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 Exploring – Yitzchak Akedat and Yishmael Akedat
 Trust of Limits the 

 Hattin .M – Pardes/TIM 

  

עשרה  נסיונות  נתנסה  אברהם  אבינו,  ועמד  בכולם,      ה,ג  אבות  מסכת
  להודיע  כמה  חיבתו  של  אברהם  אבינו.

 
 

 פרק לג:ב –אבות דרבי נתן 
שלם    רוך  הוא  ובכולן  נמצאלפני  הקדוש  ב  עשרה  נסיונות  נתנסה  אברהם  אבינו

אחד  עם  ,  שנים  בשתי  נשיו,    שנים  בשתי  בניו    וברעבון,  שנים  בלך  לך  :ואלו  הן
  .ואחד  בברית  מילה    ,אחד  באור  כשדים  ,ואחד  בין  הבתרים  ,המלכים

  
  וכל  כך  למה?  כדי  שכשיבא  אברהם  אבינו  ליטול  שכרו,  שיהיו  אומות  העולם

ליטול  שכרו.  שנאמר:  (קהלת  ט)  "לך  אכול  אומרים:  יותר  מכולנו  שוה  אברהם  אבינו  
  ."  בשמחה  לחמך  ושתה  בלב  טוב  יינך

  
  ,  כנגד  עשרה  נסיונות  שנתנסה  אברהם  אבינו  ובכולן  נמצא  שלם

כנגדן  הביא  עשר    ,    כנגדן  עשה  הקדוש  ברוך  הוא  עשרה  נסים  לבניו  במצרים
ל  כנגדן  הביא  עשר  מכות  ע,    כנגדן  נעשו  לישראל  עשרה  נסים  על  הים,    מכות

 ...  המצריים  בים
 

  ג   ה  משנה   פירוש  הרמב"ם  לאבות  פרק      -     נתנסה       נסיונות  אשר העשרה
הגירות,  והוא  אומרו  יתעלה  לו:  "לך  לך    -  הראשוןכולם  כתובים.    -אברהם  אבינו  

  א   יב   (בראשית   וממולדתך"   כנען    -  והשני  ).מארצך   בארץ   מצא   אשר הרעב
י  גדול  ואברכך  ואגדלה  שמך  "  כאשר  השתקע  בארץ  ,  וכבר  יועד  לו:  "ואעשך  לגו

(בראשית  יב  ב  ),  וזה  נסיון  גדול  והוא  אומרו  :  "ויהי  רעב  בארץ  "  (בראשית  יב  י  
  והנסיון     -  השלישי  ). .     לפרעה   בלקיחת  שרה   אותו   המצרים   -  והרביעיעשוק

     מלכים.   בארבעה   .    -  והחמישיהילחמו   משרה   מההולדה   כשנואש   הגר לקחו
    -  והששי   צווה  בה   אשר   המילה,   גרר    -  והשביעיבשנות  הזיקנה  . עשוק  מלך

   .     כן   גם   שרה   בלקיחת   .    -  והשמיניאותו   ממנה   היבנותו   אחר   הגר הרחקת
הרחקת  בנו  ישמעאל  ,  והוא  אמרו  לו  יתעלה:  "אל  ירע  בעיניך  על  -והתשיעי  

  היה     קשה   כמה   הכתוב   העיד   וכבר   יב).   כא   (בראשית "     אמתך   ועל הנער
יני  אברהם  "  (בראשית  כא  יא  ).  אבל  הוא  הדבר  עליו  :  "וירע  הדבר  מאד  בע
    עקדת  יצחק.  -קיים  ציוויו  יתעלה  וגרשם.  והעשירי  
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 בראשית כא
ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ָׂשָרה  ב  .ָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ָאָמר ַוּיַַעׂש יְהָוה ְלָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר-ַויהָוה ָּפַקד ֶאת א

