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  ח"חשוון התשס                        ד"בס

  

  "שכל מה שאירע לאברהם אירע ליצחק "
  לפרשת תולדות

  
  "שכל מה שאירע לאברהם אירע ליצחק. "א
  א, ו"מדרש הגדול על כ. 1

אברהם גלה . בוא וראה שכל מה שאירע לאברהם אירע ליצחק
. אברהם נסתקפו על אשתו ויצחק נסתקפו על אשתו. ויצחק גלה

אברהם הוליד לבסוף .  בו פלשתים ויצחק כךאברהם קנאו
אברהם . אברהם יצא ממנו צדיק ורשע ויצחק כך. ויצחק כך

  .'ויהי רעב בארץ': שנאמר, היה רעב בימיו ויצחק כך
  
  עקרות. ב
  ו"טבראשית . 2
ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָהָיה ְדַבר ְיהָֹוה ֶאל ַאְבָרם ַּבַּמֲחֶזה ֵלאמֹר ) א(

 :ַאְבָרם ָאנִֹכי ָמֵגן ָלְך ְׂשָכְרָך ַהְרֵּבה ְמאֹדַאל ִּתיָרא 

ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֲאדָֹני ֱיהִֹוה ַמה ִּתֶּתן ִלי ְוָאנִֹכי הֹוֵלְך ֲעִריִרי ּוֶבן ) ב(
ֵהן ִלי לֹא ָנַתָּתה ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ) ג:(ֶמֶׁשק ֵּביִתי הּוא ַּדֶּמֶׂשק ֱאִליֶעֶזר

 :ׁש אִֹתי ְוִהֵּנה ֶבן ֵּביִתי יֹורֵ ָזַרע

ְוִהֵּנה ְדַבר ְיהָֹוה ֵאָליו ֵלאמֹר לֹא ִייָרְׁשָך ֶזה ִּכי ִאם ֲאֶׁשר ֵיֵצא ) ד(
  :ִמֵּמֶעיָך הּוא ִייָרֶׁשךָ 

  ב, ז"ק על ט"רד. 3
או התפלל , ואברהם לא התפלל על שרה כמו שעשה בה יצחק

ל להראות בה נפלאותיו לאהבת אברהם -כי רצה הא, ולא נענה
   שתלד בת תשעים

  ה, ז"י על ט"רש. 4
כשהתפללת , עליך אני מטיל העונש,  חמס העשוי לי-חמסי עליך 

לא התפללת אלא ', מה תתן לי ואנכי הולך ערירי'ה "להקב
  והיה לך להתפלל על שנינו והייתי אני נפקדת עמך, עליך

  ה"כבראשית . 5
    ִהואַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַליהָֹוה ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ) כא(

  :ַוֵּיָעֶתר לֹו ְיהָֹוה ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו
  
  רעב. ג
   ב"יבראשית . 6
ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ ַוֵּיֶרד ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה ָלגּור ָׁשם ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב ) י(

    ָּבָאֶרץ
   ו"כבראשית . 7
 ָיה ִּביֵמי ַאְבָרָהםִמְּלַבד ָהָרָעב ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר ָה ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ ) א(

  ַוֵּיֶלְך ִיְצָחק ֶאל ֲאִביֶמֶלְך ֶמֶלְך ְּפִלְׁשִּתים ְּגָרָרה
 ֲאֶׁשר ְׁשכֹן ָּבָאֶרץַוֵּיָרא ֵאָליו ְיהָֹוה ַוּיֹאֶמר ַאל ֵּתֵרד ִמְצָרְיָמה ) ב(

 :אַֹמר ֵאֶליךָ 

ְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת  ַוֲאָבֲרֶכָּך ִּכי ְלָך ּוְוֶאְהֶיה ִעְּמךָ  ּגּור ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת) ג(
ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ַהְּׁשֻבָעה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ָּכל ָהֲאָרצֹת ָהֵאל 

 :ָאִביךָ 

ְוִהְרֵּביִתי ֶאת ַזְרֲעָך ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוָנַתִּתי ְלַזְרֲעָך ֵאת ָּכל ) ד(
 :ָאֶרץָהֲאָרצֹת ָהֵאל ְוִהְתָּבֲרכּו ְבַזְרֲעָך ּכֹל ּגֹוֵיי הָ 

 ַוִּיְׁשמֹר ִמְׁשַמְרִּתי ִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמע ַאְבָרָהם ְּבקִֹלי) ה(
  :ַוֵּיֶׁשב ִיְצָחק ִּבְגָרר) ו:(ְותֹורָֹתי

