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בראשית פרק כא
וּפיכֹל ַשׂר ְצ ָבאוֹ
ימ ֶל ְך ִ
ֹאמר ֲא ִב ֶ
)כב( וַיְ ִהי ָבּ ֵעת ַה ִהוא ַויּ ֶ
אַתּה
אַב ָר ָהם ֵלאמֹר ֱאל ִֹהים ִע ְמּ ָך ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ָ
ֶאל ְ
ע ֶֹשׂה) :כג( וְ ַע ָתּה ִה ָשּׁ ְב ָעה ִלּי ֵבאל ִֹהים ֵהנָּה ִאם ִתּ ְשׁקֹר
ֲשׂה ִע ָמּ ִדי
יתי ִע ְמּ ָך ַתּע ֶ
ֶכ ִדּי ַכּ ֶח ֶסד ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
וּלנ ְ
וּלנִ ִיני ְ
ִלי ְ
אַב ָר ָהם אָנ ִֹכי
אמר ְ
ַר ָתּה ָבּהּ) :כד( ַויֹּ ֶ
אָרץ ֲא ֶשׁר גּ ְ
וְ ִעם ָה ֶ
ימ ֶל ְך ַעל אֹדוֹת
אַב ָר ָהם ֶאת ֲא ִב ֶ
הוֹכ ַח ְ
ִא ָשּׁ ֵב ַע) :כה( וְ ִ
ֹאמר
ימ ֶל ְך) :כו( ַויּ ֶ
ְבּ ֵאר ַה ַמּיִ ם ֲא ֶשׁר גּ ְָזלוּ ַע ְב ֵדי ֲא ִב ֶ
אַתּה
ָד ְע ִתּי ִמי ָע ָשׂה ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה וְ גַם ָ
ימ ֶל ְך לֹא י ַ
ֲא ִב ֶ
ַד ָתּ ִלּי וְ גַם אָנ ִֹכי לֹא ָשׁ ַמ ְע ִתּי ִבּ ְל ִתּי ַהיּוֹם) :כז(
לֹא ִהגּ ְ
ימ ֶל ְך וַיִּ ְכ ְרתוּ
וּב ָקר וַיִּ ֵתּן ַל ֲא ִב ֶ
אַב ָר ָהם צֹאן ָ
וַיִּ ַקּח ְ
אַב ָר ָהם ֶאת ֶשׁ ַבע ִכּ ְבשֹׂת
ַצּב ְ
ֵיהם ְבּ ִרית) :כח( ַויּ ֵ
ְשׁנ ֶ
אַב ָר ָהם ָמה
ימ ֶל ְך ֶאל ְ
ֹאמר ֲא ִב ֶ
ַהצֹּאן ְל ַב ְדּ ֶהן) :כט( ַויּ ֶ
ֵהנָּה ֶשׁ ַבע ְכּ ָבשֹׂת ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר ִה ַצּ ְב ָתּ ְל ַב ָדּנָה) :ל(
ָדי ַבּעֲבוּר ִתּ ְהיֶה ִלּי
ֹאמר ִכּי ֶאת ֶשׁ ַבע ְכּ ָבשֹׂת ִתּ ַקּח ִמיּ ִ
ַויּ ֶ
ְל ֵע ָדה ִכּי ָח ַפ ְר ִתּי ֶאת ַה ְבּ ֵאר ַהזֹּאת) :לא( ַעל ֵכּן ָק ָרא
ֵיהם) :לב(
ַל ָמּקוֹם ַההוּא ְבּ ֵאר ָשׁ ַבע ִכּי ָשׁם נִ ְשׁ ְבּעוּ ְשׁנ ֶ
וּפיכֹל ַשׂר
ימ ֶל ְך ִ
ָקם ֲא ִב ֶ
וַיִּ ְכ ְרתוּ ְב ִרית ִבּ ְב ֵאר ָשׁ ַבע ַויּ ָ
ָשׁבוּ ֶאל ֶא ֶרץ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים) :לג( וַיִּ ַטּע ֶא ֶשׁל ִבּ ְב ֵאר
ְצ ָבאוֹ ַויּ ֻ
אַב ָר ָהם
עוֹלם) :לד( ַו ָיּגָר ְ
ָשׁ ַבע ו ִַיּ ְק ָרא ָשׁם ְבּ ֵשׁם ה' ֵאל ָ
