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 הופכן מריל פירושעט ורוח יהדית ע י /עי ולראשיתיפר איירי "חי יקל

 ולח שלאתמ

 ישמעאל של וגירודנו יצחק הולדתי(
 א-כא( כא,91רק

 יולדת היא שרה. את ה' פוקד שבגרר הנסי המאורע לאחר:מוך
 בן את שרה רואה גמילתו חגיגת בשעת יצחק. נקרא והוא המובטח, הבןאת

 החוקית זכותו על אשר לבנה, סכנה בזה חשה היא מצחק-לועג.האמה
 את בתוקף תובעת היא לכן לחלוק. האמה בן עלול אברהםלירושת
 שה' לאחר רצונה את לעשות מחליט ואברהם בנה, ושל האמה שלגירושם
 הגר אולם האמה. בן של שלומו על לשמור גם ומבטיח לתביעתהמסכים
 מלאר לה מראה אז בצמא. גועים ובנה שהיא וכמעט במדבר,תועה

 נהיה גדל, לכשולה בנה, וצמאון צמאונה מרווה היא שממנה באר,האלוהים
 מולדתה, מארץ אשה לו לוקחת ואמו פארן, במדבר גר הוא קשת.לרובה

ממצרים.

 השונים הקדושים בשמות היא האחת זה. בפרק תמוהות תופעותכמה
 מכן לאחר ואילו ה', השם פעמיים בא הראשון בפסוק באן.הבאים

 הפרשה שכל לראות, קשה לא כן פי על אף 1(. אלהים השם תמידבא
 קשה לנו שגם אמת, הדברים. בהמשך שנראה וכפי אחת, יחידהמהווה
 להוכיח נחוץ זה אין בלל ברם, השונים. בשמות השימוש אתלהסביר
 בשם שהשימוש בכד די בו. מתאים אחר ולא זה שם שדוקא מקוםבכל

 כל נבאר הקשיים, לשאר ובאשר המקובלת. בהוראתו מתנגש איננומסויים
 במקומו. מהםאחד

 את "העורך" לקח לדעתם נקלוט על זה קושי פותרים שהמבקרים כמובן,י(



 כא ת י ש א רבשם

 אמו/ כאצי את"חרה פקד דהו ,-ן. %סים גגפרק
 שרה ותלד ותחר דבר. כאשר לשרה ה'ורעש

 אלהים. אתו אשרירבר למוער לזקניו, בןלאברהם

 הפרק של האחרון הפסוק אל בקשר הסתם מן כאן בא זה שם '. הו
 בביתו היתה כאשר נסי, באופן שרה על שמר אשר ה', אותוהקודם.
 הבן את לה ונתן נסי באופן לכך סמוך אותה פקד ה' אותו אבימלך,של

 השם אלהים, בשם הכתוב משתמש שוב הבאים בפסוקים רקהמובסה.
 הולדת בין הדוק קשר נוצר ובזה 2(, המילה ברית פרשת כל לאורךשבא
 אחרי תמים,  שנולד וה  המילה, בן הוא המובטח הבן זו. ובריתיצחק

 הערלה", "בן לישמעאל, גמור בניגוד המילה, בברית נתקדששאברהם

 נראה לא אמו מצד גם אשר בן 3(, הפייטנים בפי נקרא שהואכפי
 בגירושו הכרח יש כך ומשום אברהם. של שליחותו את להמשיךמסוגל
 באים הפשלים שני  וכר. בנ ר ק פ - יצחק.  להולדת סמוך ישמעאלשל

- 4(. בטן לפרי זוכה עקרה כאשרבכתוב  א פסוק ויעש. פקד... 
 מספר ב שפסוק בעוד שרה, של עקרותה ביטול על כללי באופןמדבר

 דבה כאשר אמר... כאשר -- המשטח. הבן הלדת עלבמשרש

----------
 היסט" מ"מסורת לקח  אחרי הבא את מ-3, א  פסוק של  nsima~nמחציתו

,(Grundschrift)אלהים השם את א הפסוק של השגיה במחציתו שיגה ועוד 
 שאינם וניבים ביטויים בהם יש כא - ז הפסוקים גם שקא, דא אלא ה/לשם

