
 לראשיתיקר עירי אתר 4* 4י44
 היייי ג: י'יי:יס ורוח 'הרית ג י ע%

 ברחמור שכם אתה וירא הארץ. בבנות לראותליעקב,
 ויענה. אתה וישכב אתה ויקה הארץ, נשיאהחוי
 וידבר אתחהנער ויאהב בצוחיעקב, בדינה נפשוותדבק

 הנער.עלעלם

 המדוייק גלה היה מה בוודאותן לקבוע אפשר אי ה. נ י ד א צ תו
 יעקב של שהותם כי להניח, מניעה שום אין זה. מעשה בשעת דינהשל

 תקופה נמשכה זה(, למעקיה )עובר בשכם מכן ולאחר בסוכות,וביתו
 נאמר שם - ב לז, עד המתוארים המאורעות לכל דיניכרות
 הדבר, כך ואם שנתיים, של זמן - היה עשרה שבע בןשיוסף
 עשרה חמש בן יוסף היה זו בפרשה המסופר המעשה שבשעתיוצא
 יוסף, הולדת בימן נהרים, בארם נולדה שדינה נאמר אם והנה,שנה.

 אחר רק שנולדה נאמר אם אך עשרה. חמש כבת היא שאףהרי
 רק עכשו שתהיה הרי 1(, מאוחר יתר שנים שש כלומר יעקב, שלשובו

 וכאן - התיכת במזרח החיים תנאי את שמכיר מי ברם, תשע.כבת
- קדם בימימדובר  אז היתה דינה אם גם להלן המסופר על יתמה לא 
 בגיל נישאות שבנות רבים במקומות בתלמודים מצינו הן תשע. בתרק

 )הם". ב עת, קרשה רבה בראשית השתהרן(
 ש. צ י ל ד**(
 ב4 לב, לעיל השתאי(



 לד,בראשיתתקיר

 בעודן אותן משיאין קרובות ולעתים נערות, בשהן כלומר עשרה,שתים
 וחייבים בביאה... מתקדשת אחד ויום שנים ג' "בת 2( אמרו ואףקטנות,
 בת שדינה סביר בלתי זה אין אלה. כל לפי איש". אשת כהווםעליה
 הכתוב שאין העובדה מזו. יתרה שכם. כשפגשה היתה תשע אושמונה
 הביטוי והשווה ; היתה קטנה שאכן לכך רומזת .הפרשה, בכל אותהמזכיר
 ; סו סז, לעיל השווה ב, ק ע י ל ה ד ל י ר ש א - ד. שבפסוק,ולדה"

 כש הארו בבנות לראות --- ויה נ מג ש; כה ט;כג
 -- ש. ה השט-ם שי ; ט סג ם שופט השתה ; הארץ מות אתלראות

 את אימא מבטל זה ואק תמוה לגבי רק חף הכימי בא כאן ק 1 חה
 מכאן סתירה איפוא ואין היו, האמורי מבני שכם שאנשיהאפשרות
 הערנו כבר ברם, העיר. לשכם הכוונה שם אמנם אם כב, מח, להלןלאמור
- 3(, חלק = הוא "שכם" פירושששם  זה. לענין כלל איפוא שייך ולא 

 ב כ ש י ו - כו. מפסוק שנראה וכפי לביתו, - פירוש ה, ת א ח ק י 1-
 4ה, י כו, להלן וכן ל, כח, בדברים הקרי השווה ; יחסת-את תה,א
 בשמואל ועוד. ה כ, שופטים ; יד כא, דברים השווה ה, נ ע י ו -כב.
 וגף. ק ב ד ת 1 - אתה". וישכב "ויענה - השך הפעלים סדר יד יג,ב'

