
 וקיומן ליצחק ה' הבטחותב(
 א-לג()נו,

 מובטחות לו גם נוודות. היי לחיות יצחק גם נאלץ כן אברהםרכמו
 תחילה אביו. אברהם אצל כמו מתקיימות, הן אצלו וגם אלהיותהבטחות
 מכן לאחר נצלה שממגה סכנה בגרר, בהיותם בסכנה, אשתו גםבאה

 הפלשתים, של קנאתם את עושרו מעורר כך אחר שם(. פירושנו)והשווה
 כל לעין הנראית המתמידה, ה' ברכת אולם גרר. את לעזוב נאלץוהוא

 לבקשו אויבת את דבר של בסופו מניעה דרכיו בכל יצחק אתוהמלווה
 כרת שבו המקום שבע, בבאר נכרתת זו ברית ברית. עמהםלכרות
 מתקיים והוא בזה מתחדש שבע באר השם נ(. אבימלך עם בריתאברהם

 לנצח. המקוםעל
 של מהדש בפתיחתן היא יצחק של העיקרית שפעילותו הואאופיני

 לב. כא, לעילי(



 כו ת י ש א רבת

 הזה בעיקר אך חדשות, בארות גם חפר אמנם אבי. שחפרהבארות
 2(. שלו חשיבותו את מסמל זה והרי אביו, ירישת את לקייםעליו

 הרעב מלבד באמץ רעב דשי א. פסוק נ~,5רק
 אל- יצחק וילך אברהם, בימי היה אשרהראשון

 גררה. הלך"פלשתיםאבימלך

 אלץ רעב יא(. כוט )לעיל ראי" לחי "עם-באר היה יצחק שלמושבו
 עד הגיע וכבר למצרים, לרדת בקש הוא לפניו אביו כמו להגר.אותו
 וגו'. ד ב ל מ - בדרכו. מלהמשיך אותו הניאה ה' כשמצוות פלשתיםארץ
 שאברהם שכשם להודיעך אלא זה פסוק הוצרך "לא : הרשב"ם מעירבצדק

 דרך למצרים, ירד היה יצחק כך למצרים, הרעב בשביל הולך היהאבי
- וכו'. פלשתים"ארץ  בנו זה הרי כח לפסוק אונקלוס לפי ך. ל מ י ב א 
 מתהלים נראה ואכן אבינה אברהם של זמנו בן שהיה אבימלך אותושל
 עם המאורע שמאז מכיוון פלשת. מלכי אצל רגיל בלתי זה שם שאין אלד,

 להיות יכול זה היה שנה, וחמש שבעים מאשר יותר עברו לאאברהם

 לאיזה יודעים הם אין שכן ביש, למצב המבקרים נקלעים בפרקנו גםי(
 )להוציא המקורות כל מסגננונות בו למצוא אפשר באשר אותו, ליחסמקור
 אלהיות הבטחות על לספר ידע זה שנם אלא היסוד", "מסורת בפיהם הנקראזה

 איפוא צריך שוב ג(. ה ומשמות יב, לה, להלן האמור מן שנראה כפיליצחק,
 טצדנו אנו שונים. ממקורות פרקנו את "חבר" כביכול אשר "העורד" -לעזור
 השתים. המדומים המקורות אחידות את זה מפרק להסיק לעצמנו להרשותנעדיף
 לאברהם שהופיע כפי ליצחק יופיע שה' ג, ו, שמות לפי לצפות, צריך היהואם

 שזה ד ו, לשמות רש"י העיר כבר הרי שדי, אל בשם יא(, ולה, א )יז,וליעקב
 אלהי "אנכי בהבטחה ג([ )פסוק וגף אתן" ~זרעך לך "כי ובהבטחהכלול

 ג. כח, להלן והשווה הא'(, ראשך. בדפוס הוא )כך כד(, )פסוק וגר אביך"אברהם
 פרקנו. של ג בפסוק מופיעה היא הרי אליה, רומז יב לה, אשר השבועהואילו
 אחרים, למקורות כביכול שפכים אשר לפסוקים, רומזת היסוד" ש"מסורתומכיהן

 המקורות. ושאר היסוד" "מסורת לאחידות הוכחה משום בכך שישהרי



תא כובראשית

 צבאו שר שם גם מוזכר דלהלן כו שבפסוק גם ומה ממש, אבימלךאוהו
 פיכל. - הלהשל

 מצריבה, אל-תרד ויאביר הי אליו וירא ב-ה.הפסוקים
 הזאת בארץ גור אליך. אמר אשר בארץשכן
 אתן ולזרעך כיילך ואברכך, עטךואהיה

 נשבעתי אשר את-השבעה והקמתי האלהארצות אתחבל-
 הערמים ככוכבי את-זרעך והרביתי אביך.לאברהם
 בזרעך והתברכו חאל, כל-הארצות את לזרעךונתתי
 וישמר בקלי, אברהם אשרישמע עקב הארץ. גוייכל

 ותורתה חקותי מצותימשמרתי

 וירא שיהיה "ויתכן הרמב"ן לדעת תף. ו י ל א א ר יו

 אל-

 מוקדם,

 אומר אשר בארץ שכוו מצרימה, תרד אל לו נאמר ממקומו צאתו קודםכי
 "כל- במלים כי זוע בפירוש הכרח אין ברם, וכף. שם" בהיתךאליך

 עם מקום בכל נמנית אשר פלשתים ארץ גם כלולההמרצות-האל"
- המובטחת3(.הארץ  לשון כפל בארץ4(. גור בארץ... שכן 
 אחת בבת שיאמר טעם "אין : הרמב"ן פירעה וכבר מדומה, אלא אינוזה

