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יֲעָך  ֶאל־ַעְבּדוֹ )ב( ַויֹּאֶמר ַאְבָרָהם י: )ג( ְוַאְשבִׂ כִׂ ים־נָא ָיְדָך ַתַחת ְירֵּ ל ְבָכל־ֲאֶשר־לוֹּ שִׂ יתוֹּ ַהמֹּשֵּ ְזַקן בֵּ
ב בְ  י יוֹּשֵּ ְבנוֹּת ַהְכנֲַענִׂי ֲאֶשר ָאנֹּכִׂ ְבנִׂי מִׂ ָשה לִׂ ַקח אִׂ י ָהָאֶרץ ֲאֶשר ֹלא־תִׂ אֹלהֵּ ם וֵּ י ַהָשַמיִׂ : ַבה' ֱאֹלהֵּ ְרבוֹּ קִׂ

י ְואֶ  י ֶאל־ַאְרצִׂ ָליו)ד( כִׂ ְצָחק: )ה( ַויֹּאֶמר אֵּ ְבנִׂי ְליִׂ ָשה לִׂ לְֵּך ְוָלַקְחָת אִׂ י תֵּ ַלְדתִׂ אּוַלי ֹלא־ ָהֶעֶבד ל־מוֹּ
ָשם: )ו(  ְנָך ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶשר־ָיָצאָת מִׂ יב ֶאת־בִׂ ב ָאשִׂ ָשה ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ֶאל־ָהָאֶרץ ַהזֹּאת ֶהָהשֵּ תֹּאֶבה ָהאִׂ

שָ  ָליו ַאְבָרָהם הִׂ ית ַויֹּאֶמר אֵּ בֵּ ם ֲאֶשר ְלָקַחנִׂי מִׂ י ַהָשַמיִׂ יב ֶאת־ְבנִׂי ָשָמה: )ז( ה' ֱאֹלהֵּ ֶמר ְלָך ֶפן־ָתשִׂ
ְש  ן ֶאת־ָהָאֶרץ ַהזֹּאת הּוא יִׂ י לֵּאמֹּר ְלַזְרֲעָך ֶאתֵּ ְשַבע־לִׂ י ַוֲאֶשר נִׂ ֶבר־לִׂ י ַוֲאֶשר דִׂ ַלְדתִׂ ֶאֶרץ מוֹּ י ּומֵּ ַלח ָאבִׂ

י  ַמְלָאכוֹּ ְלָפנֶיָך ְוָלַקְחָת  ְשֻבָעתִׂ יָת מִׂ ָשה ָלֶלֶכת ַאֲחֶריָך ְונִׂקִׂ ם־ֹלא תֹּאֶבה ָהאִׂ ָשם: )ח( ְואִׂ ְבנִׂי מִׂ ָשה לִׂ אִׂ
ב ָשָמה: )ט( ַוָיֶשם ָשַבע לוֹּ ַעל־ ֲאֹדָניו ֶאת־ָידוֹּ ַתַחת ֶיֶרְך ַאְבָרָהם ָהֶעֶבד זֹּאת ַרק ֶאת־ְבנִׂי ֹלא ָתשֵּ ַויִׂ

ַק  ְגַמלֵּי ָהֶעֶבד חַהָדָבר ַהֶזה: )י( ַויִׂ ים מִׂ ֶלְך ְוָכל־טּוב ֲאֹדָניו ֲעָשָרה ְגַמלִׂ ֶלְך ֶאל־ ֲאֹדָניו ַויֵּ ְבָידוֹּ ַוָיָקם ַויֵּ
את  ת צֵּ ת ֶעֶרב ְלעֵּ ם ְלעֵּ ר ַהָמיִׂ יר ֶאל־ְבאֵּ חּוץ ָלעִׂ ים מִׂ ְך ַהְגַמלִׂ יר נָחוֹּר: )יא( ַוַיְברֵּ ם ֶאל־ עִׂ ֲאַרם נֲַהַריִׂ

יַהשֲֹּאבֹּת: )יב( ַויֹּ ם ֲאֹדִני אַמר ה' ֱאֹלהֵּ ה־ֶחֶסד עִׂ ה־נָא ְלָפנַי ַהיוֹּם ַוֲעשֵּ ַאְבָרָהם: ֲאֹדִני ַאְבָרָהם ַהְקרֵּ
ם: )יד( ְוָהָיה ַהנֲַעָר ֲאֶשר אֹּ  ְשאֹּב ָמיִׂ יר יְֹּצאֹּת לִׂ י ָהעִׂ ם ּוְבנוֹּת ַאְנשֵּ ין ַהָמיִׂ ָצב ַעל־עֵּ י נִׂ נֵּה ָאנֹּכִׂ ַמר )יג( הִׂ

ְך  י־נָא ַכדֵּ ֶליָה ַהטִׂ ַדע אֵּ ְצָחק ּוָבּה אֵּ ה ְוַגם־ְגַמֶליָך ַאְשֶקה אָֹּתּה הַֹּכְחָת ְלַעְבְדָך ְליִׂ ְוֶאְשֶתה ְוָאְמָרה ְשתֵּ
ל  ְבתּואֵּ את ֲאֶשר יְֻלָדה לִׂ ְבָקה יֹּצֵּ נֵּה רִׂ ר ְוהִׂ ָלה ְלַדבֵּ י־הּוא ֶטֶרם כִׂ ם־ֲאדֹּנִׂי: )טו( ַוְיהִׂ יָת ֶחֶסד עִׂ י־ָעשִׂ ֶבן־כִׂ

