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פרק כב
וַ יְ ִ֗הי ַא ַחר ַה ְד ָב ִ֣רים ָה ֵ֔א ֶּלה
ת־א ְב ָר ָ ָ֑הם
ֹלהים נ ָ ָּ֖סה ֶּא ַ
וְ ָ ִ֣ה ֱא ֵ֔
אמר א ֵ֔ ָליו
וַ ִ֣י ֶּ
אמר
וַ ֹּ֥י ֶּ

ַא ְב ָר ָ ָּ֖הם

הנֵּֽני׃

אמר
וַ ֹּ֡י ֶּ
ח־נא ֶּאת־בנְ ך ֶּאת־יְ ֵּֽח ְידך
ַק ָָ֠
ר־א ַה ְב ָת ֶּאת־י ְצ ֵָ֔חק
ֲא ֶּש ָ
ל־א ֶּרץ ַהמר ָיָ֑ה
ְך־ל ֵ֔ך ֶּא ֶּ ָּ֖
וְ ֶּל ְ
וְ ַה ֲעלהּו ָשם ְלע ֵ֔ ָלה
ַ ַ֚על ַא ַ ִ֣חד ֶּ ֵּֽה ָה ֵ֔רים ֲא ֶּ ָּ֖שר א ַ ֹּ֥מר א ֶּ ֵּֽליך׃
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וַ יַ ְשכם ַא ְב ָר ָָ֜הם ַב ִ֗ב ֶּקר
ת־חמ ֵ֔רֹו
ַוֵַּֽֽיַ ֲחבש ֶּא ֲ
ת־שני נְ ָע ָריו א ֵ֔תֹו וְ ָּ֖את י ְצ ָ ִ֣חק ְבנָ֑ ֹו
וַ י ַ ַּ֞קח ֶּא ְ
וַ ַיְב ַקע ֲעצִ֣י ע ֵ֔ ָלה
ֹלהים׃
ר־א ַמר־לֹּ֥ ֹו ָה ֱא ֵּֽ
ל־ה ָמ ָּ֖קֹום ֲא ֶּש ָ ֵּֽ
וַ ָיִ֣ ַָֽקם וַ ֵ֔י ֶּלְך ֶּא ַ
ישי
ַביִ֣ ֹום ַה ְשל ִ֗
וַ י ָשא ַא ְב ָר ָ ָ֧הם ֶּאת־ע ָינָ֛יו
ת־ה ָמ ָּ֖קֹום מ ָר ֵּֽחק׃
וַ ַ ֹּ֥י ְַֽרא ֶּא ַ
אמר ַא ְב ָר ָָ֜הם ֶּאל־נְ ָע ָ ִ֗ריו
וַ י ֶּ
ם־ה ֲח ֵ֔מֹור
בּו־ל ֶּ ֹּ֥כם פה ֵּֽע ַ
ְש ָ
ד־כה
וַ ֲאנִ֣י וְ ַה ֵַ֔נ ַער נ ְל ָ ָּ֖כה ַע ָ֑
וְ נ ְֵּֽש ַת ֲחֶּוָּ֖ה
יכם׃
ּובה ֲאל ֶּ ֵּֽ
וְ נָ ֹּ֥ש ָ
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ת־עצִ֣י ָהע ִ֗ ָלה
וַ י ַקח ַא ְב ָר ָָ֜הם ֶּא ֲ
וַ יָ ֶּשם ַעל־י ְצ ָ ִ֣חק ְבנֵ֔ ֹו
ת־ה ַמ ֲא ֶּכ ֶָּ֑לת
ת־ה ָּ֖אש וְ ֶּא ַ ֵּֽ
וַ י ַ ִ֣קח ְביָ ֵ֔דֹו ֶּא ָ
יהם יַ ְח ָ ֵּֽדו׃
וַ י ְל ֹּ֥כּו ְשנ ֶּ ָּ֖
ל־א ְב ָר ָהם ָאביו
אמר י ְצ ָָ֜חק ֶּא ַ
וַ י ֶּ
אמר
וַ ִ֣י ֶּ

