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פרק טז
וְ ָׂש ַ ֙רי ֵ֣א ֶׁשת ַא ְב ָׂ ָ֔רם ֹ֥לא יָׂ ְל ָׂ ָ֖דה ל֑ ו
ּוש ָׂ ֹ֥מּה ָׂה ָׂ ָֽגר׃
וְ ָׂלָּ֛ה ִׁש ְפ ָׂ ֹ֥חה ִׁמ ְצ ִׁ ָ֖רית ְ
ל־א ְב ָׂ ָ֗רם
אמר ָׂש ַ ַ֜רי ֶׁא ַ
וַ ֹּ֨ת ֶׁ
ה־נא ע ָׂצ ַ ַ֤רנִׁ י יְ הוָׂ ֙ה ִׁמ ָ֔ ֶׁל ֶׁדת
ִׁהנ ָָׂ֞
אּולי ִׁא ָׂב ֶׁנָ֖ה ִׁמ ֶׁ ֑מנָׂ ה
ל־ש ְפ ָׂח ִָׁ֔תי ַ ֹ֥
בא־נָׂ ֙א ֶׁא ִׁ
וַ יִׁ ְש ַ ֹ֥מע ַא ְב ָׂ ָ֖רם ְל ֹ֥קול ָׂש ָׂ ָֽרי׃
ית ִׁש ְפ ָׂח ָָׂ֔תּה
ת־ה ָׂגַ֤ר ַה ִׁמ ְצ ִׁר ֙
ת־א ְב ָׂ ָ֗רם ֶׁא ָׂ
וַ ִׁת ַ ָ֞קח ָׂש ַ ֵ֣רי ָֽא ֶׁש ַ
ִׁמק ֙ץ ֶׁע ֵֶׁ֣שר ָׂש ִָׁ֔נים ְל ֶׁ ֹ֥ש ֶׁבת ַא ְב ָׂ ָ֖רם ְב ֶׁ ֵ֣א ֶׁרץ ְכ ָׂ ֑נ ַען
ישּה לֹ֥ ו ְל ִׁא ָׂ ָֽשה׃
וַ ִׁת ֹ֥תן א ָׂ ָ֛תּה ְל ַא ְב ָׂ ֹ֥רם ִׁא ָׂ ָ֖
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ל־ה ָׂגָ֖ר
וַ יָׂ ֹ֥בא ֶׁא ָׂ
וַ ַ ֑ת ַהר
וַ ֙ת ֶׁר ֙א ִׁ ֵ֣כי ָׂה ָׂ ָ֔ר ָׂתה
ָֽיה׃
וַ ת ַ ֵֹּ֥קל גְ ִׁב ְר ָׂ ָ֖תּה ְבע ֶׁינ ָׂ
ל־א ְב ָׂרם
אמר ָׂש ַ ֵ֣רי ֶׁא ַ
וַ ֹּ֨ת ֶׁ
ח ָׂמ ִׁ ֵ֣סי ָׂע ֶׁליך
יקך
תי ְבח ֶׁ ָ֔
ָׂאנ ִָׁ֗כי נָׂ ַ ַ֤ת ִׁתי ִׁש ְפ ָׂח ִׁ ֙
֑יה
וַ ֙ת ֶׁר ֙א ִׁ ֵ֣כי ָׂה ָׂ ָ֔ר ָׂתה וָׂ א ַ ֵָּ֖קל ְבע ֶׁינ ָׂ
הוָ֖ה ב ִׁ ֹ֥יני ּוב ֶׁינָֽיׄ ך׃
יִׁ ְש ֹ֥פט יְ ָׂ
ל־ש ַ ָ֗רי
אמר ַא ְב ָׂ ַ֜רם ֶׁא ָׂ
וַ ֹּ֨י ֶׁ
ִׁהנַ֤ה ִׁש ְפ ָׂחת ֙ך ְביָׂ ָ֔דך
ינָ֑יִׁ ך
י־לָּ֖ה ַה ֵ֣טוב ְבע ָׂ ֑
ע ִׁש ָׂ
וַ ְת ַע ֶׁנ ֵָׂ֣ה ָׂש ַ ָ֔רי
ָֽיה׃
וַ ִׁת ְב ַ ָ֖רח ִׁמ ָׂפ ֶׁנ ָׂ
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ל־עין ַה ַ ָ֖מיִׁ ם ַב ִׁמ ְד ָׂ ֑בר
יְהוָ֛ה ַע ֹ֥
ַ ָֽוָ֑יִׁ ְמ ָׂצ ָָׂ֞אּה ַמ ְל ַ ַ֧אך ָׂ
