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ריא) מסעו של יעקב לאיתיאל ומוטם אל יצחק;
ביתיצחק
91רק לה)

ה'מצווה אתיעקב ללכתלבית-אלכדילבנותלו שםמזבח (פסוקא).
י הסרת
נעקב מציית לצוו זה אחר שהכשיר עצמו וביתו לכך על יד
י טהרה (הפסוקים ב4-ד) .בדרכו לשם שמרה
אלהי הנכר ועליד
י
ל
ע
ההשגחה האלהיתמפני כל פגע ,וכך הוא בא שלם לבית-אל ובנה שם
אתהמזבח,אותו קרא בשםאלבית-אל (הפסוקים ה--ז),דבורה ,מינקתה
של רבקה ,מתה ונקברה בקרבתבית-אל (פסוקח).ה' נתגלהלו ליעקב
בבית-אל ,שעה את שמו לישראל וחזר על ההבטחות שנתןלו לאברהם
(הפסוקים ט--יג) .יעקב הציב שם מצבה ,נסך עליה נסכים וקרא את
שם המקום אלהים בית-אל (הפסוקיםיד-סו) .בנוסעו הלאה משם ,לבית
להם ,נתאלמן ועקב מאשתו רחל אשר נפטרה עם לידת בנה בנימין
ונקברה בדרך לאפרת ,והואהציב לה שם מצבתזכרוןוהפסוקים ט--4כ).
הלאה משם ,אחר שעבר את מגדל-עדר ,פגע ראובן בכבודה של בלהה,
ואביו שמע הדבר (הפסוקים כ-4וכב /חצי הפסוק) ,ואחר כךהגיע יעקב
ליצחקאביו חברונה (הפסוקים בב-כז) .יצחק נפטר
עםשנים עשרבג
ימונים שנה ,ויעקב ועשו בניו קברוהו (הפסוקים
והוא בן סאה וש
כח--כס).)1
י) את הקטע הראשון ,כלומר הפסוקים א-ח ,מיחסים טבקרי המקרא ברובו
למקור אהד (להוציא פסוק ה ,שאותו מיחסים ל"עורר* ,ומחציתו הראשונה של
מסוק ו ,שמיחסים לסקור אחר) .והנה פסוק ה מפריע את שלפתם ,כי הרי
מתייחסים בו אל הריגתאנשי שכם ,ולפיכך "מן הדיר הוא להניה ,ששולב כאן
עלידי "העירד" .אר אל נכון כבר הצביע ר הלוי על כך שאי אפשר בלעדי
"ונקומה ונעלה" (ג),
פסוק זה ,אשר טהרה את הקשר בז ההכנות למסע -
יתיאור המעשה "-ויסערו .וצוד תהאלנו הזדמנות
ולביאתם לבית-אל(ו) עליד
להעיר שהמסורת ידעה לספר על מלחמות אחרות של בני יעקב ,מלחמות אשר
אולי נרשמו בספר מלחמות ה /וגם בפסוק ו צריך "העורך" להציל את
המבחריט מטצוקתם .הפסוק הכרחי לסיפורו של מקור זה ושייךאייבא אליו,
יל םן "מתרז"
כנען"הואסימן מובהק למקוראחר .ד
והנההביטוי "אשר

