
 ל"ד( )בראשית ה א ל ת ב ה נ יד

 מאת.

 עמ4ואלימשה

 אפשר בראשית, בספר ביותר המאוכלס הוא פרקנו המשתתפים מספרמבחינת
 עם זה כנאבקים כמתנצחים, הזוג בני את ולהעמיד זוגות זוגות המשתתפיס אתלסווג
 מסמר מבחינת העיר. שער יוצאי מול לוי ובת חמור מול יעקב שכם, מול דינהזה:

 אדם מחתו את מייצג ששם בעוד אבל כ"ג; לפי רק פרקם מתקרבהמשתתמים
 היא.. המופיעה הראשונה 1. ובניו בתו יעקב, שלם: שבט בפרקנו מייצר אברהם, -בודד

דינה.
 שרה, - האבות אי שע כי להומת אע פה אבל לאצוה במת שולדו שמעשלא
 לא הן אבל בנות, גם נולדו בודאי בנים. רק ילדו - וזלפה בלהה לאה, רחל,רבקה,
 על בעליהן. משפחות בתוך נבלעו הן עצמאיות, משפחות יצרו ולא הואילהוזכרו
 וכל במו "כל קמו המחריד האסון אחרי בנות. לו שהיו מפורשת ידיעה לנו ישיעקב
 על 8. ז( )מ"ו, בנותיו נזכרות מצרימה היורדים ברשימת גם לה(. )ל"ז, לנחמו"בנותיו
 נרחב. לתיאור זכתה ביש-מזלה בגלל דינה דבר. שום מספרת התורה אין הללוהבנות
 היא לה. מסביב העלילה.מתפתחת כל אבל ובסופו, הפרק בראש מופיעההיא
 נשית. סקרנית סתם מיוחדת,. כוונה בלי האר?. בבנות לראות יצאה רק פעילה,אישה
 היתה דומה בה. שזף הוא ז(: וישלח )תנחומא המדרש אחרת יקר. מחיר שילמהאבל

 לאה של זו הופעה טז(. )ל', תבא. אלי ותאמר לקראתו לאה ותצא : נאמר עליהלאמה,
 לא היו לא היציאות שתי דינה. ותצא לאה ותצא משווה המדרש כבודה. לפי היתהלא
 לפי הסיבה, היא זאת א(. פ', רבא )בראשית הבת, כבוד לפי ולא האם כבוד.לפי

 כבתה. כאמה לאה3, בת נקראת שהיאהמדרש,

 האם, אותה בני היו ולוי שמעון היא, לאה, בת השם את הרמב"ן מסביראחרת
 במשטר דינה. אחי נקראים הם כה בפסוק חרפתה. את לנקום הם דוקא יצאו כךמשום

 הוא ההבדל יה(. )כ"ג העיר שער באי גקראים חברון אזרחי העיר, שער יוצאי נקראים שכם אזרחי1
 את בנפעל, ט 1 כ אין )במקרא כנכנסים - כבאים אותם רואה העיר בפנים הנמצא בלבד: ההסתכלותבנקודת
 לבוא. כשהמובן ו"אתא" להכנס "עול" מתרגם אונקלוס כיוצאים. - בחוץ והנמצא - א( 1 ב תופסמקומו

 ז ב-מ"ו, אבל בהו", כלתו את לקרא האדם נוהג "שכן לכלות שהכוונה אפשרות רש"י מביא לה ב-ל"ז,2
 בבותיו". "כל נאמר לה שג-ל"ז, מפני אולי כפשוטן בנות משאירהוא
 עיר ולא יט(, כ', )שמ"ב בישראל- ואם "עיר נקראת אחת מלוכדה ליחידה וריס אנשים הקושרה העיר3
 בישראל.ואב
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 ה א ל ת ב ה נדי]ק

 בם . לל ל"א, - רחל אהל  לאה,  )אהל  משלה בצהל ילדו עם האשה גרההפתחני
 הויו לכן בימהם, משפחתית קרבה הרפקו לא המשותף, האב אף על שתם,אמהות
 גם: נקראת היא הזה לשם נוסף 3 ותמר( אמנון ושרה, אברהם )השווה ניניהם.הנשואין

 ואחות. בת, הילדה, נערה, יעקב,בת
 היא לשכם ביחס יעקב; בת נקראת היא החמורות של.התוצאות הראותמנקודת
 והאחות. הבת היא ולאחים ליעקב ביחס הילדה, היא שכם אבי לחמור ביחסהנערה,
 גם "בתכם", בשם דינה את מכנה בניו, ועם יעקב עם בדברו שחמור נתפלאבל

 צעירה, אישה של נוספת משמעות יש בת למילה כי "בתנו", עליה אומריםהאחים
 חושבות הצעירות הנשים ים, הל', בנות אשרות כי אשר: הולדת אחרי לאה אומרתכך
 אמרתי" האזנה בטחות בנות - קולי שמענה קמנה, שאננות "נשים למאושרת:אותי

 - ט( ו', ושה"ש ויאשרוה בנות ראוה לאים. כאן מקבילות הבנות - ט( ל"ב,)"שעיהו,
 בשם האחים משתמשים אחת פעם כמאושרת. אותה משבחות הצעירותחברותיה
 4. אחותם שהיא ברור אביהם, עם בדברם אחותנו.הרגיל
 ששמעון יא( פ, )בר"ר מסורת היתה לחז"ל שותקים. המקורות בכרלהו היהמה
 י( )מ"ו, נזכר הוא מצרימה היורדים בין משכם. לה  שולד שאול בנה עם לביתולקחה
 הכתוב המדרש לפי הרי נזיפה, משום יש בזה גם הכנענית. בן שאול . . שמעון.ובע
 כנענית. להקורא