ְּבנֹו -ֶׁשם-ַוּיְִקָרא ַאְבָרָהם ֶאת ג  .ִּדֶּבר אֹתֹו ֱאֹלִהים-רְלַאְבָרָהם ֵּבן ִלזְֻקנָיו ַלּמֹוֵעד ֲאׁשֶ 
ְׁשמֹנַת יִָמים -יְִצָחק ְּבנֹו ֶּבן-ַוּיָָמל ַאְבָרָהם ֶאת ד  .ּלֹו ָׂשָרה יְִצָחק-יְָלָדה-לֹו ֲאֶׁשר-ַהּנֹוַלד

ַוּתֹאֶמר  ו  .לֹו ֵאת יְִצָחק ְּבנֹוְמַאת ָׁשנָה ְּבִהָּוֶלד -ְוַאְבָרָהם ֶּבן ה  .ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה אֹתֹו ֱאֹלִהים
ַוּתֹאֶמר ִמי ִמֵּלל ְלַאְבָרָהם ֵהינִיָקה  ז  .ִלי-ַהּׁשֵֹמַע יְִצַחק-ָּכל  ָׂשָרה ְצחֹק ָעָׂשה ִלי ֱאֹלִהים

ה גָדֹול ְּביֹום ַוּיִגְַּדל ַהּיֶֶלד ַוּיִָּגַמל ַוּיַַעׂש ַאְבָרָהם ִמְׁשּתֶ  ח  .יַָלְדִּתי ֵבן ִלזְֻקנָיו-ִּכי  ָבנִים ָׂשָרה
יְָלָדה ְלַאְבָרָהם -ָהגָר ַהִּמְצִרית ֲאֶׁשר-ֶּבן-ַוֵּתֶרא ָׂשָרה ֶאת ט  .יְִצָחק-ִהָּגֵמל ֶאת
ָהָאָמה ַהּזֹאת -ִּכי ֹלא יִיַרׁש ֶּבן  ְּבנָּה-ַוּתֹאֶמר ְלַאְבָרָהם ָּגֵרׁש ָהָאָמה ַהּזֹאת ְוֶאת י  .ְמַצֵחק
ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים  יב  .ַרע ַהָּדָבר ְמאֹד ְּבֵעינֵי ַאְבָרָהם ַעל אֹודֹת ְּבנֹוַוּיֵ  יא  .יְִצָחק-ְּבנִי ִעם-ִעם
ֲאָמֶתָך ּכֹל ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאֶליָך ָׂשָרה ְׁשַמע -ַהּנַַער ְוַעל-יֵַרע ְּבֵעינֶיָך ַעל-ַאְבָרָהם ַאל-ֶאל

ִּכי זְַרֲעָך   ָאָמה ְלגֹוי ֲאִׂשיֶמּנּוהָ -ֶּבן-ְוגַם ֶאת יג  .ִּכי ְביְִצָחק יִָּקֵרא ְלָך זַָרע  ְּבקָֹלּה
ִׁשְכָמּה -ָהָגר ָׂשם ַעל-ֶלֶחם ְוֵחַמת ַמיִם ַוּיִֵּתן ֶאל-ַוּיְַׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר ַוּיִַּקח יד  .הּוא
ַהֵחֶמת -ַוּיְִכלּו ַהַּמיִם ִמן טו  .ַהּיֶֶלד ַויְַׁשְּלֶחָה ַוֵּתֶלְך ַוֵּתַתע ְּבִמְדַּבר ְּבֵאר ָׁשַבע-ְוֶאת

ַוֵּתֶלְך ַוֵּתֶׁשב ָלּה ִמּנֶֶגד ַהְרֵחק ִּכְמַטֲחֵוי ֶקֶׁשת  טז  .ַהּיֶֶלד ַּתַחת ַאַחד ַהִּׂשיִחם-ַוַּתְׁשֵלְך ֶאת
ַוּיְִׁשַמע  יז  .קָֹלּה ַוֵּתְבּךְ -ֶאְרֶאה ְּבמֹות ַהּיֶָלד ַוֵּתֶׁשב ִמּנֶֶגד ַוִּתָּׂשא ֶאת-ִּכי ָאְמָרה ַאל
ָּלְך -ַהָּׁשַמיִם ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמה-ָהָגר ִמן-ּנַַער ַוּיְִקָרא ַמְלַאְך ֱאֹלִהים ֶאלהַ קֹול -ֱאֹלִהים ֶאת
-קּוִמי ְׂשִאי ֶאת יח  .ָׁשם-קֹול ַהּנַַער ַּבֲאֶׁשר הּוא-ָׁשַמע ֱאֹלִהים ֶאל-ִּתיְרִאי ִּכי-ָהָגר ַאל