בארי

י

ברא ש ת לה

תקצף

אשוא שבמקרר זה לאהיה כתוב אל8וינאיעקב,בית-אל ,ולבךהוסיף "העורך'
ממקור אחר את 9מו הקודם של המקום :לוזה (וגם המלה הוא) ,ועוד :אשר
? וטדוע
כנען .ברם"8 ,ו סטרא בקש
"העורך" להשיג בתוסשת 8ל"
בהאסרתי
פק בפסוקים א וג בשם בית-אל ללא כל תוספת? באשר לשאלות אלה -
מבקרי המקרא וכחו ליחן לנו תשובה - .קושיה אחרת בקשו למצוא בכר
י מגיקתה של רבקה נמצאה אצל יעקב ,בעוד שלמעלה כד,
שבפסוק ה מסופר,כ
נט מסופר ,שהיא יוצאת עם רבקה לכנען ,תאת מבלי שהכתוב ינקוב שם
בשמה .והנה ,סובן למדי הוא שכאן ,כאשר כלבית יעקב טתאבל על מותה של
אשה זו ואף קורא עץ אלון בשם על שום אבל זה ,השובה המינקת כדי
לכנותה גם בשמה ,בעוד שלמעלההיא טוזכרתבלי נקיבת שם ,כמינקת רבקה,
עם שאר הנערות המלתת את רבקה לארץ כנען (כד t(wo ,כיצד הגיעה עתה אל
י רבקה לקראתו או שהלכה אליו אהה מות פנקה
יעקב  -אם נשלחה עליד
מרצתה שלה ,לנואיןעניןמיוחד לדעת זאת .סכל מקוםניתן לקבוע שפסוקנו,
שאותו מיחסים למקור אחד ,מניח את המסופר לעיל 3ד ,נט ,המיוחס למקור
שלישי ,כידוע - .הפסוקים ט-סו מיוחסים למקור אפר ,טשום לשונם ,וכמובן
שהמלה "עוד" (פסוק ט) קשהלפיזה .העצה " -העורד' הואשהוסיף אותה- .
מסובך יותר לדידם הוא הפסוקי
 ,בו משנים את שמו של יעקב לישראל ,ללא
כל הסבר .כדי שלא והא מקום להסיק ,שהמקור הזה טתיהס באן לאמור לעיל
ץ הלה לומר,כי אמנם
לב ,כס  -פסוק שלפי דילמן ש=ך למקור אחר,נאי
היה הסבר לשינוי השם בסקור זה ,חלא ש"העורך" השמים חותו בהתחשב עם
לב ,כט - .מפסוקיב יוצא שהארו הובטחה גם ליצחק ,ובר שאיננו מוזכר
בשום מקום במקור האחר ,אבל הוא מוזכר לעיל כה נ אצל מקורשלישי .שוב
סובה דיל מן ,כי אמנם דובר על כך גם במקור זה ,אלא ש"העורר" לא כלל
זאתבתיאורו - ...הפסוקיד אינוניתן ליחס ,לדעת המבקרים ,למקור מסתים,
כי המצבה מזכירה את כח ,יח ,ששחך לסקור אחר ,בעוד שבמקור ההוא אין
מוזכרים מזבחות וקרבנות בתולדות האבות .וכאן ליחס את הפסוק ל"עורך",
י פסוק זה בא סמקור
כי לזהאין עודענין במצבות .על כן סובל דיליה כ
שלישי ,אשר לו היה כאן תיאור של התגלות נוספת 9ל השכינה בבית-אל
וכנראה גם שלשינוי שם יעקב ,לאורעות ואחריהם הקים יעקב את המצבה.
והנה לדעה זו כליסוד .בביאורנו נראה שהפסוקיד קשור הן עם המסופר
לפניו הן עםהסיפרר שאחריו באוח הדוק כל כד ,שאין כל מקוס ליחסו למקור
אחר - .הקטע שמורכב מן הפסוקים שת-כ מדבר בהרדת בנימין ,במות רחל
ובקבורתה .שוב טיחסים חלק ממנו  -את הפסוקים טז-ים  -למקור אחד,
ואילו פסוק כ  -למקהר אחר (משום השם יעקב שבו) am .גם מקור שלישי
מדבר במות רחל ומקבורתה באפרת (מח ,ז) ,התה אומר 9גם המקור ההוא ידע

אי

אי

ברא ש
י ת לה

תקכו
פרק לה,

פסוק א ויאמר אלהים אלייעקב קום עלה

ביחיאל והכבישם ,ועלצה-צם מזבח לאל הנראה
אליך בברחך מפני עשואחייך
אוליניתן להסביר את העובדה שיעקב לאקיים עד כה
בכך שבהגיעו לסוכות נאלץ להשתהות שםכדי להרפאוכדיליאו מנוחה
לעדריה לאחר מכן ,משהגיע אל עצם ארץ כנען ,בקש להקים מזבח
על אדמה משלו ,כתודהעל כך שה'החזירו לארץאבותיו.היה זה בשכם.
שם אמנם נשתהה זמן מה ,והנה אירע מקרתה של דינה .רק עתה,
כשחשש להמשיך במסעו לבית-אל ,כתוצאה ממקרה זה ,מזרז אותו
ה' לנסוע שמה ,ובכך גם מובטחתלו עזרתו ואף עלפי כן מוצאים
חכמינו ז"ל פגם בכך שיעקב השהה קטם נדרו  ,)3אולי משום נוהיה
צריך לבטוח בעזרתו ית' ולנסוע לבית-אל תחילה ,חרף כל המכשולים.
ואולי בזה גם הסיבה להזכרת השם "אלהים" ,להזכירו את נדרו שבו
אמר "אםיהיה אלהים עמדי" - .)2עלה .בית-אל היתה בהר.)4ומענין
לציין שגם אברהם נסע משכם לקרבת בית-אל 1 - .)5שב-שם אין
פירושו השתקע שם ,שכן יעקב לא נשאר במקום זה זמן רב .אבל
את נדרו ,)2

ית..

על כה אבל ,טוען דיל מן ,לא שתכן שידבר גם בהולדת בנימין ,שכן לפי
הפסוקים כד-כו ,ששיכיםאליו ,נולדו כלבני יעקב בפרן ארם .וגם כאן הדברים
תמוהים .לכאורה היה צריך להניח שדוקא "עורך" ,שמחבר זה אל זה שני
מקורות שונים,יוסיף בפסוק כו ,אחר המלים "בפדן ארם" ,את המלים :ובארז
כנען ,חאת כדי לסלק את הסתירה שבין שני מקורותיו ,בעוד אשר המהבר
האמיתי ,שאיננו יודע על שום סתירה ,מכיוון שרק זה עתה ספר על הולדת
בנימין באפרת ,טניח בשקט,כי הקורא את המלים "*שר ילד לו בפרן ארם"
ידע להסב אותן על שאר הבנים ולא עלבנימין - .באשר להזכרת השם יעקב
בפסוק כ  -ראה בביאורנו .וגם את הסתירה המדומה בקשר למקום קבר רחל
נבאר במקום.
 )2לטעלה כח,כ.
 )8בראשית רבה פרשה פא ,ב (המ').
 )4לעיל יב,ח.

