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 אדום ובניעשו

 יו()9רק

 היוחסין שושלת את בקצרה לסקור הוא בראשית ספר שלדדרכו
 הנבהרת. המשפחה של תולדותיה בפרוטרוט לספר שיעבור לפניהצדדית

 עשו, של כהשלתו לגבי חשוב הנראה כל בקיצור הכתוב לנו מספר גםכך

 נשיו ששלוש איפוא מסופר תחילה יעקב. של תולדותי שיספרלפני
 כן אחרי עובר הוא וכי כנען, בארץ בעודו בנים חמישה לעשו לויולדות
 א--ח(. )הפסוקים אחה יעקב מפני אחרוף לארץ לו אשר וכל ביתועם

 מהם המצאים והשבטים בשעיר והנכדים הבנים רשימת באה מכןלאחר
 שבטי המקוריים, שעיר תושבי על סקירה באה עוד ט--יט(.)הפסוקים
 הראשונים אדום מלכי רשימת - ולבסוף כ---ל(, )הפסוקיםהחורי

 )הפסוקים אדום שבסי של העיקריים ומקומותיהם לא--לט()הפסוקים
 1(.מ--מג(

 עשו ארום. הוא  ק-צו מלרווח ו84לוה א-ה.הפסוקים
 החתי בתיאילט אתאעדה כנעה מבנות את-נשיולקח

 ואת"בש-ת החוי. בת"צבעון בת-ענהואת-אהליבמה
 את" לעשו ערה ותלד נשיות. אחותבתשישמעאל

 ילדה ואהליבמה אתארעואל. ילדה ובשמתאליפז,
 אשר קפצו בני אלה ואת-קרח, ואת-יעלםאת-עיש

 כנען. בארץ,לרוגלו

 להדגיש באה וים, ח בפסוקים גם שחוזרת זו קביעה ם. 1 ד א א וה
 לציון השתמשו משה בימי שכן ואדום, עשו שבין הזהות את והדגשחזור
 במקום האומה, אבות תולדות בסיפור שכאן, בעוד אדום, בשם רקהעם
 ב-ג הפסוקים וגר. ח ק ל 1 ש ע - עשו. - המקורי בשם להשתמשהוא

- -
 יוער הביקורת לשאלותו(

 הנחוי
 כשש הפרשה ובסהף במקום



 טבראשיתחי

 הפרדת מנשקת 2( "סמעאל והלדות בסקירת משגה מאמר אלאאעם

 שרה", שפחת ילדון.. "אשר במלים הנבחרת הבישלת מן ישמעאלבני
 הדין מן זאת, לעומת כאן, אמהותיהם. שמות את למנות צורך עודואין
 אברהם של הרוחנית מנחלתם עשו בני מנושלים מדוע טעם ליחןהוא

 האם. מצד וגם האב מצד גם וליעקב, לעשו להם אחד יחוס והריויצחק,
 הארור. מכנען נשותת את לקח עשו - המוסגר במאמר ניתן זהטעם
 אל חוזר ח ק ל ו ש ע - בניו. מניית מתחילה זו מסבירה הערה אחריורק

 - ויקח. : ולא הרחוק, העבר לשון ומכאן ט, וכח, לד כן, למעלההאמור
 החתי". אילון "בת ועל החוי" צבעון "בת על מוסב ן ע נ כ ת 1 נ במ

 5(. החורי מבני כאחד צבעון מצויין שבו דלהלן, כ המסוק מן קשהברם,

 שום על וזאת חרם, גם נקראים שהחורים משמע 4( הגמרא מן כיואף
 היא גידול לאיזה לדעת כדי )כנחש(, כחויא" הארץ את טועמיו"ונהיו
 להוי בזה מתכוונת הגמרא שאין 5(, תם רבנו העיר כבר הריראויה,
 נכון לנו ונראה שבפסוקנו. החוי" צבעון "בת מן וראיתו כנען,שמעממי
 היה המם לשעיר, שהיגר אלא החוק מבני צבעון היה שבמקורולהניח
 הוא ממנו, מאוחר שעיר להר ממציעו עשו, בני לעומת החורים.לנשיא
 החורים הרי הישר ספר למי שבשעיר. הארץ" "ישבי אל נכון אלנמנה
 - ת ב ה ד ע - ת א - חוה מבני אחד הוא כשחור החוים, מצאצאיהם
 נשות של שמותיהן שבין הסתירות הן ביותר תמוהות וגף. ון ילא

 אחד 6(. ט וכח, לד כו, לעיל האמור ובק כאן, מובאים שהם כפיעשו,
- --- - -  
 ואילך. יב כה, לעילי(
 )במקום החורי צבעת בת : כאן וגורסים החארים משנים זה קושי ומחסת8(

 י. ס, ביהושע "החוי" במקום ההודי : שגורסים השבעים, שעושים וכפי"החוי"(,
 החורי שכן כאן, wan כנעלן "טבנות להסביר להם יקשה זה שינוי שלפיכמובן
 1 הוד. כנען סבנילאו

 ע"א. פה, שבת4(
 שם. חף, ד"ה תוספות5(
 .08עתזסם(: pge. Hexat. des )52 זה נושא על כותב וזן 11להא*(
 כל אין המקרא ביקורת שלכל או - האפשרויות שתי את לומר מהסס אניאין
 ואילך ח וכח, ואילך כד כו, בבראשית והאסור או לחלוטין, בטלה והיאשחר
 1 ט ד ר א לכך טעיר נכון אל וט-ס. א-ה לה בראשית מאשר אחר מסקורבא



תקרא לובראשית'

 בארק : זו בדרך הולד רבים, דעת על שנתקבל ז( אותן ליישבהנסיונות
 ענה שבפסוקנו. ענה עם זהה לד, כו, למעלה המוזכר יהודיות שלאביה
 מאורע פי ועל 8(, כד פסוק להלן כמסופר החמים, המעיינות את מצאזה
 היוחסין, בשושלת כאן, ואילו הבארווה מגלה - בארי השם את קבלזה