ֵעינֶיָה -ַוּיְִפַקח ֱאֹלִהים ֶאת יט  .ּנּוְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשימֶ -ִּכי  יֵָדְך ּבֹו-ַהּנַַער ְוַהֲחזִיִקי ֶאת
-ַויְִהי ֱאֹלִהים ֶאת כ  .ַהּנַָער-ַהֵחֶמת ַמיִם ַוַּתְׁשְק ֶאת-ַוֵּתֶרא ְּבֵאר ָמיִם ַוֵּתֶלְך ַוְּתַמֵּלא ֶאת

לֹו ִאּמֹו -ַוִּתַּקחַוּיֵֶׁשב ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן  כא  .ַהּנַַער ַוּיְִגָּדל ַוּיֵֶׁשב ַּבִּמְדָּבר ַויְִהי רֶֹבה ַקָּׁשת
   ִאָּׁשה ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִם.

 
ֱאֹלִהים ִעְּמָך   ַאְבָרָהם ֵלאמֹר-ְצָבאֹו ֶאל-ַויְִהי ָּבֵעת ַהִהוא ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ּוִפיכֹל ַׂשר כב

נִינִי ּוְלנְֶכִּדי ִּתְׁשקֹר ִלי ּולְ -ְוַעָּתה ִהָּׁשְבָעה ִּלי ֵבאֹלִהים ֵהּנָה ִאם כג  .ַאָּתה עֶֹׂשה-ְּבכֹל ֲאֶׁשר
ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם  כד  .ַּגְרָּתה ָּבּה-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ָעִׂשיִתי ִעְּמָך ַּתֲעֶׂשה ִעָּמִדי ְוִעם-ַּכֶחֶסד ֲאֶׁשר
אֹדֹות ְּבֵאר ַהַּמיִם ֲאֶׁשר ָּגזְלּו ַעְבֵדי -ֲאִביֶמֶלְך ַעל-ְוהֹוִכַח ַאְבָרָהם ֶאת כה  .ָאנִֹכי ִאָּׁשֵבעַ 

ִהַּגְדָּת ִּלי -ַאָּתה ֹלא-ַהָּדָבר ַהּזֶה ְוגַם-ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ֹלא יַָדְעִּתי ִמי ָעָׂשה ֶאת כו  .ְךֲאִביֶמלֶ 
ַוּיִַּקח ַאְבָרָהם צֹאן ּוָבָקר ַוּיִֵּתן ַלֲאִביֶמֶלְך ַוּיְִכְרתּו  כז  .ְוגַם ָאנִֹכי ֹלא ָׁשַמְעִּתי ִּבְלִּתי ַהּיֹום

-ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ֶאל כט  .ֶׁשַבע ִּכְבׂשֹת ַהּצֹאן ְלַבְּדֶהן-ּיֵַּצב ַאְבָרָהם ֶאתוַ  כח  .ְׁשנֵיֶהם ְּבִרית
ֶׁשַבע ְּכָבׂשֹת -ַוּיֹאֶמר ִּכי ֶאת ל  .ָמה ֵהּנָה ֶׁשַבע ְּכָבׂשֹת ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִהַּצְבָּת ְלַבָּדנָה  ַאְבָרָהם
ֵּכן ָקָרא ַלָּמקֹום -ַעל לא  .ַהְּבֵאר ַהּזֹאת-ִּכי ָחַפְרִּתי ֶאת ִּלי ְלֵעָדה-ַּבֲעבּור ִּתְהיֶה  ִּתַּקח ִמּיִָדי

