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פרק יג
וַ יַ ַעל ַא ְב ָ֨רם ִמ ִמ ְצ ַ ַ֜ריִ ם ֠הּוא וְ ִא ְש ּ֧תֹו
ל־א ֶׁשר־ל֛ ֹו
וְ כ ֲ
וְ ל֥ ֹוט ִע ּ֖מֹו
ַה ֶׁנֶּֽגְ בה׃
ּובזהב׃
וְ ַא ְב ּ֖רם כבֵ֣ד ְמ ֹ֑אד ַב ִמ ְק ֶֶׁ֕נה ַב ֶׁכ ֶּׁ֖סף ַ
ית־אל
ֹ֑
וַ ֵּ֙י ֶׁל ֵּ֙ך ְל ַמס ָ֔עיו ִמ ֶׁ ּ֖נֶּֽגֶׁ ב וְ ַעד־ב
ד־המ ֗קֹום
ַע ַ
ר־היה ָׁ֤שם א ֳה ֵּ֙לֹו ַב ְת ִח ָ֔לה
ֲא ֶׁש ָ֨
ּובין העי׃
ית־אל ֥
ּ֖
֥בין ב
קֹום ַה ִמזְ ָ֔ב ַח
ל־מ ֵּ֙
ֶׁא ְ
ר־עשה ּ֖שם ב ִראשנֹ֑ה
ֲא ֶׁש ֥
וַ יִ ְק ֥רא ֛שם ַא ְב ּ֖רם ְב ֥שם יְ הוה׃
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ת־א ְב ֹ֑רם הי֥ה צאן־ּוב ָּ֖קר וְ אה ִלים׃
ם־ל ָ֔לֹוט ַההלּ֖ך ֶׁא ַ
וְ גַ ְ
ש ֶׁבת יַ ְח ֹ֑דו
וְ לא־נ ֥שא א ֛תם ה ּ֖א ֶׁרץ ל ֶׁ ֵ֣
ִכי־היָׁ֤ה ְרכּוש ֵּ֙ם ָ֔רב
וְ ֥לא י ְכלּ֖ ּו ל ֶׁ ֥ש ֶׁבת יַ ְחדו׃
י־ריב
וַיְ ִה ִ ֗
ה־א ְב ָ֔רם
ֵּ֚בין רעֵ֣י ִמ ְקנ ַ
ּובין רעֵ֣י ִמ ְקנה־לֹ֑ ֹוט
ּ֖
וְ ַה ְכנַ ֲענִ ֵּ֙י וְ ַה ְפ ִר ִָ֔זי ּ֖אז י ֥שב בא ֶׁרץ׃
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ל־לֹוט
אמר ַא ְב ַ֜רם ֶׁא ֗
וַ ָ֨י ֶׁ
ל־נא ְת ִ ָׁ֤הי ְמ ִריב ֵּ֙ה
ַא ָ֨
ב ִינֵ֣י ּוב ֶָׁ֔יניָך
ּובין ר ַ ּ֖עי ּובֵ֣ין ר ֶׁעֹ֑יָך
֥
י־אנ ִ ֥שים ַא ִ ּ֖חים ֲאנ ְחנּו׃
ִכ ֲ
ֲה ָׁ֤לא כל־ה ֵּ֙א ֶׁר ֵּ֙ץ ְלפ ֶָׁ֔ניָך
ִה ֥פ ֶׁרד נּ֖א מעלֹ֑י
ימנה
ם־ה ְש ֵ֣מאל וְ א ִָ֔
ִא ַ
ם־הי ִ ּ֖מין וְ ַא ְש ְמ ִאילה׃
וְ ִא ַ
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וַ יִ שא־לֵ֣ ֹוט ֶׁאת־ע ֗יניו
