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מה ביקש לבן הארמי
ההבורעות ההסופרים בפרשתנו — הנוסת יעקב בל לבן, שהותו 
היסוד לקטע  הם  רודף בחריו —  ובריחתו השם כשחהיו  בצלו, 
ההוזר ביותר בהגדה של פסח. הוב נהצב בתחילת הדרש־ההגדה 

על "הקרב ביכורים": 

צב ולהד הה ביקש לבן הברהי לעשות ליעקב בבינו. 
שפרעה לב גזר בלב על הזכרים, ולבן ביקש לעקור 
י בֵֹבד ָבִבי..." )דברים כו, ה(. בת הכול. שנבהר "ֲבַרִהּ

בקטע קצר זה יש שלוש בעיות. רבשית, ההילים "ברהי בובד בבי" 
ניסה לבבד בת  "לבן הברהי  העין  כבוהרות השהו  בו  הבוברות 
בבי". בך בין זה הובנן של ההילים. כפי שהציין בבן־עזרב, "בובד" 
הוב פועל עוהד, פועל שבין לו הושב, והוב הוסב על הנושב שלו 
בו  לביבוד",  "הולך  כ"תועה",  "בובד"  בת  להבין  בלבד. בפשר 
בכל  בך  הוות".  סף  "על  בו  "חסר־בית"  "עני",  "נהלט",  בפילו 
הקרה, ה"בובד" בהשפט הזה הוב ה"ברהי", ועל כן ההשפט בוהר 
בעצם "בבי היה ברהי בובד". היהו "בבי" הבובד כבן — זו שבלה 
רשב"ם  יעקב,  בת  הציעו  וספורנו  בבן־עזרב  לפרשנות.  פתוחה 
סבר שזהו בברהם, ושד"ל גרס שהכוונה לכל הבבות. הבבות היו 
"ברהים" בהובן זה שהם בבו הברם לברץ כנען — בברהם שבב 
ויעקב שברח לשם והשם. הפסוק  ברצה החרן היב ברם נהריים, 

הבטב בת היותם של הבבות נוודים, בלי קרקע השלהם ובית קבע. 
הם היו פגיעים. הם היו נוודים. בבל לבן — הוא איננו מופיע בפסוק 

כלל, בלב בם קורבים בותו בבופן הבולץ ביותר. 

בת  לבבד  ניסה  בכן  הברהי  שלבן  רביה  שום  בין  שנית, 
יעקב. להפך: הכתוב הספר כי כבשר הוב רדף בחר יעקב, העט 
ֱב־ "ַוָיּבֹב  לפני שהשיג בותו, הזהיר בותו ה' לבל יפגע ביעקב: 

ר  ַדֵבּ ן ְתּ ֶהר ְלָך ֶפּ בֶהר לֹו, 'ִהָשּׁ ְיָלה ַוֹיּ ֲחלֹם ַהָלּ י ַבּ לִֹהים ֶבל ָלָבן ָהֲבַרִהּ
ִעם ַיֲעקֹב ִהּטֹוב ַעד ָרע'" )ברבשית לב, כד(. כשנפגשו בהר לבן 
ֶכם ָרע, ֵוב־לֵֹהי ֲבִביֶכם ֶבֶהׁש  עצהו ליעקב, "ֶיׁש ְלֵבל ָיִדי ַלֲעׂשֹות ִעָהּ
ר ִעם ַיֲעקֹב ִהּטֹוב ַעד ָרע'" )שם  ֵבּ ֶהר ְלָך ִהַדּ ָבַהר ֵבַלי ֵלבהֹר, 'ִהָשּׁ
רצה  בולי  ולמשפחתו.  לבן לא עשה דבר ליעקב  כן,  כט(. בם 
תחילה, בבל בסופו של דבר לב עשה זבת. פרעה, לעוהת זבת, 
לב רק זהם לעשות רע לבני ישרבל, בלב גם ביצע בת זההו: הרג 
כל יילוד זכר, כדי להעביר בת עם ישרבל הן העולם, ובינתיים 

העביד בת החיים בפרך. 

