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 החייהפסיקי טזפרק

 לאברם הגר את כותנת טריא-ג:
 יילדת, ל'א יקיא רטסה'יר3
 לאשה. המצרית, שיסטה סררי טת ל48ךם 9ס9הולסר

 הער: ושמה מצרית שפחהולה הגר. ושמה מצרית, שפחה להוהיתה לי ולדה ל.א 48וצ1 אשת חסריא. ?עדים, לי ?לדה ל.א אברם אית יריא.

 אל-סירם: שרי ונאמרב. לאברם: אמךה שריב.
 מוסת, ?הוה ציריי"סנה-9א ?לדים. ללדת אוכל של.א עשה"ה'
 אל-שטסתי,לא-9א שלי, השפחה אל 9אבוא
 מפקה." אשהאולי בן, לה יהרהאולי
 ייי." הכן גם כאלו יהיה הזה הנןךטז

 ירי: לקול אברשוישמע שרי. בקיל שמעךמברם
 אברם אשת שרי ופקהג. אברם, אשת שרי,ג.

 ליעריתטת-סדר סמ4ך3ת סנר טתלקיה
שיססה, ילה, סשססה?סוסה
 גצניפ עוצרבנקזו ינים, עירלניסר
1WaWלישעם אתהו88ך שלה, האיש לאברם, איתהויתנה 99עו' י41דד יוענן?קי*פ ינעך' בטךד 48רם 
 לאשה: ליאישה לאשה. לילהלת

 הגר על כועסת שריד-ו:
 שרי. ית וכצליקה ל8שה' ללירם סוסהסקי
 ממעה. ברחה והגר להגר, סציקהשרי

 ויסר, אל-הגר וללאד. הרתה. והער הגר, אל בא אברםד.
 סרסה, פיוהאףא יסךסה' רטעהסור

 4עי9יס: גבריהישקל ידי. טתוסצלי4ה
 אל-אברם: שרי ולאירה. לאברם: אמרה שריה.

 יליף.'יזמשי לץ. יסרה לק ?וך9ץ"סטער
 בחיקף, שפחתי נחפיאלפי ילי, סשפוזר? לירנ לף 4ססיא4י

 הרתה גיוחרא בבטן, תינוק לה שיש ראתה,וכשהיא
 פעיניס.ואקל בהריון,יהיא
 אולי.סצלי4ה

 ויינף:" *י4י להוהיטפס וכייף." ביני ישפטה'
 אל-שדי: אברם ויאמר1. טרי: אל אמר אבךםו.

 י?יףי ייווסף"סכה ילק יעד ?לך"סיקסה
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 חכמיםאגדותמילון

 שר' אלם ליאל יאות זיו וןייכותמלכות a~w.שידל בעיניה" גברפה"רפקל טת או ?לה,סברת שרי בכביד זלזלה ריגךד את ייירסת "יהיינה:
 אולי א,": 34"א"י

 ןג"ץ4ק";נ"ייימי' ן:גרי צלקה. ןיבל היויאור
 עראית שסיא ימו צלקת טיסה ויירטי"שרי
 יקרה. סזסה א ל צלקתי סזסה"לו
 הרייך, ה' לי 4תך מיד איתי,ראו
 ילד." אלדוטלי

 שלה. מאישאישה:

 תיניק לה הןהסרטה:
 ופרייר( )סזסה944ך.
 סור 4עי8יס: יצריהושקל

 שרי. אתלצליקה

 איע. שנריי,
 ש,שמ ער

 עליץ" "קטפיה.
 עליף. "חמסי לאברם: אמרהשרי סצלייה 4עי8יס:ואקי
 הגר, את שימע אתה"אםאותי.

 שיתק, ואתה בכבידי, מזלזלתכשהיא
 כבידי; את יזל כאלוטסה
 י4יוף". יילי ייפוט ה'רלכר
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 טזפרק

 בעיניץ." שטוב מה להאשי
 לה, וסייקה סגי ית קיה ולציידהשרי
 מליס. תרסהוקר

 התורהפסוקי

 פציניף." השלבצשי-לה
 שריךיצ4?
 מפניה:ואסרח

 המלאץ את פוגשת הגרז-טז:
 יכה סמליך ימדיר. ה' טליי טת יניהסכי

 ישמעאל, בן, לה ייילד להגר עיטיהסמליך

 הדר טת מיא ה' מלאץ .ז
 במדקר. מים מעיוליד
 סטלטד: טמר .ח

 ירי, יל סיקסה"סורי
 הוללת?" את ולאן באת, מקוםמסייה
 יי ייי הגר:אמרה
 בורחת." "סי ייי' קירת"מ?רי'

 ה': מלאך לה אמר .ט

 ךתסבלי." ילץ, הגירת אל"שובי
 ה': מל"י לה יטר .י

 בסים ובני עיים זרע, מאד סך4ה לץ"ט"ו
 מאד." רבים יהיו כי איתם, לספר יוכלוול.א
 ה': מלטך לה טמרי"א.
 כו' וסלדי 994ן, תינוק לך"יש

 ייסע"ל' ימ4 יתותקריי
 ילך. היצל טת ימע ה'כי
 אדם, סךא יהיה והואי"ב.
 בו, ילחמו והם בעמים ילולםהוא
 לעיים." שאר 9ל על ישתלטוהוא
 לה' קרטה סדרי"ג.
 רעי, אל "ןה אליס'ידבר
 אותי. ?ראין ה'אתה
 ךך"יתי הייתי "לאן טמןה:כי
 איתי." שריאה סאלטת
 הבאר, יל שמה לקרא לכןי"ד.
 ראי, לחייאר
 סיים' וללוקים יל9אר

 עלי. ומיויס אותיסרוקה

במדבר
 ושרי. אברם אל לשוב סגרעל
 בנים. ובני ילים פרכה ילה לכךויהיו

 ?קה ט?8ף ופתייהז.
 וצור: יגופף צל-קציך במדיר סטיםצל-ציך

 ירי יפחת "ה9ר ויאמר:ח.
fi?"-חיכי?" לילה יאתאי 
ולאמר:

 nefiftw:" ינכי 49רסי ירי"תיגי
 יהיה: ט?8ף לה האמרט.

 אל-גברפף,'שובי

 ?דיק:" מסתלציציי
 זהיה: טיטף ?ה ךיאמרי.

 שת-זרצף טרקה"סרקה
 סרב:" י?0רול.א
 זהיה: ט?48 ?ה ךיא9ריא.
 ישמעאל, סמיוקראת *י לייגען סדה"סוף
 יל-צניף: זהיהיי-יטע

 הדס. שרא יעזה והואיב.
 פgb ;4 ולד סללזד4

 יעפי:" יל-יסיוךצל-יגי
 שפ-זהוה ותקראיג.

 אליססיטי
 "סנט סלדה:יי ראי אלאפה
 ל8י:" "מרי רסיסיסלע
 יאי למיפאר יפיפי ירא צי-כןיד.
 קפד: ויין 8יך-קיוםסגה
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 הגר, זכתה אברם,בזכות
 המלאכים עכ?ודברה מים באר, מעין, סטים:עין

 סעדיה. ריישירים
 חייא: ר'אמר מאים - *את? ינהאי

 הגר, ראתה מלאכיםחמשה באת?דקים
 אלילים. עבידת עובדת שהיתה פי על"ף "ץ לקן - פלכי?אלה
 זכתה?וכמההייכת?

 אברהם.בזכות
 תסמיכו: אמרו לאתועל
 לשככי". וטוב לצדיק"טיב

 לך "מן ארפה:הרבה
 מאד.סרתה
 יניד. יני יניד?רעף:

 הצער שלד, סילל"*י4:
שלי.
 חפשי, אדם אדם:פרא
 למדבר.שסי

 יש*: "שיו *י *גיצי
 מאחיו. שכילדויעמים שיי על יילט שייס"ם
 ה' "יה ראי: אלאפה

 אותי.ירסיס
 ס"ה. יטקוםסלום:
 יל ~אר ראי: לסיפאר

 איתי. שראה חיים,אלהים
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 טזפרק

 בן. לאברם ילוה סירטו.
 סקר, לי שילוה ילו, ל4ן קראאברם
ייסעאל.

