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  לג-א, יח פרק בראשית

ָליו ַויֵָּרא( א) י' ה אֵּ ֹלנֵּ אֵּ א בְּ רֵּ הּוא ַממְּ ב וְּ ַתח ֹישֵּ ל פֶּ ֹחם ָהֹאהֶּ ( ב: )ַהיֹום כְּ

ָשא יָניו ַויִּ א עֵּ נֵּה ַוַירְּ הִּ ֹלָשה וְּ ים שְּ ים ֲאָנשִּ ָצבִּ א ָעָליו נִּ ָראָתם ַוָיָרץ ַוַירְּ קְּ  לִּ

ַתח פֶּ ל מִּ ַתחּו ָהֹאהֶּ שְּ ָצה ַויִּ ם ֲאֹדָני ַוֹיאַמר( ג: )ָארְּ י ָנא אִּ ן ָמָצאתִּ ינֶּיָך חֵּ עֵּ  בְּ

ַעל ַתֲעֹבר ָנא ַאל ָך מֵּ דֶּ ַעט ָנא יַֻקח( ד: )ַעבְּ ם מְּ ַרֲחצּו ַמיִּ ם וְּ יכֶּ לֵּ ָשֲענּו ַרגְּ הִּ  וְּ

ץ ַתַחת ָחה( ה: )ָהעֵּ קְּ אֶּ ם ַפת וְּ חֶּ ַסֲעדּו לֶּ ם וְּ כֶּ בְּ י ַתֲעֹברּו ַאַחר לִּ ן ַעל כִּ  כֵּ

ם תֶּ ם ַעל ֲעַברְּ כֶּ דְּ רּו ַעבְּ ן ַוֹיאמְּ ה כֵּ ר ַתֲעשֶּ תָ  ַכֲאשֶּ ַברְּ ר( ו: )דִּ ַמהֵּ ָרָהם ַויְּ  ַאבְּ

ל ָהֹאֱהָלה ר ָשָרה אֶּ י ַוֹיאמֶּ ֹלש ַמֲהרִּ ים שְּ אִּ ַמח סְּ י ֹסלֶּת קֶּ י לּושִּ : ֻעגֹות ַוֲעשִּ

ל( ז) אֶּ ָרָהם ָרץ ַהָבָקר וְּ ַקח ַאבְּ ן ַויִּ ן ָוטֹוב ַרְך ָבָקר בֶּ תֵּ ל ַויִּ ר ַהַנַער אֶּ ַמהֵּ  ַויְּ

ַקח( ח: )ֹאתוֹ  ַלֲעשֹות ָאה ַויִּ מְּ ָחָלב חֶּ ן וְּ ר ַהָבָקר ּובֶּ ן ָעָשה ֲאשֶּ תֵּ ם ַויִּ נֵּיהֶּ פְּ  לִּ

הּוא ד וְּ ם ֹעמֵּ יהֶּ ץ ַתַחת ֲעלֵּ לּו ָהעֵּ רּו( ט: )ַוֹיאכֵּ ָליו ַוֹיאמְּ ָך ָשָרה ַאיֵּה אֵּ תֶּ שְּ  אִּ

ר נֵּה ַוֹיאמֶּ ל הִּ ר( י: )ָבֹאהֶּ יָך ָאשּוב בשוֹ  ַוֹיאמֶּ לֶּ ת אֵּ נֵּה ַחָיה ָכעֵּ הִּ ן וְּ ָשָרה בֵּ  לְּ

ָך תֶּ שְּ ָשָרה אִּ ַתח ֹשַמַעת וְּ ל פֶּ הּוא ָהֹאהֶּ ָרָהם( יא: )ַאֲחָריו וְּ ַאבְּ ָשָרה וְּ ים וְּ נִּ קֵּ  זְּ

ים ים ָבאִּ יֹות ָחַדל ַבָימִּ הְּ ָשָרה לִּ ים ֹאַרח לְּ ַחק( יב: )ַכָנשִּ צְּ ָבּה ָשָרה ַותִּ רְּ קִּ  בְּ