 בה אין כחוק וכאן כחתי מציין הוא ששם העובדה המקורי. שמומובא
 חתים, השם לכנען כולל כשם בא ד א, ביהושע גוהרי סתירה,משום
 כאן גם כנען בנות הכולל בשם עשו של נשותי נקראות לכךובדומה
 לנו אך 9(. למעלה ראה - חורי במקום לחוי ובאשר ה. כח, למעלהמם
 מזכיר הכתוב אין לדעתו עתר. הרבה נהיר הרשב"ם של פירושונראה
 שהרי בנים, לה היו שלא כהוום וזאת בארי, בת יהודית את כללכאן
 עשו נשא אהליבמה אח בניהן. שום על אלא הנשים מוזכרות איןכאן
 אחרי כלומר ~שעיר, לארץ היגר שכבר אחר יותר, מאוחר רקלאצוה
 בפסוקים שלהלן מתבאר גם בזה ישמעאל. בת את נשאשכבר
 מוזכרת ב שבפסוק וזה לאהליבמה. ישמעאל בת קודמת f_11ד-~ה

 את להזכיר שצריך כמיום אלא אינו ישמעאל, בת לפניאהליבמה

 לו, בראשית לומר: וולהאוזן על שהיה .א11נ(, ,Studien ,1 .ק)26
 בצדק, מסעיך הוא ובכך, א-ה. ש דח הפסוקים להפריד אפשר אי שכןא-יט,

 שדוקא באושרנו, זה על עוד נוסיף מצדנו לגמרי. ה-ונ תיאורית אתמחסלים
 טהימנה, בראיה מוכיחים הם דוקא כד, כל זה את זה סותרים שלכאורההפסוקים,

 נסה אשר שהוא, לל "טורד* פ9?ל היה התורה שבעיבוד המבקרים הנחתכי
 יותר כאן, הנה כי ממש. כל בה שאץ הנחה היא השונות, הסתירות אתליישב
 השטות שינף ידי על "סחירה את לסשטש ביותר היה קל אחר, מקום בכלתאשר
 אפשר שאי להעיר יש וצוד האחר. למקחם בזה והתאמתם הטקוטות משניבאחד
 שהפסוק מפני יונים, מקרשת לשני זה את זה שסותרים הטקומות שנילייחס
 ואילך. ח כח, ועל לד כו, הפסוקים על בבירור מצביע כנען* טבנוה לקח..."עשו
 בדרך הזאת הסתירה את ליישב מאשר אחרת אפשרות כל אע שכך,מכיוון

שהצענו.
ץהנגסטנברנ

 שם בשיט משתהט

 עגה של בס יה י שבא הפחה ק" 9ל אסתיה את למשב תצה גריו"
 תהיה ואהליבמה עגה, נכדת - שבפסוקנו ענה" "בת של פירושו יהיה זהלפי

 צבעון. של נינתואיפוא



 לו ת י ש א רבתקמב

 של זו היא יישוב טעונה שעדיין הסתירה ביחד. הכנעניותשתי
 הרשב"ם דעת לפי הפרשיוונ בשתי עשו נשי שמות שלהשוני
 למעלה נקראת החתי אילון של בתו : ענינים שני כאן נותרוהנ"ל
 למעלה נקראת ישמעאל בת ; עדה נקראת היא כאן ואילו בשמוקבשם
- כאן ואילומחלת,  10( משכנעות בהוכחות הוכיחו כבר והנה בשמת. 

 מקבלים שהם ובעיקר אחדים, שמות לעתים נושאים התיכון המזרחשאנשי
 שכאן אפשר דנן, במקרה בחייהם. שונים מאורעות לרגל חדשיםשמות

 עם הוסב עדה של שמה המקוריים. השמות באים היוחסיןבשושלת
  )עדה הרעות מבשרת משמעותו משום אולי לבשמת, עשו אלנשואיה

 יעגם ישמעאל בת את אשה, לקחת הוסרי עשו וכאשר עבר(. הלך,ב:
 נקראה והיא  שמה, את גם לשנות צריך שהיה הרי בשמת, היהשמה
 בארץ ילדו-לו אשר - תכשיט(. =P"? חלי מן )אולימחלת

 בארץ שנולדו הבנים יימנו ואילד( ט )פסוק מכן שלאחר רומז ז, ע נכ
 כו. לה, לעיל והשווה ;שעיר

 ואתחכל ואת-מקנהו ביתו ואתחכלחנפשותכנתיו ומת- ואת"בניו אתאנשיו עשו ויקוץ ו-ח.הפסוקים
 וילך כנען, בארץ רכש אשר כלחקנינו ואתבהמתו
 משבת רב רכבכם כיחהיה אחיו. יעקב מפניאלאארץ
 מפני אתם לשאת מגוריהם ארץ יכלה ולאיחדו,

 אדום. הוא עשו שעיר כהר עשו וישבמקניהם.

 ו יג, מזכיר ז שפסוק בעוד יח, ולא, ה יב, לפסוקים דומה ופסוק
 ג לב, למעלה למסופר סתירה משום כאן ואין וגף. ך ל י ו -למעלה.
 לכן. קודם שעיר בארץ מתגורר היה כבר עשו שלפיהם פסוקיםולג,'טז,
 את נשא שהרי אביו, מות לפני רב זמן בשעיר היה שעשו הואברור

 יצחק של מותו בעת והנה, ההיא. הארץ מנשיאי אחד של בתואהליבמה,
 זה. בגיל נוספת אשה שלקח להניח ואין ועשרים, מאה בן כבר עשוהיה

