ישראל הצעיר דמ"ש

פרקי האבות – עיונים בספר בראשית

שנת עג לחמ"י

(לד-כב:שבע )בראשית כא-ברית ושבועה בבאר
Treaty or Oath? (Gen. 21:22-34)
:ֹשה
ֽ ׂ ֶ ר־א ָּ ֖תה ע
ַ מר ֱאל ִ ֹ֣הים ִﬠ ְּמ ֔ ָך ְּב ֥ ֹכל ֲא ׁ ֶש
ֹ ֑ ל־א ְב ָר ָה֖ם ֵלא
ַ  ַ ׂשר־צְ ָב ֔אוֹ ֶאאמר ֲא ִב ֶ֗ימ ֶל ְך ו ִּפי ֹכל
ֶ  ָּב ֵﬠ֣ת ַה ִ֔הוא וַ ֹ֣יּ)כב( וַ ֽיְ ִהי
ם־ה ָא ֶ֖רץ
ָ שה ִﬠ ָּמ ִ ֔די וְ ִﬠ
֣ ׂ ֶ ך ַּת ֲﬠ ָ ֤יתי ִﬠ ְּמ
ִ ר־ﬠ ִ ׂש
ָ קר ִ֔לי ו ְּלנִ ינִ ֖י ו ְּלנֶ ְכדִּ ֑ י ַּכ ֶ֜ח ֶסד ֲא ׁ ֶש
ֹ ֣ ם־ת ׁ ְש
ִּ ם ֵ֔ה ָּנה ִא )כג( וְ ַﬠ ָּ֗תה ִה ׁ ּ ֨ ָש ְב ָﬠה ִּל֤י ֵבֽאל ִֹהי
֥ ִ ְ )כה( ו:ֽﬠ ר ַא ְב ָר ָ֔הם ָאנ ִֹכ֖י ִא ׁ ּ ָש ֵב אמ
ֶ  )כד( וַ ֹ֙יּ:ר־ג ְר ָּתה ָּב ּֽה
 ְּב ֵ ֣אר ַה ַּ֔מיִ ם ֲא ׁ ֶש֥ר ָ ּגזְ ֖ל ּות־א ִב ֶימ ֶ֑ל ְך ַﬠל־אֹדוֹת
ֲ ח ַא ְב ָר ָה֖ם ֶא הוֹכ
֥ ּ ַ ֲא ׁ ֶש
ֽ ֶ ַﬠ ְב ֵ ֥די ֲא ִב
ֹא־ה ַ ּ֣ג ְד ָּת ִּ֗לי וְ גַ ֧ם ָאנ ִ ֹ֛כי ֥ל ֹא ׁ ָש ַ ֖מ ְﬠ ִּתי
ִ ם־א ָּ֞תה ל
ַ ַת־הדָּ ָב֣ר ַהזֶּ ֑ה וְ ג
ַ אמר ֲא ִב ֶ֔ימ ֶל ְך ֣ל ֹא יָ ַ ֔ד ְﬠ ִּתי ִ ֥מי ָﬠ ָ ׂש֖ה ֶא
ֶ  )כו( וַ ֹ֣יּ:ימ ֶל ְך
ת־ש ַבע ִּכ ְב ֥שׂ ֹת ַה ֹ֖ ּצאן
֛ ֶ ׁ  )כח( וַ יַּ ֵּצ֣ב ַא ְב ָר ָ֗הם ֶא:יה֖ם ְּב ִ ֽרית
ֶ ֵם ֹ֣צאן ו ָּב ָ ֔קר וַ יִּ ֵּ ֖תן ַל ֲא ִב ֶימ ֶ֑ל ְך וַ יִּ ְכ ְר ֥ת ּו ׁ ְשנ  )כז( וַ יִּ ַ ּ ֤קח ַא ְב ָר ָה:ִּב ְל ִּ ֥תי ַהיּֽ וֹם
ַ אמר ֲא ִב ֶימ ֶ֖ל ְך ֶא
ֶ  )כט( וַ ֹ֥יּ:ְל ַבדְּ ֶהֽן
ת־ש ַ֣בע
ֶ ׁ אמר ִ֚ ּכי ֶא
ֶ  )ל( וַ ֹ֕יּ: ָה ֵ ֔א ֶּלה ֲא ׁ ֶש֥ר ִה ַּצ ְ֖ב ָּת ְל ַבדָּ ֽ נָ הל־א ְב ָר ָה֑ם ָ ֣מה ֵ֗ה ָּנה ׁ ֶש ַ֤בע ְּכ ָבשׂ ֹת
ֵּ֗  )לא( ַﬠ:ת־ה ְּב ֵ ֥אר ַה ֹֽזּאת
ַ ה־לי ְל ֵﬠ ָ ֔דה ִּ ֥כי ָח ַפ ְ֖ר ִּתי ֶא
֣ ִּ ֶר ִּ ֽת ְהי ְּכ ָב ֔שׂ ֹת ִּת ַ ּ ֖קח ִמיָּ ִ ֑די ַּב ֲﬠב ּו
ל־כן ָק ָ ֛רא ַל ָּמ ֥קוֹם ַה ֖הוּא ְּב ֵ ֣אר ׁ ָש ַ֑בע ִּ ֛כי
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ֶ ֵשם נִ ׁ ְש ְּב ֖ﬠ ּו ׁ ְשנ
ָׁ֥
 )לג( וַ יִּ ּ ַ ֥טע:ל־א ֶרץ ּ ְפ ִל ׁ ְש ִּ ֽתים
֥ ֶ  ַ ׂשר־צְ ָב ֔אוֹ וַ יָּ ׁ ֻ ֖שב ּו ֶא )לב( וַ יִּ ְכ ְר ֥ת ּו ְב ִ ֖רית ִּב ְב ֵ ֣אר ׁ ָש ַ֑בע וַ יָּ ֣ ָקם ֲא ִב ֶ֗ימ ֶל ְך ו ִּפי ֹכל:יהֽם
ָ שם ֖ה' ֵ ֥אל
֥ ֵ ׁ א־שם ְּב
ָ ֔ ׁ ֶ ֖א ׁ ֶשל ִּב ְב ֵ ֣אר ׁ ָש ַ֑בע וַ ִ֨יּ ְק ָר
: )לד( וַ יָּ ֧גָ ר ַא ְב ָר ָה֛ם ְּב ֶ ֥א ֶרץ ּ ְפ ִל ׁ ְש ִּ ֖תים יָ ִ ֥מים ַר ִּ ֽבים:עוֹלֽם
22 And it came to pass at that time, that Abimelech and Phicol the captain of his host spoke
unto Abraham, saying: ʹGod is with thee in all that thou doest. 23 Now therefore swear unto
me here by God that thou wilt not deal falsely with me, nor with my son, nor with my sonʹs
son; but according to the kindness that I have done unto thee, thou shalt do unto me, and to
the land wherein thou hast sojourned.ʹ 24 And Abraham said: ʹI will swear.ʹ 25 And
Abraham reproved Abimelech because of the well of water, which Abimelechʹs servants
had violently taken away. 26 And Abimelech said: ʹI know not who hath done this thing;
neither didst thou tell me, neither yet heard I of it, but to‐day.ʹ 27 And Abraham took sheep
and oxen, and gave them unto Abimelech; and they two made a covenant. 28 And Abraham
set seven ewe‐lambs of the flock by themselves. 29 And Abimelech said unto Abraham:
ʹWhat mean these seven ewe‐lambs which thou hast set by themselves?ʹ 30 And he said:
ʹVerily, these seven ewe‐lambs shalt thou take of my hand, that it may be a witness unto me,
that I have digged this well.ʹ 31 Wherefore that place was called Beer‐sheba; because there
they swore both of them. 32 So they made a covenant at Beer‐sheba; and Abimelech rose up,
and Phicol the captain of his host, and they returned into the land of the Philistines. 33 And
Abraham planted a tamarisk‐tree in Beer‐sheba, and called there on the name of the LORD,
the Everlasting God. 34 And Abraham sojourned in the land of the Philistines many days.
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מבנה העלילה
a) Arriving in BeerSheva, requesting an oath

