
תקגל3בראשית

 נהג'.לת
 7~~ך:ייי י"

 עשו והנה וירא עיניו יעקב וייצא (!-ג. הפסוקים לג,פרק
 על-לאה את-הילדים ויתץ איש, מאדת ארבע ועמובא

 ואת- את-השפחות וישם השטחות. וצוני ועלועל-רחל
 ואת"רחל אחרנים וילדיה ואת-לאה ראשנה,ילדיהן

 ארצה וישתחז לפניהם, עכר והוא אחרנים.ואונ-יוסף
 עד-אחיו. עד-גשתו פעמיםשבע

 מונע איננו הלילי, במאבק הנצחון ידי על ליעקב לו שבאהבטחון
 ברם, ח. לב, למעלה כמו ץ, ח י 1 - שונים. זהירות באמצעי לנקוטממנו

 בבני מדובר שכאן בעוד בלבד, וברכושו עמו אשר בעם מדוברלמעלה
 הבין אף והוא עמהם, יחד להיתאר, יעקב בשביל היה מאליו מובלביתו.
 באופן ביתו בני את ערך והנה שלו. מחנהו את בראשונה יתקיף עשוכי



 לגבראשיתתקד

 תאוות תבוא שמא פהוקן האהובים מאחורי האהובים "הע שתמידכזה
 השאר. על יחוס והוא אחדים, קרבנות ידי על סיפוקה על עשו שלהנקם
 המהנה חלוקת אף ועל בנוסף זה מחנה לחלק צריך היה שכך,ומכיווז
 זו - "השתחואה וישתחר - למעלהג(. מדובר שעליהלשנים
 שבה  עמוקה כקידה לפרשה גם ייתכן אך 2(, ורגלים" יריםפ"12ט
 כ, א' שמואל השווה ; ורגלים ידים פישוט חיך להשטתת לרצוןרומזים

 השתחועת אלה היו 4( רבה במדרש אחת  דעה ולפי יונתו תרגום לפי 8(.מא
 ה'. אל תפילהשל

 צוארו על ויפל ויהבקהו לקראהו קרגו וירץ ד.פסוק
 ריבכםוהנקהה

 6( המדרש לפי מתפרשות "וישקהו", שעל הנקודות . ו ה ק ש י1

 לבו... בכל ונשקו סועה באותה רחמיו שנגמרו ,~מלמד דרכים.בשתי
 כס ומו, יד מה, שלהלן מכיוון לנשכו". אלא לנשקו בא שלאמלמד
 יד--סו, ממם, שמשתמע ומכיוון צואר, על נפילה אחרי בכיהבאה

 הרי צואר, על נפילה מאשר לבביות של פחותה דרגה מבטאתשנשיקה
 כן ואחרי צוארו" על "ויפול )תחילה כאן שבא כפי הפעולותסדר

 פי על אם כי טבעי רגש מתוך לא  עיפשו העובדה אלא, תמוה."והוקהו"(
 זיבלתי הסדר את המסבירה היא שנהג, כפי נהג האלהיתההשגתה
 "וישקהו" המלה ניקוד ידי על המסורה בעלי בקשו דוקא ואולירגיל.

 באה היא כאשר כמיותרת, שנראית זו מלה של אמיתותה אתלהדגיש

 אמיתית(. כלא להתפרש עלולה כך )ובהוום צוארו" על ,קיפלאחרי

 שעושה כפי ח, מלב, אחר למחבר פסוקנו ליחס עבי כל איפרו ואעי(
 בביתור. 1 נ ב 1 ד ש " ר של פירושו עוד והשפה ן. ז 1 א ה ל 1ו

 ע"ב. לד, ברכות*(
 ש. צ י ל ד*(
 )הר'(. יא עת, פרשה יפתק, בר הניבא ר'*(

 )המי(. יב שם, שם,"



תקה לגבראשית

plD9.ואת-הילרים את-תנשים וירא אתשעיניו האצא ה 
 אלהים אשר"חגן הילרים האמר לך, מיגאלהויאמר

חתשעבדך.