-----
 תנ גריוא(הנגסטנברג



תקמל לו ת י ש א רב

 בו צבאו את הקים ושם בשעיר, ממושך זמן שהשתהה מסתברגם
 בארץ נמצא הוא ואם ולוטן. ענה עם בברית כשהוא m~w מאותארבע
 לפחות או אמו, לקבורת גם שבא להניח יש הרי אביו, קבורה ברועתכנען
 - קבל ובוודאי לבדו, עכשו שהיה הזקן, אבי אל כן אחרי קצר זמןחזר
 יצחק מות עם היה אשר רכוש יצחק, של רכושו את - יעקב עםיחד
 מקום לשעיר, ולהגר כנען מארץ סופית להתרחק שהחליט עד רב,כה
 צאצאיו דחקו האכן מזהיר. עתיד הארץ נשיאי עם קשריו לו הבטיחושבו
 כמסופר השעיר, לבעלי והפכו החורי, הארץ, תושבי רגלי את לאטלאט

4 ל א ך ל י ו - וכב. ה ב,בדברים  להבין יש אונקלוס תרגום לפי fr ר א 
 העיר כבר אך שעיר. : משלימה הפשיסתא אחרת. : כאן נאמרכאילו
 שהיה הזכיר שכבר מובן, היותו בעבור )שעיר( הכינוי "...וחסרוהרמב"ן
 דבריו את מוכיח והוא ביתו" יוליך לשם כי והידוע שעיר, בארץעומד
 הידיעה, בה"א הארץ, : כתוב כאילו להבין יש כלומר 11(, כתוביםמכמה
- 12(. שעיר - הידועה הארץוהיא  בפסוק כמו אדום, הוא עשו 

 כח. יג, ד מלכים , כא יח, בן שמואל י סו כס ב' מלכים , יח טז, א' מלכים!1(
 מובלט כנען ארו 'עפ העימות ידי שעל ארליה מבאר זאת לעומתיי(

 , ב ג, בראשית : מרובות וראיותיו כנען, ארץ ולא אחרת, ארץ פירושהש"ארץ"
 נכונה לא ודאי אך יז. גט, , יא מד, ישע" , יד ז, ב' שמואל ו לג ב, א'שמואל
 מראה הבא הפסוק שהרי קבוע, מושב מקום לעשו לו היה לא שעדיןסברתו
 שבין 1ד פרידה היתה הלוי " לפי שעיף. - היא האחרת שהארץבבירור,
 את קבל שיעקב אחר כלומר לחפן, יעקב של צאתו לפני עוד ועשויעקב
 עד מרובים, כה היו והללו יצחק, עדרי את ביניהם הבנים הלקו אביו,ברכת
 מצד לרעה מופלה עצמו הרגיש שעשו ומכיוון 1 כנען בארץ מרעה די היהשלא
 מאוחר רק שעיר; להר והלך כנען ארז את לעזוב זו הזדמנות נצלהוריו,
 לחרן. הלה ברח כן ועל נפש, אחיו את לרצוח עשו זמם הלוי, מתאר כדיותר,
 בשתי צורך עוד אין לפיה כי מסתברת, להיות יכולה היתה אמנם זוהנחה
 עוד נכסים עתיר יעקב היה שלפיה הוא, שבה הקושי אך לשעיר, עשוהגירות
 בשנות רק לו בא שעוורו נראה, הכתובים שמן בעוד לחרן, בריחתולפני

 ם ט ש ל ד ג מ של דעתו את להזכיר גם הראוי ומן לת. אצלעבודתו
Genesis)zur .(Commentar לפני קצר זמן לשעיר עשו היגר לפיו 

 ומשנתבשר שכך, כבר יעקב על עשו של זעמו כנען. ארו אל יעקבשיבת
 כאלות עשירים לשני מרעה מקום יהא שלא הבין רבים, עדרים עם חוזרשאחיו



 ט ת י ש א רבתשו

 שאעפר כך , שעת בארץ בהיתו גם אחם השם על שמר שעשו ופיחשו ;א
 אדום. בני כל על חל 18( עשו בני עם מלחמהעשיית

 בהר אדום, אבי עקוד הלדורו ו84לוו ט-יד.הפסוקים
 אשת בו-עדה אליפז בני-עשו, שמות אלהשעיור
 אליפזן בני ויהיו עשב אשת בן-בשמת רעואלעשו
 פילגש היתה ותמנע וקנז. וגעתם צפו אומרתימן
 בני אלה את-עמלק, לאליפז ותלד בן-עשולאליפז
 שמה וזרה נחת רעואל בני ואלה עשב אשתעדה
 היו ואלה עשה אשת בשמת בני היו אלהומזה,
 ותלד עשו, אשת בת-צבעון בת-זונ אהליבמהבני

 ואת-קרה. ואת-יעלם את-יעישלעשו

 הם שעיר, בהר צאצאיו מנויים עתה כנען. בארץ עשו בני נמנוקודם
 הפכו, שהללו משום וזאת בניו, שמות על גם חוזר הכתוב אךנכדיו.
 בדברי גם נמצאים השמות כל לשבטים. נשיאים להיות בשעיר,בהיותם
- "אדום" פירכם כאן ם. ו ד א י ב א - לו4--לז. א, א'הימים  העם, 
 פסוקנו לפי אליפז. בני ויהיו - קודם. כמו הפרטי השםולא
 ואילו מפילגשו. - עמלק - אחד ועוד בנים, חמישה לאליפז לוהיו

 "תימן : עמלק מלבד בנים, שישה נמנים הימים שבדבריבמקבילה
 אליפז בן הוא אף שתמנע איצא ונראה ותמנע", קנז וגעתם צפיואומר
 על מסתמך  כשהוא פעמיים, תמנע לקרוא הרשב"ם מבקש כך משוםהוא.
 שם ובשניה זכר שם זה יהיה הראשונה שבפעם כך טוב, שוחרמדרש
 להלן ואילו לה, ז, וא' הימים בדברי ימנע, - זכר שם מצינו והנהנקבה.
 החורי, מאלופי לוטן, של כאחותו כב, בפסוק נקבה, כשם תמנעמצינו
 בין מ פסוק להלן זה שם מופיע וכן לט, א, א' הימים בדברי הואוכן

 אחיו". יעקב "מפני פירוש לדעתה זהו, אחיו. ליעקב המקום את פינה כןועל
 אתם. לשאת תוכל לא הארץ : זה לפי לפרש יש אתם" לשאת יכלה... "ולאואילו
 דיה. ב, דברים'י(



