיות קדושה במקום שאינו הבית?עשוי

ואנכי לא  ,"אכן יש ה' במקום הזה - מר במפורש בשעת יקיצתושם את אלוהי ביתו, כפי שאו

 י יש לאלוהים שביתה גם מחוץ לבית;כ –והקורא עמו  –נאלץ להבין  " )שם, טז(. הואידעתי

"אין זה  - אומרהוא , כפי שבין כי לאלוהים יש גם בית משלוצועד צעד אחד קדימה ומ יעקב .2

(. על הימצאותו של אלוהים במקום הזה הוא " )שם, יזשער השמים, וזה בית אלהיםכי אם 

" )שם, אל בית"השכמתו הוא שם מצבה וקורא למקום  לאחראינו יכול להטיל ספק, ולכן 

כי יימצא איתו בכל אשר ילך,  -מו הבטחת אלוהים בחלו. אולם הוא יכול להטיל ספק ביט(

 תיו באופןזר במילוחו של כךנודר, שב הואבנדר ש מתבטאהספק שלו שהרי זו הבטחה לעתיד. 

  אלוהים; ו שלמדויק על הבטחת כה

מלמדות  –אל ובשכם ו, בפנמחנייםבחרן, ב –התגלויותיו של אלוהים ליעקב בהמשך העלילה  .3

בכל אשר הוא הולך. לאחר  אותווכי הוא אכן מלווה  ,את יעקב כי אלוהים עמד בהבטחתו

ם שם את נדרו. יעקב חוזר וקורא התבססותה של הבנה זו, יעקב מצווה לעלות לבית אל ולקיי

( כי אם בשל היותו , יז"בית אלהים" )שם -למקום בית אל, אולם הפעם לא בשל היותו 

 אשר דבר" - בשל היותו המקום ,בניסוח אחר ,או האלהים" )לה, ז( אליו נגלו" - המקום שבו

  149אלהים" )שם, טו(. שם אתו
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" )ל, כז( מובילה את יעקב להפנים כי בגללך ה'"ויברכני  -י דווקא אמירתו של לבן יתכן שהמחבר מבקש לומר כ  

" )שם, ל(. לאור זאת ניתן אולי לרגליאותך  ה'"ויברך  -ה' נמצא איתו בחרן, כפי שבא לידי ביטוי בתשובתו של יעקב 

וד בטרם מפנים יעקב כי אכן "התחת אלהים אנכי..." )שם, ב(, הנאמרת ע -להבין את תשובתו הקשה של יעקב לרחל 

 הוא שרוי 'תחת אלהים'.  
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 (לג, יז-לב, גבר' ) קב ועשיופגישת יע :3ד

 :חלוקה למרכיבים – ]המסע מחרן לכנען[ סיפור ה'שיבה' מהבריחה מפני עשיו

 מצג; :ו-לב, ג

 ;ותפילה חציית המחנות יב:-זלב, 

 המנחה לעשיו; כג:-לב, יג

  אל;ההאבקות בפני לב:-לב, כד

 המפגש עם עשיו; ז:ט-לג, א

 המשך המסע. לג, יז:

 

 יב(-ז)לב,  ותפילה חציית המחנות

 ,דאיובו ,שהוא לג, יז(-גשיבתו של יעקב לכנען מופיע סיפור המפגש עם עשיו )לב, במסגרת תיאור 

. בתוך סיפור זה מופיעה סצנת חציית יעקב חרנה מפני עשיו אחיו המשך סיפור בריחתו של

. סצנה זו מורכבת מתיאור מצוקתו של יעקב מחנייםלשם המקום  נוסף הסברעה המחנות, שמצי

יב(. -ומתפילה )פס' ט ח(-2העם לשני מחנות ומתן הסבר לפעולה זו )פס' ז (, מפעולת חציית1)פס' ז

ופיע בסצנת ההתגלות המ מחנייםקפת מסורת חלופית למקור השם תסצנה זו משניתן להניח כי ב

 150.ב-בפסוקים א

 

 תחושות ורגשות:

בייחוד  –סצנת התפילה נפתחת בתיאור רגש היראה, שהוא הרגש המאפיין את היוצא לדרך 

יעקב  ויירא" –יראה זו מתוארת כאן פעמיים: גם בתיאור המספר  יציאה שהיא במסגרת בריחה.ב

 151אנכי אתו" )פס' יא(. ירא"כי  – עצמו מאד" )פס' ז(; וגם בדבריו של יעקב
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ב, כפי שתיארנו בהרחבה( ממשיך -הסיפור העוסק בשיבתו של יעקב מפדן ארם )שאליו יש לשייך את פס' א-תת  

"ויבא יעקב שלם... בבאו מפדן ארם" )פס' יח(, וממילא אינו כולל את סיפור המפגש עם עשיו,  -רק בסוף פרק לג 

ב( נרמזים שני -מופיעות סצנת חציית המחנות וסצנת המאבק בפנואל. בתיאור ההתגלות הקצרה )בפס' א שבמסגרתו

הסיפור -עניינים: הליווי והשמירה האלוהית; והפגיעה בגופו של הגיבור. שני מוטיבים אלו מופיעים בנפרד בתת

בשמירה האלוהית; וסצנת המאבק יב( העוסקת בליווי ו-המתאר את שיבתו של יעקב מחרן: סצנת התפילה )פס' ז

 לב( העוסקת בפגיעה הגופנית בגיבור.  -בפניאל )לב, כד
151

 .180 – 178ה'יראה' מופיעה כ'מונח לשוני שכיח', כפי שייטען ויודגם להלן בעמ'   
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 תוכן התפילה ומרכיביה:

ואם לאו, יש  -בה תפילת יעקב משמשת כתחליף לסצנת ההתגלות  –אם זו אכן מסורת מקבילה 

להבין את תפילתו של יעקב ולבחון אותה בהתייחס למאפיינים שאנו מוצאים בתפילות הדרך. 

"הצילני נא  - שעניינה המרכזי מתבטא במילותיו של יעקב תפילת בקשה ,ללא ספק ,תפילה זו היא

בקשה זו, כהגדרתו  152כי ירא אנכי אתו פן יבוא והכני אם על בנים" )פס' יא(. ,מיד אחי מיד עשו

תחת קטגוריה זו הוא כולל תפילות נוספות כש 153"לעזרה מיד עושק ואויב", - רינברג, היאשל ג

תפילתו של משה מפני העם )שמ' יז, ד(; של דוד מפני אחיתפל )שמ"ב טו, לא(; ושל  :ביניהן

כהגדרתו של  ,יח(. תפילות אלה הם אכן לעזרה מיד עושק ואויב-ירמיהו מפני רודפיו )יר' טו, טו

"לעזרנו מאויב בדרך" )עז' ח, כב(, על אף  -ביציאתו לירושלים מבקש אולם גם עזרא  גרינברג,

אם  ,מתבקשת לפחות כמו סיווגה כתפילה לעזרה מיד עושק ואויב. נראה 'תפילת הדרך'שסיווגה כ

 שקטגוריה זו רחבה מדי ויש לחלק אותה בהתבסס על קריטריונים נוספים.  ,כן

 שללבד: האם איום האויב על המתפלל הוא תוצאה של יציאתו אנו נתייחס לקריטריון אחד ב

  ?אינו מושפע ממיקומו של המתפלל ומעובדת היותו בדרךזה לדרך, או שמא איום המתפלל 

 - בדרך, כפי שמדגיש בדבריו מעובדת הימצאותם חששותיו של עזרא נובעות, באופן מוחלט,

" הדרךעל ואורב  אויב"ויצילנו מכף  - מסעהבתיאור  " )שם(, וכפי שמצייןבדרךמאויב "לעזרנו 

 - מבחין ביןהוא חלוקה בתפילה לעזרה מאויב, כאשר -)שם, לא(. גם שלמה בתפילתו יוצר תת

אשר  בדרךאיבו "כי יצא עמך למלחמה על  - "בהנגף עמך ישראל לפני אויב" )מל"א ח, לג( לבין

  154תשלחם" )שם, מד(.

חנה בתוך קטגוריית 'תפילת הבקשה לעזרה מיד עושק הב נדרש לבצענראה, לאור האמור, כי 

ואויב', בין בקשה לעזרה מאויב שמבקש לפגוע במתפלל ללא תלות בעובדת היותו בדרך, לבין 

  :בקשה לעזרה מאויב המבקש לפגוע במתפלל דווקא בעת היותו בדרך

ח; יח, י-יז, יד יח;-)שמ' כב, כב(, של ירמיהו )טו, טו היתום והאלמנהר, בקשתם לעזרה של הג   .א

 ובעת ואינה קשורה להימצאותם בדרך;אינה נ -ושל נחמיה )ב, ד(  כג(, של דניאל )ב, יח(-יט

                                                 
152

 ( שמגדירה תפילה זו, כתפילה הרשמית הארוכה ביותר בספר בראשית.199עמ'  בראשית,ראה עמוס )  
153

 (.899טור  תפלה,גרינברג )  
154

(, במסגרת סיווגו את תפילות הבקשה, מגדיר קטגוריה של תפילה בשעת 'יציאה לדרך 899טור  תפלה,גרינברג )  

מסוכנת', אשר נלמדת לטענתו מתוך תפילת שלמה, מבלי לציין במדויק מהיכן בתפילתו. ניתן להניח כי קטגוריה זו 

אשר תשלחם", כאשר את קטגוריית התפילה  בדרךאויבו חמה על "כי יצא עמך למל -מה -מושתתת על פסוקים מד

נ( -לד; מד-, בין שתי היחידות )לגלכאורה ,כפילות הקיימתלד. ה-למוד מפסוקים לגבשעת 'מלחמה' )שגרתית( יש ל

 ובהערות שם. 314 - 313תידון בפרק התשיעי, ראה עמ' 
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 ב(, של משה מפני העם )שמ' יז, ד(י-לעומת זאת, בקשתם לעזרה של יעקב מיד עשיו )בר' לב, ט .ב

הגנה  יעקב ודוד חשים חסרי נובעת מהיותם בדרך. –ושל דוד מיד אחיתפל )שמ"ב טו, לא( 

עצם גם  -היותו בדרך  היא תוצאה שלהיותו חסר הגנה ש לא רק – בשל היותם בדרך, ומשה

 נובעת ממצוקת המים שהיא תוצאה של קשיי הדרך.  ,שאיפת העם לפגוע בו

" )לב, הלך לדרכושלושת הסיפורים האלה נפתחים במצג המתאר את היציאה לדרך: "ויעקב 

המלך וכל ביתו  ויצא" )שמ' יז, א(; "למסעיהםדבר סין כל עדת בני ישראל ממ ויסעו" 155א(;

" )שמ"ב טו, טז(. מצג זה נועד להגדיר אותם כסיפורי יציאה לדרך, ותוך כדי כך ברגליו

 גורם זה. ו שללהתעלם מהשפעת ול לַא ,להבהיר לקורא כי בקוראו את ההתרחשויות בהמשך

   

 שמירה כללית או קונקרטית:

אויב , כתפילת בקשה להצלה ממיד עשיו תולהצל ,פילתו של יעקבתלהתייחס ל ,אם כן ,יש

כ'תפילת  במילים אחרות:שהוא חסר הגנה בשל הימצאותו בדרך, או מבקש לפגוע בו בשעה ה

הגנה עשויה להיות תוצאה של הריחוק מהגנתם הפיזית של הבית )העצים התחושת חוסר  הדרך'.

ניתן להניח כי לא פחות אולי גם הכלבים(, אבל והאבנים( ושל אנשי הבית )המשפחה והנלווים, 

 אלוהי הבית והמשפחה.  הגיאוגרפי שבו שוכן ופועל אזורהיציאה מהמכך היא גם תוצאה של 

בתחושת  זהמרכיב השפעתו של  על מנת להביא לצמצוםניתן להניח, כך רחל לוקחת את התרפים, 

. , לצורך אותה מטרה בדיוקילה, פונה לאלוהיו בתפבשונה מרחל ,יעקבחוסר ההגנה בדרך. 

לא רק בשל העובדה שאין בנמצא  – נוסח קבוע מיוסדת על תפילת דרך בעלתאינה  זו תותפיל

הצלה ללשמירה ו כי אם ,לשמירה כללית שאין הוא נדרשלאור העובדה גם  אלא -תפילה כזו 

 . עליואויב ספציפי המאיים מ

למרכיבים הקבועים המופיעים בתפילות הדרך. ביטוי  בדבריוחרף העדרו של נוסח קבוע, ניתן 

אלו: אלהים דואג האופייניים המרכיבים דאגתו של אלוהים תואמת את הדבריו עולה כי תוך מ

הבדל בין וכן מודגש ה; )ברכת הארץ( ; שיבה זו היא לארצו ולמולדתו)שיבה( לשיבתו לביתו

 תר הוא שמירתו והצלתו מיד עשיו,כל שנו ;)ברכת הזרע( שיבתו בשני מחנותבין יציאתו במקלו ל

יזכה לשוב לארצו ולזרע "אשר לא יעקב אכן אלוהית תגיע לידי מימוש מלא, וששהדאגה ה על מנת

 יספר מרב" )פס' יב(. 

בתפילה זו מצויים כל מרכיבי תפילת הבקשה, מלבד הבקשה שהתפילה תישמע שהוא מרכיב 

 שמאפיין תפילות מאוחרות יותר.  

                                                 
155

 יחס בנפרד לכל אחד משני סיפורי השיבה מבית לבן.או "ויברח הוא וכל אשר לו" )לא, כא(, אם מבקשים להתי  
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 בטבלה שלהלן: מוצגים מרכיבי התפילה

מרכיב 

 התפילה

 יב-בר' לב, ט פירוט המרכיב

 "אלהי אבי אברהם ואלהי אבי יצחק..."  לה' פנייה

מכשירי 

 הבקשה

 "אשר עשית את עבדך קטנתי מכל החסדים..." התבטלות

,כי במקלי עברתי את הירדן הזה" הודייהשבח ו
 "ועתה הייתי לשני מחנות 156

 "כי ירא אנכי אתו פן יבוא והכני אם על בנים" תלונה, תיאור מצוקה

בקשה שהתפילה תישמע 

 )מש"ת והלאה(

X 

 "הצילני נא מיד אחי ..."  גוף הבקשה

הנמקת 

 הבקשה

157"ואתה אמרת היטב איטיב עמך..." ]הודאה בה'[
 

 

  מונחים לשוניים שכיחים:

 -אג לצרכיו, או בניסוח כולל ליווי אלוהי על מנת שישמור עליו ויד ,כאמור ,היוצא לדרך מבקש

  158שיטיב עמו:

 ,מן הסתם ,המתייחסים עמך" )לב, יב( היטב איטיב"ואתה אמרת  -כך בדברי יעקב  .א

 להבטחות אלוהים בחלום בבית אל; 

                                                 
156

 (.143עמ'  מקרא כפשוטו ב,שפירושו "עברתי )את הירדן( ואין בידי כי אם מקל" כניסוחו הבהיר של אהרליך )   
157

"אף על פי שאין אתה מחוייב לקיים הבטחתך שהבטחתני, שהרי קטנתי וגו'  –וראה דבריו של רשב"ם )על אתר(   

ן עשה למען כבוד שמך שתתקיים הבטחתך", מהם משתמע כי נימוקו של המתפלל ממוקד בדאגה לכבודו אף על פי כ

 עידון,של האל, ולא בהעזת המתפלל לשטוח את בקשתו בהסתמך על הבטחת העבר. דיון דומה מובא אצל גרינברג )

 (. 35עמ' 
סטים העוסקים בהליכה בדרך ובליווי השכיחות הגבוהה של הביטויים הנגזרים מהשורשים 'טוב' ו'יטב' בטק  158

האלוהי בדרך, עשויים להוביל להנחה כי הם משמרים שריד לביטוי קדום כלשהו או לאמונה קדומה כלשהי. יחד עם 

 הנה אנכי,דבריו של ענבר )זאת, קשה במרחק הזמן להצביע על אותו ביטוי או אותה אמונה. בהקשר זה, מרתקים 

לאך המלווה את בני ישראל בדרך, לבין 'הרוח הטובה' המופיעה במכתב ממארי, וזה שמציע לקשור בין המ (90עמ' 

, 'רוח הטובה'את הצלחתו אין הוא מייחס... אלא ל "...עם כל זאת מצליח יסי דגן להגיע למחוז חפצו... -לשונו 

מארי( מיוחסת ההצלחה )במכתב מ לים. היא היא אשר בזכותה הצליח להגיע בשלום ליעדו...-הלמסום, של זמרי

, הלמסום, של המלך, אשר הוליכה אותם בדרכי המדבר. כנראה, שגם בישראל של תקופת המלוכה, 'רוח הטובה'ל

הוא המגן על ההולכים בדרך והוא הדואג להבאתם בשלום  כאלף שנים אחרי מארי, האמינו שהמלאך, שליח האל...

ם, המתארים יציאה לדרך, כסיפורים בעלי מאפיינים ענבר אינו מזהה כמובן את הסיפורים השוני למחוז חפצם".

מוגדרים, וממילא אינו נותן את דעתו לשכיחותם הגבוהה של ביטויי הטובה המופיעים בהם. הוא מסתפק בדמיון 

שבין מוטיב המלאך המלווה בדרך ובין ה'רוח הטובה' ,הלמסום, שבזכותה הגיע יסי דגן  -ולא הלשוני  –הרעיוני 

 למחוז חפצו.
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אתם את כל התלאה אשר מצ" - כך עולה גם מההקבלה בין הסיפור שמספר משה ליתרו .ב

 הטובה"...על כל  - הכולל המתייחס לאותו סיפור לבין הביטוי -בדרך, ויצלם ה'" )שמ' יח, ח( 

  ;ההצלה מהתלאה בדרך"הטובה" היא  :אשר עשה ה' לישראל" )שם, ט(. כלומר

סיפור שנראה כמסורת מקבילה  -ביטוי דומה מופיע גם בדברי משה לחובב בן רעואל המדיני  .ג

לך"  והטבנועמנו ה'  ייטיבההוא אשר  הטוב"והיה כי תלך עמנו והיה  -לסיפור בשמות יח 

  159)במ' י, לב(;

לכם" )יהו' כד, כ(, הנאמרים בהקשר  היטיב"ושב והרע לכם... אחרי אשר  –כך בדברי יהושע  .ד

"וישמרנו בכל הדרך אשר הלכנו בה..."  –לשמירה בדרך, כפי שמשתקף בדברי העם הקודמים 

 )שם, יז(;

, תחת טובה"והשיב ה' לי  –כך בדברי דוד הנאמרים במהלך מסע בריחתו מפני אבשלום בנו  .ה

 ;שמ"ב טז, יב() קללתו היום הזה"

"ובאחד  – לירושלים בשנה השביעית לארתחשסתאשל עזרא  בפועל עלייתו תיאורב גם כך .ו

"כי אמרנו  - וכן בדבריו ט(, עליו" )עז' ז, הטובהלחדש החמישי בא אל ירושלם, כיד אלהיו 

  ח, כב(; שם" )לטובהיד אלהינו על כל מבקשיו  :למלך לאמר

                                                 
159

( שמנסה להבין, בהסתמך על הבנת משמעותו של הביטוי "והטבנו לך" בסיפור חובב 403עמ'  התלאה,ראה לרנר )  

 -בשני הסיפורים  -)במ' י, כט, לב(, את משמעות ה'טובה' בסיפור יתרו )שמ' יח(, ואת מסקנתו כי ביטויים אלו 

בה' בסיפור חובב מתייחסת להבטחתו של מתייחסים לקרקע שאותה מעניק אלוהים לישראל. בהתאם לכך: ה'טו

)לחובב( מתוך הטריטוריה )ארץ ישראל( שאלוהים ייתן לישראל; וה'טובה' בסיפור יתרו קרקע משה למתן עתידי של 

)ולשלל בכלל( שאלוהים כובש מעמים בדרך ומעניק  לקרקעמתייחסת ל'אישורו' או 'הסכמתו' )של יתרו( בהתייחס 

לרנר, להבין את משמעותו של מונח ה'טובה' בהתבסס על השוואת שני הסיפורים, הוא  אותה לישראל. ניסיונו של

בוודאי מוצדק, ויחד עם זאת, קשה לקבל את פרשנותו בהתייחס לביטוי בשמות יח. "הטובה" )שם, ט( מתייחסת 

. יתר על כן, במפורש ל'הצלה מתלאות הדרך' )שם, ח(, שהקשר בינה ובין כיבוש ולקיחת שלל, נראה דחוק ביותר

פרשנות זו מחייבת לדחות את הסיפור לתקופה מתקדמת הרבה יותר, עד לאחר כיבושי עבר הירדן המזרחי. דחייה זו 

אינה מסתברת מתוך הסיפור, שם מודגשת )חמש פעמים( התייחסותו של יתרו לסיפור היציאה וההצלה ממצרים 

ראה כי יש להבין את הופעתו של המונח בשני הסיפורים, דווקא ולא מאויבים המופיעים בהמשך המסע. לאור זאת, נ

כאספקטים שונים של המונח הכולל המתייחס לליווי האלוהי בדרך: ה'טובה' בסיפור חובב אכן עשוי להתייחס למתן 

ברכת הארץ;  –בארץ ישראל, שהוא אספקט אחד מתוך מכלול מרכיבי הדאגה האלוהית בדרך  קרקעעתידי של 

מתלאות הדרך  השמירה וההצלה –יתרו מתייחסת לאספקט אחר הנגזר מהדאגה האלוהית בדרך ה'טובה' בסיפור 

ומהאויבים בדרך. הבנת המונח כמתייחס ליותר ממרכיב אחד )קרקע לפי הבנתו של לרנר( משתמעת גם בתפילתו של 

ה מיד עשיו אחיו יעקב, המשתמש במונח כתזכורת למכלול ההבטחה האלוהית, העוסקת גם בשיבה לארצו, גם בהצל

( מצטט את 7וגם בברכת הזרע. באותו אופן יש להתייחס למונח ה'טובה' המופיע בסיפור סינוהה. לרנר )שם, בהערה 

ויינפלד שטוען כי מונח זה מופיע בסיפור סינוהה בהקשר של נתינת קרקע. אולם עיון בסיפור סינוהה מלמד כי יתכן 

(, אולם הוא בוודאי מופיע גם בהתייחס לדאגה 11עמ'  מצרים,קע )גרינץ, אמנם שהמונח מופיע גם בהתייחס למתן קר

ובהערה  96עמ'  חובב,(. והשווה מרגליות )10עמ'  מצרים,גרינץ,  ;224עמ'  ,I ספרותלצרכים פיזיים בדרך )ליכטהיים, 

 '".( שמרכז רשימה של כתובים שבהם לטענתו המילה 'טוב' משמשת "במובן 'בטוח מבחינה בטחונית20
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תיאור ההנחיה באמצעות עמודי הענן ל בהמשךבה, אשר  גם בדברי האמנה בנחמיהוכך  .ז

}"ומנך לא אוכל ל דאגה הכוללת –והית בדרך הדאגה האל יביטוירשימת נפתחת והאש, 

}"שלמתיהם בגד ל, {(}"ומים נתתה להם לצמאם" )שםשתיה ל, {(מנעת מפיהם" )נחמ' ט, כ

 ורוחך הטובה" –באמירה  –יכולת גופנית }"ורגליהם לא בצקו" )שם({ לא בלו" )שם, כא({ ול

 160.נתת להשכילם" )שם, כ(

 

 התגשמות התפילה:

 בשני אמצעים ספרותיים: ומחשמאף ו כפי שמתברר לכל אורך הסיפור ,מיד אחיו ,יעקב ניצל

"וגם  - לקראת התנגשות תוהסיפור נפתח בהליכ :הליכתו של עשיו כיווני תיאורבאמצעות גם  .1

 ;(טז לג,לדרכו שעירה" ) ...וישב" - יולאחור תוומסתיים בשיב " )פס' ו(;הולך לקראתך

 לתיאור בתגובה בתחילת הסיפור למעשיו בסופו:של יעקב עשיו באמצעות הניגוד שבין מ גםו .2

"ויחץ את העם אשר אתו  - כפי שכתוב ,יעקב את מחנהומפצל  - המלאכים" )פס' ו( וישבו" -

עשיו"  ...וישב" - ואילו בתגובה לתיאור בקר והגמלים לשני מחנות" )פס' ז(;ואת הואת הצאן 

 יז(. שם, "ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכת" ) - כפי שכתוב ,יעקב את מחנהואוסף  - טז( לג,)

ועקב כך שמירתו אותו  ,אך האם הצלה זו היא בהכרח תוצאה של היענות אלוהים לתפילתו

בכלל  הייתהעשיו לקראתו "וארבע מאות איש עמו" )פס' ו(  הליכתו של םיתר על כן, האבדרכו? 

במפורש, כפי  מלענות נמנע כדי לפגוע בו ולהכותו "אם על בנים" )פס' יא(? על שאלות אלו המחבר

 ."ויסעו - לבית אל לאחר הריגת אנשי שכם של בני יעקב בהתייחס למסעם ,למשל ,מספרהוא ש

ולא רדפו אחרי בני יעקב" )לה, ה(. קשה להסביר  ,אשר סביבותיהםעל הערים  חתת אלהים ויהי

להסביר מדוע הוא נמנע מלכתוב דבר  ,שבעתיים ,קשהו בר כלשהו בחר לכתוב דבר מהמדוע מח

מה אחר. יתכן שעמימות זו נועדה לצורך הצגת מורכבות דמותו של עשיו, אולם אין זה מענייננו 

 במסגרת עבודה זו.
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טקסטים אלו עוסקים בליווי האלוהי שזוכה לו היוצא לדרך. בהקשר זה יש לבחון גם את דברי דוד בבורחו מפני   

" )שמ"ב טז, יב(; את דברי משורר תהלים כג, העוסק בליווי ה' בדרך, שמסיים את טובה"והשיב ה' לי  -אבשלום 

, רוחך טובה" –הלים קמג, על אף שיש לדון לגבי פיסוקו וחסד ירדפוני" )פס' ו(; וכן ת טוב"אך  -המזמור במילים 

(, 47 – 46עמ'  הערות,( והילרס )176 – 173עמ'  הערות,תנחני בארץ מישור" )פס' י(. לדיון נוסף במונח זה, ראה מורן )

 העוסקים במשמעויות החוזיות של המונח.
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 לב(-אל )לב, כדההאבקות בפני

 היפרדות הגיבור ממלוויו:

סצנת המפגש עם אלוהים )או שליחו( מתרחשת לאחר תיאור היפרדותו של יעקב ממלוויו, 

כמקובל בסיפורי הז'אנר. "הנחל" )פס' כג( משמש כ'קו גבול' מוחשי מאד במוטיב ההיפרדות 

 המופיע בסיפור זה. 

 שתי" – החוצים את הנחל ל בני המשפחהמפורט של כי המחבר אינו מסתפק בתיאור מספר  

, שאינו משתמע לשני פניםבאופן  ,מדגישכי אם  ילדיו" )פס' כא( אחד עשרשפחתיו... שתי נשיו... 

 כד(.  פס') "לבדו"נותר  אכן כי יעקב

 מופיעה סצנת המפגש עם אלוהים. 161משתי גדותיו של הנחל, כנראהרק לאחר תיאור היפרדותם, 

 

הוא  ,ויחד עם זאת םיעקב בשל שמירתו של אלוהיניצל האם אמנם  מלספר ,רכאמו ,המחבר נמנע

מבקשים אחרים בעת כפי ש -אינו נמנע מלספר על עצם ליוויו של אלוהים את יעקב. יעקב מבקש 

"אם יהיה אלהים עמדי" )כח, כ(, מתוך הבנה כי יש בכוחו של ליווי זה לדאוג   -יציאתם לדרך 

גם  יתרונותיו, לצד , עשויות להיות לליווי האלוהי,אולם 162ביתו.לשמירתו בדרך ולהשבתו ל

חסרונות. במפגש עם אלוהים ובראיית האדם אותו יש פוטנציאל סכנה ליוצא לדרך ולנלווים 

 אליו. 

  מופיעה במקרא בצורות שונות: סכנת המפגש עם אלוהים

"כי לא יראני  - הכגון בדברי ה' למש ,כמסוכנת לאדם ,בדרך כלל ,ראיית אלוהים נתפסת .א

  163האדם וחי" )שמ' לג, כ(;

"ואל ידבר עמנו אלהים  - כגון בדברי העם ,כמסוכנת לעתים ,אף היא ,שמיעת אלוהים נתפסת .ב

  165;164פן נמות" )שם כ, טז(
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( וגרינשטיין 130עמ'  המאבק,ים בארת )משמעי כפי שמציינ-כך נראה מתוך הטקסט, אם כי מסר זה אינו חד  

 (.37 – 36עמ'  ,מסות)
162

נראה כי יש לקשור בין סצנת היציאה לדרך בבית אל לסצנת השיבה בפנואל, כפי שבא לידי ביטוי בתיאור מצבה   

ן " )פס' לא(. על קשר זה עמדו פוקלמהשמשלו  ויזרח" –" )כח, יא( בהשוואה ל השמש בא"...כי  –הפיזי של השמש 

 (. 180עמ'  בראשית,( ועמוס )49 – 48עמ'  בראשית,)
163

"רד  -"ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלהים" )שמ' ג, ו(; בדברי ה' למשה  -בתיאור משה במעמד הסנה  וכן  

"כי על כן ראיתי מלאך ה' פנים אל  -העד בעם פן יהרסו אל ה' לראות, ונפל ממנו רב" )שם יט, כא(; בדברי גדעון 

  "מות נמות כי אלהים ראינו" )שופ' יג, כב(.  -כג(; ובדברי מנוח -פנים..." )שופ' ו, כב
164

"דבר אתה עמנו ונשמעה..." )שמ' כ, טז(,  -קשה להכריע האם חששם נובע משמיעת דבריו כפי שאומרים למשה   

ם מפיו של משה לעומת "וכל העם ראים את הקולת" )שם, טו(. בתיאור הדברי -או מראיית קולו בהתאם לנאמר 
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"כי לא אעלה בקרבך  - כגון בדברי ה' למשה ,נוכחות אלוהים נתפסת כמסוכנת אף ,ולעתים .ג

 166,נוספים, כמו גם במקורות ך" )שמ' לג, ג(. במקור זהפן אכלך בדר ,עם קשה ערף אתה כי

נראה כי סכנה זו קשורה לדרגתו ולמעשיו של האדם בעת המפגש. בשאר המקורות שציינו 

 ,אין לשלול את האפשרות שחששם המתואר של הדמויותגם אין התייחסות לעניין זה, אם כי 

 נובע מתפיסתם את עצמם ככאלה שאינם ראויים למפגש זה.

 

 המענה האלוהי:

בקות יעקב עם האיש במעבר יבוק נועד להמחשת ליוויו של אלוהים את יעקב. ליווי סיפור היא

 ליוצא לדרך או למלוויו. –אולם טמונה בו גם סכנה פוטנציאלית  ,אלוהי מעניק שמירה והצלה

אותנו  השמוביל עובדהרבים,  בצורות שונות בסיפורי יציאה לדרך המופיע זו סכנה, או פגיעה,

  את הז'אנר. להתייחס אליה כאחד המוטיבים המאפיינים

ברכת זרע; ברכת ארץ; שמירה;  –היענות אלוהים לבקשותיו הקונקרטיות של היוצא לדרך 

יכולה להתבטא בתיאור התממשותן. אולם בקשות אלו הן רק נגזרות של בקשתו   -והשבה לביתו 

באופן הכי ברור  - יעקב מבקשאלוהי לאורך מסעו. : קבלת ליווי 'האמיתית' של היוצא לדרך והיא

להשגת  ,"אם יהיה אלהים עמדי" )כח, כ(, מתוך הבנה שמצב זה יוביל לשמירתו בדרך - שאפשר

לב( ומראייתו את -מהיאבקותו של יעקב עם האיש )פס' כדלבית אביו.  תולחם ובגד ולשיב

זהה  זהו. לימוד באלוהי שהוא זוכה הוא לומד על הליווי ה 167"אלהים פנים אל פנים" )פס' ל(,

, המופיע בסיפור ב(-המלאכים במחניים )לב, א ם שלראייתתיאור פגיעתם ולימוד המשתמע מל

 המקביל.

 

 )וההתגלות הנגזרת ממנה( כרכיב היוצר תפנית: 'תפילת הדרך'

ואת התפנית שהיא יוצרת  בפניאל המחבר מבקש להמחיש את מרכזיותה של הסצנהנראה כי 

לתפנית שיוצרת זריחת השמש בין הלילה  ,המטפורית ,הקבלתהאמצעות בו של יעקב בבמצ

                                                                                                                                            
"כי מי כל בשר אשר שמע קול אלהים  -זאת, נראה כי חששם  אכן נובע משמיעת קול ה' כפי שמצטט את דבריהם 

 חיים מדבר מתוך האש כמנו ויחי" )דב' ה, כג(.
165

י מאופן הצגת הדברים ניתן להבין, כי יש לייחס משמעות זהה לראיית אלוהים ולשמיעתו. יש לסייג ולומר, כ  

 ,גיאוגרפיהמקובל להניח כי לראיית אלוהים נדרשת 'רמה רוחנית' גבוהה יותר מאשר לשמיעתו, וראה בעניין זה גתי )

 והלאה(. 208עמ' 
166

 "הנה אנכי שלח מלאך... אל תמר בו כי לא ישא לפשעכם כי שמי בקרבו". -כא -כגון בדברי ה' בשמ' כג, כ  
167

ית אל לסיפור חציית המחנות והמאבק בפניאל )ולא לסיפור ראיית על הבנת האנלוגיה שבין חלום יעקב בב  

עמ'  פרשנות תיאולוגית,( וגמי )20עמ'  קומפוזיציה,המלאכים במחניים, כפי שהוצג ביחידה הקודמת(, ראה פישביין )

120 – 122.) 
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ומתפקדים כמילה  ,בנקודות מפתח לאורך הסיפור תיאורי הזמן חוזרים החשוך ליום המואר.

לפני המאבק עם האיש יעקב שרוי במצוקה  , כאשרכשדה סמנטי מנחה( , ליתר דיוק,מנחה )או

: זורחת עליו השמש ומצבו מדומה ליום ,עם עלות השחר ,המאבק משנסתיים ורק מדומה ללילהה

" )פס' כב(; בלילהההוא" )פס' כא(; "ויקם  בלילהההוא" )פס' יג(; "והוא לן  בלילה"וילן שם 

" השמש ויזרח לו" )פס' כו(; "השחר" )פס' כד(; "שלחני כי עלה השחר עלות"ויאבק איש עמו עד 

 ההוא" )שם, טז(. ביוםאחד" )לג, יג(; "וישב  יוםב(; "ודפקום הזה" )פס' ל היום)פס' לא(; "עד 

 

 :פגיעה ביוצא לדרך

בגופו או בקרוביו.  –המתקבלת מליוויו של אלוהים, ישנה סכנה לפגיעה ביוצא לדרך  ,לצד הטובה

בהתייחסו לליוויו של המלאך את  ,המפורשים ,ניתן ללמוד מדברי ה' זועל הסכנה התיאורטית ה

השמר מפניו..." )שמ' כג,  "הנה אנכי שלח מלאך לפניך לשמרך בדרך... - דרכו לכנעןעם ישראל ב

ה(; ואולי גם -לג, ב רגע אחד אעלה בקרבך וכליתיך" )שם "ושלחתי לפניך מלאך... - כב(; וכן-כ

אל תקרבו אליו"  ,"אך רחוק יהיה ביניכם ובינו כאלפים אמה במידה - מציווי השוטרים את העם

 (. )יהו' ג, ד

ה במקום להיאמר כאמיר והים או מלאכיו מקבלת ביטוי מעשי,סכנת המפגש עם אל ,לעומת זאת

בסיפורי יציאה לדרך רבים. בחלקם מופיעה התפעלות מההצלה ומחוסר הפגיעה  תיאורטית,

 באחרים מופיעה התפעלות מההצלה לצד תיאור הפגיעה החלקית: שהמוחלט, בעוד 

, ובהמשך לכך את השם "הגם הלם ראיתי אחרי ראי" )טז, יג( - את דבריה הסתומים של הגר .א

התפעלותה מכך שזכתה לראות פני אלוהים ביטוי להבינו רבים כ ,באר לחי ראי" )שם, יד(" –

  168מבלי להיפגע;

"ותגדל חסדך אשר עשית עמדי  -במהלך הימלטותו של לוט מסדום הוא מודה על הצלתו  .ב

"ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב  -ד הצלתו שלו נאמר להחיות את נפשי" )יט, יט(, אולם לצ

  169מלח" )יט, כו(;

"כי ראיתי אלהים פנים אל פנים ותנצל  - יעקב קורא את שם המקום פניאל בשל הצלתו .ג

  170אולם לצד הצלת נפשו הוא יוצא מהמפגש כשהוא "צלע על ירכו" )פס' לא(; ,נפשי" )פס' ל(

                                                 
168

 (.329עמ'  ,ולגומנהפרואחרים, בעקבות ולהאוזן ) (131עמ'  תאופניה,, סברן )(119עמ'  בראשית,כך שפייזר )  
169

( שמביאה את דברי בעל המדרש )פדר"א סוף פרק כ"ה(, לפיהם 134עמ'  אלוני ממרא,אוברסקי )-ראה רודין  

 בהבטתה לאחור "ראתה אחריה השכינה". 
170

לעתים טוען כי המילה 'ירך' משמשת כביטוי מטונימי לאבר המין הזכרי. ה (200 – 192עמ'  פחד יצחק,ראה מלול )  

כי את ה'פגיעה' הנגזרת מהמפגש עם האל בדרך, יש להבין ככזו הממוקדת בנושא הזרע. בהמשך לכך, את  נראה
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ויפגשהו ה' ויבקש "ויהי בדרך במלון  - מסופר בו, שיבתו של משה למצריםתיאור בוכך גם  .ד

בהתאם לפירוש המילה למשה או לבנו,  -הסכנה  תיאור המצביע על  171,המיתו" )שמ' ד, כד(

  172.הנגזרת מהמפגש עם אלוהים בדרך – "המיתו"

 

 173מהות הפגיעה ומשמעותה

יטוי לפוטנציאל כב ,לאורך העבודהמוטיב הפגיעה בגופו או במשפחתו של היוצא לדרך מוסבר, 

, שבהם משתקפת פגיעה אולם עיון בסיפורים השונים 174.הסכנה הקיים במפגש עם אלוהים בדרך

                                                                                                                                            
הפגיעה בבת הזוג של הגיבור )כגון אשת לוט ורחל( או במניקתה )דבורה( יש להבין כפגיעה במי שאחראית על ההולדה 

 והגידול של הצאצאים.
171

או ליתר דיוק, לציוויו הסמוך של ה' את אהרון  –לסיפור חתן דמים חיבור מעניין בין סיפור ההיאבקות בפנואל   

 ,4מערה ידי אלגרו )-מקומראן, אשר מכונה על 4Q158מופיע בטקסט  –ללכת "לקראת משה המדברה" )שמ' ד, כז( 

'פרפרזה מקראית: בראשית, שמות'. טקסט זה מעורר את תשומת ליבנו, לא רק בשל חיבורם של שני  -( 2 - 1עמ' 

טקסטים שעניינם מפגש עם אלוהים או מלאך בדרך, כי אם גם בשל התוספות המופיעות בו, כגון: "ויאמר לו )המלאך 

ליעקב או להיפך, בדומה לאי הבהירות הקיימת בסיפור המקראי( יפרכה יה]וה וירב[כה... ויצילכה מכול חמס", 

יינים שאנו רגילים למצוא בתפילות וברכות תוספת שיש בה התייחסות לברכה )ברכת זרע( ולהצלה, שהם שני ענ

"עד היום הזה ועד דורות עולמ]ים[", תוספת שיש בה ביטוי למוטיב הזיכרון לדורות שנדון  -הנאמרות בדרך; וכן 

( שדן בתוספת זו. לאור זאת, ניתן אולי לשער כי טקסט זה אינו 349עמ'  מושג הזמן,לאורך העבודה, וראה ברין )

כתובים )כפי שסבור אלגרו(, כי אם קטע מתוך 'תפילת דרך' קדומה, שהייתה מן הסתם נאמרת  'סתם' פרפרזה של

"שני  –( המתייחס לקטע זה, וכותב 158עמ'  יה,יהליטורגבשעת היציאה לדרך או במהלכה. וראה גם ויינפלד )

קשורים במפגעים מאורעות אלה )מאורע יעקב בפנואל והליכתו של אהרון לקראת משה לאחר המקרה במלון(, ה

 בדרך ובהינצלות מהם, הולמים ביותר תפילות ובקשות שבהן מבקשים להימלט מצרות בדרכים".  
172

( הוצע לראות גם בתיאור מותו של חנוך )בר' ה, כד( ביטוי לפגיעה במשפחתו 33ובהערה  40למעלה )בעמ'   

ס למותו של אבשלום )שמ"ב יח, טו(. פגיעה זו ( בהתייח117הערה  240)בצאצאיו( של היוצא לדרך, וכנ"ל למטה )בעמ' 

"ויתהלך חנוך את  -מהווה ביטוי לקירבה הנוצרת כתוצאה מהליווי האלוהי בדרך. רמז לכך נמצא אולי במילים 

 האלהים" )שם(, קרי: 'וילך חנוך עם )לצד( אלוהים'.
173

י 'הדיפת המתקפה' המופיעים בסיפורי יש לציין כי מוטיב הפגיעה בגיבור המופיע בסיפורי הז'אנר, שונה מתיאור  

הגיבור הבורח, כגון בסיפוריהם של אידרימי, סינוהה וחתושילי.  שוני זה בא לידי ביטוי הן בעובדה שהגיבור נפגע 

בפועל, ולא מצליח להדוף את המתקפה ללא פגע )מצב המאפיין את הגיבור הבורח(, והן בעובדה שהגיבור נפגע 

י )כגון זה המופיע בגיבור הבורח(. ניתן להמחיש את הטענה באמצעות סיפור שיבתו של מאלוהים ולא מאויב אנוש

יעקב לכנען: הוא נפגע במאבקו עם האיש )האלוהי( במעבר יבוק, בהתאם למאפייני ז'אנר 'סיפורי היציאה למסע'; 

 ור הבורח'.  בעוד שהוא מצליח להדוף את תקיפתו הפוטנציאלית של עשיו, בהתאם למאפייני ז'אנר ה'גיב
174

סיפור ההאבקות וסיפור חתן  -סיפורים ( מסביר את הדואליות המופיעה ב25 – 14עמ'  חידות,באופן דומה, גלר )  

כדואליות המאפיינת את הקדושה, המורכבת משמירה על הגיבור לצד פגיעה בו. יש לציין כי מתוך דבריו של  - דמים

המתוארים בשני הסיפורים הנ"ל, נובעים ממציאות הדרך  ן כי המפגעים(, ניתן להבי158עמ'  הליטורגייה,ויינפלד )

וסכנותיה, ולא מעצם המפגש עם אלוהים )או שליחיו(, מפגש שנועד אולי דווקא לצורך שמירתו והגנתו של היוצא 

 –לדרך. היתרון שבהבנת הפגיעה בדרכו של ויינפלד, טמון בהתאמתו למציאות המעשית הנגזרת מן היציאה לדרך 

מציאות של סכנות ופגיעות אובייקטיביות. מאידך, חסרונה של הבנה זו טמון באי התאמתה לתיאורי הסכנות 

ולא לסטות  –הספציפיות המופיעים לאורך הסיפורים. במילים אחרות, אם אנו רוצים להישאר צמודים לטקסט 

נו מחוייבים להבין את הפגיעה א –לפרשנות שאינה תואמת את הטקסט, כי אם תואמת את הכרתנו את המציאות 

כתוצאה של המפגש עם האלוהות ולא כתוצאה מסכנות הדרך האובייקטיביות. ביטוי נוסף לעוצמת ההתגלות 
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בחלק מהסיפורים הפגיעה מהות הפגיעה ומשמעותה. ל בהתייחסעשוי להעמיק את הבנתנו  זו,

יש  ,בהתאם לכך. כ'אות' מתוארת אף ובחלק היא ,קשורה בקשר ישיר או עקיף למקום ה'מילה'

  175הבין את הפגיעה הגופנית כחותם המוטבע בגוף.ל

  176יות להיות שתי משמעויות מקבילות:לחותם זה עשו

"הנימול מקריב חלק מגופו כדי להינצל מן הפורענות המתרגשת לבוא על כל גופו" כהגדרתו של . 1

  177ליכט;

  178.ב בדרךלצורך הטלת מורא על האויב האור ,חוויית המפגש עם אלוהים חותם זה משמר את. 2

 

כפי שאלו משתקפים בסיפורי גופני' ה'חותם ה נעמוד על היבטיו השונים שלבשורות הבאות 

 :היציאה לדרך במקרא

"ויהי בדרך  - ציפורה את עורלת בנה בתגובה לתיאורכורתת  פור שיבתו של משה למצריםבסי .א

להתפרש, ולו  ,אולי ,במלון ויפגשהו ה' ויבקש המיתו" )שמ' ד, כד(. סיפור סתום זה עשוי

                                                                                                                                            
הפגיעה בטבע המתרחשים במסגרתה. פגיעה זו מתבטאת ברעידות אדמה, סערות וכדומה,  האלוהית, מופיע בתיאורי

תיאורי התאופניה ל טז. לדיון במוטיב זה, ובהשוואתו-ה; ותה' יח, ח-דיח; שופ' ה, -למשל בשמ' יט, טזכפי שמתואר 

  .(90 – 73עמ'  תיאופניה,ראה ירמיאס ) מקראיים מהמזרח הקדום,-טקסטים חוץב
175

(, שטוענת כי "כל מסע 126 – 124עמ'  התבוננות,ידי יערי )-פרשנות מרתקת למוטיב הפגיעה הגופנית מובאת על  

הגיאוגרפית. אך -סע זה הוא קודם כל מפגש עם מקומות רבים ושונים ברמה הקונקרטיתמתרחש בכמה רמות... מ

פסיכולוגי אפשרי". בהמשך היא מקבילה את המסע לטקסי חניכה )טקסי -הוא גם בבחינת סיטואציה של שינוי נפשי

ה לאתר מקודש, מעבר(, ובהתאם לכך מגדירה את חמשת השלבים הקריטיים: עזיבת המקום )בו נולד החניך, ופריש

מיסתורי ומעורר פחד(; עמידה במבחנים; קבלת הסוד )הנורמות הדתיות והערכיות(; פציעה גופנית או הטבעת סימן 

פיזי )כגון מילת העורלה(; ולבסוף שיבה אל הקבוצה. היא אף מדגימה טענה זו באמצעות סיפוריהם של אברהם, 

ונים המוצגים לאורך העבודה, במיוחד בהתייחס להגעת הגיבור יעקב ומשה. גישה זו מציעה רובד ספרותי נוסף לדי

לאתר המקודש, למפגשו עם האל )לצורך 'קבלת הסוד'(, לפגיעתו הגופנית, ולמרכיב השיבה לביתו. והשווה ואן חנפ 

 (.25 – 15עמ'  טקסי מעבר,)
176

ר לסיפורים הנדונים רבים עסקו בשאלת משמעותה של ברית המילה, כשלצד שתי המשמעויות המוצעות בהקש  

במסגרת העבודה, מקובל להתייחס למילה: גם כסימן שנועד לבטא את הברית עם אלוהים ואת ההשתייכות לקהילה 

"...אם תהיו כמנו, להמל לכם כל זכר... והיינו לעם  –היהודית, משמעות שמשתקפת למשל בדבריהם של בני יעקב 

אה; וגם כביטוי לקדושה )וכן הקדשה( ולטהרה, כפי שמשתקף בציווי יז(, ומיוחסת לתקופת הגלות והל-אחד" )לד, יד

 ,449עמ'  שמות,נ(. וראה דיון בעניין אצל הוטמן )-ומלתה אתו, אז יאכל בו" )שמ' יב, מג"זאת חקת הפסח: ... –

 (.38 – 33עמ'  מעברים,( וגולדברג )33ובביליוגרפיה המובאת בהערה 
177

( בשם 'מלאך הפנים' בספר 211עמ'  ברית מילה,ידי פידלר )-רוח דומה מובאים על(. דברים ב899טור  מילה,ליכט )  

"המילה היא מעין סימן קניין המציין את שייכותו של הנימול לאלוהים... האל שקידש את ישראל בברית  –היובלים 

ו ורוחותיו ומיד כל זו לא המשיל בו 'כל מלאך או רוח, כי הוא לבדו שולט בהם והוא ישמרם וידרשם מיד כל מלאכי

 (".32כוחותיו למען ישמרם ויברכם ויהיו לו והוא יהיה להם מעתה ועד עולם' )יובלים טו 
178

גם את קרינת עור פניו של משה "ברדתו מן ההר" )שמ' לד, כט( יש אולי לראות כחותם שנשאר בגופו כתוצאה   

"וייראו מגשת  -רון ועל בני ישראל כפי שכתוב מהדיבור עם אלוהים והשהייה במחיצתו. חותם זה מטיל מורא על אה

 אליו" )שם, ל(.
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באופן חלקי, באמצעות הבנתנו כי יש להתייחס אליו כסיפור המעוצב בהתאם לדפוס סיפורי 

כביטוי למפגש עם  ,היציאה לדרך, בהם אנו מוצאים את החותם הגופני ואת מילת העורלה

להגנה ולהצלה  ,בסיפור זה ,שתמאפיין. ברור כי כריתת העורלה משמ וטיבאלוהים וכמ

  179;שה או של בנושל מ ממוות:

 בסיפור בריחתה למדבר, מכילה הבטחה כללית לזרע והבטחה ,סצנת ההתגלות להגר .ב

"הנך הרה וילדת בן וקראת שמו ישמעאל" )טז, יא(. את לידתו של ישמעאל יש  - ספציפית

 –להבין כהמשך ישיר להבטחת המלאך וכביטוי למימושה. בסמיכות מלאה לתיאור לידתו 

ה' מתגלה  -שכן שלוש עשרה שנה מפרידים בין שני העניינים  ,ת בזמןלמרות חוסר הסמיכו

ת ברית ביני וביניכם" )יז, והיה לאו "המול לכם כל זכר... - לאברהם ובין השאר מצווה אותו

 לדבר אתו... ויכל" -, כפי שמודגש ידי אברהם מיד בסיום ההתגלות-מבוצע עלזה ציווי  יא(.-י

 ,כג(. הביצוע המיידי מודגש-את בשר ערלתם )שם, כב וימל ..אברהם את ישמעאל בנו. ויקח

בעצם " - כאשר דבר אתו אלהים" )שם, כג(, ושוב בעצם היום הזה" - בתיאור ,פעמיים נוספות

במסגרת סיפור  אינה מתוארת מילת הבשרנמול אברהם וישמעאל בנו" )שם, כו(.  היום הזה

ויחד עם זאת  י על סבירותה של הצעה זו,, עובדה שמערערת באופן משמעותבריחתה של הגר

ושמא גם הדגשת הביצוע המיידי שמזכיר את הבהילות שאנו חשים בה  180,פרשיותסמיכות ה

ידי ציפורה, עשויות להצביע על החיבור שבין בריחת -בקוראנו את סיפור כריתת העורלה על

  181ו;הגר ולידת ישמעאל ובין מילת בשר עורלת

                                                 
179

סיפור זה מבהיר את הקושי הקיים בזיהוי סיבת הפגיעה הגופנית, שכן מתוך הפסוקים שקדמו לאירוע במלון   

כג(, ניתן להבין כי לכריתת העורלה יש תפקיד בהטלת מורא על האויב )פרעה( הממאן לשלח את ישראל; בעוד -)כא

כו(, משתמע כי כריתת העורלה משמשת להצלה מפגיעה חמורה -תוך הפסוקים המתארים את האירוע עצמו )כדשמ

( חוסר 435( שדן בהרחבה בקשיים העולים מן הסיפור, וביניהם )בעמ' 449 – 432עמ'  שמות,יותר. וראה הוטמן )

 וא מבקש לעשות כן?הבהירות בהתייחס לשאלות: את מי מבקש ה' להמית? ועוד יותר מכך: מדוע ה
180

 399עמ'  פרשנות מקראית,על מקומה של תופעת 'סמיכות הפרשיות' בהבנת הטקסט ומשמעויותיו, ראה פישביין )  

 והלאה(.   169, 3בייחוד עמ'  סדר למקרא,( וגוטליב )511 – 509עמ'  סמיכות,(, זקוביץ )407 –
181

סיים במקורו את סיפור בריחת הגר ולידת  כז(-ז, כגשר לשער, ולא יותר מכך, כי תיאור כריתת העורלה )יאפ  

לתיאור כריתת הערלה  כב(-)שם, א ישמעאל. בשלב מאוחר יותר, הוקדם הציווי לאברהם והבשורה על הולדת יצחק

בפועל, כדי להכליל גם את יצחק וצאצאיו בברית זו. בכך יש אולי כדי להסביר את הקושי שבהכפלת בשורת לידתו של 

..." )יז, יט(, בןילדת לך  שרה אשתך"ויאמר אלהים אבל  -( 120עמ'  בראשית,גם רופ ) ות שמצביע עליה, כפיליצחק

" )יח, י(. במחקר הדיאכרוני, מקובל להפריד לשרה אשתך בןחיה והנה  "ויאמר שוב אשוב אליך כעת - שוב ולאחר מכן

כפי שמחלק למשל דרייבר  -)פרק יח(  J -)פרק יז( ו Pבדרך כלל למקורות  -את שתי בשורות הלידה למקורות 

והלאה(. ניתן להציע, בהתאם להשערה זו, כי בשורת לידתו של יצחק הופיעה לראשונה בפיהם של  188עמ'  בראשית,)

האנשים )המלאכים( בפרק יח, ורק בשלב מאוחר יותר הוספה בשורת הלידה )מפיו של אלוהים( בפרק יז, כדי למנוע 

 מיוחסת באופן בסיסי דווקא לישמעאל.   –שהוא טקס יהודי כה משמעותי  –ילה את הרושם כי ברית המ
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, הליכתם בדרך תוך הדגשתידי יהושע מוסבר -מילת בני ישראל על גם סיפור ,באופן מעניין .ג

הלכו בני ישראל  בצאתם ממצרים... בדרך בצאתם ממצרים... בדרך..." – מתוארכפי ש

 ,בין מילת בני ישראלובין הדרך  ,ח(. קשר זה-" )יהו' ה, בבדרךלא מלו אותם  כי במדבר...

 סיפור המילה.פור הכולל שבתוכו נמצאת סצנת אינו ברור דיו בסיפור, אולם יש לשים לב לסי

ויבאו עד  מהשטיםיסעו "ו -נאמר המסע מהשיטים לירדן ומשם לגלגל, כפי ש זה מתאר את

ד, יט(. במסגרת סיפור  " )שםבגלגלויחנו  עלו מן הירדן...והעם " – ג, א( ובהמשך " )שםהירדן

.כראתכם את ארון ברית ה' ".. - מתואר הליווי האלוהי באמצעות ארון הברית ,מסע זה

למען אשר תדעו את הדרך אשר תלכו  ואתם תסעו ממקומכם והלכתם אחריו... אלהיכם...

ד(. נס חציית הירדן ייזכר לדורות בזכות הקמת שתים עשרה האבנים, והוא -ג, ג שםבה" )

המשך  182ד, כד(. שםכי חזקה היא" ) יד ה'"למען דעת כל עמי הארץ את  - מסתיים באמירה

ה, א(, ומיד  וימס לבבם..." )שם "ויהי כשמע כל מלכי האמרי... - הסיפור פותח במילים

בסמוך מופיע הציווי על המילה. נראה כי את סיפור המילה יש לראות כסצנה המסיימת את 

בדמיון מסוים  –וכהמשך לתיאור חששם של מלכי הכנעני. המילה  ,סיפור המסע לגלגל

מופיעה בסיפור זה כחותם  -להיות "אות בקרבכם" )שם, ד, ו( לשתים עשרה האבנים שנועדו 

לסייע להם גם כדי בדרך ו הליווי האלוהילשמר את חוויית גם כדי  ,אולי ,לבני ישראל שנועד

  183בהטלת מורא על עמי כנען;

או כתחליף לפגיעה  :משמשש כו של יעקב יש להבין כחותם גופניגם את פגיעת המלאך ביר .ד

 יםיבלצורך הטלת מורא על האומהמפגש עם אלוהים, או  ,בהכרח ,רתהנגזחמורה יותר 

                                                 
182

על כל  יד אלהינו" -במקומות נוספים מופיעה ידו של ה' כביטוי לעזרתו בדרך: בדבריו של עזרא לפני המסע   

ל הדרך" )שם, לא(; היתה עלינו ויצילנו מכף אויב ואורב ע ויד אלהינו" -מבקשיו לטובה" )עז' ח, כב(, ולאחר המסע 

 אצל ויינפלד,לעשות עמכם רע" )לא, כט(, וכפי שטוענים כהן וויינפלד ) לאל ידי"יש  -ואולי גם בדבריו של לבן 

( שמשמעו: אל המגן האישי". וראה בעניין ilu īdu) il idu( כי ביטוי זה "אינו אלא הביטוי האכדי 186עמ'  בראשית,

 (. 54 – 31עמ'  למשמעותו,( ומלול ודור )112עמ'  מיעקב לישראל,זה ויסמן )
183

המשך ישיר לעניין ברית המילה, בהתאם לציווי את עשיית הפסח, המופיעה מיד לאחר ברית המילה, ניתן להבין כ  

"וכל ערל לא יאכל בו" )שמ' יב, מח(. יחד עם זאת, נראה כי מקורו של קרבן הפסח מושתת על פעולת  –ה' את משה 

"ואמרתם זבח פסח הוא  –אלוהית, כפי שמשתמע מהתשובה שבני ישראל אמורים לענות לבניהם השמירה וההגנה ה

לה', אשר פסח על בתי בני ישראל... ואת בתינו הציל" )שם, כז(. זוהי בוודאי משמעותו של הפסוק לפי תה"ש, הפש' 

סח כביטוי לשמירה של ה' על (. הבנת המשמעות היסודית של חג הפ182עמ' , תרגום השבעיםוהוולג', וראה וברז )

(. בהתאם לכך, 46עמ'  פולחן,( וקראוס )574 – 573עמ'  ג,-תולדות אידי רבים, ביניהם קויפמן )-ישראל, מובאת על

 –העומדת בבסיסה של חגיגת הפסח, והנדרשת במיוחד בשעת היציאה למסע  –יתכן כי השמירה וההגנה האלוהית 

אור כניסתם של בני ישראל לארץ. מעניין כי עשיית הפסח מופיעה פעמיים מסבירה את תיאור עשייתו במסגרת תי

-נוספות בהקשר לשיבה לארץ: פסח מצרים אשר נעשה בסמוך ליציאה ממצרים בדרך לכנען; ופסח עזרא הנעשה על

שלים ידי "השבים מהגולה" )עז' ו, כא( לאחר הגעתם לירושלים. כמו כן, יש לתהות לגבי תאריך היציאה למסע לירו

 כך למועד החג.    -"בשנים עשר לחדש הראשון" )פס' לא(, הסמוך כל –בעזרא ח 
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כריתת עורלתו של כביטוי ממשי ל, יתכן שאת תיאור הפגיעה בירך יש להבין יתר על כן. בדרך

, כפי שניתן למצוא הזכרי יעקב, כאשר המילה 'ירך' משמשת כלשון נקייה לתיאור איבר המין

בהמשך דרכו של יעקב,  סיפור שכם, המופיע גםיש לשים לב לעובדה ש 184בטקסטים רבים.

, לחציית הירדן אצל אם כן ,נסוב סביב עניין מילת הזכרים. חציית הנחל אצל יעקב מקבילה

החותם הגופני תיאור החותם בגופו של היוצא לדרך. מסתיימות ב ,שתיהן ,אשר יהושע

את חותמו הגופני של בסיפור יהושע הוא כריתת עורלתם של הזכרים, כפי שניתן להבין גם 

איש בין האת סיפור המפגש בין יהושע לגם לראות  יתכן שעלינו להשוואה זו, בהמשך. יעקב

כי אם גם  ,לא רק לסיפור משה בסנה, העומד לנגדו "וחרבו שלופה בידו" )יהו' ה, יג( כמקביל

 (האל שליחהאיש )עם  (המצוי בדרך)של הגיבור  במעבר יבוק. המפגש למאבק יעקב עם האיש

להגנתם ולהטלת מוראם על יושבי  ,בשני הסיפורים ,קשורים אולי שנחתם בגופו והחותם

ו, א(  סגרת ומסגרת מפני בני ישראל" )שם"ויריחו  - יהושע בסיפור מורא המתואר גםהארץ, 

185"ויהי חתת אלהים על הערים אשר סביבותיהם" )לה, ה(; -יעקב  גם בסיפורו
 

לבלתי הכות אותו כל מצאו" )ד, טו(. סיפור  וישם ה' לקין אות" - רבסיפור גירושו של קין נאמ .ה

יציאה לדרך זה, חרף תמציתיותו, משמר את משמעותו של החותם הגופני כביטוי לשמירה 

 לא ניתן להבין את האות כפגיעה גופנית מצומצמת זההאלוהית ולהגנה מאויב. בסיפור 

יש להבין את האות בסיפורים , שכאמוריתכן, כפי ש שמהווה תחליף לפגיעה חמורה יותר

בדומה אות המושם באדם כביטוי לראייתו את אלוהים ואת כבודו, דוגמא נוספת לאחרים. 

ושמתי בהם "ובאו וראו את כבודי  - השני ישעיהו ו שלבדבריניתן למצוא לאות המושם לקין, 

  186יט(.-חוהגידו את כבודי בגוים" )סו, י ושלחתי מהם פליטים אל הגוים... אות

 

                                                 
184

בכף ירך  ויגע" -קבל חיזוק נוסף מהשוואת הביטויים עשוי להסבר זה  (.200 – 192עמ'  פחד יצחק,) ראה מלול  

 ותגע" - , אך הדומה בלשונוהשונה במשמעותו – בכף ירך יעקב" )פס' לב( עם הביטוי נגע"כי  -יעקב" )פס' כה(, וכן 

כאשר גם ה'רגל' משמשת לעתים כביטוי מיטונימי לאבר המין )הזכרי  ' ד, כה( המופיע בסיפור חתן דמים,לרגליו" )שמ

 .920עמ'  BDBאו הנקבי(, וראה 

185
א "והו -בלילה, במקום הלינה: בסיפור יעקב נאמר  –דמיון מסוים עולה גם בהתייחס לזמן ההתרחשות ומקומה   

בו הלילה...  תלינואשר  במלון"...והנחתם אותם  -כב(; בסיפור יהושע נאמר -בלילה ההוא... ויקם בלילה" )פס' כא לן

 " )שמ' ד, כד(.במלון"ויהי בדרך  -" )יהו' ד, ג, ח(; ואף בסיפור משה נאמר המלוןויעבירום עמם אל 
186

אינם סיפורי יציאה למלחמה, על אף שלעתים לאורך העבודה, נעשה ניסיון להתמקד בסיפורי יציאה לדרך ש  

נראה כי יש לכלול את שני הסוגים תחת אותה מסגרת. אולם חרף הבחנה זו, יתכן שיש לחפש אחר הקשר שבין מוטיב 

 המופיעה במסגרת )בדרך כלל הבן הבכור( מי ממשפחתו, לבין הקרבת 'קרבן אדם'בביוצא לדרך או  הגופנית הפגיעה

לא; מל"ב ג, כז; ובדמיון מסוים גם שמ"א יד, -גם במקרא )כגון שופ' יא, ל טיב שאנו מוצאיםהיציאה למלחמה, מו

, (41 – 40עמ'  יפתח,(, מרכוס )232 – 231עמ'  בראשית,קאסוטו ) אחרות. בנוגע למוטיב זה, ראהבתרבויות  מד( וגם

 (.24 – 3' עמ הבן האהוב,ולוונסון ) וההפניות המובאות שם( 181עמ'  נדרים,קרטלדג' )
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 קריאת שם )לארץ(:

"ויקרא יעקב שם המקום פניאל, כי  –את מוטיב קריאת השם )למקום(  ,אף היא ,סצנה זו מכילה

 ראיתי אלהים פנים אל פנים ותנצל נפשי" )פס' ל(.

באחד , שיש להקריאת השם, מעבר למשמעות האטיולוגית פעולת בדרך כלל אנו נוטים להבין את 

 ים: משני כיוונים אפשרי

 תפילתו; להיענות השמבטאת את הודאתו של הגיבור על  אמירה טקסיתכ .1

על  בעלותביטוי להשם משמשת כ כאשר קריאת, 'ברכת הארץ' ה שללהתקיימותכביטוי  .2

 המקום. 

על המקום, כאשר מיד לאחר קריאת  ובעלותלייחס ליעקב אמירה שמבטאת את קשה  במקרה זה

כי אם מקום  ,חנייהפנואל" )פס' לא(. פנואל אינו מקום את  עבר"...כאשר  –נאמר  םשם המקו

 ותנצל"... –במילים  'פניאל' את משמעות השם סבירהעובדה שיעקב ממעבר בלבד. יתר על כן, גם 

. הודאה זו ממוקדת בעלותלה כביטוי להודאה ולא כביטוי ל, תומכת בהבנת הפעונפשי" )פס' ל(

נא  הצילני" – תפילתועם זאת, רומזת גם להתגשמות  ת המפגש עם אלוהים, ויחדבהצלה מפני סכנ

  .מיד עשו" )לב, יא( מיד אחי

 

"על כן לא  – הקביעה לדורותא באמצעות וניתן ביטוי נוסף להתגשמות תפילתו, וה זובסצנה 

 במינוח שישמש אותנו בהמשך: או -לדורות  יאכלו בני ישראל את גיד הנשה..." )פס' לב(. הקביעה

 187ר כפי שמוצג לאורך העבודה.מופיעה ברבים מסיפורי הז'אנ - ותלדור זיכרוןה

 

 המשך המסע )לג, יז(

 –כמקובל, בתיאור המשך המסע  ,ייםמסת תאר את מסעו של יעקב מחרן לכנעןמפור הסיה-תת

 "ויעקב נסע סכתה". 

 

 קריאת שם )לארץ(:

 מתכווןשם כי יעקב את הרו תיוצר 188,שם קריאת שם המקום, ובייחוד לאחר תיאור בניית הבית

מבחינה זו, דומה הגעתו של יעקב לסוכות )בסיפור היציאה מחרן( להגעתו  189להשתקע במקום.

                                                 
187

 .200 – 199לדיון נרחב במוטיב זה, ראה עמ'   
188

 ( התייחסנו למשמעות הסימבולית שיש לבית מנקודת מבטו של הנודד בדרכים.31הערה  81למעלה )בעמ'   
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כי יציאתו לדרך של  ,לכאורה ,ניתן להבין(. בשני הסיפורים פדן ארםלשכם )בסיפור היציאה מ

לבית לשוב בית אל וב לקיים את נדרועה מרצונו לעזוב את בית לבן, יותר מאשר מרצונו ביעקב נ

 ,לקום ולעלות "בית אל" )לה, א( ולצאת אביו. לאור זאת, ברור מדוע אלוהים נדרש לחזור ולזרזו

להבנה נציע הסבר חלופי , אלוהי זה בציווי , במסגרת הדיוןביחידה הבאה למסע נוסף. ,למעשה

   ביקורתית )כלפי יעקב( זו.

 

 שאנו מייחסים למוטיב קריאת השם:ות השונביטוי לשתי המשמעויות  , אם כן,בסיפור זה ניתן

 לתו )פניאל(; יכביטוי להודאתו של הגיבור על היענות תפ .1

ברכת התגשמות מרכיב המקום, בעלות שמשמשת כסמל ל לבעלותו של הגיבור על וכביטוי .2

  )סוכות(. הארץ

 

 (; לז, אכט-לה, אבר' ) השיבה לכנען :4ד

 :חלוקה למרכיבים – אביולבית  שיבהה בעקבותיהו ,בית אלל השיבסיפור ה

 סגירת סיפור הבריחה חרנה; ח:-אלה, 

 סגירת סיפור היציאה פדנה ארם; :כ-טלה, 

 המשך המסע וההגעה לבית אביו בחברון; כט:-כאלה, 

 190.ישיבת יעקב בארץ כנען :לז, א

 

 

 

                                                                                                                                            
189

( שמצביע על עניין זה, ואף לומד מכך על כשלונו של יעקב, הדומה לאופן שבו 313 – 312עמ'  בראשית,ראה תומס )  

בבית לבן וכן לפני המפגש עם  -ו בחיינו היומיומיים נוטים להיכשל לטענתו. שהרי בשעה שיעקב נתון היה בצרה גם אנ

יעקב שוכח את  –לאחר שהצרה חלפה  –הוא זכר את אלוהים ואת הנדר שהוא נדר לו, אולם עכשיו  –עשיו אחיו 

 הבטחותיו לאלוהים.
190

, כי אם כמעין נספח המכיל אוסף של סיפור יעקבבמקורי  סט שאינו)המצוי בתווך( ניתן לראות כטק את פרק ל"ו  

( אף 375עמ'  בראשית,גונקל )(. 429 - 428עמ'  בראשית,סקינר )יחידות העוסקות בעשיו, בחורי ובאדום, כפי שמציין 

הסטנדרטי, שאליו יש לשייך למשל את היחידה המסיימת את פרק לה. את  Pמזהה אותו כמקור נפרד ממקור 

יש שרואים כהמשכו וכסיומו של פרק ל"ו )המתאר  -( 1ב-המתאר את תולדותיו של יעקב )פס' א -אשיתו של פרק לז ר

 –והלאה(. אנו, לעומת זאת, נוטים לראות פסוקים אלו  276עמ'  בראשית,את תולדותיו של עשיו(, כך למשל שפייזר )

רק לה, וממילא כסיומו של סיפור יעקב )סיפור מסעו כהמשך ישיר של פ –המתארים את ישיבתו של יעקב בבית אביו 

(, גם לצורך פתיחתו של 1ב-לבית לבן ושיבתו לבית אביו(. עורך הספר, שביקש 'להשתמש' בפסוקי סיום אלו )לז, א

סיפור יוסף, נאלץ להכניס את ה'נספח' )העוסק בעשיו, בחורי ובאדום( בין תיאור הגעתו של יעקב "אל יצחק אביו" 

 ז( לבין תיאור ישיבתו "בארץ מגורי אביו" )לז, א(. )לה, כ
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 191ח(-אלה, ר הבריחה חרנה )סגירת סיפו :I 4ד

 ניע את המשך העלילה:( כרכיב המביציאתו מבית אביו) 'תפילת הדרך'

גם מבחינת ר שיעקב נודר שם, בפסוקים אלו יש הד ברור לסיפור ההתגלות בבית אל ולנד

דו וגם מבחינת קיום הנדר מצי ,של תנאי הנדר מצידו של אלוהיםהתקיימותם, החלקית לפחות, 

 של יעקב.

 

 התגשמות התפילה:

 בדרך עמדי"ויהי  - בדברי יעקב ,ובןכמ ,לראותאת התגשמות התנאי העוסק בליווי האלוהי אפשר 

ושמרני  עמדי"אם יהיה אלהים  - המנוסחים בצורה זהה למילותיו בנדרו )פס' ג( "אשר הלכתי

יעקב, גם האופן  ו שלבפי מושמיםה ,אולם מעבר לדברים אלו 192" )כח, כ(.הולךאנכי  בדרך אשר

 מדגיש את -ווי האלוהי ינו פועל עד לקבלת הציכמי שא - יעקב ת התנהגותו שלשבו מתואר

 יעקב את אלוהים כאלוהיו מאידך. ואת קבלתו המלאה של ,הליווי האלוהי מחד עוצמתו של

א, שם יעקב אינו פועל עד לקבלת בפרק ל מבית לבן היציאה המחבר עורך השוואה בין תיאור

"אנכי  - ולנשי מתיאור חלומו מתברר גם, ג( וכפי שלאארץ אבותיך" ) שוב אל" - הציווי האלוהי

"ויאמר  - בפרקנולבית אל  השיבה לבין תיאור 193," )שם, יג(ושוב צא... קוםעתה  האל בית אל...

 ..." )פס' א(. קוםאלהים אל יעקב 

יזום בעצמו יכפי שראוי היה כי  ,יזום בעצמו את שיבתו לארצוייכולנו להניח כי ראוי היה שיעקב 

מכוון חר בוהמחבר בהנחת המחבר שונה. נראה כי  אולם 194את עלייתו לבית אל לצורך קיום נדרו,

 כמסעות לצורך הצגת מסעותיו של יעקביעקב, כי אם  לצורך מתן ביקורת עללא  ,דרך זוב

 אופן שבו מוצגים מסעותיהם של בני ישראל במדבראותו דיוק בב פי ה'.-: עלשמאופיינים בהיותם

 ט, יח(. יחנו" )במ'  ועל פי ה' ,יסעו בני ישראל על פי ה'" -

 

 

 

                                                 
191

הסיפורים, כפי שמדגיש בכותרתה של כל אחת -עושה רושם כי המחבר 'מזמין' אותנו לחלק את הפרק לשני תתי  

" )לה, ט( ביחידה מפדן ארם)לחרן( מפני עשיו אחיך" )פס' א( ביחידה הראשונה; "בבאו  בברחךמשתי היחידות: "

 השנייה. 
192

 (.232עמ'  בראשית,על זהות הנוסח כביטוי להתגשמות הנדר, עמד כבר פוקלמן )  
193

ניתן להבחין כי גם בז'אנר שאנו עוסקים בו וגם בסיפורי 'הגיבור הבורח', קודמים ציווי אלוהי או פעולה אלוהית   

 (.  83עמ'  סיפורי יעקב,לשיבתו של הגיבור לארצו. ראה בעניין זה ברטל )
194

 . 189(, ראה בעמ' הקודם בהערה 313 – 312עמ'  בראשית,ן, כאמור, תומס )כפי שטוע  
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 מהות הליווי  האלוהי

את הפסוקים המסיימים ידי קרי-על ,טוב יותר ,פי ה' אפשר להבין-על חנייהאת מהות הנסיעה וה

ובהעלות הענן מעל המשכן  "ויכס הענן את אהל מועד וכבוד ה' מלא את המשכן... -את ספר שמות 

לעיני כל בית ישראל בכל  ,בו כי ענן ה' על המשכן יומם ואש תהיה לילה יסעו בני ישראל...

בלשון פסוקים  ,או ובעת מנוכחותו הפיזית של ה' במסעפי ה' נ-לח(. הנסיעה על-מסעיהם" )מ, לד

 במשכן השוכן בקרב המחנה.  'כבוד ה''מנוכחות  ,אלו

של היוצאים לדרך, מבקש להבהיר כי  טיפוס-במסגרת בחירתו ביעקב כאב ,מחבר הסיפורים

נוכחות פיזית זו  רך נובעת מנוכחותו הפיזית של אלוהים בקרב המחנה.השמירה האלוהית בד

"כי ה' אלהיך  - בתיאורו את היציאה למלחמה ,ידי מחבר ספר דברים-מתוארת באותו האופן על

 והיה מחניך קדוש" )כג, טו(.  ,להצילך ולתת איביך לפניך מתהלך בקרב מחנך

ותו הפיזית של אלוהים למעלה, מצביעה על הימצאגם הסכנה הנובעת מהליווי האלוהי, כפי שנדון 

פן אכלך בדרך"  ...בקרבך"כי לא אעלה  - דברי ה' למשה ,לדוגמא ,כפי שמנוסחים בקרב המחנה

 )שמ' לג, ג(.

 : במספר דרכים מדגיש את קיומו הפיזי של הליווי האלוהי,המחבר 

 נדרו שלואת  ,"מךע"הנה אנכי  - אלוהים הבטחתו שלהלשון שבה משתמש כדי לנסח את  .1

 "; עמדי"והיה אלהים  - יעקב

)לא, ג, יג;  'שוב, קום, צא' – עד לקבלת ציווי אלוהי מפורש ,לועהאופן שבו נמנע יעקב מלפ .2

 ; פי ה'', הנוכח )הוא או כבודו( בקרב המחנה-המדגיש את נסיעתו 'על - לה, א(

 –המסע  כו שללכל אור - שמופיעים אלוהים להצלחתו של יעקב פת שלטוהסיוע והדאגה השו .3

 הצלתו מלבןו ברכת ה' את לבן בגללודרך  195גלילת האבן הגדולה מעל פי הבאר,בהחל 

 196., וכלה ב"חתת אלהים על הערים אשר סביבותיהם" )פס' ה(מעשיוו

                                                 
ניתן להתייחס לתיאור גלילת האבן, כתיאור שנועד לבטא את גבורתו של יעקב, בדומה לתיאור מסעו של אידרימי  195

ו של אידרימי, להמחיש את גבורת –( 2427עמ'  אוטוביוגרפיות,לפי הבנתו של גרינשטיין ) –במדבר )הסורי(, שנועד 

אשר מצליח לעבור את הדרך הארוכה והמסוכנת. מאידך, מיקומו של התיאור, במסגרת המשך המסע, המתרחש 

"והנה אנכי עמך" )כח, טו(, עשוי להצביע על מגמה אחרת: המחשת קיומו של  -לאחר סצנת ההתגלות וההבטחה 

בן לדור בכפיפה אחת, ואולי אף לשקף את שני הליווי האלוהי והצגת משמעויותיו. שתי הפרשנויות עשויות כמו

בו ניתן משקל לגבורתה של הדמות; ו'היציאה לדרך'  -הז'אנרים המקבילים העומדים ברקע הסיפור: 'הגיבור הבורח' 

  בו ניתן משקל לליווי האלוהי שהדמות זוכה לקבל. -

196
 -רישתה של רחל )מיעקב במקום מאלוהים( שיעקב זוכה לו, הוביל לד -כך -המוחשי כל -יתכן כי הליווי האלוהי   

"התחת אלהים אנכי?" )שם, ב( יש  -"הבה לי בנים" )ל, א(. בהמשך לכך, את המילה 'תחת' שבתשובתו של יעקב 

"איש תחת גפנו  -"עין תחת עין", שמ' כא, כד( ולא במשמעות של 'מתחת' )כמו  -להבין במשמעות של 'במקום' )כמו 

 –"אל תיראו, כי התחת אלהים אני" )נ, יט(  -ה(. גם משמעות אמירתו של יוסף לאחיו  ותחת תאנתו", מל"א ה,
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 –למקום  תכמתייחס ,"מחנה אלהים זה" )לב, ב( - של יעקב אמירתו הסתומהלמעלה פירשנו את 

שהם מחנה אלוהים. פרשנות זו התבססה גם על הלשון  –לא למלאכים שהוא מחנה אלוהים, ו

 'אלו' )ברבים(.  -ולא "זה" )ביחיד(  -שבה מסיים יעקב את אמירתו 

עשויה להוסיף ותו הפיזית של אלוהים בקרב מחנהו, כי יעקב זוכה להימצאהטענה המוצגת כאן, 

הוא  ,את המלאכים הפוגעים בוקב יעכאשר רואה  .מחנייםב אמירתו של יעקבמימד נוסף להבנת 

יעקב לאור זאת, משתמש  כי אם "מחנה אלהים". 'מחנה סתם'אומר על מחנהו שלו כי אינו 

המתייחסת  –במילה 'אלו' )ברבים  ( ולאשלו למחנהו תהמתייחס –במילה "זה" )ביחיד 

 :פיה-על של מחבר ספר דברים, תו של יעקב, לפי פרשנות זו, מקבילה לגישתואמיר למלאכים(.

 הופכת את מחניך להיות "קדוש" )שם(. ,העובדה שאלוהים "מתהלך בקרב מחנך" )כג, טו(

 

כדי ליצור הקבלה עם  ,אולי ,מופיע ,דרךל תה כליווי פיזישרחל לוקחת אי ,גם סיפור התרפים

אלוהים.  הימצאותו שלבשל  ,תרפיםהימצאותם של הליוויו האלוהי של יעקב. יעקב אינו נדרש ל

 של התרפים.  יםליוויעל רא ברור כי ליוויו של אלוהים עדיף לקו

, הקורא נדרש להנגיד בין כוחם של "אלהי הנכר ח, שאנו דנים בהם כאן-א יתכן כי גם בפסוקים

אשר בתככם" )פס' ב( לבין כוחו של אלוהים אשר מפיל את חיתתו "על הערים אשר סביבותיהם" 

 ,למעשה ,םיהז ר לו, כי אלוהי הניכר אשר בתוככםורך לומ)פס' ה(. הקורא מבין, גם מבלי שיש צ

 אלוהי הערים אשר סביבותיהם. ל

יחד עם . תפיסה אנתרופומורפית ,בוודאי ,היא ב המחנהתפיסת אלוהים כמלווה פיזי המצוי בקר

היא מייצגת צעד התפתחותי משמעותי  ,ושל אלוהי הניכר התרפים ים שלבהשוואה לליווי ,זאת

 כחסר גוף וכבלתי ניתן להגשמה.  -מופשטת של האל  לקראת תפיסה

 

 קיום הנדר:

: ליווי אלוהי ושמירה בדרך; דאגה הגיונימשלושה תנאים שמסודרים לפי סדר  מורכבנדר יעקב 

 הביתה.בשלום לחם ובגד; והשבה  –לצרכים שוטפים 

הגיוני לביצוע: לפי סדר  ,אף הם ,שמסודרים , לשלושה חלקיםאאף הי ,תנדר מחולקההתחייבות ב

 .)מן הסתם באמצעות בית זה(אלוהים; בניית בית לאלוהים; ומתן מעשר לקבלת ה' 

                                                                                                                                            
יוסף אומר בלשון  –תשתנה בהתאם לשתי פרשנויות שונות אלו. אם המילה 'תחת' מתפרשת במשמעות של 'במקום' 

ף אומר בלשון יוס –שאלה: האם אני במקום אלוהים שהוא "חשבה לטובה?" )שם, כ(; ואם במשמעות של 'מתחת' 

תחת'( בנוה"מ תומכת העובדה: כי הוא מתחת לאלוהים, ואלוהים "חשבה לטובה!". הופעתה של האות ה"א )'

 בפירוש הראשון, בעוד שחסרונה בתה"ש תומך בפירוש השני. 
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על אף שהנדר מתואר כנדר אחד, וגם ההתחייבות לקיומו מתוארת כהתחייבות אחת, עלינו  

  ידי ההקבלות הלשוניות שבין שניהם.-על –לבודד את הנדר ואת קיומו למרכיביהם 

 

 בטבלה שלהלן: םמרכיבי הנדר מוצגי

 כב( -2)כח, כא שלושת מרכיבי קיום הנדר  (1כא-)כח, כ שלושת תנאי הנדר 

 "לאלהים ה' לי והיה" .1 "עמדי יהיה אלהים אם" .1

 "אלהים ביתוהאבן...יהיה " .3 "לחם לאכל ובגד ללבש ונתן לי" .2

 "עשר אעשרנו לך תתן ליוכל אשר " .2 "אבי ביתושבתי בשלום אל " .3

     

 של כל אחד מהם בפני עצמו )והכרונולוגי( הגיונילפי הסדר ה ,אם כן ,ריםגם הנדר וגם קיומו מסוד

השוואת המרכיבים מלמדת כי יש להקביל את המרכיבים לפי התאמתם התוכני  ,ויחד עם זאת

יעקב מתחייב  - לפי סדר הופעתם: בתמורה להתגשמות התנאי הראשון ו דווקאוהלשוני ולא

יעקב מתחייב לקיום המרכיב  - מרכיב הראשון; בתמורה להתגשמות התנאי השנילקיום ה

 יעקב מתחייב לקיום המרכיב השני.  - השלישי; ובתמורה להתגשמות התנאי השלישי

 

 ,רמזים שונים לקיום הנדר , לזהות לאורך החטיבה הסיפוריתלכאורה ,על אף שניתן יש שטענו כי

עובדה זו  עשויה  197.ור מפורש לקיום זהתיא ,למעשה ,ןאי כפי שהודגם ביחידות הקודמות,

כתוספת משנית לסיפור  -כב( -הפסוקים המתארים את אמירת הנדר )כח, כ לראייתלהוביל 

  198.המקוריההתגלות 

 

  ניתן להציע כמה חיזוקים לטענה זו:

קריאת שם בפסוק יט, המתאר את של הסיפור  לאחר סיומו הטבעי -מיקומו של הנדר  .1

 ; המקום

                                                 
197

דינה  ידי יעקב, ואף טוען כי יש מבעלי המדרש שסברו כי-( שעוסק בשאלת קיום הנדר על22עמ'  דינה,ראה ציפור )  

נאנסה בשל חטאו של יעקב הדוחה לשלם את נדרו. בהתייחס לשאלת קיום הנדר, מעניינת ההשוואה למתואר בעלילת 

כרת מאוגרית. בקשותיו של כרת, בדומה ליעקב, התגשמו במלואן, ואף על פי כן הוא נמנע מלשלם את נדרו. ראה 

התיאור המקראי  ו שלהעדריש לציין כי  (.18ג/-11' ג/עמ כרת,( ויולזרי )11 – 9עמ'  כרת,בעניין זה גרינשטיין )

וספר  י(-ל; לב, א-מקראיים, ביניהם: ספר היובלים )לא, א, ג, כד-בהתייחס לתשלום הנדר, הושלם במקורות בתר

  (.74, 68עמ'  היובלים,צוואת לוי )היווני(, וראה בעניין זה שוורץ )
198

 יעקב,רנדטורף )ו (174 – 172עמ'  יעקב,(, אוטו )52 – 42עמ'  נדר,)ריכטר (, 202עמ'  בראשית,וסטרמן )כך למשל   

 . (514 – 512עמ' 
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  199סגנוני של הסיפור;מבנה האי התאמתו ל -במילים אחרות  - או בידודו הצורני של הנדר .2

י עמך..." "והנה אנכ -ליעקב  ה' יו שלתוהבטחשבין  נית והלשונית,כוהת ,מיותרתההכפילות  .3

  200כא(;-יהיה אלהים עמדי..." )שם, כ "אם - התנאים שיעקב מציין בנדרובין ל)כח, טו( 

"והיה ה' לי לאלהים" )שם(, ממנה משתמע כי  - אמירתו התמוהה של יעקבעצם  אףואולי  .4

  201לא יהיה לו ה' לאלוהים. - אילו לא יתגשמו תנאי הנדר

 

קשה להתעלם , הנדר הוא משני לתיאור ההתגלות המקוריהטענה כי גם אם נכונה , מאידך

משוחחת ק כ"ח וח( מתייחסת לסצנת הנדר בפר-)פס' א הנדונה כאןמהעובדה שסצנת השיבה 

למידת לתנאים שהתנה ובהתאם בדיוק  ,בנדר ואת התחייבויותי )כאן( יעקב מקיים 202עמה.

 לאורך העלילה:  אלו תוארושכפי  ,התקיימות תנאיו

 203"והיה ה' לי לאלהים" )כח, כא(. - מקיים יעקב את תנאום, בהטמנתבהסרת אלוהי הניכר ו .1

באופן  מצהיריעקב , כפי שכה לו היה ליווי מלאהליווי שזקיום זה הוא קיום מלא, שהרי גם 

אין צורך בהתייחסות  ."ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי" )פס' ג( – וללא הסתייגויות משמעי-חד

ים 'וישחיתם עד היום הזה', או בספר היובל –, כפי שמתוארת בתה"ש ניכרשלילית לאלוהי ה

                                                 
199

 יעקב,(, אוטו )52 – 42עמ'  נדר,זוהי טענתם המרכזית של החוקרים הטוענים למשניותו של הנדר, כגון ריכטר )  

 (, שצויינו בהערה הקודמת.514 – 512עמ'  יעקב,( ורנדטורף )174 – 172עמ' 
200

ר את פסוקי הנדר, אלא עשוי 57ובהערה  115שי שעמדנו עליו למעלה, בעמ' קו   . קושי זה אינו 'מחייב' לאח 

להתיישב באמצעות 'סירוסו' של הסיפור כך שהנדר יופיע לפני הבטחותיו של אלוהים. ביטוי לכך נמצא בדבריו של ר' 

והנה אנכי עמך' והוא אומר 'אם יהיה אלהים "מסורסת היא הפרשה... שכבר הבטיחו הקב"ה ' –אייבו )בר"ר ע, ג( 

 עמדי' אתמהא". 
201

"והיה ה' לי לאלהים", כמרכיב האחרון בפרוטזיס ולא  –לאור קושי זה, יש שהציעו להבין את אמירתו של יעקב   

 – 75עמ'  בראשית,"והאבן הזאת אשר שמתי מצבה". כך פוקלמן ) –כראשיתו של האפודוזיס, הנפתח בהתחייבות 

לי לאלהים"  ה'"והיה  –(. אחרים טענו כי האמירה 181עמ'  התגלות,( וסברן )76עמ'  מהדורות הלילה,ליפטון ) (,77

עמדי", ולאור אי ההתאמה טענו לאיחורה  אלהיםאינה מתאימה להיות המשכו של הנדר הפותח בתנאי "אם יהיה 

( ורבים 519עמ'  יעקב,(, רנדטורף )107עמ'  וסף,סיפור י(, שמיט )379עמ'  בראשית,(. כך סקינר )2של פסוקית זו )כא

נוספים. יש לציין, בניגוד לגישות אלו, כי אמירתו של יעקב, שעניינה קבלת ה' לאלוהים, לא רק שאינה תמוהה אלא 

שהיא אף מאפיינת את סיפורי הז'אנר. כך נטען לאורך העבודה, ובייחוד בהתייחס לסיפוריהם של הגר ואבשלום. 

וממילא גם להבנת הנדר  –( במסגרת האפודוזיס, ויחד עם זאת להבנתה 2ובילה לשייוכה של הפסוקית )כאעובדה זו מ

 כמרכיב מרכזי בסיפור.   –כולו 
202

( מאמירתו 195עמ'  בראשית,על התייחסותה הישירה של הסצנה כאן אל סצנת ההתגלות בבית אל, לומד אלטר )  

חך מפני עשיו אחיך" )פס' א(. אמירה זו, כפי שציינו למעלה, נועדה גם "...הנראה אליך בבר –המפורשת של אלוהים 

 הסיפור העוסק בבריחתו של יעקב לחרן.  -כדי 'לסמן' את היחידה הזו כהמשך לתת
203

( שמציינת כי 'החלפת הבגדים' מופיעה בדתות שונות כביטוי טקסי המבטא את 213עמ'  בראשית,ראה עמוס )  

 יתה של התחלה חדשה.סיום המצב הקודם ואת ראש
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שעת אמירת בשכן גם  204ם",נם תחת האלה אשר בארץ שכ"וישרפם ויתצם וישחיתם ויטמ -

  ולפסילתם של 'אלוהים אחרים'; נדר לא היה שום ביטוי למלחמה באלילותה

"ונתן לי לחם לאכל  - לכל אורך העלילה לא מופיע תיאור התקיימותו של התנאי האמצעי .2

"וכל אשר תתן לי  - ובשל כך נעדר תיאור קיום חלקו האחרון של הנדר 205ובגד ללבש" )כח, כ(,

 , כב(;שםרנו לך" )עשר אעש

וכל כי הגיע לבית אל " תוובהדגש ,"ולא רדפו אחרי בני יעקב" )פס' ה( - המספר בתיאורו של .3

אל בית אבי"  בשלום"ושבתי  - יש ביטוי להתקיימות התנאי האחרון ,אשר עמו" )פס' ו( העם

ו. חלקית בלבד, שכן טרם הגיע ממש לבית אבי , בינתיים,)כח, כא(. אולם התקיימות זו

בית "והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה  - גם תיאור קיום התחייבותו ,בתגובה לכך

בית 'ולא  – " )פס' ז(מזבח"הוא חלקי בלבד. חלקיות זו מתבטאת בבניית  ,)כח, כב( "אלהים

  .'אלוהים

 

 (מנגד המעשרוהמרכיב האמצעי )הלחם והבגד; 

ה בקשתו בתפילותיהם של היוצאים לדרך: מכיל בתוכו מרכיב ייחודי שאין כדוגמ נדרו של יעקב

סיפורי בכמה מ ההדאגה לצרכים הבסיסיים מופיעאוכל ומלבוש.  -לדאגה לצרכי קיום בסיסיים 

  אולם לא באופן שבו היא מופיעה בנדרו של יעקב. יציאה לדרך,ה

 :לשתי קטגוריות עקרוניות -בסיפורי הז'אנר  - ניתן לסווג את ההתייחסות לצרכים הפיזיים

' ב, כ(, כגון אצל הגר )כא, יד(, משה )שמ -דאגה ארצית )אנושית( של היוצא לדרך או סביבתו  .1

 ;לא אוכל ומלבוש, כי אם 'צל'[ויונה )ד, ה( ] דוד )שמ"א כא, ד(בני ישראל )שם יב, לד(, 

 , כאשר הגיבור נתון במצבהנאמרת מתוך מצוקה - לעתים ספק תלונה ספק בקשה - תלונהו .2

, ד; ועוד(-ג; יז, ב-כה; טז, ב-)שמ' טו, כד , בני ישראלטז(-)כא, טו הגר אצל וןכג –נואש 

 .]'צל'[ )ד, ח( ויונה )מל"א יט, ד( , אליהושופ' טו, יח() שמשון

 

בבקשה שיספק  -מראש, לפני היותו נתון במצוקה  – יעקב הוא הדמות היחידה שפונה לאלוהים

"וכל אשר תתן  – פיזית למתן תמורהגם התחייבותו  באופן דומה, לו את צרכי הקיום הבסיסיים.

 ייחודי לסיפור זה. לך" )כח, כב(, לי, עשר אעשרנו

                                                 
204

 (.עמ' רפב הספרים החיצוניים,)אצל כהנא, פי תרגום מ' גולדמאן -על  
205

"ביום אכלני חרב וקרח  –( הלומד מתלונתו של יעקב 36עמ'  חוזה,ראה בעניין זה טענתו של פינקלשטיין )  

 בלילה..." )לא, מ(, כי אמנם היה חסר לו לבוש מתאים בעת שהותו אצל לבן.
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החל מגלילת האבן  :עבודתו הקשהלכל אורך הדרך,  ,מתוארת בניגוד קיצוני לבקשתו זומעניין כי 

ד נאומו נם" )שם, טו(, ועמעל פי הבאר והשקיית "צאן לבן אחי אמו" )כט, י(, דרך עבודתו "ח  

 מא(.-)לא, לח "...הייתי ביום אכלני חרב וקרח בלילה, ותדד שנתי מעיני..." –מפורט ה

לסיפורי  אופייניים ,בהחלט ,הם "חבפרק כ שאר המרכיבים המופיעים בנדר ובסצנת ההתגלות

לליווי אלוהי, לשמירה מפני סכנות כלליות או ספציפיות, לברכת זרע  מתייחסיםהז'אנר, והם  

 בקשת השבה. לווארץ 

שום  היא אינה מקבלתוחריגתה ממאפייני הז'אנר,  ,בגדאולי בשל ייחודיותה של בקשת הלחם וה

מבחינת קיום התחייבותו של  , ולא(לאורך העלילהמבחינת התגשמותה )לא  :התייחסות בהמשך

 .(קיום הנדר ובסצנה שלאחריה, שעניינן בסצנה זוגם לא ) יעקב בתמורה

שהופיעו בסצנת ההתגלות  שאר המרכיביםהיענות אלוהים ל תוארתרך העלילה מלאו בניגוד לכך,

  בבית אל, וכן ניתן ביטוי ברור לקיום התחייבויותיו של יעקב.

 

 קריאת שם )לארץ(:

 –ואף מתייחדת בקריאת שם כפולה  ,את מוטיב קריאת השם )למקום( ,אף היא ,סצנה זו מכילה

  "ויקרא שמו אלון בכות" )פס' ח(. –וכן  "ויקרא למקום אל בית אל" )פס' ז(,

המופיעים קריאת השמות 'פניאל' ו'סוכות' תיאורי יתכן כי כפילות זו, בדומה לטענתנו בהתייחס ל

של (, משקפת את שתי משמעויותיו של המוטיב: משמעות 3דבסיפור המסע מחרן לכנען )יחידה 

"כי שם נגלו אליו האלהים בברחו  –ל' בהסבר שניתן לשם 'אל בית א , כפי שנרמזלאלוהים האהוד

'אלון בכות', בעלות המבוטאת גם באמצעות המקום מפני אחיו" )פס' ז(; ומשמעות של בעלות על 

 על השטח לבין זכות הקבורה במקום על הקשר שבין שאלת הבעלות. במקום קבורתה של דבורה

אברהם את שרה אשתו" )כג, "ואחרי כן קבר  –נאמר  שבוניתן ללמוד מסיפור קבורתה של שרה, 

תיאורי שני וכן מ יח(,-שם, יז..." )למקנה"ויקם שדה עפרון... לאברהם  – סופררק לאחר שיט( 

 קנהברו אתי אל אבתי... במערה אשר בשדה המכפלה... אשר "ק   –של יעקב השונים ציוויו 

לי בארץ כנען,  כריתי"בקברי אשר  – אולי במסגרת מסורת מקבילה – ל(, וכן-, כטאברהם" )מט

    206שמה תקברני" )נ, ה(.

 

                                                 
206

נחלקו בפירושה של המילה "כריתי" אשר מתפרשת, בדרך כלל, כ'חפרתי' או כ'קניתי', וראה סקינר  רבים  

(. מעניין כי גם בפרשיית בארות המים אשר כרו "עבדי יצחק" )כו, 376עמ'  בראשית,( ושפייזר )537עמ'  בראשית,)

 קשורה לשאלת הבעלות עליהן. כה(, פרשייה שאליה מפנה שפייזר )שם(, עושה רושם כי קריאת השמות לבארות
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 פגיעה ביוצא לדרך:

במקרים כגון זה נוהגים  207ציון עובדת מותה של "דברה מינקת רבקה" )פס' ח( אינו ברור לכאורה.

יש  209.מתוך סיפור שנעלםאו שנותר  208שנעקר ממקומו,החוקרים לטעון כי זהו רסיס מידע 

ון בכות" )שם( עם הסיפור על מלאך ה' העולה "מן שקישרו סיפור זה וקריאת שם המקום "אל

אחרים  210בכי עתיקה. מסורתה(, כחלק מהצגת בית אל כאתר בעל -הגלגל אל הבכים" )שופ' ב, א

  211.)שם( ד, ה( שנמצא "בין הרמה ובין בית אל" שרו סיפור זה עם "תמר דבורה" )שםקי

לראות בו דוגמא  ,אולי ,ניתן אויפורים הנ"ל וגם אם למהס אכן קשור לאחדסיפור זה גם אם 

 212נוספת לתוצאות סכנת המפגש עם אלוהים בדרך, בדומה לסיפור מותה של רחל שיידון להלן.

  

 כ(-טלה, סגירת סיפור היציאה פדנה ארם ) :II 4ד

, ולא פדן ארםמסעו למציאת אישה בפסוקים אלה מספרים סיפור שונה בתכלית. יעקב שב מ

, מצטרפת יעקב לישראלהשם שינוי  אודות מקבילה מסורתה של גם הופעת. מבריחתו לחרן

  213.להבנה זו

 פדן ארםח( לסצנת השיבה מ-בין סצנת השיבה מחרן )פס' א ,בוודאי ,מספר קווי דמיון קיימים

; קריאת )בניית מזבח או הקמת מצבה( של יעקב פולחניתה תותיאור פעול כשבראשם: כ(-)פס' ט

 . אחת הדמויות )רבקה או רחל( מותה שלון(; שם )למקום או למקום וגם לב

ציווי , אשר מתבטא בשבין שתי הסצנותהמהותי  , יש לתת את הדעת על השוניבמקבילאולם 

המופיע בסצנה  - "קום עלה בית אל" )לה, א( –האלוהי התמציתי )המתואר בפסוק אחד( 

                                                 
207

 בראשית,( ושפייזר )217עמ'  בראשית,חוקרים שונים טענו כי אזכורו מצוי שלא במקומו, וראה למשל הולצינגר )  

 (. 270עמ' 
208

 (.270עמ'  בראשית,ראה למשל שפייזר )  
209

 (.333עמ'  בראשית,ראד )-ראה למשל פון  
210

ו של מקום הפולחן ( כי 'בוכים' הוא שמ18עמ'  בית און,טענתו של נאמן )(. וראה 210עמ'  ספר בראשית,ויינפלד )  

 והלאה (. 130עמ'  גלוי ונסתר,של העיר בית אל, והשווה אמית )
211

 (.368עמ'  בראשית,( וגונקל )304עמ'  ,II בראשיתראה דילמן )  

212
ל, כבר בוודאי אישה מבוגרת שהיא, בניגוד לרח ינה מבוססת על עצם מותה של דבורהיש לציין כי השערתנו א  

תפקידה  את דגישמ רבקה" )פס' ח( מינקתמאוד, כי אם על ציון העובדה במסגרת הסיפור. כמו כן, ציון תוארה כ"

 (.152 - 151)בעמ'  170כפי שנדון למעלה בהערה בדרך,  תפקיד שעשוי להיות קשור למרכיב הפגיעהבגידול הצאצאים, 
213

)שלו מיוחס, כאמור, סיפור היציאה למציאת אישה(,  Pן טקסט זה כשייך למקור המחקר הדיאכרוני מזהה כמוב  

 (. 245 – 244עמ'  בראשית,( ווסטרמן )334 – 333עמ'  בראשית,ראד )-ראה למשל פון
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רא אלהים אל "וי –פסוקים(  חמישההתגלות המפורטת )המתוארת בל בהשוואה ,קודמתה

  .נוכחיתבסצנה ה ההמופיע – 214יג(-פס' טיעקב..." )

  

כלומר: ח, ההתגלות בפרק כ סצנתרת מקבילה למסו פתמשק כ(-)פס' ט וז סצנהשטענו כי  יש

, ורק בשלב משני נערכה ולא בשיבתו ממנה ,ביציאתו של יעקב לפדן ארם במקורההסצנה עסקה 

שמזוהה )פס' יא(,  ל ההנחה כי ברכת "פרה ורבה"טענה זו מבוססת בעיקר ע 215יבה.כסצנת ש

. מבלי להתייחס לשאלת ולא לאחריהם ניתנת לגיבור לפני נישואיוהני, בדרך כלל עם המקור הכ

 וז צנהכי לעורך הסיפור לא הפריע לשלב ס ברורבמקור הכהני,  'פרה ורבה'מועדה של ברכת 

 לכמה נשים ואב לילדים רבים. זה מכבר  שיבתו של יעקב לכנען, חרף היותו נשוימסגרת תיאור ב

 כי עושה רושםעל אף שבהחלט , כאן הסצנהאת במכוון כי עורך הסיפור הכניס  יתן להניחנ

 זה םמיקו. ממנהולא במסגרת שיבתו  במסגרת יציאתו של יעקב לפדן ארם ההופיעאכן  במקורה

צורך יציאתו של יעקב לב העוסק סיפורה-תתסגירת ל - לשני הכיוונים: אחורה מאפשר לה לשמש

של יעקב  תוהסיפור העוסק בבריח-הסוגרת את תת לזו כסצנה מקבילהבפדן ארם,  אישהמציאת 

 שתפקידה  )נוספת( התגלותכסצנת  – ; וקדימהח(-שהופיעה בפסוקים הקודמים )א סצנה ,חרנה

  216לאפרתה, למגדל עדר, ולחברון. -לדאוג להמשך שמירתו של יעקב במסעותיו הבאים 

 

 

                                                 
214

יש לראות כפעולה המהווה המשך למפגש שבין יעקב לאלוהיו, כפי  –"ויעל מעליו אלהים" )פס' יג(  –את התיאור   

 ויאמר" -לן. יתכן כי ההבדל המהותי שבין הסצנות, משתקף כבר במילת הפתיחה השונה של כל אחת מהן שיפורט לה

 " )פס' ט(. אלהים אל יעקב וירא" –" )לה, א(,  לעומת אלהים אל יעקב
215

(. יש לציין כי במחקר המקראי לא 235 – 234עמ'  האמונה במלאכים,( ורופא )540עמ'  בראשית,ראה פרוקש )  

י"ג נתפסים כיחידה אחת )המיוחסת למקור -כ' כסצנה אחידה, כפי שמוצג כאן, אלא: פס' ט'-ל להתייחס לפס' טמקוב

P(, או שפס' י"ד שייך למקור 245עמ'  בראשית,ט"ו נתפסים כ"בעייתיים" כהגדרתו של וסטרמן )-(; פס' י"דE  'ופס

כ"א נתפסים כיחידה חדשה העוסקת בלידת -' ט"זהלאה(; ופס 269עמ'  בראשית,, כטענתו של שפייזר )Pט"ו למקור 

 (.246פי וסטרמן, שם, עמ' -, עלJבנימין, והמיוחסת למקור אחר )

216
טו, כאמור( כשייכת במקורה לתיאור יציאתו של יעקב פדנה -או ט ,יג-גורם נוסף שהוביל להבנת הסצנה )פס' ט  

בולט  מנוגד באופן תיאור זה לאורך הסצנה. דדהכדמות בו של יעקב תיאורוולא לתיאור שיבתו ממנה, מושתת על 

וכל העם " )פס' ב(, "הוא ביתו ואל כל אשר עמו"...אל  –, כפי שזה הופיע בסצנה הקודמת לתיאור הגעתו לבית אל

 מלווים. ללאמשפחה ו ללאכמי שמצוי לבדו, )פעמים רבות( יעקב מתואר  טו,-פס' ט)פס' ו( וכן הלאה. ב "אשר עמו

תי הסצנות מאפשרת, מבחינה ספרותית, את הרחבת רבדיו של סיפור השיבה לבית אל, ובתוך כך הצמדתן של ש

יעקב מתואר בתחילה  נותנת מענה  למוטיב היפרדות הגיבור ממלוויו, שאנו רגילים למצוא במסגרת סיפורי הז'אנר.

