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 בראשית פרק כו 
 ָגַדל ִּכי ַעד ְוָגֵדל ָהלֹוְך ַוֵּיֶלְך ָהִאיׁש ַוִּיְגַּדל) יג(

 ָבָקר ּוִמְקֵנה צֹאן ִמְקֵנה לֹו ַוְיִהי) יד( :ְמאֹד
 ְוָכל) טו( :ְּפִלְׁשִּתים אֹתֹו ַוְיַקְנאּו ָּבהַר ַוֲעֻבָּדה

 ַאְבָרָהם ִּביֵמי ָאִביו ַעְבֵדי ָחְפרּו ֲאֶׁשר ַהְּבֵארֹת
) טז( :ָעָפר ַוְיַמְלאּום ְּפִלְׁשִּתים ִסְּתמּום ָאִביו

 ָעַצְמָּת ִּכי ֵמִעָּמנּו ֵלְך ִיְצָחק ֶאל ֲאִביֶמֶלְך ַוּיֹאֶמר
 ְּגָרר ְּבַנַחל ַוִּיַחן ִיְצָחק ִמָּׁשם ֶלְךַוֵּי) יז( :ְמאֹד ִמֶּמּנּו
 ְּבֵארֹת ֶאת ַוַּיְחּפֹר ִיְצָחק ַוָּיָׁשב) יח( :ָׁשם ַוֵּיֶׁשב
 ַוְיַסְּתמּום ָאִביו ַאְבָרָהם ִּביֵמי ָחְפרּו ֲאֶׁשר ַהַּמִים

 ֵׁשמֹות ָלֶהן ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם מֹות ַאֲחֵרי ְּפִלְׁשִּתים
 ַעְבֵדי ַוַּיְחְּפרּו) יט( :ָאִביו ָלֶהן ָראָק ֲאֶׁשר ַּכֵּׁשמֹת
) כ( :ַחִּיים ַמִים ְּבֵאר ָׁשם ַוִּיְמְצאּו ַּבָּנַחל ִיְצָחק
 ַהָּמִים ָלנּו ֵלאמֹר ִיְצָחק רֵֹעי ִעם ְגָרר רֵֹעי ַוָּיִריבּו
) כא( :ִעּמֹו ִהְתַעְּׂשקּו ִּכי ֵעֶׂשק ַהְּבֵאר ֵׁשם ַוִּיְקָרא
 ְׁשָמּה ַוִּיְקָרא ָעֶליָה ַּגם ַוָּיִריבּו ַאֶחֶרת ְּבֵאר ַוַּיְחְּפרּו
 ַאֶחֶרת ְּבֵאר ַוַּיְחּפֹר ִמָּׁשם ַוַּיְעֵּתק) כב( :ִׂשְטָנה
 ִּכי ַוּיֹאֶמר ְרחֹבֹות ְׁשָמּה ַוִּיְקָרא ָעֶליָה ָרבּו ְולֹא
 ִמָּׁשם ַוַּיַעל) כג( :ָבָאֶרץ ּוָפִרינּו ָלנּו 'ה ִהְרִחיב ַעָּתה
 ַההּוא ַּבַּלְיָלה 'ה ֵאָליו ַוֵּיָרא) כד( :עָׁשַב ְּבֵאר

 ִּכי ִּתיָרא ַאל ָאִביָך ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ָאנִֹכי ַוּיֹאֶמר
 ַּבֲעבּור ַזְרֲעָך ֶאת ְוִהְרֵּביִתי ּוֵבַרְכִּתיָך ָאנִֹכי ִאְּתָך

 ְּבֵׁשם ַוִּיְקָרא ִמְזֵּבַח ָׁשם ַוִּיֶבן) כה( :ַעְבִּדי ַאְבָרָהם
 :ְּבֵאר ִיְצָחק ַעְבֵדי ָׁשם ַוִּיְכרּו ָאֳהלֹו םָׁש ַוֶּיט 'ה
 ֵמֵרֵעהּו ַוֲאֻחַּזת ִמְּגָרר ֵאָליו ָהַלְך ַוֲאִביֶמֶלְך) כו(

 ַמּדּוַע ִיְצָחק ֲאֵלֶהם ַוּיֹאֶמר) כז( :ְצָבאֹו ַׂשר ּוִפיכֹל
 ַוְּתַׁשְּלחּוִני אִֹתי ְׂשֵנאֶתם ְוַאֶּתם ֵאָלי ָּבאֶתם

 'ה ָהָיה ִּכי ָרִאינּו ָראֹו ְמרּוַוּיֹא) כח( :ֵמִאְּתֶכם
 ּוֵביֶנָך ֵּביֵנינּו ֵּבינֹוֵתינּו ָאָלה ָנא ְּתִהי ַוּנֹאֶמר ִעָּמְך