 לאחר גם נתקיימה שכם של אהבתו הרי טה יג, ב' בשמואל כמסופרשלא
 על אותה לפייס בקש כלומר וגף, ב ל - ל ע ר ב יד ו - תאוותו.שספק
 טז. ב, הושע השווה ; לה שעשהמה

plDg.7 קהחלי לאמר, אביו אלחחמור שכם ויאמר 
 לאשה. הזאתאת-הילדה

 : לבניהם נשים לוקחים היו ההורים הנוהג, היה כך כי ק ל - חק
 יתרה4(. לחיבה ביטוי דה, יל ה - ו. כס, ירמיההשווה

 )המי(. ע"ב מד, נדהי(
 )המי(. בסוף לג, בפרק 18 הערה ראה4(
 )המ'(. דינה ותצא ד"ה בסוף לעיל כאמור דינה, של הצעיר גילה משום או4(



תקטו לד ת י ש א רב

pl~g.היו ובניו בתו את"דינה פמא כי ושמע ויעקב ה 
 עדיבאם. יעקב והחרש בשדה,את-מקנהו

 מצד תגובה העדר אהדת על זו הערה מקדים הכתוב וגר. ע מ ש י1
 שלא כדי ושכמי חמור ידי על דינה של ידה בקשת על לסיפוריעקב

 לבתו. שנעשתה  הנבלה נוכח  יעקב, של נפשו שלוות על  תמיההתתעורר

 ; דא בכגון ראשונה וכות  ולהם בשרה, הי  הבנים פי. היו בניו ו-
 נ. כד; לעילהשווה

 לרבר אל-יעקב, אב--חכם המוך דיכוא ו-ז.הפסוקים
 ויתעצבו כשמעם מףהשדה באו יעקב ובניאתג

 בישראל עשה נבלה כי מאד, להם ויחרהאנשים
 יעשה.  לא וכן את"בת"יעקבלשכב

- 5(. לעיר מחוץ  ישב  יעקב שכןויצק  יוסף לפי כשמעם. 
 - מסתבר. וכך 7(, הנעשה על להודיעם אביהם שלח מתתיהו6(בן
 המשתמש הכתוב, שבפי הבנים של רוחם מצב הסבר זהו וגה. ה ל ב נ יכ

 דברים השווה ; כזה מחפיר למעשה המקרא בשפת  השכיח בביטויכאן
 כאן ניכרת כג. כס, ירמיה ; יב ע, ב' שמואל י; כ, שופטים ; כאכד,
 ומראה זמנו לבני המצב את מתאר שבהתרגשותו המספר של רוחומורת

 לאחר שניתן המידורן טוהר אותו היה שורר יעקב שבבית זו,בהזדמנות
 את "לענות ה, ש ע י א ל ן כ ו - קדושים. עם לישראל כחוקמכן

 שבו קודמו, מאשר אחר ממקור בא  זה שפסוק ראיה מכאן אין מקוםמכל
 נער.נאמר
 שמהבר לרידיה, יוצא, הרי מסויים, למקור  זה פסוק מיחס ן מ ל י ד אם5(
 שהוא פסוקים ואילך, יח פסוק של השניה מחציתו של תוכנה על גם ירצזה

 אחר. למקור משייךעצמו
 א. מא, א', היהודים תולדות*(
 )המץ. בואם עם ד"ה החיים, באור גם וכןי(
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 כלומר 6(, )רשת( וכה הערית" מן עצמן גדרו שהאומותהבתולות
 אקצב היה שנעשה והמעשה חוקיהם, לפי אפילו כן לעשות אסורהיה

 הבנים. למעשה הצדקה מעפם יש ובכך וסדר, חוק לכלבניגוד

 בני שכם לאמר, אינם המלך ויךנ1ך ח-י.הפסקים
 לאשה. לו אתה נא תנו בבתכם נפשוחשקה

 ואת"בנתיצ תתנרלנו בנתיכם אתת,והתחתנו
 לפניכם תהיה והארץ תשבה ואתנו לכם.תקחו

 בה. והאחזו ומחרגהשבו

 שנעשה, מה על מדבר איננו שחמור הוא טבעי אך וגף. י נ ב ם נש
 חמור 9(. מאומה קרה לא כאילו לבנו דינה של ידה את מבקשושהוא
 רוצה הוא כן ועל שעיוות, מה בנו יתקן דינה עם הנשואין ידי פועלחושב

