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  משמעות המראה החיצוני של דמויות במקרא
  

בסיפורת . ואופיו שונה מן המצוי בסוגי ספרות אחרים, דמויות במקרא מצומצם לש תיאורההיקף 
של הדמות ופעמים רבות אף  דיוקןשל התקופה המודרנית תיאורי דמויות באים לתת לקורא 

קשר מטונימי בין הופעתה החיצונית של דמות לתכונותיה מצוי . נושאים משמעות מאפיינת
שדגל בקיומו של , הוא עוצב והושפע בין השאר מהפיזיונומיה של לאוואטר. בסיפורת המודרנית

  . יחס בין תווי פניו של אדם לאופיו
שהרי תיאורי , אפשר לקורא לדמיין את הדמותאבל תיאורי הדמויות במקרא אין מטרתם ל

תיאורים חיצוניים במקרא באים בעיקר . דמויות במקרא מוגבלים מאוד ברמת הפירוט שלהם
. הסיפור המקראי איננו רואה קשר ישיר בין מראה הדמות לאופייה, יתר על כן. לצורכי העלילה

אין זה נכון לומר שהמקרא , אופיגם אם באופן כללי אין קשר בסיפור המקראי בין מראה ל ,ברם
  . הדמות של היאופילעולם אינו משתמש בתיאור מראה חיצוני לעיצוב 

שעירותו של עָׂשו . דוגמה לחריגה מן הכלל היא תיאור המראה החיצוני של יעקב ועָׂשו      
ההנגדה עם ). כה:הכ" (ָערָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני ֻּכּלֹו ְּכַאֶּדֶרת ֵׂש  ַוֵּיֵצא: "בעת לידתובפרשתנו מתאורת 

רבקה להשגת הברכה  ה שלמראהו החלק של יעקב מובאת על ידי יעקב עצמו בתגובה לתכנית
ניסוח הפסוק מעמיד את ). יא:כה" (ֵהן ֵעָׂשו ָאִחי ִאיׁש ָׂשִער ְוָאנִֹכי ִאיׁש ָחָלק: "על ידי יעקב, מיצחק

להבנת  –חשובים לצורכי העלילה  תיאורי השעירות והחלקות בוודאי. שני האחים זה כנגד זה
חששו של יעקב מביצוע תכנית אמו ולהבנת הצלחת המזימה באמצעות פתרון עורות גדיי העזים 

התיאור החיצוני של האחים תורם גם לעיצוב , ברם לדעתי. המונחים על ידיו ועל צווארו של יעקב
. םאישיות באפיון מנוגדהו השונאת המשקף של האחים המראה החיצוני . הדמויות והנגדת אופיין

  . איש השדה, של הצייד ו רומזת לפראותו ולעצמתו הפיזיתשעירותו של עָׂש 
, איש השדה, עָׂשו. אפשר למצוא מקבילה לתיאור מעצב זה של עָׂשו בספרות המזרח הקדום

י תיאורו של אנקידו המכוסה ֵׂשער מֻלווה בתיאור. פרא האדם מעלילות גילגמש, מזכיר את אנקידו
  : פראותו והיעדר תרבותו

  ,תלתלי רעמתו שופעים כמו שבלי קמה, מגדל רעמה כמו אשה, מכסה שער כל בשרו
  .לבש לבוש כמו חיה, )נושבת(לא ידע בן אנוש או ארץ 

  1.עם העדרים במים ייטיב לבו, עם הבהמה יתרוצץ על שקת, הלא עם הצביות יאכל עשב
כך , שעירותו הרבה של אנקידו המסמלת את פראותו כמו. תרבותי-אנקידו מסמל את האדם הטרום

אנקידו הפרא נוצר כמשקל נגד . מסמלת פראות והיעדר תרבות ,שעירותו של עָׂשו המשולה לאדרת
ההנגדה בין גילגמש  3".גלגמש] יושב[ובלב העיר " 2,"הרועה אשר לארך הנוה"לגילגמש 

