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פרקי האבות :עיונים בספר בראשית

לזרעך אתן את-הארץ הזאת?...
על שלשה ועל ארבעה

Exposition: The Problem
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שר ַא ְר ֶ ּֽא ּך( :ב) וְ ֶ ּֽא ֶע ְשך ְלגֵּ֣ ֹוי גּ ָ֔דֹול
ֹול ְד ְּתך ו ִּמ ֵּבֵּ֣ית א ִ ִ֑ביך ֶאל־הא ֶרץ ֲא ֶ ָ֥
־ל ָ֛ך ֵמ ַא ְרצְ ָ֥ך ו ִּמ ּּֽמ ַ
ל־א ְב ָ֔רם ֶלךְ ְ
אמר ה' ֶא ַ
(א) וַ ֹּ֤י ֶ
וַ ֲא ֵּ֣ב ֶר ְכ ָ֔ך וַ ֲאגַ דְּ לה ְש ֶמִ֑ך וֶ ְהיֵ ה ְּברכּֽה( :ג) וַ ֲא ָֽב ֲרכה ְמ ֵּ֣ב ְר ֶָ֔כיך ו ְּמ ַק ֶּל ְלך א ִ֑אר וְ נִ ְב ְר ֵּ֣כ ּו ְב ָ֔ך ּכל ִמ ְש ּ ְפ ָ֥חת ה ֲאד ּֽמה( :ד) וַ יֵ ֵֶּ֣ל ְך
ַא ְב ָ֗רם ַּכ ֲא ֶׁ֨ ֶשר דִּ ֶּבֹּ֤ר ֵאליו ָ֔ה' וַ יֵ ֶָ֥לךְ ִא ּתֹו ִ֑לֹוט וְ ַא ְב ָ֗רם ֶּבן־ח ֵמֹּ֤ש שנִ ים וְ ִש ְב ִ ֵּ֣עים ש ָ֔נה ְּבצֵ אתֹו ֵמח ּֽרן( :ה) וַ יִ ַ ּ ֵּ֣קח ַא ְברם ֶאת־
ת־ה ֶּנפֶ ש ֲא ֶשר־ע ֵּ֣ש ּו ְבח ִ֑רן וַ יֵ צְ ָ֗א ּו ל ֶל ֶכת ַ ֵּ֣א ְרצה ְּכ ַָ֔נ ַען
שר ר ָ֔כש ּו וְ ֶא ַ
ל־רכוּשם ֲא ֶ ֵּ֣
ת־לֹוט ֶּבן־א ִָ֗חיו וְ ֶאת־כּ ְ
ש ַ ֶׁ֨רי ִא ְש ּּ֜תֹו וְ ֶא ֵּ֣
ל־א ְב ָ֔רם
מֹורה וְ ַה ְּּֽכנַ ֲענִ י ָ֥אז ּב ּֽא ֶרץ( :ז) וַ יֵ רֹּ֤א ה' ֶא ַ
וַ יבא ּו ַ ָ֥א ְרצה ְּכנ ַּֽען( :ו) וַ יַ ֲע ֹּ֤בר ַא ְברם ּב ָ֔א ֶרץ ַ֚עַ ד ְמ ֵּ֣קֹום ְש ֶָ֔כם ַעד ֵא ֵּ֣לֹון ֶ ִ֑
אמר ְל ֶַׁ֨ז ְר ֲע ָ֔ך ֶא ֵּתן ֶאת־ה ֵּ֣א ֶרץ ַה ִ֑זאת וַ יִ ֹּ֤ ֶבן שם ִמזְ ֵָּ֔בח ַלה' ַה ִּנ ְר ֶ ָ֥אה ֵאלּֽיו:
וַ ֹּ֕י ֶ
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ל־פנֵ י
ת־לֹוט( :כח) וַ יֵּ֣מת ה ָ֔רן ַע ּ ְ
הֹוליד ֶא ּֽ
ת־א ְב ָ֔רם ֶאת־נחֹור וְ ֶאת־ה ִ֑רן וְ הרן ִ ָ֥