 )6שם.

בר א שי ת לה

תקח

כהזח שא י -השאהה במק ם עד שועתה את המפח ותק"ם את נדרה
ויחד עם זאת" 2בכךכהוום הבטחהשיכול לשבת שם בשלווה,בלי לפחד
מרדיפותיושבי הארץ - .לאל ,ולא :לק רמז לשם המקום בית-אל;
 .הנראה אליך הוזר אל המסופר לעיל כח,
השווהלעיל לא,יג -
בברחך חוזר אל בז ,מג; והשווה גם הושעיב,יג.

__3לג-

הפסוקים ב-ד.ויאורךיעקבאלפניתוואל כלחאשרעמו,
ערל אתיאלהי הנכר אשר כתלכם והטהרו
והחליפושמלוניכם.ונקומה תעלהבית8אל ,ואעשהש
שם מזבח לאל הענה אתיביום צרתיויחיעמרי
כדרך אשר הלכתי .ויתט אלחיקקכ את כלשלהי
הנכר אשרבירם ואתחהנזמים אשרבאזניהם,ויטמן
אתםיעקב תחת האלה אשרעם-פכם.
אלהי הנכר ,כגון התרפים של רחל )8ופסילים אחרים אשר להם
סגדואנשייעקב שמארםנהרים; השווהיהושעכד ,ב,יד
.ו"2להניח שגם
בביזת שכם נמצאופסילים רבים- .והסהרו וגה .מן הסתם עלידי
 .מזבח .אין הכתובמזכיר כקו הקרבת
רחיצהבמים ,כמו שמותיט,י -
קרבנוה .וגם אצל אברהם נאמר רק שקרא בשם ה' ,כאשר בנה מזבה').
אך ברור שהאבותגם הקריבו קרבנות;השיוה כב,ז .ונראה שיעקב הוא
הראשון ,אשר השתמש במעשר לשם זבחי שלמים - .)8ואת-
הנזמים .מסתבר שנזמים אלההיו בצורתפסילים ,שלהם סגדגואולי
רומו "שהבר בידם" ,שגם התכשיטיםשבידיהם לעתים בצורתשמילים,
האלוע כמואלון (אל"ףצרויה)  rTereblnthe --השווהלעיליב,
ו; ולעומתזו אלה (באל"ף פתוחה) המוזכרת בההושע כד ,כן ,Eche -
כמו אלון; השתה ישעיה גיג; הושע היג", .אלה" בה"א הידיעה
רומזת לעץמסויים (שאולי זה שסגדו  05בקרבת שכם.

הי

)1לעיל לא'יע'
י) לעיליב,ח.
 )6לעיל כח ,כב ,להלן סו,א.

בראשית לח

תקכח

פס11ק ה .ויצעק
י חתת אלהיב-'bUהערים אשר
ח
י
ו
טביעותיהם ולא ררפואחייבנייעקב.
ויסעה הנושא הוא יעקב ואלה אשר עמו ,כמו להלן פסוק
טז- .
,
ח
י
נ
מ
1לא רדפ1
כי
חתת אלהים ,הרי זה פחד על-טבעה -
י שכם,)9
של
ם
ת
ו
מ
חששו של יעקב ,שיושבי הארץ ירצו לנקום
בנ
אמנם נתגשם,וכי רק חתתאלהיםזו מנעה בעדם לרדוף אחרביתיעקב.
אמנםאין הכתובמזכיר פעולהכזאת .אךלפי רש"י ד"ה בחרבי ובקשתי
במלחמה כזאת עם הכנענת
להלן מח ,כב' )1אכן כבר עמדו יעקבובני
ואפשר שהדבר אירע בדרך לשילה; השווה דברינו להלן מם,יי,)1
אלא שמסעם בלתיירוע לא מסרה לנו התורה על כך ,ובוודאי נרשמו
להלן מח כב.
הדברים בספר מלחמות ה' ואליהם התייחס יעקב

בדברי

פסק י ,ויבא יעקב לוזה אשר בארץ כנען הוא
בית-אל ,הוא וכל-העם אשר-עמם
לוזה וגו /מן האמור ביהושע טז ,ב מוכח שאין לוז זהה עם
בית-אל .)12על כן יש להניח ,כי בית-אל היתה קרובה ללוו ,שהוי
יעקב לן מחוצה לעיד .)13לפי הכתוב המוזכר שביהושע היתה בית-אל
מזרחית ללח .תחילה היה המקום שייך ללוז וגם נקרא בשם זה ,אלא
שיעקבנתןלו את שמו החדש בית-אל' .)1עתה,משצריך להבנות שם
מוכח ,אשרייקרא "אלבית-אל"-,מזוכריםשני השמות:קודם השםהעתיק
לוו .התוספת א שר בארז כנען באה כאן כמו למעלה לג,יח,

-

*)לעיל לד,ל.

