
 בס"ד

 לשכת רב הקמפוס                                 הפקולטה למדעי היהדות

 ד ף  ש ב ו ע י  
 ע"דתש ,פרשת שמות                                        מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות      

  8401 מספר                               ע"ש הלנה ופאול שולמן                                          

 
 

צּומשמעותו של הביטוי " רְׁ שְׁ  "ַויִּ
 יאיר ברקאי

 
ֵני" ָרֵאל ּובְׁ שְׁ צּו ָפרּו יִּ רְׁ שְׁ ּבּו ַויִּ רְׁ מּו ַויִּ אֹד ַוַיַעצְׁ מְׁ אֹד ּבִּ מָ  מְׁ  .ז(:א )שמ' "אָֹתם ָהָאֶרץ ֵלאַותִּ

 
צּו ָפרּו" בביטוי רואים ל"חז ומדרשי המפרשים כלל בדרך רְׁ שְׁ ּבּו ַויִּ רְׁ  1.טבעי בלתי ריבויל תיאור" ַויִּ

צּו"' 2:המדרש בעקבות, אתר על י"רש כפירוש רְׁ שְׁ אלא  ."אחד בכרס שהיש יולדות שהיו – 'ַויִּ
בדרך כלל הביטוי  3.על זה לתיאור ריבוי אנושיהמקרא משתמש בפובהם שמעטים המקומות ש

צּו"אבל  .ונקבה זכר דייל ע, הטבע בדרך התרבות עניינו" וירבו פרו" רְׁ שְׁ  יויבביטוי לר הוא "ַויִּ
התרבות של בעלי חיים השורצים על פני האדמה או במים, מכאן גם כ ,טבע האנושיל שמעל בדרך
 שרצים.  –שמם 

 דופי להטיל משמשה 4,כגון הביטוי "טובל ושרץ בידו" ,ע שלילילא זו אף זו, השרץ נושא מב
 מזכירה" שרץ" המילה. נקי אינו עצמו שהוא אף כפיים קיוןינ על לאחרים להטיף המתיימר באדם

 מניחים לושהכ, פליליות גם ואולי תיותאֵ  רותעבֵ  אוסף – "שרצים קופת" הצירוף את זה בהקשר
את האדם רה מזאת, השרץ מטמא יתֵ  5.לציבור במדויק םידועי אינם פרטיהן אך, עשה שהאדם

ָכל" :6במגע ואסור באכילה  .ֵיָאֵכל" לֹא הּוא ֶשֶקץ ָהָאֶרץ ַעל ַהשֵֹרץ ַהֶשֶרץ וְׁ

                                                           
  .ד"ר יאיר ברקאי הוא ראש המכללה האקדמית הדתית להוראה ע"ש הרא"מ ליפשיץ בירושלים 
סיכום הדברים ברוח זו נמצא במאמרו של א' ארנד: "ובני ישראל פרו וישרצו", דף שבועי של אוניברסיטת בר  1

 , תשנ"ח. 212אילן, גליון 
 .ה שמ', תנחומא 2
ַאֶתם"ק פעם אחת נוספת, לאחר המבול: הוא מופיע ר 3 רּו וְׁ בּו פְׁ צּו ּורְׁ רְׁ בּו ָבָאֶרץ שִּ . שם מובנו (ט:ז בר'" )ָבּה ּורְׁ

ךָ  ֲאֶשר ַהַחָיה ח:יז: "ָכל בוודאי חיובי בגלל הצורך לאכלס מחדש את תבל, כפי שמופיע גם בבר' תְׁ ָכל אִּ  ָּבָשר מִּ
ֵהָמה ָּבעֹוף ָכל ּוַבּבְׁ ֵצא הוצא ָהָאֶרץ ַעל ָהרֵֹמש ָהֶרֶמש ּובְׁ ָתךְׁ  ַהיְׁ צּו אִּ ָשרְׁ ָרבּו ּוָפרּו ָבָאֶרץ וְׁ ָהָאֶרץ". אמנם אין  ַעל וְׁ

מם בתיבה, אך גם אם נפרש שמדובר גם בנח  הכרח שהדברים מֻכוונים לנח ומשפחתו אלא לבעלי החיים שהיו עִּ
צר לאחר המבול כפי שרד"ק על אתר ומשפחתו, יש להבין את החריגות הלשונית בעטיו של המצב המיוחד שנו

מדגיש: "לפי שהיו מעטים היוצאים מן התיבה אמר האל שישרצו ויפרו לרוב", כלומר היה צורך לעולם בריבוי 
 מנת לאכלסו מחדש במהירות. -על טבעי על