הֹוליד ֶא ַ
ֹול ֵּ֣דת ֶָּ֔ת ַרח ַ֚ ֶּת ַרח ִ ֵּ֣
(כז) וְ ֵא ֶּלה ּת ְ
ת־א ְברם ש ָ֔רי וְ ֵשֹּ֤ם ֵ ּֽא ֶשת־נחֹור
מֹול ְד ּתֹו ְּב ָ֥אוּר ַּכ ְש ִ ּֽדּ ים( :כט) וַ יִ ַ ֶּׁ֨קח ַא ְב ָ֧רם וְ נ ָ֛חֹור ל ֶהם נ ִ ִ֑שים ֵשֹּ֤ם ֵ ּֽא ֶש ַ
ֶּ ֵּ֣ת ַרח א ִ ִ֑ביו ְּב ֶ ָ֥א ֶרץ ַ
י־מ ְלכּ ה וַ ֲּֽא ִ ָ֥בי יִ ְסכּ ּֽה( :ל) וַ ְּת ִ ָ֥הי ש ַרי ֲעק ִ֑רה ֵ ָ֥אין ל ּה ולּֽד:
ִמ ְל ָ֔כּ ה ַּבת־ה ָ֥רן ֲא ִ ּֽב ִ
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ם־ל ָ֔לֹוט ַהה ֵלךְ
(ה) וְ גַ ְ

)Attempt #1: Other Family (Lot

ש ֶבת יַ ְחדִּ֑ ו ִּ ּֽכי־הי ֹּ֤ה ְרכוּשם ָ֔רב וְ ָ֥לא י ְּֽכל ּו
ת־א ְב ִ֑רם הי ָ֥ה צאן־וּבקר וְ אה ִ ּֽלים( :ו) וְ לא־נשָ֥א א ָ֛תם הא ֶרץ ל ֶ ֵּ֣
ֶא ַ

ל־לֹוט ַאל־
אמר ַא ְב ּ֜רם ֶא ָ֗
ה־לֹוט וְ ַה ְּּֽכנַ ֲענִ י וְ ַה ּ ְפ ִר ִָ֔זי אז י ֵ ָ֥שב ּב ּֽא ֶרץ( :ח) וַ ֶׁ֨י ֶ
ּֽה־א ְב ָ֔רם ו ֵּבין ר ֵעֵּ֣י ִמ ְקנֵ ִ֑
י־ריב ַ֚ ֵּבין ר ֵעֵּ֣י ִמ ְקנֵ ַ
ש ֶבת יַ ְח ּֽדּ ו( :ז) וַ ּֽיְ ִה ִ ָ֗
ל ֶ ָ֥
י־אנ ִ ָ֥שים ַא ִחים ֲאנ ְּֽחנ ּו( :ט) ֲה ֹּ֤לא כל־הא ֶרץ ְלפ ָ֔ ֶניך ִה ּפ ֶָ֥רד נא ֵמעלִ֑י
ֶׁ֨נא ְת ִהֹּ֤י ְמ ִריבה ֵּב ִינֵּ֣י ו ֵּב ָ֔ ֶינך ו ֵּבָ֥ין ר ַעי ו ֵּבֵּ֣ין ר ֶעִ֑יך ִּ ּֽכ ֲ
ל־כ ַּכֵּ֣ר ַהיַ ְרדֵּ ָ֔ ן ִּ ָ֥כי ֻכ ּל ּה ַמ ְש ֶ ִ֑קה
ת־כ ִּ
ת־ע ָ֗יניו וַ יַ ְרא ֶא ּ
א־לֹוט ֶא ֵ
ם־הי ִמין וְ ַא ְש ְמ ִ ּֽאילה( :י) וַ יִ ּש ֵּ֣
ימנה וְ ִא ַ
ם־ה ּ ְש ֵּ֣מאל וְ ֵא ִָ֔
ִא ַ
ל־כ ַּכֵּ֣ר ַהיַ ְרדֵּ ָ֔ ן וַ יִ ַּסָ֥ע
ר־לֹו ָ֗לֹוט ַ֚ ֵאת ּכ ִּ
ת־סדם וְ ֶאת־ ֲעמ ָ֔רה ְּכגַ ן־ה' ְּכ ֶ ֵּ֣א ֶרץ ִמצְ ַ ָ֔ריִ ם ּב ֲאכה ּֽצ ַער( :יא) וַ יִ ְב ַח ֵּ֣