איש הציד , בין עָׂשו השעיר והפראהמתורבת לאנקידו הפרא מקבילה בצדדים מסוימים להנגדה 
                                                 

  . 189-190' עמ, 1996תל אביב , חוקים ההםבימים הר, קליין' שפרה וי' תרגומם של ש   1
  .87, 71שורות  189, 188' עמ, שם   2
  .134שורה , 191' עמ, שם   3



 

גם  מראהו החלק של יעקב רומז. יושב אוהלים ועוסק ברעיית צאןה, ובין יעקב החלק, ואיש השדה
משמש במקרא בעיקר בהשאלה לתיאור " חלק"אכן התואר  .לתחכומו ואולי אף לערמומיותו

   1.דיבור מתוחכם ומטעה
, עיסוק, אופי, מראה חיצוני: ם של שני האחיםההנגדה בין עָׂשו ליעקב מקיפה את כלל תיאור

המטרה העיקרית של ההנגדה היא לנמק מדוע עָׂשו הבכור אינו ראוי . דיבורים ומחשבות, מעשים
עָׂשו הוא דמות אימפולסיבית החי חיי שעה ומוכן למכור את . ואילו יעקב הצעיר זוכה בה, לברכה

עָׂשו השעיר חי על חרבו חיי פרא בשדה . רגעיתאת עתידו עבור הנאה ; בכורתו עבור נזיד עדשים
מורכבות , מאופיין בתחכום, יושב האוהלים, אבל יעקב החלק. ללא פיתוח חיי תרבות מעמיקים

בהנגדה זו . וחשיבה ארוכת טווח המסוגלת לפתח תרבות מעמיקה ולהמשיך את מורשת אברהם
לא  ,לא כמקובל בסיפור המקראיש ,תיאורי המראה של הבנים תורמים להנגדה ביניהם ומספקים

  .רק מידע נחוץ להמשך העלילה אלא גם מרכיב חשוב בתיאור אופיין של הדמויות
עוד דוגמה לתיאור מראה חיצוני של דמויות התורם להנגדתן מוצאים בתיאורן של רחל 

תיאור בנות לבן מספק ). יז:כט' בר" (ּתַֹאר ִויַפת ַמְרֶאה-ֵלָאה ַרּכֹות ְוָרֵחל ָהְיָתה ְיַפת ְוֵעיֵני: "ולאה
, מצד אחד. מידע נחוץ להבנת המשך העלילה ומנמק את העדפתו של יעקב את רחל על פני לאה

כשהוא פוגש בה על יד , יופייה הבולט של רחל מעורר אצל יעקב אהבה אליה ממבט ראשון
עקב אינו מצד אחר י. ויוצר אצלו את התחושה ששבע שנות עבודה עבורה הן כימים אחדים, הבאר

יעקב אינו מפגין אהבה ללאה גם לאחר . והוא מאוכזב כשהיא ניתנת לו במקום רחל, חפץ בלאה
השתלשלות העלילה ויחסי יעקב עם שתי נשותיו נובעים בין השאר  2.שהיא יולדת לו בנים

  . מהמראה החיצוני של רחל ולאה
יאור כל אישה מטרת נתינת התשתית האינפורמטיבית להמשך העלילה אינה מושגת בת

ולדעת , תיאורי רחל ולאה מובאים בפסוקים צמודים זה אחר זה. לעצמה אלא בהנגדת התיאורים
משמעות  3.ו הניגוד"ו החיבור אלא וי"ו הבאה לפני תיאורה של רחל איננה וי"האות וי, רבים

השונות  והדעות השונות והמנוגדות קשורות למשמעויות, אינה ודאית" ַרּכֹות"תיאור עיני לאה כ
ורואים  4במשמעות של חולשה" רכות"יש שפירשו את המילה . במקרא" ךרַ "שנושאת המילה 

במשמעות של " רכות"אבל יש שפירשו  5.בתיאור לאה תיאור שלילי המעיד על חולשת ראייתה
" ַרּכֹות"כאן נבקש להציע שהמילה  7.וסבורים שהתיאור משבח את יופי עיניה של לאה 6תעדינֹו