 שסים, ושש שמוסים בן סלה אברםט"ז.
 ישמעאל. %4, את הער ליכייללה

 התורהפסוקי

 *ה ל"1114 ס4ר ותלדטו.
 ס4ר, טמר-יידה וצם-בנ5ויקרא
יייעטל:

 שלים 1111 ששה בן-שמלים ואבקםסי.
 ?"4ום: את-ישיעטלבלדת-סגר
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 שיידה.בידה:
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 התורהפסוקי יזפרק

 אברהם עם ברית כירת ה'א-יט:
 ברית. אתי סרת וה' יסים, ךתשע מיעים 4ך ס!ה48רסם

 לאברהם. מאברם שמו את שפהה'
 יצחק. בן, לו שיולד לאברהם הבטיחה' מאי מאוד רבים בנים ובני בסים לי שיהיו לאברהם הבטיחה'

 אגרם ויהיא. היה כשאברםא.
 al~sj, ותשע שנהגן-תשעים שנה, ותשע משעים4ן

 אל-אברם יהוהוירא 48רם ליל ה'סרסרי
 סיים: ךסיה ?9ניסת8ע4 לחטא. וסקי !שר ותהיה לסני תתהלף8יה שיי, "אני-אל אליו:ויאויר שדי. אל "אני לו:ךטמר

 ובינף ביני בריתי ואתעהב. ברית ובינף ביני ואתןב.
 מאי:" ליאי אוסעו8ך*ה מאד." רבינז יסיכו לףיטען

 על-*?יו, אברם ואלג. פניו, על נפל אברםג.
 יאמד: טל"ים' אתוו?ייר לה אמרוה'
 אטף בריתי ס1ה "5ייד. אתף, שלי הברית "הפהד.

 אים: סמיו ל8ביסיים עמים. לסמון אב תס?ה8סה
 אברם, את-שמ4: שד ישרא ולאה. אברם; בשם עיד לף יקראו ולאה.

 111ע*ףם, סייד:וסנה אברים, יס?השמף
 ?88יף: גוים 8ב-קמת"י שיים, לסמון אב אותף קציהסי

 אתף י.?9לסיי. רבים.לעיים
 מאדלריאד רבים בנים ובני בנים ממף יצאוו.

 יגזיםויסייף מאדמאד
 ישאו: ייףויליים ומלכים. עמים ממץךיצאו

 ייינן*ייי יכייףייני טת-ירידי ופקמסיי. הברית טת טקים אסיז.

 נענ-'1 ,י'"מור
 08דיזי:'יזךעוי (מסר:ף.~יניף

 8סךיף ולזר42 לף ונתתיח. אחריף ולבניץ לף ואתןח.
 יופיה אלדאת בה, גר שאתה ה21רץאת
 עיקבויעלית לעילם. יעף שיןי,7לירד
 יאלסים:" ?י-םךסייי?י לאל.קים". להם אהיה ה'ואני
 אל-לבאסם: אלקים ויאמרט. לאברהם: אמר ה'ט.
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 נראה.ך*רא:

 וטחך.וייני: מסיא. נקי ישר,המים:
 שה ייביצה ס94סה4ר'ת:
יילזה.

 עמים.גליים:
 עליתי שיתיף,?סתי4:
 איתף.לשים

 "ך4ה, "9רהי?ס*ר'יי:
 רייס. י'סי4טפשה

 ודיר. ייר 4לל?ייריסם:

 עקיף. יעני עקיףזך2ף:

 nSNW ס(מךד ייריק:וירד
 ילד. טרדיאירה: יי בה.גר
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 יזפרק

 ייי' קרית את ישמראזה
 הדורית. בכל אחריץ ובניהם 4סיץאתה,
 יניני9כו פיסי יסיסרי ?יי' אירית שאתי.
 אחריץ:" הקסים סזייריתיכין

 לאברהם: אמר ה'טו.

 שרי, כשם עוד יקרא לא "יקץ"לשרי
 י : .:ייי שמה. ?הוה טרהכי
 איזה אברץ אסיטז.
 עמים, ממסהויצאו
 עמים". על שימלכו מלכיםונם

 יריו על 9סל "ערסםיז.
 בלבי: ןטסרןיסק,
 נן? ?ולד ש9ה מטה"ל9ן
 בן?" ילד ?9ה סיעים יתןשרה,
 ה': אל אברהם טמריח.

 לחיית". לישסעאל שתתן"סלואי
 ה': אמריט.

 ין לץ סלד "יקץ שרה"ט4ל
 יצחק. שמו אתותקרא
 ?עי סינית ית "תי "קיםישי
 אחריו". בניו ולבני לתמיד עולם,ברית

 התורהפסוקי

 סימל, את-יריתיואתה
 ?ירקם: אמליף' ולרצדאתה
 ו*י4י9ם *יקי היצמרו קיר בריתי לאתי.
 אסדיק: "ףשיו
 זיר: פל לכםגאול
 ערלתכם בשר את ונמלתםיא.
 ו*י4י9ם: *י4י גרית לאיתוהיה
 ימים שמנת 141יב.
 לפיסיים פל-?יד לכםיפלל
 פרף, ומקנת בית?ליד

 *ו-גיר,מפי
 הוא: שרצף י-אטשי
 יליד י18ל סביליג.

 פשפף. ישונת*יקף
 עללם. לברית בבשרים בריתיוהזתה
 ירלתי' 4שר ית יתיל י.אישף ?9ר, וקרליד.

 הפר:" בריתיית אייס. ההיא שישושרתה
 אל-סביהם: קלסים ויאמרטו.
 שרי שמה את תקרא ל.א אשתף"שרי
 שמה: שרהפי
 אתה, וברכתיא.
 *ך. לף n5ga נסייוגם

 לגיירן וסזסהוברכתיס
 יהיו:" מאפה צמיםמליי
 *קיוי צי אברהם ושליז.

 בלבו: ויאירושסק,
1%?e"יסלד? ?9ה יטה 
 תלד?" ש9ה פשעים סית שרה,ואם
 האלהים: אל אברהם ויאסריח.
 לשיף:" יהיה ישמעאל"לו
 *יי לף ילדת "יין שדה"טיל :י י- אלהים: ויאמריננ

 יצחק ימי אתוקראך
 את1 בריסי טתיסממסי
 אחריו: לזרעו עולםלברית
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 שבילד עיד *ית:יליד
 שלה. ס"דון בביתלליסה

 ?גקסה עיד יייף:ומקנת
מדרים.

 ימות.וגירעה:

 . לערדוור89י:

יייטע"ל. סטואי יייעאל:לו

 לעמיד. עילם:ברית
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 התימהפסיקי כאפרק

 יצחק הלדתא-ח:
 שהבטיח. כמו כן, לה ועמן שרה, "ת זכרה'

 בני. כשנולד י4ה, מאה 4ן ה3ה"ברהם
 יעסק. יעני קרא"ערסם
 ?דיל. משתה אברהם עשה חלב, לינוק יצחק שהפסיקטיים

 ולהיהא. לשרה, הבטסתו את קים ה'א.
 שירי ישקר ית-שדהיוד לה. ?אמרכמי
 ?@~: לשוור יגצרה זהלהך*עש שדיר. כמו לשרה, עשהה'
 יז??יוי *י ?48רים שדה ך8?ד ותערב. בבטן, תיסק ס3ה לשרהב.

שיסים: ה'. לו nlu)~wכן-מן אתי שיר-דקרלמועד כך, הזקן ל"ברהם ללדהוהיא
 הנולד-לי, את-סם-ב% אברהם אקראג. לי, שסלד לב% קרא אברהםג.

 יצחק: ירה,שטר-?לדה-לל יצחק. שרה, לישללדה
 ב% את-יצהק אברהם ךזילד. מילה, ברית ב% ליציק עשה "ברקםד.

 עמים,*ן-?מצת זטים, ימו4ה 4ךויסוה
 שלקים: אתי יקהששיר ה'. איתי שצוהכמו
 שנה בן-מאת ואברהםה. ירה, מיה 4ן ה3ה אברהםה.

 בנו: יצעק שת ליבהילר בני. יציק ליכשנולד
 שלסים' לי ישה צחק שרה: ךאאמרו. צחיק. לי עיה "ה' אמרה: שרהו.
 ישסק-לי:?י-8ש.מע לי". ייסק ייקטע, סי?ל
 ךאאמר:ז. "מרה: שרהז.

 ?מבדהם, טללסי טטטיר' ס3ה מי אימר, ה3ה"מי
 שדה? 9יםהאיטה לאברהם; ענים תיניק?ירה
 ין??יו: *ןיי-זללתי זקן". יהוא כזמן כן לי ילדתיכי
 ויטל, סילד ך*?דלח. חלב. לינוק ןסיסיק 4דל, סילדח.