ִלפְ נֵ ֵּ֣י׀ ַש ֵ ֵּ֣חת ָ֗ה' ֶא ְ
ד־ס ּֽדם( :יג) וְ ַאנְ ֵשֵּ֣י
ץ־כנ ִַ֑ען וְ ָ֗לֹוט י ַשב ְּבע ֵ ֵּ֣רי ַה ִּכ ָּ֔כר וַ יֶ ֱא ַהל ַע ְ
שב ְּב ֶ ּֽא ֶר ְּ
לֹוט ִמ ֶ ּ ִ֑ק ֶדם וַ יִ ּ ֵּ֣פ ְר ָ֔ד ּו ִאיש ֵמ ַעָ֥ל א ִ ּֽחיו( :יב) ַא ְברם י ַ ֵּ֣
ְס ָ֔דם ר ִעים וְ ַח ּט ִ ִ֑אים ַלה' ְמ ּֽאד:
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Attempt #2: Treaty Partners

(יג) וַ יבא ַה ּפ ִָ֔ליט וַ יַ ֵ ּגד ְל ַא ְב ֵּ֣רם ה ִע ְב ִ ִ֑רי וְ הוּא ש ֵֶׁ֨כן ְּב ֵ ּֽאל ּ֜ ֵני ַמ ְמ ֵ ֵּ֣רא ה ֱאמ ִ ָ֗רי ֲא ִחֹּ֤י ֶא ְש ּכל וַ ֲא ִ ֵּ֣חי ע ָ֔ ֵנר וְ ֵהם ַּב ֲע ֵלָ֥י ְב ִרית־
יהָ֧ם׀ ַ ָ֛ליְלה
ד־דּ ן( :טו) וַ יֵ ח ֶׁ֨ ֵלק ֲע ֵל ֶ
ידי ֵב ָ֗יתֹו ְשמנ ֹּ֤ה עשר ו ְּש ֵּ֣לש ֵמ ָ֔אֹות וַ יִ ְרדּ ף ַע ּֽ
ת־חנִ ּ֜יכיו יְ ִל ֵ ֵּ֣
ַא ְב ּֽרם( :יד) וַ יִ ְש ַ ֵּ֣מע ַא ְב ָ֔רם ִּ ָ֥כי נִ ְש ּבה א ִ ִ֑חיו וַ ֶׁ֨י ֶרק ֶא ֲ
ת־הנּ ִשים
ת־לֹוט א ִחֹּ֤יו ו ְּר ֻכשֹו ֵה ָ֔ ִשיב וְ גַ ָ֥ם ֶא ַ
ד־חֹובה ֲא ֶשָ֥ר ִמ ּ ְשמאל ְל ַד ּ ּֽמ ֶשק( :טז) וַ ֹּ֕י ֶשב ֵאת ּכל־ה ְר ֻכִ֑ש וְ גַ ם ֶא ֶׁ֨
ָ֔
ָ֥הוּא וַ ֲעבדיו וַ יַ ֵּכִ֑ם וַ ּֽיִ ְרדְּ פֵ ם ַע
ת־ה ְּמל ִכים ֲא ֶשֵּ֣ר ִא ִּ֑תֹו ֶאל־ ֵע ֵֶּ֣מק ש ֵ ָ֔וה הוּא ֵע ֶָ֥מק ַה ֶּ ּֽמ ֶלךְ ( :יח)
ת־כד ְרל ָ֔ע ֶמר וְ ֶא ַ
־סדם ִל ְקראתֹוֹ֒ ַא ֲח ֵ ֵּ֣רי שו ָּ֗בֹו ֵ ּֽמ ַה ּכֹות ֶא ְּ
וְ ֶאת־העּֽם( :יז) וַ יֵ צֵ ֵּ֣א ֶ ּֽמ ֶלךְ ְ
אמִ֑ר ּב ֹּ֤רוּךְ ַא ְברם ְל ֵ ֵּ֣אל ֶע ְליָ֔ ֹון קנֵ ה ש ַ ָ֥מיִ ם ו ּֽא ֶרץ( :כ) וּברוּךְ ֵ ֵּ֣אל