הוא כבר מצוי לבדו  –ס' ט( כמי שנוסע עם כל "העם אשר עמו" )פס' ו(, אולם כאשר מתגלה "אלהים אל יעקב" )פ

)ללא מלוויו(. לאחר ההתגלות והפולחן שבעקבותיו )הצבת המצבה(, חוזר המספר לתאר את מסעו של יעקב ופמלייתו 

 מבית אל..." )פס' טז(. ויסעו" -
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 הגעת הגיבור למקום מקודש:

, כאשר לא מסופר היכן מתרחשת התגלות זו. יג(-)פס' ט סצנה זו נפתחת בתיאור ההתגלות ליעקב

"ויצב יעקב מצבה" )פס' יד(, אינה מיוחסת למקום מוגדר.  –גם תיאור פעולתו הפולחנית של יעקב 

(. מקום 1aטז-בית אל )פס' טוללעומת זאת, מיוחס מקום ההתגלות ומקום הפולחן  ,מכאן ואילך

 ,יש .אפרתה מבית אל לדרך מיוחס כ(,-1bז)פס' ט העוקבת המתוארת בסצנה, לידתו של בנימין

 -לא פחות מכך קום? ויג(: מהו המ-של ההתגלות )פס' ט המעורפלגבי מיקומה לתהות ל ,אם כן

   מדוע אינו מוזכר במפורש?

 עורךשל ה הכפולה תוך ניסיון לעמוד על מגמתוננסה לתת מענה לשאלות אלה, הבאות בשורות 

   :זו בשני אופנים שוניםניתן להתייחס לסצנה . המחבר()

יוצא יעקב  –עם מעשה דינה בפרק ל"ד או בלעדיו  -כ( -לאחר תיאור ההגעה לשכם )לג, יח .1

 זהמסע . במסגרת בחברון )דרך אפרת ומגדל עדר(ביו בית אהוא  הליכתו למסע נוסף, שיעד

ברכה באמצעות החלפת השם מיעקב לישראל )פס'  –, הכוללת יעקב להתגלות אלוהית זוכה

י(, ברכת הזרע )פס' יא(, ברכת הארץ )פס' יב( וביטוי לליווי האלוהי )פס' יג( כפי שיוכח להלן. 

 , בהתאם למאפייני הז'אנר, במקום קדוש כלשהו במהלך הדרך.הסצנה אמורה להתרחש

כפי  לכנען, פדן ארםמסעו של יעקב מב נוספת חוליהייחס כלהת ,בוודאי ,יש זה מסעל

 -מהשימוש במילה כן ו "בבאו מפדן ארם" )פס' ט( –הקונטקסט הכללי  אזכורמ שמשתמע

נראה לבית אביו,  פדן ארםשל יעקב מ במסגרת מסעו: הופעתה רוצה לומר, ש(שם"עוד" )

 .ב(-)לב, א מחנייםמלאכיו( ב)באמצעות  ההיראות הראשונהלאחר פעם נוספת, אלוהים אליו 

כמסע העומד בפני עצמו, גם משכם לחברון  ומנועים מלהתייחס למסע אין אנו יחד עם זאת,

 תו של הגיבורהגע, ובכלל זאת את וממילא לאתר בו את רכיביו האופייניים של הז'אנר

 שם. שהוא זוכה לה למקום קדוש ואת ההתגלות האלוהית

התגלות במהלך מסע )משכם לחברון(, כי אם כסצנה  אין להתייחס לסצנה זו כסצנת .2

עת יציאתו מבית אביו ששיבתו של יעקב לבית אל, לצורך קיום נדרו אשר נדר במתארת את ה

כסצנה  במילים אחרות, יש להתייחס לסצנה זוהסצנה חייבת להתרחש בבית אל.  כב(.-)כח, כ

ונה התייחסה לסגירת סיפור ח(, כאשר הראש-שהופיעה בפסוקים שקדמו לה )א מקבילה לזו

   217.פדן ארםהבריחה חרנה, וזו )השנייה( לסגירת סיפור היציאה למציאת אישה ב

                                                 
217

הבנת הסיפור כביטוי לסיום המסע )למציאת אישה( עשויה להסביר את ההתגלות, יוצאת הדופן, המופיעה כאן,   

תגלות שאין בה התייחסות מילולית למרכיב השמירה. סביר להניח כי מרכיב זה יופיע בשעת היציאה למסע ולא ה

 בעת השיבה ממנו.
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כי נכתבה במקורה  ,כאמור ,רושם שעושה –בסצנה זו  שתמשהנראה כי עורך החטיבה מבקש ל

גם כסצנת התגלות  -בפרק כח  בשעת יציאתו של יעקב לדרך כמסורת מקבילה למסורת ההתגלות

קום קדוש במהלך מסע )בהתאם להבנה הראשונה( וגם כסצנת קיום הנדר בבית אל )בהתאם במ

  להבנה השנייה(. 

להבנת הסצנה  ,באופן ישיר ,יוביל את הקורא דוש' עם בית אלמקום הקברור כי זיהוי מיידי של 'ה

ריאת הסצנה בשני האופנים . הדרך להוביל את הקורא לקבלבד ככזו שעוסקת בקיום הנדר

 –בשלב ראשון  –להימנע מלציין  תמחייב מודל 'שתי הקריאות' שהוזכר למעלה,פי -עלהשונים, 

יג( -רק לאחר סיום תיאור ההתגלות )פס' ט ת לקוראמתבררזהות המקום  את מקום ההתרחשות.

  "בית אל" )פס' טו(. –והקמת המצבה )פס' יד(, באמצעות קריאתו של יעקב את שם המקום 

המתארות מקום  ,הטריוויאליות לכאורה ,ללמוד מהדגשת המילים ,אולי ,ניתן וז דרך פעולהעל 

המקום " )פס' יד(, "במקום אשר דבר אתו" )פס' יג(, "במקום אשר דבר אתו" - כללי ולא ספציפי

 שלושהציון 'חסר השם' של המקום, ובייחוד בהתחשב בחזרתיות )" )פס' טו(. אשר דבר אתו

נועדה לעכב את זיהוי מקום ההתגלות עם בית  218ל ציון מקום זה,המוגזמת לכאורה ש פעמים(

 . אופיינית ליציאה לדרךאל, כדי לאפשר את הבנת הסצנה כסצנת התגלות 

 

מחייב  לדרךסיפור זה משמש גם לסגירת מעגל יציאתו של יעקב ש העובדהכי כאמור, חיוני לציין, 

נדר את  ובאותו מקום שבו ,בצאתו ה'אליו באותו מקום שבו התגלה  -את התרחשותו בבית אל 

במסע  עסקו אולם אלוח(, -כבר בפסוקים הקודמים )א אמנם תוארההשיבה לבית אל נדרו. 

 של יעקב את שיבתו מלתאר עורךכדי לפטור את ה הםואין ב ,מפני עשיו אחיובריחתו של יעקב 

  219.אישהבמסעו למציאת  , גםלבית אל

גל ההתגלות ליעקב בשעת יציאתו לדרך מע ה לסגור אתכזו שנועדכ צנההס ההבנה המזהה את

"אשר דבר אתו" )פס' יג, יד, טו(, לא  פרש את ההדגשה החוזרת של המקוםת )ההבנה השנייה(

 - 'ההוא' מקום ההתגלותל קוראה ן אתלכווההתגלות, כי אם מקום  לעכב את זיהוי תכמבקש

"אשר דבר אתו" )פס' יג,  - החוזר הביטוילהבין את  על הקוראכלומר:  "ויפגע במקום" )כח, יא(.

                                                 
218

הובילה חוקרים רבים להניח כי מופיעה כאן )בפס' יג, לרוב הדעות(  -הכפילות המופיעה בפסוקים יג, יד   

בראשית ( שמצביע על השמטת הקטע בוולגאטה. וסטרמן )270עמ'  בראשית,וכן שפייזר ) BH ,BHSדיטוגרפיה, ראה 

 ( מנסה לקיים את גרסת נוה"מ, אולם מטעמים אחרים. 552עמ'  ,36 – 12
לבית אל, אנו נדרשים ללמוד על הנוהג המקובל של קיום  –בשני המסעות  –מהדגשת המחבר את שיבתו של יעקב  219

"אלכה נא )לחברון(, ואשלם את נדרי אשר  -של אבשלום לדוד אביו  נדר דווקא במקום שבו נדרו אותו, בדומה לדבריו

  נדרתי לה' בחברון" )שמ"ב טו, ז(.
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, כי אם כמתייחס לדיבורו איתו פדן ארםבשובו מ,לא כמתייחס לדיבורו איתו עכשיו  - יד, טו(

 בבית אל בשעת יציאתו. 

ת שתי המשמעויות: אז ביטוי שסובל א"אשר דבר אתו",  -ש המכוון בביטוי באמצעות השימו

לשתי מטרות  תאח צנהלהשתמש בס עורךהמצליח ה(, )בשעת היציאה( או עכשיו )בשעת השיב

סיפור שיבה לספר ו ;משכם לחברוןיציאה לדרך שעת הבהמתרחש סיפור התגלות לספר שונות: 

  לבית אל לצורך תשלום הנדר.

 

 היציאה לדרך כאירוע מכונן בחיי הגיבור:

 מכיל בתוכו ביטוי לעתים קרובות, כפי שנטען למעלה, שמו של הגיבור המופיע בסיפורי הז'אנר,

"כי אם ישראל יהיה  –המופיע כאן  יתכן כי גם השם 'ישראל'לפעולת היציאה לדרך. ספרותי 

   220קשור בדרך כלשהי להליכתו של יעקב בדרך ישרה. –שמך" )פס' י( 

 

 תוכן ומבנה ההתגלות:

 בהתגלות זו מופיעים המרכיבים הקבועים, מלבד מרכיב השיבה:

 ה..." )פס' יא(; "פרה ורב - ברכת הזרע 

 ואת הארץ..." )פס' יב(;  - ברכת הארץ" 

 פס'  אלהים במקום אשר דבר אתו" מעליו ויעל" - תיאורמה ללמוד עליו יש – אלוהיהליווי הו(

שוכן ממעל לראשו ומלווה אותו  כי אם ,כי אלוהים אינו נעלם להדגיש תיאור שנועד ,יג(

, אלוהים את בני ישראל במסעותיהם במדברלתיאורי ליוויו של  מקביל זהתיאור . בדרכו

', כפי עליהם'הימצאותו  הצגת מכן ולאחר ',מעליהם'העלותו של ה' הצגת מורכב מ ליווי אשר

  שיודגם:

הענן  ובהעלות" - העולה מעל למשכן השוכן בתוך המחנה ספר שמות מסתיים בתיאור הענן

כי אם  ,עלםמובהר כי ענן זה אינו נ, כאשר מיד בסמוך יסעו בני ישראל" )מ, לו( ,המשכן מעל

זה  ביטוי בכל מסעיהם" )שם, לח(; המשכן... על"כי ענן ה'  - יהםעלמלווה את העם בהיותו 

אחרי כן יסעו ו ,האהל מעלהענן  העלות"ולפי   -בתיאור מסע המחנות בספר במדבר  מופיע גם

 י, לד(.  נסעם מן המחנה" )שםיומם ב עליהם"וענן ה'  -ובהמשך  ,ט, יז והלאה(בני ישראל..." )

                                                 
220

 (.89עמ'  מדרשי שמות,ראה גרסיאל )  
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וי ליוא רק את עצם קיומו של הל לבטא,נועד  ליעקב העולה 'מעל'תיאור אלוהים יתכן כי 

באותו האופן שגם  ,רמוז כי מסעותיו של יעקב הם על פי ה'לכדי , כי אם גם האלוהי

 על פי ה'. מסעותיהם של בני ישראל במדבר הם

 

 קריאת שם )לזרע ולארץ(:

נת השיבה מחרן לסצסגרת הקבלתה במבסצנה זו, יש לראות  המופיע קריאת השםאת מוטיב 

"ויקרא  –בהתייחס לארץ  רק מופיעהאיננה כאן  ת השםקריאיש לשים לב כי  ,אולם .שקדמה לה

ואביו  ,"ותקרא שמו בן אוני -גם בהתייחס לזרע  כי אםת שם המקום... בית אל" )פס' טו(, יעקב א

חיונית יותר בסצנה  כי הדגשת התקיימותה של ברכת הזרעסביר להניח  יח(. קרא לו בנימין" )פס'

מאשר  ,ך למטרת נישואין והקמת משפחהסק ביציאה לדרועההסיפור -המסיימת את תת זו,

  סק בבריחה מפני עשיו.ועהסיפור ה-תתבסצנה המסיימת את 

 

 פגיעה ביוצא לדרך:

בסיפור  משמש ה של דבורה בסצנה הקודמת,מותתיאור , בדומה למותה של רחלתיאור יתכן כי 

כי מוות זה  אינו עומד בסתירה להנחהביטוי זה  .או במשפחתו בגיבורפגיעה מוטיב הלכביטוי גם 

. לא יחיה" )לא, לב( –"עם אשר תמצא את אלהיך  –בת התרפים ולאמירתו של יעקב יקשור לגנ

נשארת  ,אף היא ,אשר אשת לוט מותה שלמזכיר את  הדרך באמצע והישארותה גיבוראשת המות 

 .באמצע הדרך

 

 כט(-כאלה, המשך המסע וההגעה לבית אביו בחברון )

ומכיל את אותם רכיבים.  היציאה לדרך סיפור מעוצב כתמונת ראי של סיפור השיבה מן הדרך

הסתיימה בתיאור  ,לדרך בעת יציאתו של יעקב ,בהתאם לכך, כשם שסצנת ההתגלות בבית אל

בעת  ,כך סצנת ההתגלות בבית אל גליו וילך ארצה בני קדם" )כט, א(ר וישא יעקב" –המשך המסע 

ויט אהלה מהלאה למגדל עדר" )פס'  ויסע ישראל" –מסתיימת בתיאור מקביל  ,שיבתו מן הדרך

  221כא(.

                                                 
221

(, 1כב-כ( לישראל )פס' כא-( שמצביע על חילוף השמות, בין יעקב )פס' טז555עמ'  ,36 – 12בראשית ראה וסטרמן )  

ונים של שני הקטעים. קטעים אלו נערכו לטענתו לכדי טקסט אחד, חרף מקורותיהם מה שמצביע על המקורות הש

השונים, בשל העובדה שהם משתלבים במסגרת מסלול מסעותיו של יעקב. נראה כי עריכתם המשותפת אינה נובעת 

כיב המשך רק מהעובדה שהם מהווים נדבך נוסף בתיאור מסלול נדודיו, כי אם בשל העובדה שניתן בהם ביטוי למר

 המסע שהוא מרכיב מרכזי בסיפורי הז'אנר. 
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להדגיש  -הדומה: 'וישא' / 'ויסע' באמצעות השימוש במצלול  -המחבר  תיאור זה מבקשנראה כי ב

 שונישיבתו ממנה. בין שבין יציאתו של יעקב לדרך לגם את השוני  ,לא פחות מכך ,אך דמיוןה את

ת( לישראל )המבטא את )שמבטא את תכונותיו העקלקלו הוסב מיעקבש בשמוגם  זה ניכר

ביציאתו לא היה לו אלא לשאת את "רגליו" )כט, א(, בעוד שבשיבתו  הליכתו: גם באופיישרותו(, ו

 עם כל "אשר לו" )מו, א(. ערוב ימיובדומה לנסיעתו ב ,הלה" )פס' כא(הוא כבר נוסע עם "א

     

 )לז, א( ישיבת יעקב בארץ כנען

 בקשתושדרכם יוצאת לפועל  ,שיבתו של יעקב לבית אביו מתוארת ברצף ארוך של עשרה מסעות

רץ אבותיך "שוב אל א - םאלוהיוציוויו של "שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי" )ל, כה(,  - של יעקב

 ולמולדתך" )לא, ג(: 

"ויקם יעקב וישא את בניו ואת נשיו" )לא,  - יציאתו מבית לבן -המסע הראשון להר הגלעד  .1

וישם את פניו הר הגלעד"  ,ויקם ויעבר את הנהר ,"ויברח הוא וכל אשר לו -לכך  ובסמוך ,יז(

 )שם, כא(; 

 (; ב-מחנים" )לב, א "ויעקב הלך לדרכו... -השני למחניים  .2

ויעבר את מעבר יבק" )שם,  "ויקם בלילה הוא ויקח את שתי נשיו... -השלישי למעבר יבוק  .3

 כב(; 

 "ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל" )שם, לא(;  -הרביעי לפנואל  .4

 "ויעקב נסע סכתה" )לג, יז(;  -החמישי לסוכות  .5

  222;"ויבא יעקב שלם עיר שכם" )שם, יח( -השישי לשכם  .6

 ו(; -ויבא יעקב לוזה אשר בארץ כנען היא בית אל" )לה, ה "ויסעו... -אל השביעי לבית  .7

 לבוא אפרתה" )שם, טז(;  "ויסעו מבית אל... -השמיני לאפרת  .8

 "ויסע ישראל ויט אהלה מהלאה למגדל עדר" )שם, כא(;  -התשיעי למגדל עדר  .9

 ון" )שם, כז(."ויבא יעקב אל יצחק אביו ממרא קרית הארבע היא חבר -והעשירי לחברון  .10

שיבתו של יעקב לבית אביו, שהיא סגירת מעגל יציאתו לדרך, משמשת בידי המחבר כאמצעי 

 להעברת מוקד הסיפור לבניו. 

                                                 
222

בשלום, ולא כשם מקום נוסף שיעקב חנה בו,  –את המילה "שלם" יש להבין כביטוי המאפיין את האופן שבו בא   

 . 147ובהערה  141כפי שנדון למעלה בעמ' 
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המחבר את מסית  ,באמצעות תיאור ישיבתו הסטטית של יעקב "בארץ מגורי אביו" )לז, א(

סף מצרימה; ירידתו של הזרקור מיעקב ומפנה אותו להארת מסעותיהם של בניו: ירידתו של יו

 ,או –יהודה מאת אחיו; וירידתם של האחים לשבור שבר במצרים. איחוד האחים בבית יוסף 

מחזיר ומפנה את הזרקור למסעו החדש  -כל אחד מהם ממסעו האישי  ו שלבניסוח אחר, שיבת

  של יעקב אביהם: ירידתו למצרים.

 

 ז(-מו, אבר' מצרימה ) ירידת יעקב :5ד

 223:חלוקה למרכיבים –ע למצרים סיפור המס

 מצג; א:מו, 

 ;בבאר שבע התגלות ד:-במו, 

 ;מצרימה הגעהההמשך המסע ו ז:-המו, 

 [.וישב ישראל בארץ מצרים כז:מז, ]

 

 ( חרן או פדן ארם) של היוצאים לדרך. הוא נוסע לארץ אבותיו טיפוס-אבמעין הגדרנו את יעקב כ

בין עבר לעתיד, בין הסתכלות לאחור  חייו חיי נדודים: ( בזקנותו.מצרים)בצעירותו ולארץ בניו 

"מעט ורעים היו ימי שני חיי ולא השיגו את ימי שני חיי אבתי" )מז, ט(  - כפי שמתאר בפני פרעה

"האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים" )מט, א(.  - להסתכלות לפנים כדבריו

ללא  ,"בארץ מגורי אביו בארץ כנען" )לז, א( היא - התקופה שמתחילה בתיאור ישיבתו הסטטית

אלוהים שגם העובדה  ,בוודאי ,התקופה הקשה בחייו. לקשייו האובייקטיביים מצטרפת ,ספק

 אינו מתגלה אליו במשך כל התקופה הזו. 

 - כך רחוקה מרוח הכתוב, אפשר לפרש את המילים-דרשנית, ובכל זאת אולי לא כלמעט בקריאה 

 "את העגלות" )שם( - לראייתו ,קודם כל ,יעקב אביהם" )מה, כז( כמתייחסות"ותחי רוח 

 להבנתו כי "עוד יוסף בני חי" )שם, כח(. אחר כך גםורק  המיועדות לנסיעתו,

 

                                                 
223

וי משמעותי המתרחש בו. אולם ניתן להסתפק לכאורה לגבי הגדרת הטקסט כ'סיפור', שהרי קשה להצביע על שינ  

לפי הבנתנו )כפי שנדון בפרק המבוא( זהו בוודאי סיפור, שכן לפעולת היציאה לדרך נילווית בהגדרה תחושת יראה 

המשתנה באופן קריטי בשעה  -המטרידה גם את מנוחתו של הקורא, הממתין לראות כיצד יסתיים מסע זה  –ודאגה 

 טחתו לליווי ולשמירה, כפי שיובהר במסגרת הדיון בסיפור.שיעקב זוכה להתגלות האלוהית ולהב
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ואף לא אמירה כלשהי היוצאת מפיו של יעקב, מלבד המילה "הנני" )פס'  -אין בסיפור זה תפילה 

ארבעת נו סיפור התגלות שגרתי, כי אם סיפור 'תפילת הדרך'. ואף על פי כן נראה כי זהו אי -ב( 

 224: עיתויה; מקומה; היוזם אותה; ותוכנה.מובילים לטענה זו מאפייניה של ההתגלות

 

 א(מו, מצג )

 הגעת הגיבור למקום מקודש:

כמנהג היוצאים לדרך, ועוצר בדרכו,  ויסע ישראל וכל אשר לו" )פס' א(" -יעקב יוצא לדרך חדשה 

"ויטע אשל בבאר שבע,  -קום קדוש: בבאר שבע, שאת קדושתה אנו מוצאים כבר אצל אברהם במ

"ויעל משם באר שבע... ויבן שם  -ולאחר מכן גם אצל יצחק  קרא שם בשם ה' אל עולם" )כא, לג(וי

מקום ההתגלות מתרחשת במקום עצירתו, כאשר ברור כי  225כה(.-מזבח ויקרא בשם ה'" )כו, כג

כי אם תחנת  ,יעד נסיעתו של יעקב ואיננ -התגלות ביציאתו חרנה בפרק כח מקום הלבדומה  - זה

 ביניים בדרכו.

ואומר  )עוד בטרם יציאתו( במקום ישיבתו אליומדוע אלוהים אינו מתגלה לשאול:  ,לכאורה יש,

עם  משמעות מיוחדת למפגש נהנראה כי ישמכך  ל תירא מרדה מצרימה..." )פס' ג(?"א -לו 

 ודאי ראויהשו 226יעקב יוצא מחברון,כי  ,הסבירה ,בדרך דווקא, בייחוד לאור ההנחה םאלוהי

  227אלוהית.ההתגלות הלשמש כמקום  אף היא הייתה

אליו במקום מקודש, שאינו מקום ישיבתו השגרתי של היוצא לדרך  פנייההמפגש עם אלוהים או ה

יסי ביותר המאפיין את הז'אנר כי אם תחנת ביניים בדרכו ליעד מרוחק יותר, הוא הרכיב הבס

 שאנו עוסקים בו. 
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(, מייחסים ליעקב בסצנה זו, לא רק פעילות פולחנית כי אם גם אמירת 406עמ'  בראשית,אחדים, כגון רייל )  

 תפילה ממש.
225

(. וראה 35 – 34עמ'  החלום,הטענה שיעקב עוצר באופן מכוון בבאר שבע, בשל קדושתה, מופיעה כבר אצל ארליך )  

 ( שמשער כי זוהתה כמקום מושבו של 'אל', ובשל כך שימשה כמקום אינקובציה.45עמ'  אלוהיסט,יארוש )
226

"ויבא יעקב... ממרא קרית  - של יעקב כמקום ישיבתו האחרון ,בשני כתובים שונים ,מעובדת הזכרתה כך נראה  

 ן" )לז, יד(."וישלחהו מעמק חברו -הארבע היא חברון" )לה, כז(, ולאחר מכן 
227

 "ויבן שם )בחברון( מזבח לה'" )יג, יח(. –בהמשך לתיאור פעולתו של אברהם   
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 תוכן ומבנה ההתגלות:

בעובדה שיעקב יוזם אותה ולא היא מעבר לעיתויה ומקומה,  ,ייחודיותה של ההתגלותאולם 

  228.אלוהים

בראשית מלכותו  נמצא גם ,כצעד מקדים ואף כאמצעי להשגת התגלות אלוהית ,שימוש יזום בזבח

 - "וילך המלך גבעונה לזבח שם..." )מל"א ג, ד(, ומיד לאחר מכן - ופרשם מס 229של שלמה.

של אלוהים לשלמה בחלום יש  ו"בגבעון נראה ה' אל שלמה בחלום הלילה" )שם, ה(. את היראות

כי  נה מבוססת רק על סמיכות הענייניםהבנה זו אי 230להבין כתגובה וכמענה למעשהו של שלמה.

"שאל מה אתן לך" )שם(. אלוהים 'מבין' כי שלמה זובח  - היםאם גם על דברי הפתיחה של אלו

בגבעון כצעד מקדים לבקשה כלשהי, והוא 'מוכן' להיענות לצעד זה. עלינו לשים לב גם לניסוח 

ט( בהשוואה -פני ארבעה פסוקים )ו-המובנה והמפורט מאד של שאלת שלמה, הנפרשת על

הפער בין השאלה (. 2bפחות מחצי פסוק )ה פני-לשאלתו התמציתית מאד של אלוהים הנפרשת על

כי אם  שאלתו של שלמה לא נשלפה מהמותן הוביל את הקורא למסקנה כיל ,אולי ,נועדלתשובה 

התגלות היא פרי ה להבנה כי אמורה להוביל אותו מסקנתו זוגם  הייתה מוכנה ומנוסחת מראש.

   231יוזמתו של שלמה ולא של אלוהים.
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( אלוהים למפגש ההתגלות ('summon'( שמסביר את הזבחים של יעקב כ'זימון' 439עמ'  בראשית,ראה  גונקל )  

 ,חלום ההתגלותמה מזהה גנוס )ולקבלת הנבואה. לשיטתו, טכניקה זו הייתה שכיחה למדי גם אצל הבבלים. באופן דו

 פשר,( את פעולותיו של יעקב עם טקס האינקובציה. לעומת זאת, אופנהיים )63, ובהפניות המובאות בהערה 70עמ' 

( נמנע מלהגדיר סיפור זה כ'חלום אינקובציה', על אף המאפיינים הזהים. ניתן להניח כי הימנעות זו 188 – 187עמ' 

"במראת הלילה" )פס' ב(. גם אם נקבל שיטה זו,  -'חלום' במסגרת תיאור ההתגלות  נובעת מהעדר השימוש במילה

ונמנע מלהגדיר את ההתגלות ככזו המתרחשת במסגרת 'חלום אינקובציה', נוכל להכיל את מאפייני 'חלום 

ריכת האינקובציה', גם לסיפור זה. בהתאם לכך, נוכל להסיק כי פעולותיו של יעקב: הגעתו למקום המקודש, ע

כהכנות מקדימות ליצירת מפגש עם אלוהים.  –כמו במקרה של 'חלום אינקובציה  –הפולחן ולינתו שם, משמשות 

 חלום,לדיון בהגדרת המונח 'אינקובציה', ובכלל זה בחינת השאלה 'האם קיימת אינקובציה במקרא?', ראה פידלר )

 (. 15 – 13עמ'  עלייה וירידה,( ופלג )18 – 17עמ' 
229

 (, נוטים להגדיר כמעט כל התגלות המתרחשת במקום קדוש311 – 308עמ'  פשר,ים אחדים, כגון יירקו )חוקר  

-כהתגלות שנובעת כתוצאה מתהליך אינקובציה. אולם ההתגלות בגבעון נתפסת כביטוי לתהליך אינקובציה, גם על

( שטוען כי 27 – 19עמ'  החלום,יך )ידי מי שנמנע בדרך כלל מלהגדיר בדרך זו את ההתגלויות במקרא. כך למשל ארל

(, סיאו 97עמ'  גבעון,סיפור זה הוא הסיפור המקראי היחיד שמשתקפת בו אינקובציה באופן וודאי. גם בלנקינסופ )

עמ'  חלומות,( ורבים נוספים סבורים כי בסיפור זה משתקף טקס אינקובציה טיפוסי. קקו )143עמ'  חלום שלמה,)

(, לעומת זאת, טוענים כי בסיפור זה אין ביטוי 115 – 114עמ'  החלום,( ורש )104עמ'  יה,תיאופנ(, לינדבלום )107

לטקס אינקובציה, וכי נראה כי בכל המקרא אין ביטוי לטקס זה. אולם חיוני לציין כי גם אם נמנע מלהגדיר את 

 וא יוזם ההתגלות. הסיפור כמתאר תהליך של אינקובציה, אין בכך כדי לפסול את הרושם הברור כי שלמה ה
230

 ( הסבור כי אלוהים הוא יוזם ההתגלות בסיפור זה. 53 – 49עמ'  חלום שלמה,בדעה חריגה מחזיק קר )  

לא ניתן לטעון בוודאות כי העובדה ששלמה מוצג כיוזם המפגש עם אלוהים וממילא מפגש זה אינו תוצאה של   231

 בת עםהנישואין  לסיפור בהמשך הסיפור של עריכתו ,זאת עםיחד  .שלמה של מגדולתו להפחית נועדה יוזמה אלוהית,

 , עשוי אולי לספק לנו רמז קל בכיוון זה. פרעה
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אצל בלעם. ברור כי המטרה כדרך פעולה שיטתית,  ,קב ושלמה מופיעהפעמית של יע-פעולתם החד

ה ה' לקראתי ודבר מה יראני" )במ' ר  "אולי יק   - של בניית המזבחות והעלאת  הפרים והאילים היא

 ידי אלוהים.-הפעמים, ובכולן נענית על משאלה זו חוזרת על עצמה בכל שלושכג, ג(. 

 

תמיד  232,דרך כל ההתגלויות בהמשך "בלאברם בחרן בפרק יות ה' הראשונה החל מהתגלהיוזמה, 

הם  כי אם בידי האבות, ,בידיו של אלוהים. הסיפורים שבהם היוזמה אינה בידיו של אלוהים

  233, כפי שיודגם:כי אם סיפורי תפילה אינם סיפורי התגלות טיפוסיים

ואלוהים עונה לו  ,"ויגש אברהם ויאמר" )יח, כג( - בבקשתו של אברהם להצלת סדום נאמר .א

  234"אם אמצא בסדם" )שם, כו(; - בתגובה

"ויתפלל אברהם אל  - בבקשת אברהם לריפוי אבימלך, על אף שזו אינה סצנת התגלות, נאמר .ב

 "וירפא אלהים את אבימלך..." )שם(;  - האלהים" )כ, יז(, ובתגובה לכך כתוב

 -נאמר  ובתגובה לכך ,א(עותר לה' "לנכח אשתו כי עקרה היא" )כה, כאשר יצחק וכך גם  .ג

 "ויעתר לו ה' ותהר רבקה אשתו" )שם(. 

 "ויזבח - , שבאה לידי ביטוי בתיאורבסיפור שלנו גם את פנייתו היזומה של יעקבבאותו אופן, 

 [("ויבן שם )יצחק( מזבח" )כו, כה - נאמרבאותו מקום שעליו ] זבחים לאלהי אביו יצחק" )פס' א(

מכך נובע כי את דברי אלוהים במראות הלילה יש לראות כמענה  לאלוהים. פנייהיש לראות כ

 ולא כהתגלות אלוהית שגרתית. ,לפנייתו

"הנני"  גם המילהבשונה מאברהם ויצחק, איננה מילולית. היא במודגש,  פעולתו היזומה של יעקב

זמה. ות וחוסר יופאסיבי מבטאתידי יעקב בכל הקטע, -)פס' ב(, שהיא המילה היחידה הנאמרת על

קרבן ותפילה הם שני ברור כי  ,מאידךלאור זאת, קשה להגדיר את פנייתו של יעקב כתפילה. 
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 יב; לא, ג; לב, א, כד; לה, א, ט. יב, ז; יג, יד; טו, א; יז, א; יח, א, יז; כא, יב; כב, א; כו, ב, כד; כח,  

233
אלוהים או דבריו בתגובה ליוזמה האנושית,  אנו מתייחסים רק לאותם סיפורים שבהם מתוארת פעולתו של  

ידי אברהם בבית -בניגוד לכתובים שבהם מתוארת פעולתם היזומה של האבות בלבד, כגון בתיאור בניית המזבחות על

 "ויבן שם מזבח לה'" )יג, יח(. -"ויבן שם מזבח לה' ויקרא בשם ה'" )יב, ח( ובחברון  -אל 
234

(, ולא כטענתו של וסטרמן 179עמ'  בראשית,אברהם כתפילה, כפי שטוען דודז )נראה כי יש להתייחס לדבריו של   

( כי זו אינה תפילה, שכן לאברהם ברור מלכתחילה כי אלוהים יוציא לפועל את גזר דינו כנגד העיר. 139עמ'  בראשית,)

כב( נפתח בתיאור -2טזיש לציין כי יוזמתו של אברהם באינטראקציה זו היא חלקית בלבד, שהרי חלקה הראשון )יח, 

"זעקת סדם ועמרה כי  -"המכסה אני מאברהם?" )שם, יז(, ממשיך באמירתו )לאברהם?(  –אמירתו של ה' )לעצמו?( 

 "ואברהם עודנו עמד לפני ה'" )יח, כב(.   -רבה" )שם, כ(, ומסתיים בהדגשה 
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ו, עניינים שקשה לנתק ביניהם, כאשר בשניהם מתבטאת שאיפתו של האדם להתקרב לאלוהי

  235כיוצא באלו.לשם בקשה, הודאה ו

 

 תוכן התפילה ומרכיביה:

כצעד מקדים להתגלות האלוהית מלמד כי יעקב  כי תיאור הקרבת הקורבן אף הוא, ,כהנא הבין

"יעקב רוצה לרדת  - דבריוהבנה זו באה לידי ביטוי ב יזם את ההתגלות לצורך בקשה כלשהי.

את בקשתו של יעקב יש  236מצרימה אבל ירא הוא מפני האיסור שהיה חל על יצחק )כ"ו ב'(".

" מרדה מצרימה"אל תירא  - םאת המיליברור כי בתשובתו של אלוהים, וממילא  ,כמובן ,לחפש

  ..." )כו, ב והלאה(.תרד מצרימה"אל  - בהתייחס לדברי ה' ליצחקכהנא פירש  - )פס' ג(

פירוש זה מכיל מספר קשיים: ראשית, נראה מדברי ה' כי יעקב ירא מעצם הירידה למצרים ולא 

בין איסור מפני האיסור האלוהי שכלל לא מוזכר בתשובת ה'; שנית, קשה להבין את הקשר 

הירידה למצרים ובין המרכיבים הנוספים בתשובתו של אלוהים; אולם הקושי העיקרי טמון 

בפרשנותו את דברי ה' ליצחק בגרר לא כאיסור ספציפי המתייחס ליצחק כי אם כאיסור כולל 

 המתייחס לדורות.

 

על עצם  ,ףשמוסי מובאת אצל גונקל ,לזבחים שיעקב זובח ולפחד המתגלה אצלו ,פרשנות אחרת

חוסר  : מדוע גורם זה אינו מוזכר?גם את השאלה המתבקשת ,החיפוש אחר גורם הפחד של יעקב

כי ברור  אמור להיות לקוראתוצאה של הרצף הסיפורי, ממנו  הינופי הבנתו, לאזכור גורם הפחד, 

   237על אחיו.עדיין כועס החשש של יעקב נובע מהנחתו כי יוסף 

ו של כהנא, מתעלמת מתוכן דברי אלוהים ליעקב, כמו גם ממכלול פרשנותו של גונקל, כמו ז

המרכיבים המופיעים בהם. בדברים אלו אין, ולו רמז קל, לרגשותיו של יוסף או לאפשרויות 

 התייחסותו העתידית לאחיו. 

המחבר אינו מציין את גורם  פיה-על גונקל,יחד עם זאת, ניתן לקבל את טענתו העקרונית של 

גורם זה מובן  נראה כי בנתו כי גורם זה הוא מובן מאליו לקורא בן תקופתו. אולםהחשש בשל ה

                                                 
ים שהיא איננה פנייה מילולית מעות מיוחדת לסצנת ההתגלות בבאר שבע, בשל אופי הפנייה לאלוהישנה מש  235

המלחים בשעת  ם שלתפילתל נבחן האם יש להתייחס גםבאמצעות קרבן. בהמשך העבודה  כמקובל כי אם פנייה

"ויזבחו זבח לה'  -, ובהקשר זה גם את פעולותיהם המעשיות הנלוות 'תפילת הדרך'הטלתם את יונה הימה כסוג של 

 יםהנדראת , ואם יש לראות את הזבח ו'תפילת הדרך'תקף בתפילתם סוג של וידרו נדרים" )יונה א, טז(. אם אכן מש

  לאלוהים בשעת היציאה לדרך. נוסף שמופיע בו קרבן כביטוי לפנייה כחלק מתפילה זו, אזי לפנינו מקור
236

 תר(.( ובכור שור )על א176 – 170עמ'  ב, ,קדמוניות(. כך פירשו גם יוסף בן מתתיהו )127עמ'  בראשית,כהנא )  
237

 (.439עמ'  בראשית,גונקל )  
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ביר של יוסף על כעסו הס   הקשורים לעלילה של הסיפור הספציפי, כגוןהגורמים  לא בשל ,לקורא

 . גורמים אלו משקפים אתהגורמים הקבועים הקשורים לסיפור יציאה לדרך אחיו, כי אם בשל

גורמים עיקריים: סכנות הדרך  כמהחשש המורכב מ של היוצא לדרך, ,עהתמידי והקבו ,החשש

וירושת הקרקע(;  ,ושמירתה בדרך הקמת משפחהיכולת אי הוודאות לגבי העתיד ) 238המיידיות;

 . הגנתם של אלי הבית והמשפחה העדרו

 

 ד(-במו, התגלות בבאר שבע )

 תחושות ורגשות:

להפיג את את יעקב ו להרגיע כדי ,בראש ובראשונה ,וכי הם נועד עולה בבירור דברי אלוהיםמתוך 

משאלת הליווי והשמירה  ,במישרין ,אולם אלו נגזרים אמנם גוונים שונים המכיל יראה זו. יראתו

 האלוהית. 

כי אם  של יעקב במרכיבי העלילה הספציפית יראתואין לחפש את הגורמים לחיוני להדגיש כי 

 גורמים אלוש העובדהעזיבת בית האב וליציאה לדרך. בהבנת המשמעויות הקבועות הנלוות ל

אין המחבר רואה צורך מדוע  מבהירה ועים, שהם מעבר לעלילה הספציפית הזו,קבגורמים  הינם

ית בסיטואצי הממוקדלו כהנא וגונקל היו עומדים על קיומו של ז'אנר איכי  להניח. ניתן לפרטם

בצורה טובה ומסתברת הרבה קשתו של יעקב ם להבין את חששו וביציאה לדרך, היה נקל בידה

 יותר. 

 

  מונחים לשוניים שכיחים:

מונח  239"אל תירא..." )פס' ג(. –לדברי הרגעה ועידוד  , בין השאר,ניתן ביטויבדברי ה' ליעקב 

בסיפורי הז'אנר,  ,ואף על פי כן שכיחותו הרבה 240אינו ייחודי אמנם לסיפורי יציאה לדרך ה'יראה'

                                                 
238

ידי סקינר -(. פרשנות דומה, תוך ציון זקנתו של יעקב במסעו זה, מובאת על79עמ'  החלום,כך טוען רש )  

 (.  34עמ'  החלום,( וארליך )492 – 491עמ'  בראשית,)
239

לוהית, שמשמעותה היא בדרך כלל מנוסחת אמירה זו בלשון ציווי, לצורך הדגשת מוחלטותה של ההתחייבות הא  

   (.§110c   דקדוק עברי,קאוץ' )-כי אל לו לאדם להיות ירא שכן 'אין יותר צורך בכך' כלשונו של גזניוס

240
בוודאי לא כביטוי כללי לתחושתו הנפשית של האדם, אך גם לא כנוסחה מוגדרת המבטאת את העידוד האלוהי.   

 אל תירא" –שאינם עוסקים ביציאה לדרך, גם ליחידים כגון  מופיעה לעתים בהקשרים -'אל תירא'  -נוסחה זו 

 כי עמך אני" )יש' מא, י( המופנית לעם ישראל כולו. על ההבחנה בין דברי אל תירא" –אברם" )טו, א(, וגם לרבים כגון 

(. 121 – 120עמ'  מח,-ישעיה מעידוד המכוונים לאישיות נבחרת אחת לבין כאלה המכוונים לעם הנבחר, עומד פאול )

נבא( ישע',  יש טוענים כי נוסחת עידוד זו היא אחד מסימני ההיכר של המסגרת הספרותית הנקראת 'נבואת )או מ 

(, בגריך 289 – 287בייחוד עמ'  ישעיה השני,העוסקת בהעברת מסר אלוהי מעודד לאדם השרוי במצוקה. כך גרסמן )

מלחמת ראד )-(. וראה פון177 – 141עמ'  ויזעקו,( ומילר )233 – 223עמ'  הבטחה,(, דה פירי )83עמ'  ישע, נבואת)
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מן הצד השני,  ,או -רגש היראה של היוצא לדרך  241על היותו מונח לשוני מאפיין.עשויה להצביע 

בסיפורי מופיע  - היות יראל לו ליוצא לדרך לכי ַא של אלוהים העידוד האלוהי המתבטא באמירתו

 : יציאה לדרך רבים נוספים, כגון

 לשבת בצוער" )יט, ל(;  יראאת מקומו הוא " של לוטלאחר עזיבתו  .א

  " )כא, יז(;אל תראי" - במדבר אומר להגר בהיותההים מלאך אלו .ב

כי אתך  אל תירא" –בשעה שהוא עולה מרחובות לבאר שבע, ואומר לו  ,ה' מתגלה ליצחק .ג

  אנכי" )כו, כד(;

בסיפורים מופיע רגש היראה של היוצא לדרך,  טיפוס-אב מעין ,כאמור ,אצל יעקב, שהוא גם .ד

" )כח, יז(, על אף ויירא" - בדרכו חרנה נאמר אביו:המתארים את שהותו מחוץ לבית שונים 

ו ורק אחר כך גם לעזיבתו את שנראה לייחס ייראה זו קודם כל לעובדת התגלות ה' אלי

לפני  " )לא, לא(;יראתי"כי  - בדבריו אל לבן הוא אומר 243;" )שם(נורא"מה  -וכן  242ביתו,

                                                                                                                                            
(, 190 – 187עמ'  זכיר,(, גרינפילד )54 – 53עמ'  חלום,(, ליכטנשטיין )200עמ'  נבואת ישע,(, דיון )10 – 9עמ'  הקודש,

-ות החוץ( שעוסקים במקבילותיה של הנוסחה בספר123עמ'  מח,-ישעיה מ( ופאול )אל תירא(, קונרד )שםדה פירי )

" )כו, כג(, "והנה אתך אנכי כי" –( את הביטויים 198עמ'  ,שםמקראית של המזרח הקדום. באופן מעניין מכנה דיון )

שמע אלהים" )כא, יז(  כימצרימה" )מו, ד(, ואף את " עמךארד  אנכי" )טו, א(, "לךמגן  אנכי" )כח, טו(, "אנכי עמך

במונח 'תמת ביטחון' וטוען כי ביטויים אלו  –שמע ה'" )טז, יא((  יכ" -)הוא אינו כולל, משום מה, את הביטוי 

מאפיינים אף הם את נבואת הישע. אנו סבורים, לעומת זאת, כי הופעתם של הביטויים הנ"ל )המבטאים את הליווי 

 האלוהי( במסגרת הטקסטים שבהם הם מופיעים, אינה נובעת מהעובדה שטקסטים אלו שייכים ל'נבואת הישע', כי

אם משייכותם ל'סיפורי היציאה הדרך'. טענה זו מסתברת גם לאור הופעתם של ביטויים אלו בסיפורי יציאה לדרך 

 "שוב אל ארץ אבותיך... –'אל תירא'. דוגמא לכך ניתן למצוא בציווי ה' ליעקב  –שבהם לא מופיעה נוסחת העידוד 

 ,בדרךה שניתן בו ביטוי לתמת הביטחון ואינו מתרחש ידי דיון ככז-" )לא, ג(. הטקסט היחיד, שמובא עלואהיה עמך

כגון סיפורי  -'ברית בין הבתרים'. טקסט זה מהווה דוגמא טובה לטענה שהובאה למעלה: כי ישנם סיפורים הוא 

השייכים לאב טיפוס אחר )ולא ל'תפילת הדרך'(, ואף על פי כן  -ההתגלות לאבות )שאינם עוסקים ביציאה לדרך( 

(. הבנה זו מסתברת גם לאור הניסוח 50, 49ובהערות  112 - 109מאפייניו של אב טיפוס זה )ראה עמ' הושפעו גם מ

', ועוד יותר מכך לאור סימני האיחור הרבים עמך'אנכי  –, במקום הניסוח השגרתי לך" )טו, א( מגן"אנכי  -הייחודי 

רוכה המאוחר של הפרשה. דעה זו מובאת המצויים לאורך הטקסט, סימנים המובילים לדעה המקובלת הטוענת לתיא

והלאה(, וראה גם טיעוניו  215עמ'  ו,"בראשית ט( והא )118 – 109עמ'  ו,"בראשית טידי רבים, ביניהם קייזר )-על

 (.52 – 34עמ'  בין הבתרים, בריתהמשכנעים של ענבר )
241

ור, לפני שהוא זוכה לחוות את אנו מתייחסים כאן לרגש היראה המאפיין את הגיבור בחלקו הראשון של הסיפ  

הליווי האלוהי, שאחת מהשלכותיו היא ביטול רגש היראה. מעניין כי לעתים 'מוחלף' רגש זה ברגש היראה הנובע 

 , לא תמות" )שופ' ו, כג(.    אל תירא"שלום לך,  –מראיית פני אלוהים, רגש שמקבל ביטוי ברור למשל בדברי ה' לגדעון 
242

( שמניח כי יראה זו מתייחסת קודם כל ליראה ארצית ולא ליראה מעובדת 127עמ'  יאות,שתי קרראה שפירא )  

מתייחסת לאספקטים הנשגבים  –"מה נורא"  -הימצאותו של אלוהים במקום, בעוד אמירתו הסמוכה של יעקב 

 .(128שבהימצאותו של אלוהים במקום )בעמ' 
243

(. על שני המופעים הנ"ל יש להוסיף את 344עמ'  תרגום,) המילה "נורא" בתה"ש מופיעה כ'מפחיד', ראה ציפור  

 (.343פי תה"ש, ראה למשל ציפור )שם, עמ' -על -' תיראאל ' -דברי ה' ליעקב בראשיתה של ההתגלות )בפס' יג( 



 180 

אנכי  ירא"כי  - ובהמשך הוא אומר יעקב מאד" )לב, ז( ויירא" - פגישתו את עשיו אחיו נאמר

 ; אתו" )שם, יא(

משה ויאמר: אכן  ויירא" –את בריחתו של משה "מפני פרעה" )שמ' ב, טו( מקדים התיאור  .ה

 נודע הדבר" )שם, יד(;

ג(, הפותחת את תיאור יציאתו לדרך של אליהו, יתכן ויש  מל"א יט,א" )ר  "וי   - גם את המילה .ו

  244ובמספר כתבי יד של המסורה; 'בתה"ש, בפש' כפי שמופיע וייראלקרוא '

 אף במגילת רות, שאנו נוטים להתייחס אל כולה כסיפור יציאה לדרך, מרגיעבאופן מסוים ו .ז

 " )ג, יא(.  אל תראי"ועתה בתי  –בעז את יראתה של היוצאת לדרך )רות( במילים 

 

 :התפילה ומרכיביהתוכן 

לאלוהים ושמכיל בתוכו  פנייהכמעשה שמבטא הסברנו כי יש לראות את הזבחים שיעקב זובח 

ניתן לעמוד מעיתוי הופעתה ומתגובת אלוהים אליה  , שאינה מילולית, שעל תכניהבקשה

נועד בוודאי  ,"ויסע ישראל וכל אשר לו" )פס' א( - לאחר המילים ,בהתגלותו ליעקב. עיתוי הבקשה

של  ,ולא פחות מכך עיצובו ,ולקשור אותה לנושאים הקשורים למסע ולירידתו מצרימה. תוכנ

 מענה ה' מספקים הבנה מעמיקה עוד יותר של מרכיבי בקשתו של יעקב.

ולא באופן מילולי, המחבר מבקש לעצב את  ,אף על פי שיעקב פונה לאלוהים באמצעות קרבן

בהתאם למרכיבים המאפיינים  -שהוא החלק המרכזי של הסצנה  ,ובייחוד את מענה ה' –הסצנה 

ים לזהות את תוכן פנייתו של ו המילולית של היוצא לדרך. מתוך מענה ה' אנו נדרשאת תפילת

 שרואה ללבב.  זהלעיניים אולם גלוי לעיני  יםשרוא אלומעיני  ,אמנם ,שהוא נסתר יעקב

 

  (:מוסברים לאחריהמרכיבי התפילה מוצגים בטבלה שלהלן )ו

מרכיב 

 התפילה

 תפילת יעקב כפי שמצטיירת פירוט המרכיב

 (2)מו, א, ב מתוך מענה ה'

  ד(-ג, 1)מו, ב מענה ה'

 "ויאמר אלהים לישראל" "ויבא בארה שבע ויסע ישראל..."  לה' פנייה

מכשירי 

 הבקשה

 "יעקב יעקב" "הנני" התבטלות

 "אנכי האל אלהי אביך" "ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק" הודייהשבח ו

 'ירא אנכי' תלונה, תיאור מצוקה

  'להמשכיות הזרעדאגה '

 "אל תירא"

 "כי לגוי גדול אשימך"

                                                 
244

א דוד כי יצא שאול לבקש את נפשו" )שמ"א כג, ט -באופן דומה, גם את התיאור  .(449עמ'  מלכים א,כוגן )    ו( "וי ר 

 שמואל א,(, אקרויד )141עמ'  שמואל,קיין )-(, מק156עמ'  שמואל,דוד', וראה למשל קנדי ) ויירא' -רבים מפרשים כ 

 (. 374עמ'  שמואל א,קרטר )-( ומק184עמ' 
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בקשה שהתפילה 

 תישמע )מש"ת והלאה(

X X 

 'רד עמי'  גוף הבקשה

 'השב אותי  לביתי ולארצי'

 "אנכי ארד עמך"

ויוסף  גם עלה, אנכי אעלך"

 "ישית ידו על עיניך

הנמקת 

 הבקשה

 X X ]הודאה בה'[

 

 המענה האלוהי:

באריכות  מתוארות ,בחלקה הראשון של ההתגלות המופיעות ,ייתו ליעקבהיראותו של אלוהים ופנ

יתירה, שיוצרת איזון בלתי סביר בין הפתיחה לבין תוכן ההתגלות. מתוך שלושת פסוקי ההתגלות 

-2)ג המענה האלוהיופסוק וחצי עוסקים בתוכן  ,(1ג-פתיחה )ב: פסוק וחצי עוסקים בדברי ד(-)ב

 :אחת מתוך הדרכים הבאותב , למשל,קצר את דברי הפתיחה ולכתבםל ,לכאורה ,היה מתבקשד(. 

 ,הנני :ויאמר ,יעקב יעקב :ויאמר אלהים אל תירא...'; :'ויאמר אלהים לישראל במראת הלילה

 אל תירא...'.  ,אנכי האל אלהי אביך :ויאמר אלהים אל תירא...'; :ויאמר

נועדה לתאר את תגובת  - במקביל לכלול את כל הפתיחות - הדרך שבה בוחר המחברנראה כי 

 חלקי תפילת הבקשה:חמשת אלוהים לכל אחד מ

 לאלוהים פנייתוכצעד שמבטא את  - לבאר שבע - יעקב יוצא לדרך ונכנס למקום מקודש .1

 מתוארפי שכ זו פנייהללטקס ה'אינקובציה'. אלוהים מגיב, כמקובל,  –או בדומה  –בהתאם 

בשם  ,המשותף ,השימוש לאור מתחזקתה". הבנה זו "ויאמר אלהים לישראל במראת הליל -

 - " מחד ובמענה אלוהיםישראל"ויסע  - 'ישראל' המופיע בתיאור פעולתו של יעקב במילים

 " מאידך; לישראל"

 המופיעה בתגובה 245,"הנני" - ידי תשובתו המינורית של יעקב-מרכיב ההתבטלות מתקבל על .2

לאחר  -בשם 'יעקב'  , הכפול,השימוש  246."יעקב יעקב" - לקריאתו הכפולה של אלוהים

לחזק את מגמת  ,אולי ,נועד –, של השם 'ישראל' בדבריו של המספר הכפולה ,הופעתו

                                                 
245

"...לשון  –"הנני" )בר' כב, א(  –פי תנחומא( בהתייחס לתשובתו של אברהם בסיפור העקדה -ראה דברי רש"י )על  

( את התיבה "הנני" 121 – 120עמ'  תאופניה,; 200עמ'  הסיפור התאופני,א". ובאופן דומה מביא סברן )ענוה הו

 כדוגמא לגילוי של ענווה וחרדה המופיעה בתגובה להופעת אלוהים.
246

יתכן שמחבר הסיפור רומז כאן לשתי המשמעויות המנוגדות של השם יעקב, ואולי בשל כך מתוארת קריאתו   

"יעקב יעקב": כשפעם אחת השם משמש כביטוי למרמה והערמה, בהתאם לפרשנותו של עשיו  -לוהים  הכפולה של א

המאפיין את תפילת הבקשה; ופעם שנייה  מרכיב ההתבטלות"ויעקבני זה פעמים" )כז, לו(, וממילא מחזק את  -

ים את יעקב בדרכו בכלל משמש, בהתאם לפרשנות האטימולוגית שהוצעה למעלה, כביטוי לליוויו והגנתו של אלוה

"אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה". והשווה  - הליווי האלוהיומצרימה בפרט, וממילא מחזק את הבטחת 

 (.29הערה  75עמ'  סיפורי נביאים,סימון )
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"כי  - בהתבסס על האמירה ,כזכור ,'ישראל' שניתן לו מנוגד לשם השם 'יעקב' ההתבטלות.

היא מהופכת שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל" )לב, כח(, אמירה שמצביעה על יכולת וש

  247למגמת ההתבטלות;

"אנכי האל  -ה בזביחת הזבחים ובמענה אלוהים בתגוב של יעקב מתבטאים הודייההשבח וה .3

 וגם לבקשה, מבלי לפרט מדוע הודייהטוען כי הזבח של יעקב נועד גם ל דילמן 248אלהי אביך".

כי זביחת  יתהבנתו העקרוניתכן שפירושו זה נובע מאי רצונו להכריע בין  249מפרש כך. הוא

שבה יעקב זובח  -הספציפית הזאת  סיטואציהבכי בנתו בין הל הודייהלצורך  שמשתזבח מ

. אולם דווקא זובח כחלק או כתחליף לבקשה ניתן להסיק כי יעקב - ואלוהים נענה לו

לאלוהים  הודייהמחד ובקשה מאידך, שכן מתן שבח ו הודייהלהבנתנו ברור כי אכן יש כאן 

מילולית או פולחנית. גם כאן יש לשים לב  -תפילת בקשה כל ומוגדר בהוא שלב קבוע 

 לאלהי אביובכינוי 'אלהי האב' שניתן בתיאור הזבח שיעקב זובח " ,המשותף ,לשימוש

  ; "אלהי אביךאנכי האל " – במענה אלוהיםיצחק", כמו גם, 

 יעים בדברימרכיב מרכזי בתפילת הבקשה הוא התלונה או תיאור המצוקה. אלה אינם מופ .4

 - ההבטחה שבעקבותיהמתוך "אל תירא" ו - עלינו להבינם מתוך מענה ה' ואף על פי כןיעקב, 

מזכירים את תפילתו  ,"כי לגוי גדול אשימך שם". צירוף היראה עם הדאגה להמשכיות הזרע

יב(. -ושמתי את זרעך כחול הים" )לב, יא ואתה אמרת... "כי ירא אנכי אתו... - של יעקב

כי אם גם את דאגתו להמשכיות זרעו.  ,ו של יעקב איננה משקפת רק את דאגתו לעצמויראת

באופן לפני המפגש עם עשיו,  ,מזכירה את מצוקתו של יעקב ,בסצנה זו ,תשובתו של אלוהים

מצוקה דומה, על אף שהיא אינה זוכה לביטוי  כאן מתוארתאותנו להבנה כי  שאמור להוביל

גם בדברי ה'  ,באופן דומה ,לבין הדאגה להמשכיות הזרע מופיעמילולי. הקשר בין היראה 

בשעה שמעתיק את ישיבתו  , הנאמרים לווהרביתי את זרעך" )כו, כד( "אל תירא... - ליצחק
                                                 

247
ההבנה כי השימוש בשם יעקב נועד לרמוז למרכיב ההתבטלות מתחזקת לאור הקושי לחלק את הטקסט   

בעוד  Jבהתאם לחילוף השמות יעקב וישראל. קושי זה נובע מהעובדה שהשם ישראל מזוהה עם מקור  J-ו Eלמקורות 

( 59עמ'  קומפוזיציה,. קושי זה הוביל חוקרים רבים, כגון ולהאוזן )Eשהשם אלוהים, הסמוך אליו, מזוהה עם מקור 

שגרס מעיקרו יעקב.  Eוד מאוחר של מקור הוא עיב –(, לטעון כי השם ישראל בפס' ב 94עמ'  הקסטוך,ואייספלדט )

. אולם גם טענה זו אינה עולה Jשייך למקור  1(, שטען כי פס' ב20עמ'  יוסף,ידי רדפורד )-פיתרון בכיוון הפוך הוצע על

( ולאור הקירבה הסגנונית לתיאור המלאך בחלום העתודים )לא, יא( המזוהה עם Eיפה, לאור השימוש בשם אלוהים )

 ( שהצביע על הקושי בחלוקת הקטע למקורות.104 – 103עמ'  בראשית,אה אייכרודט ). ורEמקור 

248
( שמייחס לביטוי זה משמעות של אלוהי האב הממשי, והוא אל אישי, חסר 156 – 155עמ'  אלוהי אבי,ראה מאי )  

י אבותיכם'(, כביטוי שם. ביטוי זה התפתח, לשיטתו, לביטוי 'אלוהי אבותיכם' ולעתים אף בתוספת שם ה' )'ה' אלוה

 לאל לאומי שאינו מתייחס לאב הממשי כי אם לשלושת אבות האומה.
249

 .(411עמ'  ,IIבראשית )דילמן   
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מנחל גרר ומרחובות לבאר שבע. היראה מפני מה שעלול להתרחש והדאגה לזרע משקפות את 

 שנדרש לעזוב את ביתו ולצאת לדרך; של מי ,הבסיסיות והאופייניות ביותר ,מצוקותיו

גוף הבקשה, שיש לראות אותו כהמשך או כנובע ממצוקתו של המתפלל, אף הוא אינו מופיע  .5

מרכיבים  לושהמש בסצנה זו, וגם אותו יש להבין מתוך מענה אלוהים. מענה זה מורכב

אשר  ליוסף המתייחסתומאמירה  ,להעלותו חזרהמהבטחה  ,מהבטחה לרדת עמו -עיקריים 

 שמהם נגזרות הבקשות הבאות: – "ישית ידו" על עיניו

שמירה, בדומה לבהבטחת אלוהים לרדת עמו מקופלת בקשתו הנסתרת של יעקב לליווי ו

  אלהים עמדי ושמרני" )כח, כ(;"אם יהיה  - לדבריו בבית אל

 בהבטחת אלוהים להעלותו חזרה מקופלת בקשתו הנסתרת של יעקב לשוב לביתו, בדומה

  שבתי בשלום אל בית אבי" )שם, כא(;"ו - משך דבריו בבית אללה

בייחוד לאור  ,"ויוסף ישית ידו על עיניך" - של אלוהים פחות ברור כלפי מה מכוונת אמירתו

אין לראות הבטחה זו כהבטחה נראה כי העדר תיאור התקיימות הבטחת אלוהים בעניין זה. 

כאשר סיומת זו משמשת  כי אעלך גם עלה","ואנ - השנייה כי אם כהמשך להבטחה נפרדת,

. ייחודיות זו תבוא לידי ביטוי בסיפור זה כביטוי לאופי הייחודי שיהיה למרכיב השיבה

של היוצאים  השגרתית בדומה לשיבתם –אינה עתידה להתקיים במובנה הפשוט ש בשיבתו,

שאינה  ,שיבהחלקיותה של הלאור  250בעודו חי. שכן יעקב אינו עתיד לשוב לביתו -לדרך 

 -מבטיח אלוהים ליעקב  ,בלבד העלאת גופתובמתבטאת בהעלאתו של יעקב לביתו כי אם 

הבטחה  251.שעתידה להתקיים בזרעו , כזונוספת שיבהכביטוי ל - "ויוסף ישית ידו על עיניך"

"ודור רביעי ישובו  - לאברהם נמצאת באמירה שיבת זרעדומה, העוסקת אף היא ב אלוהית

ליעקב כי יוסף יהיה עמו בשעת פטירתו, שהיא שעה  ,למעשה ,ז(. אלוהים מבטיחהנה" )טו, ט

והיה  ."הנה אנכי מת - יעקב לפני מותו מבהירקריטית לשיבת זרעו של יעקב לארצו, כפי ש

                                                 
250

( ופרשנים מסורתיים כרש"י וראב"ע 129עמ'  מיעקב לישראל,(, ויסמן )124עמ'  ,א מקרא כפשוטוראה אהרליך )  

 ככזו המתייחסת להעלאת עצמותיו של יעקב. -עלך גם עלה" "ואנכי א -)על אתר(, שאמנם הבינו את הבטחת השיבה 
251

ביטוי יפה להבנת השיבה ככזו הכוללת גם את שיבת גופתו של יעקב וגם את שיבת זרעו, נמצא בדבריו של בכור   

")אעלה( את גופך, ליקבר בקברי אבותיך, ואת זרעך, לתת להם את ארץ כנען", וכך הבינו גם רש  –שור )על אתר( 

(. לעומת זאת, מרבית הפרשנים הבינו כי הבטחת השיבה חייבת להתייחס 261עמ'  בראשית,( ועמוס )20עמ'  ום,החל)

')ההבטחה( חייבת להתייחס  –( 492עמ'  בראשית,לשיבתם של זרעו ולא להעלאת עצמותיו, כפי שכותבים סקינר )

'ברור כי השיבה אינה מתייחסת ליעקב באופן  –( 224עמ'  בראשית,ליציאת מצרים ולא לקבורת יעקב בכנען', וסרנה )

סיפור ( ושמיט )297עמ'  בראשית,; 49עמ'  סיפור יוסף,אישי'. בדרך זו פירשו גם רמב"ן ושד"ל )על אתר(, וכן קוטס )

(. הבנה זו מבוססת, מן הסתם, על ההנחה כי את הבטחת השיבה האלוהית חייבים לייחס 241הערה  59עמ'  יוסף,

שים חיים ולא לשיבתן של עצמות. ניתן להניח כי לּו היו מזהים סיפור זה כסיפור השייך לז'אנר לשיבתם של אנ

ובנוסף, היו מודעים למרכיב שיבתו של הגיבור לבית אבותיו, לא היו פוסלים את משמעות שיבתה הפיזית של גופתו 

     להיקבר "בקבורתם" )מז, ל(, גם אם זו סימלית בלבד בסיפור זה.    של יעקב
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ח, שבו מגיעה לידי מימוש פרק מאלהים עמכם והשיב אתכם אל ארץ אבתיכם" )מח, כא(. 

"אפרים  - , סובב סביב האמירה כימו, ד() דו על עיניך""ויוסף ישית י - המוקדמת ההבטחה

"הנני מפרך  - ה(, כאשר ברכת אלוהים ליעקב מח,ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי" )

מתייחסת גם  - ד( שם,ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחזת עולם" ) והרביתך...

יין המרכזי בסיפור אליהם. חלקם של בני יוסף בירושת הארץ ושיבתם אליה, שהוא הענ

. )מו, ד( "ואנכי אעלך גם עלה" - פטירתו של יעקב, הוא הצעד הראשון בהתקיימות ההבטחה

עת מותו, ישובו יוסף כלומר, בזכות ירידתו של יעקב למצרים וברכתו את אפרים ומנשה בש

באופן  - יתקיים )מו, ד( "ויוסף ישית ידו על עיניך" - בניסוח אחר, בזכות ,או ובניו לארצם

טענה זו מקבלת חיזוק נוסף מהשימוש המשותף והנדיר  .)שם( "ואנכי אעלך גם עלה" - מלא

וגם בסיפור  ,על עיניך" ישית ידו"ויוסף  - כאן"ישית ידו" גם בהבטחה ליעקב  - של המונח

על ראש  ימינו וישת"וישלח ישראל את  -אר את שעת פטירתו של יעקב בפרק מח המת

 יז(.  שם,..." )יד ימינואביו  ישית(, "וירא יוסף כי יד מח,אפרים..." )

המקפלת בתוכה גם את  ,ובקשת השיבה 252המקפלת בתוכה גם את השמירה, ,בקשת הליווי

בקשות אלו אינן  253הן בקשותיו הבסיסיות והאופייניות ביותר של היוצא לדרך. ,ירושת הארץ

כפי שמשתקפות  ,ילתו בבאר שבעידי יעקב, וחרף זאת נמצאות בתפ-נאמרות בצורה גלויה על

 מתוך תשובת אלוהים לתפילתו שם. 

 

 ז(-המו, המשך המסע והירידה למצרים )

, כמקובלמופיע,  התגלותזכייתו בהזבחים ו ו אתלאחר הגעתו של יעקב למקום הקדוש, זביחת

המתארת את משתתפי  למסע, זה מופיע בהתאם ל'נוסחת היציאה' תיאור המשך המסע. תיאור

ולאחר מכן שאר הדמויות המשתתפות  )יעקב( כשבתחילה מתוארת הדמות הראשית ,המסע

  254במסע, לפי דרגת הקירבה ביניהם ובין הדמות הראשית.

 

                                                 
252

 'ההבטחה לנוכחות אלוהית, היא –"אנכי ארד עמך"  –בהתייחס למילים  (406עמ'  בראשית,) ריילכפי שכותב   

 ערובה לביטחון ולברכה'. 
253

ניתן לזהות בברכות אלו תהליך של 'טרנספורמציה' מבני אדם רגילים )היוצאים למסע( לאבות האומה )היוצאים   

ורי התגשמות תפילתו של אדם רגיל: ברכת זרע )משפחה(, ברכת ארץ )ירושת בית למסע(. המרכיבים המופיעים בתיא

האב( ושיבה )לביתו(; מקבלים אצל אבות האומה משמעות לאומית: ברכת זרע )שלא ייספר מרוב(, ברכת ארץ 

 )לאחוזת עולם(, ושיבה )אל ארץ אבותם(.
254

 – 225עמ'  מחקרים,(. בספרו של אבישור )17עמ'  ,בראשיתנוסחת היציאה נמצאת גם באוגרית, כפי שטוען ענבר )  

( את הדגמתה בהתייחס לתיאור ירידתו 233 – 232( ניתן למצוא דיון מפורט במאפייניה של נוסחה זו, וכן )בעמ' 238

 של יעקב מצרימה הנדון כאן. 
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 ז'אנרים מקבילים:

 האלוהית;ההתגלות ז(: -)מו, א של יעקב מצרימה סיפור ירידתוהמאפיינים המופיעים ב

מבחינה  – כוהובילו חוקרים רבים לשיי לאה,וכן ה ;הפולחן בבאר שבע ההבטחות המופיעות בה;

טענו כי הוא 'שתול כנטע  זולה(. בהתבסס על הבנה -לחטיבת סיפורי האבות )פרקים יב -סגנונית 

  255נ(.-זר' בתוך חטיבת סיפורי יוסף )פרקים לז

המרכיבים הבנה מוטעית של הסיפור בכללותו ועקב כך של טענה זו מיוסדת, לפי הבנתנו, על 

לתאר  ,בראש ובראשונה ,נועדכי אם סיפור ש איננו סיפור התגלות שגרתי ים בו. סיפור זההמופיע

את מסעו של יעקב מצרימה, ובשל כך מופיעים בו המרכיבים האופייניים לסיפור יציאה לדרך: 

תפילה או פעילות פולחנית; היענות אלוהית הכוללת יציאה למסע; הגעה למקום מקודש;  תיאור

ללא מוטיב  זהליווי ושמירה, השבה, הבטחת זרע והבטחת ארץ )במקרה  -ים ביטויים קבוע

 (; ותיאור המשך המסע. שםהקריאת 

יותר מאשר לסיפורי האבות. יחד עם זאת,  אה לדרךבמאפייניו לסיפורי יצי ,אם כן ,הסיפור דומה

מן  ,ההשפעה שמקור פע מבחינה סגנונית מסיפורי האבותהושאכן אין להתכחש לעובדה שהוא 

 256בעובדה שהוא מתאר את יציאתו לדרך של אחד מאבות האומה. ,הסתם

 

 )מז, כז( וישב ישראל בארץ מצרים

 היציאה לדרך כאירוע מכונן בחיי הגיבור:

מצרים  וישב ישראל בארץ" - תיאור ירידתו של יעקב וכל אשר לו מצרימה מסתיים באמירה

ית המתייחסת לכל בני ישראל אך גם פרשנות " )מז, כז(, בניסוח שסובל פרשנות כללבארץ גשן

אישית המתייחסת ליעקב. פסוק זה דומה מאד לפסוק המסיים את מסע שיבתו של יעקב לארץ 

 " )לז, א(. בארץ כנעןמגורי אביו  וישב יעקב בארץ" - אבותיו

וכי עלינו אינה ייחודית לשני מקרים אלו,  -ו'קימתו' מנגד  -של יעקב 'ישיבתו' מגלה כי עיון נוסף 

 לשאר היקרויותיה:בהתייחס גם לבחון את משמעותה 

                                                 
255

 ;49עמ'  סיפור יוסף,והלאה(, קוטס ) 154עמ'  ,50 – 37בראשית (, וסטרמן )20 – 18עמ'  יוסף,כך רדפורד )  

 (.211עמ'  בראשית,( וקר )297 – 296עמ'  בראשית,
256

-על –בהמשך העבודה נעלה את ההשערה כי הקושי התיאולוגי הכרוך בקבלת התפיסה העומדת בבסיס הז'אנר   

הוביל בתקופה שהיא מאוחרת לתקופת  –פיה האל מזוהה כאל מקומי ה'מחובר' לבית והדואג לבני המשפחה 

ותם של הסיפורים, לטשטוש מאפייני הז'אנר, כחלק ממגמה המבקשת להתפלמס עם תפיסה קדומה זו. יתכן, התגבש

לאור השערה זו, שגם את העובדה שסיפור ירידתו של יעקב מצרימה כה דומה בסגנונו לסיפורי ההתגלות לאבות, יש 

 .314 – 312לייחס למגמה פולמוסית זו, וראה דיון בעניין בעמ' 
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אהלים" )כה, כז(. אולם  שבי  " ו את יעקב הוא מתואר לנו כאיש תםכבר בראשית היכרותנ .א

רח ב וקום" - אינו מחזיק זמן רב והוא מצווהתיאור זה, המשקף אולי את נטיותיו הטבעיות, 

 לך פדנה ארם" )כח, ב(;  קום" - המקבילבסיפור  -או  לך אל לבן אחי חרנה" )כז, מג(

 עמו חדש ימים" )כט, יד(. וישב" - במילים ,שוב ת,מתואר (פדן ארםב)בחרן או  הגעתו ליעדו .ב

צא מן הארץ הזאת"  קום" - מופיע רק כהקדמה לציווי אלוהים ,אולם גם תיאור הרמוני זה

צחק אביו ארצה בוא אל יל יעקב... ויקם" - פדן ארם)לא, יג( ולתיאור יציאתו היזומה מ

 ויעבר את הנהר" )שם, כא(;  ויקם" - בסיפור בריחתו המקביל )מחרן( -או  יח(-כנען" )שם, יז

 - כדי לשבת שם כפי שמציע חמור ,קב חונה בשכם וקונה את חלקת השדה, מן הסתםיע .ג

בית אל  עלה קום" - והוא מצווה ,אולם גם ישיבתו שם אינה עולה יפה " )לד, י(.תשבו"ואתנו 

  257;ושב שם" )לה, א(

שיבתו של יעקב לבית אביו בחברון והתיאורים הנגררים אחריה מובילים את הקורא להסיק  .ד

עשיו של לישיבה שהוא כה חפץ בה. בשל רכושם הרב של יעקב ו ,בשעה טובה ,כי יעקב זוכה

 - יסופר יעקבבעוד שאודות  ,"בהר שעיר" )שם, ח( להתיישבעשיו הולך יחדיו" )לו, ז(,  משבת"

אינו יעקב בארץ מגורי אביו" )לז, א(. אולם יעקב אינו רואה ברכה בישיבה זו, עד ש וישב"

כל בניו  ויקמו" - אמירתוב ,אולי, המחבר להדגיש מבקשכפי שלקום )מאבלו(, אפילו מסוגל 

  258;וימאן להתנחם" )שם, לה( ,וכל בנתיו לנחמו

, והיית בארץ גשן וישבת" - כדברי יוסף ,באהנחמתו של יעקב צפויה לבוא רק בישיבתו ה .ה

 יעקב מבאר שבע" )מו, ה(; ויקם" - גוררת אחריה את התיאורזו אמירה  קרוב אלי" )מה, י(.

ים בתיאור ית של יעקב למימוש מסוים, המתבטאבשנותיו האחרונות מגיעה נטיית ליבו הטבע .ו

אביו ואת אחיו" )מז, יא(, סף את יו ויושב" -את ישיבתו בארץ מצרים  המתארים החוזרים

על  וישב"ויתחזק ישראל  - ישראל בארץ מצרים" )שם, כז(, ולאחר מכן וישב" - בהמשך

                                                 
257

ייה זו נראה כי המילה 'לשבת' משמשת כמילה מנחה והיא מופיעה פעמים רבות לכל אורך הסיפור: "ואתנו בפרש  

 וישבואתנו" )שם, כב(; " לשבתבארץ" )שם, כא(; " וישבואתכם" )שם, טז(; " וישבנווסחרוה" )לד, י(; " שבו... תשבו

אתה" )שם, ב(;  וישכבלאותו שדה סמנטי: " אתנו" )שם, כג(. יתכן שמילים אלו מצטרפות למילה 'לשכב' השייכת

 את בת יעקב" )שם, ז(. שימושים חוזרים אלו מופיעים במקביל להופעתן של המילים המנחות 'לתת' ו'לקחת'. לשכב"
258

"ביקש יעקב לישב בשלוה, קפץ עליו רוגזו של  -ידי רש"י )לז, ב( -המובאים על -מאלפים דברי המדרש )בר"ר(   

בעל המדרש חש את הטרגיות הנוראה שבאה לידי ביטוי בסיפור מכירת יוסף, אשר מתרחש דווקא  יוסף". נראה שגם

 בשעה שבה סוף כל סוף זוכה יעקב לשבת בארץ מגורי אביו.     
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 -במילים אחרות: הקימה מישיבה זו )במצרים(  ,או -השיבה ממסע זה  259המיטה" )מח, ב(.

ל והיה אלהים עמכם והשיב אתכם א ,"הנה אנכי מת - תתרחש רק בימי בניו, כדבריו ליוסף

ארץ אבתיכם" )שם, כא(. שיבתו של יעקב לארץ אבותיו, לקבורה "במערת שדה המכפלה 

 אשר קנה אברהם" )נ, יג(, היא שיבה בעלת משמעות סמלית בלבד.

 

של היוצאים לדרך, וזאת אולי דווקא בשל אופיו  טיפוס-אבמעין כ ,כאמור ,יעקב נתפס בעינינו

בתמציתיות רבה המאופיינת  ,בין אישיותושניגוד . ה'היוצא לדרך'כך לאופיו של -המנוגד כל

שאינן מאפשרות לו לחיות בהתאם  ,ובין נסיבות חייו כז(, אהלים" )כה, "איש תם ישבבתיאורו כ

הרגשות והחששות המאפיינים כל מעצים את  טבעיות ולשבת בשלוה בבית אבותיו,הלנטיותיו 

רתן של תפילות הדרך הרבות הפזורות ליצי מובילה זוהעצמת רגשות  אדם הנדרש לצאת לדרכו.

 לאורך חייו. 

לארבעים  ,למודלאף ו ,ביקש להפוך את מסגרת חייו לסמל סיפורי יעקביתכן כי מחבר חטיבת 

בשיבתם מסעם של בני ישראל יחידה העוסקת בשנות הנדודים של בניו במדבר, כפי שיידון להלן ב

   260ם.לארץ אבות

 

                                                 
259

נראה כי מעשיו של יעקב מהווים סימן לבנים, אשר בא לידי ביטוי בעובדה שספר בראשית מסתיים בתיאור   

גם ישיבתם זו מגיעה לקיצה, הרבה יותר מהר משניתן  במצרים הוא ובית אביו" )נ, כב(. אולםיוסף  וישב" -האוטופי 

 מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף" )א, ח(. ויקם" -היה לצפות, מיד בראשיתו של ספר שמות אשר מספר לנו 
260

 ות שם.ובהערות המובא 329 – 325ראה דיון בעניין בחטיבה השנייה של העבודה, בעמ'   
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 יציאותיו לדרך של דוד פרק ה:

של היוצאים  טיפוס-אבמעין כ , בדומה להתייחסותנו ליעקב,להתייחס לדוד ,כאמור ,אנו נוטים

סעותיו של דוד מאופיינים בהיותם מסעות , כי מבין הדמויות דמיוןחרף ה ,יש לצייןלדרך. אולם 

. יעקב לעתים אליהםיציאה ה פי אופי-קשה יותר לאפיין על את מסעותיו של יעקבשבעוד  בריחה

 לעתים יוצא מיוזמתו ולעתים לא ניתן להכריע בין השניים. ,בורח

רי הבריחה חטיבת סיפוהדיונים אודות  במסגרתייבחנו  הם של מסעות הבריחה של דודמאפייני

לאחר באחרית ימיו.  ,סיפור בריחתו מפני אבשלום בנובהמשך  אודות ו מפני שאול, בראשית ימיו,

 ושיבתו לירושלים. בנו יידון סיפור בריחתו של אבשלום - וביחידה  - מכן

 

 1כז, ד(-חבריחת דוד מפני שאול )שמ"א יט, חטיבת סיפורי  :1ה

חטיבת סיפורי הבריחה של דוד מפני שאול יוצרים רצף ארוך של מנוסה והימלטות שקשה לקטוע 

 ז מסעותיו של דוד בפרקים אלו: אותו לקטעי בריחה נפרדים ומוגדרים באופן מוחלט. להלן ריכו

 אל שמואל הרמתה" )יט, יח(; ויבא וימלט ברח "ודוד  

 "דוד מנוית ]מניות[ ברמה" )כ, א(; ויברח  

 "ב(;-דוד נבה" )כא, א ויבא ...וילך ויקם  

 "אל אכיש מלך גת" )שם, יא(; ויבא ביום ההוא... ויברחדוד  ויקם  

 "א(;אל מערת עדלם" )כב וימלטדוד משם  וילך ,  

 "דוד משם מצפה מואב" )שם, ג(; וילך  

 "דוד ויבא יער חרת" )שם, ה(; וילך  

 "דוד ואנשיו קעילה" )כג, ה(; וילך  

 "שם, יג(;יתהלכובאשר  ויתהלכו דוד ואנשיו... ויקם( "  

 "דוד במדבר במצדות" )שם, יד(; וישב  

 בהר במדבר זיף" )שם(;  וישב 

 ;)ודוד במדבר זיף בחרשה" )שם, טו"  

                                                 
1
כל החטיבה נתונה בתוך מבנה מעטפת, שנועד להדגיש כי כל נדודיו של דוד נגזרים באופן ישיר משאיפותיו וכוונותיו   

להכות בחנית בדוד ובקיר" )יט, י(, ומסתיימת בתיאור ייאושו  שאול ויבקש" –בתיאור  של שאול, כאשר זו נפתחת

" )כז, ד(. לדיון בשאלת גבולותיה לבקשו( שאול"ויגד לשאול כי ברח דוד גת, ולא יוסף ]יסף[ עוד ) –ממימוש שאיפה זו 

 (.1הערה  369עמ'  רדיפות שאול,של חטיבת נדודי דוד, ראה ורגון )
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  ;)ודוד ואנשיו במדבר מעון בערבה אל ימין הישימון" )שם, כד" 

 "במדבר מעון" )שם, כה(;  וישבהסלע  וירד 

 "דוד משם וישב במצדות עין גדי" )שם, כט(;  ויעל 

  על המצודה" )כד, כב(;  עלו"ודוד ואנשיו 

 "אל מדבר פארן" )כה, א(;  וירדדוד  ויקם 

 "דוד לדרכו" )כו, כה(;  וילך 

  ב(.-אכיש בן מעוך מלך גת" )כז, אאל  ...ויעברדוד  ויקם אל ארץ פלשתים... מלט אמלטה"כי 

ביום ההוא את " ומקבל מאכיש – 2הפעם לא בשל רדיפתו של שאולאולם  –דוד ממשיך לנדוד 

 . צקלג" )שם, ו(

מסתיימת  ,וד ממקום למקום עד לישיבתו בצקלגבמהלכה עובר ד ,הארוכה תקופת הנדודים

באחת ערי  האעלה :"ויהי אחרי כן וישאל דוד בה' לאמר - של דוד חברונה, כפי שמתואר בשיבתו

-שם דוד" )שמ"ב ב, א ויעלחברנה.  :? ויאמראעלהאנה  :. ויאמר דודעלה :יהודה? ויאמר ה' אליו

 ב(.

 

 מאד של תיאורי בריחה ממקום למקום,, רצף ארוך היווכח בנקלכפי שניתן ל ,ופיעמ בחטיבה זו

הנדודים והארעיות שאפיינה את ראשית דרכו של דוד.  חווייתאת  ושהקורא לח אמור עותובאמצ

באמצעות חוסר האבחנה המכוון בין סיפור בריחה אחד  ,אצל הקורא ,תחושה זו מתחדדת

מבנה אחיד ומוגדר של סיפור בריחה הבנוי בהתאם לכללי  להגדירלמשנהו. לאור זאת, לא ניתן 

נציג ז'אנר. בהמשך הדברים מאפיינים את הלזהות מרכיבים שונים ה חלטבה ניתן אולםהז'אנר, 

 שניים ממרכיבי הז'אנר הבסיסיים ביותר,על  תוך שימת דגש מיוחדת, נ"להמרכיבים ה את

 החוזרים על עצמם לאורך החטיבה: הגעת דוד למקום קדוש; והמפגש עם אלוהים. 

 ר הנוחות הנגרמת לדוד בשל מנוסתועשוי להוביל את הקורא לחוש את חוס תיאוריםרצף ה

סיפורי הבריחה, חטיבת הקדמה לפרק שהוא מעין  ,חבפרק י ונדודיו החוזרים. יחד עם זאת,

אחת הדרכים, שבהן של דוד. המחבר מבקש להבהיר כי מצוקתו של שאול גדולה ממצוקתו 

 יין זה:הרלוונטיים לענ מאפייני הז'אנרשניים מהיא באמצעות 'היפוך'  משתמש המחבר,

                                                 
2
ו( -(. נראה כי בפרשייה זו )כז, ה213עמ'  שמואל,גם לא נאמר במפורש בשל מה כן, כפי שטוען הרצברג )אם כי   

משתקף מרכיב הנתינה של הפטרון )האנושי( המאפיין את סיפורי ה'גיבור הבורח', כפי שנדון למעלה. נתינה זו כוללת 

יט; לעתים זרע )אישה( בלבד כפי -א יא, יחלעתים ארץ )בית( וזרע )אישה( כפי שמופיע אצל הדד )ירבעם( במל"

שמופיע אצל יוסף בבר' מא, מה; ולעתים ארץ )עיר( בלבד כפי שמופיע כאן. על אופייה המוחלט של הנתינה, ניתן 

 "לכן היתה צקלג למלכי יהודה עד היום הזה".    –ללמוד ממשפט הסיום של הפרשייה 
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כשם  נחלתו של המנהיגלהיות  ,באופן בסיסי ,אמור אשר ליווי האלוהיה מרכיבהיפוך  .1

  של היוצא לדרך.  להיות נחלתו לאש שאמור, באופן בסיסי,

 :ליווי האלוהי של המנהיג, ביניהםביטויים רבים ניתנים ל

, היה עמךהוא י"וה' הוא ההלך לפניך,  – בשעת העמדתו לפני העדה בדברי משה ליהושע .א

  3;לא ירפך ולא יעזבך. לא תירא ולא תחת" )דב' לא, ח(

. לא אהיה עמך, הייתי עם משה"כאשר  –בדברי ה' ליהושע בראשית תקופת הנהגתו  .ב

  היך בכל אשר תלך" )יהו' א, ה, ט(;אל עמך ה'ארפך ולא אעזבך... אל תערץ ואל תחת, כי 

  " )שופ' ו, טז(;יה עמךאהויאמר אליו ה': כי " –בדברי מלאך ה' לגדעון  .ג

  ;" )ג, יט(וה' היה עמו" –דברי המספר אודות שמואל ב .ד

     ." )י, ז(האלהים עמך"כי  –ובמשיחתו של שאול  .ה

היוצא ) דוד עם דווקאלהיות  ועובר (נהיג)המ מעם שאול הליווי האלוהי סר -בפרק יח  -כאן 

"ויהי דוד  עם שאול סר" )פס' יב(,ומ ,)עם דוד( היה ה' עמו"כי  - דגיש המחבר(, כפי שמלדרך

  4" )פס' כח(;כי ה' עם דוד"וירא שאול וידע  " )פס' יד(,וה' עמו ,לכל דרכיו משכיל

 ודווקא לא של , אמורה להיות נחלתו של הבורחבאופן בסיסי ,אשר תחושת היראההיפוך ו .2

 וירא" - (הרודף)אל שאול  (הבורח)מדוד תחושת היראה  מועתקת -בפרק יח  - כאן הרודף.

"ויאסף  מפניו" )פס' טו(, ויגר"וירא שאול אשר הוא משכיל מאד  שאול מלפני דוד" )פס' יב(,

5מפני דוד" )פס' כט(. ראל  שאול 
 

בכך מאופיין  ,'סיפור יציאה לדרך''סיפור בריחה', שהוא אחת הקטגוריות של השגרתי של מודל ה

בקש את ליוויו א בורח למקום מקודש, שם מהו בעקבות יראה זו שהגיבור ירא מפני בעל הסמכות.

שמירתו, דאגה לעתידו אלוהים נענה לבקשתו, כפי שבא לידי ביטוי בליוויו,  ושמירתו של אלוהים.

, לפי המודל לכאורה ,חטיבת סיפורי הבריחה של דוד מתוארים והשבה לביתו. )אדמה וזרע(

המחבר כי ה'  ,כאמור ,מדגיש –ח יבפרק  –כבר בהקדמה לחטיבה  שכן ,אולם רק לכאורה השגרתי

                                                 
3
לבין הציווי, או אולי תיאור  –" יהיה עמך"הוא  –ליווי האלוהי מעניין החיבור שנעשה בדבריו של משה בין ה  

ולא תחת". חיבור זה משקף את ה'מודל' המופיע בסיפורי  לא תירא" –ידו בסיומו של הפסוק -המציאות, המובא על

הז'אנר, כאשר בראשית הסיפור מתוארת יראתו של הגיבור, אשר 'נעלמת' בשעה שהוא זוכה לחוות את הליווי 

 הי. האלו
4
רק בהמשך העלילה, כאשר  מוטיב הליווי האלוהי מקבל משמעות המתייחסת במפורש לעתידו המנהיגותי של דוד  

המופנים לעתיד )"ויהי"(, והיוצרים  –, כאשר היה עם אבי" )כ, יג(. דבריו של יונתן )שם( ויהי ה' עמך" –יונתן אומר לו 

מדגישים כי הליווי האלוהי המתואר כאן )בפרק יח(, אינו נובע  –הקבלה עם המנהיג הקודם )"כאשר היה עם אבי"( 

 בהכרח דווקא מעתידו המנהיגותי של דוד.   

 
5
 'קרא ִלירא, כמו ביהו' כב, כה'. –( שכותב 155עמ'  שמואל,ראה דרייבר ) 
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 סמכות רודף בשל יראתו מפני הבורחבעל ה ,דווקא ,וכי הגיבור עוד בטרם יציאתו לדרךמלווה את 

 להיפך כמקובל. במקום שיהיה 

 זה ואין זה חשוב האם ליווי -לדרך של דוד עובדת קיומו של הליווי האלוהי עוד בטרם יציאתו 

מובילה לשינוי אופי המפגש עם אלוהים  -מהיותו 'המלך המיועד' דרך' או נובע מהיותו 'יוצא ל

שבסיפורי הבריחה של : במודל השגרתי היוצא לדרך מבקש את הליווי האלוהי; בעוד , כאשרבדרך

בליווי האלוהי באמצעות  , החל מהצעד הראשון,להיעזר' מעל בקשה ראשונית זו ולדלג'אפשר  דוד

 השאילה בה'.

 

 דוד ליעקבבין 

של  טיפוס-אב מעין ליעקב בהיותו ,כאמור ,דומה ,של הבורחים טיפוס-אב מעין בהיותו ,דוד

רבים לזיהוי הדמיון בין הוביל  (טבפרק י) סיפור מנוסתו הראשון של דוד היוצאים לדרך.

"יש קווי דמיון מובהקים בין הסיפור  - אפרת-בדבריו של בר ,למשל ,י שניתן לראותכפ הסיפורים

בשניהם,  ושאול והסיפור על רחל, יעקב ולבן. בשני הסיפורים מופיעות שתי אחיות... על מיכל, דוד

במקום לשלם מוהר, ממלא החתן תפקיד למען חותנו, וזה מנסה להתנכל לו. בשניהם בורח החתן 

מצדדת בבעלה נגד אביה, היא לוקחת תרפים והיא משקרת לאביה. יש גם  אישהמפני חותנו, ה

  6לשונות דומים...".

 לדודיעקב בין שבסיסי הדמיון להדגיש את האולם מעבר לקווי הדמיון שבפרטי הסיפורים, יש 

כל אחד הם נבדלים באופן שבו  ,יחד עם זאתנודדים חסרי בית ממקום למקום.  ,םשניה ,אשר

  בדרך: אלוהיואת  פוגשכל אחד מהם ומתוך כך גם באופן שבו  ,ואת מצב מהם חווה

 לאלוהים ולבקש את שמירתו והצלתו; ראה תמידית, מרבה להתפלליעקב, מתוך תחושת י  

 7.כי לא ייפגע לו מובטחש נוהג גם כמי ניגוד ליעקב,ב ,אך נוהג, אף הוא, כמי שחש לחייו דוד 

למפגש שונה עם אלוהים: מפגש באמצעות  התחושה זו, בצירוף התחושה כי ה' עמו, מוביל

, יותר מאשר לדאוג ל וגד( שנועד לכוון את צעדיוכוהנים )אחימלך ואביתר( ונביאים )שמוא

 .לשמירתו והצלתו

                                                 
6
 – 289עמ'  ל לרחל,בין מיכאיון )-(. על האנלוגיה בין הסיפורים ראה גם מאמרה של בן247עמ'  שמואל א,אפרת )-בר  

301.) 
7
ביטוי ל'ידיעתו' של דוד כי חייו אינם בסכנה אמיתית וכי דווקא שאול עתיד למות לפניו, ניתן לראות בדברי דוד   

"ישפט ה' ביני ובינך, ונקמני ה' ממך וידי לא תהיה בך" )כד,  -בשתי הפעמים שבהם הייתה לו אפשרות לפגוע בשאול 

 י אם ה' יגפנו או יומו יבוא ומת או במלחמה ירד ונספה" )כו, י(.יב(; "ויאמר דוד חי ה' כ
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חש את המצוקה  הואנאלץ לברוח מן העיר מפני אבשלום בנו, דוד רק בסוף חייו, כאשר 

]בעיני["  "אולי יראה ה' בעוני - דבריומצוקה המתבטאת בהאופיינית לאדם הבורח מביתו, 

כי  -מפני שאול  מסעות בריחתוכפי שנהג ב - בה'' זו הוא אינו 'שואל )שמ"ב טז, יב(. בבריחה

טו, לא(.  סכל נא את עצת אחיתפל ה'" )שם..." - כפי שנהג יעקב במסעותיו – אם מתפלל לה'

פי שמשתמע מאמירתו שוני זה נובע מתחושת היראה של דוד, שאין בצידה הבטחה להצלה, כ

גם העובדה  ,מן הסתם ,מתווספת "כי לא תהיה לנו פליטה מפני אבשלם" )שם, יד(. על כך -

 כפי שמתואר האפשרות לשאול בה', באמצעות אחיתופל, ,כביכול ,לאבשלום קיימתדווקא ש

 טז, כג(.    יש[ בדבר האלהים" )שם"ועצת אחיתפל אשר יעץ בימים ההם כאשר ישאל ]א -

 

התמקדות תו של דוד מפני שאול בראשית חייו, תוך בשורות הבאות נעמוד על מאפייני בריח

פחות או  -, ולהתייחס אליהם אותם מתוך רצף תיאורי הבריחה לבודדטקסטים שניתן  בשלושה

. טקסטים אלו משמשים כמסגרת לתקופת הנדודים, כאשר שני כסיפורים מוגדרים -יותר 

מתארים  - יפורט במסגרת הדיון בסיפור השניכפי ש שנראים כסיפורים מקבילים, - הראשונים

" שתיםארץ פל ל"אהימלטות לפני ה -התקופה  אחריתהשלישי מתאר את ופה, ואת ראשית התק

 (:)כז, א

  8(;1, אכ-חיט, ברמה )ניות ב צירהעהבריחה מפני שאול וה :1aהיחידה  .1

 (;1יאכא, -כ, להוב )נב מפני שאול )אל אכיש מלך גת( והעצירה הבריחה :1bהיחידה  .2

  כה(.-כו, אדוד במדבר זיף ) נדודי :1cהיחידה  .3

 )שמ"ב טו, באחרית ימיובנו נדון בסיפור בריחתו של דוד מפני אבשלום  - 2הביחידה  - לאחר מכן

 . במסגרת דיונים אלו ייבחנו גם ההבדלים באופי המפגש עם אלוהים בדרך.יט, מד(-א

                                                 
8
( טוען כי "פרק יט מכיל שלושה סיפורים קצרים המספרים על שאיפת שאול 247 – 246עמ'  שמואל א,אפרת )-בר  

שאול ז( מתאר את שלב המעבר שבין תיאורי קנאתו של -להמית את דוד". לפי הבנתנו, חלקו הראשון של הפרק )פס' א

בדוד ומזימותיו העקיפות להורגו )שתוארו בפרק יח( לבין תיאורי ניסיונותיו הישירים להרוג את דוד )שיתוארו 

עמ'  שמואל,כז, ד(. ]את תיאור הטלת החנית בפרק יח, י"א שרבים התקשו בו, ראה למשל סמית )-בפרקים יט, ח

"היה רוצה להכותו כבלתי מתכוון אל דוד  –( על אתר)(, יש לראות כמסורת חלופית, או לפרש בדרכו של מלבי"ם 170

רק אל הקיר, וכאילו הכהו בשגגה"[. בשלב המעבר, שאול אינו מנסה להרוג בפועל את דוד, אולם כבר מסוגל לשתף 

אחרים בשאיפותיו. לאור זאת, דוד אינו נדרש לברוח ממש, כי אם להתחבא עד אשר יתגלו כוונותיו ה'אמיתיות' של 

וד, שמסיק מדבריו של יונתן, כי שאול ִויתר על שאיפתו להורגו, שב להיות "לפניו כאתמול שלשום" )פס' ז(. שאול. ד

מכאן והלאה מתחילה תקופה חדשה ביחסיהם של שאול ודוד, כאשר שאול פועל באופן מעשי מתוך כוונה לפגוע בדוד. 

( מובא סיפור הבריחה הראשון, בריחה שהיא 1כ, א-לאור זאת, דוד נאלץ לברוח ולהתרחק. בפסוקים אלו )יט, ח

חסרת יעד מוגדר, אשר במרכזו מופיעה הגעתו של דוד לאיש הקדוש )שמואל הנביא( ולמקום הקדוש )ניות ברמה(, 

 כפי שיובהר. 
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  (1כ, א-חניות ברמה )יט, ב עצירההמפני שאול ו הבריחה :1aה

 חלוקה למרכיבים: -ניות( )במרכזו עצירה ב מן הביתסיפור הבריחה 

 הקדמה; י:-חיט, 

 מיכל ממלטת את דוד; יז:-יאיט, 

 לשמואל;ומגיע דוד בורח  כד:-יחיט, 

 המשך המסע. :1כ, א

 

 י(-חיט, הקדמה )

מרכיבי חטיבת  את כל -, אך מדויקת בצורה תמציתית -המחבר  כםבשלושת פסוקי ההקדמה מס

 סיפורי הבריחה של דוד בראשית ימיו: 

 מצליח )פס' ח(;  דוד 

  ;)שאול סובל מרוח רעה )רוח קנאה?( )פס' ט 

 (; 1)פס' י רוג את דודשאול מבקש לה 

  9(.2)פס' י נאלץ )וגם מצליח( לברוח מפניוודוד   

 

 יז(-יאיט, מיכל ממלטת את דוד )

 פרטי היציאה לדרך:

 מיידיותודגשת מ - אליהושל לוט, אדוניהו, ו י בריחתםסיפורבכגון  -בסיפורי בריחה רבים 

 ידי שימוש בשלושה אמצעים ספרותיים:-עלנוצרת הדגשה זו  האיום.

