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  ארץב ברע ויהי
  

אין וממגורות ריקים הו אסמיםכאשר ה .מזון שעיקרו מיני דגן קורה בגלל חוסר בעולם רעב אצל בני אנוש
לנדידת עמים מן  מביאהרעב  .להגדֵ סכנת הרעב  ,כדי לשנע מזון ממקום למקום אמצעי תחבורה יעילים

  .למלחמות ולהשחתת המידות עילהמשמש והוא  ,שטחים נושביםמון אל יהיש
הגשמים , לגידולי הקיץהכרחי טל הכשם ש. העדר טל ומטרנגרמים בין השאר מהבצורת והרעב       

סיבות אחרות לרעב  ."י האדמהפנעל ה רכבל רתן טל ומטו"תפילת ישראל  ומכאן, הכרחיים לגידולי החורף
על זה נאמר בתפילת . רעב בא לעולם גם מפגיעות של להקות ארבה ומחלות צומחאך , מצור ומלחמותהם 

  ):לז, לה:א ח"מל(שלמה בחנוכת המקדש 
 ִיְהֶיה ִׁשָּדפֹון ֵיָרקֹון-ִּכי רִיְהֶיה ָבָאֶרץ ֶּדבֶ -ָרָעב ִּכי ...ָלְך ְוִהְתַּפֲללּו- ִיְהֶיה ָמָטר ִּכי ֶיֶחְטאּו- ָׁשַמִים ְולֹא ְּבֵהָעֵצר

  .ַמֲחָלה- ֶנַגע ָּכל- לֹו אְֹיבֹו ְּבֶאֶרץ ְׁשָעָריו ָּכל- ֶּבה ָחִסיל ִּכי ִיְהֶיה ִּכי ָיַצרַארְ 
כגון דור המדבר שמרד במשה , וביל למרי אזרחיהוא עלול לה. השפעה מרחיקת לכת על החברהרעב ל

' שמ" (ַהָּקָהל ַהֶּזה ָּבָרָעב-ָּכל- ית ֶאתַהִּמְדָּבר ַהֶּזה ְלָהִמ -הֹוֵצאֶתם אָֹתנּו ֶאל-ִּכי: "ובאהרון והטיח דברים לעברם
 ְּבַׂשר ְּבֵניֶכם ַוֲאַכְלֶּתם: "בקללות כתובכ, לאבדן צלם אנוש ואף לקניבליזם עלול לגרום רעב, ויותר מזה). ג:טז

מצור כתוצאה מהבתקופת הרעב  ,בימי אחאבקללה נוראה זו התגשמה ). ל:כו' ויק" (ּוְבַׂשר ְּבנֵֹתיֶכם ּתֹאֵכלּו
  ).כח:ב ו"מל" (ְּבִני נֹאַכל ָמָחר- ְּבֵנְך ְונֹאֲכֶלּנּו ַהּיֹום ְוֶאת- ְּתִני ֶאת: "אמרה אישה אל רעותה אז. על שומרון

, אנשי התפנוקים ששמחתם דועכת ופניהם נופלים, הנפגעים הראשונים בשנות הרעב הם העשירים      
  ): נו, מדרש הגדול מא(על פסוק מפרשתנו כלשון המדרש 

אמר , "כל הארץ פניעל "ל "היה ראוי למקרא לומר על כל הארץ מה ת" הרעב היה על פני כל הארץו"
שבזמן שאדם , שמואל בר נחמני לא התחיל הרעב אלא בעשירים שאין פני העולם אלא עשירים' ר

ובזמן שהוא עני אין לו פנים לראות מפני שהוא מתבייש , עשיר יש לו פנים שמחים לראות את חבירו
 .חברומ

  

  הרעב בארצנו
מ״מ  200קו הגשם שמידתו מצוי בארצנו . עד כה הזכרנו בקצרה היבטים שונים של רעב בכל מקום שהוא

 בשנים גשומות. דגנים למחיה מאפשרת גידול כמות כזו של משקעים. בבקעת באר שבע ,בשנה לפחות גשם
שנות  .הם ובעירם, ים הנוודים צפונהובעקבותיו נודד ,להצפין – שחונותשנים וב, ל להדריםקו הגשם יכו