  ן"הרמב. 6
עון , מפני הרעב, שנצטווה עליה בתחילה, גם יציאתו מן הארץ

ועל המעשה הזה . להים ברעב יפדנו ממות- כי הא, אשר חטא
במקום המשפט , נגזר על זרעו הגלות בארץ מצרים ביד פרעה

  .שמה הרשע והחטא
  ק"הרד. 9

ל את - זה אחד מן הניסיונות שניסה הא–ויהי רעב בארץ 
ה לאמר "אברהם אבינו ועמד בכולן ולא הרהר אחר הקב

והיום רעב ' ונברכו בך כל משפחות האדמה'אתמול אמר לי 
  .ת ממנה אל מקום אחרבארץ שאני שוכן בה עד שאצטרך לצא

  
    הברכות. ד
  לאברהם ויצחק' השוואה בין שבועות ה. 01

  לאברהם ' שבועת ה
  ):יט-טז, ב" כ-בעקידת יצחק (

  ליצחק ' שבועת ה
  ):ה-ב, ו" כ-עם בואו לגרר (

הרבה ארבה את זרעך ככוכבי 
  השמים

  וירש זרעך את שער איביו
  

  והתברכו בזרעך כל גויי הארץ
  ליעקב אשר שמעת בק

והרבתי את זרעך ככוכבי 
  השמים

ונתתי לזרעך את כל הארצות 
   האל

  והתברכו בזרעך כל גויי הארץ
   בקליאברהםעקב אשר שמע 

  
  ו"כבראשית . 11
ַוַּיְעֵּתק ִמָּׁשם ַוַּיְחּפֹר ְּבֵאר ַאֶחֶרת ְולֹא ָרבּו ָעֶליָה ַוִּיְקָרא ְׁשָמּה ) כב(

ַוַּיַעל ) כג:(יב ְיהָֹוה ָלנּו ּוָפִרינּו ָבָאֶרץְרחֹבֹות ַוּיֹאֶמר ִּכי ַעָּתה ִהְרִח 
ַוֵּיָרא ֵאָליו ְיהָֹוה ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַוּיֹאֶמר ָאנִֹכי ) כד:(ִמָּׁשם ְּבֵאר ָׁשַבע

ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ָאִביָך ַאל ִּתיָרא ִּכי ִאְּתָך ָאנִֹכי ּוֵבַרְכִּתיָך ְוִהְרֵּביִתי 
  :ם ַעְבִּדיַּבֲעבּור ַאְבָרהָ ֶאת ַזְרֲעָך 

  ג, א"בראשית ל. 21
ְוֶאְהֶיה ִעָּמְך ּוְלמֹוַלְדֶּתָך  ֶאֶרץ ֲאבֹוֶתיךָ ֶאל ַיֲעקֹב ׁשּוב ֶאל ' ַוּיֹאֶמר ה

    
   כג, א" דברים ל.31

ַוְיַצו ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ַוּיֹאֶמר ֲחַזק ֶוֱאָמץ ִּכי ַאָּתה ָּתִביא ֶאת ְּבֵני 
    ֶאְהֶיה ִעָּמְך ְוָאנִֹכי  ִנְׁשַּבְעִּתי ָלֶהםָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ֶאל 
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  "אחותי היא. "ה
  ן"הרמב. 41

ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה שהביא אשתו 
והיה לו לבטוח , הצדקת במכשול עון מפני פחדו פן יהרגוהו

להים -כי יש בא, בשם שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו
  .כח לעזור ולהציל

  יב, ב"יק "רד. 51
כי אמר שמא יגרום , ל שהבטיחהו-ולא סמך על הבטחת הא

וכן ראוי לכל צדיק , ל-וכן פחד יעקב אחרי הבטחת הא, החטא
שלא יסמוך במקום סכנה על הנס וישמור עצמו בכל תחבולה 

וכן ', אשרי אדם מפחד תמיד': ועל זה אמר שלמה, אשר יוכל
  ...ל שאין ראוי לסמוך על הנס"אמרו רבותינו ז

  יב, ב"יבראשית . 61
  ְוָחְיָתה ַנְפִׁשי ִּבְגָלֵלךִייַטב ִלי ַבֲעבּוֵרְך ִאְמִרי ָנא ֲאחִֹתי ָאְּת ְלַמַען 

  י "רש. 17
  , "יתנו לי מתנות"

  ב"יבראשית . 18
ַוְיִהי לֹו צֹאן ּוָבָקר ַוֲחמִֹרים  ֵהיִטיב ַּבֲעבּוָרּהּוְלַאְבָרם ) ז"ט(

  .נֹת ּוְגַמִּליםַוֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹת ַוֲאתֹ
  ג"כ-ב"כ, ד"יבראשית . 19

ל ֶעְליֹון קֵֹנה -אֵ ' ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל ֶמֶלְך ְסדֹם ֲהִרימִֹתי ָיִדי ֶאל ה
ִאם ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹוְך ַנַעל ְוִאם ֶאַּקח ִמָּכל ֲאֶׁשר ָלְך . ָׁשַמִים ָוָאֶרץ

  ְולֹא תֹאַמר ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת ַאְבָרם
  'כת בראשי. 20

ַוִּיַּסע ִמָּׁשם ַאְבָרָהם ַאְרָצה ַהֶּנֶגב ַוֵּיֶׁשב ֵּבין ָקֵדׁש ּוֵבין ׁשּור ַוָּיָגר ) א( 
 :ִּבְגָרר

ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו ֲאחִֹתי ִהוא ַוִּיְׁשַלח ֲאִביֶמֶלְך ) ב(
 :ֶמֶלְך ְּגָרר ַוִּיַּקח ֶאת ָׂשָרה

ִביֶמֶלְך ַּבֲחלֹום ַהָּלְיָלה ַוּיֹאֶמר לֹו ִהְּנָך ֵמת ַעל ַוָּיבֹא ֱאלִֹהים ֶאל אֲ ) ג(
ַוֲאִביֶמֶלְך לֹא ָקַרב ֵאֶליָה ) ד:(ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָלַקְחָּת ְוִהוא ְּבֻעַלת ָּבַעל

ֲהלֹא הּוא ָאַמר ִלי ֲאחִֹתי ) ה:(ַוּיֹאַמר ֲאדָֹני ֲהגֹוי ַּגם ַצִּדיק ַּתֲהרֹג
ָאִחי הּוא ְּבָתם ְלָבִבי ּוְבִנְקיֹן ַּכַּפי ָעִׂשיִתי ִהוא ְוִהיא ַגם ִהוא ָאְמָרה 

ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָהֱאלִֹהים ַּבֲחלֹם ַּגם ָאנִֹכי ָיַדְעִּתי ִּכי ְבָתם ) ו:(זֹאת
ְלָבְבָך ָעִׂשיָת ּזֹאת ָוֶאְחׂשְך ַּגם ָאנִֹכי אֹוְתָך ֵמֲחטֹו ִלי ַעל ֵּכן לֹא 

ה ָהֵׁשב ֵאֶׁשת ָהִאיׁש ִּכי ָנִביא הּוא ְוַעָּת ) ז:(ְנַתִּתיָך ִלְנּגַֹע ֵאֶליָה 
ְוִיְתַּפֵּלל ַּבַעְדָך ֶוְחֵיה ְוִאם ֵאיְנָך ֵמִׁשיב ַּדע ִּכי מֹות ָּתמּות ַאָּתה ְוָכל 

ַוַּיְׁשֵּכם ֲאִביֶמֶלְך ַּבּבֶֹקר ַוִּיְקָרא ְלָכל ֲעָבָדיו ַוְיַדֵּבר ֶאת ) ח:(ֲאֶׁשר ָלְך 
ַוִּיְקָרא ) ט:(ְזֵניֶהם ַוִּייְראּו ָהֲאָנִׁשים ְמאֹדָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבָא

ֲאִביֶמֶלְך ְלַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר לֹו ֶמה ָעִׂשיָת ָּלנּו ּוֶמה ָחָטאִתי ָלְך ִּכי 
ֵהֵבאָת ָעַלי ְוַעל ַמְמַלְכִּתי ֲחָטָאה ְגדָֹלה ַמֲעִׂשים ֲאֶׁשר לֹא ֵיָעׂשּו 

ְך ֶאל ַאְבָרָהם ָמה ָרִאיָת ִּכי ָעִׂשיָת ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמלֶ ) י:(ָעִׂשיָת ִעָּמִדי
ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ִּכי ָאַמְרִּתי ַרק ֵאין ִיְרַאת ) יא:(ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה

ְוַגם ָאְמָנה ֲאחִֹתי ) יב:(ֱאלִֹהים ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ַוֲהָרגּוִני ַעל ְּדַבר ִאְׁשִּתי
ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ) יג(:י ְלִאָּׁשהַבת ָאִבי ִהוא ַאְך לֹא ַבת ִאִּמי ַוְּתִהי לִ 