ָא ֵ֔בי

אמר
וַ ָּ֖י ֶּ

ה ֶּנִ֣נֵּֽי ְבנָ֑י

אמר
וַ ִ֗י ֶּ
הנה ָהאש וְ ָ ִ֣הע ֵ֔צים
וְ ַאיֹּ֥ה ַה ֶּ ָּ֖שה ְלע ָ ֵּֽלה׃
אמר ַא ְב ָר ֵָ֔הם
וַ י ֶּ
ֹלהים י ְר ֶּאה־לֹּ֥ ֹו ַה ֶּ ָ֛שה ְלע ָלָּ֖ה ְבנָ֑י
ֱא ַּ֞
יהם יַ ְח ָ ֵּֽדו׃
וַ י ְל ֹּ֥כּו ְשנ ֶּ ָּ֖
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שר ָ ֵּֽא ַמר־לִ֣ ֹו ָה ֱאֹלהים
ל־ה ָמקֹום ֲא ֶּ ִ֣
וַ ִ֗יָבאּו ֶּ ֵּֽא ַ
ת־המזְ ֵ֔ב ַח
וַ י ֶּבן ָשם ַא ְב ָר ָהם ֶּא ַ
ת־הע ָ֑צים
ַוֵַּֽֽיַ ֲע ָּ֖רְך ֶּא ָ
ַוֵַּֽֽיַ ֲעקד ֶּאת־י ְצ ָ ִ֣חק ְבנֵ֔ ֹו
ל־המזְ ֵ֔ב ַח מ ַ ָּ֖מ ַעל ָלע ֵּֽצים׃
וַ ָי ֶּשם אתֹו ַע ַ
וַ י ְש ַלח ַא ְב ָר ָהם ֶּאת־יָ ֵ֔דֹו
ת־בנֵּֽ ֹו׃
ת־ה ַמ ֲא ֶּכ ֶָּ֑לת ל ְש ָּ֖חט ֶּא ְ
וַ י ַ ָּ֖קח ֶּא ַ ֵּֽ
ן־ה ָש ֵַ֔מים
וַ י ְק ָרא א ָ֜ ָליו ַמ ְל ַאְך יְ הוָ ה מ ַ
אמר
וַ ָּ֖י ֶּ

