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  "עבד עברי" דוגמה מסוגיית -פרשנות המקרא על דרך הפשט 

  
מיעוטן מצוות המופיעות במקומנו  – הבולטת באופייה ההלכתי והמשופעת במצוות רבות ,"ראה"פרשת השבוע 

כדוגמת סוגיית (ורובן כאלה שכבר הופיעו באחד החומשים הקודמים וחזרו ונשנו כאן ) למשל, שמיטת כספים(לראשונה 
  .שני היבטיםמ" פשט" יש בה כדי לספק הזדמנות נאותה לעיון במושג ה–) שבה נתמקד להלן, "עבד עברי"

  ויש אומרים-  בפרשנות המקרא המסורתיתפי הפשט היא אחת הדרכים המקובלות-פרשנות המקרא על, כידוע
 כבר מצויים" דרש"ו" פשט"ביטויים הנגזרים מ. למשל,  דרך הדרשכמו, אחרותבצד דרכי הפירוש ה -  שבהןהמועדפת
 כתובות ,פשטו של הכתוב" (=פשטיה דקרא ";)ועוד, א"שבת סג ע" (אין מקרא יוצא מידי פשוטו"כגון , ל"בספרות חז

ובפרשנות המקרא היהודית , )ב" סנהדרין ק ע, אם מהדרש...אם מפשטו" (=אי מדרשא... אי מפשטיה ";)ועוד, ב"קיא ע
  1.מעומתות זו עם זו, כאפיון של דרכים מתודולוגיות" ְדרש"ו" ְּפשט"בימי הביניים נשתרשו המונחים 

אך הקורא הנבון לא יסתפק בהכללה , הדרך הפשוטה והישרה: באופן כללי ברור לכול שדרך הפשט כשמה כן היא
  . אם ניתן לאפיין את הפשט באמצעות קריטריונים בני מדידהודאי בווישאל , פשטנית זו

, מבנהו התחבירי, ביאור הכתוב על פי לשונו: " יפה במחקר היא משל שרה קמיןהשהתקבל" פשט"אחת ההגדרות ל
שט הוא פירוש על דרך פ: לשון אחר. תוך יחסי גומלין בין מרכיבים אלה, סוגו הספרותי ומבנהו הספרותי, הקשרו הענייני

 לכה בהגדרה זו ה2".פי השלמות-פירוש המתחשב בכל היסודות הלשוניים בהתרכבותם ומקנה לכל אחד מהם מובן על
. ב"כגון מעורבות הפרשן וכיו,  ללא התחשבות בקריטריונים אחרים,קמין בעקבות אלה שקשרו את הפשט לטקסט לבדו

 אל  של הפירוש הקשרמרכיבי את פירטההיא ;  גרידאי בהגדרת הפשט כפירוש דקדוקי או פילולוגלא הסתפקהקמין 
, )מעמד המילים בפסוק(תחביר , ) כוונתה לדקדוק ההגה והצורות ולמילון של התיבה הבודדת כינראה(לשון : הטקסט

הסוג , )לפרשה, או שמא לסיפור כולו,  כנראה לפסקה-היחס לתוכן הטקסט במסגרת הרחבה יותר (ההקשר הענייני 
שימוש באמצעים ספרותיים שונים (והמבנה הספרותי ) כלומר טקסט נרטיבי או טקסט לגלי, יפור או הלכהס(הספרותי 

אמור " טוב"האם אכן כל פשט ? יומרנית מדיי,  מדיימקיפההגדרה זו אין אך האם ). למשל, כמו דימויים או תקבולות
 אפואומהו ,  את ההקשר-ולעתים , המילהפשט מעדיף את הצורה ואת ההרי לעתים ו? להכיל את כל המרכיבים הללו

 גם היא עיון טעונה התוכניהקשר  הלע את הפירוש המבססתההגדרה ; זאת ועוד? הפשט האולטימטיבי מבין שניהם
כלל  ,למשל, כמו( ההקשר הרחב יותר פי- על ואילו,ההקשר המיידיפי -מתבקש פשט מסוים עלשכן לעתים , וחידוד

מהו היקף הקונטקסט ויש לשאול ,  פשט אחרמתבקש) ך כולו" בספר כולו או אף בתנההיקרויות של סוגיה מסוימת
  .שאלות אלו צריכות עדיין פיתוח וליבון? האופטימלי לעניין זה