 קטע ליחס לדעתם, יש, ולכן היסוד", "מסורת בפיהם שנקרא מה אתתואמים
 זה, פרק לערוך כדי המדומה העורך עמל רב שעמל דומה השני. 8 למקורזה

 תהא שבו במקרא, פרק ואין כמעט אולם, הרכיבו. שונים מקורות משלושהשהרי
 כמו כך כל ברור באופן ו-נ 8 המקורות אודות על ההנחה של אפסותהניכרת
 בעלי שרק קשר ואלהים, ה' השמות ביותר הדוק בקשר באים בובפרקנו,
 שאין לראות, לו שעינים מי כל יראה בנקל שכן, להתירו. ינסו קדוםמשפט
 בפנים. וראה אחת, יחידה שמהווים וב, א הפסוקים ביןלהפריד
 ואילך. ג י1, לעילג(
 מי "אשר בפיוט המילה", לבן או הערלה לבן בן, לאיזה "והשיבו, השווה4(
 )המ'(. השנה ראש של ~Ss ליום וכגבורותיך" כמעשיךיעשה
 כא. ב, שם ובן יט יא, א, א' שמואל כג, ל, לגלו השווה*(



שמ כא ת י ש א רכ

 על אם אלה, ביטויים עתי מוסבים פסוקים אלו על בויאות לקבועאע
 - יה. שבפרק 3--טו הפסוקים על אם יז, שבפרק סו-יטהפסוקים

 ידי על ההנרך זה אחר בזה הפעלים שני של בואם ד. ל ת ו ר ה תו
- 6(. א א, ויקרא פירושנו השווה ; "לאברהם"המשלים  : 1 י נ ק ז ל 
 זה ביטוי וגו', ר ב ד - ר ש א ד ע 1 מ ל - הזיקנה. גיל פירושוזקונים
 דלעיל. כא יז, על לכאורהמוסב

 השלדי את"טם54מ אברהם ויקרא ג-ה.הפסוקים
 את4 אברהם תמל יצחק. שרה אשר4ילרה4לולו

 אלהים. אתו צוה כאשר ימים, בן-שטנת בנויצחק
 בם* יצחק את לו בהולד שנה, ברמאתואברהם

 1 ל - ד ל ו נ ה - כא. יח, השווה ; אשר במקום הידיעה ה"א ד. ל 1 נה
 אברהם בפי כאמור כאה הגה כפול נס הרי כי -ייון-יג  וויא

 בעירתך יעמעם צחקו שמהם וכאן יז4)ט,
 ג_
 הצחוק בעם על ן ח צ י

 ברית בשעת נתבשרה יצחק המדת עבעתרת כשם וימל. --הכפוג
 רהט ב א י -- אצלע קרימה המילה n11SDtt כאן, מסופר כךהמגג
 של לדברה לטמקרמעבר כדי חאת אברהם,  ו% ילו את הכתוב מגירשוב
 הבאע. בפסולם המובאע(שרה,

 כל4 אלה"4 לי מטה צחק 'טרה הכאמר ח-גהפי""

 הימקה לאברהם מלל מד ותאמר יצחק4לגמטמע
 *קמא נ% מ-לדתי יטרח,במם

 אל מח"י מתקשרש שרה המי רג שותאמר
 צח"

 בר שד ש,
 זה היה אז יב" )ש, לעילעלט

 צח"
 עתה הפך והם אראמח, של

 ידי על לו, גרם יונ' שהוא צחוק זה הרי וגף. ק ה צ - שמחה.של לצח"