סי) עלפי צראשית רבה פרשה פא ,ד(עמ').
1נ) לא 1panלידנו (השזזו
יי) שכן ,לפרש שם "בית-אל לווח" כשםעיר אחת83 ,י שטועמם ש11רז,
קנ1בל ואחרים,ודאי דחוק הוט
*י) לעיל כח,ים.

בוא שי ת לה

תקפפ

בי כשם שיעקב חשב ,שהנה הגיע אל מטרת מסעו ,היא ארץ כנעג

וך ראה לאחר שוד ורוולקיים את נדרג שרק עם בואו
עם בואו
יים השיבה בשלום אל ארץ אבותיו .רק כאן תגיע אל
לי
כת
שס
לבית-אללת
.
'
ת
י
ב
ו
י
ת
ו
ח
ט
ב
ה
ו
ת
ה
א
ו
ר
ד
נ
ם
ע
ו
אשר
ם
ע
ב
ז
ע
ארץ כנען
ה
ת
ו
א
י -
אל ,הוספת בעלת משמעות רבה זהו המקום המקודש אשר יעקב
הוא וכל.DPn -
.
ץ
ר
א
ה
קדשו כבית אלהים בשעת יציאתו
את
יעקבהגיע בשלום יחד עם כל אנשיו ,ולא נפקד ממנואיש.

מזק ז.ויקע שם מזבח ויקרא למקום אל פיתפאל,
בי שם נגלואליו האלהים כברחומפניאחיו.
 1בן שם .יעקב בנה את המזבח באותו מקום' שבונתגלה לו ה/
במקום ש %ראה מלאכי האלהים עשש וטרדים' ,)1ומכחן לשון הרבים

י

נגלו אליו האלהים .ואף על פי כן לא קרא למקום המזבח:
מתאים יותר
אלהים בית-אל אלא "אל בית-אל" .נראה שהשם
ל-הוהה; השווה
בשם
למזבח .מאוחר יותר מוצאים בהקשר זה השימוש 14,
שמותיז,סו .ואפשרשלפניכהיה השתמשו לזה בשם אל ,שלפיחכמינו
ן אתמידתהרחמים*4י); השווהרש-י  nאל לfשמות f
ז"ל אף הואמציי
לל .1:במקביל לכך אנומוצאיםלפני משה שמצתפרטיים עם אל,ואילו
אחרי כן שמות בצירוףיה.
'

 pl~gח.ותילת רברה מינקת רבקה ותקבר טתחת
לבית,על תחת האלוה ויקרא שאו אלון בפות.
המדרש  )15רואה כאן רמז למותיבקע .מן הפסוק כז נראה שגבואו

ק שם נשאיב

.,

**י) השותסכיתא לשמות סח ב(עמ').
* )1בראשית רבה פרשה פא ,הלצו).

~
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אל יצחק ,לא מצא יעקב ע ד את אמובחינב מסתבר,חנפטרה עוד לפת
שובו ,ומכמון שהכתובמזכיר את קבורתה במערת המכפלה להלן מט ,לא,
הרי איננו מדבר עוד במותה ,כשם שמסתפק באותה הערה שם באשר
למותה של לאה .רק מכיוון שיעקב מכבד את זכרון אמה בזה שקובר
את אמתה הנאמנה במקום מקודשוגם מתאבלעליה,מציין הכתוב מאורע
זה במיוחד ,תוך כדי תיאור שובו של יעקב אל אביו - .מ תת ת
ד היתה בית-אל.)16
לבית-אל ,פירוש לרגלי ההרשעי

5ס1ק ם.ריראאלהיםאלייעקבעוד בבאו מפדן ארם,
ויברך אתה
וירא וגף .התגלותשניהזה תכליהההיאשינוי השםיעקבלישראל.
התגלותזו היתה בשם אל שדי ,כאמור בפסוק יא ,והנביא הושע מזכיר
י יעקב - .עור מוסב
אותהז.)1היא באה אחרי הקמת המזבח עליד
בבירור על ההתגלות המתוארת למעלה כח,יג .)18זו נועדה בעיקר
להבטיח את בטחונוהאישי של יעקב " -אנכי עמך"  -ועל כן בא בה
שם הוססה ,ואילו זו שלפנינו  -נושאה העיקרי הוא עם ישראל ,העם
לא
אשרעתידהיהלהכיר את שם הוידה בזמן משה רבנו ואשרבעיני
רצה ה' להיראותן עד לזמן הזה ,אלא כאלהים וכאל קודי- .ויברך
אתו .הרי זה משפט כולל שיפורט לאחר מכן.

9ס1ק ן.ויאמרילואלהיםסומךיעקד ,לא"יקרא שמך
יל מן ואחרים ש"תמר דבורה" המוזכר
*)1וחין שום יסרר להנחתם של ד
בשופטים ד ,ה זהה עם "אלון בכות".
 )11הושע וב,ה.
8נ) ההנחה שהמלה "עוד" היא תוספת "העורר",אינה אלא ~ירון דחוק ,שהרי
מפדן ארם" טוכיחות ,שההתגלות הראשונה היתה בשעתיציאתו
המלים
לגפםדו ארם".בבאי

י

ברא ש ת לה

קפד יעקבכי אם5החראל יהיה שמך ויקרא
שמוישראל.