 - התשובה ומן אליך. אלה של יחסם מהו כלומר ד, ל ה ל א * ימ
 אלה.- ילדים של אמהותיהם הו שהנשים נשמע מאליו וגו',הילדים

- 8(. כב כא, שופטים כמו חינם, מתנת של במובןאשר-חנן  
 כפולה. ביחסת-את את-עבדך,הילדים...

 דר12צר2חוין. דלייהן הנה הוצ8חווע ד1?ג,צן ו-ז.הפסוקים
 ורחל יוקף נגש ואחר ה"צתחוק וילדיה גם-לאהדר2ג,ט

הנשתחוו.

 מכעון ן. י ו ח ת ש ת 1 - א. יג, לעיל השדות ; הגוף כעזי ה, נה
 לאה בני בין ואילו הנקבה. צורת כאן  באה היו, קטנים עודשהילדים

 ף ס 1 י - ,יישתחור'. - זכר לשון לגביהם בא כן ועל גדולים, כברהיו
 7(, למעלה "אבל האשה, לשני האיש את להזכיר היא הדרך ל. ח ר1

 שכאן ומכיוון 8(. ויוסף" רחל כן כמו אמר וילדיה, לאה שאמרמחוך
 זכר. בלשון בא שהפועל הרי ראשון, ובתור בשמו יוסףמוזכר

 פגשתק אשר הזה כלחהמחנה לך מי 51אמר ח.פסוק
 אף3ה בעיני לטצאשחןויאמר

 כבר אשר האנשים על בעיקר הושב שעשו משום מה, במקום י,מ

 ראב"ע.ש
. נ פסוקי(



 לגבראשיתתקו

 כן פי על ואף 9(. העדרים של יעודם את יעקב, של בשליחותוהודיעוהו,
 את לקבל סירובו את לקשור שיוכל כדי עליהם, תחילה עשושואל

 שכבר מכיון ויעקב, ן. ח - א מצ ל - זה לשאלתו יעקב תשובתאל הדורי
 בקביעת מסתפק לו, דורון הם שהעדרים שליחיו, באמצעות לעשו לוהודיע
 זה. דורון שלמטרתו

 בעיניך חן הוצאתי אשנא אל-נא יעקב ויאמרלך. אשר- לך דהי אחי רב, ישעי עשו ויאמר ט-יא.הפסוקים
 כראת פניך ראיתי עליכן כי מידי, מנחתיולקחת

 הבאת אשר את4ברכתי קח4נא ותרצני. אלהיםפני
 ויקח. ויפצר4בו יע41לי4כל, וכי אלהים כי4חננילך

 הכתוב. של השניה למחציתו זו מלה שייכת המקרא טעמי לפי י. חא
 רואה הוא לו אשר אדוו "אדני", לעשו לו קורא אשר יעקב, אלבניגוד
 יכול הוא אח בתור ; "אתי" - עשו אומר מנחה, להביא חייבעצמו
 א נ - ל א - לאחיה הודאה מנחת להביא חייב אח אין כי בשלו,להחזיק

 א, נ - מ א - מנחתה בקבלת לו יעשה שטובה משיב ויעקב א. נ - םא

- 10(. מבקש שאני כפי תעשה אםכלומר  לשם כי פירוש ן, כ - ל ע י כ 
 רש"י לפי ם. י ה ל א י נ פ ת א ר כ - ח. ויט, ה יח, לעיל כמוכך,
 מכיוון - הוא פשוטו אך בפנואל. המלאך עם לפגישה רמז משום כאןיש

 מנחתי, את לדחות לך אל אלהי, יצור כמו ובחסד בחביבותשקבלתני
 )ומכאן ברצון מקבלה אלא האדם של מנחתו דוחה איננו אלהים שגםכמו