ו ַּמ ְל ִּכי־צֶ ֶדק ֶ ֵּ֣מ ֶלךְ ש ֵָ֔לם הֹוצִ יא ֶל ֵֶּ֣חם ויִ֑יִ ן וְ ָ֥הוּא כ ֵהן ְל ֵאל ֶע ְליּֽ ֹון( :יט) וַ ּֽיְ ב ְר ֵכה ּו וַ י ַ
אמר ַא ְברם ֶאל־
ן־לי ַה ָ֔ ֶּנפֶ ש וְ ה ְר ֻכש ַֽקח־לּֽךְ ( :כב) וַ ָ֥י ֶ
ל־א ְב ִ֑רם ֶּת ִ ֵּ֣
־סדם ֶא ַ
אמר ֶ ּֽמ ֶלךְ ְ
ן־לֹו ַמ ֲע ֵשר ִמ ּּֽכל( :כא) וַ ָ֥י ֶ
ר־מ ֵ ּגָ֥ן צ ֶריך ְּבי ֶ ִ֑דך וַ יִ ֶּת ָ֥
ֶע ְליָ֔ ֹון ֲא ֶש ִ
אמר ֲאנִ י
ל־א ֶשר־לִ֑ךְ וְ ֵּ֣לא ת ַָ֔
ם־א ַ ּקח ִמ ּכ ֲ
־נ ַעל וְ ִא ֶ
ם־מחוּט וְ ַעֵּ֣ד ְש ּֽרֹוךְ ָ֔ ַ
ֶ ֵּ֣מ ֶלךְ ְס ִ֑דם ֲה ִר ֶׁ֨מ ִתי י ִ ֹּ֤די ֶאל־ה' ֵ ֵּ֣אל ֶע ְליָ֔ ֹון קנֵ ה ש ַ ָ֥מיִ ם ו ּֽא ֶרץ( :כג) ִא ִ

ת־א ְב ּֽרם( :כד) ִּב ְלע ַ ָ֗די ַ֚ ַרק ֲא ֶשֵּ֣ר ּֽאכְ ֵּ֣ל ּו ַה ְּנע ִ ָ֔רים וְ ֵח ֶלק ה ֲּֽאנ ָ֔ ִשים ֲא ֶשָ֥ר ה ְלכ ּו ִא ִּ ִ֑תי ענֵ ר ֶא ְש ֵּּ֣כל ו ַּמ ְמ ֵ ָ֔רא ֵהם יִ ְק ָ֥ח ּו
ש ְר ִּתי ֶא ַ
ֶה ֱע ַ ָ֥
ֶח ְל ָֽקם:
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Attempt #2b: Treaty Partners

ל־ת ֵּ֣ירא ַא ְב ָ֗רם אנ ִכי מגֵ ֵּ֣ן ָ֔ל ְך ְשכ ְרך ַה ְר ֵּבָ֥ה ְמ ּֽאד:
אמר ַא ִּ
ל־א ְב ָ֔רם ַּב ַּּֽמ ֲחזֶ ה ֵל ִ֑
(א) ַא ַ ֵּ֣חר׀ ַהדְּ ב ִ ֵּ֣רים ה ֵ ָ֗א ֶּלה הי ֹּ֤ה ְד ַבר־ה' ֶא ַ
אמר ַא ְב ָ֔רם ֵהֵּ֣ן
יעּֽזֶ ר( :ג) וַ ֵּ֣י ֶ
ן־מ ֵֶּ֣שק ֵּב ִָ֔יתי הוּא דַּ ֶּ ָ֥מ ֶשק ֱא ִל ֶ
הֹולֵּ֣ךְ ֲע ִר ִ ִ֑ירי ו ֶּב ֶ
ן־לי וְ אנכִ י ֵ
ה־ת ֶּת ִָ֔
אמר ַא ְב ָ֗רם ֲאדנ ֹּ֤י ה' ַמ ִּ
(ב) וַ ֵּ֣י ֶ
י־אם ֲא ֶשֵּ֣ר יֵ צֵ ֵּ֣א ִמ ֵּמ ֶָ֔עיך
אמר ָ֥לא ִיּֽיר ְשך זֶ ִ֑ה ִּכ ִ
ר־ה' ֵאליו ֵל ָ֔
יֹורש א ִ ּֽתי( :ד) וְ ִה ֶׁ֨ ֵּנה ְד ַב ֹּ֤
ן־ב ִיתי ֵ ָ֥
ִָ֔לי ָ֥לא נ ַת ּתה ִ֑ז ַרע וְ ִה ֵּנָ֥ה ֶב ֵּ
אמר ָ֔לֹו ָּ֥כה
ם־תו ַּכל ִל ְס ּ ֵּ֣פר א ִ֑תם וַ ֵּ֣י ֶ