 גדול, משתה אבוקםך411 חגיגית, סעדה עשהאברהם
 טת-יצדק: הגטלביים ליניק. יצעק יהפסיקכיום
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 שמחו והארץהשמים את וקים זסר*9ד:
 יצעק שנילדי סוד תימק יה פהשסר:
 זקן. שהץה 4ץמיםלזוניו:
 זין.מיעד:

 יצחק: ר' 4שם ייטעאל ר'טמר
 יךה,יילדהויעה מילה. ברית לי עיהוימל:

 עטה. ץלדו עקריתסך4ה
 נתרפאו, חיליםסךכה

 נתפקחו, חרשיםסך4ה לו. כשתלד לי:פהולד
 לראית, התחילו עיריםסך4ה:

 שרה. בזכותןסלל
 טמר: לויר'

 המאורות, על אור הוסיףסקב"ה מי אימה לוה מ3 טלל:סי
 .יצעק. ,סלדתעם מטמיר.סרה

 שמחים: היוספל
 וארץ,ימים חלב. לשק סיייקומטי:
 וסכוסבים. סל44הסשסש' חגיגית, סעדהמשעה:
יעסה.
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 התורהפסוקי כאפרק

-

-

 ולטעאל על כיעסת שרהט-יג:
 ,, , , ?סה. ל.א מסנן ?ייסעאל רטן,שרה

 זית-ל, קוה,, וקת ס4ר טת לגרש ט48רסם, צקיהלרה
 יציק. עם ?רשה ?קמל יישמעאל רצתה, ל.אכי
 שמי. את la1WD~W זיורות' לו ?לדו' 4נר ' מייסק לי ירהי סקול ייימע למקרסמי טמרה'
 ילי. קטמתי המקשיך הוא יצחקכי
 ראתה שרהט.
 המצרית, ס4ר 4ן ייסעאל,את
 למקרסמי איתייאדה
 ?9ה. ל-א מתנסג יתיק,עושה
 ל48רסם: טירה ?רהי.

 שלה, הבן ואת סז:את סיקסה את"גרש
 הז:את, השפחה 4ן ירקה, ?קבל לאכי
 יצחק". עכו בכי,עם
 בעיני רע ס?ה הדבריא.

 4ע?יו' מן סיא א ל48רסם'
 בס. בגלל הצטערוהוא
 לאברים: ימר ה'יב.
 אמי, ועל ישסעאל מנער על תצטער"אל

 שלץ.סיקסה
 בקולה, שמע ירה, לץ התסומר מה9ל
 אברים. שם אתוישיכו לי4סק' יקלדו ס?לדים פלכי
 הדורות, בכל יצחק של הילדים לכלכי

 אברים. בכייקראו
 יעשה השפחה, בן ישיעאל, ית וגםיג.

 הוא". בכץ פילעם,

 ,,, המצריפ, *ן-%ר אפ ידה ופראנ3

 ??דה ,4*
 מעמק:ייטברהם,

 לאברהם: ותאנוי.
 בנה, ואת הלאת לאמה;'ן.רט

 הלאת בן-קטמה יופי יא4י
 עם-יצדק:"עם-בני,
 אברהם בעיני מאד ~4ר וזרעיא.

 בס: אילפעי

 אל-ט4רסט: אלקים ויאמריב.
 ועל-טיטן. סיער על תעטיף ירע"טל

 בקיה, שמע שדה, אליף תאמר אשרלל
 ?P1: ?ף יקיא ייפסקיי

 איימנו, לגיי בן-האמה את וגםיג.
יי

~r:s 
 הוא!"
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 מסנסג יחיק עייה4מ:
 גרשפנזיוע ?פה.ל-א

 יי : - ע י :י- משרתת. יפתה,יקה: ? ישמעאל אתאברהם

 לטירןם,משפויע ירעה. יקבל ל-א *ירש:ל-א
 ייטעאלNS~W '.י

 שלילים, יעכד רעה'לסרבית בעיניו: המרוגרע
 מנ4"'9י ןנשש:2י' מסיתו. אותוהוציא 4עעיו, מן NSD לאהזיבר

 כי ?yQ: יף יקוא פיצהקפי
 בכל יצחק של ס?לדיכשלסל

4גייקראווגיורות,
אברהם.
 לעם.יגוי:
 4סף.?רצף:
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 התורהפסוקי כאפרק

 במדיר תיעים ןישמעאל סעריד-כא:
 ישטעאל. עכו לפנדבר אורנה וילת ומיכ(, לחם לסגר נתןאברהם
 הטים, וכשטבורו ?3ע, יאר 4טך3ר י"סהסקר

 מולי. מרחיק וץש4ה השיסים, נין ישמעאל בנה אתסיליסה
 מים, באר לה סראה ה' ומלאך ביכה, סער את יסעה'

 ~ras*. ןסץה ?דל' ישטעאל ?דול. עם יצא ייייטעאל לה,ךף4טיס

 כבקר, קקלם קם 48רסםיד.
 מים, מלא עור ושק לסם,לקח
 יעה, סילם על 3%11( לסקריוסך
 אותה. ןילח הץלד, את oa לה9מך
 יכע. 4אר 4מך4ר וסקסה סקסהוסגר
 סילד טת סילילהוסער נ?טרף' העיר בשק המיםטו.
 סייסים. אחדמסת
 טק?ת' סץ Tla-1 ילייריק סילד מול מרחיק וץשבה הלכה הגרטז.
 ץמות". פשהץלד אראה, "ילא אמרה:כי
 מילו ליישבהסקר

 בקול.ונוכתה
 הנער, קיל את שמע ה'יז.

 השמים, מן הדר אל קרא ה'ומלאך
 לה:וטמר
 תפחדי, אל הורו לך"מה
 הנער, קיל ית שמע ה'כי

 בו. נמצא שהואביקום
 הנער, את קחי קומי,יח.

 בץדד, בוןססזיקי
 ?דול". עם מטנו קציהסי
 סגר, עיני טת יקח ה'יט.
 מים. באר ראתהוהיא
 במים, סעיד שק את ומלאה הלסה,הגר
 לשתית. מים לישמעאלויתנה

 עליו ושמר ישמעאל עם הץה ה'כ.
 במדיר וץשב גדל,ןייטעאל

 *בעיי 48רסם נא"יד
 מים, וחטת להםוסשה
 צל-ייינן, 1ים אל-סקר,ו4י1ן

 וישלהה,ואת-סילד
 ?4ע: 4אי 4טו5ר וסלעוסיף
 מן-שהטת, o~sn וסכלוטו.

 סילד אתוששלף
 אשיהם: אחדמסת
 מוגד, לה וסיב 81ל4טזי
 קית ייטסויסרסם
 סץלד". במית "8ל-אראה טירה:יי

 מ*גד,ותשב
 ותבף: קלה אתותשא
 ס5צי, ית-קול טליים וייטעיז.

 ין-סק יל-סקר טליים מלטףויקרא
 לה:ויאמר
 8ל-שיראי, סיר?"א-יף
 היצה אל-קיל טלסים*י-?טע
 היא-ים:84?ר
 את-סיער, שאי קומייח.

 בו' ית-עיףושרייקי
 ט9יי5י:" לדול4י-?גוי
 טלהים ויפקחיט.

 יים, באר ושואאת-עיניה,
 טים, את-ההמת ייטיאוטלף
 את-ס*צר:ומהיק

 את-הצר, אלהים ויוני5.
 5טך4י, ויצרבו*4ךל
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מילון

 יעמים עור, שק טים:מטת
 מים.בו

 מאסה.ותטע:

 מיל.יקד:
 מרחוק.סךמק:
 של במרסק קשת:פמטהוי
 מקשת. חץירית
 ימות. כשהילד ~לד:במית
 וטבף: קילה יתותשא
 סקול.94סה

 מפחדי. 8ל תיראי:אל

~WNa
 כא, )גי' וישלחה ואת-הילד, על-שכמה שם אל-הגר, ויתן מ"ט וחמתע"ח-לקם במקים ים: הוא

 בי. NSU1?הוא
 יקורי. מרימייאי:

 את יסח עי?יה: אתהפקה
עי9יס.

 מים לו 9ץ9הוהשק:
לשתית.
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 התורהפסוקי כאפרק

 קית: רשהךיסי בקשת. חצים ירה ציד, יחורןסוה
 *ארן, במך*ר ו*יבפא. יארן במדיר ישב ישמעאלכא.

 טרדים טישו אשה צמוותקה-לל מצרים. מארץ אשה לי לקסהואמי

 לאבלמלץ "ברהם 4ין הבריתכד-לד:
 עילום. יידויו לזה זה וניקער הבטיחו קרית: סרתו נטייסלד"קוסם
 ה'. 4שם ים ושדא '4קי' צאו לט4יטלי סטן"דרסם צעדיי מיכו שגזלו המים באר על עליו כעס אברהם אבימלך. ית הנכיס"קרסם

 ססיא, 4עת ועסיכב. הסם, בצמיםכב.
 אבימלףויאמר צבאי שר וסילל אבימלךאמרו

 יאפל: אל-אביהם שר-צבאיופילללאברהם:
 ששה: טיר-סטה בלל עמף"אלהים עושה. שאתה מה בכל אתץ"ה'
 י?99?י. וללילי ליענש-אופקר ולעני. לי תשקרילא ס*ה' *אלסים יי תקיעה ושסהכג. 4ה', לי ןהשבע בראכג.

