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 משה צפור 

ך - אשתי'המוטיב  מל    'אחותי ו

אחרת ריאה  וארבעה וק ים   שלושה סיפור
 

 

 

 משה צפור

'אשתי   :אחותי ומלך'-המוטיב 

אחרת ה  קריא  שלושה סיפורים וארבעה ו

 תקציר

יא חושפת  ים, וה ים דומ סיפור י באמצעות טבלאות של הקבלת  מובאת כאן דרך אחרת להצגת הטקסט המקרא
ים, יבחן את  ים וחוקר פרשנ יווך של  יא שהקורא בכוחות עצמו, ללא ת י המתבונן תובנות חדשות. המטרה ה ינ לע

ין מבוא והדג מר הוא מע פנה לראות מה חושבים אחרים. המא י רם  יש הטקסט עוד בט פר ההולך ונכתב. נמח מה לס
פירת  ים בח סק ים העו סיפור יצחק, רבקה ואבימלך; וכן ה ימלך;  פרעה ואב שרה ו ברהם ו פורים: א סי זאת בשלושה 

בע. השם באר ש מקור  ב יב ו ת ור רו  בא

 

 :מפתח מילות

בארות וריב; חפירת  אחותי'; אבימלך מלך גרר;-בנדויד, מקבילות במקרא; סיפורי האבות; 'אשתי

 .ים נג"ע ושל"ח; יט"ב; מקור השם באר שבעהשורש
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 מבוא
 דרכי הקריאה במקרא 

רץ לראות מה מעירים עליו פרשנים וחוקרים -ד אץיקיים הקורא הפסיבי: הוא נוטל את הפרק המקראי ומי א. 

)או חכמים אחרים(. אלה יביאו אליו   ' ירדה תורה מן השמים ועמה פירוש רש"י'המקובלים עליו, בבחינת  

 את השאלות והקשיים. 

מתחיל בקריאה יסודית בטקסט, מבחין בפרטים המחייבים בירור,   הוא  מנםוהקורא האקטיבי במקרא: א ב. 

 אל הפרשנים.  ואז פונה 

זה השואף לרדת לעומקו של הטקסט ולפתור בכוחות עצמו את הטקסט ובעיותיו מתוך   הקורא החוקר: ג. 

 עיון בטקסט עצמו. 

הפילולוגית הבחינה  מן  המקרא  של  ביותר  הטוב  שהפרשן  היא  האחרון  זה  של  היסוד  הוא -הנחת  ספרותית 

אחד הוא הקונקורדנציות המקראיות לסוגיהן, המסייעות המקרא עצמו ומתוך עצמו. לצורך זה ישנם שני כלים: ה

במקראלנו לראות את שימושיה של מילה או שורש בתנ"ך. הכלי החשוב השני הוא הספר   לות  י של אבא   מקב

הספר מעמיד זה לצד זה טקסטים מקראיים מקבילים, קצרים או ארוכים, כדי לראות ניסוחים דומים    1בנדויד.

בעזרת שני כלים אלה הקורא אמור    2תף, הן בהקשר זהה והן בהקשרים שונים זה מזה.או שונים של עניין משו

להבין מילולית את הפרשה שהוא קורא, עוד בטרם יפנה לעזרה מבחוץ )פרשנים, ספרי עזר( להבנת הפרשה. 

פי, שני יפנה הקורא לספרות המחקר לבקש מידע חיצוני נוסף בתחום הלשוני, ההיסטורי, הגאוגרהרק בשלב  

 האנתרופולוגי, הריאליה והמזרח הקדום בכלל.

 הצעת דרך אחרת 

עתה רצוננו להציג כלי חדש לעזרתו של הקורא מסוג זה בצירוף פרשיות מדגימות. זהו חלק מתוך ספר ההולך  

לות ומערכת השוואות במקרא.ונכתב:     הקב

אך בהמשך העבודה נוכחנו שיש ללכת    –ביסודו הספר היה אמור להיות הרחבה והשלמות למפעלו של בנדויד  

 בדרך אחרת. 

תחילה יש לציין שישנם קטעים מקראיים רבים שלדעתנו היו ראויים גם הם להופיע בספרו של בנדויד. בספרנו 

הנזכר אנו מנסים להשלים את החסר בעינינו וגם להרחיב את המושג "מקבילות". להלן שתי דוגמאות קצרות  

  3מתוך רבות המנויות במבוא לספרנו. כל אחת בנויה בדרך אחרת.

 הינתקות מבית דויד   :אטבלה 

 2-1 שמ"ב כ
 מרד שבע בן בכרי 

 16מל"א יב 
 מרד ירבעם 

 16דה"ב י 
 מרד ירבעם 

 

 

ר 1  ַוִיְתַקע ַבשֹפָּ

ֵאל   ל ִיְשרָּ  ַוַיְרא כָּ

ַמע ַהֶמֶלְך ֲאֵלֶהם  ִכי ֹלא ׁשָּ

ר בָּ ם ֶאת ַהֶמֶלְך דָּ עָּ ִׁשבו הָּ  ַויָּ

ֵאל   ל ִיְשרָּ  ְוכָּ

ֶהם  ַמע ַהֶמֶלְך לָּ  ִכי ֹלא ׁשָּ

ם ֶאת ַהֶמֶלְך עָּ ִׁשיבו הָּ  ַויָּ

 ֵלאמֹר ֵלאמֹר ַויֹאֶמר

ִוד  נו ֵחֶלק ְבדָּ  ֵאין לָּ

נו ְבֶבן ִיַׁשי ה לָּ  ְוֹלא ַנֲחלָּ

ֵאל  יו ִיְשרָּ לָּ  ִאיׁש ְלאֹהָּ

ִוד  נו ֵחֶלק ְבדָּ  ַמה לָּ

ה ְבֶבן ִיַׁשי   ְוֹלא ַנֲחלָּ

ֵאל  ֶליָך ִיְשרָּ  ְלאֹהָּ

ִויד נו ֵחֶלק ְבדָּ  ַמה לָּ

ה ְבֶבן ִיַׁשי   ְוֹלא ַנֲחלָּ

ֵאל  ֶליָך ִיְשרָּ  ִאיׁש ְלאֹהָּ

 

ִוד   2 ֵאל ֵמַאֲחֵרי דָּ ל ִאיׁש ִיְשרָּ  ַוַיַעל כָּ

 ַאֲחֵרי ֶׁשַבע ֶבן ִבְכִרי.

ִוד ה ְרֵאה ֵביְתָך דָּ  ַעתָּ

יו.  לָּ ֵאל ְלאֹהָּ  ַוֵיֶלְך ִיְשרָּ

ִויד ה ְרֵאה ֵביְתָך דָּ  ַעתָּ

יו.  לָּ ֵאל ְלאֹהָּ ל ִיְשרָּ  ַוֵיֶלְך כָּ

 

 (.אחד כרך ,שנייה ' מהד) ב "תשל ,(כרכים 3 ,ראשונה ' מהד) ה"תשכ ירושלים ,במקרא מקבילות בנדויד, א'    .1

 ממוספרים(. אינם )העמודים ספרו בתחילת הפתיחה בעמודי ראו מפעלו ועקרונות שיטתו תוכנו, על  .2

  פרופ'   בההדרת  ,הכתר  גדולות   מקראות   המקוונת   התוכנה  מתוך  שאובים  הפרשנים  דברי  וכן   המנוקד  המקראי  הטקסט  זה  במאמר  .3

 . 2009 גרסת  אילן,-בר אוניברסיטת  כהן, מ' 



 אחרת  סיפורים וארבעה וקריאה שלושה   :'אחותי ומלך-אשתי'המוטיב 
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 .58; אף לא בעמ' 2–1שלא כצפוי, אצלו אינה מופיעה ההקבלה עם שמ"ב כ  – 95בנדויד עמ' ראו 

במקראהטבלה המובאת כאן מדגימה את הדרך שבה לדעתנו יש להציג את הטקסטים בספר   לות  י לא    –   מקב

באופן  היינו: ככל האפשר לפצל את הטקסט להיגדים קצרים,    –רק את קטעי השירה, אלא גם את קטעי הפרוזה  

  4שכל שורה תביע דבר אחד, וכך הדמיון שבתקבולת או השוני בולטים מייד לעין.

   הדוגמה הבאה היא של תקבולת שראוי להביאה בספר, כשהיא עשויה במבנה של שורות מקבילות: 

 יונה בלב הסערה :בטבלה 

    יונה א: 

ה ַוי"י  4 ם ֵהִטיל רוַח ְגדֹולָּ ֵבר ֶאל ַהיָּ ה ְלִהשָּ ה ִחְשבָּ ֳאִניָּ ם ְוהָּ דֹול ַביָּ  ַוְיִהי ַסַער גָּ

ִטלו ֶאת ַהֵכִלים ]...[ 5 ם ַויָּ ֵקל ֵמֲעֵליֶהם  ֶאל ַהיָּ  ְלהָּ

אוִני 12 ם ַוֲהִטיֻלִני שָּ ם ֵמֲעֵליֶכם  ֶאל ַהיָּ  ְוִיְׁשתֹק ַהיָּ

ה  15 ם ַוְיִטֻלהו  ַוִיְשאו ֶאת יֹונָּ ם ִמַּזְעפֹו  ֶאל ַהיָּ  ַוַיֲעמֹד ַהיָּ

 

שורות, וכך מובלט הנרמז בסיפור. ואין זה בגדר 'מילה מנחה' או 'שורש מנחה'    במבנה שלנוח להציג טבלה    כאן

סערה מפחידה, מנסים המלחים    'הטיל אל הים'גרידא. אין ספק שהמספר רוצה להראות בזה כיצד אחרי שה'  

טביע את הספינה אך ללא את המטען הכבד המאיים לה  'מטילים אל הים'אמצעים ארציים: הם  בלהילחם בה  

צריך באמת   יונה מלמד אותם את מה  הים'הועיל.  : את האשם  ' תשתוק מעליהם'כדי שהסערה    ' להטיל אל 

 , עמד הים מזעפו. 'הטילוהו אל הים' בסערה, אותו עצמו! ואכן כאשר 

ו המובאות (, אינו מציג פרשיות כגון אלבמידה חלקיתרק    בהקדמתו הקצרה  פי שיטתו )המתוארת  בנדויד, על

הוא מעמיד את שמ'    172בספרנו. הוא אינו מציג כמקבילה חלקי פסוקים. כך למשל בעמ'  שלהלן ורבות אחרות  

 .21יד  'גם את "ֹלא ְתַבֵשל ְגִדי ַבֲחֵלב ִאמֹו" בדב כנגדם, אך אינו מעמיד  26–25שמ' לד  כנגד  19–18כג 

 מתווה  –דרך אחרת לקריאה בתנ"ך  
ספרנו   של  חשיבותו  בהצגת  ברם,  בדרכנו  ובעיקר  אלא  בנדויד,  של  למפעלו  ובהוספות  בהשלמות  רק  אינה 

ספרנו עשוי טבלאות מגוונות. בטבלאות מובלטים קווי דמיון  הטקסטים המקראיים, כפי שנוסיף ונדגים להלן.  

וך לראות מת  אפשרמכאן וניגודים מכאן. המאמר הנוכחי הוא מעין פרק מבואי שמטרתו להציג את גישתנו, ומה  

התבוננות בטבלאות. כוונתנו לעורר את סקרנותו של הקורא, להפגיש אותו ישירות עם הטקסטים המקראיים 

, כך שיבחין בעצמו מייד במורכבויות שבטקסטים, ואולי גם יעלה תובנות משלו. אך שלא כמו בדוגמאות  תיווך  בלי

אנו מדגימים כיצד הטבלאות עשויות    להלןות  אל תשובות מסוימות. בשורשהובאו לעיל, כאן אין אנו מכוונים אותו  

 לסייע לקורא לשאול את השאלות הנכונות, וכיצד אפשר להפיק תועלת מספרנו זה. 

  עוד  ועתה במאמר הנוכחי מובאת 5גישתנו הוצגה לאחרונה גם במאמר דיגיטלי העוסק בפרק ג בספר בראשית.

 הדגמה מוסברת.

הטבלאות   מובאות  הספר  סבריםבגוף  ה ספת  תו הקוראללא  ֵיצא  ומכאן  את  -,  עצמו  בכוחות  ללמוד  הפעיל 

  רק לאחר מכן יפנה אל דבריהם של פרשנים וחוקרים.ו , הטקסט, ככל שידו מגעת

 כמקרה מבחן –צרור סיפורים 

זה המשמש הדגמה בחרנו בנושא מוכר שהרבו לדון בו ובבעיות הכרוכות   בו, ואף העלו גישות  לצורך מאמר 

  או  –  למצרים  יורד  האבות  אנו עוסקים כאן בצרור של שלושה סיפורים בעלי קרבה ודמיון רב, ובהם אחד 6שונות.

 

  יפים  רעיונות  העלתה  וגם  ההפניות,  ואת  הטבלאות  את  היטב  להציב  בידי  סייעה  טעמה  שבטוב  מהדב  מריאל  לגב'   להודות  מבקש  אני  .4

 הספר. לשיפור

 . אחרת  בדרך בתנ"ך לקריאה תרשים  – עדן מגן הגירוש צפור, מ'   .5

   עמ'  תשל"ז,  אביב  תל   ,והארות  הסברים  בראשית:  ספר   עמנואלי,  י"מ  ראו:  כו  כ,  יב,   בפרקים  הסיפורים  בין   משווה  דיון  .6

 הנושאים  בעניין  להלן  המובאות  לעיון  הראויות  הנקודות  מן  חלק  .293-205  עמ'   ראו  32-22  כא  בפרק  הסיפור  על  .201-189

  ' י  ;1982  אביב  תל התנ"ך(,  )עולם  בראשית  )עורך(,  ויינפלד  מ'   בהרחבה:  ראו  אחרים.  פרשנים  כבר  העלו  הזה  במאמר  הנידונים

 המובאת.  והספרות ,248-247 ;245-238  ;115-114  ,59-50 עמ'  בעיקר  תשע"ה, אביב תל  ,מסע של סיפורו אברהם: גרוסמן,

https://did.li/YR1Hw
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; בסיפור הראשון והשלישי מצוינות הנסיבות:  11–1  כו  ;18–1  כ  ;20–10  יב  )בר'  המראה  יפת  אשתו  ועימו  –  לגרר

הראשונים  הסיפורים  בשני  כאחותו.  מקום  בכל  אותה  ומציג  להם  מהצפוי  חושש  אישּה  יופייה  בשל  הרעב(. 

הדברים מסתבכים והמלך המקומי לוקח אותה אליו; בסיפור הראשון הנפשות הפועלות הן אברם, שרי ופרעה;  

אך כאן העלילה מתפתחת    –ואבימלך; בסיפור השלישי אלו יצחק, רבקה ואבימלך  בסיפור השני הן אברהם, שרה  

אחרת. וכפי שנראה להלן, מצורפת לזה פרשייה אחרת: חפירת בארות, מריבות על הבעלות, פיוס ואף בריתות.  

יין  ( מופיע ענ31–26בהמשכו של פרק כו )פס'    נוסף על כךמתגלגל בהם גם השם 'באר שבע' ונסיבות קריאתו.  

המפגש של אבימלך ופיכול שר צבאו עם יצחק, ואותו נכון להעמיד כנגד המפגש של אבימלך ופיכול עם אברהם 

 (. 34–22)כא 

 האם מותר לקורא להשלים פערים בסיפור אחד מתוך מה שיש בסיפור האחר? 

  עצמו   אירוע  לא ייפלא אפוא שיש בין החוקרים הסוברים שאין אלה אלא אותו  7הדמיון בין הסיפורים השונים רב.

אט בדמיון שבין פרשיות אלה, וכנגד  -אט  חש  להלן  המובאות  בטבלאות  המעיין  8נוסח.  בשינויי   ונשנה  שחוזר

  זה הוא גם שם לב לכך שבסיפורים השונים יש פערים לא מוסברים. במיוחד הוא תמה תמיהה גדולה על שלאחר

 התקלה הנגרמת כאשר אשתו של אדם מוצגת כאחותו, שוב חוזר אותו אדם )או בנו( על התנהגות זו. 

במבט ראשון כל סיפור מספר על אירוע אחר )דמויות אחרות, פרטים אחרים(. אך כאמור לדעת חוקרים, אלו הן  

,  14יין המתנות לאברהם; כ  גרסאות מגוונות של אותו סיפור עצמו. כך לדעתם יש לראות את הנוסח בפרק כ )ענ

(: אברהם מקבל מתנות בזמן ש'אחותו' נמצאת אצל המלך  16( כגרסה מרוככת של הנוסח שבפרק יב )פס'  16

פרעה, לעומת המסופר בפרק כ, שבו אברהם מקבל מתנות בלי כל קשר לכאורה ללקיחתה של שרה לבית  

ומאוחר בגרסאו כל    9ת האלה.המלך אבימלך. חוקרים אף מנסים לחשוף מוקדם  היא שביסודם של  ההנחה 

משום כך   10הסיפורים האלה עומד סיפור קדום שהכיל גם פרטים שכרגע לא מופיעים בסיפור זה ובסיפור אחר.

מותר לנו לנסות להשלים את הפרטים החסרים בסיפור אחד מתוך מה שמופיע בסיפור האחר, בין שהוא מופיע  

 יע לאחר מכן.בספר בראשית קודם לכן ובין שהוא מופ

זהו התפקיד של העמדת הסיפורים השונים בטבלאות )בדרך שהן מוצגות בהמשך המאמר(. כך יוכל הקורא  

 להבחין בבעיות לסוגיהן; ואולי גם ינסה לשחזר את הסיפור בצורתו הגרעינית.