 ;(יא-)פס' י הלילה, מחר" "בלילה הוא... בבקר... - תיאורי זמןריבוי  .1

נס " – כינויים ףבאמצעות יצירת רצ בייחודו - פעולת הבריחהכינוי שימוש במילים נרדפות ל .2

 ;"ברח וימלט" )פס' יח( 10)פס' יב(, ויברח וימלט"וילך, וימלט" )פס' י(, "

                                                 
9
( בתוך הקשרם, שכן רק בפסוקים העוקבים 2"ודוד נס וימלט בלילה הוא" )פס' י –קשה להבין את המילים   

הימלטותו מהם. חלק מהקושי )המתייחס ללילה( מקבל מענה בגרסת אכים הנשלחים להמית את דוד ומתוארים המל

תה"ש, אשר 'מסיטה' את המילים "בלילה הוא" לראשיתו של הפסוק הבא, כלומר: 'ודוד נס וימלט. ויהי בלילה 

כי  -זו. אולם לפי הבנתנו  ( שמעדיף גירסה156עמ'  שמואל,וכן דרייבר ) BHההוא, וישלח שאול מלאכים...', ראה 

 -י( משמשים כהקדמה המתמצתת את מהלך העניינים העיקרי שיופיע לאורך חטיבת הנדודים -שלושת הפסוקים )ח

מובן תפקידו של חלקו האחרון של פסוק י. חלק זה אינו עוסק בבריחתו המיידית של דוד מפני חניתו של שאול, כי אם 

בלילה )כפי שמיד יתואר(, כביטוי למרכיב האחרון )הבריחה( מבין ארבעת מסתמך על תיאור הימלטותו של דוד 

 המרכיבים שעליהם מושתתת החטיבה.
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"ודוד נס וימלט" )פס' י(, "אם אינך ממלט" )פס' יא(,  – הבריחהפעולת תיאורים חוזרים של ו .3

  "וימלט" )פס' יז(, "ודוד ברח וימלט" )פס' יח(."וילך, ויברח וימלט" )פס' יב(, 

 

 כד(-יחיט, לשמואל )ומגיע דוד בורח 

 תוכן התפילה ומרכיביה:

לזהות של היוצא לדרך. יחד עם זאת, ניתן  תפילה הנאמרת מפיו ,לכאורה ,זה לא מופיעה בסיפור

 . הבעת תלונה או תיאור מצוקה , והוא:ביטוי מסוים למרכיב אחד מתוך מרכיבי התפילה

לו )דוד לשמואל( את כל  ויגד" – של המספר ,התמימים לכאורה ,וביטוי למרכיב זה מופיע בדברי

שהיא משמעות  לייחס להאמירה שאין  - זו עשויה להיות 'הגדה' " )פס' יח(.אשר עשה לו שאול

 בוודאי שהיאלצד סיפור הדברים,  –זו עשויה להיות  , 'הגדה'לעומת זאת 11מעבר לסיפור הדברים.

 הגדה שיש – לספר עליה? צורך המחבר מה ראה :לתהות ישעל כן ו, לחלוטין פעולה טריוויאלית

  12הבעת תלונה בפני הנביא, שהוא נציגו של האל.לה משמעות של  לייחס

ת (, מופיעה בבריחתו של דוד באחרי2הדומה, אשר נדון בה להלן )ביחידה בלשון הבעת תלונה 

'נגד', השורש  טו, לא(. שמ"בלאמר: אחיתפל בקשרים עם אבשלום" ) הגיד"ודוד  –ימיו 

 גם שמשמ ,לעתים ,אולם ולן חבלשו ,בדרך כלל ,שמשמעותו: להודיע, לספר וכך הלאה, משמש

"אדני  ;היום לה' אלהיך..." )דב' כו, ג( הגדתיבלשון קודש, כגון: "ובאת אל הכהן... ואמרת אליו: 

; מ, ו; צב, ג, טזל, י; ) במזמורי תהלים נוספיםוכן  תהלתך" )תה' נא, יז(; יגידשפתי תפתח, ופי 

      13ועוד(.

                                                                                                                                            
10

"וכדי להביע את החפזון במעשה בריחתו של דוד באו כאן שלשה פעלים  –עמ' קצח( שכותב  שמואל א,ראה קיל )  

לתיאור החיפזון הנדרש, ואף פוגעת בו. יתכן כי אינה מתאימה לכאורה המילה "וילך" זה אחר זה". אולם יש לציין כי 

תיאור זה נועד להמחיש את סדר הפעולות המציאותי, שבו הבורח מתחיל בהליכה )אולי כדי שלא 'למשוך' את 

תשומת ליבם של השומרים( ולאט לאט מחיש את צעדיו. מאידך, יתכן כי מילה זו משמרת ביטוי כלשהו למוטיב אי 

המופיע  -יציאה יזומה )"וילך"( או שמא בריחה )"ויברח וימלט"(  –חס לאופי היציאה לדרך הבהירות, מוטיב המתיי

 ברבים מסיפורי הז'אנר.  
11

, שבו הוא )דוד( מספר לשמואל על ריאיון'אחרי  –( שכותב 181עמ'  שמואל,כך מוסכם בין החוקרים, וראה סמית )  

 .('.החוויות שלו עם שאול )הוא ושמואל הולכים לשבת ב..
12

( שמצביע על העובדה ששמואל מכונה "איש אלהים" )ט, ו(, ובהתייחס לתואר ייחודי 83עמ'  שמואל,ראה אילת )  

"צירוף מילים זה מצביע על קרבה רבה של נושא התואר  –( 34, הוא כותב )בעמ' 36 – 34ידו בעמ' -זה אשר נדון על

' לבני אדם... מלאך ה' )המבשר למנוח ולאשתו על הולדת הזה לאלוהיו, קרבה המאפשרת לו להיות המבשר של דבר ה

 (".22(, והוא... מזוהה עם אלוהים עצמו )שם 8, 6בנם( מכונה גם איש האלוהים )שופ' יג 
13

יתכן כי השורש 'נגד' משמש בלשון קודש, דווקא באותם מקרים שבהם התפילה )או האמירה הפולחנית( המופנית   

ת גם לבני אדם: בסיפור שלנו הבעת התלונה מופנית גם לה' וגם לשמואל; בבריחת דוד כלפי שמיים מופנית בו זמני

מפני אבשלום מביע דוד מצוקה בפני ה' ובפני העם הבורח עמו; במקרא ביכורים המתפלל פונה לה' ולכהן; וכך אולי 

שנאמר "בבוא אליו נתן  יש לפרש גם את הופעתו של הביטוי במזמורי תהלים. מזמור נ"א פותח בהצגת המזמור ככזה
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בפני  המצוקהשקולה כהבעת  שר הבעת המצוקה בפניוא מופיע כאן כמתווךלפי הבנתנו,  ,שמואל

 'ספק אנושיהוא  לעתיםאשר  –התיווך האנושי  על מנת שלא להרחיב את הדיון בסוגיית אלוהים.

 גים שונים של תיווך מעין זה:ונסתפק בהבאת מספר דוגמאות לס – אנושי'-ספק על

כגון  ,בתפילה –( כמתווך 'איש אלוהים', 'מלאך' וכך הלאה -ה'איש' )שמכונה במקביל  .1

סיפור האבקותו של ב כגון ,, או בהתגלותכ(-)בר' יט, יח בתפילה אל האנשים בפנייתו של לוט

)יהו'  עומד לנגדוה אישה ביריחו אתיהושע  ראייתבסיפור ו כט(-)שם לב, כד יעקב עם האיש

  ;טו(-ה, יג

)דב' כו,  כורים הנאמרת לכהןבמקרא בי כגון ,בתפילה –לבין אלוהיו הכהן כמתווך בין האדם  .2

 ;ו(-יח, ה דן את הנער הלוי )שופ' של בני םבשאלת , כגוןשאילה בה'או ב ,(-ג

"דבר אתה עמנו ונשמעה,  –באמירתו של העם למשה כגון  ,בהורדת דבר ה' –כמתווך  הנביא .3

 – תיאורכגון ב ,מנו אלהים, פן נמות" )שמ' כ, טז(, או בהעלאת דברי בני האדםואל ידבר ע

 14"ויגד משה את דברי העם אל ה'" )שם יט, ט(.

 

 כביטוי המוחשי של התפילה ,מצוקהאו ה ,מרכיב התלונה

, ליונה ס לאליהוגם להלן בהתייחיידון להגר וו לקיןבהתייחס למעלה נדון כפי ש - בסיפורים רבים

או  ,נהמכילה הבעת תלו ,בסיפורים אלו 'דרךהת , שהיא 'תפילתפילת הבקשה - ולבני ישראל

או  ,מתוך התלונהספציפית כלשהי.  מפורש לבקשה ביטוי שהמתפלל נותןתיאור מצוקה, מבלי 

ו, בקשת של תוכנה -ורא וגם למי שאליו ממוענת התפילה גם לק -באופן ישיר  משתמעתהמצוקה, 

  .בקשתו / מצוקתוההיענות ל ומרכיביה של אופייהכפי שמתברר גם מתוך 

 

וככזו  וקה בלבד;מצר המחבר את תפילתו של דוד: ככזו המכילה הבעת יתכן כי האופן שבו מתא

ראשוני בשלב דוד,  .ראשית דרכוכמי שמצוי בדוד לצורך הצגתו של , נועד אנושי מתווךהמופנית ל

 אינו מסוגל עדיין להתפלל , ואףלפנות באופן ישיר לאלוהים את עצמו ראוי עדיין אינו מרגיש ,זה
                                                                                                                                            
הנביא" )פס' ב(, פתיחה שממנה ניתן להבין כי דוד מבקש להגיד תהילתו של "אדני" )פס' יז( בפני אדני אך גם בפני נתן 

את שבחו  -הנביא. בשאר המזמורים ישנה הרחבת המשמעות, כאשר המילה 'להגיד' משמשת במשמעות של 'לפרסם' 

גידו בעמים עלילותיו" )ט, יב(, "הגידו השמים צדקו, וראו כל העמים כבודו" )צז, "ה -ותהילתו של האל ברבים, כגון 

ו(, וכך הלאה. גם הנביאים משתמשים בלשון זו במשמעות של 'פרסום' תהילתו ומעשיו של אלוהים, כגון "ותהלתו 

 באיים יגידו" )יש' מב, יב(, "הגידו במצרים והשמיעו במגדול" )יר' מו, יד( וכדומה.   
14

"ועתה  –ביטוי ברור לתפקידו של הנביא כמתווך, ואף כמתווך בתפילה דווקא, מופיע בדברי אלוהים לאבימלך   

 בראשית,( ושפייזר )317עמ'  בראשית,השב אשת האיש כי נביא הוא, ויתפלל בעדך וחיה" )בר' כ, ז(. וראה סקינר )

'מתווך'. ביטויים נוספים לתפקידו של הנביא  - ( המפרשים את המילה "נביא", המופיעה בפסוק, במשמעות149עמ' 

 כמתווך בתפילה ניתן למצוא בדב' ט, כ; בשמ"א ז, ה; יב, יט, כג; ובאיוב מב, ח. 
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הוא עד שעתיד  הקצה אל הקצהן מ ,במהלך חייו של דוד ,יד להשתנותעת. מצב זה מלאהתפילה 

 15"ונעים זמרות ישראל" )שמ"ב כג, א(. –לכנות את עצמו 

 

 כרכיב המניע את המשך העלילה, וכנקודת התפנית בסיפור: 'תפילת הדרך'

ילתו של אם נקבל את הטענה כי יש להתייחס לדבריו של דוד לשמואל כמקבילה הספרותית לתפ

מניעה  יש תפקיד משמעותי מאד בסיפור: היא סתמית לכאורה זו, ,אמירהלנבחין כי  היוצא לדרך

"וילך הוא ושמואל וישבו בנוית  –מתואר מיד בהמשך כפי ש - את צעדיהם של דוד ושל שמואל

  ]בניות[" )שם(. הליכתם זו יוצרת את התפנית בסיפור.

 

 הגעת הגיבור למקום מקודש:

 כי דוד אינו בורח אל )שמואל(, כי אם בורח מפני )שאול(. מסר זה להדגישש נראה שהמחבר מבק

מבלי  -" )פס' יב( "וילך, ויברח וימלט – , כפי שכתובמתקבל לאור העדר תיאור היעד של הבריחה

תגובה לאזהרתה , כלצורך הצלתו ממוקדת ביציאתו מן הבית )ומן העיר( הימלטות זו לציין לאן.

ך ממלט את נפשך הלילה, מחר אתה מומת" )פס' יא(. גם בהמשך, כאשר "אם אינ –של מיכל 

 –" )שם( לפני תיאור מקום הגעתו אויב  " )פס' יח(, מופיעה המילה "ברח וימלטמסופר כי דוד "

דוד לא 'ברח ונמלט אל שמואל', כי אם 'ברח ונמלט )ורק  כלומר: "אל שמואל הרמתה" )שם(.

 16לאחר מכן( בא אל שמואל'.

 

 מגיע דווקא אל שמואל? –במסגרת בריחתו מפני שאול  –, עלינו להבין מדוע דוד שך לטענה זובהמ

                                                 
15

תהליך זה דומה לתהליך הקדשתם של הנביאים בכלל, ושל משה בפרט. עושה רושם כי מחבר סיפור עלייתו של   

ר הקדשתו של משה: כשם שמשה החל את דרכו בתחושה שהוא אינו דוד, משתמש במכוון בהרמזים )אלוזיות( לסיפו

ומי חיי... כי אהיה חתן למלך?" )יח,  מי אנכי" –כי אלך אל פרעה...?" )שמ' ג, יא(, כך חש גם דוד  מי אנכי" –ראוי 

 –של ה'  יח(; וכשם שמשה מפקפק ביכולת הדיבור שלו )לצורך פנייה ישירה לפרעה(, ובעקבות כך )בהתאם ל'המלצתו'

וילך משה את כל דברי ה'...  ויגד משה לאהרן" -"ואהרן אחיך יהיה נביאך" )שמ' ז, א(( נעזר בנביא כמתווך 

...", כך דוד מפקפק ביכולת הדיבור שלו )לצורך פנייה ישירה לאלוהים בתפילה(, ובעקבות כך נעזר בנביא ואהרן

..." )פס' יח(. יתכן כי הקבלה זו נעשית במסגרת  ושמואל וילך הואאת כל אשר עשה לו שאול.  ויגד לו" -כמתווך 

דוד בן ישי...  נאם" –השאיפה להציג את דוד כמנהיג וכנביא, אולי גדול כמשה, כפי שמשתקף בדברי דוד האחרונים 

 ב,שמואל אפרת )-המייחסים לדוד לשונות של נבואה, וראה בר –ז( -ומלתו על לשוני..." )שמ"ב כג, א רוח ה' דבר בי

 שמואל,ידי הרצברג )-(. השוואה )אחרת( בין דברי דוד האחרונים לבין דבריו האחרונים של משה, מובאת על253עמ' 

 (. 399עמ' 
16

באר שבע אשר  ויבאאל נפשו,  ויקם וילךוירא " –תיאור דומה מופיע בסיפור בריחתו של אליהו מפני איזבל   

כי הליכה זו אינה  -"אל נפשו"   -באמצעות התוספת המבהירה  ליהודה" )מל"א יט, ג(, כאשר שם נאמר במפורש,

 מכוונת דווקא לבאר שבע, כי אם לכל מקום שבו תינצל נפשו. 
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הבחירה בשמואל  .קבלת מקלטצורך ל (שםכי דוד בורח "אל שמואל הרמתה" ) להסביר מקובל

 ת שאול למלךמשח א שהוא למשל לאור העובדה 17לספק לו מקלט, יש בכוחושנובעת מהעובדה 

 אהרליךדברים דומים כותב  18אפרת.-ברפי שכותב רת, גם בעיני שאול" כ"וסמכותו רבה ומוכ

"...כסבור )שמואל(  –( אהרליךבהתייחס להליכתם המשותפת של דוד ושמואל לניות )'נוית' לפי 

 19שמשום כבוד הנביאים כלם יחדל שאול לשלוח אחרי דוד".

 הקיים בפרשנות מעין זו:הקושי מצביעים על  ,המופיעים בהמשך הסיפור ,אולם כמה עניינים

, ובמקום של שמואל עשויה לספק מקלט, מדוע שמואל ודוד אינם מסתפקים בה אם סמכותו .1

 זאת בוחרים ללכת לניות?

מיד כאשר הוגד לשאול כי "דוד בנוית ]בניות[ ברמה" )פס' יט(, הוא שולח "מלאכים לקחת  .2

, בודם של הנביאים כולםאו בכ ,דוד" )פס' כ(. חוסר התחשבותו בסמכותו של שמואלאת 

גם  אלאמודגש לא רק באמצעות הסמיכות הקיימת בין תיאור שמיעתו לתיאור שליחתו, 

 ;לבסוף בהליכתו שלוהמשלחות ו שלושבהדגשת דבקותו במשימה המתבטאת  באמצעות

 דוד מנוית ]מניות[ ברמה"" איך ניתן להבין את בריחתו שלאם אמנם מקום זה מספק מקלט,  .3

  . מדוע דוד אינו נשאר לשבת שם?שך)כ, א( בהמ

ובהמשך לכך את הליכתם  –כי יש לראות את עצירתו של דוד אצל שמואל  ,לאור זאת נראה

 העצירה 20קבלת מקלט, אלא כעצירה במקום מקודש. לא כעצירה לצורך –המשותפת לניות 

כאשר  ה אלוהית,והצל השמיר מצעי להשגתאכ ,בכל סיפורי הז'אנר ,משמשתמקום המקודש ב

                                                 
17

( מסביר את הליכתו של דוד לשמואל בכיוון שונה, אשר מושתת 71עמ'  שמואל,(. ווז )181עמ'  שמואל,כך סמית )  

 ל, וממילא ניתן להניח כי לא יסגיר לידיו את דוד.דווקא על העובדה ששמואל הוא אופוזיציה של שאו
18

 (. 250עמ'  שמואל א,אפרת )-בר  
19

( מתייחס לקושי אחר העומד ברקע הסיפור. 159עמ'  שמואל א,(. אקרויד )148עמ'  מקרא כפשוטו ב,אהרליך )  

ל לראות את שאול עד "ולא יסף שמוא –לטענתו, עצם אזכורו של שמואל כאן תמוה, על רקע דברי המספר הקודמים 

יום מותו" )טו, לה(. לאור זאת הוא מציע לראות את הקטע, כביטוי לשאיפתו של העורך להציג את שמואל ואת 

ולא המציאותי  -מציע למעשה לחפש אחר ההסבר הספרותי  נבואתו כמי שעומדים מאחורי האירועים. כיוון פרשני זה

( עוסק בהיבט הספרותי של הצעד שדוד עושה. לשיטתו, מחבר 144עמ'  שמואל,שיש לייחס לסצנה. גם ברוגמן ) -

הסיפור מבקש להוסיף מימד ללגיטימיות של דוד, ועושה זאת באמצעות 'חיבורו' לשמואל )הממליך מלכים(. 

ההתמקדות בהיבט הספרותי, עולה בקנה אחד עם התפיסה המוצעת לאורך עבודה זו. אולם לפי תפיסה זו, בשלב 

אם ניתן( לזהות את סוגו הספרותי של הסיפור, ורק אחר כך להציע הסבר ספרותי מתאים לפעולה או ראשון נדרש )

 לסצנה ספציפית המופיעה בסיפור.
20

( שדן בהרחבה באופייה של ניות, מתוך הנחה שזהו, באופן כזה או אחר, 168 – 167עמ'  שמואל,ראה הרצברג )  

 של נביאים, מקום פולחן וכדומה.   בשל היותו מקום יישוב –מקום שיש בו קדושה 
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הבעת דוד מגיע למקום המקודש לצורך  .וסיפור מקבלת ביטויים שונים בכל סיפורהצלה זו 

  21להמשך הדרך. : בקשת ליווי ושמירה אלוהיתהיא ה המעשיתמשמעותתו, ש, או מצוקתותלונ

 

 : טעמיםמקום בעל קדושה מתבססת על מספר  איהההבנה כי 'ניות' 

שמעות של מעונו ומשכנו של במ פעמים רבות יעה, מופהשונות והטיותיה ,וה'המילה 'נ .1

 " )שמ"ב טו, כה(,נוהו"והשבני והראני אתו ואת  קדשך" )שמ' טו, יג(, נוה: "אל כגון אלוהים,

22צדק הר הקדש" )יר' לא, כג( ועוד רבים; נוה"
 

האוחזת במלאכי שאול ובהמשך גם בשאול עצמו,  של  "רוח אלהים" )פס' כ, כג(, נוכחותה .2

23להבנת המקום כמקום ששורה בו קדושה;מתאימה 
 

כבר בראשית סיפור המלכתו של שאול ראינו שהנביאים יושבים בסמוך למקום הפולחן, כפי  .3

"אחר כן תבוא גבעת האלהים... ופגעת חבל נבאים ירדים מהבמה"  –שמספר שמואל לשאול 

 24)י, ה(;

, אליו ולהביאוניות מ מלאכים "לקחת את דוד" )פס' כ(שולח  שאולואולי אף העובדה ש .4

לפגוע להמנע מפיו יש -המקובל, על ,משקפת את הנוהגבקשה זו כי  יתכן. במקום לפגוע בו שם

                                                 
21

הגיבור בוחר לעצור בדרכו  –כמו בסיפורי בריחתם של לוט, של אליהו, ושל דוד מפני אבשלום בנו  –גם בסיפור זה   

במקום קדוש, במקום להמשיך ולהתרחק ככל יכולתו. העצירה ברמה, שהיא 'כחמש עשרה מיילים צפונית לגבעה' 

(, מובילה לדבריו לשמיעתו המהירה של שאול על מקום הימצאותו של דוד. קירבתה 71עמ'  שמואל,כזיהויו של ווז )

של רמה לגבעה, מעלה תמיהות לגבי סבירות בריחתו של דוד לשם. ]תמיהות אלו אף מועצמות לאור טענתו של 

שם ברח דוד. לוקח 'רמה ממוקמת רק שניים או שלושה מיילים צפונית לגבעה, מ –( שכותב 495עמ'  שמואל,צומורה )

פחות משעה להגיע לשם רגלית'[. יתכן, כמו בסיפור לוט שנדון למעלה, כי גם תמיהות אלו הובילו ל'הסכמתם של 

(. אולם גם כאן, לפי הבנתנו, יש 181עמ'  שמואל,כד( הוא מאוחר' כפי שכותב סמית )-המבקרים כי קטע זה )פס' יח

הקדוש, במקום להעלות תמיהות בהתייחס להיגיון המציאותי העומד  להתייחס למוטיב הספרותי של העצירה במקום

 בבסיסו של מהלך מסוג זה. 
22

"אני לקחתיך מן הנוה, מאחר הצאן" )שמ"ב  –המילה 'נוה' משמשת, לעתים, גם במשמעות של מקום מרעה, כגון   

'בלתי  –( 182עמ'  שמואל,) ז, ח(, אולם מבחינה תוכנית קשה לפרש כאן את המילה באופן הזה, כפי שכותב סמית

 אפשרי להניח כי שמואל ודוד היו מבקשים מקלט אצל רועי הצאן'.
23

( מצביע בצורה יפה על העובדה ששאול זוכה למעשה ,בהיותו בניות, לחוות פעם נוספת 144עמ'  שמואל,מאוכלין )  

כלין( שזוכה לה ה'רודף' היא אחד את הנוכחות האלוהית שסרה ממנו. יתכן כי ה'נוכחות האלוהית' )כלשונו של מאו

במסגרת מרדפו של לבן אחר יעקב  עמופי ביטוי לנוכחות אלוהית דומההביטויים של השמירה האלוהית על ה'נרדף'. 

"ויבא אלהים אל לבן הארמי בחלום הלילה" )בר' לא, כד(, וכן בתיאור ביאתו של "אלהים אל אבימלך בחלום  –

 הלילה" )שם כ, ג(.
24

( שמביא טענה זו, ואף מסביר כי 'מקום הפולחן הוא המקום המתאים ביותר לחפש 181עמ'  שמואל,ת )ראה סמי  

( מביא שתי דוגמאות נוספות לפעילותם 9בהערה  83עמ'  שמואל,טבעית, כפי שזו מתוארת כאן'. אילת )-בו שמירה על

 מא(.  -ד, לח יח(; ובגלגל )שם-של בני הנביאים במקומות מקודשים: בבית אל )מל"ב ב, ג
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"צא"  - בן צרויה ליואבמתוך פנייתו של בניהו בן יהוידע כפי שמשתמע  קדוש,אדם במקום ב

 .א ב, ל()מל"

ההגעה למקום  -יואב  מנוסתו של בסיפור ,למשל ,כמו בהתאם לשאר סיפורי הז'אנר -גם כאן 

דוד מבין כי עליו להמשיך מהמקום הקדוש בשל כך, הקדוש אינה מבטיחה את שלומו של הבורח. 

כך מתברר גם מתיאור המשך אל מקום רחוק יותר שיספק לו הגנה מעשית מפני איומיו של שאול. 

  , א(.ויבא ויאמר לפני יהונתן" )כ ,"ויברח דוד מנוית ]מניות[ ברמה -המסע 

 

 התגשמות התפילה:

ונעת מהם לתפוס השורה על שאול ועל שליחיו, והמ זו הנמצאת במקום המקודש, –רוח אלוהים 

 חיוני להדגיש כי. למצוקתו של דוד מוחשי להיענות האלוהיתהביטוי ההיא  -את דוד ולפגוע בו 

שך אין לראות אותה כיותר מאשר מרכיב אחד במכלול ההגנה האלוהית שדוד יזכה בה בהמ

  25מנוסתו.

 

 ' כביטוי ספרותי להמחשת התגשמותה של התפילהלדורות זיכרוןקביעת '

ן שבו הוא לפחות באופלסיפור,  'אובייקטיבי' שהוא חיצונימופיע מרכיב  ברבים מסיפורי הז'אנר

היכולת  -מבחינת החלל  מוצג בסיפור. האובייקטיביות של המרכיב מתבטאת במציאותיות שלו:

מעבר לנקודת הזמן שבה מתרחש  , לתקופות שהןקיומו ה'נצחי' –מבחינת הזמן ו 'למשש' אותו;

  26הסיפור.

 מופיע בדרך כלל באמצעות -שבדרך כלל מתואר בסיומו של הסיפור  – זהאובייקטיבי מרכיב 

 –כגון  ,לזרעאו  ;(קרא שם העיר צוער" )בר' יט, כב על כן" –לארץ, כגון  :שםהקריאת  מוטיב

 חורגים מזמנו של הסיפור, והם שמות אלו " )שם, לז(.עד היוםאב, הוא אבי מואב ותקרא שמו מו

 נדון בהרחבה לאורך העבודה.  זהמוטיב לדורות הבאים.  כרוןיזכ שארילה יםעתיד

                                                 
25

לפי הבנתנו, דוד אינו מבקש מקלט רגעי בניות ברמה, פרשנות שהייתה מובילה לזיהוי רוח אלוהים השורה על   

שאול ומלאכיו, כביטויה המוחשי והממצה של ההגנה שהוא זוכה בה. אנו מבקשים לטעון, בניגוד לגישה פרשנית מעין 

מגיע למקום קדוש, ומביע שם את מצוקתו. מצוקתו נענית, כאשר  זו, כי דוד יוצא למסע הימלטות, במסגרתו הוא

 הביטוי המוחשי הראשוני להיענות זו משתקף בתיאור רוח האלוהים השורה על שאול ומלאכיו.  
26

( שדן במוטיב זה בהתייחס לסצנת הדפוס של סיפור ההתגלות במקרא, ומביא 136 – 134עמ'  תאופניה,ראה סברן )  

ן הדוגמאות המובאות במחקר זה. ניתן להניח כי מרבית הדוגמאות המובאות כאן, מופיעות דוגמאות אחרות מ

ידו כסיפורים הבנויים בהתאם לסצנת הדפוס של סיפור ההתגלות, ואף על פי כן הן -במסגרת סיפורים שלא יוגדרו על

סיפורי ההתגלות לסיפורי  מופיעות במסגרת סיפורי יציאה לדרך. זהו בוודאי ביטוי נוסף לזיקות הברורות שבין

 היציאה לדרך. 
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כביטוי אחר  'אובייקטיבי' מרכיבאולם לעתים, בנוסף לקריאת השם או במקומו, מופיע 

 :גם, כפי שיודלהתגשמות תפילתו של הגיבור

לא יאכלו בני ישראל  על כן" – בתיאור המנהגמסתיים  מחרן לכנען של יעקב שיבתוסיפור  .1

 " )בר' לב, לב(;עד היום הזהאת גיד הנשה... 

המציין את  ציון קברמסתיים בתיאור הסיפורים( -סיפור שיבתו של יעקב לבית אל )בשני תתי .2

אשר של רחל כן שם לה, ח(, ושל "דברה מינקת רבקה... מתחת לבית אל" ) מקום קבורתה

27כ(;-" )שם, יטעד היוםמצבתה "הוא מצבת קברת רחל 
 

סיפור מסעם של בני ישראל לכנען מסתיים בהקמת שתים עשרה האבנים כאות זיכרון "לבני  .3

 (; ט-" )יהו' ד, זעד היום הזה... ויהיו שם עד עולםישראל 

 אמרו: הגם שאולי על כן" –ע הפתגם הידו מסתיים בתיאורלניות(  הבריחהסיפור כאן )ה .4

 בנביאם" )פס' כד(;

היתה  לכן" –בתיאור העובדה ההיסטורית כי סיפור בריחת דוד לארץ פלשתים מסתיים  .5

28" )כז, ו(.עד היום הזהצקלג למלכי יהודה 
 

מצבת בתיאור  מסתייםאשר  בנו, מפני אבשלוםהאיום על דוד, המופיע בסיפור בריחתו ו .6

29". )שמ"ב יח, יח(.עד היום הזהָקרא לה יד אבשלום "וי – לאבשלום זיכרוןה
 

 

 מונחים לשוניים שכיחים:

 לאמר ויגד לשאול" - תו של דודעל בריח (בעל הסמכותשאול )האופן שבו מתוארת שמיעתו של 

 כגון למקובל בסיפורי בריחה. שימוש בלשון זהה, םמתאי - הנה דוד בנוית ]בניות[ ברמה" )פס' יט(

שיידון  בסיפורי בריחה רבים, כפי , מופיעהנה אדניהו..." )מל"א א, נא( לאמר ויגד לשלמה" -

ויגד : "של דוד בהמשך מסע בריחתו ,פעמים נוספות ,לשון זו מופיעה בהרחבה בסיפור אדוניהו.

)לשאול(  ויגדו לוכי נמלט דוד מקעילה" )שם, יג(; " ולשאול הגדכי בא דוד קעילה )כג, ז(; " לשאול

 כי ברח דוד גת" )כז, ד(. ויגד לשאול" וד במדבר עין גדי" )כד, א(;הנה ד לאמר

                                                 
27

המצוינת, במסגרת סיפור  –"ואולם לוז שם העיר לראשנה" )בר' כח, יט(  –יתכן כי גם העובדה ההיסטורית   

יציאתו של יעקב מבית אביו, בסצנת עצירתו בבית אל, משמשת כמרכיב 'אובייקטיבי' המצביע על שינוי שמו של 

 של המקום היה אחר(, שינוי המבטא את ההיענות האלוהית לתפילתו.המקום )שהרי לפני כן שמו 
28

 היתה צקלג...'. על כן' -שגורסים  BH ,BHSראה   

29
"מקובל לראות בביטוי 'עד היום הזה' מטבע איטיולוגי... אך לפחות  –( 55עמ'  הסיפור,אפרת )-וראה דבריו של בר  

גם נסיון לתת אסמכתא לאמיתות הסיפור". למחקר מקיף על בחלק מן המקרים אפשר לראות בביטוי עד היום הזה 

 (.138 – 125עמ'  מושג הזמן,ביטוי זה, ראה ברין )
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 (1המשך המסע )כ, א

מביתו בבראשית כח. שני זה מופיע כאן באופן דומה להופעתו בסיפור יציאתו של יעקב  מרכיב

האירועים המתרחשים במקום בתיאור  ,לכאורה ,מסתיימים -של יעקב ושל דוד  -הסיפורים 

תיאור המשך המסע  בהתאם לכך, . יעקב והתנבאותו של שאול אצל דוד להנדר אצהמקודש: 

ארצה בני  וילךרגליו  וישא יעקב" בעקבותיהם: יםשבא יםכפתיחה לסיפור משמש, בשניהם,

 א( כ,... לפני יהונתן" )ויבאמנוית ]מניות[ ברמה  ויברח דוד" -ו  ;בסיפור יעקב )בר' כט, א(קדם" 

לא רק כפתיחתו של הסיפור הבא,  משמש הפסוקכי  ,נראה יפוריםאולם בשני הס .בסיפור דוד

 עומדת במרכזו. ה מפגש עם אלוהיםושל סצנת ה ,קודםהסיפור הגם כסיומו של  אלא

 

למקום  30בגבעת שאול ,מן הסתם ,שנמצא , את הימלטותו של דוד מביתואם כן ,סיפור זה מתאר

אחריו. בראשית מנוסתו, בהתאם למאפייני על מנת לזכות שם בהגנה מפני שאול הרודף  לא ידוע

מקום שמזוהה בסיפור כמקום פולחן  –הז'אנר, הוא מגיע לשמואל הנביא והם הולכים לניות 

 ממשיך הלאה במסע בריחתו. הסמוך לרמה. לאחר שניצל שם בזכות 'רוח אלוהים', הוא 

 

 (1יאכא, -נוב )כ, להב העצירהו )אל אכיש מלך גת( מפני שאול הבריחה :1bה

 חלוקה למרכיבים: -)במרכזו עצירה בנוב(  יציאה מן העירסיפור ה

 ;[?עם שאול'מדוד ויונתן בודקים האם 'כלתה הרעה  לד:-2]כ, א

 יונתן משלח את דוד; :מב-להכ, 

 בנוב; דוד יוצא לדרך ועוצר י:-אכא, 

 המשך המסע. :1יאכא, 

 

 ([לד-2כ, א) ?'בודקים האם 'כלתה הרעה מעם שאול דוד ויונתן]

 אי בהירות בנוגע לאופי היציאה לדרך:

ה כמסורת מקבילה י(, נרא-א, כאסצנת עצירתו בנוב )ב המסתיים, ' של דוד'סיפור יציאתו לדרך

 ,מושתתתטענה זו כד(. -, יחיט) ברמה בניותבסצנת עצירתו  המסתיים, לסיפור בריחתו מביתו

                                                 
 
30

 (.495עמ'  שמואל,( וצומורה )71עמ'  שמואל,ראה למשל ווז ) 
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קווי על גם ורק אחר כך  31כסדרם הרציף,מניסיון הבנת הכתובים  ובעיםהקשיים הנ על ,קודם כל

 כפי שאלו מוצגים בטבלה שלהלן:שבין שני הסיפורים,  )הכפילויות( יון הבולטיםהדמ

 

 כא, י(-2)כ, א יציאה מן העיר  כד(-)יט, א בריחה מן הבית מרכיבי הסיפור

יונתן בודק את כוונותיו של   בדיקת כוונותיו של שאול

 דוד נחבא בשדהאביו, בשעה ש

 ז(-)יט, א

יונתן בודק את כוונותיו של 

אביו, בשעה שדוד נחבא בשדה 

  (כט-2אכ, )

הטלת החנית כביטוי לרצינות 

 כוונותיו של שאול

שאול מטיל את החנית על דוד 

  (1יא-ח)

שאול מטיל את החנית על 

  (לד-ליונתן )

 ( מב-להיונתן משלח את דוד ) ( יז-2יאמיכל ממלטת את דוד ) שילוחו של דוד 

דוד עוצר אצל שמואל, בניות  עצירתו במקום מקודש

 (כד-יחברמה )

דוד עוצר אצל אחימלך, בנוב 

 (י-)כא, א

 

, שרבים מהם אכן ראו את שני הסיפורים כסיפורים המשקפים מסורות יש לציין כי החוקרים

שני עיון בציאה לדרך המשתקפת בשני הסיפורים. היהשונה של  אופייההתעלמו מ 32,מקבילות

מתוארת בריחתו של דוד מביתו;  )ניות( כי בעוד שבסיפור הראשון ,בבירור ,מצביע הסיפורים

  ור השני )נוב( מתוארת יציאתו היזומה מן העיר.בסיפ

 טענה זו עולה מתוך ההבדלים הבאים:

"וישלח שאול מלאכים אל בית דוד, לשמרו  – סכנה מוחשית תבסיפור הראשון מתואר .1

קיימת ידיעה עקרונית "כי כלה היא מעם  יט, יא(, בעוד שבסיפור השניולהמיתו בבוקר" )

 לג(, אולם אין סכנה קונקרטית; פס'אביו )של יונתן( להמית את דוד" )

                                                 
31

ינו כגון הקושי להבין את חזרתו המסוכנת של דוד לגבעה, לאחר האירועים בניות; הקושי להניח כי יונתן עדיין א  

מבין כי שאול אכן רוצה לפגוע בדוד; הציפייה חסרת הסבירות שדוד ישתתף בסעודת ראש חודש בביתו של שאול, וכן 

קליין  (,163 – 162עמ'  שמואל א,(, אקרויד )184עמ'  שמואל,סמית )ידי -למשל עלהלאה. קשיים אלו מובאים 

אף הם התקשו בשאלות אלו, הציעו לראות את תיאור אחרים, ש(. 256עמ'  שמואל א,) אפרת-( ובר205עמ'  שמואל,)

הגעתו של דוד ליהונתן )בפרק כ, א והלאה(, לא כסיפור נפרד שהוא מקביל לכל הסיפור המופיע בפרק יט, כי אם 

( וצומורה 172עמ'  שמואל,כהמשכם של סצנות שונות המופיעות לאורך פרק יט. בדרך זו הלכו למשל הרצברג )

( שהציע לראות 343עמ'  שמואל א,קרטר )-שהציעו לראות את התיאור כהמשכו של יט, י; וכן מק (,501עמ'  שמואל,)

 את התיאור כהמשכו של יט, יב.  
32

 ראה הערה קודמת.  
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"ותגד לדוד מיכל אשתו: אם אינך  –קבלת ההחלטה בסיפור הראשון מתוארת בחצי פסוק  .2

פרידה, בעוד כלשהו ל ביטוי שניתן מבלי (2יט, יאממלט את נפשך הלילה, מחר אתה מומת" )

שקבלת ההחלטה ותיאורי הפרידה בסיפור השני מתוארים על רצף של פסוקים רבים )לפחות 

  ;נוסחת השילוחב במסגרת הדיון. נושא הפרידה יידון להלן מב(-להכ,  –פסוקים  שמונה

 לה:ון למעבאמצעים ספרותיים המתייחסים למיידיות האיום, כפי שנד ,הנבדל ,וכן השימוש .3

 שימוש במילים נרדפות לכינוי פעולת הבריחהנעשה  ,ריבוי תיאורי זמןבסיפור הראשון קיים 

תיאורים חוזרים וכן מופיעים , ברצף כינויים שנועד ליצור רושם של בהילות ואלו אף מופיעות

"ויהי בבקר"  – בלבד מופיע תיאור זמן אחד לעומת זאת, ,השניבסיפור  .של פעולת הבריחה

בסיפור הראשון, "הלילה" )יט, יא( יוצר רושם מהופך לרושם שיוצר  אףשתיאור  –ה( )שם, ל

רצף  דווקאו נעשה שימוש במילים נרדפות לכינוי פעולת היציאה אשר מתוארת כ'הליכה'לא 

לא מופיעים כן , ו"ויקם וילך" )כא, א( הוא רצף שנועד ליצור רושם של שהות - הכינויים

     ה זו. תיאורים חוזרים של פעול

 

הנוכחית, קרי:  ן אותנו לבחינת הטקסט בצורתוואולם הניתוח הסינכרוני, המאפיין עבודה זו, מכו

התייחסות זו אינה  להתייחס לשני הסיפורים כיחידה עלילתית אחת ולא כמסורות מקבילות.

 ים,של הסיפור אקטיביחיבורם ה עלהופעתם של שני הסיפורים ברצף, כי אם גם  עלרק  מושתתת

" )כ, , ויבא ויאמר לפני יהונתן"ויברח דוד מנוית ]מניות[ ברמה -כפי שעולה בבירור מתוך התיאור 

וגם  (המשך המסעתיאור סיום של הסיפור הראשון )ה מרכיבכ גם ,בו זמנית ,המשמש א(. פסוק זה

 .אחדיוצר רצף עלילתי  - (מצגשבו משמש כפתיחה של הסיפור השני )כמרכיב ה

 ,מזוהה אתו של דוד לתקופת נדודיו הארוכהוצר בלבול מכוון בהתייחס לאופי יצירצף זה, הי

בוודאות לגבי לטעון  ,כאמור ,כאחד ממאפייניו הבולטים של הז'אנר. לא ניתן ,לאורך העבודה

לבטא את חוסר  נועד הוא, כי תפקידו הספרותי של מאפיין זה, ויחד עם זאת ניתן לשער, כאמור

ה יזומה, בריחה, גירוש מציאותי שהוביל ליציאתו של הגיבור לדרך )יציאשל הרקע ה ומשמעות

 ,אל המפגשבייחוד מתוך כוונה להעתיק את מרכז הכובד של הסיפור אל הדרך עצמה ו וכך הלאה(

 33שבין הגיבור לאלוהיו, המתקיים במהלכה.

                                                 
33

עמ'  שמואל,אוואנס )ו( 190 – 187עמ'  שמואל,פולצין ) ,(134הערה  134עמ'  שמואל,כגון בולדווין ) -ישנם חוקרים   

ליישב את הקשיים שהצגנו, על מנת שאלו לא יפריעו להם בקריאתם הסינכרונית של שני שמתאמצים  – (93

 בהצגת תמימותו של יונתן, המובילה לקשייו בקריאת –בצורות שונות  –הסיפורים. מאמצים אלו ממוקדים 

לבת עם המציאות. אולם קשה להתעלם מהעובדה שאלו מאמצים מאולצים למדי. )תפיסת 'תמימותו' של יונתן משת

(. אולם גם לתפיסה זו אין בסיס מוצק 25 – 24עמ'  פואטיקה,תפיסת 'נשיותו', כפי שמנתחת את אופיו ברלין )
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 (מב-להכ, יונתן משלח את דוד )

 :נוסחת השילוח

יהונתן לדוד: לך לשלום"  "ויאמר –נוסחת השילוח השגרתית ב תוך שימוש  סצנה זו מסתיימת

 )המשפחתית, הדתית או החילונית( מבעל הסמכות כאישור ,בדרך כלל ,אשר משמשת )פס' מב(

 לאביו שהוא בעל הסמכות האמיתי.  תחליףמעין כאן, יונתן משמש כ 34לצאת לדרך.

, כפי שנדון ימות את היציאה לדרךמקדאשר מקובל כי הן פעולות שונות כמו כן, מופיעות כאן 

ומשפטיות להבטחת הקשר  ופעולות רוחניות ,המבטאות את טיב הקשר ,: פעולות גופניותלמעלה

 .בעתיד

 של דוד, המתוארת לדרך יציאתובהבנת  תהפעולות הנלוות תומכשל נוסחת השילוח והופעתן של 

 פעולותלא ניתן ביטוי ל ,בריחההסיפורי שאר כל שכן ב , כיציאה יזומה ולא כבריחה.בסיפור זה

 35כגון אלו.

 

 י(-אכא, בנוב ) דוד יוצא לדרך ועוצר

 הגעת הגיבור למקום מקודש:

 "אל אכיש מלך גת" -אינה ידועה מראש  ,מאש ,הידועה מראש או -דוד יוצא לדרך כשמגמת פניו 

הבנת מטרתה של לצורך  36מגיע דוד אל אחימלך אשר יושב במקדש נוב. )כא, יא(. בסמוך ליציאתו

 .סיפור הבריחה לניות לבין סיפור היציאה לנובהגעתו זו, עלינו להמשיך עם זיהוי ההקבלות שבין 

הגעתו גם , כך פיזית לא נועדה לצורך הצטיידות , בסיפור הראשון,כשם שהגעתו לשמואל

ועדה לא נ ,בסיפור השנין הצד השני, כשם שהגעתו לאחימלך, מלאחימלך לא נועדה לצורך זה. 

, הגעתו של דוד זאתלצורך קבלת מקלט פיזי, כך גם הגעתו לשמואל לא נועדה לצורך זה. לעומת 

                                                                                                                                            
((. 138ובהערה  71 – 70עמ'  נשות דוד,איון )-בטקסט המקראי, אשר ממנו משתמע אולי דווקא להיפך, כפי שטוענת בן

הם קיימת אי בהירות בהתייחס לאופי יציאתו לדרך של לפי הבנתנו, כפי שזו הוצגה בהקשר לטקסטים אחרים שב

הגיבור, שני הסיפורים, במכוון, אינם מתיישבים בצורה פשוטה וקוהרנטית. חוסר קוהרנטיות מכוון זה, מחייב 

 משמעית של הסיפור, כגון באמצעות מודל 'שתי הקריאות'.-קריאה רב
34

 ופ' יח, ו; ושל דוד בשמ"ב טו, ט.  כגון אישורו של יתרו בשמ' ד, יח; של הנער הלוי בש  
35

ניתן ביטוי  –בפסוק יג  –למעלה התייחסנו למרכיב ברכת הזרע המופיע לעתים במסגרת נוסחת השילוח. כאן   

ה' , ויהי והלכת לשלום" –למרכיב הליווי האלוהי הנלווה לנוסחת השילוח, כפי שבא לידי ביטוי באמירתו של יונתן 

בוודאי מתייחסת קודם כל לליווי האלוהי הנגזר מהיותו מנהיג )מלך( לעתיד, ולא מהיותו ", על אף שאמירה זו עמך

 "כאשר היה עם אבי". –יוצא לדרך, כפי שמודגש בסיום הדברים 
36

משמעי מתוך הטקסט: תיאור "לחם הפנים -על קדושתה של נוב והיותה מקום פולחן, ניתן ללמוד באופן חד  

 שמואל א,עצירתו של דואג "לפני ה'" )פס' ח(; והימצאותו של "האפוד" )פס' י(. אקרויד ) המוסרים מלפני ה'" )פס' ז(;

"נב עיר הכהנים" )כב, כ( כהוכחה לכך שנוב הייתה 'מרכז דתי  -( מצביעים על הביטוי 150עמ'  שמואל,( וווז )170עמ' 

 חשוב' )כלשונו של אקרויד(. 
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 , בשני הסיפורים,ועדהנ –ניות ונוב  -ולמקומות הקדושים  -שמואל ואחימלך  -לאנשי הקודש 

 ., בפני האלבאמצעות מתווך אנושילצורך הבעת מצוקתו, 

 

 תוכן התפילה ומרכיביה:

שוואת שני הסיפורים, יש לעמוד גם על ההבדל המשמעותי הקיים ביניהם: בעוד אולם, לצד ה

בסיפור הנוכחי אין ביטוי לעניין  שבסיפור הראשון מתוארת הבעת מצוקתו של דוד בפני שמואל;

  37תקשורת בין הגיבור לאלוהיו.ביטוי אחר לאף  ,לכאורה ,גםאין זאת ועוד, בסיפור הנוכחי  זה.

. דוד המקוריות של תוכניותיולשינוי  היא הגורם שהוביל חרדתית של אחימלך,התגובתו  כי יתכן

 את מציאהוא מ וכתחליף לכך בוחר להמנע מלבטא את מצוקתו האמיתית, הוא זהבמסגרת שינוי 

, אך סביר - לשאולאחימלך יסגירו שמא  -דאגתו לעצמו מ ,אולי ,. בחירה זו נובעתכיסויהסיפור 

 ידי שאול כפי שיקרה, כמובן,-לשמא ייפגע ע -דאגתו לאחימלך מ א נובעתהילהניח כי  לא פחות,

מצוקותיו, שאינן מתיישבות עם סיפור  לבטא אתאינה מאפשרת לו  זומובן כי הטעייה  38.בפועל

עלולה לחשוף את  שישאל לו באלוהים, שכן זו אחימלךלו לבקש מ ואף אינה מאפשרתהכיסוי, 

  39רמאותו.

 את מצבו, הוא לא שיפרה משום בחינה כי הגעתו למקום המקודש מביןדוד , כאשר בשלב זה

 .הרוחנייםבמזון ובנשק כתחליף להצטיידות  –להצטייד במזון ובנשק פיזי  ,לפחות ,מבקש

                                                 
37

 –ובעקבותיו גם של שאול  "וישאל לו בה'..." )שם, י( –ל דואג ש ,המובנת לכאורה מאיליה ,דווקא השערתם  

'כלום יתכן כי דוד הגיע לאחימלך, וזה לא שאל לו באלוהים?!', מדגישה  –"ושאול לו באלהים" )שם, יג(, שמשמעותה 

 את היעדרה במסגרת תיאור התרחשות העניינים בפועל. 
38

" )פס' ב(, במשמעות של 'ויבהל', לקראתאחימלך  ויחרד" -י כיוון זה נראה סביר יותר, בהתחשב בהבנת הביטו  

שמואל אפרת )-" )טז, ד(, בהתאם לפרשנותו של ברלקראתוזקני העיר  ויחרדו" –כשם שיש להבין את הביטוי הזהה 

עמ'  שמואל,צפוי של הנביא מבשר רעות". גם ווז )-"הם באים לקראתו מבוהלים, שמא הביקור הבלתי –( 209עמ'  א,

( סבור כי דוד מבקש להגן על אחימלך מפני העונש הצפוי לו מידי שאול, אולם הוא תולה את דאגתו של דוד 75

 בהימצאותו של דואג האדומי שם, ולא בתגובתו המבוהלת של אחימלך. ההבנה כי דוד בוחר לספר את סיפור הכיסוי

עת מהימצאותו של דואג שם(, מקבלת חיזוק כדי להגן על אחימלך )ובייחוד לפי טענתו של ווז, כי בחירה זו מושפ

"ידעתי ביום ההוא... אנכי סבתי בכל נפש בית אביך" )כב,  –מייסורי המצפון המשתקפים בדברי דוד לאביתר בהמשך 

כב(. המחבר מבקש לחשוף בפני הקורא את הבנתו של דוד )ביום ההוא( כי הגעתו לנוב מסכנת את אחימלך, ואת 

לא נועדה לבטא את חוסר התחשבותו באחימלך,  נהגותו באותו יום. אמירתו של דודל התהשפעתה של הבנתו זו ע

וממילא להציגו באור שלילי, כי אם להסביר את נסיונותיו להגן על אחימלך )נסיונות שלא צלחו(, וממילא להציגו 

 באור חיובי. 
39

...כי לא ידע עבדך בכל זאת דבר קטן " –בהתאם לכך יש להבין את חלקה האחרון של תשובתו של אחימלך לשאול   

 -המופיעה לאחר הכחשתו את השאילה באלוהים, הכחשה שמובעת באמצעות השאלה הרטורית  -או גדול" )שם, טו( 

'אתה מייחס  –'דווקא היום החילותי לשאול לו באלוהים?!'. כלומר  -( 287, 283עמ'  שמואל א,אפרת )-כפי שטוען בר

כי אתה מניח ששאלתי לו בה' וממילא בוודאי ידעתי את מצב היחסים ביניכם. אולם כיון  לי שיתוף פעולה עם דוד,

 שלא שאלתי לו בה': אל תשים בי דבר )עוון שיתוף פעולה(, כי לא ידעתי בכל זאת )בכל המצב( דבר'.   
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ין יש פה תחת ידך חנית " )פס' ד(, "וִא ?"ועתה מה יש תחת ידך... - הספקנות המלווה את שאלותיו

 –ייענו בחיוב. גם תשובותיו של אחימלך אלו סבירות הנמוכה כי המלמדת על  –?" )פס' ט( או חרב

חוסר  מצביעות על –"אין לחם חל אל תחת ידי..." )פס' ה(, "...כי אין אחרת זולתה בזה" )פס' י( 

  במקום הקדוש. -מזון ונשק  -ההגיון שבחיפוש ציוד פיזי 

 

קבלות שבין שני וח ההלצד האמור עד כה, להישאר נאמנים לנית ,אם אנו מבקשיםאולם 

 לזהות פן מסוים של תקשורת בין דוד לאלוהים גם בסיפור זה: , אולי,בכל זאתניתן הסיפורים, 

 באמצעות - שהיא אחד ממרכיבי התפילה בדרך - מביע את מצוקתו ,בסיפור הראשון ,כשם שדוד

שאף היא אחת  -, בסיפור זה, את בקשתו למילוי צרכיו הפיזיים ; כך דוד מביע(שמואלמתווך )

  באמצעות מתווך )אחימלך(. - מרכיבי התפילה בדרךמ

"ונתן לי לחם  –בנדרו של יעקב  ,באופן מפורש ,אנו מוצאים את ההתייחסות לצרכים הפיזיים

רכיהם של יוצאים לדרך אחרים במילוי צ ,באופן שאינו מפורשכן, ו לאכל ובגד ללבש" )בר' כח, כ(

"והנה מראשתיו  -אליהו  ניה ותרא באר מים" )שם כא, יט(;את עי"ויפקח אלהים  -הגר  כדוגמת:

"וימן ה' אלהים קיקיון ויעל מעל ליונה להיות צל  –ויונה  רצפים וצפחת מים" )מל"א יט, ו(; עגת

 ד, ו(. יונהעל ראשו" )

מופיעה בסיפור מסעם של בני  ילוי צרכים פיזיים באמצעות מתווךדוגמא נוספת לבקשה למ

הוא בקשה אשר ונשתה" )שמ' יז, ב(, "תנו לנו מים  –בר סין. העם מבקש ממשה ישראל ממד

 ,בפועל ,מתמלאגם  הצורך הפיזי המבוקשעק משה אל ה' לאמר..." )שם, ד(. "ויצ – הלאה מעביר

" . ויעש כן משה"והכית בצור, ויצאו ממנו מים, ושתה העם –המתווך )משה(  פעולתו של באמצעות

 הודותבאופן טבעי כי אם  , בניגוד לסיפור הנוכחי, אינו מתרחשהצורך שםוי מיל אולם .)שם, ו(

   ה' אשר "עמד לפניך שם על הצור" )שם(.ל

 

 התגשמות התפילה:

צרכים ל של היוצא לדרך, כשאלו נחלקים מילוי צרכיולצורך דה למקום המקודש נוע הכניסה

מזון,  כגון -משניים: צרכים פיזיים ה; ולצרכים והשב שמירה, ברכת זרע וארץליווי ועיקריים: 

 . מפני השמש והצללה מלבוש

להתגשמות ביטוי  ,בשלב ראשון ,המאפיינות אותו, ניתןחדות ובשל הנסיבות המיבסיפור זה, 

שכן "אין לחם  -תמלאים באופן טבעי צרכים אלו אינם מ. הבקשות המתייחסות לצרכים הפיזיים

הפנים המוסרים לחם כי אם באמצעות " - לתה" )פס' י(אחרת זו" שאין חרב שםכ ,חל" )פס' ה(
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(, וחרב אשר הושגה הודות לתשועתו של "ה' צבאות אלהי מערכות ישראל" )יז, מלפני ה'" )פס' ז

 40מה(.

כפי שמתאר המספר  -מתגשמים של דוד אנו מתבשרים כי גם צרכיו העיקריים  בהמשך העלילה

 . , ולא נתנו אלהים בידו" )כג, יד(הימים"ויבקשהו שאול כל  - במעין סיכום ביניים

זה  ביטויכמנחה אשר מורה לו את דרכו. גם  נו מופיע רק כמלווה וכשומר, אלאאלוהים איאולם 

  מספר פעמים: ,מסלול מנוסתו של דוד לאורך ,חוזר על עצמו

 ה(; כב" )ארץ יהודה"לא תשב במצודה. לך ובאת לך  - גד הנביא מכוון את צעדיו , 

 כג, ד(; קעילה"קום רד  - נה לשאלתו בציוויה' עו( " 

 'האשיגנו?" )ל, ח( ונענה; אחרי הגדוד הזה"ארדף  - דוד שואל בה ? 

 אנה אעלה?"  "האעלה באחת ערי יהודה?... - שואל דוד , כאשרכך גם בשיבתו ממסע בריחתו

 !" )שם(; חברנה "עלה!... - )שמ"ב ב, א( ונענה

 עלה! כי נתן אתן את  - לך, כגון בסיפור מלחמתו בפלשתיםבהיותו מ ,וכך גם בהמשך דרכו"

 " )שמ"ב ה, יט, כג(.ממול בכאיםהסב אל אחריהם ובאת להם  הפלשתים בידך...

  

בדרך  הנחני"אשר  - ההנחיה בדרך מופיעה בסיפורי יציאה לדרך נוספים, כגון בברכת עבד אברהם

 החל - כפי שמתואר את בני ישראל ממצריםור יציהיא בולטת במיוחד בסיפאמת" )בר' כד, מח(, ו

ויסב אלהים את העם דרך המדבר ים  אלהים דרך ארץ פלשתים... נחם"ולא  - ראשית דרכםמ

 .יח(-שמ' יג, יזסוף" )

 

 (1יאכ, המשך המסע )

ההגעה אל תיאור לראות את פתיחתו של הסיפור הבא,  יש בסיפור זה, כמו בסיפורים אחרים,

 ,בוודאי ,נועד השימוש בתיאור המשכו של המסע. המשך המסע מרכיבטוי ל, גם כביאכיש מלך גת

זה  גם כדי להדגיש כי הסצנה שתוארה ,לא פחות מכך ,אך די ליצור אבחנה בין סיפור לסיפורכ

 במילים אחרות: בדרך. היה מצוי הגיבורש שעהאירעה ב ,, לפני הופעתו של התיאור הנ"לעתה

 במהלך הדרך אל היעד המרוחק יותר.  ,זמנית ,חנייהי אם כ ליעד ההגעה לנוב איננה הגעה

אור בתי -וממילא קודמתה נסגרת  -נפתחת  ,(כז, ד-יט, ח)אלו פרקים לאורך כמעט כל סצנה, 

לבטא את העובדה שדוד נודד ממקום  כדי משמש, את המחבר, יציאה למסע. אמצעי ספרותי זה

                                                 
40

, אשר נוצח ( שמתייחס למשמעות הסמלית שיש בקבלת לחם הקודש וחרב גולית111עמ'  שמואל,ראה פטרסון )  

 בכוח האמונה.
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מצב זה משתנה רק כאשר עובר  של מסעו. למקום מבלי שניתן להתייחס לאף אחד מהם כ'יעד'

ידינו באמצעות -דוד מגת אל צקלג, מעבר )מסע( שכלל לא מתואר במפורש, כי אם מוסק על

 השלמת פערים בלבד. 

, מתאר המחבר את יחידת בלבד כתחנת מעברולא  ,יש להתייחס כיעדלצקלג על מנת להדגיש כי 

ת ליחידות זמן, ות נוספיוהתייחסו 41)כז, ז(. ימים וארבעה חודשים"" -שם  הזמן שבה ישב דוד

ובירושלים  בע שנים וששה חדשים" )שמ"ב ה, ה("ש -למלכותו של דוד בחברון  קשריופיעו רק בה

  "שלשים ושלש שנה" )שם; מל"א ב, יא(.  –

 

 כה(-דוד במדבר זיף )כו, א נדודי :1cה

 חלוקה למרכיבים: - גבעת החכילההיציאה מהמסתור אל סיפור 

 ;שאול מגיע אל גבעת החכילה ד:-אכו, 

 דוד יוצא ממסתורו והולך אל גבעת החכילה; יב:-הכו, 

 ;דברי דוד אל העם ואל אבנר :טז-יגכו, 

 42;תפילת דוד :1כה-יזכו, 

 המשך המסע; :2כהכו, 

 43.[התגשמות התפילה ו:-]כז, א

                                                 
41

בגת  –( טוען כי תקופת זמן זו מתייחסת לכל התקופה שבה שירת דוד את אכיש 613 – 612עמ'  שמואל,צומורה )  

פלשתים", בשדה "...אשר ישב דוד  -'...אשר ישב דוד בצקלג', כי אם  -ובצקלג. המחבר אינו כותב אמנם במפורש 

" )כז, ה(, היא צקלג. סמית השדהלבקשתו של דוד לשבת "באחת ערי  פלשתים" מתייחס שדהאולם נראה כי "

 the received'ארבעה חודשים', ולגרסת הנוסח העיצורי ) –( מתייחס לגרסת תה"ש 236 – 235עמ'  שמואל,)

(consonantal text –  נראית קצרה מדי, בהתייחס )שנה וארבעה חודשים', וטוען שתקופת הזמן )לפי שתי הגרסאות'

"הלוא זה דוד... אשר היה אתי זה ימים או זה שנים..." )כט, ג(. ברור כי גם סמית הבין כי  –אמירתו של אכיש ל

יחידת הזמן המתוארת מתייחסת לכל התקופה שבה ישב דוד בארץ פלשתים, ונראה שהבנה זו היא המובילה לקושי 

דשים או אפילו ארבעה חודשים( מתייחסת רק שהוא מציין. לעומת זאת, אם נבין כי יחידת הזמן )שנה וארבעה חו

לתקופת ישיבתו של דוד בצקלג, לא נתקשה בהבנת דברי אכיש, שכן אין לנו מידע לגבי זמן ישיבתו בגת. וראה גם ווז 

 ( שמייחס את כל יחידת הזמן לישיבה בצקלג. 91עמ'  שמואל,)
42

וי 'בִני דוד' משמש לזיהוי היחידה וחלקיה: יחידה זו )שהיא 'לב הסיפור'( נחלקת לשני חלקים, כאשר הביט  

"ויאמר  –?" )פס' יז(; לאחר מכן מופיעה חלקה הראשון של תפילת דוד בני דוד"הקולך זה  –היחידה נפתחת בשאלה 

" )פס' כא(; לאחר מכן מופיעה חלקה השני של בני דוד"שוב  –כ(; שאול עונה -)דוד( למה זה אדני רדף...?" )פס' יח

"..." )פס' בני דוד"ברוך אתה  –כד(; והיחידה מסתיימת בברכתו של שאול -"ויען דוד ויאמר..." )פס' כב –תפילת דוד 

 (.1כה
43

" )כז, ד( לבקשו"ולא יוסף ]יסף[ עוד  –יחידה זו מסיימת, כאמור, את חטיבת הנדודים כולה באמצעות האמירה   

שאול להכות בחנית בדוד ובקיר" )יט, י(. אולם  בקשוי"  -אשר יוצרת מבנה מעטפת עם התיאור הפותח את החטיבה 

יחידה זו מסיימת גם את סיפור ההיסתרות במדבר זיף )שהוא סיפור הנדודים אחרון בחטיבה(, אשר מצוי בין 
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 יב(-הכו, דוד יוצא ממסתורו והולך אל גבעת החכילה )

 קום מקודש:הגעת הגיבור למ

סיפור זה הוא בוודאי אינו 'סיפור יציאה לדרך' שגרתי, כגון אלו הנדונים במסגרת עבודה זו. דוד 

מאידך,  , ובמהלך מסעו נכנס להתפלל במקום מקודש.ליעד כלשהו מגמת פניוכש ,למסעאינו יוצא 

שבמרכזו  'רךסיפור יציאה לד'ים היוצרים מסגרת של: ניתן לזהות בסיפור את המרכיבים השגרתי

 : . רכיבי מסגרת אלו הםתפילה

  ..." )פס' ה(; ויקם דוד ויבא אל" –תיאור יציאתו לדרך של דוד  .1

"וה' ישיב לאיש... כן תגדל נפשי בעיני  –שנשמעת כתפילה  ,המתייחסת להצלה מצרהאמירה,  .2

 כד(; -ה', ויצלני מכל צרה" )כו, כג

 כה(."וילך דוד לדרכו" )שם,  –ותיאור המשך המסע  .3

 

בין דוד  -ש ליצור את הרושם כי מקום המפגש כי המחבר מבק נראהאלו,  למרכיביםאולם מעבר 

'גבעת החכילה' לשער כי  ,כמובן ,ניתןהוא מקום מקודש.  -לשאול, וכתוצאה מכך גם בין דוד לה' 

אולם זוהי תה ידועה בשעה שבה נכתב הסיפור כמקום מקודש, היי - שבה מתרחש המפגש -

  44.השערה בלבד כאמור

                                                                                                                                            
"וישב דוד עם אכיש בגת... דוד  –" )כה, מג(, לבין התיאור לו לנשים)אביגיל ואחינעם(  שתיהן"ותהיין גם  –האמירה 

 : אחינעם היזרעאלת ואביגיל אשת נבל הכרמלית" )כז, ג(.וושתי נשי
44

גבעת ננסה להתייחס להשערה זו, תוך נגיעה בכמה מן השמות והתארים המופיעים בהתייחס למקום מפגש זה: '  

( מציע כמה הצעות בהתייחס לזהות המקום ולמשמעות שמו, ובסיום דבריו 124טור  חכילה,) ליונשטם –' החכילה

'חכה ליה'. כך  –ע )עיין ערך( חכליה". את השם חכליה )אביו של נחמיה( מקובל להסביר כמשפט פעלי כותב "וע"

BDB  'בהתאם לכך, יש אולי להבין גם את (. 313עמ'  חכליה,ובאומגרטנר ) וקהלר (127טור  חכליה,אלוני ), 314עמ

גם העובדה שמקום זה מתואר כ'גבעה', בו את יה'.  השם "חכילה" כביטוי למקום פולחן, שאולי 'מחכים )לפגוש(

בהתייחס  - (346עמ'  שמואל,מתאים לנוהג המקובל להקים את אתרי הפולחן במקומות גבוהים, כפי שמציין סמית )

; (572עמ'  שמואל,קרטלדג' ), והשווה 'פולחן על גבעות הוא כה ידוע, עד שאין צורך לציין זאת' –למקום גבוה אחר 

"במצדות בחרשה, בגבעת החכילה,  -זיהוי שני השמות כמתייחסים למקום אחד, כפי שנאמר  בהתבסס על -' חורשה'

כי 'חורשה' שימשה כמקום פולחן או כמקום  אשר מימין הישימון" )כג, יט(. שני ביטויים עשויים לחזק את ההשערה

)שם,  "לפני ה'ודוד ברית " שם כורתים יונתןו " )שם, טז(,באלהיםמחזק יונתן את "ידו )של דוד(  : שםבעל קדושה

( שטוען כי השימוש הכפול בביטויים המכילים את שם ה', נועד להדגיש כי הקשר 116עמ'  שמואל,וראה פטרסון ) .יח(

שבין כל אחד מהם )יונתן ודוד( לבין ה' חזק יותר מאשר הברית שהם כורתים בין האחד לשני. סביר להניח כי אדם 

רשה' במשמעות ואת המילה 'ח שפירשו. יש יעשה זאת במקום המקודש לה' –עם ה' המבקש ליצור התחייבות לקשר 

-ובר (4ובהערה  436עמ'  ,IIשמואל ולא כשם מקום, כך למשל פוקלמן ) של מקום מיוער )חורש או חורשת עצים(

פטריק קירקמרבית החוקרים מניחים כי זהו שם של מקום מסוים, ראה למשל אולם (. 296 עמ' שמואל א,) אפרת

( שטוען כי 243עמ'  פלשתינה,מביאים את דעתו של קונדר )ש( 187עמ'  שמואל,דרייבר )ו (193 – 192עמ'  שמואל א,)

פציפי ולא כאיזור שגדלים בו לא ניתן לגדל עצים באיזור כה יבש, וממילא חייבים להתייחס לחורשה כשם של מקום ס

ייחסת מתנראה כי מילה זו  –' מצדות' (;213עמ'  שמואל,סמית )( ו193עמ'  שמואל,עצים, וכך טוענים גם הרצברג )

ולא לשם של מקום מסוים, כפי שניתן לראות מישיבתו של  לאופיו הגיאוגרפי של המקום, אולי איזור סלעי וכדומה,
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את הביטויים שבהם  ,זו חסרת בסיסהשערה ההכרה במוגבלותה של לצד לבחון,  ישאולם 

 אותם מבקש, אולי, להקבילשהוא מקום המפגש, תוך את  שעה שהוא מתארבמשתמש המחבר 

השימוש בביטויים כי  ניתן להציע. המתרחשים בדרך אחרים סיפורי התגלותבלאלו המופיעים 

מקומות מקודשים שני עם 'גבעת החכילה'  הקבלת נעשה לצורךמקרי וכי הוא  אינוהדומים 

)הר  'סיני'הר ו( אחד ההרים בארץ המוריההר המוריה' )' -הנמצאים בראש ההרים  -הקים מוב

 :האלוהים(

אמר לו  אל המקום אשרוילך )אברהם(  ויקם" - נאמר הר המוריהההתגלות בבסיפור  .א

אל המקום דוד ויבא  ויקם" -כאן נאמר . (ד-" )בר' כב, גקרח  מ וירא את המקוםהאלהים... 

 אשר שכב שם שאול )פס' ה(; וירא דוד את המקוםחנה שם שאול.  אשר

... אל ויבא יתרו" –נאמר  בסיפור ההתגלות בסיני )ובסיפור המפגש עם יתרו המתרחש שם( .ב

נגד ההר"  ישראל ויחן שםהר האלהים" )שמ' יח, ה(, " אשר הוא חנה שםמשה, אל המדבר 

 בגבעת שאול ויחן...שאול, " אשר חנה שם)דוד( אל המקום  ויבא" –)שם יט, ב(. כאן נאמר 

45.)פס' ג( "החכילה
 

 

 היפרדות הגיבור ממלוויו:

"כשש מאות איש"  –בפרק כג, המתאר את נדודי דוד במדבר זיף, מסופר כי דוד הולך עם אנשיו 

( לבין "דוד , כובלה מתמשכת בין "שאול ואנשיו" )פס' כההפרק )כג( ישנה הק בהמשך)פס' יג(. 

כאן רק  ממשיך בפרקים הבאים. שהולך בראש אנשיו תיאור דוד כמי .(2, כו1, כוואנשיו" )פס' כד

נפתחת בשאלתו של דוד מאנשיו בעת הליכתו לקראת המפגש עם שאול. פרידה זו נפרד )בפרק כו( 

ה וממשיכ -ממנה יורד אבישי איתו למחנה שאול  שכתוצאה "מי ירד אתי? )פס' ו(, –דוד 

בו דוד מצוי . במצב זה, ש, אולי גם ללא אבישיללא אנשיו -בתיאורים שבהם מופיע דוד לבדו 

בתיאור  לאחר מכן,"וילך דוד לדרכו" )כו, כה(.  –אשר אחריה נאמר  לבדו, מופיעה תפילתו

                                                                                                                                            
)לג, כן, מצדות סלעים משגבו" "הוא מרומים יש –דוד גם "במצדות עין גדי" )שם, כט(, וכפי שמשתמע מדברי ישעיהו 

של  תיאורוהמופיעה אף היא במסגרת מילה זו, מקובל לפרש  –' ישימון' (;186עמ'  שמואל,וראה למשל דרייבר ) טז(,

 שמואל,קיין )-(, מק189עמ'  שמואל,שממה וכדומה, ולא כשם של מקום ספציפי. כך למשל דרייבר ) כִמדבר,המקום, 

"בגבעת החכילה אשר  –בהתייחס לביטוי זה, המופיע בתיאור  –' על הדרך(; '184עמ'  שמואל א,( ואקרויד )141עמ' 

'קרוב לאחת מהדרכים הגדולות  –( 207עמ'  שמואל א,קירקפטריק ) דבריו של ראה פני הישימן על הדרך" )פס' ג(,-על

ך סמובכמקום מקודש )תחנת דרכים?( הנמצא  נוסף לזיהוי גבעת החכילה הידועות'. אולי יש בעובדה זו משום סיוע

 לדרך הראשית.
45

ההתגלות בסיפור המופיעות  החוזרות מיליםמן הכמה בנוסף, יש לשים לב לשימוש החוזר שעושה כאן המחבר ב  

 )ארבע פעמים(, 'מראשותיו' )ארבע פעמים(. פעמים(, 'שכב' שלוש'מקום' )ליעקב בבית אל: 
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ת איש אשר וקם דוד ויעבר הוא ושש מא"וי –שוב נאמר  -אל ארץ פלשתים  -היציאה למסעו הבא 

 עמו" )כז, ב(.

לקראת  –נועד לבטא את היפרדותו של דוד משש מאות אנשיו  נראה כי אופן תיאור העניינים

  סיום תפילתו.אחר ל מידהיפרדות אשר מסתיימת  -מפגשו עם שאול ותפילתו לה' 

 

 (1כה-יזכו, תפילת דוד )

 יפור:כרכיב היוצר תפנית בס 'תפילת הדרך'

 "י דודבנִ חמישה חלקים, כאשר הביטוי "נחלקת ל הסיפור כולו,של  'שהיא 'לב ליבויחידה זו, 

 משמש לזיהוי היחידה וחלקיה: 

 ?" )פס' יז(; בני דוד"הקולך זה  – תו של שאולהיחידה נפתחת בשאל .1

למה זה אדני רדף אחרי  ויאמר )דוד(" –מופיעה חלקה הראשון של תפילת דוד  לאחריה .2

 כ(; -?" )פס' יחדועב

 " )פס' כא(; בני דוד"שוב  – לאחר מכן מובאת תשובתו של שאול .3

וה' ישיב לאיש את צדקתו  ...ויען דוד ויאמר" –מופיעה חלקה השני של תפילת דוד  לאחריה .4

 כד(; -" )פס' כבואת אמנתו

 (.1"..." )פס' כהבני דוד"ברוך אתה  –והיחידה מסתיימת בברכתו של שאול  .5

 

בשורות , כפי שיפורט לראות אותם כתפילה ,אולי ,מופיעים דברי דוד שניתןשבה  - ויחידה ז

, . שכן הסיפור נפתח בהליכה לקראת התנגשותמשמשת כנקודת התפנית של הסיפור - הבאות

(, ומסתיים שאול "ואתו שלשת אלפים איש בחורי ישראל לבקש את דוד" )פס' ביורד כאשר 

  46דוד הולך "לדרכו, ושאול שב למקומו" )פס' כה(. , כאשרפרדותיהבהליכה לקראת 

 

 תוכן התפילה ומרכיביה:

באופן שקשה להפריד בדבריו ולהגדיר במדויק  עם אלוהיםעם שאול ובפסוקים אלו מדבר דוד 

דוד להגדרתו מייחס על המשמעות העמוקה ש עשויה להצביעסיטואציה זו  מופנים למי. הםאלו מ

                                                 
46

 האחד את השני'.( שמציין כי 'הם לעולם לא יראו שוב 211עמ'  שמואל,ראה הרצברג )  
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לתפיסתו את בדומה כנציגו של אלוהים,  שאול נתפס בעיניו כג(.טז, "משיח ה'" )פס' כאת שאול 

  47אחימלך בנוב.שמואל בניות ואת 

אדם העומד בפני כ אל שאול דוד פונה יחד עם זאת, התמונה כאן מורכבת הרבה יותר, שכן 

מדויק  לאור זאת, .גם כנרדף העומד בפני רודפו זמנית,-, בואולם אלוהיו ונעזר במתווך אנושי

אלו מהם  ,ולהגדיר בבירור ,באופן שקשה להפריד עם שאולמדבר דוד כי בפסוקים אלו  יותר לומר

 .'מתווךה'ואלו מהם מופנים לשאול  'רודףה'מופנים לשאול 

 

בהתייחס לדבריו קיים  -שאול או אלוהים  - משמעי-דר וחדכי הקושי בזיהוי נמען מוג הדגישיש ל

 :לאורך כל היחידהשל דוד המופיעים 

 לה' פנייהשכן לצד ה - 48ל להבין כתפילה הפונה לאלוהיםמקוב אותם -ד כ-בפסוקים כג 

'נפש  או)"נפשך" ולא 'נפשו'  ,"נתנך" ולא 'נתנו' - בגוף שנילשאול מופיעה בהם גם התייחסות 

בתפילה המופנית לאלוהים. מילים אלו, המופנות לשאול בגוף כפי שניתן היה לצפות  (שאול'

מורות להוביל אותנו להבנה כי זהו נאום המופנה לשאול ולא תפילה לה', אלא שני, אינן א

ו , גם העובדה ששאול עונה על דברידומה אופןבזמנית. -תפילה בוכלהבנת דברי דוד כנאום ו

על הבנת  אמורה לערערלא  " )פס' כה(,ברוך אתה בני דוד :ל אל דוד"ויאמר שאו - דוד של

 ;כתפילה אלודברי דוד 

  דוד  -שכן מצד אחד  - 49כתפילה הפונה לאלוהים אשר גם אותו יש שהבינו -סוק כ בפגם

הוי פנייתו ככזו המופנית סגנון שמוביל לזי, "()"מלך ישראל שאול בגוף שלישימכנה את 

זו מהווה המשך ישיר לדברי דוד שהופיעו בפסוקים  פנייה –אולם מן הצד השני  לאלוהים,

,-הקודמים )יח  –, כפי שמשתמע מתשובתו מבין אותם כמופנים אליו גם שאולו 50יט(

  "...חטאתי... כי לא ארע לך עוד" )פס' כא(;

                                                 
47

"ויאמר: אדני  -של אברהם  למשל, בדבריו ,ניתן למצוא זמנית, כאילו הם ישות אחת,-הים בולאנשים ולאלו פנייה  

"ויאמר לוט אליהם אל נא  -של לוט בן אחיו בדבריו אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבר מעל עבדך" )בר' יח, ג(; ו

 (.1כב-יט, יח גדל חסדך אשר עשית עמדי..." )שםתאדני. הנה נא מצא עבדך חן בעיניך ו
48

שמואל אפרת )-ברכן ו (,606עמ'  שמואל,וצומורה ) (158 – 157עמ'  ספר שמואל א,כך מבינים למשל קירקפטריק )  

"את סיום דבריו מייעד דוד לה', המוזכר ארבע פעמים בשני הפסוקים  -ביחס לשני פסוקים אלו  - ( שכותב334עמ'  א,

ל דוד )בכל הקטע( שכלל לא מזהים את דבריו ש - (172 – 171עמ'  שמואל,קנדי )כגון  – מנגד, ישנם חוקרים האלה".

את בה כברכה שדוד מברך  "דכ-ג"לפס' כ יםמתייחס( 89עמ'  שמואל,וווז )( 204עמ'  שמואל א,. אקרויד )כתפילה

 ידי שאול בפס' כה.-אשר נענית עלברכה עצמו, 
49

 (. 233עמ'  שמואל,( וסמית )211 – 210עמ'  שמואל,) ראה למשל הרצברג  
50

 פותח את העניין העיקרי, שהוא בקשת דויד משאול". –"ועתה  -( 333עמ'  שמואל א,אפרת )-כפי שכותב בר  
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 כפי שהבינו מרבית  -ול אל שא ,לכאורה ,אשר מופנים -יט -גם בפסוקים יחונראה ש

בפער שבין סגנון הדברים לבין תוכנם. מבחינת הסגנון,  בפסוקים אלו טמון הקושיהמפרשים. 

המלך  שאול לאנראה כי דוד פונה , "עבדו" - "אדני" אל מול -ש בתארים ובייחוד השימו

"אם ה' הסיתך בי, ירח  –המבקש את נפשו. אולם מבחינת תוכן הדברים, ובייחוד האמירה 

אזי  –לא כן שאם  )או לשאול כמתווך לאלוהים(. כי דוד פונה לאלוהים יתן להציעמנחה", נ

ניתן כמובן לייחס לדוד אמירה כגון זו, ואף על  51לוהים.המופנית כלפי א זוהי אמירה מזלזלת

שמבקש המחבר לציירו כפי  ,של דודהחיובי אופיו פי כן יש לתהות האם היא תואמת את 

 מזלזלתהסבירות שבייחוס אמירה  לשאלתגם  יתר על כן, יש לתת את הדעת לאורך החטיבה.

  52.לדוד, דווקא בשעה שהוא נמצא בסכנה ונתון לחסדי שמיים

 

 בהתבסס על אי הבהירות המאפיינת את דברי דוד, נציע לחלק את דבריו באופן הבא:

"ויאמר )דוד( למה זה אדני רדף אחרי עבדו, כי מה  –דברי דוד המופנים לשאול ה'רודף'  .1

 )פס' יח(; עשיתי ומה בידי רעה?"

 ך את דברי"ועתה ישמע נא אדני המל –דברי דוד המופנים לה' באמצעות שאול ה'מתווך' ו .2

וה' ישיב לאיש את  עבדו: אם ה' הסיתך בי... ואם בני האדם... ועתה אל יפל דמי ארצה...

 כד(.-כ, כג-צדקתו... והנה כאשר גדלה נפשך היום הזה בעיני... ויצלני מכל צרה" )פס' יט

)כרודף  שאול משיחו, אולם באמצעות לה'אמנם מופנית  תפילתו של דוד לאור ההבנה כי

" "חטאתי... - לדברי דודהנאמרות בתגובה  של שאול הכנסת אמירותיו, אין לתמוה על (וכמתווך

 ..." )פס' כה(.ברוך אתה בני דוד" )פס' כא(,
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ידי מרבית הפרשנים, -"אם ה' הסיתך בי, ירח מנחה" )פס' יט( ככזה המופנה לשאול, מובאת על -הבנת הביטוי   

מרביתם אינם נותנים את דעתם . (604עמ'  שמואל,( וצומורה )89עמ'  שמואל,(, ווז )210עמ'  שמואל,) כגון הרצברג

ץ כי שאול מסית את שאול על לא עוול בדוד וכי במצב כזה מומל ה', כאילו המזלזלת המשתמעת מהביטוי למשמעות

דעות בני אדם אז" כהגדרתו של אבן כספי 'ירגיע' אותו באמצעות מנחה. ניתן להניח כי פרשנים אלו סבורים "כי כן 

(. אולם נראה כי קשה להבין אמירה זו כאמירה 'תמימה' שאין בה זלזול, 333עמ'  שמואל א,אפרת, -)המובאת אצל בר

"אמר ליה הקב"ה לדוד: מסית קרית לי?! הרי אני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית  -וכפי שדורש רבי אלעזר 

 .. מיד 'ויעמוד שטן על ישראל' )דה"א כא, א( וכתיב 'ויסת את דוד...' )שם(" )בבלי, ברכות ס"ב ע"ב(.רבן יודעים אותו.

52
קשיים אלו הובילו פרשנים אחרים להבין כי דוד פונה לה', מתוך יראת כבוד, ואומר לו כי אם הוא מסית את שאול   

בה לכפר עוני ולהסיר שנאתך ממני" כדברי רד"ק  "אקריב לפניו מנחה שיריחה וירצה –מן הסתם מפני חטאיו  -נגדו 

 שמואל,( והרטום )210עמ'  שמואל,ידי הרצברג )-, על אתר(. פרשנות דומה מובאת עלשמואל אידי קיל )-המובאים על

)=יריח( מנחה' "אם רדיפתך אחרי היא לפי רצון ה' אשר הסית אותך בי, אולי מפני שחטאתי. 'ירח  –( שכותב 88עמ' 

בקש מה' כי יריח, כלומר יקבל ברצון )בר' ח, כא ועוד( את המנחה שאביא לכפרת חטאתי... ואם בני האדם אני מ –

כאילו מבלי  –הסיתוך בי... יקלל אותם ה'...". הרטום אינו מגדיר את דבריו של דוד )לכל אורכם( כתפילה, אולם 

ת מנחתו; וכי יקלל את בני האדם המסיתים מבין את דברי דוד )דווקא בפס' יט( כבקשה מה': כי יקבל א –משים 

 נגדו.
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חציצה לא ברורה בתפילתו של דוד, יש  ,לכאורה ,היוצרת כב(את פעולת השבת החנית )בפס' 

מסיים את תפילתו בבקשה,  לתו. דודלהבין כפעולה המתחייבת לפני דבריו של דוד בסיום תפי

" )פס' כג(. הצהרה זו במשיח ה' לשלח ידי"ולא אביתי  - צהרתוהמבוססת על ה להצלה מצרה,

על כך ניתן  כל זמן שחנית המלך בידו. -מנקודת מבטו של דוד  – יכולה להיאמר בלב שלם אינה

יהי אחרי כן ויך ו" –ללמוד מהסיפור המקביל המתאר את כריתת כנף מעילו של שאול. שם נאמר 

ויאמר לאנשיו: חלילה לי מה' אם אעשה את  לב דוד אתו, על אשר כרת את כנף אשר לשאול.

של  לפגיעה בגופו מתייחסת'שליחת היד'  53, ו(.ד" )כלשלח ידי בו, למשיח ה'הדבר הזה לאדני 

 54.פגיעה זו)במעילו( נתפסת בעיני דוד כביטוי חלקי ל ה בחפציופגיעויחד עם זאת, גם ה, משיח ה'

 

 מרכיבי התפילה

מובילים להגדרת  - " )פס' כד(צרהמכל  ויצלני"...כן תגדל נפשי בעיני ה',  - דוד דברי הסיום של

"כן תגדל נפשי  -אשר הבקשה המופיעה בה מורכבת מציווי כללי כבקשה, תפילת כ התפילה כולה

 "ויצלני מכל צרה".  -איחול קונקרטי ומ 55,בעיני ה'"

היותו בדרך. יציאה לדרך, ובוודאי בשעת עת ב אינה נאמרת במקרה – להצלה מצרה -בקשת דוד 

 -'הצלה' ו -הביטויים בריחה מפני המלך, היא מציאות הנחווית כצרה שיש לבקש מפניה הצלה. 
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ז(, -החוקרים, שהבינו את הביטוי 'לשלוח יד' דווקא במשמעות של פגיעה גופנית, התקשו בהבנת הקטע )כד, ד  

(; לאחריה 2( מתוארת קריעת כנף המעיל )ד1כאשר: בתגובה לדברי אנשיו של דוד המבקשים מדוד שיפגע בשאול )ד

ליבו של דוד על מעשהו )ה(; ופתאום ,לאחר תיאור קריעת המעיל והחרטה, מגיעה תשובתו לדבריהם מוזכרים ייסורי 

ה )קריעת -2(. חוסר היגיון פנימי זה, הוביל רבים 'לשלוף' ממקומם את פסוקים ד1ז-של אנשיו בראשית הקטע )ו

(, אקרויד 218 – 217עמ'  מואל,ש)תשובת דוד לאנשיו(. כך למשל סמית ) 1המעיל והחרטה( ולהכניסם לאחר פסוק ז

(. אולם לפי הבנתנו, אין קושי בהבנת ההיגיון הפנימי העומד 165 – 164עמ'  דוד,( וגרנביק )188 – 187עמ'  שמואל א,)

(; דוד פוגע בשאול בכך שכורת את כנף 1מאחורי הקטע בצורתו הנוכחית: אנשי דוד מבקשים מדוד שיפגע בשאול )ד

(; דוד מתחרט בליבו על פגיעתו )החלקית( במשיח ה' )ה(; כתוצאה מכך הוא 2וגע בנפשו )דמעילו, על אף שאינו פ

מסביר לאנשיו )אולי בשבועה( כי לא ירחיב את הפגיעה במשיח ה' )ו(; בהמשך לכך הוא גם אינו מאפשר להם לקום 

לעובדה שהצירוף 'לשלוח יד' (. בהמשך לטענה זו, יש לשים לב 2(; ושאול ממשיך בדרכו )ז1ולפגוע פיזית בשאול )ז

לפגע בכהני ה'" )כב, יז(, כי אם גם  לשלח את ידם"ולא אבו עבדי המלך  -משמש לא רק כביטוי לפגיעה בנפש, כגון 

" )אס' ט, י, טו, שלחו את ידםבמלאכת רעהו" )שמ' כב, ז(, "ובבזה לא  שלח ידו"אם לא  –כביטוי לפגיעה ברכוש, כגון 

 (.395 – 383עמ'  שלח ידו,עותו של הצירוף ראה מאמרו של הומברט )טז(. לדיון נרחב במשמ
54

דווקא לפגיעה בחפצים שמהווים  תמתייחס הפגיעה בחפציו של משיח ה' הנתפסת כ'שליחת יד' בו,ניתן להניח כי   

ן זה עניי וגם החנית אינם חפצים סתמיים, כי אם חפצים שמבטאים את מלכותו של שאול. מעילסמל לשלטונו. גם ה

"החנית" )שם(. וראה סמית  -"]חנית[ המלך" )פס' כב(, ולא 'חנית סתם' כגרסת הכתיב  –מודגש אולי בגרסת הקרי 

 ( שמתייחס לתפקידה התחבירי של המילה "המלך" )שם(, בהתאם לגרסאות הכתיב והקרי.234 – 233עמ'  שמואל,)
55

תיענה תפילתו. אנו מוצאים כדוגמתה בתפילות הבקשה ציווי זה הוא מעין הזכרת המתפלל לטובה לפני האל כדי ש  

במקרא )שופ' טז, כח; שמ"א א, יא; יר' יח, כ; ונחמ' יג, כב(, וכן בתפילות בקשה מצריות ובבליות, כפי שטוען 

 (.  1בהערה  39עמ'  כרון,יזצ'יילדס )
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גם בהקשרים של יציאה לדרך ובריחה  ,פעמים רבות ,ובתוך כך בהקשרים שונים 'צרה' מופיעים

  , כגון:י ספר תהליםבמזמור מרודף, בעיקר

 (; , ג, ח, טזא" )לומרדפימיד אויבי  הצילנינפשי...  בצרות... ידעת הצילני" .א

  56(;, ג, ז" )קמבמרדפי הצילנילפניו אגיד...  צרתי" .ב

באותו אופן, גם עזרא מתאר באמצעות הפועל 'להציל' את שמירתו של אלוהים אותם בדרכם  .ג

 ח, לא(.עז' " )הדרך מכף אויב ואורב על ויצילנו" - לירושלים

 

"אל נא  -בלבד, כגון: צעקתו של משה  'בקשה'ומ 'לה' פנייה'מ ,לעתים ,תפילת הבקשה מורכבת

..." "אדני ה' זכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה -או בקשתו של שמשון  רפא נא לה" )במ' יב, יג(,

בתפילתו של  :כגון ,תאינה ברורה ומוגדר , במקרים מסוימים,לה' פנייהטז, כח(. אף ה ')שופ

ן לזהות גם את שאר מרכיבי "לו ישמעאל יחיה לפניך" )בר' יז, יח(. אולם בדרך כלל נית -אברהם 

ך ניתן מהגדרת גבולותיה של התפילה. דוגמא טובה לכ ,פעמים רבות ,כאשר עניין זה נגזר התפילה

  :כה(-בסיפור זה )כו, אלמצוא בתפילתו של דוד 

 לתפילה זו כמכילהכד, נאלץ להתייחס -ינה חורגת מפסוקים כגאם נבין כי התפילה א:  

 המורכבת מציווי ואיחול; בקשה .1

 "וה'" )פס' כג(.  -שונה של דוד המתומצתת במילתו הרא 'לה פנייהואולי גם  .2

 הופעתם של מובילה לזיהוי  ,כ(-, הרחבת גבולות התפילה גם לפסוקים שלפני כן )יטמאידך

  את תפילת הבקשה: םמרכיבים נוספים המאפייני

נראית אף היא כבקשה, אשר  –"ועתה אל יפל דמי ארצה..."  –אמירתו של דוד בפסוק כ  .1

כד. כפילות מרכיב הבקשה, אשר מצטרפת -נוספת על הבקשה המופיעה בפסוקים כג

לכפילויות המופיעות בשאר המרכיבים כפי שיפורט, מובילה לראיית התפילה כמכילה 

ת מקבילות: תפילה אשר פונה לשאול )כמתווך(; ותפילה הפונה תפילו-בתוכה שתי תתי

מופנית אמנם לשאול, אולם  -"אל יפל דמי ארצה" )פס' כ(  -בקשתו של דוד  ישירות לה'.

בין  נועד להבהיר כי שאול משמש כאן כמתווך –"מנגד פני ה'" )שם(  -המשכו של הפסוק 

  57;דוד לבין ה' אשר דוד עומד לנגדו )למולו(

                                                 
, אם כי זיהוי הצרה (ט, נד" )הצילני הצר מכל כי... עמנו מסתתר דוד הלא: לשאול ויאמרו הזיפים בבוא" -ואולי גם   56

  הנזכרת במזמור עם השהות בדרך משתמעת רק מתוך כותרתו של המזמור ולא מתוך המזמור גופו.

בהתבסס על פסוקים שונים  -"מנגד פני ה'" )פס' כ( כ'רחוק מה', בארץ זרה'  -מרבית החוקרים הבינו את הביטוי   57

 (204עמ'  שמואל א,(, אקרויד )157עמ'  שמואל א,וראה למשל קירקפטריק ) מילה 'מנגד' מתפרשת בדרך זו,שבהם ה
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בהשוואה לדברי ההתבטלות שדוד  58משך הפסוק ניתן שבח לשאול "מלך ישראל",בה .2

 כ"פרעש אחד"; אותו לעצמו, בהגדרתו מייחס

בפסוק יט, לאחר בקשתו של דוד משאול כי "ישמע נא... את דברי עבדו", מופיעים  .3

מוקדת מ -של דוד במקרה זה  –המתפלל התבטלותו של מרכיבי ההתבטלות והתלונה. 

מצהיר קין  נותו ביחס לאל וממציאות עוונותיו:כי מצוקתו עשויה לנבוע מקט בהצהרתו

מת אשר "קטנתי מכל החסדים ומכל הא –מצהיר יעקב  "גדול עוני מנשוא" )בר' ד, יג(, –

", כאשר "אם ה' הסיתך בי –מצהיר גם דוד  באופן דומהו עשית את עבדך" )שם לב, י(,

, שלו מחטאיו נובעתמצוקתו  האפשרות כיאת של דוד  קבלתוזו מתבטאת  בהצהרה

ממוקדת בגירושו "מהסתפח  סוק זה,בפתלונתו,  .כנגדושבשלהם מסית ה' את שאול 

. זוהי תלונה המופנית לה', שבשלה ה'' להימצא 'לפניחוסר יכולתו שמוביל לבנחלת ה'", 

 יהיו "לפני ה'" נמצאים שעל אף שהםלמצבו,  בני האדם האחראיםהוא מקלל את 

 .ארורים" במקום הימצאם"

 

 משמעי )שאול או אלוהים(-נדון הקושי שבזיהוי נמען מוגדר וחד(, 1כה-בראשית הדיון ביחידה )יז

זוהתה כפילות במרכיבי התפילה המופיעים  . בהמשך הדיוןלדבריו של דוד לאורך היחידה

                                                                                                                                            
"כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה'"  -פי פרשנות זו, מהווה ביטוי זה המשך לביטוי -על .(89עמ'  שמואל,ווז )ו

עותה מבחינתו )או כי גירושו מנחלת ה' משמ -המופיע בפסוק שלפניו )יט(. אולם בניגוד לטענת דוד הסבירה בפסוק יט 

שלא יהרוג אותו כאשר הוא  -מובילה אותו( לעבוד "אלהים אחרים", סבירה הרבה פחות בקשתו משאול בפסוק כ 

יה קרוב לה'?! על חוסר דוד משלים עם שאיפת שאול להורגו, ורק מבקש כי מוות זה יה -רחוק מה'. לפי פרשנות זו 

. אחרים, לעומת זאת, מנסים להסביר את ההיגיון הטמון במוכנותו (211עמ'  שמואל,עומד גם הרצברג ) סבירות זה

( שמסביר כי האפשרות שדוד ימות בארץ 172עמ'  שמואל,קנדי ) ת, רק לא בארץ שאינה ארץ ה'. כךשל דוד למו

 ( שטוען כי אם ימות מחוץ לארץ ה', אף אחד לא134עמ'  שמואל,) אסטרלישאינה ארץ ה', מעוררת תיעוב מבחינתו, ו

 -ביטוי , נראה כי יש לפרש את ההאמורסבירות הייקום את דמו, והוא אף לא יובא לקבורה עם אבותיו. לאור חוסר 

'מול פני ה'', כפי שמתפרשת המילה 'מנגד' בהיקרויותיה האחרות, כגון בבמ' ב, ב; ישע' א,  -"מנגד פני ה'" במשמעות 

מציין דוד כי למרות ריחוקו הפיזי מה' )המשתקף בפס' יט(, הוא  –יר' טז, יז. בהתאם לכך יש להבין כי בפסוק כ וטז; 

כמתווך בינו לבין ה'( כי לא יפול דמו ארצה. בקשתו להינצל בשל  ,חש כמי שעומד מול פני ה', ובשל כך מבקש )משאול

כי הצלתו  "אעמידתו מול פני ה', דומה לבקשותיהם של בעלי תפילה נוספים, כגון: הבנתו של בעל מזמור תהלים ל

תתרחש בשל עמידתו מול פני ה' והיותו תחת חסותו, כפי שעולה כמעט מכל אחד מפסוקי המזמור. רעיון זה מודגש 

כי לא  ,לשמחתו ," )פס' כג(, לבין גילויומנגד עיניך "ואני אמרתי בחפזי נגרזתי -במיוחד מתוך הניגוד שבין אמירתו 

"אכן שמעת קול תחנוני בשועי אליך" )שם(; ביטוי דומה מופיע גם  -כי אם נגרז )נגזר?( או נגרש מלעמוד מול עיני ה', 

לעומתם, כפי שהוא  ," )פס' ה(. הואלנגדםאומר המתפלל כי המבקשים את נפשו "לא שמו אלהים  בוש ד,במזמור נ

"ואני  – ; וכך גם בהתייחס לאמירתו של יונה(למולואורך המזמור, שם את אלוהים לנגדו )מציין בצורות שונות ל

תפילתו לא כי  את חששוהמתפלל בתהלים לא,  אמירתו שלבדומה ל המבטאת,אמרתי נגרשתי מנגד עיניך" )ב, ה(, 

   .בשל גירושו ממול פני ה' וריחוקו ממנותישמע 
58

ידי -ביטוי נוסף, אם כי אירוני, למרכיב השבח וההודייה, ניתן אולי למצוא בכך שדוד מייחס את היותו נרדף על  

 ול, לה' )אם ה' הסיתך בי( או לאנשים )ואם בני האדם(, אך לא לשאול עצמו.שא
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-י תתיה שתמכילה בתוכהתפילה . לאור זאת, נראה כי יש להתייחס לדבריו של דוד כלאורכה

  הפונה ישירות לה'. אחתפונה לשאול )כמתווך(; ותפילות מקבילות: אחת ה

 

 מוצגים בטבלה שלהלן: התפילות-שתי תתימרכיבי 

מרכיב 

 התפילה

 כד-, כגכ-יטשמ"א כו,  פירוט המרכיב

 ;(כמתווך) שאולאל  פנייה – "אדני המלך"  לה' פנייה

 ה'ישירה אל  פנייה – "' )ישיב(הו"

י מכשיר

 הבקשה

 ;ה'התבטלות כלפי  – "אם ה' הסיתך בי )בשל חטאי(" התבטלות

 שאולהתבטלות כלפי  – "פרעש אחד"

 ;לה'שבח  – "אשר נתנך ה' היום ביד" הודייהשבח ו

 לשאולשבח  – "כי יצא מלך ישראל )בהשוואה לפרעש אחד("

ך עבד אלהים ל :נחלת ה' לאמרי גרשוני היום מהסתפח ב...כ" תלונה, תיאור מצוקה

 ;ה'לעבוד את  בקשייו הממוקדתמצוקה  – "אחרים

כי יצא מלך ישראל לבקש את פרעש אחד כאשר ירדף הקרא "

 להורגו שאולמצוקה הממוקדת בבקשתו של  – "בהרים

בקשה שהתפילה תישמע 

 )מש"ת והלאה(

 משאול בקשה – "ועתה ישמע נא אדני המלך את דברי עבדו"

 ;)כמתווך(

 X - מה'בקשה 

 ;משאולבקשה  – "ועתה אל יפל דמי ארצה"  גוף הבקשה

 מה'בקשה  – "ויצלני מכל צרה ,כן תגדל נפשי בעיני ה'"

הנמקת 

 הבקשה

 ;לשאולהנמקה  – "ולא אביתי לשלח ידי במשיח ה'" ]הודאה בה'[

  לה'הנמקה  – "ישיב לאיש את צדקתו ואת אמנתו וה'"

 

 (2כהכו, ) המשך המסע

תיאור  כאשר ," )פס' כה(...וילך דוד לדרכו" - תיימת בתיאור המשך המסעמססצנת התפילה 

נועדה לבטא את היפרדותם  - "...ושאול שב למקומו" )שם( –שאול ה של המקביל הליכתו

 59המוחלטת של השניים, אשר זוהי פגישתם האחרונה.

 

 

                                                 
59

, וגם בלק למקמו וישב וילך"ויקם בלעם  –בדומה לתיאור היפרדותן של הדמויות המופיע בסיפורים אחרים, כגון   

 " )במ' כד, כה(.הלך לדרכו
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 ו(-התגשמות התפילה )כז, א

כסצנת הסיום גם ד עם זאת, ניתן להתייחס אליה ויח ו נראית כיחידה העומדת בפני עצמהיחידה ז

 בקשותיו לפי הבנה זו, היחידה נועדה להמחיש את התגשמות ההיסתרות במדבר זיף.של סיפור 

 , כד(. שם" )ויצלני מכל צרה" -אל יפל דמי ארצה..." )כו, כ(; וכן " –של דוד 

 ספרותיו( משמש כביטוי "לכן היתה צקלג למלכי יהודה עד היום הזה" )פס'  -אזכור המידע 

 .להמחשת התגשמותה של התפילה -לדורות  זיכרון -מקובל 

 

 כרכיב המניע את המשך העלילה: 'תפילת הדרך'

 ,בנוסף ,אולם רדיפתו של שאול את דוד במדבר זיףבסיפור  תפנית ,כאמור ,תפילתו של דוד יוצרת

סצנת התפילה . וד למלוכהעלייתו של ד היא גם מניעה את המשך העלילה המתארת את תהליך

נמצאת בנקודת התפר שבין סיפורי בריחתו של דוד לבין סיפורי ראשית שלטונו של דוד, שלטון 

אשר ניתן לחלק אותו לשלוש תקופות: תקופת צקלג )שנה וארבעה חודשים(; תקופת חברון )שבע 

דוד כבר אינו  ך,מסצנה זו ואיל. )שלושים ושלוש שנה( ירושליםתקופת ; וושישה חודשים( שנים

הפותח את תקופת  מתואר כמי שנאלץ לברוח כל העת, כי אם כמי שרודף וכובש, כדברי הפסוק

  )כז, ח(. "ויעל דוד ואנשיו ויפשטו..." -צקלג 

אל ארץ  של דוד מהימלטותו גם ,בוודאי ,מושפע המעבר ממצב של בריחה למצב של רדיפה

צד הצלתו של דוד הנובעת לכי  את הקוראלמד למחבר חטיבת הסיפורים מבקש  אולםפלשתים. 

. 'מכל צרה לבקשתו ל'הינצל האלוהית היענותאל אכיש מלך גת, עומדת לו גם ה ,מבריחתו הפיזית

של דוד אל הגעתו  המתאר את ,שלנו סיפורהלאור ההשוואה המתבקשת בין  מסקנה זו מתחדדת

בסצנה בריחתו לאכיש, )כא, יא(.  הקודמת "אל אכיש מלך גת" הגעתו צנתס לבין ,אכיש מלך גת

תחושת  ייחוסאף הזיקה למצבו. על כך ניתן ללמוד מ לא הובילה להצלתו אלאש רקההיא, לא 

מאד מפני  וירא" - , כדברי המספרלדוד - המאפיינת את הבורחתחושה  ,כאמור ,שהיא – היראה

ד מתיאורי הבריחה אח אכיש מלך גת" )שם, יג(. אזכור זה בולט דווקא על רקע אי הופעתו באף

  60.בריחתו של דודהפזורים לכל אורך חטיבת סיפורי  המרובים האחרים

אל בסצנת הבריחה הראשונה, בסצנת בריחתו השנייה " ,מפני אכיש של דוד ראתויבניגוד גמור לי

"וישב דוד עם אכיש  -ודגשים יחסיהם הקרובים של השניים מ אכיש בן מעוך מלך גת" )כז, ב(

ו(; "ויאמן אכיש -)שם, ג(; "ויאמר דוד אל אכיש: אם נא מצאתי חן בעיניך..." )שם, הבגת..." 