 עטרי מציה עטף ושיתי אשרפהיד לץ, שעשיתי הטיב המקשה הח"ד,בזכות
 בה:" גרתה אשר1עם-הארץ 4ה שגרת גרר ולארץ לי אתה נםסצ?ה
סעד".
 אשיצ:" "אנכי אברים: ויאמרכד. אשבע". "אסי אמר: אברהםכד.
 את-אבימלף אבההם והיכיתפה. לאבימלך, אמר אברהםכה.

 המים, בארעל-איות ןטטר, התליכך מאד. כועסשהוא
 ט4יי?4: ע4?י נזליסיף ידדי טייטלך יליסץ4דים

 שלי. המים באראת
 אבימלף: ויאמרפו. אמר: אבימלךכו.
 הזה, את-סייר ישה מי ?דעתי"לא הלה, הדקר את עיה מי ?דעתי"ל.א
וגם-אתה לי. אמרת ל.א אסהןנם

  ל.א-הנדי
 לק

 סיום:" *?יי שטוסי ל.א אנכיוגם בפעם זה על שמעתי היום רק א4י,וגם
שראשיה".

 וקור, צאך כברסט וישהבז. ודקר צאן לקח אברהםכז.
 יךית: שגיסתייכרתו ונשבעו, לזה זה ס7טיחוויגיעם לט4יילף'1*18 לטייסלד'ןססו
 בשלים. תמידלחיית
 טברסם וישבכח. כצד הצמיד אברהםכח.
 לסקסן: הצאן פבשתאת-?4ע לידן. צאן כבשותשבע
 אל-אבההם: אבימלף ויאמרכס. "ברהם: את שאל אבימלךכט.
 האלה, פלשת שיע היו"מה האלה, הכבשות שבע הן"סה

 ?4י4ה:" ס48ט5יר ל4ד?" 4טדיסצסדץ
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 יורה ציד, לחור קית:רועה
 בקשת.חצים

 וכין 44בךסכ1 תועי ניוקריב
 אבימלץרועי

 )רייס( מיקים עיי "קרסםריעי טוב. מעשה י:סי.
 אבימלף. יל ריעיועם י -: עע

 סיטר". "לני אוייים: טלריםריעי
 סיטר". "לני איייים: טייטלףוריעי

 טברהם: רועי לסםיזירו על והתלען ?עסה95יח:
 ייעמד מייל שעשו.מעיה

 הבאר, ידעל ' . ..
 היא", ילו לקךאתו, יעלוןסטים
 המיםןעלו

 ה( נ"ד )בר"ר ט4ךסם.יל קמך?.עדי: ורועיי צאכולקראת
 היים רק ס*5ם:4?8י
 בפעם זה( על)ימע?י
סראשעה.

 וכבשים. עזיםצאן:
 יגיעם ירית:?רת4

 ונשבעו לזה זהמלטיחו
 בשלום. תמידלהיית
 הצמיד.ן*4ב:
 לכלהלו4?-סו:

:nt?$?לכלה 
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 החררהפסוקך , ,. ,,, כאפרק

 " ,','י ן4.'זייייי'ל לטייטלף: אמר אברהםל.

 סייי' * ?יש" טת-שבע "ין ,ן,,, מ!די' תקח שקישרת ?יע"טת
 ראת": את-שבאר פ?.,חפרפי, סזאת". הבאר יתייסרתי ?שוהי ntruft-יי, *אגול,, לעדות, לי ?איי ?סך9די
 ההוא לטקום קרא צל-שן לא. ,,, ההוא ליקום קךאו זה בגלללא.
 ,p$~j' באר" שכע,ואר
 שגיסם: שפעו שם פי "" שניהם. נשבעו owכי
 גרית, ו*כהתו לב: י,'" לזה זה הבטיחו סםלב.

 שיען פיאר .' בשלים. תמידלחיית
 שר-צבא%, ופילל אבימלףe?1~ קמי ?לו N1aO שר יסילליטביטלי

 שכע, תיאר אשל א לג: ,ל, שכע, בבאר אשל נטע אברהםלג. פלשפיפי אל-ארך "י4%" פלשתים. ארץ אלושבו
 ע%?פ: אל יהוה בשםו*קרא_שפ, ה', בשם שםוקרא
 לעילם. העולם אלשהוא
 !מים פלשתים *ירך א*רממ וייהלד.;, פלשתים בארץ גר אברהםלד.
רבן,, רבים.!מים
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 שבע, בבאר טיל וטעטברסם
 לה' להודות רשיםללטך

 את פרשוחכמים
 טרנס. := טילסטלה
 סטע, בלכד 4סד עד שלאללמדנו,
 תטע; ילנזעריס ייאלא
 כרית ממפי להביא ייוכלכדי

לאורסים
בסעדה.
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 כבפרק

 יצחק את לקחת מאברהם, מוקש ה'א-ב:
 סמור?הלטרץ

 המירסה, לארץ יצחק את לקחת מאברהם, מיקשה'
 לאברהם.ייראה ססיים' "סד על עילה, לקרכן ים אותיולהקריב

 סש?ה, סיירים טסר ך?סיא. שקרה, מה סל אסריא.
 טפ-48רסם. ניהוהטלסים אברהם את נקהה'

 "שברקבי." אליו:ויאיר "אברהם". לו:וטטר
 "סנף:"ךיאטר: "סעי". טטר:ו"4רסם

 ויאמר:ב. לאברים: אמר ה'ב.
 יהב?, טיש אפ-?סידף יפ-בנף,"קח-?א טסיי איר היחיד בנץ טת סא"קח
את-יצמק, ?צחק,את
 ספוגה אל-ישךולף-יף סמיר?ה, ארץ טל לףולך

 לעלה awiרמליהו לקרען שם איתוותקריב
 8?יף:" אטר טשר ספרים טסדעל לץ". שאמר ההרים אחדעל

 המוריה להר הדרץג-ח:
 הסמיר, את הכין מקדם, בפקר קםאברהם
 לקרבן. העצים ואת בנו יצחק ואת נעריו שני אתלקח
 ה'. לו שאמר למקום, הלכוסם

 14קר, אקי"ם ך*שפםג. מקקם, בבקר קם אבריםג.
 אפ-חמר%ויוזמם עליו. לרלב החמור טתןססיו
 בני. ירסקואת בס. יצחקוטת אפי ?יריו ית-נצניויקיז אתי שלי היערים שני את לקחהוא

 לוה. צקיון*קע לקרען, עצים שבראברהם
 יל-כוקום, ו*לףועקם המקים, אל והלךוקם
 סטלאים: ל%אשר-יסר ה'. לי טטרטפר
 השלישי, *יוםד. השלישי, כיוםד.

 יפ-1י?יו' 48ויםויקא עיסיו, את אברהםסרים
 נגררת: טת-הוקזנומרא מרחיק. סשקום אתוראה

 אל-?יריו: אקרסם ליאירה. סעריו: אל אמר אקרסםה.
 עם-לסמור. 8השבו-לקם החמיר. עם פה לסג("שבו
 וסומרוטיי ייסק' ואנער,וטלי
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 . - א4י. העהה44י: המוריה"? "הר ההר ניוראמדוע
 י . - - ' ' :'

 מוריה, השם את קרשוסכונינו
 מלים: שתי יל צרוף יהואואמרו,
 יה.מירי

ופרושי:  שלי. המורה הואי לקרין.לעילה:
 .סלה סקרסו

 לצאתעתיד
 הציים. לסל ה'דיר
 יעתיד י94ה הזה ססרעל
 המקדש.בית

 כיקר קם יבצר:יי-?עם
מקים.
 את סכין ותמיר(:ומהשש
 עליי. לרטבססמור

 את הרים עי4יו: אתוללא
עי9יו.
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 התורהפסוקי כבפרק

 ליי"א(?ה' עי-8היג?9ה וסימסוהי ים, עדנלד
 שייים:יישויה אלילם".ועשוב

 anuN ך*וחי. לקח 8ברהםו.
 ינו. על-ייסקוישם 4ני. ייסק עלוים סעלה'שת-עשי סעולה, לקרין יעציםאת

טת-קאש אשלסבעיר בידיו*יז סץרושים סץ4רים טת בידי לקחאברהם
 הטט9?ת'וטת החץה, היכיןוטת

 יחיו: שניהםך*?כו יחץיו. הלכוושניהם
 אביו, אל-מברקם יצדק וזאירז. טביו: אברהם טל טמר ?יסק'.

