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שג כה ת י ש א רב

 שאברהם העובדה ערב"ם. עממים וכמה כמה ייצאים וממנהקטורה,
 מזכיר שבסמוך בכך מסתברת כנס, יצטין זה שדבר מבלי נוסף, לזרעזובה
 אומר הווה שנה, וחמש שבעים מאה - במותו אברהם גיל אתהפסוק
 וחמש שלושים עוד לחיות לו נותרו לאשה, קטורה את שנשאשבשעה
 דהיינו אלה, נשואין בשעת גילו בכלל. חייו תקופת של חמישית -שנה
 זה והרי כים, ושש חמישים לגיל איפוא מתאים שנה, וארבעיםמאה
 בעיקר היה יצחק שבהולדת הנס האדם. של הפוריות בגיל בהחלטעדייז
 זו. ללידה עד היתה עקרה אלא כבר, היתה שזקנה רק לא אשר שרה,אצל

 שברכת להראות כדי באה ודאי בראשית בספר אלה בנים שלמנייתם
 בקמיו. עוד  נתקיימה 1(, נחתיך" גוים אב-המון ,גי - אברהם אתומ
 יצחק שרק אותנו, המלמד 1 לפסוק  רבה  חשיבות לייחס יש  ואתועם
 המנויים הרבים העמים שגם פי על אף אברהם, של העיקרי לבנונחשב
 את הרחיק עצמו שאברהם משום וזאת צאצאיו, על נמנים הם גםכאן
 "כי ה' בדברי  בהתחשב  רכושו, כל את לו רק והוריש מיצחק בניושאר
 2(. ורע"  לך  יקראביצחק

  קטורה. ותומה אשה ויקח  אברהם  וימך א. plDg בה,~רק

 מוסר הכתוב אין ה. ר ו ט ק - יד. יא, שופטים השווה הנף, ף ס י1
 זה ואין הגר, זו הרי "( רבה בראשית לפי זו. אשה של מוצאה עלדבר

 "פילגש", נקראת היא לב א, א' הימים בדברי וכן ו פסוק להלןמסתבר.

 לך יקרא ביצחק כי לו שנאמר "בעבור 4( הרמב"ן העיר שכברוכפי
 5(. פילגשים" אצלו נשיו כל היו אחר, בזרע לא 3(,זרע

 ה. יז, לעילי(
 יב. כא, לעילי(
 )המ'(. ד סא, פרשהו(
 )הג'(. 1 לפסוק*(
 היוחסין שושלות אולם, מכה. בקרבת השוכן ערבי שבט שם הוא קטורה"(

 רבים. שבטים לקטורה מיחסות אינןהערביות



 כהבראשיתשפד

 ואתחמדן יקשן ואת אתחזמרן לו וסולר ב-ד.המזקים
 אתישבא ילד ויקשן ואתישוח. ואת"ישבקואת-מדין,
 ולאבנם. ולטורים אשורם היו ררן ובניואתידדן,

 קטורה. בניאלה כל- ואלדעה, ואבידע וחנך ועפר עיפה מריןובני

 ידי על זוהו הם בחלקם רק אלה, שונים שבטים וגר. 1 ל ד תלו
 נראה, אך ; לו לז, להלן מוזכרים המדנים ן. ד מ - החדשים.החוקרים
 נתמזגו ואולי שם. כח בפסוק שמוזכרים המדינים עם זהים הםששם

 ישראל. בתולדות קרובות לעתים מוזכרים המדינים אחד. לעם אלהשני
 בשמות למצרים. שיירות מסהר מקיימים אותם מוצאים אנו כח לז,להלן
 ובפרק כב בפרק במדבר בספר מדין. כהן יתרו מצינו יח ופרק בפרק
 במשך בישראל שולטים הם ו פרק ובשופטים ישראל, כאויבי מצינוםלא

 באטב מוזכר ח 1 ש - ת א ו - אותם. מנצח גדעון אשר עד שנים,שבע
 ז י, לעיל ן. ד ד - ת א ו א ב ש - ת א - עוץ. ארץ בקרבת כשבט יאב,

 כאחד מוזכר גם שבא שם. השווה ; כוש בן רעמה כבני ודדן שבאמוזכרים

 רואים התרגומים שני וגו'. ם ר 1 ש א - כח. י, לעיל השווה ; יקטןמבני
 דדן, צאצאי של עיסוקיהם את המציינים קיבוציים שמות אלהבשמות

- 6(. רבה בבראשית נחמן בן שמואל רבי גםוכן  למדין ן. י ד מ י נ ב 1 
 ה. פ י ע - למדין. שרים חמשה גם לא פרק במדבר ולפי בנים,חמישה

 משבא. ולבונה זהב שמביא סוחרים של שבט זה הרי ו ס, ישעיהלפי
 ועפר עיפה השמות ואילו עוד. מוזכרים אינם האלה השבטיםשאר
 יסף לפי - וראובן. מנשה יהודה, השבטים בני בין גם מוזכריםוחנוך
 של מזרחה בדרום אזור קטורה בני כבשו א( סו, א, )עתיקות מתתיהובן

 - סוף. ים של המזרחיים החוף אזורי ואתמצרים

 ליצחק. את-כל-אשכולו אברהם דיורן ה-ו.הפסוקים
 מתנת, אברהם נתן לאברהם אשר הפילגשיםולבני

 )הס'(. ד טג פרשה6(
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שפה כהבראשית

 מציאלחם
 אלחארץ nmp חי בעה"ש בנו יצחק

קדם.