 ם כש

 אבל אחרים, במם היו לחמור חמור. הנשיא בן שכם, היא בפרקנו זזשמיההדמוני
 שם על הוא או שמו, על נקראה העיר אם לדעת אין אביו". בית מכל "נכבדהלה
 העיר. של מייסדה הוא חמור כח( )ט', שופטים לפיהעיר.
 ויקח, ראייה. מול ראייה אותה, ראה שכם הארץ; בבנות לראות סתם יצאהדינה
 שכם על אמנק. למעשה שכם של מעשהו את מחברות מילים שלוש ואנס. חטףכלומר
 שונה שכם אתה"5. וישכב "ויענה כתוב: אמנון על ויענה", אתה "וישכבכתוב:
 שכם מהדרו, אותה גרש המעשה, אחר תמר את שנא אמען אבל אנסו, שמהםמאמתן;
 את ניחם שיוסף כמו אותה, מנחם כלומר לבה על מדבר הוא בה. מתאהב זהלעומת
 ש. )ב', לבי" על דברת "כי רות את ניחם שבועז כמו כא( פ', לבם", על "וידבראחיו

 נקרא ככה שונים. בשמות זה אחר בזה נקראים מסויים חפץ או אנשים קבוצת או שאיש במקרא שכיח4
 .היורדים האחים עליו. המסתכלים ביחס תלוי זה הילד. הנער, האמה, בן המצרית, הגר בן כ"א: בפ'ישמעאל
 בשמות נקרא לחוכו הוטל שיוסף הכלא בית האנשים. ישראל, בני יוסף, אחי מ-ב--מ-ג: בפ' נקראיםמצרימה
 נקראת: היא ג. בפ' קורה זה שמות, בשני מישהו נקרא אחד שבפסוק נדיר בור. משמר, הסוהר, ביתשתים:
 ומבקרו מצאנו לקחת ויחמל העשיר, לאיש ך ל ה ויבא ד: י"ס, שמ"ב על מראה ליבוביץ נחמה ודינה. יעקבבת

 הלך, נקרא: הוא שמות בשלושה אליו. הבא לאיש ויעשה הרש כבשת את ויקח לו הבא ורח לאלעשות
 לאיש. וא"ב לאורח נהפך ההארחו עם הלך הוא הופעתו עם איש.אורח,
 אצל כך אונס. מביעה הראשונה מרצון. משגל ובין אונס בין ההבדל את מבטאות עם את היחס מילות5
 ל-ה, בלהה את וישכב י. ב"ו, ליצחק אבימלך אומר אותה אגס - אשתך את אחד שכב כמעט תמר. ואצלדיגה
 עמה וישכב מרצון: משגל מבטא "עם" מדובר. חולה באשה כד( ט-ו, לויקרא אתה איש ישכב שכב ואםכב.

 עם שכב איש ימצא כי ליוסף. פוטיפר אשת אומרת ז ל-ט, עמי שכבה לאוץ. עם )יעקב טז ל', ההואבלילה

 אין - שבע בת הין דוד נין חדרים בחדרי התרטש מה כב(. ב"ב, לדברים שגיטם גם ומתו בעל געלתאשה
 יעקב(. בנו הופמן, )דוד ד. י"א, שמ"ב עמה וישכב מרמז: הוא אבל מגלההכותב
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% עמנואלימשה

 ק בדעה ו א נ ותדבק : אלט אהבתו את לע להמחיש כדי במלט, חוסך איתהכותב
 בבת-יעקב. חפץ כי בבתכם, נפשו חשקה הנער)ה(, לב על וידבר הנער)ה(, אתויאהב
 לעונש חשש לו לנשואיןי פתיחה היא נערה חטיפת במשהו, שחטא בדעתו העלהלא

 לשלם מוכן הוא דינה. משפחת עם אביו שניהל במו"מ אישית משתתף היה לאכלשהו,
 פעמיים משתמש הוא ואתנה". ומתן מהר מאד עלי "הרבו המקובל מן יותר ומתןמוהר
 הנישואין תנאי את בשומעו מצדם. אחד "נתן" לעומת "ואתנה", "אתן" נתן:במילה

 המקום אנשי שאר להסכמת לחכות בלי לקיימם, מזדרז הוא האחים, ע"יהמוצעים
 הדבר". לעשות הנער אחר"ולא
 אנשי עם אביו שכהל ומתן במשא משתתף הוא במילה הקשורה מחלתו אףעל
 נפשו. דבקה בה דינה, בגלל והכול האחים, דרישת את לקבל לשכנעם כדיהמקום,

יעקב
 ספר סוף עד נכרת השפעתו ואילך מכאן כו. ב-ב"ה, הראשונה בפעם נזכריעקב
 ל"ת-מ"א. ל"ו, הפרקים את למעטבראשית
 ולבן, יעקב-עשו ביחסי עוסק האחד חלקים: לשני לחלק אפשר יעקב פרקיאת
 הראשון החלק של יעקב החלקים; בשני אחידה אינה דמותו ויוסף. ביעקב דןוהשני
 הוא אמו בית את עזב בו מהרגע השני. החלק של יעקב מן השינוי בתכליתשונה