 - האחים. את גם כולל הוא זו בפניה ם. כ ת ב ב - העבר. אתלהשכיח
 רוצה שחמור מכיוף חרוקה(, )באל"ף אתנו ולא ו, תנ א 1 תנ תתוה

 מבנות ולקחת בנותיהם את ליתן יעקב, בני בידי הבחירה אתלהשאיר
 השווה ; זה בענין הסביל הצד את רק יהוו שכם שאנשי כך כרצונם,שכם
 ; כא שבפסוק שכם אנשי אסיפת בפני חמור מדבר כן לא אך 10(.רוננה
- רש"י11(.השווה  כ, ט; יג, לעיל השווה לפניכם. והארץ... 

 השווה ו. ז ח א ה 1 - לד. מב, השווה ה. ו ר ח ס ו - ו. מז, ולהלן ;סו
 כז.מז,

 ואלאאהיה אל"אביה שכס וי14מך יא-יב.הפסוקים

- -
 )המן(. ה פ, פרשה רבה בראשית פי על6(
 על יודע איננו אלה פסוקים של ומהברם מכאן ראיה 3ל איפוא ואין9(
 האונס.מעשה
 ט. 124 5 ד ל 11 י א גם וראה10(
 )הגף(. בנתיכם ואת ד"ה טז, לפסוק11(
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 הרבו אתה אלי תאמרו ואשר בעיניכם,אמצא-חן
 אלק תאמרו כאשר ואתנה ומתן סהר מאדעלי

 לאשה. את-הנערותגרלי

 את מבקש עצמו ששכם הוא מאלי מובן כך וגף. ם כ ש ר מ א י1
 הארץ כנערב שאבי לאחר - נכונותו על מצהיר ושהוא דינה, שלידה
 - ממנח שיידרש מה כל מצדו ליתר - שבדבר היתרונות אתהראה
 ; שהיה מה על סליחה בקשת משום גם בזה יש אולי ן. ח - א צ מא

 הכלה בעבור החתן שמשלם הכסף הוא י ה מ - וטו. ח לג, ה; לב,השווה
 שנותן המתנה הוא תן מ ו - סו--טז. כב, שמות השווהלהוריה;
 כאמור ילדוע ולא ר, ע נ ה - ת א - נג. כד, לעיל הענווה ; לכלההחתן
 ילדה. מעראים היו לא כלל שבדרך מפני ד,בפסוק

 ואת-חמור את"טכם ב:ני"יעקב: ויענך יג-יז.הפפוקים
 אחתם. דינה את טמא אשר וידברו, במרמהאביו

 כייהרפה ערלה, אשבולו לאישאחתנו את- לתת הזה הרבר לעשות נוכל לא אליהםויאמרו

 תה-

 אוש לנו.

 נקח-לנק ואת-בנתיכם לכם את-בנתינו ונתנוזכר. כל- לכם להמל כמנו תהיו אם לכם, נאותכזאת
 תשמעו ואם-לא אחד. לעם והיינו אתכםוישבנו

 והלכנג את-בתנו ולקחנו להמול,אלינו

 תחילה התשובה מופנית אחרון, דבר ששכם מכיוון ם. כ ש - תא
 לאפשר כדי אלא שיכובה לא המילה תנאי התניית ה. מ ר מ ב -אליו.