 תרד אל פירושו אבל הזאות בארץ גור אליך אומר אשר בארץשכון
 וכו', ופעם" פעם בכל אלקי שאומר בארץ ימיך כל ושכוןמצרימה
 במקום אלא יצחק יגור שלא כללי ציווי משום כאן יש תחילהכלימר
- ה' לושיאמר  

 מצטווה מכן לאחר א. יב, לעיל לאברהם לאמור במקביל
 גם מתפרש ובכך בגרר, דהיינו הזאת, בארץ גר שעה, לפי להיות,יצחק

 ועל יצחק על מוסבות ג שבפסוק ההבטחות - וגור. שכון הלשוןשינוי
 ובכללן בלבד. זרעו על מוסבות ד שבפסוק אלה ואילו אחריהזרעו

 ג. ג, שאטים 1 ג יג, יהושע השהה*(
 אחר ממקור תוספת היא ב פסוק של השגיה מחציתו ל ב 1 נ ק לפי*(

 על תוספת 8ם ג-ה הפסוקים שלושת ן מ ל י ד לדעת ואילו)אינטרפולציה(,
 משהה כאן יוסיף זה מדוע להבין, קשה אולם,-העורך".



 כןבראשיתחב

 מז-יח. פסוקים כב, שבפרק לאלה בתוכנן, הן בסגנונן הן ביותר, דומותהן
 כאן, שאין אלא טז, בפסוק שם האמור אל חוזר את-השבעה""והקמתי

 השבועה לקיים הבטחה משום ראשון, במבט להבין אפשר שהיהכפי
 ,קלכן )הרמב"ן(, חדשה שבועה משום כאן יש אבל לאברהם,שנשבע

 אשר וליעקב ליצחק לאברהם נשבעתי אשר הארץ בתורה, יאמרתמיד
- וכו/ זאת" בלתי ליצחק שבועה מצאנו לא כי בך, להםנשבעת  
 עוד בא אעו הארץ חלקי כל לצין זה ביטוי האל. הארצות -כל
 לעיל פירושנו השווה ל. א -ה כג. יא, ב' ; ב יג, א' הימים בדבריאלא
 ארבה ,להרבה אל במקביל וגו'. ך ע ר ז - ת א י ת י ב ר ה 1 - ח.יט,

 ך ע ר ז ב 1 כ ר ב ת ה 1 - יז. כב, להלן וגו' השמים" ככוכביאת-זרעך
 - יח. פסוק שם, אבינו, לאברהם האמור על מילולית חזרה זו הריוגף.
 בוטש מתיש זה כיל בשף מה בקלי אברהם -שמע ר שא

 יט י, למעלה גם וחורתה. חקותי מצוחי "משמרתי -- אחרישבאים
 צדקה לקהוות ה' "דרך לשמור אחריו בניו את יצווה שאברהםנאמר

 קיימו כבר שהאבות זה מפסוקנו במיחד להסיק בקשו והנהומשפט".
 לראות אין ברם, 5(. שמרו דרבנן מצוות ואפילו התורה, מצוות כלאת

 שה' מסתבר זה אין מקרא של פשוטו לפי בלבד. דרש אלא זובהנחה
 - כך לפרש איפוא מוטב אותם. יצווה טרם וחוקים במצוות כאןידבר
 ה' משמרת להן לקרוא שאפשר ויראתו, ה' עבודת זוהי ק ת ר מ שמ

 במיוחד המופנות ית' ציוויו הן אלה י, ת ו צ מ ; ה( יח, במדבר)השווה
 בנו את להעלות וזה וממולדתו מארצו ללכת זה כגון אבינו, אברהםאל

 ובשביל כולו הטבע בשביל ית' הוא שקבע מה הם י ת ו ק ח ; לה'קרבן
 לעשות ה' "דרך יט יח, למעלה שנקרא מה זה והרי כחוק, כולההאנושות
 במיוחד ית' גלה אשר תורות אותן הן אלה י, ת ר 1 ת 1 ; ומשפט"צדקה
 א ט, )לעיל לנח הנאמר אל אלא הכוונה להיות יכולה אין וכאןליראיו,
 א יז, )לעיל מילה לבריה בקשר עצמו לאברהם הנאמר ואלואילך(,
 6(.ואילך(

 )המי(. לפסוקנו רש"י ור' ד סד, פרשה ב"ר5(
 בפיהם שנקרא מה של פרשיות שתי אל זה קמע מתיחס שבהכרח ומכאן8(
 הזה הביטוי את לפרש אין כן, לא שאם היסוד", "טמורת המקרא מבקרישל

"תורתי".



תג כובראשית

 המקוס אנשי האראלי ויגרר. שנדוק די??נ: ו-ז.הפסוקים
 אשתי לאמר ירא כי הוא, אתתי ויאטרלאשתו
 הוא. מראה כי-טובת על-רבקה המקום אנשיפףיהרגני

 ששרה כך, על לתמוה שאיו יב בפרק הראינו כבר וגו'. 1 ל א ש יו
 שאין וכמה כמה אחת על וחמש. ששים בת בהיתה פרעה לביתנלקהה
 עכשו,  שהיתה רבקה, אודות על המקום אנשי של שאלתם עללתמוה

 איפוא היא יצחק של דאגתו וגם שנה, ארבעים כבת הבנים, שני לידתאחרי
 - אשתו על לומר זה, זהירות כלל יצחק למד מאביו ז(. בהחלטמובנת
 אבימלך לבית רבקה נלקחה לא ואם זרה. בארץ בהיותו היא,אחותי
 למד שאבימלך משום  לכאורה, זה, הרי 8(, בשעתו שרה שנלקחהכפי
- 9(. אברהם בימי  שאירעממת  לשאל פירושו ל... לשאול ג ת ש א ל 
 להשלים, יש י, נ ג ר ה י - ן פ - ן. מג, ; ל לב, השווה ; מישהו אודותעל