 )עמ'(. תשי4ג ירושלים קוק, הרב מוסד בהוצאת ערעז עמודיםו(



 כא ת י ש א רבשכח

 %א אבל 46 פעו" שחה ימלא "אז השטה ; שעשה ע מפת נסמעשה

 הם, ועצר על שישמע מי כל שמש ה - כל -- תמהת. של ק צחגם
 מקים בחטף-פתח נקיה הצד"י ש ח יצ -- תמסח. מומך א*יצחק
 עם אותה אמרה שרה זה ראעינה אקצרה -- שאחרי. הגרמיתהאות
 זה בפסוק ר. מ א ת 1 - זה. שם אל מתקשרת היא שכן ליצחק, השםמתן
 אחדים חדשים אמרה ודאי אותה שרה, של אחרת אימרה הכתוב לנומוסר

 שניה נעורים רעננות לשרה לה נשתמרה נפלא באופן כאשר הלידה,אחרי
 בצורה מדברת והיא ממושך. נס איפוא זה היה בנה. מינקת בהיתהזו,

 מי פירוש בלבד. הפיוט בלשון אך אמר, בב מלל ל. ל מ -פיסית.
 - המין. של הרבים הוא ם, י נ ב - ג. ל, משלי והשווה ; לומר מעזהיה
 בזה כבר הרי זקנתה לעת בן לו ומלדתי מכיח מה ילדתיכי-

 גדש. נסכשלעצמו

VIDD,מעחץה אברהם ו"שט ויגכי, הילד תגדל ח 
 אוךיצחק* ~k*h*h גזםגדול

 ששחם פחותה המ"מ קם. ושד כב ג א' שמואל השוחזויגמל.
 אחרש שגם להראחג כדי עלע מסמור גדול. ה מ,ןת ---האחגחחן.

 בשעת -- הבא הסייר את מכי טלו הפיק זה. מאיע על בעתרשמחו
 ישמעאל. של אופיו נתגלה הגדולה הכלליתהשמחה

 ומטרח המצרית את"בוחהגך שרה ךרגרא ט~.הפסוקים

 האמה גרש לאברהם רתאמר מצחק. לאפרהםילדה
 עמם הזאת בןחהאמה יירמז לא כי היתחבנה,הזאת

 עמייצחק.בני

 בראותה קנאה נתמלאה שרה כאילו משחק, כמו פירושו אין ק. ח צמ

 ב. קכה תהלים*(



שכס כאבראשית

 את תדרוש כך ומשום המשתה, בשעת משחק כשהוא האמה בןאת
 יותר, חמור משהו זה בצחוק בו שהיה מסתבר הבית. מןהרחקתו

 לנו שרה. של מניעיה את לחפש צדיו עמלה של הנכונ"ובהבנת"
 ואין לב. בג, ויחזקאל יד לט, להלן השווה ; כלעב כמוהו זה שצחוקנראה
 בס בתור כי ישמעאל, חשב אולי זה. לעג של טיבו את מפרשהכתוב
 לו, וללעוג הקטן אחיו על להתנשאות רשאי הוא אברהם שלהגדול
 לה צית" סיבה מקום, מכל בו. להתעלל רשאי והוא לו ככפוףלראותו
 מירושתו הגבירה בן את ידחה האמה ובן העם שיבוא לדאגה,לשרה

 אברהם. של הנצחית ירושתו את יסכן והוא היום שיבוא מזו, יתרההחוקית,
 כבן עצמו שהוכיח הבן ואת הזאת האמה את גרש : אמרה כךמשום
 להם אל בני, עם יחד לרשת האמה לבן לו אל ש, ר י י א ל י כ -אמה.
 אמנם כי מוכיח, הבא האלוהי ההציווי אחה בארץ ולנחול ביחדלחיות
 אמנו. שרהצדקה

 בעיניך אחירע אל4אברהם אלהים ויאמר בנטאורת עי אברה18 בעיני בזאר יזרבי וירע יא-יג.הפסוקים
 שפע שרה אליך תאמר אשי בל ועליאמתךעלפהנער
 את4בן4האמה וגם זרע. לך יקרא ביצחק ביבקלה,

 הוא. זרעך כי אשררנהלגוי

 בעעי חן מצאה לא שרה של הצעתה-דרישתה וגף. ר ב ד ה ע ר י1
 לדחתם רשאי הוא ואיו הוא, בנו ישמעאל הרי עמה ונימוקואברהם.