י לֵּאֹמר י ַאֲחרֵּ ֹלתִּ ָתה בְּ י ָהיְּ ָנה לִּ דְּ י עֶּ ן ַואֹדנִּ ר( יג: )ָזקֵּ ל' ה ַוֹיאמֶּ ָרָהם אֶּ  ַאבְּ
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ָנם ַהַאף לֵּאֹמר ָשָרה ָצֲחָקה זֶּה ָלָמה ד ֻאמְּ לֵּ י אֵּ י ַוֲאנִּ תִּ א( יד: )ָזַקנְּ ָפלֵּ ה ֲהיִּ ' מֵּ

ד ָדָבר יָך ָאשּוב ַלמֹועֵּ לֶּ ת אֵּ ָשָרה ַחָיה ָכעֵּ ן ּולְּ ש( טו: )בֵּ ַכחֵּ אֹמר ָשָרה ַותְּ  לֵּ

י ֹלא תִּ י ָצַחקְּ ָאה כִּ ר ָירֵּ י ֹלא ַוֹיאמֶּ תְּ  כִּ ָשם ַוָיֻקמּו( טז: )ָצָחקְּ ים מִּ  ָהֲאָנשִּ

פּו קִּ י ַעל ַוַישְּ נֵּ ֹדם פְּ ָרָהם סְּ ַאבְּ ְך וְּ ָמם ֹהלֵּ ָחם עִּ ַשלְּ ה ָאָמר' ַוה( יז: )לְּ ַכסֶּ  ַהמְּ

י ָרָהם ֲאנִּ ַאבְּ ר מֵּ י ֲאשֶּ ה ֲאנִּ ָרָהם( יח): ֹעשֶּ ַאבְּ יֶּה ָהיוֹ  וְּ הְּ גֹוי יִּ ָעצּום ָגדֹול לְּ  וְּ

כּו רְּ בְּ נִּ ץ גֹויֵּי ֹכל בוֹ  וְּ י( יט: )ָהָארֶּ יו כִּ תִּ ַדעְּ ַמַען יְּ ר לְּ ה ֲאשֶּ ַצּוֶּ ת יְּ ת ָבָניו אֶּ אֶּ  וְּ

יתוֹ  רּו ַאֲחָריו בֵּ ָשמְּ ְך וְּ רֶּ ָדָקה ַלֲעשֹות' ה דֶּ ָפט צְּ שְּ ַמַען ּומִּ יא לְּ  ַעל' ה ָהבִּ

ָרָהם ת ַאבְּ ר אֵּ ר ֲאשֶּ בֶּ ר( כ: )ָעָליו דִּ ֹדם ַזֲעַקת' ה ַוֹיאמֶּ י ַוֲעֹמָרה סְּ  ָרָבה כִּ

ַחָטאָתם י וְּ ָדה כִּ ֹאד ָכבְּ ֲרָדה( כא: )מְּ ה ָנא אֵּ אֶּ רְּ אֶּ ַצֲעָקָתּה וְּ ַלי ַהָבָאה ַהכְּ  אֵּ

ם ָכָלה ָעשּו אִּ ָדָעה ֹלא וְּ נּו( כב: )אֵּ פְּ ָשם ַויִּ ים מִּ כּו ָהֲאָנשִּ ֹדָמה ַויֵּלְּ ָרָהם סְּ ַאבְּ  וְּ

נּו ד עֹודֶּ י ֹעמֵּ נֵּ פְּ ַגש( כג: )'ה לִּ ָרָהם ַויִּ ה ַהַאף ַוֹיאַמר ַאבְּ פֶּ סְּ יק תִּ ם ַצדִּ : ָרָשע עִּ

ים יֵּש אּוַלי( כד) שִּ ם ֲחמִּ יקִּ תֹוְך ַצדִּ יר בְּ ה ַהַאף ָהעִּ פֶּ סְּ ֹלא תִּ ָשא וְּ  ַלָמקֹום תִּ