 את המנהל הוא לו: עוזר ואין לבדו הוא והמבצע. המתכנן המחליט, הואעצמאי:
 הפגישה לקראת בקפדנות המתכתן והוא האיש עם הנאבק הוא לבן, עם הנוקבהוויכוח
 עשו. עםהמסוכנת
 כללה לעשו ששלח המתנה ביצען. לא גופא שהוא פעולות לו מייחסהכתוב

 גמל, סוג איזה לו איכפת היה לא כלומר יד( )ל"ב, ביד הבא מן לקח אותם רפש.550
 בניו ביצעו ושליחתה העצומה המתנה ארשן שאת ברור לעשו. ישלח ועז חמורפרה,

 הגיע לו שנשאר מה הרי ראש, 5% כללה המתנה אם לו. מייחסה הכתוב אולםועבדיו,
 )ל"ב, לו" אשר "את המכונה הזאת, הכבודה כל את העביר הוא שלא ברורלאלפים.

 ההעברה את בלילה ארעו במו-עבדיו אלא הוא שלא ברור יבוק. מעבר אתכד(
 מבחינה ואי-אפשר האיש עם נאבק )כב(, במחנה לן ההוא בלילה הזאת.המסובכת
 )כס, ויעבר הכתוב: בשל אבל ההעברה, את עוד הלילה באותו לו לייחספיזית
 )כד(. ויעבר ויעברם,ויקחם,
 המאבק את מנהלים הם הבנים: אל עוברת הכובד נקודת השני. בחלק דמותושונה

 התשבה הוא שבים אליו יוצאים, ממנו המרכז; נשאר הוא הוא. ולא המצרי, השליטעם
 על תשבה היא לה( מ"ב, לה; )ל"ז, שלו הצער קריאת צעדיהם; כל עלהחייה

 הצלחתם-שמחתם. על תגובה היא כח( )ס"ה, שלו האושר קריאתכשלתם-צערם.
 משפחתו, לחיק יוסף הוחזר שבו היום מן לשיפוטו. מעבר היא עצמה ההתרחשותאבל
 שתי השוואת המחליט. יוסף פסיבי, יישאר יעקב ד( )מ"ו, עיניו" על ידו את "ישיתהלה

 מפרש הוא כך משלה. משמעות נרדפת מילה לכל סינונימים. של בקיומם מכיר אינו בפירושו המלבי"ם6
 בגלל רוחנית אהבה כלומר בה דבקה נפשו אבל גופנית אהבה כלומר יופיה בגלל אהב הנערה את פסוקנואת

 לבשר והיו רוחני. קשר מבטא באשדן ודבק רוחני. נמוכן ב-" "דבק בהסגירו לאמת קלע שא יעקב. בתהיזתה
 ד( ד' )דברים היום כלכם חיים אלהיכם ב-ה' הדבקים ואתם יד( )א', בה דבקה ורות כד(. )ב', גופני קשראחד,
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 לאה בתדינה]א

 לכנען מחרן יציאתו את בו. שחל השינוי את חריפותה בכל להמחיש עשויהסצינות
 שבע מבאר יציאתו את יז( )ל"א, בניו את וישא יעקב ויקם במלים: הכותבפותח

 שם ה( )מ"ו, אביהם יעקב את ישראל בני וישאו . . יעקב. ויקם פותח: הואלמצרים
 של יעקב את נשייך גוש לאיזה שלו. את עשה המל המושא. הוא שם ואילו הנושא,הוא

 ל"ז. לפרק מעבר הוא פרקנו שמקום מסתבר יוסף? לגוש או עשו-לבן לגושפרקנו,
 יעקב אינו זה יוסף. בפרקי המצויירת הדמות לאותה קרובה בפרקנו המשתקפתדמותו
 המשפחה חלוקת יוסף. לפרקי מבוא פרקת מהווה מסויימת מבחינה הראשון. הגוששל

 הקרבן פה יוסף. לפרקי וגם לפרקנו גם משותפת עליהן תפקידים והטלתליחידות
 שאר ויהודה. ראובן שם - ולוי שמעון הם כאן הפעילים האחים יוסף. שםדינה,
 ובנימין, שמעון אמנם נזכרים שם. הדין הוא אנונימי, כקולקטיב כאן פעיליםהאחים
 נשמר היחידות בשתי מיוחד מקום מררים. רק הם עצמאית, משמעות כל להם איןאבל
 7 ונקמה. שנאה אהבה, משותף: ג"כ לפעולה הרקעלאב.

 המחרידה הידיעה הבנים. ולא האב, הוא האסון על הידיעה את שקיבלהראשון
 אבל "החריש", - מילה באף מגיב אינו הראשון. המקור מן לא הצד, מן אליוהגיעה
 הנושא חסר במתכוון בתו". דינה את טמא "כי טומאה היא זאת בעיניו טדעזע,בלבו
 אבל יעקב, מקבל הנשיא פני את ליבוביץ(. )נחמה האונס של שמו ייזכר בל "טמא",של
 פתה במפורש ששכם אע"פ ממן, מילה שום שומעים אישו נשתתק. האחים בואעם
 פעולת את ביצעו ולוי ששמעון לאחר רק אחיה. ואל אביה אל שכם ויאמר אליו:גם

 להבאישם אתי "עכרתם קטלנית: שלילית, היא תשבתו. את שומעים אנו שלהם,הנקם
 ונמצאתם שחולל אחותכם כבוד את לנקום יצאתם ובפרזי". בכנעני הארץבישב

 את מסכנים ונמצאתם אחת אחות להציל יצאתם כולה. המשפחה כבוד אתמחללים
 אני ונשמדתי והכוני, עלי "ונאספו מספר, מתי ואני המשפחה: כל שלקיומה
 והכת יבוא "פן עשו: עם לפגישתו שקדמו הסיוט זכרונות משתקפים )בדבריווביתי".