                                                 
60

קש את נפשו" )כג, טו(, בניגוד לטענתם של חוקרים "וַיְרא דוד כי יצא שאול לב -טענה זו מושתתת על גרסת נוה"מ   

 -( שמבקשים לקרוא 374עמ'  שמואל א,קרטר )-( ומק184עמ'  שמואל א,(, אקרויד )141עמ'  שמואל,קיין )-כגון מק

 דוד'.ויירא '



 219 

"כי טוב אתה בעיני כמלאך  - של אכיש ,המחמיאה ,עד לאמירתו ..." )שם, יב( וכך הלאהבדוד

 –מראיית אכיש את דוד כמשוגע, לראייתו כמלאך אלוהים  –אלהים" )כט, ט(. שינוי קיצוני זה 

כן תגדל נפשי  ..." - של דוד בקשתוהאלוהית ליענות המהידי הקורא כתוצאה -עלחייב להתפרש 

 כד(. כו,ויצלני מכל צרה" ) ,בעיני ה'

 

דוד פונה כמסגרת לתקופת הנדודים,  ,כאמור ,משמשות אשר( 1cה ;1bה ;1aה) היחידות שלושב

  ה' )שאול(. משיח –לאלוהים באמצעות מתווך אנושי: נביא )שמואל(, כהן )אחימלך( ומלך 

 אינו חש דרכו, כאשר הוא משמש את המחבר כדי לאפיין את דוד בראשית זה ייחודי מכנה משותף

תחילתו של  .המשך דרכולפנות לאלוהים באופן ישיר, כפי שירבה לעשות בעדיין ראוי  את עצמו

ד , כאשר דו, המתרחשת בסיום תקופת הנדודיםמוצגת בתפילתו השלישית זוהשינוי בתחושתו 

 וללא תיווך. באופן ישירכמתווך וגם  גם באמצעות המלך שאול –במקביל לאלוהים פונה 

 

 יט, מד(-מפני אבשלום בנו )שמ"ב טו, א בריחת דוד :2ה

 61:חלוקה למרכיבים –סיפור בריחת דוד מירושלים 

 הכנות למרד;  יב:-טו, א

 בריחה; טז, יד:-טו, יג

 מלחמת יועצים; יז, יד:-טז, טו

 הירדן;-אל עבר ט:כ-יז, טו

 סופו של מורד; יח:-יח, א

 מניצחון לאבל; יט, ט:-יח, יט

 שיבה. מד:-יט, י

  

 טז, יד( –בריחה )טו, יג 

ניתן אף לשער כי  –אחר תקופת נדודי דוד בראשית דרכו שנים רבות לאמנם סיפור זה מתרחש 

בו הדומה של דוד מצלחוש את הקורא יכול ואף על פי כן  -אנו נמצאים לקראת אחרית דרכו 

 :מתקבלת בשל הופעתם של כמה היבטים מקביליםתחושה זו זו.  שעהב

                                                 
61

 והלאה(. 157, עמ' שמואל באפרת )-פי בר-החלוקה ליחידות ושמותיהן, על  
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 –בתקופת נדודיו הראשונה  אותווו לי מקבילות לאלו אשר במסעוהמלוות את דוד דמויות ה .1

 מקביל 62באו ברגלו מגת" )פס' יח(, שש מאות איש אשרעברים על ידו... אשר "עבדיו  תיאור

עמו" )שמ"א כז,  ושש מאות איש אשר"ויקם דוד ויעבר, הוא  - רכואנשיו בראשית דתיאור ל

" מר נפש"וכל איש  –יז, ח(, וכן שם " )ומרי נפשכאן כגיבורים " וצגיםאנשים אלו מ ב(.

(, פס' כד" )נשאים את ארון ברית האלהיםאשר " (וצדוק)הכהן  אביתר גם )שמ"א כב, ב(.

  63" )שמ"א כג, ו(;וד ירד בידואפברח כאשר "בשעה שלהופעתו  מקבילבמופיע 

מקבילות לאלו אשר נשארו מאחור בתקופת נדודיו נעזבות מאחור )בבית(, הדמויות ה .2

 בבית אשר נשארה שמר הבית" )פס' יז(, בדומה למיכלנשותיו של דוד נשארות "ל – הראשונה

   64.שאול בעת בריחתו מפני

כאן  –את דוד  עם הצד הרודף ,בשני המקרים ,פעולה ותמשתפ בלתי מעורבותהדמויות ה .3

יג(, ושם מתוארים "בעלי קעילה" )שמ"א נאמר כי "היה לב איש ישראל אחרי אבשלום" )פס' 

 המבקשים להסגיר את דוד בידי שאול;כג, יב( והזיפים, 

הוא אף  זו, וכאימות לתפיסה ידי הצד הרודף בצורה מאיימת-בשני המקרים דוד נתפס על .4

 שם(ן נתפס דוד "כדב שכול בשדה" )יז, ח( וכ"איש מלחמה" )כא – משתמש בטקטיקה דומה

"ודעו  –תים או באחד המקומת" )שם, ט(, ושם אומר שאול ערמומי, אשר "נחבא באחת הפח

בשני  משתמש, אכןדוד ו כג(.-וראו את מקומו... כי אמר אלי ערם יערם הוא" )שמ"א כג, כב

  65.במרגלים לצורך תכנון צעדיו ,המקרים

 

                                                 
62

עמ'  שמואל ב,קרטר )-אות איש' משמש כסיכום לכל העם אשר עמו, כפי שטוען מקניתן להבין כי המספר 'שש מ  

( גם בהסתמך על גרסת תה"ש ובייחוד הפש'. לחילופין, ניתן להבין כי מספר זה מתייחס רק לאנשי גת אשר 364, 363

( 138עמ'  אל,שמוידי ווז )-תחת הנהגתו של איתי, כפי שמשתמע מדבריהם של חוקרים רבים, ומצוין במפורש על

(. אולם כך או כך, נראה כי מספר זה אינו מקרי, אלא נועד בכדי ליצור זיקה מכוונת לגדודו 194עמ'  שמואל,ומובלי )

 של דוד המלווה אותו בתקופת נדודיו הראשונה.
63

זה המסורת היהודית שזיהתה את איתי כבנו של אכיש מלך גת. זיהוי  ( שמצביע על138עמ'  שמואל,ווז )ראה   

 מחזק אף הוא את הקשרים שבין הדמויות אשר הופיעו בסיפור נדודי דוד הראשונים לאלו המופיעות בסיפור זה.
64

"לאבשלום" )טז, כב( כאן, כמו  -השארת הנשים מובילה, בשני המקרים, להפקרתן ומסירתן לידי גבר אחר   

הנשים זוכות ליחס דומה גם לאחר שיבתו של "לפלטי בן ליש אשר מגלים" )שמ"א כה, מד( בסיפור הקודם. יתכן כי 

דוד, כאשר הנשים הפילגשים נשארות "צררות עד יום מתן, אלמנות חיות" )כ, ג(, בדומה למיכל אשר אמנם רק נרמז 

( 297עמ'  שמואל,כי "לא היה לה ילד עד יום מותה", אולם זהו אולי סימן לפרישותו של דוד ממנה. וראה סמית )

( שמפרשים באופן הזה את ציון העובדה שלא היה לה ילד, אם כי פרישותו של 187 – 186עמ'  ב,שמואל קרטר )-ומק

 דוד נבעה לטענתם, ממריבתם בסיפור העלאת הארון לירושלים.     
65

עמ'  מיטונימי ומטאפורי,כאן ביהונתן ואחימעץ אשר נשלחים להגיד "למלך דוד" )יז, יז(, וכפי שמציין גרסיאל )  

עין רגל מתקשר היטב עם שהייתם של מרגלי דוד, יהונתן ואחימעץ, במקום זה בעת מרד  –המקום  "שם -( 12

 אבשלום"; ושם במרגלים אשר שולח "דוד" )שמ"א כו, ד(.
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 לשרת שני עניינים שונים: ניתן להניח, , כךנועד מצבו של דודתיאור ב הדמיון

ם להציג את מצבו הרעוע של דוד שנגרשעניינה  טוי, נוסף, למגמתו הכוללת של המחברכבי .1

 י חרף שנות מלכותו והישגיו הרביםלומר כ ,זו דרךבהמחבר מבקש, בשל חטאו עם בת שבע. 

 התחלה;נקודת האל בסופו של דבר,  ,דודחוזר 

כביטוי למצבו האופייני של מי שנדרש לעזוב את ביתו ולצאת לדרך. במסגרת זו מבקש  .2

המחבר לומר כי 'בורח הוא בורח', מבלי שישנה משמעות כלשהי למעמדו ולהישגיו טרום 

 בריחתו. 

 

יותר מאשר אפילו  ,חמור בשעה זו נראה -יו כפי שצוין בראשית הדיון אודות -מצבו של דוד 

תחושות המצוקה  מתיאוריהן המפורשים שלבריחתו מפני שאול. כך ניתן להתרשם  בתקופת

  66.ברמז בלבד תוארו ,בעת בריחתו מפני שאול בראשית ימיואשר תחושות , אותוהמלוות 

ת בצורות ובהקשרים שונים, יש דמיון רב באופן התנהגותו ומתואר במסע זה ויתועל אף שמצוק

במצוקתו את האנשים אשר איתו דוד משתף  בכל המקרים אלו. עם מצוקותשל דוד והתמודדותו 

   טיב את מצבו מאידך.ימחד, ומבקש מאלוהים לה

 מופיע בשלוש סצנות שונות לאורך מסע הבריחה מפני אבשלום:  זהמודל התנהגותי 

  67" )פס' כה(;ה'... אם אמצא חן בעיני לצדוק"ויאמר המלך  - בנחל קידרון .א

" ה'(... סכל נא את עצת אחיתפל לכל העם אשר איתוהגיד לאמר ) "ודוד - במעלה הזיתים .ב

 )טו, לא(; 

 יב(.-בעוני ]בעיני[" )טז, יא ה'... אולי יראה אל אבישי ואל כל עבדיו"ויאמר דוד  - ובבחורים .ג

 

                                                 
66

"ויגד לו את כל אשר עשה לו שאול" )שמ"א יט, יח(, ותיאור יונתן אשר  –כגון תיאור הבעת מצוקתו בפני שמואל   

 יז(.-"אל תירא" )שם כג, טז –לו מחזק את ידו ואומר 
67

יש לתת את הדעת לאזכוריה של 'נתינת החן )או החנינה(' בהקשר לנתינה המתרחשת בשעת הדרך או בסמוך לה,   

כאשר מונח זה משמש לתיאור נתינת זרע, רכוש וכדומה, או לתיאור השמירה וההגנה האלוהית. להלן מספר 

בהתייחס  -ה: בשעה שיעקב פוגש את עשיו בעת שיבתו לכנען, הוא אומר כביטוי לנתינדוגמאות בהן משמש המונח 

ת עבדך" )לג, ה(; ביטוי דומה אלהים א חנן"הילדים אשר  – לזרע שהוא נתברך בו )מאז יציאתו לדרכו מבית אביו(

ש במונח אלהים וכי יש לי כל" )שם, יא(; גם ה' משתמ חנני"כי  - שהוא נתברך בו רכושמשמש את יעקב בהתייחס ל

העם הזה... והיה כי תלכון, לא תלכו  חן"ונתתי את  –ממצרים בשעת יציאתם ישראל  רכושם של בניזה, לתיאור 

"הנה נא מצא  -אומר בתפילתו  להלן מספר דוגמאות בהן המונח משמש כביטוי לשמירה: לוט .ריקם" )שמ' ג, כא(

" ויחנךנים מופיעה תקבולת בין "וישמרך" )במ' ו, כד( לבין "בעיניך... להחיות את נפשי" )יט, יט(; בברכת כה חןעבדך 

אלהים זה" )לב, ב( מסתתרת אולי 'נתינת החן', כפי שמשתמע מדבריה של עמוס  מחנה)שם, כה(; ביסודו של הביטוי "

(; ובאופן דומה משמשת נתינת החן האלוהית כביטוי לשמירה האלוהית גם במספר מזמורי 199עמ'  בראשית,)

 וכבוד יתן ה'" )פד, יב(.     חן, כגון: "כי שמש ומגן ה' אלהים, תהלים
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כתפילת בקשה להצלה מצרה,  יש לסווג -בהר הזיתים  -בריו של דוד בסמוך למקום הפולחן דאת 

 בנחל קדרון -, נדון בשני רסיסי תפילה נוספים ע. במקביל לדיון בתפילה זוהנאמרת במהלך מס

 המרחיבים את מגוון בקשותיו של דוד.המשלימים את התפילה העיקרית ו -ובבחורים 

 

 אי בהירות בנוגע לאופי היציאה לדרך:

תיאורים כפולים ב המשתקפת כתוב בצורה מסורבלת, כט(-פס' יגתיאור היציאה מן העיר )

 68סותרים.במידה מסוימת אף ו

 -בהתאם למודל 'שתי הקריאות' המאפיין את הז'אנר  – נראה כי יש לחלק את התיאורלאור זאת, 

תיאורים נפרדים, אשר אחד מהם מבטא בריחה מהירה מן העיר, בעוד השני מבטא -לשני תתי

 יציאה איטית ומסודרת, כפי שיובהר:

הבהילות העומדת תחושת מודגשת  פסוקים אלוב – טז(-תיאור הבריחה מן העיר )פס' יג .א

 זו מושגת בכמה אמצעים:  תחושהבבסיס היציאה מן העיר. 

 "קומו ונברחה" )פס' יד(, "מהרו ללכת" )שם(;  –תמציתיים השימוש בציוויים  .1

  69;" )שם(ימהרללכת, פן  מהרו" –השימוש הכפול בשורש 'מהר'  .2

"ככל אשר יבחר אדני המלך, הנה  – ההתדיינות הקצרה עם עבדי דוד, אשר מכריזים .3

 עבדיך" )פס' טו(; 

  70;מלוויו השוניםקבוצות המתייחס בהכללה ל -"וכל ביתו" )פס' טז(  –התואר  .4

גם בשל  ,מתוארת אשר עשר נשים פלגשים לשמר הבית" )שם(ועזיבת "המלך את  .5

כדי , אבל גם בהמשך נחיצותה להבנת ביאתו של אבשלום "אל פלגשי אביו" )טז, כב(

 שלילית בדרך כלל במשמעות משמש שורש 'עזב'ה .של דוד להדגיש את מנוסתו המהירה

גם כאן. את הטעם "ויעזב" )פס' טז(  המילה תוכך יש להבין א 71,של נטישה והפקרה

אירוני, שהרי אין לצפות יש לראות באופן  - "לשמר הבית" )שם( –המוצמד לעזיבה זו 

כמי שמוכן  תואר, זה עתה,מפני מי ש רה פיזיתלספק לבית שמישעשר נשים יצליחו 

                                                 
68

יח. וביתר הרחבה גם פוקלמן -( שמתייחס לפגימותו של הטקסט, בייחוד בפסוקים יז343עמ'  שמואל,ראה סמית )  

טז(; "ויצא "ויצא המלך וכל ביתו..." )פס'  -(, בייחוד בהתייחס לכפילות תיאורי היציאה 179 – 178עמ'  ,Iשמואל )

 יח(. -המלך וכל העם..." )פס' יז
69

"הכפלת השורש מה"ר וריכוז פעלים רבים מרמזים לדחיפות  –( שכותב 167עמ'  שמואל ב,אפרת )-ראה בר  

 ולפעולה מיידית".
70

 כט, שיידון להלן. -בניגוד לתיאור המפורט המופיע בתיאור היציאה מן העיר בפסוקים יז  
71

 (.848 – 847ערך 'עזב', עמ'  קונקורנציה,שושן )-, ואבן737 – 736עמ'  BDBראה   
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דוד לא מסוגל עדיין להשלים עם מצבו הרעוע  "העיר לפי חרב" )פס' יד(. כל להכות את

חרף אינוסה של תמר בידי אמנון אחיה, רציחתו של אמנון  - )לא ביתו הפיזי( של ביתו

 72'לשמור על הבית'.והוא עדיין מבקש  –בידי אבשלום אחיו, ומרידתו של אבשלום באביו 

בביאתו על שאיפתו לשמר את מה שכבר לא ניתן לשמר.  את נשותיו ,הלמעשמקריב, דוד 

את מה דוד להפנים את חוסר היכולת לשמר יאלץ " )טז, כב(, על הגג" ,של אבשלום אליהן

     73" )יא, ב(.מעל הגגרחצת "הרס בשל האישה שהוא ראה  הואש

בפסוקים אלו מתוארת יציאה שקולה ומסודרת, כפי  –כט( -תיאור היציאה מן העיר )פס' יז .ב

 שמשתמע מהתיאורים הבאים:

. ב"בית המרחק" )פס' יז( מוך ליציאתם, עוצרים המלך והעם ב'נקודת התכנסות'בס .1

אולם אין  74נמצא בפאתי העיר,לפרש את הביטוי כמתייחס לבית ה ,אמנםמסתבר, 

קום ניתן להניח כי הבחירה במואנשיו. ידי אבשלום -בכך כדי למנוע את השגתם שם על

ולאו דווקא  -צפוף פחות ממרכז העיר כגון היותו  -זה נובעת משיקולים של נוחות 

75;משיקולי ביטחון
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המילה 'בית' משמשת כמילה מנחה בסיפור חטאו של דוד בבת שבע, בנבואתו של נתן ובסיפור מותו של הבן, כאשר   

הבית מתייחס לביתם של אוריה ובת שבע בסיפור החטא ולביתו של דוד בדברי הנבואה וראשית התגשמותה. בדרך 

הוא נענש בהריסת ביתו שלו:  -וצג עונשו של דוד כ'מידה כנגד מידה', כאשר על חטא הריסת ביתו של אוריה זו, מ

... מדוע לא ביתו... לא ירד אוריה אל ביתו... ולא ירד אל לביתך... רד ביתה"ותשב אל  – כז(-בסיפור החטא )יא, א

לאורך הסיפור קיימת הקבלה בין ביתו של אוריה לביתו לא ירד".  ביתו... ואל ביתי... ואני אבוא אל ביתךירדת אל 

... ולא בית המלך"וישכב אוריה פתח  –" וכן מבית המלך... ויצא אוריה לביתך"ויאמר דוד לאוריה רד  –של המלך 

" בתחילת הסיפור )פס' ד( ביתהשבע "אל -". הקבלה זו מקבלת ביטוי גם בניגוד שבין שיבתה של בתביתוירד אל 

אדניך...  בית"ואתנה לך את  –יב( -בנבואתו של נתן לדוד )יב, זבסוף הסיפור )פס' כז(;  "ביתו )של דוד("אל לאיסופה 

". לאורך הנבואה קיימת מביתךעד עולם... הנני מקים עליך רעה  מביתךישראל ויהודה... ועתה לא תסור חרב  ביתאת 

 ולקחתי, מביתך רעה"הנני מקים עליך  –" ובהמשך יךנשי אדנואת  בית אדניך"את  –הקבלה בין הנשים לבין הבית 

?"; אשתי... ולשכב עם ביתי"ואני אבוא אל  –לעינך", כשם שזו מתקיימת גם בהתייחס לביתו של אוריה  את נשיך

 )של ביתו... ויבא אל ה'-בית)של דוד(... ויבא  ביתו... ויקמו זקני ביתו"וילך נתן אל  – כה(-ובסיפור מות הבן )יב, יג

". לאורך הסיפור קיימת הקבלה בין ביתו של דוד )המופיע פעמיים( לביתו של ה' ושל נביאו )המופיעים פעמיים(. דוד(

הקבלה זו נועדה אולי כדי להדגיש כי עונשו של דוד והפגיעה בביתו, 'מרפאת' את הפגיעה שנגרמה לה' כתוצאה 

'?" )ובייחוד לאור גרסת תה"ש )המהדורה הלוקיאנית( "מדוע בזית את דבר ה –מחטאו של דוד, כפי שאומר לו נתן 

"כי נאץ נאצת את איבי ה' בדבר הזה", ש"כינוי הוא  –"עקב כי בזתני", ובהמשך  –שמשמיטה את המילה "דבר"( וכן 

 זה )אויבי ה'( דרך כבוד למעלה" כדברי רש"י )על אתר(.  
73

( שכותב כי במעגל השני של פרשת אבשלום 86עמ'  אשית,ר(, וכן גרסיאל )179 – 178עמ'  ,Iשמואל ראה פוקלמן )  

"באה לידי ביטוי מובהק על דרך מידה כנגד מידה: על גג בית המלך ראה דוד אישה רוחצת... על גג בית המלך, לפי 

 עצת אחיתפל, בא אבשלום אל פילגשי אביו לעיני כל ישראל".
74

שמואל ( ופוקלמן )144עמ'  שמואל ב,(, אקרויד )343עמ'  שמואל,כך מקובל לפרש את הביטוי, וראה למשל סמית )  

I,  '179עמ.) 

75
( מצביע גם על המשמעות הסימבולית שיש לביטוי "בית המרחק", שמבטא את יציאתו 179עמ'  ,Iשמואל פוקלמן )  

 של דוד ממרכז העניינים )בהיותו מלך היושב במרכז העיר( לתקופה של הימצאות בשוליים.
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עבדיו, הכרתי, הפלתי,  – השונות המלוות את דודקבוצות הניתן תיאור מפורט של  .2

76הגתים, צדוק והלויים;
 

כב(, ועם "צדוק ואביתר" )פס' -תי" )פס' יטיש לדוד זמן לנהל משא ומתן עם "אתי הג .3

מבלי שתישקף  ,עצם המחשבה כי קבוצות אלו יכולות לשוב לעיר. יתר על כן, כט(-כה

"קומו  – התיאור הקודם-בתתמשמעי שהובע -להן סכנה מיידית, מנוגדת לתיאור החד

עיר לפי ונברחה כי לא תהיה לנו פליטה... מהרו ללכת... והדיח עלינו את הרעה והכה ה

-בתת תפיסת האיום.מ ,באופן ישיר ,היציאה מן העיר נגזרת דחיפות. חרב" )יד(

האיום נתפס כקיצוני ומוחלט ועל כן נדרש לברוח במהירות,  , אם כן,התיאור הראשון

התיאור השני האיום נתפס כפחות חמור ועל כן ניתן לצאת מן העיר באופן -בעוד שבתת

 ;מאורגן ושקול

אף אחד אין הכרח להשאיר ה הדגשה כי כולם יוצאים עם דוד )לאורך הקטע ישנ .4

 וכלהפלתי,  וכלהכרתי,  וכלעבדיו...  וכלהעם...  וכל" – ('לשמור על הבית' מאחור

הלוים... עד  וכלהעם...  וכלהעם...  וכלהארץ...  וכל... 77הטף וכלאנשיו,  וכלהגתים... 

 העם לעבור מן העיר". כלתם 

 

 מקודש: הגעת הגיבור למקום

דרך "הראש אשר ישתחווה שם  ו של דודמתואר מסלול בריחת תיאור היציאה מן העיר מסגרתב

הגעתו של דוד למקום שבו כמתייחס ל את הביטוי פירשופרשנים וחוקרים לב(.  פס'לאלהים" )

חשיבות מיוחדת לציון  לא יוחסהפרשנות זו, ל מעבראולם  78.נהוג היה להשתחוות לאלוהים

 . אש" )טז, א("ודוד עבר מעט מהר - אזכורה החוזר בהמשך חרף ,זו עובדה

                                                 
 
76

"וכל עבדיו... וכל  – מפורטה ם( לצד תיאור"וכל ביתו" )פס' טז - כללי של תיאור הנלווים באופן תופעה דומה, 

"ויברח הוא  –הכרתי, וכל הפלתי, וכל הגתים..." )פס' יח(, מופיעה בסיפור יציאתו של יעקב מביתו של לבן, שם נאמר 

את בניו, ואת נשיו... את כל מקנהו, ואת כל "ויקם יעקב וישא  –וכל אשר לו" )בר' לא, כא( לצד התיאור המפורט 

תיאורי -יח(. התיאורים המקבילים מופיעים, גם כאן וגם אצל יעקב, כביטוי לאופיין השונה של תתי-רכושו..." )שם, יז

 היציאה לדרך )בריחה לצד יציאה יזומה(.

77
טף", היא גם לקיחתם של הנשים ( טוען כי המשמעות הטבעית שנגזרת מציון לקיחת "ה569עמ'  שמואל,קרטלדג' )  

והזקנים. ביטוי זה נאמר אמנם בהתייחס לאנשי איתי הגיתי, אבל בהיסק של 'קל וחומר' ניתן להניח כי אנשי דוד 

בוודאי לקחו את טפם ונשיהם. תיאור זה מנוגד  –שיציאתם מן העיר ברורה וכלל אינה נתונה לדיון  –הקרובים 

 בית.לתיאור השארת הנשים לשמור על ה
78

(, שאף מציין כי 572עמ'  שמואל,( וקרטלדג' )147עמ'  שמואל ב,(, אקרויד )346עמ'  שמואל,ראה למשל סמית )  

 ישנם חוקרים שהציעו לזהות את המקום עם מקומה של נוב עיר הכוהנים.
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יד בסמוך דוד מגיע למקום קדוש מ להבין את משמעות ציון העניין: מתבקש, במסגרת עבודה זו,

האירועים  במפורש כי דוד חונה שם בעת מנוסתו, אבל ציון ,אמנם ,לא נאמרליציאתו מן העיר. 

, כך נועדו להדגיש –ו עם חושי הארכי וציבא נער מפיבשת דוד ופגישותי ו שלתפילת –הסמוכים 

 . הבריחהישנה משמעות מכרעת בסיפור  זהכי למקום  ניתן לשער,

 

 שמירה כללית או קונקרטית:

דוד ואנשיו מתוארים כמי שעולים ובוכים וראשם חפוי, תיאור המסתיים בתפילה קצרה היוצאת 

ית של כל ית שלו, כפי שעשויה גם להיות תפילה ציבורמפי דוד. תפילה זו עשויה להיות תפילה איש

 ל(, כפי שיידון להלן. פס'"העם אשר אתו" )

העוסקים בשמירת האל מסכנות אופייניות האורבות כלליים אינה מורכבת מתכנים  זו תפילה

  - עצת אחיתפל –מסכנה קונקרטית מאד  היא משקפת בקשה לשמירה והצלה לאליוצא לדרך, א

 ,שנענית מתברר כי בזכות תפילה זואכן סיפור בהמשך האנשיו בעת בריחתם. לד והאורבת לדו

ובשלב שני  79לב(, פס'"והנה לקראתו חושי הארכי" ) - בשלב ראשון בתיאור המפגש המיידי

כל אנשיו להגיע זכו דוד ו את עצת אחיתפל הטובה" )יז, יד(, "וה' צוה להפר - באמירת המספר

  "ויעברו את הירדן... עד אחד לא נעדר" )שם, כב(. –ואר ליעדם ללא פגע, כפי שמת

 

 תוכן התפילה ומרכיביה:

ולדבריו בנחל קידרון  ,'תפילת הדרך'במעלה הזיתים ככי יש להתייחס לדברי דוד  ,כאמור ,נראה

התייחסות זו מבוססת על ההבנה כי  זו. תוהשלמה לתפיל המהווים כשני רסיסי תפילהובבחורים 

 עניינם המרכזי הוא הבעת בקשה. כי ו ,לה'בעיקר מופנים  הסצנות וששלב דברי דוד

ניתוח תפילותיהם של היוצאים לדרך, כפי שנעשה לאורך העבודה, מציג את תכני הבקשות 

מספר בקשות שונות במסגרת תפילה  ,לעתיםהיוצא לדרך מבקש, האופייניים לתפילות הדרך. 

 ,ונתן לי לחם... ובגד ,אלהים עמדי, ושמרני בדרך יהיה "אם - אחת, כדוגמת בקשותיו של יעקב

" )בר' כח, כ(. במקרים אחרים, מבקש היוצא לדרך בקשה אחת, כדוגמת בקשתו של ושבתי בשלום

יט, כ(. כאן מבקש דוד שלוש בקשות, בשלוש  העיר הזאת קרבה לנוס שמה..." )שם"הנה נא  - לוט

 שה' ישיב לו טובה.  –קשה כוללת תפילות נפרדות: השבה לביתו; שמירה והצלה; וב
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ין כי המפגש עם ( שמציין את ה'תובנה הרוחנית' של דוד, שבעטיה הוא הצליח להב578עמ'  שמואל,ראה קרטלדג' )  

 חושי מגיע כתשובה לבקשתו בתפילתו. 
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, תוך הצגת יב(-לא; טז, יאשם, כו; -2)טו, כה בשורות הבאות נתייחס לכל אחת משלוש הסצנות

או כרסיס  ,כתפילה –הגורמים שבהתחשב בהם יש לראות את דבריו של דוד בכל אחת מהן 

 .לתפילה כוללת אחת, ביחד עם השניים הנוספים, המתחבר תפילה

 

 :כו(-2כה טו,בקשת השבה לביתו ) - הראשונה )בנחל קדרון( התפילה. 1

 -תגובתו של דוד בידי "צדוק וכל הלוים" )פס' כד(, ו-מקובל  להסביר כי בסצנת לקיחת הארון על

 בפני הקורא אופיו של דוד ומידת קבלת הדין כו(, מוצג-"השב את ארון האלהים העיר..." )פס' כה

הפער בין דוד  בהתבסס על האמור עד כה, כי בסצנה זו מוצג גם ,המאפיינת אותו. אולם יש לומר

פיה היוצא לדרך לוקח עמו חפץ מוחשי כגון -הם מייצגים תפיסה גשמית על לבין צדוק והלויים:

דוד שכביטוי לליווי האלוהי ושמירתו את היוצא לדרך, בעוד  80תרפים, אלי הבית או ארון ה',

 81ראוי יותר למטרה זו.מייצג תפיסה הרואה בתפילה תחליף 

תפילת 'בתהליך התגבשותה של שלב התפתחותי משמעותי מאד  ,אם כן ,משתקףתיאור זה ב

 צדוק והלויים לוקחים איתם בצאתם מירושלים את ארון האלוהים, כביטוי :'הדרך המקראית

 לנוהג המקובל של לקיחת חפץ מוחשי כלשהו כביטוי לליווי ויו ושמירתו של האל, בהתאםלליו

לעומת זאת, מצווה עליהם להשיב את ארון האלוהים לעיר, ופועל  ,דוד. הית בדרךולשמירה האלו

 . ות תפילהבאמצע – אופן אחרלהשגת שמירה אלוהית ב

 

לה' המתבטאת  פנייהב תנפתח –( 2b"והשבני והראני אתו ואת נוהו" )כה - בקשתו של דוד

 שלושכחלק מעיצוב  זו מופיעה בגוף שלישי, פנייה (.2a" )כהאמצא חן בעיני ה'"אם  - באמירתו

 בעת גם לנמען האלוהי.  התפילות ככאלה הפונות לנמען אנושי ובה

במסגרת בקשה, הן בתפילה והן בנאום לפני  ,תדיר ,תנמצא ו המופיעה כאןפתיחה מעין ז תנוסח

חן בדך ע מצא"הנה נא  - אדם גדול. במסגרת בקשה בתפילה, ניתן למצוא מקבילות בדברי לוט

 - " )שופ' ו, יז(; בתלונתו של משהבעיניך מצאתי חןנא  אם" - " )בר' יט, יט(; בדברי גדעוןבעיניך

מצאתי חן "ועתה אם נא  - וכן בדבריו " )במ' יא, טו(;מצאתי חן בעיניך"הרגני נא הרג, אם 

                                                 
80

( שמשווה בין לקיחת ארון ה' בדרך )כפי שמתואר במסעם של בני ישראל ממצרים( לבין 140עמ'  עמוס,ראה הרפר )  

"ונשאתם את סכות מלככם... והגלתי אתכם מהלאה  –הנוהג של לקיחת האלים בדרך, כגון זה המופיע בספר עמוס 

 כז(.-ה, כולדמשק" )
81

( מבהיר כי לצד השיקולים התיאולוגיים העומדים בבסיס בקשתו של דוד מהכוהנים, 343עמ'  שמואל,הרצברג )  

 העברת מידע באמצעות אחימעץ ויהונתן. -עומדים גם שיקולים פרקטיים 
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זו, כפי שבא  " )שמ' לג, יג(, שם גם ברור כי היענות ה' לבקשתו הינה תוצאה של מציאת חןבעיניך

  82" )שם, יז(.מצאת חן בעיני"גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה, כי  - לידי ביטוי בתשובת ה'

 

 שאיפתו של אדם. , יש להתייחס אליה גם כביטוי להתבטלותפנייהלצד הבנת נוסחת הפתיחה כ

. פער מדגישה את הפער המעמדי הקיים ביניהם -אלוהים או אדם גדול  -למצוא חן בעיני הזולת 

"ואם כה יאמר: לא חפצתי  –הצגת האלטרנטיבה למציאת החן זה מודגש ומועצם באמצעות 

 אינו נתון בידו כי אם ,לחלוטין ,אשר עתידו דוד מציג את עצמו כדמות פסיבית " )פס' כו(....בך

  יפעל בהתאם למידת מציאת חינו בעיניו ולמידת חפצו בו. , אשרבידי האל

 

כבקשה אחת,  מקובל להסביר –שבני והראני אתו ואת נוהו" )פס' כה( "וה -את תוכן הבקשה 

  83לשוב לירושלים כדי להיראות שם לפני ה' ולהשתחוות לפניו. שתכליתה דתית:

תגובה להוצאת ארון האלוהים מן העיר. אולם  ,בוודאי ,היא ייחסותו של דוד לראיית ה' ונווהוהת

 ,נפרדתה ,מופיעה התייחסותו ("והראני אותו ואת נווהו") דתי זההתייחסותו לעניין  לצדנראה כי 

לשוב לעירו, לביתו  - שאיפתו בתוכה את פלתמק ("והשיבני"בקשה זו )"והשבני".  -לעניין ארצי 

שהבקשה הדתית כי לא רק  על כן, מהמשך הסיפור מתקבל הרושםומן הסתם אף למלכותו. יתר 

 ונסמכת עליה.  לה משניתגם  אלא שהיא נפרדת מהבקשה הארצית,

"והראני  - "והשבני" בקשה העומדת בפני עצמה, בנוסף על בקשת - כי יש לראות במילה ההבנה

במרבית סיפורי היציאה  המופיעה שיבההבקשת  נו אתהיכרותגם על  ,מבוססת תו ואת נוהו"א

 בהמשך הסיפור.  של הבקשה על תיאורי התגשמותהגם  ,לא פחות מכך ,אך 84לדרך,

שמתברר כפי  ידי אלוהים,-נענות על -למעט במקרים יוצאי דופן  -של היוצאים לדרך בקשותיהם 

 .האלוהית קיומה של ההיענותאת  במפורשלהדגיש  ,בדרך כללהמספר אף נוהג, מתוך הסיפורים. 

 , בקשה שכלפיה נאמרלבקשתו של דוד לסכל את עצת איחתפל התייחסב ניתן לראות לכךדוגמא 

, להיעזר בהתבסס על הכרה זוניתן אם כן, עצת אחיתפל הטובה" )יז, יד(.  "וה' צוה להפר את –

של אותה  מהותהלצורך הבנת  שה כלשהי,לבקהמופיעה בהתייחס  ,האלוהיתבתיאור ההיענות 

                                                 
82

, ה; אס' ה, ח; כהקדמה לבקשה הנאמרת במסגרת נאום בפני אדם גדול, ראה בר' לד, יא; במ' לב, ה; שמ"א כז  

 ועוד רבים.    
83

עמ' תנה( שמבינים את  שמואל ב,( וקיל )345 – 344עמ'  שמואל,. וראה סמית )(169עמ'  שמואל ב,) אפרת-בר כך  

 המילה "אתו" כמתייחסת לארון, ואת "נוהו" כמתייחסת למקום משכנו של הארון.
84

"ושבתי" )בר' כח, כא(, כשמעניינת במיוחד גרסת  –עקב בקשת ה'שיבה' מופיעה כמובן, בין השאר, גם בנידרו של י  

 'והשיבני', הזהה לביטוי "והשבני" )פס' כה( המושם בפי דוד. -תה"ש )על בר' כח, כא(, המייחסת ליעקב את הביטוי 
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או במילים  – המופיעים בחלקו האחרון של הסיפור , תיאורי שיבתו של דודממילאבקשה. 

  לנו בהבנת תוכנה ומהותה של בקשתו.צריכים לסייע  – אחרות, תיאורי התגשמות בקשתו של דוד

מד( -ב'סצנת השיבה' )יט, י המופיעה התמה המרכזיתא תיאור התגשמות בקשתו של דוד, שהי

 . על כך מצביעשל דוד -ולא הדתית  -, בשיבתו הארצית ללא ספק , ממוקד,המסיימת את הסיפור

השימוש החוזר  כמו גם, עירו ולמלכותושל דוד לביתו, ל העוסקת בשיבתו תוכנה של הסצנה

את המלך?" )יט, יא(; "למה  להשיב"ועתה למה אתם מחרשים  - 'בבמילים הנגזרות מהשורש 'שו

את המלך?"  להשיבאת המלך אל ביתו?" )שם, יב(; "ולמה תהיו אחרנים  להשיבתהיו אחרנים 

 להשיבהמלך" )שם, טז(; " שבויאתה וכל עבדיך" )שם, טו(; " שוב)שם, יג(; "וישלחו אל המלך: 

  85את מלכי?" )שם, מד(.

 - (2aכה"והשבני" ) - תו העיקרית של דודבסיומו של הסיפור, כי בקש ,הקורא נוכח לדעת

 -( 2bכה"והראני אתו ואת נוהו" ) - מתגשמת במלואה. מהעדר תיאור התגשמות המשך דבריו

כי אם ביטוי אחד מתוך מכלול  נדרש הקורא ללמוד כי זו אינה בקשה העומדת בפני עצמה,

 ,רק ,נובעת שדוד בוחר לציין דווקא ביטוי זה העובדה הביטויים הנגזרים מבקשת השיבה.

 הוצאת ארון האלוהים מן העיר.לעניין הרלוונטיות שלו מ

נטיבה המציגים את האלטר - המשך דבריותוך גם מ סתברתמ הבנת בקשתו של דוד באופן הזה

כי  קשה להניח"ואם כה יאמר: לא חפצתי בך..." )פס' כו(.  -ה' ור לבחהמנוגדת שבה עשוי 

אלטרנטיבה זו מתייחסת לאי רצונו של ה' בכך שדוד יראה אותו או ישתחווה לו בנווהו, כי אם 

 86לאי רצונו של ה' בכך שדוד ישוב להיות מלך על עמו.

 

שתו של דוד בק אי זיהויביל לה להועשוי, )פס' כו( דברי דודל השני ש םחלקהמופיעה ב קבלת הדין,

שה' לא יהיה חפץ בו את האפשרות  ,כביכול ,שכן דוד מקבל בהשלמה המופיעה בראשית דבריו,

                                                 
כפי שתהליך הבריחה מהבית, מהעיר ומהמלוכה נחלק לשלושה שלבים אופרטיביים: יציאה )מהעיר(; מעבר   85

לשלושה שלבים אופרטיביים: יציאה )מעליית השער או והירדן(; וביאה )מחניימה(, כך תהליך השיבה נחלק )הקדרון, 

( שמזהה את נאומו של 186עמ'  ,Iשמואל מהבית(; מעבר )הירדן(; וביאה )אל ביתו ואל ירושלים(. וראה גם פוקלמן )

 . בהמשך וד לירושליםאת תיאור שיבתו של ד שינחה, עם המוטיב כו(-)כה דוד בפסוקים אלו
86

"אם ה' גזר להרחיק אותי מעל פניו הריני  –המבוססת על דברי רד"ק  -עמ' תנה(  שמואל ב,אם כי מלשונו של קיל )  

משתמע שאלטרנטיבה זו מתייחסת דווקא להיראותו של דוד לפני ה' ולא  –מקבל גזרתו באהבה ואצדיק את הדין" 

 לשיבתו למלוכה.
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קבלת כי  ,מגלה בתפילות ובנאומים בפני אדם גדול אולם זוהי הבנה מוטעית, שכן עיון 87ובשיבתו.

"עשה אתה  - רי בני ישראללמצוא בדב ניתן כך. דוגמא לבטקסטים אלוהינה מרכיב אופייני  הדין

 88"אך הצילנו נא היום הזה" )שם(. - לנו ככל הטוב בעיניך" )שופ' י, טו(, המקדימים את בקשתם

גם בתפילות נוספות, יש לראות כביטוי  כמואת קבלת הדין המופיעה בדברי דוד כאן, נראה כי 

 מופיע בצורתוהוא תפילת הבקשה, זה הוא אחד ממרכיבי . מרכיב הנמקת הבקשה למרכיב

"הנני, יעשה לי  - אמירה בסגנון 89."הצהרת דבקות או תלות או חסות" כהגדרתו של גרינברג

     90להיכנס תחת הגדרה זו. ,בוודאי ,מתאימה (כאשר טוב בעיניו" )פס' כו

 

"אם אמצא חן בעיני ה'" )פס'  - הפתיחה י אנו נדרשים להגדיר את דברי דוד:מהאמור עולה כ

שה לי כאשר טוב בעיניו" )פס' "הנני, יע - וקבלת הדין (;2b"והשבני..." )פס' כה - הבקשה (;2aכה

או כתפילה או כנאום לפני גדול. מובן שלא ניתן להגדיר אותם כנאום בפני גדול, גם אם הם כו(, 

(, כפי שמקובל צדוקהגדול )של  ה' ולארצונותיו ולמעשיו של מופנים לצדוק, שכן הם מתייחסים ל

לאוזניהם של ה' ושל צדוק  ,זמנית-בו ,המופנית להגדיר אותם כתפילה ממילא יש. מסוג זהבנאום 

 הכהן. 

משמרת נוהג פולחני שבו הכהן משמש כמתווך  יו של צדוקיתכן שהפניית תפילתו של דוד לאוזנ

, השמיימה. כביכול ,זה נעשה באמצעות האזנה לתפילה והעלאתה בין המתפלל לבין אלוהיו. תיווך

"ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם. ואמרת  - למצוא בציווי ,אולי ,ניתן גמאות לנוהג זהדו

"לכי לשלום,  -את חנה  אליו: הגדתי היום לה' אלהיך..." )דב' כו, ג והלאה(; וכן בברכתו של עלי

 ואלהי ישראל יתן את שלתך אשר שאלת מעמו" )שמ"א א, יז(.

 

 
                                                 

87
( שמזהה בדבריו של דוד ביטוי לדתיות פטליסטית, אשר 'מעבירה את כל 146עמ'  שמואל ב,כך למשל אקרויד )  

(, אשר לצד דברים אלו מדגיש גם את 570עמ'  שמואל,ידי קרטלדג' )-האחריות' לה'. דברים דומים מובאים על

 פעילותו האקטיבית של דוד, המתבטאת בבריחתו מן העיר )אך לא בבקשתו לשוב(.
88

 אום בפני גדול, ראה למשל דבריהם של מפיבושת בן שאול וברזילי הגלעדי )יט, כח, לח(.במסגרת נ  
89

 (.902טור  תפילה,) גרינברג  

, הוא זוכה להיענות גם )בקשת השיבה( של דוד האלוהית לבקשתוכי מעבר להיענות  מתבררהמשך הסיפור ב  90

שהקדימו את בקשתו, ולדברי קבלת הדין )הנמקת ברי הפתיחה )הפנייה לה'( דשאר מרכיבי תפילתו: לבהתייחס ל

ציבא,  –המחבר את דבריהם של הדמויות המדברות עם דוד  האופן שבו מתארשבאו בעקבותיה. כך עולה מ הבקשה(

 אמצא חן בעיני"אם  - בלשון שהיא מעין 'מידה כנגד מידה' לדבריו שלו. הוא אמר -מפיבשת בן שאול וברזילי הגלעדי 

" )פס' טוב בעיניוכאשר  יעשה לי" - אדני המלך" )טז, ד(; הוא אמר אמצא חן בעיניך" - וציבא אומר לו ה'" )פס' כה(,

שם, לח(.  -" )ברזילי בעיניך אשר טובלו את  ועשהיט, כח(; " -" )מפיבשת ועשה הטוב בעיניךכו(, והם אומרים לו "

 " )שם, לט(.הטוב בעיניךלו את  עשהא"ואני  - חש חובה כלפי ברזילי, עונה לו באותה לשוןאשר  ,דוד
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 לן:מרכיבי התפילה מוצגים בטבלה שלה

מרכיב 

 התפילה

 כו-2כהשמ"ב טו,  פירוט המרכיב

 "ה' (אם אמצא חן בעיני)"  לה' פנייה

מכשירי 

 הבקשה

 "אם אמצא חן בעיני ה'" התבטלות

 X הודייהשבח ו

 X תלונה, תיאור מצוקה

בקשה שהתפילה תישמע 

 )מש"ת והלאה(

X 

 "(והראני אתו ואת נוהו) והשבני"  גוף הבקשה

הנמקת 

 הבקשה

 "יעשה לי כאשר טוב בעיניוואם כה יאמר: לא חפצתי בך. הנני, " ]הודאה בה'[

 

 מוגדר גיאוגרפיביטוי לתפיסת האל כמחובר למקום 

 בין שנוצרת בדבריו, יש לשים לב לתלות מהות בקשתוגדרת דברי דוד כתפילה והבנת לצד ה

ומקבלת  חוזרת זושל תלות "והראני אתו". בקיומה  -אחת מהשלכותיה  "והשבני" לבין -הבקשה 

איך  91לנווה.ולעיר, לבית,  –העקרונית כי אלוהים מחובר למקום גיאוגרפי כלשהו  ביטוי התפיסה

ברור  בשורות הקודמות, הוסברגם אם בכל דרך אחרת מכפי ש ,מהות נאומו של דודשלא נבין את 

שתתקיים לפני כן  " מבלי)את ה'( "והראני אתו - כי אין אפשרות לקיים את משאלתו תוכומ

כדי לזכות  באופן פיזייש לשוב  כי ,משמעי-באופן חד ,מדבריו עולה"והשבני".  - של מציאותה

או בניסוח אחר: בשעה שבה קיים ריחוק פיזי )בדרך, בגלות( קיים גם ריחוק  .ולראות את אלוהים

הסתפח בנחלת ה' היום מ גרשוניכי " -בפני שאול  תלונתוביטוי נוסף, בדומה ל בכך יש רוחני.

 אלוהים 'מחובר' למקום, וכי הרווחת כי)שמ"א כו, יט(, לתפיסה  לך עבד אלהים אחרים"לאמר: 

  92היא התרחקות מהקירבה לאלוהים. ,המיידית ,משמעותה מהמקוםההתרחקות הפיזית 

 

 

 
                                                 

91
(, 9עמ'  קומפוזיציה,תפיסה עקרונית זו זוהתה כבר בראשית ימיו של המחקר המקראי, וראה למשל ולהאוזן )  

 ( ורבים נוספים.46עמ'  בראשית,גונקל ) (,103עמ'  ,I תיאולוגיהשטדה )

92
חסת לארון )ולא לה'( וממילא 'נווהו' מתייחסת טענה זו אינה מתקיימת, אם אנו מבינים כי המילה 'אותו' מתיי  

 שמואל ב,( וקיל )345 – 344עמ'  שמואל,למקום משכנו של הארון )ולא למקום משכנו של ה'(, כפי שמפרשים סמית )

 עמ' תנה(.
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 :לא( טו,בקשת שמירה והצלה ) - )במעלה הזיתים( שנייה תפילה. 2

מגילת שמואל מקומראן, תה"ש ותרגומים אחרים, נטו לקבל את חוקרים ופרשנים, בעקבות 

 )על אתר( רש"י 93לא(. )פס' "ודוד הגיד לאמר" - הגרסא 'ולדוד הוגד לאמר' במקום גרסת נוה"מ

אפרת את -כפי שמבהיר ברד שהוזכר בפסוק יג, וכוונתו למגי - "ולדוד הגיד המגיד" -כותב 

בקושרים נאמרה לדוד עוד בטרם בריחתו מירושלים.  לפי פירוש זה, העובדה שאחיתפל 94.דבריו

אם כך, מדוע מחבר הסיפור לא ציין עובדה זו בשעה שבה נאמרה לדוד? יתר על כן, עלינו לשאול, 

באותה כבר ( לא נאמרה על ידו 2א"סכל נא את עצת אחיתפל ה" )פס' ל - מפני מה  תפילתו של דוד

כי מחבר הסיפור בחר במודע לספר את דברי המגיד ניתן להסיק, בהתבסס על דברי רש"י, שעה? 

אלא בסמוך לתיאור הגעתו של דוד למקום "הראש  ,אודות אחיתפל שלא במקומם הכרונולוגי

כדי לומר שדוד עולה למקום מקודש זה כדי להתפלל או  ,אשר ישתחוה שם לאלהים" )פס' לב(

 להשתחוות לסיכול עצת אחיתפל דווקא שם.

אינו  95י הכתוב, ולו באמצעות תיקון קל כהוספת האות ל' )במילה 'ולדוד'(,כי שינו יתכןאולם 

 לחפש בו את בקשתו של הבורח יש וממילאהסיפור שלפנינו הוא סיפור בריחה טיפוסי,  נדרש.

לשמירתו והצלתו האלוהית בדרך. בקשה זו, גם אם היא צנועה בהיקפה, מהווה רכיב קבוע 

ובייחוד לאור הופעתה של רך העבודה. טענה זו, שמודגש לאוומשמעותי בסוג ספרותי זה, כפי 

שר ישתחוה שם לאלהים" )פס' "הראש א -לתיאור הגעתו של דוד למקום הקדוש סצנה זו בצמוד 

  96מובילה להבנת פסוק ל"א במלואו כתפילה אחת, המורכבת משני חלקים. -לב( 

  :אפיינים את תפילת הבקשהי מרכיבים בסיסיים המחרף היקפה הצנוע, מכילה שנ ,התפילה

 דוד מתאר  - (1אחיתפל בקשרים עם אבשלום" )פס' לא :"ודוד הגיד לאמר - בחלקה הראשון

 ; 'מצוקתו'את 

 דוד מביע את  - (2סכל נא את עצת אחיתפל ה'" )פס' לא :"ויאמר דוד - בחלקה השניו

 . 'בקשתו'
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 (. 141עמ'  שמואל ב,( ואקרויד )346עמ'  שמואל,(, סמית )344 – 343עמ'  שמואל,ראה למשל הרצברג )  
94

( ואחרים, שמתייחסים לכתוב בהתאם 316עמ'  שמואל,. כך הבינו גם דרייבר )(170עמ'  שמואל ב,)רת אפ-בר  

עמ' שלא( שהביא את שתי האפשרויות  שמואל,'לשון קצרה'. וראה סגל ) -למידה הסגנונית המכונה אצל הפרשנים 

 הפרשניות ונמנע מלהכריע ביניהן.
95

 "חסר למד: ולדוד". –ון: ולדוד הגיד לאמר" ור"י מטראני )על אתר( "פתר –כפי שמציעים גם רי"ק )על אתר(   
96

 ( כתפילה.  2הבנה זו עומדת בניגוד להבנת החוקרים הרווחת, המזהה רק את חלקו השני של הפסוק )לא  
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לחוש במצוקות שונות הנובעות  אנו עשויים ,המנסים להיכנס לנפשו של דוד ,כקוראי הסיפור

מהסיטואציה הטרגית שדוד מצוי בה. אנו אף עשויים לתמוה על כי מצוקתו של דוד, כפי שמובעת 

כי "אחיתפל בקשרים עם אבשלום" )פס' לא(. על  , הסתמית,ידו, ממוקדת דווקא בעובדה-על

בימים ההם  יתפל..."ועצת אח -המספר  יצייןתמיהה זו אנו צפויים לקבל תשובה בהמשך, כאשר 

יתכן שניסוח עליונותה של עצת אחיתפל דווקא  כאשר ישאל ]איש[ בדבר האלהים" )טז, כג(.

לשאול את דבר האלוהים  ,של דוד למנהגובניגוד  - להדגיש כי נועדבאמצעות המילים האלה 

וקתו מצ זהבריחתו זו נעדרת שאילה באלוהים. על רקע העדר  - 97לדרכים מסוכנות שעת יציאתוב

לשאילה אולי,  ,הוא פונה לאלוהים בתפילה כתחליף עושה רושם כיאף של דוד מובנת עוד יותר, ו

 בו.

 

של חלקה  ,רההמיותרת לכאו ,נובע מהפתיחה יים בפירוש פסוק ל"א כולו כתפילההקושי הק

 "ודוד הגיד לאמר". - נפתח במיליםכבר לאחר שחלקה הראשון "ויאמר דוד",  -השני של התפילה 

בדיבור ישיר. במקרים אחדים אנו יכולים  ,לעתים מזומנות ,אלא שכפילות מעין זו אנו מוצאים

"ויאמר" )כד,  - למצוא טעם לכפילות זו, כגון בתפילת דוד בעת מגפת הדבר, שם החזרה על המילה

תו את המלאך המכה בעם" )שם(. במקרים "ברא   - יז( נדרשת בשל המאמר המוסגר של המספר

 "ויאמר לה מלאך ה'... - שה למצוא טעם לחזרתיות זו, כגון בתיאור דברי מלאך ה' להגראחרים ק

, יתן להניחנבתפילתו של דוד כאן, כך יא(. -ויאמר לה מלאך ה'" )בר' טז, ט ויאמר לה מלאך ה'...

תלונתו של  כדי ליצור הבחנה בין ,ויאמר דוד" "ודוד הגיד לאמר... -המחבר הכפלה מכוונת יוצר 

בקשתו לבין  ם אך גם לעם אשר אתו,לאלוהיגם מכוונת ה -( בחלקו הראשון של הפסוק)וד ד

 .לבדו לאלוהיםהמכוונת  -( בחלקו השני של הפסוק)

 

  מעשיות הנלוות לתפילהפעולות 

גם את תיאור העם אשר "חפו לה ובוכה וראש לו חפוי" )פס' ל(, כמו ע  דוד " ו שלאת תיאוריתכן כי 

 מעשיות הנלוות לתפילה. להבין כפעולות ה" )שם(, יש ה ובכ  איש ראשו ועלו עֹל

 פנייהאת ה ,או המקדים ,ב מרכזי המשולבכמרכיבטקסטים רבים מופיע בכי אישי וציבורי 

 :כגוןאו בזבח,  בתפילה -לאלוהים 

"ויזבחו שם לה'" )שופ'  - פולחניתבסיפור המלאך בבוכים, שם בכי העם מקדים את הפעולה ה .א

 ב, ה(; 
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 יב; ל, ח; שמ"ב ב, א.-כגון שמ"א כב, י, טו; כג, ב, ד, י  
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"ויבך חזקיהו בכי גדול" )מל"ב כ,  - בסיפור מחלתו של חזקיהו, כאשר לאחר תפילתו נאמר .ב

 ג(; 

 ב, יג(; דמעה את מזבח ה' בכי ואנקה" )"כסות  -מלאכי  בדברי הנביא .ג

  98י(.-)תה' ו, ט "כי שמע ה' קול בכיי. שמע ה' תחנתי, ה' תפלתי יקח" - ובדברי בעל המזמור .ד

 

נהפך  , לחילופין,או מתבצע במקום שהיה קדוש מלכתחילה להכריע האם הבכי ,לעתיםקשה, 

עובר דווקא דרך  מן העיר הבריחהלקדוש לאחר האירוע. כאן נראה שאין זה מקרי שמסלול 

 "הראש אשר ישתחווה שם לאלהים" )פס' לב(. מהניסוח ברור כי זהו מקום שנהוג היה להשתחוות

  99., עוד בטרם התרחשותם של אירועי סיפור זהלאלוהים בו

 בסמיכות לעיר המצוי בסיפור זה רמז אודות קיומו של מקום קדוש ניתן למצואיתר על כן, יתכן ש

ת לצורך בקשת ליווי ושמירה בע את היוצאים לדרך כמקום פולחן: ,באופן קבוע ,אשר שימש

  101בעת השיבה מן הדרך. לצורך הבעת תודהאולי גם ו 100;היציאה לדרך
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 ג.י-וראה גם יש' לח, ג; תה' ל, ו; ועז' ג, יא  
99

החוקרים נחלקו לגבי מיקומו של אתר פולחני זה, האם מתייחס לנוב עיר הכהנים או למתחם המצוי על אחת   

 – 154עמ'  פולחן,( ולנגסטון )205עמ'  ,שמואל(, אנדרסון )685 – 684טור'  נב,מפסגותיו של הר הזיתים, וראה קלאי )

156 ,176 – 177 .) 
100

"הראש אשר  –' כפי שמשתמע מפשוטו של הפסוק השתחוויה' עשוי להיות:אופי הפולחן בשעת היציאה לדרך   

שבמקום זה הייתה  ( המניחים423עמ' שמואל, להבנתם של קייל ודליטש )' בהתאם קרבןישתחוה שם לאלהים"; '

 ' כגון זו הנאמרת מפיו של דוד בשעת הגעתו למקום זה.תפילהבמה; או '
101

היוצא לדרך, אולם לאורך המקרא ישנן התייחסויות גם לביטויי תודתו  בבקשותיו של מוקדת אמנםעבודה זו מ  

"יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם"  –כגון דבריו של בעל מזמור תהלים מדרכו, בעת הגעתו ליעדו או בעת שיבתו 

בעניין זה  ז(, וראה-שם, ד)קז, ח(, המתייחסים לאלו שתעו במדבר וה' הדריכם "בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב" )

 (. ביטויים דומים ניתן למצוא גם בדבריהם של עבד אברהם183 – 182עמ'  ויזעקו,ומילר ) (136עמ'  תהלים,סבורין )

ידי -המושרים אולי על (; וגם במספר מזמורי תהליםב, יושל יונה )יונה  יב,-כז, מח, של יתרו בשמ' יח, ח-בבר' כד, כו

וסבורין  (202 - 196בייחוד עמ' , כגתהלים ן מזמור כ"ג כפי שטוענים פוגט )עולי הרגלים לאחר הגעתם ליעדם, כגו

( 237 – 235עמ'  תהלים,גונקל )(. וראה 53עמ'  צנטריפטאלי,(, ומזמור  קכ"ד כפי שטוען גרוסברג )101 – 100)שם, עמ' 

( שמתייחס למוטיב 107ב, עמ'  תהלים,למוטיב 'הודאתו של היוצא לדרך על הצלחת המסע', ומובינקל ) מתייחסש

' כפי משתה ושמחה' לאור זאת, אופי הפולחן בשעת השיבה מן הדרך עשוי להיות: 'ביטויי השמחה בהגעה ליעד'.

"ויקד  –' כפי שמתואר בהתייחס לעבד אברהם קידה והשתחוויה' ( בהתייחס לתהלים כג;202פוגט )שם, עמ'  שטוען

' כפי שמשתמע מתיאור שיבתו של הנדרים )בניית מזבח או הבאת קרבן( שילום' האיש וישתחו לה'" )בר' כד, כו, מח(;

"ואני בקול תודה אזבחה  –יעקב לבית אל )שם לה, א והלאה(, מבקשתו של אבשלום )טו, ז(, ומדברי יונה בתפילתו 

יב הבסיסי ( כי 'המרכ198)שם, עמ'  פוגט' בהתאם לטענתו של סיפור הדבריםו' לך, אשר נדרתי אשלמה" )יונה ב, י(;

"ויספר משה לחתנו את כל אשר  – לדברי המספרביותר בהודאה )לה'(, היא סיפור ההתרחשויות בדרך', ובהתאם 

 עשה ה' לפרעה ולמצרים... את כל התלאה אשר מצאתם בדרך, ויצלם ה'" )שמ' יח, ח(.
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 מרכיבי התפילה מוצגים בטבלה שלהלן:

מרכיב 

 התפילה

 שמ"ב טו, לא פירוט המרכיב

 ")סכל נא את עצת אחיתפל( ה'"  לה' פנייה

מכשירי 

 הבקשה

, במקום התבטלות מילולית, מופיעה התבטלות מעשיתביטוי ל התבטלות

 –ה אולי במסגרת תיאור הפעולות המעשיות הנלוות לתפיל

102", והוא הולך יחף...וראש לו חפויעלה ובוכה ודוד... "
 

 X הודייהשבח ו

 "אחיתפל בקשרים עם אבשלום" תלונה, תיאור מצוקה

בקשה שהתפילה תישמע 

 )מש"ת והלאה(

X 

  "את עצת אחיתפלסכל נא "  גוף הבקשה

הנמקת 

 הבקשה

 X ]הודאה בה'[

 

 היפרדות הגיבור ממלוויו:

"ויצא המלך  -שת גם יציאתם של כל הנלווים עליו מודג י ביציאתו של דוד מן העירים לב כיש לש

 עברים על ידו... וכל עבדיוברגליו" )פס' יז(; " וכל העםברגליו" )פס' טז(; "ויצא המלך  וכל ביתו

עברים,  וכל העם" )פס' כב(; "וכל אנשיועברים על פני המלך" )פס' יח(; "ויעבר אתי הגתי 

 אשר אתו... וכל העםלעבר" )פס' כד(; " כל העםעברים" )פס' כג(; "עד תם  וכל העם והמלך...

 ועלו" )פס' ל(. 

בא עד הראש" )פס'  דוד"ויהי  -הוא מתואר לבדו  לעומת זאת, בהגעתו של דוד למקום המקודש,

 עבר מעט מהראש" )טז, א(.  ודודלב(; "

 - מתואר דוד כאשר הוא מוקף במלויו , בסצנת קללתו של שמעי בן גרא, שובלאחר מכןומיד 

מימינו ומשמאלו" )שם,  וכל הגברים, וכל העםהמלך דוד,  כל עבדיואת  ,את דודויסקל באבנים "

 ו(.  

לאחר  מתרחשת זו היפרדותכש, ביטוי למוטיב היפרדותו של הגיבור ממלוויו זהתיאור יתכן שיש ב

 לדרך ולפני סצנת המפגש עם אלוהים.  יציאתו
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 יו כביטוי ל'טקס חרטה'.( המזהה את פעולותיהם של דוד ואנש147עמ'  שמואל ב,בהתאם להבנתו של אקרויד )  
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 :יב(-טובה תחת קללה )טז, יא שבתהבקשה ל – )בבחורים( שלישית פילהת. 3

הוא נתקל  עד בחורים" )פס' ה( "ובא המלך דוד - ובתחנתו הבאה במסע מנוסתו,דוד ממשיך ב

בישי ואל כל עבדיו" )פס' יא( אך פונה, באותה במצוקה נוספת. כדרכו, הוא פונה בדברים "אל א

  103" )פס' יב(.בעוני ]בעיני[, והשיב ה' לי טובה אה ה'"אולי יר - גם כלפי מעלה העת,

 פנייהייניים לתפילת הבקשה: המרכיבים הבסיסיים האופ נכללים , כפי שיובהר,במסגרת דבריו

מביטויי  ,כאמור ,המשתמעת והנמקת הבקשהתלונה ותיאור מצוקה; בקשה; ; התבטלות; לה'

 .קבלת הדין

מסתתר  -ים )פס' י, יא( כי: ה' אמר לשמעי לקללו זרת על עצמה פעמיהחו –בטענתו של דוד 

בפירושו השני של רד"ק  מוסבר, למשל,כפי שכי הוא ראוי לקללה זו  . דוד מודהמרכיב ההתבטלות

רת אמירתו כי לא מהודאתו זו, נגז וני".ולעונש ע ,"הוא )ה'( העיר את רוחו לבזות אותי –אתר(  )על

 104"ומי יאמר מדוע עשיתה כן?!" )פס' י(. –ות בטענ ניתן לבוא לשמעי או, אולי, לה'

ונה התבטלות הממוקדת תמיד בקטנותו ובעוונותיו של הפ ביטוי נוסף להתבטלותו של דוד,

'אולי  –"אולי יראה ה' בעוני" )פס' יב(, שמשמעותה  –מופיעה בגרסת הכתיב  לאלוהים בתפילה,

שריד  משמרת"( עוני)" זו גירסהכי  לחילופין, יתכן 105יראה ה' בעונש שאני סובל בעד עווני'.

 עוני "גדול –אמירתו של קין בסגנון , טיפוסי התבטלות מרכיב בה הופיעשקדומה  מסורתל

  106.מנשוא" )בר' ד, יג(

 

"אחיתפל בקשרים עם אבשלום" )טו, לא(. זו  -את תפילתו הקודמת פתח דוד בתיאור מצוקתו 

 כי פעלה גם לצורך הסתרתנראה  ,א פחות מכךל ,אך , מצוקה אובייקטיבית קשהכאמור ,ביטאה
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כו(, באופן שמהדק -2יב( מהווים סגירה )בצורת מבנה מעטפת( לדברי דוד הראשונים )טו, כה-דברי דוד כאן )יא  

זמנית, גם לאנשים -את קשריה של 'תפילת הדרך' הכוללת, המורכבת משלושת הטקסטים, אשר בכולם פונה דוד, בו

ידי ביטוי גם באמצעות הסגנון הדומה: בקשה לעתיד טוב יותר, המובלעת אשר עמו וגם לאלוהים. סגירה זו באה ל

" )טו, כה( בעיני ה'בתוך דברי התבטלות וקבלת הדין; וגם באמצעות השימוש בביטויים מקבילים: "אם אמצא חן 

(, 325עמ'  ,מקורות"אולי יראה ה' בעוני ]בעיני[" )פס' יב(, בהתאם לשיטת המסורה, כפי שמובאת אצל גייגר ) -כנגד 

', תיקון שנעשה בשל המשמעות ה' בעינו'אולי יראה  –שמזהה בפסוק זה 'תיקון סופרים' לביטוי המקורי 

 טובה'" )פס' יב(; "כאשר  והשיב –" )טו, כה( כנגד והשבניהאנתרופומורפית הנגזרת מייחוס ראיית העין לה'; "

 ( שעורך הקבלות דומות.    201עמ'  ,Iשמואל מן )" )פס' יב(. והשווה פוקלטובה" –בעיניו" )טו, כו( כנגד 

104
העוון. טענה זו  –ולא בדוד  –אחד הביטויים להתגשמות תפילתו של דוד, מופיע בהדגשתו של שמעי בהמשך כי בו   

 כא(.-" )יט, כחטאתיעבדך... כי אני  העוה; ואל תזכר את אשר עון"אל יחשב לי אדני  –חוזרת שלוש פעמים בדבריו 
105

"עלי אדני המלך העון" )יד, ט(,  –עמ' תס(, אשר מביא לראיה גם את דברי האישה התקועית  שמואל ב,קיל ) כך  

 'עלי העונש על העוון'. –שמשמעותם 
106

( שמניח כי גרסת הכתיב אכן משקפת את קיומו של טקסט שונה, שבו ביטא דוד 345עמ'  שמואל,ראה הרצברג )  

 של הגמול האלוהי.  את הכרתו בחטאו וממילא את צדקתו
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"הנה בני אשר יצא ממעי מבקש את נפשי" )פס' יא(.  - מצוקתו הסובייקטיבית הקשה עוד יותר

 ,בנקל ,מסוגל להישיר מבט מול מצוקה חריפה זו. מצב זה מאפשר לוכבר , דוד הנוכחיתבתפילתו 

" )שם(. את חו לו ויקללבן הימיני, הנִ  "ואף כי עתה - לקבל את הדין בהתייחס למצוקתו הזוטרה

בין המילה  אך הגדול בתוכן,הקטן בצורה ההבדל בחומרת המצוקות עלינו להבין מתוך ההבדל, 

 הימיני".  בן" לבין המילה "בני"

 –מהבן שאינו שלו  מצוקהו ";בני"הנה  -מצוקה מבנו שלו  :מכילה שני מרכיבים מצוקתו של דוד

בעוני  ה'"אולי יראה  :שני מרכיבים ,אף היא, מכילהש יס לבקשתוהיא הבסו, "בן הימיני"

 (. 2היום הזה" )פס' יב קללתוטובה תחת  לי ה'"והשיב  107(;1[" )פס' יבבעיני]

יצור ל ,אולי ,נועדה (2)יב על המילה "ה'" בחלקה השני של הבקשה ,המיותרת לכאורה ,החזרה

 תוחירבשל בשל דוד  לראיית מצוקתו חסבין שני מרכיבי הבקשה, כאשר הראשון מתייהבחנה 

  108דוד בשל קללתו של בן הימיני.של  ולמצוקת מפני בנו, והשני מתייחס

 

 מונחים לשוניים שכיחים:

מופיע בהקשרים של תפילה  (2; יב1)יב מרכיבי הבקשההביטויים המרכזיים של שני שני כל אחד מ

  :ובהקשרים של הצלה ודאגה אלוהית בדרך

  109הוא ביטוי מקובל בתפילת הבקשה,)המקביל לביטוי 'שמיעה בעני'(  בעני' 'ראיההביטוי  .1

 ובכלל זאת בתפילה לשמירה בדרך:

 אמתך" )שמ"א א, יא(;  תראה בעני"אם ראה  - תפילתהבאומרת חנה  .א

"ואת  - עמי" )שמ' ג, ז( לבין ראיתי את עני"ראה  - הקבלה ביןלמשה, יוצר  ובדבריה',  .ב

 י" )שם(; שמעת )תפילתם( צעקתם
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"בני"; "בן הימיני"; "בעוני  -( שמצביע על האליטרציה הקיימת בין המילים 200עמ'  ,Iשמואל ראה פוקלמן )  

 ]בעיני[". בדרך זו, המחבר מבקש להדגיש כי סבלו של דוד נובע משני ה'בנים' גם יחד.
108

תו של שמעי, גם אם "ה' אמר לו" )פס' י(. לצד את המילה "קללתו" )פס' יב( ניתן כמובן להבין כמתייחסת לקלל  

הבנה זו, ניתן גם להבין אותה כמתייחסת לקללתו של ה', שהיא עשויה להיות בדמותה של זו היוצאת מגרונו של בן 

הימיני, אך עשויה גם להיות זו המשתקפת בטרגיות שבמצבו של דוד, אשר נדרש לברוח מפני בנו 'אשר יצא ממעיו'. 

'קללתי' המופיעה כגרסת הכתיב  -דווקא, משתקפת אולי בגירסה  מעות הטרגית שבמצבו של דודהתמקדות במש

( מציע לזהות את ה'קללה' עם 575עמ'  שמואל,. קרטלדג' )BHS –ו  BH -ידי -בחלק מהנוסחים ובפש', כפי שמובא על

משמעי נוסף -יא(. ביטוי דו-יב, י"לא תסור חרב מביתך עד עולם... הנני מקים עליך רעה מביתך" ) –דבריו של נתן 

"ומי יאמר מדוע עשיתה כן?!" )פס'  –המבטא את ה'זהות' שבין ה' לבין שליחו )שמעי(, ניתן למצוא באמירתו של דוד 

 (.174עמ'  שמואל ב,אפרת )-י(, אשר עשוי להתייחס לשמעי כמו גם לה', כפי שטוען בר
109

לעומת . 'ובוולג 'המופיע בתה"ש, בפש -'אולי יראה ה' בעניי'  -תומכת בנוסח  וממילא הבנת דברי דוד כתפילה  

 -, קשה לקבל את הטענה כי גרסאות הכתיב )בעוני( והקרי )בעיני(, מהוות תיקון סופרים של הנוסח המקורי זאת

 (.369עמ'  שמואל ב,קרטר )-'בעינו'. וראה סיכום הגרסאות בהערות הטקסטואליות המובאות אצל מק
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 ." )בר' טז, יא()תפילתך( עניךה' אל  שמע"כי  -אומר להגר, בסיפור בריחתה מלאך ה' ו .ג

ושמירתו של אלוהים את היוצא לדרך, מופיעה כביטוי כללי לדאגתו  110שה' מטיב ה'טובה'גם  .2

    111כפי שנדון בהרחבה למעלה.

 

"אולי..."  – באמירתו וד יותר מכך" )פס' יא(, ועכי אמר לו ה' חו לו ויקלל"הנִ  –דברי דוד כאן ב

"...הנני, יעשה לי כאשר  –באה לידי ביטוי מידת קבלת הדין, הדומה לאמירתו למעלה )פס' יב(, 

ביטוי למרכיב לראות כאת קבלת הדין הזו, כמו את זו שלמעלה, יש  112טוב בעיניו" )טו, כו(.

 הנמקת הבקשה.

 

 מרכיבי התפילה מוצגים בטבלה שלהלן:

מרכיב 

 פילההת

 יב-יא, שמ"ב טז פירוט המרכיב

 ")אולי יראה( ה'"  לה' פנייה

מכשירי 

 הבקשה

 "כי אמר לו ה' )קלל את דוד(" התבטלות

 הכתיב{ גרסת לפי} "...בעוני"

  הודייהשבח ו

 "ה בני אשר יצא ממעי מבקש את נפשיהנ" תלונה, תיאור מצוקה

 "ואף כי עתה בן הימיני"

בקשה שהתפילה תישמע 

 )מש"ת והלאה(

 

 "' בעוני ]בעיני[ )בעניי(יראה ה (אולי)"  גוף הבקשה

 "והשיב ה' לי טובה..."

הנמקת 

 הבקשה

 "ו ויקלל כי אמר לו ה'...הנחו ל" ]הודאה בה'[

 "אולי )יראה ה'("
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אין לראות כחלק אינטגראלי מהביטוי, אלא ככזה שנועד ליצור הקבלה עם  –" )פס' יב( והשיב" -את הפועל   

 –(, ועם בקשתו הראשונה של דוד 346עמ'  שמואל,כפי שטוען הרצברג ) -עליך ה'..." )פס' ח(  השיב" -קללתו של שמעי 

 (. 201עמ'  ,Iשמואל כפי שטוען פוקלמן ) –" )טו, כה( והשבני"

111
 ובהערות המובאות שם. 148 – 146עמ' ראה   

112
( מדגיש, במסגרת סיכום היחידה, את תלותו המלאה של דוד בה' כפי שעולה בבירור 346עמ'  שמואל,הרצברג )  

 'זה נתון להחלטתו של ה', אם לקבל את האפשרויות שדוד הציע )בתפילותיו( או לדחותן'. –מדבריו, וכותב 
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 תחושות ורגשות:

 כביטוי למצבו הנפשי של דוד תפילותה שלוש

ולמו הפנימי של דוד ולעקוב אחר התהליך הנפשי שהוא מאפשרות לנו להציץ אל ע שלוש התפילות

תהליך הכולל את הבנתו והשלמתו של דוד עם מצבו, וכן את  ורך מסלול בריחתו,עובר לא

 העצמי עם התרחקותו ממקום שלטונו: התערערות בטחונו

 ולכן מרכיב בסיסי זה נעדר ממנה מצוקתוהוא לא באמת מבין את  הראשונה תפילתוב ,

למצבו הקודם, משקפת את חוסר הבנתו ואת אי השלמתו עם  לשוב ,בקשתוגם לחלוטין. 

אינו זקוק לסיועו גם שימצא חן בעיני ה', וממילא  -מצבו האמיתי. הוא עדיין בטוח בעצמו 

 של ארון האלוהים; 

 השנייה הוא מתחיל להבין את מצוקתו, אבל בשלב זה הוא מסוגל לראות רק את  תפילתוב

"סכל נא את  - בקשתו"אחיתפל בקשרים עם אבשלום" )טו, לא(.  - יביתהאובייקט מצוקתו

ומתחילה לשקף את  מנם, מציאותית יותר מבקשתו הקודמתא ,עצת אחיתפל" )שם, לב( היא

משקפת ציפייה  ,עדיין ,אולם היא ת שמצבו כבר לא ישוב להיות כשהיההשלמתו עם האפשרו

ידיות. בקשתו מנוסחת כגזרה שצדיק גוזר, להיענות אלוהית שיש לה משמעויות מעשיות מי

  113מתוך אמונה שה' יקיים;

 אחר לחלוטין. הוא מסוגל לבטא את  'נפשי כבר נמצא ב'מקום השלישית הוא תפילתובו

"הנה בני אשר יצא ממעי מבקש את נפשי" )פס'  - הסובייקטיבית במלוא עוצמתה מצוקתו

"והשיב  - עה וחסרת משמעויות מעשיותמבטאת שאיפה כללית, צנו בקשתויא(. בהתאם לכך, 

ידו בלשון -ה' לי טובה" )פס' יב(. זאת ועוד, אפילו שאיפה בלתי יומרנית זו, מנוסחת על

 יראה ה'" )שם(.  אולי" - ספקנית

 

 המענה האלוהי:

ויחד  .כלשהו למענה אלוהיביטוי  ,לכאורה ,אין בסיפור זה המופיעות התפילות שלושבהתייחס ל

המופיעים בהקשר למקום הקדוש, עשויים להתפרש כביטוי מוחשי של  ,ענייניםשני  עם זאת

  המענה האלוהי.
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( שטוען כי בתפילה זו יש ביטוי לבטחונו של דוד באלוהים, כפי שבא לידי ביטוי 274עמ'  שמואל,ראה מאוכלין )  

 גם בהשבת ארון האלוהים לעיר. 
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 צרכיל לצורך השגת מקלט אוכגון  פרקטיים כלשהם, משיקולים הקדושדוד אינו מגיע למקום 

שהוא  ,ברור המחבר יוצר קשר אולם 114., כפי שתואר בסיפורים הקודמיםהצטיידות במזון ובנשק

משמעותיים הקשורים  פרקטייםעניינים  ין ההגעה למקום המקודש לבין שניב ,מקרי לכאורה

 לבריחתו ולהצלתו: 

 ;)טו, לב( חושי הארכי" והנה לקראתו... הראש"ויהי דוד בא עד  -המפגש עם חושי הארכי  .1

 .)טז, א( "לקראתוציבא נער מפיבשת  והנה, מהראש"ודוד עבר מעט  -לדרך וההצטיידות  .2

 

 ה:התגשמות התפיל

 תפילותיו מתגשמות, כפי שמתברר בהמשך הסיפור: שלושבקשותיו של דוד ב

מתגשמת במסגרת היחידה האחרונה , "והשבני" )טו, כה( –בקשתו הראשונה )בנחל קדרון(  .1

ביחידה זו מתוארת שיבתו של דוד לעירו  מד(.-)יט, י 'שיבה' -שקראנו לה של הסיפור 

115;משמשת בה כמילה מנחה השונות, תיההטיו', על 'שוב המילהולמלכותו, כאשר 
 

"סכל נא את עצת אחיתפל" )טו, לא(, מתגשמת במסגרת  –ה )במעלה הזיתים( יבקשתו השני .2

עצתו של חושי אינה נראית על פניה יז, יד(. -'מלחמת יועצים' )טז, טו –היחידה שקראנו לה 

כי עצתו של  להניח אותנוהצעה פחות טובה מעצתו של אחיתופל, מצב שעשוי להוביל כ

את קיומה של  המחבר בפנינו חושף אחיתופל הופרה באמצעים ארציים. כדי לסכל הנחה זו,

 לא נראה כיאולם . להפר את עצת אחיתפל הטובה" )יז, יד( וה' צוה" – ההתערבות האלוהית

, כפי שיעץ שכן אחיתופל עשוי לשוב ולייעץ עצות טובות בהמשךזו,  חד פעמית די בהפרה

התייחס לעצה ספציפית, כי אם מתאר את מצוקתו ב. גם דוד בתפילתו לא פילגשיםהבעניין 

אמצעות ב מצוקה זו מופרת. למצב הקבוע שבו "אחיתפל בקשרים עם אבשלום" )טו, לא(

 תיאור מותו של אחיתופל וקבורתו "בקבר אביו" )יז, כג(;

מת אף היא בחלקו , מתגש"והשיב ה' לי טובה" )טז, יב( –ובקשתו השלישית )בבחורים(  .3

או בעשיית טובה כלפיו.  דודתתבטא בדבר טוב שיארע להתגשמות זו  האחרון של הסיפור.

הקללה לה. להבין מהי אותה קל חיוני(, שםשטובה זו צריכה להיות "תחת קללתו" ) מכיוון

; ואחת מהשתיים: התנהגותו ודבריו של שמעי כלפי ,כאמור ,עשויה להיותשעליה דוד מדבר 

 , אשר בנו שיצא ממעיו מבקש את נפשו.הטרגיבו או מצ

                                                 
114

 כגון בשמ"א יט, יח; כא, ב. וראה הדיון בעניינם למעלה.  
115

 בפסוקים יא, יב, יג, טו, טז, לח, מ, מד.   
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אחת בהקשר לנפילתו  :הקשריםה, בשני או נגזרת שלה ,המילה 'טוב'בהמשך הסיפור מופיעה 

ואחת בהקשר ושמעי בן גרא נפל לפני המלך" )יט, יט(;  116בעינו, הטוב"...ולעשות  -עי של שמ

יבוא" )יח, כז(. יתכן כי  טובהרה זה ואל בשו טוב"ויאמר המלך: איש  - לנפילתו של אבשלום

שתי כל אחת מ, בהתאם להתגשמה במלואהבדרך זו מבקש המחבר לומר כי בקשתו של דוד 

בהצגת בשורת מותו , שכן אירוניהאולם התגשמות זו אינה נקייה מ. קללתופרשנויותיה של 

מועצמת הטרגיות הבלתי אפשרית רק של אבשלום כאותה 'טובה' שעליה התפלל דוד, 

 שבמצבו: 

  תחת טובה"והשיב ה' לי  -דוד מבקש מה' שיציל אותו מבנו אשר מבקש את נפשו 

 יב(;  טז,קללתו" )

 יבוא" )יח, כז(;  טובה"ואל בשורה  -מצליח לזהות את הצלתו כאשר זו מתגשמת  הוא 

  מי יתן  -אינו מסוגל לקבל טובה זו, וחוזר ומבקש את קללתו תחת טובתו  הואאולם"

    117" )יט, א(.תחתיךמותי אני 

 

 "ואבשלם לקח – קביעה לדורותב , משתקףהשלישית תפילתוביטוי 'אובייקטיבי' להתגשמות 

ויקרא למצבת על שמו, ויקרא לה  לו בחיו את מצבת אשר בעמק המלך, כי אמר אין לי בן...ויצב 

  118יד אבשלום עד היום הזה" )יח, יח(.

                                                 
116

יאור התגשמות בקשתו של דוד, הוביל אולי לגרסת החיבור בין המילה 'טוב' לבין המילה "בעינו", המופיע בת  

'אולי יראה ה' בעיני' )טז, יב(. כלומר, דוד מבקש כי כשם שרואה את הקללה בעיניו, קח  -ה'קרי' התמוהה של בקשתו 

 הוא יזכה לראות את הטובה בעיניו.
117

י משפחתו, פגיעה את מותו של אבשלום יש אולי לראות גם במסגרת מוטיב הפגיעה ביוצא לדרך או בבנ  

המתרחשת בעקבות המפגש עם אלוהים. יחד עם זאת, יש להבחין בהבדל שבין פגיעה שאינה בידי אדם, כפי 

שמתרחשת בסיפורי הז'אנר, כגון בצליעתו של יעקב ובמותם של אשת לוט ושל רחל, לבין הפגיעה בידי אדם, כפי 

 שמתרחשת כאן.
118

"ויולדו לאבשלום שלושה בנים ובת אחת" )יד,  –לי בן" לבין התיאור  "אין -הסתירה שבין אמירתו של אבשלום   

( שמניחים כי המצבת 360עמ'  שמואל,כז( יושבה בצורות שונות, כדוגמת הצעתם של רד"ק )על אתר( והרצברג )

 ( שמשער כי המצבת הוצבה בשעה שבניו195עמ'  שמואל ב,אפרת, -הוצבה לאחר מות בניו, או של אשכנזי )אצל בר

( טוען שהוא אינו מכיר פרשנות סינכרונית לסתירה זו, ובהמשך לכך מציע 249עמ'  ,Iשמואל עדיין לא נולדו. פוקלמן )

להבין את ציון העדר הבן, במסגרת שאיפת המחבר ליצור הנגדה בין מותו העלוב של אבשלום למותו המכובד של 

בית', המופיעה כביטוי להתגשמות תפילתו של היוצא אחיתופל יועצו. אולם הכרת מוטיב 'ציון העובדה האובייקטי

לדרך, מובילה לחיפוש אחר משמעות המשרתת מגמה זו. הכרתת זרעו של המלך הקודם או של המתחרה על ירושת 

הכסא, היא ביטוי אופייני להסרת האיום מפני מתחרה זה, כפי שמופיע למשל בהריגת אבימלך "את אחיו בני ירבעל" 

ריגת יהוא "את כל הנשארים לבית אחאב... עד בלתי השאיר לו שריד" )מל"ב י, יא(. באותו אופן, "יד )שופ' ט, ה( ובה

אבשלום" המוצבת כתזכורת למותו ללא בנים, נועדה לבטא את ההסרה המוחלטת של האיום על דוד ועל ממלכתו, 

ה האירונית המתלווה המשקפת לדורות את התגשמות תפילתו של דוד. יחד עם זאת, קשה להשתחרר מהתחוש

לקריאת תיאור נצחונו של דוד והתגשמות בקשותיו, בייחוד לאור הכרת מוטיב ברכת הזרע המופיע לעתים קרובות 
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 :כרכיב היוצר תפנית בסיפור 'תפילת הדרך'

, מוחשי מאד ,אשיתו של הסיפור, אבשלום הולך ומתחזק ואילו דוד הולך ונחלש. ביטויהחל מר

לה ובוכה וראש לו חפוי והוא הולך "במעלה הזיתים, ע   ניתן בתיאור עלייתו למצבו הגרוע של דוד

 )טו, ל(. יחף" 

ומכאן ואילך  - א(ל נא את עצת אחיתפל ה'" )שם, ל"סכ –מופיעה תפילתו  בנקודת שפל קיצונית זו

הוא זוכה להיענות אלוהית בדמותם של חושי הארכי מיד לאחר תפילתו מצבו הולך ומשתפר. 

  , ובהמשך הוא זוכה להתגשמות כל תפילותיו.וציבא

 

 :המשך המסע

 ,כאמור ,, אשר במרכזה מופיעהטז, יד(-)טו, יג היחידה המתארת את בריחתו של דוד מן העיר

"וילך דוד ואנשיו  –יסי תפילה נוספים, מסתיימת בתיאור המשך המסע תפילה מרכזית ושני רס

 בדרך" )טז, יג(.

 

  מד(-שיבה לירושלים )יט, י

העיר, כאשר ן סצנת הבריחה מאלה המופיעים בסצנת השיבה לירושלים מכילה מרכיבים דומים ל

 סדר התרחשות האירועים שונה בהתאם לנסיבות. 

שומע כי "לב איש הוא חלטה בעצמו וללא השתהות. כאשר דוד מקבל את הה בסצנת הבריחה,

"קומו ונברחה" )שם, יד(. מלבד  - ישראל אחרי אבשלום" )טו, יג(, הוא מגיב באופן מיידי ואומר

קיומו של מפגש אחד, עם איתי הגיתי, דוד ואנשיו ממהרים לצאת מן העיר ולעבור את הנחל. 

לקן לא קלות, עם אנשים נוספים: צדוק והלויים; לאחר חציית הנחל מתוארות אינטראקציות, בח

 בני צרויה. וחושי הארכי; ציבא; שמעי בן גרא; 

"שוב  - לעומת זאת, דוד מחכה להזמנה ומשהה את שיבתו עד אשר שולחים אליו בסצנת השיבה,

עם אנשים רבים בדרך: שמעי  ותדוד מקיים אינטראקצי זוטו(. גם בסצנה  פס'אתה וכל עבדיך" )

, בשונה מפגשים אלה מתקיימים ברזילי הגלעדי. אולםוגרא; ציבא; בני צרויה; מפיבשת; בן 

דוד אינו נתון בסכנה כפי שהיה בעת בריחתו, ולכן  זובשעה מבסצנת הבריחה, לפני חציית הנחל. 

  הוא בוחר להיפגש עם אנשים ולהרחיב את בסיס הכוח שלו בטרם יציאתו לדרכו.

 

                                                                                                                                            
כביטוי להתגשמות תפילתו של היוצא לדרך. שכן מותו של אבשלום ללא בנים, משקף אמנם היבט חיובי להתגשמות 

אי קיום ברכת הזרע,  –ולמלכותו, אך באותה העת גם היבט שלילי זכייה בשמירה אלוהית ובהשבה לביתו  –התפילה 

 של אבשלום וממילא גם של דוד.   
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 דש:הגעת הגיבור למקום מקו

 נחל הקדרון ונחל הירדן משמשים מעין גבול שחצייתם מסמלת את היציאה לדרך, כאשר חציית

קדרון פירושה יציאה מירושלים, כפי שחציית הירדן פירושה יציאה משטחי עבר הירדן הנחל 

, יש כפי שציינו ,בסדר הפעולות המתוארות בבריחה ובשיבה ההבדליםחרף המזרחי ושיבה לארץ. 

הגעה ה ת באותה נקודת זמן ברצף האירועים, והיאפעולה אחת המופיעה בשתי הסצנולשים לב ל

קדרון, הגעת דוד "עד הראש השבו מתוארת, לאחר חציית נחל באותו אופן  ש:המקודלמקום 

"המלך הגלגלה"  הגעת ,לאחר מעבר הירדן ,תאשר ישתחווה שם לאלהים" )טו, לב(, כך מתואר

 מא(.  פס')

לתפילה כלשהי בתיאור ההגעה לגלגל, ובכל זאת נראה שעלינו להיות רגישים אמנם אין אזכור 

המסמלת את היציאה בסמוך לחציית הנחל,  – 119פולחןשהוא מקום  -לעובדת ההגעה לגלגל 

  120לדרך.

 :כדוגמת, רביםעל קדושת הגלגל ניתן ללמוד מכתובים 

 )יהו' ה, י(;  בימי יהושעתיאור עשיית הפסח  .א

 ; טו(-י ה' בגלגל, ויזבחו שם זבחים שלמים לפני ה'" )שמ"א יא, יד"לפנ המלכת שאול .ב

אחרים, כדוגמת דברי הגלגל עם מקומות פולחן ידועים  כוללים אתהדברי הנביאים מתוך וכן  .ג

 "באו בית אל ופשעו הגלגל"  –ועמוס  (ד, טו "ואל תבאו הגלגל, ואל תעלו בית און" ) –הושע 

   121ה, ה(.) הגלגל לא תבאו, ובאר שבע לא תעברו...""ואל תדרשו בית אל, ו ד(, ד,)

תו את תיאור ההגעה לגלגל אפשר להסביר כפעולה שמטרתה להעניק משמעות היסטורית לשיב

לפעולתו של שמואל הנביא לחידוש המלוכה ולהמלכת שאול  ידי השוואתה-של דוד למלוכה, על

תכן כי בתיאור זה ניתן למצוא שריד יחד עם זאת, בהחלט י 122"לפני ה' בגלגל" )שמ"א יא, טו(.

 רך.נוסף לנוהג המקובל של כניסה למקום מקודש בעת היציאה לד
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 ( אשר באופן טבעי מגדירים כך את המקום. 363עמ'  שמואל,( וסמית )365עמ'  שמואל,ראה למשל הרצברג )  
120

בתיאור בריחתה של הגר "בדרך  גם בסיפורים נוספים מופיע המקום הקדוש דווקא בסמיכות למקום הגבול, כגון  

שור" )בר' טז, ז( הסמוכה לגבולה של מצרים, ובהתגלויות ליעקב בבית אל )ביציאתו( ובפנואל )בשיבתו(, כפי שטוען 

( להתייחס לכונתילת 52עמ'  מרכז דתי,(. דוגמא נוספת ניתן למצוא בהצעתו של משל )20עמ'  קומפוזיציה,פישביין )

 וחם את קצה שטחה של יהודה'.עג'רוד כ'מקדש גבול הת
121

לאורך המקרא, כשבמרביתם, גם אם לא  ( שסוקר את אזכוריו של הגלגל103 – 102עמ'  יהושע,וראה אחיטוב )  

 בכולם, מוצגת קדושתו של המקום.  
122

 (.614עמ'  שמואל,כך מציע למשל קרטלדג' )  
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  היציאה לדרך כאירוע מכונן בחיי הגיבור:

של הבורחים, כאשר אלוהים מופיע גם כשומר וגם  טיפוס-אבמעין כ ,כאמור ,דוד נתפס בעינינו

שלוש פניותיו לאלוהים  ותמתוארמיו, בראשית י מפני שאולבריחתו  סגרתבמ כמורה דרך.

  באמצעות מתווכים: שמואל )נביא(, אחימלך )כהן( ושאול )מלך(.

 שלוש פניותיו הישירות לאלוהים: בנחל ותמתוארבריחתו מפני אבשלום בסוף ימיו, מסגרת ב

  קדרון, במעלה הזיתים ובבחורים.

הפריפריה  גבעה; ירושלים( אלכה: המרכז )מעיר המלומדוד בורח באחריתם גם בראשית ימיו וגם 

כי אם  ,והנחיהשמירה )אל ארץ פלשתים; אל ארץ הגלעד(. במסעות בריחה אלו דוד זוכה לא רק ל

ידי -ידי אכיש בארץ פלשתים; על-ידי אחימלך במקדש נוב, ועל-)על צרכיו הפיזייםגם לסיפוק 

. ברזילי הגלעדי בארץ הגלעד(ידי שובי בן נחש, מכיר בן עמיאל, ו-ציבא בראש הר הזיתים, ועל

שיבתו מארץ תיאור לאחר שהותו בגולה, הוא שב למרכז )למלוכה: בחברון; בירושלים(, כאשר 

שיבתו מארץ תיאור "עלה... חברנה" )ב, א( ו –בדברי ה' אלוהית המתבטאת  הנחיה כוללפלשתים 

  123בגלגל. –כולל עצירה במקום קדוש הגלעד 

 

את  ודאגה לצרכים הפיזיים, מקבלים הנחיהיווי האלוהי: שמירה, שלושת ההיבטים האלה של הל

הדימוי הפותח  –ג, כאשר כבר בדימוי ה' לרועה בתהלים כ רבים, ובייחוד במזמורי תהלים םיָ ביטו

  124, באותו אופן שבו הרועה דואג לצאנו.היבטיםשלושת ה יםמוכל  -את המזמור 

 -דבריו של בעל המזמור  לידי ביטוי ב שבאה , כפיהשומר ומנחה בדרך ,תפיסת אלוהים כרועה

מזכירה את תפיסתו של יעקב את אלוהים כפי  לא אחסר" )תה' כג, א( ה' רעי" –המיוחס לדוד 

  .מעודי עד היום הזה" )בר' מח, טו( האלהים הרעה אתי" –לידי ביטוי בדבריו  השבא

, כפי שמשתקפת בדברי בעל חות האלוהיתמתחושת הנוכנובעת  , אצל שניהם,הרגשת הביטחוןגם 

" עמדי"ואלהי אבי היה  -ובאמירתו של יעקב  " )תה' כג, ד(אתה עמדי"לא אירא רע כי  – המזמור

  .)בר' לא, ה(
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ים, כאשר שניהם עוסקים במתיחות שבין 'יהודה' ניתן לעמוד על קווי דמיון נוספים הקיימים בין שני הסיפור   

לבין 'ישראל'; במאבק שבין יואב לבין שר צבא אלטרנטיבי )אבנר; עמשא(; בעימות בגבעון )על הבריכה; עם האבן 

 הגדולה(; ובאיחוד יהודה וישראל תחת מלכותו של דוד. 
124

 (.249 – 231עמ'  ה' רעי,( ופולק )62 – 61בייחוד עמ'  תהלים כג,ראה סמית )  
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 (יד, לג-לדיג, שמ"ב ) ושיבתו ירושלימה בריחת אבשלום גשורה פרק ו:

את  ,לכאורה ,, לג( אינו מכיליד-ד)יג, ל גשורה ושיבתו לירושלים סיפור בריחתו של אבשלום

למקום קדוש, אינו נפרד במהלך הדרך מרכיביו האופייניים של סיפור בריחה. הגיבור אינו מגיע 

 תפילתוידי האל, כי -ם בתפילה. כתוצאה מכך ברור גם כי אינו נענה עלממלוויו ואינו פונה לאלוהי

 . עתידה להתגשם בהמשכו של הסיפור, וכי זו גם אינה עלילהאינה יוצרת תפנית ב

ו, עשוי להוביל למסקנה תוכאולם עיון בסיפור הבריחה בתוך הקונטקסט הכללי שהוא מצוי ב

, נון רציחתו של אמנון אחיו וביצועהבין תכ -ך ככזה המצוי בתוו סיפור הבריחה קריאתשונה. 

 קריאה זו מרחיבה ומעמיקה את הבנתנו את הסיפור. – ן תכנון מרידתו בדוד אביו וביצועהלבי

המסתיים  ,וכן יוצרת השוואה בין סיפור הרצח קבועים של אבשלוםהפעולה ה דפוסי חושפת את

הדמיון המתגלה בין שני  ריחתו של דוד.המסתיים בב ,לבין סיפור המרידה ,בבריחתו של אבשלום

רצח  -שני העניינים  ראייתל יםובילמ 1הם שזורים האחד בתוך השני,הסיפורים, והדרך שבה 

 במסגרתה מבקש אבשלום לרשת אתאחת, שכוללת כשני שלבים בתוכנית  -אמנון והמרידה בדוד 

דומה למיתתו של אמנון יבה, כאשר אבשלום מומת בצורה תוכנית זו נקטעת בא   2המלוכה. סכ

  3אחיו.

