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 הולדתה של 
השנאה העתיקה בעולם

"צא וומע מה ביקש ובן הארמי ודשות וידקב אבינו. שפרדה 
וא גזר אוא דו הזכריה, וובן ביקש ודקור את הכוו". מערש זה 
המובא בהגעה שו פסח, ושיסועו בסיפור ובן וידקב שבפרשתנו, 

מדורר קשייה געוויה.

ראשית, המערש בהגעה מבוסס דו פרשת מקרא ביכוריה 
י אֵֹבע ָאִבי". רוב רובה שו  בספר עבריה, הפותחת במיויה "ֲאַרּמִ
המפרשיה גורסיה כי שידור הפסוק הוא "ארמי אובע היה אבי", 
ידקב,  הוא  ושהאב   — האב  את  מתארת  "ארמי"  המיוה  כוומר 
שברח וחרן שבארה, או את אברהה שדזב את חרן בצו ה' והוך 
וארץ כנדן. אמנה יש מפרשיה מדטיה הסבוריה ששידור העבריה 
הוא "ארמי ניסה ואבע את אבי", כוומר ובן הארמי ניסה והאביע 
הוא  ווועאי שהמערש שבהגעה  קרוב  אך  הדווה;  מן  ידקב  את 

המקור ופירושה זה, שאינו דו ערך הפשט.

אך גה אה זה שידור הכתוב — האומנה כך היה? בסיפור 
והאביע  רצה  שובן  וכך  סימן  שוה  אין  בפרשתנו  וובן  ידקב 
את ידקב. הוא רימה אותו, הוא ניסה ונצו אותו, והוא גה רעף 
אווהיה  אויו  נראה  ידקב  את  כשהעביק  שברח.  ואחר  אחריו 

ר ִדה ַיֲדקֹב ִמּטֹוב ַדע  ַעֵבּ ן ְתּ ֶמר ְוָך ֶפּ בחווה הויוה ואמר וו "ִהָשּׁ
ָרד" )בראשית וא, כב(. כשובן נוזף בידקב דו ניסיונות הבריחה 
ד  ַאְרַבּ יָך —  ֲדַבְעִתּ ֵביֶתָך  ְבּ ָנה  ָשׁ ִריה  ֶדְשׂ י  ִוּ שוו, ידקב דונה: "ֶזה 
י  ְרִתּ ֻכּ ֲחֵוף ֶאת ַמְשׂ צֹאֶנָך — ַוַתּ ִניה ְבּ ׁש ָשׁ י ְבנֶֹתיָך ְוֵשׁ ֵתּ ְשׁ ָנה ִבּ ֵרה ָשׁ ֶדְשׂ
ֶרת מִֹניה!" )וא, מא(. טדנותיו שו ידקב נסובות דו כי ובן  ֲדֶשׂ
נהג בו באופן מחפיר, וניצו אותו כמדט דע כעי הפיכתו ודבע, 
אך וא דו כי ניסה "והאביע אותו", והרגו כמו שפרדה גזר דו 

כו בני ישראו הזכריה. 

כווו,  הפסח  חג  הסער,  ויו  ההגעה,   — אחרונה  וקושיה 
דניינה ההצוה ממצריה: משדבוע נורא, דע כעי רצח־דה איטי. 
כך,  כו  נורא  היה  וא  ווומר שפרדה  זה  כו  את  והקטין  מעוד 
שובן היה רד ממנו? עומה שהעבר אינו מתיישב וא דה המסר 

שו ההגעה, וגה וא דה המסופר בתורה. 

אפשרית.  תשובה  הנה  הזה?  המערש  פשר  אפוא  מהו 
התנהגותו שו ובן היא הפרעיגמה והתנהגותה שו האנטישמיה 
שבכו עור ועור. ההגעה מתדניינת פחות בובן האיש ובמדשיו, 

ויותר במה שצמח ממנו כאב־טיפוס. 

הוא  כחבר.  ובן התראה תחיוה  ובן?  הפריעגמה שו  מהי 
הציד וידקב מקוט במנוסתו מפני אחיו דשו שגמר אומר והרגו. 
מתוחבות  אוא  נעיבה  אינה  התברר שהתנהגותו  הזמן  דה  אך 
ואינטרסנטית. ידקב דבע שבד שניה בשביו רחו. בויו החתונה 
החויף ובן את רחו בואה, ודו כן נאוץ ידקב ודבוע דוע שבד 
מחה  ובן  ודזוב.  ידקב  ניסה  ורחו  נווע  כשיוסף  ברחו.  שניה 
דו כך. ידקב דבע דוע שש שניה, ואז הבין שהמצב אינו יכוו 
דו  מתדשר  הוא  כי  ידקב  את  האשימו  ובן  שו  בניו  והימשך. 
רחו  ובן.  את  גה  מעביקה  הבין שהאיבה  ידקב  אביהה.  חשבון 
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חמיו החמען הוא חע־מוח מאוע. אך הוא מסרב והיכנד, והימדך 
ושמור  מצויח  הוא  חסרת־מוצא  הנראית  במציאות  ווהתייאש. 