ִהְתעּו אִֹתי ֱאלִֹהים ִמֵּבית ָאִבי ָואַֹמר ָלּה ֶזה ַחְסֵּדְך ֲאֶׁשר ַּתֲעִׂשי 
  :ִעָּמִדי ֶאל ָּכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָנבֹוא ָׁשָּמה ִאְמִרי ִלי ָאִחי הּוא

ֵּתן ְלַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ֲאִביֶמֶלְך צֹאן ּוָבָקר ַוֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹת ַוּיִ ) יד( 
ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ִהֵּנה ַאְרִצי ְלָפֶניָך ) טו:(ַוָּיֶׁשב לֹו ֵאת ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו

ּוְלָׂשָרה ָאַמר ִהֵּנה ָנַתִּתי ֶאֶלף ֶּכֶסף ְלָאִחיְך ) טז: (ַּבּטֹוב ְּבֵעיֶניָך ֵׁשב
  :ל ְונָֹכַחתִהֵּנה הּוא ָלְך ְּכסּות ֵעיַנִים ְלכֹל ֲאֶׁשר ִאָּתְך ְוֶאת ּכֹ
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 אבימלך לכבודה כדי לפייסה הנה עשיתי לך -ולשרה אמר ) טז(
כבוד זה נתתי ממון לאחיך שאמרת עליו אחי הוא הנה הממון 

 :והכבוד הזה לך כסות עינים

 יכסו עיניהם שלא יקילוך שאלו השיבותיך -לכל אשר אתך 
עכשיו ר שנתעלל בה החזירה ריקנית יש להם לומר לאח

יודעים יהיו שעל כרחי  שהוצרכתי לבזבז ממון ולפייסך
  :י נס"השיבותיך וע
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ַוִּיְׁשֲאלּו ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ְלִאְׁשּתֹו ַוּיֹאֶמר ֲאחִֹתי ִהוא ִּכי ָיֵרא ) ז(

י טֹוַבת ַמְרֶאה ֵלאמֹר ִאְׁשִּתי ֶּפן ַיַהְרֻגִני ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ַעל ִרְבָקה ִּכ 
ַוְיִהי ִּכי ָאְרכּו לֹו ָׁשם ַהָּיִמים ַוַּיְׁשֵקף ֲאִביֶמֶלְך ֶמֶלְך ) ח:(ִהוא

ְּפִלְׁשִּתים ְּבַעד ַהַחּלֹון ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ִיְצָחק ְמַצֵחק ֵאת ִרְבָקה 
ִהוא ַוִּיְקָרא ֲאִביֶמֶלְך ְלִיְצָחק ַוּיֹאֶמר ַאְך ִהֵּנה ִאְׁשְּתָך ) ט:(ִאְׁשּתֹו

ְוֵאיְך ָאַמְרָּת ֲאחִֹתי ִהוא ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִיְצָחק ִּכי ָאַמְרִּתי ֶּפן ָאמּות 
ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ַמה ּזֹאת ָעִׂשיָת ָּלנּו ִּכְמַעט ָׁשַכב ַאַחד ) י:(ָעֶליהָ 

  :ָהָעם ֶאת ִאְׁשֶּתָך ְוֵהֵבאָת ָעֵלינּו ָאָׁשם
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 ַוּיֹאֶמר ֶאל ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו  ִהְקִריב ָלבֹוא ִמְצָרְיָמהַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר) יא(

ְוָהָיה ִּכי ִיְראּו אָֹתְך ) יב:(ִהֵּנה ָנא ָיַדְעִּתי ִּכי ִאָּׁשה ְיַפת ַמְרֶאה ָאְּת 
ִאְמִרי ָנא ) יג:(ַהִּמְצִרים ְוָאְמרּו ִאְׁשּתֹו זֹאת ְוָהְרגּו אִֹתי ְואָֹתְך ְיַחּיּו

 :ן ִייַטב ִלי ַבֲעבּוֵרְך ְוָחְיָתה ַנְפִׁשי ִּבְגָלֵלְך  ְלַמעַ ֲאחִֹתי ָאְּת 

ַוְיִהי ְּכבֹוא ַאְבָרם ִמְצָרְיָמה ַוִּיְראּו ַהִּמְצִרים ֶאת ָהִאָּׁשה ִּכי ָיָפה ) יד(
ּה ָׂשֵרי ַפְרעֹה ַוְיַהֲללּו אָֹתּה ֶאל ַּפְרעֹה ַוִּיְראּו אָֹת ) טו:(ִהוא ְמאֹד

ּוְלַאְבָרם ֵהיִטיב ַּבֲעבּוָרּה ַוְיִהי לֹו ) טז:(ַוֻּתַּקח ָהִאָּׁשה ֵּבית ַּפְרעֹה
ַוְיַנַּגע ) יז:(צֹאן ּוָבָקר ַוֲחמִֹרים ַוֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹת ַוֲאתֹנֹת ּוְגַמִּלים