תקצה לו ת י ש א רב

 לדצי הרד"ק לפי נא. א, א' הימים בדברי כך ושוב עשו,אלופיות
 היה לא שעמלק "לפי עמלק לפני תמנע את שם הכתוב מזכיר איןהימים
 הפקיד לכך פלגש, בן - והוא אשה, בני היו הם כי הבנים, לשארשוה

 ד ל ת ו - בתורה". הוא נזכר כי לה ודי ותמנע, ואמר אמו וזכרביניהם
 מן מסתבר כך 14(. ישראל אויב עמלק הוא ק, ל מ ע - ת א ז פ י ל אל

 כלשהו מגע לחסדאל לו  שיהיה הגוים, כל נמנים בראשית שבספרהעובדה
 אין פלגש בן שבטר לציין הכתוב כוונת כאן משה. בתקופתעמהם
 18(. מלחמה בהם לעשות שאסור אדום, לבני ששייך כמי עמלק אתלראות

 ה ל א 1 - שעיר. בהר יושב עמלק את מצינו 15( הימים בדברי גםואגב,
 אהליבמה של בניה בני את מונה הכתוב אין ה. מ ב י ל ה א י נ ב ו יה

 אלופים. מהם יצאו שלאמשום

 בכור אליפז בני עשק בני אלוקי אלה ט1-יט.הפסוקים
 קנז. אלוף צפו אלוף אומר אלוף תימן אלוףעשו

 אליפז אלופי אלה עמלק, אלוף געתם אלוףאלוף4קרח
 כף רעואל בנו ואלה ערה. בני אלה אדוםבארץ
 מזה, אלוף שטה אלוף זרח אלוף נחת אלוףעשו
 שמטסת בני אלה ארום בארץ רעואל אלופיאלה
 אלוף עשו אשת אהליבמה בני ואלה עזו.אשת
 אהליבמה אלופי אלה קרח, אלוף יעלם אלרףיעביט

 אלופיהם ואלה בני4עשו אלה עשג אשתבת-עגה
 ארום.ההש

 אחד שרק קמאק עם הוט זה שעמלק החוקרים לוסר שרוצים בפי ילא.1(
 התערבמענפיו

~mNb 
 : בביקורת עומדות אינן הוכחותיהפ כי אדום, 8ן יותר

 מבין הראשון היה שעמלק אלא אוסר אינו כ( כד, )במדבר עמלק" גוים"ראשית
 )למעלה העמלקי" "שדה ממצרים. יציאתו מאי ישראל את התקיפו אשרהעמים,

 יותר. מאוחרת בתקופה עמלק ישב שבו האזור את לטן כדי רק בא ז(יד,
 מב. ד, א'וי(



 לו ת י ש א רבתקמו

 ואצל 16(, אלוף בתואר נקראים וחורי עשו שרי עשו. בני-אלופי
 נגזר זה תואר יהודה. שרי גם זה בתואר מצויינים זנ( זכריההנביא
 מתכוון מקום מכל 18(. שבט כמו ופירושו א, ה, מיכה השווה אלף,מן
 השבטים את גם אם כי השרים-הנשיאים, את רק לא למנות הכתובכאן
 19(. ישמעאל נשיאי במנייתכמו

-  
 20(. באיום כאזור עוד מוזכר 1 מ י ת

 עם זהה להית יכול אשר "הקנזי" שבט מוזכר יט סו, למעלה ז. נ ק-
 גם וכן ע"א, נג בחרא בבא המובאות אחת לפי כאן, המוזכרקנז

 "קנזה', בשם. יפונה בן כלב מצויין ועוד יב לב, בבמדבר 21(.במדרש

 שכותב כפי עתניאל, אחי אבי קנז, של חורגו בנו שהיה משוםוזאת
 ודמיון אדום, בני עם דבר אלה יהודה לצאצאי שאין כמובן 22(. רש"ישם

 האדומי קרח עם לוי מבני קרח שם דמיון כמו מקרץ הואהשמות
 הוא עדה, בני בין טז, בפסוק כאן ח ר ק של מקומו אך כאן.המוזכר
 הכתוב מזכירו 28( הראב"ע לדעת היה. אהליבמה מבני שהריתמוה,
 הקטן הוא כי אמו, שמתה יתכן גם ; עמהם דר שהיה אליפז, אלופי"עם

 שהוא עלי ונכתב בניה עם קרח את עדה וגדלה אהליבמה,מבני
 נתחלק האדומי קרח שבט כי להניח, אפשר יותר פשוטמבניה...".
 התיישב מהם אחד וחלק ישראל, משבטי מנקרה של שבטו כמולשנים,

 24(. אליפז של בניעם
-  את נמנה לא אם וגו'. 1 ש ע - י נ ב ה ל א 

 25((, עדה כני עם נמנה הוא כן )ועל הפלגש בן שהיה משוםעמלק,

 שנים המספר שיתקבל הרי אדום, בני משאר בנפרד דר שהיהואפשר

 טו. טה שמות גם השיה.1(

 או מחוז - אלוף של פירושו CDMZ) .11זו )315 שפרבגר לפי"1(
 1קהילה.