 ויתחנך יצחק עם יחד בביהו יגדל כי שייתכן, גם ומה לכך, הכרחבלי
 הקב"ה לו משיב שניהם ועל ית/ הבטחוהיו נושא להטת הוא אףשם

 ע ר י ל- א - מרגיעה. בהבטחה יד( פסוק השווה ; הלילה בחלום)כנראה
 ומהנער על ך, ת מ א - ל ע 1 ר ע נ ה - ל ע להצטער צריך אתה איןוגף.
 - שכן אברהם, מנחלת אמו עם יחד שיערש האמה, של לחינוכהיימסר
 ביצחק יימשך אברהם של האמיתי וזרעו תאמר, אהגר בכל צועקתשרה
 אמיתיים, אברהם ככני עצמם יוכיחו לא פעם אף וצאצאיו ישמעאלבלבד.
 ממנו ולהרחיק מוחלט באופן זרעו טוהר על לשמור הוא שמוטבומכאן,



 כאבראשיתשל

 הילד; של הגופני לשלומו זו השניה, לדאגה ובאשר מזיקה. השפעהגל
 יהיה הוא גם ו, נ מ י ש א י ו ג ל כי לדאוג, לך אין זה בענין גםהרי
 אופיך. מתכונות שכזה בתור וקיבל הוא בנך שהרילעם,

 מים והמת לחם ויקח בבקר אברהם ויקדכם יד.תזק
 וישלחה, ואת-הילר על"םכמה שם אל-הגרויתן

 שבע. באר במאבר ותתעותלך

 יכול התנ"ך, של אלוהיותו לגבי כלשהו ספק בלבו עוד ש"ג מיכל
 אשר זה את נא נשאל בלבד. זה פרק קריאת ידי על ספקותיו להתירהיה
 כאן עומד מי של לצדו : חילוני היסטוריה כספר המקרא סיפורי אתקורא
 ? ויצחק שרה של לצדם או ומבפצאל הגר של לצדם התנכ"י,המספר

 זה הוא זה, פרק בקריאת מקבלים שאנו הראיתן, שהרושם ברור,הרי
 קנאתה שרק דומה ילדה. עם המגורשת האם של מצבה על רחמנותשל
 ובנה האמה כאשר והנה, זה. אכזרי לגירוש הביאה אשר היא, שרהשל

 לצדד רוצה שהמספר ודאי לשניהם. דואג הקב"ה בצמאון, לגועקרובים
 לכך יתאים כיצד אולם, זה. קורא יאמר כך ולישמעאל, להגרלהם

 "כי המוחלטת והקביעה ז( שרה" אליך תאמר אשר "כל האלוהיהציווי
 הנכונה התשובה ! וליצחק לשרה צידוד זה הרי זרע"ז(. לך יקראביצחק
 כהרי התנ"ך הרי שלא זו, מדומה סתירה לפתרון לתת שאפשרהיחידה
 הנעותיו השקפותיו את המספר, סופר ודם. בשר של הספרותיתיצ~רתו
 כל את הקודיי. ספרי ואילו העובדות. בתוך משקיע הואהאישיות
 פרט לכל בזה מניחים ההם מתארים, הם התרחשו, שהם כפיהמאורעות

 של גירושם את התנ"ך איפיא מתאר אם לו. הראוי המשקל את לקבלופרט
 שלו ההשגחתיות בתיכניותי וכמשתלב הכרח של כמעשה וישמעאלהגר
 ההכרחי המעשה אשר אלה, לגבי הרחמנות למידת מקום ויש יש הריית',
 לנבא כשעליהם העכו"ם, על מרחמים הנביאים גם הן לרעה. בהםפוגע