ים ְוֶאת ֵּביתֹו ַעל ְּדַבר ָׂשַרי ֵאֶׁשת ְיהָֹוה ֶאת ַּפְרעֹה ְנָגִעים ְּגדֹלִ 
  :ַאְבָרם

  
  התמודדות מוסרית. ו
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ַוִּיְקָרא ַפְרעֹה ְלַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ַמה ּזֹאת ָעִׂשיָת ִּלי ָלָּמה לֹא ) יח(

ָלָמה ָאַמְרָּת ֲאחִֹתי ִהוא ָוֶאַּקח אָֹתּה ) יט:(ִהַּגְדָּת ִּלי ִּכי ִאְׁשְּתָך ִהוא
ַוְיַצו ָעָליו ַּפְרעֹה ֲאָנִׁשים ) כ:(ִהֵּנה ִאְׁשְּתָך ַקח ָוֵלךְ ִלי ְלִאָּׁשה ְוַעָּתה 

  :ַוְיַׁשְּלחּו אֹתֹו ְוֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו

 א "בראשית כ. 25
 ַעל אֹדֹות ְּבֵאר ַהַּמִים ֲאֶׁשר ָּגְזלּו ְוהֹוִכַח ַאְבָרָהם ֶאת ֲאִביֶמֶלְך ) כה(

  : ֲאִביֶמֶלְך ַעְבֵדי
  ו"בראשית כ. 26

ַוְיַצו ֲאִביֶמֶלְך ֶאת ָּכל ָהָעם ֵלאמֹר ַהּנֵֹגַע ָּבִאיׁש ַהֶּזה ּוְבִאְׁשּתֹו ) יא(
 :מֹות יּוָמת

ַוִּיְזַרע ִיְצָחק ָּבָאֶרץ ַהִהוא ַוִּיְמָצא ַּבָּׁשָנה ַהִהוא ֵמָאה ְׁשָעִרים ) יב(
יׁש ַוֵּיֶלְך ָהלֹוְך ְוָגֵדל ַעד ִּכי ָגַדל ַוִּיְגַּדל ָהִא ) יג:(ַוְיָבֲרֵכהּו ְיהָֹוה

ַוְיַקְנאּו ַוְיִהי לֹו ִמְקֵנה צֹאן ּוִמְקֵנה ָבָקר ַוֲעֻבָּדה ַרָּבה ) יד:(ְמאֹד
ְוָכל ַהְּבֵארֹת ֲאֶׁשר ָחְפרּו ַעְבֵדי ָאִביו ִּביֵמי ) טו:(אֹתֹו ְּפִלְׁשִּתים

 :אּום ָעָפרַאְבָרָהם ָאִביו ִסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים ַוְיַמְל 
ֵלְך ֵמִעָּמנּו ִּכי ָעַצְמָּת ִמֶּמּנּו ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ֶאל ִיְצָחק ) טז(

  :ַוִּיַחן ְּבַנַחל ְּגָרר ַוֵּיֶׁשב ָׁשםַוֵּיֶלְך ִמָּׁשם ִיְצָחק ) יז(:ְמאֹד
  
  ריב בין רועים. ז
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ִים ֲאֶׁשר ָחְפרּו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ַוָּיָׁשב ִיְצָחק ַוַּיְחּפֹר ֶאת ְּבֵארֹת ַהַּמ ) יח(

ָאִביו ַוְיַסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם ַוִּיְקָרא ָלֶהן ֵׁשמֹות 
ַוַּיְחְּפרּו ַעְבֵדי ִיְצָחק ַּבָּנַחל ) יט:(ַּכֵּׁשמֹת ֲאֶׁשר ָקָרא ָלֶהן ָאִביו

  רֵֹעי ְגָרר ִעם רֵֹעי ִיְצָחקַוָּיִריבּו) כ:(ַוִּיְמְצאּו ָׁשם ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים
) כא:(ֵלאמֹר ָלנּו ַהָּמִים ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהְּבֵאר ֵעֶׂשק ִּכי ִהְתַעְּׂשקּו ִעּמֹו
) כב:(ַוַּיְחְּפרּו ְּבֵאר ַאֶחֶרת ַוָּיִריבּו ַּגם ָעֶליָה ַוִּיְקָרא ְׁשָמּה ִׂשְטָנה