ֹשה:
ר־א ָּ ֖תה ע ֶ ׂ ֽ
מר ֱאל ִ ֹ֣הים ִﬠ ְּמ ֔ ָך ְּב ֥ ֹכל ֲא ׁ ֶש ַ
ל־א ְב ָר ָה֖ם ֵלא ֑ ֹ
אמר ֲא ִב ֶ֗ימ ֶל ְך ו ִּפי ֹכלׂ ַ שר־צְ ָב ֔אוֹ ֶא ַ
)כב( וַ ֽיְ ִהיָּ ב ֵﬠ֣ת ַה ִ֔הוא וַ ֹ֣יּ ֶ
שה ִﬠ ָּמ ִ ֔די וְ ִﬠם־
֤יתי ִﬠ ְּמ ָ ך ַּת ֲﬠ ֶ ׂ ֣
ר־ﬠ ִ ׂש ִ
קר ִ֔לי ו ְּלנִ ינִ ֖י ו ְּלנֶ ְכדִּ ֑ י ַּכ ֶ֜ח ֶסד ֲא ׁ ֶש ָ
ם־ת ׁ ְש ֣ ֹ
)כג( וְ ַﬠ ָּ֗תה ִה ׁ ּ ֨ ָש ְב ָﬠה ִּל֤י ֵבֽאל ִֹהי ם ֵ֔ה ָּנה ִא ִּ
ר־ג ְר ָּתה ָּב ּֽה:
ָה ָא ֶ֖רץ ֲא ׁ ֶש ַ ּ ֥
b) Avraham commits to an oath

