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 ) a far, far better thing…A Tale of Two Cities(  ערי האבות
 
 

 בראשית כב )1

אֶמר  ה   ם ֶאל־  ַוּיֹ֨ יוַאְבָרָה֜ י    ְנָעָר֗ ם־ַהֲח֔מֹור ַוֲֽאִנ֣ בּו־ָלֶכ֥ם ּפֹה ִעֽ ַערׁשְ ּוָבה ֲאֵליֶכֽם׃  ְוַהּנַ֔ ֲחֶו֖ה ְוָנׁש֥ ּתַ ׁשְ ה ְוִנֽ אֶמר ַאל־  יב...ֵנְֽלָכ֖ה ַעד־ּכֹ֑ ַוּיֹ֗

ַל֤ח ָיְֽדָך ֶאל־ ׁשְ ַערּתִ ַעׂש ֖לֹו ְמ֑אּוָמה  ַהּנַ֔ ֥ ב ַאְבָרָהם ֶאל־ יט...ְוַאל־ּתַ יוַוָּיׁ֤שָ ו    ְנָעָר֔ ֖ מּו ַוֵּיְֽל֥כּו ַיְחּדָ ַבעַוָּיֻק֛ ֑ ר ׁשָ ֵא֣ ר   ֶאל־ּבְ ְבֵא֥ ב ַאְבָרָה֖ם ּבִ ַוֵּיׁ֥שֶ

ַבע ֽ  ׃  ׁשָ
 

 בראשית כג  )2

ה  ב ָר֗ ָמת ׂשָ ֣ וא ֶחְב֖רֹון ַוּתָ ע ִה֥ ֛ ִקְרַי֥ת ַאְרּבַ ָנַ֑ען  ּבְ ֶרץ ּכְ ֶא֣ ה ְוִלְב  ּבְ ָר֖ ד ְלׂשָ ם ִלְסּפֹ֥ ּה׃ּכַֹוָּיבֹא ַאְבָרָה֔    ָתֽ

ת׃ כ... ֵני־ֵחֽ ת ּבְ ֶבר ֵמֵא֖ ֲאֻחַּזת־ָק֑ ֹו ְלַאְבָרָה֖ם ַלֽ ר־ּב֛ ה ֲאׁשֶ ָעָר֧ ה ְוַהּמְ ֶד֜ ָ ָקם ַהׂשּ   ַוָּי֨
Where is יצחק?  

 בראשית כד  )3

ים   א ָּיִמ֑ ֖א ּבַ ן ּבָ ם ָזֵק֔ ל׃  ה'ַוֽ ְוַאְבָרָה֣ ּכֹֽ ְך ֶאת־ַאְבָרָה֖ם ּבַ ַר֥ ים־ָנ֥א ָיְֽדָך֖  ב ּבֵ ֽ ר־֑לֹו ׂשִ ָכל־ֲאׁשֶ ל ּבְ ֖ י֔תֹו ַהּמֹׁשֵ ן ּבֵ ם ֶאל־ַעְבּדֹו ְזַק֣ אֶמר ַאְבָרָה֗ ַוּיֹ֣

י׃ ְיֵרִכֽ ַחת  ֥ ֽ  ג ּתַ ּבַ יֲעָך֔  ֣ ּבִ ֵוֽאלֹ   ה'ְוַאׁשְ ִים  ַמ֔ ָ ַהׁשּ י  ב ֱאלֵֹה֣ ֥ יֹוׁשֵ י  ֹנִכ֖ ָאֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ י  ַנֲעִנ֔ ּכְ ַהֽ  נֹות ִמּבְ י  ִלְבִנ֔  ה ָ ִאׁשּ ח  ֤ א־ִתּקַ לֹֽ ר  ֲאׁשֶ֨ ֶרץ  ָהָא֑ י  ֵה֖

ֹו׃ ִקְרּבֽ י לו...ּבְ י ֵבן ַלֽאדִֹנ֔ ת ֲאדִֹנ֥ ׁשֶ ָרה ֵא֨ ֶלד ׂשָ ר־ֽלֹו׃  ַוּתֵ֡ ל־ֲאׁשֶ ן־֖לֹו ֶאת־ּכָ ּה ַוִּיּתֶ י ִזְקָנָת֑ ֲחֵר֖ יָה  סא...ַאֽ ה ְוַנֲֽערֶֹת֗ ָקם ִרְבָק֜ ְבָנה   ַוּתָ֨ ְרּכַ֨ ַוּתִ

ְך׃ ַוֵּיַלֽ ה  ֶאת־ִרְבָק֖ ֶבד  ָהֶע֛ ח  ֥ ַוִּיּקַ יׁש  ָהִא֑ י  ֲחֵר֣ ַאֽ ְכָנה  ַל֖ ַוּתֵ ים  ַמּלִ֔ ַלַח֖  סב  ַעל־ַהּגְ ר  ֵא֥ ּבְ ֹוא  ִמּב֔ א  ֣ ּבָ  ֶרץ ְוִיְצָחק ֶא֥ ּבְ ב  ֖ יֹוׁשֵ ְו֥הּוא  י  רִֹא֑ י 