 11(. לקרבנות בקשר מאד ששכיח ,יתרצני'הביטוי
-  

 - ת א א נ - ח ק
 החשש את עשו של מלבו להסיר יעקב מבקש אלה במלים י. ת כ רב

 בה שיש מתנה ברכה, לה קורא הוא כן על עליו. תכבד המנחהשקבלת

 ואילד. יח לב, לעיל*(
 רעור. כז ל, , ג יה, לעיל השתה10(
 רבים. ועוד קח קיט, תהלים 1 יב יד, ירמ" י כז כב, אקרא11(



תקז לנבראשית

 "יש-לי עשו לדברי בנעור ל, כ - י ל - ש י - ומוסיף 12(, ברכהמשום
 סתמת עם וג א ב ה - הפץ. שלבי מה כל לי יש ה' בחסדי כלומררב",
 '1(. בתהונקבה

 לנגרך. ואלפה ונלוזה, נסעה ויאמר יב--יג."תיקית
 זהבקר והצאן דכים כמהילדים ידע אדני אליוויאמר
 כלאוששן. ומתו אהד יום ודפקום עלי,עלות

 מתכוון הלה כי יעקב, שליחי מפי שמע שעשו מאחר וגף. ר מ א י1
 ראשון גוף עה, ס נ - לדרך. לצאת מעוררו הוא הרי בשעיר,לבקרו
 14(. "ויקחר' כמו שאחריה, הגרונית האות משום רפה והסמ"ךברבים,

-  
 זו טובה לך, "בערוה לידך, להשאר כדי לאטי אלך ; לידך ך, ד ג נל

 ביניהם כלומר ת, 1 ל ע ר ק ב ה 1 ן א צ ה ו - )רש"י(. וכו' לך"אעשה
 רוב לפי ה ל ע - יש מ, ישעיה השווה ; רבות מיניקות בהמותיש

 מחברים הטעמים ברם,  לשמרם. מוטל עלי - פירושו 15(המפרשים
 כלשון "לי" הרוגנה עם לפרש נראה כן על "עלות". עם"עלי"
 - עלים. :: עלים מלשח איפוא ופירושו ועוד, ט יט, ישעי' כמו 18(,רבים
 י. א צ ה - ל כ 1 ת מ 1 - סו. כו, למעלה, כמו זכר, סיומת עם ם. ו ק פ דו

 בוודאי כי אף למות, על~ש הילדים שגם בשפתי לבטא רוצה יעקבאין
 . . זו. אפשרות על גםחשב

 לאשי אתנהלה ואני עברות לפני אדני יעברחנא יד.פסק
 אשראאבא עי הילדים ולרגל אשרחלפ*י המלאכהלרגל

 שעירה.אל"ארני

 כו. ל, , כז כה, א' שמואל "שוו"12(

צ"
 נ הערה 1~, 5 גזניוס

"(שס"כגנ
 ממו תם ספורנו ראב"ד6"רש"ק

"(גזניוס087%ב



 פבראשיתתי

 האסק מס1 % יסומל שעשו מבקש שקב אק תף. נאיעבר-
 לג המשמם הקצב לפי לאטך --- לפח. לעבר מבקעיו הא כןתל

 3 כג שמא העות הרכש; זה יי המלאכה--
 אשר- עד --

 לשעיה 6עזע באמת יעקב התשת אמם אם משק, ב הכת אקאבזנ
 שפגש בם הסתפק ועהה , מסהע שעד לכך קבע שלא בחר, ם מקמכל

 עמה והתעש ומדךבאחי

 אתק אשר מךהעם עמך אצעהשט* 1 עש יאמר ".פסע
 אדני. בעיני אמצא4הן זה למהויאמר

 ובהרתו עצמאותו, על לשמור רוצה יעקב וגר. ה ז ה מ ל ר מ א יו
 - א צ מ א - מעתר. כדבר אתרת הגנה כל רואה הוא ובישועתו בה'בוטח
 סובה בשוס רוצה אני ואין בעיניר, הן שמצאתי בכך לי די כלמר ן,ח

אחרת.

