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

אבות דרבי נתן – פרק לג:ב
עשרה  נסיונות  נתנסה  אברהם  אבינו  לפני  הקדוש  ברוך  הוא  ובכולן  נמצא  שלם  
ואלו  הן  :שנים  בלך  לך  וברעבון    ,שנים  בשתי  בניו,    שנים  בשתי  נשיו,  אחד  עם  
המלכים,  ואחד  בין  הבתרים,  אחד  באור  כשדים,  ואחד  בברית  מילה   .  
  
וכל  כך  למה?  כדי  שכשיבא  אברהם  אבינו  ליטול  שכרו  ,שיהיו  אומות  העולם  
אומרים  :יותר  מכולנו  שוה  אברהם  אבינו  ליטול  שכרו  .שנאמר)  :קהלת  ט("  לך  אכול  
בשמחה  לחמך  ושתה  בלב  טוב  יינך   ".  
  
כנגד  עשרה  נסיונות  שנתנסה  אברהם  אבינו  ובכולן  נמצא  שלם   ,  
כנגדן  עשה  הקדוש  ברוך  הוא  עשרה  נסים  לבניו  במצרים  ,    כנגדן  הביא  עשר  
מכות,    כנגדן  נעשו  לישראל  עשרה  נסים  על  הים,    כנגדן  הביא  עשר  מכות  על  
המצריים  בים...  

פירוש   הרמב"ם   לאבות   פרק   ה   משנה   ג       -        העשרה   נסיונות   אשר   נתנסה  
אברהם  אבינו  -  כולם  כתובים  .הראשון  -  הגירות  ,והוא  אומרו  יתעלה  לו"  :לך  לך  
מארצך   וממולדתך" )  בראשית   יב   א(   .והשני    -  הרעב   אשר   מצא   בארץ   כנען  
כאשר  השתקע  בארץ  ,  וכבר  יועד  לו"  :ואעשך  לגוי  גדול  ואברכך  ואגדלה  שמך  "  
)בראשית  יב  ב  ,(  וזה  נסיון  גדול  והוא  אומרו"  :  ויהי  רעב  בארץ)  "  בראשית  יב  י  
(   .והנסיון   השלישי    -  עשוק   המצרים   אותו   בלקיחת   שרה   לפרעה    .  והרביעי   -  
הילחמו   בארבעה   מלכים   .והחמישי    -  לקחו   הגר   כשנואש   מההולדה   משרה   .  
והששי    -  המילה   ,אשר   צווה   בה   בשנות   הזיקנה    .  והשביעי    -  עשוק   מלך   גרר  
אותו   בלקיחת   שרה   גם   כן    .  והשמיני    -  הרחקת   הגר   אחר   היבנותו   ממנה   .  
והתשיעי-  הרחקת  בנו  ישמעאל  ,  והוא  אמרו  לו  יתעלה"  :אל  ירע  בעיניך  על  
הנער   ועל   אמתך )   "  בראשית   כא   יב(   .וכבר   העיד   הכתוב   כמה   קשה   היה  
הדבר  עליו"  :  וירע  הדבר  מאד  בעיני  אברהם)  "  בראשית  כא  יא  .(  אבל  הוא  
קיים  ציוויו  יתעלה  וגרשם  .והעשירי  -  עקדת  יצחק    .