 ָרבּו ָעֶליָה ַוִּיְקָרא ְׁשָמּה  ַוַּיְחּפֹר ְּבֵאר ַאֶחֶרת ְולֹאַוַּיְעֵּתק ִמָּׁשם
ַוַּיַעל ) כג:(ְרחֹבֹות ַוּיֹאֶמר ִּכי ַעָּתה ִהְרִחיב ְיהָֹוה ָלנּו ּוָפִרינּו ָבָאֶרץ

    :ִמָּׁשם ְּבֵאר ָׁשַבע
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  ַוְיִהי ִריב ֵּבין רֵֹעי ִמְקֵנה ַאְבָרם ּוֵבין רֵֹעי ִמְקֵנה לֹוט
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 ְלָפֶניָך ִהָּפֶרד ָנא ֵמָעָלי ִאם ַהְּׂשמֹאל ְוֵאיִמָנה ָכל ָהָאֶרץ ֲהלֹא) ט(

    ְוִאם ַהָּיִמין ְוַאְׂשְמִאיָלה
...  ַוַּיְרא ֶאת ָּכל ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן ִּכי ֻכָּלּה ַמְׁשֶקהַוִּיָּׂשא לֹוט ֶאת ֵעיָניו) י(
  .  ַוִּיְבַחר לֹו לֹוט ֵאת ָּכל ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן) א"י(

  
  הסכם עם אבימלך. ח
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ַוְיִהי ָּבֵעת ַהִהוא ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ּוִפיכֹל ַׂשר ְצָבאֹו ֶאל ַאְבָרָהם ) כב(
ְוַעָּתה ִהָּׁשְבָעה ִּלי ) כג:(ֵלאמֹר ֱאלִֹהים ִעְּמָך ְּבכֹל ֲאֶׁשר ַאָּתה עֶֹׂשה

ּוְלִניִני ּוְלֶנְכִּדי ַּכֶחֶסד ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ֵבאלִֹהים ֵהָּנה ִאם ִּתְׁשקֹר ִלי 
ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ) כד:(ִעְּמָך ַּתֲעֶׂשה ִעָּמִדי ְוִעם ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַּגְרָּתה ָּבּה

ְוהֹוִכַח ַאְבָרָהם ֶאת ֲאִביֶמֶלְך ַעל אֹדֹות ְּבֵאר ) כה:(ָאנִֹכי ִאָּׁשֵבעַ 
 :ֶלךְ ַהַּמִים ֲאֶׁשר ָּגְזלּו ַעְבֵדי ֲאִביֶמ 

ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך לֹא ָיַדְעִּתי ִמי ָעָׂשה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ְוַגם ַאָּתה ) כו(
  :לֹא ִהַּגְדָּת ִּלי ְוַגם ָאנִֹכי לֹא ָׁשַמְעִּתי ִּבְלִּתי ַהּיֹום

ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם צֹאן ּוָבָקר ַוִּיֵּתן ַלֲאִביֶמֶלְך ַוִּיְכְרתּו ְׁשֵניֶהם ) כז(
) כט:(ַוַּיֵּצב ַאְבָרָהם ֶאת ֶׁשַבע ִּכְבׂשת ַהּצֹאן ְלַבְּדֶהן) כח:(ְּבִרית

ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ֶאל ַאְבָרָהם ָמה ֵהָּנה ֶׁשַבע ְּכָבׂשת ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר 
ַוּיֹאֶמר ִּכי ֶאת ֶׁשַבע ְּכָבׂשת ִּתַּקח ִמָּיִדי ַּבֲעבּור ) ל:(ִהַּצְבָּת ְלַבָּדָנה

  : ִּכי ָחַפְרִּתי ֶאת ַהְּבֵאר ַהּזֹאתִּתְהֶיה ִּלי ְלֵעָדה

ַעל ֵּכן ָקָרא ַלָּמקֹום ַההּוא ְּבֵאר ָׁשַבע ִּכי ָׁשם ִנְׁשְּבעּו ) לא(
ַוִּיְכְרתּו ְבִרית ִּבְבֵאר ָׁשַבע ַוָּיָקם ֲאִביֶמֶלְך ּוִפיכֹל ַׂשר ) לב:(ְׁשֵניֶהם

 ֵאֶׁשל ִּבְבֵאר ָׁשַבע ַוִּיְקָרא ַוִּיַּטע) לג:(ְצָבאֹו ַוָּיֻׁשבּו ֶאל ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים
ַוָּיָגר ַאְבָרָהם ְּבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ָיִמים ) לד:(ָׁשם ְּבֵׁשם ְיהָֹוה ֵאל עֹוָלם