 טז. כד, השווה ה. א ר מ ת ב 1 ט - אמר. כי כן,לפני

 ויזוקף הימים אפם ע:י"ארכופלד ויוזי ח-י.הפסקים
 יצחק והנה וירא החלוה בער פלשתים מלךאבימלך
 ליצחק אבימלך ויקרא אשתו. רבקה אתמצפק
 הוא, אח"י  אמרת  ואיך הוא  אשתך  הנה אךויאמר
 ויאמר עליה. פךאמות אמרתי כי יצחק אלירתאמר
 העם  אחר hW*.  במעפ לס, עשית מה-זאתאבימלך

  אשם. עלינו  והבאתאתאאשתך

  הרי יז(, לט, )השווה ב... כצחק שלא תו. אש בקת  ר אתמצחק

 יצחק, נשותי אחרי קצר  1מ1 אירע זה שמעשה להניח הכרה כל איפוא ואיוי(

 לעשוונ  רוצים שאחדיםכפי
 ב. כ. לעיל5(
 המסופר את ידע לא פרקנו שמחבר לומר הכרח כל איפוא אין  ושוב,9(
 יב, פרק של מחברו אף ן, מ ל י ד לפי הוא, פרקנו שמחבר גם ומה כ,בפרק
 מדוע אלה, של לדעתם להסביר, יהיה קשה אדרבא, דומה. מאורע על מסופרבו
 חמותה. שנלקחה כפי המלך לבית רבקה נלקחהלא



 כובראשיתחד

 אף ואתי ואחות, אח בין נהוג היה לא כזה חיבה. סימני להראותפירושו
 הרשיתי זה חשש משום כלומר ן, פ י ת ר מ א י כ - אסור. לדברנחשב
- אברהם שאמר כפי אומר, יצחק אין האמת. לומר שלאלעצמי  

 ,וק

 העיר אנשי רוב שאצל סבר הוא אדרבא, 10(. תף אלהים"אין-יראת
 לחשוש לו היה לא כך משום כדין. נוהגים הם וכי אלהים, יראתקיימת
 שיבקש מי כל מזו. יתרה בהסכמתו. שלא בכוח, ממנו תילקחשרבקה

 של רובו שהרי הגון, בלתי מעשה מלעשות לו, יסרב א1 יימנע, ידהאת
 נלקחה אמנם אז אברהם. אצל המצב היה שונה כזה. מעשה יגנההציבור
 להכריז, אברהם של חובתו זו היתה שכאן איפוא ייתכן בכוח.שרה
 רצונה. כנגד לקחתה שלא כזאת הכרזה תשפיע שמא - היא אשתושאכן
 גילף וכי אלהים", יראת אין "רק שחשב לומר אברהם היה נאלץלכן
 ט ע מ כ - חמור. יותר עוד פשע לידי יביא לשרה שבינו האמיתיהיחס
 שכן, כהוגן, שלא שעשה ליצחק אבימלך לו מעיד זה טיעונו ועל ב. כש

 במקום בפומבק לאשה, אחותו את יקח שמישהו לחשוש לו היה לא אםגם
 ת. א ב וה - שכב". ל,,כמעט לחשוש צריך היה הרי דעתו, על שלאזה,

 עליה" "רבו השווה ; תישמע הקרובה שבמלה שהעגנן כדי מלרעהטעם
 - ט כ, לעיל ם. ש א - ועוד. ב( יא, )ישעיה עליו" "ונחה כב(,)פסוק

"חטאה".

 הנגע לאמר, ארנאכלחהעם אבימלך ויזוד יא.תיק
 יומת. מות ובאשתו הזהבאיש

 למנוע השתדל והוא אלהים, וירא צודק מלך הוא אבימלך וגו'. ע ג נה
 ורק "בא"ע" תחילה לרעה, נגיעה כל אוסר הוא בארצו. פשע כלעשיית
 בחיי תחילה יתנכל רעות הזומם כי יודע, הוא שכן "באשתו", כךאחר
 יד-ישו. קוק תהלים והשווההבעל.

 יא. כ, לעיל.1(



רעה כןבראשית

 בשנה וימצא הההא בארץ ילוהק ויזרע יב--סו.הפסוקים
 -לך האישן ויגדל ח/ ויברכהו נצערים, מאההההב
 מקנה-באן ויהתלו מאד. כמגדל עד וגדלהלוך
 וכלח פלשתים. אתו ויקנאו רבה, ועבדה בקרומקנה

 אביה אברהם בימי אביו עבדי חפרו אשרהבארת
 עפה וימלאום פלשתיםכתמום

 וכפי בחקלאות, לעסוק יצחק החל ששם להניח יש ק. ח צ י ע ר ז יו
 כנראה אברהם עסק זאת לעומת ז(. לז, )להלן אחריו יעקב גםשעשה
 על שמוסב להיות יכול א, ו ה א ה נ ש ב - בלבד. ובקר צאןבגידול
 שהותו על מוכיח איננו ח פסוק שהרי למעלה, המוזכרת הרעבשנת
 רבקה. אל האמיתי יחסו שנתגלה עד "ימים", במשך אלא בגרר יצחקשל

 '. ה ו ה כ ר ב י 1 - מדוד. נב שעור מלשון מידות, פירוש ם, י ר ע ש-
 - בהתמדה. ורב תלד יצחק של שעושרו בזה ניכרת היתה ית'ברכתו

 ת, ר א ב ה - ג. א, איוב השווה ; ושפחות עבדים כלומר ה, ד ב עו

 י. יד, למעלה כמו סגולה באל"ף ולא ו, י, בדברים כמו צרויה,באל"ף
 וראה למעלה; מסופר לא אברהם, שחפרן האלה הבארות אודותעל

להלן.