 שעירה. ערכו עשו ההש ביום 1י,151 מז-יז.הפסוקים
 ט5ת ענוה ולמקנהו 5ית, לו תבן טחתה נטעיעקט

 טעות. שם4הטקום קראע"ע

 - ו. לו, להלן השווה ; מזה זה זמני באופן האחים נפרדונד
 ניכר, זמן כנראה נשתהה בו מקום לסוכווק נסע יעקב וגו', ב ק יע1

 בעבר היהה כאן המוזכרת סוכות ונ ת כ ס - ביה. שם לו בנהשהרי
 'ב(. המזרחיהירדן

 אצל ר' זד סוכות של מקומה על ואילד. ה ח, שוטמים ו כז יג, יהושעיי(
 הירדן בעבר והוא סכות, בשם טקום ישנו היום ן. ם ל י ד ואצל ש צ י לד

 מה ז, א' במלכים המוזכר עם זהה הוא ואשי בית-שאן, בקרבתהמערבי,



תקם לגבראשית

 דינה של כבויה וחילק שכם אצל יעקבי(
- יח)לג,  ו8(  לה 

 הירדן לעבר העיקרית, כנען ארץ אל יעקב עובר ניכר זמןאחר
 ואף שכם אבי חמור בני מיד שדה חלקת שם לעצמו ורוכשהמערבק
 נאנסת דינה בתו : אסון קורהו זה במקום יה--כ(. )לג, מזבח שםבונה
 העיר לשכם באה היא כאשר חמור, העיר, שליט של בנו שכם, טץעל
 אביו את שכם משדל בו, גוערת דינה אל שאהבתו ומכיוון אף-ב(,)לד,
 לשוב וממתין מיד מגיב אעגן יעקב ג-ד(. )לד, הנערה יד את לולבקש
 שבו  שהבגים בשעה יעקב אל מידמן  חמור ה(. )לד,  השדה מזבנע

 ו-ז(. )פסוקים לאחותם שנוססה הקלון על בשמעם  והתעצבולבישם
 גדולים יתרונות יעקב לבית מבטיח כשהוא משאלתו את מעלההוא
 יכולים הם שאין בערמה עונים הבנים ח--יב(. )פסוקים עמו החיתוןמן

 )פסוקים העיר שבם בני כל ימולו כן אם  אלא אלון  לנשואיןלהסכים
 משכנעים והם ושבם, המור של דעהם על מתקבלת ההצעהיג--יז(.

  קבלו  כולם "עקר שתנשי כיון  יח-עצ(. )פסוקים  להמול עירם בניאת
 הורגים ולוק ש,מעון עליהם מתנטלים הגשמתה, עקב ונחלשו  ההצעהאת
 בעיר שנמצא מה כל ובוזזים התושבים שאר את שבים הזכרים, כלאת

 יכלו שלא לו מסבירים אלה אך בבניו, גוער יעקב כד--כס(.)הפסוקים
 18(. ל--לא( )הפסוקים זו כבזוגה באחותם שעהגויסבול,

 מבקרי כל אם גם criticorum .verux הוא בראשית שבספר זה פרק"ו(
 בין אפילו דעים תמימות אין הרי אחד, למחבר אותו מיחסים אינםהמקרא
 ן ז 1 א ה ל 11 ן, נ י שק בעוד לניתוחו. בנושר שביניהם, החשובים מןשנים
 ידי על בו שולבו מקורות לבמה המשותכים שהביטויים מניחים, ל י נ ר 1 קו

 או אחד למקור מיתמים הם העיקרי הסיפור את ואילו יותר, מאוחר"עורך"
 כז-כט המסוקים ורק מקורות, משלושה אורכב שהפרק 1 מ ל י ד סוברשנים,
 "העורר", ידי על נוספו יד, של השניה שחציתו גם ואשי השניול, )מחציתווינ
 נשהדל מצדנו אחד. לסיפור ומיזוגם המקורות של בהרכבתם גם התערבאשר