 

 :, לפי הבנתנו זולמרכיביםירושת המלוכה סיפור להלן חלוקת 

 רצח אמנון: תכנון וביצוע; –לג -יג, כב

 בריחת אבשלום ושיבתו לירושלים; –יד, לג -יג, לד

 מרד בדוד: תכנון וביצוע; –טו -טו, א

 בריחת דוד ושיבתו לירושלים. –כ, ג -טו, טז

                                                 
1
 –"ויהי מאחרי כן" )טו, א(, כלומר  –זוהי אולי כוונתו העמוקה של המחבר אשר פותח את סיפור המרידה במילים   

ית ירושת הכיסא )רצח אמנון(; פותח אבשלום את השלב השני )המרד משנסתיים בהצלחה השלב הראשון בתוכנ

 בדוד(.
2
חיוני לציין כמובן כי אמנון הוא אחיו הבכור של אבשלום, אשר מיועד ממילא לרשת את אביו, כפי שמופיע במגילת   

אד" )יג, "והמלך דוד שמע את כל הדברים האלה ויחר לו מ –מקומראן כתוספת לדברי המספר  4QSam(a)שמואל 

'ולא עצב את רוח אמנון בנו כי אהבו כי  –, או בניסוח רחב יותר BHS -כא( + 'כי אה[בו כי בכו]רו הוא', כפי שמובא ב 

(. וראה 138עמ'  שמואל ב,אפרת )-בכורו הוא', כפי שמופיע בתה"ש ובדברי יוסף בן מתתיהו, כפי שמובאים אצל בר

ו של אמנון הבכור, נעשה אבשלום )הבן השלישי( ליורש העצר, או בשל ( שמבהיר כי במות68טור  אבשלום,אורמן )

 או בשל בחירתו של דוד באבשלום על שום שהיה מזרע המלוכה גם מצד אמו. -כלאב או דניאל  –מותו של הבן השני 
3
עמ'  שמואל ב,אפרת )-( ובר250עמ'  ,Iשמואל על דמיון זה, בעיקר בהתייחס לתפקידם של הנערים, עמדו פוקלמן )  

(. נראה כי השימוש בעיקרון 'מידה כנגד מידה' נועד לחדד את ההבנה כי לא רק שאבשלום מומת באותה דרך שבה 194

 ידי אמנון.-המית את אמנון, כי אם גם שאבשלום מאבד את זכותו בירושת הכיסא כשם שהביא לאיבודה על
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 ,ט(-)טו, ז לשלם את נדרו בחברון מתוך בקשתו של אבשלום ,נבקש ללמוד תוח זהני בהתבסס על

דרומית  -הבנת הנדר ככזה אשר נידר בחברון  בריחתו גשורה.סיפור תפקידו של הנדר במסגרת על 

עוד בטרם יציאתו מובילה להנחה כי הוא נידר  –גשורה  למסלול בריחתו של אבשלום מבעל חצור

, ברור לאור הנחה זו לרצח. יוהכנותממכלול  כחלקבריחתו,  ק עדיין בתכנוןעסבשעה שבה לדרך, 

 ,בפני הקורא ,פתושחה יתהי הזכרתושכן  בשעת אמירתונדר את ה הזכירמדוע נמנע המספר מל

  ו.מתח הנוצר במסגרתהרצף העלילתי ואגב כך היה נפגע הו את תוכניותיו העתידיות של אבשלום

גשור, עת שיבתו בנידר ב דרולמי שמניח כי אבשלום טוען שנ ,כמובן ,ףאינו תק זה טיעון כה מובן

הקושי להסביר מדוע הושמטה מ -נחשף לרצח ולבריחה. כתוצאה מכך  שכן בשעה זו הקורא כבר

רבים לטעון כי  נאלצו -למי שסבור כי אבשלום טוען כי נדרו נידר בגשור  ,מן הסיפור הנדר פעולת

  4דר שכלל לא נדר.אבשלום משקר לאביו אודות נ

 

מצביעה על  המרד בדוד(רצח אמנון; השוואת הרכיבים המופיעים בכל אחד משני הסיפורים )

אנו מבקשים  ביניהם, למעט רכיב הנדר אשר אינו מופיע בסיפור הראשון. המלאה הקיימתזהות ה

 ממקומו.בשל הטעם שהובהר,  ,אשר הושמט להשלים רכיב זה

 

 הטבלה הבאה:   רתעזהשוואת הרכיבים תוצג ב

סיום תהליך השיבה לירושלים   לג(-)יג, כב רצח אמנון  רכיב

 טו,והמרד בדוד ) 5לג(-)יד, כד

 טו(-א

תקשורתי בין  נתק

אבשלום לבין מושא 

 פעילותו

ויסב אבשלום אל ביתו ופני " .1 "אמנון ולא דבר אבשלום את" .1

 "המלך לא ראה

שנתים וישב אבשלום בירושלם " .3 "לשנתים ימיםויהי " .2 המתנה שנתיים

 "ימים

'טקס' שנתי שעשוי 

שכרון כוחלהוביל ל
6   

 "את ראשו ובגלחו" .2 "לאבשלום זזיםגויהיו " .3

                                                 
4
"לא סופר מקודם,  -( שכותב 162עמ'  שמואל ב,ת )אפר-(, בר171עמ'  ,Iשמואל כך סבורים למשל פוקלמן )  

( שבכותרתו ליחידה מכנה 557עמ'  שמואל,שאבשלום נדר נדר בהיותו בגשור. נראה שהוא משקר לאביו" וקרטלדג' )

 'נדר שקרי'. –את הנדר 
5
זמנית, -ם, בולג(, אשר מופיעים לאחר תיאור שיבתו של אבשלום "ירושלם" )שם, כג(, משמשי-פסוקים אלו )יד, כד  

גם כסיומו של סיפור הבריחה )שכן רק בסופם זוכה אבשלום לשיבה מלאה לבית אביו( וגם כראשיתו של סיפור המרד 

 עם דוד הוא שלב הכרחי בתהליך גניבת לב איש ישראל(.    -לפחות כלפי חוץ  –)שכן פיוס מלא 
6
י דוד ומי בן ישי?! היום רבו עבדים המתפרצים "מ –כפי שמשתקף גם מתוך דברי נבל בשעה שהוא גוזז את צאנו   

איש מפני אדניו" )שמ"א כה, י(. תחושת הכוח של נבל מושתתת על כוח מדומה ולא אמיתי, כפי שבא לידי ביטוי 

אשר  –"וימת לבו בקרבו והוא היה לאבן" )שם, לז(. שכרון הכוח ושכרון היין  –בשעה שאשתו מספרת לו את הדברים 
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אליו... ויעש  ויקרא אבשלום" .6 "בני המלך לכל ויקרא אבשלום" .4 גיוס תומכים

 "ישראל לכלאבשלום כדבר הזה 

אלכה נא ואשלם את נדרי אשר " .5 [ןנדירת נדר בחברו] .5 הנדר בחברון

 "נדרתי לה' בחברון

הפצרה כפולה בדמות 

למושא קרובה 

   הפעילות

ללכת...  ולא אבהץ בו )בדוד(, ויפר" .6

 "ץ בו אבשלוםויפר

)יואב( לבוא אליו,  ולא אבה..." .4

  "...וישלח עוד שנית

הדמות הקרובה 

יוצרת את החיבור עם 

 מושא הפעילות

ויקרא אל אבשלום, ויבא אל " .7 "תו את אמנוןוישלח א" .7

 "המלך

 ואמרתי –טוב לב אמנון ביין כ" .8 הפעילות עיתויקביעת 

 "תם אותואליכם: הכו את אמנון והמ

 –שמעכם את קול השופר כ" .8

מלך אבשלום  :ואמרתם

 "בחברון

: הכה רוהשמעה באה אל דוד לאמ" .9 זרימת המידע

 "אבשלום את כל בני המלך

: ויבוא המגיד אל דוד לאמר" .9

היה לב איש ישראל אחרי 

 "אבשלום

תגובת המלך
7

 "ונברחה קומוויאמר דוד...: " .10 "המלך ויקם" .10 

  "ויצא המלך" .11 "ויברח אבשלום" .11  )נתק מחודש( בריחה

 "ירושלםדוד אל ביתו  ויבא" .12 "ירושלםאת אבשלום  ויבא" .12 שיבה לירושלים

 

ט(, ובהתאם להנחה כי מתוך -לשלם את נדרו בחברון )טו, ז ,תיאור בקשתו של אבשלום סבסי על 

במסגרת ההכנות לרצח ) על עיתוי אמירתוו )חברון( קום אמירת הנדרעל מ הסיקבקשה זו ניתן ל

  (, נדון במרכיביו האופייניים של הז'אנר המשתקפים בסיפור זה: ולבריחה

 

 הגעת הגיבור למקום מקודש:

את בקשתו של אבשלום לשלם את נדרו  תהמתאר ,פרשיההיים העולים בשעת קריאת הקש

 8.סטואליים כאלה ואחריםהובילו חוקרים ופרשנים לערוך בה שינויים טק ,ט(-בחברון )טו, ז

השאלה הבסיסית ביותר והיא: איך  לענות עלעדיין,  ,לא נצליח שינויים אלה אם נקבלגם  אולם

                                                                                                                                            
מתמזגים זה בזה. אולי גם ביאתו של יהודה אל ה'זונה'  -ה בביתו שהוא "כמשתה המלך" )שם, לו( הוא שותה במשת

"אשר על דרך תמנתה" )בר' לח, יד(, נובעת מתחושות הכוח והתשוקה )אשר שזורות לעתים האחת בשנייה( הנגזרות 

אליה, מניעה את אבשלום לפעולותיו  מעלייתו "לגז צאנו" )שם, יג(? תחושת שכרון הכוח, והגאווה והיהירות הנלוות

 האסורות )לרצח ולמרד(, בדרכו למימוש שאיפותיו לגדולה ולמלוכה.
7
"ויקם המלך ויקרע את בגדיו וישכב ארצה,  –בשני הסיפורים מתוארת אבלותם של המלך ואנשיו: בסיפור הרצח   

מעלה הזיתים עלה ובוכה וראש לו חפוי והוא "ודוד עלה ב –וכל עבדיו נצבים קרעי בגדים" )יג, לא(; ובסיפור המרד 

 הלך יחף, וכל העם אשר אתו חפו איש ראשו" )טו, ל(.
8
( שמקבלים 139 - 138עמ'  שמואל ב,)( ואקרויד 270עמ'  שמואל,(, מאוכלין )311עמ'  שמואל,ראה למשל דרייבר )  

)פס' ז(. את דבריו של אבשלום בהמשך  את עדי הנוסח על פיהם יש לגרוס 'ויהי מקץ ארבע שנים' במקום "ארבעים"

'אלכה נא ואשלם בחברון  -הם מסרסים, כך שלא יובן מהם כי נדר את הנדר בחברון, אלא כי בכוונתו לומר  הפסוק

את נדרי אשר נדרתי לה''. בהמשך להבנתם זו, הם מקבלים את תוספת המילה 'בחברון' בסוף פסוק ח, בהתאם 

 (.355עמ'  שמואל ב,קרטר )-נויים אחרים, מובא אצל מקדיון בהצעות לשי תה"ש. לגרסת
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 מהותלשלם את נדרו דווקא בחברון ולא בירושלים, בייחוד כאשר  מסביר אבשלום את בקשתו

" )טו, ח(? או, במילים םירושל"אם ישיב ]ישוב[ ישיבני ה'  - ממוקדת בשיבתו לירושלים הנדר 

  9כיצד בקשה זו אינה מעוררת את חשדו של דוד אביו? אחרות:

לסיפור  ,המתבקשת ,תהוהשווא –עד כמה שניתן  – הווייתהקריאת הפרשיה כדווקא  מאידך,

לזיהויו אף , תוביל להבנה טובה יותר של הסצנה, וולנדר המופיע במסגרתו בריחתו של יעקב חרנה

אשר נדרתי לה'  ,"אלכה נא ואשלם את נדרי - מבקש אבשלום. ז'אנרה של מאפיין נוסף ממאפייני

דווקא במקום  לשלם את הנדר :מקובלד על הנוהג הללמו, בקשה שממנה יש בחברון" )פס' ז(

 אמירתו. 

מזבח לאל  שם"ונקומה ונעלה בית אל, ואעשה  -את ביטויו גם בדברי יעקב למלוויו נוהג זה מוצא 

  10הענה אותי ביום צרתי ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי" )בר' לה, ג(.

עליו לשלם את הנדר  ולאור דברי אבשלום כי -כפי שיידון להלן  –לאור הדמיון בין שני הנדרים 

כי אבשלום, כמו יעקב, נדר נדר ביציאתו גשורה על פיו  מסתבר דווקא באותו מקום שבו נדר אותו

  11הוא יעבד את אלוהים, אם יזכה בשמירתו בדרך ובהשבתו לבית אביו ירושלימה.

                                                 
9
כי דוד מקבל את בקשתו של אבשלום רק מכיוון שהוא אינו יכול למצוא סיבה  טוען( 270עמ'  שמואל,מאוכלין )  

זהו מקרה נוסף שמציג את אי כי  סבור( 139עמ'  שמואל ב,אקרויד ) טובה שלא לאפשר לאבשלום לערוך את המסע.

"ילך  -של דוד להתנגד לבקשותיו של אבשלום, באותו אופן שבו לא יכול היה להתנגד לבקשתו של אבשלום  מסוגלותו

להכתיב תגובה  הייתהנא אתנו אמנון אחי" )יג, כו(. בניגוד לדעתם, נראה כי המציאות הסיפורית שלפנינו אמורה 

 דוד דחה; -המלך ועבדיו עם עבדך" )יג, כד(  א"ילך נ -: את בקשתו של אבשלום לפני רצח אמנון , שכןאחרת מפי דוד

, לסרב באופן מוחלטאולם לא יכול היה  ביקש לדחותדוד  -ילך נא אתנו אמנון אחי" )שם, כו( " - בקשתו השנייהאת 

בסיפור,  חיוביתהדמות האבשלום הוא עדיין  באותה נקודת זמןלזכור כי  ישלו עילה טובה מספיק.  הייתהכיון שלא 

תשיתי את לבך  "ועתה אחותי: החרישי, אחיך הוא, אל - להקטנת הלהבות, כפי שמתבטא בדבריו לתמר פועלתזו ה

ק ביושרו של , לאחר כל מה שקרה, יש לדוד עילה טובה מאד לפקפבמקרה שלנואולם דווקא  לדבר הזה" )שם, כ(;

ום" )פס' ט(. התנהגות זו אינה "לך בשל - דוד אינו מסרב, ואף מברך אותו אבשלום ולסרב לבקשתו. אף על פי כן

אמנם שבדרך שבקשתו של אבשלום נראית תמימה בעיניו. יתכן  מהעובדה נובעת מהעובדה שאין בכוחו לסרב, כי אם

עובדה שאבשלום פונה אל אביו . עצם הדוד, אך לא על 'אי מסוגלותו'מבקש המחבר להצביע על 'עיוורונו' של  זו

על דווקא "ועתה אראה פני המלך" )יד, לב(, מצביעה  -באמצעות יואב  -א מכבר בבקשה ללכת חברונה, כפי שביקש ל

תו של אבשלום מציגה נוהג מקובל: אמירת נדר בקש מתברר עד כמהדוד. מתוך האמור ומסוגלותו של סמכותו 

אף ואולי  –כביטוי לבקשתו של היוצא לדרך לזכות בשמירה אלוהית לכל אורך מסעו  –המתייחס לשיבה הביתה 

 שילומו דווקא במקום שבו נאמר, כפי שנפרט. 
10

שם אלהים  המקום אשר דבר אתו... ויקרא את שם במקום אשר דבר אתו"ויצב יעקב מצבה  -גם תיאור המספר   

"אשר דבר אתו"  -עשוי ללמד על נוהג זה. לימוד זה יתקיים רק אם נבין כי הביטוי הכפול  -טו( -בית אל" )בר' לה, יד

 בעת שיבתו ארצה. –בעת יציאתו פדנה, ולא כמתייחסות לדיבורו איתו זה עתה  –יבורו איתו בעבר מתייחס לד
11

במקרא ובספרות המזרח הקדום ישנן מקבילות נוספות להופעתו של נדר במסגרת בקשה להצלחה במסע: בסיפור   

 לא(; באפוס האוגריתי-א, להנדר שישראל נודרים במסעם ב"דרך האתרים" )במ' כא, א(; בנדרו של יפתח )שופ' י

אודות מסעו של כרת, שנדון למעלה; ובאופן דומה גם בנדרה של המלכה פודוחפה, המתייחס לשמירתו של המלך 

(. סיפורים אלו עוסקים אמנם במסעות מלחמה, ואף על פי כן בחלקם 255 – 254עמ'  פשר,חתושילי )ראה אופנהיים, 

יציאה לדרך, שאינה דווקא לצורך מלחמה. כך למשל בתיאור יציאתו של כרת ניתן ביטוי גם למרכיבים האופייניים ל
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בין  :של אבשלום בדבריו קיימתמהסתירה ההקושי הקיים בהבנת הדברים באופן הזה נובע 

לבין תיאורו את תנאי  ;"בחברון" ידרנככזה אשר הנדר גרתה מתואר ( אשר במסבפס' זבקשתו )

  12בגשור בארם".בשבתו " ידרהנדר נ ו, על פי)בפס' ח( הנדר ותשלומו

 :סתירה זו בושילילהציע שתי דרכים ניתן 

אינן חסרות באף אחד מעדי הנוסח האחרים, ועל  "בשבתי בגשור בארם" )פס' ח( –המילים  .1

, עשויה שעליה הצבענו הסתירה, יחד עם זאתהן כתוספת משנית. כן קשה להתייחס אלי

לא מן הנמנע כי תוספת פרשנית  13.תוספת פרשנית מאוחרתלהוביל להבנת שלוש מילים אלו כ

המקורית של הובילה לגרסאות הקרי והכתיב ולשינוי משמעותו  ,זו, ובייחוד המילה "בשבתי"

התייחס לשיבה  -יעקב נדרו של בדומה ל ,במשמעותו המקורית - כאשר התנאי ר.תנאי הנד

, ובמשמעותו 'השב' –ות"י  'פשהאו כגרסת תה"ש,  ,"ישיב" - לירושלים, כגרסת הכתיב

 בשעת אמירת הנדר של אבשלום, כביכול, בשל הנגדת המצב המיוחל למצבו –המשנית 

   14"ישוב". - הקרי גרסתמתייחס לישיבה בירושלים, כ -בגשור  כשהוא יושב

 -נדרש לנדר זה טרם שיבתו ירושלימה לקורא כי אבשלום  בהירנועדה לה זות פרשנית תוספ

ם" )יד, כג(, וכמובן "...ויבא את אבשלום ירושל - שקדמו לתיאור הנדרהמתוארת בפסוקים 

  ם שנתים ימים" )שם, כח(;ם בירושל"וישב אבשלו - גם טרם ישיבתו בה, כפי שמתואר

                                                                                                                                            
הממוקד בנשיאת אישה, בדומה לסיפור יעקב היוצא לפדן ארם לצורך נשיאת אישה, דמיון שמצביע עליו גם קרטלדג' 

 ויינפלד, אצל)(. גם נדרו של יפתח מכיל מאפיינים דומים לנדרו של יעקב, כפי שטוען אבישור 111עמ'  נדרים,)

 (.174עמ'  ,בראשית
כי אבשלום נדר את נדרו בגשור דווקא, וכי את בקשתו מדוד אביו יש  טעוןהובילה חוקרים ופרשנים ל זוסתירה   12

'אלכה נא  -"אלכה נא ואשלם את נדרי אשר נדרתי לה', בחברון", כשמשמעות הכתוב היא  –לפסק באופן הבא 

 (270עמ'  שמואל,(, מאוכלין )311עמ'  שמואל,' )בגשור('. כך למשל דרייבר )ואשלם בחברון את נדרי אשר נדרתי לה

 שמואל,קרטלדג' ), וNEBלחרוג מתרגומו של  -לשם שינוי  -אקרויד )שם(, שמבקש  .(138עמ'  )שמואל ב,אקרויד ו

אשר נדרתי,  את נדרי "אלכה נא ואשלם – , גם פיסוק שונההפיסוק הנ"לעם  ים, במקביל להסכמתםמציע( 561עמ' 

בחברון, בדומה  היא לתשלום הנדר 'לה' חברון', שהוא כינוי לאלוהות היושבתשל אבשלום כשכוונתו  -לה' בחברון" 

טענה זו, המתייחסת לגשור כמקום אמירת  ים בכתובות מכונתילת עג'רוד.'ה' תמן' המופיע -ן' ולכינויים 'ה' שמר

חותים מבחינה טקסטואלית. אף על פי כן, אנו מבקשים להתייחס הנדר ולחברון כמקום תשלומו, מעוררת קשיים פ

לחברון כמקום אמירת הנדר ובשל כך גם כמקום תשלומו, לאור הקשיים התכניים המתעוררים מהפרשנות הראשונה 

)כיצד מנמק אבשלום את בקשתו ללכת לחברון? ומדוע דוד אינו חושד בכך?( ולאור הדמיון הברור לנדרו של יעקב 

 אל, באותו מקום שבו נדר אותו(. -מבקש לשלם את נדרו דווקא בבית)אשר 
13

'בשבתו בגשור בארם', שנועדה לבאר כי על אף שאבשלום מצוי בירושלים זה כמה שנים,  –אולי גלוסה שבה נכתב   

 את נדרו נדר עוד בטרם שיבתו אליה. 
14

 פי הבנתו מתייחס להשבה והשני לישיבה.ראה רד"ק )על אתר( שמבחין בין הכתיב לבין הקרי, אשר הראשון ל  
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עת שבתי 'ב –שבתי( לא כמצביעה על זמן בב' ) מילת היחסת לחילופין, יתכן שיש להבין א .2

שבתי בגשור',  שלב' – סיבהכי אם כמצביעה על  'במקום שבתי בגשור', –או על מקום  ,בגשור'

  15.או 'בנוגע לשבתי בגשור'

לפי אבשלום  ו שלמפי וגם אם נאמר -"בשבתי בגשור בארם" )פס' ח(  –מילות הבהרה אלו 

ה הקודמת מהווה תוספת מבארת שמצאה את דרכה אל הטקסט לפי ההצעוגם אם  ,הצעה זו

של משך הזמן הארוך שבין שיבתו של אבשלום ירושלימה ובין בקשתו ללכת נדרשות ב -

  16חברונה.

 

 תוכן התפילה ומרכיביה:

שנאמרה בחברון, טרם בריחתו  – לשחזר את תפילתו של אבשלוםבהתבסס על האמור,  ,ננסה

בריחתו  דרך ולהשבתו לבית אביו. תפילה זו, כמו תפילתו של יעקב בעתתו בלשמיר - 17גשורה

 במרכזה נדר שיש לשלמו דווקא במקום אמירתו:חרנה,  נאמרה במקום קדוש כש

אשר נדרתי לה'  ,ויאמר אבשלום אל המלך: אלכה נא ואשלם את נדרי 18ויהי מקץ ארבעים שנה,'

ם ועבדתי את ה'. ויאמר לו המלך: ישיבני ה' ירושל 21לאמר: אם ישיב 20כי נדר נדר עבדך 19בחברון.

  ח(.-)טו, ז 'לך בשלום. ויקם וילך חברונה

 

 

                                                 
15

'ויעבוד יעקב בגלל )או בשל( רחל',  –רחל שבע שנים" )בר' כט, כ(, כלומר ב"ויעבד יעקב  –בדומה לדברי המספר   

(. ביטוי מקביל לכך ניתן למצוא במילות גוף כגון 'בי', 'בך', 92', עמ' -א, ערך 'ב ,המלון החדששושן )-וראה אבן

נדברו..." )תה' קיט, כג(, כשכוונתו  בי"גם ישבו שרים  –גע אלי או אליך, כדוגמת דברי בעל המזמור שמשמעותם בנו

לדברים שמדברים השרים אודותיו )בנוגע אליו(. לדיון מקיף על השימוש במילת היחס ב' במקרא, ראה וולטקה 

     (.199 – 196עמ'  תחביר,ואוקונור )
16

 שמואל ב,( ואקרויד )337עמ'  שמואל,זה הצביעו רבים, וראה למשל הרצברג ) על הקושי הטמון במשך זמן ארוך  

 ( שאף מנמק את חוסר הסבירות הזו בהנחה 'שהכרונולוגיה אינה עומדת בראש מעייניו של המחבר'.138עמ' 
17

רך, השערה זו דומה להשערותיהם של חוקרים רבים אשר טוענים כי גם יפתח נדר את נדרו הרבה לפני צאתו לד  

"וידבר יפתח את כל דבריו לפני ה' במצפה" )שופ' יא, יא(. ראה למשל מור  –עוד בהיותו במצפה, במסגרת התיאור 

 (. 145עמ'  שופטים,( ומרטין )121עמ'  שופטים,(, קוק )299עמ'  שופטים,)
18

ו תנאי הנדר: מועד , כשהכוונה לארבע שנים מיום שבו התקיימ'נראה שיש לגרוס 'ארבע שנים' כגרסת תה"ש והפש  

עמ'  שמואל,שיבתו של אבשלום לירושלים )יד, כג(; או אולי מועד ראייתו פני אביו )שם, לג(, כפי שטוען  הרצברג )

337 .) 
19

כאשר שם המקום )חברון( מתייחס למקום אמירת הנדר, בעוד שאבשלום אינו רואה צורך לפרט את שמו של   

 פיו יש לשלם את הנדר במקום אמירתו.-הג המקובל עלהמקום שאליו הוא מבקש ללכת, בשל הנו
20

בהתאם להבנתם כתוספת משנית. לפי ההצעה השנייה יש  –"בשבתי בגשור בארם" )פס' ח(  -כאן הושמטו המילים   

 'כי נדר נדר עבדך )בחברון(, בהתייחס לשבתי בגשור בארם, לאמור...'. –לגרוס אותם, כאשר משמעות הפסוק היא 
21

 ות"י. 'ש לגרוס 'השב ישיבני' כגרסת תה"ש, הפשנראה שי  
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 קבלת ה' לאלוהים:

בשני חלקי  -אף שזה מכיל מרכיבים נוספים  – נדרו של יעקבל ,כאמור ,דומה נדרו של אבשלום

  22הנדר: גם בתנאי הנדר וגם בתשלומו.

"...ושבתי בשלום  -ית בדרך, אומר כי אם יתקיים התנאי בנוסף על בקשתו לשמירה אלוהיעקב, 

"והיה ה' לי לאלהים" )שם(. באותו אופן אומר  -אל בית אבי" )בר' כח, כא(, אני מתחייב ש 

"ועבדתי את ה'"  - ש אני מתחייב  23ם" )פס' ח(,"אם ישיב ]ישוב[ ישיבני ה' ירושל -אבשלום כי 

 )שם(. 

יחד עם  24פעמית.-כמתייחס לעבודה פולחנית חד את ה'"תי ועבד" מקובל להסביר את הביטוי

פעמי כי אם -מאפשר גם פרשנות שמתייחסת לעבודת ה' לא כאירוע מוחשי חד ביטוי זה זאת,

. המשמעויות המנוגדות של הביטוי תאו מופשט תמוחשי, שבו מתקיימת עבודת ה' כמצב קבוע

 -ללכת באופן פיזי לחברון  - של אבשלום ברור כי בקשתו 25.משתקפות בתרגומיו השונים לאנגלית

התחייבותו בנדר, אולם נראה כי הניסוח עומדת בבסיס מצביעה על המשמעות המוחשית ה

מעות רוחנית זו, המעורפל נבחר במכוון כדי לאפשר גם את המשמעות המופשטת של הביטוי. מש

   26ם.אצל הגר, יעקב, רות ואחרי תואמת את מוטיב קבלת ה' לאלוהים המופיע

                                                 
22

; 197, 12עמ'  נדרים,(, קרטלדג' )699עמ'  הנדר,(, פרקר )341עמ'  שמואל,על דמיון זה עמדו רבים, בניהם סמית )  

 (.206עמ'  דת האבות,( ופגולו )562עמ'  שמואל,
23

ך מגוון המרכיבים המאפיינים את סיפורי השיבה, שהוא לכאורה רק 'עוד אחד' מתו רכיביש לציין כי דווקא מ  

"אם  –היציאה לדרך, מוצא את ביטויו בנדריהם של הגיבורים )באותם סיפורים שבהם מופיע נדר(: אבשלום מתנה 

 –אל בית אבי" )בר' כח, כא(; יפתח אומר  ושבתי בשלום" –" )טו, ח(; יעקב נודר שלים[ ישיבני ה' ירוישובישיב ]

)שהיא נגזרת  בנדרו, מתאר את הצלחת המסע דווקא בהבאת חריה אל ביתו ,' יא, לא(; ואף כרת" )שופבשובי בשלום"

 -והלאה( מכלילים את אמירתו של יפתח  177עמ'  נדרים,קרטלדג' )ווהלאה(  20עמ'  יפתח,. מרכוס )מהשיבה בשלום(

. פרשנות זו מתבקשת לכאורה, במסגרת תיאור התחייבותו לשילום הנדר ולא במסגרת תנאי הנדר -"בשובי בשלום" 

לא בפרוטזיס הנפתח במילה האופיינית "אם" )שם, ל(, כי אם באפודוזיס  –בשל מיקום הופעתה של אמירתו זו 

בה )במסגרת 'בקשתו' לאור מיקומו האופייני של מוטיב השי ת "והיה" )שם, לא(. אף על פי כן,הנפתח במילה האופייני

ת להבין את אמירתו של יפתח, לא רק כתיאור זמן ניטראלי המתייחס למועד קיום יתכן כי יש בכל זאשל הגיבור(, 

אם גם כחלק אינטגראלי מתנאי הנדר. כלומר: 'אם נתון תתן את בני עמון בידי )ושבתי בשלום(, והיה  התחייבותו, כי

עליתיהו עולה'. בכך יש היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי )באותו זמן שבו אשוב בשלום מבני עמון(, והיה לה' וה

 (.2; לא1אולי גם כדי להסביר את כפילות הופעתה של המילה "והיה" )לא
24

 –( שכותב בפשטות 162עמ'  שמואל ב,אפרת )-ובר (699עמ'  הנדר,פרקר ), (341עמ'  שמואל,סמית ) למשל כך  

 "אזבח לו".
25

  "I will become a worshipper of the Lord" (NEB, ,137עמ'  שמואל ב, ראה אקרויד;)"I will serve 

Yahweh" (NRSV,  ,'ו 561עמ'  שמואל,ראה קרטלדג ;)– "(…he will be) the servant of Yahweh"  ,פוקלמן(

 (.171עמ'  ,Iשמואל 

26
פיו אבשלום מבקש -על -אבל מוחשי ולא מופשט  -לחילופין, ניתן אולי להבין את הביטוי כמתייחס למצב קבוע   

"ונתתיו לה'  –רון כדי למלא שם את התחייבותו באמצעות היותו שאול לה', בדומה להתחייבותה של חנה ללכת לחב

כל ימי חייו" )שמ"א א, יא(. הבנה זו עשויה להסביר גם את משך הזמן הארוך שבין שיבתו ירושלימה לבין הליכתו 
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 התגשמות התפילה:

במלואה.  מתגשמת -ישוב[ ישיבני ה' ירושלם" )פס' ח( "אם ישיב ] –בקשתו של אבשלום בנדרו 

פיה בקשתו -הכתיב )ישיב( על גרסתגם בהתייחס ל ניין כי התגשמות זו מתוארת בכתוב:מע

התייחס "וישב אבשלום בירושלם" )יד, כח(; וגם ב –עוסקת בישיבה בירושלים, כפי שמתואר 

"ויבא את אבשלום  – פיה בקשתו עוסקת בשיבה לירושלים, כפי שמתואר-הקרי )ישוב( על גרסתל

 27ירושלם" )שם, כג(.

אינו מתמצה בשיבה למקום מגוריו המקורי של היוצא לדרך, כי אם  השיבה מרכיבניתן להניח כי 

גם לכך יאתו לדרך. שקדם ליצבשיבה לביתו ולמשפחתו, או במילים אחרות: בשיבה מלאה למצבו 

 28"וישק המלך לאבשלום" )שם, לג(. –זוכה אבשלום, כאשר הוא נקרא לבוא אל המלך ואף נאמר 

 

 כרכיב המניע את המשך העלילה: 'תפילת הדרך'

הגיע כי אם , כפי שמקובל ,בשעת בריחתו קדושהאבשלום לא הגיע למקום  מהאמור עולה כי

בשלום, כפי שמתברר מתוך מכלול הסיפורים אודותיו, הכנותיו לבריחה. אכבר בשלבי למקום זה 

בתכנון המוקפד של כל מעשיו, החל מנקמתו באמנון אחיו וכלה במרידתו בדוד אביו.  מאופיין

במסגרת תכנון מוקפד זה, הוא נודר בחברון נדר להצלחת בריחתו גשורה ולשיבתו לבית אביו 

בעל חצור. לאחר שיבתו המלאה למצבו טרם ירושלימה, עוד בטרם הזמנתו את דוד ובניו לגזוז ב

לחברון ולשלם שם את  לכתבריחתו: גם ישיבתו בירושלים וגם ראיית פני המלך, הוא מבקש ל

סיפור הרצח, אולם מיקומה בטקסט  סגירת מעגל'', כלכאורה ,מתפקדת זוהליכתו  נדרו אשר נדר.

 -יה המעשיות על המרד לכותוהש - ו(-לאחר תיאורי גניבתו את "לב אנשי ישראל" )טו, א -

להתייחס אליה גם כ'יריית  ,בהכרח ,מובילות – "ואמרתם: מלך אבשלום בחברון" )שם, י(

   הפתיחה' של סיפור המרד.

להרחיב את היריעה ביחס למידת התכנון המוקדם שיש לייחס לאבשלום, שכן אף הבנה זו עשויה 

בשל עוד בטרם רציחתו את אמנון אחיו. כי אבשלום תכנן את המרד בדוד אביו מתעורר הרושם 

                                                                                                                                            
ת( וגם את הבחירה בחברון דווקא )שכן פיזית ונפשי –חברונה )שכן שינוי קבוע וכה משמעותי דורש הכנה מרובה 

סביר שיבקש לשרת במקום הפולחן המשפחתי של שבט יהודה(. בהמשך לכך, ניתן להציע כי מאותה סיבה שבשלה 

"ומורה לא יעלה על ראשו" )שם(, גם אבשלום מגדל "את שער ראשו" )יד, כו(, וזוהי אולי  –מוסיפה חנה להתחייב 

 לום נזיר עולם היה, שנאמר 'ויהי מקץ ארבעים שנה..." )בבלי, נזיר ד' ע"ב(.  "אבש -כוונתו של רבי שאומר 
27

יתכן כי גירסאות הקרי והכתיב בפסוק זה )ח( משמרות ביטוי למשחק מילים מכוון שהופיע בפסוק המקורי,   

 שם" )טו, כט(. וישבוצדוק ואביתר את ארון האלהים ירושלם,  וישב" –בדומה לתיאור המספר 
28

ניינת ההשוואה שעורך רי"ק )על פס' לב( בין מצבו של אבשלום בשעה שאינו זוכה עדיין לראות את פני המלך מע  

"עכשיו שרואין שאני כאן אצל אבא, ואינו מניחני לראות את פניו, כל אחד ואחד סבור לומר  –לבין קין בשעת גירושו 

 (.319 – 318עמ'  צירופי לשון,", וראה גם מלול )שאבא מבקש להמיתני, 'והיה כל מוצאי יהרגיני' )בר' ד', יד(
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, לצורך כביכול ,דווקא בחברון, כעילה לבקשה עתידית לשוב לשם נדרואת דר אבשלום כך נ

גוברת והולכת  שמתקדמת העלילהככל  29כדי לפתוח שם את המרד. ,בפועל ,אך תשלום הנדר

על אונס תמר הנקמה שהתחושה כי המניע העיקרי לרצח אמנון קשור לשאלת הירושה, בעוד 

  מהווה מניע משני בלבד.

 ,מלכתחילהכבר  ,הנועדש ככזו הנדר בחברוןנדירת נע מלהתייחס להשערה זו, ונמ  גם אם נפקפק ב

ליכתו של אבשלום כדי לזכות בעילה שתאפשר את פתיחת המרד שם, המציאות בפועל מוכיחה שה

רידה. ממילא מסתבר כי היא הצעד המשמעותי ביותר במעשה המ לצורך תשלום הנדר בחברון

 -הנדר, אשר שייך לכאורה לסיפור הרצח, משמש כרכיב המניע גם את הסיפור שבא בעקבותיו 

  סיפור המרד. 

 

 

  

 

                                                 
29

נראה כי המחבר מבקש להציג באירוניה עד כמה קיצונית נטייתו של אבשלום לתכנן את צעדיו העתידיים, עד   

ידו זה מכבר. רעיון זו מודגש באמצעות השימוש המקביל -שמתברר בסוף חייו כי גם מותו ואף קבורתו תוכננו על

יאור גל האבנים ביער ולתיאור מצבת היד בעמק המלך. לא רק שידע אבשלום כביכול כי ימות ללא באותם פעלים לת

יח(. הוא נערך לתסריט זה עוד 'בחיו', -בן, כי אם ידע גם כיצד ישליכו אותו בצורה מזלזלת "ביער אל הפחת" )יח, יז

 'הציב לו'. כאשר בתגובה ל'לקיחתו' הוא כבר 'לקח', ובתגובה ל'הצבה עליו' הוא כבר
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 דמיון ושוני - לד(-נג; ב, כח-)מל"א א, מט מנוסתם של אדוניהו ויואב פרק ז:

. )א, נ( מתוארת הליכתו של אדוניהו אל המזבח ואחיזתו בקרנותיו בגיחון, לאחר המלכת שלמה

 את סיפור מנוסתו של יואב "אל אהל ה'" )ב, כח(, שיידון בהמשך ,כמובן ,סיפור זה מזכיר

ד איש על רעהו להרגו "וכי יז   - המקראי בין סיפורים אלו לבין החוקמקובל לקשור  1.היחידה

יש בחוק זה כי כאשר חוקרים רבים טוענים  2בערמה, מעם מזבחי תקחנו למות" )שמ' כא, יד(,

  3ביטוי לנוהג קדום שהיה מקובל בעת העתיקה.

באופן משמעותי אינה מרחיבה ניתן ביטוי לנוהג קדום, כי בטקסטים אלו  ,טענת החוקריםאולם 

העובדה שסיפור נוהג קדום'. מאידך, ' אותו הבנתו של אף לא אתנראה שו ,את הבנתנו את הסיפור

בנוי בהתאם למרכיבים המאפיינים את  -ובמידה מסוימת גם של יואב  -מנוסתו של אדוניהו 

 הבנת הקשרים אלו. סיפורי היציאה לדרך, מעניינת ובעלת משמעות קריטית להבנת הסיפור

כי אם גם להבנה טובה יותר של המציאות  ,מובילה לא רק להבנה טובה יותר של הסיפורים

 המשתקפת בחוק. 

 

  החוק הגדרת -"וכי יזד איש על רעהו להרגו בערמה, מעם מזבחי תקחנו למות" )שמ' כא, יד( 

יפת מערכת אכ ימנציגנמלט ה ',פושע'ב :מילה אחתעהו במזיד, ובהחוק עוסק באדם ההורג את ר

במקום  מבקש למצוא מקלט במסגרת הימלטותו, הוא על מעשהו.להעניש אותו  יםמבקשה החוק

 מקום"ואשר לא צדה... ושמתי לך  –לחוק זה  דםשקהפסוק  לשוןמ המזבח או באחיזה בקרנותיו.

 נםכי יש תבררמ -ם נבין שהוא חלקו הראשון של החוק בוודאי אשם, יג(, ) אשר ינוס שמה"

 4קדוש, כשם שהמזבח קדוש. , אולי,אף הואש ניתן לקבל מקלט ב'מקום' כלשהו,שבהם מקרים 

                                                 
1
רים, אינם מאפשרים לדון באחד הסיפורים מבלי לבחון גם את משנהו. כוגן הזיקות הברורות שבין שני הסיפו  

 ( מסביר את בריחתו של יואב כחיקוי של בריחתו המוצלחת של אדוניהו.  178עמ'  מלכים א,)
2
 (.59עמ'  מלכים,( וסוויני )164עמ'  מלכים א,ראה למשל כוגן )  

3
עמ'  שמות,(. וראה קאסוטו )19עמ'  מלכים א,פריס )-( ודה171עמ'  שמות,(, סרנה )93עמ'  מלכים,כגון מונטגומרי )  

"מנהג נפוץ היה, גם במזרח וגם במערב, ומקובל גם בנוהג הישראלי )מל"א ב', כ"ח ואילך...( שמי שהיה  -( שכותב 188

ל רצח נכנס אל מקום מקודש היה ניצל מכל עונש, אף אם הרג את הנפש במזיד. התורה מבטלת מנהג זה במקרה ש

 במזיד".
4
)הנזכר  הוא המזבח"והמקום  –( 69עמ'  שמות,לגבי זהותו של ה'מקום' המצוין בפסוק, ראה דבריו של כהנא )  

( 122עמ'  ספר שמות,)סרנה  בפי"ד( שהיה אוחז בקרניו... אח"כ הפרישו ערי מקלט מיוחדות לנוס שמה רוצח בשגגה".

 252ימת מופעיה של המילה 'מקום' המתפרשים במשמעות זו )בעמ' , וכך עולה גם מרש'מקום קדוש'טוען כי זהו 

(. ניתן להניח כי פרשנותם מבוססת על הכרת הנוהג הרווח בעולם העתיק )למשל בפניקיה, סוריה, יוון 34בהערה 

פיו העניקו המקדשים חיסיון מוחלט לנמלטים אליהם, בין אם היו אשמים ובין אם חפים מפשע, וראה -ורומא(, על

שהפרשתם משקפת אולי שלב התפתחותי משני  -בריו של קאסוטו המופיעים בהערה הקודמת. לערי המקלט ד

"ואת הערים אשר תתנו  –אין ייחוס של קדושה. יחד עם זאת, הכתוב  –למקומו של המזבח, כטענתו של כהנא )שם( 
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רוצח במזיד, אין המזבח מספק הגנה. חיוני להדגיש,  - שמתואר בוסוג הלפושע מכי  החוק מחדש

      מכוח החוק. ההגנה על הפושע מתקבלתכי  מעצם הגדרת המונח 'חוק',

היציאה לדרך בכלל מקודש במהלך ם ה למקוההגע מרכיב תוכםוב ,ז'אנרהמאפייני הכרת 

שממנה התפתח  -או לפחות הספרותית  –, חיונית להבנת המסגרת המציאותית בפרט הבריחהו

הבריחה אינה עוסקת  עבר למקרה הספציפי שבו עוסק החוק, שכןרחבה הרבה מ זוהחוק. מסגרת 

 כי אם ה'גיבור' של הסיפור. ם אדם'. יתר על כן, בורח זה אינו 'סתכל אדםבפושע כי אם בדווקא 

המקום  תו והגנתו של אלוהים ולא של החוק.הבורח מגיע למקום המקודש כדי לזכות בשמיר

המקודש אינו יעד הבריחה ואינו משמש כמקום מקלט בפני עצמו, כי אם משמש כתחנת ביניים 

   5המספק לבורח הגנה אובייקטיבית. יותר בריחה למקום מרוחקהבמהלך 

  

לקרוא מתוך הכרת החוק בספר שמות, כפי שעושים  ,אכן ,וריהם של אדוניהו ויואב ישאת סיפ

. הבריחהסיפורי  מאפייניהם שלמתוך הכרת  גם, לפי הבנתנו, , אולםוהחוקרים הפרשנים

 הרבה שכן היא מאפשרת לקרוא את הסיפורים מתוך פרספקטיבה רחבה ,הסתכלות כזו חיונית

המופיע  ,'גיבור'ה ו שלדמותבין ל ,הנדון בחוק ,'פושע'בין דמות השיותר. די בהבנת הדיכוטומיה 

בסיפורי הז'אנר, כדי לעמוד על האמביוולנטיות של המחבר כלפי דמותו של שלמה, בדומה לזו 

אמביוולנטיות זו משתקפת בפער שבין הנרטיב  6.את מכלול חטיבת סיפורי מלכותוהמאפיינת 

 השזור - המצוי בין השורות - המשני הנרטיב, לבין וביבאופן חי המתאר את מלכותו ,המרכזי

  רמזים כגון: ושל מלכותו,של שלמה  קים הגורמים לנו לתהות על אופיו האמיתירמזים דב

 שבע שראשיתם בחטא כה חמור; -של דוד מנישואיו לבת הוא בנושלמה ש העובדה 

                                                                                                                                            
רי הלוויים, עשוי להצביע על ייחוס היוצר זיקה בין ערי המקלט לבין ע –ללוים, את שש ערי המקלט" )במ' לה, ו( 

 קדושה מסוימת לערים אלו. 
5
(, בהתייחסו לחוק בספר שמות, מתאר את המזבח כמקום מקלט וטוען, בהסתמך על שני 180עמ'  שמות,נות )  

. דבריו אלו אינם מסבירים את החוק כפי שעולה "Yahweh himself protects the killer"הסיפורים במלכים א, כי 

שוטו של מקרא, ונראה כי נובעים מיצירת זהות מוטעית בין החוק לבין הסיפורים. עניינו של החוק הוא ליצור מפ

הבחנה בין המקרים שבהם זכאי ההורג להגנה חוקית לבין אלו שבהם אינו זכאי. מתוך הסיפורים, לעומת זאת, ניתן 

ה'. נראה כי הבחנה זו, בין החוק לבין הסיפורים על  מבקשים את הגנתו של –ואולי גם יואב  –אכן להבין כי אדוניהו 

 כל המשתמע מכך, חיונית להבנה מדויקת יותר הן של החוק והן של הסיפורים.
6
 –( 94(, כפי שניתן לזהות מדבריה )בעמ' 212 – 74עמ'  דמויות,אמביוולנטיות זו נדונה בהרחבה במחקרה של ברוש )  

ה(קריאה החתרנית משקף את המתח בין הכתוב הגלוי לבין המשתמע בין "המתח בין הקריאה האידיאלית לבין )

השיטין. הקריאה הנכנעת לתכתיבי המספר תפרש, ששלמה מעוצב כדמות חיובית. קריאה החושפת את שהצניע 

 המספר תפרש, שבין השורות רמז המספר לחסרונותיו של שלמה ולמאפיינים שליליים של דמותו".
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 החוקית של  וזכותעל הרומזים  – "כי הוא אחי הגדול ממני" )ב, כב( - אמירתו של שלמה

  7דוד; לרשת אתאדוניהו 

 להשיב את עבדיו שברחו  רק כדיכי הוא יצא מן העיר  ו של שמעי, חרף ההדגשהתיאור הריגת

 ולא כדי לערער על מלכותו של שלמה; 

  8;שם(חתונתו של שלמה "את פרעה מלך מצרים" )ג, א( ולקיחתו את "בת פרעה" )תיאור  

 )בו" )שם, ו(;"ארבעים אלף ארות סוסים למרכ -ו תיאור "לחם שלמה" )ה, ב 

 ציון העובדה שאת "ביתו בנה שלמה שלש עשרה שנה" )ז, א(, בסמיכות לעובדה שאת בית ה' ו

 בנה רק "שבע שנים" )ו, לח(.

 תואמת את מאפייניהם של שני סיפוריהם של אדוניהו ויואב,ות המופיעה בהאמביוולנטי

  מנוגדים:הרטיבים נה

 'גיבור' אשר ממנוההוא שלמה  -המושתת על החוק בספר שמות , ב המרכזינרטילפי ה .1

במקום המזבח בהתאם לזכותם . הם מבקשים מקלט נמלטים אדוניהו ויואב ה'פושעים'

 כךיש לתלות בעובדה שיואב אינו זוכה להינצל, בניגוד לאדוניהו שזוכה לכך, את ה החוקית.

   ;להגנה מכוח החוק שר פוגעת בזכותובשפיכת "דמי חנם" )ב, לא( אשיואב מואשם 

אשר  'גיבורים'הם האדוניהו ויואב  -המושתת על מאפייני הז'אנר , המשניבעוד שלפי הנרטיב  .2

בדרך מצטייר, אשר  בעל הסמכותפני מלברוח  נוהג ה'גיבור'ש פיכ ,נמלטים מפני שלמה המלך

 שלפיובהתאם לנוהג , במסגרת מנוסתם הם נכנסים למקום המקודש כדמות שלילית. ,כלל

העובדה  את .ולבקש שמירה והגנה אלוהית להמשך מסענכנס למקום המקודש כדי הגיבור 

                                                 
7
 (.166-167עמ'  מלכים א,( וכוגן )1עמ'  מלכים,פי משפט הבכורה, מצביעים גם בנצינגר )-ימי עלעל היותו יורש לגיט  

8
"ויאהב שלמה את  –( טוען כי נישואין אלו אינם כרוכים בחטא, שהרי מיד בסמוך נאמר 43עמ'  מלכים,לייטהארט )  

שר "הטו את לבבו אחרי אלהים אחרים" ה'" )ג, ג(, בניגוד לאחרית ימיו שם מתוארת אהבתו את הנשים הנוכריות א

 –"ואת בת פרעה" )יא, א(  –)יא, ד(. פרשנות זו מושתתת מן הסתם )על אף שהוא נמנע מלציין זאת( על הבנת המילים 

(. אולם נראה כי הסמיכות שבין תיאור הנישואין לבת פרעה לתיאור 231עמ'  מלכים,כגלוסה, כפי שכותב מונטגומרי )

נועדה כדי 'לצבוע' את הנישואין באור חיובי, כי אם להדגיש את הסכנה הגלומה בנישואין לנשים  אהבתו את ה', לא

נוכריות )גם כאשר נישואין אלו לא נעשים מתוך אהבה(. המחבר מדגיש כי בשעה שנשא שלמה את בת פרעה הוא 

על הביטוי השלילי שבתיאור עדיין אהב את ה', אולם אהבתו זו הוחלפה במשך הזמן באהבתו את הנשים הנוכריות. 

( שמסתפק 273עמ'  מקרא כפשוטו ב,(. וראה אהרליך )49עמ'  ,א מלכיםהנישואין לבת פרעה מצביע גם רובינסון )

דווקא לגבי מקוריותו של הכתוב המתאר את לקיחתה של בת פרעה כאן )ג, א(, ולא לגבי זה המזכיר אותה בין שאר 

"וכל הפסוק הזה )ג, א( חשוד בעיני ביתור, מפני שאין לו כל חבור אל  –י שכותב הנשים הנוכריות בהמשך )יא, א(, כפ

נועדה  –על אף שלכאורה אין לו חיבור אל שלפניו ואל שלאחריו  –שלפניו ואל שלאחריו...". יתכן כי הופעתו כאן 

 לוכה.        לשרת את מגמתו הכללית של המחבר, להציג בצורה אמביבלנטית את תהליך עלייתו של שלמה למ
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 - שאדוניהו מתפלל כךלות ביש לת שאדוניהו זוכה להינצל, בניגוד ליואב שאינו זוכה לכך,

  9.ידי אלוהים-נענה עלמשום כך ו –"אם ימית את עבדו בחרב" )א, נא( 

 

-, פירשו את הסיפור באופן חדסיפורי הז'אנראת  ,כמובן ,הכירואשר לא  והפרשנים החוקרים

השוואתו לחוק המופיע בספר שמות. בשורות הבאות יורחב הדיון בכל אחד  לע התבססממדי ב

למרכיבים האופייניים לז'אנר ותוך הדגשת אותם רמזים דקים  והשוואת אמצעותמהסיפורים, ב

  הנרטיב המרכזי שהיא גלויה לעין כל. שמהם עולה התמונה המנוגדת לתמונת 

 

 נג(-א, מטמל"א בריחת אדוניהו ) :1ז

 תחושות ורגשות:

 להליכתם של הקרואים, כאשר מידמובילה הסיפור מנוסתו של אדוניהו מתחיל בתיאור החרדה 

את המלך  ירא"...הנה אדניהו  –י שלמה" )פס' נ(, ובהמשך מפנירא "ואדניהו  - נאמר לאחריה

יציאתו א הרגש המאפיין את מתוארת יראתו של אדוניהו, שהי ים אלופסוקב פס' נא(.שלמה" )

  כדוגמת לוט )בר' יט, ל(, הגר )שם כא, יז( ויעקב )שם לב, ז, יא(. ,של הגיבור לדרך

" )שם(, ויקם וילך" - פעולת היציאה לדרך מניע את אף ,)פס' נ( "ירא"ואדניהו  – היראהרגש 

" )יט, ג(. אדוניהו ויקם וילך 10]ויירא?[ וירא" - של אליהו ע את יציאתו לדרךמני בדומה לאופן שבו

כאשר יש דמיון מפתיע בין ציוויו  -מלך )או מלכה(  -ו של בעל הסמכות אליהו חוששים מאימתו

אשים  כי כעת מחר כה יעשון אלהים וכה יוסיפון מלאך... ותשלח איזבל" -ומעשיו בסיפור האחד 

 כי היום ...כה יעשה לי אלהים וכה יוסיף" - לציוויו ומעשיו בסיפור השני ,, ב(את נפשך..." )יט

כה ") על הדמיון בשבועתו של בעל הסמכותכה(. -ביד בניהו..." )פס' כג וישלח המלך שלמה יומת...

, )"כי היום"; "כי כעת מחר"( , במיידיות הפגיעה(.."; "כה יעשון אלהים..."יעשה לי אלהים.

שבו מתעורר , מתווסף הדמיון באופן )"וישלח המלך"; "ותשלח איזבל"( ליח לביצועובמינוי הש

בשני הסיפורים, מתעוררת בעקבות דבריו של חמתו של בעל הסמכות,  כעסו של בעל הסמכות.

                                                 
9
( שדן בהרחבה בדעות החוקרים בהתייחס להערכת דמותם של אדוניהו ושלמה 78 – 67עמ'  שלמה,וראה זלבסקי )  

"יש הסבורים כי המספר שייך לנאמני  –( 67בעיני המספר. על מגוון דעות זה, ניתן לעמוד כבר בראשית דבריו )בעמ' 

היפך... פייגין סבור כי הוא 'נויטראלי ומצדיק גם את אדוניהו וגם את שלמה ולמתנגדיו של אדוניהו, ויש הסבורים ל

 שלמה' ואילו וירתויין סבור כי המספר אינו נוטה חיבה לאף אחד מן האחים...". 
10

ומספר כתבי יד של המסורה, וראה ניתוח הפסוק במסגרת היחידה הבאה העוסקת בסיפור  'כגרסת תה"ש, הפש  

 אליהו. 
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קרוב משפחה שעומד בצילו של בעל הסמכות, לאחר סיטואציה של 'חיבור' בין קרוב המשפחה 

 לבין הדמות המאוימת:

 אחאב לאיזבל מספר יד לאחר מכן ור ריצתו של אליהו לפני אחאב. מ"ח מסתיים בתיאפרק י

  , וזו שולחת להורגו;על מעשיו של אליהו

  מספרת לשלמה על היא לאחר מכן יד מ. בת שבעבין ה'חיבור' בין אדוניהו לגם כאן מתואר

  11בקשתו של אדוניהו, וזה שולח להורגו.

 

 הגעת הגיבור למקום מקודש:

"ויחזק בקרנות המזבח"  - מתוארת הגעתו למקום מקודש לדרךשל אדוניהו יציאתו ר תיאור לאח

תחנת ביניים בדרך כ ,שמא ,המזבח משמש כיעד בריחתו הסופי אוכאשר לא נאמר האם  -)פס' נ( 

ליעד מרוחק יותר. מסיפור מנוסתו של יואב, שיידון להלן, ניתן ללמוד כי אחיזת קרנות המזבח 

 מזבח נועדה לשמשכי הגעתו ל הסיקל ,אולי ,חה את שלומו של הבורח. מעובדה זו ניתןאינה מבטי

  12ביאו אליו.להלהורידו ושולח שליחים ו שלמה שומע על חנייתו שם,ים בלבד. כתחנת ביני

 

 מונחים לשוניים שכיחים:

בח" לאמר... והנה אחז בקרנות המז ויגד לשלמה" -הביטוי המשמש לשמיעתו של בעל הסמכות 

 גון: , כנוספיםנמצא בסיפורי בריחה  - פס' יא()

 ביום השלישי כי ברח יעקב" )בר' לא, כב(;  ויגד ללבן" -בסיפור בריחת יעקב מחרן נאמר  .א

 כי ברח העם" )שמ' יד, ה(;  ויגד למלך מצרים" -בריחתם של בני ישראל ממצרים  בסיפור .ב

יואב אל אהל ה' והנה אצל המזבח" )ב, כי נס  ויגד למלך שלמה" - בסיפור בריחתו של יואבו .ג

 כט(. 

                                                 
11

ו לאליהו, כמו גם הקבלת שלמה לאיזבל, מעמיקה את אי הבהירות המכוונת בהתייחס לשאלה הקבלת אדוניה  

 האם שלמה הוא ה'גיבור' ואדוניהו ה'פושע' או שמא להיפך? -שהועלתה בראשית הדיון 
12

האופן שבו מתוארת הליכתו של אדוניהו, בנפרד מתיאור הקרואים אשר הולכים "איש לדרכו" )פס' מט(, מהווה   

פריס -, המקדים את הגעתו של הגיבור למקום המקודש. וראה דהטוי מסוים למוטיב היפרדותו של הגיבור ממלוויובי

( שעומד על הניגוד הקיצוני שבין בדידותו של אדוניהו בשעה זו, לבין היותו מוקף באנשים )ובבעלי 20עמ'  מלכים א,)

המלך ם ויזבח שור ומריא וצאן לרב, ויקרא לכל בני "כי ירד היו –חיים( בשעת המלכתו, כפי שמתאר נתן הנביא 

ולשרי הצבא ולאביתר הכהן, והנם אכלים ושתים לפניו" )א, כה(. יש להדגיש כי זהו אינו ביטוי מוחלט למוטיב 

ההיפרדות, שכן זהו קודם כל ביטוי לפעולת ההליכה, שהיא המרכיב הבסיסי ביותר להגדרת הסיפור כסיפור יציאה 

שאדוניהו יוצא לדרכו לבדו, אין צורך לתאר את היפרדותו ממלוויו, כפי שזו אינה מתוארת בבריחתם לדרך. מאחר 

 .   65הערה  66דוגמת הגר ויעקב, וראה דיון בעניין בעמ' של גיבורים אחרים כ
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 ,במקום חנייתוו להשגתלרדיפת הבורח ומובילה , האלה בארבעת הסיפורים ,שמיעת בעל הסמכות

 ש:ודקמשהוא מקום 

 ויעקב תקע את, וישג לבן את יעקב" -שמיעתו של לבן מובילה לרדיפתו, המסתיימת בתיאור  .א

להיות מקום נהפך  את אוהלו,יעקב שבו תקע  בהר" )בר' לא, כה(. מקום המפגש,אהלו 

 נד(; -, מהשםויזבח יעקב זבח בהר" ) "ויקח יעקב אבן וירימה מצבה... - כמתואר מקודש

הים... על  וישיגו אותם חנים על" -שמיעתו של פרעה מובילה לרדיפתו, המסתיימת בתיאור  .ב

"על פי החירת לפני  -קודש מקום מ הוא חנייההמקום פי החירת לפני בעל צפן" )שמ' יד, ט(. 

  13(;שםבעל צפן" )

לתופסו בשעת אחיזתו "בקרנות המזבח" )פס'  םשליחי שמיעתו של שלמה מובילה לשליחת .ג

 ; כמובן נא(, שהוא מקום קדוש

לפגוע בו בשעה שהוא  (בניהו בן יהוידעשמיעתו של שלמה מובילה לשליחת שליח ) ,ושוב .ד

 (.כט)ב,  "אצל המזבח"

 

מופיע  ועצירתו בדרכו, לעתים במקום קדוש, בעל הסמכות על בריחת הגיבורשמיעת  מוטיב

 בסיפורי בריחה נוספים, כגון: 

נמצאו חמשת  ויגד ליהושע לאמר" - במנוסתם של חמשת מלכי האמורי למערה במקדה נאמר .א

שאין להתייחס למערה זו כמקום קדוש,  נראההמלכים נחבאים במערה במקדה" )יהו' י, יז(. 

"וישמו אבנים גדלות על פי  - ל פי כן ניתנת משמעות היסטורית למקום, כמתוארואף ע

 )שם, כז(;  עד עצם היום הזה"המערה 

הנה דוד בנוית ]בניות[ ברמה"  ויגד לשאול לאמר" - בבריחתו של דוד לשמואל הרמתה נאמר .ב

 )שמ"א יט, יט(; 

"ראיתי את בן  - מספר לו לאחר בריחתו של דוד למקדש נוב, שאול שומע על הבריחה ודואג .ג

"בבוא  - בלשון מחבר מזמור נ"ב בתהליםכב, ט(, ו שםמלך בן אחיטוב" )ישי בא נבה אל אחי

  " )פס' ב(;ויגד לשאולדואג האדמי 

                                                 
13

ו... "וכנראה נקרא אותו מגדל על שם מקדש של בעל צפון שהיה סמוך ל –( 110עמ'  שמות,כפי שכותב קאסוטו )  

נוכח אותו המקדש תחנו". חנייתם של בני ישראל במקום מקודש למצרים מזכירה את התרפים, המקודשים ללבן, 

ידי רחל לצרכי שמירה והגנה בדרך. יחד עם זאת, קשה להסיק מתיאור החנייה שם על קדושתו של -הנלקחים על

 נו לפני פי החירת בין מגדל ובין הים..." )שמ' יד, ב(."וישבו ויח –פי צו ה' -המקום לבני ישראל, שכן חנייה זו נעשית על
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 כי ברח דוד גת" )שמ"א כז, ד(. ויגד לשאול" –ובבריחתו של דוד אל ארץ פלשתים נאמר  .ד

 לראותה כמקום מקודש. מעלה,לצע, הוש בגבעת החכילה דוד עוצר במהלך בריחה זו

זה מופיע רק בסיפורים בהם הבריחה היא מאימת בעל סמכות המבקש לרדוף אחרי  וטיבמובן שמ

 הבורח, ולא בסיפורים כדוגמת בריחתו של לוט מסדום. 

 

 תוכן התפילה ומרכיביה:

י כיום ישבע ל :"לאמר -מתוארת אמירתו שם  ור הגעתו של אדוניהו למקום המזבחתיאלאחר 

מן מופנית לשליחי המלך, נראה כי אמירה זו המלך שלמה אם ימית את עבדו בחרב" )פס' נא(. 

 אופן תיאור פעולותיו יחד עם זאת,לאחר הגעתם אליו ובקשתם ממנו לרדת מעל המזבח.  ,הסתם

 –אחיזתו בקרנות המזבח ואמירתו  -פעולותיו  להוביל להבנה אחרת: ,אולי ,עשוי של אדוניהו

 – על מנת וארות כפעולות הנעשות ברצף אחד, אשר ממנו עולה כי הוא "אחז בקרנות המזבח"מת

 ששתיהן מתחזק לאור העובדה -האחיזה והאמירה  -לאמר...". הקשר בין שתי הפעולות "

אם כך, לשאול: למי יש,  על בריחתו ושולח שליחים להורידו. מתרחשות לפני ששלמה שומע

  הו?מופנית אמירתו של אדוני

 אותההבין ראות את אמירתו ככזו המופנית לאלוהים, וממילא לל אנו מבקשיםלאור זאת, 

ילה זו מורכבת מגוף תפ 14במסגרת משא ומתן עם שליחי המלך. תכתפילה, ולא כאמירה הנאמר

ויאמר " -, כגון בצורת איחול, שהיא צורה המאפיינת תפילות רבות מופיעבלבד, אשר  הבקשה

איש על העדה" )במ' כז,  ...לו ישמעאל יחיה לפניך" )בר' יז, יח(; "יפקד ה'ם: אברהם אל האלהי

טז(; "וה' ישיב לאיש את צדקתו" )שמ"א כז, כג(; "והשבני והראני אתו ואת נוהו" )שמ"ב טו, 

  כה(; "והשיב ה' לי טובה תחת קללתו" )שם טז, יב(.

צורות התפילה המופיע ב לה' הפנייפרשנות זו טמון בחסרונו של מרכיב הבהמהותי הקושי 

לה' נועדה ליצירת תחושת  פנייהה כי ניתן להניחיחד עם זאת,  איחול.הובכלל זה בצורת השונות, 

 אחיזת קרנות המזבח, המתוארת כהקדמה לתפילה, ברור כי 15"מגע עם האל" כלשונו של גרינברג.

 ת הפנייה המילולית לאל.מייתרת, אולי, אממילא אף היא תחושת קירבה ומגע עם האל ו יוצרת

 

 

 

                                                 
14

 (.25עמ'  מלכיםכך טוען גם קייל )  
15

 (.900טור  תפלה,גרינברג )  
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 שמירה כללית או קונקרטית:

האורבות  פיותפילות הדרך' אינן בעלות נוסח או תוכן קבוע, אלא מותאמות לסכנות הספצית'

ידאג לכך  פיה-בקשה קונקרטית מאד, על מבקש אדוניהו מאלוהים זה. במקרה לגיבור הסיפור

 ששלמה ישבע כי לא ימית אותו. 

 

 :התגשמות התפילה

אף על פי כן,  ו, כפי שניתן לראות בסיפור יואב.להישבע שבועה מעין ז ,כמובן ,שלמה אינו מחויב

"אם יהיה לבן חיל לא יפל משערתו ארצה"  -או נשבע  - תפילתו של אדוניהו נענית ושלמה אומר

גם  ,("לך לביתך" )פס' נג - שלמה אמירתו שלב ,מופיע הצלתובנוסף להיענותו בעניין  16)פס' נב(.

 גם ירושת הבית והאדמה.  תהשיבה, שממנה נגזר מרכיבביטוי ל

השונמית "ויתן לי את אבישג  - העלילה בהמשך את בקשתו של אדוניהושבהמשך לטענה זו, יתכן, 

 המתבטא לעתים בלקיחת אישה, כפיהזרע,  ברכת מרכיבכביטוי ליש לראות לאשה" )ב, יז( 

 "ותקח לו אמו אשה מארץ מצרים" )בר' כא, כא(.  - גירושה של הגר סיפור שמסתיים למשל

כי הוא אינו מבין באופן הזה את מהות בקשתו של  ,לכאורה ,מתגובתו החריפה של שלמה עולה

אדוניהו, אלא רואה בה ביטוי לשאיפתו לשוב ולמלוך. אולם בהחלט מסתבר כי מחבר הסיפור 

העומד מאחורי הריגתו של אדוניהו,  להציג את שלמה באור שלילי ביחס למניע ,במכוון ,מבקש

כפי שנראה שמבקש לעשות גם בסיפור הריגתו של שמעי. בסיפור הריגת שמעי המחבר עושה זאת 

"ויברחו שני עבדים  -של סיבת יציאתו של שמעי מן העיר  באמצעות הדגשה חוזרת ונשנית

; "ויבא את עבדיו מגת" לשמעי" )ב, לט(; "...הנה עבדיך בגת" )שם(; "לבקש את עבדיו" )שם, מ(

שלמה, אינה נובעת מטעמים  ידי-על ,להדגיש כי הריגתו העבדים נועדה )שם(. החזרה על סיפור

המחבר  בסיפור שלנו,תו. וכשמעי למרוד בשלמה או לערער על מלשאיפתו של  דוגמתכ מוצדקים

 אישהיחת לק –קבוע ואופייני לז'אנר  ביטוימציג את שלמה באור שלילי באמצעות שימוש ב

המכיר את  ,מה שמוביל את הקורא –זרע ולהמשכיות ברכת ל כפעולה הנעשית במסגרת הציפייה

. לחלוטין כבקשה לגיטימית ,לקחת את אבישג לאישה :להבין את בקשתו של אדוניהו ,הז'אנר

 17שלמה משתמש בבקשה זו כעילה, שאינה מוצדקת בעיני המחבר, להריגת אדוניהו.

                                                 
16

"וסתם הכתוב ולא פרש, אם נשבע לו שלמה, או שאמר לעבדיו שישכנעו את אדניהו  –עמ' כו( כותב  מלכים א,קיל )  

 ( טוען כי שלמה אינו מתכווין להשבע בעניין זה.379עמ'  ,Iשמואל לבוא אל המלך". פוקלמן )

17
מניעיו האמיתיים של אדוניהו, שמהם נגזרים, באופן ישיר, גם מניעיו האמיתיים של  בהבנת החוקרים נחלקים  

(, 12עמ'  מלכים,שלמה: מרביתם סבורים כי בקשתו של אדוניהו משקפת את שאיפתו למלוכה, כך למשל בנצינגר )

(; בעוד שמיעוטם סבורים כי 190עמ'  היסטוריה,( וברייט )16עמ'  מלכים א,(, בארנס )121עמ'  ,מלכים אלומבי )



 261 

 ב היוצר תפנית בסיפור:כרכי 'תפילת הדרך'

, מתרחשת באמצעות תפילתו של אדוניהו. ראשיתו הז'אנרבסיפור זה, כמקובל בסיפורי התפנית 

"ויחרדו" )פס' מט(; "ואדניהו  -מפני עתידם ה של אדוניהו וקרואיו של הסיפור בתיאורי החרד

זה בקרנות המזבח ירא" )פס' נ(; "הנה אדניהו ירא" )פס' נא(. חרדה זו מובילה למנוסה, לאחי

, מצופהבניגוד למסלול השלילי השלמה, ולתפילה. בנקודה זו מתרחשת התפנית בסיפור כאשר 

  "אם יהיה לבן חיל לא יפל משערתו ארצה" )פס' נב(. - תחייבמ

 

 לד(-ב, כחמל"א בריחת יואב ) :2ז

בנת הסיפורים הסמיכות שבין סיפור זה לבין הסיפור המתאר את בריחתו של אדוניהו, הובילה לה

הצלתו של אדוניהו בניגוד להריגתו  –הסיפורים שני באופן זהה. את ההבדל המהותי ביותר שבין 

"וכי יזד איש על רעהו להרגו בערמה, מעם מזבחי  - מקובל להסביר בהתבסס על הציווי –של יואב 

במזיד, ובשל תקחנו למות" )שמ' כא, יד(. מציווי זה משתמע כי המזבח אינו מספק הגנה לרוצח 

בים ממנו ויהרגם בחרב" קים וט  כך מתאר שלמה את אשמתו של יואב "אשר פגע בשני אנשים צד  

 )פס' לב(.

, ניתן ככאלה המושתתים על החוק בספר שמותלמעלה נטען כי במקביל לקריאת שני הסיפורים 

הזה  קריאתם באופן גיבור מפני בעל הסמכות.דמות הלקרוא אותם גם כסיפורי בריחה של 

בז'אנר  ,הבסיסיים ביותר ,שכן אחד המאפיינים תי הקיים ביניהםעל ההבדל המהו ,ידמ ,מצביעה

ההיענות האלוהית לבקשתו של היוצא לדרך המתבטאת בדאגה לשמירתו ולהצלתו. מאפיין  הינו

להתייחס  מתבקשאך אינו מתקיים בסיפור יואב. לאור זאת,  ,זה מתקיים בסיפור אדוניהו

כסיפור השייך לז'אנר. יתר על כן, בניגוד לסיפור יותר מאשר לסיפור יואב,  ,וניהולסיפור אד

פי -דאי בגרסתו עלובו –מוטיבים המאפיינים את הז'אנר, בסיפור יואב מכיל כמה אדוניהו ה

 וי מועט לקיומם של מוטיבים אלו. ישנו ביט -נוה"מ 

 

                                                                                                                                            
(, 243עמ'  המדבר,בקשתו משקפת את אהבתו את אבישג ואת שאיפתו התמימה לקחתה לאישה, כך למשל אורבך )

מתוך הכתובים, כפי שטוען בצדק  יש לציין כי .(42 – 41עמ'  מלכים א,רובינסון )ו (47עמ'  ואין משתמשין,אהוביה )

לגבי זהות מניעיו האמיתיים של אדוניהו. יתר על כן, נראה כי החיפוש לא ניתן להכריע  ,(92עמ'  מלכים,מונטגומרי )

אחר מניעיו האמיתיים כביכול של אדוניהו הוא חיפוש מוטעה, שכן חיפוש זה עוסק בשאלה המציאותית: מה עבר 

יקש את אבישג? במקום לעסוק בשאלה הספרותית: מה ביקש המחבר לומר באופן שבו בראשו של אדוניהו בשעה שב

הוא שם בפיו של אדוניהו את בקשתו לשאת את אבישג? התייחסות כזו, אינה יכולה להתעלם מהעובדה שסוגיית 

ת את הנישואין משקפת מוטיב ספרותי בסיסי בסיפורי הז'אנר. בהתאם לכך, ברור כי בקשתו של אדוניהו תואמ

מאפייני הז'אנר ואת שאיפתו )הלגיטימית( להתגשמות תפילתו, וממילא מתברר כי הפגיעה בו אינה מוצדקת וכי היא 

 מהווה ביטוי נוסף למגמתו של המחבר להשחיר את דמותו של שלמה. 
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 : הבאות צורותהת משתי יואב באחמנוסתו של להתייחס לסיפור  ניתןלאור האמור, 

בשל העובדה שיואב מואשם המבקש מקלט במקום המזבח.  'פושע'כסיפור הימלטות של  .1

  18;בשפיכת דם חינם, הוא אינו זוכה להגנתו של החוק ומומת

, וכתוצאה מכך בתפילה ומלפנות לאלוהי ,מסיבה כלשהיהנמנע,  של 'גיבור' סיפור בריחהכ .2

 19אינו נענה ומומת.

שמופיעים, מבלי להכריע בין שתי צורות ההתייחסות, את מאפייני הז'אנר ת נציג, בשורות הבאו

צגים במהופך לדרך הופעתם מקבלים ביטוי ייחודי או אף מו בכל זאת, בסיפור, כשחלקם

 20השגרתית.

 

 תחושות ורגשות:

 אי הצלתו של יואב,מ ,כאמור ,הנובע ת הסיפור ככזה השייך לז'אנרהגדרבהקיים מעבר לקושי 

למנוסתו של יואב לאוהל ה'. בסיפורי בריחה שהובילו  גורמיםסיפור זה חריג גם בהעדר ציון ה

הסמכות מבעל  של הגיבור יראתוב , לעתים קרובות,שממוקדאת המניע לבריחה נהוג לציין 

. בסיפור של הגיבור חייו , נועדה להצלתבסיפורים אלויחה, הבר המאיים על שלומו ועל חייו.

תחושותיו ואף המניע למנוסתו אינו ברור. נאמר כי יואב שומע את  יואב לא מתוארותמנוסתו של 

                                                 
18

 (.178עמ'  מלכים א,( וכוגן )110 – 109עמ'  מלכים,(, גריי )35עמ'  מלכים,כך למשל קייל )  
19

וישלח ... והנה אחז בקרנות המזבח... ויגד לשלמה" -תכן כי הדמיון הלשוני שבין תיאור בריחתו של אדוניהו י  

" )פס' כט(, וישלח שלמה. והנה אצל המזבח... ויגד למלך שלמה -לתיאור בריחתו של יואב  נג(,-" )א, נאהמלך שלמה

קיומו או העדרו של  דל זה בא לידי ביטוי בשאלתשני התיאורים. הבנועד להדגיש דווקא את ההבדל המהותי שבין 

"לאמר: ישבע לי כיום המלך שלמה אם ימית את עבדו בחרב" )פס' נב(, בעוד  –אצל אדוניהו  קייםמרכיב התפילה, ה

" יהיה לבן חיל לא יפל משערתו ארצה"ויאמר שלמה: אם  –אצל יואב. לאור זאת, גם מרכיב ההצלה  קייםשאינו 

 אצל אדוניהו ואינו קיים אצל יואב. קיים)פס' נב(, 
20

יש לציין כי לצד ההבדל המהותי שבין שני הסיפורים )מותו של יואב בניגוד להצלתו של אדוניהו( קיים הבדל גם   

יואב"  נסיואב" )פס' כח(, "...כי  וינס" –באופן הצגת פעולת היציאה לדרך: יואב בורח למזבח, כפי שמתואר פעמיים 

אל  ואנוסאל המזבח? ויאמר יואב...  נסת'...מה היה לך כי  -תה"ש שתידון להלן  גרסתיים נוספות ב)פס' כט(, ופעמ

כל הקראים אשר  ויקמו" –ה''; בעוד שאדוניהו, כמו גם אנשיו, קם והולך )יוצא לדרך( ומחזיק בקרנות המזבח 

יהו לדרך , נ(. אופן יציאתו של אדונויחזק בקרנות המזבח" )שם וילך ויקםאיש לדרכו" )א, מט(, " וילכולאדניהו 

(.  59עמ'  מלכים,לאור העובדה שהוא כלל אינו מאויים, כפי שטוען סוויני ) )הליכה ולא בריחה( עשוי להיות מוסבר

הבהירות בנוגע אי משקף ביטוי למוטיב  –על אף שדמות הגיבור אינה זהה וגם אחריתו שונה  –יתכן כי הבדל זה 

 אנו רגילים אמנם למצוא את ביטויו של מוטיב זה, במסגרת סיפור אחד )כגון בתיאור יציאתו. לאופי היציאה לדרך

של יעקב פדנה השזור לצידו של תיאור בריחתו חרנה( או במסגרת שני סיפורים העוסקים באותה דמות )כגון תיאור 

פורים העוסקים בדמויות ידי שרה גבירתה(, ולא במסגרת שני סי-בריחתה של הגר המצוי לצד תיאור גירושה על

 -, האופן שבו מצויים בסמיכות כה קרובה שני סיפורים, שאין כדוגמתם עוד במקרא, ושעניינם אחד אולםשונות. 

עשוי להצביע על הקשר שביניהם ואולי אף על  –גיבור המבקש מקלט מפני שלמה באמצעות אחיזה בקרנות המזבח 

 היותם שני מסורות של סיפור אחד. 
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מדוע שמועה זו  במפורש השמועה, מן הסתם אודות גורלם של אדוניהו ואביתר, אולם לא נאמר

 מובילה למנוסתו. 

 : מנוגדיםניתן למלא את הפער הזה באחד משני כיוונים 

, אוהל ה' לאמנוסתו אמצעות מבקש להציל את עצמו ב בשל חשש זה הואו ,יואב חושש לחייו .1

  21;כפי שמקובל בסיפורי הז'אנר וכפי שמשתקף בסיפור אדוניהו

שניתן להסיק יואב מבין כי סופו קרוב והוא מבקש לסיים את חייו באוהל ה', כפי לחילופין,  .2

 22"לא, כי פה אמות" )פס' ל(. - מאמירתובפשטות 

 

( עם "לא, כי פה אמות"להשוות את אמירתו של יואב בסיפור זה ) לטעון כי יש ,לכאורה ,ניתן

שבהם הגיבור  הז'אנר, סיפוריםסיפורי אמירותיהם ומעשיהם של גיבורים אחרים המופיעים ב

 תוך ייאוש, לסיים את חייו, כדוגמת:מבקש, אולי מ

ת "אל אראה במו - השלכתה של הגר "את הילד תחת אחד השיחם" )בר' כא, טו( ודבריה .א

 הילד" )שם, טז(; 

 "וישאל את נפשו למות" )יט, ד(;  - מצוקתו של אליהו המתבטאת בתיאור .ב

א, יב(, וכן בתיאור המופיע  יונה"שאוני והטילני אל הים" ) - ואולי אף בקשתו של יונה .ג

 "ויתעלף וישאל את נפשו למות" )שם, ד, ח(.  - בהמשך הסיפור

בסופו הגיבור, , בפרק הבא אליהו בריחתו של סיפורב יידוןאולם בסיפורים אלה ובאחרים, כפי ש

סיפור לקטגוריית את הלשייך אם כן,  ,. גם הניסיוןמה שאין כן בסיפור זה ניצלתמיד  ,של דבר

 .אינו עולה יפה -סיים את חייו וניצל בסופו של דבר סיפורי היציאה לדרך שבהם הגיבור מבקש ל

  

ר לקטגוריית סיפורי הבריחה השגרתיים שבהם הגיבור כאמור, קשה גם לשייך את הסיפו ,מאידך

גם בשל העדר תיאור תחושת הפחד של יואב  לא רק בשל אי הצלתו בפועל, אלא בורח כדי להינצל,

המופיעה מרתקת התוספת  זהבורח כדי להינצל. בעניין אכן להסיק כי הוא  ניתן היהשממנה 

'ויגד למלך שלמה כי נס יואב אל אהל ה'  –פיה יש לשחזר את הפסוק כך -לפסוק כט, על בתה"ש

                                                 
21

( שטוען כי 400עמ'  ,Iשמואל (, וכן פוקלמן )44עמ'  מלכים א,( ורובינסון )93עמ'  מלכים,משל מונטגומרי )כך ל  

אחיזתו בקרנות המזבח מבטאת את אחיזתו בחיים. לשיטתו, באחיזתו במזבח מתכוון יואב ל'התקדש', בהתאם 

  "והיה המזבח קדש קדשים, כל הנגע במזבח יקדש" )שמ' כט, לז(.  -לפסוק 
22

( טוען, בניגוד להבנה זו, כי אין להבין את אמירתו של יואב כפשוטה, כי אם כביטוי 39עמ'  מלכים א,פריס )-דה  

 להנחתו כי שלמה לא ירצה לפגוע בו במקום הקדוש.
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כי  :מה היה לך כי נסת אל המזבח? ויאמר יואב :והנה אצל המזבח, וישלח שלמה אל יואב לאמר

  23לך פגע בו'. :מפניך ואנוס אל ה'. וישלח שלמה את בניהו בן יהוידע לאמר יראתי

או של המילים "וישלח  ,"קטע זה הושמט בשל ההופעה הכפולה של המילה "וישלח ניתן להניח כי

 השני של המילים הנ"ל וממילא להשמטת ןשלמה", כפילות שהובילה את המעתיק לדלג לאזכור

מספקת הסבר מסוים  , מעבר להבהרת התחושה שהובילה למנוסתו של יואב,תוספת זו 24הקטע.

ספת זו אינה לפעולתו של שלמה, הנובעת מוידויו של יואב על המצפון הלא נקי שלו. כוגן טוען שתו

 25מזבח.אל המקדמת את הסיפור, שכן גם בלעדיה ברור לשלמה וליואב מדוע בורח יואב 

 כתוצאהאכן הופיע בטקסט המקורי ונעלם מנוה"מ להניח כי  , כאמור,קטע זה, אשר סביר

 שני עניינים:  , בניגוד לדעתו של כוגן,מחדד מובנתהפלוגרפיה מ

למנוסתו של יואב, בהתאם  תחושת היראה המובילה את ותמתאר 'מפניך כי יראתי'המילים  .1

לתחושת הגיבור בשאר סיפורי הבריחה. מתיאור זה מתברר כי יואב נס כדי להינצל ולא כדי 

 למות במקום המקודש; 

ואנוס אל ' – לתשובתו של יואב '?המזבחכי נסת אל ' – כמו כן, השוני בין שאלתו של שלמה .2

 'פושע'כ –ין את בריחתו של יואב בשני אופנים מנוגדים את טענתנו כי ניתן להב זק, מח'ה'

. שלמה מבקש להציג את מנוסתו של יואב כמנוסתו של פושע הנמלט לקרנות 'גיבור'וכ

 המזבח, בעוד יואב עונה לו כי נס כגיבור המבקש את שמירתו והגנתו של ה'. 

עה תוספת פרשנית, מצביכ ,אם קטע זה אינו מקורי, העובדה שתה"ש חש בחסרונו וביקש להוסיפו

 . שלנו ולתהיותינ מן הסתם, ,דומותשהיו  על תהיותיו של מחבר התרגום

 

  הגעת הגיבור למקום מקודש:

תו של יואב "אל אהל ה'" , שהוא המרכיב הבסיסי ביותר בז'אנר, מופיע בתיאור מנוסזה מרכיב

 )פס' כח(.

 

 

 

 

                                                 
23

 (. 97עמ'  תרגום,(. ניסוח דומה מופיע גם אצל שלי )24 – 23עמ'  מלכים,)על אתר( וברני ) BHפי תרגום  -על  

24
 .(178עמ'  מלכים א,כוגן )( ו95 – 94עמ'  מלכים,מונטגומרי ) ראה  

25
( שמביא את מגוון הדעות בהתייחס לשאלת מקוריותו 95עמ'  מלכים,(. וראה מונטגומרי )178עמ'  מלכים א,כוגן )  

 של הקטע המופיע בתה"ש.
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  התגשמות התפילה:

 ,לצד מרכיב ההגנה כי מעניין. זוכה לקבלהוממילא אינו  והיתגנה אלה ,כאמור ,יואב אינו מבקש

, אולם הז'אנרסיפורי רבים מהמופיעים ב אחריםשני מרכיבים ל הנעדר בסיפור זה, ניתן ביטוי

 ייחודי ושונה מהמקובל: ם כאןי  ביטו

  ושבו  - כי אם מקולל כמקובל, אינו מובטח )יואב( זרעו של הבורח -מרכיב הבטחת הזרע"

 לם" )פס' לג(. לעומת זאת, מובטח דווקא זרעו של הרודףלע   זרעום בראש יואב ובראש דמיה

 יהיה שלום עד עולם מעם ה'" )שם(;ולביתו ולכסאו  ולזרעו"ולדוד  - )שלמה(

 יואב אינו זוכה להינצל מפגיעתו של שלמה, ומתוך כך ברור כי גם לא יזכה -מרכיב השיבה ו 

 ,משמש זו עובדה. ציון במדבר" )פס' לד( בביתו"להיקבר  זוכה אתלשוב לביתו, ויחד עם ז

 ,תיאור קבורתו של יעקב בקבר אבותיו המופיע, בדומה ללמרכיב השיבה חלקי כביטוי ,אולי

"ואנכי אעלך גם עלה"  - הבטחת אלוהיםהמשתקף ב מרכיב השיבהלחלקי כביטוי  ,אף הוא

  26)בר' מו, ד(.

 

                                                 
26

נו פונה לאלוהים בתפילה, אינה הטענה כי יואב אינו זוכה להינצל בשל העובדה שהוא, בניגוד לאדוניהו, אי  

הכרחית כמובן וממילא מוצעת בזהירות רבה. דוגמא נוספת לסיפור בריחה המסתיים במותו של הגיבור, מופיעה 

כג(: אוריהו ירא מפני המלך יהויקים; בורח -בתיאור מנוסתו של "אוריהו בן שמעיהו מקרית היערים" )יר' כו, כ

, על אף שהוא "היה מתנבא בשם ה'... ככל דברי ירמיהו" )שם, כ(. נראה כי מותו למצרים; אינו עוצר לתפילה; ומומת

של הגיבור )בסיפורים אלו, יואב ואוריהו( איננו עונש על העדר תפילתו, אלא להיפך: כאשר הגיבור מתפלל לה' שידאג 

 לליוויו ולשמירתו, הוא זוכה להיענות ולהינצל.
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 כא(-בריחת אליהו )מל"א יט, א פרק ח:

 :למרכיבים חלוקת הפרק

 ב: מצג; -א

 : בריחת אליהו מפני איזבל;2aד-ג

 : תפילת אליהו;2bד

 : מענה ה';1ח-ה

 יח: המשך המסע והתגלות חורב;-2ח

 כא: שיבה ומשיחת אלישע. -יט

 

ארת סצנת תוראשית הפרק מבלאורך כל פרק י"ט אליהו בתנועה מתמדת ממקום למקום, כש

בקריאה ראשונה נראה כי המחבר מבקש להנגיד את ראשיתו של הפרק, שבו  1.תבריחה טיפוסי

לישע הולך אחריו כדי לשרת שבו א ,אחרי אליהו כדי לפגוע בו, עם סופו של הפרק הולכתאיזבל 

"לך  - ציווי ה'אשר מתהפך כיוון הליכתו, כתוצאה ממתרחשת כהתפנית במצבו של אליהו אותו. 

'שב'. ממעמד של 'בורח' למעמד של  :היפוך שיחד איתו משתנה גם מעמדו -וב לדרכך" )פס' טו( ש

רומזת על אינה בסופו של הפרק,  ,כי הליכתו של אלישע אחרי אליהו מסתברה אולם בקריאה שניי

הוא מורחק רק בראשית הפרק ש בעוד. אלא דווקא על המשך הרחקתו ,שיבתו של אליהו

מורחק מנבואתו בכלל,  כבר הוא אחרית הפרקבי שאליו מיועדת נבואתו, הגיאוגרפמהמקום 

הרחקה שבאה לידי ביטוי במינוי אלישע כיורשו. שיבתו של אליהו המתוארת באמצע הפרק, אינה 

  2היורש. ו שליכולה להתפרש אלא כשיבה זמנית בלבד לצורך מינוי

                                                 
1
וישב בנחל כרית"  וילךעיון במכלול הסיפורים אודות אליהו, מגלה כי ברבים מהם מתוארת הליכתו בדרך, כגון: "  

ני אחאב" )שם, מו(; "ויקם לפ וירץאליהו להראות אל אחאב" )יח, ב(; " וילךצרפתה" )שם, י(; " וילך)יז, ה(; "ויקם 

אותו אל המלך" )מל"ב  וירדמשם" )פס' יט(; "ויקם  וילךבכח האכילה ההיא" )פס' ח(; " וילךאל נפשו" )פס' ג(; " וילך

בדאגה  בא לידי ביטויאליהו ואלישע מן הגלגל" )שם ב, א(. אליהו זוכה בסיפורים אלו לליווי אלוהי, ש וילךא, טו(; "

)מפני איזבל ומלאכיה, מפני אחאב ומלאכיו,  והגנתו בנחל כרית, בצרפת, ובמדבר(; בשמירתולצרכיו הקיומיים )

ומפני אחזיה ומלאכיו(; ובהצלחתו )בהחייאת הילד, בהר הכרמל, ואולי אף בריצתו המהירה לפני אחאב(. לאור זאת, 

למוטיב הורדת הגשם והאש מן  להתייחס לנושא הדרך כמוטיב המאפיין את אליהו, בדומה להתייחסותנו נראה כי יש

ידי אחאב ואיזבל. אלו עובדים לא רק את בעל, כי -השמים. אליהו מאופיין כמובן במלחמתו באלילות, המיוצגת על

 – 11עמ'  ואלישע, ואליה"ויעש אחאב את האשרה" )טז, לג( וכפי שמדגישה ברונר ) –אם גם את אשרה, כפי שמסופר 

כי כשם שמוטיב הגשם נועד  –ו את אשרה כמי שמזוהה עם הדאגה להולכי הדרכים לאור הבנתנ -(. ניתן להציע 13

 - 518, ובייחוד עמ' 523 – 516עמ'  ישראל,פני בעל )כפי שמציין למשל פדרסן, -לבטא את עליונותו של אלוהים על

 פני אשרה. -(, כך מוטיב הדרך נועד לבטא את עליונותו של אלוהים על520
2
יט, ואילו את שאר -פני פרקים יז-של אלישע סוגרת את חטיבת סיפורי אליהו הנפרשים עלנראה כי משיחתו   

יש לראות כמקבץ  –לשמים )מל"ב ב(  העליהכרם נבות )פרק כא(, העימות עם שליחי אחזיה )מל"ב א(, ו –הסיפורים 
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נה מחלוקת בשו -לשלושה חלקים שימת לב לכיווני ההליכה של אליהו מובילה לחלוקת הפרק 

כשהעתקת תיאורי פעולת ההליכה מאליהו לאלישע בסיומו  -למעלה  הפרק לנושאים כפי שהובא

 של הפרק, נועד לרמוז על העברת שרביט הנבואה מהרב לתלמידו: 

באר שבע" )פס'  ויבא ...וילך"ויקם  -דרומה( הליכה ) הרחקה גיאוגרפית יד(:-חלק ראשון )א .1

עד הר  ...וילךוישב תחת רתם" )פס' ד(; "ויקם ויאכל וישתה  ויבא במדבר... הלךא ג(; "והו

 ט(;-שם אל המערה" )פס' ח ויבא האלהים חרב.

 וילך" )פס' טו(; "ובאת לדרכך... לך שוב" - צפונה(הליכה ) שיבה גיאוגרפית יט(:-חלק שני )טו .2

 " )פס' יט(;ויעבר אליהו אליו משם...

 - לא לאליהו(כבר )פעולת ההליכה מיוחסת לאלישע ו הרחקה מהותית כא(:-י )כחלק שליש .3

כא(; -" )פס' כמאחריווישב  ...לך שוב" )שם(; "ואלכה אחריךאליהו" )פס' כ(; " וירץ אחרי"

  3אליהו" )פס' כא(. וילך אחרי"ויקם 

 

" ך שבל" - ידי ה'-גם משה, בדומה לאליהו, בורח מפני פרעה ומצבו משתנה כאשר הוא מצווה על

רחשת עוד בטרם החלה דרכו אולם זהו דמיון צורני בלבד, שכן בריחתו של משה מת 4)שמ' ד, יט(.

בשיבתו הגיאוגרפית מתבטאת גם שיבתו ההנהגתית והנבואית. בריחתו של  ,ובשל כך הנבואית

כך, זו שהובילה את כל -מתרחשת לאחר שליחותו הנבואית המשמעותית כל ,לעומת זאת ,אליהו

בין שמהותי ההבדל הה' הוא האלהים" )יח, לט(.  ,"ה' הוא האלהים - יפול על פניהם ולומרהעם ל

היוצאת מפיו של הגיבור  השל תפיל ,או אי הופעתה ,שני הנביאים משתקף גם באמצעות הופעתה

 בשעת בריחתו:

                                                                                                                                            
והלאה(,  189עמ'  רי נביאים,סיפושל סיפורים ששולבו במסגרת פעולת העריכה. דיון בסוגיה ניתן למצוא אצל סימון )

למשיחת חזאל גם את הציוויים שכמו כן, יתכן . (3, ובהערה 457עמ'  מלכים א,כוגן )ו (366עמ'  מלכים,גריי )וראה גם 

(, 315 – 314עמ'  מלכים,רבים, וראה למשל מונטגומרי )כפי שטוענים  כהעברה מסיפורי אלישעיש לראות ויהוא, 

 (.334עמ'  מלכים,( ויונס )222 – 221עמ'  מלכים א,רובינסון )
3
( מחלק אף הוא את הפרק בהתבסס על תיאורי הליכתו של אליהו, אולם לשיטתו 127 – 125עמ'  מלכים,נלסון )  

 –יח(; לאלישע -מינוי מחודש )ט –ח(; לחורב -שקיעה )ד –ג(; למדבר -בריחה )א –ישנם ארבעה חלקים: לבאר שבע 

 כא(. -ציות )יט
4
( וסברן 194 – 191עמ'  מיתוסים,ידי קרוס )-עמדו על ההקבלות שבין משה לאליהו. דיון נרחב בעניין מובא עלרבים   

(, אמית 86ובהפניות המובאות אצלו בהערה  172 – 171עמ'  עיצוב,ואילך(, וראה גם גרינשטיין ) 207עמ'  התגלות,)

(, וכן לייטהארט 457 – 456עמ'  מלכים א,( וכוגן )236 – 235עמ'  מלכים,(, ברוגמן )180עמ'  מלכים א,)אצל גרסיאל, 

(. באופן דומה, מקובל למצוא הקבלות 141( המשווה במסגרת זו גם את פרעה לאחאב )בעמ' 144 – 141עמ'  מלכים,)

 בין אליהו לבין הגר, יעקב, פנחס, יונה, ירמיהו ואלישע כמובן. כמו כן, רבים מזהים הקבלות בין אליהו לישו, כפי

 (.314עמ'  מלכים,(, ואף למוחמד כפי שמבהיר מונטגומרי )365עמ'  מלכים,שמציג למשל גריי )
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  'משה בורח מפני פרעה בטרם החלה דרכו הנבואית, בשלב שבו עדיין אינו מכיר כלל את ה

  וע אינו פונה אליו בשום דרך שהיא;מילא ברור לגמרי מדומ

 רב  - בורח לאחר שהחלה דרכו הנבואית, ולכן במנוסתו פונה לה' בתפילה, אליהו, לעומתו"

 עתה ה' קח נפשי כי לא טוב אנכי מאבתי" )פס' ד(. 

 לתתפי'בשעת בריחה, מובילים אותנו להגדרתה כ ; ומועד אמירתה:תפילת בקשה סוג התפילה:

לאחר הגדרתה העקרונית של התפילה, את מאפייני הסצנה ואת מרכיבי עלינו לבחון,  .'הדרך

סיפורי מסגרת ב להשוותם למקביליהם ביתר הסיפורים, ובייחוד לאלו המופיעיםהתפילה ו

 .בריחה

 

, כפי ופעות חוזרות של רכיבים ומוטיביםה, מאופיין ביח(-י החטיבה )יזקשאר פרזה, כמו גם  פרק

  חזרתיות זו:במסגרת מופיע פעמיים  מסעהיציאה ל מרכיביודגם בהמשך הדיון. גם ש

 (;1ח –אל המדבר )פס' א  –הבריחה "דרך יום" )פס' ד( מסע סיפור  .1

 כא(. – 2עד הר האלוהים )פס' ח -דרך "ארבעים יום וארבעים לילה" )פס' ח(  מסעוסיפור ה .2

סיפור  :aחאם לשני סיפורי המסעות הנ"ל: בהת, הדיון בו על מנת להקל אתק את הפרק, נחל

 5.אל הר האלוהים מסעו של אליהוסיפור  :bח; בריחת אליהו המדברה

  

 (1ח-סיפור בריחת אליהו המדברה )א :aח

 למרכיבים: חלוקת הסיפור

 מצג; ב: -א

 : בריחת אליהו מפני איזבל;2aד-ג

 : תפילת אליהו;2bד

 : מענה ה';1ח-ה

 : המשך המסע[.2]ח

 

 

                                                 
5
יש לציין כי חלוקה זו, אף שנעשית לצרכים מתודולוגיים, תואמת את גישתם של חוקרים רבים המייחסים כל אחד   

 – 452עמ'  מלכים,( וכוגן )196עמ'  ים,מלכ(, פריץ )329עמ'  מלכים,ונז )'משני הסיפורים למסורת שונה, וראה למשל ג

453.) 
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 (2aד -חת אליהו מפני איזבל )גברי

 תחושות ורגשות:

"וירא" )פס' ג(, הפותחת את תיאור יציאתו לדרך של אליהו, יש לקרוא 'ויירא'  נראה שאת המילה

 מאיומיה ,בוודאי ,תנובע יראה זו 6ובמספר כתבי יד של המסורה. 'פשכפי שמופיע בתה"ש, ב

 הניתן ב אולם חד מהם" )פס' ב(ך כנפש אם את נפש"כי כעת מחר אשי - של איזבל הקונקרטיים

  .המאפיין את היוצא לדרך לרגש היראה ספרותי ביטוי גם

 

 אי בהירות בנוגע לאופי היציאה לדרך:

הפותחת את סצנת היציאה לדרך: 'ויירא' כגרסת  ,לאופן קריאתה של המילה הראשונה

דרך שבה אנו מסתכלים על התרגומים או "וירא" )פס' ג( כגרסת נוה"מ, יש השפעה מכרעת על ה

אליהו. לפי גרסת התרגומים אליהו בורח מהמקום בשל חששו המיידי לחייו, בעוד עזיבתו של 

לקום ולצאת לדרך.  -לפי גרסת נוה"מ אליהו רואה את מצב העניינים ומחליט לעשות מעשה ש

איום  ,חייונעדרת תחושת הבהילות המאפיינת בריחה מפני איום כה מוחשי על  זו ביציאה לדרך

העדר תחושת הבהילות מתקבל לא רק  7" )פס' ב(.מחר"כעת  - איזבל אמירתה שלמשתקף בה

"ויקם וילך"  -מהתיאורים הסתמיים המופיעים בהמשך מסעו כי אם גם  ,מהמילה "וירא" )פס' ג(

   8וילך" )פס' ח(. "ויקם... -ושוב "והוא הלך" )פס' ד(;  ;)שם(

                                                 
6
וכן בתרגומים (, 449עמ'  מלכים א,כוגן )( ו329עמ'  מלכים,ונז )', ג(312עמ'  מלכים,מונטגומרי )ראה למשל    

סיפורי ט"ו ושמ"א כג, טו. סימון )-, והשווה גם שמ' ב, י"ד"was afraid" –( שמתרגמים  RSV, NEBלאנגלית )

אשר אמור היה להופיע לאחר  –ישיר או עקיף  –( מחזק טענה זו, באמצעות העדרו של מושא 250 - 249עמ'  נביאים,

 כי טוב העץ למאכל..."ותרא האשה  –המילה "וירא", לצורך הבהרת הדבר שאותו אליהו הבין או שנתברר לו, כגון 

 ותקח מפריו ותאכל" )בר' ג, ו(. 
7
ן כי שליחת המלאך לאיים על אליהו, מלמדת אותו כי איזבל אינה מבקשת ( טוע451 – 450עמ'  מלכים א,כוגן )  

 שליחת המלאך היא פיה-הצעתו של סקינר, על. בהמשך לכך הוא מצטט את בלבד באמת לפגוע בו כי אם להרחיקו

 הר הכרמל. במעמד ה, לאחר ' של איזבל לפגוע באליהוחוסר יכולתהכרזה על 'ה למעשה
8
( מניח כי סיפור מסעו של אליהו להר חורב, משקף מסורת שקדמה לתיאור הבריחה מפני 196עמ'  מלכים,פריץ )  

איזבל. לפי הבנתו, רק בשלב מאוחר יותר שולבה מסורת זו, עם תיאור הקונפליקט עם איזבל המשתקף בסיפור 

כי אם כמי שיוצא ( סבור כי אליהו לחלוטין אינו מתואר כמי שבורח, 120עמ'  מלכים,הבריחה מפניה. לייטהארט )

-באופן יזום למסע בעל יעד מוגדר, שהוא: ההר שבו כרת ה' לראשונה ברית עם ישראל. דברים ברוח זו הוצגו כבר על

לבין תיאור  1ג-( שהצביע על ההבדלים שבין תיאור הבריחה הבהולה המופיע בפסוקים א329עמ'  מלכים,ונז )'ידי ג

ה: בתיאור הראשון אליהו בורח לבדו, בעוד שבתיאור השני נערו עמו; והלא 2היציאה הנינוחה המופיע בפסוקים ג

בתיאור הראשון הוא בורח על נפשו, בעוד שבתיאור השני הוא מבקש מה' שיקח את נפשו. לאור הבדלים אלו, הציע 

 ונז לחלק את הקטע לשתי מסורות בלתי תלויות שאוחדו בשלב משני. לפי הבנתנו, הבדלים אלו אינם משקפים'ג

כך את סיפורי הז'אנר. יש לציין כי האוזר -מסורות שונות, כי אם מהווים ביטוי למוטיב אי הבהירות המאפיין כל

ג( תיאור בריחה -(, בניגוד להבנתנו, מזהה בסצנת הפתיחה )פס' א63 – 62עמ'  ,לחורב כרמלמ)אצל האוזר וגרגורי, 

 בהולה וחסרת התמהמהויות.
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 היציאה לדרך: בריחה או יציאה יזומה, שב ומופיע בסיפורי יציאהחוסר בהירות בנוגע לאופי 

  שמודגם לאורך העבודה.לדרך רבים כפי 

יכתו "עד הר בהל יהו מלווה אותנו גם בהמשך הסיפור,חוסר הבהירות לגבי אופן יציאתו של אל

סכנה ן  מפני איזבל, שכ למנוסתו ישיר המשךלהליכתו זו כ ניתן להתייחס האלהים חרב" )פס' ח(:

 להליכתו באר שבע; לחילופין, ניתן להתייחסלקרוב "דרך יום" )פס' ד( היותו של ב זו טרם חלפה

 .  , שנועד להביאו למקום ההתגלות למשה וכריתת הברית הראשונה עם ישראלנפרדזה כמסע 

 

 הגעת הגיבור למקום מקודש:

 ת מנוסתו ונכנס למקום קדושעוצר היוצא לדרך א , כפי שהודגם לאורך העבודה,בסיפורים רבים

 את גםנראה כי להתרחק מגורם הסכנה במהירות האפשרית.  ההגיונית לשאיפתו ,, לכאורהבניגוד

, יש לראות כעצירה המנוגדת להגיון באר שבע "אשר ליהודה" )פס' ג(ב ,של אליהו עצירתו

במנוסתו  יךמדוע הוא ממש עשויה להשיגו,באזור זה אין ידה של איזבל  שהרי אם ,הבריחה

 - בפשטות צורמת - כפי שמנוסח , אינו נהנה מהימצאותו שםודאיבו ,על אף שהוא המדברה

 חושש נראה כי אליהו, חרף המעבר לממלכת יהודה,"וישאל את נפשו למות" )פס' ד(? ממילא 

ניתן לשער כי  ,לאור זאתהסגרתו לאיזבל ולכן ממשיך במנוסתו המדברה. אפשרות מ עדיין

 " )שם(,מדבר"ב -ומוגן יותר  כתחנת ביניים באמצע מנוסתו למקום מרוחק אר שבע,עצירתו בב

 . לעצירה במקום מקודש במסגרת מסלול הבריחה אופייני ופיעה כביטוימ

נועדו להדגיש כי עצירתו הייתה  - "אשר ליהודה" )פס' ג( - בהמשך לטענה זו, יתכן כי המילים

באר  היאבניגוד לבאר שבע 'סתם' ש וד מימי האבות,כידוע מקום קדוש ע שהיא ,בבאר שבע זו

 -למעט סצנת הבריחה  –ובשטחה  ,שבע שבממלכת הצפון, הממלכה שבה אליהו ואיזבל נמצאים

  9מתרחש הסיפור.

 

 

 

                                                 
9
"אל  –יהודה, אמורה להזכיר לקורא את דברי העידוד שמעניק שם אלוהים ליצחק יתכן כי באר שבע שבממלכת   

"אל תירא" )שם מו, ג(, בדומה להופעתם של ביטויים נוספים הרומזים אולי לסיפור  –תירא" )בר' כו, כד( וליעקב 

שתיו" )פס' ו(; אחר העוסק בהתגלות האלוהית ליעקב בשעת היותו בדרך, ביטויים כגון: "וישכב" )פס' ה(; "מרא

( עורך הקבלה בין הליכתו של אליהו במדבר הסמוך לבאר שבע ובין הליכתה 22עמ'  אליהו,"וילן שם" )פס' ט(. גונקל )

ואולי אף אברהם אשר קורא "שם בשם ה' אל  –של הגר "במדבר באר שבע" )בר' כא, יד(. גם היא, כמו יצחק ויעקב 

( טוען כי באר שבע שימשה כנקודת 197 – 196עמ'  מלכים,דווקא שם. פריץ ) זוכה להתגלות אלוהית –עולם" )שם, לג( 

 היציאה למסעות למדבריות הדרומיים. 
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 היפרדות הגיבור ממלוויו:

פרשנים וחוקרים התקשו אליהו מגיע לבאר שבע, מניח "את נערו שם" )פס' ג( וממשיך במסעו. 