 "אבי."ובאטר:"אבי".
 בני." "הספי,ויאדר: בני". היני, בני, פה, "טסי יטר:ן48רסם
 והעצים, סאש "הגהויאיר: והעצים, האש "סנה ייסק:טטר
 לעלה:" והוהויגיה לעילה?" לקרען סלהואיפה

 אברהם: ךיאטרח. אטר: ואברהםח.
 ייי." ?עלה' 8?ה לל יראה"אלהים בני". לעולה, השה את לי יבחר"ה'
 יעלו: יגיעכןי'?כו יסד. יכיסםןסלכי

 כ4קךיון עומד אברהנ(ט-יד:
 יצחק, את להקריב עמד כבראברהם
 לרעה ביצחק י4ע של.א לו, ואמר ה', מלאד אליו קראוהגה

 יצחק. במקים אותי והקריב נשבץ, איל ראהאברהם

 אל-סיקוס וסבאוט. המקום, אל 4או ויצחק אברהםט.
 סטי"ים. יטר-ייטיי ה'. לויאמר
 שמזבה, ית 48רסם יםך'14 סטז4ס, טת ים 4סה48רסם
 ית-העצים.ושיד יעצים, אתסדר
 בס, את-יצחקויעיד בני, יצחק טתקשי
 על-n$tse, אתיך?טם המזיח, על אותווים
 לעצים:ממעל לעצים.טעל
 את-ודי, אבההמ וישלחי. ?דו את שלח אברהםי.

 ית-ינו: ייהט סטט?לת' טתויקה ססלה' סיסין טתולקח
 מך-והצבויה, להוה מלאץ אליו ויקראיא. השמים, מן אליו קרא ה' ומלאץיא.

 לברסט." "אברהםויאמר: אברים". "אברהםונעכור:
 "הטי:"ךיאמר: "ה44י". אמר:ואברהם

 ונאסר:יב. אמר: ה' מלאףיב.
 אל-סיער ?דף"8ל-מלילה הגער, אל ילץ העד את תשלח"אל
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 חכמיםאגדותמילון

 שם. עד פה:צד
 ועשוב.ונשובה:

 ססלה. סיסיוס948לת:
 יסד.עסקיו:

 והיקהוו48ה:

 לו. ייסר ל4:'ראה

 ישימה תיקעיםמדוע
 השנה?בראש

 מקןן. עשויולשקר
 חין, יום שהוא השסה,בראש
 בשוחר סססעת בכיתתוקעים

 מקיד.עשוי סיזבח עלמזבח:
טזייע? קרינות.מקריבים

 , ח שי14
עלינו,
 וייסק. סברים של בניהםעל

 אני. מהאיי:
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 התורהפסוקי כבפרק

 יאוטם, יי משיוסי ילים' לי מציהו8ל
 !דעתי, עיט4י יידע' "גי עריייי

 "יה' שיסים*י-לדא ה: עקול שומעי8?ה
 מפגי:" יהידףאת שלץ". היסיד הבך טתטמא ית-%ף' ישיטולא מט4י' טנעץ ולא יי'ר9מ?
 וירא, את-עיניו אברהם וקיאיג. ןךאה עקיו את הרים אברהםיג.
 יורןיו *ייף ושסז אסר אילוהפה 8סר,איל

 סיימ4יים. 4ע9פים נמיןשסרניי
 ?עלהומגיהי 4ני. יקקום עילה' לקך4ך איתיייצלה את-סאיל, ויקה אירסםורף ס8יל' טת ולקח סלל48רסם

~De 
 בלו:
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ן לוןמ

 דבר. שום כלום,מאומה:
או,י( אל יאומה: לו 18מצ8ל
 בנו. במקום בנו:ההת

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



66

 התורהערקי כדפרק

 ורבקה אברלם, עבדלליעזר,
 משם. אשה לקחת לתרן, עבדי את אברהם ילחלכן מחרן. משפחתי, מבנות תהזה ינסק יטשת משיבי סוהל"4רסכ% כנען מבלת נערה לאשה לי יקח בנו שיציק רצה ול.א לאד, זקךטלרים נסרים ללטם לעבד טת טולס אבריםא-ט:

 בומים, בא זקן, ואבריםא.
 בלל. אברהם את ברךןה'
 אמר אברהםב.

 בביתו, העבדיםליאש
 לו: אשר בכלולמישל
 שלי היד תחת 3דף טת נא"שים

 בה' לי ומשבעג.

 לילי אשה תקחילא הארץ, ואלקי סשמיםסלקי
 "תה 4ר טליטיר הכנענימבמת

 ליצחק." לבני, אשהןמקח לסרך' תלך, מולדתי ואל ארצי אל כיד.

 העיד: לי אמרה.
 האשה תרצה ל.א"אולי
 הז:אתן הארץ אל אחריללכת
 מים?" 43אסקיר הטרץ טל בנף את אשיבסטם
 אברסם: אליו טמרה

 )לסרן( לשם! בני את תחזיר ילא"הזהר,
 סשמים, אלהי היז.

 ןטמר: לי' ןן?יע טפי,יזכר מילדתי ומירץ אבי מבית אומי?לקח
 הלאת", סארץ טת טמן"ל44יף
 לפניף מלילכי את ישלחהוא
 מקם. לבני אשהןתקח

 אסריף, ללכת יאשה תרצה ל% ואםח.
 לי, יייןעץ ס?בועה מן שישייס3ה
 לים." תסזיר (מל בלי טתרק

 בזמים בא זקן, ואבוסםא.
 בלל. את-אברהם ברףךה'
 אבונכם ויאמרב.

 עיתי, ?קויל-ע4יו'
 בכל-אשר-לי:סמשל

 ירכי. ההת ידף'ק4ם-נא
 ייהוה, ואיביעףג.

 הארך, ואלהי הטריפטלהי
 לבני אשה א-ת*ז יטש5
 הפמנימבלת
 בקרבי. יושב קנייץלך
 סיף  ו4ל-מיללתי 4ל-8ך"י ייד.

ללועזי
 ליקלק." לבני, ץ4יד

 סעבד: אליו ויאמרה.
 הלאת? יל-סארץ טסייליית האשה ל.א-שאבה"אולי
swinnסארץ, אל את-פיף ישיב 

 משסג, אארטשי
 שמהן בני ית *ן-ישיב ל4,'יינטר אברכנו: אליו ויאמר1.
 לאמי: לק ייקע וטשי יי ייי יץוט מילחתי ומארץ אבי מיית לחסיישיר הסמים, אללי ה'ז.

 ית ימן"?זרזיף
 סלאת'י, השוי

 לפניף מליכל ישלחהוא
 פקם. לילי פשה?לקסם

 טמךיף ללכת האיה לאבה לא ואםת
 - לאת טשבעתיהסיס
 יסה." תשב ל.א בני 4תרק
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 חכמיחאגדותמילון

 ?מים חי זקן, *ןמים:*א
רבים.

 אברהם תפלתושזכות ראש *יפו: ?קךצייו
שסדים.

 ה'שלרי
 -י ירכי: פהפ ידף נאעדם
 ל,?ליץןרa3aa~n לי.היכע
 לאליעזר: אברהםאמר סלק שיי' סערך?יי:
 השמים אל.קי"ה' הירך. טעלערסל

 מלאכי יסלחהוא
 לפניך."

 בתוכי.בקרבו:
 חכמינו:אמרו אתי גר ia~a:ירטב

 את קןלה'
 אברהם,תפלת

 מלאכים: שני לאליעזריזמך תריה. לא %איה:ל.א
 לביתי,"סד

 רבקה אתשני,להיציא ץלי סתם S)WN?:ססשב
 ומ18לךמה. אביהמייתלססזיר'

 אותי. לקח?2סף:
 תרצה. ל.א %אבה:ל.א

 תהןה מיבוץתי:ויקיט
 סשבועה מךסייי
 יי,שנייעץ

 כלום. לי חיב תהןהל-א
 מסז3ר. ל-א ששיב:לא
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 התורהפסוקי כדפרק

 ?דו את ס8בד ויורםט. ?דו טת שם העידט.
 אלציו, אברסם ידף8מת אדוייו, אברים של ירכימסת
 סלה. סייר על לוויטובע ס"ה. סל4ר על ליהיקע

 הבאר ליד פגישהי-כח
 סיטר. ליד ועצר שלו, הגמלים עשרת עם נהרים לטום 4אטליעזר
 וננערה. את שיכיר כדי סימן, לעצמי ועשה לה', סץ8ללטליעזר
 ליצחק אשה תהזה היא לשתית, ולגמלים לערד שתתן סנערהסייטן:
 לשתית. ולגמליו לי יתנהרבקה
 היא? מי 4ת איתה, ךי"ל ימידים' ויני זסב עזם לה יסךטליעזר
 לגיסם. איתי והזמינה ןקחיר, בתואל בת שהיא אמרה,רבקה

 גמלים ציף2 ש4ד ויקהי. סמלים "ירה לשח סעידי.
 אאיומלטלי טדיסיומ4מלי
 *?דג טריו טיב ?9לו'לף' טיב' סל וידיוילד
 נהרים, ארם יל וילףויענג אברהם. לייססך
 יהיר. עיראל כהרים ארם אל ועלץ קםהוא
 סחיר. עירטל
 לעיר, מחוץ הגמלים ו'ברףיא. הגמלים טת הושיב העידיא.