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בראשית כא
שׂ ָרה
שׁר דִּ בֵּר .ב וַתַּ הַר וַתֵּ לֶד ָ
שׂ ָרה ַכּ ֲא ֶ
שׁר אָ ָמר ַויַּעַשׂ י ְהוָה ְל ָ
שׂ ָרה ַכּ ֲא ֶ
א וַיהוָה ָפּ ַקד ֶאתָ -
שׁם-בְּנוֹ
שׁר-דִּ בֶּר א ֹתוֹ ֱאֹלהִים .ג ַויּ ִ ְק ָרא אַב ְָרהָם ֶאתֶ -
לְאַב ְָרהָם בֵּן ִלזְ ֻקנָיו לַמּוֹעֵד ֲא ֶ
שׁמֹנַת יָמִים
שׂ ָרה י ִ ְצחָק .ד ַויּ ָ ָמל אַב ְָרהָם ֶאת-י ִ ְצחָק בְּנוֹ בֶּןְ -
שׁר-יָלְדָ ה-לּוֹ ָ
הַנּוֹלַד-לוֹ ֲא ֶ
שׁנָה ְבּ ִה ָוּלֶד לוֹ ֵאת י ִ ְצחָק בְּנוֹ .ו וַתּ ֹא ֶמר
שׁר ִצוָּה א ֹתוֹ ֱאֹלהִים .ה וְאַב ְָרהָם בֶּןְ -מאַת ָ
ַכּ ֲא ֶ
שׂה לִי ֱאֹלהִים כָּל-הַשּׁ ֹ ֵמ ַע י ִ ְצחַק-לִי .ז וַתּ ֹא ֶמר מִי ִמלֵּל לְאַב ְָרהָם הֵינִי ָקה
שׂ ָרה צְח ֹק ָע ָ
ָ
שׁתֶּ ה גָדוֹל בְּיוֹם
שׂ ָרה כִּי-יָלַדְ תִּ י בֵן ִלזְ ֻקנָיו .ח ַויִּגְדַּ ל ַהיֶּלֶד ַויּ ִ ָגּ ַמל ַויַּעַשׂ אַב ְָרהָם ִמ ְ
ָבנִים ָ
שׁר-יָלְדָ ה לְאַב ְָרהָם
שׂ ָרה ֶאת-בֶּןָ -הגָר ַה ִמּצ ְִרית ֲא ֶ
ִה ָגּ ֵמל ֶאת-י ִ ְצחָק .ט וַתֵּ ֶרא ָ
ְמ ַצחֵק .י וַתּ ֹא ֶמר לְאַב ְָרהָם גּ ֵָרשׁ הָאָ ָמה הַזּ ֹאת ְו ֶאתְ -בּנָהּ כִּי ֹלא י ִַירשׁ בֶּן-הָאָ ָמה הַזּ ֹאת
עִםְ -בּנִי עִם-י ִ ְצחָק .יא ַויּ ֵ ַרע הַדָּ בָר ְמא ֹד ְבּעֵינֵי אַב ְָרהָם עַל אוֹד ֹת בְּנוֹ .יב וַיּ ֹא ֶמר ֱאֹלהִים
שׁ ַמע
שׂ ָרה ְ
שׁר תּ ֹא ַמר ֵאלֶיָך ָ
ֶאל-אַב ְָרהָם אַל-י ֵַרע ְבּעֵינֶיָך עַלַ -הנַּעַר ְועַלֲ -א ָמתֶ ָך כּ ֹל ֲא ֶ
שׂי ֶמנּוּ כִּי ז ְַרעֲָך
בְּקֹלָהּ כִּי ְבי ִ ְצחָק י ִ ָקּ ֵרא לְָך ז ַָרע .יג ְוגַם ֶאת-בֶּןָ -האָ ָמה לְגוֹי ֲא ִ
הוּא .יד ַויַּשְׁ כֵּם אַב ְָרהָם בַּבֹּקֶר ַויִּקַּחֶ -לחֶם ְו ֵח ַמת ַמיִם ַויִּתֵּ ן אֶ לָ -הגָר שָׂ ם עַל-שִׁ ְכ ָמהּ