ֶֽגב ּוח   סג׃ַהּנֶ ק ָלׂש֥ הַוֵּיֵצ֥א ִיְצָח֛ ֶד֖ ָ ׂשּ ים׃  ּבַ ִאֽ ים ּבָ ֖ ֥ה ְגַמּלִ ְרא ְוִהּנֵ ֤א ֵעיָניו ַוַּי֔ ָ ֶרב ַוִּיׂשּ ֶרא ֶאת־  סד ִלְפ֣נֹות ָע֑ ֖ יָה ַוּתֵ ֤א ִרְבָקה ֶאת־ֵעיֶנ֔ ָ ׂשּ ַוּתִ

ל   ֵמַע֥ ל  ּפֹ֖ ַוּתִ ק  ל׃ִיְצָח֑ ָמֽ ָהֶעֶ֖בד   סה ַהּגָ אֶמר  ַוּיֹ֥ נּו  ִלְקָראֵת֔  ֶדה ָ ׂשּ ּבַ ְך  הֵֹל֤ ַהֽ  ֶזה ַהּלָ יׁש  י־ָהִא֤ ִמֽ ֶבד  ֶאל־ָהֶע֗ אֶמר  ֲאדִֹנ֑י  ַוּתֹ֣ ח  ֣הּוא  ֥ ּקַ ַוּתִ

ֽס׃ ְתּכָ ַוּתִ יף  ִע֖ ה׃ סו ַהּצָ ֽ ָעׂשָ ר  ֥ ֲאׁשֶ ים  ָבִר֖ ל־ַהּדְ ּכָ ת  ֵא֥ ק  ְלִיְצָח֑ ָהֶעֶ֖בד  ֥ר  ה  ַוְיִבֶא֣  סז ַוְיַסּפֵ ח ֶאת־ִרְבָק֛ ֧ ַוִּיּקַ ֹו  ִאּמ֔ ה  ָר֣ ׂשָ  ֱהָלה ָהאֹ֨ ק  ִיְצָח֗ ָה 

ֹו׃ י ִאּמֽ ֲחֵר֥ ק ַאֽ ם ִיְצָח֖ ֵח֥ ֱאָהֶבָ֑ה ַוִּיּנָ ה ַוּי ֖ ָ ִהי־֥לֹו ְלִאׁשּ  ַוּתְ

Who is the master? Who are the “maidens” (נערות) who accompany רבקה?  
First it is אברהם and יצחק is nowhere to be seen; then יצחק marries רבקה but אברהם is not there!  

 בראשית יג  )4

ית ג ֽ ּבֵ ין  ֥ ּבֵ ה  ִחּלָ֔ ּתְ ּבַ  ֳהלֹה ָאֽ ֤ם  ׁשָ ָיה  ר־ָה֨ ֲאׁשֶ ֗קֹום  ַעד־ַהּמָ ל  ית־ֵא֑ ֽ ְוַעד־ּבֵ ֶ֖גב  ִמּנֶ יו  ָע֔ ְלַמּסָ  ֶלְך י׃ַוֵּי֨ ָהָעֽ ין  ּוֵב֥ ל  ח  ד ־ֵא֖ ְזּבֵ֔ ַהּמִ  ֶאל־ְמקֹום

ם   ֥ ׁשֵ ם ּבְ ם ַאְבָר֖ ֛ א ׁשָ אׁשָֹנ֑ה ַוִּיְקָר֥ ִרֽ ם ּבָ ֖ ה ׁשָ ׂשָ ר־ָע֥ ה ִמן־ ה'  ַוֽי יד...׃ה'ֲאׁשֶ יָך ּוְרֵא֔ א ָנ֤א ֵעיֶנ֨ ֣ ֹו ׂשָ ִעּמ֔ ֶרד־֣לֹוט ֵמֽ ֽ ֲחֵרי ִהּפָ ם ַאֽ ר ֶאל־ַאְבָר֗ ָאַמ֣

ָנה   ם ָצפֹ֥ ֑ ה ׁשָ ֣ ר־ַאּתָ ֖קֹום ֲאׁשֶ ה׃ַהּמָ ְדָמה ָוָיּֽמָ ה ָוֵק֥ ב    יח...ָוֶנְ֖גּבָ א ַוֵּיׁ֛שֶ ם ַוָּיבֹ֛ ל ַאְבָר֗ ֱאַה֣ ֶחְב֑רֹון ַוּי ר ּבְ ֣ א ֲאׁשֶ לֵֹנ֥י ַמְמֵר֖ ֵאֽ ח   ּבְ ֖ ם ִמְזּבֵ ֥ ַוִּיֶֽבן־ׁשָ

   Avram settles in Hevron when interacting with Canaanites ׃ה'ַלֽ 
 

 בראשית יד  )5

י   יג ִעְבִר֑ ם ָהֽ ֖ד ְלַאְבָר֣ יט ַוַּיּגֵ ִל֔ א ַוָּיבֹא ַהּפָ י ַמְמֵר֣ לֵֹנ֜ ֵאֽ ן ּבְ ם׃   ְוהּוא ׁשֵֹכ֨ י ְבִרית־ַאְבָרֽ ֲעֵל֥ ֽ ם ּבַ ר ְוֵה֖ י ָעֵנ֔ ּכֹל ַוֲֽאִח֣ י ֶאׁשְ י ֲאִח֤ ֱאמִֹר֗  ָהֽ
 