ֶשת נָ ְלָכה אֵּ יש ֹלא מִׂ ְכָמּה: )טז( ְוַהנֲַעָר טַֹּבת ַמְרֶאה ְמאֹּד ְבתּוָלה ְואִׂ י ַאְבָרָהם ְוַכָדּה ַעל־שִׂ חוֹּר ֲאחִׂ
ֶרד ָהַעְינָה ַוְתַמלֵּא ַכָדּה ַוָתַעל: )יז( ַוָיָרץ ם  ָהֶעֶבד ְיָדָעּה ַותֵּ ינִׂי נָא ְמַעט־ַמיִׂ יאִׂ ְקָראָתּה ַויֹּאֶמר ַהְגמִׂ לִׂ

ְך: )יח( וַ  ַכדֵּ המִׂ הּו: )יט( ַוְתַכל ְלַהְשקֹּתוֹּ ַותֹּאֶמר  ֲאֹדִני תֹּאֶמר ְשתֵּ ר ַותֶֹּרד ַכָדּה ַעל־ָיָדּה ַוַתְשקֵּ ַוְתַמהֵּ
ר ַוְתַער ַכָדּה ֶאל־ַהשֶֹּקת ַוָתָרץ עוֹּד ֶאל־ַהְבאֵּ  ְשתֹּת: )כ( ַוְתַמהֵּ לּו לִׂ ם־כִׂ ְגַמֶליָך ֶאְשָאב ַעד אִׂ ר ַגם לִׂ

ְשאֹּב ַותִׂ  ם־ֹלא: )כב(  ְוָהִאיׁש ְשַאב ְלָכל־ְגַמָליו: )כא(לִׂ יַח ה' ַדְרכוֹּ אִׂ ְצלִׂ יש ָלַדַעת ַההִׂ ה ָלּה ַמֲחרִׂ ְשָתאֵּ מִׂ
ַקח ְשתוֹּת ַויִׂ ים לִׂ לּו ַהְגַמלִׂ י ַכֲאֶשר כִׂ ים ַעל־ָיֶדיָה ֲעָשָרה  ָהִאיׁשַוְיהִׂ ידִׂ ְשָקלוֹּ ּוְשנֵּי ְצמִׂ נֶֶזם ָזָהב ֶבַקע מִׂ

ין: )כד( ַותֹּאֶמר ָזהָ  יְך ָמקוֹּם ָלנּו ָללִׂ ית־ָאבִׂ י ֲהיֵּש בֵּ י נָא לִׂ ידִׂ י ַאְת ַהגִׂ ְשָקָלם: )כג( ַויֹּאֶמר ַבת־מִׂ ב מִׂ
מָ  ְספוֹּא ַרב עִׂ ָליו ַגם־ֶתֶבן ַגם־מִׂ ְלָכה ֲאֶשר ָיְלָדה ְלנָחוֹּר: )כה( ַותֹּאֶמר אֵּ י ֶבן־מִׂ ל ָאנֹּכִׂ ָליו ַבת־ְבתּואֵּ נּו אֵּ

קֹּדַגם־מָ  י ָהִאיׁש קוֹּם ָללּון: )כו( ַויִׂ ְשַתחּו ַלה': )כז( ַויֹּאֶמר ָברּוְך ה' ֱאֹלהֵּ ַאְבָרָהם ֲאֶשר ֹלא־ ֲאֹדִני ַויִׂ
י ית ֲאחֵּ י ַבֶדֶרְך נַָחנִׂי ה' בֵּ ם ֲאדֹּנִׂי ָאנֹּכִׂ עִׂ תוֹּ מֵּ ית ֲאֹדִני ָעַזב ַחְסדוֹּ ַוֲאמִׂ : )כח( ַוָתָרץ ַהנֲַעָר ַוַתגֵּד ְלבֵּ

ְבָקה ָאח ּוְשמוֹּ ָלָבן ַוָיָרץ ָלָבןאִׂ  ֶלה: )כט( ּוְלרִׂ ים ָהאֵּ י  ֶאל־ָהִאיׁש ָמּה ַכְדָברִׂ ן: )ל( ַוְיהִׂ ַהחּוָצה ֶאל־ָהָעיִׂ
ֶבר  ְבָקה ֲאחֹּתוֹּ לֵּאמֹּר כֹּה־דִׂ י רִׂ ְברֵּ י ֲאחֹּתוֹּ ּוְכָשְמעוֹּ ֶאת־דִׂ ים ַעל־ְידֵּ דִׂ ְראֹּת ֶאת־ַהנֶֶזם ְוֶאת־ַהְצמִׂ כִׂ