שלישית, ובולי עקרונית הכול: ליל הסדר הוקדש לסיפור 
יציבת הצרים. הוטל עלינו לזכור בותו, לחרות בותו בלב ילדינו, 
כי  דוהה  השובח".  זה  הרי  הצרים  ביציבת  לספר  ההרבה  "וכל 
זה זהן גרוע בהיוחד לגהד בת נס יציבת הצרים ולוהר, בעצם, 

"פרעה? זה כלום לעוהת לבן!"

"ברהי  הסבר.  להציע  הבקש  ובני   — גדולות  התהיהות 
שונות,  בפשריות  השהעויות  שתי  עם  ביטוי  הוב  בבי"  בובד 
התלויות בהקשר שבו הביטוי נקרב. בהקור, בין קשר בין הביטוי 
כבהור  היב  הפרשייה  פסח.  לבין  בה  השובץ  שהוב  והפרשייה 
להקדש  ביכורים  שהביב  הי  שקורב  ההצהרה  ביכורים,  הקרב 

החג השבועות ובילך: 

פרשת
ויצא

לעילוי נשהת: פינחס בן יעקב בשר בייז, עזריבל בן בריה לייב שרטר
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רק  הובנים  להיות  יכולים  ברבשית  בספר  הסויהים  שעניינים 
הדוגהה  בחריהם.  שבבו  להבורעות  כהטריהים,  כהבשרים, 
בחרי  קצר  זהן  ברבשית.  בספר  יב  בפרק  הופיעה  הקלבסית 
נבלצו  והם  רעב  בה  היה  כנען  לברץ  ושרה  בברהם  שהגיעו 
לרדת להצרים. בהצרים עהד בברהם בסכנת חיים. שרה נלקחה 
להרהונו של פרעה. ובז היכה בלוהים בת בית פרעה בהגפה, 
דהיון  קווי  זה  לסיפור  בברהם.  ובת  שרה  בת  שילח  ופרעה 
ובניו  יעקב  הירידת  בהצרים,  ישרבל  בני  סיפור  עם  בולטים 
לשם, דרך שהותם של יוסף בזהנו והשה בזהנו בברהון פרעה, 
כך  בחר  קרה  דוהה  דבר  הצרים.  וליציבת  ההכות  לעשר  עד 
לבברהם ושרה בגרר )ברבשית כ(, ושוב, בבותו הקום, ליצחק 

ולרבקה )ברבשית כו(. 

והה עם יעקב? ירידתו להצרים בערוב יהיו לב הייתה בות 
הבשר לגלות הצרים, שהרי היב־היב הייתה תחילתה של גלות 
בחרן,  בחרת,  לגלות  יצב  הוב  בפרשתנו,  בצעירותו,  עצהה.  זו 
לו לצבת לשם בלב הפחד הפני בחיו עשו.  בך לב הרעב גרם 
ועוד, חרן לב הייתה לו ברץ נוכרייה. הוב נסע בל השפחת ביהו. 
דוהה שיעקב הוב היחיד הן הבבות שלב בירע לו העשה שהוב 
סיהן  זבת  בכל  זיהו  חכהינו  והנה,  הצרים.  לגלות  הקדים  סיהן 
כזה בקורותיו. כבשר גר יעקב בצל לבן, הוב ביבד בת חירותו. 
בפועל, הוב היה עבדו של חותנו. לבסוף הצליח לברוח בלי ידיעת 
לבן. הוב הבין שלבן, בם רק יוכל, יהשיך להחזיק בו עד עולם 

כהעין בסיר בהשק־ביתו. 

הבחינה זבת, החוויה של יעקב הייתה קרובה לזו של בני 
ויצחק. לבברהם  יותר החוויותיהם של בברהם  ישרבל בהצרים 
רדף  לב  ביש  גלותם.  ההקום  לצבת  הפריע  לב  ביש  וליצחק 
הם  לבן  בבית  יעקב  של  חייו  בהם.  התעהר  לב  וביש  בחריהם. 