וְאֶ תַ -היֶּלֶד ַויְשַׁ ְלּ ֶח ָה וַתֵּ לְֶך וַתֵּ תַ ע ְבּ ִמדְ בַּר בְּאֵ ר שָׁ בַע .טו ַויִּכְלוּ ַה ַמּי ִם ִמןַ -ה ֵח ֶמת
שּׂיחִם .טז וַתֵּ לְֶך וַתֵּ שֶׁ ב לָהּ ִמנֶּגֶד ה ְַרחֵק ִכּ ְמטַ ֲחוֵי קֶשֶׁ ת
שׁלְֵך ֶאתַ -היֶּלֶד תַּ חַת אַחַד ַה ִ
וַתַּ ְ
שׁ ַמע
כִּי אָ ְמ ָרה אַל-אֶ ְראֶ ה בְּמוֹת ַהיָּלֶד וַתֵּ שֶׁ ב ִמנֶּגֶד וַתִּ שָּׂ א אֶ ת-קֹלָהּ וַתֵּ ְב ְךּ .יז ַויּ ִ ְ
ֱאֹלהִים ֶאת-קוֹל ַהנַּעַר ַויִּק ְָרא ַמלְאַ ְך אֱ ֹלהִים אֶ לָ -הגָר ִמן-הַשָּׁ ַמיִם וַיּ ֹא ֶמר לָהּ ַמה-לְָּך
יראִ י כִּי-שָׁ ַמע אֱ ֹלהִים אֶ ל-קוֹל ַהנַּעַר בַּאֲ שֶׁ ר הוּא-שָׁ ם .יח קוּ ִמי שְׂ אִ י אֶ ת-
ָהגָר אַל-תִּ ְ
ַהנַּעַר ְו ַה ֲחזִיקִי אֶ ת-יָדֵ ְך בּוֹ כִּי-לְגוֹי גָּדוֹל אֲ שִׂ י ֶמנּוּ .יט ַויִּ ְפקַח אֱ ֹלהִים אֶ ת-עֵינֶי ָה
וַתֵּ ֶרא בְּאֵ ר ָמיִם וַתֵּ לְֶך וַתְּ ַמלֵּא אֶ תַ -ה ֵח ֶמת ַמיִם וַתַּ שְׁ ְק אֶ תַ -הנָּעַר .כ ַויְהִי אֱ ֹלהִים אֶ ת-
ָארן וַתִּ קַּח-לוֹ אִ מּוֹ
ַהנַּעַר ַויִּגְדָּ ל ַויֵּשֶׁ ב ַבּ ִמּדְ בָּר ַויְהִי רֹבֶה קַשָּׁ ת .כא ַויֵּשֶׁ ב ְבּ ִמדְ בַּר פּ ָ
אִ שָּׁ ה ֵמאֶ ֶרץ ִמצ ְָריִם.
שׂרְ -צבָאוֹ ֶאל-אַב ְָרהָם לֵאמ ֹר ֱאֹלהִים ִע ְמָּך
כב ַויְהִי ָבּעֵת ַההִוא וַיּ ֹא ֶמר ֲאבִי ֶמלְֶך וּפִיכ ֹל ַ
שׁק ֹר לִי וּ ְלנִינִי וּ ְלנֶכְדִּ י
שּׁ ְבעָה לִּי בֵאֹלהִים ֵהנָּה ִאם-תִּ ְ
שׂה .כג ְועַתָּ ה ִה ָ
שׁרַ -אתָּ ה ע ֹ ֶ
בְּכ ֹל ֲא ֶ
שׁר-גּ ְַרתָּ ה בָּהּ .כד וַיּ ֹא ֶמר אַב ְָרהָם
ָאָרץ ֲא ֶ
שׂה ִע ָמּדִ י ְועִם-ה ֶ
שׂיתִ י ִע ְמָּך תַּ ֲע ֶ
שׁרָ -ע ִ
ַכּ ֶחסֶד ֲא ֶ
שׁר ָגּז ְלוּ ַעבְדֵ י
שּׁ ֵב ַע .כה וְהוֹ ִכ ַח אַב ְָרהָם ֶאתֲ -אבִי ֶמלְֶך עַל-א ֹדוֹת ְבּ ֵאר ַה ַמּי ִם ֲא ֶ
אָנֹכִי ִא ָ
שׂה ֶאת-הַדָּ בָר ַהזֶּה ְוגַםַ -אתָּ ה ֹלאִ -הגַּדְ תָּ לִּי