ַלי ן: )לא( ַויֹּאֶמר בוֹּא ְברּוְך ה' ָלָמה ַתֲעמֹּד  ֶאל־ָהִאיׁש ַוָיבֹּא ׁשָהִאי אֵּ ים ַעל־ָהָעיִׂ ד ַעל־ַהְגַמלִׂ נֵּה עֹּמֵּ ְוהִׂ
ים: )לב( ַוָיבֹּא ת ּוָמקוֹּם ַלְגַמלִׂ י ַהַביִׂ נִׂיתִׂ י פִׂ ן ֶתֶבן  ָהִאיׁש ַבחּוץ ְוָאנֹּכִׂ תֵּ ים ַויִׂ ַהַבְיָתה ַוְיַפַתח ַהְגַמלִׂ

ל ּומִׂ  : )לג( ויישם ַויּוַשם ְלָפנָיו ֶלֱאכֹּ תוֹּ ים ֲאֶשר אִׂ ץ ַרְגָליו ְוַרְגלֵּי ָהֲאנָשִׂ ְרחֹּ ם לִׂ ים ּוַמיִׂ ְספוֹּא ַלְגַמלִׂ
ר: )לד( ַויֹּאַמר י ְדָבָרי ַויֹּאֶמר ַדבֵּ ַבְרתִׂ ם־דִׂ י: )לה( ַוה'  ֶעֶבד ַאְבָרָהם ַויֹּאֶמר ֹלא אַֹּכל ַעד אִׂ ָאנֹּכִׂ

ַרְך ים: )לו(  ֶאת־ֲאֹדִני בֵּ ים ַוֲחמֹּרִׂ ם ּוְשָפחֹּת ּוְגַמלִׂ ֶתן־לוֹּ צֹּאן ּוָבָקר ְוֶכֶסף ְוָזָהב ַוֲעָבדִׂ ְגָדל ַויִׂ ְמאֹּד ַויִׂ
נִׂי עֵּ : )לז( ַוַיְשבִׂ ֶתן־לוֹּ ֶאת־ָכל־ֲאֶשר־לוֹּ ְקנָָתּה ַויִׂ י זִׂ ן ַלאדֹּנִׂי ַאֲחרֵּ ֶשת ֲאדֹּנִׂי בֵּ ֶלד ָשָרה אֵּ ר לֵּאמֹּ  ֲאֹדִני ַותֵּ

לְֵּך ְואֶ  י תֵּ ית־ָאבִׂ ם־ֹלא ֶאל־בֵּ : )לח( אִׂ ב ְבַאְרצוֹּ י יֹּשֵּ ְבנוֹּת ַהְכנֲַענִׂי ֲאֶשר ָאנֹּכִׂ ְבנִׂי מִׂ ָשה לִׂ ַקח אִׂ ל־ֹלא־תִׂ
ָלי  ָשה ַאֲחָרי: )מ( ַויֹּאֶמר אֵּ לְֵּך ָהאִׂ ְבנִׂי: )לט( ָואַֹּמר ֶאל־ֲאדֹּנִׂי ֻאַלי ֹלא־תֵּ ָשה לִׂ י ְוָלַקְחָת אִׂ ְשַפְחתִׂ ' המִׂ

ְשַפְחתִׂ  מִׂ ְבנִׂי מִׂ ָשה לִׂ יַח ַדְרֶכָך ְוָלַקְחָת אִׂ ְצלִׂ ָתְך ְוהִׂ ְשַלח ַמְלָאכוֹּ אִׂ י ְלָפנָיו יִׂ ְתַהַלְכתִׂ ית ֲאֶשר־הִׂ בֵּ י ּומִׂ
י ָאָלתִׂ י מֵּ יָת נָקִׂ ְתנּו ָלְך ְוָהיִׂ ם־ֹלא יִׂ י ְואִׂ ְשַפְחתִׂ י ָתבוֹּא ֶאל־מִׂ י כִׂ ָאָלתִׂ נֶָקה מֵּ י: )מא( ָאז תִׂ : )מב( ָאבִׂ

י ן ָואַֹּמר ה' ֱאֹלהֵּ י הֹּלְֵּך  ֲאֹדִני ָוָאבֹּא ַהיוֹּם ֶאל־ָהָעיִׂ י ֲאֶשר ָאנֹּכִׂ יַח ַדְרכִׂ ם־ֶיְשָך־נָא ַמְצלִׂ ַאְבָרָהם אִׂ
י .… ָעֶליָה: ְך ֶאת־ה' ֱאֹלהֵּ ְנַחנִׂי ְבֶדֶרְך ֱאֶמת  ֲאֹדִני )מח( ָוֶאקֹּד ָוֶאְשַתֲחֶוה ַלה' ָוֲאָברֵּ ַאְבָרָהם ֲאֶשר הִׂ

ים ֶחֶסד ֶוֱאֶמתלָ  ם־ֶיְשֶכם עֹּשִׂ : )מט( ְוַעָתה אִׂ ְבנוֹּ י ֲאדֹּנִׂי לִׂ ם־ ֶאת־ֲאֹדִני ַקַחת ֶאת־ַבת־ ֲאחִׂ י ְואִׂ ידּו לִׂ ַהגִׂ
ה' ָיָצא ַהָדָבר ֹלא נּו ל ַויֹּאְמרּו מֵּ ין אוֹּ ַעל־ ְשמֹּאל: )נ( ַוַיַען ָלָבן ּוְבתּואֵּ י ְוֶאְפנֶה ַעל־ָימִׂ ידּו לִׂ ַכל ֹלא ַהגִׂ