 יב(. ל"ב, - במם" עלאם
 לתבוסתה. תסכים לא הסביבה גרידא. בטחות הוא כאן מביא שיעקבהנימוק
 סלידתו את מספר. מתי רק ואני מד, להתקפת ויעברו מהדש יתארסוהמובסים
 ארור מותו: לפני מהם לכשייפרד אח"כ, רבות שנים להם יביע ממעשיהםהמוסרית

 ז D"b, !. בישראל ומפיצם ביעקב אחלקם קשתה! כי ועברתם, עז, כי הם( )לאאפם
 מה אז, יעקב לס יגלה דבר עוד מתועב. פשע זה - שיהיה מה נימוקם יהא -שעשו
 הכינו גמורה בסודיות הרצחנית. מהתקפתם לו היה לא מושג כל כעת, לנו ידועשלא
 תבא אל בסודם וכול. מכול מהם מסתייג הוא ממנה. שמץ לו לגלות בלי מזימתםאת
 8. כבודי תבא( בהשפעת נקבה מין )התייחד, תחד לא בקהלם נפשי, באה()לא

 אליו הרי בפרקנו. המסופר ובין הזאת המפורשת ההודעה בין סתירה ישנהלכאורה

73%, Jakobserz~hlungen zur Untersuchungen Formgeschichtliche Eising: Herman 
 ההוה צורת פעל העבר צורת מוגדרת. זמנים חלוקת אין המקראי בתחביר אונקלוס. בעקבות הרמב"ן כר8

 לי היתה בלתי אחרי אומרת: שרה הזמנים: בשלושת מהן אחת כל לשמש עשויות יפעל העתיד צורתפועל,
 אתן, וכוונתו יג( וכ"ג, השדה כסף נתתי אומר: אברהם אונקלוס. מתרגם כך לי וכוונתה,תהיה יכ( ח"ח,עדנה
 כאן משאיר אונקלוס במקות. רש"י מדגיש כך - כב )י"ד, מרים אני וכוונתו ידי הרמתי אונקלוס. מתרגםכך
 אשר כן אחרי הרגע. באוטו לשבועה רש-י כמו ולא הקרב לפני לתפילה "הרמתי" מסביר הוא כי העבראת
 ד(. )ו', כשבאו הכוונה האלהים בנייבאו
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]ט עמנואלימשה

 מוק שהש שכם מצע ולבאו לו וכש. דעה בפרשת 9 "לדבר" חמו לראשנהבא
 שכמד לצד בניו מציעים בנוכחותו ביותר. המכסימליים המתן ואת המוהר אתלשלם
 יפה במזימתם? לו היתה לא שיד לטעון, הוא יכול איך לנישואין. כתנאי המילהאת
 חמור שאנשי משוכנעים, היו האחים שד"ל: בעקבותיו והלך הרמב"ן הסתירה אתיישב
 יוצאי וכל הצעתם, נתקבלה לאכזבתם דינה. את להחזיר ייאלצו ואז להימול,יסרבו
 דעת על אביהם. ידיעת בלי העניינים מתפתחים ואילך מכאן נימולו. העירשער

 יעקב של ידיעתו בנשקם. ולוי שמעון אחזו אחיהם, את אפילו לשתף בליעצמם,
 מהכנותיהם כלומר ו"מקהלם" מ"סודם" אבל המילה, לתוכנית ורק אךמצטמצמת
 מושג. לו היה לאהסודיות
 השמועה ממעה אליו כי - בהתחלה, בפרקנו. יעקב מופיע מתי לב לשיםיש

 הוא יוסף. בפרקי יופיע דומה במסגרת בניו. בשני קשות בשזפו - ולבסוףלראשונה
 נפרש שוב לשיפוטו. מעבר הוא כך אחר שיתרחש ומה יל )ל"ז, לשכם יוסף אתישלח
 בניו את שולח הוא מ"ב בפרק )לד(. הפרק בסוף הביתה האחים בוא עםאותו

 שוב הביתה, שובם עם אבל לשיפוטה מעבר שוב הוא כך אחר המתרחשמצרימה.
 מעינינו ייעלם שוב האחים, את השולח שוב הוא מ"ג, בפרק הדין הוא )כס(. אותונפגים
 כה(. )מ"ה, ממצרים השם בואם עם נראהו ששובעד

 והשוואה יוסף, בפרשת דמותו לבין דינה בפרשת דמותו בין יסודי הבדל זאתבכל
 התרחבה ולמצרים לשכם-דותן הנסיעות שלש ידי על בפרקנו. לרעתו תהייהזו

 אם עליהן לפקת במו, של פעולותיהם את לרכז עליו שהקשה מה היריעה,והתפצלה
 שמע לא הוא לבור. כסף זריקת בשעת נכח לא הוא המרצתן. לשם ואם בלימתןלשם
 אלא הוא שלא תימה אין לארץ. בנימין מאמתחת בהתדרדרה הגביע מתכת צלצולאת