אמר ַה ֶּבט־נֵּ֣א ַה ּש ַָ֗מיְ מה ו ְּספר ַה ֵּּ֣כֹוכ ִָ֔בים ִא ּ
יֹוצא א ּ֜תֹו ַה ָ֗חוּצה וַ י ֶ
הוּא ִיּֽיר ֶשּֽך( :ה) וַ ֶׁ֨ ֵ
יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֶעּֽך:
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(יג) וַ י ֵּ֣א ֶמר ְל ַא ְב ָ֗רם י ֶׁ֨דע ֵּת ַ ּ֜דע ִּכי־גֵ ֵּ֣ר׀ יִ ְהיֶ ֵּ֣ה זַ ְר ֲע ָ֗ך ְּב ֶא ֶרץ ֵּ֣לא ל ֶָ֔הם וַ ֲעבדוּם וְ ִע ֵּּ֣נ ּו א ִ֑תם ַא ְר ַּבָ֥ע ֵמאֹות שנּֽה( :יד) וְ גַ ָ֧ם ֶאת־
ל־אב ֶתיך ְּבש ִ֑לֹום ִּת ּק ֵבר ְּב ֵשיבָ֥ה טֹובּֽה:
ַה ָ֛ ּגֹוי ֲא ֶשָ֥ר יַ ֲעבד ּו דֵּּ֣ ן א ִ֑נכִ י וְ ַא ֲח ֵרי־כֵ ָ֥ן יֵ צְ א ּו ִּב ְר ֻכָ֥ש גּ ּֽדֹול( :טו) וְ ַא ּ ָ֛תה ּת ָ֥בֹוא ֶא ֲ
ד־הּֽנּ ה:
יעי י ֵּ֣שוּב ּו ֵהִ֑נּ ה ִּכָ֧י לא־ש ֵלָ֛ם ֲע ָ֥ון ה ֱאמ ִרי ַע ֵ
(טז) וְ ָ֥דֹור ְר ִב ִ
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ה־נא ֲעצ ַ ֹּ֤רנִ י ה'
ל־א ְב ָ֗רם ִה ֵּנ ָ֞
אמר ש ַ ּ֜רי ֶא ַ
(א) וְ ש ַרי ֵ ֵּ֣א ֶשת ַא ְב ָ֔רם ָ֥לא י ְלדה ִ֑לֹו וְ ל ָּ֛ה ִשפְ חָ֥ה ִמצְ ִרית ו ְּש ָ֥מ ּה הגּֽר( :ב) וַ ֶּׁ֨ת ֶ
ת־א ְב ָ֗רם ֶאת־הג ֹּ֤ר
ל־שפְ ח ִָ֔תי או ַּלָ֥י ִא ּבנֶ ה ִמ ֶּמִ֑נּ ה וַ יִ ְש ַ ָ֥מע ַא ְברם ְל ָ֥קֹול ש ּֽרי( :ג) וַ ִּת ַ ָּ֞קח ש ַ ֵּ֣רי ֵא ֶּֽש ַ
ִמ ֶָּ֔ל ֶדת ּבא־נא ֶא ִ
ש ֶבת ַא ְברם ְּב ֶ ֵּ֣א ֶרץ ְּכנ ִַ֑ען וַ ִּת ֵּ ָ֥תן א ָ֛ת ּה ְל ַא ְב ָ֥רם ִאיש ּה ָ֥לֹו ְל ִא ּשּֽה( :ד) וַ י ָ֥בא ֶאל־
ַה ִּמצְ ִרית ִשפְ ח ָ֔ת ּה ִמ ֵ ּקץ ֶע ֵֶּ֣שר ש ָ֔ ִנים ְל ֶ ָ֥
ל־א ְברם ֲחמ ִ ֵּ֣סי ע ֶל ֹ֒יך אנ ִָ֗כי נ ַת ִֹּּ֤תי ִשפְ ח ִתי
אמר ש ַ ֵּ֣רי ֶא ַ