ָשהַדבֵּ  י אִׂ ְבָקה ְלָפנֶיָך ַקח ָולְֵּך ּוְתהִׂ נֵּה־רִׂ ֶליָך ַרע אוֹּ־טוֹּב: )נא( הִׂ ֶבר ה': )נב(  ְלֶבן־ֲאֹדֶניָך ר אֵּ ַכֲאֶשר דִׂ
י ַכֲאֶשר ָשַמע א ֶעֶבד ַוְיהִׂ צֵּ ְשַתחּו ַאְרָצה ַלה': )נג( ַויוֹּ יֶהם ַויִׂ ְברֵּ ְכלֵּי־ֶכֶסף ּוְכלֵּי  ָהֶעֶבד ַאְבָרָהם ֶאת־דִׂ



יםזָ  ְשתּו הּוא ְוָהֲאנָשִׂ ָמּה: )נד( ַויֹּאְכלּו ַויִׂ יָה ּוְלאִׂ ְגָדנֹּת נַָתן ְלָאחִׂ ְבָקה ּומִׂ ן ְלרִׂ תֵּ ים ַויִׂ ֲאֶשר־ ָהב ּוְבָגדִׂ
ב ַהנֲַעָר  שֵּ ָמּה תֵּ יָה ְואִׂ ינּו ַוָיקּומּו ַבבֶֹּקר ַויֹּאֶמר ַשְלֻחנִׂי ַלאדֹּנִׂי: )נה( ַויֹּאֶמר ָאחִׂ מוֹּ ַוָילִׂ ים אוֹּ  עִׂ ָתנּו ָימִׂ אִׂ

ְלָכה י ַשְלחּונִׂי ְואֵּ יַח ַדְרכִׂ ְצלִׂ י ַוה' הִׂ לְֵּך: )נו( ַויֹּאֶמר ֲאלֵֶּהם ַאל־ְתַאֲחרּו אֹּתִׂ : )נז( ַלאֹדִני ָעשוֹּר ַאַחר תֵּ
ֶליָה הֲ  ְבָקה ַויֹּאְמרּו אֵּ ְקְראּו ְלרִׂ יָה: )נח( ַויִׂ ְשֲאָלה ֶאת־פִׂ יַויֹּאְמרּו נְִׂקָרא ַלנֲַעָר ְונִׂ ְלכִׂ ַהֶזה  ִעם־ָהִאיׁש תֵּ

נְִׂקָתּה ְבָקה ֲאחָֹּתם ְוֶאת־מֵּ לְֵּך: )נט( ַוְיַשְלחּו ֶאת־רִׂ ְוֶאת־ֲאנָָשיו: )ס(  ְוֶאת־ֶעֶבד ַאְבָרָהם ַותֹּאֶמר אֵּ
ת ַשַער  ְך אֵּ יַרש ַזְרעֵּ י ְרָבָבה ְויִׂ י ְלַאְלפֵּ נּו ַאְת ֲהיִׂ ְבָקה ַויֹּאְמרּו ָלּה ֲאחֹּתֵּ שְֹּנָאיו: )סא( ַוְיָבֲרכּו ֶאת־רִׂ

י ַלְכנָה ַאֲחרֵּ ים ַותֵּ ְרַכְבנָה ַעל־ַהְגַמלִׂ ְבָקה ְונֲַערֶֹּתיָה ַותִׂ ַקח ָהִאיׁש ַוָתָקם רִׂ ַלְך:  ָהֶעֶבד ַויִׂ ְבָקה ַויֵּ ֶאת־רִׂ
ְצָחק ָלש א יִׂ צֵּ ב ְבֶאֶרץ ַהנֶֶגב: )סג( ַויֵּ י ְוהּוא יוֹּשֵּ ר ַלַחי רֹּאִׂ בוֹּא ְבאֵּ ְצָחק ָבא מִׂ ְפנוֹּת )סב( ְויִׂ ּוַח ַבָשֶדה לִׂ

ְצָחק ַותִׂ  ֶרא ֶאת־יִׂ ינֶיָה ַותֵּ ְבָקה ֶאת־עֵּ ָשא רִׂ ים: )סד( ַותִׂ ים ָבאִׂ נֵּה ְגַמלִׂ ינָיו ַוַיְרא ְוהִׂ ָשא עֵּ ַעל ָעֶרב ַויִׂ ל מֵּ פֹּ
נּו  ִמי־ָהִאיׁש ֶאל־ָהֶעֶבד ַהָגָמל: )סה( ַותֹּאֶמר ְקָראתֵּ ַהָלֶזה ַההֹּלְֵּך ַבָשֶדה לִׂ

ר ֲאֹדִני הּוא ָהֶעֶבד אֶמרַויֹּ ְתָכס: )סו( ַוְיַספֵּ יף ַותִׂ ַקח ַהָצעִׂ ים ֲאֶשר  ָהֶעֶבד ַותִׂ ת ָכל־ַהְדָברִׂ ְצָחק אֵּ ְליִׂ
נָחֵּ  ָשה ַוֶיֱאָהֶבָה ַויִׂ י־לוֹּ ְלאִׂ ְבָקה ַוְתהִׂ ַקח ֶאת־רִׂ מוֹּ ַויִׂ ֱהָלה ָשָרה אִׂ ְצָחק ָהאֹּ ֶאָה יִׂ ְצָחק ָעָשה: )סז( ַוְיבִׂ ם יִׂ