ָמים ַר ִבּים:
ְבּ ֶא ֶרץ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים י ִ

)Abraham's Well, engraving by W.M. Thomson (1880

בראשית פרק כו
ָדל
ָדל ַעד ִכּי ג ַ
לוֹך וְ ג ֵ
ֵל ְך ָה ְ
)יג( וַיִּ ְג ַדּל ָה ִאישׁ ַויּ ֶ
וּמ ְקנֵה ָב ָקר
ְמאֹד) :יד( וַיְ ִהי לוֹ ִמ ְקנֵה צֹאן ִ
ֻדּה ַר ָבּה וַיְ ַק ְנאוּ אֹתוֹ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים) :טו( וְ ָכל
ַו ֲעב ָ
אַב ָר ָהם
ימי ְ
אָביו ִבּ ֵ
ַה ְבּ ֵארֹת ֲא ֶשׁר ָח ְפרוּ ַע ְב ֵדי ִ
אָביו ִס ְתּמוּם ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וַיְ ַמ ְלאוּם ָע ָפר) :טז(
ִ
ימ ֶל ְך ֶאל יִ ְצ ָחק ֵל ְך ֵמ ִע ָמּנוּ ִכּי ָע ַצ ְמ ָתּ
ֹאמר ֲא ִב ֶ
ַויּ ֶ
ַחל גְּ ָרר
ִמ ֶמּנּוּ ְמאֹד) :יז( ַו ֵיּ ֶל ְך ִמ ָשּׁם ִי ְצ ָחק וַיִּ ַחן ְבּנ ַ
ַחפֹּר ֶאת ְבּ ֵארֹת
ָשׁב יִ ְצ ָחק ַויּ ְ
ֵשׁב ָשׁם) :יח( ַויּ ָ
ַויּ ֶ
אָביו וַיְ ַס ְתּמוּם
אַב ָר ָהם ִ
ימי ְ
ַה ַמּיִ ם ֲא ֶשׁר ָח ְפרוּ ִבּ ֵ
אַב ָר ָהם ו ִַיּ ְק ָרא ָל ֶהן ֵשׁמוֹת
אַח ֵרי מוֹת ְ
ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ֲ
ַח ְפּרוּ ַע ְב ֵדי
אָביו) :יט( ַויּ ְ
ַכּ ֵשּׁמֹת ֲא ֶשׁר ָק ָרא ָל ֶהן ִ
ָחל וַיִּ ְמ ְצאוּ ָשׁם ְבּ ֵאר ַמ ִים ַחיִּ ים) :כ(
יִ ְצ ָחק ַבּנּ ַ
ַויּ ִָריבוּ ר ֵֹעי ְג ָרר ִעם ר ֵֹעי יִ ְצ ָחק ֵלאמֹר ָלנוּ ַה ָמּיִ ם
וַיִּ ְק ָרא ֵשׁם ַה ְבּ ֵאר ֵע ֶשׂק ִכּי ִה ְת ַע ְשּׂקוּ ִעמּוֹ) :כא(
יה וַיִּ ְק ָרא ְשׁ ָמהּ
אַח ֶרת ַויּ ִָריבוּ גַּם ָע ֶל ָ
ַח ְפּרוּ ְבּ ֵאר ֶ
ַויּ ְ
אַח ֶרת
ַחפֹּר ְבּ ֵאר ֶ
ַע ֵתּק ִמ ָשּׁם ַויּ ְ
ִשׂ ְטנָה) :כב( ַויּ ְ
ֹאמר ִכּי
יה ו ִַיּ ְק ָרא ְשׁ ָמהּ ְרחֹבוֹת ַויּ ֶ
וְ לֹא ָרבוּ ָע ֶל ָ
ַעל ִמ ָשּׁם
אָרץ) :כג( ַויּ ַ
וּפ ִרינוּ ָב ֶ
ַע ָתּה ִה ְר ִחיב ה' ָלנוּ ָ
ֵרא ֵא ָליו ה' ַבּ ַלּיְ ָלה ַההוּא
ְבּ ֵאר ָשׁ ַבע) :כד( ַויּ ָ
ירא ִכּי
יך אַל ִתּ ָ
אָב ָ
אַב ָר ָהם ִ
ֹאמר אָנ ִֹכי ֱאל ֵֹהי ְ
ַויּ ֶ
ֲך ַבּעֲבוּר
ַרע ָ
יתי ֶאת ז ְ