 בראשית טז  )6

ְך   ז ּה ַמְלַא֧ ִים    ה'ַוִּֽיְמָצָא֞ ֖ ין ַהּמַ ּורַעל־ֵע֥ ֶרְך ׁשֽ ֶד֥ ִין ּבְ ֑ר ַעל־ָהַע֖ ְדּבָ ּמִ ם־ יג   ׃ּבַ א ׁשֵ ְקָר֤ ה ֲהַג֥ם  ה'ַוּתִ ְמָר֗ י ָאֽ ֣ י ּכִ ל ֳרִא֑ ה ֵא֣ ֖ יָה ַאּתָ ר ֵאֶל֔ � ַהּדֵֹב֣

י׃ י רִֹאֽ ֲחֵר֥ יִתי ַאֽ ם ָרִא֖ ר  יד ֲהלֹ֛ ֵא֔ א ַלּבְ ן ָקָר֣ יַעל־ּכֵ י רִֹא֑ ר ַלַח֖ ֵא֥ ֥ה ֵבין־ָק  ּבְ ֶרד׃ ִהּנֵ ֽ ין ּבָ ׁש ּוֵב֥  ֵד֖
Avram lives in Beer Sheva after the war, until he is told that Sarah will have a son 

 בראשית יז  )7

ֶרת׃ כא ַאֶחֽ ָהֽ ָנ֖ה  ָ ׁשּ ּבַ ה  ַהֶּז֔ ַלּמֹוֵע֣ד   ָרה ׂשָ ְלָך֤  ד  ֵל֨ ּתֵ  ר ֲאׁשֶ ק  ֶאת־ִיְצָח֑ ים  ָאִק֣ י  ִריִת֖ ַאְבָרָה֑ם   כו ... ְוֶאת־ּבְ ֹול  ִנּמ֖ ה  ַהֶּז֔ ַהּ֣יֹום   ֶצם ֶע֨ ּבְ

ֽנֹו׃ ָמֵע֖אל ּבְ ֹו׃ כז ְוִיׁשְ לּו ִאּתֽ ן־ֵנָכ֑ר ִנּמֹ֖ ת ּבֶ ֶ֖סף ֵמֵא֣ ִית ּוִמְקַנת־ּכֶ יד ּבָ֔ ֤י ֵביתֹו ְיִל֣   ְוָכל־ַאְנׁשֵ
 

 בראשית יח  )8

א ֵאָליו  א א �֔ ה'ַוֵּיָר֤ לֵֹנ֖י ַמְמֵר֑ ֵאֽ ם ַהּֽיֹום׃ ּבְ חֹ֥ ֶהל ּכְ ַֽתח־ָהאֹ֖ ב ּפֶ ֥  !               in Hevron –Avraham performs Berit Milah  ְו֛הּוא יֹׁשֵ
 

 בראשית כ  )9

֤ם ַאְבָרָהם  א ָ ע ִמׁשּ ֶגבַוִּיּסַ֨ ְרָצה ַהּנֶ֔ ר׃ ַא֣ ְגָרֽ ּור ַוָּיָ֖גר ּבִ ין ׁש֑ ׁש ּוֵב֣ ין־ָקֵד֖ ב ּבֵ     Avraham’s “travels” take him to the south ַוֵּיׁ֥שֶ
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 בראשית כא  )10

ם  יד  ֣ם ַאְבָרָה֣ ּכֵ ֶקר  ׀ ַוַּיׁשְ ּבֹ֡ ח־ֶלֶחם   ּבַ ַמת   ַוִּיּֽק ִים   ְוֵח֨ ן   ַמ֜ ֣ ָגר   ַוִּיּתֵ ם   ֶאל־ָה ֧ ּה   ׂשָ ְכָמ֛ ָה   ְוֶאת־ַהֶּיֶ֖לד   ַעל־ׁשִ ֶח֑ ּלְ ֶלְך   ַוְֽיׁשַ ֣ ַתע   ַוּתֵ ר   ַוּתֵ֔ ֵא֥ ּבְ ר  ֖ ִמְדּבַ ּבְ

ַבע ֽ ת׃  כ  ...  ׃ ׁשָ ֽ ָ ַקׁשּ ה  ֹרֶב֥ י  ַוְיִה֖ ר  ְדּבָ֔ ּמִ ּבַ  ב ׁשֶ ַוֵּי֨ ל  ֑ ַוִּיְגּדָ ַ֖ער  ֶאת־ַהּנַ ים  ֱאלִֹה֛ י  ֹו   כא  ַוְיִה֧ ִאּמ֛ ח־֥לֹו  ּק ֽ ַוּתִ ן  אָר֑ ּפָ ר  ֣ ִמְדּבַ ּבְ ב  ֶרץ ַוֵּיׁ֖שֶ ֵמֶא֥ ה  ֖ ָ ִאׁשּ