 3.נדגים את הנקודות שהעלינו כפי שהן באות לביטוי בסוגיית עבד עברי הנשנית בפרשתנו

 
דרכים אחרות בפרשנות היהודית ". ואין זה פשט רק דרש: "ט:הפירוש לעמוס א, י אברהם אבן עזרא למשל אצל רבורא  1

: א"ע, רב, פרשת בלק, )במדבר(כרך ג ,  זהרורא: מונחיהן נטועים בספרות הקבלה, "סוד"ודרך ה" רמז" דרך ה–הביניימית 
" ס"פרד"הנוטריקון ". )סודות סתומים(רזין סתימין , )סודות נסתרים(רזין טמירין , ...רמז, דרשא, )פשט הכתוב(פשטא דקרא 

 שער ,ספר הגלגולים,   בא אצל המקובל רבי חיים ויטל-סוד , דרש, רמז,  פשט–כמאגד ארבע דרכים בפרשנות המקרא 
ה פשט צריך שיעסוק בתור: "טו,  עמוד התורה,ספר אור הישר, וכן אצל רבי מאיר בן יהודה ליב פופרש, הקדמה יא, הגלגולים

  ".ס"רמז דרוש סוד סימנו פרד
 .14' עמ, ו" תשמירושלים,  פשוטו של מקרא ומדרשו של מקרא-י "רש, קמין' ש   2 

  

,  "אבחנות אחדות לאור תיאוריות בלשניות בנות זמננו: 'פשט'פרשנות המקרא על דרך ה", פ"ר חרל"למאמר השלם ראו ל  3 
  .152 - 133' עמ, )ו"תשס (10 עיון ומעש, חקר: אוריינות –סקריפט 



  

                                                

  פשט לקסיקלי מול פשט הקשרי
דיני עבד עברי . הבאה בהקשר לדיני עבד עברי" עולם" המילה ין שני סוגי הפשט תספק לנודוגמה לסתירה אפשרית ב

 נובפרשתו) מב-לט:כה ( בויקראבהרפרשת ב, )ו-ב:כא(בספר שמות  בפרשת משפטים ש:באים בתורה בשלושה מקומות
בויקרא נאמר ; )ו:כא" (לםועבדו לעֹ "-ודינו , נרצע, בשמות נאמר שעבד עברי המסרב לצאת בשנת השבע). יח-יב:טו(

, שגם בו מדובר על העבד הנרצע, ובדברים; )מ:כה" (בל יעבֹד עמךעד שנת היֹ: "שתקופת העבדות תמה בשנת היובל
ם "ואכן כך פירש רשב" (לכל ימי חייו"הוא במשמע " לםלעֹ"הפשט הלקסיקלי של ). יז:טו" (לםוהיה לך עבד עֹ: "כתוב
ומצד , פשוטו כמשמעו, מצד אחד הנרצע הוא עבד עולם: לי נראה שיש כאן סתירהכל- אך במבט הקשרי,)ו: כא'שמב

לכן  .ונראה שאין רציעה מועילה לבטל את דין השחרור ביובל, )שם, על פי ויקרא(הרי עבד יוצא לחופשי ביובל , שני
אך לא במשמע הפשוט ,  עד שנת היובל- )ו, כא, משפטים, מכילתא" (אין עולם אלא עולמו של יובל: "פירשו חכמים
  . והמוכר לנו

פירוש המצמצם את ,  ייתכן שזהו הפשט ההקשרי,אך מאידך גיסא. ייתכן? ם זה הוא דרש זה של חכמיהאם פירוש      
ומיישב את  ,בשנת היובללחופשי  יוצא ,גם הנרצע, שלפיו כל עבד, כדי להתחשב בהקשר הכללי" עולם"משמעות 

 ,ידענו כי מלת לעולם בלשון הקודש הוא זמן): "שם(אברהם אבן עזרא רבי וכך כתב . יםהסתירה לכאורה שבין שני הדינ
ועבדו 'וכן ,  עד זמן שיהיה גדול- )כב:א א"ושמ ('וישב שם עד עולם',  זמנים- )י: א'קה ('כבר היה לעולמים'כמו 
את דעתו שמה ע "ראבמגלה ) מא:כה( בפירושו לויקרא ."שאין זמן מועדי ישראל ארוך ממנו, לזמנו של יובל, 'לעולם

 חכמים ועבדו לעולם )שפירשו(זה שהעתיקו : "כפי שביארנו,  הסתירה העולה מויקראהיאשהניע את החכמים לפרש כך 
והפרשן , שלא כפשוטו" עולם"פירשו , השומרים בקנאות על דרך הפשט בהבנת הכתוב, קראיםפרשנים ואכן גם ". )יובל(

