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בראשית פרק כה פסוק ט

יִ ָמעֵ אל ָ נָיו אֶ ל ְמעָ ַרת הַ ַכְ ֵ לָה אֶ ל ְ ֵדה עֶ פְ רֹ ֶ  צֹחַ ר הַ ִח ִ!י אֲ ֶר עַ ל ְ נֵי מַ ְמ ֵרא:
יִצחָ ק וְ ְ
וַ  ְִק ְר אֹת ֹו ְ
רש"י

יצחק וישמעאל  $מכא שעשה ישמעאל תשובה והולי' את יצחק לפניו ,והיא שיבה טובה שנאמר
באברה*:
בראשית פרק כב

רש"י

)א( אחר הדברי האלה  $יש מרבותינו אומרי*
1הי* נ ִָ2ה אֶ ת
יְהי -חַ ר הַ ְ.בָ ִרי* הָ ֵאֶ/ה וְ הָ אֱ ִ
)א( וַ ִ
אחר דבריו של שט ,שהיה מקטרג ואומר מכל
ב ָרהָ * וַ ֹאמֶ ר ִה ֵ3נִי:ֹאמר אֵ לָיו ְ
בְ ָרהָ * ַו ֶסעודה שעשה אברה* לא הקריב לפני' פר אחד
יְח ְיד 4אֲ ֶר 5הַ בְ ָ!
)ב( וַ ֹאמֶ ר ַקח נָא אֶ ת ִ נְֶ 4את ִ
או איל אחד ,אמר לו כלו* עשה אלא בשביל בנו,
אֶ ת י ְִצחָ ק וְ לֶ 6לְ 4אֶ ל ֶא ֶר 7הַ  ִֹרָה וְ הַ ֲעלֵה ָ*
אילו הייתי אומר לו זבח אותו לפני לא היה
לְ ֹעלָה עַ ל -חַ ד הֶ הָ ִרי* אֲ ֶר אֹמַ ר ֵאלֶי:4
מעכב .ויש אומרי* אחר דבריו של ישמעאל שהיה
מתפאר על יצחק שמל ב שלש עשרה שנה ולא מיחה ,אמר לו יצחק באבר אחד אתה מיראני ,אילו
אמר לי הקב"ה זבח עצמ' לפני לא הייתי מעכב :הנני  $כ' היא עניית* של חסידי* ,לשו ענוה הוא
ולשו זימו) :ב( קח נא  $אי נא אלא לשו בקשה ,אמר לו בבקשה ממ' עמוד לי בזה הנסיו ,שלא
יאמרו הראשונות לא היה בה ממש :את בנ  $אמר לו שני בני* יש לי ,אמר לו את יחיד' ,אמר לו זה
יחיד לאמו וזה יחיד לאמו ,אמר לו אשר אהבת ,אמר לו שניה* אני אוהב ,אמר לו את יצחק .ולמה לא
גילה לו מתחלה ,שלא לערבבו פתאו* ,ותזוח דעתו עליו ותטר= ,וכדי לחבב עליו את המצוה ולית לו
שכר על כל דבור ודבור :אר המוריה  $ירושלי* ,וכ בדברי הימי* )ב' ג א( לבנות את בית ה'