 : מוֹּ י אִׂ  פַאֲחרֵּ
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ית ּוְשָמּה ִׁשְפָחה ה לוֹּ ְוָלּהַאְבָרם ֹלא ָיְלָד  ֵאֶׁשת )א( ְוָשַרי ְצרִׂ : )ב( ַותֹּאֶמר ָשַרי ֶאל־ַאְבָרם ָהָגר מִׂ
ֶלֶדת בֹּא־נָא נֵּה־נָא ֲעָצַרנִׂי ה' מִׂ ַקח  ֶאל־ִׁשְפָחִתי הִׂ ל ָשָרי: )ג( ַותִׂ ְשַמע ַאְבָרם ְלקוֹּ ֶמנָה ַויִׂ ָבנֶה מִׂ אּוַלי אִׂ

ית ֶאת־ָהָגר ֵאֶׁשת־ַאְבָרם ָשַרי ְצרִׂ ן אָֹּתּה ִׁשְפָחָתּה ַהמִׂ תֵּ ץ ֶעֶשר ָשנִׂים ְלֶשֶבת ַאְבָרם ְבֶאֶרץ ְכנַָען ַותִׂ קֵּ מִׂ
ַקלְלִאָשה לוֹּ  ִאיָׁשּה ְלַאְבָרם י ָהָרָתה ַותֵּ ֶרא כִׂ ינֶיָה: )ה(  ְגִבְרָתּה : )ד( ַוָיבֹּא ֶאל־ָהָגר ַוַתַהר ַותֵּ ְבעֵּ

י ָעֶליָך י ַותֹּאֶמר ָשַרי ֶאל־ַאְבָרם ֲחָמסִׂ י נַָתתִׂ ינֶיָה  ִׁשְפָחִתי ָאנֹּכִׂ ַקל ְבעֵּ י ָהָרָתה ָואֵּ ֶרא כִׂ יֶקָך ַותֵּ ְבחֵּ
נֵּה ינֶיָך: )ו( ַויֹּאֶמר ַאְבָרם ֶאל־ָשַרי הִׂ ינִׂי ּובֵּ ְשפֹּט ה' בֵּ י־ָלּה ַהטוֹּב  ִׁשְפָחֵתְך יִׂ ְך ֲעשִׂ ְבָידֵּ

ְך ינָיִׂ ן ְבֶדֶרְך  ַוְתַעֶנהָ  ְבעֵּ ְדָבר ַעל־ָהַעיִׂ ם ַבמִׂ ין ַהַמיִׂ ְמָצָאּה ַמְלַאְך ה' ַעל־עֵּ ָפנֶיָה: )ז( ַויִׂ ְבַרח מִׂ ָשַרי ַותִׂ
ְפנֵּי ָשַרי ִׁשְפַחת שּור: )ח( ַויֹּאַמר ָהָגר י ַותֹּאֶמר מִׂ לֵּכִׂ ֶזה ָבאת ְוָאנָה תֵּ י־מִׂ י בַֹּרַחת:  ְגִבְרִתי ָשַרי אֵּ ָאנֹּכִׂ

י)ט( ַויֹּאמֶ   :ַתַחת ָיֶדיהָ  ְוִהְתַעִני ֶאל־ְגִבְרֵתְך ר ָלּה ַמְלַאְך ה' שּובִׂ
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ק: )י( ַותֹּאֶמר ְלַאְבָרָהם  ית ֲאֶשר־ָיְלָדה ְלַאְבָרָהם ְמַצחֵּ ְצרִׂ ֶרא ָשָרה ֶאת־ֶבן־ָהָגר ַהמִׂ )ט( ַותֵּ
ש י ֹלא ָהָאָמה ָגרֵּ יַרש ַהזֹּאת ְוֶאת־ְבנָּה כִׂ ְצָחק: )יא( ַויֵַּרע ַהָדָבר ְמאֹּד  ֶבן־ָהָאָמה יִׂ ם־יִׂ ם־ְבנִׂי עִׂ ַהזֹּאת עִׂ

ינֵּי ַאְבָרָהם ַעל אוֹּדֹּת ינֶיָך ַעל־ַהנַַער ְוַעל־ְבנוֹ ְבעֵּ ים ֶאל־ַאְבָרָהם ַאל־יֵַּרע ְבעֵּ : )יב( ַויֹּאֶמר ֱאֹלהִׂ
יְשַמע ְבקֹּ  כֹל ֲאֶׁשר תֹאַמר ֵאֶליָך ָשָרה ֲאָמֶתָך : )יג( ְוַגם ֶאת־ֶבן־ְבִיְצָחק ִיָקֵרא ְלָך ָזַרע ָלּה כִׂ
י ָהָאָמה יֶמנּו כִׂ  :הּוא ַזְרֲעָך ְלגוֹּי ֲאשִׂ