 המובטח, הבן שליצחק, אברהם ביקש וגו'. ם י ש ג ל י פ ה י נ ב לו
 - ישמעאל לגבי שרה אמרה שכבר וכפי. בניו, שאר עם לו יהיה לאדבר
 עוד נתן כך משום 7(. עם-יצחק" עם-בני הזאת בן-האמה יירש לא"כי
 - במתנות. סלק האחרים בנע שאת בעוד ליצחק, רכושו כל אתבחייו

 והגר שישמעאל פי על ואף וקטורה. הגר הן אלה ם, י ש ג ל י פה
 לשם שחזרו לתאר, ניתן הרי אברהם, מבית מזמן כברנשלחו-גורשו

 אין ם. ח ל ש י 1 - שרה. משמתה ובוודאי ישמעאל, משגדל מכן,לאחר
 שיעז אלא בחיים, בעודו מעמו שלחם כי הכתוב, שכוונת לומרצריך
 נסעו אם גם אך ישראל. לארץ שמזרחה באזור בעתיד להתיישבלהם
 אברהם, של בקבורתו עוסק שישמעאל להתמיה צריך זה אין מיד,ממנו
 השווה ; כן לפני עוד או הפטירה בשורת קבלת עם לבוא היה יכולשכן
 ואילך. אמח,

 אשררתי, אברהם 12ני"חיי ימי ל84לוו ז-ח.עמוקים
 וימת השוע שנים. וחפנם שנה מצבעים שנהמאת

 אלחעמיג ויאסף תצבע, זקן טובה בשיבהאברהם

 לפי ע, ב ש ו - טו(. סו, )לעיל ה' שהבטיחו כפי ה. ב ו ט ה ב י שב
 סיפור והוא טובה... כל ושבע לבו משאלות כל "שראה פירהצוהרמב"ן
 ף ס א י ו - במותרות". יתאוו שלא בהם טובה ומידה בצדיקים ה'חסדי
 כגון דומים, ביטויים מצינו זה ובענין ראב"ע. השווה ו, י מ ע - לא

 י(, ב, )שופטים אל-אבותיו" "נאסף טו(, טו, )לעיל אל-אבתיך""תבא
 שתמיר מראים הללו הביטויים כל 8(. אבותיו" עם "שכב - יותרושכיח
 להם היה לא המוות המוות. אחרי בחיים האמונה ישראל בעם קיימתהיתה

 י. כא, לעילי(
 רבים. ועוד כא א, א' מלכים ו טז לא, דברים , ל מז, להלן5(



 כהבראשיתשפו

 וכולם לעולמם, הלכו שכבר העם בני עם או האבות עם איחודאלא
 מסויימות, עבירות שעובר מי על בא אשר העונש האמת. בעולםמתאחדים

 -הוא
 עם עוד יתאחד לא הוא פירוש 9(, מעמיו" ההוא האיש "תכרת

 על רוב פי על מוסב זה שעונש לציין הראוי ומן המוות. לאחר עמובני
 האמירים המוות עצם על בביטויים מוזכרת הנפש שאין בעוד 10(,"נפש
 שהגוף בעוד הנפש, דוקא נפגעת שבעונש משום כך, שזה וייתכןלעיל.
 בתחילה הוסב זאוק לעומת עמיו", אל "נאסף אבות. בקבר בוודאינאסף
 יחד. גם והנפש הגוףעל

 מולדתו, אל האמיתי, מקומו אל דבר להביא פירושו האסףהביטוי

 למולדתו נחשב האמת שעולם איפוא מראה עמיו אל האסףוהביטוי
 אחרי שנה עשרה חמש עוד אברהם חי אמנם - האדם. של"אמיתית
הולדת

 נכד-

 תחילת לפני עתה, מסתיימות תולדותיו אך ועשה יעקב
 יצחק.הולדות

 אל- בניד ייזטמעאל יצחק ארוד ייקבנרר ט-י.הפסקים
 אשר החתי בףצחר עפרן אל-בדה המפטלה,מערת

 בנף מאת אברהם אשר-קנה השרה פמרא.על-פני

 אשתו. ושרה אברהם קבר שמחחת,

 הבן הוא כי ראשון, מוזכר יצחק 1. י נ ב ל א ע מ ש י ו ק ח צי
 - הבכור. שהוא פי על אף ישמעאל, מוזכר כן אחרי ורקהחשוב,

 הכתוב מרבה ג1( לעיל האמור הטעם מן וגון. ה ל פ כ מ ה ת ר ע מ - לא
 שהאבות היטב הדגש מדגיש וגם המערה, של המדויק מצבהלתאר
 12(. נשותיהם עם יחד שםנקברו

 רבים. ועוד ט יז, ייקרא9(
 רבים. ועוד כ ז, ויקרא י יד לא, י יט סו, יב, שמותס1(
 )המ'(. בג לפרק בפתיחה ר'11(
 לא. מט, להלן11(



tew כה ת י ש א רג

 אתי אלהים יברך אברהם בעת אחרי תהי ".ט1ק
 ראה לחי עמעאר יצחק ישב בנהיצחק

 והוא יצחק, על עתה עוברת 3ק אברכך" ברך "מ ברכתויברד.
 עם יצחק הנה הזאת הבאר ליד עש, ראה לחי באר בקרבת בנגעחי

 השם כאן בא ולכן הארצית, בברכה מדבר זה ,ייברך" המרובים.עדרי
 14(. יותר מאוחר רק ליצחק ניתנת המובטחת המ-חדת הברכהאלהים.