ַא ְב ָר ָ ִ֣הם ׀ ַא ְב ָר ָ ָ֑הם

אמר
וַ ָּ֖י ֶּ

הנֵּֽני׃
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אמר
וַ ִ֗י ֶּ
ל־ה ֵַ֔נ ַער
ַאל־ת ְש ַלח ָ ֵּֽי ְַֽדך ֶּא ַ
ּומה
ל־ת ַעש לָּ֖ ֹו ְמ ָ֑א ָ
וְ ַא ַ ֹּ֥
ִ֣כי ׀ ַע ָ ִ֣תה יָ ַ ִ֗ד ְעתי
ֵּֽכי־יְ רא ֱאֹלהים ֵַ֔א ָתה
וְ ֹּ֥לא ָח ַ ָ֛ש ְכ ָת ֶּאת־בנְ ךֹּ֥ ֶּאת־יְ ח ְידךָּ֖ מ ֶּ ֵּֽמני׃
וַ י ָשא ַא ְב ָר ָָ֜הם ֶּאת־ע ִָ֗יניו
ה־איל ַא ַַ֕חר נֶּ ֱא ַ ֹּ֥חז ַב ְס ַ ָּ֖בְך ְב ַק ְר ָנָ֑יו
וַ יַ ְרא וְ הנ ֵַ֔
וַ י ֶּלְך ַא ְב ָר ָהם
ת־ה ֵַ֔איל
וַ י ַ ִ֣קח ֶּא ָ
וַ יַ ֲעלֹּ֥הּו ְלע ָלָּ֖ה ַ ֹּ֥ת ַחת ְבנֵּֽ ֹו׃
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ם־ה ָמ ֹּ֥קֹום ַה ָּ֖הּוא
וַ י ְק ָ ָ֧רא ַא ְב ָר ָ ָ֛הם ֵּֽש ַ
הוִ֣ה ׀ י ְר ֶּ ָ֑אה
יְ ָ
ֲא ֶּשר י ָא ִ֣מר ַהיֵ֔ ֹום
הוָּ֖ה י ָר ֶּ ֵּֽאה׃
ְב ַ ֹּ֥הר יְ ָ
ן־ה ָש ָ ֵּֽמים׃
ל־א ְב ָר ָ ָ֑הם שנָּ֖ית מ ַ
הוָּ֖ה ֶּא ַ
וַ י ְק ָ ָ֛רא ַמ ְל ַ ֹּ֥אְך יְ ָ
אמר
וַ ַ֕י ֶּ
הוָ֑ה
ֹּ֥בי נ ְש ַ ָּ֖ב ְעתי נְ ֻאם־יְ ָ
ת־ה ָד ָ ִ֣בר ַה ֵֶּ֔זה
ית ֶּא ַ
ִ֗כי ַי ַַ֚ען ֲא ֶּשר ָעש ָ
ידך׃
וְ ֹּ֥לא ָח ַ ָּ֖ש ְכ ָת ֶּאת־בנְ ךֹּ֥ ֶּאת־יְ ח ֶּ ֵּֽ
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י־ב ִ֣רְך ֲא ָב ֶּר ְכ ִ֗ך
ֵּֽכ ָ
וְ ַה ְר ָבה ַא ְר ֶּבה ֶּ ֵּֽאת־זַ ְר ֲעך
כֹוכבִ֣י ַה ָש ֵַ֔מים
ְכ ְ
ל־ש ַ ִ֣פת ַה ָיָ֑ם
וְ ַכ ַ֕חֹול ֲא ֶּ ָּ֖שר ַע ְ
יְביו׃
וְ י ַ ִ֣רש זַ ְר ֲע ֵ֔ך ָּ֖את ַ ֹּ֥ש ַער א ָ ֵּֽ
וְ ה ְת ָב ֲר ִ֣כּו ְבזַ ְר ֲע ֵ֔ך ָּ֖כל ּגֹוי ִ֣י ָה ָ ָ֑א ֶּרץ
ַ֕ע ֶּקב ֲא ֶּ ֹּ֥שר ָש ַ ָּ֖מ ְע ָת ְבק ֵּֽלי׃
וַ ָי ָשב ַא ְב ָר ָהם ֶּאל־נְ ָע ָ ֵ֔ריו
ל־ב ִ֣אר ָ ָ֑ש ַבע
וַ יָ ֻ ָָּ֛קמּו וַ י ְל ֹּ֥כּו יַ ְח ָ ָּ֖דו ֶּא ְ
וַ י ֶֹּּ֥שב ַא ְב ָר ָ ָּ֖הם ב ְב ֹּ֥אר ָ ֵּֽש ַבע׃ פ
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וַ יְ ִ֗הי ַא ֲחרי ַה ְד ָב ִ֣רים ָה ֵ֔א ֶּלה
אמר
וַ יֻ ַּגֹּ֥ד ְל ַא ְב ָר ָ ָּ֖הם ל ָ֑
ם־הוא ָבנָּ֖ים
ָ֠הנה יָ ְל ָדה מ ְל ָ ֹּ֥כה גַ ָ֛
ְלנָ ֹּ֥חֹור ָא ֵּֽחיך׃
ת־עּוץ ְבכ ָּ֖רֹו
ֶּא ֹּ֥
ת־בּוז ָא ָ֑חיו
וְ ֶּא ִ֣
מּואל ֲא ֹּ֥בי ֲא ָ ֵּֽרם׃
ת־ק ָּ֖
וְ ֶּא ְ
ת־כ ִֶּ֣שד
וְ ֶּא ֶּ
ת־חזֵ֔ ֹו
וְ ֶּא ֲ
וְ ֶּאת־פ ְל ָ ָּ֖דש
וְ ֶּאת־י ְד ָלָ֑ף
תּואל׃
וְ ָּ֖את ְב ֵּֽ
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תּואל יָ ַלִ֣ד ֶּאת־ר ְב ָ ָָּ֑קה
ּוב ָּ֖
ְ
ְשמ ָנֹּ֥ה א ֶּלה יָ ְל ָ ִ֣דה מ ְל ֵָ֔כה
ְלנָ ָּ֖חֹור ֲא ֹּ֥חי ַא ְב ָר ָ ֵּֽהם׃
אּומה
ּוש ָ ִ֣מּה ְר ָ ָ֑
ּופ ַילגְ ָּ֖שֹו ְ
ֵּֽ
וַ ת ֶּלד ּגַ ם־הוא
ת־ט ַבח
ֶּא ֶּ ִ֣
ת־ּג ַחם
וְ ֶּא ֵ֔ ַ
ת־ת ַחש
וְ ֶּא ַ ָּ֖
ת־מ ֲע ָ ֵּֽכה׃ ס
וְ ֶּ ֵּֽא ַ