 המים, באראל הטים באר ליד לעיר,מחוץ
 ערב,לעת ערב,לפנות
 השאצת. צאתלעת הבאר. אל יוצאות יסששבותלזמן
 ויאמר:יב. התסלל: אליעזריב.
 אבההםן אאי אלהי'ה' אברהם! אדוכי אל.קי"ה'
 סיום ליני נאחקיה טיב מקרה היים לי שיקרהאשה
 אברהם. אלני, עם וזקידftwas מקרסם. לקדורי, חסדששה
 סיים עיד על נצב טצכי האהיג. המעין, ליד עימד אסי הנהיג.

 יים. ליאש לצאת העיר אנשיובצת מים. לשאב לצאות העירובנות
 טליי: אצו אשר הנשנה והיהיד. לה: שאומר הנערה ואםיד.
 ךיייה5" יעף *א'?יי ךץ?סה'" כדד סא"סטי
 - אשקה" גמליף ונם שתהוימרה: אשקה," גמליץ את ךגם "שתה,מגיד:
 הכהתאתה הסיין, זה"יהלה
 ליצחק,לעביף עבדץ. ליצחק, שבחרת הנערהיז:את
 אדע,ויה טדע,ךסד

 טלית" עם סיד עשיהיי "הרסם." טדרסי עם סעדיעשיר
 לך4ה פלה טרם הוא וקהיסו. לדקר, גמר לא עוד אליעזרטי.
 יצאת רבקהוהגה לבתואל, שסלדה רבקה, באהךסנה
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,.- מילון--

-- - .;.

) , _. , ע*ר.'.טוב:

 טת הושיב סיטי?9:וייפץ
 ). באר וד ט**על יאריל הברלים. עלסומלים

לו,סמים.
-- 

 יח( נד,)גר' . . . כדה ותרד ותמהר אדני, שתהוהאמר

 שיקסה צשה ?9יי:סקף:
 טייק" ) מקוחלי

 כזובה.הקוד.
 ,),, עימד. .יש
 . המען סטים:עין

 יסרמ.הסהר:
 לי ההןה עיא אדע:ויה

לסיטן.
ע,י לפני לדבר: פלהטרם

 -ן ז.
.. ....: , 

 לדבר.טגכור
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 8לרס8'4טי אברהנ(. של אחיושהיה 4*י '4שת ט?*ה 9ו ייתיאין?דה '' וסחירי טוסה 4ריסוה
 שייה. עיו9?ה יעה והכד ?ציה,רבקה
 );;; שכסה.על

 יאי: סרטה י9ה ,,,"ץ?יוסוצרה ,' ויה, ושנצרהטז.
';,, מאד. מרטהטועת
 יען9הופרי סמע?ן, יל ורדהסנצרה
 9?הךיטלא ?לה סעד טתסלטה
חשל. "ת..זעקתה
 ךיאמר: לקראלה, העיד, ך?רך וו: ,'' וטמר: לקראתה, רד טליעזי העקדיז.
 נא'ץ(9מיאי9י ליינית לי"ץסי
 מפרף." טיםיצט מכדף." מיםמעט
 ואאסר: יח., טמרה: רבקהיח.

 , , ,' אאי!""י",,)",,",54ה טדוסי.""ימה,
 ?דה עי 8?ה והרדופמהר שהחזיקה, סכד טת והירידהנטירה
וכשקהו. ייתות. לוהץ9ה
 ואאסר: להשקתי, ותלל ?ט. ,)) אמרה: אותי, להשקית כשגמרהיט.
 אשאב, לימליף ,";,',,,'יגס,,) טי"ב, לגטליף"גם
 פלו,לש%]יי אם 'ע4" לשתית." ?יגמרועד
 והטסנוכ. מסרה רבקהכ.

 ספקת אל 8?הותער השקת, אל הכד טתורוקעה
 ליאב, הבאו אל עיד ,.;ותרך , ו;, לשאב, הבאר אל שובדיה
 גמליו. ליל' ;,)')והדואב'" שלי. ס9מלים לסלויטווה

 לה משסאה והאישכא. ממסה התיעל אברהם, עיד ואליעזר,כא.
 לדצתמהריש, לדעת, חסהויתק,
 לא. אם דרכו, ?היהההצליח ל.א. אם דרכי, את הצליח ה'אם
 ?סב נ?.ם האיש וישגח' זהב, 9זם אליעזרלקח ל* הימליץ 9א*ל,9לו ויהי ab.', לשתית, הגמלים כשגמרוכב.

 ודיס על צמידים14גי ?דיה, על צמידיםושגי משקליפקע שקל חציימשקלי
 יילולם. ?סב"?ייה זסב. אירהשטשקלם

'")',.' ויאיר:)יחג. אמר: אליעזרכג.
 לי: 9א הגידי אפ? מי"בת לי: סא הסידי את? מי"3ת
 מקים אביף ייתהיש מקים אביך ביית ישסטם
 '' ללין?""?15 לישין"?לנו

 'י' ' אייר: ואאמר ) ',',,גטן' אמרה: רבקהכד.
 אלכי, פתואל"פת אני, בתואל"3ת
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 חכמיםאגדותמילון

 תרחי

 לרבקה נס עשהה' '7"'"י '1""%
 טכסה". על וכדה יוצאת רבקה "והנהטו. ' ן' '-

 רזככגלכן.ושכירךרןקה
ומימיה. סלטי. סמעןן, טלסען9ה: רבקה היתה מלכיםבת ןסה. טריה:טוית

frr-r- עלסה.י18ל: מים; לטאבו יצאה לא  ערה
 לל~

 מים,
 השעה, באותהבדיוק

 ע! . ה ע . .ע לשתית. לי תניהגמיאיני:
.:-.. .: . :. 

 טליע!ר? 4ה סוסיךשיף
 חכמינו:אמרו
 יורדות היו הכשיםכל

 סטעןך. מן מיםוממלאית
ורבקה,

 המים, איתהייראה כשגמרה.והסל:

 המרו.פ*:
 קיאמה. עלימיד

 את רוקעה סיה:ושער
 שבתיכן. מה שפכהסעד,
 סלולה, א4ןסילקת:
 סיסמות. שותית?מתויה
 אברהם. עידוהאיט:
 מתיעל. מתסלא,בהצבאה:
 שיסק.תקריש:

 באף. ששמים תכשיט"זם:
 יקל. ציי*9ע:

 שקלים עשרה זהב:צירה
 זהב.של

 לישיר. ללור,לליל:
 אסי.טלכי:

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



72

 כדפרק

 ן4חיר." מלעה של ב4ם הואובתואל
 אמרה: רבקהכה.
 רב סספוא וגם ת9ן גם לכו,ש
 לישין." סקיםןנם
 לתידה, ראשו טת כינף אליעזרכו.

 לה'.ןסיתסכה
 אמר: טליעזרכז.

 8ברהם, אדי4י טלקי ה'"ערוך
 98רסמי טת עזב א לטלר
 טובי, את לין4סן
 3ית טל אותיוהיליך

 לברים." שלסקרי4ים
 איה, לעית ר4ה הנארהכח.