 ישמעאלתולדות
 יב-יה()כה,

 דן הוא הרי ישראל, בתולדות בפרוטרוט לדון עובר שהכתובלפני
 כיצד לנו, מראה זאת עם ישמעאל. של זו הצדדית, בשושלתבקצרה

 עשר "שנים - ישמעאל אודות על לאברהם ית' הבטחתומתקיימת
 טז(, )פסוק ממנו -צאים נשיאים עשר שנים אכן כי 15(, יוליד"נשיאים

 ועל "... - המלאך מפי להגר לה שניתנה ההבטחה גם מתקיימתוכיצד

 יה. פסוק שמראה כפי - "( ישכן" כל-אחיופני

 יז. כב, לעיל8י(
 השימוש לפי גדולה. במבוכה המקרא מבקרי והנה ואילך. ב כן, להלן4י(
יי חי היה לפיה והרי היסוד", ל"מסורת שלפנינו זה פסוק לייחס יש אלהיםבשם
 איפוא נאלצים הם דוקא. בחברון הזמן כל - לדעתם - האבות שאר כמויצחק,
 אחד במקום הזמן כל האבות ישבו לא היסוד" "מסורת לפי שגםלהודות,
 שאם המקורות". "שאר את בזה תואמת שהיא אומר השה בארץ, התהלכואלא
 מחציתו את שילב המדומה שהעורך הנואש התירוץ מן מנוס להם איולאו,

 כלל, לראות ואין אחר. ממקור שלקחה אחר זה, בתיאור פסוקנו שלהראשונה
 זה. במקום דוקא כן יעשהלמה

 כ. יז, לעילני(
 יב טז לעיל*1(



 כהבראשיתשפח

 ילדה אשר בופאברהם, ישמעאל וכלררן ל84לה יב.פסק
 לאברהם. שרה שפחת המצריתהגר

 והפסוק הפרשה, של הכותרת את מהווה זה פסוק וגה. ת ד ל ת ה ל או
 בברכת לו חלק שכזה ובתור היה, אברהם בן - ישמעאל אתמאפיין
 יכול הוא אין ולכן שרה, שפחת הגר בן הוא אמו מצד ברם,אברהם.
 אברהם. של מפעלו אתלהמשיך

 בשמתם ישמעאל בני שמות ואלה יג-סו.הפסוקים
 ואדבאל וקדר נבית ישמעאל בכרלתולדתם,
 יטור ותיבא חדד ומוצא. ודומה ומשמע.מבשם.

 וקרמה.נמיש

 כלומר "לחולדתם", אל מתקשר "בשמתם" ם. ת ד ל ו ת ל ם ת מ שב
 נבית ר. ד ק ו ת י ב נ - נושאיהם. לידת סדר לפי כאן נמניםהשמות
 ז( )ס, בישעיה ישמעאל. בני שבין המשובים הם השני, הבן וקדר,הבכור

 מחלת עם נשואת ידי על נביות של לגיסו הופר ועשו ז1(, יחד מוזכריםהם
 זה שבט 19(. בקשת יורה כגיבור בנביא מוזכר קדר 18(. ישמעאלבת

- 20(. באלה וסוחר וגמלים ובקר בצאןוהציר  ם ש ב מ ו ל א ב ד א 1 
 בהטעיה השם מוזכר אמנם ה, מ ו ד ו - ידועים. בלתי שלושתם ע, מ ש מו

 השווה א, ש ומ - שלפנינו. דומה עם זהה ומניננו נראה אך יא,כא,

 כבניו וקידר נביות את מונים הערבים היוחסין שושלות רושמי גם11(
 נבתרי או כנבתו נביות של שמו מופיע אשוריות כתבות ועל ישמעאל שלהגדולים

 הכב- "ופיעים מוקדו1 אלכסנדר בימי ,Keilinschriften, .(Schader ו)56
 ומטבער פטרה בירתם וחורבות אדום, בני מושבי את שכבשה חזקה כאומהסים
 החריב טראיאנוס אלה. ישמעאל בני של תרבותם על היום עד מעידיםתישם
 ממלכתם.את

 ט. כח, להלן19(
 וחוד. יז כא, ,שע"*1(
 כא. כז, יחזקאל י לא מט, ירמיה , יא מב, ישע"0*(



שפס כהבראשית

 א ל,משלי
 - ידוע. בלתי 21(, ד ד ח - המשא". בן-יקה אגור ,וברי -

 ; יד כא, ישעיה ; ים ו, איוב השווה ; סוחרים של שבט הוא א ים תו
 ש. י פ נ ר 1 ט י - הסורה המדבר בגבול עיר שם גם והוא כג, כה,ירמיה
 הירדן בעבר שהתחבבו ומנשה גד ראובן, בידי גורשו אלה שבטיםשני