  :ַרִּבים
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ַוֵּיָרא ֵאָליו ְיהָֹוה ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַוּיֹאֶמר ָאנִֹכי ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ) כד(
 ִּתיָרא ִּכי ִאְּתָך ָאנִֹכי ּוֵבַרְכִּתיָך ְוִהְרֵּביִתי ֶאת ַזְרֲעָך ַּבֲעבּור ָאִביָך ַאל

ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא ְּבֵׁשם ְיהָֹוה ַוֶּיט ָׁשם ) כה:(ַאְבָרָהם ַעְבִּדי
 :ָאֳהלֹו ַוִּיְכרּו ָׁשם ַעְבֵדי ִיְצָחק ְּבֵאר

ר ַוֲאֻחַּזת ֵמֵרֵעהּו ּוִפיכֹל ַׂשר ַוֲאִביֶמֶלְך ָהַלְך ֵאָליו ִמְּגרָ ) כו(
ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִיְצָחק ַמּדּוַע ָּבאֶתם ֵאָלי ְוַאֶּתם ְׂשֵנאֶתם ) כז:(ְצָבאֹו

ַוּיֹאְמרּו ָראֹו ָרִאינּו ִּכי ָהָיה ְיהָֹוה ) כח:(אִֹתי ַוְּתַׁשְּלחּוִני ֵמִאְּתֶכם
יֵנינּו ּוֵביֶנָך ְוִנְכְרָתה ְבִרית ִעָּמְך ַוּנֹאֶמר ְּתִהי ָנא ָאָלה ֵּבינֹוֵתינּו ּבֵ 

ִאם ַּתֲעֵׂשה ִעָּמנּו ָרָעה ַּכֲאֶׁשר לֹא ְנַגֲענּוָך ְוַכֲאֶׁשר ָעִׂשינּו ) כט:(ִעָּמְך 
 :ִעְּמָך ַרק טֹוב ַוְּנַׁשֵּלֲחָך ְּבָׁשלֹום ַאָּתה ַעָּתה ְּברּוְך ְיהָֹוה

ַוַּיְׁשִּכימּו ַבּבֶֹקר ַוִּיָּׁשְבעּו ) לא:(ַוַּיַעׂש ָלֶהם ִמְׁשֶּתה ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו) ל(
ַוְיִהי ַּבּיֹום ) לב:(ִאיׁש ְלָאִחיו ַוְיַׁשְּלֵחם ִיְצָחק ַוֵּיְלכּו ֵמִאּתֹו ְּבָׁשלֹום

ַההּוא ַוָּיבֹאּו ַעְבֵדי ִיְצָחק ַוַּיִּגדּו לֹו ַעל אֹדֹות ַהְּבֵאר ֲאֶׁשר ָחָפרּו 
ַוִּיְקָרא אָֹתּה ִׁשְבָעה ַעל ֵּכן ֵׁשם ָהִעיר ) לג:(ַוּיֹאְמרּו לֹו ָמָצאנּו ָמִים
  :ְּבֵאר ֶׁשַבע ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה

  בראשית רבה נד ד. 32
ויאמר אבימלך ... ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך'

אתה נתת שבע : ה"אמר לו הקב', לאברהם מה הנה שבע כבשות
; תדורו' חייך שאני משהה בשמחת בניך ז, כבשות בלי רצוני

כבשות בלי רצוני חייך כנגד כן הורגים מבניך ' אתה נתת לו ז
; בניו' ושאול וג, ושמשון, ופנחס, חפני, שבעה צדיקים ואלו הן

' כנגד כן בניו מחריבין מבניך ז, כבשות בלי רצוני' אתה נתת לו ז
ובית , ושילה, וגבעון, נוב, אוהל מועד וגלגל, משכנות ואלו הן

כבשות בלי רצוני כנגד כן ארוני '  לו זאתה נתת; עולמים תרין
    חדשים' חוזר בשדה פלשתים ז

  ן"הרמב. 33
 הוא -ויבואו עבדי יצחק ויגידו לו על אודות הבאר אשר חפרו 

כי , ויכרו שם עבדי יצחק באר) בפסוק כה(האמור בו למעלה 
וביום הברית , ובא אבימלך אליו בימים ההם, החלו לחפור אותו

וקרוב לי שהוא הבאר . ו כי מצאו מיםבלכתם ממנו בשרוה
כי , )לעיל כא ל(שכרה אברהם ונתן לו שבע כבשות לעדה 

וישב יצחק ויחפור אותו ויקרא , סתמוהו פלשתים עם האחרים
ועל כן שם העיר באר , לו גם הוא שם כשם אשר קרא לו אביו