 לקביעת אותו שמביאות ן ם ל י ד של העניניות סענותיו את רק כאןלהפריך
 שבבר וכרי מאומה, לדידנו מוכיחים אינם הגלשנים ההבדלה סימני כיעמדתה
 הטעמים מן כפול תיאור כאן מוצא ן מ ל י ד קורמות. בהזדמנויותהראנו



 לגבראשיתתקי

 אורות על 'יעקב עם האב, חמור, ונותן נושא ח-י ג ד, בפסוקים א( :דלהלו
 בפנ- מבוש הוא אותה תשובה, לחמור לו ניתנת יז - )יד( סו בפסוקים ,דינה
 בפסוקים מסופר זאת לעומת הסכמתם. לקבל כדי כ-כד, פסוקים עירו, בניאסיפת
 וכיצד ואחיה, אביה אצל דינה של ידה את מבקש עצמו שכם כיצד ואילהיא
 במפורש מוזכר יג בפסוק והגה, יט(. )פסוק שהותנה התנאי את מיד מקייםהוא
 שגם בבירור יוצא ומכאן יעקב, משפחת עם ונותן שנושא כמי חמור לידשכם
 שדבר אחרי דבריו את השמיע הוא וכי והמתן המשא בשעת נוכח היהשכם
 להתמזג בארץ, להתנחל יעקב למשפחת מציע הארז, נשיא בתור האב, -אביו
 מוהר מתנות ליחן נכון שהוא טצדו, מוסיף הבן ואילו בה, ולסחור עירועם

 אלא שכם. אנשי באסיפת במשותף השנים מופיעים גם וכך שירצו. ככלרבות
 הרי נראה. אינו זה גם והנה "העורך", ידי על עובד יג פסוק כישטוענים,
 עם לשיחה אביו אל יתלבה ששכם מתמיה, לא ובכלל הוא, הדבריםבטבע
 השדה. מן בניו שוב עד ה( )פסוק החלטתויתגובתו משהה יעקב הן ובניו.יעקב
 ? העיקרי בדבר הנוגע הלה שבו ומתן במשא בנו שכם את חמור ישתף לאמדוע

 את לקחם העיר בני משאר יותר שמזדרז זה, הוא שכם שדוקא יפהומובן
 ן מ ל י ד של לדעתו ב( יט(. )פסוק המילה - התנאי מילוי ידי על המוצעההסכם

 בעוד יז(, )פסוק משפחתה בידי עדחן דינה נמצאת הראשון התיאור לפיהרי

 בעיר, נמצאת כבר היא אחר, למקור מיחס הוא שאותו השני, התיאורשלפי

 דינה של אונסה על הטסופר גם כי מסיק, הוא לפיכך כ0. )פסוק שכםבידי
 )הפסוקים האחים של ולמרמתם לרוגזם הנוגע וכל ב( פסוק של השניה)מחציתו

 דינה שאכן נאמר לא כלל יו בפסוק והנה, זה. שני לתיאור שייך ולא( יג ז,ה,
 דינה" את "ויקחו מן יותר אומר אינו בתנו" את "ולקחנו נמצאת. יעקבנבית

 או מניחים, בניו וגם יעקב גם מביתך. דינה את נקח אנו כלומר כו,שבפסוק
 בכוח, בדינה יחזיק לא ששכם מוסכם, כדבר מניחים כאילו עצמם עושיםלפחות

 לא נשיא של בנו וגם המקובל, את נוגד יהא כזה דבר שכן בהסכמתם,שלא
 ן מ ל י ד לפי שמך אשר יב, מפסוק והראיה כן. לנהוג לעצמו להרשותיוכל