ִים׃  ן׃  כח  ... ִמְצָרֽ ֶהֽ אן ְלַבּדְ ת ַהּצֹ֖ ְבׂשֹ֥ ַבע ּכִ ֛ ם ֶאת־ׁשֶ ֣ב ַאְבָרָה֗ ר  כט  ַוַּיּצֵ ֥ ה ֲאׁשֶ ּלֶ ָבׂשֹת ָהֵא֔ ַ֤בע ּכְ ה ׁשֶ ּנָ ה ֵה֗ ֶלְך ֶאל־ַאְבָרָה֑ם ָמ֣ אֶמר ֲאִביֶמ֖ ַוֹּי֥

ָנה׃  ֽ ְ֖בּתָ ְלַבּדָ ָב  ל  ִהּצַ ַבע ּכְ ֣ י ֶאת־ׁשֶ אֶמר ּכִ֚ את׃ ַוֹּי֕ ר ַהֹּזֽ ֵא֥ י ֶאת־ַהּבְ ְרּתִ י ָחַפ֖ ֥ ה ּכִ י ְלֵעָד֔ ֣ ְהֶיה־ּלִ ֽ ֲעבּור ּתִ ֽ י ּבַ ח ִמָּיִד֑ ֖ ּקַ ת ּתִ א  לא  ׂשֹ֔ ן ָקָר֛ ַעל־ּכֵ֗

֥קֹום ַה֖הּוא   ַבעַלּמָ ֑ ר ׁשָ ֵא֣ ם׃   ּבְ ֵניֶהֽ ֖עּו ׁשְ ּבְ ם ִנׁשְ ֥ י ׁשָ ֛ ַבע לב  ּכִ ֑ ר ׁשָ ְבֵא֣ ית ּבִ ֶרץ   ַוִּיְכְר֥תּו ְבִר֖ בּו ֶאל־ֶא֥ ֖ ר־ְצָב֔אֹו ַוָּיׁשֻ ֶלְך ּוִפיֹכל ׂשַ ַוָּיָ֣קם ֲאִביֶמ֗

ים׃  ֽ ּתִ ִלׁשְ ל   לג  ּפְ ׁשֶ ע ֶא֖ ֥ ַבעַוִּיּטַ ֑ ר ׁשָ ְבֵא֣ ם    ּבִ ֥ ׁשֵ ם ּבְ ְקָרא־ׁשָ֔ ל עֹוָלֽם׃ ה' ַוִּי֨ ם   לד  �֖ ֵא֥ יםַוָּיָ֧גר ַאְבָרָה֛ ֖ ּתִ ִלׁשְ ֶרץ ּפְ ֶא֥ ים׃    ּבְ ֽ ים ַרּבִ  ָיִמ֥

Avraham and Sarah move to Beer Sheva when Yitzhak is born; remain there until after the Akedah… 
 

 בראשית כה )11

ים׃ ז ִנֽ ׁש ׁשָ ָנ֖ה ְוָחֵמ֥ ים ׁשָ ְבִע֥ ָנ֛ה ְוׁשִ ת ׁשָ י ְמַא֥ ר־ָח֑ ֵנֽי־ַחֵּי֥י ַאְבָרָה֖ם ֲאׁשֶ י ׁשְ ה ְיֵמ֛ ּלֶ ם  ח ְוֵא֗ ע ַוָּיָ֧מת ַאְבָרָה֛ ֵב֑ע  ַוִּיְגַו֨ ן ְוׂשָ יָב֥ה טֹוָב֖ה ָזֵק֣ ׂשֵ ּבְ

יו׃ ֽ ֶאל־ַעּמָ ֶסף  יו   ט ַוֵּיָא֖ ָנ֔ ּבָ  ָמֵעאל ְוִיׁשְ ִיְצָח֤ק  אֹ֜תֹו  ֨רּו  ֵנ֥י  ַוִּיְקּבְ ַעל־ּפְ ר  ֖ ֲאׁשֶ י  ִחּתִ֔ ַהֽ  ַחר ן־ֹצ֨ ּבֶ ן  ֶעְפֹר֤ ה  ֵד֞ ֶאל־ׂשְ ָל֑ה  ְכּפֵ ַהּמַ ת  ֶאל־ְמָעַר֖

א  ה   י ׃ַמְמֵרֽ ֶד֛ ָ ֹו׃ַהׂשּ ּתֽ ה ִאׁשְ ָר֥ ר ַאְבָרָה֖ם ְוׂשָ ֥ ה ֻקּבַ ּמָ ֛ ת ׁשָ ֵני־ֵח֑ ת ּבְ ר־ָקָנ֥ה ַאְבָרָה֖ם ֵמֵא֣ ים  יא ֲאׁשֶ ֶרְך ֱאלִֹה֖ ם ַוְיָב֥ ֲחֵרי ֣מֹות ַאְבָרָה֔ י ַאֽ ַוְיִה֗

֑נֹו   ּבְ ק  יֶאת־ִיְצָח֣ י רִֹאֽ ר ַלַח֖ ֵא֥ ק ִעם־ּבְ ִיְצָח֔ ב  ָעִר֔  כז  ... ׃ַוֵּיׁ֣שֶ ַהּנְ  לּו יׁש  ַוִּֽיְגּדְ ִא֣ ַצִ֖יד   ע יֵֹד֥ יׁש  ִא֛ ו  ֵעׂשָ֗ י  ַוְיִה֣ הים  ֶד֑ ב    ׂשָ ֖ יֹׁשֵ ם  ּתָ֔ יׁש  ִא֣  ְוַיֲֽעקֹב