 סטאר. ליד לה ?קרה מה יתוספרה

 ?להיי." ??הו טסך ס?יז14
 אליו: ךלאירכה.
 עמנו ךב במצביא גכו פכך"1נ1
 ללון:" מלים8ם

 סאיט3ו.ך*,קד
ane~il:ל?הוה 

 ויאנק*:3ז.
 אברהם, אדני טיסי ה'"*חוף
 ךאמתו השא עזב ל-אאשר
 א"י.מעם
 ?היה 4ס4י *?דץיעיי
 אדני:" אחיפית
 ?4יפ ך18ד ספררי ךיןץ3ח.
 האלה. *ישרים8יה

 התורהפסוקי

 ל4ן בבית העקדכט-מח:
 לכיתם. איתי ועזריך סיידי לקראת רד י4קה' יל סיחלררי
 כנען מארץ מארצי, איה ליצחק, לבני, שיקח איתו, השביע ושאברהם כנען, מארץ 4איהוא יךקהי ?ל למיסוכה ספר העיד הגמלים. ואת אישיו את אליעזר, את ארחל4ר
 ליצחק. המתאיריה האשה היא שרבקה ?דע, כיצד ספר,סעיד

 ל4ן. ושמי טח לרבקהכט.
 החויה, האיש אל רץל9ן
 המעין.אל
 הצמידים ואת הרזם את ל4ן פשרטהל.

 טחנתו, של סידים?על
 שאמרה: אחותי רבקה ד4ר טתי4י?סע

 האיש," אלי דבר"סץ
 ס"יש טל ל4ר4א

 הגליים ליד עימד ?הואןרטה,
 סמע?ן.ליד
 אמר: ל4ןלא.
 בחוץ? תצמד למה ה', ברוץ"בוא
 פנוי, סקים 41ית לן סכוייטני
 ל4סיים."ויקום
 האסה. בא ולבןלב.

 לבן, התמי אח ולרבקה3ט.
 סיין.יל ההוטה יאיט טל ליןךיןץ
 סצמדים ואת at~e את יןאת ולסיל.
 טאתי' ?דיצל

 לאגל: אאתו רבקה דברי אתוכשמעו
 סאיט," אלי דקר"לה
 סאיט אלוהלא
 סיטלים, צי עמדךספה
 סליהעי
 ויאמר:לא.
 *חוץ. תצמד ?יה יהוה, בתוף"בוא
 סוויפ פדיתיואלכי
 ליילים."ומקום
 סב?סה האיט ויצאלב.
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-מילון -

 שייבית סיסמיתטי:
עליי.

 לבהמית. אכלמיפלס:
 ראטו את כופףויקד:
לתיךה.
 השרנסוה.ו4וץ8יזו:

 סטיב סיע" ואטמי:סטיי
 הביא איתי, היליךימיי: שיי.לאמתי
איתי.

, ,,) ן,,,.,,1"

 , ,ן ,,,, ,ן

 ) ג,,,, ,,],48'4,,8י,

 רלה. כאקרפראות:

 יד. על סיילים:צל
 ונטעין. יד על סייד:צל

.,..,

 מקום ייית סכרתייייסי:
 ריק.פנוי,
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 כדפרק

 הגמלים, טתשחרר
 אסל. לסםהסו
 שאתו ולטישים לטליעזר סטךל4ר
 סך?לים. את לרחץטים
 אסל, ימו אליעזר לפנילג.

 טמר:והוא
 שטדכר." עד אסל,"ל.א
 "עכר." (מקןר:ל4ך
 אמר: אליעזרלד.
 אסי. אברהם"ע4ד
 וה'לה.
 לי:סטן
 ךזסב וסעף ובקרצאן

 וחמורים. וגמלים ושפחיתוץ4דים
 אדיסי, אברים אשת ושרה,לו.

 ל"ברהם 4ך?לדה
 שסז?קסה,לטפר

 לו. vj~vj מה 9ל את לבש נתןואברהם
 ואמר: אותי, היייע אללי ואברהםלז.
 מבנות בני ליצחק אשה תקח"אל

ססכעסים
 אתם. גרמאני
 אבי, 4ית יל רק לדלח.
 משפחתי,אל

 לבני". אשהלקסת
 אדיני: לאברהם ואמרתילט.

 "הרי?" ס"שה תלד ל.א"אולי
 אלי: אמר ואברהםמ.
 בדרכץ, להצליח לץויעזר טלי המלאך את אתץיילח איתי שעכדתי"ה'

 לבני אשהותקח
 אבי. ומביתממטפחתי

 מהשבועה יטור תהסה וכךמא.
 לי:שסשבעץ

 טלי המטפחה אל תביאאם
 איה, לץ יתנו לארסס

 הגמליםויפתה
 לעטייה ומספוא ת4ןויין
 "חי. אשר להיייםוריין ךגליו לרהךוטים
 י-ונאמר: ?טרי , ?שיל, ו3וש5 ,,4
 ?4רי." ד*ך8י אם עד איל"ל-א

 "דבר."ויאנו:
 ויאשר:,יד.
NaF'ינסיי "4וץ(ם 
 ו?%ל. - מאד טד4י את ברף וה'לה.
 וזסב וישף ובקרצאן ליוישך

 וחללים. וגילים ' וייחת,וצ*ד'5
 לאיני 4ן יד4י1 גשת ילהי וילדלו.
 זקיקה"מר'

 לג טשר 9ל ית לי,ולטן
 יאמר: טל4' ו'יגעיילז.
 הכנע4', מבצת לבני אשה חקהל"א
 יקרצו. ישב ינייטשר

 חלף יבי *ית אל ל.א אםלח.

 טש*ההיואי
 לבני. אשהולקהת
 "הך'? סאשה טלף לאאיי ת- י -י אאי: אלואמרלט.
 אלי: ויאזורמ.
 "סף ט?יכו'ייח לפניו התהלכתי אשרה'

 דרוזיוהילית
ולעוזי

nei% לבני 
 אבי. ומביתמפהצפהטעי

 טילוני: תיקה אזמא.
 תבואכי

 משפחך,אי
 לף יתנו לאואם

 התורהפסוקי
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מילון

 את התיר יגורז,וזסיטז:
שרצועות.

 נתנו. שמו,ויושם:

 התעשר. גדל,ויגזל:

 יז טייסי: פיקהיז
 משבועתי. יטורתה~ה
 יבוא. יאיר פלא:3י
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 כדפרק

 לי". שנשבעת מהשבועה סטור תהיהאז
 ואמרתי: המעין, אל סיים וסאתימב.
 "ערסם. סדתי אלקי"ה'
 4ה' הילךיטני דרכי את להצליח רוצה אתה"ם
 המעין ליד עוטד אסי הנהמג.
 ליאב, שייצאת הנערהואם
 לה: אימרכטאני

 עיטיה אותיסשקי
 שלך, הכד מן מיםמעט
-. לי: תגידמד.

 ותה ארהגם
 מים, טטטב ל?מליץןנם
 האשה שהיאסימן
 אדיגי". 4ן ליצחק, 4סרשה'
 עצמי, טל לדקר גמרתי ל-א עידמה.
 יצאה רבקהןסנה
 . ותסה. עלךכדה

 מים. ושאיה המעין, טל !רדהרבקה
 ממסה:ובקטתי
 אותי". סא"סשקי

 הכד, את והירידה מהרה רבקהמו.
ואמרה:
 אשקה". גמליץ את ןנם"שסה

 מים. הסקתה הגמלים את ונםיתיתי'
 ןטסרתי: אותה, שאלתימז.
 את?" מי"כת
 אמרה:והיא
 מלעה". וכת סחור בן בתואל"כת
 שלה האף על העזם טתןשיתי
 שלה. הץדים על הצמידיםואת
 לה' והשתחויתיוהודיתימח.

:.. . ..-:-:.: . 
- 

 סיכולה, סטסתית' כ?ןך איתייהוליך "4רסם' אדרי אל.קי ה' טתוכרסתי
 אברים אדוני של אחיו ית אתלקסת
 - יוסק. לבכילסשה
 ?טית תעד עישינו אקם אם "ועתה,מט.

 התורהפסוקי

 סיריי ?קייופיי
 ךא"נר: שייך, אל סיים ושלאמב.
 י41רסנ4. ונייע שישי?הלה
 ייי' כשייח נא ץ4ףאם
 י?'ס; היף ילי'טשר
 סיים צין צל 4שב שפי הפהמג.
 ליאב הישאת סצלטהוסנה

 "ליס:לי4קיוקי3
 43נ8שיקינ3

 כפיף. סיםישמי
 אל': ואמרהמד.
 יסה אטהנם
 ינשיב; לגמליףל2ם
 טללי". לין ?הנה n?bhשקור י .י האשההיא
 לצי טל לך*ר אניה טרם אנימה.
 יצאת רבקהךספה
 יייה, ציךנ?ה
 ך8הץ(4ב. ס8??הייפרד
 אליס:ואקר
 ?א"."סיקי4'

 ושליס *לה והורד ותמדדמו.
 השעתה. הגמלים לנםוציי, אשקה". גמליף וגם"יסה, י-ךאאטר:

 ואיר: אתה, ואשאלמז.
 א%'. מי'ימת

 מלקה" לי ?לדה אשר ?הלר *ן פתואל"*ת י-ךאאמר:
oiew1אדה צל 8*?ם 

 ?דיי. צללסשטידים
 ליהרה ואשהצעה וטידמח.
 טוכסם שיתי יי"י, הי יפוטייס
 שית ידדה סיסיישיי
 לייי: שדפי טסי 4ת שתלוסת
 ךטטת הסד לקים ?טעם אם יציהמט.
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-מילון -

 אתה אם נא: יטףאם
רוצה.