ניסו להיעזר לצורך פירושם גם בחומר חוץ  כגון תיעוד על חוקים- אכן, חוקרים ופרשנים  ומנהגים מן    מקראי, 

ולפתור את    11העולם הקדום. בין תפיסות שונות  ולהכריע  זה לפרש את המקראות  כוונתנו במאמר  אין  ברם, 

מתוך    –פעיל זה או אחר עשוי להגיע אליהם  -השאלות המתעוררות, אלא רק להציע כיוונים מסוימים שקורא

ספרי פרשנות ומחקר, ואף ייתכן שיעלה  עוד לפני שהוא מתייעץ עם    –המקרא עצמו, בסיוע הטבלאות שבספרנו  

 השערות משלו.  

 '?ת דפוס'סצנ – 12( excursusתסטית )

 נניח את רצף הדברים לשם דיון בגישה מוכרת המיושמת בצרור הסיפורים הנידונים כאן. 

 

   להלן. כך על דפוס"; "סצנת בהם הרואים חוקרים שיש הפעמים אחד הוא ביניהם והדמיון האלה הסיפורים צרור  .7

 מחכמינו  שיש  (,13-1  כ  )במ'   מריבה  מי  סיפור  לכך:   דוגמה  כך.  הסבורים   קודמיו  את  גם  המזכיר  (,6  הערה   )לעיל  ויינפלד  למשל   ראו  .8

  6  כ  במ'  על  שור,   בכור  יוסף   ר'  למשל  ראו  רבים.  בהבדלים  7-1  יז  בשמ'   הנזכר  עצמו  אירוע  אותו   שהוא  במפורש,  המציינים

  מסורתיים,   ופרשנים  חז"ל  גישת  גם  ראו  בפרטיו(.  מדייק  ואינו  אותו  ומספר  חוזר  אחר  שמישהו   באירוע  מדובר  אין  זה  )ובמקרה

 הגלילי:   יוסי  רבי  של  בנו  אליעזר  דרבי  ברייתא  ראו  ב.  ופרק  א  פרק  בראשית  בספר  הבריאה  סיפורי  שני  בין  הרמוניה  היוצרים

 'וייצר   :ופירש  חזר  ;מעשיו  את  וסתם  מהיכן  ברייתו  סתם  ,כלל  זהו  האדם'   את  ...'ויברא  ;ראשון  של  פרטו  הוא  מעשה  שאחריו  "כלל

 סבור  השומע  (;21  פס'   להלן,)  'תרדמה'   עליו  'ויפל'   (;15  פס'   להלן,)  עדן'   בגן  'ויניחהו  ;עדן  גן  לו  ' 'ויצמח  (;1  ב  בר' )  אלהים'   ' ה

  'ויבא  :לפרש כדי  ,השדה'  חית כל האדמה מן ...'וייצר :וכתב חזר הבהמה אצל וכן .ראשון של פרטו אלא ואינו ,אחר מעשה שהוא

   (.9- 8 ב ' לבר י"ברש מובא) הרקק" מן שנבראו העופות על וללמד ,ֵשם לקרות  ( 19  פס'  ,להלן) האדם'  אל

 (. 20-10 יב על )הערה 95-94 עמ'  (,6 הערה )לעיל ויינפלד למשל כך  .9

 )בתרגום שם ,19 יב בר'  על ליונתן המיוחס הארמי בתרגום למשל מופיעה מקביל סיפור מתוך העברה של זו מעין פרשנית מגמה  .10

   (.4 כ  פי )על אליה'  קרבתי 'ולא  [,17 ]כבפסוק  צרעת'  בי פגעה 'ומיד מוסיף: הוא לאישה'  לי אותה 'ולקחתי  אחרי לעברית(, שלנו

  )תשמ"ג(,  נב  ,תרביץ  לבראשית',   החיצונית  והמגילה  אשורי   חוק   רקע   על  כ(  )בר'   אבימלך  בבית   'שרה  ויינפלד,  מ'   ראו  .11

 זו. במגילה שמשתקף כפי מקראי,-הבתר  בעולם מקובלים ואף ידועים היו ודומיו הזה שהחוק קובע ויינפלד .642-639 עמ' 

 'תרחיב'.  המקובל התרגום פני על כזה עברי מינוח מעדיף אני  .12



 אחרת  סיפורים וארבעה וקריאה שלושה   :'אחותי ומלך-אשתי'המוטיב 
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דפוס'; 'סצנת  בהם  הרואים  חוקרים  יש  שבהם  הפעמים  אחד  הוא  ביניהם  והדמיון  האלה  הסיפורים   13צרור 

הדוגמה המפורסמת המשמשת כמדומה כנקודת מוצא במחקר לדוגמה לקיום תופעה זו במקרא היא 'סצנת  

, ועוד(. בסיפורים אלה ישנם המרכיבים האלה: ֵהלך המגיע ממרחקים, 21–15האירוסין' )בר' כד; בר' כט; שמ' ב 

כולם או מקצתם, בוואריאציות הבאר, שאיבת מים, הזמנה הביתה לסעודה ואירוסין. מרכיבים אלה,  ליד פגישה 

למיניהן הם מעין קונוונציה בין המספר לקורא שבדרך זו יש לעצב את הסיפור. אלטר דן בהרחבה בדוגמה הזאת 

עדר מרכיבים מסוימים מתוך סיפור יהמשמשת להמחשה של תופעת 'סצנת דפוס' ועומד על הוואריאציות ועל ה

עות, והוא מציע לכולם ביאור. אלטר מונה סיפורים מקראיים זה או אחר. הוא טוען שכל אלה הם בעלי משמ 

אחרים שהוא מגדיר 'סצנת אירוסין'. הוא מביא עוד סצנות דפוס אחרות, ובהן הוא רושם גם את צרור הסיפורים  

 (.63נשוא מאמרנו זה, וגם בסיפורים האלה הוא רואה 'סצנת דפוס'. הכול בסל אחד )עמ' 

מו. לשיטתו, הפרטים המשמשים לסצנת דפוס הם מעין 'קישוט' המתלווה לסיפור,  וכאן אינני יכול להסכים עי

הפרשיות האלה לעמוד בכוחות עצמן: גם בלי ה'קישוט' יכולות היו    ,ברם, למעשה  14כי כך מחייבת הקונוונציה.

אפשר    שהוסיפה הקונוונציה, עדיין נשאר סיפור. כך למשל בקבוצת הסיפורים שבהם מככבת 'סצנת האירוסין'

להעביר את משה הנמלט מיד פרעה היישר למדיין אל בית יתרו, שם ימצא מחסה תמורת שירות כרועה צאן  

ג   שמ'  )ראו 1)ראו  גרשם  בנו  את  לו  יולדת  והיא  בתו,  את  לאישה  יישא  מעסיקו  בבית  שהייתו  ובתקופת   ,) 

ח בקישוטים שהקונוונציה הוסיפה, גם בפרשיות אחרות שאלטר מונה בקבוצת 'סצנת אירוסין' אין הכר  (.22-21ב  

 15וגם בלעדיהם הסיפור עומד על כנו.

היפות   ונשותיהם  האבות  בסיפורי  כן  המרכיבים ולא  את  האלה  הסיפורים  מן  תסיר  אם  כאן  מקומי:  מלך 

להיחשב   יכולים  אינם  כורחנו הסיפורים החוזרים האלה  ועל  כלום מן הסיפור,  יישאר  לא  'דפוס',  המשמשים 

כ'סצנת דפוס', אלא אולי ככפילויות בוואריאציות מגוונות של אותו סיפור עצמו. הנה כי כן, אלטר מונה דוגמאות  

ופעה זו של 'סצנת דפוס'; אך למרבית הפלא, אינו מונה עימהן את שני הסיפורים על משה המכה  נוספות לת

)כאותם פרשנים מסורתיים  הוא  כפי הנראה מבין אף  כ(; אלא  יז; במ'  )שמ'  ויוצאים מים  את הסלע במטהו 

 הנזכרים לעיל( ששני אלה הם למעשה אותו סיפור עצמו.

 ספרנו: הטבלאות כאתגר לקורא

  בדרך זו   ודרך העמדתן בספרנו ההולך ונכתב ממחישות כיצד העמדת הטקסטים המקבילים  האלהיות  הפרש

להגיע  לשם כך אנו גם מדגימים כדלהלן כיצד מתוך הטבלאות אפשר    חושפת לעיני המתבונן תובנות חדשות.

ו  עצמו   בגוף הספר  , , כאמורלתובנות מסוימות. ברם את הפרשנות  מובאות רק טבלאות, ללא תוספת ביאור, 

 והמסקנות מוזמן הקורא לעשות בעצמו.

לעיל. כמו כן,    שתיארנושיטתנו    על פיבטבלאות    (81–75עמ'  להלן )  האלהאנו מציגים את הפרשיות  במאמר זה  

פרטים שונים בטקסט הראויים לתשומת לב, מסומנים מוטיבים או נקודות בולטות החוזרים וִנשנים   צייןכדי ל 

קישור שיש בין שלב אחד למשנהו. ועתה מוזמן במהלך הסיפורים בסימונים ייחודיים המסייעים לראות את ה

הקורא עצמו להיות הפרשן, לקרוא ישירות מתוך הטקסט העברי, בלא לפנות תחילה אל פרשנים או אל ספרי 

 עזר, אלא להביע את דעתו מה הוא עצמו מוצא בטקסט.

אנו מבחינים בדמיון ד  יהנה מי  הפעיל הצופה בטבלאות.-עתה נעבור להדמיה: אנו נמלא כאן את תפקיד הקורא

הטבלאות ונעלה מקצת מן הבעיות  שבין פרשיות וגם בהבדלים שביניהן. עתה נתבונן בכל אחת מהן באמצעות 

הסתם   מן  אחרים.  ומשל  משלנו  הארות  כמה  נציע  כן  כמו  לב.  תשומת  המעוררים  הדברים  ומן  המתעוררות 

 קוראים אחרים יעלו שאלות נוספות ופתרונות משלהם.

 

 של   וחשיבותה  במקרא  דפוס-'סצנות  אלטר,  א'   ראו:  בכלל,  בספרות  כזו  תופעה  של  התיאור  לתולדות  וכן  ולביאורה,  לתופעה  .13

 ,הספרותב  לראשונה  והופיע  מלצר  מולי  מאנגלית  )תרגם  77-61  עמ'   ,3  פרק  תשמ"ח,  אביב  תל  ,במקרא  הסיפור  אמנות  קֹונוונציה',

27  [1978.)]   

  משפט(;   של  בסופו  נקודה  להציב  החובה  )מעין  מקומו  אל  שב  שהגיבור  בזה  להסתיים  צריך  עלילתי  סיפור  שלפיה  הקונוונציה,  דוגמת  .14

 להלן   עוד  ראו  אך  המעשה.  סיפור  לעצם  כלום  תורם  אינו  כזה  מסוג  סיום  (.19  כב  )בר'   העקדה   בסיפור  וכך  הומרוס  בסיפורי  כך

 בסופו. –  אביו'  בעקבות 'יצחק בפרק 72 עמ' 

  למעמד   חשיבות  בבירור  יש  כאן  האירוסין':  'סצנת  של  המודל  לבניין  פתיחה  נקודת  לאלטר  המשמש  רבקה,  אירוסי  לסיפור  אשר  .15

  שנקבע   האמצעי היה זה הסיפור, מגוף חלק היא המים שאיבת  של זאת  פעילות ל'קונוונציה': אותו לקשר אפשר ואי המים, שאיבת

 רחל עם יעקב פגישת של המעמד על כך לומר אולי אפשר מסוימת ובמידה אומנותי. סממן ולא – המתאימה הַכָלה לבחירת מראש

 (. 12-10 כט )בר' 



 משה צפור 
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 נכונות'   ונות' ושאלות 'לאשאלות 'נכ

שאלות   ובין  לפתור,  לנסות  ויש  להצביע,  חשוב  שעליהם  ממש,  של  ובעיות  קשיים  בין  להבדיל  חשוב 

אינפורמטיביות של סקרנות גרידא, על אודות פרטים שהכתוב עובר עליהם בשתיקה, כגון האם ללוט ההולך את  

ובין שאינה כזו(? האם בדרך כלשהי היה קשור להרפתקה  אברם )פרק יב( הייתה אישה )בין שהיא יפת תואר  

(? על שאלות כאלה ניסו לתת תשובות מדרשי חז"ל וחיבורים  2שעברו שרי ואברם? מהו אפוא מקור רכושו )יג  

אבל בלי אחיזה של ממש בכתוב. לעומת זאת הינה דוגמה לשאלה הנראית אינפורמטיבית, אך   – מקראיים  -בתר

הלן אפשר לראות כי למעשה זוהי בעיה של ממש: בפרק כא מסופר על ביקור של אבימלך  ל  2  טבלהמתוך עיון ב

ופיכול שר צבאו אצל אברהם "בעת ההיא", לכאורה בלי כל סיבה נראית לעין. לכאורה לא נמצאת בכתובים  

על כן שמא יש למלא את    16( לבל יתכחש לצאצאיו של אבימלך.24–22סיבה לבוא ולהשביע את אברהם )כא  

ופיכול אצל יצחק; מעין   ילמד סתום מן  "הפער על פי סיפור דומה בפרק כו, על אודות ביקורם של אבימלך 

בפרק כו נמצא רקע לביקור הזה: מאבק על בארות מים וגזלתם    17)לשון בבלי, תמורה טז ע"ב, ועוד(.  "המפורש

ע בעקיפין הרקע הזה: בהמשך סיפור המפגש בין אבימלך  בידי הפלשתים/אנשי גרר. ואכן, גם בפרק כא מופי

)כא   (,  25לאברהם, מטיח הלה בפני אורחו דברי תוכחת מפורשים על כי עבדי אבימלך גזלו באר השייכת לו 

ר ַהֶּזה" )כא   בָּ ה ֶאת ַהדָּ שָּ ַדְעִתי ִמי עָּ מן הטבלאות אפשר   18(.26ואבימלך רואה חובה לעצמו להתנצל במילים "ֹלא יָּ

כי הן בסיפור בפרק כא והן בסיפור בפרק כו יש בפיו של אבימלך 'הנמקה' לביקורו המפתיע אצל אברהם:    לראות

ה עֶֹשה" )כא   ה ה'    19(; 22"ֱאֹלִהים ִעְמָך ְבכֹל ֲאֶׁשר ַאתָּ יָּ ִאינו ִכי הָּ אֹו רָּ וכיוצא בזה בביקורו המתמיה אצל יצחק: "רָּ

ְך" )כו  ְך" )כו ועל כן הוא מוסיף: "ַונֹאֶמר ְת  –( 28ִעמָּ ה ְבִרית ִעמָּ ה ֵבינֹוֵתינו ֵביֵנינו וֵביֶנָך ְוִנְכְרתָּ לָּ א אָּ  (. 28ִהי נָּ

ם  גור ׁשָּ ה לָּ ם ִמְצַרְימָּ ֶרץ, ַוֵיֶרד ַאְברָּ אָּ ב בָּ עָּ פרט נוסף המקשר בין הסיפור בפרק יב לסיפור בפרק כו: הרעב. "ַוְיִהי רָּ

)יב   ֶרץ"  אָּ בָּ ב  עָּ רָּ הָּ ֵבד  כָּ ֶר 10ִכי  אָּ בָּ ב  עָּ רָּ "ַוְיִהי  ֶאל  (;  ק  ִיְצחָּ ַוֵיֶלְך  ם,  הָּ ַאְברָּ ִביֵמי  ה  יָּ הָּ ֲאֶׁשר  ִראׁשֹון  הָּ ב  עָּ רָּ הָּ ִמְלַבד  ץ, 

)כו   ה"  רָּ ְגרָּ ְפִלְׁשִתים  ֶמֶלְך  יב, שאין ה' אוסר על אברם לעזוב את הארץ,  1ֲאִביֶמֶלְך  (. אך שלא כמסופר בפרק 

ה; ְימָּ ִמְצרָּ ֵתֵרד  ַאל  ַויֹאֶמר:  ה',  יו  ֵאלָּ א  "ַוֵירָּ הוראה:  ניתנה  ַהּזֹאת    ליצחק  ֶרץ  אָּ בָּ גור  ֵאֶליָך.  אַֹמר  ֲאֶׁשר  ֶרץ  אָּ בָּ ְׁשכֹן 

ִעְמָך   ְוֶאְהֶיה  ֲרכֶ )=בגרר(  הרעב,  3–2)כו    "ּךַָּוֲאבָּ בגלל  לגרר  הלך  יצחק  א.  בירור:  הטעונים  פרטים  שני  כאן  יש   .)

ומתברר ששם לא יסבול מן הרעב. מדוע עולה כאן פתאום המחשבה של ירידה למצרים?; ב. בכתוב לא ניתן  

סבר מדוע נאסר על יצחק לעשות כאברהם אביו ולרדת מצרימה. בשאלות אלה הכתוב מקצר ואינו מפרט,  ה

ונראה שהמספר מניח שהקורא מבין מעצמו שהרעב פקד גם את גרר )כעבור זמן מועט או מרובה(, ולכן עולה  

נאסר על יצחק   שאלה מדוע ל  התייחסותהמחשבה לרדת למצרים )כמו שעשה אברם בשעתו(. אבל אין בכתוב 

 לרדת מצרימה.

מן הסתם יש עוד שאלות שהקורא שואל את עצמו, כגון כמה זמן הייתה שרה בבית פרעה )או בבית אבימלך(, 

בגורלן של הבארות   אינו מתעניין  גם לתהות על שהמספר  בזה. הקורא עשוי  וכיוצא  נגמר,  ומתי הרעב  האם 

ר בשם 'באר שבע' ומוצאו של השם ולא בתולדות הבארות. שיצחק נטש )פרק כו(. זאת משום שעניינו של המספ

ולעניין הרעב: המספר כמו שקוע עתה כולו בעניין של ירידה למצרים, האם היא אסורה או מותרת )ואולי אפילו 

מומלצת(? וכאשר שאלה זו באה על פתרונה, כאילו 'שוכח' המספר לדווח מה היה בעניין הרעב. וכך יש לראות  

מעין אלה, שהמספר אינו חוזר ומתעסק בהם, כי מעתה ואילך, מבחינתו של המספר, אינם עוד  פרטים אחרים  

 במרכז הסיפור.