ל־ה ַ ָ֖עיִׁ ן ְב ֶׁ ֹ֥ד ֶׁרך ָֽשּור׃
ַע ָׂ
אמר
וַ י ַָ֗
ָׂה ָ֞ ָׂגר ִׁש ְפ ַ ֹ֥חת ָׂש ַ ָ֛רי
י־מ ֶׁזֹ֥ה ָׂ ָ֖באת
ָֽא ִׁ
וְ ָׂ ֵ֣אנָׂ ה תל ִׁ֑כי
אמר
וַ ֹּ֕ת ֶׁ
ִׁמ ְפ ֙ני ָׂש ַ ֵ֣רי גְ ִׁב ְר ִָׁ֔תי ָׂאנ ִׁ ָ֖כי ב ַ ָֽר ַחת׃
הוה
אמר ָׂל ּ֙ה ַמ ְל ַ ֵ֣אך יְ ָׂ ָ֔
וַ ַ֤י ֶׁ
ּובי ֶׁאל־גְ ִׁב ְר ֑תך
ָ֖ש ִׁ
יה׃
וְ ִׁה ְת ַע ִׁנָ֖י ַ ֹ֥ת ַחת יָׂ ֶׁ ָֽד ָׂ
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הוה
אמר ָׂל ּ֙ה ַמ ְל ַ ֵ֣אך יְ ָׂ ָ֔
וַ ַ֤י ֶׁ
ַה ְר ָׂ ֹ֥בה ַא ְר ֶׁ ָ֖בה ֶׁאת־זַ ְרע֑ך
וְ ֹ֥לא יִׁ ָׂס ָ֖פר מ ָֽרב׃
הוה
אמר ָׂל ּ֙ה ַמ ְל ַ ֵ֣אך יְ ָׂ ָ֔
וַ ַ֤י ֶׁ
ִׁה ָׂנָֹ֥֑ך ָׂה ָׂ ָ֖רה וְ י ַל ְֵ֣ד ְת ֑בן
מו יִׁ ְש ָׂמ ָ֔עאל
וְ ָׂק ָׂ ַ֤ראת ְש ֙
ל־ענְ ָֽיָ֑ך׃
הוָ֖ה ֶׁא ָׂ
י־ש ַ ֹ֥מע יְ ָׂ
ִׁ ָֽכ ָׂ
וְ ַ֤הּוא יִׁ ְהיֶׁ ֙ה ֶׁפ ֵֶׁ֣רא ָׂא ָׂ ָ֔דם
יָׂ ֵ֣דו ַב ָ֔כל וְ ַיֹ֥ד ָ֖כל ֑בו
ל־א ָׂ ָ֖חיו יִׁ ְש ָֽכן׃
ל־פנֹ֥י ָׂכ ֶׁ
וְ ַע ְ
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יה
וַ ִׁת ְק ָׂ ַ֤רא שם־יְ הוָׂ ֙ה ַהדבֵ֣ר א ָ֔ ֶׁל ָׂ
ַא ָׂ ָ֖תה ֵ֣אל ֳר ִׁ ֑אי
ִׁ ֵ֣כי ָֽ ָׂא ְמ ָׂ ָ֗רה
יתי ַאח ֹ֥רי ר ִׁ ָֽאי׃
ה ַגֹ֥ם הלָ֛ ם ָׂר ִׁ ָ֖א ִׁ
ל־כן ָׂק ָׂ ֵ֣רא ַל ְב ָ֔אר ְב ֹ֥אר ַל ַ ָ֖חי ר ִׁ ֑אי
ַע ֙
ּובין ָׂ ָֽב ֶׁרד׃
ין־ק ָ֖דש ֹ֥
ִׁהנֹ֥ה ב ָׂ
וַ ַ֧ת ֶׁלד ָׂה ָׂגָ֛ר ְל ַא ְב ָׂ ָ֖רם ֑בן
ם־בנָ֛ ו
וַ יִׁ ְק ָׂ ֹּ֨רא ַא ְב ָׂ ַ֧רם ֶׁש ְ
א ֶׁשר־יָׂ ְל ָׂ ֹ֥דה ָׂה ָׂגָ֖ר
יִׁ ְש ָׂמ ָֽעאל׃
שש ָׂש ִׁנ֑ים
ן־שמ ִׁ ֹ֥נים ָׂש ָׂנָ֖ה וְ ֵ֣
וְ ַא ְב ָׂ ֹּ֕רם ֶׁב ְ
ת־ה ָׂגֹ֥ר ֶׁאת־יִׁ ְש ָׂמ ָ֖עאל ְל ַא ְב ָׂ ָֽרם׃ ס
ְב ֶׁ ָֽל ֶׁד ָׂ