בירושלי* בהר המוריה .ורבותינו פירשו על ש* שמש* הוראה יוצאה לישראל .ואונקלוס תרגמו על
ש* עבודת הקטורת שיש בו מור נרד ושאר בשמי* :והעלהו  $לא אמר לו שחטהו ,לפי שלא היה חפ7
הקב"ה לשחטו אלא שיעלהו להר לעשותו עולה ,ומשהעלהו אמר לו הורידהו :אחד ההרי  $הקב"ה
מתהא הצדיקי* ואחר כ' מגלה לה* ,וכל זה כדי להרבות שכר ,וכ )לעיל יב א( אל האר 7אשר
ארא' ,וכ ביונה )ג ב( וקרא אליה את הקריאה:
בראשית פרק טז

מָ ? הָ גָר) :ב( וַ !ֹאמֶ ר ָ ַרי ֶאל -בְ ָר* ִהֵ3ה נָא
)א( וְ ָ ַרי ֵא ֶת -בְ ָר* 1א יָלְ ָדה ל ֹו וְ לָ? ִפְ חָ ה ִמ ְצ ִרית ְ
וַ! ַ@ח ָ ַרי אֵ ֶת
ב ָר* לְ קוֹל ָ ָרי) :ג( ִעֲצָ ַרנִי ְיקֹוָק ִמֶֶ /דת ֹא נָא ֶאל ִפְ חָ ִתי אלַי ִאָ נֶה ִמֶ ָ3ה ַו ְִמַ ע ְ
י? ל ֹו
ב ָר* ִא ָבְ ָר* אֶ ת הָ גָר הַ ִ ְצ ִרית ִפְ חָ תָ ? ִמ ֵ@ 7עֶ ֶר ָנִי* לְ ֶבֶ ת -בְ ָר* ְ אֶ ֶר ְA 7נָעַ  וַ ִ! ֵ! אֹתָ ? לְ ְב ָר* חֲ מָ ִסיֹאמר ָ ַרי אֶ ל ְ
וַ! ַקל ִ ְCב ְר ָ!? ְ עֵ ינֶיהָ ) :ה( ַו! ֶ
לְ ִא ָBה) :ד( וַ ָבֹא ֶאל הָ גָר וַ ַ!הַ ר ַו ֵ! ֶרא  ִAי הָ ָרתָ ה ֵ
ֹאמר -בְ ָר*
יק 4וַ ֵ! ֶרא  ִAי הָ ָר ָתה וָאֵ ַקל ְעֵ ינֶיהָ ִי ְֹט ְיקֹוָ ק ֵ ינִי בֵ ינֶי) :4ו( וַ  ֶ
עָ לֶי5 4נֹכִ י נָתַ ִ!י ִפְ חָ ִתי ְ חֵ ֶ
אֶ ל ָ ַרי ִהֵ3ה ִפְ חָ תֵ  ְ 6י ֵָד 6ע ֲִי לָ? הַ Dוֹב ְעֵ ינָיִ 6וַ ְ!עַ ֶ3הָ ָ ַרי וַ ִ!בְ ַרח ִמָ נֶיהָ ) :ז( וַ  ְִמצָ אָ ? ַמלְ אַ ְ 6יקֹוָק עַ ל
ֹאמר הָ גָר ִפְ חַ ת ָ ַרי אֵ י ִמ ֶEה בָ את וְ 5נָה ֵתלֵכִ י וַ !ֹאמֶ ר ִמְ נֵי
עֵ י הַ ַ יִ* ַ ִ ְדָ ר עַ ל הָ עַ יִ ְ ֶד ֶר 6ר) :ח( ַו ַ
ָ ַרי ִ ְCב ְר ִ!י 5נֹכִ י  ַֹרחַ ת) :ט( וַ ֹאמֶ ר ָל? מַ לְ ַאְ 6יקֹוָק בִ י אֶ ל ִ ְCב ְר ֵ! 6וְ ִה ְתעַ ִ3י ַ!חַ ת י ֶָדיהָ ) :י( ַוֹאמֶ ר לָ?