 הצעה התנאי בהתניית ראה שיעקב ונראה מכן. לאחר בהםלהתנקם
 כהוום רק זה היה אותה, לשלול כדי התערב לא ואם הבנים, מצדרצינית
 בעצם הבנים יסתפקו חשב, ואולי, יקבלוה. לא שכם אנשי כישציפה,
- כזה מכניע תנאיהתניית  לא שכם אנשי אם העניו, מכל ויסתלקו 
 לעשש שבא ככן אליהוד ויאמרו וידברו_. --קבלניה
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 ; ב ח, במדבר ב; א, ויקרא השווה ; חגיגיים לנאומים בקשדקרובות
- 12(. ג כס, ; ד יד,יחזקאל  מוסגר מאמר הוא וגו', א מ ט ר ש א 
 את להסביר כדי אליהם", ,ייאמרו ובין ,יידברו" בין שמושםמסביר
 פסוק כמו ש..., מפני במובן ר, ש א - יעקב. בני של הערמומידיבורם

 בשם גם לדבר יכולים הם כך 1. נ ת ח א - ת א - מט. לא, לעיל וכמוכז
 ערלים עם החיתון כלומר א, ו ה ה פ ר ח - דלעיל. ס כד, השווה ;האב
 על "חרפה" את להסב גם אפשר אך ג. יד, שופטים השווה ; לנו חרפההוא

 יתפרש בזה ט. ה, יהושע השווה ; לנו חרפה היא הערלה כלומר"ערלה",
 הכוונה ; ערל במקום ערלה" אשר-לו "לאיש רגיל הבלתי הביטויגם
 ; התמורה בשת זוהי ת, א ז ב - לגו". הוא "חרפה לקראת להכיןהיא

 במכלול הרד"ק לפי ת. ו א נ - זה. בתנאי זה, במחיר דהיינו ט, כג,הערוה
 עתיד, - מוטב אך עבר, בלשון אות, משורש הרוו"ה לפי ; יאתמשורש
 בבנין מקור ל, 1 מ ה ל - ט. יב, ב' מלכים השווה ; ברבים ראשוןגוף

 נקח - לומר והכוונה ח. בפסוק כמו ו, נ ת ב - י. יז, לעיל כמונפעל,
 . 3ן( שכם מבית דינהאת

 שכם ובעיני חמור, בעיני דבריהם וייטבו יח.כמיק
ברהמור.

 - המידה. על יתר כחמור התנאי את ראו לא הם וגו/ ו ב טויי
 שני, בתור ושכם ראשון בתור חמור מוזכר כאן ם. כ ש . . . ר 1 מח

 מה לבצע מיד החל ששכם מסופר, שבו הבא, הפסוק אל לחברכדי
שהותנה.

 - ס ל 1 א שעושים כפי במרמה, וידברו : לקרוא צורך כל איפוא ואין11(
 כב, ב' הימים בדברי כמו "וידברו" לפרש צורך אין וגם ן, מ ל י ד 1 ן ז 1 אה

 ואחרים. דליצש גזניוס, שעושים כפיי,
 )המ'(. הקורם בפרק 18 הערה ר'*י(



תקיש לדבראשית

 ן חפץ סי הדבר לק-טהר הנער ךל81"אחר ים,פסוק

 אביט בית מכל נכבד והואבבת-יעקב,

 על געגועיו נוח. לזמן להמתין מבלי מיד, נמול הנער ר. ח א - א ל1
 אנשי של הסכמתם על לסמוך היה יבול והרי כן, לעשות דחפוהודינה
 אבי". בית מכל "נכבד הוא כישכם,

 עירם, אל"וטער 21נד ד,טכט המלך ךיב:א כ--כג.מסוקים
 שלמים האלה האנשים לאמר. עירם אלאאנשיוירצחו
 הנה והארץ אתה ויסחרו בארץ וישבו אתנוהם

 לנשים נקח-לט את"בנתם לפניהם,רחבת-ירים
 האנשים לנו יאתו אך-בזאת להם. נתךואתאבנתינו