ים׃ ָהִלֽ ב׃ כח אֹֽ ת־ַיֲעקֹֽ ֶבת ֶאֽ ה אֶֹה֥ יו ְוִרְבָק֖ ִפ֑ י־ַצִ֣יד ּבְ ו ּכִ ֖ ק ֶאת־ֵעׂשָ ב ִיְצָח֛ ֱאַה֥ ו   כט ַוּי ֛ א ֵעׂשָ ב ָנִז֑יד ַוָּיבֹ֥ ֶד֖ ַוָּיֶ֥זד ַיֲֽעקֹ֖ ָ ף׃ה  ִמן־ַהׂשּ ְו֥הּוא ָעי  
Avraham lives, dies and is buried in Hevron; while Yitzhak lives in Beer Sheva, always associated with a “field” This is where they live when 
Yaakov steals the blessing and departs for Haran.  

 

 בראשית כו  )12

י ָרָעב   א ֶלְך־ּפְ ַוְיִה֤ ֶלְך ֶמֽ ק ֶאל־ֲאִביֶמ֥ י ַאְבָרָה֑ם ַוֵּיֶ֧לְך ִיְצָח֛ יֵמ֣ ר ָהָי֖ה ּבִ ֥ ֹון ֲאׁשֶ ִראׁש֔ ָרָע֣ב ָהֽ ַבד ָהֽ ֶרץ ִמּלְ ָא֔ ָרה׃ּבָ ָרֽ ים ּגְ ֖ ּתִ א ֵאָליו  ב ִלׁשְ ַוֵּיָר֤

יָך׃ה' ר ֵאֶלֽ ר אַֹמ֥ ֖ ֶרץ ֲאׁשֶ ָא֔ ן ּבָ כֹ֣ ְיָמה ׁשְ ד ִמְצָר֑ ֵר֣ אֶמר ַאל־ּתֵ ר׃ ו ...  �֔ ַוּיֹ֖ ְגָרֽ ק ּבִ ב ִיְצָח֖ ַבע כג...ַוֵּיׁ֥שֶ ֽ ר ׁשָ ֵא֥ ם ּבְ ֖ ָ א ֵאָל֤יו  כד ׃ַוַּיַ֥על ִמׁשּ � ה' ַוֵּיָר֨

 יָך ַרְכּתִ֨ ּוֵבֽ ִכי  ָאֹנ֔ ָך֣  י־ִאּתְ ֽ ּכִ  יָרא ַאל־ּתִ יָך  ָאִב֑ ם  ַאְבָרָה֣ י  ֱאלֵֹה֖ י  ֹנִכ֕ ָאֽ אֶמר  ַוּיֹ֕ ַה֔הּוא  ְיָלה  ֣ ּלַ ֽ   ּבַ ּבַ ת־ַזְרֲעָך֔  ֶאֽ י  יִת֣ ם  ְוִהְרּבֵ ַאְבָרָה֥ ֲע֖בּור 

י׃ ֽ ם  כה ַעְבּדִ ֣ ׁשֵ ח ַוִּיְקָרא ּבְ ם ִמְזּבֵ֗ ֣ ר׃ה'ַוִּיֶ֧בן ׁשָ ֵאֽ ק ּבְ ם ַעְבֵדי־ִיְצָח֖ ֥ ֳה֑לֹו ַוִּיְכרּו־ׁשָ ם ָאֽ ֖ ילב ... �֔ ַוֶּיט־ׁשָ ּ֣יֹום  ׀ ַוְיִה֣ אּו   ַה֗הּוא ּבַ י ַוָּיבֹ֨ ק ַעְבֵד֣   ִיְצָח֔

דוּ  ֣ ר  ַעל־אֹ֥דֹות  ֔לֹו  ַוַּיּגִ ֵא֖ ר   ַהּבְ ֣ אְמרוּ   ָחָפ֑רוּ   ֲאׁשֶ ִים׃  ָמָצ֥אנוּ   ֖לֹו  ַוּיֹ֥ ם־ָהִעיר    לג ָמֽ ֤ן ׁשֵ ְבָע֑ה ַעל־ּכֵ ׁשִ ּה  א אָֹת֖ ַבעַוִּיְקָר֥ ׁשֶ֔ ר  ֵא֣ ד ַהּ֥יֹום   ּבְ ַע֖

  ַהֶּזֽה׃
 

 בראשית כז  )13

ין  א  ְכֶה֥ ק ַוּתִ ן ִיְצָח֔ י־ָזֵק֣ ֽ ו  ָ ַוְֽיִהי ּכִ ֣ א ֶאת־ֵעׂשָ ת ַוִּיְקָר֞ ְרֹא֑ ֣נֹו   ׀  ֵעיָנ֖יו ֵמֽ ל   ּבְ ֹד֗ אֶמר   ַהּגָ י   ֵאָליו   ַוֹּי֤ ִנ֔ אֶמר   ּבְ יו   ַוֹּי֥ ִֽני׃   ֵאָל֖ א   ב  ִהּנֵ י לֹ֥ ְנּתִ ה־ָנ֖א ָזַק֑ אֶמר ִהּנֵ ַוֹּי֕