 טז. כה, לעיל19(
 יג. כה, יחזקאל י ד מט, ירמיהי2(
 והמץ. כז מד, פרשה רבה בראשיתיי(
 )הס'(. ע"ב יא, סוטה פי עליי(
 )הם". ב לפסוק*י(
 )המץ. ויח טז בפסוקים פעמיים, כאן נמנה מדוע עושב גם ובזה4י(
 יב. פסוק25(



תקם'ז לו ת י ש א רנ

 נשא בא מ אדו הוא -- ישראל. ואצל "צמעאל אצל כמו 6צגעשר
 בבה שדנה , אחרי הבאה מן % פרשה להנעיר ותכליתו מספת,בפעם
עשק:

 לוטן הארץ, ההבי ההרי בני"טעיר אלה פ-ל.הפסקים
 אלופי אלה ודישן, ואצר וירטון וענה. וצבעוןתטובל
 חרי בני-לוטן ויהיו אדום. בארץ שעיר בניההרי
 עלון שובל כני ואלה תמנע. לוטן ואחותוהימם,
 ואיה בני-הבקץ ואלה ואונם. שפו ועיבל,ומנחת
 ברעתו במדבר את-הימם מצא אשר ענה הואוענה,

 רשן, בני-ענה ואלה אביו. לצבעוןאת-החמרים
 ואשכן חמרן דישן, בני ואלה בת-ענה.ואהליבמה

 אלה ולקן. חעון מלהן בניהשצר, אלה וכרהויתרן
 לוטן אלוף החרק אלופי אלה וארה עוץבני-רישן

 אלוף דשן אלוף ענה. אלוף צבעון אלוף שובלאלוף
 בארץ לאלפיהם החרי אלופי אלה רישן, אלוףאצר

שעיר.

 ק ר ח ה - לאדומ. בניגוד כאן בא שהחורי משום ואלה, ולא ה, לא

 27(. המערות שוכני כלומר מערה, :: חור מלשון זה שם לפרשרגילים

 מצריות במצבות שמופיעה תארו, המלה מן הזה השם את גזרולאחרינה
 בי יש - תאר. הארץ מן זה - החורי יהיה זה ולפיעתיקות28(,

 בן אליפז ב1י והם געתם, 5( קנז 4( צפו 3( אומר 2( תימן 1( האלופים*2(
 רעואל בני והם מזה, ט שמה 8( זרח 7( נחת 6( האלופים י עשו נכדי כלומרעדה,
 בג' והם קרה, 12( יעלם 11( יעוש 10( והאלופים ו עשו נכדי הם גם בשמת,בן

 את ולא כאמור, אחת, פעם אלא קרח את נמנה שלא והוא ועשו.אהליבמה
 פרק למעלה והשווה י יב לפסוק לאליפז, ותלד בד"ה המחבר וכדבריעמלק,
 )הס'(. 41 הערהכ3

 )המ'(. ל " ד ש אצל למשל ראה'י(
 ,8altaegyptischen nach E,1fopa und Asien hffillerג(

~fax ,Denkmaelern.156 



 לו ת י ש א רבתקמח

 בני ידי על מכן לאחר שגורשו הקדמאים הארץ תושבי הם ץ, ר אה
 מתאשרת יב, ב, בדברים המסופרת זו עובדה ידיהם. על ההצמדו אועשו
 כמקבילה דלעיל. שבפרק העמים ברשימת החורי אי-הכללת ידי עלגם

 דומה שעיר, בן ה, נ ע 1 - לח4-יגב. א, א' הימים דברי השווהלפסוקינו
 שבפסוק מאחר ברם, כד. בפסוק המוזכר צבעון בן ענה עם זהה הואשאיו
 הסדר לפי כאן מנויים )כי כ בפסוק  שמוזכר ענה לאותו הכוונה ודאיכה

 רק שלא הוא תמוה כ--כא(, בפסוקים המוזכרים שעיר בני שלבניהם
 השווה ; אהליבמה בשם בת היתה מהם אחד שלכל אלא ענה, שנישהע
 בפסוקים המנויים שהשבעה 29( להניח מוטב כן על וכה. בפסוקים
 והם שונות, בדרגות שעיר של צאצאים אם כי ממש בנים אינםכ--כא,
 שצבעון לומר אפשר לפיכך עצמאיים. לנשיאים היו שכולם משוםמוזכרים
 נכדו בהיתו שעיר בני על נמנה וענה ובנו, אב הם כ שבפסוקוענה
 ,לאחות - כב בפסוק למצוא לכאורה, אפשר, זו להנחה ראיה זה.של
 הרי אחים, באמת קודם המנויים שבעת כל הע אילו כי תמנע",לוטן
 שכבר אלא 29(, בלבד לוטן אחות רק ולא כולם של אחותם תמנעתהא
 אחות בשמת כגון האחים", אל הבת ליחס המנהג "כי הרמב"ןהראה
 שאם היא, דלעיל להנחה נוספת ראיה ברם, אהרן, אחות ומריםנביות
 בת את אליפז הבן נשא הרי היתה, שעיר של בתו תמנע אכן כינאמר
 לקבל מוטב כן ועל 29(, הלה של נינתו את - אביו עטי ואילווכעיר
 ao) הימים בדברי בא "עלון" במקום 1. פ ש . . . ן ו ל ע - הנ"ל.ההנחה

- "שפו" ובמקום"עלין"  - "איה". - הימים בדברי ה, י א ו - "שפי". 
 מדרש יונתן, תרמם פי על וזאת פרדים, - מפרש רש"י ם. מ יה

 האתימולוגיה על מבוסס זה שפירוש מסתבר 2'(. ותלמודרבה1'(
 ,מצא" פירוש 55(. "",* או e~wo5ומבמדרש
 בשעה וחמורים סוסים שזיום בזה המציא, גילה, זה לפייהיה

 .Anth. .11 ג ר ב נ ס ס ג נ ה9ק

 )הס'(. יז פב, פרשה רבה בראשיתי*(
 )המ'(. ע"ב ז, חולין גם וראה ע"א נד, פסחים"(
 Beitraege. .1 23 ס, ק א ז השווהג1(



תק4 ט ת י ש א רב

 8ימיטאנ כמו ימים פירוש "בריא", שמתרגל אוגקלוס לפי גשרה.הרעייה
 4* הוולגטה מים. 22 "מיא" מתרגמת הפשיטא הענקים. כלומראיומים,

calidasaquas :כהטהפ זו בדרך הולכים רבים וחוקרים החמים, המעינות ב 
 השארר מן מוסמך יותר זה פירוש איז אך , ~44 הערבהע מן ,ומים"גוזרים
 הרמצכן לפי הוא כא, שבפסוק "דשון" במקום ן, ש י ד י נב

 שמוזכר ענה בן ודשן שעיר בן דישון בין כלומר שניהם", בין להבדיל"כדי
 השמות לצורת הדמיון כהוום זו בצורה בוחר שהכתוב ואפשר כה.בפסוק
 כסוי פשע "נשוי כמו 54(, וכדן" ויתרן ועשבן "חמדן - אחריושבאים
 86( הימים ובדברי ; 86(חטאה"

_- 
 "חמרן". שם נקרא ן ד מ ח - ,יישון".