 מחדש התישבו יטור צאצאי zz). יח ה, א', הימים דברי השווה ;המזרחי
 קשה אליהם שהגישה באזורים דמשק, של ובדרומה שבצפונהבהרים
 היהודית הדת את לקבל הדרום-ם היסורים את אלץ ואריסטובלוסביותר,
 אעו ה, מ ד ק ו - ג(. יא, יג, היהודים בעתיקות מתתיהו בן)יוסף
 אחד שבט אינם ג ו, בשופטים המוזכרים קדם בני במקרא. עודמוזכר

 במזרח. שישבו ערביים שבטים כמה אםכי

 שמתם ואלה ישמעאל בני הם 84לוו טז.הפסוק
 לאמתם. נשיאם שנים-עשר ובטירתם,פחצריהם

 המוקפים המגרשים כלומר להקיף, ן: חצר מלשון ם, יה ר צ חב
 האהלים מחנה כלומר עעול, טור-זור, מלשון ם, ת ר י ט ב 1 -מבנים.
 ישבו הנוודים ואילו הקבע, המזבי הערבים ישבו בתצרים בעיגול.הערוכים
 בבמדבר וכן כאן באה והיא ערבית, מלה - אמה ם. ת מ א ל -בטירות.

 ערביים. לעממים ביחס סוכה,

 כפלשים שנה מאת  ישמעאל חיי שני ויולה 'ז.הפסק
 אלבומיו. ויאסף וימת ושוע שנים, ושפעשנה

"ו
 הוא שגם מראה, ישמעאל של חייו שנות מנין אופל וגף. ה נ ש ת אמ
 ורמב"ן. רש"י השווה ; הצדיקים אלנמנה

 לקרוא. רוצים שאחדים כפי חדי, %א21(
 שהם מסתבר כאן. מוזכרים אעם וו בפרשה הם אף המוזכרים ההגריאים"(
 יותר. צעירשבט



 כה ת י ש א רבשצ

PIDnn"ע*פמ אשר ערקיר מחמלה ישכר י 
 נ8ל. כל-אחיו על-פני אשורה, באתהמצרים

 השווה ; למצרים בדרך ר, 1 ש - כס. י, לעיל השווה ה, ויל חמ
 י, נ פ - ל ע - מזרח. בצפון אשור, בכיוון ה, כ א ב - ז. טז,לעיל
 תיאור אחר זה פסוק של מקומו - לו. הקרובים לשבטים כהרהיתכלומר
 צאצאיו התפרשו ישמעאל מות אחרי שרק משום - ישמעאלמות

 כזאת. רבהבמידה

 יצחקתולרות
 כט( 'א-לה,)בה,

 ; הענין במרכז עומד יצחק שבהם פרקים מצינו אברהם בתולדותכבר
 בנשואי הדן ובפרק העקידה בפרשת יצחק, הולדת בתיאור למשלכך

 לבנים הנוגעות ההתרחשויות כל הרי המקרא תוכנית לפי ברם,יצחקי
 האבות תולדות אל העצמאית, הופעתם לפני הראשונה, חייהםבתקופת
 אודות על כה עד שסופר מה כל נכלל מדוע להבין, קל זה לפייימנו.
 מונהג הוא עצמאי, הוא אין כה עד שכן, אברהם, של בתולדוהיויצחק
 סביל. תפקיד הוא תפקידו קודם המוזכרים הפרקים ובכל אברהם, ידיעל
 דומה הוא אין ובכך להסטוריה, עצמו יצחק נכנס בני הולדת עםרק

 מופיע הוא ולבדו בנים בלי חייו ימי רוב במשך התהלך אשרלאבי,
 תולדות שסיפור הוא הנמנע מן כך ומשום האלהיות. ההבטחותכנושא
 אברהם. תולדות ואלה מעין - שלפנינו לזה מקביל במשפט יפתחאברהם
 יעקב תולדות מסיפור גדול חלק הכללת להסביר הוא קשהיותר
 לנשואיו בקשר וגם לבן ועם עשו עם במריבותי גם כי יצחק,בתולדות
 המובא של ניכר שחלק ונמצא בהחלט, עצמאי באופן כפעיל יעקבמופיע
 במישרין. לתולדותיו נוגע אינו כמעט יצחק תולדות הכותרתתחת
 ויש עצמאי הוא כאשר להסטוריה, להכנס צריך יעקב שגם מכיווןאלא,
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 ב"ו וכאד זמו בר סחר את לכלת היה שצרי היי ת~זית-בנחלו
 הבריחה אל קשורה זו מבריחה שהשיבה ומכהון ; יצחק שלבתולדותיו

 אלא בה הקשורים המאורעות ועל עליה לספר היה אפשר איעצמה,
 מקיפה לפרשה הפכו יצחק שתולדות קרה כך יצחק. תולדותבמסגרת
 לתולדותיו כלל. בה מוזכר יצחק של שמו אין שברובה פי על אףלמדי,
 מבלי העולם אור אל תופעות המביא הזה החבוי ככוח יצחק מופיעשלו

 הלה של הערמתו לידי מביאה עשו את העדפתו עצמו. הואשייראה
 לדשא כדי נהרים לארם נוסע-חוזר יעקב הברכה. לקבלת - יעקב ידיעל