יך וְ ִה ְר ֵבּ ִ
וּב ַר ְכ ִתּ ָ
ִא ְתּ ָך אָנ ִֹכי ֵ
אַב ָר ָהם ַע ְב ִדּי) :כה( וַיִּ ֶבן ָשׁם ִמ ְז ֵבּ ַח וַיִּ ְק ָרא ְבּ ֵשׁם
ְ
אָהלוֹ וַיִּ ְכרוּ ָשׁם ַע ְב ֵדי יִ ְצ ָחק ְבּ ֵאר:
ה' ַויֶּט ָשׁם ֳ
ַא ֻחזַּת ֵמ ֵר ֵעהוּ
ימ ֶל ְך ָה ַל ְך ֵא ָליו ִמגְּ ָרר ו ֲ
ַא ִב ֶ
)כו( ו ֲ
דּוּע
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם יִ ְצ ָחק ַמ ַ
וּפיכֹל ַשׂר ְצ ָבאוֹ) :כז( ַויּ ֶ
ִ
חוּני
ַתּ ַשׁ ְלּ ִ
ֵאתם א ִֹתי ו ְ
אַתּם ְשׂנ ֶ
אתם ֵא ָלי ְו ֶ
ָבּ ֶ
ֵמ ִא ְתּ ֶכם) :כח( ַויֹּא ְמרוּ ָראוֹ ָר ִאינוּ ִכּי ָהיָה ה'
ֶך
וּבינ ָ
ינוֹתינוּ ֵבּינֵינוּ ֵ
אָלה ֵבּ ֵ
ֹאמר ְתּ ִהי נָא ָ
ִע ָמּ ְך ַונּ ֶ
ֲשׂה ִע ָמּנוּ ָר ָעה
וְ נִ ְכ ְר ָתה ְב ִרית ִע ָמּ ְך) :כט( ִאם ַתּע ֵ
ֲנוּך וְ ַכ ֲא ֶשׁר ָע ִשׂינוּ ִע ְמּ ָך ַרק טוֹב
ַכּ ֲא ֶשׁר לֹא נְ ַגע ָ
ַעשׂ
רוּך ה') :ל( ַויּ ַ
אַתּה ַע ָתּה ְבּ ְ
וַנְּ ַשׁ ֵלּ ֲח ָך ְבּ ָשׁלוֹם ָ
ַשׁ ִכּימוּ
ֹאכלוּ וַיִּ ְשׁתּוּ) :לא( ַויּ ְ
ָל ֶהם ִמ ְשׁ ֶתּה ַויּ ְ
ֵלכוּ
אָחיו וַיְ ַשׁ ְלּ ֵחם יִ ְצ ָחק ַויּ ְ
ַבבּ ֶֹקר וַיִּ ָשּׁ ְבעוּ ִאישׁ ְל ִ
ֵמ ִאתּוֹ ְבּ ָשׁלוֹם) :לב( וַיְ ִהי ַבּיּוֹם ַההוּא ַו ָיּבֹאוּ
ַע ְב ֵדי יִ ְצ ָחק ַויּ ִַגּדוּ לוֹ ַעל אֹדוֹת ַה ְבּ ֵאר ֲא ֶשׁר ָח ָפרוּ
ֹאמרוּ לוֹ ָמ ָצאנוּ ָמיִ ם) :לג( וַיִּ ְק ָרא א ָֹתהּ ִשׁ ְב ָעה
ַויּ ְ
ַעל ֵכּן ֵשׁם ָה ִעיר ְבּ ֵאר ֶשׁ ַבע ַעד ַהיּוֹם ַהזֶּה:
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רשב"ם בראשית פרק כב
)א( ויהי אחר הדברים האלה – כל מקום שנא' אחר הדברים האלה מחובר על הפרשה שלמעלה .אחר
הדברים האלה ,שהרג אברהם את המלכים אמר לו הק' ,אל תירא אברם ,מן האומות .ויהי אחר
הדברים האלה ,שנולד יצחק ,ויוגד לאברהם לאמר עוד ובתואל ילד את רבקה .וכן אחר הדברים
האלה ,שהגיד מרדכי על בגתן ותרש ,גדל המלך אחשורוש את המן ,שרצה להרוג את מרדכי והועיל לו
מה שהציל את המלך ונתלה המן .אף כאן אחר הדברים שכרת אברהם ברית לאבימלך לו ולנינו ולנכדו