 מעמנו לך אלאיצחק, אבימלך ו144מר טז-יח.הפסוקים
 בלחלח ויחן יצחק, משם וילך מאדו ממנוכתעצמת

 הטים אתאבארת ויחפר יצחק וישב שם. וישבגרר
 פלשתים ויטתמום אביו אברהם בימי חפרואשר
 אשיא כשמת רומות להן ויקרא אברהם, מותאחרי

 אביו. להןקרא

 יצחק כי המלר, של קנאהו את אפילו עורר יצחק של עושרו 1. נ ממ
- ממנה גם עשירהיה  נהל בא קיטלי האזור אל הולד יצחק וגו/ ד ל י 1 
 וגם זה באזור בשעתו התגורר אברהם  שגם מסתבר מדרום-מזרח.גרר



 טבראשיתהר

 על מסתבר הוא אבל למעלה, זה דבר על סופר לא אמנם בארות. בוחפר

 של הממושכת ישיבתו ועל הברית אודות על כא, בפרק קודם, המסופרפי
 לשמור ביתר לאברהם לו חשוב היה אם גם שכן, שבע. בבאראברהם
 בארות גם חפר ודאי הרי שבע, שבבאר הבאר על הזכויות אתלעצמו
 לא גם אם אלה, ובארות נווד, חיי חי היה שבהם האזורים באותםנוספות
 - מהן. להנות היה יכול ודאי הרי עליהן, מוחלטת בעלות עלטען
 בפסוק מסופר שעליו הבארות סתימת מעשה ם. ה ר ב א ל 1 מ י ר חא

 אברהם מות על המסופר את תואם וזה אברהם, למות סמוך איפוא היהסו,
 שכבר לאחר ועשו, יעקב הולדת אחרי שנה עשרה חמש אירעאשר
 11(. כז כה, לעיל השווה 1 הנעריםגדלו

 וימצאף בנחל, עברי-יצחק ריי-ברל יט-כב.הפרקים
 יצחק עם-רעי גרר רעי ויריבו חיים. מים בארשם

 התעשקו כי עשק שם-הבאר ויקרא המים, לנולאמר
 ויקרא גם-עליה, ויריבו אחרת באר ויחפרועמא
 ולא אחרת באר ויחפר כהנם ויעתק שטנה.שמה
 בי-עתה ויאמר רחבות שמה ויקרא עליה,רבו

 בארץ. ופרינו לנו ה'הרחיב

 הבארות מן להבדיל הדשות, בארות הן אלה בארות וגף. 1 ר פ ח י1
 כבארותה ושלא בנחל, חפרן יצחק אלה, בארות 12(. יח בפסוקהמוזכרות

 על מראה היסוד" מ"מסורת המתקבלת הכרונולוגיה עם יו התאמה11(
 ליחס שרוצים המבקרים מן יש והנה היסור". "מסורת עם זה פרק שלאחידותו

 כי אחד, במקור לדבריהם, מצא, הלה ל"עורך". דוקא ויח סו הפסוקיםאת
 החפירה מעשה יוחס אחר שבמקום בעוד גרר, שבנחל הבארות חפראברהם
 הבארות - לאמור הללה הפסוקים שני הוסיף זו סתירה ליישב וכדיליצחק,
 לא לדידם שאף אלא יצחק. ידי על מחדש וגפתהו אברהם ידי עלנחפרו
 זרה. יד התערבות על מראה הפסוקים של התוכן ולאהסגנון
 התכהן יח שבפסוק סוברים, אשר ן, מ ל י ד 1 ל ב 1 נ ק כסו ושלאפ(

 נחפרו כבר שאלה ורם?, ים-כב בפסוקים המוזכרות לבארות דוקא"העורך"



ש כובראשית

 לא כך ומשום לפלשתע, ש-ך פה שלא באחר הע אשר אברחגשל
 לפר עת. אברהג מות אחר אותן שסתמו ונראה עליקה. עמו לריביכלו

 לא )שהרי הפקר כבארות לראותן היו רשאיים שכן לאזור, באשיצחק
 אלה בארות של שהימצאותן חשבו ואולי הנה(. יעבור שיצחק עוד,ידעו

 נוה היה ולבן איססרטגיים,  מטעמים להם רצויה בלתי ארצםבקרבת
 ופתחך יצחק הזר כאשר זאת, עם 13(. אברהם מות אחר אותן לסתוםלהם
 יצחק ברם, אברהם. כיורש בזכותו הכירו כי לעצמם, אותן תבעו לאהם
 שחי למי בהן די היה שאולי המדברי, שבאזור אלה בבארות הסתפקאפ
 ולכך קבע, ישיבת שם ולשבת בנחל להשתקע בקש הוא נוודות.חיי
 - וטענו הפלשתים רועי עמו רבו אז או 14(. שם גם באר לו נחוצההיתה
 ק, ש ע - גרר. ממלכת בתחום הנחל את שכללו מכיוון המים","לנו

 מנחל להתרחק יצחק נאלץ כן על חק. ויע - לריב. ךנ עשקמלשון
 1 ב ר - בעלותה את תבעו לא הפלשתים אשר אזור מצא ואמנםגרר,

 ,להבאת". י, פסוק לעיל השווה ; שלאחריה "עליה" המלה משוםמלרע,

 של בדרומה רוחייבה, המקום זהו אולי ת, 1 ב ה ר ה מ ש א ר ק י 1-
 פירוש ק כ - עתיקות. לבארות סימנים נמצאו שבו מקום שבע,באר