 יב. פסוקי(



שא כא ת י ש א רב

 קרם ם משכ אברהם ויטבם. -- רעותך.להם
 נט-

 מצמחו את לבצע
 מים. וחמת --- כנתז. מתעממים האב לב שרגשות גי על אףטס,

 באה העבר צורת שגג ניתן... .-- חמונ = חמה של סמבות"חמת"
 חי עב עתי לעתן בא המעשה שבעקר בעוד הצדדק למעשהבקשר
 המסתו לפי וגה שכמה על שם -- יד. מח, להלן  השיהההתיךן
 ולשכך ושזג ושש שמתים ק ישמעאל שלדת פסעת אברהם היה ץלעל
 מכאן עשרה. שש ח לפתות יצחק, את הגמל בשעת "טמעאל, עתה הה
 משף וחמת "לחם על משבות שכמה" על "שם שהמלים להסק,"ט

 מציה לכך ובדהמה ; הגר" אל "יתן אל התר ושלד" ,ואת ואילובלבד,
 שהיו החיים שנות שלפי לשכוח אין מקום, מכל 10(. בג ה, ב'במלכים
 11(.- היום שמונהשל לגיל שש-עשרה גיל מתאים ההם, בימיםשכיחות

 השתה ; עלם ד, צע של בשבן גם במקרא באה ילד המלה ד. ל י ה - ת א1
 משלח אברהם הישלחה. ע. וה קהלת ד; ג תיאל ח; יב, א'מלכים
 נאלצים והם בתיהם, מחיה צרכי מעט כשרק. בנה-בנק ואת האמהאת

 מרחפת בצמא לגוע והסכנה בדרך, האם תועה שם המדבר. אללפנות
 אהבתו אף על אברהם, של בכוונתו היה זה כל כאילו נראה, שניהם.על

 רחמים במידת היו הנביאים שכל אלא עוד "ולא א כ, רבה במדבר השטה8(
 כחללים למואב לבי לו( )מח, אומר ירמיה שכן העולם, אומות ועל ישראלעל

 מז, ישע" גם והשהה קינתי, צור על שא אדם בן ב( )כז, יחזקאל וכןיהמה,

 )המ'(.יא
 טז. סו,9(
 )הס'(. ברש"י המובא יז, גג, פרשה רבה מדרש גם השווה אך רמב"ן, השווה"(
 הערה )ר' אחר במקום לנאמר סתירה זה בתיאור רואים המבקרים אולם11(

9-  ילד עדיין גירושו בעת ישמעאל היה סוברים, הם כך כאה המתואר לפי המ'(. 
 מרימתו ושוב השיחים אחד תחת שמה שהאם ילד האם, שכם על שמושםרך,
 בשעת ישמעאל היה רך ילד שאכן נאמר, לא מקום בשום ברם, המלאד. צולפי

 בפנים )וכאמור הגר של שכמה על הילד את שם שאברהם נאמר, לא זה.מאורע
 נראה, לאד ידה בתוך ידו שם כלומר הילד, את אברהם נתן האם לידי המ'(,-

 העובדה, וגם אחרת(. פירש לפחות או אחרת גירסה היתה השבעיםשלתרגום
 לגילו. ביחס דבר טוכיהה איננה השיחים, אחד תחת הילד את הניחתושהגר
 על לעמוד עוד היה יכש שלא עד צמאונו, מחמת הנער היה הלש כהאלא,
 שם. להשכיבו היה ממנו, יותר המדבר לתנאי והרגילה החזקה האם, ועלרגליו,



 כא ת י ש א רבשפ

 ביסורים לדרך. צידה לו נותן העשיר אברהם אין הבןאל

 על-

 להתחנך,
 מדבר חסרון צרה. בעת לפחות לשמים עינו את להפנות במוקדםללמוד

 לא אביו של הצשיר ביתו אשר לקחים, אותם ללמדו צריךבאר-שבע
 כיצד הרע אשר האב, של בדרכו הלר שלא מכיוון לו, להקנותהסכין

 שבדרום המדבר ע. ב ש ר א ב ר ב ד מ ב - ובמותרות בשפעלהשתמש
 באר-שבע. מכן לאחר שנקרא למקום סמוךהארץ,