 ימימ ובכל בשילוח טובל' אפי אחד של בידו שרץ היה אםא: ""פ תענית הביטוי מסתמך על הנאמר בתוספתא 4
 טז:עא. סאה". ובניסוח דומה בתענית בארבעים טבילה לו עלתה מידו שרץ השליך לעולם, טוהיר אינו בראשית

 ."מאחוריו לו תלויה שרצים של קופה כן אם אלא, הציבור על פרנס מעמידין אין: "כב:עב, יומא מסכת פי על 5
 ויק', יא:מא  6
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הנאצים  וןלה של ימי שלטהשימוש בילודת שרצים כלפי אנשים מזכיר לנו את התקופה האפֵ 
. להשמידו שיש אויב, אדם-כתת היהודי הצגת היה הנאצית בתעמולה בולט בגרמניה. מוטיב

 7.מידבקות למחלות המביא חיידק או עכבר – מזיקה כחיה היהודי הצגת היה החוזר המוטיב
 .בשואה היהודי העם השמדת לקראת הלבבות את הכשירה זו תעמולה

צּו"יתכן שאף בפסוקנו מתאר הביטוי י רְׁ שְׁ לריבוי הבלתי המצרים את היחס השלילי של  "ַויִּ
 בפרקנו: ב"י לפסוק כפירוש רש"י ,פס של בני ישראלנת

 אתם –"כן"  אומרת הקודש רוח א(:עומדרשו )סוטה יא. פרץ וכן רבה כן – ירבה כן
 .ירבה' 'כן אומר: ואני, ירבה' 'פן אומרים:

צּו"ערכי לביטוי -היחס הדו רְׁ שְׁ   8 גם במדרש: נרמז "ַויִּ
ָכל ַוָיָמת" ֵני" שמתו. פ"אע. (א:ו שמ') "ֶאָחיו-יֹוֵסף וְׁ צּו ּובְׁ רְׁ שְׁ ָרֵאל ָפרּו ַויִּ שְׁ  אמר(, א:ז שמ') "יִּ
ָמֵלא ָהָאֶרץ אָֹתם" שנאמר, שישים יולדת הייתה מישראל אחת כל יוחנן:' ר (, שם, שם) "ַותִּ

ָמֵלא ָהָאֶרץ אָֹתם' א:"ד. מצרים את מילאו יוחנן:' ר אמר  בתי שנתמלאו. 'ַותִּ
 שנאמר:, המטה מן לפרוש עליהם גזרו מיד, מהם קרקסיאות ובתי טרטיאות]=תיאטראות[

 '[.וגו] אותם' הארץ 'ותמלא
ומאידך גיסא מתוארת התוצאה השלילית שהריבוי  ,מחד גיסא מתואר הפן החיובי בריבוי הניסי

כריים וההתערות בתרבות הקלוקלת שרווחה בארץ. הדרשן משתמש במוסדות התרבות הנ – גרם
להתערות של בני ישראל  זיקהבתי התיאטראות והקרקסאות, ב – ץ ישראלבתקופתו באר ושרווח

סיפא של על הבתרבות המצרית, והוא תולה זאת בהתרבות הבלתי טבעית, אף כי הוא סומך דבריו 
ָמֵלא ָהָאֶרץ אָֹתם" –הפסוק  צּו"", והדברים נכונים אף לראשיתו: "ַותִּ רְׁ שְׁ  .ַויִּ

שעבוד הנורא מובא אף את הני ישראל במצרים גרם הרעיון שהריבוי הבלתי טבעי של ב
 במפרשים:

 בפרקנו בשולי דבריו: ש 'בפירושו לפסוק וכותב  2"אור החיים"
אבל לא היו משתעבדים בהם, ובמיתת כל הדור התחילו להשתעבד באמצעות קנאתם אשר 

 ראו הפלגת ריבויים של ישראל שנתמלאת ארץ מצרים בהם. 
צּו"עות השלילית בביטוי מדגיש את המשמ 11ספורנו רְׁ שְׁ : "ואחר שמתו כל שבעים הנפש נטו "ַויִּ

 11."לדרכי שרצים, ש'רצים לבאר שחת'
 : ח פרק אליעזר דרבי בפרקי הנאמר על פירושו ביסס שספורנו יתכןי

, כמים שנמשלו האומות על אלא, "המים ישרצו"' אמ בלבד המים על לא' אומ אליעזר' ר
ים ֶיֱהָמיּוןֲהמֹון ַעמִּ  הֹוי"' שנ ים ַכֲהמֹות ַימִּ  ביום המים ששרצו וכשם, יז:יב( )יש' 'וכו "ים ַרּבִּ