ֲאבִי ֶמ ֶלְך .כו וַיּ ֹא ֶמר ֲאבִי ֶמלְֶך ֹלא י ָדַ עְתִּ י ִמי ָע ָ
שׁ ַמעְתִּ י ִבּלְתִּ י הַיּוֹם .כז ַויּ ִ ַקּח אַב ְָרהָם צ ֹאן וּ ָב ָקר ַויּ ִתֵּ ן ַל ֲאבִי ֶמלְֶך ַויִּכ ְְרתוּ
ְוגַם אָנֹכִי ֹלא ָ
שׁבַע ִכּבְשׂ ֹת הַצּ ֹאן ְלבַדְּ הֶן .כט וַיּ ֹא ֶמר ֲאבִי ֶמלְֶך ֶאל-
שׁנֵיהֶם בּ ְִרית .כח ַויַּצֵּב אַב ְָרהָם ֶאתֶ -
ְ
שׁבַע ְכּבָשׂ ֹת
שׁר ִה ַצּבְתָּ ְלבַדָּ נָה .ל וַיּ ֹא ֶמר כִּי ֶאתֶ -
שׁבַע ְכּבָשׂ ֹת ָה ֵאלֶּה ֲא ֶ
אַב ְָרהָם ָמה ֵהנָּה ֶ
תִּ ַקּח ִמיּ ָדִ י ַבּעֲבוּר תִּ ְהי ֶה-לִּי ְלעֵדָ ה כִּי ָחפ ְַרתִּ י ֶאתַ -ה ְבּ ֵאר הַזּ ֹאת .לא עַל-כֵּן ָק ָרא ַל ָמּקוֹם
שׁבַע ַויּ ָ ָקם ֲאבִי ֶמלְֶך
שׁנֵיהֶם .לב ַויִּכ ְְרתוּ ב ְִרית ִבּ ְב ֵאר ָ
שׁבְּעוּ ְ
שׁם נ ִ ְ
שׁבַע כִּי ָ
הַהוּא ְבּ ֵאר ָ
שׁם
שׁם ְבּ ֵ
שׁבַע ַויּ ִ ְק ָראָ -
שׁל ִבּ ְב ֵאר ָ
שׁתִּ ים .לג ַויִּטַּע ֶא ֶ
שׁבוּ ֶאלֶ -א ֶרץ ְפּ ִל ְ
שׂרְ -צבָאוֹ ַויּ ָ ֻ
וּפִיכ ֹל ַ
שׁתִּ ים י ָ ִמים ַרבִּים.
י ְהוָה ֵאל עוֹלָם .לד ַויָּגָר אַב ְָרהָם ְבּ ֶא ֶרץ ְפּ ִל ְ
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פירוש   הרמב"ן )   -  א(   :והאלוהים   נסה   את   אברהם      -  
ענין   הנסיון   הוא   לדעתי,  בעבור   היות   מעשה   האדם   רשות   מוחלטת   בידו  ,
אם  ירצה  יעשה  ואם  לא  ירצה  לא  יעשה  ,יקרא  "  נסיון  "  מצד  המנוסה  ,אבל  
המנסה  יתברך  יצווה  בו  להוציא  הדבר  מן  הכח  אל  הפועל  ,להיות  לו  שכר  
מעשה  טוב  לא  שכר  לב  טוב  בלבד.  ודע  כי  השם  צדיק  יבחן)  תהלים  יא  ה(  ,
כשהוא  יודע  בצדיק  שיעשה  רצונו  וחפץ  להצדיקו  יצווה  אותו  בנסיון  ,ולא  יבחן  
את  הרשעים  אשר  לא  ישמעו  .והנה  כל  הנסיונות  שבתורה  לטובת  המנוסה  .