 - דבר של לאמתו אך אביו, ידי על לשם נשלח כשהוא לכאורהאשה,
 שבו למועד ממתין הוא בנכר אחיו. שנאת בשל לברוח נאלץכשהוא
 שאליה המרכזית הנקודה את יצחק מהווה ושוב אביו. אל לשוביוכל
 לקרוא מצדיקה זו יעובדה יצחק. אל המאורעות כל נקשרים כך הכל.שואף
 המתווה הוא pnD כס. פסוק לה, פרק ועד מכאן המסופר כל יצחקהולדות

 אלה את מתווה שיעקב כמו בערך לחברון( לשובו )עד יעקב תולדותאת
 באופן לפעול יעקב את אלצה האח שנאת במצרים. מסף תולדותשל

עצמאי
 להיעשות צריך היה הטבע שבדרך בדבר דוקא ברצונו, שלא

 ידי מתחת יוסף את האחים שנאת הוציאה גם וכך אביו. שלבהדרכתו
 בשני אך בנה בעניני פעיל להיות רב זמן במשך מהלה ומנעהאביו

 עריכת ידי על - זכותם את אלה לאבות הכתוב החזיר יהד גםהמקרים
 בשלהן. הבניםתולדות

 פחות האבורג בהולדות פעיל כפחות נראה אבינו יצחק מקום,מכל
 של בטבעם אלא זה ואין בנו. מיעקב גם פעיל ופחות אביו מאברהםפעיל

 היה הוא חדשה. תקופה יסד אשר זה היה אברהםהדברם.
 הראשי

 אשר
 אלהיווג הבטחות ניתנו לו ואשר באלהים צרופה אמונה לעצמוקנה
 ותולדותיו מעש, מלאי יהר שחיי איפוא ההכרח מן אחרי. ולזרעולו

 ~שור האבות תולדות את לסיים נועד יעקב ואילו ביתר. מסובכות-
 רבגונית שלו חוויותי גם לכן ישראל. עם תולדות של תחילתן עםאותן
 האמונה את באמצע. שניהם, בין העומד יצחק, כן לא ומסובכות.הן

 אמונה לקיים אלא איננו תפקידו כל אביו. מאת קבל באלהיםהצרופה
 ומראש יותר. סבילה התנהגות מאפשר זה שתפקיד וברי ולבצרה.זו



 כהבראשיתשצב

 בחיע לראות אבל חדש, מעט אך אודותיו על לשמוע נכונים להנותעלש
 לאביו. שאירע מה על חזרה משום בהם שישמאורעות

 הבנורה. את קונח יעקב ועשו. יעקב הולדתא(
 ים-לד(~גה,

 בנים. שני רבקה יולדת שנה, עשרים שנמשכה עקרות אחרירק
 אחד אלוח ובנים מראש. לה מודיעו האלהים אלה, בנים שני שלגורלם
 האחר, הבכור. גם והוא ציד, גיבור הוא הטבע. מצד לו רב יתרוןמהם

 הנעלה, אל יותר מופנית ורוחו שכלית, מבחינה יותר מששרלעומתה
 שואף והחזק הגיבור אם אופיים, של יוצא פועל אלא זה ואין האוריאל.אל

 מבחינה ממנו המוכשר אשר בעוד ישירה, ובדרך בגלוי מטרתו אתלהשיג
 רוכש כך מטבע. ממנו שנמנע מה בערמה, להשיג לעתים צריךשכלית
 שהנערים להניח אין מאחיה הבכורה זכות את עלם בהיתו כבריעקב
 כל לא - כאלה בבכורה. שקשורים החומריים היהרונות על כאןחשבו
 שראה ודאי יותר, השקט יעקב, עליהם. מוותר WP היה בנקלכך

 אידיאלי יתרון רקבבכורה
 להעריכו ידע לא שאחיו משום דוקא חמד בו

 כבר ניכרת כך הראשונה. הנוחה בהזדמנות השתמש לרכוש ואותוכראוי,
 בתולדות לפעם מפעם ויתגלה שיחזור דבר הטבע, על הרוח עדיפותכאן

ישראל.

 שבאברהם, יצחק תולדת ואלה ש--ל.הפסוקים
 בףארבעים יצחק ויהי את"יצחק. הולידאברהם
 מפדן הארכם בת"בתואל את-רבקה בקחתושנה

 לאשה. לו הארמי לבן אחותארם,

 תולדות בסיפור יותר. מאוחר רק מוזכרים עצמם הבנים ת. ד ל 1ת
 להזכיר צריך כן כמו שלו. יחוסו פרטי ולספר לחזור תחילה צריךיצחק
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 תקשת את מכאן לדעת עש שאפשר מי נשויה בשעת שפתעמספר
 נצע בנע, הגדת שגם הלמרה אשש, 'טל השנה עקפים בתעקרותה
 - ן ב ק ח צ י -- באה. ושא מיחדת אלה" השגחה פי על שלגמלדתו
 ולה כח ג א' העתם דבף אל מפסם והרשב"ם הרמב"ן רהטאב

 מה הארמה -- פסההג סגת לו בכיור מנשחט אשרפסהץם
  מומם ארם, בשם כאדגקקמר נקרא ג נהר ארם מם י גש, לעילשנקרא
 ארם Wesopotamia, מאשר אחר דבר זה בשם הובן לאשבוודאי
 הכתב. על זו פרשה הועלתה כאשר והחידקל, הפרת שבין הארץנהרים,
 ז( כג, )במדבר בלק אומר גםוכך