מכיווץ

 אליו וירא שבע. באר כיישם ויעל בג-כה.הפסוקים
 אביך, אברהם אלהי אנכי ויאמר ההוא בלילהה'

 את- והרביתי וברכוזיך אנכי כי-אתךאל-תירא
 ויקרא אזבח שם ויבן עבדה אברהם בעבורוארך
 באר. עבדי-יצחק שם ויכרו אהלו, ויש-שם ה'בשם

 שמות" להן "ויקרא כאן נאמר כיצד להבין, יקשה כד, היה אילו אברהם. ידיעל
 אברהם בימי ואילו יצחק, בימי המריבות עקב נוצרו שנתן, השמות שהריוגר,
 מותו. אחרי סתמון אלא כלל עליהן רבולא

 סו. בפסוק סתמום ד"ה י " ש ר השחה4!(
 באר חפר לא עוד שכלל משום ויחפור, ויוסף לומר יכול הכתוב אין*1(
 ן. מ ל י ד השיה ,)חדשה(



 כובראשיתהת

 אביו התגורר שבו המקום לבאר-שבע, צפונה, נסע יצחק וגו/ ל ע יו
 ם ה ר ב א י ה ל א - ומקודשים. רבים זכרונות קשורים הי אליויאשר

 ה' לו שנראה הרי אבי, של מושבו מקום זה שהיה ומכיוון ך, י ב%

 חשש עדיין כי א, ר י ת - ל א - שדי. אל בשם כלומר אבקי",כ,,אלהי
ה וגו/ י ת י ב ר ה 1 ך י ת כ ר ב 1 - הפלשתים. שללקנאתם ל  

 ג--ד. פסוקים לעיל האמור על חזרה הם שבכאן הזרע וריבוי"ברכה

 שכבר מכיוון אברהם בזכות מובטחת הברכה י. ד ב ע . . . ר 1 ב ע ב-

 . . . 1 ר כ י ו - חייו. ימי כל במשך תמים כצדיק עצמו את והוכיח3111
 להלן. ראה ר. אב

 ואחות מגרר, אליו הלך ל14בניכולך כו-כס.הפסוקים
 מרוע יצחק אלתם ויאמר ייריצבאו4 ופיכלמרעהו
 מאתכם. ותשלהוני אתי שנאתם ואתם אלץבאתם
 נא תהי ונאמר עמך ה' כי-היה ראינו ראוויאמרו
 אם- עמך. ברית ונכרתה ובינה בינינו בינותינואלה

  קמצינו וכאשר נגענוך לא כאשר רעה עמנותקשה
 ה/ ברוך עתה אתה בשלום, ונשלחך רק"פובעמך

 מצליח שיצחק אבימלך, משראה וגו/ 1 י ל א ד ל ה ד ל מ י ב או
 כוח של והמברכת המגינה שידו השתכנע הוא לארצו, מחוץ גםבדרכו
 נשווה אם ברית. עמו לכרות מבקש הוא ולכן ליצחק, לו מסייעתעילאי
 אשר אחד שוני נמצא 15(, אברהם של שבזמנו זו עם זו בריתכריתת
 אבימלך כורת למעלה המפרשים. כל של מעיניהם כה עד נעלם מהמשום
 עמו, לגבי תופף כל ההיא לברית אין עצמו. בשביל רק הבריתאת

 פיכול שם גם מופיע אמנם ביותר. הקרובים ידידיו לגבי יאיאפילו
 16(. יחיד בלשון מתנהלת כולה השיחה כל אלם, ניצב הוא אבלכמלווהו,

 ואילד. כב כא, לעיל'י(
 אלמלא המקרא. ביקורת לאנשי ביותר נוחה שם פיכול של הופעתו אכן,'י(
 מאוחרת, כתוספת כב כא, שבפרק צבאו" שר "ופיכס טפרשים היו טשים בליכן,



תם כובראשית

 ולצאצאיו לאבימלך מתיחסת הברית - פשוט מלווה אלא שם פיכולואין
 להסב כמובן, היה, אפשר רבים. בלשון הזמן כל מדובר כאן ואילובלבד.
 הביטוי, דרך כל ברם, ופיכול. אחזת המלווים, שני על זה רביםלשון

 העם כל את להקיף צריכה זו שברית מראה, כס שבפסוק זוובמיוחד
 אלא אברהם, עם הברית הידוש משום רק זו ברית בכריתת איפוא איןכולו.
 מתרגם אונקלוס ו. ה ע ר מ ת ז ח א ו - הרהבתה. משום גם בהיש

 שמבין כשם רבים, כלשון "מרעהו" איפוא הבין הוא מרחמוהי"."סיעת
 אות במי"ם שרואה מסתבר ; 17( "למינהו" שכתוב מקום בכלכרבים
 שאחזה לומר אפשר גם דופן. יוצאת איננה אחזת הסמיכות צורתיחס.

 זה פירוש אך חבר, פירושו אחז הפועל גם שהרי חברה,פירושו
 תרגום יונתן. התרגום של פירושו דחוק יותר עוד אולם דחוק,קצת

 "מרעהו" גלית. משקל על פרטי, שם באחזת רואים ואחריםהשבעים
 מקובל, שהיה המלך ידיד לתואר בדומה שירווח תואר כנראההוא

 אבי כמו וגו'. ע ו ד מ - פרס. מלכות בחצר יותר,מאוחר
 העוול שום על תחילה, אורחיו את יצחק גם מוכיח 18(אברהם
 מעצמו לגלגל אבימלך היה יכול למעלה אם אולם, לו.שנעירה