  
  
  
  א     
  פסוק
-  
  הרשב"ם
פירוש
ויהי   אחר  הדברים  האלה   -  כל  מקום  שנאמר:  אחר  הדברים  האלה  מחובר  אל  
הפרשה  שלמעלה.  אחר  הדברים  האלה  שהרג  אברם  המלכים  אמר  לו  הקב"ה:  
אל   תירא   אברם  מן   האומות   .ויהי   אחר   הדברים   האלה,  שנולד   יצחק  ויוגד  
לאברהם  לאמר  כו'  ובתואל  ילד  את  רבקה        .  וכן  אחר  הדברים  האלה  שהגיד  
מרדכי  על  בגתן  ותרש  גדל  המלך  אחשורוש  את  המן  שרצה  להרוג  את  מרדכי  
והועיל   לו   מה   שהציל   את   המלך   ונתלה   המן.  אף   כאן  אחר   הדברים  שכרת  
אברהם   ברית   לאבימלך   לו   ולנינו   ולנכדו   של   אברהם   ונתן   לו   שבע   כבשות  
הצאן  וחרה  אפו  של  הקב"ה  על  זאת  ,שהרי  ארץ  פלשתים  ניתן  לאברהם  וגם  
ביהושע   מטילים   על   ערי   חמשת   סרני   פלשתים   גורל   בכלל   גבול   ישראל  
והקב"ה   ציוה   עליהם  לא   תחיה   כל   נשמה  לכן   -והאלהים   נסה   את   אברהם   -
  קנתרו   וצערו   ,כדכתיב:  הנסה   דבר   אליך   תלאה.  על   נסותם   את   ה'.  מסה  
ומריבה  .בחנני   ה'   ונסני.  כלומר   :נתגאיתה   בבן   שנתתי   לך   לכרות   ברית  
ביניכם  ובין  בניהם  .ועתה  לך  והעלהו  לעולה  וראה  מה  הועילה  כריתות  ברית  
שלך!   וכן   מצאתי   אח"כ   במ'   של   שמואל:  ויהי   ארון   ה'   בארץ   פלשתים   שבעה  
חדשים.  כתיב:  את   שבע   כבשות   הצאן   תקח   מידי.  אמר   לו   הקב"ה   את   נתת   לו  
שבע   כבשות   ,חייך   ,שבניו   עושים   שבע   מלחמות   עם   בניך   ונוצחין   אותן.  דבר  
  ואלו  
  מבניך
  צדיקים
  שבע
  הורגים
  שבניו
אחר:  חייך,
הן:  שמשון,  חפני,  ופנחס,  שאול,  ושלשה   בניו   .דבר   אחר:  חייך   שבניו   מחריבים  
שבע   משכנות   ,ואלו   הן:  אהל   מועד,  וגלגל,  נוב,  ושילה,  וגבעון,  ובית   עולמים  
תרין.  דבר   אחר:  שארון   מחזר   בשדה   פלשתים   שבעה   חדשים.  נסה   -  קונטר  
אריא"ה.  