עוד דוגמה למה שנראה לכאורה כשאלת סרק: מי היו האנשים שפרעה ציווה ללוות את אברם ושרי חזרה לארץ  

': מהי המשמעות  נכונהה ה'להלן( מעוררת את השאל  3אבל טבלת ההשוואה שלנו )טבלה מס'    ?(10כנען )יב  

המדויקת של "ַוְיַׁשְלחו אֹתֹו" )בבניין פיעל( כאן? האם היו אלה אנשים מכובדים שליוו אותו לדרכו או אנשי צבא  

 

 (. 18 מד )תה'  ִּבְבִריֶתָך!"  ִׁשַּקְרנּו ְולֹא ְׁשַכֲחנּוָך,  ְולֹא ָּבַאְתנּו זֹאת "ָכל השוו: (; 23  )פס'  ִּתְׁשֹקר" "ִאם .16

 פרטי  –   בענייננו  כמו  ולא  –  אחרת  הלכה  מתוך  אחת  מסוימת  הלכה  פרטי  נלמדים  האלה  במקומות  התלמודי:  לביטוי  רק  כוונתנו  .17

   אחר. סיפור  מתוך אחד סיפור

  כלפי   אישום   דברי  אלה  והאם  אבימלך,  של   ההתנצלות  מילות   עדיין  אלו   (26  )כא   ִלי"  ִהַּגְדּתָ   לֹא   ַאָּתה  "ְוַגם   הפסוק   בהמשך  האם  .18

 אבימלך;   של  ההתנצלות  כהמשך  להתבאר  יכול  ַהּיֹום"   ִּבְלִּתי   ָׁשַמְעִּתי  לֹא  ָאֹנִכי  "ְוַגם   אחריו:  הבא  וההיגד  פיכול.  כלפי  אולי  או  אברהם,

 הבארות. גזלת על לאבימלך הודעה באי המואשמים של תגובה כדברי לבאר גם אפשר אך

 'בכל   לומר  היה  הראוי  מן  זה  במקרה  שכן  (,4רות ב  !',  עמכם'  ה; ' 12ו  '  שו!',  עמך'  ה' כגון  )  נימוסית  ברכה  כלשון  זאת  לפרש  אין  .19

 . 5-2 לט בר'  גם השוו קביעת עובדה? זו האם – עושה'  אתה אשר בכל עמך 'ה'   '.תעשה אשר



 אחרת  סיפורים וארבעה וקריאה שלושה   :'אחותי ומלך-אשתי'המוטיב 
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בהקבלה לדברי יצחק אל אבימלך:    – או משטרה שיראו לכך שהוא יוצא מגבולות ארץ מצרים כדי שלא לחזור  

 (. בשאלה בדמותה זו נדון להלן.27ַוְתַׁשְלחוִני ֵמִאְתֶכם" )כו "ְוַאֶתם ְשֵנאֶתם אִֹתי 

עוד בעיה שהקורא נתקל בה לפי סדר פרקי ספר בראשית, כאשר הגיע לפרק כו. קודם לכן מסופר על הולדת  

(. וכיוון שבמקום  34–19שני בניהם של יצחק ורבקה, האחד מהם הוא איש ציד, ועל גזלת הבכורה בידי יעקב )כה  

  התייחסות לזה נכנס המסופר בפרק כו, הקורא על פי סדר הפרקים עשוי לתהות: כיצד אין במקרא שום  הזה  

ושמא יש לראות כל סיפור   20בפרק הקודם )פרק כה( ליצחק ולרבקה יש כבר שני בנים גדולים?  שעל פי המסופר

ר זו, בבחינת 'תורה מגילה  בפני עצמו, לעיתים בלי כל ניסיון לחבר ולתאם בין פרשיות הבאות בזו אחכעומד  

   22אחותי' והבארות.-במסכת הסיפורים של 'אשתי 19–14פרשה זו בפרק כה וכך למשל  21ניתנה'? מגילה 

 עיונים בטקסט על פי הטבלאות

 (.75 עמ' ן  ללה)  1טבלה נפתח ב

(,  3לעומת המופיע בסיפור על אבימלך ואברהם )כ    –( בלי התראה מוקדמת  17פרעה נענש ב"נגעים גדולים" )יב  

ַעל". , ְוִהוא ְבֻעַלת בָּ ַקְחתָּ ה ֲאֶׁשר לָּ ִאשָּ ה המקום להוסיף ולשאול,  וז   23שם מודיע ה' מראש לאבימלך, "ִהְנָך ֵמת ַעל הָּ

 מדוע עליו מאיים ה' בעונש מוות, מה שאין כן במקרה של פרעה?  

אבימלך יודע מדוע הוא מאוים בעונש מוות, ואילו בסיפור בבר'   3הטבלה חושפת הבחנה חשובה נוספת: בבר' כ  

ת שרי, ומדוע הוא קורא לקיח בין ואילך אין כל הסבר כיצד פרעה מקשר בין הנגעים שבאו עליו ועל ביתו ל 17יב 

 לאברם ונוזף בו.

  על   העונש  מדוע  מלדת.  עצירה  היה  וביתו  אבימלך  של  עונשו  גדולים'.  'נגעים  היה  פרעה  של  עונשו  ועוד:

  של   מעונש  יותרקל    נחשב  (18–17  )כ  מלדת  עצירה  של  העונש  האם  עונש?  אותו  אינו  עצמו  מעשה  אותו

ַרב  ֹלא  "ַוֲאִביֶמֶלְך   מודגש:  )שכן  גדולים'  'נגעים ";  קָּ   בין   שקושר  מה  יש  האם  נוסף:  מעניין  ופרט  (.4  כ  ֵאֶליהָּ

ה  ְדַבר  "ַעל  –  מלדת'  ה'עצירה רָּ ם"  ֵאֶׁשת  שָּ הָּ   )ראו   מלדת  עצרּה  שה'  שרה  על  למסופר  – (  18–17)כ    והריפוי  ַאְברָּ

 24וילדה?   נפקדה  כי  מסופר  (2–1  )כא  בסמוך  וממש  (,9  טז   בר'

( ומשום כך הוא  4עניינים נוספים הראויים לתשומת לב: הכתוב מספר שאבימלך לא קרב אל שרה )כ  נה  יוה

ַמר ִלי 'ֲאחִֹתי   מתמרמר על גזר דינו של ה' ומדגיש את תום לבבו וניקיון כפיו: "ֲהגֹוי ַגם ַצִדיק ַתֲהרֹג?! ֲהֹלא הוא אָּ

ִב  ם ְלבָּ ִחי הוא', ְבתָּ ה 'אָּ ְמרָּ ִשיִתי זֹאת!" )כ  ִהוא', ְוִהיא ַגם ִהוא אָּ (. תשובת ה' מפליאה אף היא:  5–4י וְבִנְקיֹן ַכַפי עָּ

ֶאְח  נִֹכי אֹוְתָך ֵמֲחטֹו ִלי, ַעל ֵכן  ְך שֹ הוא יודע על תום לבבו של אבימלך, ומוסיף: "וָּ יָה   ַגם אָּ ל  ְנגֹעַּ ֵא יָך לִּ ּתִּ " )פס'  ֹלא ְנתַּ

 

  ראו  זאת  לעומת  לי".   הם  אחרת   אשה  בני  :יאמר  כי  ,שאלוהו  לא  הבנים  ועל  –   היא'  אחותי  ויאמר'"  :7  כו  בר'  על  רמב"ן  ראו  .20

  הצליח  איך  להבין  אין  כן   לא  שאם  התאומים,  הולדת  לפני  לגרר  שהגיע  "מסתבר  : 355  עמ'   (,6  הערה  )לעיל  עמנואלי  של  פתרונו

   אחותו". היא שרבקה  ולטעון המשפחתי מצבו את להסתיר

 )ד"צ  24-22  ג  בראשית   על   הופמן  רד"צ   בפירושי  חוזרת  הזאת  האמירה  ניתנה".   מגילה  מגילה  "תורה   ע"א:  ס  גיטין   בבלי,  ראו  .21

 בתורה".  ומאוחר  מוקדם  "אין  ע"ב:  ו  פסחים  בבלי,  גם  ראו  צד(.  עמ'   תשכ"ט,  ברק  בני  וסרטיל,   א'   תרגום  ,בראשית  ספר  הופמן,

  מצרים",  מארץ  לצאתם  השנית   בשנה  השני   לחודש  "באחד  התאריך   נקוב   שם   ואילך,   1  א  בבמדבר  המסופר  על  נשענת   זו  קביעה

  הרווחת  הגישה  אכן,  השנית.  בשנה  הראשון  בחודש  ניתן  והציווי  הפסח,  עשיית  על  הציווי  נמצא  ואילך  1  ט  בפרק  מכן,  לאחר  ואילו

 לקודמו,  קשור   אחד  שאירוע  מבארים  אפילו  הם  רבות  ופעמים  שבתורה,  הסדר  פי  על  התרחשו  המקראיים  שהסיפורים  חז"ל  אצל

 לחישוב הדרשן מגיע )וכך רבקה והולדת שרה מות העקדה, סיפור של מאחד זמנים לוח  יוצר המדרש כדוגמה, ממנו. נובע ואפילו

  ִמְלָכה   ָיְלָדה   ִהֵּנה  ֵלאֹמר  ְלַאְבָרָהם  ַוּיַֻּגד  ָהֵאֶלה,  ַהְּדָבִרים  ַאֲחֵרי   ַוְיִהי"  על  אמר  וכך   העקדה(.  בשעת  שנים  ושבע  שלושים  בן   היה  שיצחק

  א  נז, )ב"ר   בנו'   של  זיווגו  שנולדה  נתבשר  המוריה  בהר  עומד  שהוא  'שעה  (: 23-20  כב  )בר'  ִרְבָקה"  ֶאת   ָיַלד  ּוְבתּוֵאל  ]...[   ִהוא  ַגם

   [(.588 בעמ'   והערות  ,612 עמ'  אלבק,-תאודור ]מהד' 

 כך  ואחר  –  (14  )יב  מצרימה"  אברם  בבוא  "ויהי  כגון  'פערים',  סגירת  מעין  אלה,  כעין  לסיטואציות  'השלמות'   מציעים  מדרש  בעלי  .22

  המצרים   אילצוהו  במכס  כשעבר  בפניה'.  ונעל  בתיבה  נתנה  הייתה?  היכן  'ושרה  שואל:  והמדרש  האישה",  את  המצרים  "ויראו

 עשר   "ואחד  על  יש  תשובה  ואותה  תמיהה  אותה  (.385-384  עמ'   ה,  מ,  פרשה  רבא,  )בראשית  נתגלתה  וכך  התיבה,  את  לפתוח

 יראה  לא  שעשיו  כדי  בתיבה  אותה  הטמין  יעקב  –  הולדתה[  על  מסופר  לכן  קודם  כבר  ]והרי  הייתה?  היכן  'ודינה  (:23  )לב  ילדיו"

  ללמוד   שם  אצל  שילחו  ]...[  הוא?  איכן  ויצחק  –  נעריו'   אל  אברם  "'וישב  בזה  כיוצא  (.908-907  עמ'   ט,  עו,  פרשה  )ב"ר  אותה' 

 הקודמת. ההערה ראו אך (.611  עמ'  יא, נו, פרשה )ב"ר תורה" ממנו

 נוצרו  דברים  בספר  שונים  חוקים  קרמייקל,  של  לשיטתו  .22  כב  ובדב'   כאן  רק  במקרא  מופיע  ָּבַעל"  "ְּבֻעַלת  שהצירוף  לכך  לב  יושם  .23

-Calum M. Carmichael, The Laws of Deuteronomy, Ithaca 1974, pp. 203  ראו:  ושמות.  בראשית  בספרי  אירועים  רקע  על

 השנואה  בן  הבכור  פני  על  האהובה  האישה  בן  הבכור  את  לבכר  איסור  וכגון   אחיות,  שתי  עם  נישואין   של  איסור  הטלת  כגון   ;207

 נלקחה  היא  כי  מוות,   עונש  עליה  אין   שרה  של  במקרה   )אכן  3  כ  בר'   את  מהדהד  22  כב  בדב'   החוק  לשיטתו  ועוד.  קודם,  שנולד

  נחקק   (,4-1  כד  )דב'   הראשון  אישה  אל  אחר,  לאיש  שהייתה  אחרי  איש  אשת  של  חזרתה  האוסר   שהחוק  סבור  הוא  כן  כמו  בכפייה(.

   .207-205 עמ'  )שם(, קרמייקל ראו  ;20-11  יב בבר'  האירוע בעקבות

 . הבאה ההערה גם ראו  .24



 משה צפור 
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אבימלך? והאם בהמרת לשון 'לא קרב' ב'לנגוע  (. האם רצונו להמעיט בזה את ערך 'תום לבבו וניקיון כפיו' של 6

אליה' יש דבר מה מכוון מבחינה ספרותית )כלומר, בשימוש בשורש נג"ע( או מבחינה עניינית )רוצה לומר שה'  

ל התקרבותמנע   ֵׁשב ֵאֶׁשת   כ ה הָּ אל האישה(? ועם כל זאת חוזר ה' על דברי האיום על אבימלך ביתר תוקף: "ְוַעתָּ

ִאיׁש ִביא הוא, ְוִיְתַפֵלל ַבַעְדָך ֶוְחֵיה"    – ]...[, ְוִאם ֵאיְנָך ֵמִׁשיב    הָּ ְך!", ומוסיף: "ִכי נָּ ל ֲאֶׁשר לָּ ה ְוכָּ מות, ַאתָּ ַדע ִכי מֹות תָּ

ֱאֹלִהים,  7)כ   ם ֶאל הָּ הָּ (. מדוע הכרחי שיתפלל, ועל מה להתפלל? ולמרבית הפליאה מסיים הסיפור: "ַוִיְתַפֵלל ַאְברָּ

ֹלהִּ  ֱא ָּפא  ְר ּיִּ יו    יםוַּ ל ֶרֶחם ְלֵבית ֲאִביֶמֶלְך,    25ַוֵיֵלדו; ֶאת ֲאִביֶמֶלְך ְוֶאת ִאְׁשתֹו ְוַאְמהֹתָּ ַצר י"י ְבַעד כָּ ֹצר עָּ ר ִכי עָּ ְּדבַּ ל  עַּ

ְבָרָהם" ת אַּ ה ֵאש  ָר שאכן הביא ה' פורענות    –כמו הערת הסופר בדיעבד    –רק עתה מגלה המספר    26(.18–17)פס'    ָש

  – ף לא ברור באיזה שלב של ההתרחשויות באה הפורענות: עוד לפני החלום  גם על אבימלך, ביתו ואמהותיו! א 

או לאחר החלום? והאם היה   –כאזהרה מוקדמת, ורק לאחריה בא ההסבר בחלום על מה באה עליו הפורענות  

זה לפני דברי ההצטדקות של אבימלך? אבל הרי לאחר דבריו האלוהים מקבל את ההצטדקות, ואף על פי כן  

הפורענות! ושמא היה זה מאחר שאבימלך התעכב מלהחזיר את שרה לאברהם? למעשה הציון שאכן  באה עליו  

(, ולאחר מתן המתנות  13–9החזיר אותה בפועל מופיע בטקסט רק לאחר ציטוט שיחת הבירור עם אברהם )כ  

 משמעי.- (. למעשה לפנינו שורה של עובדות שסדר התרחשותן בפועל אינו חד14לשם פיוס )פס' 

 דמיון בין סיפורים והבדלים ביניהם 

נאמר שלאברם יש רכוש   2בפרק יג   מייד צצים הרבה קווי דמיון בין הסיפורים האלה. אך יש גם הבדלים ביניהם.

תה זו מתנתו של המלך המקומי פרעה  יצאן ובקר וכו'. לא מוסבר מהיכן הגיע אליו רכוש זה. לכאורה הי  –רב  

ּה" )יב  בשעה ששרי נמצאת בבית פרעה, כ ם ֵהיִטיב ַבֲעבורָּ ּה"  16המשך ל"וְלַאְברָּ (, יש לציין שהלשון "ֵהיִטיב ַבֲעבורָּ

ֵלְך(" )יב  16)יב   ה ַנְפִׁשי ִבְגלָּ ְיתָּ (. מהי 'הטבה' זו 13( מתכתבת עם דברי אברם לשרי: "ְלַמַען ִייַטב ִלי ַבֲעבוֵרְך )ְוחָּ

ַנְפִׁשי   ה  ְיתָּ ֵלְך", או אלו שני עניינים נפרדים  שאברם מצפה לה? האם זה ניסוח אחר של "ְוחָּ ואז המקום   –ִבְגלָּ

לשאול, בשל מה ההטבה? מאחר שאפשר לתת תשובות שונות על שאלה זאת, לא ייפלא שיש תפיסות פרשניות  

 מגוונות על מה שהתרחש באמת בבית פרעה.  