-  והשווה ; בלק" זנחני "מן-ארם 
 ולכן יחד, גם ובבל סוריה על ארם השם הוחל יותר מאוחר ה. כג,דברים
 - השונים. הארץ חלקי בין להבחין כדי יותר, מפורט ציון צריךהיה

 ז; נ ה, ב, כח, - הבאים בפסוקים עוד בא זה שם ארם.מפדן
 ונראה ז, מח, בפרק לבדו פרן והשם סו, סו, ; ס לה, ; יח לג, ; יחלא,
 ובערבית עול, - בארמית פירושו פדן, ; 24( נהרים ארם עם זהה הואשאין

 מישור איפוא פירושו ארם פדן חקלאי. שטח של מסתימת מידה -)נבטית(
 המישור שרק מסתבר יג. יב, בהושע באמת שבא וכפי ארם, שדה אוארם

 קרובות לעתים בא ארם( פדן )או זה הרם 23(, פדן נקרא לחרןמסביב

- -
 הרים. המוקף במישור שוכנת שהרן הגיאונרפיה, סלע אנשי מעידים ואכן*י(
 28 בשם ישוב וגם פדן הנקרא תל קים תרןובקרבת

 בקשו ואף נהרים(, וארם )פדן השסות שני זה עם זה שזיזם היו ברם,"(
 ארם שרן או פדן השם כאשר שונים, למקורות הוכחת שביניהם בשונילראות
 ארם בשם משתמשים האחרים שהמקורות סעוד הימהר", ב"ססורת תמידבא

 אחת פעם פעמים, רק כתה התורה בכל בא נהרים ארם השם והנהנהרייה
 ענין אינו דברים בס' שהמובא ומכיוע דברים. בסי אחת השעם בראשיתבס'
 ובהדאי זה, ום בא שבו ויחיד אחד פסוק רק שיש הרי בפנים(, )השההלכאן
 זה היה יכול פירושנו(. לקבל רוצים אין אם )גם מסקנה שום מזה יהסיקאע

 4ם במקום שגרתי הבלחי בשם הכתוב ישתמש אחת שפעם מקרהלהיות
 לתופעה הקבלה למצוא יהיה קשה ולא הכתובים. שאר בכי שבא כל בפיהשגור
 שכן, עשהאל בצבת צבת בחיגת שיא המבקרש של מסקנתם עצם ועוד.בזאיר
 פרז השם בא שבהם הפסוקים כל של השתיכותם את להוכיח אע פניםבשום
 אשר הוא ארס פדן הביטוי אדרבא. בדורות. בראיות היסוד" "מסורת אלארם



 מבראשיתשי

 השם מא מת, לעומת נהרתג ארם תי3 יתר שהו ם מש הר3במקש
 כאשר רק בכתוב בא והוא *4ק, לחידקל פרת 'טבק הגדול האתרלכל

 הארץ בכונון יוצא הוא תחילה כי לדרך, יהצא אברהם עבדאליעזר
 הראיה י. כד, לעיל השווה ; נחור" עיר "אל בא כך אחר ורקההיא,
 בתחילת מצויה נהריה, ארם בשם לשימוש הטעם שזהו ביותרהטובה
 קדם", בני "ארצה - רחב יותר עוד במושג הפסוק משתמש שם כס,פרק
 הדברים ובהמשך יעקב, של מסעו על בפרוטרוט מסופר שם שגםמשום
 דברים בספר הנאמר מן להקשות ואין מיוחד. באופן לחרן בואומתואר
 הפרת, בשפת אחר, באזור שוכנת פתור כי נהרים", ארם "מפתור ה()כג,
 נבית, אחות השתה 3 ב ל ת ו ח א -- לערב. ארם בין הגבולליד
 ט. כח,להלן

 הוא, עקרה כי אשתו לנכח להי יצחק ליערנר כא.פסק
 אשתך רבקה ותהי ה' לוויעתר

 שנה, עשרים במשך מתנסה יצחק היא. עקרה רבקה גם כך שרה,כמו

 כמתנת ה', אל עתירתו פי על אם כי הטבע בדרך לא לו ינתן שזרעכדי
 ח, ביחזקאל וכך להקטיר, כמו בעצם פירושו עתר ר. ת ע י 1 -חסד.

 עתר ובאופן ; הקטורת ענן ריח פירוש עלה", הקטרת 7- עון "ועתריא

 באופן ומכאן י, ג, בצפניה וכך להעריץ, קרבן, להקריב פירושוכללי

 25( מחתר עתר הפועל גוזרים ז"ל חכמינו להתפלל. - יותר עודכללי

 היו לא ימשל, כה זה ל"מסורת" שחכים שהם יחידה, הוכחה לעתיםמשמש
 אלהים(, השם בא שם )בי היסרר" ל"מסורת א לב, - ד לא, הקטע אתמשיכים
 לגבי יותר ועוד יח לג, לגבי הדבר וכן יה. לא, שם ארם פדו הביטויאלמלא
 עלה"מ. החדשים החוקרים והשתה ו זמח,

 Mesopotamia.'*י(
 במדרש גם וראה אליו, וישמע ד"ה שם וברש"י ע"א קג, סנהדרין השיה14(
 וראה עתירה", להתירה צפלין בערביא לוי, רבי "אמר ו ה, פרשה רבהרות
 )המי(. ה סג, רבה בבראשיתגם