אינם במקרה כזה גשמים אלה . שלהם בצורת מתבטאות לא רק במיעוט גשמים אלא גם באי פיזור נכון
 1.גשמי ברכהנחשבים ל

                                                                   *  
                                                 

  1
העצה של עצים   נבדקו רוחב טבעות , לשנות הבצורת קביעותאם יש  שאלהבאילן -אוניברסיטת ברבמחקר שערכתי מטעם  

טבעות העצה צרות  שחונות יםבשנהתברר ש .שבערבה) עיר אובות( עץ השיזף בעין חוצוב ה שבתל דן ועדמהאלָ  ,עתיקים
  .בצורתשנות שלוש של -מקבץ גדול של שנים גשומות ומקבץ קטן של שנתייםש נמצא שיו ,שנים גשומותשב מאלה
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שאילץ אותו אברהם אבינו נתנסה ברעב . ת כאחדספר בראשית מספר על כמה שנות רעב בימי שלושת האבו
ולא בכל  ,בארץ אלא בימי אברהם מיום שנברא העולם לא בא רעבובמדרש כתוב ש, )יב(מצרימה  לרדת

 .)ג בר׳ יב"מדה(את אברהם ולהורידו למצרים  כדי לנסות, הארצות אלא בארץ כנען בלבד
יודעים שהוא רעב  וכי איננו). א:וכ( ״ץ ִמְּלַבד ָהָרָעב ָהִראׁשֹוןָרָעב ָּבָארֶ  ַוְיִהי": היה רעבגם בימי יצחק       
   ).שםג "מדה( הרעב הראשון קשה וכבד מן ואשה נואלא בא הכתוב ללמד? שני
יעקב ירדו  רעב זה בעקבות). א:מג( ׳׳ְוָהָרָעב ָּכֵבד ָּבָאֶרץ״ :בפרשתנו כתובבימי יעקב אבינו על הרעב       

פרשה כה ] וילנא[ר "בר(תקופות רעב בהיסטוריה האנושית בעולם ובישראל רש מונה המדו ,למצריםובניו 
  : )ג שם"והשוו מדה

ואחד  .)יז:ג" (ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּוֶרךָ " :אחד בימי אדם הראשון שנאמר, עשרה שני רעבון באו לעולם
, )י:יב" (ָרָעב ָּבָאֶרץ ַוְיִהי״ :בימי אברהםואחד , )כט:ה( ״'ה ִמן ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֵאְרָרּה" :שנאמר, בימי למך

: ואחד בימי יעקב שנאמר, )א:כו( ״ִמְּלַבד ָהָרָעב ָהִראׁשֹון ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ״: ואחד בימי יצחק שנאמר
ָרָעב ַוְיִהי ים ִט ְפ ּׁשֹט הַ פֹי ְׁש ימֵ י ִּב ִה יְ וַ " :ואחד בימי שפוט השופטים שנאמר, "בעָ רָ ם הָ יִ תַ נָ ה ְׁש זֶ - יּכִ "

ואחד  ,)א:ב כא"שמו(" ָרָעב ִּביֵמי ָדִוד ָׁשלֹׁש ָׁשִנים ְיִהיוַ ״ :ואחד בימי דוד שנאמר, )א:רות א" (ָּבָאֶרץ
- םי ִא ר ּכִ טָ מָ ל ּוה טַ ּלֶ אֵ ים הָ נִ ָּש ה הַ יֶ ְה יִ -םיו ִא נָ פָ י לְ ִּת דְ מַ ר עָ ֶש ל אֲ אֵ רָ ְׂש י יִ הֵ לֹ- אֱ ' י החַ " :בימי אליהו שנאמר

שהוא  )כה:ב ו"למ( ״ָרָעב ָּגדֹול ְּבׁשְֹמרֹון ַוְיִהי״ :שנאמר 2בימי אלישע' וא, )א:א יז"מל" (ירִ בָ י דְ ִפ לְ 
ֵאת , ִלְׁשמֹעַ -ִּכי ִאם-- ָצָמא ַלַּמִים-ְולֹא, ָרָעב ַלֶּלֶחם- לֹא": ואחד לעתיד לבא שנאמר, מתגלגל ובא לעולם