   10לא הוזכר עד כה. הנערצעד זה, בייחוד לאור העובדה שעצם קיומו של בהבנת 

התפילה וההתגלות שמתרחשת מקדים את סצנת  הנערתיאור ההיפרדות מש נראה כי העובדה

המקדימה היפרדות  ,ממלוויו בעקבותיה, מובילה לזיהוי פעולה זו עם מוטיב היפרדותו של הגיבור

 כגון: מוטיב זה מופיע בסיפורים רבים, 11נת המפגש עם האלוהים בדרך.צסאת 

קורא לה "מן הים ומלאך אל משולחת לדרכה עם הילד. אשר יפור גירושה של הגר,בס .א

אולם , טו(. שם"תחת אחד השיחם" ) ת הילדמשליכה א רק לאחר שהיא השמים" )בר' כא, יז(

 אותנו המשאיר, יז( דווקא, תיאור שומע "את קול הנער" )שם ,בסיפור ייחודי זהאלוהים, 

בשעת : האם היפרדות הגר מישמעאל נועדה להשארתה לבדה בשאלה נעדרי יכולת הכרעה

 ?נועדה להשארת ישמעאל לבדו בשעה שאלוהים שומע את קולו ,שמא ,או ההתגלות אליה

 , היפרדות פיזית של לוט ממשפחתואמנם ,מתוארתלא  . שםשל לוט מסדום מנוסתובסיפור  .ב

  בהרחבה; למעלה , כפי שנדון קיומה באמצעים ספרותיים ואף על פי כן מודגשת

כב, ה(. דברים אלו נאמרים לאחר  שם"שבו לכם פה עם החמור" ) -בדברי אברהם לנעריו  .ג

"ויקח את שני נעריו אתו ואת יצחק בנו... ויקם וילך" )שם,  -תיאור יציאתם המשותפת לדרך 

אל מקום ההתגלות. סיפור העקדה  ג(, ולפני תיאור המשך דרכם של אברהם ויצחק לבדם

בראש  ,סיפור יציאה לדרך, אם כי בעל מאפיינים מעט שונים. שוני זה נובע ,בוודאי ,הוא

ש אינו משמש כאמצעי להשגת מבוקשו ודקממהעובדה שמרכיב ההגעה למקום ה ,ובראשונה

בפני של הגיבור, כגון קבלת ליווי ושמירה אלוהית להמשך הדרך, כי אם כמטרה העומדת 

ש הינו היעד הסופי של המסע, ולא רק תחנה בדרך אליו. ודקמעצמה. או ליתר דיוק, המקום ה

 המפגש עם אלוהים, היא חלקית בלבד: ותו של אברהם, המקדימה אתיש לשים לב כי היפרד

, מהעובדה שיצחק לכאורה ,מצב זה מתחייבנפרד מנעריו, אך אינו נפרד מיצחק בנו. הוא 

 ביטוי לתפיסתו של אברהם את יצחקגם יש בכך ויחד עם זאת, יתכן כי  ןאמור לשמש כקורב

                                                 
10

'לא ברור מדוע השאיר את נערו שם, אולי בשביל לחסוך ממנו את סכנות  –( 197עמ'  מלכים,ראה דבריו של פריץ )  

 המסע במדבר'.
11

( שמסביר כי ההיפרדות מהנער נועדה גם להשארת 126עמ'  מלכים,לסון )(, וכן נ214עמ'  התגלות,כך גם סברן )  

הסיפור אליהו לבדו בשעת ההתגלות האלוהית, וגם כדי לאפשר לאלישע לתפוס את מקומו של אליהו. והשווה סברן )

המקדים  ( שמציג את היפרדות הגיבור, כאחד מתפקידיו של המצג128 – 126עמ'  תאופניה,; 197 – 196עמ'  התאופני,

 את סיפורי ההתגלות האלוהית.
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, כפי שמתבטא אדם בעל ישות עצמאית ונפרדתלא כוכחלק ממשי ממנו  -העקדה  בסיפור -

12ו, ח(; "וילכו שניהם יחדו" )שם, -של המספר  ,הכפולה ,תובהדגש
 

יקם בלילה הוא, ויקח את "ו -מתחיל בתיאור סיפור זה  בסיפור היאבקות יעקב עם המלאך. .ד

ממשיך בתיאור העברתם את ו כב(לב,  שםשתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת אחד עשר ילדיו" )

ו של "ויותר יעקב לבדו" )שם, כד(. רק לאחר תיאור היפרדות -לאחריו נאמר ר שאהנחל, 

 , אולי משני גדותיו של הנחל, מופיעה סצנת המפגש עם אלוהים;יעקב ממשפחתו

ת באמצעים ספרותיים מופיעה גם בתפילותיו של דוד במדבר זיף ובמעלה הזיתים, היפרדו .ה

 כפי שנדון למעלה;

מאנשי נפרד יונה  .פרק הבאכפי שיוצג ביציאה לדרך שאף הוא סיפור בסיפור יונה,  וכן .ו

להסביר את העובדה  עשויממעי הדגה. מוטיב ההיפרדות הנאמרת תפילתו לפני האוניה 

לחים הזועקים "איש אל אלהיו" )א, ה(, אינו קורא לאלוהיו בהיותו על שיונה, בשונה מהמ

עליו להיפרד  זה,אולם הוא מבין כי לצורך  ונה יודע כי עליו להתפלל לאלוהיםהאוניה. י

ידי הדג, -מאנשי לווייתו. כאשר הוא ממשיך לבדו במסעו, לאחר  הטלתו הימה ובליעתו על

 ונענה.  הוא פונה אל ה' בתפילה

 

 כן התפילה ומרכיביה:תו

משתנה  ואופן הופעתם חומרתםמגוון רחב של עניינים ש ,כאמור ,כוללת תו של היוצא לדרךמצוק

, לעתים, ממוקדתלאו דווקא ישירות מתוך תפילתו,  כפי שעולהמצוקתו, מסיפור לסיפור. 

גון כדוגמת הבטחת זרעו וירושת אדמתו. במקרים אחרים, כ איימים על עתידו,המבעניינים 

כל כך  ממוקדת בקשיים הפיזיים המיידיים. החום והיובש המדברי מציקיםמצוקתו בסיפור זה, 

 הוא שואל "את נפשו למות" )פס' ד(.  ולאליהו עד שבייאוש

רבים חיפשו אחר הגורמים הספציפיים שהובילו את אליהו לייאוש כה עמוק, אולם השוואת 

הנמצאות במצב דומה, מגלה כי זהו מוטיב קבוע  ,של דמויות אחרות ןמצוקתו של אליהו למצוקת

  13שאין להבין אותו כמשקף את מצבו של אליהו דווקא:

                                                 
12

 "בלב שוה". –וכדברי רש"י )על פס' ח(   
13

"ואם ככה את עשה לי, הרגני נא הרג..."  –( משווה בין בקשתו של אליהו לבקשתו של משה 330עמ'  מלכים,ונז )'ג 

נובעת מהקשיים  )במ' יא, טו(. השוואה זו מתבקשת כמובן, ובכל זאת אנו נתמקד באותם מקרים שבהם הבקשה

הפיזיים הנגזרים מההליכה במדבר, מתוך ניסיון לעמוד על מאפייניה של המצוקה הספציפית הזאת. דבריו של משה, 

אף שדומים במסקנותיהם )"הרגני נא הרג" )שם((, שונים במניעיהם )"לא אוכל לבדי לשאת את כל העם הזה" )שם, 

הית: משה נענה בהאצלה מרוחו על "זקני העם" )שם, טז(, בעוד יד((. שוני זה, משתקף גם באופי ההיענות האלו
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את הילד  ,בייאושההיא משליכה, זהות.  תחושותיה של הגר, בעת גירושה למדבר באר שבע, .א

"אל אראה במות  - עם מותו כדבריה ,למעשה ,"תחת אחד השיחם" )בר' כא, טו( ומשלימה

 טז(;  הילד" )שם,

 - םייאושב , אמרוכ, ב( "ולא היה מים לעדה" )במ' הגיעו למדבר ציןשבשעה בני ישראל, גם  .ב

 "ולו גוענו בגוע אחינו לפני ה'" )שם, ג(; 

"למה העליתנו ממצרים למות  - בנוסעם מהר ההר, כדבריהם ,נפשםגם מאותה סיבה קצרה  .ג

  14" )שם כא, ה(;?!כי אין לחם ואין מים ,במדבר

"וישאל את נפשו למות"  - גם מסיפור יונה שאף מתואר באותה לשון בדיוק ,כמובן ,להוכך עו .ד

   15)ד, ח(.

הן מבטאות  ,, אין להבין כי הדמויות מבקשות למצוא את מותן, אלא להיפךהנ"ל דוגמאותבכל ה

 16את ייאושן דווקא בשל דבקותן בחיים.

לא רק מתוך תיאורי מצוקתם של  דרך ניתן ללמודהנגזרים מההימצאות בעל הקשיים הפיזיים 

שמלתך לא  "ויענך וירעבך ויאכלך את המן... - מתיאוריו של משההיוצאים לדרך, כי אם גם 

נחש שרף ועקרב וצמאון אשר  ד(; "המוליכך במדבר...-בלתה מעליך ורגלך לא בצקה" )דב' ח, ג

 טז(.-המאכלך מן" )שם, טו אין מים...

 

 

 

                                                                                                                                            
שאליהו נענה ב"עגת רצפים וצפחת מים" )פס' ו(. קשה שלא לחוש בהבדל המהותי שבין שני סוגי ההיענות האלוהית, 

שיותר משהוא משקף את מצוקתם השונה של משה ואליהו, הוא משקף את דרגתם השונה. שכן ההיענות לבקשתו של 

ו )בעוגה ובמים( דומה להיענות לבקשתם של העם )בבשר(, יותר מאשר להיענות לבקשתו של משה )בהאצלה אליה

 מרוחו על שבעים הזקנים(.        
14

כך של מי שנמצא -גם בסיפור שמשון ברמת לחי )שופ' טו(, ניתן להתרשם מתחושת המצוקה המיידית והחמורה כל  

 בדרך ללא מים.
15

"היטב חרה לי עד מות" )יונה ד, ט(, כפי שטוען גרובר  –אי של יונה מופיע באמירתו ביטוי ליאושו הנור  

"אין 'ויחר' אלא לשון עצבות  –( 22עמ'  אהבה ושמחה,( וכפי שמנוסח בדבריו של מופס )374 – 373עמ'  אספקטים,)

 (".4ודיכאון נפש כלשון: 'ההיטב חרה לך ]על הקיקיון[' )יונה ד 
16

מתנו בארץ מצרים או  לו" -כי מתוך מצוקה אחרת, ניתן לשמוע בדברי העם בסיפור המרגלים בקשה דומה, אם   

"כאשר דברתם באזני כן אעשה לכם. במדבר הזה יפלו  -במדבר הזה לו מתנו" )במ' יד, ב(. ה' נענה לבקשתם לכאורה 

"ויתאבלו העם  -היענות זו, נאמר פי הבנה זו יש לתמוה מדוע כאשר מספר להם משה על -כט(. על-פגריכם..." )שם, כח

מאד" )שם, לט(? ברור אם כן, כי גם את דברי העם כאן, על אף שמנוסחים כבקשה וכהבעת משאלה בדיוק כפי 

ישמעאל יחיה לפניך" )בר' יז, יח(, יש להבין כתלונה וכביטוי למצוקתם הנוראה  לו" -שמנוסחת משאלתו של אברהם 

  ולא כהבעת משאלה במובנה הפשוט.
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 (2bתפילת אליהו )ד

כי לא טוב אנכי מאבתי" )פס' ד(.  ,קח נפשי ,"רב עתה ה' - לה' בתפילהבמצוקתו, פונה אליהו, 

 מאיומי איזבל, כניסוחו של סימון כפשוטה עומדת בסתירה גמורה למאמצי בריחתו תפילתוהבנת 

"קשה ליישב את ההליכה למעמקי המדבר כדי לאבד את הנפש עם ההליכה הקודמת לבאר שבע  -

אינו מונע מסימון, כמו גם מאחרים, לנסות ליישבו בדרכים  זה בסיסי ושיק 17כדי להצילה".

, "ויבקשו את נפשי לקחתה" )פס' י, יד( - גם את תלונתו בהמשך זהיש להוסיף על קושי  18שונות.

 ניגודעומדת ב ,הסיפור בראשית ,שבריחתו כשם. כלומר שגם ממנה משתמעת כמיהתו לחיים

 . שאיפה זואינה מתיישבת עם , הסיפור ךבהמש ,תלונתוגם  לרצונו למות

 

אם אנו  אפילו אלא, את דבריו כמבטאים את רצונו למות להבין ,בוודאי אין, נראה כי אור זאתל

עם מציאות המוות. להשלמתו  מסויםכאלה הנותנים ביטוי כ ,מבקשים להיצמד לדבריו כפשוטם

 ,התבסס על ניסיונותיו הקודמיםולא כדי לקפחם. ב ,אליהו בורח המדברה כדי להציל את חייו

אולם  .א בוטח בה' כי ידאג לצרכיו בדרךהו -בנחל כרית ובצרפת  –בהם אלוהים דאג לכלכלתו 

ה' דואג לכלכלו, הוא מתייאש כפי אין כי הפעם  משנוכח לדעת, לאחר כמה ימי הליכה מפרכים,

שאין  ,פילהאלוהים בת"וישאל את נפשו למות" )פס' ד(. מתוך ייאושו הוא פונה ל - שמתואר

  19.למצוקתו תלונה הנותנת ביטויכי אם כ ,להבינה כבקשה למות

למות, אינה כבקשה  ,למעלההדמויות שהוצגו יתר כמו גם דבריהם של  ,של אליהו הבנת דבריו

באופן שיטתי,  ,ניתן להבחין כי בקשות אלו אינן נענות 20מתיישבת עם אף אחד מהסיפורים.

אלוהים לבקשותיהן ועל אי שיתוף הפעולה של הדמויות מאי היענות בתן ובמקום לקרוא על אכז

לתוכן  ,לכאורה ,שלהן עם אי היענותו, אנו קוראים על פעולותיהן האקטיביות המנוגדות

 בקשותיהן: 

                                                 
17

 (.250עמ'  סיפורי נביאים,סימון )  
18

( מחלק בין בריחתו מאיזבל שהיא במישור הפוליטי ונעשית מתוך חובתו כלפי 250עמ'  סיפורי נביאים,סימון )  

( מצביע על האירוניה שמתבטאת ברצונו 451עמ'  מלכים א,תפקידו הנבואי, לבין ייאושו האישי במישור הקיומי. כוגן )

 אולם לא מידיה של איזבל. של אליהו למות,
19

אני מטלטל, נע  -"עד אימתי אנא מטרף כדין ) –עמ' שפ(  מלכים א,וראה תרגומו של יונתן, כפי שמובא אצל קיל )  

 פיו יש להבין את דברי אליהו כתלונה המתייחסת לטלטוליו ונדודיו בדרך.-ונד ככה(", על
20

(, שמתייחס בדבריו לדמויות מקראיות נוספות 242עמ'  ן,שמשודיון מרתק בעניין זה מובא אצל גרינשטיין )  

 "תֹמת נפשי עם פלשתים" )שופ' טז, ל(. –כירמיהו ואיוב, ומציין את שמשון כחריג היחיד שאלוהים נענה לבקשתו 
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את עיניה של הגר, אולם מכאן והלאה היא פועלת באקטיביות  ,אמנםהוא הפוקח, אלוהים  .א

ותשק" )בר' כא,  ותלך ותמלא... "ותרא... - יק מריבוי הפעליםלהצלת חיי בנה כפי שניתן להס

 יט(; 

גם בסיפור מי מריבה מודגשת פעולתם האקטיבית של בני ישראל. ה' מצווה את משה לפעול  .ב

כ, ח(, אולם בתיאור הביצוע עוברת  " )במ'את העדה ואת בעירם והשקית" - באקטיביות

 א(; " )שם, יהעדה ובעירם ותשת" - הפעולה לעדה

לבקשת  דוגמאולא כ כביטוי למצוקת המדבר למעלה הובאו ,בנוסעם מהר ההר ,דברי העם .ג

?!" "למה העליתנו ממצרים - גם את תלונתםאותה כפשוטה. יחד עם זאת,  מוות שאין לראות

"ולו גוענו בגוע אחינו"  - בדומה לאמירה ,יש להבין כאמירה המבטאת ייאוש - כא, ה( )שם

 אמירה שיש להבין אותה כבקשה ממשית לשוב מצרימה;  ולא כ ,כ, ג( )שם

שאם  ד, ט(.יונה כי אם מצוקתו הפיזית חורה לו "עד מות" )אף הוא, יונה אינו חפץ במוות,  .ד

  21לא כן מדוע שמח הוא "שמחה גדולה" )שם, ו( על אי היענות אלוהים לתפילתו?

שדאג לגיבורי שאר  שםכ -חת מים( גם אליהו, לאחר שה' דואג לצרכיו הפיזיים )עוגת רצפים וצפ

לבקשתו בתפילתו. אולם רק  ,לכאורהבניגוד,  )אוכל ושותה( פועל באופן אקטיבי –הסיפורים 

הבדל תהומי בין בקשה המבטאת רצון למות לבין בקשה הנאמרת מתוך  ,כאמור ,שכן יש לכאורה,

כך מציאותי של -ר הכלהתיאותוך ללמוד מ ייאוש עד מוות. על ייאושו העמוק של אליהו ניתן

"ויאכל וישת וישב  - יאושמהוססת שנעשית עדיין מתוך תחושת ימפעולה  :שהוא עוברהתהליך 

ויאכל וישתה" )פס'  ויקם" - בחיים ,מודעת ,לפעולה החלטית הנעשית מתוך בחירה וישכב" )פס' ו(

 ח(.

את מהות בקשתה של  או תיאור המצוקה, שממנה יש להבין ,התלונה העיקרן של תפילות אלו הינ

ניתן למצוא  זודוגמא מוחשית לטענה ולאו דווקא מקריאת בקשתה כפשוטה.  ,הדמות המתפללת

בקשה למות כפי שמתו  איננה אשר - "ולו גוענו בגוע אחינו" )במ' כ, ג( - אמירתם של בני ישראלב

                                                 
גם אצל יונה וגם אצל אליהו, מצוקתם מקבלת ביטוי בראשית הסצנה במנותק מתיאור קשייהם הפיזיים, אולם   21

ל שני הסיפורים מגלה, כי אין לנתק בין מצוקת מצבם הנבואי למצוקתם הפיזית. בשני הסיפורים הקורא המשכם ש

כה חריפה עד שהם בגדלותם  תעובר את אותו תהליך: בשלב ראשון הוא משוכנע כי מצוקתם הנבואית האידיאולוגי

"כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום...  כי לא טוב אנכי מאבתי" )פס' ד(, קח נפשי" –מוכנים למסור עליה את חייהם 

של ההיענות  אופייהממני" )יונה ד, ב(. אולם בשלב שני הוא מתבקש להתפקח ולהבין, מתוך  קח נא את נפשי

"והנה מראשתיו עגת רצפים וצפחת מים  –האלוהית, כי עליו לראות את מצוקתם בתוך קונטקסט אנושי הרבה יותר 

ה ד, ו(. יתכן שתהליך התפקחות ' אלהים קיקיון ויעל מעל ליונה להיות צל על ראשו" )יונויאכל וישת" )פס' ו(, "וימן ה

מצוקתם שכבר אינם מסוגלים לעשות את ההפרדה בין כי דרכם הנבואית של שני הנביאים,  נועד לרמוז לקורא זה

 נמצאת בסופה. הפיזית למצוקתם הנבואית, 
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פי שגוועו לשתות מים ולא לגווע כ –אחיהם, כי אם תלונה שמאחוריה עומדת בקשתם ההפוכה 

תוכנה ה'אמיתי' של ( מבינים את תפילתםאחיהם. בני ישראל )המתפללים( וה' )אליו מכוונת 

, והיא מתמלאת הודות לשיתוף הפעולה בין ה' שדואג לספק להם מים ובין פעולתם הבקשה

 האקטיבית לשתייתם. 

"קח  - של אליהו תואמיר ובתוכן גיוןבנויות לפי אותו הי ,שהוזכרו ,תפילותיהן של שאר הדמויות

, דאג לצרכי אם תלונה שמאחוריה בקשתו ההפוכה: ה בקשה למות כינאינאשר  - נפשי" )פס' ד(

הניח לבין ה' שדואג  לשיתוף הפעולה מתמלאת הודותשל אליהו בקשתו גם . כך שנפשי לא תלקח

ות שמתבטא של אליהו תוו האקטיבייתוובין פעולעוגת הרצפים וצפחת המים את  מראשותיו

" אכול"קום  – . הפער שבין הציווי הכפול של המלאךשל המים שתייתםבו של העוגה האכילתב

" )פס' ו(, וישת ויאכל" – בלבד לבין תיאור הביצוע ק באכילההעוס  -" )פס' ז( אכל, "קום )פס' ה(

ת האקטיבי השתתפותואת  חדדל ,אולי ,נועד הכולל אכילה וגם שתייה  -" )פס' ח( וישתה ויאכל"

 " )במ' כ, ח( לבין תיאור הביצועוהשקית" - של אליהו במילוי הבקשה, בדומה לפער שבין ציווי ה'

  22" )שם, יא(.ותשת" -

 

"ויאמר קנא קנאתי לה'..."  - בהמשך הסיפור מופיעה תפילת בקשה נוספת היוצאת מפי אליהו

, כלל אינה מופיעה בהו הרי זש ,מתוך הבקשה בקשתולהבין את מהות  איןשגם בה  - )פס' י, יד(

, מיוחסות שתי תפילות לאליהוהעובדה שכי נראה התלונה המופיעה בה.  וךמתדווקא  אלא

 ששתיהן ממוקדות במצוקתו ובתלונתו במקום בבקשתו, נועד ללמד את הקורא אחת משתיים: 

 לונן חרף כל הטובות שה' גומל לושמיטיב להת ,על אופיו הקשה של אליהו ; 

 קשה בשעה זו, שבה ירד מ'איגרא רמא' של מעמד הר הכרמל ל'בירא עמיקתא' או על מצבו ה

 של בריחה למדבר החם והיבש. 

 .בהמשךשיידון  כפימשלימות האחת את השנייה, יתן להניח כי שתי התפילות נ

 

 

 

                                                 
22

הטיפול בהגר, עשוי ללמד על מאפייניו של אדם השרוי בייאושו ועל דרך הדמיון שבין אופן הטיפול באליהו לאופן   

הטיפול הראויה בו. בשני המקרים צרכיהם נמצאים בקרבתם כאילו מאליהם: "ותרא באר מים" )בר' כא, יט(; "ויבט 

מי שאי והנה מראשתיו עגת רצפים וצפחת מים" )פס' ו(. כל שנותר למלאך שמבקש לסייע בידיהם הוא להקימם: "קו

את הנער" )בר' כא, יח(; "קום אכול" )פס' ה(. מכאן ואילך הם יכולים כבר להסתדר בעצמם: "ותלך ותמלא... ותשק" 

 )בר' כא, יט(; "ויאכל וישת... ויאכל וישתה" )פס' ו, ח(. 
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 בטבלה שלהלן: מוצגיםשל אליהו )הראשונה( מרכיבי תפילתו 

מרכיב 

 התפילה

 מל"א יט, ד פירוט המרכיב

 ")רב עתה( ה'"  לה' נייהפ

מכשירי 

 הבקשה

  "כי לא טוב אנכי מאבתי" התבטלות

 X הודייהשבח ו

 "קח נפשי רב עתה..." תלונה, תיאור מצוקה

 X בקשה שהתפילה תישמע )מש"ת והלאה(

 [דאג לצרכי, כך שנפשי לא תלקח]  גוף הבקשה

הנמקת 

 הבקשה

 X ]הודאה בה'[

 

 (1ח-מענה ה' )ה

ים, כפי שמשתקף בדבריו של יעקב הנאמרים ליוצא לדרך לחוש את ליוויו של אלוה ,לעתיםדי לו, 

 "מחנה אלהים זה" )בר' לב, ב(.  -בשעה שפוגעים בו מלאכי אלוהים 

אלא נדרשת גם דאגה למצוקות הקונקרטיות המיידיות.  תחושת הליוויב דיבמקרים אחרים, לא 

צוא בסיפור גירושה של ת לשני סוגי הצרכים, ניתן למניתנת בו התייחסו, שדוגמא למענה אלוהי

"מה לך הגר, אל תראי"  –לחוש את הליווי האלוהי, המתבטא בדברי ההרגעה גם  זוכה: אשר הגר

מגיעה לידי מימוש ה אשימנו" )שם, יח( גדול"כי לגוי  -)שם כא, יז(, ובהתחייבות לליווי הילד 

 -דאגה למצוקתה המיידית כפי שנאמר ב ; וגםם, כ(" )שויגדלאת הנער "ויהי אלהים  -בתיאור 

 "ויפקח אלהים את עיניה, ותרא באר מים" )שם, יט(.  

גם ו וכה היה מורגל בהוא ש אלוהיהליווי המתחושת העדר גם ייאושו העמוק נובע אשר אליהו, 

 נענה, כמו הגר, בשני העניינים: ,מצוקת רעבונו וצימאונומ

ב מלאך ה' "ויש - וכן ,"והנה זה מלאך נגע בו" )פס' ה( - בתיאורניתן  ביטוי לליווי האלוהי .1

  שנית ויגע בו" )פס' ז(;

 "והנה מראשתיו עגת רצפים וצפחת מים" )פס' ו(.  - לצרכיו המיידיים ניתן בתיאור ביטויו .2

 

נראה  ,מאידך .חיש עד כמה עמוק ייאושונגיעתו הכפולה של המלאך באליהו נועדה להמיתכן כי 

ואולי את חטיבת  ,כפילויות המאפיינות את הסיפורהלות זו מהווה רכיב נוסף בסדרת כפיכי 

  .שיפורטכפי  ,הסיפורים בכלל
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 כרכיב היוצר תפנית בסיפור: 'תפילת הדרך'

מצבו של אליהו, בניגוד חריף להצלחתו במעמד הר הכרמל ובריצתו לפני אחאב, הולך ומתדרדר 

מופיעה  זובנקודת שפל קיצונית  ת נפשו למות" )פס' ד(.עד לשפל שאין למטה ממנו, בשאלו "א

משתנה מן ומכאן ואילך מצבו  ,"רב עתה ה', קח נפשי, כי לא טוב אנכי מאבתי" )שם( –תפילתו 

  הקצה אל הקצה:

  עתה הוא מסוגל ללכת וללכת במדבר אפילו "דרך יום" )שם(, אינו מסוגל לפני תפילתו הוא

  ;)פס' ח( "ארבעים יום וארבעים לילה"

 עתה הוא מגיע "עד הר ו 23תם אחד" )פס' ד, ה(,עד "רֹ  רק צליח להגיעלפני תפילתו הוא מ

 ; האלהים חרב" )פס' ח(

  רעב ' בהרגישו ו את צרכי הקיום הבסיסיים ביותר,לאפיאינו זוכה לקבל לפני תפילתו הוא

 את -שגב ביותר הנ , ועתה הוא זוכה לשמוע אתח, יא( עמוס' )בהתבסס על ללחם וצמא למים

   " )פס' ט(.דבר ה'"

 

 (2המשך המסע )ח

 " )פס' ד(,"רב עתה ה'... –תפילתו (, אשר במרכזה 1ח-אליהו )אהיחידה המתארת את בריחתו של 

כמקובל, גם לפתיחתה  ,משמש. תיאור זה (2"וילך..." )פס' ח –מסתיימת בתיאור המשך המסע 

 .התגלות בחורבעוסקת בה, של היחידה הבאה

 

 ז'אנרים מקבילים:

 :רכיבים המאפיינים את סיפורי הז'אנרמכילה את ה, ניינים עד כההשתלשלות הע

  ;יוצא לדרך )בורח או יוצא באופן יזום, בהתאם למוטיב אי הבהירות(אליהו  .1

 (; אשר ליהודה באר שבעעוצר את מנוסתו במקום מקודש )ב .2

 ; נפרד ממלוויו )מנערו( .3

  ;(שממנה נגזרת בקשתוהבעת מצוקתו המורכבת מ מתפלל לה' )תפילה .4

  ;הקיומיים( דאגה לצרכיוומ )שמורכבת מנגיעת המלאך זוכה להיענות אלוהית .5

  .סיפור(של ה)כאשר תפילתו משמשת כנקודת התפנית  במסעווממשיך  .6

                                                 
23

חס להיבט ( שמתיי126עמ'  מלכים,"הוא עץ שפל". וראה גם נלסון ) –וכפי שמגדיר את הרותם רלב"ג )על אתר(   

 הפסיכולוגי של ישיבתו תחת הרותם הבודד.
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ולהמשכו של  ,ח( כ'סיפור יציאה לדרך'-לחלקו הראשון של הפרק )א להתייחסלאור זאת, ניתן 

'חידוש או  לנבואה' הקדשה' מסוגהתגלות נבואית, העוסק ב חדש סיפורכ (והלאה 2הפרק )ח

הסיפור השני, על אף שהוא סיפור העומד בפני עצמו, 'מנצל' את תיאור   24.ההקדשה לנבואה'

  25היציאה לדרך שהופיע בסיפור הראשון.

 

, הז'אנר יסיפורהמאפיינים את בים רכיאת ה ,אף הוא ,מכיל י"ט פרקהמשכו של יחד עם זאת, 

  : [bח]ביחידה  זה בחלקו השני של פרק ,בהרחבה ,כפי שיוצג להלן בתמציתיות ויידון

גם לסגירת  , כמקובל,זמנית-בו משמש 'שנית )תיאור הליכתו בפסוק חאליהו יוצא לדרך ב .1

  ;רכיב היציאה לדרך((כרכיב המשך המסע( וגם לפתיחת הסיפור השני )כהסיפור הראשון )

הים, בדומה ליעקב שבחר ללון בבית הר האלכשהוא בוחר ללון ב) שמקום קדועוצר ב .2

  ;האלוהים(

"ויבקשו את נפשי לקחתה" )פס' י, יד(  -תלונתו תוך מתפלל תפילת בקשה המשתמעת מ .3

 באותה דרך שאפיינה את תפילתו בראשית הפרק, כפי שיפורט(;)

  ;(משכיותשיבה וה - טיפוסייםהכוללת שני מרכיבים )ת היענות אלוהיזוכה ל .4

 . )פס' יט( "וילך משם" - וממשיך במסעו .5

והלאה(  2ליחידה זו )חלהתייחס  , כי ישהמתוארתעניינים הלאור השתלשלות עושה רושם, 

לאור  במיוחד ולא כסיפור הקדשה מסוג זה או אחר. סיווג זה מסתבר כ'סיפור יציאה לדרך' נוסף

את סיום תקופת שאין טוב ממנו בכדי לבטא  מינוי ,כיורשבמינוי אלישע  העוסק ,סיומו של הפרק

, נבואתו של אליהות המופיעה לקראת סיום תקופ ,להתייחס להתגלות הקושיאליהו.  של נבואתו

ת מתוקפה, חרף חסרונה של נבואת מאבד טענה זו אינהמובן מאליו.  ,שלו קדשההכנבואת ה

  26.הקדשתו של אליהו לנבואה

, ניתן 'תפילת הדרך'שלא באמצעות סיווגה כ ות בחורב,ההתגלמשמעותה של  בהבנתעל הקושי 

"משמעותה של הופעת האלוהים אשר לה זכה הנביא בחורב סתומה  - ללמוד מדבריו של סימון

                                                 
24

( מגדיר את סיפור ההתגלות בחורב 104 – 99עמ'  סיפורי אליהו,(. הנטשל )123עמ'  מלכים,כך למשל נלסון )  

 כ'סיפור תלונה נבואי', בהתאם לדגם 'שירי התלונה' בתהלים ובירמיהו.
25

( כי סיפור מסעו של אליהו להר חורב, משקף מסורת 196עמ'  ם,מלכיטענה זו מתיישבת יפה עם השערתו של פריץ )  

 שקדמה לתיאור הבריחה מפני איזבל, וכי רק בשלב מאוחר יותר שולבו שתי המסורות.
26

"ויאמר  -הפתאומית  כי צורת הופעתו( ואחרים שיערו, 9עמ'  אליהו,(, גונקל )287עמ'  קומפוזיציה,ולהאוזן )  

בתוכם אולי פסוקים המתארים את ראשית דרכו הנבואית של אליהו, והעל היעלמותם של מצביעה  - יז, א(אליהו" )

 גם פסוקי הקדשתו לנבואה. 
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מופת האש  –כשלעצמה, ועוד פחות מכך נהירה הזיקה שבינה לבין ההקשר הרחב שבו היא באה 

 27בכרמל שקדם לה, ועונש החורבן שלאחריה".

 

  :מכיל שני סיפורי יציאה לדרך שהם אחדלפרק ככזה ה בקשים להתייחסאנו מור, לאור האמ

 ;[aח( ]1ח –א המדבר ) אל –סיפור מסע הבריחה "דרך יום" )פס' ד(  .1

 .[bח] כא( – 2חעד הר האלוהים ) -ה" )פס' ח( וסיפור המסע דרך "ארבעים יום וארבעים ליל .2

 

 יח(, כפי שיודגם:-ובשאר פרקי החטיבה )יזבפרק, י הכפילויות תואמת את ריבו כפילות זו

 כפילויות לשוניות וסיפוריות בפרק:

  ;)וישב תחת רתם אחת ]אחד[" )פס' ד( / "ויישן תחת רתם אחד" )פס' ה" 

 ו( / "וישב מלאך ה' שנית -ויאכל וישת" )פס' ה קום אכול... :ויאמר לו ,"והנה זה מלאך נגע בו

 ח(; -וישתה" )פס' ז ויאכל קום אכל... :ויאמר ,ויגע בו

 י( / "והנה -ויאמר קנא קנאתי..." )פס' ט : מה לך פה אליהו?ויאמר לו ,"והנה דבר ה' אליו

 יד(; -ויאמר קנא קנאתי..." )פס' יג : מה לך פה אליהו?ויאמר ,אליו קול

 וילך אחרי  וירץ אחרי אליהו" )פס' כ( / "ויקח את צמד הבקר ויזבחהו... ,"ויעזב את הבקר

  28ו" )פס' כא(.אליה

 

 : יט(-כפילויות לאורך החטיבה )פרקים יז

 ...הנה  ד( / "לך צרפתה...-ואת הערבים צויתי לכלכלך שם" )יז, ג "לך מזה ופנית לך קדמה

 צויתי שם אשה אלמנה לכלכלך" )שם, ט(; 

 ה' אלהי" )שם, כא(;  :ה' אלהי" )שם, כ( / "ויקרא אל ה' ויאמר :"ויקרא אל ה' ויאמר 

 ואין קול ואין ענה  ואין קול ואין ענה" )יח, כו( / "ויקראו בקול גדול... ראו בשם הבעל..."ויק

 כט(; -ואין קשב" )שם, כח

  הו מופיעה גם בצורות אחרות, כגון מעשה כלשעל כפילות או חזרתיות על אמירה או- 

" )יח, שושלשו וישל :ויאמר ,שנו וישנו :" )יז, כא(, "ויאמרשלש פעמים"ויתמדד על הילד 

שבע , "ויאמר שב " )שם, לט(ה' הוא האלהים ,ה' הוא האלהים" )שם, לז(, "ענניה'  עננילד(, "
                                                 

27
 (.192עמ'  סיפורי נביאים,סימון )  

"ויקם וילך" )פס' ג, ח, כא(, "לך שוב"  -יש להדגיש כי אין המדובר על שימוש כפול בביטויים לשוניים זהים כגון   28

 כפילויות שכדוגמתן אנו מוצאים בטקסטים מקראיים רבים. -)פס' טו, כ( 
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" תמשח... ואת אלישע... תמשחאת חזאל... ואת יהוא בן נמשי  ומשחת"" )שם, מג(, פעמים

 טז(.-)פס' טו

 

יבה כתבנית כי דפוס החזרות, בו משתמש מחבר החט , מתוך הדוגמאות שצויינו,ניתן להבחין

 :  סגנונית לתיאור עניינים שונים, מופיע באופן קבוע בכל התפילות המופיעות לאורך החטיבה

 תפילת אליהו להשבת נפש הילד; ב .א

 נביאי הבעל;  ם שלתפילתב .ב

 תפילת אליהו בעלות המנחה; ב .ג

 תפילת העם; ב .ד

צוקה כשהראשונה )פס' ד( עוסקת במבדרכו המדברה: הנאמרת תפילת אליהו בוכך גם  .ה

עוסקת  29המיידית הנובעת מתנאי המדבר, והשנייה )שחוזרת על עצמה פעמיים, בפס' י, יד(

 במצוקת עתידו האישי והנבואי. 

בכך שהחזרה מרחיבה או מעצימה את  ,לעתים ,מאופיין חזרות המופיע לאורך החטיבהדפוס ה

עבר מבקשת מדרך מתבטאת ההרחבה בהנאמרות ב יו של אליהותובתפיל 30ההופעה הראשונה.

"עגת רצפים וצפחת מים" )פס' ו(, לבקשת סיוע  - הנענית באמצעותרווחה פיזית ומיידית, 

הנענית באמצעות הציווי למשוח את חזאל, יהוא  התפקיד הנבואי ובדאגה להמשכיותו, בהצלחת

    31"והשארתי בישראל שבעת אלפים..." )פס' יח(. - ואלישע ובאמצעות ההבטחה

 

 

 

 

 

                                                 
29

י( הוא משני, כפי שטוען מונטגומרי -2חזרתיות זו הובילה רבים להניח כי הקטע שבו היא מופיעה לראשונה )פס' ט  

 ( בשם ולהאוזן, שטדה, בנצינגר, שנדה וסקינר.313עמ'  מלכים,)
30

קשתו המפורשת להשבת "נפש הילד" )שם(, מוזכרות רק במסגרת התמודדותו של אליהו "על הילד" )יז, כא( וב  

קריאתם של נביאי הבעל "בקול גדול" )יח, כח( והתגודדותם "בחרבות וברמחים עד שפך דם גם ההופעה החוזרת; 

 עליהם" )שם(, מוזכרות רק במסגרת ההופעה החוזרת.
31

ש לראות באופן זה, כאשר ניתן להצביע על שני גם את כפילות תפילתו בהתגלות השנייה המופיעה בפס' י, יד, י  

במצב הבדלים שעשויים לבטא את יתר העוצמה הקיימת בהופעה השנייה: בהופעה הראשונה )פס' י( אליהו נתון 

. על קול ה'והוא מדבר עם  במצב ערות)פס' ט(; בעוד שבהופעה השנייה הוא נתון  "דבר ה'"והוא מדבר עם  שינה

 "וילט פניו באדרתו" )פס' יג(.   -, ניתן ללמוד גם מתגובתו בהופעה השנייה ההבדל בעוצמת ההתגלות
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 כא(-2מסעו של אליהו אל הר האלוהים )ח סיפור :bח

 למרכיבים: חלוקת הסיפור

 : מצג;1ט-2ח

 יד: התגלות ה' ותפילת אליהו;-2ט

 מענה ה';יח: -טו

 כא: שיבה ומשיחת אלישע. -יט

 

 (1ט-2מצג )ח

 אי בהירות בנוגע לאופי היציאה לדרך:

וכביטוי ע הראשון, מסמסגרת הב ,כביטוי לרכיב המשך המסע תיאור הליכתו של אליהו מופיע

 מסע השני. מסגרת הפתיחה בהלרכיב 

ישנה אי בהירות בהתייחס לסוג  , וממילאזו התייחסות למניע העומד מאחורי הליכתובכתוב אין 

 המסע: 

  הבריחה מפני איזבל; המשך 

  32.שאינה קשורה לבריחההליכה יזומה למטרה או  

 

 הגעת הגיבור למקום מקודש:

מועדות של אליהו האם פניו  ף שהמחבר אינו מפרט:ליכה על עניין נוסמש שאלת אופיו של המסע

גם בתיאור  שאלה זו נשארת פתוחה אלוהים או שמא הגעתו לשם היא בדרך מקרה?במכוון להר ה

  33אל הר האלהים חרבה" )שמ' ג, א(.הגעתו של משה "

                                                 
32

"קום אכל, כי רב ממך הדרך" )פס' ז(. האם מלאך ה' ממליץ  -אי בהירות זו נגזרת משאלת משמעותן של המילים   

י ציוויים לאליהו לאכול לאור אורכה של הדרך שיאלץ מן הסתם לעבור במהלך המשך מנוסתו, או שמא אלו שנ

לצורך שאינו קשור במישרין לבריחתו  –"עד הר האלהים חרב" )פס' ח(  –נפרדים: גם לאכול וגם ללכת דרך ארוכה 

( דן באפשרויות השונות להבנת אופיו של 199עמ'  מלכים א,לומבי )אלא לצורך אחר, כגון לצורך חידוש שליחותו שם? 

לציווי האלוהי. לפי הבנה זו, אין להתייחס אליה כהמשך מנוסה  אםהמסע, וטוען כי לפי הוולג' הליכה זו היא בהת

( המסביר את העדר ההנחיות 452עמ' מלכים א, אקראי שאליהו הוא היוזם שלה. כך משתמע גם מדבריו של כוגן )

ונז ')האלוהיות( המתייחסות להגעה להר האלוהים, בכך שאליהו יודע לבד איך להגיע לשם. גם חוקרים, כגון ג

(, אשר מזהים בסיפור שתי מסורות נפרדות, אינם יכולים כמובן להתייחס למסע להר האלוהים 330עמ'  לכים,מ)

 כהמשך של מסע הבריחה. 
33

ביטוי לחוסר הבהירות בהתייחס לשאלת הגעתו של משה להר האלוהים, ניתן למצוא בהבדלי הגישות בין קאסוטו   

ים קרה מקרה... אפשר הדבר, שלפי כוונת הכתוב היה הר זה מוקדש "והנה ביום מן הימ –( שכותב 18עמ'  שמות,)

"דומה כי משה הלך בכוונה לעבר הר  –עמ' סט( שכותב  פרשנות,כבר לגילויי האלהים... ומשה לא ידע", לגרינשטיין )
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הוא רכיב יסודי ש הגעה למקום קדוש, היא מכוונת ובין אם מקריתבין אם  ,הגעתו זו מבטאת

 34.הז'אנרבסיפורי 

   

 –לסדר פעולותיו של יעקב )הליכה, הגעה, לינה(  במכוון מקביל יו של אליהופעולותנראה כי סדר 

 במכוון זהות המקום הגיאוגרפי מקבילהיא(, כפי ש-" )בר' כח, יוילן שםויפגע במקום  חרנה. וילך"

. "הר האלהים חרבהאל  ויבא" –למקום ההתגלות למשה  בולטת הקבלה זו  35)שמ' ג, א(

שם  ויבא הר האלהים חרב,עד  ...36ההיא בכח האכילה וילך"  -באמצעות השימוש בלשון דומה 

נועדה ליצור הקבלה בין שלוש הדמויות )יעקב, משה  , והיאט(-" )פס' חוילן שםאל המערה 

  ואליהו(:

 איזבל(;ת בריחה מבעל סמכות )עשיו, פרעה, לדרך במסגר יציאה  

 (;בית אלוהים, הר אלוהיםלמקום קדוש )מכוונת או אקראית  הגעה  

 (;השיבה רכיבמ פיעהתגלות אלוהית )במסגרתה מוב כיהז  

  37למקום שממנו ברחו. שיבה  -ובהמשך   

 

 יד(-2ו )טהתגלות ה' ותפילת אליה

 תוכן התפילה ומרכיביה:

  ה שונות ואולי אף מנוגדות:רות הבנאת תפילתו של אליהו )פס' י, יד( ניתן לקרוא בשתי צו

                                                                                                                                            
כוונתו ( מכנה את סיני כ'יעד' הליכתו של אליהו, אולם מבלי לציין האם 141עמ'  מלכים,האלוהים". לייטהארט )

 למדבר או להר.
34

בהתייחס לסיפור משה, אולם דבריו רלוונטיים באותה מידה גם  -עמ' סט( שכותב  פרשנות,ראה גרינשטיין )  

 "מהתיאור של חורב כ'הר האלהים' משתמע שהר זה היה ידוע כמקום מושבו של האל". –לסיפור אליהו 
35

 .4ובהערה  267 בעמ' כפי שהוזכר למעלהעל מקבילות אלו עמדו רבים,   
"בכח האכילה ההיא" )פס' ח(, יש להבין כביטוי שנועד להמחיש את עוצמתה של ההיענות האלוהית  -את האמירה   36

לבקשתו בתפילתו הראשונה, ולצד זה, גם כרמז לכך שמצוקתו בתפילתו השנייה תעסוק בעניינים עילאיים יותר 

 תו בזו הראשונה.מאשר צרכיו הפיזיים המיידיים, שעמדו במוקד מצוק
37

חזרה לארץ ישראל שממנה  -ובשמירתו  –ידי אלוהים -'הוא )אליהו( נשלח על –( כותב 202עמ'  מלכים א,לומבי )  

"והנה אנכי עמך  –ברח'. ציון השמירה האלוהית )אשר איננה מצוינת במפורש בטקסט( מזכירה את ההבטחה ליעקב 

מך" )שמ' ג, יב(, והיא תואמת את מוטיב הליווי והשמירה של היוצא "כי אהיה ע –ושמרתיך" )בר' כח, טו( ולמשה 

( כותב כי 'כאן, בהר אחר )בהר האלוהים, במקום שבו נכרתה הברית עם משה( אליהו 222עמ'  מלכים,לדרך.  האוס )

, אשר )במקביל לקבלת העם את ה' לאלוהים בהר הכרמל('. ניתוח יפה זה יחליט האם לקבל על עצמו את ה' לאלוהים

מוסיף מימד נוסף להקבלה שבין הדמויות )שכן גם יעקב ומשה מקבלים בהתגלות זו את ה' לאלוהים(, תואם את 

 המופיע ברבים מסיפורי הז'אנר.  מוטיב קבלת ה' לאלוהים



 284 

"ויבקשו את נפשי לקחתה",  - תלונתו ודאגתו של הנביא ממוקדת בעצמו ,הדרך האחת לפי .1

משמשת  - תר אני לבדי"ו  וא   "קנא קנאתי... - כאשר הפתיח הארוך המקדים אמירה זו

ת אחת הדרכים האופייניות גרינברג א כניסוחו של ,כהצהרת "דבקות או תלות או חסות"

  38;מרכיב הנמקת הבקשהל

"כי עזבו בריתך  - תלונתו ודאגתו של הנביא ממוקדת בשליחותו הנבואית ,לפי הדרך השנייה .2

את פסוקית ש, בעוד שמוצאת את ביטויה במרבית מילותיה של התפילה בני ישראל", דאגה

יש לראות כנימוק המבוסס על ההבנה כי פגיעה בו  - "ויבקשו את נפשי לקחתה" - הסיום

  39מוה כפגיעה בשליחותו.כ

 : ילתוהבנתם של ביטויים נוספים המופיעים בתפנגזרות משתי צורות הבנה בסיסיות אלה, 

  "'מהצהרת דבקותו בה' וממילא כחלק ביטוי זה עשוי להתפרש כחלק  –"קנא קנאתי לה

אין  שמשמעותו היא כי התבטלותלביטוי , אולם עשוי גם להתפרש כההנמקת הבקשמ

 יו של הנביא שכן כל עניינו הוא הקנאה לה';  חשיבות לחי

 " תר ו   - ביטוי זה עשוי להתפרש כבקשה לעקביות, בדומה לבקשתו של שמשון –אני לבדי"  וא 

" ?!ועתה אמות בצמא ונפלתי ביד הערלים ,"אתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדולה הזאת

 הודייהשבח והתפרש כביטוי )שופ' טו, יח( וממילא כחלק מהנמקת הבקשה, אולם עשוי גם ל

 על הצלתו ושמירתו עד כה.

 

 

 

 

 

 

                                                 
38

 (.902טור  תפלה,גרינברג )  
39

 –חות הנבואית ולמטרותיה דאגת אליהו לנפשו או דאגתו לשלי –יתכן שאופן הבנת תוכנה המהותי של התפילה   

משליכה על פרשנותה של השאלה "מה לך פה אליהו?" )פס' ט, יג(. שאלה זו תתפרש כביקורת על הימצאותו כאן, ולא 

"הלא הנביא צריך שימצא בין העם להוכיח ולנבאות לא  –במקום שבו עליו להיות, כניסוחו של מלבי"ם )על אתר( 

לתפילתו ככזו המבטאת דאגה לחייו, ואולי אפילו פחדנות. מנגד, שאלה זו  שיתבודד במדבר ובהרים", אם נתייחס

תתפרש כשאלה אמיתית ללא שמץ של ביקורת, אם נתייחס לתפילתו ככזו המבטאת את דאגתו האצילית לבני ישראל 

עמ'  נביא,) (, נורדהיים8עמ'  אליהו,ולהצלחת השליחות הנבואית. באופן הבנת שאלה זו עסקו רבים, ביניהם סיבולד )

( פירשו שאלה זו 452עמ'  מלכים א,(. רד"ק )על אתר( וכוגן )141עמ'  מלכים,( ולייטהארט )335עמ'  קול,(, זקוביץ )161

   .שיח עם אליהו-וכשאלה רטורית שנועדה לצורך פתיחת הד
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 בטבלאות הבאות:   מוצגות ,לפי שתי צורות ההבנה ,פירוט מרכיבי התפילה

 הבנה א:  התפילה ממוקדת בנפשו של הנביא

מרכיב 

 התפילה

 מל"א יט, י, יד פירוט המרכיב

 "...לה' אלהי צבאות"  לה' פנייה

מכשירי 

 הבקשה

 X התבטלות

 X הודייהשבח ו

 "ויבקשו את נפשי לקחתה" תלונה, תיאור מצוקה

 X בקשה שהתפילה תישמע )מש"ת והלאה(

 ]שמור עלי, כך שנפשי לא תלקח[  גוף הבקשה

הנמקת 

 הבקשה

קנא קנאתי )לה' אלהי צבאות( כי עזבו בריתך " ]הודאה בה'[

ואת נביאיך  ,בני ישראל. את מזבחתיך הרסו

 "תר אני לבדיו  וא   ,הרגו בחרב

 

 הבנה ב:  התפילה ממוקדת בשליחות הנבואית

מרכיב 

 התפילה

 מל"א יט, י, יד פירוט המרכיב

 "...לה' אלהי צבאות"  לה' פנייה

מכשירי 

 הבקשה

 "קנא קנאתי )לה' אלהי צבאות(" התבטלות

תר הודייהשבח ו ו   "אני לבדי "וא 

ראל. את מזבחתיך כי עזבו בריתך בני יש" תלונה, תיאור מצוקה

 "ואת נביאיך הרגו בחרב ,הרסו

 X בקשה שהתפילה תישמע )מש"ת והלאה(

 ]שמור עלי, כך שאוכל להמשיך בשליחותי[  גוף הבקשה

הנמקת 

 הבקשה

 "ויבקשו את נפשי לקחתה" ]הודאה בה'[

 

 ילות הדרך שאנו מכירים: כל אחת משתי אפשרויות פרשניות אלו מתאימה לאחת משני סוגי תפ

  פרשנות התפילה ביחס לשמירת נפשו של אליהו, מתאימה לסוג התפילה העוסק בשמירה

 "ושמרני בדרך" )בר' כח, כ(;  - והגנה מפני הסכנות האורבות בדרך, כדברי יעקב

  פרשנות התפילה ביחס להצלחת השליחות הנבואית, מתאימה לסוג התפילה העוסק בהצלחת

 כד, מב(.  "אם ישך נא מצליח דרכי" )שם - תיה, כדברי עבד אברהםהדרך ומשימו

 

המכיר את שני להשאיר את הקורא, כדי  ,במכוון ,נועדשל התפילה  משמעי-הדו ניסוחהכי נראה 

 לשייך את תפילתו של הנביא?יש תפילה  לאיזה סוג של :שאלהעם ה, סוגי תפילות הדרך האלו
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: האם יש נוספת בשאלה ו להכריענגזרת חוסר יכולת, ה זובשאל ו להכריעיכולת חוסרמ התוצאכ

  ?'גנאי'או ל 'שבח'לדון את אליהו ל

אליהו מרגיש ומתנהג כמי שכל כולו נתון לשליחות  האם :בשאלה למעשה הממוקדת –הכרעה זו 

אינה  -? ו יותר מאשר שליחותו הנבואיתכמי שחששותיו ומאווייו חשובים בעינישמא האל, או 

"אם יהיה השנים האלה  - הבנת שבועתו דוגמת אופןליה גם לאור יתר סיפורי אליהו, כמובנת מא

יתר על כן, נראה כי הכרעה זו מחייבת את הקורא לקבוע  40טל ומטר כי אם לפי דברי" )יז, א(.

 למידת הקנאות בכלל. והתייחסותסוגיה רחבה עוד יותר, והיא אופן עמדה ביחס ל

 

הכיאסטי סבירותן של שתי האפשרויות הפרשניות, יתכן כי השימוש  יחד עם זאת, מבלי לבטל את

נפשי "ויבקשו את ; )פס' ד( "קח נפשי "רב עתה ה' -שתי תפילותיו של אליהו באותה לשון ב

 ,של אליהו ככזו המבטאת השנייה להדגיש כי יש  להבין את תפילתו נועד - )פס' י, יד( "לקחתה

 . סתבר להבין את תפילתו הראשונהמכפי ש, את דאגתו לנפשו ,לפני הכל

כפי  בשתי התפילות, יש לשים לב גם לדמיון הצורני שביניהן:, שבין התפילות מעבר לדמיון הלשוני

  42.תלונתומשתמעת מתוך  אינה נאמרת במפורש כי אם בקשתו של אליהו 41שמופיע לעתים,

שמירה  אחת: בקשה לקבלתשתכליתן  )בפס' ד; בפס' י, יד( שתי תפילות ,אם כן ,אליהו מתפלל

  והגנה אלוהית.

                                                 
40

דברו של אליהו?  "דברי" )יז, א(, האם מדובר על דברו של אלוהים או שמא על -קשה להכריע בהתייחס למילה   

נראה כי חוסר בהירות זה אינו מקרי, אלא נועד במכוון כדי להעמיד את הקורא, כבר מהפסוק הפותח את חטיבת 

ערכיות זו מוצגת בשבועתו בעניין הגשם -המלווה את שליחותו הנבואית של אליהו. דו תעל האמביוולנטיו הסיפורים,

מקרים נפתחים דבריו בהצהרת נאמנות מוחלטת לה' ולתפקידו באותו אופן שבו היא מופיעה בתפילתו: בשני ה

"חי ה' אלהי ישראל אשר עמדתי לפניו" )שם(, "קנא קנאתי לה' אלהי צבאות" )פס' י, יד(; אך בניגוד לדברי  -הנבואי 

ת " )יז, א(, "ויבקשו אדברי"כי אם לפי  -התבטלות אלו, דבריו מסתיימים, בשני המקרים, באמירה הממוקדת בו 

ערכיות זו כתמה מרכזית המופיעה לאורך החטיבה, עשויה להסביר גם את -לקחתה" )פס' י, יד(. הבנת דו נפשי

 -בנחל כרית, בצרפת ובמדבר  -העיסוק המרובה בכלכלתו הניסית של הנביא. תחושת התלות שהיא אמורה לנטוע בו 

)לכאורה( כה מבקש לעמוד לפניו. המאבק נועדה לסייע לו בהבנת מוגבלותו האנושית בהשוואה לאלוהים שהוא 

פיו, -הפנימי בין הביטול העצמי, המתחייב מקבלת השליחות הנבואית, לבין חוסר הרצון, או חוסר היכולת, לנהוג על

 מאפיין גם את סיפור חייו של יונה. אפיון זהה זה, מוביל לדמיון התכני והלשוני שבין שני הסיפורים. 

 
41

 (.    67 – 66עמ'  שבח וקינה,( ווסטרמן )219 – 195א, עמ'  תהלים,למשל מובינקל )לדיון בתופעה זו ראה  

42
'שוב, הוא אינו רואה סיבה הגיונית  –( כותב בהתייחס לדברי אליהו בתפילתו השנייה 223עמ'  מלכים,האוס )  

תמע מדבריו )של האוס( משלהמשיך'. אמירה זו יוצרת הקבלה בין תפילה זו לבין תפילתו הקודמת של אליהו, כאשר 

 יש לייחסאותה משמעות שאת "ויבקשו את נפשי לקחתה",  -ייחס לתפילתו של אליהו, שבתוכה אמירתו כי יש ל

( יוצר הקבלה 453 – 452כמ'  מלכים א,"קח נפשי" )פס' ד(. גם כוגן ) –תפילתו הקודמת, שבמרכזה עמדה האמירה ל

ל אחת מהן הופיעה במקורה בסיפור אחר, שכן בעוד שהתפילה בין התפילות, הקבלה שמתוכה הוא מסיק כי כ

 הראשונה עסקה בפשעיה של איזבל, התפילה השנייה עוסקת בפשעיהם של העם.  
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אולי אף באירוניה מסוימת, אירוניה שאת תפילתו השנייה יש לקרוא  מתוך הבנה זו מתברר כי

"מה   - ה' שואל אותו ועל השאלה שקדמה לה: פילתותבאמצעות החזרה המדויקת על  דגשתמו

, אולם )פס' י, יד( "לה'קנא קנאתי " - , על כך הוא עונה בראשית דבריו)פס' ט, יג( פה אליהו?" לך

   43.)שם( לקחתה" נפשי"ויבקשו את  - מן השק' והוא נאלץ להודות המרצע'יוצא  ף דבריובסו

בן אלעזר בן אהרון  סרעיון זה מועצם באמצעות השוואת קנאותו של אליהו לקנאותו של פינח

ח(, לעומת -" )במ' כה, זויבא ...ויקם ...וירא" - הכהן. הביטוי לקנאותו של פינחס נפתח בתיאור

" )פס' ג(. פינחס אינו חושש מאיש וילך ויקם ויראהביטוי לקנאותו של אליהו הנפתח בתיאור "

כה, יד( ולא מהאישה שהיא "בת צור ראש אמות בית  א "נשיא בית אב לשמעוני" )במ'ישראל שהו

שהיא "בת  ,מאשתו חושש ממלך ישראל ועוד יותר מכךעוד שאליהו אב במדין" )שם, טו(, ב

 אתבעל מלך צידנים" )טז, לא(. 

צטרף גם השימוש המרובה במילה 'נפש' שיש, אולי, להתייחס אליה לדרישת אליהו לגנאי מ

"את נפשך" )פס' ב(; "כנפש"  -ת לנפשו של אליהו וחסמתיי ושמרבית היקרויותיה כמילה מנחה,

פשי" )שם(; "את נפשי" )פס' י(; "את נפשי" )שם(; "אל נפשו" )פס' ג(; "את נפשו" )פס' ד(; "קח נ

שם את פחדיו ואת דאגתו להצלת נפשו לפני  ההבנה כי אליהו, לכל אורך סיפור הבריחה,)פס' יד(.  

על סיום שליחותו ועל  ,למעשה ,תפקידו הנבואי, חיונית להבנת משמעותו של מענה ה' שמבשר לו

  44.מינוי אלישע כיורשו

 

 יח(-מענה ה' )טו

 :'תפילות הדרך'ב ,תדיר ,המופיעים מרכיביםהכולל בתוכו שני  ו של אליהו זוכה למענהתפילת

   :בסיפור זהאופי הופעתם בשורות הבאות נבחן את  .והמשכיותשיבה 

 תושיבהשיבה, הוא מתייחס ל רכיבמשבהם מופיע  ציאה לדרךבכל סיפורי הי -השיבה  מרכיב 

"שובי אל גברתך" )בר' טז,  , כגון:ביתו ולמשפחתומוגדר, בדרך כלל לפיזי  למקום של הגיבור

"שוב  ם, כא(,"ושבתי בשלום אל בית אבי" )ש כח, טו(, "והשבתיך אל האדמה הזאת" )שם ט(,

                                                 
43

א )לאליהו(: 'בריתי' שמא 'בריתך'? "אמר לו הקדוש ברוך הו –נראה שכך הבינו גם בעלי האגדה בדורשם   

 ' ואת מה אכפת לך?" )שהש"ר א, לט(.'נביאי :אמר לו 'מזבחותי' שמא 'מזבחותיך'?
44

( מצביע על העובדה שבתשובתו של ה' אין שום ביטוי אמפתי לסבלו ולדאגותיו של 237 – 236עמ'  מלכים,ברוגמן )  

הנביא, כפי שניתן היה לצפות לאור הופעתו של מרכיב זה בסיפורים מקבילים. במקום זאת, ה' מצווה עליו לשוב 

כן. תשובת ה' הייחודית, כדברי ברוגמן, עשויה להוות תמיכה נוספת לזיהוי עמדתו לבעיותיו ולמצבו המסו

ביטוי אחר לעמדתו הביקורתית של המחבר ניתן למצוא אולי בעניין אחר  הביקורתית של המחבר כלפי אליהו.

עמ'  מלכים א,) "והשארתי בישראל שבעת אלפים" )פס' יח(, שניתן להבין אותה, כפי שכותב קיל -המופיע בתשובת ה' 

"ועוד אפשר, שרמז לו ה', שאין הוא, אליהו, עובד ה' היחידי )'ואותר אני לבדי'(, ומצויים עוד אלפים בישראל,  –שפז( 

 הנמנים עם עובדי ה' הנאמנים".
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ם" "אם ישוב ישיבני ה' ירושל , יט(,"לך שב מצרים" )שמ' ד לא, ג(, אל ארץ אבותיך" )שם

הימצאותו של  פיה-על רווחתתפיסה האת ה , כאמור,זה משקף רכיבמנראה כי )שמ"ב טו, ח(. 

איזורי המחייה השבטיים בהוא הטבעי מקום משכנו האל מוגבלת לשטח גיאוגרפי מוגדר, כש

 כי האלבקש מהוא מ, את הבית שאחד מבני המשפחה נדרש לעזובבשעה  45.והמשפחתיים

המסע סיום  מסמלת את הפיזית לביתו. השיבה אליו וישמור עליו עד לשיבתו לביתויתלווה 

 לברכת "שוב" )פס' טו( , לכאורה,אליהו זוכה 46לשגרה ולחיים נורמאליים. חזרהה ואת

 . " )שם(לדרכך" - אינה לביתו כי אם זו , אולם שיבתוכמקובל

 ההמשכיות, הוא מתייחס  רכיבמבכל סיפורי היציאה לדרך שבהם מופיע  -ההמשכיות  רכיבמ

 ותהר ותלד את חנוך" )בר' ד, יז(, את אשתו"וידע קין  להמשכיות זרעו של המתפלל, כגון:

"ותלד הגר לאברם בן" )שם,  -את זרעך" )שם טז, י( ובהמשך  "הרבה ארבה -להגר מובטח 

 - יעקב מתברךו תי בנות לוט מאביהן" )שם יט, לו(מבלי שידע בשכבן ובקומן הרות "ש ,טו(

מנות לו ממשיך, אולם גם ל ,אף הוא ,אליהו זוכה 47"והיה זרעך כעפר הארץ" )שם כח, יד(.

בעניין זה מצבו שונה ממצבו של היוצא לדרך השגרתי. אליהו אינו זוכה לראות את בניו 

מאבל מחולה" )פס' טז(. המשכיות 'מפוקפקת' זו  בן שפטכי אם את "אלישע  דרכו, כממשיכי

 - כי אם לא יהיה ממשיכךאלישע  שמשמעותה: "תחתיך" )שם( - גם במילה ,אולי ,נרמזת

 . מחליפך

אינו  אליהוהמשכיותו אינה המשכיות. שם תו של אליהו אינה שיבה כששיבכי אם כן,  ,מתברר

ת, אלוהיולשמירה ליווי גם ל, הוא אינו זוכה יתר על כןולא למשפחה.  אדמה )לבית(זוכה לא ל

 האלוהיתהיענות השל  ,המצומצם כל כך ,אופייההבנת  48היוצאים לדרך. שאר כשם שזוכים בהם

כשם שתפילתו נראתה  .של אליהו תפילתושבו פירשנו את המצומצם היטב עם האופן מתיישבת 

כך  )שם(, כי דאגתו 'לנפשו' ,בסופההתברר, אולם  )פס' י, יד( לה'""מתוך קנאה הנאמרת  כתפילה

                                                 
45

 314 - 310; עמ' 92ובהערה  230; עמ' 16ובהערה  29תפיסה זו מוצגת במקומות שונים לאורך העבודה, ראה עמ'   

 .344 – 343הערות שם; ועמ' וב
46

"וישפט שמואל את ישראל... והלך מדי  –גם הנביא, חרף תפקידו ושליחותו, מבקש לשוב לביתו, כדברי הכתוב   

 יז(.-שנה בשנה וסבב בית אל והגלגל והמצפה... ותשבתו הרמתה, כי שם ביתו" )שמ"א ז, טו
47

וישם את בניו שפטים ויהי כאשר זקן שמואל, " -ב קיים אף הוא אצל הנביא, כדברי הכתו זהצורך אנושי   

 ח, א(. שםלישראל" )

48
זו  מעין "הבטיחו שלא יהרגו אותו". הבטחה -( אתר"לך שוב לדרכך" )פס' טו( כותב רד"ק )על  -על ציוויו של ה'   

 ידי הפרשן מצביעה עד כמה צורם חסרונה. -דווקא הבאתה עלמופיעה כמובן בכתוב, ו אינה
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הכוללת שיבה  כהיענות מלאה"לך שוב" )פס' טו(,  –הפותחת בביטוי האופייני  ,נראתה היענות ה'

  49"לדרכך" )שם(. – הבהרההמשתקפת ב אנו נחשפים לחלקיותה ,העד מהר ,אולם כיותוהמש

 - כלשונו, כך של אלישע להיפרד ממשפחתו-להבין מדוע בקשתו הראויה כל ,אולי ,ניתן לאור זאת

להפר את ציווי ה'  ,לכאורה ,הוא מבקש"אשקה נא לאבי ולאמי" )פס' כ(, כה מציקה לאליהו ש

 המבטאת את וויתורו ,זביחת צמד הבקררק ב , כי מה עשיתי לך" )שם(."לך שוב - באומרו

 . רבו רוחו של אליהומצטננת  50רחבת הידים,של אלישע על אדמתו  המוחלט

 

ם האופייניים לז'אנר המכיל את המרכיבי, 'סיפור יציאה לדרך'ק י"ט כשל פר זיהויויש להדגיש כי 

ומגמות חיצוניות או נוספות. פרק י"ט הינו פרק  בפרק תמותאין לא נועד לומר כי סיפורי זה, 

ובהבנת מושג הנבואה בכלל. הפרק עוסק  ד בחטיבת סיפורי נבואתו של אליהומשמעותי מא

בהשוואה בין נבואת משה לנבואת אליהו, ביחסי הנביא ובית המלוכה, במעמדו של הנביא כמתווך 

 מחבריחד עם זאת, ה ר לדור, ועוד.ת שרביט הנבואה מדובין אלוהים ובין בני ישראל, בהעבר

באמצעות סיפור ולא דרך כתיבתן כרשימת  את רעיונותיולהעביר  ,כידוע המקראי 'מעדיף',

הנ"ל, בנוי  רעיונותה המשמש כפלטפורמה שעל גביו מועבריםרעיונות יבשה. הסיפור הזה, 

יניו של הז'אנר בהתאם למרכיבים המאפיינים את סיפורי היציאה לדרך. הכרת מרכיביו ומאפי

  מסייעת בידינו בהבנת הסיפור בכלל ובהערכת דמותו של אליהו בפרט.

 

 כא(-שיבה ומשיחת אלישע )יט

 המשך המסע:

"וילך משם" )פס'  –סצנת ההתגלות, והמענה האלוהי בתוכה, מסתיימת בתיאור המשך המסע 

תוחמים את סצנת  –יט( " )פס' שםמ וילך" )פס' ח(; "עד... וילך" -שני תיאורי ההליכה יט(. 

  .ם, ומדגישים את התרחשותה במהלך הדרךההתגלות שביניה

                                                 
 
49

מזכירה את ההיענות החלקית שזכה לה לוט, כפי שנדון למעלה. דמיון זה אינו מקרי לפי  חלקית זו ת כההיענו 

... ותחי נפשי"להחיות את  –הבנתנו, שכן כשם שלוט ממוקד כל כולו בהצלת נפשו, כפי שבא לידי ביטוי כפול בתפילתו 

"ויבקשו את  –שבא לידי ביטוי )פעמיים( בתפילתו  כ(, כך אליהו ממוקד אף הוא בהצלת נפשו, כפי-" )בר' יט, יטנפשי

בדומה " )בר' יט, ל( במערה...  בהרלקחתה" )פס' י, יד(. דמיון זה מתחזק בתיאור ישיבתו )ולינתו( של לוט " נפשי

כביטוי לאי ישיבתם  ,אצל שניהם ,ט(. המערה עשויה לשמש-" )פס' חהמערההאלהים... אל  הרלן ב" אשר אליהול

 .כל המשמעויות הנלוות למונח זה, על בבית
50

, וכפי שגודלה "שנים עשר צמדים" )פס' יט( או שנדרשים "שנים עשר" )שם( צמדי בקר כדי לחרוש את כולה  

"ואחשוב שזכר זה להעיד כי אבי אלישע היה עשיר מאד, ועם כל זאת נפרד אלישע מבית  –שמבהיר רלב"ג )על אתר( 

 אביו לשרת אליהו".



 290 

  ספר יונה פרק ט:

בספר יונה ניתן לזהות ארבעה סיפורי מסע, כאשר כל אחד משני זוגות הסיפורים )שני הראשונים 

 "קום לך" )א, ב; ג, ב(: –( נפתח בציווי האלוהי 1ושני האחרונים

 יד(;-)א, ג מסע ללב ים .1

 ב, יא(;-)א, טו מסע במעי הדג .2

 ד, ד(;-)ג, ג מסע אל העיר .3

 יא(.-)ד, ה מסע מקדם לעיר .4

 

 ,למעשה, בדרך ,מתרחשת הספרעלילתו של  כלש העובדהאו, ליתר דיוק,  ריבוי סיפורי המסע

שונים ממאפייניהם של סיפורי  יםשל הסיפור מאפייניהםמאידך, . בספר עיסוקאת ה מזמין

של  תכתיבתו המאוחר תקופתמ , כך ניתן לשער,היציאה לדרך שנדונו עד כה. שינויים אלו נובעים

 יותר תקופה שבה תפיסת האלוהות ואמונת הייחוד השתנו באופן שאינן יכולות להתאים 2הספר,

  וגית העומדת בבסיס סיפורי הז'אנר, כפי שיידון להלן.לתפיסה התיאול

לזיהוי  אלאהז'אנר,  אתלהרחיב את היכרותנו  מגמהלא ייעשה מתוך  הדיון ביחידה זו לאור זאת,

 בתקופת הגלות ושיבת ציון. יאה לדרךשל סיפורי היצהתפתחותם  קווים ראשונים בתהליך

במסגרת הדיון בספר, יוצע אף לזהות ביטויים פולמוסיים הנוגעים לתפיסות התיאולוגיות 

בנת מגמות אלו תיעשה במקביל לחשיפת מגמתו ה מסע.המתוארת בסיפורי ה הנילוות למציאות

  הכוללת של מחבר הספר. 

המתייחסת לסיפורי היציאה לדרך  ,להרחיב את נקודת המבטננסה  בחלקה האחרון של היחידה

 בתקופת שיבת ציון, בהתבסס על מאפייניו של סיפור עלייתם של עזרא ובני הגולה. 

 

ידי חוקרים שונים, וכפי -ברור כי לספר יונה עשויות להיות מגמות שונות ומגוונות, כפי שהוצעו על

וד המנסות לחשוף את הנושא המרכזי המובע שמביא בתמצות סימון בהצגתו ארבע תפיסות יס

נושא הכפרה: בין עונש לתשובה; נושא הבחירה: בין ישראל והעמים; נושא הנבואה: בין   -בספר 

                                                 
1
כשכל זוג מורכב ממסע עיקרי )לים; לעיר( ומסע הנובע ממנו )במעי הדג; מקדם לעיר(. על דרך ההכפלה וביטויי   

 (.113עמ'  יונה,הסימטריה המאפיינים את הספר, עמד כבר כהנא )
2
 (.19ובהפניות המובאות אצלו בהערה  ,9 – 7עמ'  יונה,ראה בן צבי )  
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מובן שכל תפיסה מצליחה להסביר אלמנטים  3דין ורחמים. התקיימות והיענות; ונושא החסד: בין

 להופעתם של אחרים. יחס בהתיאינה נותנת מענה שבעוד  ,המופיעים בסיפור אחדים

כיוון חדש מבלי לפסול אף אחת מהשיטות ומבלי לנסות להכריע ביניהן, אנו מבקשים להציע, 

. הסיפור מתוך נקודת מבט  בהתבסס על קריאת כיוון זה יוצע 4להבנת הסיפור ומגמותיו

 הממוקדת במרכיבי היציאה לדרך המופיעים לאורכו. קריאת הסיפור מגלה כי, מעבר לעצם

מיחידה ספרותית אחת העובדה שלכל אורך הסיפור יונה נמצא בדרך, אופן יציאותיו לדרך שונה 

: בתחילה יונה מתבקש לצאת לדרך אולם הוא בוחר לברוח; לאחר מכן הוא מגורש; לחברתה

 הדברים אמורים להתרחש, יונה הולךהיו מציג את האופן שבו הובהמשך, בחלקו השני של הספר 

 כדבר ה'.

 

 חלוקה למרכיבים: – יונה ספר

 ב: יונה מצווה ללכת;-א, א

 ;[ללב ים] יד: יונה בורח-א, ג

 ;[במעי הדג] ליבשה שבב, יא: יונה מגורש ומו-א, טו

 ב: יונה מצווה ללכת;-ג, א

 ;[המסע אל העיר] ד, ד: יונה יוצא לנינוה-ג, ג

 .[המסע מקדם לעיר] יא: יונה יוצא מן העיר-ד, ה

 

 חב הדיון במגמתו הכוללת של הספר., ולאחריהן יורהסיפוריות יחידותצגנה הבשורות הבאות תו

 

 

 

                                                 
3
 (.9 – 3עמ'  יונה,סימון )  

4
כגון אהרליך  -יש בוודאי דמיון, אך לא זהות, בין הכיוון הפרשני שיוצע להלן לבין פרשנותם של חוקרים שונים   

רץ ישראל ועמו "...והוא )ספר יונה( כמהתל באומרים שאין לה' בעולמו כי אם א –( שכותב 422עמ'  מקרא כפשוטו ג,)

ישראל היושב עליה". חוסר הזהות ממוקד בעובדה שלפי הבנתנו: הספר מבקש להתפלמס, לאו דווקא עם הגישה 

המבחינה בין ישראל לעמים )'נושא הבחירה' כהגדרתו של סימון(, אלא עם תפיסת האל המגשימה, אשר אחד 

בשל הרלוונטיות שלה  -האלוהי. היציאה לדרך  הביטויים הנפוצים שלה מתמקד במוגבלות הגיאוגרפית של השלטון

לביטויים הספרותיים )ומן הסתם גם המציאותיים( המוחשיים ביותר הנגזרים מתפיסת המוגבלות הגיאוגרפית 

האלוהית, כפי שמשתמע למשל מתחושת היראה הנגזרת מהיציאה לדרך ומהצורך 'לפגוש' את האל במקום קדוש 

 משמשת את המחבר לצורך התפלמסותו עם תפיסה זו.   -ם כאשר האדם מצוי בביתו ולבקש את ליוויו, שאין כדוגמת
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 יד(-)א, ג [ללב ים] בורח יונה :1ט

 פרטי היציאה לדרך:

חוקרים רבים למתן הסברים בעלי  הוביל 5הקושי להסביר את המניע לבריחתו של יונה מלפני ה'

, עלינו לבחון האם ויעים פרשנות מסוג זאולם נראה כי לפני שאנחנו מצ 6אופי אירוני או סאטירי.

 אינה טובה יותר.  אירונית,פרשנות ישירה, שאינה 

בסיפורים רבים לאורך המקרא, כפי שנדון בהרחבה בעבודה זו, היציאה לדרך נתפסת כפעולה 

אלוהי המשמעות הנגזרת מעזיבת מקומו: היפרדות מהטומנת בחובה סכנות רבות, בעיקר בשל 

לווה תישייצא אף הוא ממקומו,  ו בתפילה:בסיפורים אלו, פונה לאלוהיהגיבור, והמשפחה.  ביתה

תמצית תפילתו של היוצא כ שאנו מזהים אותה. בקשה זו, וידאג לשיבתו למקומו בדרכו אליו

באופן שמדגיש אף הוא את חיוניות הליווי האלוהי, כגון בדברי אלוהים  ,לעיתים ,לדרך, נענית

 - ברדתו מצרימהכח, טו(, וושמרתיך בכל אשר תלך" )בר'  עמךוהנה אנכי " - ליעקב בצאתו חרנה

 מו, ד(.  מצרימה" )שם עמך"אנכי ארד 

מתוך תפיסה זו יוצא, אם כי מנקודת מבט הפוכה, כי בידי האדם קיימת גם האפשרות להתרחק 

. (האלשל  )מבלי לבקש את ליוויו עזיבתו את ביתו ואת מקומו באמצעות ,או לברוח מאלוהיו

  7.'לפני ה''הימצאותו לחדול ממתוך ציפייה את מקומו הגיאוגרפי, יונה עוזב בהתאם לכך, 

 

 תחושות ורגשות:

. ,יונה בולט בהעדרו, והוא מועצם  חוסר יראתו 8בניגוד מוחלט לשאר הבורחים, אינו ירא

 יראתם של "המלחים" )פס' ה(. לתיאור  נגדתובאמצעות ה

                                                 
5
 (.158 – 156עמ'  יונה,סיכום הדעות השונות אצל חמיאל )ראה   

6
את הגורמים שהובילו את "אחדים מחוקרי המקרא החדשים  (325עמ'  דין ורחמים,חמיאל )בראשית דבריו מבהיר   

עמ'  מהלך,למשל מרכוס )כל המסופר על בריחתו כאירוניה או אף כסאטירה", וראה  לראות את ספר יונה כמשל, ואת

( טוען כי 'ברור ששומעי הסיפור ידעו שלא ניתן 43עמ'  יונה,לימבורג ) שמציע לקרוא את ספר יונה כסאטירה.( 48

שומעי הסיפור, וכי הבנתה לברוח באופן זה מהאל'. לפי הבנתנו, לחלוטין לא ברור כי ידיעה זו הייתה מובנת מאליה ל

מחייבת תפיסת האל ככזה אשר שלטונו אינו מוגבל מבחינה גיאוגרפית, תפיסה שהטמעתה הינה אחת ממטרותיו 

 העיקריות של הספר. 
7
, פירושה בריחה משליחותו של ה', כפי שמפרש רד"ק )על אתר( וכפי סבורים כי הבריחה "מלפני ה'" )פס' ג(היש   

אולם הדמיון  (.41עמ'  יונה,( ומשתמע מתוך דברי המבוא של סימון )83 – 82עמ'  מנות הסיפור,אושטוען גויטיין )

משליחותו, כפי רק ד, טז(, מצביע על יציאה מקרבתו הפיזית של ה' ולא  'לתיאור יציאתו של קין "מלפני ה'" )בר

( שמשווה את 43עמ'  יונה,לימבורג ) וראה "ומפניך אסתר" )שם, יד(. -שיתכן ומתבטא גם בדבריו המקבילים של קין 

בריחתו של יונה לבריחתו של קין, ומפרש את שתיהן כבריחה מהנוכחות האלוהית. אזכורו הכפול של הביטוי "מלפני 

(, אלא להדגיש כי 220עמ'  יונה,שטוען זקוביץ )( לא נועד לרמוז על חוסר האפשרות לברוח מה', כפי 2; ג1ה'" )פס' ג

 של הבריחה.זוהי אכן מטרתה 
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נושי כי אם לאור העובדה שהוא אינו בורח מבעל סמכות א ,פי כמה ,צורם חושת היראההעדר ת

בניגוד למלך אלוהים, כי  תמימהה מחשבתוניתן להניח כי תיאור זה נועד להקצין את . מאלוהים

 -אינו מסוגל  או אולי אפילו -בולות שלטונו, אינו נוהג לרדוף אחרי הבורח גם מחוץ לג נוהגאשר 

"ואת ה' אלהי  –אלץ להצהיר ילהשתנות במהרה, כאשר הוא מחשבה זו עתידה  לעשות כן.

 , אשר עשה את הים ואת היבשה" )פס' ט(.אני יראהשמים 

 

 הגעת הגיבור למקום מקודש:

 במסע זה, כמו גם בשלושת המסעות הנוספים המופיעים בספר, לא מתוארת הגעה למקום קדוש.

 דש מאשר מעי הדג, שבו מתפלל יונהנראה אף כי קשה לחשוב על מקום מנוגד יותר למקום מקו

 במסעו הבא. את תפילתו

 

 תוכן התפילה ומרכיביה:

אולם דווקא העדר יונה אינו מתפלל, אפילו בשעה שהמלחים זועקים "איש אל אלהיו" )פס' ה(. 

מתארת יציאה לדרך זו  יחידההתפילה, תואם את התפיסה העומדת בבסיס סיפורי הז'אנר, שכן 

הפונה  תפילתו של הגיבורמובן שלא תופיע  וממילא והתרחקות מאלוהים, שנועדה לשם בריחה

 בבריחתו מפניו.  ליולווה אתלאלוהיו ומבקש ממנו כי י

שכן מחבר הסיפור אינו מקבל את  חרף העדרה של התפילה, בריחתו של יונה אינה צולחת,אלא ש

הבריחה  כישלון 9ליה.אלוהים מוגבל למקום גיאוגרפי, והוא מבקש לערער ע פיה-עלהתפיסה 

 אל הים" )פס' ד(. רוח גדולההטיל  וה'" –כפי שמודגש מתברר מיד, 

                                                                                                                                            
8
'מפני ה'', שמשמעותה בריחה מחמת פחד.  -כך מסיק גם ראב"ע )על אתר( מתיאור בריחתו "מלפני ה'" )פס' ג( ולא   

"והנביא פחד ולא הלך, )ולא עוד( אלא שברח מפני אלהים לעיר  –( שכותב 333עמ'  קדמוניות,וראה יוסף בן מתתיהו )

 יפו".
9
( שמביא את דעתם של "אחדים מחוקרי המקרא החדשים" כי "בא הספר לבסס 325עמ'  דין ורחמים,ראה חמיאל )  

את הדעה, שה' הוא אדון הבריאה כולה" בניגוד להבנתו של יונה אשר "הבריחה נראתה לו אפשרית, שהרי אין לו 

גותו של לאלוהי ישראל אלא ארץ ישראל ועם ישראל היושב בה". לשיטתו )של חמיאל(, עיון בספר מראה כי את התנה

"יונה סבור, שחנינה זו, בה זוכים אנשי נינוה, היא כולה חסד מתוך  -יונה, כולל את בריחתו, יש להבין באופן אחר 

פי מידת הדין, היינו לפי שיקולי הצדק -רחמים, אך לא מפני שזאת גם האמת: באנשי נינוה ראוי היה לדעתו לנהוג על

(. תמוה בעיני האופן שבו מעמיד חמיאל, כמו גם 331עמ' , שםהאמת" )והמשפט, אשר רק בהם ניתן להוציא לאור את 

חוקרים אחרים, את ההסברים השונים כסותרים האחד את השני. שהרי גם אם נקבל את טענתו, כי יונה סבור היה 

לטונו שיש לנהוג עם אנשי נינוה לפי מידת הדין, כיצד עשויה הייתה להועיל לו בריחתו, אלמלא הוא היה סבור כי ש

של אלוהים מוגבל באופן כלשהו: לאזור הגיאוגרפי המשפחתי או, לפחות, לארץ ישראל כולה? נראה, בניגוד לדעתו 

של חמיאל, כי לא רק שאין סתירה בין שני ההסברים, אלא שלא ניתן להסביר את התנהגותו של יונה על בסיס הסבר 

פי -יונה להתנבא )למשל, דעתו כי יש לנהוג עם אנשי נינוה על אחד בלבד. שכן עלינו להבין גם את המניע לאי רצונו של

מידת הדין( וגם את הגורם לראייתו את הבריחה כפעולה שעל אף שאולי איננה לגיטימית היא אפקטיבית )למשל, 
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 המשך המסע:

 "וישאו את יונה ויטלהו אל הים" )פס' טו(. -יונה ממשיך בדרכו, כפי שמתואר 

 

 ב, י(-ו)א, ט ומושב ליבשה ]במעי הדג[ יונה מגורש :2ט

 פרטי היציאה לדרך:

איש אל "ויזעקו  - כפי שמתואר עצמאיחד מאנשי האוניה פועל באופן כל א שבה, ביחידה הקודמת

 -גם בראשית תיאור הבריחה  :(, גם יונה חש אדון לעצמו והוא בוחר את צעדיוא, ה" )אלהיו

 שם," )וישכב וירדם ...ירד "ויונה - אחריתוג(; וגם ב שם," )וירד ...ויתן ...וימצא ...וירד ...ויקם"

 ה(. 

בשלב  מחליטים לטפל בבעיה באופן משותף, המצב משתנה. רב החובל והמלחים השב זו, יחידהב

ה, כי אם איננה תוצאה של צעדיו של יונ –שאינה באה תרשיש  -יציאתו של יונה לדרך חדשה  זה

תוצאת יתר דיוק, לו אל הים" )פס' טו(, להוויט  את יונה  וישאו" -תוצאת צעדיהם של המלחים 

 " )פס' יד(. עשית"כי אתה ה' כאשר חפצת  -דברי המלחים שמשתמע מ צעדיו של אלוהים, כפי

תו של האדם אלא מיוזמתם של אחרים, המלחים או ה', יש להתייחס ליציאה לדרך שאינה מיוזמ

"ואני  - ניתן ללמוד מדבריו בתפילתו יונה תופס את יציאתו לדרך כגירושעל העובדה שגם כגירוש. 

 ה(.   פס'מנגד עיניך" )נגרשתי אמרתי 

מוביל  ,אולם עיון בתוכנה של התפילה ונענה. -רושו, פונה יונה לאלוהים בתפילה לאחר גי

 למסקנות אחרות. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
שלא ניתן להסתפק בחשיפת המניע  -הבנתו כי שלטון אלוהים מוגבל מבחינה גיאוגרפית(. יתכן כי תמיכה לטענתנו 

ריחה )"כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום..." )ד, ב(( כרעיון המרכזי היחיד שבו עוסק הספר, לאור העובדה שעדיין לב

ניתן למצוא באמירתו של  -ניַדרש להבין כיצד סבור יונה כי בריחה מפני אלוהים היא דרך פעולה אפשרית מבחינתו 

על השליחות הנבואית ועל האוניברסאליות של כמבע אלגורי  "וכן ספר יונה... נראה -( 45עמ'  אמנות הסיפור,אלטר )

". רעיון 'השליחות הנבואית' נדון בספר במסגרת הדיון בחוסר רצונו של יונה להתנבא, אך אין די בו כדי אלוהים

להסביר כיצד פעולת הבריחה משמשת כביטוי המעשי של חוסר רצון זה. לצורך הבנת פעולה זו, מוסיף אלתר ומבהיר 

 הספר עוסק גם בסוגיית 'האוניברסאליות של אלוהים'.   כי
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 י(-תפילת יונה )ב, ב

 תוכן התפילה ומרכיביה:

כי  ,בהסתמך על דבריו של ויצמן כשניתן לומר בהכללה, 10רבים נחלקו בהגדרתה של תפילה זו

חס אליה כתפילת בקשה להצלה ממעי הדג, בעוד שכיום מקובל יותר בעבר מקובל היה להתיי

   11על הצלה שהתרחשה זה מכבר. הודייהלהבין אותה כתפילת 

בשעה שהצלה  , באופן בלתי מתקבל על הדעת,מפי יונה הנאמרת על הצלה הודייההבנת התפילה כ

 ,או עורכו ,מחבר הספר זו טרם התרחשה והוא מצוי עדיין במעי הדג, מובילה להנחה המקובלת כי

   12שילב בסיפור טקסט מזמורי שנכתב במקורו לצורך אחר.

מדוע ראה מי מהם צורך לשלב בסיפור תפילה שתוכנה אינו  השאלה המתבקשת אם כך היא:

 שטוען כי תשובות רבות ניתנו לשאלה זו, כגון תשובתו של צ'יילדס מתאים לרצף העלילתי?

נוניזציה של ספר יונה, מתוך מטרה להפוך את יונה מדמות אקהתפילה הוספה במסגרת תהליך ה

פה התפילה דווקא לפני מדוע הוס   אולם עדיין יש לתמוה: 13של 'אנטי גיבור' לדמות של 'גיבור'.

 פס' יא( ולא לאחריה, בהתאם לטענה המתבקשתתיאור הצלתו של יונה והקאתו "אל היבשה" )

   14'?היה מתאים יותר אילו היה מופיע לאחר פסוק יאהמזמור 'בוור כי ידי -על ,למשל ,המובאת

דוגמא כ ,מתוך נקודת מבט סינכרוניתניתן להתייחס,  שנכתב במקורו לצורך אחר להוספת מזמור

להבהרת הטענה כי סיפורי היציאה לדרך נכתבו בהתאם לקונבנציה מסוימת, הכוללת רכיבים 

בדרך  ,שמתבטא היםרכיב המפגש עם אלו ומאפיינים קבועים. הרכיב הבסיסי ביותר הוא כמובן

המשך  במהלך הדרך: לאחר תיאור היציאה ולפני תיאור ,תמיד ,בתפילה. תפילה זו מופיעה ,כלל

 יחידההבמסגרת  ,לשלב יב זה,לאור חיוניותו של רכמחבר הסיפור ביקש,  ההגעה ליעד.ו המסע

אימה באופן מלא לרצף העוסקת בגירושו של יונה, טקסט של תפילה, גם אם היא אינה מת

 לפני היענות ה' והקאת יונה אל היבשה. ייני הז'אנר הכתיבו גם את מיקומה:העלילתי. מאפ

                                                 
10

 (. 12-ו 7, ובייחוד בהערות 101 – 98עמ'  חרות,לסיכום הגישות השונות בעניין, ראה בולין )  
11

(, ורבים בעקבותיו, טוען כי תפילה זו מורכבת גם מתפילת 17 - 13עמ'  יונה,(. לנדס )109עמ'  וסיפור, שירויצמן )  

 ה )קינה( וגם מתפילת הודייה.בקשה להצל
12

(. למרות האמור, ישנם 125עמ'  העיצוב הקאנוני,( וצ'יילדס )183עמ'  יונה,(, אלן )24 – 21עמ'  יונה,כך למשל בוור )  

חוקרים המרחיבים את נקודת מבטם, בהתייחס לשאלת התאמתה של התפילה למסגרת הסיפורית, מעבר לשאלת 

 שטרנברג( ו37 – 21עמ'  יונה,) של האוזרגמא טובה לכך ניתן למצוא בדבריהם הגדרתה כבקשה או כהודייה. דו

הטוענים כי התפילה משרתת את מגמותיו הספרותיות של המחבר. לטענתם, שני  (320 – 318עמ'  הפואטיקה,)

ות הפרקים הראשונים כתובים באופן שאמור לגרום לקורא לחוש רגש של סימפטיה כלפי יונה, רגש שאמור להשתנ

בהמשך הקריאה. התפילה, בצורתה הנוכחית, מתאימה למגמה זו, וממילא אין סיבה לראות אותה כתוספת משנית. 

 (, ששיטתו הובאה בהערה הקודמת, אינו מתייחס לתפילה כטקסט משני.17 - 13עמ'  יונה,גם לנדס )
13

 (.128- 122עמ'  ,הקאנוני עיצובהצ'יילדס )  
14

 .(22עמ'  יונה,בוור )  
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 נקודת המבט הדיאכרונית, המתבקשת במקרה זה, מובילה להתייחסות שונה. התייחסות זו אולם

 פיסה המובעת בספר היא תפיסה חדשההתכי  , שתידון בהמשך בהרחבה,מושתתת על ההבנה

של אלוהים על פיה שלטונו  השלטת בספרי המקרא המוקדמיםמהתפיסה  ,במהותה ,השונה

מקראיים כפי שמשתקף בטקסטים  -כלל לארץ כנען בדרך  -מוגבל למקום גיאוגרפי מוגדר 

, שהיא פולמוס עם התפיסה המקובלת במקראכ, לפי הבנה זו ,יונהספר לראות את  יש 15.שונים

 של מחבר ספר יונהחדשה ה תוההתנגדות לתפיס 16.ז'אנרהסיפורי  של התפיסה העומדת בבסיסם

 להיות המניע להוספת מזמור תפילה הנאמר מפי יונה בהיותו במעי הדגה.  ,לפי הצעה זו, עשויה

 

בשל היותו מזמור  , כאמור,בעיקר כי המזמור אינו מקורימניחים  םמרביתש -חוקרי הספר 

מצליחים להסביר מה הוביל להוספה זו. קושי זה  נםאי -במקום תפילת בקשה להצלה  הודייה

תוכן הוביל רבים מהם להניח כי בסיפור המקורי תוארה פעולת התפילה של יונה, מבלי שהופיע 

 ,לכאורה ,מתאיםשגרם לעורך מאוחר לשלב מזמור תפילה  התפילה. תיאור פעולת התפילה

ר את תפילתו של יונה, אכן הופיע לסיטואציה. אולם גם אם נקבל את ההנחה כי פסוק ב, המתא

הוביל להוספת  כי עצם הופעת תיאור פעולת התפילה קבל את הטענהקשה לנתבסיפור המקורי, 

אינו  ,המופיע בו ,אבל שסוג התפילה הקשרים אסוציאטיביים מתאימים ,אמנם ,מכילשמזמור 

  מתאים בעליל.

ות שלטונו הגיאוגרפי של ר מוגבללעומת זאת, קורא המכיר את התפיסה המקראית המקובלת בדב

ככזו שיש בכוחה  'תפילת הדרך'את מעלותיה של  אלוהים ומכיר, לצד היכרותו את התפיסה הזו,

הוא בורח מלפני ה', נמנע בעת ש, יונהמבין מדוע  יב את גבולות הימצאותו של אלוהיםלהרח

ו גם בשעה שהוא מתמיד בשתיקת יונהמדוע  :מתקשה להבין קורא זה אולם מלהתפלל אליו.

 יתר על כן, אם אמנם יונה אינו מתפלל: כיצד סכנת חיים כה ממשית?מגורש מהאונייה ונמצא ב

אלוהים נמצא בכל מקום, רואה את  פיו-על – הפולמוסי המשתקף בספרהרעיון ניצל?  הוא

ותטי קורא היפ אינו מקובל על –המצפים לישועתו ומסוגל להושיעם גם מבלי שייפנו אליו בתפילה 

 היא בעלת משמעות תיאולוגית חשובהאם כן,  ,זותפילה . להוסיף את התפילההוא בוחר זה, ו

אינם מתאימים באופן מוחלט. הוספת  אופייההעובדה שסוג התפילה ו ,לדידו ,ובשל כך נסלחת

  "ויתפלל יונה אל ה' אלהיו..."  )פס' ב(. -חייבה את הוספת פסוק הקישור  תפילהה

                                                 
15

וההפניות המובאות בהערה  288כח. לדיון בעניין ראה עמ' -יח; יז, כד-כגון יהו' כב, יט; שמ"א כו, יט; ומל"ב ה, יז  

 שם. 45
16

 (.99 – 98עמ'  גלוי ונסתר,ראה אמית )  
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 מגמתולפי הגישה הסינכרונית, או של גורם כלשהו אשר ביקש להתמודד עם  ,ברשל המח בחירתו

 ,בוודאי ,הושפעה דווקא זהמזמורי בטקסט  , לפי הגישה הדיאכרונית,של הספר הפולמוסית

העוסקת  -הספציפית תאימים למסגרת הסיפורית מההקשרים האסוציאטיביים הרבים המ

 בגיבור השוהה במצוקה בלב ים. 

גם מההקשרים האסוציאטיביים המתאימים  פחות מכך,לא בחירתו הושפעה, אה כי אולם נר

העוסקת בגיבור המצוי במצוקה בדרך, אליה יצא בעקבות בריחה  -למסגרת הסיפורית הכוללת 

שאת מקביליהם ניתן  ,וגם רכיבים תוכניים ם אלו כוללים גם ביטויים לשונייםהקשריאו גירוש. 

  :מזמורי תהלים בהם נראה כי מצוקת המתפלל נובעת משהותו בדרךלמצוא בסיפורי גירוש וב

 קראתי מצרה לי..." )פס' ג(, מופיע תיאור  - לאחר משפט הפתיחה הכללי של המתפלל"

ובהרחקתו מאלוהיו. גירוש זה מתואר בשני ביטויים  בגירושוהמצוקה הקונקרטית העוסקת 

  :'גירוש'ו 'השלכה' – מקבילים

 - מופיע גם בבקשתו של בעל מזמור תהלים ע"א -" )פס' ד( ותשליכני"  -הביטוי הראשון  .א

"אלהים עזבו!  - " )פס' ט(, שמתואר בהמשך כמי שבורח מפני רודף, האומרתשליכני"אל 

בתיאור מצוקתו של בעל  גם מופיע, כי אין מציל" )פס' יא(. ביטוי זה רדפו ותפשוהו

לאחר תיאורי תחושותיו של המתפלל יד מ" )פס' יא(, ותשליכני" - מזמור תהלים ק"ב

 בשל גירושו מירושלים בעת החורבן, מן הסתם נלוות למציאות חייו שבה הוא נודד,ה

ח(. גם -כצפור בודד על גג" )פס' ז "דמיתי לקאת מדבר, הייתי ככוס חרבות... - ללא בית

כחו  מהמשך המזמור ברור כי הוא עוסק בקשיי הדרך, כפי שמתאר המתפלל "ענה בדרך

"מי שמהלך בדרך והוא עיף ויגע וכמעט כחותיו עזבוהו  -]כחי[" )פס' כד(, וכדברי חיות 

17;אומר תפלה זו"
 

המתאר את מצוקת גירושו  -" )פס' ה( מנגד עיניך נגרשתי"ואני אמרתי  - הביטוי השני .ב

" מנגד עיניך נגרזתי ."ואני אמרתי.. - א, מופיע בדברי בעל מזמור תהלים לשל המתפלל

, מכיל ביטויים רבים המתאימים המקביל לו אע"תהלים ו גם מזמור זה, כמ 18)פס' כג(.

"תוציאני מרשת זו טמנו לי" )פס' ה(, "ולא  -ות של אדם הבורח מפני רודף, כגון למציא

הסגרתני ביד אויב" )פס' ט(, "הצילני מיד אויבי ומרדפי" )פס' טז( ועוד. ביטוי דומה 

                                                 
17

 (.217עמ'  תהלים,חיות )  
18

( ובולין 87, ובהערה 63עמ'  ה,יונ(, לימבורג )191עמ'  ,I תהליםידי רבים, וראה למשל דהוד )-הקבלה זו מובאת על  

, אולם אין 1000עמ'  BDB –(. יתכן כי יש לגרוס 'נגרשתי' או 'נגזרתי', כפי שמוצע ב 67, ובהערה 116עמ'  חרות,)

בגירסה זו )נגזרתי( כדי להפריך את ההקבלה שבין הביטויים, שכן 'הפועל גרז דומה )גם( במשמעותו לפועל גזר' כפי 

 (.192 – 191(, והשווה דהוד )שם, עמ' 448עמ'  ,41 - 1 ליםתהשטוען גולדינגאי )
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אתי  גרשת"הן  - ידי אלוהים נמצא בתפילתו של קין-ורש עלהמתאר את מצוקתו של המג

 היום" )בר' ד, יד(.

 ות המתבטאים בתיאור הפעול וכניים, הקשרים תהלשוניים נוסף על ההקשריםישנם גם, ב

 ,הנדר, ועוד יותר מכך הזבח, מופיעים .'נדר'ו 'זבח' –המעשיות המופיעות בסוף התפילה 

חודיים לשעת היציאה לדרך. אף על פי כן, נראה כי יש ואינם יי , בהקשרים שוניםכמובן

ובילו לשילובה להתייחס גם לעניינים אלו, במסגרת בחינת ההקשרים האסוציאטיביים שה

  של תפילה זו דווקא:

יציאתו  בסיפור בהקשרים של יציאה לדרך, כפי שבא לידי ביטוי ,כאמור ,הנדר מופיע .א

של הז'אנר  הדגם'-מתייחסים אליו כ'יצירתאנו שבבראשית כח, סיפור לדרך של יעקב 

 כאן בלשון דומה ללשונו של המתפלל תיאור פעולת הנדר ושילומו, ואף שאנו עוסקים בו.