הגר וַ ַּ ִ֑ת ַהר וַ ֵּת ֶרא ִּ ֵּ֣כי ה ָ֔רתה וַ ֵּת ַ ָ֥קל ְ ּג ִב ְר ּת ּה ְּב ֵעינֶ ּֽיה( :ה) וַ ֶּׁ֨ת ֶ
אמר ַא ְב ּ֜רם ֶאל־ש ַ ָ֗רי ִה ֵּנ ֹּ֤ה ִשפְ ח ֵת ְך ְּבי ֵ ָ֔ד ְך ֲע ִשי־ל ּה
יקך וַ ֵּת ֶרא ִּ ֵּ֣כי ה ָ֔רתה ו ֵא ַקל ְּב ֵעינֶ ִ֑יה יִ ְש ּ ָ֥פט ה' ֵּב ִינָ֥י ו ֵּבינֶ ּֽיך( :ו) וַ ֶׁ֨י ֶ
ְּב ֵח ֶ ָ֔
־עָ֥ין ַה ַּמיִ ם ַּב ִּמ ְד ּבִ֑ר ַעל־ה ַעיִ ן ְּב ֶ ָ֥ד ֶר ְך ּֽשוּר( :ח)
יניִ ךְ וַ ְּת ַע ֶּנֵּ֣ה ש ַ ָ֔רי וַ ִּת ְב ַרח ִמ ּפנֶ ּֽיה( :ז) וַ ּֽיִ ְמצ ָ֞א ּה ַמ ְל ַאָ֧ךְ ָ֛ה' ַעל ֵ
ַה ּ ֵּ֣טֹוב ְּב ֵע ִ֑
אמר ל ּה ַמ ְל ַ ֵּ֣א ְך ָ֔ה'
אמר ִמ ּ ְפנֵ י ש ַ ֵּ֣רי ְ ּג ִב ְר ִָּ֔תי אנ ִכי ּב ַ ּֽר ַחת( :ט) וַ ֹּ֤י ֶ
י־מזֶ ָ֥ה באת וְ ֵּ֣אנה ֵת ֵלִ֑כִ י וַ ֹּּ֕ת ֶ
אמר ה ָ֞גר ִשפְ ַ ָ֥חת ש ַ ָ֛רי ֵ ּֽא ִ
וַ י ַָ֗
אמר
אמר ל ּה ַמ ְל ַ ֵּ֣אךְ ָ֔ה' ַה ְר ּבָ֥ה ַא ְר ֶּבה ֶאת־זַ ְר ֵע ְִ֑ך וְ ָ֥לא יִ ּספֵ ר ֵמ ּֽרב( :יא) וַ ֹּ֤י ֶ
ל־ג ִב ְר ֵּ ִ֑תךְ וְ ִה ְת ַע ִּני ַּ ָ֥ת ַחת י ֶ ּֽדיה( :י) וַ ֹּ֤י ֶ
שו ִּבי ֶא ְ ּ
ל ּה ַמ ְל ַ ֵּ֣אךְ ָ֔ה' ִהנּ ָ֥ךְ הרה וְ י ַל ְֵּ֣ד ְּת ֵּבִ֑ן וְ קרֹּ֤את ְשמֹו יִ ְשמ ָ֔ ֵעאל ִּ ּֽכי־ש ַ ָ֥מע ה' ֶאל־ענְ יֵֽ ְך( :יב) וְ ֹּ֤הוּא יִ ְהיֶ ה ּ ֶ ֵּ֣פ ֶרא א ָ֔דם י ֵּ֣דֹו ַב ָּ֔כל
ל־אחיו יִ ְש ּֽכּ ן( :יג) וַ ִּת ְקרֹּ֤א ֵשם־ה' ַהדּ ֵבֵּ֣ר ֵא ֶָ֔ליה ַא ּתה ֵ ֵּ֣אל ֳר ִ ִ֑אי ִּ ֵּ֣כי ּֽא ְמ ָ֗רה ֲהגַ ָ֥ם ֲה ָ֛לם ר ִא ִיתי ַא ֲח ֵ ָ֥רי
ל־פנֵ ָ֥י כ ֶ
וְ יַ ָ֥ד כּ ל ִּ֑בֹו וְ ַע ּ ְ
ם־בנָ֛ ֹו
ל־כן ק ֵּ֣רא ַל ְּב ֵ ָ֔אר ְּב ֵ ָ֥אר ַל ַחי ר ִ ִ֑אי ִה ֵּנָ֥ה ֵבין־ק ֵדש ו ֵּבָ֥ין ּב ֶּֽרד( :טו) וַ ֵּ ָ֧ת ֶלד הגָ֛ר ְל ַא ְברם ֵּבִ֑ן וַ יִ ְק ֶׁ֨רא ַא ְב ָ֧רם ֶש ְּ