שמ כה ת י ש א רב

 את קושרים ובתלמוד תחינה. הפצרה, של משמעות איפוא לוומיחסים
 את בו להפך שמשכנם קלשון דהיינו עתר, השם עם גם עתרהפועל
- למקום26(. ממקוםהתבואה  עין בולשים נכה הערבית מן לנכח, 

 )לאש%(. בנוגע של במובן כאן ואילו מול, במובן לח ל, להלן משהו.על
 וכהבנים התפלל גם אלא בנים, לו שיוולדו יצחק, התפלל לעצמו רקלא

 שהועדה היא זו אשה כי ז2(, יהיו זו מצדקת זו, מאשה דוקא - לושיהיו
 שעשה כפי לאשה, שפחה לקהת רצה לא והוא כד(, )פרק מהאלהיםלו

 נפעל. בניז, ר, ת ע י 1 -אביו.

 אםח ותאמר בקרבה הבנים וירנר111נך כב--כג.הפסוקים

 לה ה' ויאגור אתוה/ לדרוש ותלך אנכל זה למהכן
 ולאם יפרדו, ממעיך לאמים ונטני מבמנך גייםשני

 צעיר. יעבד ורב יאמץמלאם

 אנכי. זה למה - נגוף. דחוף, בנ רצוץ מלשוןויתרצצו,
 אחר דיבור עם השוואה ירי על בעתר הטוב באופן מתפרשת זושאלה

- רבקהשל  זו בדרך zs). חיים" לי למה חת... בנות מפני בחיי "קצתי 
 וגר. ש ר ד ל ד ל ה 1 - רחוק. רש"י של פירושו ואילו הרמב"ן,מפרש
 שהיו היא ההנחה ה'. את לדרוש כדי רבקה הלכה לאן מבאר הכתובאין

 כהנים שהיו מסתבר %. את לדרוש היה אפשר שבהם מקומות,קיימים
 לחשוב קרוב שלם. מלך למלכי-צדק בדומה 9:(, עליון" "לאלנוספים
 ה', אל בתפילה שפנתה מפרשים אחרים אברהם. אל או  שם אלשהלכה

 הנביאים או הכהנים אם גם ברם, היו. לא ה', בשם שנתנבאו נביאיםכי
 התשובה- את לציין הכתוב יכול ה', שם את ידעו לא הימים אותםשל

 וכן וכו' כעתר" צדיקים של תפילתן נמשלה "למה ע"א יד, סוכה השוךה26(
 )הס'(. ע"א סד, ביבמותהוא

 )עמ'(. ה סג, פרשה רבה בראשית21(
(zaמ. כז להלן 
 יח. יד, לעיל9י(



 כהבראשיתשצו

 לו נעתר אשר ה' אותו שכן ה', כתשובת לרבקה לה שניתנההנבואה
 כיצד שתדע כדי בניה, עתיד את לרבקה להודיע רצה אשר הואליצחק,
 רוב כמו פיוטיכן בצורה ניהנה ית' תשובתו וגו'. ה' ר מ א י 1 -לחנכם.

 וגו'. ך י ע מ מ - הנביא. באמצעות כנראה ר, מ א י 1 -הנבואות.

 שונוס אופי בעלי יהיו מזה, זה יפרדו לייתם עם מיד - פירושו רש"ילפי
 הלידה. עצם בשביל אחר ביטוי אלא זה אין ודאי מקרא של לפשוטואך

 הבכור. על יגבר שהצעיד ברורה הודעה משום יש כאן וגו'. ם א ל ו-

 הידיעה. ה"א וחסרה ין? הפיוטית הביטוי בצורת ב. ר 1-

 תומם והנה ללטת, יוניה ויבנאל כד-כו.הפסוקים
 שער, כאדרת כלו אדמוני חראשץ ויצאכבמנה.
 אחזת ירו אחיו יצא ואטר-כן עשב שמוויקראו
 שבה בקוששים ויצחק יעקב, שמו ויקרא עשובעקב

 אתם.בלדת

 של מקוצרת צורה ם, מ 1 ת - כא. כס, להלן כמו וגף, 1 א ל מ יו
 אדמוני, שער בעל פירושו או י. נ דמו א - כו. לח, להלן השווה ;תאומים

 ומער, אדרת כמו שער מכוסה כולו וגף. ו ל כ - עורו. צפע שזהאו
  איתי מן השער, מכוסה "עשו", השם ומכאן זה, פרווה כמעילכיומר

 ביאור כהוום יש "אדמוני" שבשם רמז כל כאן אין שער. מכוסה  להיותבנ
 81(. "שעור" למלה רמז משום "ונער" במלה שאיו כמו 30(, "אדום"השם

 - שער". כאדרת ל,,כלו סיבה אלא "אדמוני" שאין נראה יתרהרבה
- ברשש. וראה תמוה, ליחיד מרבים זה שינוי א. ר ק י ו . . . ו א ר ק י1  
 בקש כאילו בעקב, הרגל, של האחורי בקצה להחזיק עקב, מלשון ב, ק עי