 את" ותשלך מףהחמת, הכוים ייכף סו--מז.הפסוקים
 מנגר לה ותשב ותלך השיחם. אחר תחתהילד
 הילר, כמות אלחאראה אמרה כי קשת כמטחויהרחק

 ותמך. את-קלה ותניא מנגד.תשב

 יט בפסוק האתנחתא. של ההפסקה משום סגולים, בשני ת, מ חה
 מהר, הניחתו כלומר ך, ל ש ת ו - צרויות בחי"ת המת בא זאתלעומת
 הנאמר השווה ם, ח י ש ה - בידו. להובילו צריכה היתה כה שעדמכיוון
 ק ו ח ם מ כ - הקשת. ירית בקץ כלומר וגו/ ק ח ר ה - ה. ב,לעיל
 השווה ב... לראות ת. 1 מ ב ה א ר א - ל א - ירה. זרוק, בב טחהמלשון
 הבינים משפט כהוום נחוצה זו חורה מנגד. ב ותש - לד. מד,להלן

 12(. וגו'. ותשא מנגד, כך ובהושבה - ופירושההארוך,

 ויקרא הנער את-קול אלהים וישמן יזיח.הפסקים
 מהחלך לה ויאמר משהשמים אליהגר אלהיםמלאך
 באשר הנער אל-קול אלחים כי-טמע אל-תיראיהגר;

 אתידך והחזיקי אתחהנער שאי קומיהוא-סם,
 אשימנו4 גדול כשלגויבו,

 צריך שרק בעליל, מוכיחים בו" את-ידך "והחזיקי יח( )פסוק המלאו דבריאדרבה,
 לקחתו הגר היתה צריכה שוב הרי כדבריהם, אמנם אם ואילו, בו, להחזיקמיה

 שכמה. על או ידיהעל
 לסופו, עד מ"ותשב" הפסוק, של זה בעלק שרואים המבקרים מן יש*י(

 דבר "העורך" יוסיף זה טדוע בדבריהם. מעם כל ואין "העורך", שלתוספת
 ז כתובועכבר
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 באבראשיתשלד

 "קשת" המלה הנרבב. רבה מלשון היורה, זה פירוריו "רבה" הריהשבעים
 ב ויש - בקשת. ירה היה הוא כלומר ל,,רבה", הביאור איפואתהא
 לפרט כדי הקודם, בפסוק הנאמר על הכתוב חוזר כאן ן. ר א פ ר ב ד מב

 שם שגם הוכחה ומכאן טז. שבפסוק להזרה בדומה מדובר, מדברבאיזה
 מענין ה. ש א . . . ח ק ת ו - אינטרפולציה. קשום בחזרה לראוהאין
 והאחת עדישא האחת נשים, שתי כאן מזכיר יונתן שתרגום לצעןהוא

 פטימא. בתו ושם ועישה, קדישה היו מוחמד נשיפטימא.

 הבארות דקנה ואברהם אבימלך שבין הבריתיא(
 נב-לד()נא,

 בימיו. כבר מתקיימת לאברהם, שניתנה 14(, וגו' בך" "ונברכוברכת
 לעין, נראה כה באופן ה' ידי על נתברך המולדת ומחוסר הזרהנווד
 את בכוח לחטוף העז רב לא זמן לפני עוד אשר אבימלך, שהמלךעד

 לגור רבה לב בנדיבות לאברהם לו הרשה מכן לאחר אויראחותו,
 לבקשו מנת על צבאו שר עם יחד עכשו אליו בא מלך שאותו עדבארצו,
 אברהם יודע הזה הגדול הכבוד למרות והנה, עולם. ברית עמולכרות
 עבדי ידי על לו שנעשה העוול על זו בהזדמנות להתלונן במעמדו,להכיר
 הברית לכריתת אברהם מסכים זו, תלונה שמוקדרת אחרי רקאבימלך.
 הרי שחפר. לבאר זכותו את לעצמו לשמור נזהר הוא זאת ועםהמוצעת,