 ).יא:חעמוס ( 3״'ִּדְבֵרי ה
בשנות : וכן לֵהפך. על בריאותם ועל מראם, על היצורים בכללידוע שהשפע והשובע משפיעים על האדם ו 

  .שיבולים ריקותהרע והיצורים מראה , תדלּו, ת בשררזון יש דקּו
, בפרשתנו מגלה שבשנות הרעב נעשים היצורים נועזים ותוקפנים לצורך קיומםהמתואר חלום פרעה       

והשיבולים שדופות הקנים , הפרות השמנותלכן רואה פרעה את הפרות הרזות אוכלות את . כנזכר לעיל
בחברה שיש בה פערים כלכליים שהם מקור במיוחד תופעה זו מתקיימת . בולעות את השיבולים המלאות
כדי למנוע אבדן חיי  –בחלום ובמציאות קדמו שנות הָׂשבע לשנות הרָעב  אך, לסיכונים ולמהפכות חברתיות
  .שנים הרעותל רת תבואהיגאדם ולאפשר תכנון כלכלי וא

להביע נכונות מוחלטת מצד  -הסיבה להישנות החלום היא כדברי יוסף ו, פעמיים חלום פרעה נשנה      
. )לב:מא" (תֹוׂשֹעֲ ים לַ ִה לֹ-אֱ ר הָ הֵ מַ ְמ ּו, יםִה לֹ- אֱ ם הָ ִע ר מֵ בָ ּדָ ן הַ כֹונָ -יּכִ : "ה לקיום מהיר של פשר החלום"הקב

שנאמר , אף חלום שנשנה: יש אומרו ...חלומות מתקיימין שלשה): "ב"נה ע(מסכת ברכות בעל כך כתוב 
  . ")לב:מא' בר(' וגו 'ועל השנות החלום'

על פי המדרש גמל יוסף לאלה . הביא לעליית יוסף מעבדות למלכות, י יוסף"פתרון חלום פרעה ע      
  ):נח, מא' ג בר"מדה" (עבד עברי"שביזוהו כעבד וכינוהו 
צל פרעה והיו צועקין לפניו אמר להם לכו אל יוסף אמרו כבר הלכנו אצלו הלכו א... נתכנסו כל מצרים

  . את עצמכם לּווהיה מדבר עימנו דברים קשים ואמר מּו
וכשקם מלך . והם עצמם נהפכו לעבדי פרעה, בשנות הרעב נושלו המצרים מרכושם ואדמתם שניתנו למלכות

  .ישראל גמלו המצרים באותו מטבע של עבדות לבני, חדש על מצרים
החיים של מצרים ונחשב  הוא עורקשפרעה חלם שהפרות והשיבולים עולים ובאים מן היאור , כאמור      

המערבי של הקשת הפורייה העשירה במים ומרובה -הוא הקצה הדרומי) הנילוס(היאור . אלוה שלה
החידקל , רתאבל מתרחשת בה נדידת עמים לאזורים הפוריים של שטחי הפ. באוכלוסין ובפרי האדמה

וירידת יעקב ובניו , נדידת הלאומים גורמת שינויים דמוגרפיים בארץ הקולטת והפיכות שלטון. והנילוס
  .מצרימה מרמזת על אותם גלי הגירה מאזורי מסופוטמיה הצחיחים אל עברי הדלתא של הנילוס

ת ו אפהציו ומימיו לא מקורותיו הרחוקים הסתתמ. קדמה להכאת היאור, מכת הרעב המתוארת בפרשתנו      
  .לבד מהמכות המתוארות בספר שמות, על היאור שהמצרים סגדו לו' גם זו הייתה מכת ה. אדמת מצרים

  
  זכריה דורי
  דוקטורנט במחלקה לתולדות ישראל

 ש ישראל וגולדה קושיצקי"ע

                                                 
.)טי:איכה ב(" ָהֲעטּוִפים ְּבָרָעב״: מרשנא ,חורבן הביתבמדרש הגדול מצוין רעב בתקופת     2

   

המורשת אל , ותרמקוה אך יש רעב רוחני לשוב אל, יש שפע חומרי. ׳אתחלתא דגאולה׳ לימי, רומז לימינו חרוןהרעב הא   3
  . שורשי ישראלאל ו

  