רֶ ה אֶ ת זַ ְרעֵ  6וְ 1א י ִָ2פֵ ר מֵ רֹב) :יא( וַ ֹאמֶ ר לָ? ַמלְ ַאְ 6יקֹוָק ִה 6ָ3הָ ָרה וְ ֹיל ְַד ְ! ֵ מַ לְ ַאְ 6יקֹוָק הַ ְרָ ה ְ
5ד* יָד ֹו בַ ֹAל וְ יַד ֹAל  ֹו וְ עַ ל ְ נֵי כָל
וְ ָק ָראת ְמ ֹו י ְִמָ עֵ אל  ִAי ָמַ ע ְיקֹוָ ק אֶ ל עָ ְניֵ) :6יב( וְ הא י ְִהיֶה ֶ ֶרא ָ
יתי -חֲ ֵרי ר ִֹאי:
5מ ָרה הֲ גַ* הֲ ָ *1ר ִא ִ
אֶ חָ יו יִ ְ) :ֹAיג( ו ִַ! ְק ָרא ֵ* ְיקֹוָק הַ ֹ.בֵ ר אֵ לֶיהָ אַ ָ!ה אֵ ל רֳ ִאי  ִAי ְ
ב ָר* ֶ*)יד( עַ ל ָ ֵAק ָרא לְַ אֵ ר ְ ֵאר לַחַ י ר ִֹאי ִהֵ3ה בֵ י ָק ֵד בֵ י ָ ֶרד) :טו( וַ ֵ!לֶד הָ גָר לְ -בְ ָר* ֵ  וַ  ְִק ָרא ְ
מנִי* ָנָה וְ ֵ ָנִי* ְ ל ֶֶדת הָ גָר אֶ ת יִ ְמָ עֵ אל ְל-בְ ָר*:
ְנ ֹו אֲ ֶר יָלְ ָדה הָ גָר יִ ְמָ עֵ אל) :טז( וְ -בְ ָר* ֶ  ְ ֹ
רש"י <<
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)א( שפחה מצרית  $בת פרעה היתה ,כשראה
נסי* שנעשה לשרה אמר מוטב שתהא בתי
שפחה בבית זה ולא גבירה בבית אחר) :ב( אולי
אבנה ממנה  $לימד על מי שאי לו בני* שאינו
בנוי אלא הרוס :אבנה ממנה  $בזכות שאכניס
צרתי לתו' ביתי :לקול שרי  $לרוח הקודש
שבה) :ג( ותקח שרי  $לקחתה בדברי* אשרי'
שזכית לידבק בגו= קדוש כזה :מק עשר
שני  $מועד הקבוע לאשה ששהתה עשר שני*
ולא ילדה לבעלה חייב לישא אחרת :לשבת
אבר וגו'  $מגיד שאי ישיבת חוצה לאר7
עולה לו מ המני ,לפי שלא נאמר לו )לעיל יב
ב( ואעש' לגוי גדול ,עד שיבא לאר 7ישראל:
)ד( ויבא אל הגר ותהר  $מביאה ראשונה:
ותקל גברתה בעיניה  $אמרה שרי זו אי
סתרה כגלויה ,מראה עצמה כאלו היא צדקת
ואינה צדקת ,שלא זכתה להריו כל השני*
הללו ,ואני נתעברתי מביאה ראשונה:
)ה( חמסי עלי  $חמס העשוי לי ,עלי' אני
מטיל העונש ,כשהתפללת להקב"ה מה תת לי
ואנכי הול' ערירי ,לא התפללת אלא עלי',
והיה ל' להתפלל על שנינו והייתי אני נפקדת
עמ' .ועוד ,דברי' אתה חומס ממני שאתה
שומע בזיוני ושותק :אנכי נתתי שפחתי וגו'
ביני וביני  $כל ביני ובינ' שבמקרא חסר ,וזה
מלא ,קרי ביה וביני' שהכניסה עי הרע
בעיבורה של הגר והפילה עוברה ,הוא שהמלא'
אומר להגר הנ' הרה ,והלא כבר הרתה והוא
מבשר לה שתהר ,אלא מלמד שהפילה הריו
הראשו) :ו( ותענה שרי  $היתה משעבדת בה
בקושי) :ח( אי מזה באת  $מהיכ באת .יודע

היה ,אלא לית לה פתח ליכנס עמה בדברי*.