. זאת לעומת הסיפור האחר (, ולא נאמר במפורש שפרעה הוא שנתן לו את הרכוש16נכתב כאן "ַוְיִהי לֹו..." )פס' 

לאחר  14)כ   זה  היה  שרה;  את  וגם  מתנות  אבימלך  מהמלך המקומי  מקבל  שאברהם  במפורש  מצוין  שבו   ,)

חֹת ַוִיֵתן   ִדים וְׁשפָּ ר ַוֲעבָּ קָּ התנצלותו של אברהם על ההסתבכות והתקלה שכמעט קרתה: "ַוִיַקח ֲאִביֶמֶלְך צֹאן ובָּ

ה ִא  רָּ ֶׁשב לֹו ֵאת שָּ ם, ַויָּ הָּ ( ההתעשרות של יצחק אינה קשורה 13–12ואילו בסיפור השלישי )כו  ,(14ְׁשתֹו" )כ ְלַאְברָּ

ַדל ְמאֹד:  כלל לאבימלך;   ֵדל ַעד ִכי גָּ לֹוְך ְוגָּ ִאיׁש ַוֵיֶלְך הָּ לא נאמר שאבימלך הוא שנתן לו צאן ובקר, אלא "ַוִיְגַדל הָּ

ה" )כו   ה ַרבָּ ר ַוֲעֻבדָּ קָּ מקור העושר הוא חריצות, השתדלות או מתנת שמיים,  (.  15–13ַוְיִהי לֹו ִמְקֵנה צֹאן וִמְקֵנה בָּ

. אכן, רק בדוחק אפשר לבאר את  42–27לעומת פסוקים    43ולא מתנות שקיבל. דומה לזה המסופר בפרק ל  

ּה" )יב   ם ֵהיִטיב ַבֲעבורָּ ( כנושא סתמי, כמו 'היה טוב', כי ההקשר כולו מורה על  16הפועל "ֵהיִטיב" במשפט "וְלַאְברָּ

 ושא הוא פרעה, והוא היטיב לאברם בזכות שרי.כך שהנ

כלומר הטקסט    –מטרתנו בספר להביא את הקורא לראות את הראוי להתבוננות. לא בכל מקרה המוצג בטבלה  

מסייע להצעת פתרון מניח את הדעת. רק לאחר שהבחין הקורא בבעיה, ואף ניסה למצוא בעצמו    –המקראי גופו  

 י פרשנים וחוקרים הצעות מתאימות. פתרון, יבקש הקורא למצוא בדבר 

בסיפור בפרק יב, על פרעה שלקח אליו את אשתו של אברם, פרעה מבין כנראה מעצמו, מדוע באו עליו נגעים  

ִאְׁשְתָך   ִהֵנה  ה  "ְוַעתָּ חותם:  הוא  שבסופה  נזיפה,  לשיחת  לאברם  לקרוא  ממהר  והוא  ֵלְך!"    – גדולים,  וָּ  ַקח 

(. ואילו בסיפור על אבימלך שלקח אליו את אשת אברהם, אחרי האיום התקיף ששמע בחלום הלילה  19–17  )יב

(, מיהר אבימלך לספר 7והדרישה שמלבד השבת האישה עליו לפנות מייד אל אברהם כדי שיתפלל בעדו )כ  

אנחנו עומדים על דמיון    (75)להלן עמ'    1טבלה  ב(.  8תחילה לעבדיו על החלום ועל השיחה שבין ה' לבינו )פס'  

. ברם ייתכן שבמקרה שלפנינו הסיבה אחרת: קיים עניין 'ממלכתי'  1ובדניאל ב  8מסוים למסופר בבראשית מא 

ה  – יְנָך ֵמִׁשיב ]את האישה שלקח[ בעונש הצפוי לאבימלך. ה' מאיים עליו: "ְוִאם ֵא  מות ַאתָּ ר  ַדע ִכי מֹות תָּ ל ֲאש  ְוָכ

 

  לאחריו  המופיע  הסיפור  ובין   ( 17  )כ  ואמהותיו  נשיו  ורפואת  אבימלך  בעד  אברהם  של  תפילתו   בין   גם  קשר  ראו  המדרש  בעלי  .25

  ביתו:  ובנות  אבימלך  שנרפאו  לפני  עוד  נפקדה  שרה  המדרש,  לשיטת  ע"א.  צב  קמא  בבא  בבלי,  ראו  (;2-1  )כא  שרה  פקידת  על

   .32 הערה להלן גם ראו תחילה". נענה – חברו בעד "המתפלל

  ַאְבָרם"   ֵאֶׁשת  ָׂשַרי  ְּדַבר  ַעל  ֵּביתֹו,  ְוֶאת  ְּגֹדִלים  ְנָגִעים  ַּפְרֹעה  ֶאת  י"י   "ַוְיַנַּגע  יב:  בפרק  המסופר  על  חזרה  כמו  נראה  האחרון  המשפט  .26

 (. 17 )יב



 אחרת  סיפורים וארבעה וקריאה שלושה   :'אחותי ומלך-אשתי'המוטיב 
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)כ  ָלְך! ִשיתָּ  7"  עָּ "ֶמה  וכך הוא מטיח בפני אברהם:  ַלי    ָּלנּו(.  עָּ ֵהֵבאתָּ  ִכי  ְך,  לָּ אִתי  טָּ חָּ יוֶמה  ְכּתִּ לַּ ְמ מַּ ל  ה    ְועַּ אָּ ֲחטָּ

ה?!" )כ   ל במקום הזה הם מופנים כלפי  (. השוו דברי ההאשמה בסיפור האחר )גם שם בפי אבימלך, אב9ְגדֹלָּ

ִשיתָּ  10יצחק; כו   ם ֶאת ִאְׁשֶתָך ְוֵהֵבאתָּ  ָּלנּו(: "ַמה ּזֹאת עָּ עָּ ַכב ַאַחד הָּ ֵלינּו? ִכְמַעט ׁשָּ ם!". פרעה קובע שאברם    ָע ׁשָּ אָּ

ִשיתָּ   יהמיט עליו עצמו חטא: "ַמה ּזֹאת עָּ בשני הסיפורים הקשורים בו )בפרק כ ובפרק כו(   –(. אבימלך  18" )יב  ּלִּ

ה בהצגת האישה כאחות מעשה חמור שפגע וסיכן את הממלכה; זהו אינו עניין אישי שלו, ולכן הוא ממהר  רוא –

 .  (8)כ  ומשתף את עבדיו

מה הביא לידי כך. בסיפור על   –לא מסופר אם ה'נגעים' שהוטלו על פרעה סרו בסופו של דבר, ואם אכן סרו  

 שרה בבית אבימלך )פרק כ( נאמר שאברהם התפלל בעד אבימלך וביתו והם נרפאו. 

 ( )תהא 20– 19)יב    הארץ  מן  'משולחים'  ושרי  שאברם  בזה  החותם  פרעה  בבית  ואברם  שרי  על  הסיפור  לעומת 

כ    27משמעות ה'שילוח' אשר תהא(,  האירועים בסיפורים ה'מקבילים' מסתיימים בדרך אחרת; בסיפור בפרק 

" הוא  ֲאִביֶמֶלְך:  הסיום  )פס'  ַויֹאֶמר  ֵׁשב"  ְבֵעיֶניָך  ַבּטֹוב  ֶניָך;  ְלפָּ ַאְרִצי  מסתיים 15ִהֵנה  כו  בפרק  הסיפור  ואילו   ,)

ִאיׁש   ת" )פס'  באזהרה שנותן אבימלך לכל עמו: "ַהנֵֹגַע בָּ (; ומכאן משתמע, שיצחק ואשתו  11ַהֶּזה וְבִאְׁשתֹו מֹות יומָּ

 רשאים להמשיך לשבת בארץ.

ַת   הנֵ ִה בסיפור בפרק כ אבימלך מפתיע אותנו כשהוא מוסיף ואומר לשרה: " יְך  ֶסף כֶ ֶאֶלף    יִת נָּ  .(16)בר' כ  1" ְלָאחִּ

אבימלך   .13–11אבימלך מקבל כביכול את התירוץ שהיא בת אביו של אברהם אך לא בת אימו; השוו שמ"ב יג  

ְך" )כ  ְך ְכסות ֵעיַנִים ְלכֹל ֲאֶׁשר ִאתָּ משמעי, ואפשר לנסות ולבארו -(. המשפט הזה אינו חד 16ממשיך: "ִהֵנה הוא לָּ

תמורה לעצום עיניה ולהתעלם מכל אי הנעימות  שהוא מציע לה כ  בדרכים אחרות. אפשר גם להבין את הדברים

ְך"(.  28שקרתה לה בביתו )"ְלכֹל ֲאֶׁשר ִאתָּ

 זוג השורשים נג"ע ושל"ח והשורש יט"ב: 
 אחותי' וסיפורי הבארות-אמצעי לקשירה בין סיפורי 'אשתי

אחותי' ומקשרים -מבחין ששני השורשים נג"ע ושל"ח חוזרים שוב ושוב בסיפורי 'אשתי  (79)עמ'    3טבלה  בהמעיין  

ע"בין הסיפורים האלה: אצל פרעה מלך מצרים שלקח את שרה נאמר   גַּ ְינַּ יםי"י ֶאת ַפְרעֹה    וַּ ים  ְנָגעִּ ֹדלִּ )ְוֶאת ֵביתֹו,    ְג

ם(" )בר' יב  ַע  ַרי ֵאֶׁשת ַאְברָּ ה17ל ְדַבר שָּ "ְוַעתָּ ֵלְך.  ַקח  ִאְׁשְתָך   ִהֵנה  (; ובסיומה של הפרשה:  יו  ַוְיַצו  וָּ לָּ   ַפְרעֹה   עָּ

ִׁשים, ְּלחּו  ֲאנָּ ְישַּ ת  ִאְׁשתֹו  ְוֶאת   אֹתֹו  וַּ ל   ְוא  ר  ָכ בפרשת אבימלך   ושוב חוזר השורש נג"ע   29(.20–19)בר' יב    "לֹו  ֲאש 

ְנגֹעַּ הלוקח את שרה: "ַעל ֵכן ֹלא ְנַתִתיָך   " )בר' כ    לִּ ּנֵֹגעַּ השורש נג"ע מופיע גם בפרשת אבימלך ורבקה: "  .(6ֵאֶליהָּ   הַּ

ת" )בר' כו   ִאיׁש ַהֶּזה וְבִאְׁשתֹו מֹות יומָּ (. בהמשך הפרק, העוסק בבארות וסכסוכים, אבימלך מתיימר במילים:  11בָּ

ֲענּוָך  ֹלא"ַכֲאֶׁשר   כו    ְנגַּ )בר'  טֹוב"  ַרק  ִעְמָך  ִשינו  עָּ וטוען:  29ְוַכֲאֶׁשר  מוסיף  הוא  כן  וכמו  לֹום"(  ְבָש ֵּלֲחָך  ְּנשַּ    "וַּ

 (. 29)בר' כו 

 השורש  .( 79)עמ'    4טבלה  היטיב; ראו  מילת קישור נוספת בין הסיפורים שצצה מתוך עיון בטבלאות, היא טוב/

ה ַכֲאֶׁשר   עָּ נו רָּ ֲענּוָך  ֹלאיט"ב )טו"ב( והשורשים נג"ע ושל"ח מופיעים שלושתם יחד בפסוק אחד: "ִאם ַתֲעֵשה ִעמָּ   ְנגַּ

ִשינו ִעְמָך ַרק   ֵּלֲחָך  –  טֹובְוַכֲאֶׁשר עָּ ְּנשַּ לֹום" )כו    וַּ יש מקום לראות בפסוק הזה רובד עריכתי נוסף  ושמא    30(.29ְבׁשָּ

 אחותי?-הקושר בין סיפורי הבארות לסיפורי אשתי

 

 .29 הערה להלן ראו  .27

 . 134 עמ'  (,6 הערה )לעיל בראשית –  התנ"ך עולם בתוך: כהן, ח'  ראו  .28

 ֶאל  ה'   "ַוּיֹאֶמר  במצרים:  אברם  של  בניו  בני  את  הקורות  על  שמות,  בספר  למסופר  הטרמה  מעין  יש  אלה  שבפסוקים  לכך  לב  יושם  .29

 השוו:  (.1  יא  )שמ'   ִמֶּזה"  ֶאְתֶכם  ְיָגֵרׁש  ָּגֵרׁש  ָכָלה  ְכַׁשְלחֹו  ִמֶּזה,  ֶאְתֶכם  ְיַׁשַלח  ֵכן  ַאֲחֵרי  ִמְצַרִים,  ְוַעל  ַּפְרֹעה  ַעל  ָאִביא  ֶאָחד  ֶנַגע  עֹוד  ֹמֶׁשה:

 "ַוְיַצו  וכן ,20  יב בבראשית ֹאתֹו" "ַוְיַׁשְלחּו שהלשון להעיר המקום כאן .95 עמ'  מצרים',  ליציאת 'רמזים (,6 הערה  )לעיל ויינפלד

  או   (.27  לא  גם:  ראו   ;29  כו   השוו  בשלום',   )'שילוח  חיובית  במשמעות  זה  האם  משמעית:-חד  אינה   )שם(,  ֲאָנִׁשים"  ַּפְרֹעה  ָעָליו

 שימוש  ֵמַאְרצֹו".  ְיָגְרֵׁשם  ֲחָזָקה   ּוְבָיד  ְיַׁשְלֵחם,  ֲחָזָקה  ְבָיד  ִכי  ְלַפְרֹעה,  ֶאֱעֶׂשה  "ֲאֶׁשר  :1  ו  שמ'   התקבולת  ראו  מהארץ.  גירוש  למעשה

  ָתם אֹ   ַוְיָגֶרׁש"  הייתה  התגובה  ישראל,  את  'ְיַׁשַלח'   פרעה  כי  התקווה  כנגד  :11-10  י  בשמות  נמצא  יחד  אלה  שורשים  בשני  מעניין

 ַּפְרֹעה  ְלַבב  ַוֵּיָהֵפְך ָהָעם, ָבַרח ִכי ִמְצַרִים  ְלֶמֶלְך "ַוּיַֻּגד (: 5 יד )שמ'  בהמשך יש יפה מילים משחק ַפְרֹעה".  ְּפֵני ֵמֵאת ואהרן[ משה ]את

 נהפך   אלא   גירוש,  של   במשמע  אינו   כבר  'ִׁשַלְחנּו'   כאן  ֵמָעְבֵדנּו?!";  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ִׁשַלְחנּו  ִכי  ָעִׂשינּו,   ּזֹאת   ַמה  ַוּיֹאְמרּו:  ָהָעם,  ֶאל  ַוֲעָבָדיו

  שיש  או  כולם'  'את  פירושה  האם משמעית.-חד אינה "ָכָלה" המילה מוסגר: במאמר .. דעת. בקלות  )בשלום(', ללכת 'הרשינו להיות

 זכר? להשאיר בלי כילוי, של קונוטציה לה

 להלן. ראו מגוחך. נשמע אבימלך של בפיו הזה הסיפור  .30



 משה צפור 
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למעשה שני הסיפורים שבמרכזם האישה והמלך המקומי אבימלך )פרקים כ, כו( קשורים קשר אמיץ עם סיפורים  

 על בארות )פרקים כא, כו; בפרק כ לא נמצא מוטיב הבארות(.

כו,   בפרק  )כו  בסיפור  ובאשתו  ביצחק  באבימלך,  הקשורה  הפרשה  בהיתר  11–1לאחר  האירוע  מסתיים   ,)

(. ומייד לאחר מכן עובר המספר במעבר  14–11)המשתמע( ליצחק להישאר בארצו של אבימלך ולהתבסס בה )

ִסְתמום ִביו  ם אָּ הָּ ִביֵמי ַאְברָּ ִביו  ַעְבֵדי אָּ ְפרו  ַהְבֵארֹת ֲאֶׁשר חָּ ל  ר.  ַוְיַמְלאום  ִלְׁשִתיםְפ   חד אל פרשה שונה: "ְוכָּ פָּ   עָּ

ק:  ֶאל  ֲאִביֶמֶלְך   ַויֹאֶמר נו,  ֵלְך   ִיְצחָּ ַצְמתָּ   ִכי  ֵמִעמָּ (. מכאן ממשיך הסיפור למאבק על  16–15)כו    ְמאֹד"  ִמֶמנו  עָּ

ולמי הן תהיינה שייכות. בסופו של דבר שני הצדדים מגיעים לידי התפייסות וכריתת ברית שלום    – חפירת בארות  

  (.31–26)כו 

נו..." )פס'  , "ַוְיַקְנאו 14( הוא למעשה המשך של פסוק 16כאן המקום לציין שהמשפט "ַויֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך... ֵלְך ֵמִעמָּ

עם סיפור    –סיפור העושר, הקנאה והגירוש    –אֹתֹו ְפִלְׁשִתים". במקום הזה המספר מנסה לשלב את שני הסיפורים  

'אל הראשונות'  סיפור הבארות שהתחיל לספר    –  31הבארות. המספר מחזיר אותנו  על    – אל  בדרך של חזרה 

ִביו ַוְיַסְתמום ְפִלְׁשִתים ַאֲחֵרי מֹות  ם אָּ הָּ ְפרו ִביֵמי ַאְברָּ ק ַוַיְחֹפר ֶאת ְבֵארֹת ַהַמִים ֲאֶׁשר חָּ ב ִיְצחָּ ׁשָּ ם"    המילים "ַויָּ הָּ ַאְברָּ

 (.  18–17)ראו פס' 

 יצחק בעקבות אביו

רעב, פרשת הצגת אשתו כאחותו,    –. אחרי הרפתקאות שונות בגרר  ועתה חוזרים אנו אל אותה מסכת סיפורים

ה    –  ונטישתןניסיונות לחפור בארות   לבסוף נחפרה באר שלא רבו עליה ויצחק קורא לה 'רחובות', ומוסיף: "ִכי ַעתָּ

ֶרץ" )כו  אָּ ִרינו בָּ נו ופָּ   (.22ִהְרִחיב ה' לָּ

  עתיד   במקרה יצחק   ולא   שם   כי   (,23  )כו   שבע  לבאר  מרחובות   יצחק   את   מעביר  המספר  ענייני   הסבר   כל   בלי

נִֹכי  לאביו:  שניתנו  והבטחות   התגלויות   עם  המתקשרת   התגלות   לחוות  ם   ֱאֹלֵהי  "אָּ הָּ ִביָך;   ַאְברָּ א,  ַאל   אָּ   ִאְתָך   ִכי   ִתירָּ

נִֹכי, ם  ַבֲעבור  ַזְרֲעָך   ֶאת   ְוִהְרֵביִתי  וֵבַרְכִתיָך   אָּ הָּ  (. לבאר שבע נודע מקום חשוב בסיפורי אברהם.24 )כו  ַעְבִדי"   ַאְברָּ