תקלא
את5

לעצם הברכה קודם שינף השם ,כמעין פתיחה ,כמו למעלה לב,

כןואילך.ומכיוון וההפרשההיא כבר ידועה,אין שד צורך לבאר כאן
משמעות השם החדש ,ושלאכמו אצלשינוי שם אברהם; השווהיו,ה- .
לא-יקרא וגף ,פק-זן בעוד שעד כההיה רק יעקב,הרי מכאןואילך
יהיה שמך בעיקר ישראל .מכאן ולהבא באים שני השמות בתורה
לסירוגין .לעתים אפשר ליתן טעם לשימוש בשם האהד או האחר,
אולם ברוב המקומות הטעמים דחוקים - .)19ישראל יהיה שמד.
חזרהמילוליתעל משפטזה מצעובמלכיםא'יח ,לא; והשווה גםמלכים
ב'יז ,לד .)20ויקרא את-שמו ישראל בא להדגיש שרק עכשו
נתקיים עצם שינוי השם ,בעוד שהודעת המלאך שלמעלה  )21לא היתה
אלאהודעהמוקדמת.

"9ס~קי 0יא-יב .ריחכזך לד אלהים אנו אלנצדי פרה
ורמהגוי וקהלגויםיהיה ממך ,ומלכים מחלציך
*י) אמנם מבקרי המקראסיענים לדעת ,ששני מקורות משתמשים תמיד בשם
יעקב ,בעוד שמקור שלישי וה"עורד* משתמשים בשם ישראל .ברם,
איישחרפאשלי
,
לקיים "כלל* זה אלא אם כןמיחסים את כל המקומות שבהם בא השם
גם מטעם זה ,למקור השלישי ,ואם ז 8בלתי אפשרי  -ל"עורד" .כך למשל
שייכים הפסוקים איה שבפרק מה לדעת המבקרים ,לאחד משני המקורות
הראשונים ,אד משום "הכלל" הנ"ל הכרח הוא ליחס את מחציתו הראשונה של
פסוק ח שם למקור השלישי ,ומאותו טעם הכרח לקמיע את הפסא ב שם
~יחס מחציתו הראשונה ל"עורך".
,
ת
ר
ח
ו
א
מ
 )%חש אשר טוען ( קינן) ,שזוהי תוספת
ולא משום טעם אחר
אלא ספני שאחרת תהא סתירה להגחתו ,שמחברם של ספרי המלכים לא הכיר
את התורה.
לב כח

ג"

תקלב

בר א שי ת לה

יצאו .ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק לך
אתגנה~ ,זרעך*תריך אתן את"הארץ*

י

מעניק לו ליעקב את ברכתו של אברהם ,ובכך מתקיימת הברכה
שברכו יצחק אביו - .)22אני אל שדק כמו למעלה יז ,א- .
פרה ורבה ,כמו שם פסוקו- .גוי וקהל גוים ,השווה למטה
מח ,ד1 - .מלכים וגף .השווה למעלהיז 1 ,וטז - .מחלציך.
יחלציו; הערוהלהלןמן,כן;
צאצאיושל אדםנקראיםיוצאיירכואויצא
שמות א ,ה; שופטים ח ,ל; מלכים א' ח,יט.ביטוי אחרלענין זה הוא
יצא ממעים; השווה לעיל סג ד; שמואל ב' ז,יב - .)28אתן .בעוד
י הבטחה ,הרי "אתן"
ש,,תהי" ג,אתננה" ,פירושם הוא נתינה עליד
פירושו הנתעה הממשיות

5ס~ק יג,ויעלמעליואלהים ,במקום אשר"רבר אתה
ויעל וגף ,כמו למעלהיג כב; והשווה הת ,לג .וקצת שונה מזה
במלאך שופטים ע ,כ; והשווה שם ו ,כא .במ ק1ם א שר וגף
באלציין את המקום כמקום קדחם במאחד שבו שוכנת שכינתו ית/יחד
עם זאת בא לנמק את,ייצב" שבפסוק הבא וגםמכין לקראת הפסוקסו.

תזק יד .והגב יעקב מצבה בפקופ אשרירבר אתו
מצבת אבהוימךעליה נטךויצקעליה שע*
ההתגלות שתוארה בפסוקים י--יג ,לא אירעה במקום ההתגלות
בעלית השכעה
הראשונה שעליה סופר בפרק כח .וכתון שיעקב
י
ה
כ
ה
בתור
במקום הזה ,שאף הוא מקום קדרם הוא ,בקש לסמנו לדורות

אחרי

כח ,גואילך.
**)
'*)ל
יה זו מרחה בבירור שהשוני כביסה אימו מוכיח שוני בסקורות.
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שנזה לפני שימשיך במסעו .כדי להבדיל היטב ביז מצבת זכרון זו
והמזבח המוזכר בפסוק ז ,מתאר הכתוב בפרוטרוט ,שמצבה זו הקים
תקב במקום אשר-דבר אתו ושףתהץ מצבת אבנ
מצבה קחממיה אבן אחת ,בעת?' -המזבח המחכר ה ה מורכב מכמה
אבסם1 .--.יסך .למעלה כח,יח לא עק יעקב אלא שמן על המצבה
נשח הף %א
שהקתג אבל עכשה כשהם חתר למקדח חטא
י
ת
ע
טץ
טןן
נמן ביסף לשמחת החטם שהיתה לו בעיוצ'"' על
מסי
השווה תרגוםיונתן.