 ם, ה י פ ל א ל - 1. י, לדברים ביאורנו וראה "יעקן". שם נקרא ן ק ע ו-

 אלה לשמות לתת שניסו הפתרונות שבטיהם. פי על - ופירושו ו"ו,חסר
 שרירותיים.הם

 אדום, בארץ מלכו אשר המלכים ו84לו? לא.פסוק
 ישראל. ,לפני מלך4טלהלפני

 בפסוק שטמון לקושי רומז דברים לתת-לת,קפה בפירהטו הראב"עכבר
 משיחתו לפני שנים מאות גישראל המלדגרה על לדבר אפשר כיצד -זה
 לגבי לומר ואפשר שאפשר נראה לני כרס,, aa), הראשון ישראל מלךשל

 שהפסוק לטעון יוכל לא אנט ייני. א-יע אחי כי לו, שמצפיםמאורע
 משה, מות אחרי דוקא נכתב מותו" לפגן משה-. ברך אשר הברכה"וזאת
 "לפני המלים אמנם, משה. מות לפני רב זמן נאמרה הברכה אילוגם

 ם. ט ש ל ד נ סא(
 צ לב, תהמם"(
(adשפרר שפינ1זה ב( TeoloRico-Politique 

 יכש לא זה שקמע טוענים הכל אחריה ירוב94גקי,י'4] בזה, הדיבור אתמרחיב 6"חץ,פרקט--הס"
 שדוחים אלה גם דחה. לפני - אחרים זולפי שאול תקופת לפני נכתב להיותהיה

 הנחה זו בדווה רואים י, 1 ל ה ו ן ו ס פ י ל י פ כגון קריטיות, הנחות כללבדרך
 אפשר בישראל המלוכה הנהגת אחרי רק כי היא, סברים לערעור. ניתנתשאינה
 ישראל*. יבני פלך-סלך "לפני לומרהיה

 ',,,,,' ,,,,, ;'-,,, ,,,,.',, ,, , ., ' "ג],לעל,,(1,,ל1,1,,,,, 11('",. , ],י,1,, ,ן],ן,,, ' ,1, ],-,,,,,,,, ;-,,,,;,



 לובראשיתתקנ

 הברכה שזוהי משה, ומות הברכה בין קשר משום שיש מראותמותו"
 להבהיר כאן גם יש לכך ובמקביל לברך, מתכוון רבנו שמשההאחרתה
 הנהגת את מראש הניה משה האם : שאלות לשתי התערבות אתתחילה
 מלך והכתרת באדום המלוכה קיום ביז קשר יש האם ? בישראלהמלוכה

 בהחלט. חיוביות הן השאלות לשתי התשובות הרי לדעתנו 1 ישראלעל
 גוים וקהל "גוי - ליעקב ה' הבטחת מצינו הקודם שבפרק יאבפסוק
 לאברהם כבר הובטחה דומה הבטחה יצאו". מחלצני ומלכים ממך,יהיה
ת חוקת את לעם משה מודיע 38( דברים בספר ay).אבסו ב  שנמסרה 
 צריך היה לשבטים וחלוקתה הארץ כיבוש עם מיד הגבורה. מפי בסינילו

 אמנם, ה'. בידי להיות צריכה היתה שבחירתו מלך ישראל, על מלךלשים
 המקרה את כאפשרי הכתוב מניח לפחות אך 39(, מוחלטת מצווה זואין

 "יולך גם והערוה ; הארץ חלוקת עם מלך עצמו על לשים ירצהשהעם
 רבנו מקוה היה יכול היטב זה לפי לו. כח, דברים - ואת-מלכך" אתךה'

- ה' פי עללכתוב,  אינו מלך-מלך" "לפני ופירוש וגר, המלכים" ,קאלה 
 השניה, לשאלתנו ובאשר וכו'. מלך שימלוך לפני אלא מלך שמלךלפני
 שעשו להראות בקש באדום, בפרוטרוט עוסק אשר שפרקנו, לב לשיםיש

 עלט נבאו כי אף יעקב, לפני מתוקנת ולמדינה קבע של למושבהגיע
 יושב כגר *39(, אביו" "מגורי בארץ יושב עוד יעקב יעקב. אתשיעבוד
 הכתוב יספר עוד כי 40(, אחזתם" "בארץ ישבו כבר עשו בני כאשרשם,
 מוסיף ואם אותה לעבור ישראל שעל ועוני שיעבוד של ההיתוך כורעל

 לרמוז כדי בישראל, מלך מלך לפני מלכו עשו שמלכי הכתובאיפוא
 מלכו "אשר הרי 41(, וגף ירשה" אדום "והיה בלעם של לנבואתובזה
ן לבני מלך-מלך "פני - הסיפא במשפט מותנה כאילו אדום"בארץ

 זה כתוב מעיד ועוד עליך מצביע 42( המדרש שכבר דברישראל",

 וטז. 1 יז, לעיל"(
 ואילר. יד יז88(
 )הט'(. העברי בתרגום שלג ע' ; שם ביאורנו "עמה9'(
 א. לז, להלן*"(
 מג. פסוק להלן40(
 יח. כד, במדבר41(
 )הכה(. א פג, מרשה רבה בראשיתפ(



תקנא לו ת י ש א רב

 נתקיימה ולשרה, לאברהם להם שניתנה יצאף' ממך "ומלכיםשההבטחה
 "ואתן יהושע אומר גם לכך ובדומה יעקב. אצל שנתקיימה לפני עשואצל
 מודגש דברים שבספר ומכיוון '4(. וגו' אותו" לרשת שעיר הר אתלעשו
 בהנהגתה גם נראה לא מדוע 44(, ה' מאת נחלה לעשו לו ניתן שעירשהר