ם:  ְצָריִׂ ֶאֶרץ מִׂ ָשה מֵּ מוֹּ אִׂ ַקח־לוֹּ אִׂ ְדַבר ָפאָרן ַותִׂ ֶשב ְבמִׂ  פ)כא( ַויֵּ
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ית ְצרִׂ אל ֶבן־ַאְבָרָהם ֲאֶשר ָיְלָדה ָהָגר ַהמִׂ ְשָמעֵּ ְלדֹּת יִׂ ֶלה תֹּ  :ָשָרה ְלַאְבָרָהם ִׁשְפַחת )יב( ְואֵּ
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ְצָחק ֶבן־ַאְבָרָהם ְלדֹּת יִׂ ֶלה תוֹּ ְצָחק ַאְבָרָהם )יט( ְואֵּ יד ֶאת־יִׂ לִׂ  :הוֹּ
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ְנָך ָיה ְוַהֲעלֵּהּו ָשם  ֶאת־ְיִחיְדָך )ב( ַויֹּאֶמר ַקח־נָא ֶאת־בִׂ ְצָחק ְוֶלְך־ְלָך ֶאל־ֶאֶרץ ַהמֹּרִׂ ֲאֶשר־ָאַהְבָת ֶאת־יִׂ
ֶליָך ים ֲאֶשר אַֹּמר אֵּ  :ְלעָֹּלה ַעל ַאַחד ֶהָהרִׂ
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שמעון בן יוחאי רבי עקיבא היה אומר בו דבר לגנאי,  ותרא שרה את בן הגר המצרית, אמר רבי
אין מצחק אלא גלוי  ואני אומר בו דבר לשבח, דרש רבי עקיבא )בראשית כא( ותרא שרה וגו',

, היך מד"א )שם /בראשית/ לט( בא אלי העבד העברי אשר הבאת לנו לצחק בי, מלמד עריות
תני רבי  ,רואה אותו לישמעאל מכביש גנות וצד נשי אנשים ומענה אותן שהיתה אמנו שרה

שנאמר )שמות לב( וישב העם  ישמעאל אומר אין הלשון הזה של צחוק אלא עבודת כוכבים
לאכול ושתו ויקומו לצחק, מלמד שהיתה אמנו שרה רואה את ישמעאל בונה בימוסיות וצד 

יוסי הגלילי אומר אין הלשון הזה צחוק אלא רבי אלעזר בנו של רבי  חגבים ומקריב עליהם
, היך מה דאת אמר )שמואל ב ב( יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו, רבי לשון שפיכות דמים

אמר ליה ישמעאל ליצחק נלך ונראה חלקינו בשדה והיה ישמעאל  עזריה משום רבי לוי אמר,
א הוא דכתיב )משלי כו( , הדנוטל קשת וחצים ומורה כלפי יצחק, ועושה עצמו כאילו מצחק

כמתלהלה היורה זקים וגו', כן איש רמה את רעהו ואומר הלא מצחק אני, ואומר אני בו דבר 
לשבח אין לשון הזה של צחוק אלא לשון ירושה, שבשעה שנולד אבינו יצחק היו הכל שמחים 

הם אמר להם ישמעאל שוטים אתם אני בכור ואני נוטל פי שנים, שמתשובת אמנו שרה לאבר
כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני אתה למד, כי לא יירש עם בני אפי' שאינו יצחק, ועם יצחק 

 .אף על פי שאינו בני, קל וחומר עם בני עם יצחק

Thus R. Akiba lectured: AND SARAH SAW THE SON OF HAGAR THE 
EGYPTIAN, WHOM SHE HAD BORNE UNTO ABRAHAM, MAKING 

SPORT. NOW MAKING SPORT refers to nought else but immorality, as in the 
verse, The Hebrew servant, whom thou hast brought unto us, came in unto me to 

make sport of me (Gen. XXXIX, 17). Thus this teaches that Sarah saw Ishmael ravish 
maidens, seduce married women and dishonor them. R. Ishmael taught: This term S P 

O R T refers to idolatry, as in the verse, And rose up to make sport (Ex. XXXII, 6). 
This teaches that Sarah saw Ishmael build altars, catch locusts, and sacrifice them. R. 

Eleazar said: The term sport refers to bloodshed, as in the verse, Let the young men, I 
pray thee, arise and sport before us (II Sam. II,14). R. ‘Azariah said in R. Levi's name: 

Ishmael said to Isaac, ‘Let us go and see our portions in the field’; then Ishmael would 
take a bow and arrows and shoot them in Isaac's direction, whilst pretending to be 

playing. Thus it is written, As a madman who casteth fire-brands, arrows, and death; 
so is the man that deceiveth his neighbor, and saith: Am not I in sport (Prov. XXII, 

18f.)? But I say: This term sport [mockery] refers to inheritance. ' For when our father 
Isaac was born all rejoiced, whereupon Ishmael said to them, ‘You are fools, for I am 
the firstborn and I receive a double portion.’ You may infer this from Sarah's protest 
to Abraham: FOR THE SON OF THIS BONDWOMAN SHALL NOT BE HEIR 

WITH MY SON, WITH ISAAC (XXI, 10). WITH MY SON, even if he were not 
Isaac; or WITH ISAAC, even if he were not my son; how much the more, WITH MY 

