
  כ-א, יב פרק בראשית

ֹּאֶמר( א) : ַאְרֶאךָ  ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ָאִביָך ּוִמֵבית ּוִמּמֹוַלְדְתָך ֵמַאְרְצָך ְלָך ֶלְך ַאְבָרם ֶאל' ה וַי

 ּוְמַקֶלְלָך ְמָבְרֶכיָך וֲַאָבֲרָכה( ג: )ְבָרָכה וְֶהיֵה ְשֶמָך וֲַאַגְדָלה וֲַאָבֶרְכָך ָגדֹול ְלגֹוי וְֶאֶעְשָך( ב)

ֹּר ֹּל ְבָך וְנְִבְרכּו ָאא ֹּת כ  לֹוט ִאתֹו וַיֵֶלְך' ה ֵאָליו ִדֶבר ַכֲאֶשר ַאְבָרם וַיֵֶלְך( ד: )ָהֲאָדָמה ִמְשְפח

 וְֶאת ִאְשתֹו ָשַרי ֶאת ַאְבָרם וַיִַקח( ה: )ֵמָחָרן ְבֵצאתֹו ָשנָה וְִשְבִעים ָשנִים ָחֵמש ֶבן וְַאְבָרם

 ַאְרָצה ָלֶלֶכת וַיְֵצאּו ְבָחָרן ָעשּו ֲאֶשר ַהנֶֶפש וְֶאת ָרָכשּו ֲאֶשר ְרכּוָשם ָכל וְֶאת ָאִחיו ֶבן לֹוט

ֹּאּו ְכנַַען ֹּר( ו: )ְכנַָען ַאְרָצה וַיָב  ָאז וְַהְכנֲַענִי מֹוֶרה ֵאלֹון ַעד ְשֶכם ְמקֹום ַעד ָבָאֶרץ ַאְבָרם וַיֲַעב

ֹּאֶמר ַאְבָרם ֶאל' ה וַיֵָרא( ז: )ָבָאֶרץ ֹּאת ָהָאֶרץ ֶאת ֶאֵתן ְלזְַרֲעָך וַי ' ַלה ִמְזֵבחַ  ָשם וַיִֶבן ַהז

 וְָהַעי ִמיָם ֵאל ֵבית ָאֳהֹלה וַיֵט ֵאל ְלֵבית ִמֶקֶדם ָהָהָרה ִמָשם וַיְַעֵתק( ח: )ֵאָליו ַהנְִרֶאה

 וַיְִהי( י) פ: ַהנְֶגָבה וְנָסֹועַ  ָהלֹוְך ַאְבָרם וַיִַסע( ט: )'ה ְבֵשם וַיְִקָרא' ַלה ִמְזֵבחַ  ָשם וַיִֶבן ִמֶקֶדם

 ִהְקִריב ַכֲאֶשר וַיְִהי( יא: )ָבָאֶרץ ָהָרָעב ָכֵבד ִכי ָשם ָלגּור ִמְצַריְָמה ַאְבָרם וַיֵֶרד ָבָאֶרץ ָרָעב

ֹּאֶמר ִמְצָריְָמה ָלבֹוא  וְָהיָה( יב: )ָאתְ  ַמְרֶאה  יְַפת ִאָשה ִכי יַָדְעִתי נָא ִהנֵה ִאְשתֹו ָשַרי ֶאל וַי

ָֹּתְך יְִראּו ִכי ֹּאת ִאְשתֹו וְָאְמרּו ַהִּמְצִרים א ִֹּתי וְָהְרגּו ז ָֹּתְך א ִֹּתי נָא ִאְמִרי( יג: )יְַחיּו וְא  ָאתְ  ֲאח

 ַהִּמְצִרים וַיְִראּו ִמְצָריְָמה ַאְבָרם ְכבֹוא וַיְִהי( יד: )ִבְגָלֵלְך נְַפִשי וְָחיְָתה ַבֲעבּוֵרְך ִלי יִיַטב ְלַמַען

ֹּד ִהוא יָָפה ִכי ָהִאָשה ֶאת ָֹּתּה וַיְִראּו( טו: )ְמא ֹּה ָשֵרי א ָֹּתּה וַיְַהְללּו ַפְרע ֹּה ֶאל א ַקח ַפְרע  וַתֻּ

ֹּה ֵבית ָהִאָשה ֹּאן ֹול וַיְִהי ַבֲעבּוָרּה ֵהיִטיב ּוְלַאְבָרם( טז: )ַפְרע ִֹּרים ּוָבָקר צ  וֲַעָבִדים וֲַחמ

ֹּת ֹּת ּוְשָפח ֹּנ ֹּה ֶאת' ה וַיְנַַגע( יז: )ּוְגַמִלים וֲַאת ִֹּלים נְָגִעים ַפְרע  ָשַרי ְדַבר ַעל ֵביתֹו וְֶאת ְגד

ֹּה וַיְִקָרא( יח: )ַאְבָרם ֵאֶשת ֹּאֶמר ְלַאְבָרם ַפְרע ֹּאת ַמה וַי  ִכי ִלי ִהַגְדתָ  ֹלא ָלָּמה ִלי ָעִשיתָ  ז

ִֹּתי ָאַמְרתָ  ָלָמה( יט: )ִהוא ִאְשְתָך ָֹּתּה וֶָאַקח ִהוא ֲאח  ַקח ִאְשְתָך ִהנֵה וְַעָתה ְלִאָשה ִלי א

ֹּה ָעָליו וַיְַצו( כ: )וֵָלְך ֹּתֹו וַיְַשְלחּו ֲאנִָשים ַפְרע  :לֹו ֲאֶשר ָכל וְֶאת ִאְשתֹו וְֶאת א