 כלהכר לט טהטול אחד, לעם להיות אתנולשבת
 וכלרוהטתם וקנינם מקנחם נמלים. המהכאשר

 אתנגן ו-כבו להם נאותה אך הם, לטהלוא

 הארץ. נשיא בתור לשכם, חמור קודם כאן ה נ ב ם כ ש 1 ר ו מח
 עשה להמול, אחר לא כי עליו מסופר הקודם שבפסוק שכם, אמנםאם
 מניחים, אם באן. נאמר לא העיר, אנשי אסיפת אל הליכתו לפניזאה
 שפסוק לומר צריך הרי כזה, קשה ניתוח אחרי כן לעשות יכול היהשלא
 לומר בא שאענן א(, כן אתרי שאירע מה של מוקדם סיפור מהתהיט
 בזה ושימש האפשר ככל מהר המילה את עשה הצעיר שכם כיאלא

 - העם. אסיפת מקום הוא י, כג, כמו ר, ע ש - ל א - לשאר.דוגמא
 את לתאר ושכם חמור כהעתדל'ים זה בנאום וגו'. ה ל א ה ם י ש נ אה

 עצמם שלטובת לאיש, מגלים הם שאין כמובן ביתר. היפה באורהדברים
 מעמידים הם אלא ביתר, אנוכי ענין מתוך כאן עושים כוהם דורשים,הם
 ם, י מ ל ש - בלבד. הציבור טובת את לקדם הוא ענינם כל כאילופנים

)14.Anticipation 
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 ; הצדדים לשני רחבה פירסם ם, י ד י - ת ב ח ר - וידהזתיים. שלוויםכמו
- ה יח, ושפטיםהשווה  - ט. לפסוק למעלה השווה ם, ת נ ב - ת א 

 ; המטלטלין הרכוש, שאר הוא ם נ י נ ק ו - העדרים. הם ם, ה נ קמ
 הגמלים המשא, בהמרת אלה ת'ם, מ ה ב - ל כ 1 - ו. לו, להלןהשווה

 לרכוש יכלו יתר שמאוחר רומזים הם ם. ה ו נ ל א ל ה -והחמורים.
 ובלבד הזרוע, בכוח ואם בערמה אם יעקב, משפחת של עושרה כלאת

 עכשיו במקום להשתקע יאותושהללו

 כל-יצא* בנו ואל"חכם אל-ולמור יצטבעו כד.פ"ק
  עירו. שער כל-יצאי כל-זכר וימלו עירהשער

 יושבי נקראים ויח י כג, שלמעלה בעוד ו, ר י ע ר ע ש - י א צ י - לכ
 קיצורים, הם יחד גם הביטויים ששני ונראה שער", באי "כלהע"ר
 העיר. שער ובאי יוצאי כלבמקום

 כאבים בהיותם השלישי בגילם ליולי כה--בו."פסוקים
 אירט דינה אחי ולוי שמעץ שניאבניייעקבתקחו
 אתחדינח ויקחו לפיאחרב, הרגו בנו ואת-פכםחמור ואת- כלחזור. ויהרגו בפח, עליהעיר ויבאוחרבו

 ויצאו. שכםמכית

 יג לפסוק הרמב"ן לפי וגף. י ש י ל ש ה ם ו י ב י ה י1

 ה-

 יעקב
 כולם ויהיו לנשיאם ישמעו אולי "ואם - זו בערמה אחת בעצה בניווכל

 שכם, מבית בתם את ויקחו כואבים, בהיותם השלישך ביום יבואונמולים,
 ברם, וכה. אביהם" וברקפת האחים כל עצתפאת

 הסתפקו לא ולוי שמעוי
 את רק לא הרגו כן ועל אחותם, קלון את לנקום גם בקשו אלאבזה

 הריגתם ועל העיר, אנשי שאר כל גם אם כי שכם, את עצמו,הפושע



 ילךוי,11,,-), שאפ.,1 שיי, ,,,
 יישם,]תש~,1,, לד ת י ש א רב

 ,, , והרמנ.ש,' 15( הרמב"ם מבקשים כן פי על השף ליעקב, לו חרה הללושל
 '," 3mD זה מעשה להסביר ניתן ואכן ולוה  שמעון של זה מעשהלהצדיק