ולשו אי מזה ,איה המקו* שתאמר עליו מזה
אני בא) :ט( ויאמר לה מלא ה' וגו'  $על כל
אמירה היה שלוח לה מלא' אחר ,לכ' נאמר
מלא' בכל אמירה ואמירה) :יא( הנ הרה $
כשתשובי תהרי ,כמו )שופטי* יג ז( הנ' הרה,
דאשת מנוח :וילדת ב  $כמו ויולדת ,ודומה לו
)ירמיה כב כג( ישבת בלבנו מקננת בארזי*:
וקראת שמו  $צווי הוא ,כמו שאומר לזכר )יז
יט( וקראת את שמו יצחק) :יב( פרא אד $
אוהב מדברות לצוד חיות ,כמו שכתוב )כא כ $
כא( ויהי רובה קשת וישב במדבר פאר :ידו
בכל  $לסטי* :ויד כל בו  $הכל שונאי אותו
ומתגרי בו :ועל פני כל אחיו ישכ  $שיהיה
זרעו גדול) :יג( אתה אל ראי  $נקוד חט= קמ"7
מפני שהוא ש* דבר ,אלוה הראיה ,שרואה
בעלבו של עלובי :הג הלו  $לשו תימה,
וכי סבורה הייתי שא= הלו* במדברות ראיתי
שלוחו של מקו* אחרי רואי אות* בביתו של
אברה* ,שש* הייתי רגילה לראות מלאכי*.
ותדע שהיתה רגילה לראות* שהרי מנוח ראה
את המלא' פע* אחת ואמר )שופטי* יג כב(
מות נמות ,וזו ראתה ארבעה פעמי* זה אחר
זה ולא חרדה) :יד( באר לחי ראי  $כתרגומו
בארא דמלא' קימא אתחזי עלה) :טו( ויקרא
אבר ש וגו'  $א= על פי שלא שמע אבר*
דברי המלא' שאמר )פסוק יא( וקראת שמו
ישמעאל ,שרתה רוח הקודש עליו וקראו
ישמעאל) :טז( ואבר ב שמני שנה וגו' $
לשבחו של ישמעאל נכתב ,להודיע שהיה ב
שלש עשרה שנה כשנימול ולא עכב:
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ב ָרהָ * ָ ַרי ִא ְ ְ!1 4א ִת ְק ָרא אֶ ת ְמָ ? ָ ָרי  ִAי ָ ָרה ְמָ ?) :טז( בֵ ַרכְ ִ!י אֹתָ ?1הי* אֶ ל ְ
ֹאמר אֱ ִ
)טו( וַ  ֶ
ִצחָ ק
ב ָרהָ * עַ ל ָ נָיו וַ ְיִהי) :יז( וַ ִֹל ְ
וְ גַ* נָתַ ִ!י ִמֶ ָ3ה לְ  ֵ 4בֵ ַרכְ ִ!יהָ וְ הָ יְתָ ה לְ גוֹיִ* ַמלְ כֵי עַ ִי* ִמֶ ָ3ה ְ
1הי* ל
ֹאמר -בְ ָרהָ * ֶאל הָ אֱ ִ