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א ַויְהִי אַחַר הַדְּ ב ִָרים ָה ֵאלֶּה ְו ָה ֱאֹלהִים נִסָּה ֶאת-אַב ְָרהָם וַיּ ֹא ֶמר ֵאלָיו אַב ְָרהָם וַיּ ֹא ֶמר
שׁר-אָ ַהבְתָּ ֶאת-י ִ ְצחָק ְולְֶך-לְָך ֶאלֶ -א ֶרץ
ִהנֵּנִי .ב וַיּ ֹא ֶמר ַקח-נָא ֶאתִ -בּנְָך ֶאת-יְחִידְ ָך ֲא ֶ
שׁר א ֹ ַמר ֵאלֶיָך .ג ַויַּשְׁ כֵּם אַב ְָרהָם בַּבֹּקֶר
שׁם לְעֹלָה עַל אַחַד ֶהה ִָרים ֲא ֶ
הַמּ ִֹריּ ָה ְו ַה ֲעלֵהוּ ָ
שׁנֵי נְע ָָריו ִאתּוֹ ְו ֵאת י ִ ְצחָק בְּנוֹ ַוי ְ ַב ַקּע ֲע ֵצי עֹלָה ַויּ ָ ָקם ַויֵּלְֶך
ַויַּחֲב ֹשׁ ֶאת-חֲמ ֹרוֹ ַויּ ִ ַקּח ֶאתְ -
שּׂא אַב ְָרהָם ֶאת-עֵינָיו ַויּ ְַרא
שׁי ַויּ ִ ָ
שּׁלִי ִ
שׁר-אָ ַמר-לוֹ ָה ֱאֹלהִים .ד בַּיּוֹם ַה ְ
ֶאלַ -ה ָמּקוֹם ֲא ֶ
שׁבוָּ -לכֶם פּ ֹה עִםַ -החֲמוֹר ַו ֲאנִי ְו ַהנַּעַר
אֶ תַ -ה ָמּקוֹם ֵמ ָרח ֹק .ה וַיּ ֹא ֶמר אַב ְָרהָם ֶאל-נְע ָָריו ְ
שׁתַּ ֲחוֶה ְונָשׁוּבָה ֲאלֵיכֶם .ו ַויִּקַּח אַב ְָרהָם אֶ תֲ -עצֵי הָעֹלָה ַויָּשֶׂ ם עַל-
נֵ ְלכָה עַד-כּ ֹה ְונִ ְ
יִ ְצחָק בְּנוֹ ַויִּקַּח ְבּיָדוֹ אֶ ת-הָאֵ שׁ וְאֶ תַ -ה ַמּאֲ ֶכלֶת ַויֵּלְכוּ שְׁ נֵיהֶם יַחְדָּ ו .ז וַיּ ֹא ֶמר יִ ְצחָק
אֶ ל-אַב ְָרהָם אָבִיו וַיּ ֹא ֶמר אָבִי ַויּ ֹא ֶמר ִהנֶּנִּי ְבנִי וַיּ ֹא ֶמר ִהנֵּה הָאֵ שׁ ְו ָה ֵעצִים וְאַ יֵּה הַשֶּׂ ה
לְעֹלָה .ח וַיּ ֹא ֶמר אַב ְָרהָם אֱ ֹלהִים י ְִראֶ ה-לּוֹ הַשֶּׂ ה לְעֹלָה ְבּנִי ַויֵּלְכוּ שְׁ נֵיהֶם
שׁם אַב ְָרהָם ֶאתַ -ה ִמּזְ ֵבּ ַח ַויַּעֲרְֹך
שׁר אָ ַמר-לוֹ ָה ֱאֹלהִים ַויִּבֶן ָ
יַחְדָּ ו .ט ַויּ ָב ֹאוּ ֶאלַ -ה ָמּקוֹם ֲא ֶ
שׁלַח אַב ְָרהָם
שׂם א ֹתוֹ עַלַ -ה ִמּזְ ֵבּ ַח ִמ ַמּעַל ָל ֵעצִים .י ַויּ ִ ְ
ֶאתָ -ה ֵעצִים ַויַּעֲק ֹד ֶאת-י ִ ְצחָק בְּנוֹ ַויּ ָ ֶ
שׁח ֹט ֶאת-בְּנוֹ .יא ַויִּק ְָרא אֵ לָיו ַמלְאַ ְך יְהוָה ִמן-הַשָּׁ ַמיִם
ֶאת-י ָדוֹ ַויּ ִ ַקּח ֶאתַ -ה ַמּ ֲא ֶכלֶת ִל ְ