 וגד המלכים" "ואלה ז אלהית הבטחה קיום בעשו המלוכה שלהמוקדמת
 לפני עשו אצל נתקיימה לאברהם, שניתנה שההבטחה איפואמעיד

 המלכים רשימת כי להניח, אי-אפשר זאת עם יעקב. אצלשנתקיימה
 המלך. שיכטה של אפילו זו המלך שאול של לתקופתו עד מגעתשבכאן
 ; יד כ, במדבר השווה ; רבנו כהנה בימי כבר באדום המולך מלךמצינו
 כאן, המנמים מאלה הראשון המלך שזהו נאמר אם ואפילו יז. יא,שלפטים
 כחמישים בממוצע למלוך שברשימתנו המלכים משמונת אחד כל צריךהיה
 מאות שלוש לפחות עברו שאול להמלכת ועד משה ממות שהרישנה,

 כהוום סבירה, איננה כזאת ארוכה מלוכה תקופת שנה.וחמישים
 גבוה בגיל רק המלוכה לכס שעולים נבחרים, מלכים היו הללושהמלכים

 אשר האדומי הדד על מסופר יד יא, א' במלכים ועוד. הלן(. )וראהיותר
 שבימי להסיק, מקום מניח אשר תיאור באדום", הוא המלך "מזרעהיה
 המלכים שמות שלרעית, בירושה. עוברת באדום המלוכה היתה המלךדוד

 אילו כך, זה היה לא ובוודאי נוספת, פעם מוזכרים אינם כאןשמוזכרים
 המלך היה אילו רביעית, המלך. ודוד רבנו משה שבין בימיםמלכו
 משה שלח שאליו אדום מלך אותו כאן, המנויים ראשון בעור, בןבלע
 בינו להבדיל כדי שמו, את מזכיר היה שהכתוב ודאי שליחים,רבנו
 יהיו רבנו, משה בימי הראשון מלכם חי אילו ולבסוף, בעור. בן בלעםלבין
 גדעון, בימי בערך המדינים, את שהכה בדד בן הדד של שלטונוימי
 של באמצעם שגדעון כמו אדום מלכי באמצע הוא בדד בן הדדשכן

 אחרי במואב למלחמה יצאו שהמדינים ביותר תמוה זה ויהאהשופטים,
 הדד, ידי על שהוכו אחרי ישראל על שיעלו או גדעון, ידי עלשהוכו
 של בריתו בני המדינים היו גדעון שבימי נראה, ג י, שמשופטים גםומה

 אדום. משבטי שהואהעמלקי,

, ד כויגו(
 ה. ב,**(



 לו ת י ש א רבתקבב

 חטם כשבעור, בלע ובאדום ויבולך לב-לס.הפסוקים
 בד יובב תחתיו וימלך בלע, ויטה דנהבה.עירו
 מארץ חשם תחתיו וימלך יובב, וימת ממצרה.זרח

 בךברר הדד תחתיו וימלך חשם, ימתהתימני.
 וימת עוית. עירו חטם מואב בשדה את8טדיןהמכה
 שמלה, ויטת מבחורקה. שמלה תהתיו וימלךהרר,
 וראול, המת הנהר. מרחבות שאול תחתיווימלך
 חנן בעל וימת בן8ע5בוי. חנן בעל תחתיווימלך

 ' חטם פעו, עירו ושם הדר תחתיו וימלךבן8עכבור

 זה5. מי בת בת8מטרר מהיטבאלאשתו

 מסופר ששם אלא מג-נ, א, א' הימים בדברי גם באה זו מלכיםרשימת
 הוא כאן המוזכרים מן אחד שאף מכיוון שבהם. האחרון של מותו עלגם
 אלה שהיו הרי מלוכתו, עיר מוזכרת גם אחדים ואצל קודמו, שלבנו

 לציין הוא מענין ר. 1 ע ב - 1 ב ע ל ב - כאמור. נבחרים,מלכים
 בלעם לשם רומז - בעור בן בלע - אדום של הראשון מלכו שםשכבר
 פירוש ו, ר י ע ם ש ו - אדום. מלכות אבדן את שניבא מי בעור,בן
 דנאיה זו הרי הירונימוס לפי ה. ב ה נ ד - שלו. המלוכה עירשם

 להיות שצריכה הרי המלוכה, עיר זו שהיתה מכיוון ברם, ;שבמואב
 י, נ מ י ת ה ץ ר א - אדום. בירת יותר מאוחר ה, ר צ ב מ -באדום.
 ד. ד ב - ן ב ד ד ה - יא. פסוק לעיל המוזכר תימן, בני של ארצםהיא
 היה אילו מקומה שם ואכן 45(, גדעוז בימי תקופתו לקבוע שרוצים"ם

 למעלה הראינו כבר אך רבנה משה של זמנו מבני כאן המוזכריםראשון
 רש"י, מפרש נכון אל 4 י ד מ - ת א ה כ מ ה - להיות. יכול זהשאין
 לעזור אדום מלך והלך למלחמה, מואב על מדין "שבא 46(, המדרש פיעל
 אחרי שהרי גדעון, של זמת אחרי לקרות היה יכול זה ואיו סואב".%ה

- ז4(. ההיסטוריה מזירת הללו ירדו במדיז גדעון שלמלחמתו  ה. ק ר ש מ מ 

 Geschichte. .11 .ק "47 ד, ל 11 י א5*(
 )המ'(. ד כ, פרשה רבה במדבר**(

 נ ר ב נ ט ס ג נ ה'"



תקנג לו ת י ש א רב

 אלא הפרת, הזה הנהר ואיו ר. ה נ ה ת 1 ב ח ר מ וכן הלידה, מקוםהי
 מקומות שהרבה משום נחוצה נהר והתוספת באדום, ואדי או נחלהוא
 מסופר לא כאן "הדד". - הימים בדברי ר, ד ה - היו. רחובותבהנם
 רבנו. משה של בימיו הי שהיה איפוא ומסתבר זה, של מותועל

