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פרשת לך־לך פרק יב
ל־א ְב ָ ָ֔רם
אמר יְ הוָ ה ֶא ַ
וַ ֹּ֤י ֶ
ּומ ֵבֵּ֣ית ָא ִ ִ֑ביך
ֹול ְד ְתך ִ
ּומ ּֽמ ַ
ְך־לך ֵמ ַא ְר ְצך ִ
ֶל ְ
ל־ה ָא ֶרץ ֲא ֶשר ַא ְר ֶ ּֽאךָ ׃
ֶא ָ
וְ ֶ ּֽא ֶע ְשך ְלגֵּ֣ ֹוי גָ ָ֔דֹול
וַ ֲא ָ ֵּ֣ב ֶר ְכ ָ֔ך
וַ ֲאגַ ְד ָלה ְש ֶ ִ֑מך
וֶ ְה ֵיה ְב ָר ָ ּֽכה׃
וַ ֲא ָ ּֽב ֲר ָכה ְמ ָ ֵּ֣ב ְר ֶָ֔כיך
ּומ ַק ֶל ְלך ָא ִ֑אר
ְ
וְ נִ ְב ְר ֵּ֣כּו ְב ָ֔ך כל ִמ ְש ְפחת ָה ֲא ָד ָ ּֽמה׃
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הוה
וַ ֵי ֵֶּ֣לְך ַא ְב ָ ָ֗רם ַכ ֲא ֶֶׁ֨שר ִד ֶ ֹּ֤בר ֵא ָליו יְ ָָ֔
וַ ֵי ֶלְך ִאתֹו לִ֑ ֹוט
ן־ח ֵ ֹּ֤מש ָשנִ ים וְ ִש ְב ִ ֵּ֣עים ָש ָ֔ ָנה
וְ ַא ְב ָ ָ֗רם ֶב ָ
ְב ֵצאתֹו ֵמ ָח ָ ּֽרן׃
ת־ש ַ ֶׁ֨רי ִא ְש ּ֜תֹו
וַ יִ ַ ֵּ֣קח ַא ְב ָרם ֶא ָ
ן־א ִָ֗חיו
וְ ֶאת־לֵּ֣ ֹוט ֶב ָ
שר ָר ָָ֔כשּו
כּושם ֲא ֶ ֵּ֣
ל־ר ָ
ת־כ ְ
וְ ֶא ָ
ר־ע ֵּ֣שּו ְב ָח ָ ִ֑רן
ת־ה ֶנ ֶפש ֲא ֶש ָ
וְ ֶא ַ
וַ יֵ ְצ ָ֗אּו ָל ֶל ֶכת ַ ֵּ֣א ְר ָצה ְכ ַָ֔נ ַען
וַ יָבאּו ַא ְר ָצה ְכ ָנ ַּֽען׃
וַ יַ ֲע ֹּ֤בר ַא ְב ָרם ָב ָָ֔א ֶרץ
ַ ַ֚עד ְמ ֵּ֣קֹום ְש ֶָ֔כם
מֹורה
ַעד ֵאלֵּ֣ ֹון ֶ ִ֑
וְ ּֽ ַה ְכנַ ֲע ִני ָאז ָב ָ ּֽא ֶרץ׃
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ל־א ְב ָ ָ֔רם
וַ יֵ ָ ֹּ֤רא יְ הוָ ה ֶא ַ
אמר
וַ ֹּ֕י ֶ
ת־ה ָ ֵּ֣א ֶרץ ַה ִ֑זאת
ְל ֶַׁ֨ז ְר ֲע ָ֔ך ֶא ֵתן ֶא ָ
יהוה ַהנִ ְר ֶאה ֵא ָ ּֽליו׃
וַ ִי ֶֹּ֤בן ָשם ִמזְ ֵָ֔ב ַח ַל ָ
ית־אל
וַ יַ ְע ֵֶׁ֨תק ִמ ָּ֜שם ָה ָָ֗ה ָרה ִמ ֶק ֶדם ְל ֵ ּֽב ֵ
וַ ֵי ֵּ֣ט ָא ֳהלִ֑ ה
ית־אל ִמיָ ם וְ ָה ַעֵּ֣י ִמ ֶ ָ֔ק ֶדם
ֵ ּֽב ֵ ֹּ֤
יהוה
ן־שם ִמזְ ֵב ַח ּֽ ַל ָָ֔
וַ ִי ֶּֽב ָ ֹּ֤
הוּֽה׃
וַ יִ ְק ָרא ְב ֵשם יְ ָ
וַ יִ ַ ֵּ֣סע ַא ְב ָ ָ֔רם ָהלֹוְך וְ נָ ס ַֹוע ַה ֶ ּֽנֶּֽגְ ָבה׃ פ