5ס~ק ט~.ויקראיעקב את-טם המקום אשר דבר אתו
שם אלהים ביתאאל.
אלהים בית-אל .ש הגמא מטלנאא) נצע ששם CnpD
ההעלות וביה זו ה-א "אלהים בית אל" ,וששום ,נהיתה לו שם ליעקב
החגלותהאלהיב מארחריויצ nra ,שמואלהנביע עמד שםביתאלהים
עלו לרגל להקריב קרבנות 25ג והוא נקרא "האלהים בית-אל"
שא
לאיהידיעהיכולה לבוא גם אצל שם פרסה ובמיוחד כש-ם לזה הוראה
(ה"
אפילאטיבית.))26

הפפ~קים מז--נ .קיטעו מבית אל וכשאעוד כברתי
הארץלבואאפרתה,ותלד רחל ותקשבלדתה.יה*
בהקשתה בלדתה ,ותאמר לה המילדת אלפתיראי
י מתח
 nvbnלך בהויחי בצאת נפוטה ב
ותקרא שמו משאונקואביו קראשלובנימיכן ותמת
רחל ,ותקבר בדרך אפרתה חוא בית לחם .ויצב
בטצר הגר"אל"רשע טגונ

*
" שמוחל א ,ק נ
"1

awn;b

איוולד  5ח2ס..

1
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הקלך

יעקב

מצבה עלטקברתה ,הוא מצבת קברת-רחל
עד"היום.

כברת-ה ארץ ,נראה שזוהי מידת אורך לדרכים; השווה מלכים
ב' ה,יט; וראה להלן.יש שמבינים את הכ"ף ככ"ף הדמען והמלה ברת

כשם מידה ,נמו בת ,או מן הערבית
בערך ברת קרקע.ואילו התרגום אונקלוס גוזר את המלה כברה בסיכול
האותיות מן השורש כרב  22חרש ,כלומר שטח שניתן לחריש אותו
במשךזמןידוע,ומכל מקוםהריזה באלצייןמידת קרקע לאגדולה- .
ות ק ש ,הואבניןפיעל מן קשה 22להיות קשה - .בהק שתה ,זהו
בניןהפעיל .משמעות שני הפעלים  -לסבול קשות - .אל -תיראי.
יראה רחל שהוולד מת - .כי -גם -זה ,חוזר אל המסופר לעיל ל,
כד "-יסף ה'לי בן אחר" - .כי מ תה הוא מאמר מוסגר - .בן-
אונק כלטו בן הכאב ,האבל; השתה דברת כהת--.בנימיך צד
הצק נחשב ממי קדם כצד שחל הטע 28ג ייתשו של השם איפוא בן
המזל הטוב.לפי הרשב"ם פירושו כמו בן הימים ,כלומר בן זקונים=-.
בדרך אפרתה הוא בית לחם .ק הכעב בשמיל  1ט ,יב
ובמכה ה ,א עצא בביט עאפרת היא
לחם 9ץ --- .הוא מצבת
"
ב
המעשה המצה
קברת-רחל עד-היות השוב קטע שבשעתסטי
ערמן קי מת ,אך היא היתה קיימת גם בימי שמואל .(aoכעם אפשר
לראות את קבר רחל ,כשעליו מבנה מקומר ,במרחק של שעה ושלושת
רבעי בדרום מזרחה של ירושלים ,כמהלך חצי שעה צפונית-מערבית
מבית לחם  .)81והנה קיימת ,לכאורה ,סתירה בין מקומו של קבר רחל
עלם

ז,)2

כלומר ,בערך

שרס"ב ראב"נ רמב"4
.DMZ XXI. pge. %1-%4
א) ןאע אימא כל טעם בהסרת הסלים :היא בצת לחם כתוספת טאוחרת
עוצ ,מצ שהצחע'לעעות קנובל וטניוס ,ולקבוע טקומה של אפרת
בקרבת רמה תיבע ,בין ירושלים ובית-אל.
סו) שמואל א'י,ב.
ק
.
Schwarz,
ה
 ),1השווה בענין ז
1(%5
h
e
i
l
i
g
e
Land,
81
~
705.
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חי"