(, כמין המשך, נזכרות כמה עשיות שהן כמו חזרה על מעשי אברהם בפרק יב. האחת:  25כמו כן בפסוק הבא )כו  

ק ְבֵאר" )שם ם ַעְבֵדי ִיְצחָּ ֳהלֹו" )שם(; השנייה: "ַוִיְכרו ׁשָּ ם אָּ א ְבֵׁשם ה', ַוֶיט ׁשָּ ם ִמְזֵבַח, ַוִיְקרָּ (. לחלקו הראשון  "ַוִיֶבן ׁשָּ

(, אם כי בסדר  6–5של המסופר בפסוק זה בולט הדמיון עם המסופר על אביו אברהם, עם כניסתו לארץ כנען )יב  

יו. ַויַ  ם ִמְזֵבַח ַלה' ַהִנְרֶאה ֵאלָּ ֶרץ ַהֹּזאת. ַוִיֶבן ׁשָּ אָּ ם, ַויֹאֶמר: ְלַזְרֲעָך ֶאֵתן ֶאת הָּ א ה' ֶאל ַאְברָּ רָּ אחר: "ַוֵירָּ הָּ ם הָּ ה  ְעֵתק ִמשָּ

א ְבֵׁשם ה'" )יב  ם ִמְזֵבַח ַלה', ַוִיְקרָּ ַעי ִמֶקֶדם, ַוִיֶבן ׁשָּ ם ְוהָּ ֳהֹלה, ֵבית ֵאל ִמיָּ (, ואילו בחלקו  8–7ִמֶקֶדם ְלֵבית ֵאל, ַוֵיט אָּ

 אנו חוזרים אל סיפור הבארות.  25השני של כו 

דבר המסמל את הרעיון   –בסיפורי יצחק יש חזרה על 'דריכת כף רגלו' של אברהם במקומות שונים בארץ כנען 

ֶרץ ַהּזֹאת" )יב   אָּ אכן, מסעיו של יצחק אינם לפי אותו סדר. כמו כן במהלך מסעותיו של   32(.7"ְלַזְרֲעָך ֶאֵתן ֶאת הָּ

 בסדר אחר.  –יצחק משולבים אירועים מקבילים לנמצא בסיפורי אברהם 

ב  קורות חייו של יצחק אינם ערוכים בב1,למעשה ׁשָּ "ַויָּ ירור במידה רבה. כך למשל סיפור העקדה מסתיים כך: 

ַבע" )בר' כב   ם ִבְבֵאר ׁשָּ הָּ ַבע, ַוֵיֶׁשב ַאְברָּ ו ֶאל ְבֵאר ׁשָּ ֻקמו ַוֵיְלכו ַיְחדָּ יו, ַויָּ רָּ ם ֶאל ְנעָּ הָּ (. להפתעת הקורא לא 19ַאְברָּ

ם אותו, הרי זה כשהוא בא  נאמר דבר וחצי דבר על קורותיו של יצחק מאותו רגע והלאה, ובפעם הבאה שפוגשי

  33מבאר לחי רואי, מבלי שיוסבר כיצד הגיע לשם.

  

 

  שהפסיקו  מתוך  אלא  ,([ 11  ' פס)  "מצרים  מלך  פרעה   אל  דבר  בא]"  למעלה  האמור  עצמו  הדיבור  "הוא  :29  ו  לשמ'  רש"י  לשון  ראו  .31

 " .בו להתחיל עניין[  'דיבור',  אותו ]על עליו העניין חזר , (27-14)  פס'  ואהרן; משה ]את ליחסם בשביל

 (. 24 יא )דב'  ִיְהֶיה" ָלֶכם ּבֹו ַרְגְלֶכם ַכף ִּתְדֹרְך ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום "ָכל השוו:  .32

 נפרד.  במאמר לדון  מקום יש אביו'  אברהם בעקבות יצחק 'נדודי  בנושא .22  ,21 הערות לעיל גם ראו  .33



 אחרת  סיפורים וארבעה וקריאה שלושה   :'אחותי ומלך-אשתי'המוטיב 
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 ביקורי אבימלך ואנשיו אצל אברהם ואצל יצחק

בפסוק   המסופר  לאחר  כו,  פרק  על  מקיפה  בפסוקים  24בהסתכלות  המסופר  הוא  הענייני  ההמשך   ,32–33 .

 (. 33–26ביקור של אבימלך ומלוויו ונתינת השם 'באר שבע' )כו  34באמצע מופיע, לכאורה ללא קשר,

( מופיע גם שם סיפור על ביקור של אבימלך ופיכל, ואף הוא מסתיים  32–22והינה לצד סיפורי אברהם בפרק כא )

בברית ובשבועה, ובשני המקומות הסיפור חותם בהרכבה יחד של עניין הביקור עם עניין חפירת באר ומתן השם  

 ר שבע'.  'בא

ִתְׁשקֹר  ִאם  ה,  ֵהנָּ ֵבאֹלִהים  ִלי  ה  ְבעָּ ִהשָּ ה  "ְוַעתָּ אותם; את אברהם:  אבימלך משביע  הסיפורים  וְלִניִני    35בשני  ִלי 

ְך.23וְלֶנְכִדי" )כא   ה ְבִרית ִעמָּ ה ֵבינֹוֵתינו ֵביֵנינו וֵביֶנָך, ְוִנְכְרתָּ לָּ א אָּ ה" )כו    (; את יצחק: "ְתִהי נָּ עָּ נו רָּ – 28ִאם ַתֲעֵשה ִעמָּ

בשתי הפעמים מדגיש אבימלך שהוא ראוי ליחס כזה. הוא מוסיף ואומר, בסיפור הקשור באברהם: "ַכֶחֶסד    36(.29

ּה" )כא   ה בָּ ֶרץ ֲאֶׁשר ַגְרתָּ אָּ ִדי ְוִעם הָּ ִשיִתי ִעְמָך ַתֲעֶשה ִעמָּ (. ואכן, בסיפור על אבימלך הלוקח את שרה, 23ֲאֶׁשר עָּ

ֶניָך ַבּטֹוב ְבֵעיֶניָך ֵׁשב" )כ  בסופו של דבר עושה אבימלך חסד של ממש עם   בסיפור   37(.15אברהם: "ִהֵנה ַאְרִצי ְלפָּ

ִשינו ִעְמָך ַרק   הביקור של אבימלך אצל יצחק, אבימלך אומר דברים דומים לכאורה: "ַכֲאֶׁשר ֹלא ְנַגֲענוָך, ְוַכֲאֶׁשר עָּ

לֹום" )כו   ִשינו ִעְמָך    –בפי אבימלך    (. לקורא את פרק כו מתחילתו, דברים אלה29–28טֹוב ַוְנַׁשֵלֲחָך ְבׁשָּ "ְוַכֲאֶׁשר עָּ

לֹום(. הניסוח ''ַוְנַׁשֵלֲחָך  16נשמעים מופרכים לנוכח המסופר קודם לכן )כו    –ַרק טֹוב"   " נשמע גם הוא קצת  ְבָש

ַצְמתָּ ִמֶמנו ְמאֹד", ומשום כך נאלץ יצחק לנדוד    16ציני )בפס'   נו, ִכי עָּ מצוטטים דבריו של אבימלך כך: "ֵלְך ֵמִעמָּ

 [(.  23–17מקום למקום ]פס' מ

ֵעת ַהִהוא"( ואצל יצחק )פרק כו( היה הפתעה,    38עצם בואם של אבימלך ומלוויו לביקור אצל אברהם )פרק כא; "בָּ

י, ְוַאֶתם ְשֵנאֶתם   אֶתם ֵאלָּ ללא מתן סיבה מספקת. יתר על כן, יצחק מגיב על הביקור המפתיע במילים "ַמדוַע בָּ

שורה עליהם    –(. רק לאחר מכן מבין הקורא את פשר הביקור: הן אברהם והן יצחק  27ֶכם" )כו  אִֹתי ַוְתַׁשְלחוִני ֵמִאְת 

ה עֶֹשה" )כא   ְך"    17; ראו גם הערה  22ברכת שמיים: "ֱאֹלִהים ִעְמָך ְבכֹל ֲאֶׁשר ַאתָּ ה ה' ִעמָּ יָּ ִאינו ִכי הָּ אֹו רָּ לעיל(. "רָּ

 (, ועל כן כדאי לכרות איתם ברית.28)כו 

 ומתן השם 'באר שבע'  –מת בארות לת בארות, סתיגז

(, חוזר ומופיע  22–15( והן בימי יצחק )בר' כו  26–25בסיפורים הקשורים באבימלך ואנשיו, הן בימי אברהם )בר' כא  

בהקשרים שונים וברמיזות  'באר שבע'ונקשרת בזה קריאת השם  39המוטיב של גזלת בארות או סתימת בארות, 

[; שם העיר על שם הבאר 26–25לעניינים מסוימים )שם המקום, על שם שבע כבשות ועל שם השבועה ]בר' כא 

 .[(22–15]בר' כו 

כו( טורח המספר לתת הסבר לשם   )פרק  ביצחק  והן בסיפור הקשור  כא(  )פרק  הן בסיפור הקשור באברהם 

בסיפורים אלה מבוארים שני   40וד בטרם סיפר על מתן השם הזה למקום.המקום המוכר לו בזמנו, 'באר שבע', ע

 

  קודם   שנכתב   מה  אחרי קרתה אשר  פעולה  המשך,  המציין  אבימלך',  'וילך   הדקדוקית  בצורה  משתמש  אינו  שהכתוב  לכך  לב  יושם  .34

 קודם. המסופר לצד שמתקיים אירוע על או  ( plus-quam-perfectum) מוקדם'  'עבר על המצביע הלך", "ואבימלך אלא לכן,

 .14 הערה לעיל ראו  .35

 על שתחול זו קללה,  של במשמעות כן וכמו הפרתה, על העונשים ובתוכה ברית וכן חמורה, שבועה מציינת במקרא "ָאָלה" המילה  .36

 ֲאֶׁשר  ּוְבָאָלתֹו   ֱאֹלֶהיָך  ה'   ִּבְבִרית  "ְלָעְבְרָך  )למשל:  אחת  קבוצה הן  ו'ברית'   'שבועה'   'אלה',  המילים  הברית.  כללי  את  מקיים  שלא  מי

  פס'  )שם,  "ַהֶּזה  ַהּתֹוָרה  ְּבֵסֶפר  ַהְּכתּוָבה  ת  י  ר    ּבְ   ת הַ   ֹו  ל  אָ   "ְכֹכל  למשל:  השוו   [(.13  פס'   וכן  11  כט  ]דב'   ַהּיֹום"  ִעְּמָך  ֹכֵרת  ֱאֹלֶהיָך  ה' 

 ּבֹו  ְוָרְבָצה ַההּוא ָּבִאיׁש ְוִקְנָאתֹו  ה'  ַאף  ֶיְעַׁשן ָאז "ִכי  וכן (. 26 )פס'  "ַהֶּזה ַּבֵּסֶפר ַהְּכתּוָבה ה  לָ   לָ   ּקְ   הַ  ָכל ֶאת ָעֶליהָ  "ְלָהִביא  מול אל (20

  י"מ  המקרא',  בשירת   שנפרטו  לשון  'מטבעות  מלמד,  ע"צ   השוו:   ַהְּבִרית"  ת"ָאלוֹ   לצירוף (. 12  )פס'  ַהֶּזה"  ַּבֵּסֶפר  ַהְכתּוָבה  ָהָאָלה  ָכל

  'אם   אבימלך:  בדברי  כמופיע ההשבעה,  ללשון  גם  לב  יושם  .219-188  עמ'   תשכ"ה,  ירושלים  ,סגל  ספר  )עורכים(,  ליוור  וי'   גרינץ

  ]עונש[,   יוסיף  וכה  אלהים  לי/לך  יעשה  "כה  ההשבעה:  לשון   של  מלא  ניסוח  זאת.   לעשות  בדעתך  תעלה  שלא  כלומר  וכך',   כך  תעשה

 . 23-21 יד במ'  גם וראו  .11 צה תהל'  את ביןלה יש כך ואגב, כהנה. ועוד 35 ג שמ"ב  ;17 ג שמ"א  ראו אם...";

   .71 עמ'   לעיל, ראו (16-15 )כ ְלָאִחיְך" ֶכֶסף ֶאֶלף  ָנַתִּתי "ִהֵּנה הפסוק: של האחרון חלקו על  .37

 ההיא"  "בעת   'הנוסחה  ליונשטם,   ש"א   ראו:   חדש.  לעניין  קישור  לפתיחת  סתמי   ביטוי   משמש  ההיא"  "בעת   הצירוף  דבר,  של  לאמיתו  .38

  ( 12  כו  )בר'   ַהִהוא"  "ַּבָּׁשָנה  ַהִהוא",  "ָּבָאֶרץ  גם  השוו   .104-99  עמ'   )תשכ"ט(,  ב  לח,  ,תרביץ  דברים',  ספר  של  הפתיחה  בנאומי

 סיפורים.  בין  סתמי כקישור

 יב(. )בר'  ובמצרים בפרעה הקשור בסיפור מופיע אינו הבארות מוטיב .39

  מקובלת  ספרותית  תופעה  היא  ,הזה  השם  את  למקום  שנותנים  מסופר  בהמשך  רק  בעוד  ,סיפור  של  בראשיתו  מקום  שם  הזכרת  .40

  ללוז,  קורא יעקב  למשל  כך   משום  '(. סופו   שם   על )'   בשמו   ידוע  שבימיו  מקום   על  מדבר  סיפורו בתחילת  כבר  המספר  שבה  במקרא

  , 8  יב  בראשית  בספר  הקורא  את  'להטריד'   צריך  אינו  זה  אבל  (,15  לה  ;12  )כח  אל'   'בית  בשם  בחלום,  ההתגלות  את  בה  שחווה

 



 משה צפור 
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, מתן השם 'שבעה'  33אבל מובאים הסברים שונים לקריאת השם. בפרק כו    –המרכיבים של השם: 'באר' ו'שבע'  

ה'? אין בכתוב ביאור. רק    חסר פשר: מדוע ניתן ַלְבאר  –'באר שבע' לעיר  לבאר ובעקבות זה השם   השם 'ִׁשְבעָּ

ִעיר ְבֵאר ֶׁשַבע ַעד ַהיֹום ַהֶּזה"   מעין הסבר בדרך השלכה לאחור,    –נוספה בהמשך הפסוק הערה: "ַעל ֵכן ֵׁשם הָּ

'ֶׁשַבע' בשם העיר,  הקושרת את שם העיר לשם הבאר. המרכיב 'באר' בשם העיר מובן לקורא. אשר למרכיב 

(, בביקור של אבימלך ופיכל אצל  31כו  הקורא עשוי לקשר עם מה שראה קודם )  –  41והחיבור לשם הבאר, 'שבעה'

ה ִחיו"; ואם כן, שם הבאר הוא בעיקרו, במדויק, 'ְשֻבעָּ ְבעו ִאיׁש ְלאָּ ה'. הקריאה  'יצחק, "ַוִישָּ אם היא אכן    –  ' ִׁשְבעָּ

, באשר 31–28מייצגת את כוונת המספר, מעידה אולי על כך שהסיפור בפרק כו נשען על הסיפור בפרק כא  

ִכי ֶאת ֶׁשַבע  להסכם בין אברהם ואב ַויֹאֶמר,  ְלַבְדֶהן ]...[  ם ֶאת ֶׁשַבע ִכְבשֹת ַהּצֹאן  הָּ "ַוַיֵּצב ַאְברָּ ימלך; שם נאמר: 

ַפְרִתי ֶאת ַהְבֵאר ַהּזֹאת". כאן השם קשור לכאורה עם המספר 'שבע'.   ה ִכי חָּ ִדי, ַבֲעבור ִתְהֶיה ִלי ְלֵעדָּ שֹת ִתַקח ִמיָּ ְכבָּ

ואברה אבימלך  בין  הידידות  ברית  המוטיב המרכזי ובכן,  )וזהו  מסוימת  באר  חפירת  עם  נקשרת  כא  בפרק  ם 

ַבע, ִכי    31בפסקה הנידונה בפרק כו(. אך להפתעת הקורא, פרק כא   קֹום ַההוא ְבֵאר ׁשָּ א ַלמָּ רָּ ממשיך: "ַעל ֵכן קָּ

ם ִנְׁשְבעו ְׁשֵניֶהם", ואין עוד בכתוב התייחסות למספר 'שבע'    קשור אפוא במוטיב השבועה. ' שבעה'השם  ;ׁשָּ

ַוִיַּטע  נושא הראוי לעניין בפני עצמו הוא שאלת היחס הגאוגרפי בין באר שבע ובין 'ארץ פלשתים'. לפי הכתוב, "

ע  ֶאֶׁשל ִב  בַּ ָש ר  ם  ְבֵא הָּ ר ַאְברָּ גָּ ץ]...[ ַויָּ ר  ים  ְבא  ְשּתִּ לִּ ִמים ַרִבים" )כא  ְּפ ( משתמע, שבאר שבע נחשבת חלק  34–33  יָּ

ם ֲאִביֶמֶלְך ]...[ 32מ'ארץ פלשתים'. אך ראו כא  קָּ ַבע; ַויָּ ָּיֻשבּו: "ַוִיְכְרתו ְבִרית ִבְבֵאר ׁשָּ ל  וַּ ץ א  ר  ים   א  ְשּתִּ לִּ  ". ְּפ

 הערה לסיום 
  כאלה שאפשר למצוא  האלה העוסקים באבות האומה )במיוחד אברהם ויצחק( וקורותיהם,יש בין הסיפורים  

זהים   ובין סיפורים על דמות מקראית אחרת, הגר: אירועים דומים, מטבעות לשון  התגלויות    –דמיון רב בינם 

אפשר כמעט עוד 'אבי אומה' נוסף.  שניתנו לאבות,  אלוהיות ועימן ברכות והבטחות בנוסח כמעט זהה לאלו  

ה של אומה'  אברהם. עוד בטרם היוולדו מבטיח לה  ; ישמעאל בנה, כמו יצחק, גם הוא בנו של  לראות גם בה 'ִאמָּ

ה ַאְרֶבה ֶאתמלאך ה': " ֵפר  ְוֹלא  ַזְרֵעְך   ַהְרבָּ   ְלגֹוי   ִכי"  שנולד:   לאחר  לזה  ובדומה  (,13  לב  גם  ראו  ;10  )טז   ֵמרֹב"  ִיּסָּ

דֹול ֵעאל  (. הבטחה דומה ניתנה באמצעותו של אברהם: "18)כא    "ֲאִשיֶמנו  גָּ ֵבַרְכִתי אֹתֹו  ִהֵנה    ;ְׁשַמְעִתיָך   –וְלִיְׁשמָּ

דֹול" )יז  ר ְנִשיִאם יֹוִליד, וְנַתִתיו ְלגֹוי גָּ שָּ ; בדומה לצאצאי יצחק  20ְוִהְפֵריִתי אֹתֹו ְוִהְרֵביִתי אֹתֹו ִבְמאֹד ְמאֹד, ְׁשֵנים עָּ

 נעמוד ברצות האל במקום אחר. תם ולא נשלם.אודות חיי יצחק  על  (. על אלה, וכן על הסיפור המפותל  28מט    –

* * * 

 הסימנים המשמשים בטבלאותביאור 

באותו טור והוכפל באותיות נטויות, על    אחרקטע שנלקח ממקום   {נטויות קטע על רקע אפור באותיות} 
מקבילה    בדרך, לשם הצבתו  מסולסליםרקע אפור ובין סוגריים  

ממנו שבטורים האחרים. לפניו רשום מספר הפסוק  שלצירופים  
 נלקח הקטע.