אמ ר ַא ְב ָר ָ֔הם ָאנ ִֹכ֖י ִא ׁ ּ ָש ֵב ֽﬠ:
)כד( וַ ֹ֙יּ ֶ
c) The terms of the agreement

אמר
ימ ֶל ְך) :כו( וַ ֹ֣יּ ֶ
ת־א ִב ֶימ ֶ֑ל ְך ַﬠל־אֹדוֹתְּ ב ֵ ֣אר ַה ַּ֔מיִ ם ֲא ׁ ֶש֥ר ָ ּגזְ ֖ל ּו ַﬠ ְב ֵ ֥די ֲא ִב ֶ ֽ
הוֹכ ח ַא ְב ָר ָה֖ם ֶא ֲ
)כה( וְ ִ ֥
ת־הדָּ ָב֣ר ַהזֶּ ֑ה וְ גַ ַ
ֲא ִב ֶ֔ימ ֶל ְך ֣ל ֹא יָ ַ ֔ד ְﬠ ִּתי ִ ֥מי ָﬠ ָ ׂש֖ה ֶא ַ
ֹא־ה ַ ּ֣ג ְד ָּת ִּ֗לי וְ גַ ֧ם ָאנ ִ ֹ֛כי ֥ל ֹא ׁ ָש ַ ֖מ ְﬠ ִּתי
ם־א ָּ֞תה ל ִ
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יה֖ם ְּב ִ ֽרית:
ִּב ְל ִּ ֥תי ַהיּֽ וֹם) :כז( וַ יִּ ַ ּ ֤קח ַא ְב ָר ָה ם ֹ֣צאן ו ָּב ָ ֔קר וַ יִּ ֵּ ֖תן ַל ֲא ִב ֶימ ֶ֑ל ְך וַ יִּ ְכ ְר ֥ת ּו ׁ ְשנֵ ֶ
c) The procedural stage of the agreement

ת־ש ַבע ְּכ ָב ֔שׂ ֹת ִּת ַ ּ ֖קח ִמיָּ ִ ֑די ַּב ֲﬠב ּו ר
אמר ִ֚ ּכי ֶא ׁ ֶ ֣
ׁ ֶש ַ֤בע ְּכ ָבשׂ ֹתָ ה ֵ ֔א ֶּלה ֲא ׁ ֶש֥ר ִה ַּצ ְ֖ב ָּת ְל ַבדָּ ֽ נָ ה) :ל( וַ ֹ֕יּ ֶ
ת־ה ְּב ֵ ֥אר ַה ֹֽזּאת:
ה־לי ְל ֵﬠ ָ ֔דה ִּ ֥כי ָח ַפ ְ֖ר ִּתי ֶא ַ
ִּ ֽת ְהיֶ ִּ ֣
b) The procedural stage of the agreement

יהֽם:
שם נִ ׁ ְש ְּב ֖ﬠ ּו ׁ ְשנֵ ֶ
ל־כן ָק ָ ֛רא ַל ָּמ ֥קוֹם ַה ֖הוּא ְּב ֵ ֣אר ׁ ָש ַ֑בע ִּ ֛כי ׁ ָ ֥
)לא( ַﬠ ֵּ֗
a) Leaving Beersheva, agreement in hand

ל־א ֶרץ ּ ְפ ִל ׁ ְש ִּ ֽתים:
)לב( וַ יִּ ְכ ְר ֥ת ּו ְב ִ ֖רית ִּב ְב ֵ ֣אר ׁ ָש ַ֑בע וַ יָּ ֣ ָקם ֲא ִב ֶ֗ימ ֶל ְך ו ִּפי ֹכלׂ ַ שר־צְ ָב ֔אוֹ וַ יָּ ׁ ֻ ֖שב ּו ֶא ֶ ֥
עוֹלֽם) :לד( וַ יָּ ֧גָ ר ַא ְב ָר ָה֛ם ְּב ֶ ֥א ֶרץ ּ ְפ ִל ׁ ְש ִּ ֖תים יָ ִ ֥מים ַר ִּ ֽבים:
שם ֖ה' ֵ ֥אל ָ
א־שם ְּב ׁ ֵ ֥
)לג( וַ יִּ ּ ַ ֥טע ֶ ֖א ׁ ֶשל ִּב ְב ֵ ֣אר ׁ ָש ַ֑בע וַ ִ֨יּ ְק ָר ׁ ֔ ָ
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ל־א ְב ָר ָה֑ם ָ ֣מה ֵ֗ה ָּנה
אמר ֲא ִב ֶימ ֶ֖ל ְך ֶא ַ
ת־ש ַבע ִּכ ְב ֥שׂ ֹת ַה ֹ֖ ּצאן ְל ַבדְּ ֶהֽן) :כט( וַ ֹ֥יּ ֶ
)כח( וַ יַּ ֵּצ֣ב ַא ְב ָר ָ֗הם ֶא ׁ ֶ ֛