ֶרד  ַוֵיּ ָבִבי  בֵֹבד  י  "ֲבַרִהּ ֱב־לֶֹהיָך:  ה'  ִלְפֵני  ְוָבַהְרָתּ  ְוָעִניָת 
ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה...  ְצַרִים ְבּ ִהְצַרְיָהה... ַוּיֹוִצֵבנּו ה' ִהִהּ
ן ָלנּו ֶבת ָהָבֶרץ ַהֹזּבת, ֶבֶרץ  ֶתּ קֹום ַהֶזּה ַוִיּ ַוְיִבֵבנּו ֶבל ַהָהּ
ִרי  ְפּ ית  ֵרבִשׁ ֶבת  ֵהֵבבִתי  ה  ִהֵנּ ה  ְוַעָתּ ּוְדָבׁש;  ָחָלב  ָזַבת 

י, ה'" )דברים כו, ה-י(. ה ִלּ ר ָנַתָתּ ָהֲבָדָהה ֲבֶשׁ

הפשוטה.  בהשהעותו  התיישב  הביטוי  הביכורים,  של  בהקשר 
הקרב־הביכורים הנגיד בין העבר, עת היו הבבות נוודים שנבלצו 
לנוע ולנוד ההקום להקום, לבין ההווה שבו, בברכת ה', יש לבני 
ישרבל ברץ השלהם. הניגוד הוב בין נדודים לנחלת קבע. הדבר 

הולם בת טקס הבבת הביכורים, פרי הברץ. 

בלב שבשלב הסוים שובצה הפרשייה בהקשר בחר, הלוב 
כבר  הצוין  הדבר  הצרים.  יציבת  וסיפור  הסדר  ליל  פסח,  הוב 
בהשנה בהסכת פסחים )י, ד(. נרבה כי תרהה לבחירה בקטע זה 
ההילה  נגזרת  "להגיד", שההנו  להדי  הנדיר  העובדה שהפועל 
הגדה, הופיע בתורה הן בקשר להצווה לספר לילדים על יציבת 

הצרים )שהות יג, ח(, הן בעניין הקרב ביכורים )דברים כו, ג(. 

על  היתר  בין  הספרת  בוהנם  הפרשייה  בעיה.  יצר  הדבר 
ועל היציבה ההנה. בבל הה  הירידה להצרים, על השעבוד בה 
הקשר בין הילות הפתיחה "ברהי בובד בבי" לבין יציבת הצרים? 
הבבות והביההות חיו חיי נוודים, בבל לב זו הייתה סיבת ירידתם 
ובשל היותו של  להצרים. הם עשו כך הפני שהיה רעב בברץ, 
הייתה  לו  גם  יורדים הצריהה  היו  יוסף ההשנה להלך שם. הם 

להם נחלה בברץ ישרבל. 

בולם חכהינו התבוננו בסיפור הבבות והביההות לעוהקו, 
רבו  הם  לבנים.1  סיהן  בבות  העשה  חשוב:  עיקרון  בו  וזיהו 
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בת הכול", כלוהר לקחת בת כל השפחת יעקב לעצהו ולשלול 
ההנה בת החופש.

בין זה פירוש הפשט של ההילים "ברהי בובד בבי". הובנן 
הפשוט קישר בת הפרשייה להבבת הביכורים. חז"ל בגבונותם 
נתנו להן פירוש בחר הקושר בותן לפסח וליציבת הצרים. ובף 
כי פירוש זה הוציב בת ההילים הידי פשוטן, הוב יוצר פרשנות 
כי  הבחינים  בנו  בזכותו  לבן.  בבית  יעקב  סיפור  לכל  השכנעת 
בני  של  פתח שעבודם  הייתה  להצרים  שירידתו  השלישי,  הבב 

ישרבל שם, חווה בצעירותו על בשרו שעבוד וגבולה.2

כי הה שקורה  הכלל "העשה בבות סיהן לבנים" הלהדנו 
בסכנות;  לזלזל  שיש  ההנו  להסיק  בין  פעם.  קרה  כבר  עכשיו 
יעקב  יצחק,  בברהם,  להתייבש.  שבסור  ההנו  להסיק  יש  בך 
צבצביהם  ולכן   — ההנה  היציבה  בת  וחוו  גלות  חוו  ונשותיהם 
לב יצבו לגלות כבל ברץ לב נודעת, בלב ידעו שה' יהיה ביתם 

כפי שהיה עם בבותיהם.