וַ ֹאמֶ ר ְ לִ  ֹו הַ  ְ/בֶ  מֵ 5ה ָנָה יִ ָ לֵד וְ ִא* ָ ָרה הֲ בַ ת ִ! ְעִ י* ָנָה ֵ!לֵד) :יח( וַ  ֶ
יִצחָ ק וַ הֲ ִקמ ִֹתי
1הי* אֲ בָ ל ָ ָרה ִא ְ ְ!ֹ 4יל ֶֶדת לְ   ֵ 4וְ ָק ָראתָ אֶ ת ְמ ֹו ְ
יִחיֶה לְ פָ נֶי) :4יט( ַוֹאמֶ ר אֱ ִ
יִ ְמָ עֵ אל ְ
יתי אֹת ֹו
יִ ָמעֵ אל ְמַ עְ ִ!יִ 4הֵ3ה ֵ ַרכְ ִ!י אֹת ֹו וְ ִהפְ ֵר ִ
יתי ִא! ֹו לִ בְ ִרית ע ֹולָ* לְ זַ ְרע ֹו -חֲ ָריו) :כ( לְ ְ
אֶ ת ְ ִר ִ
יִצחָ ק
5קי* אֶ ת ְ
יתי ִ
יא* יוֹלִ יד נְתַ ִ!יו לְ גוֹי ָCדוֹל) :כא( וְ אֶ ת ְ ִר ִ
יתי אֹת ֹו ִ ְמ ֹאד ְמאֹד ְנֵי* עָ ָר נ ְִ ִ
וְ ִה ְרֵ ִ
1הי* מֵ עַ ל -בְ ָרהָ *:
אֲ ֶר ֵ!לֵד לְ ָ ָ 4רה לַוֹעֵ ד הַ  ֶEה ַ ָBנָה הָ -חֶ ֶרת) :כב( וַ יְ כַל לְ ַדֵ ר ִא! ֹו וַ ַעַ ל אֱ ִ
ב ָרהָ *ידי בֵ ית ֹו וְ אֵ ת ָAל ִמ ְקנַת ְַ Aס ֹו ָAל זָ כָר ְ -נ ְֵי ֵ ית ְ
)כג( וַ  ִַ@ח ְ -ב ָרהָ * אֶ ת י ְִמָ עֵ אל ְ נ ֹו וְ אֵ ת ָAל יְ לִ ֵ
1הי*:
וַ  ָָמל ֶאת ְ ַר עָ ְרלָתָ * ְעֶ צֶ * הַ וֹ* הַ  ֶEה ַAאֲ ֶר ִ ֶ.ר ִא! ֹו אֱ ִ
בראשית פרק יח

ֹאמר וֹב אָ ב אֵ לֶיָA 4עֵ ת חַ ָה וְ ִהֵ3ה בֵ 
ֹאמר ִהֵ3ה בָ אֹהֶ ל) :י( וַ  ֶ
ֹאמר ֵאלָיו ַאֵה ָ ָרה ִא ְ ֶ!ַ 4ו ֶ
)ט( וַ  ְ
לְ ָ ָרה ִא ְ ֶ! 4וְ ָ ָרה ֹמַ עַ ת ֶ תַ ח הָ אֹהֶ ל וְ הא -חֲ ָריו) :יא( וְ -בְ ָרהָ * וְ ָ ָרה זְ ֵקנִי* ָ ִאי* ַ  ִָמי* חָ ַדל
1תי הָ י ְָתה  ִ/י עֶ ְדנָה וַ א ֹדנִי זָ ֵק:
לִ ְהיוֹת לְ ָ ָרה א ַֹרח ִַָ 3Aי*):יב( וַ ִ! ְצחַ ק ָ ָרה ְ ִק ְרָ ? לֵאמֹר -חֲ ֵרי ְב ִ
ֹאמר ְיקֹוָק ֶאל -בְ ָרהָ * ל ָָה  ֶEה צָ חֲ ָקה ָ ָרה לֵאמֹר הַ  =-אְ Gמנָ* ֵאלֵד וַאֲ נִי זָ ַקנ ְִ!י) :יד( הֲ יִָ לֵא
)יג( וַ  ֶ
קוָק ָ.בָ ר לַוֹעֵ ד ָאב ֵאלֶי ָA 4עֵ ת חַ ָה לְ ָ ָרה בֵ ) :טו( ַו ְ!כַחֵ  ָ ָרה לֵאמֹר 1א צָ חַ ְק ִ!י  ִAי י ֵָר5ה