לפני קטע באפור ואותיות נטויות מציין ספק אם  סימן השאלה   {קטע }?
 יש טעם להקבלה.

α ,β ,γ ,δ ,ε ,ζ ,η ... חלקי    אינדקסי או  לפסוקים  העמוד  בתחתית  כהערות  הפניות 
 פסוקים שנמצאים בתוך הטבלה. מסומנים באות יוונית מוגבהת.

a ,b ,c ,d ...   מסומנים מנחות,  ומילים  חוזרים  מוטיבים  בעבור  אינדקסים 
הצירוף   או  המילה  לפני  אפור  רקע  על  לטיניות  באותיות 

   הרלוונטיים.
 דילוג על קטע  ]...[

 מרכיבי הציטוט בסדר שונה מן המקור במקרא. [  ~]
 

 טקסט שאינו על רקע אפור הוא הטקסט המקראי ברצף.
 

 
 ַנַחל  ָקָרא   ַההּוא  ַלָּמקֹום  ]...[  ֲעָנִבים  ְוֶאְׁשכֹול  ]...[  ַוִּיְכְרתּו  ֶאְׁשֹכל  ַנַחל  ַעד  "ַוָּיֹבאּו  דוגמה:  עוד  אל.  בית  של  שמה  מופיע  כבר  ששם

  ליונשטאם,  ש"א   ראו   –  האיטיולוגי'   ה'סיפור   לתופעת   (.24-23  יג   )במ'   ִיְׂשָרֵאל"   ְּבֵני  ִמָּׁשם  ָכְרתּו  ֲאֶׁשר  ָהֶאְׁשכֹול  ֹאדֹות  ַעל  ֶאְׁשכֹול

 . 259-258 טורים  א, ,מקראית אנציקלופדיה 'איטיולוגיה',

  להלן. ראו מאוחר; בעידן הזאת לתיבה צורף שהניקוד נזכיר  .41
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 אחותי ומלך-אשתי :1טבלה 
יב   ג 20– 10בר'  י  ;1–4 

פרעה י ו שר  אברם, 
1–1בר' כ  8 

לך  מ י שרה ואב  אברהם, 
 17–6,  3–1בר' כו 

לך  מ י חק, רבקה ואב צ  י
 יב הרעב

ֶרץ  ַוְיִהי 10 אָּ ב בָּ עָּ  רָּ
  

ֶרץ  1 אָּ ב בָּ עָּ  ַוְיִהי רָּ
ִראׁשֹון  ב הָּ עָּ רָּ  ִמְלַבד הָּ

ם  הָּ ה ִביֵמי ַאְברָּ יָּ  ֲאֶׁשר הָּ
ידה   יר

ש  למקום  חד
ה  ם ִמְצַרְימָּ ה ַהֶנֶגב  1 ַוֵיֶרד ַאְברָּ ם ַאְרצָּ הָּ ם ַאְברָּ  ַוִיַּסע ִמשָּ

ר 1} גָּ ר ַויָּ  { ִבְגרָּ
ק ֶאל ֲאִביֶמֶלְך ֶמֶלְך ְפִלְׁשִתיםַוֵיֶלְך    ִיְצחָּ

ה  רָּ  ְגרָּ
 אזהרה

ידה יר  מ
ים  צר  למ

 
ה ַוֵיֶרד 10} ם ִמְצַרְימָּ  { ַאְברָּ

יו י"י ַויֹאֶמר  2  א ֵאלָּ  ַוֵירָּ
α   ה ְימָּ  ַאל ֵתֵרד ִמְצרָּ

ֶרץ ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָך אָּ  ְׁשכֹן בָּ
ֶרץ ַהּזֹאת  3 אָּ  גור בָּ

ֲרֶכּךָּ ]...[ ְוֶאְהֶיה ִעְמָך   ַוֲאבָּ
גורר ם להת גור ׁשָּ  לָּ

ֶרץ  אָּ ב בָּ עָּ רָּ ֵבד הָּ  ִכי כָּ
ר  ר ִבְגרָּ גָּ ֵדׁש וֵבין ׁשור, ַויָּ ר  6 ַוֵיֶׁשב ֵבין קָּ ק ִבְגרָּ  ַוֵיֶׁשב ִיְצחָּ

שה י פת   א י
 מראה 

 ַוְיִהי ַכֲאֶׁשר 11
ה  ְימָּ בֹוא ִמְצרָּ  ִהְקִריב לָּ

a  :ַרי ִאְׁשתֹו  ַויֹאֶמר ֶאל שָּ
ַדְעִתי א יָּ  ִהֵנה נָּ

  

הִכי  ְת  b  ִאשָּ  ְיַפת ַמְרֶאה אָּ
ְך ַהִמְצִרים 12 ה ִכי ִיְראו ֹאתָּ יָּ  ְוהָּ

ְמרו ִאְׁשתֹו זֹאת   ְואָּ

 {טֹוַבת ַמְרֶאה ִהוא  ִכי 7} 

גוהו   יהר
חיו  י  ואותה 

c ְרגו ֹאִתי   ְוהָּ

d  ְך ְיַחיו  ְוֹאתָּ

קֹום 7}   {ֶפן ַיַהְרֻגִני ַאְנֵׁשי ַהמָּ

יא  י ה חות קֹום ְלִאְׁשתֹו ַוִיְׁשֲאלו ַאְנֵׁשי  7   א  ַהמָּ
 2 a  ם הָּ ה ִאְׁשתֹו:  βַויֹאֶמר ַאְברָּ רָּ  ַויֹאֶמר:  ֶאל שָּ

א  13 ְת  e  ִאְמִרי נָּ  ֲאחִֹתי ִהוא  ֲאחִֹתי ִהוא  e ֲאחִֹתי אָּ

ֵרא ֵלאמֹר ִאְׁשִתי    ִכי יָּ
ה c  ֶפן קֹום ַעל ִרְבקָּ  ַיַהְרֻגִני ַאְנֵׁשי ַהמָּ

 ְלַמַען ִייַטב ִלי ַבֲעבוֵרְך 
d  ֵלְך ה ַנְפִׁשי ִבְגלָּ ְיתָּ  ְוחָּ

  

יקרה   מה 
שה  י  לא

ה  14 ְימָּ ם ִמְצרָּ  ַוְיִהי ְכבֹוא ַאְברָּ
ה ִאשָּ  ַוִיְראו ַהִמְצִרים ֶאת הָּ

  

ה ִהוא ְמֹאד  b   ִכי פָּ  טֹוַבת ַמְרֶאה ִהוא  b  ִכי  יָּ

ֵרי ַפְרעֹה  15 ּה שָּ  ַוִיְראו ֹאתָּ
ּה ֶאל ַפְרעֹה   ַוְיַהֲללו ֹאתָּ

  

ִמים 8   ם ַהיָּ ְרכו לֹו ׁשָּ  ַוְיִהי ִכי אָּ
ה ֵבית ַפְרעֹה  ִאשָּ ה  ַוֻתַקח הָּ רָּ ר ַוִיַקח ֶאת שָּ  ַוַיְׁשֵקף ֲאִביֶמֶלְך ֶמֶלְך ְפִלְׁשִתים ְבַעד ַהַחלֹון  ַוִיְׁשַלח ֲאִביֶמֶלְך ֶמֶלְך ְגרָּ

ה ִאְׁשתֹו  ק ְמַצֵחק ֵאת ִרְבקָּ  ַוַיְרא ְוִהֵנה ִיְצחָּ
ַרב ֵאֶליהָּ ַוֲאִביֶמֶלְך ֹלא  4}    {קָּ

ש רב ם  16 רכו וְלַאְברָּ
γ 

ּה     ֵהיִטיב ַבֲעבורָּ

  ַוִיַקח ֲאִביֶמֶלְך  14} 
δ  ר ַוֲחמִֹרים קָּ ר  ַוְיִהי לֹו צֹאן ובָּ קָּ   צֹאן ובָּ

חֹת ַוֲאתֹנֹת וְגַמִלים ִדים וְׁשפָּ חֹת  ַוֲעבָּ ִדים וְׁשפָּ  ַוֲעבָּ
ם הָּ  {ַוִיֵתן ְלַאְברָּ

 

שה י  ַוְיַנַגע י"י 17 ענ
ִעים ְגדִֹלים ְוֶאת ֵביתֹו   ֶאת ַפְרעֹה ְנגָּ

ַצר י"י 18} צֹר עָּ  ִכי עָּ
ל ֶרֶחם ְלֵבית ֲאִביֶמֶלְך    ְבַעד כָּ

 

ם ַרי ֵאֶׁשת ַאְברָּ ם ַעל ְדַבר שָּ הָּ ה ֵאֶׁשת ַאְברָּ רָּ   {ַעל ְדַבר שָּ
ים לוה  א

יים   מא
ה  3  ְילָּ בֹא ֱאֹלִהים ֶאל ֲאִביֶמֶלְך ַבֲחלֹום ַהלָּ  ַויָּ

 :ַויֹאֶמר לֹו
 

 f  ַָּקְחת ה ֲאֶׁשר לָּ ִאשָּ   ִהְנָך ֵמת ַעל הָּ

ַעל  εְוִהוא     ְבֻעַלת בָּ

חאה    מ
טדקות  צ  וה

.  g  ַוֲאִביֶמֶלְך ֹלא  4  ַרב ֵאֶליהָּ  קָּ
י,  ֲהגֹוי ַגם ַצִדיק ַתֲהרֹג?!  ζ ַויֹאַמר: ֲאדנָּ

 

ַמר ִלי 5   { ַויֹאֶמר: ֲאחִֹתי ִהוא  7} ֲאחִֹתי ִהוא  e  ֲהֹלא הוא אָּ

א  13} ְת  ִאְמִרי נָּ ה {ֲאחִֹתי אָּ ְמרָּ ִחי הוא h  ְוִהיא ַגם ִהוא אָּ  אָּ
ִשיִתי זֹאת! ִבי וְבִנְקיֹן ַכַפי עָּ ם ְלבָּ  ְבתָּ

 

 
α ְצַרְיָמהַוּיֹאֶמר: ָאֹנִכי ָהֵאל ֱאֹלֵהי ָאִביָך;  :3-4 ראו גם: בר' מו יָרא ֵמְרָדה מ   .  6, ִכי ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיְמָך ָׁשם. ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעְּמָך ִמְצַרְיָמה, ְוָאֹנִכי ַאַעְלָך ַגם ָעֹלה; וכן מה ַאל ּת 

י  הּנֵ ְוה    ]...[ ֲחֹלםּיַ וַ .  ֲאָרם  ָנהּדֶ ּפַ   ֶלְךּיֵ וַ ּמֹו  אִ   ְוֶאל  ָאִביו  ֶאל  ַיֲעֹקב  ַמעׁשְ ּיִ וַ : 15,  12,  7וראו גם: בר' כח   יָךׁש  ַוהֲ  ֵלְךּתֵ   ר ׁשֶ אֲ  ֹכלּבְ  יָךּתִ ַמְר ּוׁשְ   ְךּמָ ע   ָאֹנכ  ֹ הַ   ָהֲאָדָמה  ֶאל  ֹבת   ]...[.   את ּז

   אותה ֲאֹחִתי ִהוא.    ֲהלֹא הּוא ָאַמר ִלי :  5: ַוּיֹאֶמר ה': ֶאל ָׁשאּול ְוֶאל ֵּבית ַהָּדִמים ַעל ֲאֶׁשר ֵהִמית ֶאת ַהִּגְבֹעִנים; כראיה ראו גם בהמשך, בר' כ  1אל=על. השוו: שמ"ב כא

 .11חרת: בר' יב מילת יחס, 'אל', בהוראה א

γ  י ַבֲעבּוֵרְך. : ְלַמַען13השוו: בר' יב יַטב ל   י 

δ  42-27 לעומת פס' 43השוו: בר' ל. 

ε  ַּגם ְׁשֵניֶהם. ּוֵמתּו  – ְבֻעַלת ַּבַעלִכי ִיָּמֵצא ִאיׁש ֹׁשֵכב ִעם ִאָּׁשה   : 22השוו: דב' כב 

ζ 25-23 יח' בר : ראו.  



 משה צפור 
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יב   ג 20– 10בר'  י  ;1–4 
פרעה י ו שר  אברם, 

1–1בר' כ  8 
לך  מ י שרה ואב  אברהם, 

 17–6,  3–1בר' כו 
לך  מ י חק, רבקה ואב צ  י

גובת  ת
יםה לוה  א

ֱאֹלִהים ַבֲחֹלם:  6  יו הָּ  ַויֹאֶמר ֵאלָּ
ִשיתָּ ּזֹאת  ְבָך עָּ ם ְלבָּ ַדְעִתי ִכי ְבתָּ נִֹכי יָּ  ַגם אָּ

נִֹכי אֹוְתָך ֵמֲחטֹו ִלי  ֶאְחשְֹך ַגם אָּ  וָּ
.  ִלְנגַֹע   g ηַעל ֵכן ֹלא ְנַתִתיָך     ֵאֶליהָּ

ִאיׁש 7 ֵׁשב ֵאֶׁשת הָּ ה הָּ  ְוַעתָּ
ִביא הוא   ִכי נָּ

k   ְוִיְתַפֵלל ַבַעְדָךd  ;ֶוְחֵיה 
 ְוִאם ֵאיְנָך ֵמִׁשיב 

מות  fַדע ִכי    מֹות תָּ
ְך  ל ֲאֶׁשר לָּ ה ְוכָּ  ַאתָּ

 

 בעקבות
 האיום

יו  8  דָּ ל ֲעבָּ א ְלכָּ  ַוַיְׁשֵכם ֲאִביֶמֶלְך ַבבֶֹקר ַוִיְקרָּ
θ  ל ְזֵניֶהםַוְיַדֵבר ֶאת כָּ ֵאֶלה ְבאָּ ִרים הָּ  ַהְדבָּ

ִׁשים ְמֹאד  ֲאנָּ  ַוִייְראו הָּ

 

יחת   ש
פה י  נז

ם ַויֹאֶמר:  18 א ַפְרעֹה ְלַאְברָּ ם ַויֹאֶמר לֹו:  9 ַוִיְקרָּ הָּ א ֲאִביֶמֶלְך ְלַאְברָּ ק ַויֹאֶמר:  9 ַוִיְקרָּ א ֲאִביֶמֶלְך ְלִיְצחָּ  ַוִיְקרָּ

m  ִשיתָּ ִלי נו m ַמה ּזֹאת עָּ ִשיתָּ לָּ ְך  n   ֶמה עָּ אִתי לָּ טָּ נו? ]...[  10} וֶמה חָּ ִשיתָּ לָּ  ַמה ּזֹאת עָּ

ַלי ְוַעל ַמְמַלְכִתי  p   ִכי  ֵלינו ֵהֵבאתָּ עָּ    ְוֵהֵבאתָּ עָּ

 n  ה ה ְגדֹלָּ אָּ  ֲחטָּ
m !ִדי ִשיתָּ ִעמָּ שו עָּ  ַמֲעִשים ֲאֶׁשר ֹלא ֵיעָּ

ם ׁשָּ  {אָּ

ם:  10  הָּ  ַויֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ֶאל ַאְברָּ
ִאיתָּ  ה רָּ ר ַהֶּזהִכי  m  מָּ בָּ ִשיתָּ ֶאת ַהדָּ  עָּ

 

ה ֹלא ִהַגְדתָּ ִלי ִכי ִאְׁשְתָך ִהוא  מָּ  ַאְך ִהֵנה ִאְׁשְתָך ִהוא  לָּ

ַמְרתָּ  19 ה אָּ מָּ  ֲאחִֹתי ִהוא  e  לָּ
ה  ּה ִלי ְלִאשָּ ֶאַקח ֹאתָּ  וָּ

ַמְרתָּ    ֲאחִֹתי ִהוא  e  ְוֵאיְך אָּ

לות צ ם: 11  התנ הָּ  ַויֹאֶמר ַאְברָּ
ַמְרִתי   ִכי אָּ

קֹום ַהֶּזה   ַרק ֵאין ִיְרַאת ֱאֹלִהים ַבמָּ

ק:  יו ִיְצחָּ  ַויֹאֶמר ֵאלָּ
ַמְרִתי   ִכי אָּ

 c  .גוִני ַעל ְדַבר ִאְׁשִתי  ַוֲהרָּ
ה 12 ְמנָּ ִבי ִהוא  e  ְוַגם אָּ  ֲאחִֹתי ַבת אָּ