זה המשתמע מן האמובעמיאל א'  *(aoמ אם
כפי 'כמצעק כאה
ב
ו
יכשול ,כפי קמציהם בדרך כלל ברמה הרי מצא
אמנם מעשו שממל ו
ה בין רמה לגבעה ,בגבול תחומו של שבט בנימין .)32אך
שהקברהי
כברהעיר"הלוי  (SSבצדק,שהפירוש המקובל של הכתוב בשמואלאיננו
עומדבביקורת.מבינים את הנאמר שם " )30עם-קברת רחל בגבולבנימין
בצלצה" כך שהדברים באים לקבוע מקום קבורת רחל ,לאמור שהיה זה
בגבול בנימין ,במקום שנקרא צלצח .והנה קביעה זו נראית מעתרת
לחלוטין .מיקומו של קבר מפורסם כל כך בתוך תחום שבט בנימין,
ודאי שהיה ידוע היטב לבני בנימין ,ויהיה זה תמוה ביותר ששמואל
יצטרד לגלות לשאול ,שאמנם הקבר נמצא בתחומו של שבט בנימין.
ו נאמרה המלה!
על כן מבאר הלוי שיש להבין את האמור שם כאיל
אשר,לפני "עם קברתרחל".לפיכך אומר שמואל אל שאול :ומצאת שני
אנשים שהם מסביבת קבר רחל ,ותמצאם בצלצח שבגבול שבטבנימין
והם יבשרו לך בשם אביך,כי נמצאו האתונות .בפסוק שאחריו מסופר,
שבהמשך דרכו יפגוש שאול בשלושה אנשים ,שעולים לבית-אל .מסתבר
איצא ששני האנשים ,אשר ביתם באיזור קבר רחל ,חזרו מעליה כזאת
י אבי שאול
לבית-אל ,וכאשר עברו בדרכם בגבעה ,נתבקשו עליד
לספר לבנו על דבר מציאת האתונות.לפי זהישבסיפור שבספר שמואל
דוקא משום אישור למסופר בפרקנו ,דהיינו שקבר רחל הנו דרומית
לתחומו של בנימין ,כלומר בתחום שבט יהודה.ועיין גם בביאורם של
הפסוקים שבשמואל  )10כפי שמובא במדרש  )34ובתוספתא סוטה יא,ז.
בתוספתא זו גורסים :על קבורת רחל ,במקום :עם קבורת רחל ,וגם
הפשיטתא גורסת כן .)35וגם מן האמור בירמיה לא ,יד "קול ברמה
1ו) המבקרים נולדקה ,דליצש ודילמן סוברים שישנן שתי מסורות
שונות בנוגע למיקומו של הקבר ,האחת שלבני אפריש היא זו שבספר שמואל
והטהרת של בני והודה ,היא זו המוזכרת בפסוקנג
**) .Recherches bibliques 11.

") ילקוט שמעוני לשמואל א ,,פיסקה קם (הס').
,
י
של
ה
'בבשתו
ל
") ואם מבקרי המקרא אמנם מסתפקים
"
 1הרי אני
זה,
מציע להם לקרוא :ע(ו)לי קגורת רחל .לפי איו שני האנשום *ולש לרגל
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נשמע" לא קשה.(aeהריזהו לשוןפיוטישאיןלהסיק ממנו שום מסקנה
היסטורית .או שיש לפרש עם התרגום ז :)3ברום עלמא (בשמים הרמים),
אושהנביא רואה בנבואתך,שרחל אמנומופיעה ברמה ,מקוםריכוזם של
העומדים לצאתלגלות ,כדי.לבכות שם על גורלבניה  -אף אם קבורתה
שלההיתהדרומיתמכאן.

פסוק כא.ייסע
ישראלי

%ט אהלה מהלאה למגדל8עדר

1יט אהלה .היתהזו השתהות קצרה ,שאם לא כןהיה יעקב בונה
מת; השטה,מעלה פ ,ע ---למגדל-עדר .גם ממכה זק ח מחכר
עבו זה (והשתה 'מם ה אג ברם ,כלל לא ברוה אם שם הכחנה למקום
המחכר נאה והוא קררב לבית-לחם.

שסוסם כפ-כהליהי בשנן יטראל בארץ ההוא %לך
ראובןוישכב אתחבלההפילגשאביהוישמעישראל,
ויהיו בניאיעקב שנים עשרובני לאה בכור יעקב
ראובן ,ההמעון ולוי ויהודה ויששכר וזבלון 4בני
רחליוסףובנימן.ובניבלהה שפחתרחלדןתפתלי.
ובניזלפה שפחתלאהגדואשר,אלהבנייעקב אשר
ילד8לו בפרן ארם.
ב שכןי שראל .השימוש בשם ישראל מראה שלמאורע המסופר
כאןחשיבות רבהבחולדותהאומה ,ואכףבוסיבת הדחתו של שבטראובן
בנימין בצלצח .פתרון זה עשוי להתקבל
פגשו בשאת
לקבר ר
גבדי
הדעתחלבמויהוםחד טשום ב
רכו פגש שאול בעולי רגלנוספים .פתרונות
שבהמשך
על
גוססים לישוב הסתירה ראה-אצל ש 11רץ ,אצל ק1רץ ואצל דליצש.
 )**.אילו רצולהבין מפסוק א שרחל נקברה ברמה ,תביאזו מסורת שלישית1
ז"חע גם רשיי ומצודות מעל.