 לבקש איפוא ויכול 19( ידעתי" "לא אמירת ידי על האחריותאת
 זה הוא עצמו אבימלך כאן הרי עצמו, בשביל לפחות בריתכריתת
 להודות ופיכל אבימלך צריכים היו לכן 20(. מארצו יצחק את גרשאשר
 תמוהה ך. מ ע ה' ה י ה - י כ - חרטתם. ולהביע שבידיהםבעוול
 בישיבתו לפרשה אפשר ואולי אבימלך, של בפי ה' שם הזכרתהיא

 בשם שם גם קרא שבוודאי בקרבתו21(, אבינו אברהם שלהממושכת
 לאמונת התגיירו רבים, פלשתים גם עמו ואולי שאבימלך, מאד ייתכןה'.
 אבימלך אומר לכן ; ומושיעו האדם עם איטר זה הוא שוף ידעו גם והםה',

 פסוק להשטת כדי מרעהו, אחוזת את שם מוסיפים ם י ע ב ש ה שגםכפי
 לפסוקנו.זה

 ועוד. כה יב, א,י!(
 טנ כא, לעיל6י(
 בו. פסוק שם,!(
 טז. פסוק9י(
 לג-ותר. כא, לעילי*(



 טבראשיתי

 שבמטף נראה תף, ו נ י ת 1 נ י ב -- 1". ך "בר --- כך ואתר עמך" ה'"הש

 נאמר כא"י המרמייך ,ןף את לצין בא שהוא בזה בעיף מן ,צתהזה
בעעו

 ובטי
 אשוא אעצו ובעד" נינר "ב כג. מב, גם שהטתה ; רביתכם או

 בקשר ם, א -- אתקלש. תרגום השתה אך ; "בעותים" יטל פיושואלא
 לא כדי צרויה השיפן ה. ש ע ת - שלא. - תמיד פירושולשבועה,
 אונקלוס לפי ך. ו נ ע ג א - שלאחריה. "עמנו" עם המלהלערבב

 תרגום וראה ; נזק לעשות להכווץ של במובן נגוע כלומראוזיקינך,
 היה מארצנו גירושך עצם אפילו אומר הווה וב, ט - ק ר -יונתן.
 דבר לגזול מבלי בשלום, ללכת לך הנחנו שכן היה, לטובתך חסד,מעשה

 שלך אדמתך על עכשו עשב הנך זה מגירוש שכתוצאה ועוד,מרכושך.
 מאשר יותר עוד עתה לה' ברוך הנך ', ה ך 1 ר ב ה ת ע ה ת אוהנך
 באחרים. תלות בלי במנוחה, ה' מברכת נהנה אתה עכשיו רק כיקודם,

 וישתה ויאכלו מעותה להם ליעזר ל-לא.הפסוקים
 יצחק וישלחם לאחיו, איש וישבעו בבקרוישכימו

 בשלום. קנאתווילכו

 ובקק צאן משות לאבימלך נתן אברהם מטתה. להםויעש

 חגטץ באוא לרכחט בקש אברהם משתה. לאורחע מכה רק יצחקוא"ע
 ויישבעו... וישכימו... -- כאר היה שלא דבר הבאהאת

 -- כס פסוק קודם כמו בשלום, -- אליטרצי. יהיוייטלחג
 בשלום"."ונשלחך

 יצחק עברי ויבאו ההוא וביובו ליהי לב-לג.הפסוקים
 לו ויאמרו חפרו, אשר הבאר עלחאדות לוויגרו
 שםחהעיר עליכן שבעה, אתה ויקרא מים.מצאנו

 הזה. היום ער שבעבאר

 שמתמוה או אברהם, שחפרה באר אותה ו. ר פ ח ר ש א ר א בה



טא כו ת י ש א רב

 שים נתעבשה ההש שהבאר ש סג בפסה למעלה שנרמז מהפלשתתג
 הדגשה משום מים" "מצאנו באמירה לראות יש כל ועל עוד, בה היולא

 ה, ע ב ש - מים. מצאנו לא *t(ZS לקוטי בתר לקוטי ס' ועייןמיוחדת.

 ן. כ * ל ע - חפצים. שבעה בה נלקחו בוודאי אשר הברית כריתת פיעל
 חזר רק יצחק ואם לתמיד. באר-שבע השם את קבעה זו שניה בריתרק

 השם את חידש לה להניח מותר אזי אברהם, שחפרה הבאר אתומצא
 זה. מאורע על גם יח פסוק מוסב כך ואם אבי, להשנתן

 אחיג מפני לברוח ונאלץ אביו ברכת את מקבל יעקבג(
)נו,לד--כח,ט(

 לא אויביו של קנאתם פניו. המזל ליצחק לו האיר תמיד עכשיועד
 שלו. בניו ידי על דוקא ויגון צרה לו קמים עתה צעדיו. להצרהצליחה
 הביא שתמיד משום עשו, את אהב הוא מעט. לא בזה אשם עצמווהוא
 לאהבה. ראוי זה בנו אמנם אם בדק, ולא חקר לא כלל והוא ציד,לו

 כלל ושרה אברהם של שכבנם יצחק, על עלי זכות ללמד אפשראמנם
 חוץ, כלפי מראה שהוא ממה שונה להיות אדם שיכול בדעתו, עלהלא
 לה היה קל ולכן היתה, לבן של אחותו - רבקה כברו. תוכו יהאשלא
 לדאוג מחוייבת עצמה ראתה כך ומשום עיטו. של דעתו לעומק לרדתיותר
 ברם, לה. היה ראוי לא שכן עשו, לידי תעבור לא יצחק של שירושתולכך