ַמַען ים לְּ שִּ ם ֲחמִּ יקִּ ר ַהַצדִּ ָבּה ֲאשֶּ רְּ קִּ ָלה( כה: )בְּ ָך ָחלִּ ֲעֹשת לְּ  ַהזֶּה ַכָדָבר מֵּ

ית ָהמִּ יק לְּ ם ַצדִּ ָהָיה ָרָשע עִּ יק וְּ ָלה ָכָרָשע ַכַצדִּ ט ָלְך ָחלִּ ץ ָכל ֲהֹשפֵּ  ֹלא ָהָארֶּ

ה ָפט ַיֲעשֶּ שְּ ר( כו: )מִּ ם' ה ַוֹיאמֶּ ָצא אִּ מְּ ֹדם אֶּ סְּ ים בִּ שִּ ם ֲחמִּ יקִּ תֹוְך ַצדִּ  בְּ

יר י ָהעִּ ָנָשאתִּ ָכל וְּ ָרָהם ַוַיַען( כז: )ַבֲעבּוָרם ַהָמקֹום לְּ נֵּה ַוֹיאַמר ַאבְּ  ָנא הִּ
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י תִּ ר הֹוַאלְּ ַדבֵּ ל לְּ י ֲאֹדָני אֶּ ָאֹנכִּ ר ָעָפר וְּ פֶּ רּון אּוַלי( כח: )ָואֵּ סְּ ים ַיחְּ שִּ  ֲחמִּ

ם יקִּ ָשה ַהַצדִּ ית ֲחמִּ חִּ ָשה ֲהַתשְּ ת ַבֲחמִּ יר ָכל אֶּ ית ֹלא רַוֹיאמֶּ  ָהעִּ חִּ ם ַאשְּ  אִּ

ָצא מְּ ים ָשם אֶּ ָבעִּ ָשה ַארְּ ף( כט: )ַוֲחמִּ ר עֹוד ַוֹיסֶּ ַדבֵּ ָליו לְּ  אּוַלי ַוֹיאַמר אֵּ

אּון ָמצְּ ים ָשם יִּ ָבעִּ ר ַארְּ ה ֹלא ַוֹיאמֶּ ֱעשֶּ ים ַבֲעבּור אֶּ ָבעִּ ר( ל: )ָהַארְּ  ַאל ַוֹיאמֶּ

ַחר ָנא ָרה ַלאֹדָני יִּ אּון אּוַלי ַוֲאַדבֵּ ָמצְּ ים ָשם יִּ ֹלשִּ ר שְּ ה ֹלא ַוֹיאמֶּ ֱעשֶּ ם אֶּ  אִּ

ָצא מְּ ים ָשם אֶּ ֹלשִּ ר( לא: )שְּ נֵּה ַוֹיאמֶּ י ָנא הִּ תִּ ר הֹוַאלְּ ַדבֵּ ל לְּ  אּוַלי ֲאֹדָני אֶּ

אּון ָמצְּ ים ָשם יִּ רִּ שְּ ר עֶּ ית ֹלא ַוֹיאמֶּ חִּ ים ַבֲעבּור ַאשְּ רִּ שְּ ר( לב: )ָהעֶּ  ַאל ַוֹיאמֶּ

ַחר ָנא ָרה ַלאֹדָני יִּ אּון אּוַלי ַהַפַעם ַאְך ַוֲאַדבְּ ָמצְּ ר ֲעָשָרה ָשם יִּ  ֹלא ַוֹיאמֶּ

ית חִּ ְך( לג: )ָהֲעָשָרה ַבֲעבּור ַאשְּ ר' ה ַויֵּלֶּ ָלה ַכֲאשֶּ ר כִּ ַדבֵּ ל לְּ ָרָהם אֶּ  ַאבְּ

ָרָהם ַאבְּ ֹקמוֹ  ָשב וְּ מְּ  :לִּ