, שלא כעיני רחל ועיניהם של רוב תושבי האזור, )אולי כחול(לצבע עיני לאה שהיו בהירות מכוונת 
אך איננה מכוונת ליכולת " חלשות"אכן מתפרשת כ" רכות"לפי פירוש זה המילה . שהיו כהות

ברם גם לפי  8.וייתכן שהיא מעידה על יפי עיניה של לאה, ולָעצמת הראייה אלא לצבע העיניים
מת תיאורי רחל ולאה עדיין ניגודית ומדגישה את יתרון יופייה של רחל על פני לאה פירוש זה מג

  9.למעט עיניה ,שלא הצטיינה ביופי
, הנגדת המראה של יעקב ועשו והנגדת המראה של רחל ולאה –שתי הדוגמאות שנידונו לעיל 

תחרות בין מכנה משותף נוסף לשתי הדוגמאות הוא שבשתיהן יש מתח ו. עוסקות בתיאור אחים
. ברכה ורחל ולאה מתחרות על לבו של יעקב- יעקב ועשו מתחרים על הבכורה: אחיות\האחים

                                                 
הגדרה , Iחלק ערך  ,310' עמ, מילון מקראי ,קדרי ראו. ה:כט 'מש –וכפועל , ד-ג:יב' תה; כח:כו' מש ,למשל   1

  . 1-2הגדרות , .adjערך חלק , 325' עמ, לקסיקון ,דרייבר ובריגס, בראון ;1-2הגדרות , ערך ָחָלק, 311' עמ; 2
  ).לד -לב:ל' בר(ביטוי לכך בשמות שנותנת לאה לילדים שנולדים לה  ראו   2
במחקרו על מביא אנדרסן . butלה יבמ, ו במשמעות ניגודית"רוב התרגומים המודרניים מתרגמים את האות וי  3 

 Anderson F.L., The ראו. למשפט ניגודיחל ולאה כדוגמה המשפט במקרא את הפסוק המתאר את ר
Sentence in Biblical Hebrew, The Hague 1974, p. 151- 152.   

  .ח:כ' דב ;יג:לג' בר :מתפרשת במשמעות של חולשה ראו" רך" להיבהן המשדוגמאות עוד    4
  תרגום , צפור 'הערתו המעניינת של מראו את ו, 'חלשות'גם תרגום השבעים מתרגם . טז, בראשית רבה ע   5

  . 350' עמ ,ו"רמת גן תשס, השבעים לספר בראשית
  .א:מז 'יש; נו:כח' דב: ת ראועדינּו במשמעות של "רך"לה יהמ לפירושדוגמאות עוד    6
  .תרגום אונקלוס ,למשל  7
  ).יז:בראשית יטל ופירושב" (ועינים שחורות אינן רכות כלבנות"ם באמרו "כוונת הרשב אתשמא ז   8
 והשם לאה שמשמעות. ןיההנגדת שמותלגם מצטרפת שמגמת הנגדת המראה החיצוני של רחל ולאה  תכןיי 9

מאוד זה  שתי הבהמות מעוררות דימויים שונים. ניגוד לשם רחל הוא) 235' עמ, IIבראשית , וונהם אור( 'פרה'
ְּכֵעֶדר ָהְרֵחִלים  ִיךְ ִׁשּנַ ": יניה של הרעיה מדמה אותה לרחלפי שולשבח את י הרוצהמחבר שיר השירים . מזה

ו בכנותואילו הנביא עמוס מגנה את נשות שומרון  ,)ו:ו" (ְוַׁשֻּכָלה ֵאין ָּבֶהםָהַרְחָצה ֶׁשֻּכָּלם ַמְתִאימֹות -ֶׁשָעלּו ִמן
  ).א:ד" (ַהָּבָׁשן ָּפרֹות"ן אות



 

הנגדת המראה של הדמויות תורמת אפוא גם להגברת המתח וחידוד ההבדלים בין האחים 
  . המתחרים

  צבי שמעון
  ביהדות ללימודי יסודהמרכז 