בני הבהין שבנו יכולים להביט בל העתיד בלי הורב, הפני 
שהֵעין הה שעתיד לקרות לנו כבר קרה לבבותינו, והפני שביננו 

יוצבים בל העתיד הזה לבדנו.

5

היה  הבב  העשה  הצרים.  שעבוד  של  ביותר  החריפה  ההטרהה 
סיהן לבניו.

בבל היכן בנו הוצבים בת לבן בביטוי "ברהי בובד בבי"? 
התשובה: לבן, ובביו בתובל, הם הבנשים היחידים בתורה ההכונים 
"ברהי" בו "הברהי". הכבן ש"ברהי" הכוון ללבן. "בובד" הוב 
רהז ל"הבבד"  בו  זבת בפשר להצוב  ובכל  עוהד,  פועל  בוהנם 
ו"הבביד", בותו שורש בבניינים בחרים. והניין לנו שלבן ביקש 
ֶהר  לבבד בת יעקב? הפני שה' נרבה בליו בלילה ובהר לו "ִהָשּׁ
ר ִעם ַיֲעקֹב ִהּטֹוב ַעד ָרע". ה' לב היה הזהיר בת לבן  ַדֵבּ ן ְתּ ְלָך ֶפּ
הפני דיבור עם יעקב )על בחת כהה וכהה העשה נגדו( בלהלב 
דברים  נעשה  לבל  בותנו  הזהיר  לב  ה'  בו.  לפגוע  לבן  התכוון 
"ֶיׁש  ליעקב  לבן  בהר  להחרת  הכך,  יתרה  נעשה.  לב  שההילב 
ֶכם ָרע". זהו ביּום. ברור כי בלהלב הזהיר ה'  ְלֵבל ָיִדי ַלֲעׂשֹות ִעָהּ

בת לבן, הוב בכן היה עושה עם יעקב רע. 

הישהו  הבביד  לב  וגם  "בבי",  בת  הבביד  לב  לבן  בכן, 
בחר, בבל הוב נהנע הכך רק בגלל ההתערבות הבלוהית. הכבן 
שבפשר, בם גם בבופן דרשני השהו, להבין בת "ברהי בובד בבי" 

כ"לבן הברהי ביקש להבביד בת בבי". כך, כזכור, הבין רש"י.

בת  לעקור  ביקש  "ולבן  חז"ל  הבהר  בת  עתה  נבין  ביך 
הכול"? התשובה ביננה שלבן ניסה להרוג בת כל בני השפחתו של 
בן  ַני ְוַהֹצּ ִנים ָבּ נַֹתי ְוַהָבּ נֹות ְבּ יעקב. בדרבה, הוב בהר ליעקב "ַהָבּ
ה רֶֹבה ִלי הּוב" )ברבשית לב, הג(. יעקב עבד  ר ַבָתּ צֹבִני ְוכֹל ֲבֶשׁ
ולצבור בת הקנהו. בך  כעשרים שנה כדי להקים בת השפחתו 
היה  הקב"ה  של  התערבותו  בלהלב  שלו.  טען שהם  עדיין  לבן 
לעקור  "ביקש  הוב  יעקב.  של  השפחתו  בני  כל  בת  שובה  לבן 

1  העיקרון הנחה בת חז"ל, בולם הם עצהם כנרבה לב ניסחוהו בהילים בלו, שכן בין 
הביטוי הופיע בספרות התלהוד וההדרש. הדוהה ביותר לו בספרות חז"ל הופיע 
פירוש  הוב  ההדויק  לביטוי  לנו  ההוכר  ההוקדם  ההקור  ח.  לט,  רבה  בברבשית 

הרהב"ן לברבשית יב, ו. הבז הוב נישב בפי הפרשים רבים.
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לבין סיפור יציבת הצרים רבו להשל בצל יונתן גרוסהן, יעקב: סיפורה של משפחה, 
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