מחיל פרשנות זו אף על היקרויות נוספות של מילה , "כתר תורה"בפירושו , )14-המאה ה(הו ביזנטי אהרן בן אלי-הקראי
" כי זמני ישראל עד היובל: "ומנמק, "'עולם- שם עד)הילד שמואל(וישב 'כמו ...  עד היובל-ועבדו לעולם : "ך"זו בתנ

  .כשידו על העליונה) זמנו של יובל = עולם(במקרה זה יצא הפשט ההקשרי ש אנו רואים אפוא). ו: כא'שמפירושו ל(
  אחדותית לעומת פרשנות העניין-פרשנות מקראית

בלשנים בני זמננו .  מושג זהשהוא בעצם חלק מהגדרתו של , נוגעת להיקף הקונטקסטלעילהשאלה השנייה שהצגנו 
משמש עתה , וכלומר לפניו או לאחרי,  הטקסטcon)(= עם מה שנכתבשבמקורו ציין את , contextהראו שהמושג 

מקיף לא רק את הכתובים מכלול זה  4.והוא מציין למעשה את המכלול שבתוכו נמצא הטקסט, במשמע רחב יותר
- כבעקבות חוקרים שאפיינו את הקונטקסט . כל הסביבה שבחיקה שוכן הטקסטאת  אלא ,הסמוכים לטקסט המתפרש

context of situation , את האלידיי טבע , הנסיבות שבהן נכתב או נאמרשל הטקסט אלההקשר  שהרחיבו אתכלומר 
והוא מתייחס לקשר בין הטקסט ובין העולם שהטקסט , זהו ההקשר במובנו הרחב ביותר. context in cultureהמושג 

   .אמור לייצגו
של ביטוי שהרי יכול הפרשן להתייחס להשתמעויות , מובן שגם בפרשנות המקרא מרכיב זה הוא בעל משמעות

ונקודת , ך כולו"או אף התנ, קבוצת ספרים,  הספר- היחידה הרחבה יותר -הסיפור או ,  הפרשה-גלים רבים בתוך מע
הדבר בולט במיוחד כאשר סיפור מסוים או צו הלכתי . ההתייחסות שלו להיקף הקונטקסט עשויה להשפיע על פרשנותו

 או ,עניין לגופומופע של ה כל  הואטקסט שלותחום הקונאם והפרשן נדרש להכריע , ך"כלשהו מופיע מספר פעמים בתנ
  ".עבד עברי"עיון בפרשת בנדגים נושא זה גם . ורהכל רחבי התב הנוגעים בעניין כל האזכורים

 של העבד את ההיבטים המשפחתיים,  היציאה בשנה השביעיתכוללים את) שם(שמות  דיני עבד עברי בספר 
 של עבד שאינו רוצה לצאת את החובה לרצוע את אוזנוחת העבד וכן  האדון למשפשל יו חובותאת, )האישה והילדים(

ימוך -וכי: "מקדימה התורה את נסיבות השעבוד) שם(בויקרא . נסיבות השעבוד אינן מוזכרות;  שנים לעבדותששבתום 
ובד עד בהמשך נאמר שעבד עברי עו ,העבד נמכר לעבדות מחמת דחקות ועוניאנו למדים שכלומר , "אחיך עמך ונמכר לך

 תכלומר נזכר, "העבריה"נוספת גם " אחיך העברי"אך ל, נסיבות השעבוד אינן נזכרות, כמו בשמות, )שם(בדברים . היובל
לנסיבות .  מענק בשעת השחרורמתן: ונוסף דין חדש, דין הרציעה, וכן נזכר דין השחרור בשנה השביעית,  שפחהגם

אין לו ונמכר - אם,שלם ישלם: "דין כדי לשלם עבור גנבתו הידי ביתנמכר בשעבד ה השעבוד הנזכרות בויקרא נוסף כאן
  ).ב: כב'שמ" (בגנבתו

עבד ל בויקרא ואת הדינים,  בית דיןידי- בשמות ובדברים לעבד שנמכר בגנבתו עלייחסו את דיני עבד עבריחכמים 
אם אינו .  שש שנים מהמכירהיוצא לחופשי לאחר, נמכר בגנבתוזה ש, העבד מהסוג הראשון. שמוכר עצמו מחמת עוניו