ַוּיְִכְרתּו ְבִרית ִּבְבֵאר ָׁשַבע ַוּיָָקם ֲאִביֶמֶלְך  לב  .ִּכי ָׁשם נְִׁשְּבעּו ְׁשנֵיֶהם  ַההּוא ְּבֵאר ָׁשַבע
ָׁשם ְּבֵׁשם -ַוּיִַּטע ֶאֶׁשל ִּבְבֵאר ָׁשַבע ַוּיְִקָרא לג .ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים-ְצָבאֹו ַוּיָֻׁשבּו ֶאל-ּוִפיכֹל ַׂשר

  .ַוּיָגָר ַאְבָרָהם ְּבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים יִָמים ַרִּבים לד  .יְהָוה ֵאל עֹוָלם
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  הרמב"ן   אברהם(  -  פירוש   את   נסה   והאלוהים     -  א):
  הוא  לדעתי   הנסיון   היות  מעשה  האדם  רשות  מוחלטת  בידו,  ,  ענין בעבור

מצד  המנוסה,  אבל    "  נסיון  "  יעשה  ואם  לא  ירצה  לא  יעשה,  יקרא  אם  ירצה
המנסה  יתברך  יצווה  בו  להוציא  הדבר  מן  הכח  אל  הפועל,  להיות  לו  שכר  

כי  השם  צדיק  יבחן  (תהלים  יא  ה),    ודע.  מעשה  טוב  לא  שכר  לב  טוב  בלבד
כשהוא  יודע  בצדיק  שיעשה  רצונו  וחפץ  להצדיקו  יצווה  אותו  בנסיון,  ולא  יבחן  

  .ת  הרשעים  אשר  לא  ישמעו.  והנה  כל  הנסיונות  שבתורה  לטובת  המנוסהא

  

  

  

  הרשב"ם   א  -  פירוש     פסוק
מחובר  אל    אחר  הדברים  האלה:  כל  מקום  שנאמר  -  אחר  הדברים  האלה  ויהי

  :שהרג  אברם  המלכים  אמר  לו  הקב"ה  אחר  הדברים  האלה.  הפרשה  שלמעלה
  אברם   תירא   האומות  אל   האלה  .מן   הדברים   אחר   יצחק,  ויהי ויוגד    שנולד

שהגיד    אחר  הדברים  האלה  וכן        .  לאברהם  לאמר  כו'  ובתואל  ילד  את  רבקה
שרצה  להרוג  את  מרדכי    גדל  המלך  אחשורוש  את  המן  מרדכי  על  בגתן  ותרש

  המן   ונתלה   המלך   את   שהציל   מה   לו   כאן.  והועיל   הדברים  אף שכרת    אחר
  ונ   אברהם   של   ולנכדו   ולנינו   לו   ברית  לאבימלך   כבשות  אברהם   שבע   לו תן

הצאן  וחרה  אפו  של  הקב"ה  על  זאת,  שהרי  ארץ  פלשתים  ניתן  לאברהם  וגם  
  ישראל     גבול   בכלל   גורל   פלשתים   סרני   חמשת   ערי   על   מטילים ביהושע

  -והאלהים  נסה  את  אברהם  -לכן  לא  תחיה  כל  נשמה  והקב"ה  ציוה  עליהם
  וצערו,     תלאה:  כדכתיב  קנתרו   אליך   דבר   ה.  הנסה   את   נסותם מסה  .'  על

  ונסני  .ומריבה   ה'   ברית  .  בחנני   לכרות   לך   שנתתי   בבן   נתגאיתה כלומר:
וראה  מה  הועילה  כריתות  ברית    והעלהו  לעולה  ביניכם  ובין  בניהם.  ועתה  לך

  שמואל  !שלך   של   במ'   אח"כ   מצאתי   שבעה  :  וכן   פלשתים   בארץ   ה'   ארון ויהי
  תקח  מידי:  ביכת.  חדשים   הקב"ה  את  .  את  שבע  כבשות  הצאן   לו נתת  לו  אמר