 למשפחתם עשו אלופי שמות ואלה ס-סג.הפסוקים
 אלוף עלוה אלוף תמנע אלוף בשמתם,למקמתם
 אלוף פינך. אלוף אלה אלוף אהליבמה אלוףיתת.
 אלוף משיאל אלוף מבצר. אלוף תימן אלוףקנז
 הוא אחזתם בארץ למשבתם אדום אלופי אלהעירם,

 ארום. אביעשו

 סו-יט שבפסוקים הרשימה עם משותפים אדום אלופי של זולרששה
 וכאחותו אליפז של כפלגשו שם מצויינת תמנע ותימן. קנז השמותרק
 שובל, בן לעלון דומה - עלוה עשו. כאשת - ואהליבמה לוטן,של

 אלוף עוד כאן גרסו השבעים לגמרה חדשים הם השמות שאר כלהחורי.
 המקבילה הרשימה עשר. שנים המספר את להשלים כדי כנראהצפה

 לפי וגו'. אדום" אלופי ויהיו הדד "וימת במלים מתחילה 48( הימיםבדברי
 פסקה האלה המלכים שמונת מבין האחרון של מותו נסעם נראהזה

 בראש כשאלופים למקומה, החזרה העתיקה השבטים וחוקת באדום,המלוכה
 את מכילה שלמעלה הרשימה וברמב"ן. ברשויי הוא וכן ;השבטים
 הימים ובדברי יותר, מאוחר קמו כאן המנויים ואלה המקוריים,האלופים

 רשימת חתימת זוהי ם, ו ד א . י פ ו ל א ה ל א - מוזכרים. הםרק
 החתימה את מהווה ם 1 ד א י ב א ו ש ע א ו ה אשר בעודהשבטים,
 עשו. תולדותלסיפור
 נסתיימו ובזה אביהם, את קברו הם ביחד כאחים. התפייסו, ועשויעקב
 תולדותיו וגם ועשו, יעקב תולדות של תורן איפוא הגיע יצחק.תולדות
 ישמעאל תולדות מאשר יותר מפורט באופן שיבואו הדין מן קהלו,של

 נא-נד. א, א'6*(



 לו ת י ש א רבתקנד

 תהו הלה, כמו אמה בן ולא הוא, הגבירה רבקה בן שהרי כה,שבפרק
 ישרג של הקרובה משפחתו על מסופר א--ה בפסוקים פרקנו. שלתוכנו
 לזה שעיר. להר כנען מארץ עשו של יציאתו על - ו-ח בפסוקיםואילו

 כפ* אומה, בתור עשו צאצאי על הנתונים מסירת הגיוני באופןמתקשרת
 הורישו וככזאת שבתור ומכיוון ט--יט. הפסוקים - שעיר בארץשהתפתחו

 הוא אבל כאן, מסופר אינו שאמנם )דבר המקורי הארץ יושב החורי,את
 זה, שבט של בניו את כ-ל בפסוקים מונה שהכתוב הרי כידוע(,מונח

 על הסיפור את זה לתיאור לקשור כדי אדום, בני עם התמזגשבחלקו
 במיחד שמומחש תקין, שלטון בעלת מסודרת לאומה אדום שלדעזפתחותו

 במנייתם מסיים והפרק מלכים. שמונה של שמותיהם הזכרת ידיעל
 בזמן חי בוודאי אשר האחרון, אדום מלך בימי שהי השבטיםשל

 49(. אחזתם" בארץ "למשבתם זה, פרק שלכתיבתו

 טתפלגות המבקרים דעות הרי זה, פרק על הביקורתי לניתוח בחשר"(
 הוא הפרק באחידות שכופר השם בעלי המבקרים ראשון מאד. רבהבמידה

 רק לפיו אשר ן, ז ו א ה ל 11 הוא כאן ביותר הקיצוני ברם, ד. ל פ פ וה

 של המכריע רובו שאת בעוד קו, של מקוריים חלקים הם ומ-מג ו-חהפסוקים
 חיקוי תוך מחדש אותו שסגנן אלא אחרים, ממקורות "העורך" לקחהפרק
 חלקים אלה אי גם בו נקלטו שאכן אפשרות טכלל מוציא הוא ואין קו,סגנון

 ממקורם שינוי ללא נשמרו לא-לס הפסוקים שרק טוען הוא עוד י1. שלמקורעם

 מעיר לכן באופים. ולא במגמתם לא תואמים, אלה מקורית שני ואיו ש2,-
 רצון משביעה ניתוחיו של התוצאה שאין .1ת1מ1( תו .Hexat .ח )65 ן נ יק

 המצוי מן אדום צידות על יותר מפורטים לתיאורים לצפות מקום היה כיביותר,
 ידי על ב-'1, שהיתה כפי המקורית, עשו שושלת נדחתה ואולי מ-מג.בפסוקים
 במידה הוא, ש"מוזר 313, בע' מעיר עצמו נן י ק אך וט-יט. א-ההפסוקים.
 למקור ביותר קרוב שהיה אחר זה, בפרק מ-2 מתרחק שה"עורד"מסוימת,

 באורן מבפא, גם אלא האדומים על דבריו שמשלים רק ולא הקודם, בפרקזה
 אד לכך, טשלו נימוקים ל"עורך" לו שהיו להניח יש במקומם. אחריםחלקי,
 נימוקיהם את נבטל אם לעשות, נטיב אנו אך אותם". לנחש אלא לנו איואנו
 הנימוקים את לדרוש לסרוח מאשר שונים, למקורות הפרק לפיצול המבקריםשל

 והחלפתם המקור מן חלקים של להוצאתם ה"עורך" את שהביאוהמדומים,
 זה פרק של היפה והסדר המבנה : זה לגבי ן מ ל י ד כתב וכברבאחרית.
 ל-2 ח הפסוק את מיחסים אשר שאלה מצדנו, ועוד אחידותו. בעדמדברים