 1ע*
 לאטי את כופפתיואקד:
לתודה.
 אותי. והוליך הובילס4מ4י:

 אם עישעם: קסםאם
 לצשות. רויים"טס
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 כדפרק

- להקעתי,ומסכימים
 ליצחק, לאקה רבקה אתלמת
 לי,סוידו
 לשמואל." 4פ1 לומיךוי94סה לי סוידו ל1,וסם

 התורהפסוקי
,,(, , ,,,,,, ;, 

,,(, 
 "%,,%ננץ,,,

, 
,,, 

 , ) ,, ;, ,י.י)1*1,,,), ל',מ'ח
 ,",'',ן לחיסויא'

.
 ששאי." על אי ?*Pךי9*1%*ל' .

 לוצלק רבקה את ליקח טליע1רנ-ס:
 לץצסק1,יל,',)' לאשה רבקה את לתת מיסימיכז יבתו"ללסו

 ולמשיתתה. לרבקה, נם מתנות וחלק מתנית, לרבקה עתןולליעזר
 רבקה את לקח העיד רבקה. את כרסהסישססה

 אברהם. ל3יי3 וחזר שלה, היעריתואת

 ךץ9רו: ענו ובתואל ליןנ.
 הדיר. ?שא"מה'
 ל"א. אי כן לץ להעיד נוכלךל'א

 לסקיץ רסקה הגהנא.
 ךלך, איתהקח

 טדעיץ ל4ן אשהותהיה
 ה'," שדירכמי

 דבריהם, את "סרסם עיד ימע כישרנב.
 לה'.משתסוה

 היציא יעבדנג.
 ובגדים זסב וכלי כסףכלי
 לרבקה.וסתן

 ולאיה. ליחידו יתןוממתקים
 וישנו. ושתואכלו שאתי והאישים הואנד.
 לבקר קמוסם

 טמר:וסעף

 לטדי3י." איתי"שלהי
נה.

 אחיי
 אמרו: ךאיה

 אתנו תשב"מערה
 סדינים, ררה אישסה
 סלך.'י וךושסר

 , וי"קהי:), ה,ייפי"י ו,ן4,ג,
 ,);'81%%,)6?*ה

, . ,( , 
 טוב. או רע ט?יף ?4ף נודלל.א
 לפויף רבקה הפהנא.
 ולד.קח

 . , ,,,),,),,,,),,,),ל),, טדפ ?4יומסמאיה
 . ) ,,),,", פטשמ4%ה,,,?הלה*",

 טת ,קירסם ?4ד יטע *,1,%רנבו41
דיריהם

 ע ..1

 לה'. טרשהולשטוי
 רבד ך'ו*אנג.

 ובגדים) זסבפלו),כסף,,יכיי

יירשי
 ,,, ,,),,,, , ,, ,) )יי,

 יל"ייל לטחיהאי9%י
 אשר רסאמ4ים הוא וירופו ויאכלונדל
 וגלינו,עמ4,

 אקרך*קומו
וישמש,-
 ?"")"1ופוי

 ,, );ן ואיה: יהיסנהן.,וץ.אמר
 "טנו הנאקה ,יקשב

.. 

 גשור או?מיי%
 )*גי.'יטמר
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 או רע אטף יבר נוסלל-א
 כן לץ להגיד נוכל לאטוב:

 ל.א.אי

 מתשת.מגדשת:

 ללקת. לי סרשושהחווי:

 שסה.ימים:
 סדשים. צירהושור:
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 התורהפסוקי כדפרק

 אלהב: ויאמרנו. סע4ד: אטרנו.
 אפי יאהדו"אל איתי, תעכבו"8ל
 ורפי. הצליחויהוה דרכי. את הצליחה'

שמהייי אותישלחו
 לאיף."ואלקה לאדויי."ךאלך
 ךיאמרו:נז. ךאמי: לקן אמרוגז.

 לשורה"נקרא לנצרה"נקרא
 *יס." יתלהשלה ליס." יתהשיל
 לרבקה ויקראונח. לרבקה קראונח.

 אליס:ךיאמרו לה:ואמרו
 סלה?" ס8יגצ עם'מסקיי הזהו" יאיט עם"מלסי
 "אלף."ךאאמר: "אלך."אמרה:

 וזנצלחונט. פלחו הםנט.
 אאים רבקהאפ אחיתם רבקהאת
 48קיהואת שלה הטי4קתואת
 ששייו. ואת 48ה(ם, עבדואת אסייו. ואת 8ברהם עידואת
 לה: ךיאמרו רבקה, אפ ךיברכוס. לה: ךימרו רבקה, את ברכו הםס.

"שחסנו, ר))הי לקלסי מיי 8ץ"שחומני,
 ~nss למיסי היי88 רבים, אלפים ייאיממד
 שלשיו." שט4 את זרעףויירש ארכיהם." על יתגברוךסם
 ל4צרסיס רבקה ופקםסא. קמו ונערימיס רבקהסא.
 - כסמלים עלופר*בנה הגמלים עלורכבו
 סאיט, אחריומל49ה ס8יש. מסריומלכי
 ך*לף. רבקה, את ח4דו'וה ךסלך. רבקה, את לקחהעיד
 יאי לסי באר מביא *א ויצלקסב. לאי לחי מבאר חזר יציקסב.
 סחב. פארך יישבוהוא סחב. בארדתשב
 % לפנופ ~n?y לעינן ?יסק ך*צאשג. ערב, לפתת לשדה זיא יצחקסג.
 וגרא עי4יוו*?א עי4יו, אתסרים
 פאים. יטייםוהנה באים. ?טליםוריה
 עי4יס את רבקה וקיאסד. עי4יה, את סריסה רבקהסד.

 ירסק, אתופרא יעסק, אתראתה
 סליל. טעלופפל מהגמל. במהירותךזרדה
 סעיד: אל ולאמרסה. לעקד: טמרה רבקהסה.
 שלזה ס8יש"סי סזה' ס8יש"מי

 יראתנו?" MWSספיד לקראתנו?" כשדהכהולך
 סעיד:ךיאטר טמר:סץ)ד
 אליי."'"וא,. יצחק." אדמי,"הוא
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 חכמיםאגדותמילון

 אל איפי: פאתנו8ל
 אותי.תעכבו

 שסיסיקה ס"שהט'4קיו:
 )היא איתה וגדלהאיעה
דבירה(.

 -, רבים. טיסים רייה:8?ס'

 ערי טת עי?י'ו: עקדטפ
אויביו.

 את וחכר, סזיר תקן, יצחקכזע.
 מנחהתפלת

 ערב," יינות כשדה לע"ח יצחק"ויצא להתפלל. או לשיללעי":
 חכמינו, למדוסלאן
 מנחה. תפלתיהתפלל סיאשיר סוהשיציק
 מאברהם, למדוהוא

 שסרית. -פלתשסץ9יל

 מרחוק. סיריהסלטה:
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 הקורהפסוקיל ' ,, כדפרק

 סשעיף נמשה ' ",," סשעיף טת לוהרקקה
 וימעט, 'ל,, פניי. אתוכסזה

 לשה. טיר סלעיים,. שעשה. סלעיים 9לית 9י "ת ?ייסא, סעיד וי81ר סו. ,, ליציק סער העידסו.

 ירסק ויבאס סז.י4, רבקה את הביא יצעקסז.
 אמי, שדה ואאוהל;'1 קמי. ירה טל סאהלאל
 ?"?ה לי וממי רבקה 'ית ~עקה5 לאיה רבקה את לי לקחהוא
 "מו. "סרי יעסק וקמם,ן'י,ל אמי. מות על רססה NYVייסק ךן9ס9ס,,םי,,, איזה.וטסב
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 חכמיםאגדותמילון

 ירה כמו יעלהרבקה
 כחיים, שרה שהיתה הלמיםיל אמי". שרה האהלה יצחק "ויביאהסז.
 שוסך סיכיסה אנךלוה
 טלה האהל פתחעל

 לרויה ית4חית סי4ךסדלתית
לאירסים'

 באהל. אשר בכל ברכהוהיתה נימה. מלאויקסם:
 ירהיסוסה
n~D@טלה. סל 
 "מן, ימצשי עייהירבקה ייסק' שריהוזיוך
 לטשה. אי"הלקח
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