י׃  י ֥יֹום מֹוִתֽ ְעּתִ ָך ְוֵצא   ג  ָיַד֖ ֑ ּתֶ ְלְיָך֖ ְוַקׁשְ יָך ּתֶ א־ָנ֣א ֵכֶל֔ ה ׂשָ ה ַה ְוַעּתָ ֶד֔ ָ י ָצִֽיד   ׂשּ ֖  ׃ ְו֥צּוָדה ּלִ
 

 בראשית כח  )14

ם׃  ז  ָנֽה ֲאָרֽ ֥ ּדֶ ֹו ַוֵּיֶ֖לְך ּפַ יו ְוֶאל־ִאּמ֑ ב ֶאל־ָאִב֖ ע ַיֲֽעֹק֔ ַמ֣ ָנַ֑ען  ח  ַוִּיׁשְ ֣נֹות ּכְ י ָר֖עֹות ּבְ ֥ ו ּכִ יו׃ ַוַּיְ֣רא ֵעׂשָ֔ ק ָאִבֽ ֵעיֵנ֖י ִיְצָח֥ ָמֵע֑אל   ט  ּבְ ו ֶאל־ִיׁשְ ֖ ַוֵּיֶ֥לְך ֵעׂשָ

ת־ָמֲחַל֣ת  ח ֶאֽ ֡ אל   ׀  ַוִּיּקַ ָמֵע֨ ת־ִיׁשְ ם   ּבַ ן־ַאְבָרָה֜ יו   ְנָב֛יֹות   ֲא֧חֹות   ּבֶ ֖ ה׃   ֥לֹו   ַעל־ָנׁשָ ֽ ָ ַבע י     ְלִאׁשּ ֑ ר ׁשָ ֵא֣ ב ִמּבְ ָנה׃   ַוֵּיֵצ֥א ַיֲֽעקֹ֖    ַוֵּיֶ֖לְך ָחָרֽ
 

 בראשית לה )15

יו   כז  ָאִב֔ ק  ֶאל־ִיְצָח֣  ַיֲֽעֹקב א  ֶחְב֔רֹון ַוָּיֹב֤ וא  ִה֣ ֑ע  ַאְרּבַ ָהֽ ִקְרַי֣ת  א  ק׃   ַמְמֵר֖ ְוִיְצָחֽ ַאְבָרָה֖ם  ם  ֥ ֽר־ׁשָ ר־ּגָ ָנ֖ה  כח  ֲאׁשֶ ׁשָ ת  ְמַא֥ ק  ִיְצָח֑ י  ְיֵמ֣ ַוִּיְֽה֖יּו 

ָנֽה׃  ים ׁשָ ֹמִנ֥ ב ּבָ  כט  ּוׁשְ ו ְוַיֲֽעֹק֖ ֥ ֣רּו ֹא֔תֹו ֵעׂשָ ים ַוִּיְקּבְ ע ָיִמ֑ ַב֣ ן ּוׂשְ יו ָזֵק֖ ֶסף ֶאל־ַעּמָ֔ ָמת ַוֵּיָא֣ ע ִיְצָח֤ק ַוָּי֨  ָנֽיו׃ ַוִּיְגַו֨
Yitzhak moved to Hevron after Yaakov left and he dies there 

 בראשית לז  )16

ב   א ב ַיֲֽעקֹ֔ י  ַוֵּיׁ֣שֶ ֶרץ ְמגּוֵר֣ ֶא֖ יוּבְ ָנַֽען  ָאִב֑ ֶרץ ּכְ ֶא֖ ֶכֽם׃ יב... ׃ּבְ ׁשְ ם ּבִ אן ֲאִביֶה֖ ׄת־צֹ֥ יו ִלְר֛עֹות ֶאׄ ף ֲה֤לֹוא  יג ַוֵּיְֽל֖כּו ֶאָח֑ ל ֶאל־יֹוֵס֗ ָרֵא֜ אֶמר ִיׂשְ ַוֹּי֨

ִֽני׃ אֶמר ֖לֹו ִהּנֵ ֲחָך֣ ֲאֵליֶה֑ם ַוּיֹ֥ ָלֽ ם ְלָכ֖ה ְוֶאׁשְ ֶכ֔ ׁשְ ים ּבִ יָך רִֹע֣ אֶמר ֗לֹו ֶל  יד ַאֶח֨ ִני  ַוּיֹ֣ ֵב֖ אן ַוֲֽהׁשִ ֣לֹום ַהּצֹ֔ יָך ְוֶאת־ׁשְ ֤לֹום ַאֶח֨ ה ֶאת־ׁשְ א ְרֵא֜ ְך־ָנ֨

ָב֑ר  הּו ֵמֵעֶ֣מק ֶחְב֔רֹוןּדָ ָלֵח֨ ֶכָֽמה׃ ַוִּיׁשְ א ׁשְ  ַוָּיבֹ֖
Yaakov stays in Hevron after Yitzhak’s death, while the sons move around the Land 
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 קרית ארבע היא חברון