  אותן   ונוצחין   בניך   עם   מלחמות   שבע   עושים   שבניו   חייך,   כבשות, דבר  .  שבע
  ואלו  :  אחר   מבניך   צדיקים   שבע   הורגים   שבניו חייך,
  אחר  .בניו  ושלשה,  שאול,  ופנחס,  חפני,  שמשון:  הן   מחריבים  :  דבר   שבניו חייך

  הן   ואלו   משכנות,   מועד:  שבע   עולמ,  וגבעון,  ושילה,  נוב,  וגלגל,  אהל ים  ובית
  אחר.  תרין   חדשים:  דבר   שבעה   פלשתים   בשדה   מחזר קונטר    -  נסה.  שארון

 .  אריא"ה
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ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר -ַויְִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוָהֱאֹלִהים נִָּסה ֶאת א
ֶאֶרץ -ְלָך ֶאל-יְִצָחק ְוֶלְך-ָאַהְבָּת ֶאת-ריְִחיְדָך ֲאׁשֶ -ִּבנְָך ֶאת-נָא ֶאת-ַוּיֹאֶמר ַקח ב  .ִהּנֵנִי

 ַוּיְַׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר ג  .ַהּמִֹרּיָה ְוַהֲעֵלהּו ָׁשם ְלעָֹלה ַעל ַאַחד ֶהָהִרים ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶליָך
י עָֹלה ַוּיָָקם ַוּיֵֶלְך ְׁשנֵי נְָעָריו ִאּתֹו ְוֵאת יְִצָחק ְּבנֹו ַויְַבַּקע ֲעצֵ -ֲחמֹרֹו ַוּיִַּקח ֶאת-ַוּיֲַחבֹׁש ֶאת

ַוּיְַרא ֵעינָיו -ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַוּיִָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת ד  .לֹו ָהֱאֹלִהים-ָאַמר-ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר-ֶאל
ַהֲחמֹור ַוֲאנִי ְוַהּנַַער -ָלֶכם ּפֹה ִעם-נְָעָריו ְׁשבּו-ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ה  .ַהָּמקֹום ֵמָרחֹק-ֶאת

-ֲעֵצי ָהעָֹלה ַוּיֶָׂשם ַעל-ַוּיִַּקח ַאְבָרָהם ֶאת ו  .ּכֹה ְונְִׁשַּתֲחֶוה ְונָׁשּוָבה ֲאֵליֶכם-ַעדנְֵלָכה 
ַוּיֹאֶמר יְִצָחק  ז  .ַהַּמֲאֶכֶלת ַוּיְֵלכּו ְׁשנֵיֶהם יְַחָּדו-ָהֵאׁש ְוֶאת-יְִצָחק ְּבנֹו ַוּיִַּקח ְּביָדֹו ֶאת

ּיֹאֶמר ִהּנֶּנִי ְבנִי ַוּיֹאֶמר ִהּנֵה ָהֵאׁש ְוָהֵעִצים ְוַאּיֵה ַהֶּׂשה ַאְבָרָהם ָאִביו ַוּיֹאֶמר ָאִבי וַ -ֶאל
ּלֹו ַהֶּׂשה ְלעָֹלה ְּבנִי ַוּיְֵלכּו ְׁשנֵיֶהם -ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֱאֹלִהים יְִרֶאה ח  .ְלעָֹלה
ַהִּמזְֵּבַח ַוּיֲַערְֹך -ְבָרָהם ֶאתלֹו ָהֱאֹלִהים ַוּיִֶבן ָׁשם ַא-ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר-ַוּיָבֹאּו ֶאל ט  .יְַחָּדו
ַוּיְִׁשַלח ַאְבָרָהם  י  .ַהִּמזְֵּבַח ִמַּמַעל ָלֵעִצים-יְִצָחק ְּבנֹו ַוּיֶָׂשם אֹתֹו ַעל-ָהֵעִצים ַוּיֲַעקֹד ֶאת-ֶאת
ַהָּׁשַמיִם -ןַוּיְִקָרא ֵאָליו ַמְלַאְך יְהָוה מִ  יא  .ְּבנֹו-ַהַּמֲאֶכֶלת ִלְׁשחֹט ֶאת-יָדֹו ַוּיִַּקח ֶאת-ֶאת