 מבקש כן פי על ואף שכם, של בידיו דינה נמצאת כבר ולפיו השני,לתיאור
 בכך שדרש. אשר ככל ומתן מוהר ומציע לאשה" את-הנערה לי "ותנו :הלה
 יעקב ובני המשפחה. בהסכמת רק כאשה בדינה שיחזיק ברור, באוגל מודיעהוא
 אימון נותנים כאילו פנים יעמידו לא זה מדוע יג(, )פסוק "במרמה" דברואשר
 )מט, בברכתו -עקב שדברי המבקרים סוטנים עוד - ז שכם של בדבריומלא

 בפרק המתואר מן שונה קצת באופן ולוי שמעון של המעשה את מתאריםה-ז(
 מוז- לא לד שבפרק .Rcch). .5151 ).11 נכון אל הלוי ה העיר כבר אךלד.
 להזכיר סורח הכתוב שאין משום ולוי, שמעון ידי על השתרים עיקור עניןכר
 היפה ההקבלה בגלל מודגש הוא שבברכה בעוד חשיבותו, מיעוט בגלל זהענין



תקיא לג ת י ש א רב

 בארץ אשר שכם עיר שלם יעקב ליביא יח--כ.החמוקים
 אתח זיקן העיר. את-פני ויחן ארם, מפדן בבאוכנען

 אבי בניחחמור מיד אהלו נטהישם אשר השרההלקת
 אל ויקראחלו מזבה, ויצבישם קשיפה. במאהשכם,

 ישראל4אלהי

 כי כמו שכם, של עירו שכם, עיר שלם... ששמה עיר "אל ם.של
 של בעליה הוא חמור בן שכם כלומר )רשב"ם(, 19(" סיחוז עירחשבון
 בשם מקום במקרא עוד מצעו שלא מכיוון אך 20(. שלם ששמההעיר
- 21( רווני של פירושו לקבל מוטבזה,  air,, "אל חוזר )והוא בגוי 
 22(. לא( לב, אל חוזר )והוא מצלעתו" "שנתרפא או כא(כח,

-  ר י ע 
 כאמור. שכם, העיר ולא קומו, על שנקראת העיר שכם, של עירו ם, כש

 מסתבר לו. כשייכת מצויינת וגם חמור בן שכם שם על נקראההעיר
 בארץ אשר -- חמור"(. חי על אלי מכבר"ג זה רקשנשדה
 ועארחק הידן עבר שכן כנעה ארץ עצם אל יעקב חזר עתה רק הכנע
 - ל. לב, במדבר השווה ; עצמה לארץ שייכת אענה כה, עד נשתההבו

 כב מח, שלהלן מועגים אם ולבסוף, שור". עקרו איש... "הרגו : מאפשרשהוא
 כלל שם הרי ובקשתה בחרבו במלחמה, שכם את שכבש יה הוא יעקב כינאמר,
 מבשר יעקב חלק. - פירושה שם, המוזכרת שכם המלה העיר. בשכם מדוברלא
 שפגיו בזה מאחיו, יותר אחד חלק יוסף ינהל המובטחת שבארץ בנבואתו,שם

 במקום שם נראה ועוד נחלות. שתי זאת עקב ויקבלו שבטים לשנייתחלקו
 ידי על שילה לכיבוש רמז משום בזה שיש הם/( - ידנו תחת איננו זה)חלק
 במקום. נדוו המבקרים של הערותיהם בשאר -יעקב.
 כן. כא, במדבריי(
 11לגאםה הפשיטא, היובלות, ספר השבעים, מבינים גם וכךס2(

 לשכם. צפונית סאלים בשם כפר קיים כיום גם ר. ש י ה ר פ סו
 הג'(, - ה עט, לפרשה רבה ובמדרש ע"ב לג ובת בגמרא שמקורו21(

 כבמקו- ושלא פירושים, שני י " ש ר ל מיחס ז"ל ר ב ח מ ה ש ונראהין(
 )המ'4 21 הערה ר' מציין, עצמו שהוארותיה
(aaשם. ע " ב א ר ור' 1 יב, לעיל השיה ן שימת תהיה טרם אברהם של בימיו 
 יז. ד, לעיל השעה14(