How Kiryat Arba’ became Hevron 
 

  ב פסוק כג פרק בראשית )17

ָמת ָרה ַוּתָ ִקְרַית ׂשָ ע ּבְ ֶאֶרץ ֶחְברֹון  ִהוא ַאְרּבַ ָנַען ּבְ ָרה ִלְסּפֹד ַאְבָרָהם  ַוָּיבֹא ּכְ  : ְוִלְבּכָֹתּה  ְלׂשָ

 פירוש רשב"ם )18
  :סיחון קרית כמו, הענק אבי ארבע  קרית ביהושע' כדכת ארבע  האיש שם - ארבע בקרית

19) LXX Genesis 23:2 

καὶ ἀπέθανεν Σαρρα ἐν πόλει Αρβοκ, ἥ ἐστιν ἐν τῷ κοιλώματι [αὕτη ἐστὶν Χεβρων] 
ἐν γῇ Χανααν. ἦλθεν δὲ Αβρααμ κόψασθαι Σαρραν καὶ πενθῆσαι.  
 

 

 
 
 

   יד פסוק לז פרק בראשית )20

לֹום   ֶאת   ְרֵאה   ָנא   ֶלְך   לֹו   ַוּיֹאֶמר  לֹום   ְוֶאת   ַאֶחיךָ   ׁשְ ֵבִני   ַהּצֹאן   ׁשְ ָבר   ַוֲהׁשִ ָלֵחהוּ   ּדָ ֶכָמה ַוָּיבֹא ֶחְברֹון ֵמֵעֶמק ַוִּיׁשְ  :ׁשְ

 
   א  עמוד יא דף סוטה  מסכת בבלי תלמוד )21

 זרעך  יהיה גר כי תדע ידוע דכתיב בחברון שקבור צדיק אותו של  עמוקה בעצה פפא בר חנינא  ר"א   חברון מעמק וישלחהו 

 
   לו ויאמר) יד ה"ד לז פרק בראשית)  טוב לקח( זוטרתא  פסיקתא )22

,  בחברון קבור שהוא נאה  חבר   ובין  בינו ה "הקב שנתן העמוקה  העצה להשלים  אחא ר"א . חברון מעמק וישלחהו 
 רבנן כדפרשי אלא, בהר נתונה חברון שהרי, 'וגו אותם וענו  ועבדום

 
   אחיו וילכו יג ה" ד פד פרשה) וילנא( רבה בראשית )23

  אותה להשלים הלך אחא ר"א, חברון מעמק וישלחהו וכתיב בהר אלא נתנה חברון אין והלא, חברון מעמק וישלחהו 
 . אותם וענו ועבדום בחברון קבור  שהיה  הנאה   חבר   ובין בינו ה "הקב שנתן  העמוקה העצה 

 
   יד פרק יהושע )24

ם ע ִקְרַית ְלָפִנים  ֶחְברֹון ְוׁשֵ דֹול  ָהָאָדם   ַאְרּבַ ֲעָנִקים ַהּגָ ְקָטה ְוָהָאֶרץ הּוא ּבָ ְלָחָמה  ׁשָ  :  ִמּמִ

 
   טו פרק יהושע )25

ן  ּוְלָכֵלב)  יג(  ה  ּבֶ תֹוְך   ֵחֶלק  ָנַתן  ְיֻפּנֶ ֵני  ּבְ י  ֶאל  ְיהּוָדה  ּבְ ע   ה'  ּפִ ע  ִקְרַית  ֶאת  ִליהֹוׁשֻ ם   ַוּיֶֹרׁש )  יד(  :ֶחְברֹון   ִהיא  ָהֲעָנק  ֲאִבי  ַאְרּבַ ָ   ִמׁשּ

ֵלב ה  ֶאת  ּכָ לֹוׁשָ ֵני  ׁשְ י  ֶאת  ָהֲעָנק  ּבְ ׁשַ ְלַמי  ְוֶאת  ֲאִחיַמן  ְוֶאת  ׁשֵ ע  ְוִקְרַית  ְוֻחְמָטה)  נד(...:ָהֲעָנק  ְיִליֵדי  ּתַ  ָעִרים   ְוִציעֹר  ֶחְברֹון  ִהיא  ַאְרּבַ

ע ׁשַ  :  ְוַחְצֵריֶהן ּתֵ

 
 

 פסוק ז  כ פרק יהושע )26
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ׁשוּ  ִליל  ֶקֶדׁש  ֶאת ַוַּיְקּדִ ּגָ ַהר ּבַ ִלי ּבְ ֶכם ְוֶאת ַנְפּתָ ַהר ׁשְ ע ִקְרַית ְוֶאת  ֶאְפָרִים ּבְ ַהר ֶחְברֹון ִהיא ַאְרּבַ  : ְיהּוָדה ּבְ

 
 פסוק יא  כא פרק יהושע )27

נוּ  ע ִקְרַית ֶאת ָלֶהם ַוִּיּתְ ַהר ֶחְברֹון ִהיא ָהֲענֹוק ֲאִבי  ַאְרּבַ ָה  ְוֶאת ְיהּוָדה ּבְ  : ְסִביבֶֹתיָה  ִמְגָרׁשֶ