כי שם נשבעו , שבע על שם הבאר אשר קראוהו כן האב והבן
  . שניהם

  
  ס לבן החוטאהיח. ט
  יב-ט, א"כבראשית . 34

. ַוֵּתֶרא ָׂשָרה ֶאת ֶּבן ָהָגר ַהִּמְצִרית ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלַאְבָרָהם ְמַצֵחק
ַוּתֹאֶמר ְלַאְבָרָהם ָּגֵרׁש ָהָאָמה ַהּזֹאת ְוֶאת ְּבָנּה ִּכי לֹא ִייַרׁש ֶּבן 

 ְּבֵעיֵני ַאְבָרָהם דַוֵּיַרע ַהָּדָבר ְמאֹ. ָהָאָמה ַהּזֹאת ִעם ְּבִני ִעם ִיְצָחק
לִֹהים ֶאל ַאְבָרָהם ַאל ֵיַרע ְּבֵעיֶניָך ַעל - ַוּיֹאֶמר אֱ . ַעל אֹודֹת ְּבנו

ַהַּנַער ְוַעל ֲאָמֶתָך ּכֹל ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאֶליָך ָׂשָרה ְׁשַמע ְּבקָֹלּה ִּכי 
  ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא ְלָך ָזַרע

  כח, ה"כבראשית . 35
    ו ִּכי ַצִיד ְּבִפיוַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעָׂש 

  כח, ה"כי על בראשית "רש. 36
 כתרגומו בפיו של יצחק ומדרשו בפיו של עשו שהיה צד -בפיו 

  אותו ומרמהו בדבריו
  לה-לד, ו"כבראשית . 37

ַוְיִהי ֵעָׂשו ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַוִּיַּקח ִאָּׁשה ֶאת ְיהּוִדית ַּבת ְּבֵאִרי ַהִחִּתי 
ַוִּתְהֶייָן מַֹרת רּוַח ְלִיְצָחק ּוְלִרְבָקה.  ַּבת ֵאילֹן ַהִחִּתיְוֶאת ָּבְׂשַמת

    
  ד-א, ז"כבראשית . 37

ַוְיִהי ִּכי ָזֵקן ִיְצָחק ַוִּתְכֶהיָן ֵעיָניו ֵמְראֹת ַוִּיְקָרא ֶאת ֵעָׂשו ְּבנֹו ַהָּגדֹל 
 ָזַקְנִּתי לֹא ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָנא. ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְּבִני ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנִני

ְוַעָּתה ָׂשא ָנא ֵכֶליָך ֶּתְלְיָך ְוַקְׁשֶּתָך ְוֵצא ַהָּׂשֶדה . ָיַדְעִּתי יֹום מֹוִתי
ַוֲעֵׂשה ִלי ַמְטַעִּמים ַּכֲאֶׁשר ָאַהְבִּתי ְוָהִביָאה ִּלי . ְוצּוָדה ִּלי ָצִיד

  ְואֵֹכָלה ַּבֲעבּור ְּתָבֶרְכָך ַנְפִׁשי ְּבֶטֶרם ָאמּות
  ח"כ, ה"דול על כדרש הגמ. 38

 וכי לא היה אבינו יצחק יודע במעשה –ויאהב יצחק את עשו 
' אשנא' הלא משנאיך ה'והכתוב אומר , עשו שהן כעורין

אלא היה אוהבו בפניו ? ומפני מה אהבו, )כא, ט"תהילים קל(
אם כשהוא אוהבו , שהרי קל וחומר, בלבד כדי לקרבו ולמשכו

ואמרו ! ו על אחת כמה וכמהִאלו שנאו וריחק, מעשיו מקולקלין
לכך נאמר , רבותינו לעולם תהיה ימין מקרבת ושמאל דוחה

    'ויאהב יצחק את עשו'
  ט-ח, ח"כבראשית . 39

ַוֵּיֶלְך ֵעָׂשו ֶאל . ַוַּיְרא ֵעָׂשו ִּכי ָרעֹות ְּבנֹות ְּכָנַען ְּבֵעיֵני ִיְצָחק ָאִביו
אל ֶּבן ַאְבָרָהם ֲאחֹות ְנָביֹות ִיְׁשָמֵעאל ַוִּיַּקח ֶאת ָמֲחַלת ַּבת ִיְׁשָמעֵ 

  ַעל ָנָׁשיו לֹו ְלִאָּׁשה
  מא, ז"כבראשית . 40

  ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ְּבִלּבֹו ִיְקְרבּו ְיֵמי ֵאֶבל ָאִבי ְוַאַהְרָגה ֶאת ַיֲעקֹב ָאִחי