 לג ת י ש א רבתקיב

 25(. למעלה ראה ארם", "פדן לביטוי באשר ם. ר א ן ד פמ
-  - ת א 

 287(. ד, וויקרא ל כז, יג; יט, לעיל כמו לפני, פירושפני,
-  מיד 

 הערוה ; הנשיא משפחת מידי השדה את קנה הוא כלומר ר, 1 מ ח - י נב
 או שכם, של כאבת כאן מצויין חמור ם. כ ש י ב א - כח. ט,שופטים

 הנכבד שכם היה שאמנם כהמום או הבא, לתיאור הרקע את להכיןכדי
 - כאן "אבי" של שפירושו גם ייתכן אך יט. לד, השווה ; המשפחהשבכל
 28(. תקוע" "אבי כמו שכם, העיר מיסד אובעל

-  
 דומה ה. ט י ש ק

 מסופר ע"א כד, השנה בראש בגמרא באזור. שכיח שהיה מטבעשזהו
 בשם שקל( )ב:1/24 למעה קוראים הי שבאפריקא עקיבא רביבשם

 השווה ; יתר גדול מטבע של שם זה היה קדם שבימי דומה אךקשיטה.
 השווה ; 29( כבש - המלה פירוש אונקלוס תרגום לפי יא. מב,איוב

 הצב הפתל אץ בת. מז ועם - ב ויצ ao~p). פרשה רבהבראשית
 כשם כלה מתמו זה שרוף אץ אך 1ץ, שבח הקמת עם בקשר עיבא

 גם אפשר כך 2ק, מפח ועם מצבה עם בקשר בא הקםשהפחה
 ףש ישראל, אלהי אל -- האלה השמות שף עם ישאהצב שהפתי

 )הן4 שם 24 תתרה כ כה,א(
 השץ מער ציץ " המט-ם משש אשר זה, צוק מיחס מקש ס%א(
 והרי אחרים, ממקורות לסיפורים מסויים, למקור הביקורת ידי על מיוחסארם"
 השונים. המקורות של ההנחה כנגד הוכחהכאן

 יוצא פסוקנו, מאשר אחר למקור הביקורת ידי על מיוחס זה שפסוק מכיווןיי(
 פסוקנה בטקטי שמתואר מה גם זה אחר סקור יודעשלפחות
 כד. ב, א' הימים דברי*י(
 )הם". לגר נתיגע ראה*י(
(aoט פיסקה .)'הס( 
 ידי על מקורות שני של צירוף זה בביטוי לראות רוצים המקרא טבקרי11(

 בזה, וטעמם מזבח. ויבן ובאחר מצבה, ויצב באחד נאמר כאילו"העורך",

 מה יודע, אינו איש אולם כאמור. מזבח, עם הצב הפועל עוד בא שלאמכיוון
 והניעו יד, לה, להלן לטשל, ולא, כאן דוקא סצכה במלה "העורך" אתהפריע
 כל את לקח לא זה מדוע ברור לא וגם בטובח, מצבה המלה אתלהחליף
 בפני חידה לשים "העורך" בקש וכאילו האחר, המקור מן מזבח ויבןהביטוי

 המוח. חריפיהמבקרים
 יח. כד, כף ושמואל כב טז, דברים השתהי4(



"ע לד ט-- אשית רב
 לו גחגלה אשר לאל מזבח זה הרי מזבח. המלהלהשלש-להקדים

 כאן להתעכב התכוון שיעקב ומסתבר ישראל. כאלהי מלאכובאמצעות
 השווה ; מזבח אברהם בנה כבר שבו במקום מזבחו בונה והוא '8( מהזמן
 השווה ; כתבה"( כמעין גתה המזבח ששם ואפשר ואילך. יב,לעיל
 לה. מח, יחזקאל ; סז לג, ירמיה ; סו יז, שמות ; ז לה,להלן