 
 פסוק י  א פרק שופטים  )28

ַנֲעִני ֶאל ְיהּוָדה ַוֵּיֶלְך  ב ַהּכְ ֶחְברֹון  ַהּיֹוׁשֵ ם ּבְ ע ִקְרַית ְלָפִנים ֶחְברֹון ְוׁשֵ י ֶאת ַוַּיּכוּ  ַאְרּבַ ׁשַ ְלָמי ְוֶאת ֲאִחיַמן ְוֶאת ׁשֵ  : ּתַ

 
   כח פרק בראשית )29

ָנתֹו   ַיֲעֹקב   ַוִּייַקץ )  טז (    ְ קֹום   ה'   ֵיׁש   ָאֵכן   ַוֹּיאֶמר   ִמׁשּ ּמָ י   לֹא   ְוָאֹנִכי   ַהֶּזה   ּבַ קֹום   ּנֹוָרא   ַמה   ַוֹּיאַמר   ַוִּייָרא )  יז (  : ָיָדְעּתִ י   ֶזה   ֵאין   ַהֶּזה   ַהּמָ ית   ִאם   ּכִ   ֱאלִֹהים   ּבֵ

ַער   ְוֶזה  ָמִים  ׁשַ ָ ם )  יח (  : ַהׁשּ ּכֵ ּבֶֹקר   ַיֲעֹקב   ַוַּיׁשְ ח   ּבַ ר  ָהֶאֶבן  ֶאת  ַוִּיּקַ ם  ֲאׁשֶ ם  ְמַרֲאׁשָֹתיו   ׂשָ ָבה  ֹאָתּה  ַוָּיׂשֶ ֶמן   ַוִּיֹצק  ַמּצֵ ּה  ַעל   ׁשֶ   ֶאת  ַוִּיְקָרא )  יט (  : ֹראׁשָ

ם  קֹום   ׁשֵ ית   ַההּוא   ַהּמָ ם   לּוז   ְואּוָלם   ֵאל   ּבֵ  : ָלִראׁשָֹנה   ָהִעיר   ׁשֵ
 

   א פרק שופטים  )30
ם   יֹוֵסף  ֵבית   ַוַּיֲעלוּ )  כב(  ית  ֵהם  ּגַ ם  ה'ו  ֵאל  ּבֵ ֵבית   יֹוֵסף  ֵבית  ַוָּיִתירוּ )  כג (   :ִעּמָ ם  ֵאל  ּבְ ְֹמִרים  ַוִּיְראוּ )  כד( :לּוז  ְלָפִנים  ָהִעיר  ְוׁשֵ  ִאיׁש   ַהׁשּ

ינוּ  ָהִעיר ְמבֹוא ֶאת ָנא ַהְרֵאנוּ  לֹו ַוּיֹאְמרוּ  ָהִעיר ִמן יֹוֵצא ךָ  ְוָעׂשִ  ְוֶאת ָחֶרב ְלִפי ָהִעיר ֶאת ַוַּיּכוּ  ָהִעיר ְמבֹוא ֶאת ַוַּיְרֵאם) כה( :ָחֶסד ִעּמְ

ל ְוֶאת ָהִאיׁש  ְחּתֹו ּכָ ּפַ חוּ  ִמׁשְ ּלֵ ים ֶאֶרץ ָהִאיׁש  ַוֵּיֶלְך ) כו( :ׁשִ ָמּה  ַוִּיְקָרא ִעיר ַוִּיֶבן ַהִחּתִ ָמּה  הּוא לּוז ׁשְ  : ַהֶּזה ַהּיֹום ַעד ׁשְ

  
 

 Al-Khalil a-Rahman: الرحمن الخلیل
Who can be better in religion than one who submits his whole self to Allah, does good, and follows the 
way of Abraham the true in faith? For Allah did take Abraham for a friend. Quran 4:125 

 ישעיה מא:  )31

ה ָרֵאל ְוַאּתָ י ִיׂשְ ר ַיֲעקֹב ַעְבּדִ יךָ  ֲאׁשֶ ַחְרּתִ   :אֲֹהִבי ַאְבָרָהם ֶזַרע ּבְ
 

 בראשית יד  )32
ִליט ַוָּיבֹא) יג( ד ַהּפָ ֵאלֵֹני ׁשֵֹכן ְוהּוא ָהִעְבִרי ְלַאְבָרם ַוַּיּגֵ ּכֹל ֲאִחי ָהֱאמִֹרי ַמְמֵרא ּבְ ֲעֵלי ְוֵהם  ָעֵנר ַוֲאִחי ֶאׁשְ  :ַאְבָרם ְבִרית ּבַ

ַמע) יד(  י ַאְבָרם ַוִּיׁשְ ה ּכִ ּבָ מָֹנה ֵביתֹו ְיִליֵדי ֲחִניָכיו ֶאת ַוָּיֶרק ָאִחיו ִנׁשְ ר ׁשְ לֹׁש  ָעׂשָ ן ַעד ַוִּיְרּדֹף ֵמאֹות ּוׁשְ    :ּדָ
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	καὶ ἀπέθανεν Σαρρα ἐν πόλει Αρβοκ, ἥ ἐστιν ἐν τῷ κοιλώματι [αὕτη ἐστὶν Χεβρων] ἐν γῇ Χανααν. ἦλθεν δὲ Αβρααμ κόψασθαι Σαρραν καὶ πενθῆσαι.