 מעשה ידי על רצונה את שהגשימה בכך צדקה אם להכריע, בידנואין
 הברכה, את לקיים שלא האלהית ההשגחה בידי הנהוה ולאערמה,
 ניצול אלא מצדה כאן היה לא שמא או ; לה ראוי שאזננו למישתינתן
 ליעקב, הברכה מסירת ידי על להביאו בעלה, עיני את לפקוחהזדמנות
 יישמר כך ידי ושעל לברכה, הוא ראוי זה שרק להכרה ככוונתו,שלא
 העדפת עקב נעשים היו שבהכרח כהוגים נוספים, משגים מפנילהבא
 ביותר, עניני באופן המאורע כל את מספר הכתוב ראוי. הבלתיהבן

 )קצף(. 1897 ברלין מחברנו, מחבורי*יי(



 םבראשיתתע

 לפתת זאת, ועם בה רמם שמע ם האנש מעשה על משפט ץ לחרמבלי
 מעשיהם שאפילו זה יצא, ה' מן - כולו המשרע שכל הכתוברומז
 באמת אילו תוכניתי. את לשרת חייבים ודם בשר של נכוניםהכלתי
 ברכה יקיים לא והקב"ה לעשו, אברהם ברכת את מוסר אבינו יצחקהיה
 של ערמתה ביתר. גדול כאסון יצחק של בעיניו מתפרש זה היה הריזו,

 zz) יהיה" ברוך ,,ם - ותגובתו כזה. אומלל מצב מיצחק מנעהרבקה

 ממנה. נחת שבע ואף המציאות עם שהשלים מראהאמנם
 להביא "1 מקום מכל ולכאן. לכאן נתפרש זו במאורע יעקב מעשהגם
 שלא בדרך - וזאת אמה ידי על שנהג כפי לנהוג שנדרשבחשבון
 רכש הבכורה קנין ירי שעל לזכור יש גם אחרת. לנהוג לוהותירה
 לבכורה, עשו שגלה הבוז יחס ולבסוף, הברכה. לקבלת זכותלעצמו

 אברהם. של לברכתו ראוי עשו אין שאמנם יעקב את ששכנעודאי
 תחלה za)* אחת כיחידה ט( לדי-וכת, )כו, כולו הקטע את עתהנבאר

 לב כז,22(
 מכריחה שכמעט תופעה, טשום בו שיש דומה זה, קטע של לעריכתו באשרגי(
 כו שבפרק לד-לה הפסוקים קוראים כאשר שכן, למבקרים. במשהו להסכיםאותנו
 עשו אחד. בהמשך סיפור שמקבלים הרי ט, כח, עד סו מכו, מכן לאחרומיד
 רבקה אומרת כן על להורי. רוח מורת גורם זה ומעשה כנעניות, נשיםלוקח

 יצחק קורא זה לפי למות. תעדיף היא הרי יעקב, גם כן יעשה שאםליצחק,
 כנען. מבנות אשה לקחת ולא ארם לפרן ללכת עליו ומציה ומברכהוליעקב

 ולוקח ישמעאל אל הולך הוא אביו, יצחק דברי ועל זו ברכה על עשומששומע
 ערמה, ידי על ליעקב הברכה הגיעה לא כלל זה לפי לאשוח הלה של בתואת
 שיעקב יוצא עוד לפדן. אותו בשלחו לדרך, צידה טעין לו, נתנה אביואלא
 ל ב 1 נ ק ואכן, אביו. בשליחות לחרן יצא אלא עשה מפגי ברח לאכלל
 "מסורת של סיפורה את ט( סויכח, ובז, לדגלה )כה אלה בפסוקים רואים ר ד ר שו

 השלישי", ל"טקור מיחסים הם כז שבפרק א-מה הפסוקים שאת בעודהיסוד",
 לפי ניכר גם ואשר )3(, בראשית בספר כבר ה' בשם שמשתמש סקוראותו
 מסיים. לקושי למבקרים גורם כז שבפרק מז פסוק כבר ברם, אהליםסימנים

 הפתיחה שמלות משום היסוד", ל"מסורת ליחסו רוצים אינם ן מ ל י ד 1 ר ט 1ב
 של יוזמתה ואמנם, עצמאי. באופן פועל כשהוא יצחק, את מראות כח פרקשל

 מפלה דבקה אין לפיה שהרי היסוד", ל"מסורת המיוחס לפי סובנת אינהרבקה
 ל"מקור להשתתך יכש איננו זה טו שפסוק ומכיוף רציקר. כלל לטובה יעקבאת



תיג כובראשית

 אבי לקח שבו גיל באוהו היה כאשר אשה, לוקח כשהוא עשומופיע
 אבה. כמו אחור אשה רק לקח תחילה אשה", ,ייקח לאשה. רבקהאת
 נוספת. אשה לקח הוא טעם, מאתה לדעת ואין מאד, שמהר וזמהאך
 אברהם, שנזהר כפי נזהרו, לא ורבקה יצחק ואם שתיהן, היו כנעניותנשים

 את בעזרתו לחבר כדי כאן, חותו שילב ש"העורך* לומר צריך שובהשלישי",

 היסוד", ל"מסורת ששיך כה, פרק של א שפסוק הרי כן, אם חך  nlWDn.שני

 להניח וקשה שנה, מאה % עתה אחל יצחק שכן לחלוטין, צפוי בלתי דברמביא
 לגיל אפילו ואביו ושבע עשרים מאה לגיל הגיעה כשאמו מתקרב, מותושחש
 אז כי סיגיו",  "ותכהינה קורם כבר טסופר אם הדבר, שוגה וחמש. שבעיםמאה
 אך שלו. הראיה כוח ההלטת פי על ספורים שימיו חש, שיצחק להביןניתן
 ללא ויעבירנה, בכורו מבנו ברכתו את יצחק יסיר זה כיצד יקשה, זאתמלבד
 להעניש כדי זה היה ואילו הצעיר. אחיו לתג לעין, הנראית סיבה כל וללאמשים
 את הזהי* לא היאר - יותר עוד יקשה הרי כנעניות, נשים שלקח על עשואת
 בנות של שרעתן תאמר ואם ? יעקב את שמזהיר כמו כזה מעשה מפניעשו
 שעשו ודאי אז חו לה שגרסה הרוח במורת בה ונתנסה עד ידועה היתה לאחת
 עשו, שאותו זה כיצד היסוד", "טסורת לפי יקשה עוד מזה. פחות עוד לעונשראוי