 מתרחש הכל בפרקנו: המצב כן לא יוסף. לפני מזהיר בנאום הבריק אחרמישהו
 10, אחד במקום מרוכזימ זו של וקרוביה זה של קרוביו האונס, הקרבן, אחד:במקום

 שניים  שערכו הדמים ממרחץ סולדת נפשו ניכרת. יעקב של השפעתו אין זאתבכל
 לדעתו. שאלו לא גם הם בעדם, מלעצור ביכולתו אין זאת בכלמבניו,
 משתפו. אסו הכותב אבל אחיה, ואל אביה אל שכם ויאמר בדיונים: נכחיעקב
 אוירה אופפת הדיונים את : מספת סבה כאן שיש ייתכן ומתן. המשא את מנהליםהבנים
 לה והיו לה( )כ"ז, במרמה הוא עשה רבות שנים לפני בה. מקומו יכירנו בל מרמה,של

 את עשתה הגיל השפעת כאן גם חלק. שום לו אין הזאת במרמה ערליות.השלכות
 לא. הוא עבדו, הם בשדה". מקנהו את "היו כי לבבו, ולא אליו המעה הידיעהשלה.

 )שמשוח וידבר שידוכין: בענין מו"מ ניהול של משמעות לפעמים יש פיעל בבגין דבר לפועל9
 ממך ימנעגי לא כי המלך אל נא דבר לט(. ב"ה )שמ"א גאביגיל וידבר דוד וישלח ז(; י"ר, )שופ'לאשה
 שאותו ייתכן ח(. ח', )שה"ש בה שידובר ביום לאחותנו נעשה מה לאמנון( תמר )אומרת יג( י"ג,שמ"ב;
 האמרת ד' את ההפעיל: את כך להבין יש ואולי ה(. ז',  )משלי החליקה אמריה מנכריה אמר: לפועל גם ישהמובן
 )דברים לאשתו איש בין היחסים כדוגמת לעמו ד' בין ההדדיים ליחסים הכוונה היום האמירך ודי . .היום.
 השונמית אגישג את שאלת את ולמה ו(, )כ"ו, לאשהו המקום אנשי וישאלו שאול: לפועל גם אולי יזיח(.ב"ו,

 כב(. ב, )מל"א,לאדניהו
 עוברת כשלאה יח(. )ל"ג, העיר פני את ויחן בקרבהה: אלא העיר, בתוך מושבו את קבע לא יעקב אמנם,10

 אינם ובנו חמור העיר לשער אגל יוצא, ג"כ הוא יעקב לבית משכם עובר כשחמור יוצאת, היא לשכם,ממקומה
 ולא בחברון, אשר ממרא לאלוני וא"ב לשכם, ולא ו( מ"ב, שכם" מקום "ער מגיע אברהם באים. אלאיוצאים
 יה(. מ"ג,לחברון
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 לאה בתדינה"[

 האחם ז: בל"ג משתקף המצב ~תו טה )ל', השדה מן יעקב יבא בחרן: נהגאחרת
 בבית. נשאר הוא בשדה,מאלמים

חמור

 את שמע אך האזור. נשיא - כלומר הארץ נשיא הוא יעקב, של דב6א בעלהוא
 יחס על רבות פעמים וחוזר במלים הוסך אינו הכותב יעקב. אל יצא בם,בקשת
 בנו. ובין בינוהקרבה
 ולבסוף השדה מן שובם אחרי אליהם מצטרפים הבנים בדית, פותחים האבותשני
 אביו. עם בא לא שבכוונה ייתכן שכם. גם לדיוןמצטרף
 את מנמק הוא לו. שנוה מה מוסיף לו, מה שלא מה משתיק הוא ; דפלומט הואחמור
 מאד, מנומסת הצעתו לא. ותו חשקה רק בבתכם", נפשו חשקה בני ש"שכ6 בזה,בואו
 הלא המשפחה, להסכמת מחכה הוא כאילו פתם מעמיד הוא למראית-עע. רקאבל
 מציע הוא שכם. מבית כן אחרי אותה שחררו בכוח רק ליבוביץ(. בידיהם)נחמה כברדינה

 התנאים הרוב, את מהווים שהם אע"פ יעקב. משפחת ובץ עירו אנשי ביןבריתנישואין
 מבנותיו מי את החיתון בשעת יחליט המיעוט : המיעוט לטובת כולם ידיו עלהמוצעים

 דעת על להחליט יכול חמור לקבל. הוא מוכן העיר מבנות מי ואת לתת מוכןהוא
 שיסכימו עירו, בס את לשכנע רוצה הוא זאת בכל הארץ, נשיא הוא הריעצמו,
 הסבה את והבן. האב משתתפים העיר אנשי עם ומתן במשא להצעתו. הטובמרצונם
 אינם ודינה, שכם בעיית את - דהיינו הזרה, המשפחה עם נפגשו שבגללההאמיתית
 רק מדברים הם ובניו. יעקב עם פגישתם בעת הזכירוה שלא כמו בכלל,מזכירים

 דבר של בסופו ההיתל: קשרי מן להם לצמוח העתידים הכלכליים ההישגיםעל
 היא זאת לידיהם. יפלו רכושם וכל עדריהם כל ו בתוכם, ויטמע יתבוללהמיעוט
 שהציעו החיתת תנאי את ממנה. נשכרים יצאו העיר אנשי שכל כלכלית,עסקה