 - מופיע גם בדברי אבשלום בהתייחס לבריחתו לגשור" )פס' י(, אשלמה אשר נדרתי" -

פוריהם של בסי גם מופיעהנדר . (" )שמ"ב טו, זאשר נדרתיאת נדרי  ואשלם"אלכה נא 

בשעת מסעו מהגלעד "אל  יפתחשל ו מסעם ב"דרך האתרים" )במ' כא, א( שעתבישראל 

  נערכים במסגרת יציאה למלחמה;אלו אם כי מסעות  ,לב(-בני עמון" )שופ' יא, כט

תיאור התייחס לבכפי שנדון  בסיפור יציאתו לדרך של יעקב, ,אף הוא ,הזבח מופיע .ב

 אלוהיתהלות להתג כצעד מקדיםהזבח משמש  שםו, ירידתו מצרימה בבראשית מ

  19העוסקת בליווי, שמירה והשבה.
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"אנה ה' אל נא  -נדר, כפעולות מעשיות הנלוות לתפילה, מופיעים גם במסגרת תפילתם של המלחים הזבח וה  

לפני הטלתם את יונה הימה. זהו בוודאי הקשר אסוציאטיבי נוסף הנאמרת  נאבדה בנפש האיש הזה..." )א, יד(

 - דוגמא נוספת להופעתם של זבח ונדר במסגרת תפילהגם ילובו של מזמור זה דווקא, ויחד עם זאת, זוהי שהוביל לש

הנאמרת בדרך, שעניינה  -( 93 – 92עמ'  יונה,אמנם כזו הנאמרת מפי גויים, אך המופנית לאלוהים )השווה קרייג, 

בשת צורות שונות בסיפורים רך לובקשה לשמירה והצלה בהמשך המסע. כפי שנטען לאורך העבודה, סכנת הד

זו יכולה להיות הפחד מפני "כל מצאי" )בר' ד, יד( כדאגתו של קין; "הרעה" )שם יט, יט( העתידה להתרחש  השונים:

על סדום כדאגתו של לוט; היראה "מיד אחי מיד עשיו" )שם לב, יא( כדאגתו של יעקב; החשש מפני "עצת אחיתפל" 

אין לחפש בגורם הסיכון  האלו הסיפוריםכל הלאה. את המכנה המשותף של  ךדוד; וכ)שמ"ב טו, לא( כדאגתו של 

את  גיבורי הסיפורים )היוצאים לדרך( ה המשותפת שלבהבנ אלא, )שהוא כאמור משתנה מאחד לרעהו( המופיע בהם

והים. של אלהקבוע, וממילא מחסותו והגנתו  םממקום משכנ םלגורמי הסיכון השונים, בשל ריחוק יםחשופ םהיות

הם חוששים מפני  באיבודם "בנפש האיש הזה" )א, יד(, ובמילים אחרות:ממוקדת  דאגתם של המלחים, בסיפור זה,

מבקשים להדגיש כי פעולה זו הם , ובשל כך הימה הרעה אשר תאונה להם בהמשך הדרך בעקבות הטלתם את יונה

טז( ומנדירת  פס'ה'" )שם, יד(, מזביחת "זבח" ) היא ביטוי לחפצו ומעשהו של ה'. בקשתם מורכבת מקריאה "אל

דרך, וממילא להופעתן כאן עשוי להיות תפקיד ל ולות אלו אופייניות לסיפורי יציאה"נדרים" )שם(. ההבנה כי פע

"איך  –דוגמת שאלתו של רד"ק )על אתר( כ 'טכניות' ספרותי ולאו דווקא מציאותי, מסירה את עוקצן של שאלות

 ה?".זבחו זבח בספינ
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  :התגשמות התפילה

 פס'"ויאמר ה' לדג, ויקא את יונה אל היבשה" ) -התגשמותה מתוארת  מיד בסיומה של התפילה

להכיר בכך  נאלץכתוספת משנית, אזי  לתפילתו של יונה , כפי שמסתבר,אולם אם נתייחס יא(.

   בתפילה.לאלוהיו מבלי שפנה  ניצל מן הסכנהשיונה 

 

 היפרדות הגיבור ממלוויו:

עשויה  עובדה זומופיעה לאחר היפרדותו מאנשי האוניה המלווים אותו במסעו.  תפילתו של יונה

כפי מלהתפלל בהיותו על האוניה  הימנעותו של יונהל כהסברההיפרדות  מוטיבלהוביל לזיהוי 

נגזר משאלת מעמדה  גם זיהויו של מוטיב זה,אולם  היו" )א, ה(."איש אל אל שזעקו המלחים

  הטקסטואלי של התפילה.

 

 המשך המסע:

 .המסעהמשך מרכיב הקאת יונה "אל היבשה" )פס' יא( משמש כביטוי ל

 

 (ד, ד-)ג, ג ]המסע אל העיר[ יונה יוצא לנינוה :3ט

 פרטי היציאה לדרך:

 .(ג ג," )אל נינוה וילךויקם יונה " - למסע יזומה מתוארת יציאה השנייה של הסיפור במחציתו

ה לתחנה אלא כחלק לא כהגע אינה מתוארת כהגעה ליעד ואףבאופן חריג, ההגעה לנינוה, 

הליכה "בעיר" )שם, ד(. המשך הומ אל העיר "נינוה" )שם(מהליכה אשר מורכב  ,ממסלול ההליכה

)שם(, ומתיאור הימצאותו  לשת ימים"ש מהלךבתיאור העיר כעיר גדולה "גם מודגש  רעיון זה

במסע מתוארת רק לאחר יציאתו  עצירה )סטטית( יום אחד" )שם, ד(. מהלך" -תוכה הדינמית ב

 לתת ביטוי לעובדהכדי  ,אולי ,הנועד דרך תיאור זו מקדם לעיר" )ד, ה(. וישב" –מן העיר 

צועה של השליחות הנבואית. כי אם בי נתו של יונה, איננה ההגעה לנינוהמטרתו של המסע, מבחיש

ללכת  – האמיתי הנדרש במסגרת רצונו להגיע ליעדו 'טכני'צעד  בסך הכלההליכה לנינוה היא 

  ג, ג(."כדבר ה'" )

    

 דש:וקמהגעת הגיבור למקום 

 אינה נאמרת במקום קדוש.  ,בספר המסעותבמסע זה, כמו ביתר  התפילה
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את  המזכיר, אחר יציאתו "מן העיר" )ד, ה(ל –כפי שיובהר בשורות הבאות  אמירתה,שעת 

בשני  כי יתכן יר" )בר' יט, טז(."מחוץ לע צאלאחר שהוא מּו ,אף היאנאמרת,  תפילתו של לוט אשר

אין לשאת תפילה בתוך  ין כיאנו נדרשים להב 20הסיפורים, שנקודות דמיון רבות משותפות להם,

למרות שלא תפילה, אמירת הל היציאה מהןדים את הערים החטאות )סדום ונינוה( וכי נדרש להק

  .ניתן למצוא מקום קדוש גם מחוץ להן

 

 תוכן התפילה ומרכיביה:

"קח נא את נפשי  -מובילה למצוקתו הנוראה, שבשלה הוא מבקש מאלוהים  לדרךשל יונה  תויציא

 ממני, כי טוב מותי מחיי" )ד, ג(. 

בר לעשות להם ולא חם "על הרעה אשר ד  מאכזבתו מאלוהים אשר ני ,לכאורה ,נובעת זובקשתו 

, כפי שהרחבנו בדיוננו אודות יש לראות כי את פניית הנביא לאלוהים י(. אולם נראה פס'עשה" )

   האנושי.  –כי אם גם בהתחשב במצבו האישי  ליהו, לא רק בהתחשב במצבו הנבואיא

מצוקתם  וכנע כי: בשלב ראשון הוא משזהה תהליךלעבור  ,בשני הסיפורים ,הקורא נדרש

אליהו, כה חריפה עד שהם בגדלותם מוכנים למסור עליה יונה ושל , של תהנבואית האידיאולוגי

. כי לא קח נפשי", ד, ב(ממני" ) קח נא את נפשי "כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום... –את חייהם 

י עליו לראות אולם בשלב שני הוא מתבקש להתפקח ולהבין כ ;ד( טוב אנכי מאבתי" )מל"א יט,

להציל לו מרעתו.  ...קיקיון"וימן ה' אלהים  –את מצוקתם בתוך קונטקסט אנושי הרבה יותר 

ויאכל עגת רצפים וצפחת מים "והנה מראשתיו  21,ד, ו(" )וישמח יונה על הקיקיון שמחה גדולה

 22.ו( וישת" )מל"א יט,

יר" ציאתו של יונה "מן העאת תיאור יהמחבר העתיק זה,  התפקחות נראה שכדי להביא לתהליך

 ., למקומו הנוכחי"עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת" )ג, ד( - נבואתול בסמוךממקומו הטבעי  )ד, ה(

ד "ע - היציאה תיאורשמתוך סיומו של  מושתתת על העובדה ההנחה שתיאור זה הועתק ממקומו

הפרק  הריו הטבעי, שברור כי מקומו הנוכחי איננו מקומ -אשר יראה מה יהיה בעיר" )ד, ה( 

כפי שכותב מחבר הספר לא קרה,  - ליתר דיוק –או  בעיר הסתיים בתיאור מה שקרהכבר הקודם 
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ידי פרשנים רבים', וראה -'השוואות בין בראשית י"ט ליונה נעשו על –( 37בהערה  24עמ'  חרות,כפי שכותב בולין )  

 (. 285 – 284עמ'  ג,-תולדות אלדוגמא קויפמן )
21

)ד,  ( את המילה "מרעתו"1, ובהערה 212 – 211עמ'  יונה,ביטוי חריף לכיוון פרשני זה, מוצע בפרשנותה של ארום )  

הקנין החבור למילה 'רעה' ניתן להבינה בשתי משמעויות: 'רעתו' היינו 'הרעה שלו' ניתנת לפרוש -"משום כנוי –ו( 

 הרעה הצפונה בו". –כרעה הצפויה לו, רעה הבאה עליו, אך ניתן לפרשה גם במובן נוסף: 'הרעה שלו' 
22

על ההקבלות  אף(, ו30עמ'  יונה,של לימבורג )רבים הצביעו על ההקבלות שבין שני הסיפורים, כפי שמצביע למ  

 'רק אליהו ויונה, מבין הנביאים, נשלחו למשימות בארצות ניכר'. –( 39עמ' הדמויות, כפי שכותב לימבורג )בשבין שתי 
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 סיום נבואתובסמוך לתיאור היציאה מן העיר  אזכור 23"ולא עשה" )ג, י(. - בלשונו התמציתית

קח נא את נפשי " - את ייאושו של יונה ואת בקשתו ,באופן מיידי ,הייתה מובילה את הקורא לפרש

"עד  - כנובעת מהקושי האובייקטיבי לשהות בחום, גם אם בצל סוכתו, ארבעים יום -ד, ג( ממני" )

נובע ה כזה, בשלב ראשון, כייאושו של יונה לעומת זאת, הצגתאשר יראה מה יהיה בעיר" )שם, ה(. 

באמצעות  שרתמתאפ ים,אנושיה יםפיזיה התנהגותו הרחומה, ולא מקשייומאכזבתו מאלוהים ומ

בשלב שני,  'העלמת' תיאור יציאתו מן העיר המיושבת אל המדבר אשר "מקדם לעיר" )שם, ה(.

 –ייבושו, המקביל לתיאור תגובותיו של יונה לאחר מכן באמצעות תיאור הצמחת הקיקיון ו

מתבררת לקורא למפרע סיבת ייאושו  ,שלאחריה ייאוש "עד מות" )שם, ט("שמחה גדולה" )שם, ו( 

של  ש להוליך בו את הקורא, הוא ראשיתהשהמחבר מבק ,נראה כי תהליך ההתפקחות האמיתית.

דבקותו כאשר זו מופנית אל אנשי נינוה, לבין  –הצגת הפער שבין דבקותו של יונה במידת הדין 

   24עצמו.כאשר זו מופנית כלפי  –במידת הרחמים 

ה זה, להתייחסות שונה. התייחסות זו , גם במקרלהוביל עשויה נקודת המבט הדיאכרונית אולם

 ,במהותה ,השונה התפיסה המובעת בספר היא, כאמור, תפיסה חדשהעל ההבנה כי  מושתתת

עשויה להיות המניע  זומהתפיסה השלטת בספרי המקרא המוקדמים. ההתנגדות לתפיסה חדשה 

יציאה  סיפורי םיוצרשכן בדרך זו נתיאור יציאתו של יונה מן העיר למקומו הנוכחי,  העתקתל

תיאור יציאתו של יונה מן העיר מיד  ,כלומריותר.  לקונבנציה, יםאו מתאימ', יםלדרך 'שלמ

היה מוביל לחלוקת חציו השני של הספר  - דורש , לכאורה,כפי שהרצף העלילתי - בסיום נבואתו

 פיעה תפילהלא הייתה מו ד(, המתאר את המסע לנינוה,-שבראשון )ג, ג לדרך: יציאה לשני סיפורי

שי "ויאמינו אנ -בתיאור  יונה מן העיר..." )ד, ה( וממשיך "ויצא -בתיאור  נפתח ה)שהי כלל; ובשני

ות שתי תפילות )ד, היו מופיע המתאר את המסע מקדם לעיר נינוה, נינוה..." )ג, ה( עד סוף הספר(,

סיפורי מסע  למקומו הנוכחי, מתקבלים שניתיאור היציאה  קתהעתג; ד, ח(. באמצעות -ב
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והלאה( שדן בהרחבה בחוסר הסבירות שבמיקומו הנוכחי של הפסוק, ובתוך כך מציג  287עמ'   יונה,ראה ששון )  

 ת החוקרים לפתרון הבעיה.את גישו
24

הקושי להבין את יציאתו של יונה מן העיר בשעה כה מאוחרת )בהתבסס על סדר השתלשלות העניינים המופיע   

 יונה,בפועל בטקסט(, נובע גם מחוסר הסבירות המציאותית "שיונה יתעכב בעיר וייספה בחורבנה" כלשונו של סימון )

שער שהפסוק התגלגל למקום שבו הוא מופיע "בשל דמיון 'בצל' ל'צל' )פסוק ו(". ( מ231עמ'  יונה,(. זקוביץ )78עמ' 

"ויצא יונה מן העיר" )ד, ה( בהוראה של עבר  –( טוען כי מקובל לפרש את המילים 166הערה  94עמ'  יונה,לימבורג )

בה וביטול גזירת של עבר, כשהם מתארים למעשה את יציאתו של יונה מן העיר, טרם שיבתם של אנשי העיר בתשו

הפיכתה. אולם, בניגוד לגישה מקובלת זו, לימבורג סבור כי יש להתייחס למילים אלו בהוראה של עבר רגיל, שנועד 

ן, לשאלתו של ה'  "ההיטב חרה  –לבטא כי יציאתו של יונה מהעיר היא תגובתו המעשית, שהרי תגובה מילולית ַאי 

וסף, שיש בו כדי להסביר את העתקת תיאור היציאה ממקומו הטבעי לך?" )שם, ד(. זהו למעשה טיעון ספרותי נ

  למקומו הנוכחי.
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פילת בקשה העומדת בפני עצמה. מופיעה ת םמה דיא(, שבכל אח-ד, ד; ד, ה-)ג, ג שגרתיים

שבשלו ניתן להתייחס , , במסגרת פולמוס תיאולוגי רב משמעות, לפי הצעה זונעשתהזו  העתקה

 היציאה מן העיר והציפייה "עד אשר יראה מה יהיה בעיר" )ד, ה( פעולתשעובדה בסלחנות ל

 25סופר על המתרחש בעיר.כבר לאחר ש ארותמתו

 

 אמיתי סיפור אליהו, להבדל התהומי שבין בקשה המבטאת רצוןכמו ב ,עלינו להיות רגישים

למות, לבין בקשה הנאמרת מתוך ייאוש עד מוות. יונה אינו חפץ במוות, כי אם מצוקתו הפיזית 

גדולה" )שם, ו( על אי היענות , ט(, שאם לא כן מדוע שמח הוא "שמחה שםחורה לו "עד מות" )

  אלוהים לתפילתו?

 –תפילותיו של יונה בפרק ד, בדומה לתפילותיהם של דמויות מקראיות נוספות הנמצאות בדרך 

ממוקדות במצוקה הנובעת מהקשיים הפיזיים המיידיים.  - בני ישראלהגר, שמשון, אליהו ו

ת, היא אחת יודמואחת מהשל כל  הנוספות הספציפיות יהזו, מעבר למצוקות מיידית מצוקה

   26.הםבתפילותי תדיר מופיעהעל כן לדרך ו יםהמצוקות המאפיינות את היוצא

 

 המשך המסע:

, גם כביטוי להמשך המסע וגם כמצג מקובלמשמש, כ העיר" )ד, ה(יונה מן תיאור יציאתו של "

 הפותח את סיפור המסע הבא.

 

 יא(-ד, היונה יוצא מן העיר ]המסע מקדם לעיר[ ) :4ט

 אי בהירות בנוגע לאופי  היציאה לדרך:

כתיאור יציאה  יתוממילא נרא עושה רושם של דחיפות ובהילות, היציאה "מן העיר" )פס' ה( אינה

 . שגרתי

לאורך העבודה הבחנו בין יציאה שבה מגמת פניו של הגיבור מופנית ליעד קדמי )יציאה מאידך, 

להתרחק מנקודת יציאתו  דרש,או נ ,והוא מבקש חורלבין יציאה שבה מגמת פניו לא יזומה(

בריחתו  כבריחה.הבחנה זו, בהתאם לכי יש להתייחס ליציאתו מן העיר,  נראה(. , או גירוש)בריחה

                                                 
25

"קשה מאד להסביר מדוע וכיצד  –(, אשר מתקשה להתייחס בסלחנות להעתקה זו, כותב 78עמ'  יונה,סימון )  

 נעתק )הפסוק( ממקומו".
26

עמ'  יונה,מקראיים נוספים, ראה ששון ) לדיון נרחב בשאלת כוונתו האמיתית של יונה, תוך השוואתו לגיבורים  

283 – 286.) 
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אינה מה' כי אם מהעיר שעשויה להיהפך כדבר ה', בדומה בניגוד לבריחתו בסיפור הראשון, זו, 

  לבריחתו של לוט מסדום טרם הפיכתה.

 

 התפילה ומרכיביה:תוכן 

 ממוקדת במצוקתו הפיזית -)פס' ח( , ויאמר: טוב מותי מחיי" "וישאל את נפשו למות -תפילתו 

 למצוקותיהם של רבים מהיוצאים לדרך. ,כאמור ,בדומה

  

 התגשמות התפילה:

אינה תפילתו באופן חריג במיוחד, ואף על פי כן,  יא(-"אלהים" )פס' ט יונה מקבל מענה מאת

  חוסר ההתגשמות משתקף בכל היבט אפשרי: 27.מתגשמת

 28;)לא בקיקיון, וגם לא בצפחת מים ועוגת רצפים( הוא אינו זוכה לצרכי הקיום הפיזי  

 29;יבה לביתואינו זוכה לש  

 העיר "נינוה  –, במקום שיהיו מופנים אליו מופנים ליריביו הארץ וברכת הזרעת אף ברכו

" )פס' ובהמה רבה אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו משתים עשרה רבו אדם הרבה ...הגדולה

  30יא(.

 

 המשך המסע:

 "( ונשאר, בדומה לאשת לוט,מקדם לעיר"אין המשך למסע. יונה יוצא למסע למקום חסר שם )

 ,במקוםשל אלוהים  הימצאותואינה נובעת מחוסר  שם הנצחית הישארותו .במקום אנונימי זה

כי  בדרך זו מתברר .לביתו ולהשיבו במסעו ללוותואלוהים של מחוסר רצונו אלא , שהרי נענה לו

וממילא אין צורך לבקש את ליוויו החורג  ,ידי גבולות גיאוגרפיים-על בולכאינו לא רק שאלוהים 

                                                 
27

ידי אלוהים, אולם בעוד שהוא סבור כי -( מצביע על דחיית התפילה על62, ובהערה 22 – 21עמ'  התגלות,גם סברן )  

 בקשתו של יונה ממוקדת בהשמדת אנשי נינוה, אנו מניחים כי בקשתו ממוקדת קודם כל בדאגה לצרכי עצמו.
28

 זכות בצילו של הקיקיון, הוא זוכה בשאלה מתגרה אודות העדרו של הקיקיון )פס' ט(.במקום ל  
29

המתייחס לשאיפתו לברוח בראשית  ,'מידה כנגד מידה' עיקרוןפי -על ,מופיע אולי כעונש רכיב השיבהחסרונו של מ  

ר שהודיע את הדבר )את "ולאח –( את הסיפור 333עמ'  קדמוניות,. באופן מעניין משלים יוסף בן מתתיהו )הספר

 נבואתו לנינוה( חזר לביתו".
30

אזכור הבהמה לצד האדם תואמת את הקו הכללי של הספר, בו קיימת 'סולדריות בין בני האדם לבעלי החיים'   

לשתים עשרה ריבוא האדם,  –"אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו"  -(. ייחוס התיאור 97עמ'  יונה,כלשונו של לימבורג )

בעקבות פרשני ימי  -( 120עמ'  יונה,מוז אולי כי אכן מדובר על ברכת הזרע )הצאצאים(, כפי שכותב כהנא )נועד לר

  "הם הקטנים שלא טעמו עדיין טעם חטא". –הביניים כגון רש"י, ראב"ע ורד"ק )על אתר( 
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גם התגשמות בקשתו ידי בקשותיו של האדם, וממילא -על בולכהוא גם אינו אלא ש, מגדר השגרה

 31של המתפלל אינה מובנת מאליה.

 

 ודיון במגמתו הכוללת של הספר היחידות סיכום

יונה ללכת את למעט פסוקי ציווי ה' הספר כולו, בהתבסס על הדיון עד כה, כי ניתן להבחין, 

 . מארבעה סיפורי מסעב(, מורכב -ב; ג, א-ולהינבא )א, א

 בטבלה שלהלן: מוצגת יחידותהחלוקה ל

כותרת 

 המסע

 היחידה

 הסיפורית

המשך  התפילה יציאה לדרך

 המסע

מסע ללב 

 ים

 יד:-א, ג

יונה בורח 

תרשישה מלפני 

 ה'

"ויקם יונה 

לברח... 

וירד יפו" 

 ג( א,)

יונה מבקש להתרחק מה' 

 וממילא אינו מתפלל.

בסיום היחידה מתפללים }

"אל נא נאבדה  -המלחים 

 {בנפש האיש הזה..." )א, יד(

"וישאו את 

יונה ויטלהו 

אל הים" 

 טו( א,)

מסע 

 במעי הדג

 ב, יא:-א, טו

יונה מגורש 

מהאוניה 

 )ומושב ליבשה(

"וימן ה' דג 

גדול לבלע 

 את יונה"

 )ב, א(

"ויקא את  יונה מתפלל ממעי הדגה

יונה אל 

)ב,  היבשה"

 יא(

מסע אל 

העיר 

 )נינוה(

 ד, ד:-ג, ג

 יונה יוצא לנינוה 

"ויקם יונה 

 )ג, ג( וילך"

"קח נא את  -יונה מתפלל 

 נפשי ממני..." )ד, ג(

יונה "ויצא 

מן העיר" 

 )ד, ה(

מסע 

מקדם 

לעיר 

 )מדבר(

 יא:-ד, ה

יונה יוצא 

 )בורח( מנינוה

"ויצא יונה 

מן העיר" 

 )ד, ה(

"טוב מותי  -יונה מתפלל 

 מחיי" )ד, ח(

אין המשך 

 למסע. 

 

                                                 
31

לאורך ארבעת סיפורי הצלה'(  –התגשמות' )'בקשה  –ידי הצגת מגוון מלא של יחסי 'תפילה -רעיון זה מובע על  

אין  – )בקריאה דיאכרונית, שהיא המסתברת לפי הבנתנו(אין תפילה ואין התגשמות; בשני  –ראשון המסע בספר: ב

 יש תפילה ואין התגשמות. –ברביעי ויש תפילה ויש התגשמות;  –ויש התגשמות; בשלישי  תפילה
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 'דרךל יציאהסיפורי 'בז'אנר  נראה כי, במקביל לרעיונות שונים המובעים בספר, משתמש המחבר

 החל מראשית ,ון נוסף: רעיון שלטונו המוחלט של אלוהים. רעיון זה מובעלצורך העברת רעי

חששו המהותי ביותר של היוצא לדרך, העדר שמירתו על ידי , כאשר המחבר לוקח את פרהס

יעדרו החושש מה ,ומשתמש בו בכיוון הפוך מהמקובל. שכן, בניגוד ליוצא לדרך הטיפוסיאלוהיו, 

מבקש את היעדרו של אלוהים. היוצא לדרך הטיפוסי  -בסיפור זה  היוצא לדרך - של אלוהים, יונה

עניין בליווי זה, נמנע בכל כוחו  אין לו כמובןש ,יונה יו בתפילה שילווה אותו ויגן עליו.פונה לאלוה

על פני התפילה, גם  -שהיא ביטוי לשתיקה  –מלפנות לאלוהים בתפילה. יונה מבכר את השינה 

אוזניו של ב זועקתשתיקתו של יונה שבר ומלחיה זועקים איש לאלוהיו. כאשר אונייתו חושבת להי

האלוהות כמוגבלת למקום, המכיר את  מזדהה עם תפיסתה בוודאי באוזניו של קורא ,קוראה

בניסיון אישי באותם המקרים בהם הוא עצמו יצא לדרך. שתיקה זו,  ,אוליואף המחזיק,  הז'אנר

-על ,הים מתוארנוספים:  ספרותייםועצמת גם באמצעים נגדתה לזעקת המלחים, מבנוסף על ה

; אפילו הדג, שהוא סמל השתיקה, יב(-)א, יא כמי שיש להשתיקוידי יונה, -ם ועלידי המלחי

אינו משתמש בפיו,  –כוחו בדיבור פה ש -; ודווקא הנביא )ב, א, יא( משתמש בפיו לבליעה ולהקאה

  32 ובמקום זאת שותק כדג.

כפי  נמצא ופועללליווי אלוהי בשעת בריחתו,  והעדר בקשתו של יונה שתיקתו חרףאלוהים, אולם 

"וה'  - של המספר ,לכאורה ,תמיםדווקא מתוך תיאורו ה ,באופן שאין לפקפק בו ,שבא לידי ביטוי

 , ד(. אהטיל רוח גדולה אל הים" )

 

ים נמצא בכל כי אלוה מסקנהאת הקורא ל להוביל האמורבאופן שאינו אירוני,  ,רקריאת הספ

  שלטונו על כל ברייה, ובשל כך גם נביאו נשלח להתנבא לעם אחר.כי מקום ו

 רעיון זה מובע לכל אורך הספר: 

 כפי שמשתקף בעובדה שרעתם של אנשי נינוה)ועל כל תושביה( אלוהים שולט על כל הארץ , 

 חרף ריחוקם הגיאוגרפי;  לפניועולה 

  שביכולתו  ומנגד ברוח החרישית, ,ברוח הגדולה יטוישבא לידי בכפי באוויר, שולט אלוהים

  להטיל; 

 בסער הגדול שבאפשרותו לייצר; שמשתקף כפי  ,אלוהים שולט בים 

                                                 
32

 – 323עמ'  דין ורחמים,(, חמיאל )87 – 80עמ'  סיפור,אומנות הכהשוואה לניתוח רעיוני זה, ראה למשל גויטיין )  

גויטיין )שם, לטענתו של  ות, בהתאםומגמות אחרשונים סיפור רעיונות ( שמזהים ב528 – 497עמ'  יונה,( וקים )334

 "מוסר ההשכל שבו )בספר יונה( לא ניתן במפורש, אלא צריך דרש ולימוד. מכאן הריבוי של תפיסות שונותכי ( 80עמ' 

 ומשונות של הספר, ומכאן גם הקסם המיוחד אשר לו".
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 לצרכיו בדגה ובתולעת , כפי שמתבטא ביכולתו להשתמשבעולם החי שולט אלהים; 

 33.לצרכיו בקיקיוןשולט בעולם הצומח, כפי שמתבטא ביכולתו להשתמש  אלהיםו  

 

"את ה' אני ירא,  -ים את יונה מתרדמתו ובתשובתו למלחים ו הברורים של רב החובל מעירדברי

ניתן כבר לזהות את ניצני הבנתו את משימתו  -אשר עשה את הים ואת היבשה" )שם, ט( 

הסער הגדול הזה עליכם"  "כי יודע אני כי בשלי - הנבואית. הבנה זו הולכת ומתחזקת בדבריו

הדברים נמצאת לא רק אחריותו למצב, כי אם גם חיזוק טענתו בדבר שלטונו  כשבמוקד -)שם, יב( 

 של ה' על הים. 

וגם כברואיו  - קיקיוןבדומה לדג ול -רב החובל והמלחים מופיעים בסיפור גם ככלים בידי ה' 

  ולכן תפקידם בסיפור כפול: - נינוה אנשיל בדומה -הנדרשים לעבדו 

הם מתפקדים ככלים  " )שם, י(?"מה זאת עשית - ם, ו(; ו" )ש?"מה לך נרדם - בשאלותיהם .1

  ע ליונה להכיר בשלטונו של אלוהים;ביד ה' שתפקידם לסיי

 כשהבנתם את העניין מתוארתרים כברואי ה', אשר שלטונו עליהם, במקביל, הם מתוא .2

 בתהליך ארוך:

  אלהיו" בשלב ראשון מתוארת יראתם, אולם ללא הכרתם בה', ועל כן זעקתם "איש אל

 )שם, ה(; 

  לאחר דבריו הראשונים של יונה, הם יראים "יראה גדולה" )שם, י( וכבר מבינים כי הים

 הולך וסוער בשל בריחתו מלפני ה'; 

  "'לאחר דבריו הנוספים של יונה, הם מחליפים את פנייתם איש לאלוהיו בקריאה "אל ה

  34)שם, יד(;

 ים "יראה גדולה את ה'" )שם, טז( ואף ולאחר הטלת יונה ועמידת הים מזעפו, הם ירא

  35עובדים אותו בזבח ובנדרים.

                                                 
33

 (.247עמ'  יונה,כל אלה משמשים ככלים בידיו של אלוהים, כפי שעולה גם מדבריו של גיום )  
34

 –בתהלים ביטויים מקביל ל" )א, יד(, שהוא ביטוי כאשר חפצת עשיתתה ה', "כי א – הם אף מכריזיםבקריאתם   

( ובן 263עמ'  נוסחת חוק,כפי שנדון אצל הורביץ ) –" )קלה, ו( עשהה'  אשר חפץכל (; "" )קטו, גאשר חפץ עשה"כל 

(. נראה כי אין זה מקרי שגם מזמורים אלו, שאף הם מאוחרים כפי שמקובל לטעון, 25, ובהערה 75עמ'  יונה,צבי )

היקף השלטון האלוהי: בעל  בסוגייתעוסקים (, 21( והורוויץ )שם, בהערה 95, 64עמ'  תהלים,וראה למשל גונקל )

ג(; וכן טוען -"למה יאמרו הגוים: איה נא אלהיהם? ואלהינו בשמים, כל אשר חפץ עשה!" )פס' ב –מזמור קט"ו שואל 

 "כל אשר חפץ ה' עשה: בשמים ובארץ, בימים וכל תהומות..." )פס' ו והלאה(. –בעל מזמור קל"ה 
35

אל, ביניהם: יתרו, בלעם, רחב, מלכת שבא, נעמן ורות, ראה לדיון במוטיב הנוכרים המכירים באלוהי ישר  

(, מתייחס 7הערה  61עמ'  ,פרוזאית תפילה(, בעקבות גרינברג )93 – 92עמ'  יונה,(. קרייג )165עמ'  יתרו,גרינשטיין )
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כי שלטונו של  -והקורא איתו  – מבין בנקודת האמצע של הסיפור, בסיומו של הפרק השני, יונה

. שלטונו המוחלט של אלוהים מודגש גם  36אלוהים אינו מוגבל, והוא הולך לנינוה כדבר ה'

. המחבר אינו מסתפק באמירה הכוללת בדבר אמונתם באמונתם ובמעשיהם של אנשי נינוה

והוא בוחר לחזור על זה גם  אמינו אנשי נינוה באלהים" )ג, ה("וי - המוחלטת של אנשי נינוה

   "ויגע הדבר אל מלך נינוה..." )שם, ו(.  - "מגדולם ועד קטנם" )שם( וכן -בפירוט 

 

את משמעותם ן, באופן שאינו אירוני, מאפשרת להבי ספר באופן הזההבנת הרעיון המרכזי של ה

"האדם והבהמה הבקר והצאן אל יטעמו מאומה..." )שם, ז(; "ויתכסו שקים  - של הפסוקים

 יםהאדם והבהמה ויקראו )גם הבהמה?( אל אלהים בחזקה" )שם, ח(. האילוץ להסביר את הפסוק

ץ על כתפיה של נינוה, אינו מתאים לאיום החמור הרוב 37באופן אירוני, כפי שמקובל בדרך כלל,

נה של אנשי נינוה לנלעגת. קשה להניח ועוד יותר מכך הופך את אמונתם המוחלטת ותשובתם הכ  

רים והסב ם שלשמחבר הספר רוצה לשים ללעג את מעשה התשובה של אנשי נינוה, בייחוד לשיטת

כי מחבר יתכן לעומת זאת, בהחלט להמחיש את כוחה של התשובה.  מגמתו של הספר הינהכי 

אדם, כך הוא שולט על כל בו אלוהים שולט על כל שלומר כי בדיוק באותו האופן  מתכווןהספר 

  38ברייה.

                                                                                                                                            
מקראיות לתפילות מאולתרות כדוגמת תפילתם -ליראתם ופולחנם של המלחים כתפילה, ומביא שתי מקבילות חוץ

(; ותפילתו של גלגמש 24, עמ' ANETשל המלחים: תפילתו של האח הצעיר ב'סיפור על שני האחים' )אצל פריצ'ארד, 

(. מעניין כי 210עמ'  בימים הרחוקים,; וכן שפרה וקליין, 80לשמש ביציאתו ליער הארזים )אצל פריצ'ארד, שם, עמ' 

 פחות שני רכיבים זהים: שמירה )ליווי( ושיבה.  תפילתו של גלגמש דומה ל'תפילת הדרך המקראית', ומכילה ל
36

, נועד לחזק טענה זו. והשווה לפירושו השני של זקוביץ " )ג, ג(לאלהים"ונינוה היתה עיר גדולה  - יתכן שגם הניסוח  

ו", "ב. מלת 'לאלהים' רומזת ליחסו של ה' לעיר. ה' עתיד לרחם עליה משום שהיא גדולה לו, בשביל –( 227עמ'  יונה,)

 'עיר גדולה שייכת לאלוהים'.  –( לפרש 68עמ'  יונה,משמעי עוד יותר מציע טאקר )-ובאופן חד
37

(, אם כי הוא עצמו סבור כי הלבשת בעלי החיים בשק היה נוהג נפוץ 27, ובהערה 128 – 127עמ'  חרות,ראה בולין )  

 בתקופה הרומית, ולכן אין לראות מעשה זה באופן אירוני או מגוחך.
רעיון  עוסק המחבר גם בשלטון אלוהים על הזמן. יתכן כי במקביל לעיסוק בהיקף שלטונו הגיאוגרפי של אלוהים,  38

זה אף הוא מובע ברמזים בלבד, אולם אל לנו להתעלם מרמזים אלו. מעבר לעובדה שהמסגרת הסיפורית אינה 

תלויים ם האירועים המרכיבים את הסיפור אינם (, ג13עמ'  יונה,של סימון ) ומעוגנת בזמן נתון, כפי שמשתמע מדברי

יונה נמצא שלושה ימים ושלושה לילות במעי הדג מבלי שיחסר לו אוויר לנשימה; נינוה  במגבלות הזמן המוכרות לנו:

העיר הגדולה חוזרת בתשובה מלאה ומיידית כבר לאחר יום אחד, על אף שנדרשים שלושה ימים רק כדי לחצותה; 

החלל  –לאחר העיסוק בסוגיית שלטונו המוחלט של אלוהים על היקום לילה היה ובין לילה אבד.  ון ביןוגם הקיקי

באה לידי ביטוי רק  לאורך כל הספר עובר המחבר לדון בסוגיית שלטונו על מידותיו שלו עצמו. ובריותיו, -והזמן 

מחזירה את יונה לתפיסתו  זוה. עובדה וכלפי אנשי נינו ;כלפי יונה במעי הדגה מידת הרחמים: כלפי המלחים באוניה;

"כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום,  - הבסיסית לגבי מוגבלות שלטונו של אלוהים. מוגבלות זו, המתבטאת בתפילתו

הובילה אותו  -אל חנון ורחום...'  רקואולי יש לומר 'כי ידעתי כי אתה  –ארך אפים, ורב חסד, ונחם על הרעה" )ד, ב( 

 -( כי בשינוי מידותיו של הקב"ה 331עמ'  דין ורחמים,באופן דומה טוען חמיאל ) רח תרשישה" )שם(."לב - כדבריו

בפרק האחרון של הספר, יונה "טמון פשר כל התנהגותו הבלתי מסתברת של יונה".  -בהשוואה לכתוב בשמ' לד, ו 
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 השונים, הנגזרים של יונה. מההסבריםחוקרים כפרשנים עסקו רבות בשאלת המניע לבריחתו 

סיבת  מהגישות השונות לגבי מגמת הספר ולקחו, לא ברור מדוע המחבר נמנע מלציין במפורש את

פי -היה לחזק את הלקח שהקורא אמור ללמוד. על עשויהבריחה, כאשר דווקא ציון הסיבה 

הקורא הצעתנו, הלקח נלמד מעצם העובדה שלא ניתן לברוח מלפני ה', ללא קשר לסיבת הבריחה. 

שבכך תם הסיפור, וכל שנותר לו הוא להטריד את  ,בריחתו של יונהנחשף ל הואבשעה שמניח, 

, בניגוד גורם ההפתעה המצפה לו בהמשך הקריאה אלת המניע לבריחה זו. אולםמחשבתו בש

  39כישלון המפתיע.כי אם ל אינו נוגע למניע המפתיע לציפייתו,

-כדי למנוע הבנה מוטעית על את סיבת הבריחהמלציין ר, פהמחבר נמנע, בחלקו הראשון של הס

וג כלשהו. רק בפרקו האחרון של הספר, פיה לא ניתן לברוח מלפני ה' דווקא כאשר המניע הוא מס

עצמו לגלות טפח ממניע הבריחה על מנת לתת ביטוי לאחר שנלמד לקחו המרכזי, המחבר מרשה ל

 ללקח נוסף, כפי שיובהר.

בי רלוונטיות וממילא לג מוחלטותו של השלטון האלוהילגבי  ,המוטעית ,יונה בורח בשל מחשבתו

בהתייחס לשני נבחנת  שאלת הרלוונטיות הנגזרת ממנה,, וזו מוחלטותנבואתו לאנשי נינוה. 

  :היבטים עיקריים

כפירה במוחלטות  משקפתבהתבסס על חלקו הראשון של הספר, משמעות הבריחה,  .1

. כפירה זו מעלה ספק לגבי עצם העובדה שעלתה רעתם של השלטון האלוהיהגיאוגרפית של 

 כישלון. א ה' ללכת ולהינבא עליהםל נביאנשי נינוה לפני ה', ולא פחות מכך, לגבי תפקידו ש

מסיר את הספקות הנובעות ממילא הבריחה מפריך את הכפירה במוחלטות הגיאוגרפית, ו

  ;ממנה

כפירה במוחלטות מידותיו של  משקפתמשמעות הבריחה, בהתבסס על חלקו השני של הספר,  .2

"עוד  -ת הפורענות אפשרות התקיימותה של נבואלגבי כפירה זו מעלה ספק  .השלטון האלוהי

                                                                                                                                            
דת הדין, וזו ימוד גם שימוש במינאלץ לשוב וללמוד על שלטונו של אלוהים ביקום. אולם הפעם נוסף לתהליך הל

ותך השמש על ראש יונה  "וימן אלהים רוח קדים... - , ז( ובהמשךד"וימן האלהים תולעת..." ) -מופנית דווקא כלפיו 

טוב מותו מחייו, אלוהים יכול לשתף כי סבור  בייאושו ויתעלף" )שם, ח(. בנקודה זו, כאשר מידת הדין פוגעת בו והוא

העדפה שאינה מפחיתה במאומה את שלטונו גם על , הנהגת העולם ובהעדפתו את מידת הרחמיםאותו בשיקוליו ב

, אולם מילותיו האחרונות של מידת הדין. באיזו מידה נהג אלוהים בסופו של דבר כלפי יונה זה כמובן חסר משמעות

אינו מוגבל  ה שיחפוץ וכי הואמסוגל לנהוג באיזו מיד אלוהיםש יונה מבין כי מלמדות -"עד מות" )שם, ט(  -יונה 

  פי מידת הרחמים בלבד.-לפעול על
39

 (, לצורך השוואה, מסביר כי העלמת המניע אכן נועדה להפתיע את הקורא,320 – 318עמ'  הפואטיקה,שטרנברג )  

כפי שמקובל לטעון. אולם ההפתעה נוצרת, לשיטתו, בשל העובדה שהקורא  ולא רק להגביר את המתח שבקריאה

בטבעיות כי יונה בורח כדי להמנע מלבשר נבואת חורבן, ומגלה לתדהמתו כי יונה בורח דווקא מפני שהוא אינו  מניח

 מאמין במימושה של נבואת החורבן.
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"על כן קדמתי לברח תרשישה,  –כפי שאומר יונה במפורש ארבעים יום ונינוה נהפכת" )ג, ד(, 

ת, שאמנם נעני -התפילה  כישלון .כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום... וניחם על הרעה" )ד, ב(

א מסיר מידותיו, וממילמפריך את הכפירה במוחלטות  -אך רק בשאלה ולא בדאגה לצרכים 

בניגוד לעניין הגיאוגרפי, שבו לימוד הלקח הוא הפיך, לקחו של  את הספק הנובע ממנה. אולם

      40.שכר לימודו את )בחייו( ו הפיך, ויונה נאלץ לשלםנהנביא בעניין מידת הדין האלוהית אינ

 

המאה  בין למקם את יונה' –כלשונו של ויצמן  'חוקרים רביםבחינה לשונית של הספר הובילה '

הנחה זו מחזקת את הבנת הרעיון המרכזי של הספר כפי  41.'השישית למאה הרביעית לפנה"ס

פיו עמי תבל -הדתי האוניברסליסטי, על לשמובא כאן, שכן נראה כי רעיון זה משקף את האידיא

כחזון וכמשאלה  ,אמנם ,מופיעזה  לכולם יכירו בה' אלוהי ישראל, ואולי אף מרחיב אותו. אידיא

, אך מקבל ביטוי ממשי רק בתקופת שיבת ציון, כפי שמשתקף בעיקר נביאי בית ראשוןידי -על

 בנבואות ישעיהו השני וזכריה. 

י בין חזון רחוק למציאות קונקרטית, משתקף הבדל משמעותי נוסף בין נביאשאולם מעבר להבדל 

כפי שמופיע  ,ר ציוןכאשר הראשונים חוזים את נהירת הגויים לה בית ראשון לנביאי שיבת ציון,

ובא והתפלל אל הבית הזה"  "וגם אל הנכרי אשר לא מעמך ישראל הוא... - למשל בתפילת שלמה

"אופיה  -וכפי שמנסח ויינפלד  שניים פונים אל האדם במקום מושבו,בעוד ה -מב( -מא )מל"א ח,

מים וממלכות האוניברסליסטי המיוחד של נבואת ישעיהו השני בולט גם בכך שאין כאן נהירת ע

נביאנו פונה אל האדם האינדיבידואלי בכל מקום שהוא שם, שיכרע ברך לה' ויישבע  להר ציון...

ולא באים מארצם  ,גם המלחים וגם אנשי נינוה קוראים אל ה' ממקומם 42בשמו )יש' מה, כג(".

                                                 
בספר יונה יש ערבוב מוחלט בין שם ה' לשם אלוהים. תופעה זו הובילה חוקרים רבים לנסות ולהסביר, בדרך כלל  40

עמ'  יונה,(, מגונט )87 – 82עמ'  יונה,שונות של שמות האלוהים, וראה למשל טריבל )ופעותיהם הללא הצלחה, את ה

מחבר הספר השתמש במכוון ללא אבחנה בשמות השונים, ניתן להציע כי  (.46 – 45עמ'  יונה,( ולימבורג )38 – 33

 לחיזוק רעיון שלטונו המוחלט של אלוהים בכל צורותיו ושמותיו. 
41

"נדמה שיש לשייך אותו מבחינה  -( 405עמ'  לשונו,(. וראה בעניין זה דבריה של ברנר )112עמ'  ,שיר וסיפורויצמן )  

עמ'  יונה,כרונולוגית ממש לתחילתה של התקופה הפרסית, כלומר לסוף המאה השישית לפנה"ס", וטענתו של בן צבי )

הגלות, אלא במהלך התקופה הפרסית.  ( כי הספר לא נכתב בתקופת27, ובהערה 128, ועמ' 21 – 19, ובהערות 8 – 7

(, לעומתם, טוען כי בהתבסס על קריטריונים לשוניים לא ניתן לטעון כי הספר נכתב 163עמ'  קריטריונים,לנדס )

במהלך המאה השישית לפנה"ס, וכי יש לבחון את הסוגיה בהתבסס על קריטריונים שאינם לשוניים. במאמר מאוחר 

( נוטה להסכים כי יש בספר לשונות מאוחרים וכי יש לייחס את חיבורו 116 – 100' עמ המאה השישית,יותר לנדס )

 – 41עמ'  יונה,למאה השישית לפנה"ס. שאלת מועד חיבורו של הספר נדונה בהרחבה רבה, וראה למשל אלמבלדה )

עמ'  יונה,בא אצל לימבורג )(, וכן סיכום הדעות בסוגיה, המו527 – 516עמ'  יונה,( וקים )28 – 26עמ'  יונה,(, ששון )46

 (. 18הערה  28
42

 (.230עמ'  המגמה,ויינפלד )  
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השני  חלק מנבואות ישעיהו מגדיר ויינפלד זולטענה בהמשך  43.'אל הבית הזה'הרחוקה להתפלל 

כ"בשורה המונותאיסטית בשיא ביטוייה", וטוען כי "בשורה זו מופנית בעיקר לאיים וללאומים 

 44מקצות הארץ".

נדרש תיווך ישראלי למימוש מהפכה  ין כי לפי מחבר ספר יונה:לצי יחד עם זאת, יש

' זקוק "פה ושם נצנץ הרעיון שאין ה -לפי גרינברג  - מונותיאיסטית זו, בניגוד לנבואות שבהם

בנבואה  ,לשיטתו ,בו כל צורה של תיווך נמצאשלב השיא שאין  45למתווך בינו ובין גויי הארצות".

המצרים את ה' בשלוש דרכים: עובדים  זומעניין כי בנבואה  46כה.-יט, טז על מצרים בישעיהו

   47את ה' באוניה.המלחים הדרכים שבהם עובדים  אותן שלושובנדרים, שהן  בצעקה; בזבח;

 

 המגמה הפולמוסית בספר יונה

 עם הינה להתפלמס כפי שהובהר, אחת ממגמותיו של הספר בכלל ושל סצנת הבריחה בפרט,

לא ניתן לומר בוודאות, ויחד עם זאת קשה התפיסה התוחמת את שלטון האל מבחינה גיאוגרפית. 

פורי הז'אנר. היא תפיסת העולם שבהתאם לעקרונותיה גובשו סי זו להתעלם מהרושם כי תפיסה

באופן  - אלוהיםכי  בקשתו מובנתחששותיו של היוצא לדרך ו ברורים בהתבסס על תפיסה זו

. לביתובשלום ו וישיב ישמור עליו מכל צרהצא ממקומו, ילווה אותו בדרכו, י   -פעמי -מיוחד וחד

, וז כפעולה המייצגת תפיסה מסורתיתפעולת הבריחה של יונה לראות את  מסתברבהתאם לכך, 

 48כישלונה נועד להוביל את הקורא לפקפק באמיתותה.שבעוד 

. לאורך המקראהתפתחות תהליכי שינוי ו עוברתתפיסת האלוהות ש עובדהערער על הקשה ל

אופיו של  סוגייתכשאחד הבולטים שבהם נסוב סביב  די ביטויים שוניםתהליכים אלו באים לי

של  פיזיה ם רבים, וביניהם שאלת תיחומוייה זו ישנם היבטלסוג מופשט. האל כאל מוגשם או

. ככל שהלכה והשתכללה התפיסה המופשטת של גבולות גיאוגרפיים מוגדריםתוך באלוהים 

 הימצאותוה'חיבור' שבין אלוהים ) -או אולי נכון יותר לומר והתרחב  – האלוהות, כך הלך ונותק

                                                 
43

. וחזרו ליפו ועלו לירושלים..." "וראו המלחים את כל האותות... -( יונה, רמז תק"ן) בניגוד לדברי ילקוט שמעוני  

נדרה של חנה( נאמרו  ( שטוען כי הנדרים המופיעים בסיפורי המקרא )למעט68 – 67עמ'  נדר,הוראה ברלינרבלאו )

 בכל מקום ודווקא לא במקדש.
44

 (.228עמ'  המגמה,ויינפלד )  
45

 (.  101עמ'  תיווך,גרינברג )  
46

 (.99עמ'  תיווך,גרינברג )  
47

 כי ספר יונה מתאים בהשקפותיו לנביאי תקופת שיבת ציון, מעניינת הערתו של הופמן ,בהתייחס להשערתנו  

 יותר.אינו הולם את ישעיהו אלא כמה מן הנביאים המאוחרים )ביש' יט, כא( הפולחני כי הדגש  (106עמ'  ישעיהו,)
48

 (.101 – 98עמ'  גלוי ונסתר,לדיון במגמותיו הפולמוסיות השונות של ספר יונה, ראה אמית )  
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הרחבת תחום שלטונו  :היא זה התוצאה המיידית של תהליך 49( לבין המקום הגיאוגרפי.פעילותוו

    50כלה ברמה האוניברסאלית.רמה הלאומית ודרך המהרמה הפרטנית 

לעמוד על כל אחד מהשלבים שהרכיבו תהליך התפתחותי זה, אולם ניתן לשער  ,כמובן ,לא ניתן

, וממילא נקשרה את כיוונו הכללי: בשלב ראשון זוהה האל עם היחידה המשפחתית המצומצמת

 הימצאותוזוהה האל עם השבט או עם העיר, וממילא נקשרה  בית; בשלב שניחלל הל הימצאותו

או לתחומה של העיר והוגדרו מקומות פולחן מקודשים בתוך תחומים  ישיבתו של השבט תחומיל

 הימצאותואלו; בשלב שלישי זוהה האל עם היחידה הלאומית )הישראלית(, וממילא נקשרה 

לו לעולם כו הימצאותווהה האל עם העמים כולם, וממילא נקשרה ז אחרוןבשלב הו)כנען(;  ארץל

 51ליקום כולו. -טונו של אלוהים על החלל ועל הזמן כפי שהודגם למעלה בהתייחס לשל - ואף
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ן שוככ נתפס נושא זה נדון בהרחבה בהתייחס לשאלת המשמעות שייחסו הקדמונים למקומות הפולחן: האם האל  

ש המקד נתפסאו שמא  - בלבד למקום זהובהתאם לכך אולי נוכחותו ושלטונו אף מוגבלים  –פן פיזי במקדשו באו

 –דאי לא נתפס ( טוען כי אלוהים בוו189 - 188עמ'  תיאולוגיה,? אייכרודט )כמקום בעל משמעות סימבולית ותו לא

אחרים טענו להתפתחות היסטורית בתפיסת מקום כמוגבל למקום הפולחן דווקא.  -אפילו בתקופות הקדומות מאד 

פיה האל שוכן במקדשו. -משכנו של האל, כאשר האסכולה הדויטרונומיסטית ביקשה לבטל את התפיסה הקדומה על

ביטוי למגמה זו ניתן למצוא בהדגשה כי מקום מושבו של האל הוא בשמים, וכי במקדשו הוא משכין )או ׂשם( את 

נים לרעיון זה מופיעים בדב' יב, ה, יא, כא; יד, כג, כד; טז, ב, ו, יא; כו, טו, כב; בתפילת 'שמו' בלבד )ביטויים שו

 בראשית,ראד )-(, פון210עמ'  ישראל,שלמה במל"א ח, כ"ז והלאה; ובדה"ב ו, ה' והלאה(, וראה בעניין זה פדרסן )

( וברוך 340בייחוד עמ'  לשכן שמו שם,יץ )(, זקוב17 – 1עמ'  המפנה,(, ויינפלד )44 – 37עמ'  תיאולוגיה, ;284עמ' 

(. ביטוי מוחשי להבנת ה'תפיסה הקדומה' )שכנגדה יצאה האסכולה הדויטרונומיסטית( ניתן 27 – 22עמ'  החלום,)

"והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית  –לראות בדעה המחקרית המקובלת, המבינה את אמירתו של יעקב 

( סבור כי המרכיב 108 – 107עמ'  אלוהיסט,סת למשכנו של האל בתוך האבן. יארוש )אלהים" )בר' כח, כב(, כמתייח

הזה בסיפור, המתייחס לאל )ביתאל( כ'נומן' השוכן באבן, שייך לרובד הקדום )הקדם כנעני( של הסיפור. וראה בעניין 

 (.224 – 223עמ'  נה במלאכים,האמו( ורופא )231 – 229עמ'  דת השוואתית,(, אליאדה )98 – 97עמ'  ביתאל,זה היאט )
50

( שדן בהיבטים נוספים של סוגיית הקשר שבין ה' לאומה 609 – 606, 591 – 589עמ'  ג,-תולדות אראה קויפמן )  

 הישראלית ולשלטונו בארצה.
51

(, שמתאר את העברים, בתקופה הקדומה, כמי מתקופת האבןתהליך התפתחותי דומה מוצג בספרו של אולברייט )  

פתוח היה לזיקה שבין הקבוצה הפטריארכאלית )בית אב, משפחה( ולאלוהיה, שנחשב כאחד מן השבט,  ש"לבם

(, עד שהגיעו, בתקופות המאוחרות יותר, להכרה 146וקרובו בן התמותה היה עשוי לפנות אליו כאל: 'אב, ואח'" )עמ' 

לפן התפתחותי אחד  לכאורה מתייחסון (. התהליך הנד161עולמי" )עמ' -"שלאל המושל יש בהכרח שלטון קוסמי כלל

שאין לראותה, לפי הבנתנו, כאמונה שאיננה פרי אבולוציה כפי שטען בתוקף ובהרחבה  - באמונת הייחוד המקראית

אולם הוא בוודאי  – מד, שבו מבהיר את גישתו ו'משיב למבקרים'( –עמ' כא  בכבשונה, -חיבורו  קויפמן )ראה למשל

ם, כדוגמת שאלת מעמדו של האל כאל יחיד, שכן ברור כי ההתייחסות אליו כאל משפחתי נוגע גם בעניינים אחרי

 אינה פוסלת את קיומם של אלים אחרים, בעוד שההתייחסות אליו כאל קוסמי כלל עולמי פוסלת בהכרח את קיומם.

ראית", מובאת הדגמת תפקידה של "שאלת הנוכחות האלוהית" במסגרת הדיון במאפייניה של "אמונת הייחוד המק

(. סוגיות אלו נדונו 25ובהערה  85עמ'  ה,גב  (, והשווה זקוביץ )327 – 325עמ'  אמונת הייחוד,במאמרו של אופנהיימר )

 (. האל העברי( ולנג )יהוויזםבהרחבה רבה במשך השנים, וראה לדוגמא את ספריהם של דה מור )
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 )גם מחוץ לספר יונה( טשטוש מאפייניו של ז'אנר היציאה לדרך

יש לשער כי  כפי שנטען, ,תפיסת האלוהות הקדומה כנגד משקף גישה פולמוסיתאכן ספר יונה אם 

משתקף בטשטוש מאפייניהם  יתכן כי ביטוי נוסף למגמה זו .ביטוי אחד למגמה כללית זו רק זהו

  ה'בעייתיים' של סיפורי הז'אנר, כפי שנפרט.

זו, מצביעה בבירור על דפוס הנדונים במסגרת עבודה  ,בחינת קווי הדמיון שבין הסיפורים השונים

אלוהיו. סביר מאד בין של יציאה לדרך שבמרכזה מפגש בין היוצא לדרך ל -פחות או יותר  -קבוע 

המציאות היומיומית של יציאה לדרך, על כל החששות והסכנות להניח כי דפוס זה מושתת על 

, כפי שזו משתקפת במקרא  52הנילוות לפעולה זו. בהכירנו את תפיסת האלוהות הקדומה

חיבור' בין האל לבין המקום הגיאוגרפי, אין טבעי יותר פיה קיים '-על ובתרבויות המזרח הקדום,

 דאגו לשמירתםייתלוו אליהם במסעותיהם ומאשר להניח כי אנשים אכן פנו לאלוהיהם בבקשה ש

 ה המתבקשות של גישת 'חקר הסוגים',בהתבסס על הנחותי בדרך ולהשבתם לביתם. בהתאם לכך,

 יופיעורך של גיבורי הספרות המקראית תיאורי יציאותיהם לדמסגרת ב כי לצפותהיה ניתן 

דפוס סיפורי זה אינו מובן העובדה שלאור האמור, יש להתפלא על  .בקשות אלו באופן מפורש

מיעוט מתוך  עולה גםכפי ש 53,רבה לשם חשיפתו כה מלאכת ניתוח תנדרש עד כימאליו, 

 ,במכוון ס זה טושטשוכי מאפייניו של דפו , כאמור,אנו משערים .בנושא תות המחקרייוההתייחסו

גזר מתפיסת האלוהות כמחוברת, או ליתר בשלבי עריכה מאוחרים, בשל הקושי התיאולוגי הנ

ת והפולמוסי ותהינו ביטוי למגמ מסוים. טשטוש עריכתי זה גיאוגרפי דיוק כמוגבלת, למקום

 54בתקופה הפרסית. ןאת אותותיה ושנתנ

                                                 
52

( השקפה אחרת 591עמ'  ג,-תולדות אמציג קויפמן ) לצד זיהויה כתפיסה קדומה, המנוגדת לתפיסה המאוחרת,  

המזהה תפיסה זו כתפיסה עממית, המנוגדת לתורת הנביאים האוניברסלית שהייתה, עד החורבן, "תורה אזוטרית, 

 נחלת יחידים מסוגם של מחברי ספרי מקורות התורה ושל קנאי יהוה מבין הנביאים".  
 עמ' מכירת יוסף,חשיפת' הטקסט ולא ב'פרשנותו', ראה גרינשטיין )על הבנת המחקר הספרותי כבעל תפקיד ב' 53

116  .) 
54

יונקים מהשקפות עולם  –גם אם ביטויו הבולט ביותר הוא בתקופה הפרסית  –יש לציין כי שורשיו של פולמוס זה   

ן מצומצם. קודמות, ובייחוד מזו של האסכולה הדויטרונומיסטית, שיצאה כנגד זיהוי האל כמוגבל למקום פולח

"האלהי מקרב אני... ולא אלהי  –ביטויים רבים ניתנו להשקפותיה של אסכולה זו, כגון דבריו של ירמיהו 

כד(. גישות דומות, ובכל זאת גם מאד שונות, ניתן -מרחק? ...הלוא את השמים ואת הארץ אני מלא נאם ה'" )כג, כג

"...אם יחתרו בשאול, משם ידי תקחם; ואם יעלו  –וס למצוא כבר בטקסטים מוקדמים יותר, כגון בנבואתו של עמ

השמים, משם אורידם; ואם יחבאו בראש הכרמל, משם אחפש ולקחתים; ואם יסתרו מנגד עיני בקרקע הים, משם 

ו(. דבריו של עמוס שונים בוודאי מדבריו של ירמיהו, ואף על פי כן הם מסייעים -אצוה את הנחש ונשכם..." )ט, א

ך ההתפתחותי שחל בתפיסת האלוהות לאורך המקרא. על השלכותיהן של המגמות הפולמוסיות בהמחשת התהלי

( 82 – 80עמ'  יהושע כ"ד,( ורואי )59 – 57, 54, 44עמ'  קומפוזיציה,בתקופה הפרסית כתבו רבים, וראה למשל בלום )

י רבקה בבראשית כד, זקוביץ ( בעניין אירוס67 – 59עמ'  אירוסי רבקה,בעניין הברית בשכם ביהושע כד, רופא )

( 156 – 155עמ'  סיפור הבריאה הראשון,( בעניין הטמנת אלוהי הניכר בבראשית לה, הופמן )22 – 221עמ'  יהושע,)
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במלכים א' פרק ח' למצוא בתפילת שלמה  ,יאול ,ניתן זו טישטושמגמת נוסף לאפשרי ביטוי 

 :יציאה למלחמהקטגוריית הבהתייחס ל מתמיההמכילה כפילות אשר  55,('דה"ב וב במקבילתה)ו

... והשבתם אל האדמה אשר נתת לאבותם" אשר יחטאו לך"בהנגף עמך ישראל לפני אויב,  .1

 לד(;-)פס' לג

ו אל ה' דרך העיר אשר בחרת בה "כי יצא עמך למלחמה על איבו בדרך אשר תשלחם, והתפלל .2

ונתתם לפני אויב, ושבום שביהם אל ארץ האויב...  ...כי יחטאו לך...והבית אשר בנתי לשמך

 56.(אנ-פס' מד" )ונתתם לרחמים לפני שביהם ורחמום...

 כל אחד משני הקטעים מורכב מאותם מרכיבים: 

  מלחמתיתמציאות;  

 ויציאה לגלות יבתבוסה לפני או ; 

 ה' שבמרכזה תפילה; שיבה אל 

  והשבה לאדמה. 

אנו  אינם מניחים את הדעת. הסברים אלואולם  57כפילות,ה יישובהסברים שונים הוצעו ל

 -חרף הקושי לבסס הצעה זו, ובייחוד לאור העדרם של עדי נוסח התומכים בה  - מבקשים להציע

 לד( עסק-קטעים )לגלפי השערתנו, אחד ה את קיומה של הכפילות. עשוי להפריךש שונה, הסבר

יציאה מה( עסק בתפילה בשעת -השני )מדשהקטע בשעת יציאה למלחמה, בעוד בתפילה  ובמקור

                                                                                                                                            
( בעניין אונס דינה וסוגיית הנישואים ליושבי 216, 210עמ'  גלוי ונסתר,בעניין מעמדה של השבת בבראשית ב' ואמית )

 פחוות שומרון.
55

אשר שאלת מועד חיבורו נדון בהרחבה רבה, כשמקובל לטעון כי הוא בוודאי אינו קדום לשלבי העריכה טקסט   

 35עמ'  דברים,(, ויינפלד )93עמ'  דויטרונומיסט,(, וראה למשל נות )Dtrהדויטרונומיסטיים של נביאים ראשונים )

 (.98 – 97עמ'  מלכים,( ופריץ )203עמ'  מלכים,והלאה(, גריי ) 193והלאה, 
56

( מחלקים את הקטע הזה לשתי יחידות נפרדות: תפילה 292עמ'  מלכים א,( וכוגן )198עמ'  מלכים,מונטגומרי )  

נג לפי מונטגומרי(. אולם -נא לפי כוגן; ופס' מו-מה(; ותפילה ביציאה לגלות )פס' מו-לפני היציאה למלחמה )פס' מד

( מקביל למרכיבי הקטע הקודם שעסק בתפילה בשעת יציאה נא-מה; מו-העובדה שמכלול מרכיבי שתי היחידות )מד

לד(, מחזקת את ההבנה כי אין לנתק בין שני העניינים. הקבלה זו מושתתת גם על השימוש -למלחמה )פס' לג

" )פס' מו(, וגם על השימוש הדומה במשחקי מילים כי יחטאו לך" )פס' לג(; "אשר יחטאו לך" –בביטויים מקבילים 

... שביהם... ושבולד(; "ושבום שביהם... והשיבו... נשבו...-... והשבתם" )פס' לגושבו" –ורש 'שוב' הנגזרים מהש

 נ(. -... שביהם" )פס' מושבו... ושבו
57

מלכים מה(; ושל כוגן )-לד( למלחמת קודש )מד-( בין מלחמת חול )לג198עמ'  מלכים,כגון חלוקתו של מונטגומרי )  

מה(. -לד( לבין תפילה הנאמרת לפני היציאה למחלמה )מד-לה הנאמרת בשעת המלחמה )לג( בין תפי292 - 290עמ'  א,

המופיע רק בקטע השני  –" )פס' מד( אשר תשלחם"בדרך  -ניתן להניח כי חלוקתו של מונטגומרי מבוססת על הביטוי 

'מלחמה בדרכו של  –וראן ( כמקבילו של הביטוי המופיע בק210עמ'  מלכים,ידי גריי )-מה(, בהתאם לזיהויו על-)מד

 אללה'.
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)שאיננו צבא זר( יב הצלה מאובקשת גם  הכילקטע זה  כשניתן להניח כי ,ה מלחמתיתנשאינ לדרך

 , בדומה לדאגתו של עזרא "מאויב בדרך" )עז' ח, כב(.האורב בדרך

בייחוד בטקסט זה, שהוא כה ו –בדרך  תחושת הצורך להתפללהנגזר בהגדרה מהקושי התיאולוגי 

הוביל  – 58למיקומו הגיאוגרפי של האל ונחיצות בניית בית פיזי לישיבתו הנוגעות תוטעון בשאל

" )פס' על ֹאיבו "למלחמה יםהוספת המיללטשטושה של קטגוריה זו. טשטוש זה נעשה באמצעות 

תיאור היציאה  חזרה עלו -ס על אזכורו של האויב האורב בדרך אולי, כאמור, בהתבס – מד(

ושיקועו  לד(,-קטע הראשון )לג, שהופיע כחלק אינטגרלי מהיציאה למחלמה בנא(-לגלות )מו

 מה(. -כהמשכו הישיר של הקטע )מד

 ,תייחסהש (פס' מד"בדרך אשר תשלחם" ) –את הביטוי הייחודי  ,אולי להסביר, עשויה זוהשערה 

לכל  ביטוי זה כווןקשה להכריע האם  ליציאה לדרך הנעשית בשליחות האל. ,המקוריבקטע 

  59יציאה לדרך או דווקא ליציאות לדרך למטרות נעלות, כדוגמת עלייה לרגל לירושלים.

 

מאופן  ,למעשה ,הנגזר –לאור ההיבטים הפילוסופיים העומדים ביסודו של פולמוס תיאולוגי זה 

לא נרחיב את הדיון אודותיו, כי אם  - 60טרנסצנדנטי או אימננטי לאלוהים כאל ההתייחסות

 61קסטים רלוונטיים שונים, כפי שהדגמנו.אותותיו ניכרים בטנסתפק בהעלאת ההשערה כי 

 

בהשוואה  -וספר יונה בתוכם  - מאפייניהם של סיפורי היציאה לדרך המאוחריםדיון נוסף ב

סיפור עלייתם של עזרא ובני ה הבאה, בהתייחס לבסיומה של היחיד בא, יולסיפורי בית ראשון

 62.(ול-)עז' ח, א הגולה

                                                 
58

 (.60 – 56עמ'  מלכים,לדיון בסוגיה זו, ראה למשל נלסון )  
59

והלאה( מזהה בתפילתו של שלמה קטגוריה של תפילה בשעת 'יציאה לדרך מסוכנת',  898טור  תפלה,גרינברג )  

הכפילות שהוצגה ואולי אף על מבלי להסביר מהיכן בתפילה הוא למד על קטגוריה זו. יתכן שלימוד זה מושתת על 

 הפרכתה בכיוון דומה לכיוון שהצענו.
60

"כי האמנם ישב אלהים על  –( בהתייחס לשאלתו של שלמה בראשית תפילתו 53עמ'  מלכים,כפי שטוען נלסון )  

הארץ? הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך, אף כי הבית הזה אשר בניתי?". פולמוס זה נוגע גם בהיבטים 

 .(omniscience)והידיעה האלוהית  (omnipresence)ופיים נוספים, כדוגמת שאלת הנוכחות האלוהית פילוס

61
"ספרות הבית  –( 4עמ'  קומראן,ניסוח בהיר ומדויק של הטענה שאנו מבקשים לטעון, נמצא בדבריה של ניצן )  

ובמרוצת הזמן גם בהלכי השני לא קפאה על שמריה של המסורת המקראית. שינויים שחלו באורחות החיים, 

החשיבה הדתית, אילצו סופרים חדשים למצוא דרכי גישור והתאמה בין מסורות עתיקות לצרכים חדשים. לפיכך 

, וזו נותנת את אותותיה בהשתנות של כמה סוגים השני מתיחות בין ישן לחדשניכרת ביצירות ספרותיות מימי הבית 

 .18ידה בהערה -ה הביבליוגרפיה המובאת עלספרותיים, ואף ביצירת סוגים חדשים", ורא
סיפור זה יידון בתמציתיות ביחידה הבאה, מבלי שייקרא בקריאה צמודה, שכן הוא מתאר סיפור מסע של ציבור,   62

 החורג מגבולות הנושא המרכזי הנדון במסגרת עבודה זו.
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 סיפורי מסע של ציבורחטיבה שנייה: 

הנחה כי תחושת הניתוק מהיחידה הבמסגרת העבודה נדונו סיפורי מסע של יחידים, מתוך 

המשפחתית, השבטית או הלאומית, ועזיבת האל הנתפס כמחובר ליחידה זו, עומדת בבסיס 

מחייבת עיון גם  ןדאגותיו ובקשותיו של היוצא לדרך. יחד עם זאת, בחינה מקיפה של הז'אנר הנדו

ונסתפק  ע מלנתח סיפורים אלו באופן מעמיקנבסיפורי מסע של ציבור. מפאת קוצר היריעה נמ  

סיפור מסעם של בני ישראל ממצרים ארבעה סיפורי מסע שבטיים ולאומיים: בניתוח תמציתי של 

ם של בני מסע הכניסה לארץ בימי יהושע; מסע –לארץ כנען, וכן של שלושה סיפורי מסע נוספים 

אשר יידונו בקיצור יתר,  –דן לחיפוש נחלה בליש; ומסע עלייתם של עזרא ובני הגולה לירושלים 

שבטיים טיפוס לסיפורי מסע -מתוך הבנה כי מחבריהם ראו בסיפור מסעם של בני ישראל מעין אב

  1ועל כן יצרו הקבלות מכוונות בין סיפוריהם לבין סיפור זה. ולאומיים

נבקש לעמוד על ההקבלה העקרונית הקיימת בין סיפורי  ם התמציתי של הסיפוריםחבמסגרת ניתו

מסע ציבוריים לסיפורי מסעם של יחידים, מבחינת התמה היסודית העומדת בבסיסם של שתי 

נוכל לראות, קבוצות הסיפורים: שאלת הליווי, ההנחיה והדאגה האלוהית בדרך. לעתים, כפי ש

שנדונו לאורך העבודה,  ,צעות השימוש ברכיבי הז'אנר האופיינייםגם באמ תשתקף תמה יסודית זו

כדוגמת: תיאור היציאה למסע; ההגעה למקום מקודש; המפגש עם האל בדרך; קריאת שם 

 המקום; והמשך המסע. 

 

 

 

 

 
                                                 

1
(, 11עמ'  יציאת מצרים,ה )הקבלות אלו עולות בבירור מתוך הטקסטים ורבים עמדו על קיומן, וראה למשל: דאוב  

עמ'  יציאת מצרים,( בהתייחס לסיפור יהושע; ליונשטם )59 – 58עמ'  יהושע,( ונלסון )265עמ'  ,ההתפתחותליונשטם )

( בהתייחס לסיפור בני דן; 51 – 50עמ'  והגדת לבנך,( וזקוביץ )163 – 149עמ'  שבט דן,; 16 – 1עמ'  בני דן,(, מלמט )97

( בהתייחס לסיפור עזרא. יש לציין כי הקבלות מעין אלו 67 – 66עמ'  עזרא,( ואלן )103 – 102עמ'  א,עזרוברוקינגטון )

אינן נחלתן של הפרוזה בלבד כי אם גם של ספרות הנבואה, כפי שמשתקף למשל בהקבלת מרכיב הליווי האלוהי 

ומאספכם אלהי ישראל" )נב, יב(,  הלך לפניכם ה'"כי לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא תלכון, כי  –שבדברי ישעיהו השני 

יומם" )שמ' יג, כא(. ביטוי למגמה זו, ניתן למצוא בדבריו  וה' הלך לפניהם" –לזה המתואר במסגרת היציאה ממצרים 

"היציאה מבבל נחשבת כגלגול חדש של יציאת מצרים, ועד כדי כך, שאנו  –( 307עמ'  ישעיהו השני,של עמיר )

רה של היציאה העומדת להתרחש, קוים המועתקים משם, מיציאת מצרים, ושאין להם סבירות מוצאים בתיאו

 עובדתית אצל שבי ציון".   
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 פרק י: סיפורי מסע שבטיים ולאומיים

  מסעם של בני ישראל ממצרים לכנען :1י

ען מורכב מרצף ארוך של מסעות וחניות, כפי שניתן ללמוד מסעם של בני ישראל ממצרים לכנ

מטקסטים שונים המתארים את מסעותיהם וחניותיהם של בני ישראל בספרי שמות, במדבר 

במסגרת מסעות אלו, ובייחוד בראשונים שבהם, חוזרת ומופיעה תלונתם וצעקתם של  2ודברים.

יתכן כי בתלונות  3: הגנה; מים; ואוכל.בני ישראל, העוסקת בדאגה לצרכיהם הפיזיים המיידיים

אלו משתקף ביטוי מסוים למרכיב התפילה בדרך, תפילה שעוסקת לעתים קרובות בצרכים 

   4הפיזיים, כפי שנדון בסיפורים רבים לאורך העבודה.

 -החורגת מעבר לפרטי המסעות הגיאוגרפיים הספציפיים  -יחד עם זאת, מנקודת מבט ספרותית 

המסגרת הכוללת של המסע לשתי חטיבות עיקריות: מרעמסס לסיני; ומסיני  ניתן לחלק את

חלוקה זו מושתתת על זמן הסיפר הארוך המוקדש להימצאותם בסיני, החל מתיאור  5לכנען.

יט, א( וכלה בתיאור המשך המסע "בשנה השנית בחדש השני שמ' ההגעה "בחדש השלישי" )

המרכזי  חנייהיש להתייחס לסיני כמקום ה זולוקה בעשרים בחדש" )במ' י, יא(. בהתבסס על ח

 במסע ממצרים לכנען. 

 

 כביטוי למוטיב קבלת ה' לאלוהיםמעמד הר סיני 

המרכזי במסע, יש להתייחס להגעה להר האלוהים המצוי  חנייהלצד ההתייחסות לסיני כמקום ה

ג, שמ' חרבה" )שם, גם כשיבה לנקודת המוצא במסע שהחל עם הגעתו של משה "אל הר האלהים 

"בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את  –א(. הבנה זו, אשר נרמזה כבר בדברי האל למשה 

האלהים על ההר הזה" )שם, יב(, מתחזקת בשל נקודות ההשקה הרבות שבין תיאור מסעו של 

                                                 
2
מתוך הכתובים הפרוזאים ניתן להגדיר, פחות או יותר, את המסלול הבא: מרעמסס לסוכות; מסוכות לפי החירות;   

ים למדבר סין; ממדבר סין לרפידים; מרפידים לסיני מפי החירות לים סוף; מים סוף למרה; ממרה לאילים; מאיל

)להר האלוהים(; מהר ה' לתבערה; מתבערה )קברות התאוה( לחצרות; מחצרות למדבר פארן; ממדבר פארן למדבר 

צין )קדש(; מקדש להר ההר; ומהר ההר בני ישראל יוצאים למסעות כיבושה של עבר הירדן. הרשימה בבמדבר ל"ג 

ות נוספים, ונראה שמשתקפת בה מסורת קדומה אודות ארבעים תחנות, כפי שמציע קרוס כוללת חניות במקומ

 (. 56ובהערה  309עמ'  מיתוסים,)
3
לדיון נרחב בתלונותיהם של בני ישראל, תוך השוואת החפיפות שבין אלו המופיעות בספר שמות לאלו המופיעות   

 (. 9 – 3עמ'  כא,-במדבר יאבספר במדבר, ראה ליכט )
4
 .של בני ישראל לבין תלונותיהם של אליהו ויונה שווה בין התאוננותםהמ( 19בהערה  72עמ'  יונה,בן צבי )ראה   

5
( מחלק את את המסע 167טור  מסעי בני ישראל,(. ליונשטם )156עמ'  י,-במדבר אכך משתמעת חלוקתו של ליכט )  

 נע; ומקדש ברנע לארץ כנען.: מרעמסס להר סיני; מהר סיני לקדש ברלשלוש חטיבות עיקריות
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יעקב מבית אל לחרן או לפדן ארם ושיבתו לבית אל לבין תיאור מסעו של משה מהר האלוהים 

 6ושיבתו להר האלוהים. למצרים

 

רבים עמדו על ההקבלות שבין סיפור יעקב בבית לבן לסיפור בני ישראל בבית פרעה, כשהקבלות 

אלו מתמקדות בעיקר באופי עבודתם שם, בתיאורי ִהתרבות משפחתם וצאנם, ביציאתם ברכוש 

ר וכאבי כשיעקב, כגיבו –אנו מבקשים להתמקד במסגרת הסיפורית המקבילה  7גדול וכדומה.

תוך הצגת חפיפתם של  -האומה, מקביל לעתים למשה )הגיבור( ולעתים לבני ישראל )האומה( 

 8היוצרים מסגרת זו:המרכיבים 

, וינהג את הצאן אחר המדבר" מדין" )בר' כח, י(, "...מבאר שבעיציאה מהבית }"ויצא יעקב  .1

הר כח, יא(, "ויבא אל " )בר' במקוםג, א({ והגעה )אקראית( למקום קדוש }"ויפגע שמ' )

ג, א({ מבלי שמי מהם מכיר את האל השוכן שם, ויודע על הימצאותו שמ' חרבה" ) האלהים

 ;9ג, ג({שמ' לא יבער הסנה?" ) מדוע" )בר' כח, טז(, "לא ידעתישם }"ואנכי 

ג, ב({ שמ' בער באש" ) הסנה" )בר' כח, יב(, "והנה סלםראיית מראה אלוהי }"והנה  .2

אני ה' אלהי אברהם ר המכיל התייחסות לזהותו של האל כאלוהי האבות }"שלאחריו דיבו

" אנכי אלהי אביך אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב" )בר' כח, יג(, "אביך ואלהי יצחק

" )בר' כח, יג(, אשר אתה שכב עליהג, ו({, ולאדמה אשר הגיבור מצוי עליה }"הארץ שמ' )

ויאמר" )בר'  ויירא, ה({, ותיאור תגובתו של הגיבור }"גשמ' " )אשר אתה עומד עליו"המקום 

 ג, ו({;שמ' " )יראכח, יז(, "כי 

                                                 
( יוצר הקבלה בין בראשית כ"ח לבין שמות יט, אשר בשניהם יש 'גילוי של מקום 203 – 202עמ'  בראשית,וסטרמן )  6

. לפי הבנתנו, אין בשמות י"ט גילוי של מקום קדוש, כי אם בשמות ג, ולכן: יש ליצור השוואה בין לטענתו קדוש'

שיבת  – ; ובין בראשית ל"ה לשמות יטהגיבור למקום הקדוש בשעת יציאתו למסעהגעת  – בראשית כ"ח לשמות ג

  .הגיבור למקום הקדוש לקראת סיום המסע
7
(. הקבלות אלו, המופיעות 48 – 46עמ'  והגדת לבנך,( וזקוביץ )72 – 67, 63עמ'  ,יציאת מצריםראה למשל דאובה )  

ור הבורח' כפי שנדון לאורך העבודה. אולם אנו מבקשים לעמוד על )להלן(, אופייניות לסיפורי 'הגיב 6 – 5בסעיפים 

פני המסגרת הסיפורית הכוללת, שהיא מסגרת של 'סיפור יציאה לדרך', שגבולותיו רחבים -ההקבלות הקיימות על

מעבר לגבולותיו של סיפור הגיבור הבורח המצוי בטבורו. יש להדגיש כי קטגורית הגיבור הבורח המוזכרת כאן, 

ייחסת לבני ישראל הנמצאים במצרים, ולא למשה בסיפור בריחתו למדין או לבניו של יעקב בסיפור ירידתם מת

 מצרימה, שאף הם מכילים ממאפייניהם של סוג ספרותי זה.  
( דן בהקבלות שבין סיפור יעקב לסיפור משה, בשונה מדאובה וזקוביץ )ראה הערה 165 – 137עמ'  אפוס,הנדל )  8

ננסה לשלב בין  בני ישראל. בסעיפי ההשוואה שלהלןר דנים בהקבלות שבין סיפור יעקב לסיפורם של קודמת(, אש

סיפורו האישי של משה כשליחם של בני ישראל לבין סיפורם של בני ישראל, לצורך השוואת המסגרות הסיפוריות של 

 241עמ'  ,18 – 1שמות ידי פרופ )-שני הסיפורים. ניסיון דומה, לשילוב שני מערכי ההשוואה השונים, נעשה על

  והלאה(.
9
 עמ' סט( מניח כי משה מגיע במכוון להר האלוהים, כפי שהוצג במסגרת העבודה. פרשנות,גרינשטיין )  
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ג, שמ' " )אהיה עמך" )בר' כח, טו(, "כי אנכי עמךדברי האל מכילים התחייבות לליווי }"והנה  .3

ג, ח({ ולהשבה שמ' " )להצילו" )בר' כח, טו(, "וארד ושמרתיךיב({, לשמירה והגנה מצרה }"

אל ארץ " )בר' כח, טו(, "ולהעלתו... אל האדמה הזאתען )ארץ האבות( }"והשבתיך לארץ כנ

 ג, ח({. שמ' " )טובה

לאחר שתוכח התגשמותה של התחייבות האל  -התייחסות לשיבה עתידית )במסע לכנען(  .4

בהוציאך את  ...אהיה עמךכא(, "כי -" )בר' כח, כושבתי בשלום... יהיה אלהים עמדי}"אם 

אשר שמתי מצבה" )בר'  הזאתאל מקום ההתגלות }"והאבן  -ג, יב({ שמ' " )העם ממצרים

ג, יב({, וקבלת ה' לאלוהים, המתבטאת בקיום פולחן שם שמ' " )הזהכח, כב(, "על ההר 

10ג, יב({;שמ' " )תעבדון את האלהים" )בר' כח, כב(, "בית אלהים}"יהיה 
 

בעבודה קשה שלצידה בניית משפחה  , המאופיינתממקום ההתגלות יוצאים הגיבורים ל גלות .5

ויצירת עם. מטרת מסעותיהם של יעקב ומשה אכן שונות, אולם יש להקביל את מסעו של 

יעקב לקיום צרכיו הפיזיים )דאגה לשלומו או למציאת אישה(, עם מסעם של בני ישראל שאף 

 הם הפיזיים )קיום כלכלי בשני הרעב(;צרכיהוא לקיום 

ואלכה" )בר' ל, כה(,  שלחניהסמכות שישלח אותם לדרכם }"הגיבורים מבקשים מבעל  .6

ה, א({, ויציאתם מתוארת כיציאה ברכוש גדול }"כי כל העשר אשר שמ' את עמי" ) שלח"

 יב, לו({;שמ' את מצרים" ) וינצלואלהים מאבינו" )בר' לא, טז(, " הציל

ויקם נים שונים }"אופי יציאתם לדרך מכיל אי בהירות אופיינית, המתוארת במקביל באופ  .7

הוא וכל אשר לו" )שם,  ויברח... ויגנב יעקביח( / "-את כל מקנהו" )בר' לא, יז וינהג...  יעקב

{, ולאחריה רצף אירועים 11לט(-יב, לזשמ' ממצרים..." ) גרשובני ישראל... כי  ויסעוכא(, "-כ

דרך  אחריווירדף . ..כי ברח יעקב ...ללבןויגד שמיעת בעל הסמכות, רדיפתו והשגתו }" –זהה 

וירדף ... העם מצרים כי ברחלמלך ויגד כה(, "-לבן את יעקב" )שם, כב וישגשבעת ימים... 

                                                 
10

"בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלהים על ההר הזה" )שמ' ג, יב(  –יש להדגיש כי חציו השני של הפסוק   

(. לפי הבנתנו, עבודת האל על ההר 17עמ'  ספר שמות,ות האלוהית, כפי שטוען גם סרנה )אינו משמש כאות לשליח –

הזה, משמשת כ'תמורה האנושית' לליוויו של האל. זוהי 'ברית' שבה כל צד נותן את חלקו: כשם שיעקב נודר כי אם 

כך אומר ה' למשה כי אם ה'  ה' יהיה עמו וידאג להשיבו, הוא בתמורה יקבל את ה' לאלוהים ויבנה לו בית אלוהים;

יהיה עמו וידאג להוציאם )ממצרים(, משה והעם בתמורה יקבלו את ה' לאלוהים באמצעות עבודתו בהר האלוהים. 

ידי משה )בניגוד ליעקב(, כיון שמשה, בניגוד ליעקב אשר מתחייב -ידי ה', ולא על-יתכן כי תנאי הברית מוכתבים על

 לגבי כל העם היוצא עמו.  רק לגבי עצמו, אמור להתחייב גם
11

אי בהירות דומה מופיעה בשמות יד. עובדה זו הובילה, כרגיל, להצעת אפשרויות שונות לחלוקת הפרק למקורות,   

 (.221 – 218עמ'  שמות,( וצ'יילדס )115 – 114עמ'  שמות,וראה למשל דרייבר )
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ט({. בשני הסיפורים מסתיים העימות -יד, השמ' אותם חנים" ) וישיגובני ישראל... אחרי 

 ללא קרב, אם כי תוצאותיו שונות בתכלית;

בית אל,  –שכם  –סוכות  –פניאל  -נחל יבוק  – מחניים -שיבה דרך תחנות שונות }הר הגלעד  .8

סיני{ במסגרתן  –רפידים  –מדבר סין  –אילים  –מרה  –ים סוף  –פי החירות  –סוכות 

מתוארות אינטראקציות בין היוצאים לדרך לבין אלוהים, המכילות תלונות, מצוקות, 

... הצילני נא בה עמךואיטילארצך ולמולדתך שוב ... האמר אלי: ויירא יעקב מאדובקשות }"

יב({ -יד, ישמ' " )טוב לנו עבד את מצריםויצעקו... כי  וייראו מאדיב(, "-מיד אחי" )בר' לב, ז

מלאך " )בר' לב, א(, "ויסע מלאכי אלהיםומנגד מתוארים הליווי האלוהי בדרך}"ויפגעו בו 

ני עמי יד, יט({ והשמירה האלוהית המגנה מפשמ' ההלך לפני מחנה ישראל" ) האלהים

מלחמה על הערים אשר סביבותיהם" )בר' לה, ה(, "ה' נסי...  חתת אלהיםהסביבה }"ויהי 

 טז(; -יז, טושמ' בעמלק" ) לה'

ויצא ויבכו" )בר' לג, ד(, " וישקהוויחבקהו...  וירץ עשו לקראתוחיבור משפחתי מחודש }" .9

ח, ז({ המשמש ישמ' וישאלו איש לרעהו לשלום" ) וישק לווישתחו,  משה לקראת חתנו

 חנני אלהיםכמראה המושמת מול פני הגיבור, בה משתקפים הליווי והסיוע האלוהיים }"כי 

ט({, ולאחריו -יח, חשמ' לישראל" ) הטובה אשר עשה ה'וכי יש לי כל" )בר' לג, יא(, "על כל 

 יח,שמ' אל ארצו" ) וילך לושעירה" )בר' לג, טז(, " לדרכוביום ההוא עשו  וישבפרידה }"

 כז({;

עלה אל " )בר' לה, א(, "ומשה עלה בית אלשיבה למקום ההתגלות המקורית }"קום  .10

 וקדשתםוהחליפו שמלתיכם" )בר' לה, ב(, " והטהרוהתכוננות }" 12יט, ג({,שמ' " )האלהים

לאלוהים }"ואעשה  ,העונה והמלווה ,וקבלת ה' 13יט, י({,שמ' היום ומחר וכבסו שמלתם" )

                                                 
12

את פני העיר" )בר' לג,  ויחן)או במישור( }" הקבלה גיאוגרפית מסוימת מתקבלת באמצעות השוואת החנייה בעמק  

שם ישראל נגד ההר" )שמ' יט, ב({ והעלייה )הפיזית והסמלית( משם לצורך המפגש עם האל היושב בהר  ויחןיח(, "

 אל האלהים" )שמ' יט, ג({. עלהבית אל" )בר' לה, א(, "ומשה  עלה}"קום 

13
מלגשת "אל אשה" )שם, טו(. מוטיב ההימנעות מקיום יחסי במסגרת התכוננות זו, מצטווים בני ישראל להימנע   

(, בהקשרים פולחניים ומלחמתיים, ונמצא גם בטקסטים של 163עמ'  ,40 – 19שמות מין מוזכר, כפי שטוען פרופ )

( לומד משמואל א' )כא, ו( ומשמואל ב' )יא, יא( כי כך נהגו גם 214עמ'  דברים,עמים אחרים במזרח הקדום. טיגאי )

(. הופעתו 386)בעמ'  50וראה את ההפניות המובאות אצלו בהערה  בשעת יציאתם לקרב, ילותיהם של דוד ושאולחי

המפורשת של הציווי כאן, בסיפור מסעם של בני ישראל ממצרים לכנען, כמו גם בסיפורי יציאה לדרך נוספים, עשויה 

מתית. בין הסיפורים הנוספים יש לראות: את להוביל לזיהוי מוטיב זה גם בהקשרים של יציאה לדרך שאיננה מלח

"התקדשו" )יהו' ג, ה(, וכפי שמבהיר אחיטוב  –מסע הכניסה לארץ בימי יהושע, שבמסגרתו מצווה יהושע את העם 

"במעמד הר סיני, פירט הכתוב כיצד יתקדשו, בכיבוס בגדים ופרישה מן הנשים"; את תשובתו של  –( 90עמ'  יהושע,)

"כי אם אשה עצרה לנו כתמול שלשם בצאתי" )שמ"א  –ת בריחתו מפני שאול ועצירתו במקדש נוב דוד לאחימלך בשע
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בדרך אשר הלכתי" )בר' לה, ג(, "אתם  ויהי עמדיביום צרתי,  הענה אתישם מזבח לאל 

יט, ד({. קבלה זו מקבלת שמ' על כנפי נשרים" ) ואשא אתכם למצרים, אשר עשיתיראיתם 

כד, ד({ שמ' תחת ההר" ) ויבן מזבח" )בר' לה, ז(, "ויבן שם מזבחביטוי מעשי בבניית מזבח }"

 כד, ד({; שמ' " )מצבהיד(, "ושתים עשרה  " )בר' לה,מצבהובהקמת מצבה }"ויצב יעקב 

" )בר' לה, אשר בתככם אלהי הנכרקבלת ה' לאלוהים, כתחליף לאלוהי הניכר }"הסרו את ו .11

עומדת מול כוחות אחרים מקרב הכ, כ({, שמ' לא תעשו לכם" ) אלהי כסף ואלהי זהבב(, "

אשר לאביה"  םהתרפיהמחנה המבקשים לשמר את האלים שנעבדו בניכר }"ותגנב רחל את 

({, תוך ייחוס הצלחת 1ד-לב, אשמ' " )עגל מסכה)בר' לא, יט(, "ויתפרקו כל העם... ויעשהו 

}סיבת לקיחת התרפים אינה מצוינת בכתוב, אולם מסתבר, כפי שפרטנו,  הדרך לאלים אלו

מארץ  אשר העלוךכי זו קשורה בדרך כלשהי להצלחת הדרך, "ויאמרו: אלה אלהיך ישראל 

אתם יעקב תחת  ויטמן({. עימות זה מסתיים באיבוד אלוהי הניכר }"2, דשם)מצרים" 

" )בר' ותמת רחללב, כ({ ובמות עובדיהם }"שמ' ..." )ויטחןבאש  וישרףהאלה" )בר' לה, ד(, "

 14לב, לה({.שמ' על אשר עשו את העגל" ) ויגף ה' את העםלה, יט(, "

 

שבין שני הסיפורים: בעוד שסיפור יעקב  לצד הקבלות אלו, יש לתת את הדעת להבדל המהותי

סיפורו של משה עוסק במסעם של בני  עקב, כאשר בני ביתו נגררים אחריו,עוסק במסעו של י

 –הצגת מטרת השליחות בקרון זה מודגש החל יע 15ישראל, כאשר משה משמש כשליחם בלבד.

                                                                                                                                            
"והטהרו והחליפו שמלתיכם" )בר' לה, ב(  –המטרימה את מסע שיבתו לבית אל   -כא, ו(; ואת אמירתו של יעקב 

 שיתכן ואף היא מתייחסת לכיבוס )החלפת( בגדים ולפרישה )היטהרות( מן הנשים. 
14

כי "בקישור הסיבתי שבין דרישת העם מאהרן ובין היעדרותו המתמשכת של  טוענת( 30עמ'  האפוד,גיא )-שלום  

אולם בניגוד לגישה זו, המזהה את  משה... יש כדי ללמד שהעגל נועד לשמש סמל מוחשי לנוכחות אלוהים בקרב עמו".

הפולחן לעגל, ביטוי מוחשי לאלוהים אחרים. העגל כביטוי מוחשי לאלוהים, אנו סבורים כי יש לראות את העגל כ

סימלה של האלה המצרית חתחור, שהיא "האלוהות שהגנה על הכורים ועל הנוסעים מעבר  -כמו הפרה אמו  -שהוא 

(, עשוי לחזק את הבנת הקשריו לסוגיית השמירה בדרך דווקא. עושה רושם 14עמ'  ממצאים,לים" כדבריו של גבעון )

על קיומו של פולמוס בין פולחן הדרך הישראלי )המתבטא בקבלת ה', המלווה בדרך, לאלוהים(  כי פרשייה זו מלמדת

מארץ  אשר העלוך"אלה אלהיך ישראל  -לבין פולחן הדרך המצרי )המתבטא בהשתחוויה לעגל(. אמירת העם 

ממצרים. על פולמוס עלאת ישראל לב, ד, ח(, מהווה אלטרנטיבה לתפקידו של אלוהים )ומשה עבדו( בהשמ' מצרים" )

אשר מציג את  –יד( עורך הקבלה בין יעקב למשה -יג שאף הוא )בפרק יב, פס' –ניתן אולי ללמוד גם מדברי הושע  זה

ו(. -"ואנכי ה' אלהיך מארץ מצרים... אני ידעתיך במדבר..." )שם, ד –המסכה והעגלים )יג, ב( כאלטרנטיבה לתיאור 

"זובחי  -מצרי, אשר כלל גם את נשיקת העגל, כפי שעשוי להשתמע מדברי הושע בהמשך לכך, יתכן כי פולחן הדרך ה

לב, שמ' את בני ישראל" ) וישק"ויטחן את העגל עד אשר דק...  –" )שם, ב(, נרמז בתגובתו של משה ישקוןאדם עגלים 

"כי לא אעלה  -ונש כ(. לאור הבנת העגל כאלטרנטיבה )המצרית( לליווי האלוהי )הישראלי(, מובן גם אופיו של הע

  .בבחינת 'מידה כנגד מידה' שהוא -)שם לג, ג(  בקרבך"
15

לפחות לא  –( ניתן ללמוד כי הוא אינו שותף לזיהוי הבדל מהותי זה 79 – 71עמ'  מתן תורה,מדבריו של טוויג )  

 – 18בשמ' יט', כ' "לתוך התשתית הספורית  –( 71שכן לשיטתו )בעמ'  -בגיבושו המקורי של סיפור ההתגלות בסיני 
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(, דרך תיאור ביצועה המעשי י-ג, זשם " )עמי... והוצא את להצלו ... וארדעמי"ראה ראיתי את עני 

כב(, וכלה בתיאור -" )שם, טווזקני ישראל... ובאת אתה זקני ישראל"לך ואספת את  –

   16מב(.-יב, לזשם לדרתם" ) בני ישראל... שמרים לכל בני ישראל"ויסעו  –התממשותה 

 

את  כי כשם שיעקב שב לבית אל כדי לעמוד בהתחייבותו ולקבל ניתן מהאמור לקבל את הרושם

כדי שהעם  ,ה באופן בסיסי, אוליה' לאלוהים, כך שיבתם של משה ובני ישראל להר האלוהים נועד

אנו מוצאים בסיפורי יציאה  את ה' לאלוהים. ביטויים למוטיב קבלת ה' לאלוהים יקבל על עצמו

 לדרך רבים, כפי שנדון בהרחבה לאורך העבודה.  

 

ביעה הפשוטה כי "אין הקורא צריך להעמיק שאלה טוויג פותח את הפרק הראשון של עבודתו בק

ידו -במסגרת חוסר רציפות זו, שנדונה על 17כד' חוסר רציפות". –כדי להווכח שיש בשמות יט' 

"שאלת הרציפות חריפה במיוחד בעניין השתלבותן של יחדות החוק  –בהרחבה, הוא כותב 

  18(".33כג'  – 22' בשמ' כ' ו'ספר הברית 17 – 1במסכת הסיפורית )עשרת הדברות בשמ' כ' 

אנו מבקשים להציע הסבר חדש לחוסר רציפות זו, המושתת על הבנת סיפור מסעם של בני ישראל 

במדבר כסיפור יציאה לדרך, בדומה לטענתו של ליונשטם, שלמרבה הצער לא פותחה בהרחבה, כי 

א הדגם המשמש "בני ישראל היוצאים ממצרים מתוארים בתורה על פי דגם ספרותי קבוע. הו

לפי הבנתנו: תיאור הגעתם של בני  19לתיאור שבט, היוצא במסעותיו לשם כיבוש נחלה חדשה".

יטוי למוטיב קבלת ישראל להר האלוהים שימש, בשלבים המוקדמים של התפתחות הסיפור, כב

 20, בדומה להופעתו בסיפורי מסעותיהם של הגר, יעקב, אבשלום, רות ואחרים.ה' לאלוהים

                                                                                                                                            
, כד' המיוסדת על המסורת על יחוד הגלוי למשה, מצוי פתוח מיוחד, הנוטה לשוות למעמד הר סיני אופי של גלוי 21

"האם מוטיב הגלוי הפומבי הוא מוטיב מאוחר בתולדות המסורת"? וראה פרופ  -המוני". בהמשך )שם( הוא שואל 

, משה מגיע לחורב לפני העם, Eז, פסוקים שהוא משייך למקור -ות יז, א( שטוען כי לפי שמ150עמ'  ,40 – 19שמות )

 ו(.-"עֹבר לפני העם... והלכת. הנני עמד לפניך שם על הצור בחרב" )פס' ה –כפי שמשתמע מהציווי 
16

בתיאורים אלו בולטת ההתייחסות הלאומית, בהשוואה להתייחסות האישית הבולטת בתיאורי יציאתו של יעקב   

כא(, ובאמירתו התמציתית -"ויקם יעקב, וישא... וינהג... ויגנב... ויברח... ויקם ויעבר... וישם" )בר' לא, יז –ן מבית לב

 " )שם, כב(. יעקב ברח"...כי  –של המספר 
17

 19שמות (. ביטוי מפורט של הגורמים המובילים לזיהוי חוסר הרציפות, מובא אצל פרופ )16עמ'  מתן תורה,טוויג )  

 (.68 – 55עמ'  הגיונות,(, והשווה מאמרו של ויסמן )154 – 141עמ'  ,40 -
18

 (.16עמ'  מתן תורה,טוויג )  
19

 (.74 – 66, 47, 33עמ'  מיהושע ועד יאשיהו,(, והשווה ויינפלד )100עמ'  יציאת מצרים,ליונשטם )  
20

מתן צוא בטענתו של טוויג )ביטוי דומה, אם כי לא זהה, לעובדת קיומם של שלבים מוקדמים בסיפור ניתן למ  

כד, קיימת "מסורת על סיני כמקום משכנו של ה' -יט ( כי לצד המסורת על הברית בסיני בשמות100עמ'  תורה,

 ". והתגלותו ללא התייחסות אל מעמד הר סיני
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 תשלום' שנותן היוצא לדרך לאלוהיםל' ' לאלוהים מהווה ביטוי, היחיד האפשרי אולי,קבלת ה

בתמורה לליוויו, שמירתו והשבתו לביתו. תמורה הדדית זו )הליווי מצד האל וקבלת ה' לאלוהים 

אולי  –הוביל מן הסתם  זההנכרתת בין האדם לבין האל. דמיון  מצד האדם( היא מעין ברית

לתיאור הר סיני כמקום כריתת הברית, על  –יותר של התפתחות הסיפור בשלבים מאוחרים 

 21מרכיביה השונים: עשרת הדברים, הלוחות, ספר הברית וכך הלאה.

 

 מסעות בעלי מאפיינים זהיםהיציאה ממצרים מתוארת ברצף 

, בספר אולם רצף המסעות המופיע ביטוי לקבלת ה' לאלוהים. ,אם כן ,ההתגלות בהר סיני מהווה

של פעולות.  , פחות או יותר,קבוע מאופיין במבנה בעל סדר יהולאחרההגעה לסיני לפני  שמות,

מבנה זה מהווה דפוס ספרותי מוגדר, המכיל את המרכיבים הבסיסיים של סיפור מסע, כפי 

  שיודגם:

 ותשועה; יחה(, בעיה ]אויב[, )יראה( תלונהיציאה )בר – לא(-המסע לים סוף )יד, א 

  ותשועה; יציאה, בעיה ]צמא[, תלונה – כז(-)טו, כבהמסע למרה 

 ותשועה; יציאה, בעיה ]רעב[, תלונה – לו(-המסע למדבר סין )טז, א 

 וקריאת שם. היציאה )נסיעה(, בעיה ]צמא[, תלונה, תשוע – ז(-המסע לרפידים )יז, א 

 ם תיאור היציאה מסיני בספר במדבר:ההגעה לסיני קוטעת את הרצף הזה, הממשיך ע

                                                 
21

 שריד לרובד הבסיסי של הברית, המורכב משמירה והצלה אלוהית ומקבלת ה' לאלוהים בתמורה, מופיע אולי  

"אני ה', והוצאתי... והצלתי... וגאלתי... ולקחתי... והייתי לכם לאלהים... והבאתי... אני ה'" )שמ'  –בדברי ה' למשה 

ח(. דיון מרתק אודות עצמאותה של יחידה מצומצמת זו, על משמעותיה הייחודיות ביחסי ה' לעמו, מובא -ו, ו

 verbaתוך הצגת האפשרות לראותה כ'ורבה סולמניה' )(, 57 – 47עמ'  משמעויות חוקיות,במאמרו של גוטליב )

solemnia(. הזיקה שבין 35הערה  57ידי אלוהים והמבטאות את ברית הנישואין בינו לבין עמו )בעמ' -( הנאמרות על

: בברית שכורת בתיאורי ברית נוספיםשמירתו של אלוהים בדרך לבין התחייבות העם לקבלו לאלוהים, מקבלת ביטוי 

וישמרנו בכל "חלילה לנו מעזב את ה'... כי ה' אלהינו הוא המעלה אתנו ואת אבתינו...  –שכם, עונה העם יהושע ב

יח(; ובאמנה שכורת נחמיה, שם מודגשת -" )יהו' כד, טזגם אנחנו נעבד את ה' כי הוא אלהינואשר הלכנו בה...  הדרך

מירה, דאגה לצרכי הקיום, ברכת זרע וברכת ארץ( פעמיים השמירה והדאגה בדרך )על כל מרכיביה: ליווי, הנחיה, ש

...; לא עזבתם והם ואבתינו הזידו... ולחם משמים... ומים מסלע... ובעמוד ענן הנחיתם" –לצד מריו של העם 

... ורוחך הטובה... ומנך... ומים... שלמתיהם לא בלו ורגליהם לא בצקו... ובניהם הרבית... להנחתם בהדרךבמדבר... 