, להשחית אלו עם אלו ונלחמו החמישי בעולם להשריץ העולם אומות עתידין כך החמישי
תּו"' שנ ֻכתְׁ יר-גֹוי וְׁ עִּ יר ּבְׁ עִּ גֹוי וְׁ  ':שנ, ישראל ישועת? אחריו כתוב ומה, ב טו:ו(דבהי"" )ּבְׁ

ַא" ַאל ֶתםוְׁ קּו וְׁ זְׁ ֵדיֶכם-חִּ פּו יְׁ רְׁ  כשהם ברוכין הם הארץ על המהלכים הנהרות כל, ז()שם,  "יִּ
 ונארים רעים הם לים ירדו, לעולם הנאה מהן ויש, ומתוקים וטובים הארץ על מהלכין
 יוצרם בצל בטוחים כשישראל? לישראל דומים הם ולמה, לעולם הנאה בהם ואין ומרורים
 ובשבילן, לעולם הנאה מהם ויש, ומתוקים וטובים ברוכים הם ה"בה של רצונו ועושים
 ונארים רעים הם, הגוים בחקות ובטחו יוצרם מאחרי שסרו מישראל אנשים, עומד העולם

 .לעולם הנאה בהם ואין ,ומרודין
שלילית, שהרי  קונוטציהבני אדם הוא בעל  הנאמר על "להשריץ"פי מקור מדרשי זה, הפועל -על

להשחית". זיקת פירושו של ספורנו  אלו עם אלו "ונלחמו :התרבות למטרה שליליתהוא מתאר 
למקור זה היא בדימוי של ישראל לנהרות שכל זמן שהם זורמים על היבשה מימיהם מתוקים וניתן 
להשתמש בהם, אך כאשר הם נשפכים לים הם נעדרי שימוש. כך בני ישראל במצרים, בדור של 

 ".נשפכו לים"כנהרות הזורמים על היבשה, אך במות כל הדור ההוא ויוסף היו  "שבעים נפש"
 שרצים לדרכי "נטו ובלשונו של ספורנו: ",יםיהגו קותובח ובטחו יוצרם מאחרי שסרו" –והנמשל 

 .'שחת לבאר רצים'ש
                                                           

 ."הנצחי ודיהיה" בסרט העוסק "ויקיפדיה" אתרלדוגמה, ראו ב  7
 .ו סימן שמ', ]בובר[, תנחומא  8
ן משה בן חיים רבי   9 ּבְׁ  ֲעַטר, פרשן ומקובל בן המאה הי"ח. אִּ

נֹו, עובדיה רבי 11 פֹורְׁ  בן המאה הט"ז.  ,איטלקי-יהודי מקרא פרשן סְׁ
 עב.:פי ברכות כב-על 11



3 
 

על אתר: "אחרי שמת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא  12כלי יקרבעל בדרך דומה פירש 
 .עליהם, מאז נעשו שפלים כשרצים זוחלי עפר בעיני המצרים" הצדיקים שהיו מגינים

 
 :סיכום

צּו" בפסוק ביטוי לריבוי ניסי שעורר את קנאתם וחששם של המצרים  על רְׁ שְׁ פניו נראה הביטוי "ַויִּ
יושבי הארץ. אך בממד עומק פרשני נוסף ניתן להבחין בנימה שלילית בשימוש בביטוי זה, כפי 

 –שני היבטים בזה ביטוי  פרשהן בפרשני התורה לדורותיהם. אם כן, יש לשראינו הן במדרשים ו
דרדרות ייתכן שבא לתאר את מחשבת המצרים או לרמוז על היחיובי שלו והן בפן השלילי, ש

13אמונית של בני ישראל במצרים.-מוסרית
 

                                                           
 .הי"ז פרשן המקרא, בן המאה מלונטשיץ, אפרים שלמה רבי 12
    וביוםכח: " פרק ,אליעזר דרבי פרקימדרש מעיד כי בני ישראל לא מלו עצמם בהיותם במצרים: לדוגמה, ה 13

   מילה ברית דם לוקחין ישראל והיו, היו' מולים 'כי' שנ, גדול ועד מקטון העם כל נמולו ממצרים ישראל שיצאו 
   ואראך עליך 'ואעבור 'שנ, ישראל על רחמים ונתמלא פסח ודם מילה ברית דם בתיהם משקוף על ונותנין 
 פסח". ודם מילה ברית דם דמים: בשני, 'בדמיך' אלא כתיב לא בדמך, בדמיך' מתבוססת 