SON WITH ISAAC! 
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ְשפֹּט ַותֹּאֶמר ָשַרי ֶאל־ַאְבָרם ֲחמָ  ינֶיָה יִׂ ַקל ְבעֵּ י ָהָרָתה ָואֵּ ֶרא כִׂ יֶקָך ַותֵּ י ְבחֵּ ְפָחתִׂ י שִׂ י נַָתתִׂ י ָעֶליָך ָאנֹּכִׂ סִׂ
ינֶיָך ינִׂי ּובֵּ  :ה' בֵּ

 הכתר יונתן בראשית פרשת לך לך פרק טז פסוק     .9

)ה( ותאמר שרי לאברם כל עלבוני ממך שהייתי בטוחה שתעשה דיני שאני עזבתי ארץ ובית 
אבא ובאתי עמך לארץ נכריה ועתה בעבור שלא הייתי יולדת שחררתי שפחתי ונתתיה בחיקיך 

ותרא כי הרתה ויתבזה כבודי בפניה ועתה יתגלה לפני יי עלבוני ויפרוס שלום ביני ובינך 
מנו תמלא הארץ מִׂ  :הגר בת פרעה בן נמרוד שהטילך לכבשן האש ולא נצטרך לבניה של ותִׂ
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שבעה נכנסו בחייהם לגן עדן, אלו הן, סרח בת אשר, ובתיה בת פרעה, חירם מלך צור, עבד מלך 
' יהושע בן הכושי, אליעזר עבד אברהם, ובן בנו של ר' יהודה הנשיא, ויעבץ, ויש אומרים אף ר

לוי.....ואליעזר, על דפלחיה לאברהם, אימתי, כיון דאמר הקרה נא לפני היום, וכתיב כי הקרה 
י"י אלהיך לפני; ולהלן מנא לן, דכתיב ויבא לו יין וישת, ואומר ריח בני כריח שדה אשר ברכו 

 .י"י
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שיבה היה, שנאמר ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המשל אליעזר עבד אברהם זקן ויושב בי
אמר רבי אלעזר:  -בכל אשר לו, אמר רבי אלעזר: שמושל בתורת רבו. הוא דמשק אליעזר 

 .שדולה ומשקה מתורתו של רבו לאחרים

 

 בכתר יונתן בראשית פרשת חיי שרה פרק כד פסוק  .12

ט בכל אוצרות שלו שים עתה ידך בברית ששול לאליעזר עבדו זקן של ביתו )ב( ויאמר אברהם
 :מילתי

 

 זבראשית פרק טו,  .13

יָך אתִׂ צֵּ ָליו ֲאנִׂי ה' ֲאֶשר הוֹּ ְשָתּה ֵמאּור ַכְשִּדים )ז( ַויֹּאֶמר אֵּ  :ָלֶתת ְלָך ֶאת־ָהָאֶרץ ַהזֹּאת ְלרִׂ

 זכתר יונתן בראשית פרשת לך לך פרק טו פסוק  .14

שתה מכבשן האש )ז( ויאמר לו אני יי שהוצאתיך  :של כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרִׂ

 

 חבראשית פרק יא, כ .15

ַלְדתוֹּ  יו ְבֶאֶרץ מוֹּ ים ְבאּור )כח( ַוָיָמת ָהָרן ַעל־ְפנֵּי ֶתַרח ָאבִׂ  :ַכְשדִׂ

 אכתר יונתן בראשית פרשת נח פרק י .16



לא היה רשות לאש. )כח( ויהי כאשר השליך נמרוד את אברם לכבשן האש שלא עבד לאלילו ו
לשרפו ובכך נחלק לבו של הרן לאמור אילו ניצח נמרוד אהיה בחבורתו ואילו ניצח אברם 

אהיה בחבורתו וכאשר ראו כל הגוים שהיו שם שלא שולטת האש באברם אמרו בלבם הלא 
הרן אחיו של אברם מלא קסמים וכשפים והוא לחש על האש שלא לשרוף את אחיו מיד נפלה 

ום ותכלהו וימת הרן, למראה תרח אביו איך נשרף בארץ מולדתו בכבשן אש אש משמי מר
 :שעשו הכשדים לאברם אחיו

 

 אבראשית פרק יד פסוק  .17

ם ְדָעל ֶמֶלְך גוֹּיִׂ יָלם ְותִׂ ְנָער ַאְריוְֹּך ֶמֶלְך ֶאָלָסר ְכָדְרָלעֶֹּמר ֶמֶלְך עֵּ י ַאְמָרֶפל ֶמֶלְך־שִׂ ימֵּ י בִׂ  :ַוְיהִׂ

 אפרשת לך לך פרק יד פסוק כתר יונתן בראשית 

)א( ויהי בימי אמרפל הוא נמרוד שאמר להשליך אברם לאש הוא מלך של פונטוס אריוך שהיה 
דעל  ארוך בגיבורים, מלך של תלסר כדרלעומר שהיה קשור מתהפך בעומרין, מלך של עילם, ותִׂ

 :רמאי כשועל מלך שהעמים נשמעים לו

 

 דבראשית פרק יד פסוק י .18

ְשמַ  ְרדֹּף ַעד־ָדןַויִׂ אוֹּת ַויִׂ יתוֹּ ְשמֹּנָה ָעָשר ּוְשֹלש מֵּ י בֵּ ידֵּ יו ַוָיֶרק ֶאת־ֲחנִׂיָכיו ְילִׂ ְשָבה ָאחִׂ י נִׂ  :ע ַאְבָרם כִׂ