וַיּ ֹא ֶמר אַב ְָרהָם אַב ְָרהָם וַיּ ֹא ֶמר ִהנֵּנִי .יב וַיּ ֹא ֶמר אַל-תִּ שְׁ לַח יָדְ ָך אֶ לַ -הנַּעַר וְאַל-תַּ עַשׂ
לוֹ ְמאוּ ָמה כִּי עַתָּ ה יָדַ עְתִּ י כִּי-י ְֵרא אֱ ֹלהִים אַ תָּ ה וְֹלא חָשַׂ כְתָּ אֶ תִ -בּנְָך אֶ ת-יְחִידְ ָך
ִמ ֶמּנִּי .יג ַויִּשָּׂ א אַב ְָרהָם אֶ ת-עֵינָיו ַויּ ְַרא ְו ִהנֵּה-אַיִל אַחַר נֶאֱ חַז ַבּ ְסּבְַך ְבּק ְַרנָיו ַויֵּלְֶך
שׁםַ -ה ָמּקוֹם הַהוּא
אַב ְָרהָם ַויּ ִ ַקּח ֶאת-הָאַי ִל ַויּ ַ ֲעלֵהוּ לְעֹלָה תַּ חַת בְּנוֹ .יד ַויּ ִ ְק ָרא אַב ְָרהָם ֵ
שׁר י ֵאָ ֵמר הַיּוֹם ְבּהַר י ְהוָה י ֵָר ֶאה .טו ַויִּק ְָרא ַמלְאַ ְך יְהוָה אֶ ל-אַב ְָרהָם
י ְהוָה י ְִר ֶאה ֲא ֶ
שֵׁ נִית ִמן-הַשָּׁ ָמיִם .טז וַיּ ֹא ֶמר בִּי נִשְׁ ַבּעְתִּ י נְאֻ ם-יְהוָה כִּי יַעַן אֲ שֶׁ ר עָשִׂ יתָ אֶ ת-הַדָּ בָר
אַרבֶּה אֶ ת-ז ְַרעֲָך
ַהזֶּה וְֹלא חָשַׂ כְתָּ אֶ תִ -בּנְָך אֶ ת-יְחִידֶ ָך .יז כִּי-ב ֵָרְך אֲ ב ֶָרכְָך ְו ַה ְרבָּה ְ
כְּכוֹ ְכבֵי הַשָּׁ ַמיִם ְוכַחוֹל אֲ שֶׁ ר עַל-שְׂ פַת ַהיָּם ְוי ִַרשׁ ז ְַרעֲָך אֵ ת שַׁ עַר
שׁב
ָאָרץ ֵעקֶב אֲ שֶׁ ר שָׁ ַמעְתָּ בְּקֹלִי .יט ַויּ ָ ָ
אֹיְבָיו .יח ְוהִתְ בּ ְָרכוּ ְבז ְַרעֲָך כּ ֹל גּוֹיֵי ה ֶ
שׁבַע.
שׁב אַב ְָרהָם ִבּ ְב ֵאר ָ
שׁבַע ַויּ ֵ ֶ
אַב ְָרהָם ֶאל-נְע ָָריו ַויּ ָ ֻקמוּ ַויֵּלְכוּ יַחְדָּ ו ֶאלְ -בּ ֵאר ָ
כ ַויְהִי אַח ֲֵרי הַדְּ ב ִָרים ָה ֵאלֶּה ַויֻּגַּד לְאַב ְָרהָם לֵאמ ֹר ִהנֵּה יָלְדָ ה ִמ ְלכָּה גַם-הִוא ָבּנִים
שׂד
ְלנָחוֹר אָחִיָך .כא ֶאת-עוּץ בְּכ ֹרוֹ ְו ֶאת-בּוּז אָחִיו ְו ֶאתְ -קמוּ ֵאל ֲאבִי ֲא ָרם .כב ְו ֶאתֶ -כּ ֶ
ְו ֶאת-חֲזוֹ ְו ֶאתִ -פּלְדָּ שׁ ְו ֶאת-י ִדְ לָף ְו ֵאת בְּתוּ ֵאל .כג וּבְתוּאֵ ל יָלַד אֶ תִ -ר ְבקָה שְׁ מֹנָה אֵ לֶּה
שׁ ָמהּ ְראוּ ָמה וַתֵּ לֶד גַּם-הִוא ֶאתֶ -טבַח
יָלְדָ ה ִמ ְלכָּה ְלנָחוֹר אֲ חִי אַב ְָרהָם .כד וּפִי ַלגְשׁוֹ וּ ְ
ְו ֶאתַ -גּחַם ְו ֶאת-תַּ חַשׁ ְו ֶאתַ -מ ֲעכָה.
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