בר א שי ת לה

תקלל

והעלאתהשבטיםיוסףויהודה1 .ילד רא1בן ,דומהשהביטוירומז
למעשה חשובביתר.אילוהיהשיוברכאן במעשהגילוי ערצת ממש ,לא
היה הכתוב מקדים הקדמה זג אם נשווה פסוקנו אל שמואל ב' טז ,כא,
שם רעץאחיתופל לאבשלום" :בוא אל-פלגשיאביך" t(SSהרי נראה שגם
במזהתה זה של ראובן "2יותר פעולה של התמרדות כנגד סמכות האב,
יעריות .אקזהאיפוא כל כךכנגדפשוטושלמקרא,
מאשרפעולה שלגילו
כאשר קובע שמואל ברנחמני בשם רבינתן " )89כל האומר ראובן חטא
אינו אלא טועה" ,והאמור כאןפירושו, :ומלמד שבלבל מצעו של אביר',
וכל כך למה ? אומר (שם) רבי שמעון בן אלעזר" :עלבון אמו תבע.
אמר ,אם אחותאמיהיתה צרהלאמי ,שפחתאחותאמי תהא צרהלאמי ?"
אך לאכלחכמינומחזיקים בדעהזג במדרשלפסוקד.בפרק מטדלהלן")4
מובאות כמה דעות המפרשות את פסוקנו לפי פשוטו1 - .ישמע
ישראל .אחרי מלים אלה באה פיסקא באמצע הפסוקת) .הכתוב
מעלים כאן דבר שהיה ידוע במסורת שבעל פה ,ואשר נרשם מאוחר
יתר בדבריהימים " )42ובני ראובן בכור-ישראל כי-הוא הבכור ובחללו
נתנה בכרתו לבני יוסף בן-ישראל ,ולא להתיחס לבכרה".
יוצמיחעליוקאתבי
היא במדרש  )48בין ר'לוי ור' סימון" :חד מנהון אמר ,לא
לראובן להתייחס ,ואוחרנא אמר ,אין מיחסין ליוסף אלא לראובן".
לפי הדעה השניה לא קבל יוסף אלא את בכורת הממון בלבד ,ועל כן
מסתברהיטב ,מדוע באה רשימתהבנים שבהמצויין ראובן בתור "בכור
 ,"1pPSדוקא כאן .ואילו לפי הדעה הראשונה ,שלפיה ניטלה הבכורה
מראובן בכל מכל ,יש להניח שבעצם היתה צריכה לבוא רשימת שנים
עשרהבנים מיד אחר הולדתבנימין ,אשר עמה נתמלא מספר השבטים.
ברם,מכיוון שבתחילההיה ראובן בכורו של יעקב ,תואר אשר לאיהיה

") והשהה שם כ,ג.

") שבת נחaw ,
"*) בראשיתראפ פרשה צח(1 ,הצר).
י*) השווה בענין זה גרץ. 367 ,ת .Monatsschrift 1878,

 )48בראשית רבה פרשת פביב.

י

ברא ש ת לה

תקלח

לו עוד בישראל ,מקדים הכתוב את הסיעוד על מעשהו לרשימה ,בד4

לקבוע בשביל תולדות ישראל בענין אחד -אין ראובן בכור ישראל,
גם אםהיה בכורו של יעקב.

א יעקב אלאיצחק אביו ממרא
הפסוקים כז-כס.יייר
קרית הארבע ,הוא חברך אשריגרישם אברהם
ויצחק.ויהיוימי יצחקו מאת שנה חרמנים שנה.
ויגוע ~ pnsוימת ויאסף אלחעמיו זקן ושבעימים,
ויקברו אתו עשו ויעקבבניב
ממרא קרית הארבב רצ תרה
מ ,נ  --אשר-
גר-שג כייס נשתהו שם; השתה שמהה ה ---מאת שנה תה
מכאן'ביצחקחי עודזמן רב אחרי המאורעוה שעליהם מסופר בפרק*:
כאשר בא יעקב למצרים ,היה זה רק עשר שנים אחרי מות יצחק .)44
ויגוע ...ויאסוף ראה דברעו למעלה כה ח -- .עשו ויעקב
למעלה כה ,ט ,בתטער קבורת אברהם ,בא יצחק לפני חטמעאל" ,בעבור
היות ישמעאל בן השפחה"  .)46בצדקמיירים פרשנים אחדים  )48שאחרי
התפייסותו עם עשו הודה לו יעקב בבכורה ,אותה קנה ממנובנעורי
ו ז,)4

פע"

..

..

- - - - . - .

**) השתה להלן מז,ס.
פ)רשב"ם ,ראב"זמ חזקוני (פל.
 )9למשל הר שר "ה (המז
בכתבהיד יש כאן תוספת-שאלה (כתובה עפרת בכתב חץ של המחבר) --
מדוע או הכתוב מזמר כאן שנקבר במצת המכפלה .וזוכרים תמהים ,זוהרי
כבר הר מ ב "ן עה"מ שואל ומשיב על שאלה זה וכיצד זה לא שם לב הרב

י"

המחבר (המ').