 בידיהם. תהיה הסופית הברירה מיסודם. משנים הםלאחרים
 סמה הגמור ההיפך לקחת, מי ואת לתת מי את החיתל בשעת יחליטו שכםאנשי
 ולבניו. ליעקבשהציעו

 אמר: שכםלאנשי אמר: יעקבלבני
 נתן בנתין ואת לנשים לנו נקח בנתם את לכם תקחו בנתינו ואת לס תתנובנתיכם

להם.
 ואחר-כך אתם התחתם המשפחתי: המומנט את הקדים יעקב משפחת עםבדברו

 בה. והאחזו וסחרוה, שבו לפניכם, תהיה והארץ תשבו, אתנו הכלכלי: במומנטנקט
 - הכלכלי המומנט את הקדים הסדר: את שינה שכם, אנשי עם בדבר זה,לעומת
 למומנט עבר אחר-כך אתה, ויסחרו בארץ ישבו אתנו, הם שלמים האלההאנשים

 השומע. ברצון תלוי העדיפות סולם ליבוביץ(. )נחמה לנשים לס נקח בנתם אתהמשפחתי:
 למשפחת הבטיח אותה בארץ, ההאחזות את בהופעתוהשמיהי חמור שינויהכמסעוד
 כדי רק אברהם השקיע מאמצים כמה נא נזכור כלל. מזכיר אינו בה", "והאחזויעקב
 לפניכם: תהיה "והארץ שירצו: מקום בכל להאחז חמור הבטיח קבר.להם אחוזתלרכוש

 חוזרים כא בפ' לנו. נקח בנתיכם ואת לכם, בנתינו את ונתנו ההתקשרות: ניסוח על ע"פ חוזרים האחים11
 שלוש טמא )כא(. וישבו )טז( וישבנו )י, שבו פעמים: שלוש נשנה ישוב הפועל גם ובנו. חמור בשלישיתעליה
 בז(. יג, )ה,פעמים
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]ק עמגואלימשה

 יעקףנף
 השדה, את עזם מי מעשה את שמעו אך העקרי: התפקי את ממלאטהם

 בעיניהם טומאה, זאת היתה בעיניו יעקב. כמו - שותקים אבל המעשה, מןמזועזעים
 האאים, ויתעצבו : סלידתם גודל את לתאר כדי במילים חוסך אינו הכותב נבלה.היא
 "עשה" של הנושא חסר הפעם גם יעשה. לא כן ט, בישראל עשה נבלה מאד, להםויחר
 האחים מעמידים במו"מ המנוול. האנס של שמו יוזכר בל : "טמא" אצל למעלהכמו
 האב גם כך האחד, הצד מן ובנו האב כמו מהמתרחש. כלום יודעים אינם כאילופתם
 אינה הבנים תשובת האונס. מעשה את ברמיזא אפילו מזכירים אינם השני, הצד מןובניו
 במסוה מתלבטים הם האמיתיות. כוונותיהם את להסתיר עליהם בקלות.מתנת

 כלל מתפעלים הם אין אמירה. לשונות שלוש - ויאמרו . . וידברו. . . ויענו. :תשובתם
 לא כנימולים הם המילה. בעיית את להסדיר יש כל קודם המפתות. ההצעותמן

 זאת כי ערל, במילה משתמשים אינם ערלה". לו אשר "איש עם להתחתן13יסכימו
 אסון, שום יקרה לא יסכים, לא השת הצד אם להימול. הזכרים כל על פאי. מילתהיא
 בשום נתקלו שלא הופתעו ובנו המור המקום. את בשלום ויעזבו אתם דינה אתיקחו

 זה כי אף לסלק, אפשר אותה הערלה. הוא העיקרי המכשול דתית. או גזעיתהתמדות
 בנו. ובעיני הנשיא בעיני נתקבלה האחים הצעת ביותר. הקלים הדברים מןאינו

הכותב

 האב בין הנוקב בויכוח הוא נוקט עמדה איזו כאןי הנעשה על הכותב של דעתומהי
 מילה אף למצוא אין דעתו. את מגלה אינו במפורש כדעתם? דעתו האםלבניו,

 לגלות. יש דעתם חוות את המקרא. סופרי של דרכם כך כלשהי. למיפה אולהצדקה
 משלו. עצמאית עמדה לקבוע עליו הקורא-השומע, את משתפים הםבזה

 להבאישני, אתי עכרתם יעקב: של הבוטים דבריו את לנו משמיע הכותבאמנם
 "הכזונה בפיהם: השאיר הסוער בויכוח האחרונה המילה את אבל והכוני, עליונאספו
 - אדם מחיי לנו יקר אחותנו כבוד בכך. מה של דבר זה ואין אחותנו?", אתיעשה
 המסכימים ובין מפא האונס בין הבדל אין יכופר. בדם רק האונס חטא האחים.טוענים

 לכולם. אחד דיןלו,
 גמלנו רק בזה אבל נכון, אמנם - ובזזנו שדדנו : לטובתם להשמיע אפשר טענהעוד
 מקנהמ עירם: לאנשי האונס ובנו הנשיא הבטיח כך הרי לפ. לעשות שזממו מהלהם,
 פעולת אלא שוד לא מידה. כפד מידה להם שילמנו ! הם לנו הלא בהמתם וכלוקנינם
 ביצענו.תגמול
 לין דעתו את מגלה הוא המקרא סופרי של כדרכם צעדם. את הוא שולל זאתבכל
 הנקם. פעולת את מתאר הוא בהן ריקנות ולאותה ארכנות לאותה לב נא נשיםהשימין.