 מר כך, כל ובוער עמוק שהיה נפש שאט האחים, שני של נפשםשאט
 ואת אותם להביא עשוי זה שמעשה הדעוך על להעלות להם הניחשלא
 אביהם בית בכבור נוראה פגיעה ראו הם חמורה. בסכנה משפחתםכל

 מסמל האדם אין זה מעין במצבים והרי הקלון. על המות אתוהעדים
 הוא ואין שכמעט מעשים לעשות אותו דוחף הכעס הגינית.למחשבה

 של דעו בגזר מותו. בשעת יעקב מקלל הזה הכעס ואת להם,אחראי
 ניתן כן, פי על ואף זה. מעשה על דינה אח התורה גוזרת 16(יעקב
 ם 1 י ב - בו. הנידונים של המוסרית מעלהם את זה דין גזר מחודלראות

 כשנהג ט פרק שבוע מסכת השווה ביתר; גדול הכאב אז כיהשלישך
- שםז2(. -"טותוספות  - עבדיהם. עם יחד כנראה 1ק ול וז שמע 

 בתרגומים הוא וכן ט(, ל, יחזקאל והשווה העיר על בוודאי מוסב ח טב
 אחותם, דינה עם מיד משם יצאו שהם אומר הווה , 1 א צ י 1 -וברשב"ם.

 העיר. בזיזת מאשר ללבם יותר קרוב קוהיה דבר אביה, אל להביאהכדי

 העיר, ו-בזו עלחההללים באו יעקב וצני כז--כם.הפסיקים
 ואת" ואתחבקרם אתאצאנם אחותם. פמאואשר

 לקחו. בשדה ואת-אשר אשרחבעיר ואתחמריהם,
 ויבזה שבו ואתשנשיהם ואת"כלייפם כלנחילםואת

 בביתר כשיאוצרואת

 להוציא יעקב, בני לשאר "כחנה -נתז תרגום לפי ב. ק ע י י נב
 בערר 1. א ב - ,ייצאו". הקודם בפסוק מסופר כנעליהם 18( ולתשמעון

 )אש'4 יד ט, פרק מלכים, היכות'י(
 ואילד. 1 מם, להין*י(
 )המץ. למשנה הרמב*ם של בפירושו גם וראה בי"ס, ד"חיי(
 השווה רבות, דוגמות ידי על זה תרגום של נכונותו חוכיה ק א ר ט ש18(

 העם" "ואת ה(, עג, )תהלים אדם" "ועם ט, לב, )ירמיה ובאדם""בישראל
 השי לה, י י לא, ושמות הקדש" .בגדי טז(, יד,)לעיל



 לד ת י ש א רבתקכב

 הרחוק(. העבר לשון כך )ומשום יעקב בני שאר באו כבר יוצאים,שאלה
 כגשמעח שבשוק העי" עי "תמר למחצת ההלליג - על--באו
 כבר זה היה האחים, שאר באו וכאשר זכר, כל והרגו העיר על באוולוי

 חלק היה לא הבנים שלשאר לומר הכתוב וכוונת ההרג, מעשהאחרי
 זכאים עצמם ראו והם השלל, בלקיחת רק השתתפו הם זה.במעשה
 כל אחותם. את שטמאו כהוום ם, ת 1 ח א 1 א מ ט ר ש א כןלדיעות
 אחד קול אפילו נשמע שלא בהדום רק לא לאשמים, נחשבים שכםיושבי
 ליטול מנת על להמול הסכימו שהכל משום גם אלא הפשע, מעשהנגד

 19(. כג( )פסוק מכן לאחר יעקב משפחת של רכושהלידיהם
-  

 ו ב ש
 אלא להתגונן, יכולים שאינם אלה את הרגו לא הם פירוש זו, יבו

 לא, במדבר גם והשווה ; הי ק בדברים וכמצווה כביזה, עמהםלקחום
 בבית או חמור, בבית "פירוש וק י ב ב ר ש א - ל כ ת א 1 -ט.