 דכתר יונתן בראשית פרשת לך לך פרק יד פסוק י .19

)יד( וכאשר שמע אברם כי נשבה אחיו חימש את בחוריו שחינך למלחמה מגידולי ביתו ולא רצו 
שהיה דומה בגבורתו ככולם שלש מאות ושמונה  אליעזר בן ִנמרוד ללכת עמו ויבחר מהם את

 :וירדוף עד דן עשר

 

 במ-שמואל א פרק כה, מ .21

ְך ל ְך ְלַקְחתֵּ ַליִׂ ד ְשָלָחנּו אֵּ ֶליָה לֵּאמֹּר ָדוִׂ ל ַהַכְרֶמָלה ַוְיַדְברּו אֵּ יַגיִׂ ד ֶאל־ֲאבִׂ י ָדוִׂ ָשה: )מ( ַוָיבֹּאּו ַעְבדֵּ וֹּ ְלאִׂ
י ֲאדֹּנִׂי: ) ץ ַרְגלֵּי ַעְבדֵּ ְרחֹּ ְפָחה לִׂ נֵּה ֲאָמְתָך ְלשִׂ ם ָאְרָצה ַותֹּאֶמר הִׂ ְשַתחּו ַאַפיִׂ מב( )מא( ַוָתָקם ַותִׂ

י ַמְלֲאכֵּ  ֶלְך ַאֲחרֵּ ש נֲַערֶֹּתיָה ַההְֹּלכוֹּת ְלַרְגָלּה ַותֵּ ְרַכב ַעל־ַהֲחמוֹּר ְוָחמֵּ ל ַותִׂ יַגיִׂ ר ַוָתָקם ֲאבִׂ ד ַוְתַמהֵּ י ָדוִׂ
ָשה י־לוֹּ ְלאִׂ  :ַוְתהִׂ

 

 אתלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף נח עמוד  .21

ר' בנאה הוה קא מציין מערתא, כי מטא למערתא דאברהם, אשכחיה לאליעזר עבד אברהם 
דקאי קמי בבא. א"ל: מאי קא עביד אברהם? א"ל: גאני בכנפה דשרה וקא מעיינא ליה 

 .ברישיה

R. Bana'ah used to mark out caves [where there were dead bodies]. When he came to 
the cave of Abraham, he found Eliezer the servant of Abraham standing at the 

entrance. He said to him: What is Abraham doing? He replied: He is sleeping in the 
arms of Sarah, and she is looking fondly at his head. He said: Go and tell him that 

Bana'ah is standing at the entrance. 



 ארשב"ם מסכת בבא בתרא דף נח עמוד  .22

דתניא במסכת דרך ארץ דשבעה צדיקים קיימין שלא מתו וקא חשיב  - אשכחיה לאליעזר
 .בין זרועותיה - בכנפה בהדייהו אליעזר עבד אברהם.

 חי-דברי הימים א פרק ד, טו .23

יְריָ  יָפה תִׂ יף ְוזִׂ ל זִׂ ָלה ּוְקנַז: )טז( ּוְבנֵּי ְיַהֶלְלאֵּ ָלה ָונַָעם ּוְבנֵּי אֵּ ירּו אֵּ א )טו( ּוְבנֵּי ָכלֵּב ֶבן־ְיֻפנֶה עִׂ
י ֶאְש  ְשָבח ֲאבִׂ ְרָים ְוֶאת־ַשַמי ְוֶאת־יִׂ ֶפר ְוָילוֹּן ַוַתַהר ֶאת־מִׂ ל: )יז( ּוֶבן־ֶעְזָרה ֶיֶתר ּוֶמֶרד ְועֵּ ַע: ְת ַוֲאַשְראֵּ מֹּ

לֶ  ַח ְואֵּ י ָזנוֹּ ל ֲאבִׂ יאֵּ י שוֹּכוֹּ ְוֶאת־ְיקּותִׂ י ְגדוֹּר ְוֶאת־ֶחֶבר ֲאבִׂ ָיה ָיְלָדה ֶאת־ֶיֶרד ֲאבִׂ ְשתוֹּ ַהְיֻהדִׂ ה )יח( ְואִׂ
ְתָיה ַבת־ ַפְרעֹּה ֲאֶשר ָלַקח ָמֶרד  :ְבנֵּי בִׂ

 

 זי-בראשית פרק יב, טז .24

יב ַבֲעבּוָרּה ַוְיהִׂ  יטִׂ ים: )יז( )טז( ּוְלַאְבָרם הֵּ ים ּוְשָפחֹּת ַוֲאתֹּנֹּת ּוְגַמלִׂ ים ַוֲעָבדִׂ י־לוֹּ צֹּאן־ּוָבָקר ַוֲחמֹּרִׂ
ֶשת ַאְבָרם יתוֹּ ַעל־ְדַבר ָשַרי אֵּ ים ְוֶאת־בֵּ לִׂ ים ְגדֹּ  :ַוְינַַגע ה' ֶאת־ַפְרעֹּה ְנָגעִׂ

 