של אברהם ונתן לו שבע כבשות הצאן וחרה אפו של הק' על זאת שהרי ארץ פלשתים בכלל גבול
ישראל והק' ציוה עליהם לא תחיה כל נשמה וגם ביהושע מטילין על ערי חמשת סרני פלשתים גורל,
לכן והאלהים נסה את אברהם קינתרו וציערו כדכת' הנסה דבר אליך תלאה ,על נסותם את י"י ,מסה
ומריבה ,בחנני י"י ונסני .כלומר נתגאיתה בבן שנתתיו לכרות ברית ביניכם ובין בניהם ,ועתה לך
והעלהו לעולה ויראה מה הועילה כריתות ברית שלך .וכן מצאתי אחרי כן במדרש של שמואל ויהי
ארון י"י בארץ פלשתים שבעה חדשים .כת' את שבע כבשות הצאן תקח מידי .אמר לו הק' אתה נתתה
לו שבע כבשות ,חייך שבניו עושים שבע מלחמות עם בניך ונוצחין אותן .ד"א חייך שבניו הורגים שבע
צדיקים מבניך ואילו הן שמשון חפני ופנחס שאול ושלשה בניו .ד"א חייך שבניו מחריבים שבע
משכנות ,ואילו הן אוהל מועד וגלגל נוב ושילה ]וגבעון[ ובית עולמים ]תרין[ .ד"א שארון מחזיר בשדה
פלשתים שבעה חדשים .נסה קונטרארי"אה:
רמב"ן בראשית פרק כו
)כ( ויקרא שם הבאר עשק – יספר הכתוב ויאריך בענין הבארות ,ואין בפשוטי הספור תועלת ולא כבוד
גדול ליצחק ,והוא ואביו עשו אותם בשוה ,אבל יש בדבר ענין נסתר בתוכו ,כי בא להודיע דבר עתיד .כי
"באר מים חיים" ירמוז לבית אלהים אשר יעשו בניו של יצחק ,ולכן הזכיר באר מים חיים ,כמו שאמר
)ירמיה יז יג( מקור מים חיים את ה' .וקרא הראשון עשק ,ירמוז לבית הראשון אשר התעשקו עמנו
ועשו אותנו כמה מחלוקות וכמה מלחמות עד שהחריבוהו .והשני קרא שמה שטנה ,שם קשה מן
הראשון ,והוא הבית השני שקרא אותו כשמו שכתוב בו )עזרא ד ו( ובמלכות אחשורוש בתחילת
מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלם ,וכל ימיו היו לנו לשטנה עד שהחריבוהו וגלו ממנו גלות
רעה .והשלישי קרא רחובות ,הוא הבית העתיד שיבנה במהרה בימינו והוא יעשה בלא ריב ומצה ,והאל
ירחיב את גבולנו ,כמו שנאמר )דברים יט ח( ואם ירחיב ה' אלהיך את גבולך כאשר דבר וגו' שהוא
לעתיד .וכתיב בבית השלישי )יחזקאל מא ז( ורחבה ונסבה למעלה למעלה ,ופרינו בארץ ,שכל העמים
יעבדוהו שכם אחד:
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