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וַ יְ ִהי ָר ָעב ָב ָ ִ֑א ֶרץ
יְמה ָלגֵּ֣ ּור ָָ֔שם
וַ ֵֶׁ֨י ֶרד ַא ְב ָ ֹּ֤רם ִמ ְצ ַר ָ
י־כ ֵבד ָה ָר ָעב ָב ָ ּֽא ֶרץ׃
ִ ּֽכ ָ
וַ יְ ִֹּ֕הי ַכ ֲא ֶשר ִה ְק ִריב ָל ֵּ֣בֹוא ִמ ְצ ָ ִ֑ריְ ָמה
ל־ש ַ ֵּ֣רי ִא ְש ָ֔תֹו
אמר ֶא ָ
וַ י ֶ
ת־מ ְר ֶאה ָ ּֽא ְת׃
יְפ ַ
ה־נֵּ֣א יָ ַ ָ֔ד ְע ִתי ִכי ִא ָשה ַ
ִהנֵ ָ
וְ ָה ָָ֗יה ִ ּֽכי־יִ ְר ֹּ֤אּו א ָתְך ַה ִמ ְצ ִ ָ֔רים
וְ ָא ְמרּו
ִא ְש ֵּ֣תֹו ִ֑זאת
וְ ָה ְרגּו א ִתי וְ א ָתְך יְ ַחיּֽ ּו׃
י־נא ֲא ֵּ֣ח ִתי ָ ִ֑א ְת
ִא ְמ ִר ָ
בּורְך
ב־לי ַב ֲע ֵ ָ֔
ּֽיט ִ ֵּ֣
ְל ַמ ַען יִ ַ
וְ ָחיְ ָתה נַ ְפ ִשי ִבגְ ָל ֵ ּֽלְך׃
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וַ יְ ִֹּ֕הי ְכבֹוא ַא ְב ָרם ִמ ְצ ָ ִ֑ריְ ָמה
י־יָפה ִהוא ְמ ּֽאד׃
ת־ה ִא ָָ֔שה ִ ּֽכ ָ
וַ יִ ְר ֹּ֤אּו ַה ִמ ְצ ִרים ֶא ָ ֵּ֣
וַ יִ ְר ֹּ֤אּו א ָתה ָש ֵ ֵּ֣רי ַפ ְר ָ֔עה
ל־פ ְר ִ֑עה
וַ יְ ַ ּֽה ְללּו א ָתה ֶא ַ
וַ ֻּת ַקח ָה ִא ָשה ֵבית ַפ ְר ּֽעה׃
בּורה
ּול ַא ְב ָרם ֵה ִיטיב ַב ֲע ָ ִ֑
ְ
אן־ּוב ָקר וַ ֲחמ ִ ָ֔רים
ָ
ּֽוַיְ ִהי־לֹּ֤ ֹו צ
ּוש ָפ ָ֔חת
וַ ֲע ָב ִדים ְ
וַ ֲאתנת ּוגְ ַמ ִ ּֽלים׃
יתֹו
ת־ב ִ֑
ת־פ ְרעה נְ גָ ִעים גְ ד ִלים וְ ֶא ֵ
הוָ֧ה ׀ ֶא ַ
וַ יְ נַ ֶׁ֨ ַגע יְ ָ
ל־ד ַבר ָש ַרי ֵא ֶשת ַא ְב ָ ּֽרם׃
ַע ְ

Genesis 12

Page 6

וַ יִ ְק ָ ֹּ֤רא ַפ ְרעה ְל ַא ְב ָ ָ֔רם
אמר
וַ ֹּ֕י ֶ
ית ִ ִ֑לי
ַמה־זאת ָע ִ ֵּ֣ש ָ
א־ה ַ ֵּ֣ג ְֶּֽד ָת ָ֔ ִלי ִכי ִא ְש ְתך ִ ּֽהוא׃
ָ ַ֚ל ָמה ל ִ
ָל ָ ֹּ֤מה ָא ַמ ְר ָת ֲא ֵּ֣ח ִתי ִָ֔הוא
וָ ֶא ַקח א ָתה ִלי ְל ִא ָ ִ֑שה
וְ ַע ָֹּ֕תה ִה ֵנה ִא ְש ְתך
ַקח וָ ֵ ּֽלְך׃
וַ יְ ַצו ָע ָליו ַפ ְרעה ֲאנָ ִ ִ֑שים
ר־לֹו׃
ל־א ֶש ּֽ
ת־כ ֲ
ת־א ְשתֹו וְ ֶא ָ
ּֽוַיְ ַש ְלחּו אתֹו וְ ֶא ִ