ל־כ ַכֵ֣ר ַהיַ ְר ָ֔דן
וַ יַ ְר ֵּ֙א ֶׁאת־כ ִ
ִ ֥כי ֻכלּּ֖ה ַמ ְש ֶׁ ָֹ֑קה
ת־עמ ָ֔רה
ת־סד ֵּ֙ם וְ ֶׁא ֲ
הוה ֶׁא ְ
ִל ְפנֵ֣י ׀ ַש ֵ֣חת יְ ֗
ְכגַ ן־יְ הו ֵּ֙ה
ְכ ֶׁ ֵ֣א ֶׁרץ ִמ ְצ ַ ָ֔ריִ ם ב ֲא ּ֖כה צ ַער׃
ל־כ ַכֵ֣ר ַהיַ ְר ָ֔דן
וַ ְיִב ַחר־לֵ֣ ֹו ֗לֹוט ֵּ֚את כ ִ
וַ יִ ַ ֥סע לּ֖ ֹוט ִמ ֶׁ ֹ֑ק ֶׁדם
וַ יִ פ ְֵ֣ר ָ֔דּו ִ ּ֖איש מ ַ ֥על א ִחיו׃
ץ־כנ ַֹ֑ען
שב ְב ֶׁא ֶׁר ְ
ַא ְב ּ֖רם י ַ ֵ֣
וְ ֗לֹוט י ַש ֵּ֙ב ְבע ֵ֣רי ַה ִכ ָ֔כר
ד־סדם׃
וַ יֶׁ ֱא ַ ּ֖הל ַע ְ
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שי ְס ָ֔דם ר ִ ּ֖עים וְ ַחט ִ ֹ֑אים
וְ ַאנְ ֵ֣
ַליהוּ֖ה ְמאד׃
ל־א ְב ֗רם ַא ֲח ֵּ֙רי ִהפ ֶׁרד־לֵ֣ ֹוט מ ִע ָ֔מֹו
ַיהוה א ַ ֵ֣מר ֶׁא ַ
ו ָ֞
ֵ֣שא נָׁ֤א עינֵֶּׁ֙ ֵּ֙יָך ְּור ָ֔אה
ר־א ֵ֣תה ֹ֑שם
ן־המ ּ֖קֹום ֲא ֶׁש ַ
ִמ ַ
צ ֥פנה ו ֶׁ ּ֖נֶּֽגְ בה ו ָ֥ק ְדמה וימה׃
ר־א ֥תה ר ֶׁ ּ֖אה
ִ ּ֧כי ֶׁאת־כל־ה ֛א ֶׁרץ ֲא ֶׁש ַ
ְלָךֵ֣ ֶׁא ְת ֶׁנֹ֑נה
ּו ְלזַ ְר ֲעָךּ֖ ַעד־עֹולם׃
וְ ַש ְמ ִ ֥תי ֶׁאת־זַ ְר ֲעָךּ֖ ַכ ֲע ַפֵ֣ר ה ֹ֑א ֶׁרץ
ת־ע ַ ֵ֣פר ה ָ֔א ֶׁרץ
נֹות ֶׁא ֲ
ם־יּוכֵ֣ל ִ֗איש ִל ְמ ֵּ֙
ַ
שר ׀ ִא
ֲא ֶׁ ֵ֣
ַגם־זַ ְר ֲעָךּ֖ יִמ ֶׁנה׃
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ּולר ְח ֹ֑בּה
קֵּ֚ ּום ִה ְת ַהלֵ֣ך ב ָ֔א ֶׁרץ ְלא ְר ּ֖כּה ְ
ִ ֥כי ְלָךּ֖ ֶׁא ְת ֶׁננה׃
וַ יֶׁ ֱא ַ ֵ֣הל ַא ְב ֗רם
וַ י ֛בא
שר ְב ֶׁח ְב ֹ֑רֹון
וַ י ֶׁ֛שב ְבאֹלנ֥י ַמ ְמ ּ֖רא ֲא ֶׁ ֵ֣
ן־שם ִמזְ ּ֖ב ַח ַליהוה׃ פ
וַ ִי ֶׁב ֥