 להית צריך היה כן שאלמלא כך, לפרש ונכון היזיע. בבית ס2(,שכם"
 רבים. לשוןכאן

 ומלנלוי אל-כמעון יעקב וישכך ל-לא.'הפסוקים
 ובפרזי, בכנעני הארץ באטב להבאישני אתיעכרתם
 אני ונשמרתי והכוני עלי ונאטפו מטפר מתיואני

 את"אחותנה יעשה הכזונה ויאמרהוביתי.

 אוולין כמעשה ולוי שמעון במעשה נוזף שיעקב לגנאי דורשים"צ
 של מוסרי הבלתי הצד לגבי נזיפה של אחת מלה אפילו לו שאיןבעוד
aVSb.בסכנה משפחתם ואת עצמם את שהביאו העובדה דוקא ברם, זה 
 במצב, המעשה את שע"ע עד חרונם, בער שכה מראה זו עובדהחמורה,
 האחים וגם יעקב שגם למעלה ראינו כבר לפעלם. אחראיים הע לאשבו
 את לשחרר כדי העיר, בני של חולשתם את לנצל הי דעיםתמימי

 הפסוקים של מהיצבותם לגבי ולהרים 1 ט ל י ד של חשדם נראה ,ה לפי.1(
 להלוסע. מבוסס כבלתיכז-כס
 ראב"ע."י(



תקכנ לדבראשית

 היו אם גם אמק מעשה אמיץ, מעשה עשו ולוי שמעון משביה.דיגה
 עבדיהם עם וחדרו הזדייינו הם בלבד. שכם בנשי רק להלחםצריכים
 שליחותם. גבולות את עברו והמ כעסם עליהם גבר וכאן העיר,לתוך
 באתר הבטוחה בדרך להשיג רק לא חשבו בעיר בהלה זריעת ידיעל
 אחותם כבוד את להחזיר גם אלא דינה, של שחרורה - מטרתםאת

 זו, מבט מנקודת קוחללוהה אלה של החמורה הענשתם ידי עלשהולל

 האחריות חוסר מאשר הוא לנזיפה ראוי פחות ההרג מעשה שעצםודאי
 ושכטון ואחיהם. הוריהם על חמורה סכנה הביאו שבהןוההתחשבות,

 ולאחר למשפחתם. לביהם, גועשו הרע על תחילה יעקב בהם נוזףשכך,
 גם המשפחה כבוד את להפקיר מוכנימ הם שאין מכריזימ-מצהירים,קוהם
 אין אז או - את-אחותנף יעשה "הכזונה - בהייה יעלה הדבראם
 ההורים חיי כאשר אי-צדקתם. על אותם להוכיח יעקב בפי טענותעוד

 אודות על לבם על לדבר אפשר כיצד בעיניהם, השובים אינםוהאחים
 כעסם את יעקב קלל אז שכבר ייתכן גם ייתכן ? הסאים אנשים שלהייהם
 שמר והוא עוג באותה לו נראה היה לא במלים זאת לבטא אךבלבו,
 להתעות, 'לבלבל, נב עכר מלשון ם, ת ר כ ע - מותה לשעת הדבריםאת

 ריח בנ באש מעשה לענוותני י, נ ש י א ב ה ל - מישהו. על אסוןלהביא
- רע21(. שמע לי לעשות כלומררע,  כמו ובפרזי, בכנעני 
 שניתן אנשים כלומר מספר, אנשי פירוש ר, פ ס מ י ת מ - ז. יג,לעיל
 שמות בתוך אלא בא אינו - מת - היחיד לשון מעטים. אותם,לספור
- zz). מתושלח מתושאל, :פרטיים  טז, ויקרא כמו יעשה, כזונה ה 

 למות נעדיף - פירושה זו לאקונית שאלה ב... לנהוג כלומר ועוד,סו
 לפי אך בזה, בניו עם דעים תמים יעקב PR כבודנו. להלל להםמלהניה
 שותק. הואגועה

 כא. ה, שמות השההי*(
 כא. ה, , יח ד, לעיליק