 ַאְך ֹלא ַבת ִאִמי
ι  .ה  ַוְתִהי ִלי ְלִאשָּ

 ַוְיִהי ַכֲאֶׁשר ִהְתעו ֹאִתי ֱאֹלִהים  13
ִבי  ִמֵבית  אָּ

ּה:  ֹאַמר לָּ  וָּ
ִדי   ֶזה ַחְסֵדְך ֲאֶׁשר ַתֲעִשי ִעמָּ

ה  מָּ בֹוא ׁשָּ קֹום ֲאֶׁשר נָּ ל ַהמָּ  ֶאל כָּ
ִחי הוא  h   ִאְמִרי ִלי  אָּ

ֶליהָּ  f  ֶפן מות עָּ  אָּ

פה  י  נז
 חוזרת 

 ַויֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך:  10  
m ?נו ִשיתָּ לָּ  ַמה ּזֹאת עָּ

ם ֶאת ִאְׁשֶתָך  עָּ ַכב ַאַחד הָּ  ִכְמַעט ׁשָּ
p ֵלינו ם  n   ְוֵהֵבאתָּ עָּ ׁשָּ  אָּ

ּה  16} מתנות ם ֵהיִטיב ַבֲעבורָּ  וְלַאְברָּ
ר ַוֲחמִֹרים  קָּ  ַוְיִהי לֹו צֹאן ובָּ

חֹת ַוֲאתֹנֹת וְגַמִלים ִדים וְׁשפָּ  {ַוֲעבָּ

 ַוִיַקח ֲאִביֶמֶלְך  14
ר   קָּ  צֹאן ובָּ

חֹת  ִדים וְׁשפָּ  ַוֲעבָּ

 

ם  הָּ   ַוִיֵתן ְלַאְברָּ
ח  לו י  ש

 או
שארות  י  ה

ה  ֵלְך  ְוַעתָּ  ִהֵנה ִאְׁשְתָך ַקח וָּ
ִׁשים  20 יו ַפְרעֹה ֲאנָּ לָּ  ַוְיַצו עָּ

ה ִאְׁשתֹו  רָּ ֶׁשב לֹו ֵאת שָּ  ַויָּ
ם ֵלאמֹר:  11 ַויֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך:  15 עָּ ל הָּ  ַוְיַצו ֲאִביֶמֶלְך ֶאת כָּ

ִאיׁש ַהֶּזה וְבִאְׁשתֹו   ת  f   ַהנֵֹגַע בָּ  מֹות יומָּ
 ַוְיַׁשְלחו ֹאתֹו ְוֶאת ִאְׁשתֹו 

ל   ֲאֶׁשר לֹו ְוֶאת כָּ
ֶניָך ַבּטֹוב ְבֵעיֶניָך ֵׁשב    ְוִהֵנה ַאְרִצי ְלפָּ

ַמר:  16  ה אָּ רָּ  וְלשָּ
ַתִתי ֶאֶלף ֶכֶסף ִחיְך  h   ִהֵנה נָּ  ְלאָּ

ְך  ְך ְכסות ֵעיַנִים ְלכֹל ֲאֶׁשר ִאתָּ  ִהֵנה הוא לָּ
ַחת   ְוֵאת כֹל ְונֹכָּ

 

לה  פי  ת
פואה  ור

 17 k ֱאֹלִהים ַוִיְתַפֵלל ם ֶאל הָּ הָּ  ַאְברָּ
q  א  ֱאֹלִהים ֶאת ֲאִביֶמֶלְך  ַוִיְרפָּ

יו  ְוֶאת  ִאְׁשתֹו ְוַאְמהֹתָּ
q  ַוֵיֵלדו 

 

 ַוְיַנַגע י"י ֶאת ַפְרעֹה 17}
ִעים ְגדִֹלים ְוֶאת ֵביתֹו   ְנגָּ

ם ַרי ֵאֶׁשת ַאְברָּ  {ַעל ְדַבר שָּ

ַצר י"י  κ ִכי 18 צֹר עָּ  עָּ
ל ֶרֶחם ְלֵבית ֲאִביֶמֶלְך   ְבַעד כָּ

ה ֵאֶׁשת  רָּ ם. ַעל ְדַבר שָּ הָּ  ַאְברָּ

 

 

η  ("'שילוח בשלום' ב: ;  גירושא: =)שילוח , נגעים, ע"נג " –  3ראו גם טבלה. 
θ   1; דנ' ב 8השוו: בר' מא. 
ι  13-11  השוו: שמ"ב יג. 
κ  ֶּלֶדת.: ַוּתֹאֶמר ָׂשַרי ֶאל ַאְבָרם: ִהֵּנה ָנא 2בר' טז י ה' מ    ֲעָצַרנ 



 אחרת  סיפורים וארבעה וקריאה שלושה   :'אחותי ומלך-אשתי'המוטיב 
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 4–1; יג 20– 10בר' יב  
 אברם, שרי ופרעה

 18–1בר' כ 
 אברהם, שרה ואבימלך 

 17–6,  3–1בר' כו 
 יצחק, רבקה ואבימלך 

 לאחר
 התקרית 
 הקשורה 

 באישה 

 יג
 ַוַּיַעל ַאְבָרם ִמִּמְצַרִים  1

 הּוא ְוִאְׁשּתֹו 
 ְוָכל ֲאֶׁשר לֹו 

 ְולֹוט ִעּמֹו 
 ַהֶּנְגָּבה 

  
 ַוִּיְזַרע ִיְצָחק ָּבָאֶרץ ַהִהוא  12

 ְׁשָעִריםַּבָּׁשָנה ַהִהוא ֵמָאה  ַוִּיְמָצא   
 י"י  ַוְיָבֲרֵכהּו

 ַוִּיְגַּדל ָהִאיׁש ַוֵּיֶלְך ָהלֹוְך ְוָגֵדל  13  ְוַאְבָרם ָּכֵבד ְמֹאד  2
 ָגַדל ְמֹאד ִּכיַעד 

 ַוְיִהי לֹו  14
 צֹאן ּוִמְקֵנה ָבָקר ַוֲעֻבָּדה ַרָּבה  ִמְקֵנה  ַּבִּמְקֶנה ַּבֶּכֶסף ּוַבָּזָהב 

 ֹאתֹו ְּפִלְׁשִּתים.  ַוְיַקְנאּו
 ַהְּבֵארֹת ְוָכל  15

 ָאִביוֲאֶׁשר ָחְפרּו ַעְבֵדי ָאִביו ִּביֵמי ַאְבָרָהם 
 ְּפִלְׁשִּתים ַוְיַמְלאּום ָעָפר  ִסְּתמּום

 ֲאִביֶמֶלְך ֶאל ִיְצָחק:  ַוּיֹאֶמר 16
 , ִּכי ָעַצְמָּת ִמֶּמּנּו ְמֹאד. ֵמִעָּמנּוֵלְך 

 ַוֵּיֶלְך ְלַמָּסָעיו  3
 ִמֶּנֶגב ְוַעד ֵּבית ֵאל 

 ַעד ַהָּמקֹום 

 ִמָּׁשם ִיְצָחק ַוֵּיֶלְך  17 
 

 ְּגָרר, ַוֵּיֶׁשב ָׁשם   ְּבַנַחל ַוִּיַחן
 ֲאֶׁשר ָהָיה ָׁשם ָאֳהֹלה ַּבְּתִחָּלה

 ֵּבין ֵּבית ֵאל ּוֵבין ָהָעי 
 ֶאל ְמקֹום ַהִּמְזֵּבַח   4

 ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָׁשם ָּבִראׁשָֹנה
λ  ַוִּיְקָרא ָׁשם ַאְבָרם ְּבֵׁשם י"י 

  

 
λ ' ?'הוא קורא'? ועתה"ויקרא ָשם": ='ואשר קרא   

 

 חפירת בארות: ריב, פיוס וברית :2טבלה 

 34–22בר' כא 
 אבימלך ואברהם

 33–12בר' כו 
 אבימלך ויצחק בגרר

 ַוִּיְזַרע ִיְצָחק ָּבָאֶרץ ַהִהוא  12 
 ַוִּיְמָצא ַּבָּׁשָנה ַהִהוא ֵמָאה ְׁשָעִרים ַוְיָבֲרֵכהּו י"י

  ְוָגֵדל ַעד ִּכי ָגַדל ְמֹאד ַוִּיְגַּדל ָהִאיׁש ַוֵּיֶלְך ָהלֹוְך 13
 ַוְיִהי לֹו ִמְקֵנה צֹאן ּוִמְקֵנה ָבָקר ַוֲעֻבָּדה ַרָּבה  14

 ֹאתֹו ְּפִלְׁשִּתים  ַוְיַקְנאּו
 ְוָכל ַהְּבֵארֹת  15 ְּבֵאר ַהַּמִים ...  25}

 ָחְפרּו ַעְבֵדי ָאִביו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו ֲאֶׁשר
 { ַעְבֵדי ֲאִביֶמֶלְך ֲאֶׁשר ָּגְזלּו

 ְוהֹוִכַח ַאְבָרָהם ֶאת ֲאִביֶמֶלְך  25}
 ַעל ֹאדֹות ְּבֵאר ַהַּמִים ֲאֶׁשר ָּגְזלּו ַעְבֵדי ֲאִביֶמֶלְך 

 ְּפִלְׁשִּתים ַוְיַמְלאּום ָעָפר  ִסְּתמּום

 ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך  26
 ֹלא ָיַדְעִּתי ִמי ָעָׂשה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה 

 ְוַגם ַאָּתה ֹלא ִהַּגְדָּת ִּלי 
 { ְוַגם ָאנִֹכי ֹלא ָׁשַמְעִּתי ִּבְלִּתי ַהּיֹום

 ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ֶאל ִיְצָחק  16
 ֵלְך ֵמִעָּמנּו ִּכי ָעַצְמָּת ִמֶּמּנּו ְמֹאד 

 ַוֵּיֶלְך ִמָּׁשם ִיְצָחק ַוִּיַחן ְּבַנַחל ְּגָרר ַוֵּיֶׁשב ָׁשם  17 
 ַאְבָרָהם ָאִביו ַוָּיָׁשב ִיְצָחק ַוַּיְחּפֹר ֶאת ְּבֵארֹת ַהַּמִים ֲאֶׁשר ָחְפרּו ִּביֵמי 18

 ְּפִלְׁשִּתים ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם  ַוְיַסְּתמּום
 ָלֶהן ֵׁשמֹות ַּכֵּׁשמֹת ֲאֶׁשר ָקָרא ָלֶהן ָאִביו.  ַוִּיְקָרא 

 ַוַּיְחְּפרּו ַעְבֵדי ִיְצָחק ַּבָּנַחל ַוִּיְמְצאּו ָׁשם ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים 19
 ַוָּיִריבּו רֵֹעי ְגָרר ִעם רֵֹעי ִיְצָחק ֵלאמֹר  20

 ַהָּמִים ָלנּו 
 ֵׁשם ַהְּבֵאר ֵעֶׂשק, ִּכי ִהְתַעְּׂשקּו ִעּמֹו  ַוִּיְקָרא 

 ַוַּיְחְּפרּו ְּבֵאר ַאֶחֶרת ַוָּיִריבּו ַּגם ָעֶליָה ַוִּיְקָרא ְׁשָמּה ִׂשְטָנה  21
 ַוַּיְעֵּתק ִמָּׁשם ַוַּיְחּפֹר ְּבֵאר ַאֶחֶרת ְוֹלא ָרבּו ָעֶליָה  22

 ַוִּיְקָרא ְׁשָמּה ְרחֹבֹות ַוּיֹאֶמר 
 ּוָפִרינּו ָבָאֶרץ. ִהְרִחיב י"י ָלנּו  ַעָּתהִּכי 

 ַוַּיַעל ִמָּׁשם ְּבֵאר ָׁשַבע  23
 ַוֵּיָרא ֵאָליו י"י ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַוּיֹאֶמר: 24

 ָאנִֹכי ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ָאִביך 
 ַאל ִּתיָרא ִּכי ִאְּתך ָאנִֹכי

 ּוֵבַרְכִּתיך ְוִהְרֵּביִתי ֶאת ַזְרֲעך ַּבֲעבּור ַאְבָרָהם ַעְבִּדי.
 א ְּבֵׁשם י"י ַוֶּיט ָׁשם ָאֳהלֹוַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָר  25

 ַוִּיְכרּו ָׁשם ַעְבֵדי ִיְצָחק ְּבֵאר 
  ַוְיִהי ָּבֵעת ַהִהוא  22

 ַוֲאִביֶמֶלְך ָהַלְך ֵאָליו ִמְּגָרר ַוֲאֻחַּזת ֵמֵרֵעהּו ּוִפיכֹל ַׂשר ְצָבאֹו   26 ּוִפיכֹל ַׂשר ְצָבאֹו ֶאל ַאְבָרָהם ֵלאמֹר ֲאִביֶמֶלְךַוּיֹאֶמר 
 ֲאֵלֶהם ִיְצָחק ַוּיֹאֶמר  27 
 ַמּדּוַע ָּבאֶתם ֵאָלי ְוַאֶּתם ְׂשֵנאֶתם ֹאִתי ַוְּתַׁשְּלחּוִני ֵמִאְּתֶכם  

 ַוּיֹאְמרּו  28 { ַוּיֹאֶמר ]...[ ֵלאמֹר 22}



 משה צפור 
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כא  ר'   34–22ב
ם רה ימלך ואב  אב

ר' כו   33–12ב
ר ר יצחק בג ימלך ו  אב

ה עֶֹשה ֱאֹלִהים  ִעְמָך ְבכֹל ֲאֶׁשר ַאתָּ
ה 23 ה ִלי ֵבאֹלִהים ֵהנָּ ְבעָּ ה ִהשָּ  ְוַעתָּ

ְך ה י"י ִעמָּ יָּ ִאינו ִכי הָּ אֹו רָּ  רָּ
ה ֵבינֹוֵתינו ֵביֵנינו וֵביֶנָך  לָּ א אָּ  ַונֹאֶמר ְתִהי נָּ

ְך  ה ְבִרית ִעמָּ  ְוִנְכְרתָּ
 ִתְׁשקֹר ִלי וְלִניִני וְלֶנְכִדי  α ִאם

ִדי  ַכֶחֶסד ִשיִתי ִעְמָך ַתֲעֶשה ִעמָּ  ֲאֶׁשר עָּ
ּה  ְוִעם ה בָּ ֶרץ ֲאֶׁשר ַגְרתָּ אָּ  הָּ

ה ַכֲאֶׁשר 29 עָּ נו רָּ  ֹלא ְנַגֲענוָך  ִאם ַתֲעֵשה ִעמָּ
ִשינו ִעְמָך ַרק טֹוב   ְוַכֲאֶׁשר עָּ

לֹום    ַוְנַׁשֵלֲחָך ְבׁשָּ
ה עֶֹשה 22}  { ֱאֹלִהים ִעְמָך ְבכֹל ֲאֶׁשר ַאתָּ

ֵבַע  24 נִֹכי ִאשָּ ם אָּ הָּ  ַויֹאֶמר ַאְברָּ
ם ֶאת ֲאִביֶמֶלְך  25 הָּ  ְוהֹוִכַח ַאְברָּ

ה ְברוְך י"י ה ַעתָּ  ַאתָּ

ְזלו ַעְבֵדי ֲאִביֶמֶלְך ַעל ֹאדֹות ְבֵאר ַהַמִים ֲאֶׁשר   גָּ
 : ַויֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך 26

ַדְעִתיֹלא  ר ַהֶּזה  יָּ בָּ ה ֶאת ַהדָּ שָּ  ִמי עָּ
ה ֹלא ִהַגְדתָּ ִלי   ְוַגם ַאתָּ

ַמְעִתי ִבְלִתי ַהיֹום נִֹכי ֹלא ׁשָּ  ְוַגם אָּ

 { ְוַאֶתם ְשֵנאֶתם ֹאִתי ַוְתַׁשְלחוִני ֵמִאְתֶכם 27}

ר ַוִיֵתן ַלֲאִביֶמֶלְך  ַוִיַקח 27 קָּ ם צֹאן ובָּ הָּ ֶהם ִמְׁשֶתה ַויֹאְכלו ַוִיְׁשתו  30 ַאְברָּ  ַוַיַעש לָּ
 ַוַיְׁשִכימו ַבבֶֹקר  31

 ְבִרית  ְׁשֵניֶהםַוִיְכְרתו 
ם ֶאת ֶׁשַבע ִכְבשֹת ַהּצֹאן ְלַבְדֶהן  28 הָּ  ַוַיֵּצב ַאְברָּ
ם:  29 הָּ  ַויֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ֶאל ַאְברָּ

ה  המָּ הֶׁשַבע  ֵהנָּ נָּ ֵאֶלה ֲאֶׁשר ִהַּצְבתָּ ְלַבדָּ שֹת הָּ  ְכבָּ
 ַויֹאֶמר 30

ִדי  ֶׁשַבעִכי ֶאת  שֹת ִתַקח ִמיָּ  ְכבָּ
ַפְרִתי ֶאת ַהְבֵאר ַהּזֹאת  ה ִכי חָּ  ַבֲעבור ִתְהֶיה ִלי ְלֵעדָּ

ִחיו  ְבעו ִאיׁש ְלאָּ  ַוִישָּ

ַבע  31 קֹום ַההוא ְבֵאר ׁשָּ א ַלמָּ רָּ  ַעל ֵכן קָּ
ם   ְׁשֵניֶהם  ִנְׁשְבעוִכי ׁשָּ

ִעיר ְבֵאר ֶׁשַבע 33} ה ַעל ֵכן ֵׁשם הָּ ּה ִׁשְבעָּ א ֹאתָּ  { ַוִיְקרָּ
ִחיו 31} ְבעו ִאיׁש ְלאָּ  { ַוִישָּ