 זאת לאח ח( )כח, אבה" יצחק בעיני כנען בנות רעות "כי בראותו מידאשר
 על ודברים אומר בלי מפתר ההש כיצד אביה משאלת אחר למלא ושואףללבו
 ריק חלל שישנו להודות חיפוא היה צריך לחלוטין. טמנה מוצא והוא האבברכת

 לפני מראות" זקן... בי "ויהי א כז, לקרוא צריך היה ~פחות היסוד",ג"מסורת
 שכל גם ומה אחת,  יחירה הזה הקטע בכל נראה אם לעשות איפוא נריב א.כח,

 לראות רוצים טרומות. בענות 8לא אינן זו, תפישה כנגד שמעליסהמענות,
 והרי כח. שבפרק ג-ד שבפסוקים מזו אחרת ברכה כז שבפרק כח-כסכפסוקים

 איננה  כיפתית  אישה באוח יונקב על מוסבת הראשונה שהברכה רואה אחדכל
 וכאן אשה, לקהת יוצא יעקב כאשר ניתנת, שהשגיה בעוד אחריה בזרעומדברת
 רבבה" לאלפי היי את "אתתנו השהה , וגו' וירבך" "ויפרד הברכה יותרמתאימה

 כשבכח, ית', שבשמותיו  בשוני המחברים שוגי את להוכיח רוצים עוד ס(.)כד,
 קושיה בזח אע ושוב, חלהים. השם בא כח בכז, שקודט בעוד שדי אל באג

 )לעיל אברהם ברכת היא זו, להזדמנות המתאימה הברכה ניתנת ג בכח,כלל.
 השווה י כאן גם זה שם בא ~כן שדי, אל בשם ה' נתן זו וברכה ואילך(, 1יז,

 מצינת שרבקה בעוד ארם פדן על מדבר שיצחק טוענים ולבסוף, א. ליז,ביאורנו
 הולדתה לטקום קוראת שרבקה פשוס, זה גם אך סג(. )כז, תרן בשם מולדתהאת

 באופן כולו האזור את המצין בביטוי משתמש שיצחק ועוד המדוייק,בשמו

 כ. לכה, ביאולנו הקהה וכללי



 טבראשיתתי

 נטלו שההיים אשמה ח הרי כנענשת, טים נ עם נשואק מבמטלמ"ע
- עצמםעל  העונש, להם בא ובמהרה בניהם. דרך על לשמור שלא 

 כנענית אשה יקה שלא רק לא שיעקב וכדי ולכן, רוח". מורת"ותהיין
 מאורע להתרחש צריך היה אברהם, של ממשפחתו אשה יקח אלא הואאף

 בנם את לשלוח מחליטים ההורים היו לא זה מאורע בלעדי במינו.מיחד
 פחות ועוד 24(. שמה" תשב לא בני את "רק אמר אברהם שגם כשםלפדן,
 לכן העבדים. אחד לה על אשה כהמם להביא האפשרות להםנראתה
 היה לעשות, יכלו או עשו אשר וכל זה סיכוי על ויתרו כבר כאילונראה
 הארץ, בנות מן אשה לקחת בבואו יתרה זהירות לנהק ליעקב ליעץ-
 הראשונה היא רבקה לברוח. נאלץ ויעקב הברכה, נתינת באהוכאן
 להעכיר רוצה היא אין אך עשו, בנה של הרצה מזימת על להשנהור
 מזמן. אצלה נכונה טובה ואמתלה ; זו רעה בבשורה יצחק שלרוחו

 וכך עמה. מסכים ויצחק מכריזה, היא חת" בנות מפני בחיי"קצתי
 שלו, כרצונו שלא גם ובוודאי הוריו כרצון שלא לפדן, לדרך יעקביצא

 ית'. להשגחתו נשגבה תמונה - לנשים האומה אמהות את שם לקחתכדי
 מצליח וה' לו, הראויה האשה את יקח שבנו לכך דואג אבננואברהם
 דאגותיהם לראש זה ענין העלו לא ורבקה יצחק צעדיו. בכל ומנחהובידו

 שעלינו העיקרי הלקח זהו כן. לעשות מכריחם עולם של ומנהיגו-
 נותן יצחק כיצד שביסודו. האחידה התוננית גם וזוהי זה, מקטעלהפיק
 אגב. בדרך הכתוב מראה זאת ברצונו, שלא ליעקב, ברכתואת

 הברכה. מתן בשעת יצחק של גילו קביעת של זו היא מסובכתשאלה

 ועשו יעקב בניו שכן שנה, מאה בן אז יצחק היה מקרא של פשוטולפי

 אחרים מתאריכים ברם, שנה. ארבעים בני - לד כו, האמור לפי -הי
 מרובות שקושיות אלא ושבע, ושלושים מאה בן אז היה שיצחקיוצא

 לפיו מקרא, של פשוטו לפי שעה לפי נלך אנו זו. הנחה לגבימתעוררות
 שבכרונו- הקושיות את ונפרק ארבעים, בני ובנע שנה מאה בן יצהקהיה
 26(. ט מז, להלן לדון יש כולה בשאלה כי ביאורנה בהמשךלוגיה

 ח. כד, לעיל*י(
 זחתיגי(

 נהק(. יינו תחת איננו זה טלק