 הוא וטבעי ההראל, בארץ אברהם שקנה הראשונה, הנחלה היא זובאר
 קונה דומה באופן יתרה, בחגיגית הזה הקנין מעשה את שיעשהאיפוא,
 לאבות קבר אחוזת להיות המכפלה מערת את יותר מאוחראברהם
 תחילה בארצו, ישראל של אלה ראשונות רכישות הן אופיניות 15(.האומה

 ד. יב, לעיל*1(
 כג. פרק להלן5י(



שלה כא ת י ש א רב

 שבכתב לטרה רמז משט בהן שיש "תכן הקבה אחתת כך ואחרהבאר

 הקבה אחחת --. פה ומבעל ולתורה הבאר,--

 ופיכל אבימלך ויאכיל ההוא בעת ויחי ,-מ. כהפסיבים
 אעי9 בכל עמך אלהים לאמר, אל5אברםשר-צבאו

 אם* הנה באלהים לי השבעה דעתה  עשה.אתה

 עמך אשר5עשיתי כחמד ולנכדי, ולגיני ליתשקר
 בה. אשר5גרתה ועם"הארץ עמדיתעשה

 הרגום לפי ל. כ י פ ו - יצחק. היגמל אחר כלומר א, ו ה ה ת עב
 מיד. כלומר במקום, ה, נ ה - כו. כן, להלז כמו אחוזת, כאן גם באהשבעים

 אמת, שאעו דבר למישהו לומר כלומר ל... שקר ה ל ר ק ש ת - ם א-

 אל"~רציה, זוהי ולנכדי. ולניני - כהוגן. שלא בו לנהוג גםאד
 שסופר כפי כלומר ד, ס ח כ - הדורות. כל סוף עד לצאצאיםוהכוונה
 ואילד. סו כ,לעיל

 והלכה אשבעי חנכי חבריכם דיכדוך כד-כו.הפסוקים
 אשר המים באר על5אדות אתיאבימלך,אברהם
 מי יגעתי לא אבימלך ויאמר אבימלך. עבריגזלו
 וגם לי לא5הגדת וגמיאתה הזה, את5הדברקרטה

 היום. בלתי שמעתי לאאנכי

 בנאר שעו הבטחת את בעתר מחשיב אברהם אברהם.והוכח
 משום לכאורה אבימלך, עבדי ידי על ממנו נגזלה שזו מתלונן, הוא~כן
 באומרו מצטדק אבימלך בארצם. בארות לחפור בנכותו הבירו לאשהללו
 לא עצמו והוא מאומה, לו אמר לא שאברהם מכיוון הדבר, על ידעשלא
 זכותו את לאברהם מהזיר שהוא מאליו, מובן ה-ם. עד זה ענין עלשמע
לבאר.



 כאבראשיתשלו

 לאבימלך, ויתן ובקר צאן אברהם ויקוץ כז-ל.הפסוקים
 כבשת את-שבע אברהם ויצב ברית. שניהםויכרתו
 הנה מה אלחאברהם, אבימלך ויאמר לבדחההצאן
 כי ויאטר לברתה. הצבת אשר האלה כבשתשבע

 לערה תהיהילי בעבור מירי, תקח כבשתאת"ןבע
 הזאת. אתחהבאר הפרתיכי

 כדי גם מתנות, לאבימלך לו נותן אברהם ד. ל מ י ב א ל ן ת יו
 הזכות את בהן לרכוש כדי וגם מפריע, באין בגרר לגור תמורתו,שיוכל,
 )השווה הזה במקום הן מה פירוש, ה, נ ה ה מ - בארות.לחפור
 כמו ; לבדהנה במקום ה, בדנ  משמעותן.-ל מה כלומר ט(, א,זכריה

 שבע שיקח משיב, ואברהם וגף. ר מ א י ו - לז. ז, א' מלכים"כלהנה",
 ע, ב ש - הזאת. הבאר את חפר אכן כי עדות, שישמשו כדי אלהכבשות