 ָרָעה ִעָּמנּו ַּתֲעֵׂשה ִאם) כט( :ִעָּמְך ְבִרית ְוִנְכְרָתה
 טֹוב ַרק ִעְּמָך ָעִׂשינּו ְוַכֲאֶׁשר ְנַגֲענּוָך לֹא ַּכֲאֶׁשר

 ַוַּיַעׂש) ל( :'ה ְּברּוְך ַעָּתה ַאָּתה םְּבָׁשלֹו ַוְּנַׁשֵּלֲחָך
 ַוַּיְׁשִּכימּו) לא( :ַוִּיְׁשּתּו ַוּיֹאְכלּו ִמְׁשֶּתה ָלֶהם
 ַוֵּיְלכּו ִיְצָחק ַוְיַׁשְּלֵחם ְלָאִחיו ִאיׁש ַוִּיָּׁשְבעּו ַבּבֶֹקר
 ַוָּיבֹאּו ַההּוא ַּבּיֹום ַוְיִהי) לב( :ְּבָׁשלֹום ֵמִאּתֹו
 ָחָפרּו ֲאֶׁשר ַהְּבֵאר אֹדֹות ַעל לֹו ַּיִּגדּוַו ִיְצָחק ַעְבֵדי

 ִׁשְבָעה אָֹתּה ַוִּיְקָרא) לג( :ָמִים ָמָצאנּו לֹו ַוּיֹאְמרּו
 : ַהֶּזה ַהּיֹום ַעד ֶׁשַבע ְּבֵאר ָהִעיר ֵׁשם ֵּכן ַעל

 בראשית פרק כא 
 ְצָבאֹו ַׂשר ּוִפיכֹל ֲאִביֶמֶלְך ַוּיֹאֶמר ַהִהוא ָּבֵעת ַוְיִהי) כב(

 ַאָּתה ֲאֶׁשר ְּבכֹל ִעְּמָך ֱאלִֹהים ֵלאמֹר ַאְבָרָהם ֶאל
 ִּתְׁשקֹר ִאם ֵהָּנה ֵבאלִֹהים ִּלי ִהָּׁשְבָעה ְוַעָּתה) כג( :עֶֹׂשה
 ִעָּמִדי ַּתֲעֶׂשה ִעְּמָך ָעִׂשיִתי ֲאֶׁשר ַּכֶחֶסד ּוְלֶנְכִּדי ּוְלִניִני ִלי

 ָאנִֹכי ַאְבָרָהם אֶמרַוּיֹ) כד( :ָּבּה ַּגְרָּתה ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ְוִעם
 אֹדֹות ַעל ֲאִביֶמֶלְך ֶאת ַאְבָרָהם ְוהֹוִכַח) כה( :ִאָּׁשֵבַע
 ַוּיֹאֶמר) כו( :ֲאִביֶמֶלְך ַעְבֵדי ָּגְזלּו ֲאֶׁשר ַהַּמִים ְּבֵאר

 ַאָּתה ְוַגם ַהֶּזה ַהָּדָבר ֶאת ָעָׂשה ִמי ָיַדְעִּתי לֹא ֲאִביֶמֶלְך
) כז( :ַהּיֹום ִּבְלִּתי ָׁשַמְעִּתי לֹא נִֹכיָא ְוַגם ִּלי ִהַּגְדָּת לֹא

 ַוִּיְכְרתּו ַלֲאִביֶמֶלְך ַוִּיֵּתן ּוָבָקר צֹאן ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח
 ִּכְבׂשֹת ֶׁשַבע ֶאת ַאְבָרָהם ַוַּיֵּצב) כח( :ְּבִרית ְׁשֵניֶהם
 ָמה ַאְבָרָהם ֶאל ֲאִביֶמֶלְך ַוּיֹאֶמר) כט( :ְלַבְּדֶהן ַהּצֹאן
) ל( :ְלַבָּדָנה ִהַּצְבָּת ֲאֶׁשר ָהֵאֶּלה ְּכָבׂשֹת ֶׁשַבע ֵהָּנה

 ִּלי ִּתְהֶיה ַּבֲעבּור ִמָּיִדי ִּתַּקח ְּכָבׂשֹת ֶׁשַבע ֶאת ִּכי ַוּיֹאֶמר
 ָקָרא ֵּכן ַעל) לא( :ַהּזֹאת ַהְּבֵאר ֶאת ָחַפְרִּתי ִּכי ְלֵעָדה