ַּתַעׂש -ַהּנַַער ְוַאל-ִּתְׁשַלח יְָדָך ֶאל-ַוּיֹאֶמר ַאל יב  .ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ִהּנֵנִי
יְִחיְדָך -ִּבנְָך ֶאת-יְֵרא ֱאֹלִהים ַאָּתה ְוֹלא ָחַׂשְכָּת ֶאת-ִּכי ַעָּתה יַָדְעִּתי ִּכי  לֹו ְמאּוָמה

ַוּיֵֶלְך  ַאיִל ַאַחר נֱֶאַחז ַּבְּסַבְך ְּבַקְרנָיו-ֵעינָיו ַוּיְַרא ְוִהּנֵה-א ַאְבָרָהם ֶאתַוּיִּׂשָ  יג  .ִמֶּמּנִי
ַהָּמקֹום ַההּוא -ַוּיְִקָרא ַאְבָרָהם ֵׁשם יד  .ָהַאיִל ַוּיֲַעֵלהּו ְלעָֹלה ַּתַחת ְּבנֹו-ַאְבָרָהם ַוּיִַּקח ֶאת

ַאְבָרָהם -ַוּיְִקָרא ַמְלַאְך יְהָוה ֶאל טו  .יְהָוה יֵָרֶאהיְהָוה יְִרֶאה ֲאֶׁשר יֵָאֵמר ַהּיֹום ְּבַהר 
ַהָּדָבר -ִּכי יַַען ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת  יְהָוה-ַוּיֹאֶמר ִּבי נְִׁשַּבְעִּתי נְֻאם טז  .ַהָּׁשָמיִם-ֵׁשנִית ִמן

זְַרֲעָך -ְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאתָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך ְוהַ -ִּכי יז  .יְִחיֶדָך-ִּבנְָך ֶאת-ַהּזֶה ְוֹלא ָחַׂשְכָּת ֶאת
ְׂשַפת ַהּיָם ְויִַרׁש זְַרֲעָך ֵאת ַׁשַער -ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמיִם ְוַכחֹול ֲאֶׁשר ַעל

ַוּיָָׁשב  יט  .ְוִהְתָּבְרכּו ְבזְַרֲעָך ּכֹל ּגֹויֵי ָהָאֶרץ ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ְּבקִֹלי יח  .אֹיְָביו
   ְּבֵאר ָׁשַבע ַוּיֵֶׁשב ַאְבָרָהם ִּבְבֵאר ָׁשַבע.-ּו ַוּיְֵלכּו יְַחָּדו ֶאלנְָעָריו ַוּיָֻקמ-ַאְבָרָהם ֶאל

 
ִהוא ָּבנִים -ִהּנֵה יְָלָדה ִמְלָּכה גַם  ַויְִהי ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוּיַֻּגד ְלַאְבָרָהם ֵלאמֹר כ

ֶּכֶׂשד -ְוֶאת כב  .מּוֵאל ֲאִבי ֲאָרםקְ -ּבּוז ָאִחיו ְוֶאת-עּוץ ְּבכֹרֹו ְוֶאת-ֶאתכא  .ְלנָחֹור ָאִחיָך
ִרְבָקה ְׁשמֹנָה ֵאֶּלה -יַָלד ֶאת ּוְבתּוֵאל כג  .יְִדָלף ְוֵאת ְּבתּוֵאל-ִּפְלָּדׁש ְוֶאת-ֲחזֹו ְוֶאת-ְוֶאת

 ֶטַבח-ִהוא ֶאת-ּוִפיַלגְׁשֹו ּוְׁשָמּה ְראּוָמה ַוֵּתֶלד ַּגם כד  .יְָלָדה ִמְלָּכה ְלנָחֹור ֲאִחי ַאְבָרָהם
 ַמֲעָכה.-ַּתַחׁש ְוֶאת-ַּגַחם ְוֶאת-ְוֶאת

 
 
 
   
 

 
 