פי -על( לו מענק ניתןוביציאתו , )לפי חכמים יוצא בשנת היובל( עבד עולם הוא נעשה, רוצעים את אוזנורוצה לצאת 
אינו נרצע ואינו מקבל מענק בשעת , העבד שמכר עצמו מחמת עוניו אינו יוצא לאחר שש שנים, לעומתו). הכתוב בדברים

למשל הדעה במכילתא (שאינן עושות חלוקה זו ) מיעוטבאמנם שהן (ל יש דעות "ה בקרב חזוהנ. בשנת היובל, השחרור
לפי ). ב"קידושין יד ע, בבבלי] אליעזר: או לפי גרסה אחרת[ודעת רבי אלעזר ] 29-25שורות , כא, משפטים[י "דרשב

שכתב ,  גם רב סעדיה גאוןפירשכך .  גם המוכר עצמו מחמת עוניו יוצא בשש- בניגוד לדעת חכמים - שיטת רבי אלעזר
 יותר יעבודובשני האופנים לא , ידי בית דין-כולל גם את מכירת עצמו בגלל דוחקו וגם מכירתו על' וכו" כי תקנה"ש

 שראה את כל ,)א, שמות מ, המבחר ספר(כמו אהרן בן יוסף מביזנטיון ,  כך פירשו גם הפרשנים הקראים5.משש שנים
 לחופשי דין היציאה: כל מקור תורם את חלקו להלכה, לפי פרשנויות אלה. הלכתית אחתהפרשות בנושא זה כיחידה 

" ועבדו לעלם" מדברים והפרשנות של -ההענקה ,  משמות ומדברים-הרציעה , לאחר שש שנים נלמד משמות ומדברים
  .  מויקרא-במשמע עד היובל 

 
 M. A. K. Halliday and R. Hasan, Language, context and text: aspects of language in            :ראו   4 

a social-semiotic perspective, Oxford 1990 ,5' עמ.   
  .תרגומו אינו לפי ההלכה וברור שפירושו בקח'  עמ- תרגום עברי , שיח'  עמ- מקור ערבי ,ח"תשנ, פי רצהבי-על   5



  

שכן היא אינה צמודה למשמע של , "דרש"נת אחדותית זו היא בבחי-במובן מסוים אפשר לומר שפרשנות מקראית
מזווית , לעומת זאת. המקומות יחדיו של הטקסט בכל  העולה מהמשמעותאלא מעוניינת יותר במובן,  בכל מקוםהטקסט

דברי תורה עניים במקום "בבחינת , ראייה אחרת אפשר לומר שדווקא הגישה הרואה את המקרא כטקסט הרמוני ואחדותי
נאמנה  -והמרחיבה את הקונטקסט לכלל התורה כולה  , )ה"ג ה"ראש השנה פ, ירושלמי" (ם אחראחד ועשירים במקו

  .יותר לפשט
עדיין נדרשים בירורים אחדים הקשורים בהגדרת מתודה זו ובדרכי  עולה שזומוגבלת מהצגה נדמה שאף ,       לסיכום
נאמר .  משמעותיים למדיי במהותשהם, ה של קמיןכמתבקש מעיון זה נציע הכנסת שינויים קלים בניסוח הגדרת .יישומה

ההקשר , הדקדוק התחבירי, הדקדוק הצורני:  מאלהאחד או יותרפי לשונו מאספקט -הפשט הוא ביאור הכתוב על: כך
לאור הגדרה זו יובן שאין בהכרח ). תחומי השיח(הסוג הספרותי או המבנה הספרותי , )הנסיבה הפרגמטית(הענייני 

אלא שפירוש על דרך הפשט הוא באופיו פירוש הנשען על , רשנות הלקסיקלית ובין הפרשנות ההקשריתתאימות בין הפ
הרואות את הטקסט כולו , בהתאם לתפיסות המקובלות היום בבלשנות, הרצף שבין דקדוק הצורה ובין דקדוק הטקסט

כפי , ת היקף הקונטקסט מהווהגם שאל. כיחידה דקדוקית הממוינת מבחינת נושאי העיסוק לענפים שונים בבלשנות
  . מרכיב חשוב בתפיסה הפרשנית של פשט המקראות, שהראינו

פי ההגדרה -על, דקדוקי הפשט הוא הפירוש היותר, "דרש"כגון דרך ה, לעומת דרכים אחרות בפרשנות, מכל מקום
   .המקובלת כיום" דקדוק"הרחבה ביותר של 

  
  פ"ר לובה חרל"ד

  ירושלים
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