: בשירת האזינו וכן בתיאורים פיוטיים ומזמוריים שונים..." )נחמ' ט, ז והלאה(. וימרו וימרדו בךל הארץ... ותביאם א

... וינקהו דבש מסלע..." ה' בדד ינחנו"...יסבבנהו יבוננהו יצרנהו כאישון עינו...  –מפורטת הדאגה האלוהית בדרך 

יח(; -" )שם, טוותשכח אל מחללךוישמן ישרון ויבעט... " –יד(, ותגובת העם כפויית הטובה בתמורה -)דב' לב, י

..." )פס' ז(, כתגובה ל"תהלות ה' ועזוזו ונפלאתיו אשר וישימו באלהים כסלם" –בתהלים ע"ח מתוארת הבחירה באל 

 ... יבקע צרים במדבר...וינחם בענן יומם"בקע ים ויעבירם...  –עשה" )פס' ד( שמרביתם קשורים לדאגתו בדרך, כגון 

וימטר עליהם מן לאכל... וימטר עליהם כעפר שאר..." )פס' יג והלאה(; ובמידה מסוימת גם בתהלים קה, שבו 

 בעבור" –כרקע לדברי הסיום  –" )פס' לט(( פרש ענן למסך" –וביניהן הדאגה בדרך )כגון  –מתוארות נפלאות ה' 

 " )פס' מה(.ישמרו חקיו ותורותיו ינצרו
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 ר[, תלונה, תשועה יציאה )נסיעה(, בעיה ]תאווה לבש – יא, לד(-המסע לקברות התאוה )י, יא

22וקריאת שם; )שעונשה בצידה(
 

 ותשועה; בקדש, בעיה ]צמא[, תלונה חנייה – יג(-המסע למדבר צין )כ, א 

 ה, ענישה יציאה, בעיה ]נפש העם קצרה בדרך[, תלונ – ט(-המסע לסבוב את ארץ אדום )כא, ד

 ותשועה. הנחשים השרפים(, תשובה)

 

 האלוהי ליוויה

אופן שבו סוגיית הנוכחות האלוהית משמשת כתמה המרכזית בסיפורי כי בדומה ל ,להציעניתן 

מסעם של יחידים, כך היא משמשת כתמה המרכזית בחטיבת סיפורי מסעם של בני ישראל 

 במדבר, כפי שיודגם:

 הלך"וה'  – , כגוןובריבוי משמעויות לשונות בריבוי יםהליווי וההנחיה האלוהית מתואר ...

אתכם" )שם יט, ד(,  ואשא" )שם יד, יט(, "ויסעלהם" )שמ' יג, כא(, " להאיר... לנחתם

" )שם יג, כא(, בעמוד אש... בעמוד ענן" – אובייקטים, כגוןובריבוי לפניך" )שם, כז(,  אשלח"

כנפי " )שם טז, ז(, "על כבוד ה', "" )שם, לא(היד הגדלה" )שם יד, יט(, "האלהים מלאך"

" )שם, כח(, הצרעה" )שם, כז(, " את אימתי" )שם כג, כ(, "את מלאך" )שם יט, ד(, "נשרים

  23לד(;-עליהם" )במ' י, לג וענן ה'נסע לפניהם... וארון ברית ה' "

 כי לא "ושלחתי לפניך מלאך...  – העונש על חטא העגל מתבטא בנוכחות בעוצמה נמוכה יותר

 אל תעלנו מזה...אם אין פניך הלכים, " –ג(, ועל כך מגיב משה -" )שמ' לג, באעלה בקרבך

 טז(;-הלוא בלכתך עמנו..." )שם, טו
 

                                                 
22

לו" היא תפילת הבקשה -(, כי "במ' י, לה898טור  תפלה,ו של גרינברג )לציין את טענת בהתייחס למסע זה, יש  

( מייחס תפילה זו "למסע של מלחמה" 165 – 164, 159עמ'  י,-במדבר אשנסיבתה היא "יציאה לדרך מסוכנת". ליכט )

י, שהיא נסיעה שאיננה (, אולם פרשנות זו אינה מתיישבת עם מיקומה של התפילה במסגרת הנסיעה מסינ164)עמ' 

מלחמתית. את האויב הנזכר בתפילה זו, אין לראות כאויב במלחמה, כי אם כאויב בדרך, כהגדרתו של עזרא )ח, כב, 

 לא(.   
23

( סבור כי עמוד האש ועמוד הענן הם ביטויים סימבוליים לנוכחות הרוחנית של אלוהים, 113עמ'  שמות,דרייבר )  

(. ביטויים סימבוליים אלו מושתתים E(; ולדיבור עמו )לפי P(; לשמירתו )לפי Jרך )לפי להדרכת העם בד :אשר נועדה

שהייתה דולקת  -מדורה, או מחתה עם גחלים  -אש  :של ל חוקרים שונים, על בסיס מציאותילטענתו, המבוססת ע

המנהיג או לפני האוהל  שהיה בוער לפני -אולי לפיד  -להבה כלשהי  יירת העולים לרגל או בראש הצבא; אובראש ש

"שניהם מסמלים את נוכחות  –לד -על תיאורי הארון והענן בבמ' י, לג -( כותב 159 – 158עמ'  י,-במדבר אשלו. ליכט )

האל המוחשית, אך באופן כמעט הפוך מן השיטה של החטיבה )שבה הענן היה נע בשעת המסע לפני העם להראות 

 א על כתפי הקהתים עם שאר כלי המקדש החשובים(".להם היכן יחנו, ואילו הארון היה ניש
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  'אם אין?" )שם יז, ז(, וכך משתמע גם מדברי ה' אודות  ה' בקרבנו"היש  - העם מנסה את ה

תי זה עשר "וינסו אֹ  –ואת אתתי" )במ' יד, כב( ולמרות הכל  הראים את כבדי"כל האנשים 

 פעמים" )שם(; 

 כפי שמתבטא הוויכוח בפרשיית המרגלים נסוב סביב שאלת כוחו של הליווי האלוהי ,

 ;, אל תראם!" )שם, ט(וה' אתנו" –באמירתם של כלב ויהושע 

 ולא ... כי אין ה' בקרבכם"...והיא )הדרך( לא תצלח...  - ובהמשך לכך אומר משה למעפילים

 מג(.-" )שם, מאיהיה ה' עמכם

 

 ה(-מן השטים עד יריחו )יהו' א –מסע הכניסה לארץ בימי יהושע  :2י

ה, המספרים את סיפור כניסתם של בני ישראל לארץ, הם "יחידה ספרותית אחידה, -פרקים א

יחידה זו  24שכל יחידותיה הן חלק בלתי נפרד מהשלם ושסידורן הנוכחי מכוון" כדבריו של עסיס.

הדומה בלשונו לציוויי היציאה  -את הירדן הזה" )א, ב(  רקום עב  "ועתה  –אלוהי נפתחת בציווי ה

, לא ארפך ולא אעזבך" אהיה עמך"... –וממשיכה בהבטחה האלוהית לליווי  25לדרך השגרתיים,

 אלהיך בכל אשר תלך" )שם, ט(.  עמך ה'"כי  –)שם, ה(, וכן 

שעם ההגעה אליה נפתחת  -ליריחו  מואב, ם של בני ישראל במסעם מן השיטים, או מערבותחניית

קצרה על "הירדן" )ג,  חנייה, למעט )ד, יט( "בגלגל"היא  –חטיבה חדשה: חטיבת סיפורי הכיבוש 

 חנייהבגלגל מהווה  חנייהההיסטורית "על הים" )שמ' יד, ט(. ה חנייהה לש שהיא מקבילתהא(, 

קדושת המקום מסתברת גם  26ל.במקום מקודש, כפי שמשתמע מכתובים רבים העוסקים בגלג

לא  גלות "שר צבא ה'" )ה, יד( ליהושעממילת הזכרים ומעשיית הפסח שם. יש להניח כי גם הת

, בדומה להתגלות התגלות זו 27בגלגל.גרת ומסגרת" )ו, א(, כי אם בעיר יריחו, שהיא "סֹ  הייתה

                                                 
24

 (. 17עמ'  ממשה ליהושע,עסיס )  
25

 כגון בר' יט, טו; לא, יג; לה, א; שמ"א כג, ד; ויונה א, ב; ג, ב.  
26

"המדובר בסוג  –( 102עמ'  יהושע,טו; הו' ד, טו; ועמוס ד, ד; ה, ה, וראה דבריו של אחיטוב )-כגון שמ"א יא, יד  

מקום מקודש שעיקרו מעגל של מצבות מקודשות... מצבות אלו היו עיקרו של מכלול פולחני שהיו בו גם  מוגדר של

 פסילים... ומזבח".
27

( שדן בשאלת מיקומה המדויק של ההתגלות, תוך הצגת עדי נוסח שונים 78 – 76עמ'  יהושע,ראה סוג'ין )  

כי המילה  -ומסתייג ממנה  –מביא  את טענתו של גרסמן  בהתייחס למילה "ביריחו" )ה, יג(. במסגרת הדיון, סוג'ין

"ביריחו" )בתוך העיר( נותנת ביטוי לסיפור המקורי, שבו תוארה הליכתו של יהושע למקדשו של בעל או אשרה. מתוך 

 -קבלת נקודת המוצא של גרסמן )כי התגלות מתרחשת במקום מקודש(, ובייחוד לאור השימוש במילה הטעונה 

מבלי לקבל את מסקנתו, שהיא רחוקה מפשט הכתוב, מסתבר להניח כי המילה "ביריחו"  ם, טו(, אולם"המקום" )ש

עמ'  יהושע,( ואחיטוב )71עמ'  יהושע,ידי גריי )-מתייחסת לגלגל הנמצאת בתחומה של העיר. הצעה זו הוצעה כבר על

'ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו' )ד, יט(, "אין להוציא מכלל אפשרות שבגלגל הכתוב מדבר, שכבר נאמר  –( שכותב 109
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, םו שליחות מכל סוג שהב(, מיוחדת בכך שיהושע אינו מקבל מסר א-)בבר' לב, א מחנייםליעקב ב

בניגוד להנחה זו, נראה כי מטרתו של המפגש  28עובדה שהובילה רבים להניח כי הסצנה חסרה.

לח "הנה אנכי שֹ  –נועדה, כפי שטוען קויפמן, להציג בפני יהושע את מימוש הבטחתו של אלוהים 

ים אחרות: מלאך לפניך לשמרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכנתי" )שמ' כג, כ(, ובמיל

  29להמחיש ליהושע את קיומו של הליווי האלוהי.

לדורות  שנועדה לשמריש לראות כפעולה  , עד היום הזה" )ה, ט(גם את קריאת שם המקום "גלגל

כהשלמה  -את חוויית הליווי האלוהי בדרך, ליווי שמתבטא בחותם המילה שבגופם של בני ישראל 

לשמש אותם גם לצורך  ,אולי ,ואשר עתיד –ד, ו( בקרבכם" ) אותלשתים עשרה האבנים שהם "

 הטלת מורא על עמי כנען.

 

 :, לביטוייהנזכריםמוטיבים הלצד הופעתם של יש גם לתת את הדעת, 

  ג, י(; אל חי בקרבכם"בזאת תדעון כי  –הליווי האלוהי( "... 

  כראתכם את ארון ברית ה' אלהיכם... ואתם תסעו ממקומכם -ההנחיה האלוהית..." 

 ד(; -... למען אשר תדעו את הדרך אשר תלכו בה" )שם, גוהלכתם אחריו

  מי הירדן יכרתון"והיה כנוח כפות רגלי הכהנים נשאי ארון ה'...  –והסיוע האלוהי בדרך "

 )שם, יג(. 

 

 יח(-מסעם של בני דן לחיפוש נחלה בליש )שופ' יז :3י

מאפשר  ,'פסל מיכה 'סיפור יותר קובלמסעם של בני דן לחיפוש נחלה בליש, או בשמו המ סיפור

  30שונות שמשליכות, כמובן, על משמעויותיו ומגמותיו של הסיפור.חלוקות 

                                                                                                                                            
שהגלגל בתחום יריחו היה". השימוש במילה "ביריחו", במקום 'בגלגל', נועד אולי ליצור הבחנה ספרותית בין מקום 

 .הימצאותם של בני ישראל )בגלגל( למקום הימצאותו של יהושע )ביריחו(, כביטוי למוטיב היפרדות הגיבור ממלוויו
28

 (.   146עמ'  ארון הברית,( וקוטס )50עמ'  יהושע,) טאקר(, מילר ו4 – 3עמ'  סיפור הכיבוש,ינר )ו ראה למשל  
29

 (, וכן ר"י מטראני )על פס' יד(.109עמ'  יהושע,קויפמן )  
30

וראה  -( שחלוקתה שונה לחלוטין מחלוקות אחרות 257עמ' שופטים, ;297 – 294עמ'  ספר שופטים,אמית )  

יג(, שלצד -ה; שם, ז-מזהה שתי יחידות )יז, א -( 196 – 183עמ'  שופטים,, השונה, של מרטין )כדוגמא את חלוקתו

לא( -2היותן יחידות עצמאיות הן משמשות בצוותא כמצג, העוסקות בבית האלוהים של מיכה; ויחידה שלישית )יח, א

ת שאמית מכנה 'פסוקי השיפוט', היא (, אמירו1"בימים ההם..." )יז, ו; יח, א -העוסקת במקדש בדן. לשתי האמירות 

מצרפים  ( "מעמד כפול: סיכום ליחידה הראשונה ופתיחה ליחידה השניה". אחרים295עמ'  ספר שופטים,מייחסת )

( מצרפים 366, 362עמ'  יהושע,( וגריי )387, 372עמ'  שופטים,אמירות אלו, בדרכים שונות, ליחידות הסיפורים: מור )

, 255 – 254עמ'  שופטים,לא(; ואילו בולינג )-2ו; יח, א-( לפנים )יז, א1אחור ואת השנייה )יח, אאת הראשונה )יז, ו( ל

יח, א(. נראה כי, בניגוד לחוקרים אלו, יש לקבל את -ו; יז, ז-( לאחור )יז, א1( מצרף את שתיהן )יז, ו; יח, א260
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 –ה( שלאחריו שלוש יחידות של סיפורי מסע -אנו מציעים לחלק את הסיפור למצג כללי )יז, א

 אה:, כפי שמוצג בטבלה הב(31ל-2b)שם, ז ושבטי (2aז-)יח, א , קבוצתייג(-)שם, ו אישי

 סיום פתיחה נושא מקור

 "לכהן"ויהי לו  מהר אפרים" איש ויהי" מצג כללי ה-יז, א

מצג )שיפוטי(  ו

 ליחידה הראשונה

  בישראל" אין מלך"בימים ההם 

יחידה א: מסע אישי  יג-ז

 )הנער הלוי(

"כי היה לי הלוי  מהעיר" האיש וילךויהי נער... "

 "לכהן

מצג )שיפוטי(  1יח, א

 נייהליחידה הש

  בישראל" אין מלך"בימים ההם 

יחידה ב: מסע  2aז-ב

 קבוצתי )המרגלים(

חמשה  בני דן... וישלחו"ובימים ההם... 

 " אנשים

"ויאמר להם 

 ..."הכהן

מצג )שיפוטי(  2bז

 ליחידה השלישית

... ודבר יורש עצרמכלים דבר בארץ  ואין" 

 אין להם עם אדם"

 

יחידה ג: מסע שבטי  ל -ח

 )שבט דן(

משם ממשפחת  ויסעו"...קומה ונעלה... 

 שש מאות איש"הדני... 

"הוא ובניו היו 

 ..."כהנים

                                                                                                                                            
פוטיים, אולם כאלה המשמשים כמצג הפרדת האמירות הנ"ל, וכי, בדומה לאמית, לראות בהם משפטי מפתח שי

ליחידות הבאות לאחריהן. יתר על כן, באופן דומה יש לראות גם את האמירה השיפוטית אודות המצב החיובי בליש 

"ולפי הפשט עצר הוא מלוכה... ומלת ואין  –בהתאם לפירושו של רד"ק )על אתר(  –שאין שם שליט )חרף העובדה 

מלוכה"(, המנוגד למצב השלילי בישראל  יורש עצר כי לא היה בהם מלך ולא יורשמכלים עומדת במקום שנים ואין 

"שאין יורש בארץ ההיא  –( שכותב 70 – 69עמ'  מלכות שמים,)המתרחש בשל העדרו של שליט(, והשווה בובר )

דן -מנם כן, בנילשררה ה'עוצרת'... כי אז יש בו )בפסוק(... משום דוגמה להפקרות של ציבור שאין מלך מולך עליו. א

ההשכל העולה מן הסיפור הזה", ווייזר -מלך שדוד. זהו מוסר-מלך שודד, עם ללא-אף הם עדה ללא מלך הם. עם ללא

"נראה שרצה בזה לספר שהעוצר מת ולא השאיר אחריו יורש, ומצבם היה כבישראל  –עמ' סג( שכותב  שופטים,)

פיה הפסוק )יח, ז( מורכב מתיאור התרשמותם של המרגלים -לע -באותו הזמן: איש הישר בעיניו יעשה". טענה זו 

מהעיר, המצוי לצד אמירתו השיפוטית של המחבר )או העורך( כי מצבה החיובי של העיר אינו נפסד, ואולי אף מרוויח, 

מציעה כיוון חדש להבנת לשונו המסורבלת של הפסוק, שמאמצים רבים נעשו להתירו, וראה למשל  -מהעדר השליט 

ה( שלאחריו שלוש -(. בהתאם לכך, אנו מציעים לחלק את הסיפור למצג כללי )יז, א392 – 391עמ'  שופטים,ר )מו

יחידות של סיפורי מסע )אישי, קבוצתי ושבטי(, אשר מופרדות ביניהן באמצעות משפטי המפתח של הסיפור: "בימים 

(. יש לציין כי חלוקת הסיפור ליחידות "עומדת 2bיח, ז(, "ואין יורש עצר בליש" )1ההם אין מלך בישראל" )יז, ו; יח, א

 (.     268עמ'  שופטים,כולה על יסוד 'ספרותי' )שכן( אין שום בסיס לשוני להבחנת רבוי של יסודות" כלשונו של קויפמן )
31

עם  "כל ימי היות בית האלהים בשילה" –לפסוק ל"א המסיים את הפרק, שקשה ליישב את ציון הזמן המופיע בו   

"עד יום גלות הארץ" יש, אולי, להתייחס בהתאם לטענתו של זקוביץ  –ציון הזמן השונה המופיע בפסוק שלפניו )ל( 

"הזכרת בית האלוהים שבשילה )יח, לא( חורגת מנושאו של סיפור פסל מיכה  –( 179עמ' העיקרון האסוציאטיבי, )

 ח את ספר שמואל".ומוסברת רק מתוך המגמה לאחות סיפור זה עם הסיפור הפות
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העוסקות במסע: אישי )הנער הלוי(; קבוצתי  , שלוש יחידות סיפוריותאם כן ,סיפור זה מכיל

)המרגלים(; ושבטי )שבט דן(, כאשר כל אחד משלושת הסיפורים בנוי בהתבסס על מאפייני 

 הז'אנר:

 הלוי, בסיפור הראשון:הנער 

32"וילך האיש מהעיר מבית לחם יהודה" )יז, ח(; -יוצא לדרכו  .1
 

"ויבא הר אפרים, עד בית מיכה" )שם(, לאחר  –מגיע )באקראי או במכוון( למקום מקודש  .2

33"והאיש מיכה, לו בית אלהים" )יז, ה(; -שסופר במצג 
 

 :נענהו מקדש דן()בשלב ראשון בבית מיכה ולאחר מכן ב נשאר במקום המקודש .3

  ומחיתך" )שם, י(,  בגדים"ואנכי אתן לך עשרת כסף... וערך  –בסיפוק צרכיו המיידיים

 ללבש" )בר' כח, כ(;  ובגדבדומה לאמירתו של יעקב "...

  יז, יא(, בדומה מבניו, ויהי הנער לו כאחד ויואל הלוי לשבת את האיש" –בברכת ארץ( "

 למשה" )שמ' ב, כא(; תוברה ויתן את צפֹ , ויואל משה לשבת את האיש" –למשה 

  הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני" )יח, ל(. –ובהמשך בברכת זרע..." 

 

 המרגלים, בסיפור השני:

 "וישלחו בני דן... ויאמרו אליהם: לכו" )יח, ב(; -יוצאים לדרכם  .1

 ם(;"ויבאו הר אפרים, עד בית מיכה" )ש –)באקראי או במכוון( למקום מקודש  מגיעים .2

 "שאל נא באלהים... התצלח דרכנו...?" )שם, ה(; –מבקשים מהנער הלוי )הכהן(  .3

 "נכח ה' דרככם" )שם, ו(; –"לכו לשלום", ובהבטחה לליווי אלוהי  –זוכים בברכת הכהן  .4

 "וילכו חמשת האנשים ויבאו לישה" )שם, ז(. –וממשיכים במסעם  .5

 

 

                                                 
32

פיה יש להתייחס -'והוא גרש משם', על –"והוא גר שם" )יז, ז(  –למילים הסתומות  BHמעניינת הצעתו של   

 לסיפור זה כסיפור גירוש.
33

עמ'  שופטים,ניסיונות רבים נעשו לזיהוי מקום ישיבתו של האיש, וכמעין סיכום לגישות השונות כותבת אמית )  

כי השימוש במונח הרחב 'מהר אפרים' נועד בעת ובעונה אחת לכסות ולרמוז לבית אל", ובהמשך  "נראה אפוא –( 262

( היא מסבירה כי מחבר סיפור זה "נוקט בפולמוס סמוי: גינויו של אתר פולחני בהר אפרים" כיון שעדיין 279)עמ' 

אל, עשויה להסביר את השימוש  אל במפורש". הבנת הסיפור כסיפור פולמוסי כנגד בית-"אינו מעז לגנות את בית

שעושה המחבר בז'אנר סיפורי היציאה לדרך, שהוא הז'אנר שבאמצעותו הושרשה קדושתה של בית אל בסיפור 

 ההתגלות ליעקב בשעת יציאתו חרנה. 
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 ובני שבט דן, בסיפור השלישי: 

 "ויסעו משם" )שם, יא(;  -יוצאים לדרכם  .1

"ויעברו משם הר אפרים, ויבאו עד בית מיכה"  –מגיעים )באקראי או במכוון( למקום מקודש  .2

 )שם, יג(;

"ויקח את האפוד  –האופייניים לדרך  -יוצאים משם כשהם מלווים בכהן ובחפצי הפולחן  .3

 ואת התרפים ואת הפסל, ויבא בקרב העם" )שם, כ(;

 לכו בני דן לדרכם" )שם, כו(;"וי –ממשיכים במסעם  .4

" )בר' בנה עירוישבו בה" )שם, כח(, בדומה לקין אשר " ויבנו את העיר" –זוכים בברכת הארץ  .5

 ד, יז(;

ואולם ליש שם העיר העיר דן, בשם דן אביהם אשר יולד לישראל,  ויקראו שם" –ולסיום  .6

המקום ההוא בית  ת שםויקרא א" -" )יח, כט(, בדומה לנאמר אודות יעקב )ישראל( לראשנה

  34" )בר' כח, יט(.ואולם לוז שם העיר לראשנהאל, 

 

 (ול-מסע עלייתם של עזרא ובני הגולה לירושלים )עז' ח, א :4י

 חלוקה למרכיבים: – עליית עזרא סיפור

 יד: רשימת משתתפי המסע;-א

 כ: צירוף לוויים ונתינים;-טו

 כג: קריאה לצום ולתפילה;-כא

 ים לנשיאת הנדבות;ל: הבדלת הכוהנ-כד

 לו: תיאור המסע וההגעה לירושלים.-לא

 

אשר במרכזו  'סיפור יציאה לדרך'להגדיר כ ,בוודאי ,את סיפור מסעם של עזרא ובני הגולה יש

  35תפילה לשמירה בדרך ולהצלחת המסע.

                                                 
(, ומסתיימות 2b; שם, ז1היחידות הסיפוריות נפתחות במצג המבטא את העדרו של המלך )יז, ו; יח, א שלוש  34

בשילוב הנוכחות האלוהית שהוא מבטיח וחפצי  –מוצג הכהן  זותפקידו של הכהן )יז, יג; יח, ו; שם, ל(. בדרך  בתיאור

כאלטרנטיבה הדתית לשלטון המלוכני החילוני. אולם בניגוד לאידיליה, שהיינו מצפים למצוא  –הפולחן שהוא לוקח 

ף מסר מפתיע נוסף: רמתם המוסרית של העמים בסידור חברתי זה, אנו מוצאים טרגדיה. למסר מפתיע זה, מצטר

השכנים )שאינם זקוקים לשליט כלל(, גבוהה מרמתם המוסרית הירודה של בני ישראל. מסר זה יימסר פעם נוספת, 

 ליבוס הנוכרית "אשר לא מבני ישראל הנה" )יט, יב(. אירונית בהשוואההמוצג אכזריותם של תושבי גבעה,  תיאורב
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שונה בתכלית מיתר התפילות  משמעי שלה כ'תפילת הדרך',-זו, חרף סיווגנו החד תפילה אולם

נו לאורך העבודה. מסקנה זו מתחייבת, בראש ובראשונה, מהאופן שבו היא מוצגת ככזו אשר שנדו

אילו היו  רנו מאויב בדרך" )פס' כב(. כלומר:שתי לשאול מן המלך חיל ופרשים לעזנאמרת "כי בֹ 

יעקב, לשם  36לעזרה מאויב בדרך, לא היו מתפללים, שכן לא היה צורך בכך. ,מקבלים חיל ופרשים

ה, יורד למצרים כשהוא מלווה "בעגלות אשר שלח פרעה" )בר' מו, ה(, ואף על פי כן זובח השווא

  ד(.-"אל תירא מרדה מצרימה... אנכי ארד עמך..." )שם, ב –לאלוהי אביו, ונענה 

 

בהמשך לכך, יש לתת את הדעת גם למאפייניו השונים של הסיפור, בהשוואה למאפייניהם של יתר 

 סיפורי הז'אנר:

לא מתוארת תחושת היראה המאפיינת את היוצאים לדרך. התחושה  אורך הסיפור לכל .1

היחידה המתוארת היא תחושת הבושה, שסביר אף להניח כי ניתן היה להתגבר עליה, אילו 

 מורגשת; הייתהתחושת היראה 

 לא מתוארת הגעה למקום קדוש, וממילא גם התפילה אינה נאמרת במקום קדוש; .2

אף שנובעת מהעדר ליווי צבאי, אינה עוסקת בליווי אלוהי, כי אם בקשתו של עזרא, על  .3

 בדאגה לדרך ישרה )בטוחה ומוגנת מאויב ומכשול(;

 37.ידי האל-תפלל כי תפילתו נענתה עללאמונתו של המ כי אםאין ביטוי למענה אלוהי,  .4

, "ויד אלהינו היתה עלינו –האם אמירתו של עזרא  :כתוצאה מכך, מתקשה להכריעהקורא, 

                                                                                                                                            
35

( שמפרש את המונח "דרך ישרה" 107עמ'  עזרא,פילה לפי פרשנים וחוקרים, וראה למשל רייל )זוהי משמעות הת  

 –שמתרגם מונח זה  NEB)פס' כא( כדרך שהיא גם מוגנת מסכנות, משודדים ומאויבים, וגם נקייה ממכשולים; 

"safe journey"( שנותן כותרת לפסוקים כא102עמ'  עזרא,; וברוקינגטון )- לדרך בטוחה'. 'תפילה  –כג 

36
( עם מסעו של נחמיה, אשר מבקש ומקבל "שרי חיל 65עמ'  עזרא,כך משתמע גם מההשוואה שעושה אלן )  

ופרשים" )נחמ' ב, ט(, וממילא אינו רואה צורך להתפלל. נראה כי גם החיפוש אחר אויב מאד קונקרטי, כפי שמציע 

בים רבים מהשומרונים, ובהגיע עזרא לנהר אהוא נתבארה "ידמה שכבר היו להם אויבים ואור –רלב"ג )על פס' כא( 

לו הסכנה שהם בה משם עד ירושלים, ונתן עזרא אל לבו לצום ולהתפלל לה' שיצילם מכל אויב ואורב בדרך", מדגיש 

פעמית הנגזרת מקיומו של אויב מוגדר. ובמילים אחרות, אילו -כי זוהי אינה תפילת דרך שגרתית, כי אם תפילה חד

 רונים לא היו מאויביהם, לא היו מתפללים, שכן לא היה צורך בכך.השומ
37

"כלו' נשמעה תפלתנו. אחר הצום  –"ויעתר לנו" )פס' כג(  –עמ' נ(, על המילים  עזרא,ראה דבריו של כהנא )  

"ואולי אמר כך לאחר שראה כבר  –שתפלתם נתקבלה לפני המקום". בהמשך הדברים הוא מציע  הרגישוהתפילה 

( 323עמ'  עזרא,את הנסיעה, שבאו בשלום למחוז חפצם", וכך פירשו רבים, ביניהם רש"י )על אתר(, באטן )תוצ

(. לעומת זאת, יש שהניחו כי נענה בדרך המקובלת בסיפורים אחרים, כפי שכותב אבן עזרא, 112עמ'  עזרא,וקליינס )

 -מראה בחלום". אולם דווקא פרשנות זו  "על ידי נביא או –לפחות בראשית דבריו )לגבי המשכם יש להסתפק( 

מצביעה על חריגותה של הסצנה ועל העדרה של  -המניחה התגלות בנבואה או בחלום, מבלי שזו צויינה בכתוב 

 ההיענות האלוהית המתבקשת. 
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צלה מציאותית או של משקפת תיאור של ה -כף אויב ואורב על הדרך" )פס' לא( ויצילנו מ

 מסקנה אמונית?

אינה מופיעה ביתר הסיפורים )בהם מופיעים קרבן, נדר,  –הצום  –הפעולה הנלווית לתפילה  .5

או נשיאת חפץ פולחני המסמל את ייצוגו המוחשי של האל, כגון תרפים, ארון הברית, עגל 

 38ב וכדומה(;זה

 אין בסיפור זה ביטוי למוטיב קבלת ה' לאלוהים; .6

אין בסיפור זה התייחסות לרכיבים שאינם עוסקים באופן ישיר בהצלחת הדרך, כגון ברכות  .7

 זרע וארץ;

התפילה אינה משמשת כרכיב היוצר תפנית בסיפור, ואף לא ככזה המניע את  –ולסיום   .8

ייתה מובילה לשינוי כלשהו במבנה העלילה לא ה המשך העלילה. הוצאת מרכיב התפילה

 ובמשמעות הסיפור.

  

ניתן לשער כי הופעתם של מאפיינים ייחודיים אלו, בהמשך לדיון בעניין ביחידה העוסקת בספר 

ם יונה, נותנים ביטוי להתפתחות שחלה בסיפורי היציאה לדרך המאוחרים, בהשוואה לסיפורי

  39בית ראשון. שגובשו בתקופת

המאוחרים משתקפת תפיסת אלוהות פחות מוגשמת, שבה האל אינו נתפס כמחובר  בסיפורים

 למקום פיזי מוגדר, וממילא: 

 להושיע גם מבלי שהתבקש; אין הכרח לפנות אליו בתפילה, שכן ביכולתו 

 ולאו דווקא במקום מקודשבכל מקום ניתן לפנות אליו , ; 

  בשעת היציאה מהבית הפיזי לבקש את ליוויו צורך, ואולי אף בלתי לגיטימי,אין ; 

  ;לא ניתן לייצג אותו באופן פיזי, גם לא באמצעות חפץ פולחני מכל סוג שהוא 

                                                 
38

ל ( בהתייחס למסעו ש107עמ'  עזרא,השימוש בצום למטרות דומות מופיע בטקסטים מאוחרים, כפי שמצביע רייל )  

"הם התאספו ויבואו למצפה מול ירושלים, כי מצפה לפנים  –( 27עמ'  חשמונאים א,יהודה המכבי, וראה הרטום )

 14 – 13עמ'  שאול,(. והשווה אילת )53עמ'  מכבים,...", וברטלט )מקום תפלה בישראל. ביום ההוא צמו, חגרו שקים

 היציאה לקרב.(, שדן בשימוש בצום במסגרת טקסים שנערכו לפני 46ובהערה 
39

נראה כי ניתן לזהות התפתחות נוספת בסיפורי הז'אנר, כפי שאלו משתקפים בספרים החיצוניים, בהם ניתן ביטוי   

, כגון: "ויקרא לבנו ויאמר לו:... ואלהים אשר בשמים יציל אתכם שם וישיב אתכם אלי ל'ברכת הנשארים'בולט 

טוביה )נוסח ארוך( ה, יז והלאה(, "וישלחם בשלום ויחבק אותו  סיפורים,שלמים, ומלאכו ילך עמכם..." )הרטום, 

ויאמר לו:... לך בשלום, אדון השמים יצליח את דרככם..." )שם י, יא והלאה(, "ועזיה והראשים אמרו לה: לכי 

ן: "וחי ', כגולאחר סיום המסעלה'  'הודייהוללשלום וה' אלהינו ]ילך[ לפניך להנקם מאויבינו" )שם, יהודית ח, לה(; 

 ה' אשר שמרני בדרכי אשר הלכתי" )שם יג, טז והלאה(.    
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 .40ואת ישועתו יש לזהות בשדה המציאות האמונית, יותר מאשר בשדה המציאות הממשית   

 

 

 

  

 

                                                 
 לצידם ואת נוכחותו של אלוהים את ליוויובתפילותיהם, לדרך  יםהיוצא יםמבקש לאורך העבודה הצגנו כיצד  40

 ותיהםלתפיל)יונה ועזרא( מתייחסים  בסיפורים המאוחרים יותר, כך ניתן להתרשם, היוצאים לדרך. מהלך המסעב

שורות האחרונות ב ,(163עמ'  תפילה,ורליין )היפים של  דבריובאופן שניתן להדגימו באמצעות באופן יומרני פחות, 

'איש מתלמידי הכיתה  –בהתייחס לסיפורה האישי של תלמידתו שנכנסה למצוקה בעת הריונה הנאמרים ספרו,  של

רה( היא זכתה לחוות את הנוכחות האלוהית'. לא הטיל ספק בכך שבאותו הרגע )שבו התפללה להצלתה ולהצלת עוב

בשעות המגיעות לא שעת התפילה, וחוויה המושגת ביש לחפש בבהתאם לאמירה זו,  ,הנוכחות האלוהית'את '

הבנה זו עשויה אולי לתת מענה לתחושת ההיענות המיידית שחשים בה עזרא ויונה, גם מבלי שהם זוכים  .בעקבותיה

, ויענני -" )פס' כג(; "קראתי מצרה אל ה' ויעתר לנו -נצומה ונבקשה מאלהינו על זאת למענה אלוהי או נבואי: "ו

שטרנברג ו (37 – 21עמ'  יונה,האוזר )" )יונה ב, ג(. פרשנות זו מושתתת על טענתם של שמעת קולי -מבטן שאול שועתי 

יונה להביע באמצעות השימוש  יש להתייחס למגמות הספרותיות שמבקש מחבר ספר( כי 320 – 318עמ'  הפואטיקה,)

 בתפילה, במקום לעסוק בשאלת מועד שיקועה בטקסט. 
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 ומסקנות סיכום

בעבודה זו ביקשנו להציע כיוונים ראשוניים בחשיפתה ובהגדרתה של 'תפילת הדרך המקראית'. 

הנחנו כי מטרה זו תושג באמצעות ניתוחם של טקסטים מקראיים שונים העוסקים ביציאה לדרך, 

 כללתם במסגרת ז'אנר עצמאי שייקרא:טקסטים שמאפייניהם המשותפים עשויים להוביל לה

סיפורים הוביל לחשיפתה של ב העיוןואמנם . או 'סיפורי יציאה למסע' יציאה לדרך'יפורי 'ס

יעה במהלכה היא כשהתפילה המופ , גם לשחזורה הכולל של הסוגהלא פחות מכך ,אך התפילה

 מבין רכיביה.  בסך הכל רכיב אחד, גם אם המשמעותי ביותר,

כי בסוגה זו משתקף ביטוי ספרותי  1,גיםהסוחקר שער, בהתאם להנחה המקובלת בגישת ניתן ל

 כדי מקודש למקום ,מסעם במהלך ,להגיע מסעל היוצאים נהגופיה -למציאות חיים ממשית על

 . יש בהשערה זו כדי להסביר: במסע ולשמירתם לליוויים שידאג יהםלאלוה שם להתפלל

ר ההגעה מתבטא בתיאואשר המאפיין המרכזי שלו  -את הרקע להיווצרותו של הז'אנר  .1

בסיפורי היציאה לדרך במקרא )כדוגמת הסיפורים שנדונו לאורך העבודה(  -למקום המקודש 

וברחבי המזרח הקדום )כדוגמת כניסתו של כרת למקדשה של אשרה, חציית המים של 

סינוהה בסמוך למקדש השקמה של חתחור, והגעתם של גלגמש ואנכידו למקדשה של האלה 

  2ננסון(;

פיה מספר אתרים, מבין אלו הנזכרים בסיפורים, שימשו בפועל -לת עלאת הטענה המקוב .2

 כתחנות דרכים )כדוגמת באר לחי רואי, צוער וסוכות(; 

ואת הממצאים הארכיאולוגיים שבהם מופיעים ביטויים שמסתבר לפרש אותם כתפילה  .3

 לשמירה בדרך )ובראשם הכתובות מכונתילת עג'רוד(.   

 

 בתוכו  התפילה רכיב לוש אנר'הז של סכמתי שחזור

בשורות הבאות תוצג התבנית הספרותית של הסוגה, תוך דיון תמציתי במכלול רכיביה, ובתוך כך 

גם ברכיב התפילה המופיע במסגרתה. לצד הצגת רכיביה, יוצגו גם מוטיבים חוזרים ששכיחות 

 הופעתם בסיפורים גבוהה, וכן מאפיינים כלליים נוספים:

                                                 
1
ן הסוציולוגי )בשיטתו של "הקריטריו –( 14עמ'  הנבואה הקלסית,ידי אופנהיימר )-כפי שזו מנוסחת למשל על  

גונקל( נעוץ בהכרה בדבר הקשר ההדוק שבין דפוס ספרותי מסוים ובין הפונקציה החברתית אשר למענה הוא נוצר. 

 ".Sitz im Leben, כלומר הסוג הספרותי, ובין מה שהוא מכנה Gattung-ובלשונו של גונקל: קיים קשר אורגני בין ה

2
 בדרכםראיים המוזכרים )מכנען, ממצרים וממסופוטמיה(, מגיעים מק-חוץורים השלושת הסיפגיבורי מעניין כי   

   ( דיון בתופעה.343 - 342וראה להלן )בעמ'  אלות נשיות )אשרה, חתחור וננסון(,דווקא למקדשן של 
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במסגרתו עשויים להופיע ביטויים שונים, כגון: איום או הזמנה  – תיאור יציאה לדרך .1

לעתים  3אנושית, ציווי אלוהי, בקשת רשות מבעל סמכות, וברכת הנשארים )המשלחים(.

יציאה יזומה לצד בריחה או כ בנוגע לאופי היציאה, אשר מתוארת אי בהירותנה קרובות יש

יעקב, אליהו, יונה ובני ישראל.  לוט, ר,הג ים אודות קין,גירוש, כפי שמשתקף למשל בסיפור

במסגרת מודל 'שתי הקריאות', המשמש לחקר טקסטים  נראה כי יש להתייחס לתופעה זו

תיים מסוגים שונים ובתוכם הסיפור המקראי. הופעתו של המודל כאן ייחודית בכך ספרו

של  מגמותיהמשמעית להבנת -תפקידה של הקריאה הדושהוא אינו מתייחס, כמקובל, ל

משמעית להבנת מגמותיו של הז'אנר -תפקידה של הקריאה הדול כי אם 4יצירה ספציפית,

נועדה לבטא את  האמורהכי אי הבהירות  בהמשך לטענה עקרונית זו,ניתן לשער, בכללותו. 

אתו של הגיבור לדרך )יציאה יזומה או חוסר המשמעות של הרקע המציאותי שהוביל ליצי

נה להעתיק את מרכז הכובד של הסיפור אל הדרך עצמה ואל המפגש (, מתוך כוויציאה מאונס

 .שבין הגיבור לאלוהיו, המתקיים במהלכה

למסע, המתארת את משתתפי  בהתאם ל'נוסחת היציאה' ,לעתים ,היציאה לדרך מנוסחת

כשבתחילה מתוארת הדמות הראשית ולאחריה שאר הדמויות המשתתפות במסע,  המסע,

 5דמות הראשית;לפי דרגת קירבתן אל ה

ין, תוך שימוש במונח המאפיין יתחושות אלו מוצאות את ביטו –יראה ודאגה תחושות  .2

'יראה' או בהעדרו, בהתייחס למרבית גיבורי הסיפורים, ביניהם קין, הגר, לוט, יעקב, דוד 

)רק בעת בריחתו מפני אבשלום בנו( ואליהו. לצד תחושות אופייניות אלו, ניתן גם ביטוי 

 יםכפי שאלו משתקפ כדוגמת געגועיו של הגיבור לביתו ת רלוונטיות נוספות,לתחושו

 ;ל( בר' לא,כי נכסף נכספתה לבית אביך" )" -באמירתו של לבן ליעקב 

המתוארת, בדרך כלל, כהגעה מכוונת אך לעתים אקראית,  – הגעת הגיבור למקום מקודש .3

במקום שעתיד להתקדש והמתרחשת, בדרך כלל, במקום שנתקדש זה מכבר אך לעתים 

 ,לפני ההגעה אל המקוםלסיפור.  בעקבות הגעה זו, התקדשות המוסיפה משמעות אטיולוגית

 ;ו של הגיבור ממלוויוהיפרדות , מתוארת לעתים קרובותאו לאחריה

                                                 
3
זבח, ברכה זו תופיע כחלק מתיאור פרידתו של הגיבור, כשלצידה עשויים להופיע ביטויים נוספים כגון: זביחת   

 .פעולות גופניות המבטאות את טיב הקשר )חיבוקים, נשיקות, בכי(אכילת לחם משותפת, לינה, השכמה, ו
4
שתי ( ושפירא )מכירת יוסף(, גרינשטיין )אונס דינה(, שטרנברג )המאבקבארת )במחקריהם של כפי שמופיע למשל   

 (.קריאות
5
 ה של נוסחה זו.( שדן במאפייני238 – 225עמ'  מחקרים,ראה אבישור )  
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, בדרך כלל ,מופיעה ש שבין הגיבור לאלוהיו )ההתגלות(במסגרת המפג – התגלות ותפילה .4

בפעולות נלוות כנדר וקרבן. ניתן לזהות כמה 'מודלים'  ,עתיםל ,אשר מלווה תפילת בקשה

תפילת בקשה )כגון תפילותיהם של  :לתפילה או להתגלות, כשאלו עשויים להופיע במקביל

קין, לוט, יעקב, ודוד בבריחתו מפני אבשלום(; תיאור מצוקה )כגון בדבריהם של הגר, דוד 

לות אלוהית מילולית )כגון בשעת ירידתו של בהגעתו לשמואל ברמה, יונה, ובני ישראל(; התג

יעקב מצרימה(; התגלות אלוהית חזותית )כגון בראייתם של יעקב במחניים, ושל יהושע 

ביריחו(; והגעה למקום מקודש בלבד )כגון הגעתו של דוד לנוב, לניות ברמה, ולגבעת 

 .ה?(החכיל

בות לכל אדם היוצא שגרתיות, כאלה האורהגנה מסכנות הדרך ההמתפלל מבקש לעתים 

שם כח, כ(. במקרים " )ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך" -כדוגמת תפילתו של יעקב  לדרכו,

האורבת לו בדרך הספציפית שהוא יוצא  ,מבקש המתפלל הגנה מסכנה קונקרטית אחרים

 "סכל נא את עצת אחיתפל ה'" )שמ"ב טו, לא(. -אליה, כדוגמת תפילתו של דוד 

מוטיב קבלתו של הגיבור את ה' לאלוהים. ביטוי למוטיב זה,  ,לעתים ,פיעלצד התפילה מו

את ההדדיות הקיימת  ,אולי ,מבטא צל הגר, יעקב, אבשלום ובני ישראלהמופיע למשל א

מתלווה אל היוצא לדרך ודואג לשמירתו  -ביחסי האל והיוצא לדרך, כשהאל מצידו 

 נלווה אל ה' ולעובדו.  מתחייב להיות -ולהצלחתו, והיוצא לדרך בתמורה 

מוטיב נוסף, שהוא בוודאי קשור למוטיב זה, מופיע בסיפורים רבים שבהם מתוארת 

לקהל ה''. דוגמאות לתופעה זו  -המלווים את היוצא לדרך במסעו  –'הצטרפותם של נוכרים 

ניתן למצוא בהצטרפות: משרתיו של אברהם אליו במסעו לכנען; מלוויו של יעקב אליו במסע 

יבתו לבית אל; איתי הגיתי אל דוד בעת בריחתו מפני אבשלום; רות אל נעמי בעת שיבתה ש

רב אל בני ישראל במסע -לבית לחם; המלחים אל יונה בשעת שיבתו אל היבשה; והערב

 שיבתם לכנען. 

 ,אולי ,הנובעת עה גופנית בגיבור או במי ממלוויובסיפורים רבים מופיע מוטיב של פגי

במותן  בסיפור צליעתו של יעקב, דוגמאות לכך ניתן למצוא ת האלוהית.ההתגלו מעוצמת

להמית את משה או  תו של ה'בבקשו בדרך של אשת לוט, של דבורה מינקת רבקה ושל רחל,

 . את בנו בסיפור חתן דמים

את תיאורי הייאוש העמוקים המתייחסים למצוקתו של המתפלל, יש לראות כמוטיב קבוע 

ז'אנר, כפי שבא לידי ביטוי אצל הגר, אליהו, יונה, בני ישראל, ובדמיון נוסף המאפיין את ה
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מסוים גם שמשון. בכל הדוגמאות הנ"ל, אין להבין כי הדמויות מבקשות למצוא את מותן, 

 אלא להיפך, הן מבטאות את ייאושן דווקא בשל דבקותן בחיים.

לב שבו הגלגל מתהפך" "הש , שהיאכנקודת התפנית של הסיפורמשמשת  תפילתו של הגיבור

 ,מאופיין בתחושות היראה וחוסר הביטחון המלוות הגיבור שיצא לדרכו 6.כהגדרתו של פולק

הוא זוכה לליווי ולשמירה אלוהית,  יבת הבית והמשפחה. בעקבות תפילתואת עז ,באופן טבעי

 לצד היותה נקודתלעתים קרובות,  שבשלהם מצבו ותחושותיו משתנות מן הקצה אל הקצה.

 ;  את המשך העלילה התפנית של הסיפור, היא גם מניעה

 לעתים 7.בהישול ברכת ארץלברכת זרע, לושמירה, ליווי ל הכולל התחייבות -מענה אלוהי  .5

מופיעה גם התייחסות לצרכיו הפיזיים של הגיבור. ההתחייבות לליווי ולשמירה בדרך 

י שנאמר למשל ליצחק, ליעקב, 'אהיה עמך', כפ -מנוסחת בסיפורים רבים באמצעות הביטוי 

 למשה, ליהושע ובאופן מסוים אף לדוד;

בהמשך למענה האלוהי, מופיעים גם ביטוייה של   –היענות אלוהית לבקשת המתפלל  .6

היענותו בפועל, כדוגמת תיאור 'עלייתו מעל' המתפלל או המחנה, תיאור אשר ממחיש את 

דבר אלהים במקום אשר  מעליו ויעל" קיומו של הליווי, כפי שמשתקף בתיאורים הבאים:

 העלות"ולפי המשכן, יסעו בני ישראל" )שמ' מ, לו(,  מעלהענן  ובהעלותיג(, " בר' לה,אתו" )

ביטוי נוסף להיענות ואחרי כן יסעו בני ישראל..." )במ' ט, יז והלאה(.  ,האהל מעלהענן 

יות שונות, כדוגמת האלוהית מופיע בדמותה של הנחיה בדרך, כפי שמתואר בהתייחס לדמו

   8עבד אברהם, דוד ובני ישראל.

האירוע  לשהיסטורית המשמעות באמצעות ציון ה ,לעתים ,ההיענות האלוהית מבוטאת

לסיפור, חיצוני  וקביעת זיכרון לדורות. מרכיב זה מקבל, בסיפורים רבים, ביטוי 'אובייקטיבי'

וי ה'אובייקטיבי' האופייני הינו ידי המספר. הביט-ן שבו הוא מוצג עלאופמבחינת הלפחות 

ותקרא  – לזרע, כגון; וקרא שם העיר צוער" )בר' יט, כב( על כן" –: לארץ, כגון קריאת שם

" )שם, לז(. שמות אלו חורגים מזמנו של הסיפור, והם עד היוםשמו מואב, הוא אבי מואב 

                                                 
6
 .(117עמ'  הסיפור,)פולק   

הירושה  איבוד זכויותושממנה נגזרים קשיי קיום בטווח הקצר התנתקות מהמשפחה, מובילה ל היציאה לדרך 7

בריחתו עזיבתו את ביתו ו אשר בשלבסיפור אדד )הדד( האדומי,  ביטוי כולל למציאות זו ניתן למצוא. בטווח הארוך

קש לשוב הוא מב מילוי צרכים אלו,חרף לם ואואישה )שיולדת לו ילדים(.  בית, לחם, ארץ :פרעהמצרימה מקבל מ

 "כי מה אתה חסר עמי, והנך מבקש ללכת אל ארצך?" )מל"א יא, כב(. –לארצו, בקשה שמובילה לשאלתו של פרעה 
8
מורה לו  לו אות מאת השם,נוסע )קין( ממקום למקום היה  "...אולי כשיהיה -דברי רמב"ן )על בר' ד, טו( וראה   

 ובזה ידע שלא יקראנו אסון בדרך ההוא". ,הדרך אשר ילך בה
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טל את המשמעות כמובן, כדי לב ,אין בטענה זו 9עתידים להישאר כזיכרון לדורות הבאים.

, מופיע הלעתים, בנוסף לקריאת השם או במקומהאטיולוגית הנלווית אף היא לקריאת השם. 

ציון קבר, מנהג  בניית מצבה, :, כגוןלהתגשמות תפילתו של הגיבורביטוי 'אובייקטיבי' אחר 

קריאת השם, כי למוטיב  יתכן 10ואפילו פתגם או ציון עובדה היסטורית. או מצווה לדורות,

המבטאת את  משמעות טקסית גם יש לייחס שתדירות הופעתו בסיפורים מעוררת התפעלות,

בתגובה את הודאתו של הגיבור הנאמרת  , לחילופין,או האלוהיתסיומה של ההיענות 

11להיענות האלוהית;
 

אשר נועד, ביחד עם תיאור היציאה לדרך בראשיתו של הסיפור, ליצור  –תיאור המשך המסע  .7

 ,לעתים ,שבמרכזו ממוקמת סצנת ההתגלות והתפילה בדרך. לרכיב זה נלווה מבנה מעטפת,

  12לנקודת המוצא. תיאור שיבתו של הגיבורואף  ,גם תיאור ההגעה אל היעד

 

'יראה'; : דוגמתגם בהופעתם של כמה מונחים לשוניים שכיחים, כ תניכר ת זוספרותי תבנית

שניתן בהם ביטוי, אטימולוגי או  –רי הסיפורים של גיבו -וגם בשימוש בשמות  ;'שמירה'; 'טובה'

שימוש זה  ויונה.יעקב; ולתוצאותיה, ובכלל זה: קין; הגר; לוט; מדרשי, לפעולת היציאה לדרך 

 עשוי לתת ביטוי לעובדה שהיציאה לדרך מהווה 'אירוע מכונן' בחייהם של גיבורי הסיפורים.

 

                                                 
9
קריאת שם המקום נותנת ביטוי למימושה של ברכת הארץ, כשם שקריאת שם הילד נותנת ביטוי  לפי הבנה זו,  

ובייקט שהשם כביטוי לבעלותו של נותן השם על האיש לראות למימושה של ברכת הזרע. את פעולת קריאת השם 

 .ניתן לו
10

 (, שדן במוטיב זה בהתייחס לסצנת הדפוס של סיפור ההתגלות במקרא.136 – 134עמ'  תאופניה,השווה סברן )  
11

לה' או  –ת קריאת השם פעולביצוע מייחס הכתוב את  למילהיות משמעות לשאלה:  כאמור, ,עשויהבהקשר לכך   

 לגיבור הסיפור?
12

מסתיימים בתיאור  - מת סיפוריהם של קין, לוט, בני ישראל, בני דן, יותם וסנחריבכדוג -סיפורי מסע רבים   

ישנן גם התייחסויות לביטויי תודתו  במקרים אחדים ישיבתו של הגיבור במקום כלשהו, ואף בתיאור בנייתה של עיר.

סדו "יודו לה' ח – כגון דבריו של בעל מזמור תהליםמדרכו, של היוצא לדרך בעת הגעתו ליעדו או בעת שיבתו 

שם, המתייחסים לאלו שתעו במדבר וה' הדריכם "בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב" ) -ונפלאותיו לבני אדם" )קז, ח( 

(. ביטויים דומים ניתן למצוא גם אצל 183 – 182עמ'  ויזעקו,ומילר ) (136עמ'  תהלים,ז(, וראה בעניין זה סבורין )-ד

חן בשעת אופי הפולניתן לסווג את  בהתבסס על טקסטים אלותהלים. מה ממזמורי עבד אברהם, יתרו ויונה, וכן בכ

 ( בהתייחס לתהלים כג;202עמ'  תהלים כג,פוגט ) ' כפי שטועןמשתה ושמחה' :השיבה מן הדרך לקטגוריות הבאות

שילום ' ;"ויקד האיש וישתחו לה'" )בר' כד, כו, מח( –' כפי שמתואר בהתייחס לעבד אברהם קידה והשתחוויה'

' כפי שמשתמע מתיאור שיבתו של יעקב לבית אל )שם לה, א והלאה(, מבקשתו הנדרים )בניית מזבח או הבאת קרבן(

 "ואני בקול תודה אזבחה לך, אשר נדרתי אשלמה" )יונה ב, י(; –של אבשלום )שמ"ב טו, ז(, ומדברי יונה בתפילתו 

היא סיפור  מרכיב הבסיסי ביותר בהודאה )לה'(( כי 'ה198)שם, עמ'  פוגט' בהתאם לטענתו של סיפור הדבריםו'

"ויספר משה לחתנו את כל אשר עשה ה' לפרעה ולמצרים... את כל  – לדברי המספרההתרחשויות בדרך', ובהתאם 

 התלאה אשר מצאתם בדרך, ויצלם ה'" )שמ' יח, ח(.
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 פייניו לשלוש הקטגוריות הבאות:ניתן להציג בתמציתיות את הז'אנר, תוך סיווג מא

Iרכיבים יסודיים . IIמוטיבים חוזרים . 

 

 יציאה לדרך )מצג(; .1

 תחושת יראה )סיבוך(; .2

 הגעה למקום מקודש )ראשית התפנית(; .3

 התגלות ותפילה )נקודת התפנית(; .4

 מענה אלוהי )התרה(; .5

ליווי ושמירה,  –היענות אלוהית לתפילה  .6

ארץ, דאגה לצרכים פיזיים, ברכת זרע ו

 והשבה לנקודת המוצא )רגיעה(; 

 המשך המסע )המשך רגיעה וסיום(. .7

 

 ;אי בהירות בנוגע לאופי היציאה 

 ;היפרדות הגיבור ממלוויו 

  המתפלל מתאר את מצוקתו ככזו המשקפת

 ייאוש עמוק )עד מוות(;

 ;פגיעה בגיבור או במשפחתו 

  ,קבלת הגיבור את ה' לאלוהים

את  והצטרפותם של הנוכרים, המלווים

 הגיבור במסעו, לקהל ה';

 ;)קריאת שם )לבן ולמקום 

  ייחוס משמעות היסטורית וקביעת זיכרון

 13לדורות.

IIIמאפיינים כלליים . 

 

  ;היציאה לדרך מתוארת כאירוע מכונן בחייו של הגיבור 

 ;התפילה משמשת כנקודת התפנית של הסיפור ולעתים אף מניעה את העלילה 

 מוש במונחים לשוניים חוזרים;במסגרת הסיפורים נעשה שי 

 ;קיימת הקבלה עקרונית בין סיפורי מסעם של יחידים לסיפורי מסע ציבוריים 

 .סיפורי הז'אנר מכילים נקודות חפיפה רבות עם ז'אנרים מוגדרים אחרים 

  

 

 

 

                                                 
13

שמיעת בעל הסמכות על חוזר נוסף:  מוטיב, בהם הגיבור בורח מאימת בעל סמכות, ניתן ביטוי לבסיפורי בריחה  

 במקום שמתואר בסיפורים רבים כמקום מקודש. עצירתו בדרכווגם ,לעתים, על  הגיבור ו שלבריחת
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הקטגוריות המרכיבות אותו, ניתן להגדיר  שלושאת מכלול המאפיינים המוצגים במודל זה, על 

דגם אלו נתגבשו באמצעות תהליך -יציאה למסע'. תכונותהדגם' של ז'אנר 'סיפורי -ת'תכונוכ

מחקרי שנעשה בו שילוב של גישה דדוקטיבית לצד גישה אינדוקטיבית, בהתאם להצעתו של 

דגם אלו מהוות קנה מידה לסיווגה של כל יצירה מקראית במסגרת הז'אנר, -תכונות 14סקולס.

י יש לקבוע את סוג היצירה בהתאם לאיכויות המשותפות של בהתאם לטענתו של אוכמני, כ

   15הדגם.-תכונותיה עם איכויותיהן של תכונות

ישנם כמובן טקסטים מקראיים שונים, שעל אף שמתוארת בהם יציאה למסע, אין לסווג אותם 

במסגרת הז'אנר, בשל העובדה שהם אינם עומדים בקנה המידה שהוזכר. אף על פי כן נראה כי 

 16יפת הז'אנר שופכת אור, גם אם מועט, על עניינים שונים המופיעים במסגרתם.חש

 

 

 

                                                 
14

 (.111 – 101עמ'  ,ז'אנרסקולס )  
15

 (.91 - 89עמ'  ,וצורות תכניםאוכמני )  
שכם עד אלון מורה" )שם, ו(. ה' מתגלה  קוםמיוצא למסע "אל הארץ אשר אראך" )בר' יב, א(, ומגיע "עד  אברהם  16

(; 221עמ'  בראשית,אליו בשעת חנייתו במקום מקודש זה, והוא ממשיך במסעו "ההרה" )שם, ח(, והשווה קאסוטו )

" )שם יד, יד(. זהו אולי רמז לעצירתו במקום מקודש דןבהמשך קורותיו, מתוארת רדיפתו אחרי המלכים "עד 

בהליכתו לעקוד את בנו, הוא אינו חש צורך לעצור  הכוחות והלחימה הלילית שבעקבותיה; )במקדש דן(, לפני חלוקת

אשר אמר לו האלהים" )שם כב, ג(; ביטויים לברכת הנשארים  המקוםבמקום מקודש, שכן יעד מסעו הוא "אל 

ולסיועו בהצלחת  "...הוא ישלח מלאכו לפניך" )שם כד, ז( –ולתפילתו של היוצא לדרך, הקשורים לליווי האלוהי 

גם אם  –בורח מפני פרעה ומגיע  משה; עבד אברהם"ההצליח ה' דרכו?" )שם, כא(, מופיעים במסעו של  –הדרך 

"ונתן לי  -מדין, אצלו הוא זוכה לאכול "לחם" )שמ' ב, כ( בדומה לבקשתו של יעקב  כהןדווקא לביתו של  –באקראי 

"ויתן את  –"ויואל משה לשבת את האיש" )שמ' ב, כא(, בברכת זרע  –לחם לאכל" )בר' כח, כ(, ונענה: בברכת ארץ 

"אלכה  –(, אשר הוא זוכה גם לקרוא בשמו "גרשם" )שם, כב(, ואף בשיבה 1aכב-צפרה בתו למשה. ותלד בן" )שם, כא

מדבר "מ -מודגש כי הם תרים את כל הארץ  עשר המרגלים-שניםנא ואשובה... לך לשלום" )שם ד, יח(; ביציאתם של 

" )שם, חברון"ויבא עד  -צין עד רחב לבא חמת" )במ' יג, כא(, כאשר בפסוק המתאר את מסלול הליכתם בפועל, נאמר 

כב(. מידע זה עשוי להתפרש כביטוי להגעה למקום מקודש בתחילתו של המסע, פרשנות שיש בה אולי כדי להבהיר גם 

ן מצרים" )שם(, אמירה שנועדה לתת ביטוי לקדמותה, "וחברון שבע שנים נבנתה לפני צע –את האמירה הסתומה 

לפלשתים, הוא נתקל במצוקתו הפיזית האופיינית של מי שנאלץ  שמשוןוממילא לקדושתה של העיר; כאשר מוסגר 

לעזוב את ביתו ולצאת לדרך. מתוך מצוקה זו, הוא קורא "אל ה'" )שופ' טו, יח(, אשר נענה לתפילתו, היענות 

היוצא מבית לחם יהודה לביתו בהר אפרים,  האיש הלוית קריאת שמו של המקום; וכן שבעקבותיה מתואר

ניתן ללמוד כי מקום זה יּועד להיות מקום חנייתו. אמירתו זו,  -אני הלך" )שם יט, יח(  בית ה'"ואת  -כשמאמירתו 

ציפית של המקום )שילה שרבו הפירושים אודותיה, רומזת אולי לנוהג המקובל של עצירה במקום קדוש. זהותו הספ

או בית אל, שמשמשת אולי, מאז ימי יעקב, כמקום עצירתם הטיפוסי של היוצאים לדרך( אינה מוזכרת, כדי להדגיש 

את עצם חשיבותה של ההגעה למקום קדוש, מעבר למשמעותו של מקום זה או אחר. בהתאם לכך, יתכן כי עלינו 

ק: את הטרגדיה האיומה המתרחשת במהלכה, כנובעת, בין השאר, לייחס את חוסר הצלחתה של הדרך, או ליתר דיו

 מהעובדה שחנייתם בפועל לא נעשתה במקום מקודש כמתוכנן וכמקובל.
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  השלכות המחקר

תרומתו העיקרית של מחקר זה נוגעת, כאמור, להגדרתו של ז'אנר 'סיפורי יציאה למסע' 

ולחשיפתה של 'תפילת הדרך המקראית'. אולם לצד תרומה זו, חיוני להתייחס לכמה מן 

ת ביותר שעולות ממסקנותיו של המחקר, ובייחוד לאלו הנוגעות בסוגיות ההשלכות המשמעותיו

 :מרכזיות בחקר המקרא בכלל ובעשורים האחרונים בפרט

 השלכות פרשניות: .א

. פרשניות הנובעות מהגדרתה של הסוגההשלכות תייחס בתמציתיות, בראש ובראשונה, לנ

 ,א אינו מכיל תמות ומגמותלומר כי הו ,כמובן ,לא נועד סיווגו של טקסט תחת סוגה זו

חיצוניות או נוספות, שאינן קשורות בהכרח בנושאי הדרך. מאידך, הכרת מרכיביה 

ומאפייניה של הסוגה מסייעת בידינו בהבנה טובה יותר של הטקסט ובהערכה מדויקת יותר 

ניתן למצוא ביטוי לכך, עוד בבואנו להגדיר את גבולותיו של של הדמויות המופיעות בו. 

 סיפורי יציאתם לדרך של קין, לוט ויעקב: ב אמצעות עיוןב , כפי שיודגםקסטהט

 פיה יש להתייחס לתיאור יציאתו של "קין מלפני ה'" )בר' ד, -בניגוד לגישה המקובלת, על

אנו סבורים כי בתיאורי קריאת שם הבן וקריאת  17טז( כסיומה של היחידה הסיפורית,

נותנים ביטוי לברכת הזרע והארץ, יש לראות את "שם העיר" )שם, יז(, שהם מוטיבים ה

כמו גם על הערכת דמותו  – סיומה של היחידה. תוספת זו משפיעה על אופיו של הסיפור

 שכן הוא אינו מסתיים רק בקיום צו הגירוש כי אם גם בתיקון החטא החמור;  -של קין 

 דת צאצאיו של לוט פיה יש להתייחס לתיאור לי-באופן דומה, בניגוד לגישה המקובלת על

-לח( כסיפור עצמאי שאינו מהווה המשך לסיפור הפיכתה של סדום )שם, א-)שם יט, ל

(, כמו גם בתיאורים המשקפים את 1אנו סבורים כי בתיאור המשך המסע )שם, ל 18כט(,

 .לח(, יש לראות את סיומה של היחידה הסיפורית הכוללת-2ברכת הזרע והארץ )שם, ל

, אם כי בכיוון שלילי דווקא, על אופיו של הסיפור ועוד יותר מכך גם תוספת זו משפיעה

 על הערכת דמותו של לוט;  

  ,בהמשך לכך, רבים התקשו בהבנת ציון עובדת מותה של "דברה מינקת רבקה" )שם לה

ח(, כשאחדים נטו לראות בו ביטוי לרסיס מידע שנעקר ממקומו, או לרסיס מידע שנותר 

                                                 
כ"ב המשך הפרשה על קין בנו של אדם ואחיו -"ואין הפסוקים י"ז –( 19עמ'  בראשית,כפי שכותב למשל כהנא )  17

 של הבל".
18

 (. 176עמ'  בראשית,( וברוגמן )131עמ'  בראשית,(, מורגנשטרן )312עמ'  בראשית,כך למשל סקינר )  



 340 

ו סבורים כי יש בציון עובדה זו ביטוי למוטיב הפגיעה בגיבור או אנ 19מתוך סיפור שנעלם.

 ;כ( המופיע ביחידה הסיפורית המקבילה-במלוויו, בדומה לציון מותה של רחל )שם, יח

 

 יחסי גומלין עם ז'אנרים מקבילים: .ב

'אנרים מקבילים, לאורך העבודה נגענו בשאלת יחסי הגומלין שבין הז'אנר הנדון לבין ז

התגלות לאבות' ו'הגיבור הבורח'. במעין פרפראזה על אמירתו של באחטין, יפורי כדוגמת 'ס

ובא, לעולם אינו מבטל, ואינו בא במקום ז'אנרים שהיו קיימים -כי "ז'אנר חדש, המבקיע

הצענו להתייחס  20לפניו... )אך( כיוון שהופיע הריהו משפיע על כל שדה הז'אנרים הישנים...",

יתן למסע' כז'אנר אשר שימש כמודל לז'אנרים אחרים. דוגמא לכך נ יציאהלז'אנר 'סיפורי 

החולקים מרכיבים משותפים רבים, כדוגמת התחייבותו  למצוא בסיפורי ההתגלות לאבות

של האל לליווי ולשמירה ודאגתו לברכת הזרע והארץ. חוסר התאמתם של מרכיבים ושל 

ות בנוגע לאופי היציאה לדרך, הוביל מוטיבים אחרים, כגון מרכיב השיבה ומוטיב אי הבהיר

הז'אנר החדש: 'סיפורי התגלות לאבות'. בהתאם לטענה זו, ברור מדוע -ליצירתו של תת

 21;תמיד בדרך סיפורי ההתגלות לאבות מתרחשים

 

 :של מסורת ההתגלות בסיני שורשיה .ג

במסגרת לצד העיסוק המרכזי בסיפורי מסעם של יחידים, עסקנו גם בסיפורי מסע של ציבור. 

)מסעות יחיד;  זו ביקשנו לעמוד על ההקבלה העקרונית הקיימת בין שתי קבוצות הסיפורים

, מבחינת התמה היסודית העומדת בבסיסם: שאלת הליווי, ההנחיה והדאגה מסעות ציבור(

לעתים, כפי שהצגנו, משתקפת תמה יסודית זו גם באמצעות השימוש ברכיבי האלוהית בדרך. 

ים שנדונו לאורך העבודה, כדוגמת: תיאור היציאה למסע; ההגעה למקום הז'אנר האופייני

 מקודש; המפגש עם האל בדרך; קריאת שם המקום; והמשך המסע.

                                                 
19

 ( בעקבות דרייבר. 270עמ'  בראשית,( ושפייזר )333עמ'  בראשית,ראד )-כגון פון  
20

(. אולם באחטין מתייחס לז'אנר חדש באמת, בעוד אנו מתייחסים לז'אנר ישן 270 – 269עמ'  סוגיות,באחטין )  

 שחשיפתו חדשה. 
21

"חלומות  –( 241בעמ'  -, ובניסוח אחר 14עמ'  חלומות,ייחס לכך ציטטנו את דבריה המאלפים של פידלר )בהת  

יעקב, אף שהם קשורים בדרך זו או אחרת למקומות פולחן, חוזרים שוב ושוב לנושא הנחייתו בנדודיו. האל שהבטיח 

(. 13ו בחרן כדי להורות לו לשוב למולדתו )לא ( חוזר ומתגלה אליו בחלום בהיות15להיות עמו בכל אשר ילך )בר' כח 

לפי נתונים אלה, נראה כי לצדו של 'אב טיפוס האינקובציה' )ואולי לפניו( יהיה נכון להניח עוד אב טיפוס הקשור 

 במצבים אופייניים לחיי הנוודות". 
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התייחסו לסיפור מסעם של בני ישראל  ייםציבור ר ההנחה כי מחברי סיפורי מסעותלאו

, ויחד ייבן בסיפור ח  , מיקדנו את דיוננו בסיפור זה. הדיויהםלסיפור טיפוס-אבבמדבר כמעין 

  .התגלות בסינישל היחידה העוסקת ב לבחון את תפקידה עם זה יצר הזדמנות,

פותח את הפרק הראשון של עבודתו בקביעה הפשוטה כי "אין הקורא צריך  , כאמור,טוויג

 מובהק זה רציפותחוסר  22.כד' חוסר רציפות" –שאלה כדי להווכח שיש בשמות יט' להעמיק 

כד, קיימת "מסורת על סיני -נחה כי לצד המסורת על הברית בסיני בשמ' יטבצירוף הה -

 ,חוקרים רבים הוביל - 23כמקום משכנו של ה' והתגלותו ללא התייחסות אל מעמד הר סיני".

לחפש אחר שורשיה של מסורת זו: חלקם הניח כי  איש לפי גישתו בחקר המקרא,איש 

בריאה הבבלי סיפור ה :ראיים, כדוגמתמק-חוץשורשים אלו יתגלו מתוך השוואות לטקסטים 

בייחוד זו הקשורה לאלים נונים בבליים והתיאופניה הבבלית )המ ומלחמת מרדוך בתיאמת,

המיתוס האוגריתי אודות מלחמת  ,(מערבי הדד-ל הסערה השמישמש, מרדוך ונרגל וכן לא

סים למלך אחנאתון הימנונים מצריים המיוח ל ים ובשופט נהר ומלחמת בעל במות,בעל בזבו

 אחרים חיפשו אחר 24;והשערות לגבי אלוהי הנוודים באיזורי מדין ושעיר ולאל אתון בכלל

טקסי ברכות השבטים ב'אמפיקטיוניה'  :, כדוגמתנסיבות החיים שמתוכן התפתחה מסורת זו

 27חגיגות הניצחון הישראליות 26,פסטיבל השנה החדשה בירושלים 25,היהוויסטית בשכם

   28לחמות ה'.והמנוני מ

בשדה סיני ב את שורשיה של מסורת הבריתיש לחפש , ההצעה המוצגת במחקר זהלפי 

, בהתבסס על ההקבלה שזיהינו בין סיפורי מסעם של שיערנו הספרותי ולא ההיסטורי.

שכשם שיעקב שב לבית אל כדי לעמוד בהתחייבותו ולקבל יחידים לסיפורי מסעם של ציבור, 

יבתם של משה ובני ישראל להר האלוהים נועד, בראש ובראשונה, כדי את ה' לאלוהים, כך ש

שהעם יקבל על עצמו את ה' לאלוהים. לפי הבנתנו: תיאור הגעתם של בני ישראל להר 

התפתחות הסיפור, כביטוי למוטיב קבלת ה'  האלוהים שימש, בשלבים המוקדמים של

היחיד  –מהווה ביטוי זה מוטיב , בדומה להופעתו בסיפורי מסעותיהם של יחידים. לאלוהים

ל'תשלום' שנותן היוצא לדרך לאלוהיו, בתמורה לליוויו, שמירתו והשבתו  –האפשרי אולי 

                                                 
22

 (. 16עמ'  מתן תורה,טוויג )  
23

 (.100טוויג )שם, עמ'   
24

 (.91 – 76עמ' בייחוד  חבקוק ג,) , ראה אבישורסקירת הגישות השונותל  
25

  (. 40 – 33עמ'  הקסטוייך,ראד )-פון  
26

 (. 21עמ'  הקסטוייך,ראד )-( ופון120עמ'  עשרת הדברות,מובינקל )  

27
 והלאה(.  142, 136עמ'  תיאופניה,ירמיאס )  

28
  (.80 – 43עמ'  י,סינ(. לסקירת הגישות באופן מקיף ראה ניהאוס )86עמ'  מיתוסים,קרוס )  
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ברית לביתו. תמורה הדדית זו )הליווי מצד האל וקבלת ה' לאלוהים מצד האדם( היא מעין 

חות , בשלבים מאוחרים יותר של התפתילדמיון זה הוב הנכרתת בין האדם לבין האל.

הסיפור, לתיאור הר סיני כמקום כריתת הברית, על מרכיביה השונים: עשרת הדברים, 

 הלוחות, ספר הברית וכך הלאה;

 

  רמזים מקראיים לפולחן נשי: .ד

כרת, סינוהה וגלגמש ואנכידו  -ראיים הנדונים בעבודה זו מק-חוץת הסיפורים השלושגיבורי 

. ביטויים לות נשיות: אשרה, חתחור וננסוןדווקא למקדשן של א רכם, כאמור,בד מגיעים -

ניתן למצוא  –אם כי לדרך מלחמתית  –דומים לתפקידה של האלה בשמירה על היוצא לדרך 

ובהימנון  29ראיים נוספים, כגון בדבריה של אישתר מארבלה לאסרחדוןמק-חוץבטקסטים 

תובות בהמשך לכך, יש לשים לב לכ 30.של אשורבניפל לאישתר של נינוה ושל ארבלה

כשיש לראות את האשרה כבת זוגו של  31,מכונתילת עג'רוד בהן מופיעה הפנייה 'לה' ואשרתו'

  32ו'יהוה תמן'( כפי שמקובל לטעון.ה' )'יהוה שמרנ' 

הפולחן המקראי, לעומת פולחן המזרח הקדום, הוא פולחן גברי מובהק: האל מדומה במקרא 

משרתיו )הכהנים והלוויים( אין נשים, ואף גם בין  33,כולו לדמות גברית כפי שטוען גרובר

ממילא ברור כי אין לצפות במקרא  34.מקומן של הנשים בפולחן מוגבל כפי שמציין כוגן

לביטויים בעלי הקשרים נשיים מפורשים, גם בהתייחס לתפילות בדרך. יחד עם זאת, במספר 

כי יש לנשים  טקסטים מקראיים, העוסקים ביציאה למסע ובהליכה בדרך, מתעורר הרושם

במסגרת אירועים  -שהוא, אולי, מעין תחליף לתפקידן של האלות הנשיות  – תפקיד ייחודי

ידי -ידי מיכל; בכריתת העורלה על-ידי רחל ובשימוש בהם על-אלו: בגניבת התרפים על

ציפורה בסיפור 'חתן דמים'; ובדימוי הייחודי של ה' כאמו של ישראל בבמ' יא, יב, בהתאם 

בשאלתו  35של טריבל כי בפסוק זה נמצא רמז לדימוי ה' כאם וכאומנת של ישראל.לטענתה 

רומז משה, לפי טריבל, כי ה' הוא אמו של  –"האנכי הריתי את כל העם הזה...?"  –הרטורית 

שהוא חריג וייחודי על רקע הדימויים השכיחים  –עם ישראל שהרתה וילדה אותו. דימוי זה 
                                                 

29
  .(814עמ'  מוזות,) פוסטר  

30
 (. 13 – 10עמ'  שירת החצר,) ליווינגסטון  

31
 (. 290עמ'  כתובות,אלסופ )-דובס  

32
  (.97עמ'  חורבת תימן,( ושמידט )35 – 24עמ'  זוג,-בת) כך לדוגמא משל  

33
 (. 76 – 75עמ'  ,נשיים דימוייםגרובר )  

34
 (. 173 – 165עמ'  הנשים,, והשווה מאמרו המרתק של גרינשטיין )(58עמ'  לא לבדד,כוגן )  

35
   (.69 – 68עמ'  רטוריקה,; 32עמ'  פטריארכליזציה,-דהטריבל )  
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מופיע במסגרת טענתו של משה בעניין אחריותו לצרכי העם בדרך, והוא  –של אדון, אב ובעל 

מקביל לתיאורים בדב' א, ל"א ותה' צא, י"ב העוסקים בדאגה ובשמירה בדרך. ביטוי אחר 

להיבטים נשיים הקשורים לדרך, משתקף בהופעתה של 'ברכת פריון' בסמיכות ליציאה לדרך, 

בברכת יצחק את יעקב בבר' כח, ג; ובברכת רבקה  כגון: בהבטחת הזרע לאברהם בבר' יב, ב;

ידי משפחתה בבר' כד, ס. ביטויים אלו מצביעים על העובדה שלצד סכנות הדרך -על

"לפי  -כניסוחו של בעל המדרש  -השגרתיות, אין להתעלם גם מסכנה מוחשית נוספת, והיא 

יי הכניסה להריון, מציאות זו נובעת, כך ניתן להניח, מקש 36שהדרך ממעטת פריה ורביה".

מהסיבוכים בלידה ומהאיום על בריאותם של התינוקות הנולדים בדרך. סכנות אלו, 

המשתקפות במוכנותו של יעקב לשוב לארצו רק לאחר הולדתו של יוסף, כמתואר בבר' ל, כה, 

   דווקא; לאלות –ראיים מק-חוץרים העשויות להסביר את פנייתם של גיבורי הסיפו

 

 סיפורי הז'אנר: חותיים לאורךביטויים התפת .ה

בשעת בריחתם מן  ידי "צדוק וכל הלוים" )שמ"ב טו, כד(-יתכן כי בתיאור לקיחת הארון על

משתקף שלב כו(, -"השב את ארון האלהים העיר..." )שם, כה -, ובתגובתו של דוד העיר

צדוק והלויים  :'תפילת הדרך המקראית'בתהליך התגבשותה של  התפתחותי משמעותי

וקחים איתם בצאתם מירושלים את ארון האלוהים, בהתאם לנוהג המקובל של לקיחת חפץ ל

דוד מייצג תפיסה הרואה שמוחשי כלשהו כביטוי לליווי ולשמירה האלוהית בדרך, בעוד 

 בתפילה תחליף ראוי יותר למטרה זו.

, יש להתייחס גם לתהליכי 'תפילת הדרך המקראית'במקביל לדיון בהתפתחותה של 

פתחותה של תפיסת האלוהות במקרא, כפי שזו משתקפת בסיפורי הז'אנר. תהליכים אלו הת

באים לידי ביטויים שונים, כשאחד הבולטים שבהם נוגע לסוגיית ההגשמה, ממנה נגזרים 

היבטים רבים, ביניהם שאלת תיחומו הפיזי של אלוהים בתוך גבולות גיאוגרפיים מוגדרים. 

המופשטת של האלוהות, כך הלך ונותק ה'חיבור' שבין  ככל שהלכה והשתכללה התפיסה

אלוהים לבין המקום הגיאוגרפי. התוצאה המיידית של תהליך זה, היא הרחבת תחום שלטונו 

מהרמה הפרטנית דרך הרמה הלאומית וכלה ברמה האוניברסאלית. אנו משערים כי כמה 

בשל הקושי התיאולוגי בשלבי עריכה מאוחרים, במכוון,  ממאפייניו של הז'אנר טושטשו

וגדר, כפי שעשוי להשתמע מבקשת מ גיאוגרפי למקוםגזר מתפיסת האלוהות כמחוברת הנ

העובדה שדפוס  את טשטוש מכוון זה עשוי להסביר. הליווי היוצאת מפיו של היוצא לדרך

                                                 
36

 בר"ר לט, יא.  
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, כפי שעולה י נדרשת מלאכת ניתוח כה רבה לשם חשיפתוסיפורי זה אינו מובן מאליו, עד כ

 בנושא.ת ות המחקרייווך מיעוט ההתייחסוגם מת

לשמש להערכת תקפותה של התיאוריה המכונה  תהליכים התפתחותיים אלו עשוי ם שלי  זיהו

'מינימליסטית', לפיה: המקרא כולו נתחבר בפרק זמן קצר יחסית, במהלך התקופה הפרסית 

לגלות סימנים  או לאחריה, כשבין הטקסטים המקראיים השונים, לפי התיאוריה, 'לא ניתן

. במסגרת  ,בחרנו כפי שהוזכר בפרק המבוא 37של דיפרנציאציה היסטורית משמעותית'

המחקר, חרף החסרונות הנובעים מצורת עבודה זו, לבחון את הטקסטים הסיפוריים בהתאם 

-חדלסדר הופעתם במקרא, על מנת להימנע מקביעת רצף המבוסס על קריטריונים שאינם 

קריטריונים המצביעים על קדימותם או על איחורם של  ויכוח, כדוגמתים ושנתונים בומשמעי

 על התהליך ההתפתחותי צביע, כאמור,בפועל בטקסטים השונים ה ןהטקסטים. אולם, הדיו

בספר יונה ובספר  –העומד ברקעם של הסיפורים. תהליך התפתחותי זה משתקף בהופעתם 

שונים, שביניהם ניתן לזהות, באופן הבולט של 'סיפורי יציאה לדרך' בעלי מאפיינים  -עזרא 

שבה האל אינו נתפס כמחובר למקום פיזי  לתפיסת אלוהות פחות מוגשמת ביותר, ביטוי

 להושיע גם מבלי שהתבקש; אין הכרח לפנות אליו בתפילה, שכן ביכולתומוגדר, וממילא: 

 י אף בלתי לגיטימי,צורך, ואול; אין , ולאו דווקא במקום מקודשבכל מקום ניתן לפנות אליו

לא ניתן לייצג אותו באופן פיזי, גם לא ; בשעת היציאה מהבית לבקש את ליוויו הפיזי

באמצעות חפץ פולחני מכל סוג שהוא; ואת ישועתו יש לזהות בשדה המציאות האמונית, 

יותר מאשר בשדה המציאות הממשית. המתנגדים לתיאוריה המינימליסטית נוטים לבסס 

בעוד שאנו מבקשים להוסיף עליהם  38על היבטים לשוניים ורטוריים שונים,את טענותיהם 

 יים;כניים וספרותוהיבטים ת

 

 כוחה של קונבנציה: .ו

, כמו גם לשחזורו 'תפילת הדרך המקראית', כאמור, לחשיפתה של בסיפורים הוביל העיון

מחזק  בכלל זאת,וז'אנר זה  הכולל של ז'אנר 'סיפורי יציאה למסע'. כל שחזור של ז'אנר חדש,

דרך כתובים בהתבסס על  בייחוד הסיפוריים שבהם,ו ת הטענה כי הטקסטים המקראיים,א

                                                 
37

(. חומר רב נכתב לצורך אישושה של התיאוריה המינימליסטית, על טענותיה וגווניה, 192עמ'  תיארוך,קרייר )  

(. לספרות נוספת וכן היסטוריה מוקדמת( ותומפסון )ישראל הקדום(, דייויז )אל המוקדםישרוראה למשל  למקה )

 (.  52 – 39עמ'  ארכיאולוגיה,לביקורת על התיאוריה, ראה דבר )
38

 (.46 – 34עמ'  הוויכוח,; 33 – 21עמ'  ישראל הקדום,ראה למשל הורביץ )  
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"מידת  –הבעה מוסכמת )קונבנציה(. לאור זאת, נראה כי יש לבחון מחדש אמירות כגון 

  39פי ביסוסו בכתוב עצמו, אך ורק בו".-נכונותו של פירוש נקבעת על

, יש לתת את הדעת למוטיב אי הבהירות בנוגע לאופי ה זובמסגרת זיהויה של קונבנצי

המופיע במרבית סיפורי הז'אנר. הכרת המוטיב, וזיהוי חלקי הסיפור הקשורים אליו,  היציאה

שנוטים חוקרי  –האוטומטיות כמעט  –מעורר ספקות משמעותיים בהתייחס למסקנות 

 מוסברת.  הגישה הדיאכרונית להסיק מכל 'כפילות' מיותרת ו'סתירה' בלתי

, כנגד הגישה הדיאכרונית, אחת משתי טענות שונות: בדרך כלל לטעון נוהגים חוקרי הספרות

בהתייחס לכפילויות בין סיפורים שונים נטען כי "החזרות עצמן אינן כלל 'הכפלות' של 

השליפה -( אחד, ממש כשם שאחד עשר הסרטים על השריף מהירur-storyאב קדום )-סיפור

ת את אלטר להבהרת חשיבותה של הקונבנציה( אינם הכפלות של סרט אחד )דוגמא שמשמש

בהתייחס לכפילויות בתוך אותו סיפור נטען כי "חזרות וכפילויות לכאורה נראו  40ויחיד";

לחוקרים אלה )חוקרי המקרא ברוח המחקר הקלאסי של המאה הי"ט( כעדות לריבודו של 

מוטיב  41פרותי כהדגשות, אפיונים וכיו"ב".הסיפור, והם לא תרו אחר משמעותן במישור הס

והעשוי להתפרש כביטוי  ,נים את הז'אנרהמוצג כאחד המוטיבים המאפיי - אי הבהירות

מבקש להסביר את הכפילות הקיימת בתוך כל אחד מהסיפורים,  -למודל 'שתי הקריאות' 

   ופעה המאפיינת את מכלול הסיפורים.באמצעות זיהויה כת
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"יש בין חוקרי המקרא שערערו על העובדה,  -( הוא כותב 67(. קודם לכן )בעמ' 251עמ'  המקרא כדמותו,וייס )  

שהביקורת הכוליית מבקשת ליישם את מושג האוטונומיה של היצירה האמנותית לכתובי המקרא והמזרח הקרוב 

העתיק. הדעה הובעה בהחלטיות, ש'בנוגע למקרא... האינדיבידואליות הגמורה של יצירה ספרותית אינה קיימת'. שוב 

וקים להתייחס לדעה זו בכובד ראש, שהרי גלוי לעין, כי היא מיוסדת בהנחות קודמות מוטעות של אין אנו זק

הצורה". כל שחזור של ז'אנר חדש, וכתוצאה מכך מתן יתר תוקף לתפקידה של הקונבנציה, מחייב אותנו -ביקורת

 ות החלטי, בכובד ראש? לתהות פעם נוספת: האמנם אין אנו זקוקים להתייחס לדעה זו, גם אם באופן קצת פח
40

 (.64עמ'  אמנות הסיפור,אלטר )  
41

 (.15עמ'  חיי שמשון,זקוביץ )  
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  רחבה במחקרי המשךנושאים לה

צוהר  עשוי לפתוחרחב של טקסטים מקראיים,  היקףמחקר זה, בשל עיסוקו בנושאים רבים וב

מתוך עניינים  נייםמגוון רחב של עניינים שראוי להמשיך ולעסוק בהם. אנו מבקשים לציין של

   :מיוחדתמחקרית עשויה להיות להם משמעות כי נראה כן אלו, ש

 מזמורי יציאה לדרך: .א

שבהם מופיעים ביטויים רבים החופפים לאלו  העבודה הוזכרו מספר מזמורי תהליםלאורך 

 ,סיפורייםאולם מכיוון שעבודה זו התמקדה בטקסטים  42המאפיינים את סיפורי הז'אנר.

יציאה למסע' ורכיב התפילה המופיע במרכזו, נמנענו מלהרחיב את ובחשיפת ז'אנר 'סיפורי 

הדגם' של -טים מזמוריים אלו, אשר אינם מכילים את 'תכונותהדיון במאפייניהם של טקס

הז'אנר הנדון. סוגיית היחסים שבין סיפורי הז'אנר לבין הטקסטים המזמוריים החופפים, 

 ראוי לה שתידון במחקרים עתידיים;

 של המושג 'דרך ה'': מקורותיו .ב

, "ציין בראשונה את 'alakti ili'אבישור טוען כי הצירוף בעברית 'הליכות האל', כמו באכדית 

הליכתו של האל, צעידתו, ורק אחרי כן היה למושג מופשט, המציין את דרכו ואת התנהגותו 

בהמשך לטענה זו, ניתן לזהות כי הופעתו של האל בעולם והתגלותו לבני האדם  43של האל".

מתוארת במקרים רבים בביטויים הכוללים את המילה 'דרך' במשמעותה המופשטת, כגון: 

" )תה' סז, ג(, דרכךלעשות צדקה ומשפט" )בר' יח, יט(, "לדעת בארץ  דרך ה'"ושמרו 

. יתכן כי התפתחותו (שמ' יח, כילכו בה" ) הדרך"והודעת להם את  - שונה מעטובמשמעות 

המופשטת של המושג 'דרך ה'', נובעת מתפיסת עוברי הדרכים את האל כשומר עליהם 

44,בדרכם, שהם דרכיו של האל
לצורך שמירתם מסכנות  אליהםר בד בבד עם התגלותו כאש 

                                                 
כולל ביטויים לשוניים חופפים, המופיעים במזמורי תהלים שמסתבר להתייחס אליהם בהקשרים של הימצאות   42

 השמריםירני" )יז, ח(, "שנאתי כאישון בת עין, בצל כנפיך תסת שמרני" - מילים הנגזרות מהשורש 'שמר'בדרך, כגון: 

בכל דרכך" )צא, יא(, "אל יתן למוט רגלך, אל  לשמרךהבלי שוא, ואני אל ה' בטחתי" )לא, ז(, "כי מלאכיו יצוה לך 

צאתך ובואך" )קכא, ג, ד, ה, ז, ח(,  ישמראת נפשך. ה'  ישמר ...ישמרך... ה' שמרךישראל. ה'  שומר ...שמרךינום 

 -ו 'צרה' יםומילים הנגזרות מהשורש מאיש חמסים תנצרני, אשר חשבו לדחות פעמי" )קמ, ה(; ה' מידי רשע, שמרני"

בבוא הזיפים ויאמרו לשאול: )" , ג, ח, טז(,לא" )ומרדפי מיד אויבי הצילנינפשי...  בצרות... ידעת הצילני" - 'הצלה'

  , ג, ז(.קמב" )מרדפי הצילנייד... לפניו אגצרתי " , ט(,נד" )צרה הצילניכי מכל  (עמנו... מסתתרהלא דוד 
43

 לדיון בצירוף האכדי(.   - 297, עמ' CAD A1 –שבה הוא מפנה ל  145, ובהערה 116עמ'  ,חבקוק גאבישור )  

44
 מטפורית בהוראה נוספות בשפות הקיימים' אורח'ו' דרך' במושגים לשימוש גם להתייחס חייבת זו בחינה  

 .כ-יט, ל' במש כגון( , לאל ביחסם ולא) חול שימוש םבשמש אלה למושגים וכן, להתנהגות
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הודיע להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה 'הדרך, גם הזהירם את החוקים ואת התורות ו

 גם סוגיה זו, ראוי לה שתידון במחקרים עתידיים. 45.'אשר יעשון

 

 

                                                 
45

( שמזהה, בישעיהו השלישי בהשוואה לישעיהו השני, תהליך התפתחותי דומה, 21 – 20עמ'  נבואה,והשווה רופא )   

בהתייחס למשמעותו של הליווי האלוהי. לדבריו, בישעיהו השני "ה' שומר על שבי ציון, פיזית, במשמר לפניהם 

", בעוד שבישעיהו השלישי "המילים דומות, אך הכל נשתנה: לא מדובר עוד במסע שבי ציון לארץ ישראל, ואחריהם

משני( אל האושר ואל הסיפוק... ומי שמלווה את האדם הוא לא ה' עצמו, אלא צדקו, היינו  –אלא במסע סמלי )ועל כן 

; כמו בספר כהנים( או את 1את זוהר ה' )יש' ס' ישועתו, וכבודו, מושג ערטילאי שאצל ישעיהו השלישי יכול שיציין 

 (".19 – 18כוח מעשיו )יש' ס"ו 
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  פיהביבליוגר 

 קיצוריםרשימת 

  מקרא:

 תהלים תה' שמואל ב שמ"ב בראשית בר' 

 משלי מש' מלכים א מל"א שמות שמ'
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 דניאל דנ' ישעיה יש' במדבר במ'
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 נחמיה נחמ' יחזקאל יח' יהושע יהו'

 דברי הימים א דה"א הושע הו' שופטים שופ'

 דברי הימים ב דה"ב זכריה זכ' שמואל א שמ"א

 כללי:

 אבן כספי(, מקראות גדולות הכתר פירוש אבן כספי )ר' יוסף אבן כספי

 , ירושליםאנציקלופדיה מקראית א"מ

 תלמוד בבלי, וילנא תר"ס ואילך בבלי

 רמקראות גדולות הכתר' יוסף בכור שור(, פירוש בכור שור ) בכור שור

 בית מקרא, ירושלים ב"מ

 תרפ"ט-אלבק, ברלין תרע"ב-בראשית רבה, מהדורת תיאודור בר"ר

 התרגום הלטיני )וולגטה( וולג'

 פירוש רבינו חזקיה ב"ר מנוח, תורת חיים, ירושלים תשנ"ג חזקוני

 שילוני, ירושלים תשנ"ט-ילקוט שמעוני, מהדורת הימן יל"ש

 ביאים ראשונים, ירושלים תשל"חמאיר לייבוש מלבי"ם, נ מלבי"ם

מ' כהן, רמת גן תשנ"ב  מהדיר ועורך מדעימקראות גדולות הכתר,  מקראות גדולות הכתר

 ואילך

 משנה תורתי)ים( מש"ת

 נוסח המסורה נוה"מ

, ווארשא תרי"ב )נדפס מחדש ירושלים מדרש פרקי דרבי אליעזר פדר"א

 תשכ"ג(.

 התרגום הסורי )פשיטתא( פש'

 פירוש ראב"ע )ר' אברהם אבן עזרא(, מקראות גדולות הכתר ראב"ע

 מקראות גדולות הכתר  ,(ר' דוד קמחיפירוש רד"ק ) רד"ק

 פירוש מטראני )ר' ישעיה מטראני(, מקראות גדולות הכתר ר"י מטראני

 מקראות גדולות הכתר, (ר' יוסף קראפירוש קרא ) רי"ק

 מקראות גדולות הכתר(, ר' לוי בן גרשוםפירוש רלב"ג ) רלב"ג

 מקראות גדולות הכתר, (ר' משה בן נחמןפירוש רמב"ן ) רמב"ן
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  מקראות גדולות הכתר  ,(ר' שמואל בן מאירפירוש רשב"ם ) רשב"ם

 מקראות גדולות הכתר, (ר' שלמה יצחקיפירוש רש"י ) רש"י

 פאדובה תרל"א ש"ד לוצאטו, פירוש שד"ל על חמשה חומשי תורה, שד"ל

 (תשכ"ו מחדש ירושלים)נדפס 

, מדרש רבה על חמשה חומשי תורה וחמש מגלות ב, שיר השירים רבה שהש"ר

 וילנה )נדפס מחדש ירושלים תשנ"א(

 התורה נוסח שומרון שומ'

 תרגום השבעים תה"ש

 , מקראות גדולות הכתרתרגום יונתן ת"י

 ומא, מהדורת ש' בובר, ירושלים תשל"המדרש תנח תנחומא
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Abstract 

In this study, we wish to propose some initial directions in the identification and 

definition of the 'biblical wayfarer's prayer'. This will be accomplished by the analysis 

of various biblical texts that deal with starting out on a journey. These texts contain 

common characteristics which lead to their inclusion in a new and independent genre 

which we call 'departure stories' or 'journey stories'. We consider that this genre gives 

literary expression to the reality in which wayfarers would come to a sacred site in 

order to pray to their gods to accompany and preserve them along the way. In our 

opinion, this reality is also expressed in a number of non-biblical texts discussed in 

the study.  

One expression of the understanding that various stories were written according to a 

specific convention, and the possibility of identifying them as a literary genre with 

identical characteristics, is the identification of standard and repeated patterns within 

the stories. Our aim in this study is to identify these standard patterns typical of the 

genre, while also considering the unique characteristics that construct the specific 

story. This dual examination will help us to reconstruct the general characteristics of 

the genre and, through this, to reveal the significance and message of each individual 

story.  

Leaving on a journey serves as a means to achieving a given end. This may be 

achieved by one of two different, and often opposed, directing forces: one looks 

forward and one backward. In the former, the wayfarer sets out to reach a new place, 

where he aspires to receive or achieve something; in the latter, he wishes to leave or is 

forced to flee or may even be expelled from his former place. This two-part definition 

serves as an absolute criterion for classifying the stories relevant to our study.  In the 
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stories examined – in which different characters act to achieve different goals and 

which take place in different historical eras – whose only common denominator is the 

journey, certain identical basic components appear again and again with astonishing 

consistency. This fact shows the existence of a convention in describing the journey, 

which centers on the meeting between the main character and his God. This meeting 

serves as an expression of the subject's request to be guided on the right path, to reach 

his destination, to protect him from enemies and other dangers, to make his journey 

successful, and where appropriate, to enable him to return home. We should stress 

that in spite of the fact that most of these elements may be found in each of the 

prayers that appear in the various stories, the most basic component – which we see as 

the essence of the biblical wayfarer's prayer – is the very meeting between the 

wayfarer and God. This meeting usually takes place as a result of the traveler's 

coming to the sacred site by his own initiative, although his coming there may in 

some cases be the result of chance. In the latter case, the site may become a sacred 

site in the future. All this shows that the texts in which such a meeting does not take 

place will not be defined by us as containing the basic condition required for inclusion 

in the genre.  

The identification of the wayfaring stories, the reconstruction of the genre's elements 

at their base, and the definition of the main character's prayer as the 'wayfarer's prayer' 

(which we define as a sub-category of the prayer of request) is based on the following 

stages of our research: identification of biblical texts in which setting out on a journey 

is described (differentiating between those dealing with one person and those dealing 

with a group); corroboration of the existence of a meeting between the wayfarer (at a 

sacred site) and his God, while identifying the verbal elements appearing in the 

meeting as a prayer of request, based on the definition formulated in previous studies 
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and examination of the prayer's content to determine that it deals with matters 

connected to the journey; and a comprehensive examination of the contents and verbal 

and stylistic form of expression in these texts, while attempting to identify the genre's 

unique characteristics, as well as identification of the exclusive message of each 

individual story.  

This process of research – which is based on the principles of form criticism and on 

the great amount of knowledge gathered on the topic of prayer in the Bible and the 

excellent tools developed for analysis of the biblical story – lead to the definition of a 

more or less fixed literary pattern, based on the following elements:  

1. A description of the departure; 

2. A description of the feeling of awe and concern connected with the departure; 

3. The main character's arrival at the sacred site, in some cases with a description of 

his parting (before or after his arrival at the site) from those accompanying him; 

4. The meeting between the main character and his God, during which there will be a 

prayer of request in which the main character will sometimes commit himself to 

accept God as his personal god. The main character's prayer will serve as the 

story's turning point or as an act which will advance the plot's continuation; 

5. God's answer, which includes a commitment to escort and to protect, a blessing 

for offspring, a blessing to inherit the land, and to return. Sometimes there may be 

a commitment to take care of the main character's physical needs; 

6. God's response to the wayfarer's prayer may sometimes be expressed through 

noting the historic significance of the event and the fixing of 'a memory for 

generations'; 
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7. A description of the rest of the journey. 

Along with identification of the defined literary pattern, we may also be able to 

identify use of fixed verbal expressions. 

The first (and the main) section of this paper deals with journeys made by 

individuals, in which will be discussed the following: Cain, Hagar, Lot, Jacob, 

David, Absalom, Adoniahu, Joab, Elijah, and Jonah.  

The second section deals with journeys made by groups, in which will be 

discussed the following: the journey of the Children of Israel from Egypt to 

Canaan, the journey of entry to the land in the days of Joshua, the journey of the 

tribe of Dan in search of a territory in Laish, and the journey of Ezra and the exiles 

to Jerusalem.  

Close reading of these stories will lead, in addition to identification of the 

aforementioned literary pattern, to exposure of the underlying streams which 

caused its creation, as well as the 'disappearance' of the genre. It is difficult to 

avoid the impression that the view of God's rule as being geographically limited – 

to the boundaries of a house, a tribe and a land – is the worldview according to 

which the genre's stories were consolidated. As such, the wayfarer's fears are 

understandable, as is his request that God – as a special and one-time gesture – 

should remove Himself from His usual habitat, escort him on his way, protect him 

from all harm, and return him safely home.  

But the view of God, as shown in the various books of the Bible, undergoes a 

process of change and development over time. One major expression of this 

process is the issue of the physical or metaphysical manifestation of the Divinity. 
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This issue has many aspects, one of which is the question of the boundaries of 

God's physical presence within defined geographical borders. With the 

development and refinement of the concept of God as a metaphysical Being, the 

'link' between God and a geographical site was broken, or – rather - broadened. 

The immediate result of this process is the broadening of His sphere of rule from 

the personal, to the national and finally to the universal level.  

Examination of the similarities between the stories under discussion in this study 

clearly shows a fixed literary pattern of describing a journey which centers on the 

meeting between the wayfarer and his God. It is fair to assume that this pattern is 

based on the daily reality of starting out on a journey, with all the fears and 

dangers it entails. As such, based on the assumptions engendered by the form 

criticism method, we could expect to find these requests in descriptions of the 

main characters' journey in the biblical stories. It is surprising that this literary 

pattern is not self-evident and that so much effort is needed to expose it. This can 

also be seen through the dearth of research on the subject.  

We hypothesize that the elements of this pattern were deliberately blurred in the 

late stages of editing, due to the theological difficulty caused by the view of God 

as being connected to (or more properly speaking, limited by) a specific 

geographical location. This editorial blurring is an additional expression of the 

polemical trend that made itself felt in the Persian era. 

This study, which deals with numerous topics and with a wide range of biblical 

texts, has significant ramifications, both hermeneutic and others, for some of the 

major issues in Bible research. It also opens the way for a number of issues that 

merit further investigation. 
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