) לב( :ְׁשֵניֶהם ִנְׁשְּבעּו ָׁשם ִּכי ָׁשַבע ְּבֵאר ַההּוא ַלָּמקֹום
 ַׂשר ּוִפיכֹל ֲאִביֶמֶלְך ַוָּיָקם ָׁשַבע ִּבְבֵאר ְבִרית ַוִּיְכְרתּו
 ִּבְבֵאר ֶאֶׁשל ַוִּיַּטע) לג( :ְּפִלְׁשִּתים ֶאֶרץ ֶאל ַוָּיֻׁשבּו ְצָבאֹו
 ַאְבָרָהם ַוָּיָגר) לד( :עֹוָלם ֵאל 'ה ְּבֵׁשם ָׁשם ַוִּיְקָרא ָׁשַבע
 : ַרִּבים ָיִמים ְּפִלְׁשִּתים ְּבֶאֶרץ

 
 
 

 
 

Abraham's Well, engraving by W.M. Thomson (1880) 
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 ם בראשית פרק כב "רשב
 אחר. שלמעלה הפרשה על מחובר האלה הדברים אחר' שנא מקום כל – האלה הדברים אחר ויהי) א(

 אחר ויהי. האומות מן, אברם תירא אל', הק לו אמר המלכים את אברהם שהרג, האלה הדברים
 הדברים אחר וכן. רבקה את ילד ובתואל עוד לאמר לאברהם ויוגד, יצחק שנולד, האלה הדברים
 לו והועיל מרדכי את להרוג שרצה, המן את אחשורוש המלך גדל, ותרש בגתן על מרדכי שהגיד, האלה

 ולנכדו ולנינו לו לאבימלך ברית אברהם שכרת הדברים אחר כאן אף. המן ונתלה המלך את שהציל מה
 גבול בכלל לשתיםפ ארץ שהרי זאת על' הק של אפו וחרה הצאן כבשות שבע לו ונתן אברהם של

, גורל פלשתים סרני חמשת ערי על מטילין ביהושע וגם נשמה כל תחיה לא עליהם ציוה' והק ישראל
 מסה, י"י את נסותם על, תלאה אליך דבר הנסה' כדכת וציערו קינתרו אברהם את נסה והאלהים לכן

 לך ועתה, בניהם ובין ביניכם ברית לכרות שנתתיו בבן נתגאיתה כלומר. ונסני י"י בחנני, ומריבה
 ויהי שמואל של במדרש כן אחרי מצאתי וכן. שלך ברית כריתות הועילה מה ויראה לעולה והעלהו

 נתתה אתה' הק לו אמר. מידי תקח הצאן כבשות שבע את' כת. חדשים שבעה פלשתים בארץ י"י ארון
 שבע הורגים שבניו חייך א"ד. אותן ונוצחין בניך עם מלחמות שבע עושים שבניו חייך, כבשות שבע לו

 שבע מחריבים שבניו חייך א"ד. בניו ושלשה שאול ופנחס חפני שמשון הן ואילו מבניך צדיקים
 בשדה מחזיר שארון א"ד]. תרין [עולמים ובית] וגבעון [ושילה נוב וגלגל מועד אוהל הן ואילו, משכנות
 :אה"קונטרארי נסה. חדשים שבעה פלשתים

 

 

  ן בראשית פרק כו"רמב
 כבוד ולא תועלת הספור בפשוטי ואין, הבארות בענין ויאריך הכתוב יספר – עשק הבאר שם ויקרא) כ(

 כי. עתיד דבר להודיע בא כי, בתוכו נסתר ענין בדבר יש אבל, בשוה אותם עשו ואביו והוא, ליצחק גדול
 שאמר כמו, חיים םמי באר הזכיר ולכן, יצחק של בניו יעשו אשר אלהים לבית ירמוז" חיים מים באר"
 עמנו התעשקו אשר הראשון לבית ירמוז, עשק הראשון וקרא. 'ה את חיים מים מקור) יג יז ירמיה(

 מן קשה שם, שטנה שמה קרא והשני. שהחריבוהו עד מלחמות וכמה מחלוקות כמה אותנו ועשו
 בתחילת אחשורוש ובמלכות) ו ד עזרא (בו שכתוב כשמו אותו שקרא השני הבית והוא, הראשון
 גלות ממנו וגלו שהחריבוהו עד לשטנה לנו היו ימיו וכל, וירושלם יהודה יושבי על שטנה כתבו מלכותו

 והאל, ומצה ריב בלא יעשה והוא בימינו במהרה שיבנה העתיד הבית הוא, רחובות קרא והשלישי. רעה
 שהוא' וגו דבר אשרכ גבולך את אלהיך' ה ירחיב ואם) ח יט דברים (שנאמר כמו, גבולנו את ירחיב
 העמים שכל, בארץ ופרינו, למעלה למעלה ונסבה ורחבה) ז מא יחזקאל (השלישי בבית וכתיב. לעתיד

 :אחד שכם יעבדוהו
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