 תפיסת לפי - המחבר משה, לתקופת לא אבל יעקב, לתקופת בנוגע רק אגכרוגיסמום הוא זה בטוי12
המסורת.

 הצעירים לא יב(. כ"ג, יהושע ג; ז', )דברים בם, תתחתן לא בי"ח: עם גם יש איתנו, לא אותנו, ההחתנו13
 חותן השם את הכלה לאבי הנותן הוא החהן, הוא המקשר היסוד מתקשרות. כלומר מתחתנות, המשפחותאלא

 מחותן, חתונה, ממנו נוצרו המאוחרת בעברית כג(. כ"ז, )דברים חותנת השם את הכלה ולאם ש, י"ח,)שמות
 להימול נדרשים שכם אנשי לנשואין. קשורה היתה המילה שברית משערים למול. פירושו בערביתמחותנת.
 כה. ד', שמות למולות, דמים חתן השווה לנשואין.בקשר
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 לאה ב'תדינה]ק

 )כה(, זכר כל הרגו? מי את )כה-כס(; - לה מוקדשים מהם חמשה פסוקים: לאלפרק
 את לקחו? מה את )כו(. בנו ואת הנשיא את לרבות הנימולים המבוגרים כל -כלומר
 )כט(. נשיהם ואת טפם כל את בשבי? לקחו מי את )כח(. חמריהם ואת בקרם ואתצאנם
 על באו יעקב בני זה? כל את עולל מי )כח-כט(. ובבית. בשדה, בעיר, בזזו?היכן

 מנסים רבים שפרשנים כפי הנשארים, הבנים עשרת אינם אלה )כז(.החללים!
 השניים אותם אלה הזה. הפשע על מותו לפני נוזף הוא בשניים רק הרי 14,להסביר
 בזזו פעמיים כו(, )כה, הרגו כותב הוא פעמיים יעקב?! בני נהגו כך מ. בכ"ההנזכרים

 צורך ראה אסתר מגילת של )הסופר )כט(. ויבזו ה( ב ש )מן שבו אחד בפסוק כט(,)כז,
 של אשמה כתב זהו טז(. סו, י, ט', ידם: את שלחו לא ובבזה פעמים: שלושלהדגיש
 אבל דינה, של המלאים אחיה היו הם כי לנקום, השניים יצאו הרמב"ן לפי 18 !הכותב
 יהודה את או הבכור, ראובן את בנוקמים לראות מחכים היינו בנים. ששה היוללאה
 מסתייגים. אלה דוקא הנותנת. היא יוסף. בפרקי לו שתהייה המכרעת עמדתולאור
 לא הצד, מן עמדו לאה, בני דינה, אחי של המכריע הרוב גם אלא יעקב, רקלא

 11. הדמים בשפיכותהשתתפו

 מה מאד להם איכפת מתארים. שהם במתרחש לבם בכל מעורים המקראסופרי
 הם אבל מהם, המתפתחת המסקנה ומהי המתנצחים שנוקטים האמצעיםהם

 את להבין מנסים הם אבל הטוב, עם לבם הפועלות. הנפשות בהערכתאוביקטיביים
 המקרא. סופרי של גודלם זה לחטא. האדם את שהביאו בדחפים מתחשבים הםהרע.
 בדרמה הראשון הצל את אבל יוסף, במכירת האחים ממעשה סולדהכותב

 שהפלה על יעקב, על השני הצל את והפדרן, הרכלן יוסף, על מטיל הואהמשפחתית
 הוא מהר אותם וגם האחים. פשע את מתאר הוא א"כ ורק האחרים על הבוםאחד

 כשזרקוהו השמיע לא כא( )מ"ב, יוסף תגובת את מדי. יותר שחור בצבעמלצבוע
 בסורחנם, להאריך הכתוב רצה לא חטא: על והכו נשברו כשהאחים אלאלבור,
 ההרג מן המרמה מן סולדת נפשו בפרקנו. מגלה הוא דומה עמדה שם. הרמב"ןכדברי
 את מסתיר ואינו שכם את הוא שולל המקמים. לנפש להבין מנסה הוא אבל הביזה,ומן
 שבו. החיוביהצד

 ובוזזים כובשים שלמה, עיר על משתלטים אנשים ששני אפשר זה איך תמהים,רבים
 להם לשלוח מפרעה מבקשים כנען מלכי עמרנה: מכתבי על מראה 18 הקילשאותה.
 גדודים ראשי היו ולוי ששמעון להפח, מאד סביר בחבירו. במלחמתם אישחמשים

 השני, הצד מן גם נפגעים היו בודאי יג(. )י"ז, כספם" ומקנת ביתם מ"ילידיהמורכבים
 כג; י"ד, )שמ"א כגון נצחק של במקרה המקרא סופרי נוהגים כך נמסר. לא זה גםאם

 א(. ל"א, י,; ב, ד', )שמ"א תבוסה של במקרה כן שאין מה טז(, ט',אסתר

 Jakob: Beno : כולם הם יעקב יבני יאב"ע: תקכ"ב, עמ' הופמן 141. עמ' וצד"ל דיעקב, בנוי מותי ת"י:14

Bibe1: Echter 1926. Landau 306. ס. oeGenesis Buch The Driver: 1934. Verlag Schochen 658. Genesis 