ַבע  32   ַוִיְכְרתו ְבִרית ִבְבֵאר ׁשָּ
ם  קָּ ֻׁשבו ֶאל ֶאֶרץ ְפִלְׁשִתים  ֲאִביֶמֶלְךַויָּ אֹו ַויָּ  וִפיכֹל ַשר ְצבָּ

ם ְבֵׁשם י"י 33 א ׁשָּ ַבע ַוִיְקרָּ ם  ַוִיַּטע ֶאֶׁשל ִבְבֵאר ׁשָּ  ֵאל עֹולָּ
ִמים ַרִבים 34 ם ְבֶאֶרץ ְפִלְׁשִתים יָּ הָּ ר ַאְברָּ גָּ  ַויָּ

לֹום  ק ַוֵיְלכו ֵמִאתֹו ְבׁשָּ  ַוְיַׁשְלֵחם ִיְצחָּ
א ְבֵׁשם י"י 25} ם ִמְזֵבַח ַוִיְקרָּ  {ַוִיֶבן ׁשָּ
ם 17} ר ַוֵיֶׁשב ׁשָּ  {ַוִיַחן ְבַנַחל ְגרָּ

 ַוְיִהי ַביֹום ַההוא  32
בֹאו רו   ַויָּ פָּ ק ַוַיִגדו לֹו ַעל ֹאדֹות ַהְבֵאר ֲאֶׁשר חָּ  ַעְבֵדי ִיְצחָּ

ִים  אנו מָּ צָּ  ַויֹאְמרו לֹו: מָּ
ה  33 ּה ִׁשְבעָּ א ֹאתָּ  ַוִיְקרָּ

ִעיר ְבֵאר ֶׁשַבע ַעד ַהיֹום ַהֶּזה  ַעל ֵכן ֵׁשם הָּ

 
α ְולֹא ְׁשַכֲחנּוָך, ְולֹא ִׁשַּקְרנּו ִּבְבִריֶתָך!  –: ָכל זֹאת ָּבַאְתנּו 18תה' מד  השוו 

  



 אחרת  סיפורים וארבעה וקריאה שלושה   :'אחותי ומלך-אשתי'המוטיב 
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 ( 'שילוח בשלום'  ב:גירוש;   =א:נג"ע, נגעים, שילוח ) :3טבלה 

יב   20– 17בר' 
י שר  פרעה, אברם ו

 6בר' כ 
שרה לך, אברהם ו מ י  אב

1בר' כו  1 
צחק ורבקה י לך,  מ י  אב

2 בר' כו 9–33 
חק  יצ לך ו מ י  אב

יא  מ'   1ש
ים  צר מ ל ב ישרא  הדהוד: 

ֱאֹלִהים ַבֲחֹלם   יו הָּ  ַוְיַצו ֲאִביֶמֶלְך  ַויֹאֶמר ֵאלָּ
ם ֵלאמֹר  עָּ ל הָּ  ֶאת כָּ

 ַויֹאֶמר י"י ֶאל מֶֹׁשה  

 ִאם ַתֲעֵשה 29   
ה  עָּ נו רָּ  ִעמָּ

 

ַדְעִתי   נִֹכי יָּ  ַגם אָּ
ִשיתָּ ּזֹאת  ְבָך עָּ ם ְלבָּ  ִכי ְבתָּ

נִֹכי אֹוְתָך  ֶאְחשְֹך ַגם אָּ  וָּ
 ֵמֲחטֹו ִלי 

 ַעל ֵכן 

   

ע גַּ ְינַּ יםי"י ֶאת ַפְרעֹה  וַּ לִּ ְגדֹ ים  ָגעִּ  ְנ
 ְוֶאת ֵביתֹו 

ם ְדַברַעל  ַרי ֵאֶׁשת ַאְברָּ  שָּ
ה ִהֵנה ִאְׁשְתָך  19  ]...[ ְוַעתָּ

α  ֵלְך  ַקח וָּ
ִׁשים  20 יו ַפְרעֹה ֲאנָּ לָּ  ַוְיַצו עָּ

ֹגעַּ ֹלא ְנַתִתיָך  ְנ ֵגעַּ  ֵאֶליהָּ  לִּ ּנֹ ִאיׁש ַהֶּזה וְבִאְׁשתֹו  הַּ  בָּ
ת   מֹות יומָּ

ָךַכֲאֶׁשר ֹלא  ֲענּו גַּ  ְנ
ִשינו ִעְמָך   ְוַכֲאֶׁשר עָּ

 ַרק טֹוב 

עעֹוד  גַּ ִביא  נ  ד אָּ  ֶאחָּ
 ַעל ַפְרעֹה ְוַעל ִמְצַרִים 

β  ְּלחּו שַּ ְי  ֹאתֹו ְוֶאת ִאְׁשתֹו וַּ
ל ֲאֶׁשר לֹו.   ְוֶאת כָּ

  γ  ָך ֵּלֲח שַּ ְּנ לֹום וַּ חַאֲחֵרי ֵכן  ְבׁשָּ ּלַּ שַּ  ֶאְתֶכם ִמֶּזה ְי
ְּלחֹו שַּ ָלה ε ְכ   ָכ

לֹום ַוְנַׁשֵלֲחָך 29}     { ְבׁשָּ
δ ה ְברוְך י"י ה ַעתָּ  ַאתָּ

ֶהם ִמְׁשֶתה  30  ַוַיַעש לָּ
 ַויֹאְכלו ַוִיְׁשתו 

 ַוַיְׁשִכימו ַבבֶֹקר  31
ִחיו  ְבעו ִאיׁש ְלאָּ  ַוִישָּ

ְּלֵחם שַּ ְי ק  וַּ  ִיְצחָּ
לֹוםַוֵיְלכו ֵמִאתֹו  ָש  ְב

ֵרׁש  ֵרׁש ֶאְתֶכם ִמֶּזהגָּ   ְיגָּ

 
 .ּוָוֵלכ  םּתֶ ְר ּבַ ּדִ  רׁשֶ אֲ כַ  ּוְקח α ַקְרֶכםּבְ  םּגַ  צֹאְנֶכם ם: ּגַ 32ראו גם שמ' יב 

 ִמן ָהָאֶרץ, ִכי ָאְמרּו: ֻכָלנּו ֵמִתים!  ְלַׁשְּלָחם βַוֶּתֱחַזק ִמְצַרִים ַעל ָהָעם ְלַמֵהר  : 33שמ' יב 

ַּלְחנּו βַוֲעָבָדיו ֶאל ָהָעם ַוּיֹאְמרּו: ַמה ּזֹאת ָעִׂשינּו, ִכי  ַוֵּיָהֵפְך ְלַבב ַּפְרֹעה :  5שמ' יד   ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵמָעְבֵדנּו?!  ׁש 

ְמָחה  γ –ָלָּמה ַנְחֵּבאָת ִלְבֹרַח ַוִּתְגֹנב ֹאִתי ְולֹא ִהַּגְדָּת ִלי    :27בר' לא   ּוְבִׁשִרים ְּבֹתף ּוְבִכּנֹור! ָוֲאַׁשֵּלֲחָך ְּבׂש 

 (. 11-10ֵמַאְרצֹו )ראו גם שמ' י  ְבָיד ֲחָזָקה ְיַׁשְּלֵחם, ּוְבָיד ֲחָזָקה ְיָגְרֵׁשם: ֲאֶׁשר ֶאֱעֶׂשה ְלַפְרֹעה, ִכי 1אך ראו גם: שמ' ו 

 ִכי ָהָיה י"י ִעָּמְך.  δ: 28ֱאֹלִהים ִעְּמָך ְּבֹכל ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֶׂשה; בר' כו  δ   :22בר' כא 

 .20ָבִציר ֹאֶסף ְּבִלי ָיבֹוא; יר' ח  ָכָלה εִכי    :10יש' לב 

 

 המוטיב טו"ב בסדרת הסיפורים הנידונים במאמר  :4טבלה 

ב  ְלַמַען  : 13יב  יטַּ  ִלי ַבֲעבוֵרְך  יִּ

ם : 16יב  יב  וְלַאְברָּ יטִּ ּה  ֵה  ַבֲעבורָּ

ֶניָך  :ַויֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך : 15כ  ּטֹוב ִהֵנה ַאְרִצי ְלפָּ  ְבֵעיֶניָך ֵׁשב  בַּ

ִשינו ִעְמָך  : 29כו  ה ַכֲאֶׁשר ֹלא ְנַגֲענוָך, ְוַכֲאֶׁשר עָּ עָּ נו רָּ לֹום ,טֹוב ַרק              ִאם ַתֲעֵשה ִעמָּ  α ַוְנַׁשֵלֲחָך ְבׁשָּ

 

α   ("'בשלום שילוח' ב:; גירוש א: =) שילוח, נגעים, ע"נג" – 3ראו גם טבלה 

 

  



 משה צפור 
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 האבות בונים מזבח, קוראים בשם ה' ונאחזים במקום :5טבלה 

יב  ג  9–5בר'  י 2בר' כו  18–14בר'  לה   25–3  7–6בר' 

ם  5  ַוִיַקח ַאְברָּ
ַרי ִאְׁשתֹו ]...[   ֶאת שָּ
ם ]...[  ל ְרכוׁשָּ  ְוֶאת כָּ

ה ְכַנַען  ֶלֶכת ַאְרצָּ  ַוֵיְצאו לָּ

   

ַען  ה ְכנָּ בֹאו ַאְרצָּ ַבע  23  ַויָּ ם ְבֵאר ׁשָּ ה ֲאֶׁשר ְבֶאֶרץ ְכַנַען  6 ַוַיַעל ִמשָּ בֹא ַיֲעקֹב לוזָּ  ַויָּ
ם  עָּ ל הָּ  ִעמֹו  ֲאֶׁשר]...[ הוא ְוכָּ

ֶרץ  6 אָּ ם בָּ  ַוַיֲעבֹר ַאְברָּ
 ַעד ְמקֹום ְׁשֶכם ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה ]...[

   

ם 7 א י"י ֶאל ַאְברָּ יו ה' 24  ַוֵירָּ א ֵאלָּ  ַוֵירָּ
ה  ַההוא  ַבַלְילָּ

 

ם ]...[ ַוי"י 14 ַויֹאֶמר ַמר ֶאל ַאְברָּ  ַויֹאֶמר:  אָּ
ִביָך   ם אָּ הָּ נִֹכי ֱאֹלֵהי ַאְברָּ  אָּ

א  נִֹכי  ַאל ִתירָּ  ִכי ִאְתָך אָּ

 

ֶרץ ]...[  15  אָּ ל הָּ    ִכי ֶאת כָּ

ֶרץ ַהּזֹאת אָּ ה  ְלַזְרֲעָך ֶאֵתן ֶאת הָּ ם וְלַזְרֲעָךְלָך ֶאְתֶננָּ    ַעד עֹולָּ

ֶרץ ]...[ ְוַשְמִתי ֶאת ַזְרֲעָך ַכֲעַפר 16  אָּ  וֵבַרְכִתיָך ְוִהְרֵביִתי ֶאת ַזְרֲעָך   הָּ
ם ַעְבִדי הָּ  ַבֲעבור ַאְברָּ

 

יו ם ִמְזֵבַח ַלי"י ַהִנְרֶאה ֵאלָּ ם ִמְזֵבַח  25  ַוִיֶבן ׁשָּ  ַוִיֶבן ׁשָּ
א   ְבֵׁשם ה'  ַוִיְקרָּ

ם ִמְזֵבַח  7  ַוִיֶבן ׁשָּ

קֹום ֵאל ֵבית ֵאל     א ַלמָּ  ַוִיְקרָּ
ם ִנְגלו ֱאֹלִהים  ִכי ׁשָּ יו הָּ  ֵאלָּ

ִחיו  ְרחֹו ִמְפֵני אָּ  ְבבָּ

ה 8 רָּ הָּ ם הָּ  ַוַיְעֵתק ִמשָּ
 ִמֶקֶדם ְלֵבית ֵאל 

   

ֳהֹלה  ם 18 ַוֵיט אָּ  ַוֶיֱאַהל ַאְברָּ
בֹא     ַוֵיֶׁשבַויָּ

ֳהלֹו  ם אָּ   ַוֶיט ׁשָּ

ַעי ִמֶקֶדם  ם ְוהָּ    ַמְמֵרא ֲאֶׁשר ְבֶחְברֹון  ְבֵאֹלֵני α ֵבית ֵאל ִמיָּ

ם    ק ְבֵאר ַוִיְכרו ׁשָּ   ַעְבֵדי ִיְצחָּ

ם ִמְזֵבַח ַלי"י  ַוִיֶבן ׁשָּ
א ְבֵׁשם י"י   ַוִיְקרָּ

ם ִמְזֵבַח ַלי"י ַוִיֶבן    ׁשָּ

 

  ראו גם:

 . 22-13 ; בר' כח14-13 ,9בר' כב 

α   ַוָּיבֹא ַהָּפִליט ַוַּיֵּגד ְלַאְבָרם ָהִעְבִרי ְוהּוא ֹׁשֵכן ְּבֵאֹלֵני ַמְמֵרא ָהֱאֹמִרי 13בר' יד : 

; י"ש 329-328  , א, טוריםאנציקלופדיה מקראית; נ' אלוני, 'אלון מורה, אלוני ֹמֶרה',  332-330  , א, טוריםאנציקלופדיה מקראית)וראו גם: חמ"י גבריהו, 'אלוני ממרא',  

  .(7-6 , ה, טוריםאנציקלופדיה מקראית'ממרא', ליכט, 



 אחרת  סיפורים וארבעה וקריאה שלושה   :'אחותי ומלך-אשתי'המוטיב 
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 מקור השם –באר שבע  :6טבלה 

 33– 25בר' כא  
 קורות אברהם 

2בר' כו  5- 23 ,3 2–33 
חק  צ י  קורות 

ם ְבֵאר 23  הרקע ַבע  s  ַוַיַעל ִמשָּ  ׁשָּ
ה ַההוא ַויֹאֶמר: 24 יו י"י ַבַלְילָּ א ֵאלָּ  ַוֵירָּ

נִֹכי  ִביָך אָּ ם אָּ הָּ  ֱאֹלֵהי ַאְברָּ
נִֹכי א ִכי ִאְתָך אָּ  ַאל ִתירָּ

 ְוִהְרֵביִתי ֶאת ַזְרֲעָך   וֵבַרְכִתיָך
ם ַעְבִדי הָּ  ַבֲעבור ַאְברָּ

ם ִמְזֵבַח  25  ַוִיֶבן ׁשָּ
א ְבֵׁשם י"י   ַוִיְקרָּ

ֳהלֹו  ם אָּ  ַוֶיט ׁשָּ
ק ְבֵאר ]...[  ם ַעְבֵדי ִיְצחָּ  ַוִיְכרו ׁשָּ

ם ֶאת  25 הָּ  ֲאִביֶמֶלְך ְוהֹוִכַח ַאְברָּ
ְזלו ַעְבֵדי ֲאִביֶמֶלְך ]...[  ַעל ֹאדֹות ְבֵאר ַהַמִים ֲאֶׁשר גָּ

ר ַוִיֵתן ַלֲאִביֶמֶלְך  27 קָּ ם צֹאן ובָּ הָּ  ַוִיַקח ַאְברָּ
 ַוִיְכְרתו ְׁשֵניֶהם ְבִרית 

ם ֶאת 28 הָּ  ֶׁשַבע ִכְבשֹת ַהּצֹאן ְלַבְדֶהן  s  ַוַיֵּצב ַאְברָּ

ם: ַויֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ֶאל  29 הָּ  ַאְברָּ

ה ה ֵהנָּ ה s  מָּ נָּ ֵאֶלה ֲאֶׁשר ִהַּצְבתָּ ְלַבדָּ שֹת הָּ  ֶׁשַבע ְכבָּ

ִדי  s  ַויֹאֶמר ִכי ֶאת 30 שֹת ִתַקח ִמיָּ  ֶׁשַבע ְכבָּ

 

ַפְרִתי ֶאת ַהְבֵאר ַהּזֹאת  ה ִכי חָּ  ַוְיִהי ַביֹום ַההוא  32 ַבֲעבור ִתְהֶיה ִלי ְלֵעדָּ
ק  בֹאו ַעְבֵדי ִיְצחָּ  ַויָּ

רו ַוַיִגדו לֹו ַעל  פָּ  ֹאדֹות ַהְבֵאר ֲאֶׁשר חָּ
ִים אנו מָּ צָּ  ַויֹאְמרו לֹו מָּ

מקור   ה
יר  לשם הע

ּה 33  א ֹאתָּ ה  s  ַוִיְקרָּ  ִׁשְבעָּ

קֹום ַההוא ְבֵאר 31 א ַלמָּ רָּ ַבע  s  ַעל ֵכן קָּ ִעיר ְבֵאר ׁשָּ  ֶׁשַבע  s  ַעל ֵכן ֵׁשם הָּ
 ַעד ַהיֹום ַהֶּזה

ם ִנְׁשְבעו ְׁשֵניֶהם  ּה  33} ִכי ׁשָּ א ֹאתָּ הַוִיְקרָּ  { ִׁשְבעָּ

ל  מ  ס
 להשתקעות

מקום  ב

ם ִמְזֵבַח ]~[  25}   ַוִיֶבן ׁשָּ

ַבע s  ַוִיַּטע ֶאֶׁשל ִבְבֵאר 33   ׁשָּ
ם  ם ְבֵׁשם י"י ֵאל עֹולָּ א ׁשָּ  ַוִיְקרָּ

ֳהלֹו  ם אָּ  ַוֶיט ׁשָּ
א ְבֵׁשם י"י   ַוִיְקרָּ

ק ְבֵאר  ם ַעְבֵדי ִיְצחָּ  { ַוִיְכרו ׁשָּ

 

  