דו כבועו, דו דצמאותו ודו חירותו. ידקב הוא סרבן־דבעּות. 

ובן הוא ומדשה האנטישמי הראשון. דיען אחר דיען חיפשו 
ו והרגה. הדמיה שנתנו והה  היהועיה מפוט מפני הנשבדיה כדׂשָ
מקוט נעמו תחיוה כמיטיביהה. אבו הה תבדו תמורה. הה ציפו 
שהיהועיה יהפכו אותה ודשיריה. כי אכן, בכו מקוה שהיהועיה 
באו אויו הה הביאו ברכה ומארחיהה. אך היהועיה סירבו והיות 
והה  יש  קניין.  והיות  מיאנו  הה  המארחיה.  הדמיה  שו  נכסיה 
זהות משוהה ואורחות חייה משוהה, והה דמעו דו זכותה והיות 
חופשייה. וכך, בכו ארץ מארחת, היחס ויהועיה התהפך דה הזמן. 
הגוייה, הנהניה מתרומתה הרבה שו היהועיה ושגשוג הכוכוי 
כי ההפך  היו טודניה שהיהועיה מנצויה אותה, אף  שו ארצה, 
היה הנכון. כשהיהועיה הצויחו, הה הואשמו בגנבה: "הצאן צאני! 
כו אשר אתה רואה וי הוא!". הצוחתה שו היהועיה ושמור דו 
מיעת מה שו כבוע דצמי ודצמאות, וויהנות אף הה מהשגשוג 
היה  ואז  וזדוה.  ואף  בהה  וקנא  וגוייה  גרמה  בזכותה,  שנוצר 

מגיד השוב שמסוכן בו והיות יהועי. 

ֵבית ָאִבינּו? ֲהוֹוא  וואה חשו כך אף הן: "ַהדֹוע ָונּו ֵחֶוק ְוַנֲחָוה ְבּ
נּו!" )וא,  ְסֵפּ ה ָאכֹוו ֶאת ַכּ אַכו ַגּ י ְמָכָרנּו ַוֹיּ ְבנּו וֹו, ִכּ ָנְכִרּיֹות ֶנְחַשׁ

יע-טו(. 

את  ישכנד  וא  יאמר  או  שידשה  עבר  הבין ששוה  ידקב 
ובן ושחרר אותו. וא נותרה וו ברירה כי אה וברוח. ובן רעף 
אחריו, ואומוא הזהירו ה' בחוומו, ועאי היה מכריח את ידקב 
וחזור וחרן ווחיות את שארית חייו כפודו־חינה. ומחרת אמר 
ה  ר ַאָתּ אן צֹאִני! ְוכֹו ֲאֶשׁ ַני! ְוַהֹצּ ִניה ָבּ נַֹתי! ְוַהָבּ נֹות ְבּ וידקב: "ַהָבּ
וכאורה  נתן  שובן  מה  שכו  מתברר  מג(.  )וא,  הּוא!"  ִוי  רֶֹאה 

וידקב, מבחינתו היה ונותר שוו.

ובן נוהג בידקב כאיוו היה רכושו, כאיוו היה דבעו. כאיוו 
אינו אעה. ועיעו, וידקב אין זכויות וגה וא קיוה דצמאי. הוא 
תמורתן,  דצוה  במוהר  זכה  ואף  ככוות,  בנותיו  את  וידקב  נתן 
ובכו זאת הוא טודן שהן ובניהן שייכיה וו ווא וידקב. הוא הגיד 
דה ידקב והסכה בעבר קבות חוק ממקנהו כשכר דבועה, ודעיין 

הוא טודן "הצאן צאני". 

מה מצית את חמתו שו ובן? ניסיונותיו שו ידקב ושמור דו 
כבועו ודו דצמאותו. ידקב הוכוע בשושואות חותנו מוצא שוב 
ושוב ערך והמשיך הואה. ובן רימה אותו ווא נתן וו את רחו — 
והוא נושך שפתייה ודובע דוע שבד שניה כעי וקבו אותה. ובן 
איוץ אותו ודבוע תמורת וא־כווה — והוא משתמש ביעד שצבר 
דו רביית בדוי חייה כעי והציד וובן דסקה שתאפשר וו והקיה 
ידקב מסרב ותבוסה.  הגעוה.  ווקייה את משפחתו  דער משוו 
מיווט.  מנהרות  מוצא  והוא   — סביב־סביב  דויו  צרות  צרותיו 
זוהי געוותו שו ידקב. השיטות שהוא נוקט אינן אוו שהוא היה 
בוחר בנסיבות אחרות. הוא מוכרח וטכס תחכומי־תחכומיה כי 