1967Gottingen 292, Genesis Rad: Von !965. Wiirzburg 116. 
 .Bible La Dhorme: Edouard 5.332. 1930, Bonn Genesis, Buch Das Hainisch .ק 6!1 כר15
1%)Gallimard 18 ג!כר. הקדוש השם אין בפרקנו וגם אסתר במגילת גם 
 ולא הואיל בדין, נתחייבו שכם אנשי האחים: על סניגוריה מלמד יד, הלכה ט' מלכים הלכות הרמב"ם,11
 השם(, לחילול )הכוונה ה' ברכת ורה, עבודה והן: אדם, בן כל מחייבות מצוות שבע מעשתו. על שכם אתדנו

 א(. הלכה )שם החי מן ואבר דיגים גזל, עריות, גלוי דמים,שפיכות
 גנזים. האיניש18
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~[ י ל א עטומשה

 דעה שמה. פכר לא הפרק בכל שהרסוז העיר שם מה המקום. בעית טדמטרה
 הבן שם על נקראת שהעיר מפליא הארץ. נשיא הוא חמור הארץ, בבנות לראותיוצאת
 שכם עיר שלם בא שיעקב קראנו, הקודם בפרק הנשיא. הוא הרי האב, שם עלולא
 סבור רשב"ם אליו. הגיע שיעקב למקום בנוגע דעימ תמימי אינם המפרשים יח(.)ל"ג,
 העיר את כלל הרסו לא זה לפי שכם. של עירו והוא שלם ששמו למקום הגיעשיעקב
 זאת בכל יח(. )י"ד, מלכיצדק של כעירו שלם מקום לנו ידוע אחר. יישוב אלאשכם,
 עצמות "ואת לב( )כ"ד, יהושע הוא לכך עדות מדובר. שכם שבעיר ההנחהצודקת
 מאת יעקב קנה אשר השדה בחלקת בשכם קברו ממצרים ישראל בני העלו אשריוסף
 קשיטה". במאה שכם אבי חמורבם

 פה טרויה. הריסת על הסיפור ובין פרקם בין המרובות המגע נקודותמפתיעות
 האחים שני נחלצים פה היפה. הלנה בגלל טרויה שם היפה, דינה בגלל שכםנהרסה
 הערמה מוטיב תופס בשניהם ומנלאוס. אגמממן האחים סני שם נקם, לקחת ולוישמעון
 על לדבר אין זאת בכל הטרויני. הסוס ושם המילה פה העיר, בכיבוש מכריעמקום

 חמור השמות שני בין סמוכין נחפש בל להבא. מהתם ולא להתם מהכא לאהשפעה
 יפה אשה רקע על אכזרים קרבות משלו. וגידול התהוות תנאי סיפור לכלוהומר,
 ח: ד', התמוה הפסוק את להסביר מנסה ז( ב"ב, )בר"ר המדרש בתוכנו. גםצמחו
 ברור ויהרגהו. אחיו הבל אל קין ויקם בשדה, בהיותם ויהי אחיו, הבל אל קיןויאמר

 שנותן התשובות משלוש אחת הכתוב. סתם לו? אמר מה אבל לרצח, גרמהשהאמירה
 שאני נוטלה, אני : אומר זה הבל, עם נולדה יתרה תאומה : אשה בגלל היאהמדרש
 8וא. עמי שמלדה נוטלה, אני : אומר וזה !בכור

 בלהה את וישכב ראובן וילך לה: מוקדשות מלים שמונה בספרנו: דינה מעשה של שניה מהדופה ישנה18א
 - ה( )ל-ד, יעקב והחריש דומה: יעקב עמדת ודינה. שכם מול ובלהה ראובן ישראל. וישמע אביו,פילגש
 אחיט אין לבלהה דמים. בשפיכות הענין נגמר לא הפעם ביניהם. אחד יסודי הבדל כב(. )ל-ה, ישראלוישמע
 של עלבונה תבע ראובן: על סניגוריה מלמדים ע"ב( נ"ה, )שבת חז"ל המשפחה. בהוך נסגרת התקריתנוקמים.
 נקבל לאה. לאהל יעקב מיטת את והחזור ראובן בא רחל. אמת בלהה באהל לגור יעקב עבר רחל מות אחריאמו.
 אחיתפל כעצת דוד גשי עם אבשלום שיעשה מה עשה ראובן לפשט. נאמנים נשאר ואת ונכל הו"ל תפיסתאת

 אין לכן מראובן, קשישה אחד בדור היא מבלהה. יעקב את לתמיד להרחיק התכוון ראובן כב(. ט"ו(,)שמ"ב
 יש אביו פילגש בלהה את וישכב לפסקה: הטעמים. מרמזים זו סניגורית רוח על מינית. התפרצות עללדבר
 הפסוק סוף אתנח, יש "ישראל" למלה כב. פ' בתוך הפסקה אח סוגרת אחת מערכת כפולה. טעמיםמערכת
 אפשר הסניגוריה רצון את הפסוק. סוף ופה ב"ישראל" הפסוק נגמר שניה מערכת לפי "עשר-. תחתנמצא

 רק פילגש אבל ג( )ל', אמה ב( ל"ז, ד; )ל', אשה יט( (tb~b שפחה נקראת: בלהה עצמו. הבהוב מתוךלהבין
 לבה על דיבר עליו, שזנתה לפילגשו סלח אפרים מירכתי הלוי איש. באשת כמו החמירו לא בפילגשכאן.

 א-ב(. י"ס, )שופטים לגיתו.והחזירה
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