מֵ ְי ֹ
וַ ֹאמֶ ר 1א  ִAי צָ חָ ְק ְ!:
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ב ָרהָ * ֵ 5מר וַ ַעַ  ְיקֹוָק לְ ָ ָרה ַAאֲ ֶר ִ ֵ.ר) :ב( וַ ַ!הַ ר וַ ֵ!לֶד ָ ָרה לְ ְ
)א( וַ יקֹוָ ק ָ ַקד אֶ ת ָ ָרה ַAאֲ ֶר ָ
ָלְדה ֹ /ו ָ ָרה
1הי*) :ג( וַ ִ ְק ָרא -בְ ָרהָ * אֶ ת ֶ* ְנ ֹו הַ ֹ 3ולַד ל ֹו אֲ ֶר י ָ
לִ זְ ק Gנָיו לַוֹעֵ ד אֲ ֶר ִ ֶ.ר אֹת ֹו אֱ ִ
1הי*) :ה( וְ -בְ ָרהָ * ֶ  ְמ-ת
מנַת י ִָמי* ַAאֲ ֶר ִצָ ה אֹת ֹו אֱ ִ
יִצחָ ק) :ד( וַ  ָָמל -בְ ָרהָ * ֶאת י ְִצחָ ק ְנ ֹו ֶ  ְ ֹ
ְ
ֹאמר ִמי
יִצחַ ק ִלי) :ז( וַ ! ֶ
1הי* ָAל הַ ֹBמֵ עַ ְ
יִצחָ ק ְ נ ֹו) :ו( וַ !ֹאמֶ ר ָ ָרה ְצחֹק עָ ָה ִלי אֱ ִ
ָנָה ְ ִהָ לֶד ל ֹו אֵ ת ְ
ב ָרהָ * ִמ ְ ֶ!ה גָדוֹלִיקה בָ נִי* ָ ָרה  ִAי ָי ַל ְד ִ!י בֵ  לִזְ ק Gנָיו) :ח( וַ ִגְ ַ.ל הַ ֶלֶד וַ ִ ָCמַ ל וַ ַעַ  ְ
ב ָרהָ * הֵ ינ ִָמֵ/ל ְל ְ
ֹאמר
וַ! ֶרא ָ ָרה אֶ ת ֶ  הָ גָר הַ ִ ְצ ִרית אֲ ֶר יָלְ ָדה לְ -בְ ָרהָ * ְמצַ חֵ ק) :י( וַ ! ֶ
יִצחָ ק) :ט( ֵ
ְיוֹ* ִהֵָ Cמל אֶ ת ְ
יִצחָ ק) :יא( וַ  ֵַרע הַ ָ.בָ ר
ִיר ֶ  הָ 5מָ ה הַ ֹEאת עִ * ְ נִי עִ * ְ
לְ -בְ ָרהָ * ֵָ Cר הָ 5מָ ה הַ ֹEאת וְ אֶ ת ְ נָ?  ִAי 1א י ַ
ב ָרהָ * -ל י ֵַרע ְ עֵ ינֶי 4עַ ל הַ ַ3עַ ר וְ עַ ל אֲ ָמתֶ ֹA 4ל1הי* אֶ ל ְ
ֹאמר אֱ ִ
ב ָרהָ * עַ ל א ֹודֹת ְנ ֹו) :יב( וַ  ְֶמאֹד ְעֵ ינֵי ְ
קלָ?  ִAי בְ י ְִצחָ ק י ִָ@ ֵרא לְ 4זָ ַרע) :יג( וְ גַ* ֶאת ֶ  הָ 5מָ ה לְ גוֹי אֲ ִימֶ  ִA 3י
אֲ ֶר !ֹאמַ ר ֵאלֶיָ ָ 4רה ְ ַמע ְ ֹ
ב ָרהָ * ַ  ֶֹקר וַ  ִַ@ח לֶחֶ * וְ חֵ מַ ת מַ יִ* וַ  ִֵ! אֶ ל הָ גָר ָ* עַ ל ִכְ ָמ? וְ אֶ ת הַ ֶ ֶלדזַ ְרעֲ 4הא) :יד( וַ  ְְַ *ֵA
יח*:
וַ! ַתע ְ ִמ ְדַ ר ְאֵ ר ָבַ ע) :טו( וַ ִכְ ל הַ ַ יִ* ִמ הַ חֵ מֶ ת ַו ַ! ְלֵ 6אֶ ת הַ ֶלֶד ַ!חַ ת -חַ ד הַ ִִ H
וַ ְי ַ ְ/חֶ הָ וַ ֵ!לֵֶ 6
5מ ָרה -ל אֶ ְר ֶאה ְ מוֹת הַ ָלֶד וַ ֵ! ֶב ִמ ֶ3גֶד וַ ִ! ָHא אֶ ת
)טז( וַ ֵ!לֶ 6וַ ֵ! ֶב לָ? ִמ ֶ3גֶד הַ ְרחֵ ק ְ ִAמטַ חֲ וֵי ֶק ֶת  ִAי ְ
1הי* ֶאל הָ גָר ִמ הַ ָBמַ יִ * וַ ֹאמֶ ר לָ? ַמה 6ָ/
1הי* אֶ ת קוֹל הַ ַ3עַ ר ַו ְִק ָרא ַמלְאַ  6אֱ ִ
קלָ? ַו ֵ! ְב) : ְIיז( וַ  ְִמַ ע אֱ ִ
ֹ
יקי ֶאת י ֵָד6
קמי ְ ִאי אֶ ת הַ ַ3עַ ר וְ הַ חֲ זִ ִ
1הי* ֶאל קוֹל הַ ַ3עַ ר ַ אֲ ֶר הא ָ*) :יח( ִ
הָ גָר -ל ִ! ְיר ִאי  ִAי ָמַ ע אֱ ִ
1הי* אֶ ת עֵ ינֶיהָ וַ ֵ! ֶרא ְ אֵ ר מָ יִ* וַ ֵ!לֶ 6וַ ְ!מַ ֵ/א אֶ ת הַ חֵ מֶ ת מַ יִ*
 ֹו  ִAי לְ גוֹי ָCדוֹל אֲ ִימֶ ) :3יט( וַ ִפְ ַקח אֱ ִ
1הי* אֶ ת הַ ַ3עַ ר וַ ִגְ ָ.ל וַ  ֵֶב ַ ִ ְדָ ר ַוי ְִהי רֹבֶ ה ַק ָBת:
יְהי אֱ ִ
וַ ַ! ְ ְק אֶ ת הַ ָ3עַ ר) :כ( וַ ִ
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מבְ ָ*:
דְ אֵ ל ִיִמָ עֵ אל נְבָ יֹת וְ ֵק ָדר וְ ְ
)יג( וְ אֵ ֶ/ה ְמוֹת ְ נֵי י ְִמָ עֵ אל ִ ְמ ָֹת* לְ תוֹלְ דֹתָ * ְ כֹר ְ
יִ ָמעֵ אל וְ ֵאֶ/ה ְמ ָֹת*
מ ָHא) :טו( חֲ ַדד וְ ֵתימָ א יְטר נָפִ י ָו ֵק ְדמָ ה) :טז( אֵ ֶ/ה הֵ * ְנֵי ְ
מ ְמָ ע וְ דמָ ה ַ
)יד( ִ
1י* ָנָה
 ִ
יִ ָמעֵ אל ְמ-ת ָנָה ְ
יא* לְאֹ Gתָ *) :יז( וְ אֵ ֶ/ה ְנֵי חַ ֵי ְ
ְחַ ְצ ֵריהֶ * בְ ִטיר ָֹת* ְנֵי* עָ ָר נ ְִ ִ
Bרה
וְ ֶבַ ע ָנִי* ַוִגְ וַ ע וַ ָמָ ת וַ ֵ5סֶ = ֶאל עַ ָ יו) :יח( וַ ִ ְ ְAנ מֵ חֲ וִ ילָה עַ ד ר אֲ ֶר עַ ל ְ נֵי ִמ ְצ ַריִ* ֹאֲ כָ ה אַ ָ
עַ ל ְ נֵי כָל אֶ חָ יו נָפָ ל:

)Pieter Pietersz Lastman, The Dismissal of Hagar (1612
Hamburger Kunsthalle, Hamburg