 במספר לחפש יש ויסודו מקורו שאת הקדוש, המספר האלהים, מספרהוא

 ; השבועה בעת חפצים שבעה ליכול רגילים היו כך משום הבריאה.ימי
 מנהג המקודש. שבע במספר להתחייב כלומר להשבע, המועל גםומכאן
 האבות, בזמן אלא מצינו לא אמנם לשבועה חפצים שבעה נטילת שלזה
 של היומין עתיקת קדושתו על עדים כמאה מעיד השבע הפועל שםאבל

- הזה,המספר  והוא כולה, הפעולה על מוסב הנקבה לשון ה. י ה ת 
 עבר. בשפת שאיננו )טוטתפטפם( סתמי לשון במקוםבא

 שבע, באר הההב למקום קרא על-כן לא--לב.הפהוקים
 שבע, בבאר ברית ויכרתו שניהם. נשבעו שםכי
 אל-ארץ ויוצבו שתיצבאו ופיצל אבימלךויקם

פלשתים.

 אלח שבועה מלשוו כאן מתפרשת איננה שבע המלה ע. ב ש ר אב
 ערכו שם כי איפוא, פירושו ו ע ב ש נ ם ש י כ - המספר. שבע,מלשון
 אחזת על מסופר לב כן, להלן והנה, המקודש. שבע במספר שנתקדשהסכם,

 יצחק קרא שאותה באר הזה, במקום באר הם אף שחפרו יצחק,עבדי



שלז כאבראשית

 כלל, סתירה בזה ואין 16(. באר-שבע - העיר שם ולפיה שבעה,בשם

 נקרא כג בו, תם בבאר-שבע, התגורר שאברהם מסופר, יט כב, גםשהרי
 אלא ; הבאר את  הפרו ~pns  שעבדי  לפני עוד  כלומר העיר, על זהשם

 עבדי שחפרוה והאחרת אברהם, מימי האחת כאן, מדובר בארותבשתי
 את שחידש כשם לעיר, השם מתן את חידש שיצחק ונראה, '1(.יצחק
 העיר לגבי מצעו דומה יחס אבימלך. את אברהם כרת אשרהברית,
 משום יש כאן וגו', 1 ת ר כ י ו - סו. לה, להלן ביאורנו  השווה ;בית-אל
 אבימלך חזר הברית, שכרתו אחר לומר, שכוונתו הענין, כלסיכום
 ז ר א - ל א ו ב ש י 1 - וכ--כא. טז לעיל דומות חזרות והשווה ;לביתו

 באר-שבע את רואה איננו שהכתוב מכאן, להסיק אין ם, י ת ש לפ
 לעיקר השתייכם לא אמנם שהעיר מסתבר, אך פלשת. ארץ שלכחלק
 שבגבול המדברי האזור כל על לבעלות טענו הם אבל המלשתים, שלארצם
ארצם.

 ויקי48שם שב*  נורי  1214ל ויונע לג-לל.הפסקים
 פלשתים פארץ אפרהם שגף עולם. אל ה'בשם

 רבים.ימים

 18(. ובמצרים ישראל בארץ מאד השכיח עץ בערבית,  :3 1 הוא ל, שא

 כנראה מוסב ם, ש - מקדש. כמקום תחתיו, לעבוד שימש זה שעץנראה
 על מכן לאחר מיד שמתפרש ה', אל אברהם קרא העץ תחת העץ.על

 שאינו האל זמן, מכל הנעלה האל הנצח, אלהי הוא ה' "אל-עולם".ידי

 שונות אגדות שתי אלה תיאורם בשני המקרא מבקרי רואים כמום6י(
 אעיר. שם סקור אודות עלוסותרות
 שבע באר את זיהה אשר ן, 1 ס נ י ב 1 ר שהחוקר לצין, הראוי ומןיי(

 יותר אך האריות, באר - אחדים )ידברי היום של בביר-אס-מבעהמקראית
 בארות שתי שם מצא ZD~G), וודא 177, השפה הקלסת, באר -מסתבר
 מעולים, צחים מיםבעלות

 ושתידי
 ביותר. עתיקות

 asel העתיקה ובמצרית Tamarix 180מ"071*י(