ר ִ ּֽאי( :יד) ַע ֵּ
ן־שמ ִנָ֥ים שנה וְ ֵשֵּ֣ש שנִ ִ֑ים ְּב ֶל ֶּֽדת־הגָ֥ר ֶאת־יִ ְשמ ֵעאל ְל ַא ְב ּֽרם:
ֲא ֶשר־י ְל ָ֥דה הגר יִ ְשמ ֵעּֽאל( :טז) וְ ַא ְב ֹּ֕רם ֶּב ְ
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ת־שמ ּה ש ִ֑רי ִּ ָ֥כי שרה ְש ּֽמ ּה( :טז) ו ֵּב ַר ְכ ִּ ֵּ֣תי א ָ֔ת ּה וְ ֶַׁ֨גם נ ַ ָ֧ת ִּתי
א־ת ְק ָ֥רא ֶא ְ
ל־א ְבר ָ֔הם ש ַ ֵּ֣רי ִא ְש ְּת ָ֔ך ל ִ
אמר ֱאל ִהים ֶא ַ
(טו) וַ ֹּ֤י ֶ
אמר ְּב ִל ָּ֗בֹו ַה ְּל ֶבֹּ֤ן
ל־פניו וַ יִ צְ חִ֑ק וַ ֵּ֣י ֶ
ִמ ֶּ ָ֛מנּ ה ְלך ֵּבִ֑ן ו ֵּב ַּֽרכְ ִּתיה וְ הּֽיְ ֵּ֣תה ְל ִָ֔
גֹוים ַמ ְלכֵ ָ֥י ַע ִּמים ִמ ֶּ ָ֥מנּ ה יִ ְהיּֽ ּו( :יז) וַ יִ ּ ָ֧פל ַא ְברהָ֛ם ַע ּ
אמר ַא ְברהם ֶאל־ה ֱּֽאל ִ ִ֑הים ָ֥ל ּו יִ ְשמ ֵעאל יִ ְחיֶ ָ֥ה ְלפנֶ ּֽיך:
ת־ת ְש ִ ָ֥עים שנה ֵּת ֵלּֽד( :יח) וַ ָ֥י ֶ
ֵמ ּֽאה־שנה יִ ּו ֵָ֔לד וְ ִ ֶׁ֨אם־ש ָ֔רה ֲה ַב ִּ
יתי ִא ָּ֛תֹו ִל ְב ִ ָ֥רית עֹולם
ת־ב ִר ִ ָ֥
ת־שמֹו יִ צְ חִ֑ק וַ ֲה ִקמ ִֶׁ֨תי ֶא ְּ
אמר ֱאל ִָ֗הים ֲאבל ש ֵּ֣רה ִא ְש ְּת ָ֗ך י ֶ ֹּ֤ל ֶדת ְלך ֵָּ֔בן וְ ק ָ֥ראת ֶא ְ
(יט) וַ ֵּ֣י ֶ
יתי אתֹו ִּב ְמ ֵּ֣אד ְמ ִ֑אד ְשנֵ ים־ עשֹּ֤ר
יתי א ָ֛תֹו וְ ִה ְר ֵּב ִ ָ֥
ְלזַ ְר ָ֥עֹו ַא ֲח ּֽריו( :כ) ּֽ ּו ְליִ ְשמ ֵעאל ְש ַמ ְע ִּת ֹ֒יך ִה ֵּנֵּ֣ה׀ ֵּב ַ ֵּ֣רכְ ִּתי א ָ֗תֹו וְ ִהפְ ֵר ִ ָ֥
ֹועֵּ֣ד ַה ֶָ֔זה ַּב ּשנה ה ַא ֶח ֶּֽרת:
ת־ב ִר ִיתי א ִ ֵּ֣קים ֶאת־יִ צְ חִ֑ק ֲא ֶשר ֵּת ֶׁ֨ ֵלד ְלךֹּ֤ שרה ַל ּמ ֵ
יֹוליד וּנְ ַת ִּתיו ְלגָ֥ ֹוי גּ ּֽדֹול( :כא) וְ ֶא ְּ
יאם ִָ֔
נְ ִש ִ
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