 ד.  יב, הושע  השווה ; הבכור עצמו להיות כדי אחיו בעדלעכב

 ועוד. ל פסוק להלן89(
 ועוד. ד לב, להלןי8(



שצו כהבראשית

 ידע איש ק-סו ויהי הנערים ויגדלו כז---כח.הפסוקים
 ויאהב אהלים. ישב תם איש ויעקב פטדה, אישציד
 אהבת ורבקה בפיה כשציד אתיעעוויצחק

יעקב. את-

 פילון לפי תם, איים - כ. ט, לעיל אדמה", "ויש כמו שדה,איש

(0שש*
 עשו של הפראיים לחייו בניגוד חסיד. זה והרי רגוע, שקט, כלומר ,

 השווה ם, י ל ה א ב ש 1 י - רועה. של השקטים חייו את יעקב לוחי
- כ32(. ד,לעיל  הוה א32 "ארי מתרגם אונקלוס בפיו. יד צ כי 
 רמב"ן לפי בפומיה". רמיותא מלי "ארום - יונתן מתרגם כן ולאאכיל",
 חסר לשון של דוגמות ברמב"ן וראה הביא, או נתן להשלים ישוראב"ע
 וגו'. ה ק ב ר 1 - הציד. טעם את אהב שיצחק הכתוב מעיד וכאילוכזה,
 הדברים. בטבע זה הרי כי טעם, במתן צורך איןכאן

 כ1ך"יושדה עיטך ייב84 נזיר, יעקב: ליז41 כס-ל.הפסוקים
 מן" נא הלעיטני אל"יעקב עעוו ויאמר עיף.והוא
 קרא-טסו עליכן אנן עיף כי הזה האדםהאדם

אדום.

 ען של תאחי הזן האדם מן-האדם נאהלעיטני

 אחר ומצד בלע, =: לעט מלשח "הלעיטנח, בביטוי אחד מצדמכרת

 בשמם לעדשים לקרוא יודע הוא אין תאווה מרוב "האדם".בכינוי
 -ס זה בשם כי אדום, איפוא לו קוראים בצדק ם. ו ד א -המקובל.
 עשו. של אופיו מקווי לאחד ציוןמשום

 את"בכרתך כיום מכרה יעקבו ך*84מך  לא-לד.הפסוקים
 ולמה-זה למות, הולך אנכי הנה עשו ויאמרלי.

 ורשב"ננ*קראב"ע



 כה ת י ש א רבשמ

 לה תשבע כנם % מטבעה יעקב האמר בכרה.לי
 לחם לעשו נתן תעקב יעקש את-בכרתותמכר
את-הבכרה. עטי נבז ולך, וקם ומת תאכל עדשיםתתר

 ההזדמנות את לנצל עתה מבקש יעקב אם וגת. ב ק יע ר מ א י1
 חשב לא הרי הלידה, בשעת כבר רצה שבה בבכורה לזכותהטובה
 לעבור הי צריכות ואשר לאברהם, לו שניתנו ההבטחות על אלאבזה
 ירושתו את לקבל ראוי לא ואפילו מתאים עשו היה לא לדעתו הבכור.אל
 עשו היה אילו זג הערכתו מצדקת להשתכנע היה יכול ועתה אברהם,לה

 שלא לי יקרה כך כל הבכורה זכות : לענות צריך שהיה כפיעונה,
 לקנות פעם עוד מנסה יעקב היה לא אז או שבעולם, הון בכלאמכרנה
 זה, ליתרון כך כל רב בזלזול התיחס שעשו מכיוון אך זו, זכותלעצמו

 על אחיו, בעיני שוה שאינו זה נכס לעצמו לרכוש יעקב היה זכאיהרי
 ולא מיד, עכשו, כלומר ם, 1 י כ - ולטפחו. לשמרו - קנין מעשהידי

 33(. כל קודם - פירושו שם אחרים,כבמקומות
-  

 ת. 1 מ ל ד ל ו ה י כ נ א
 בעצמו מסתכן הוא ויום יום "בכל הרי לומר, עשו בקש ראב"עלפי

 כלומר אביו", קודם שימות ויתכן החיות יהרגוהו שמא לצוד, יצאכאשר
 משפט להסב שמוטב דומה אך במאומה, איפוא לו תועיל לאהבכורה

 ואין למוות הולך שהוא שדומה עד עתה הוא עיף כה : ההווה עלזה
 דמה הוא לאמור תאוותו, של כתוצאה אלא מובן להיות יכול זהדיבור
 ליעקב לו אין י. ל ה ע ב ש ה - זו. תאווה למלא יוכל לא אם למותבנפשו
 אין כי אומרים יש ר. כ מ י 1 - משביעו. הוא ולכן הדעת קל באחיואימון
 אמר עיף והוא לאכול בבקשו כי יספר, הכתוב רק הנזיד, הבכורהמחיר
 בחפזותו לו וענה נאכל, כך ואחר בכסף בכורתך לי מכור יעקב,לו
 קרמב"ן אין אך לך", מכורה היא הרי בכורה, לי זה "למה האכילה,על

 הכחוב מראה בריות במלים ויבז. ל... ויאכ -- זה דעהמקבל
 נכס להערל שרו ידעשלא

 רוחני
 היתה ולשתיה לאכלה 'כאיפת חזכל

 הזאת. המכירה על התחרט לא לשבעה שאכל אחר שאפלו כךמכתנת,

 ה. כב, ן נא א, א' מלכים , כז ט, , טז ב, א, שמואל22(


