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פרק יז
ן־ת ְש ִּ ִ֥עים ָׁש ָׁנָ֖ה וְ ִ֣ת ַשע ָׁש ִּנִ֑ים
וַ יְ ִּ ִ֣הי ַא ְב ָׁ ָ֔רם ֶּב ִּ
ל־א ְב ָׁ ָ֗רם
הוה ֶּא ַ
וַ י ָׁ ָ֨רא יְ ָׁ ָ֜
אמר א ָׁליו
וַ ֹּ֤י ֶּ
י־אל ַש ַ ָ֔די
ֲאנִּ ִ֣
ִּה ְת ַה ִ֥לְך ְל ָׁפ ַנָ֖י וֶּ ְהיִ֥ה ָׁת ִּ ִֽמים׃
ינֶ֑ך
יתי ב ִּינִ֣י ּוב ֶּ ִ֑
וְ ֶּא ְת ָׁנִ֥ה ְב ִּר ִּ ָ֖
אֹותךָ֖ ִּב ְמ ִ֥אד ְמ ִֽאד׃
וְ ַא ְר ֶּ ִ֥בה ְ
ל־פ ָׁנִ֑יו
וַ יִּ ִ֥פל ַא ְב ָׁ ָ֖רם ַע ָׁ
אמר׃
ֹלהים ל ִֽ
וַ יְ ַד ִ֥בר ִּא ּ֛תֹו ֱא ִּ ָ֖
יתי ִּא ָׁ ִ֑תְך
ֲא ִִּ֕ני ִּהנִ֥ה ְב ִּר ִּ ָ֖
ית ְל ַ ָ֖אב ֲה ִ֥מֹון ּגֹויִּ ִֽם׃
וְ ָׁה ִִּ֕י ָׁ
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ת־ש ְמךָ֖ ַא ְב ָׁ ִ֑רם
וְ לא־יִּ ָׁק ִ֥רא ּ֛עֹוד ֶּא ִּ
וְ ָׁה ָׁיֹּ֤ה ִּש ְמך ַא ְב ָׁר ָָׁ֔הם
ב־ה ִ֥מֹון ּגֹויִּ ָ֖ם נְ ַת ִּ ִֽתיך׃
ִּ ּ֛כי ַא ֲ
וְ ִּה ְפר ִּ ֹּ֤תי ִֽא ְתך ִּב ְמ ִ֣אד ְמ ָ֔אד
ּונְ ַת ִּ ָ֖תיך ְלגֹויִּ ִ֑ם
ּומ ָׁל ִּ ָ֖כים ִּמ ְמךִ֥ י ִֽצאּו׃
ְ
ת־ב ִּרי ִָּ֜תי
וַ ֲה ִּקמ ִָּ֨תי ֶּא ְ
ּובין זַ ְר ֲעךָ֧ ַא ֲח ֶּ ּ֛ריך
ב ִּינִ֣י ּוב ֶָּ֗ינך ָ֨
עֹולִ֑ם
ְלדר ָׁ ָ֖תם ִּל ְב ִּ ִ֣רית ָׁ
אֹלהים ּוִֽ ְלזַ ְר ֲעךָ֖ ַא ֲח ֶּ ִֽריך׃
ִּל ְהיֹּ֤ ֹות ְלך ִֽל ִָּ֔
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ּולזַ ְר ֲע ָ֨ך ַא ֲח ֶּ ָ֜ריך
וְ נָׁ ַת ִּ ִ֣תי ְ֠ ְלך ְ
ִ֣את ׀ ֶּ ִ֣א ֶּרץ ְמגֻ ֶּ ָ֗ריך
ל־א ֶּרץ ְכ ַָ֔נ ַען
ֵ֚את ָׁכ ֶּ ִ֣
עֹולִ֑ם
ַל ֲא ֻח ַזָ֖ת ָׁ
אֹלהים׃
ִ֥יתי ָׁל ֶּ ָ֖הם ל ִּ ִֽ
וְ ָׁהיִּ ִּ
ל־א ְב ָׁר ָָׁ֔הם
ֹלהים ֶּא ַ
אמר ֱא ִּ
וַ ֹּ֤י ֶּ
יתי ִּת ְש ִ֑מר
ת־ב ִּר ִּ ִ֣
וְ ַא ָׁ ָ֖תה ֶּא ְ
ַא ָׁ ּ֛תה וְ זַ ְר ֲעךִ֥ ִֽ ַא ֲח ֶּ ָ֖ריך ְלדר ָׁ ִֽתם׃
שר ִּת ְש ְמ ָ֗רּו
יתי ֲא ֶּ ִ֣
ִ֣זאת ְב ִּר ִִּ֞
ּובין זַ ְר ֲעךָ֖ ַא ֲח ֶּ ִ֑ריך
יכם ִ֥
ּובינ ֶָּ֔
בינִּ י ִ֣
ִּה ִ֥מֹול ָׁל ֶּכָ֖ם ָׁכל־זָׁ ָׁ ִֽכר׃
ּונְ ַמ ְל ִֶּ֕תם ָ֖את ְב ַ ִ֣שר ָׁע ְר ַל ְת ֶּכִ֑ם
יכם׃
וְ ָׁהיָׁ ה ְל ִ֣אֹות ְב ִּ ָ֔רית ב ִּינָ֖י ּובינ ֶּ ִֽ
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ן־שמ ַנִ֣ת יָׁ ִָּ֗מים יִּ ִ֥מֹול ָׁל ֶּכּ֛ם
ּוב ְ
ֶּ
ָׁכל־זָׁ ָׁ ָ֖כר ְלדרת ֶּיכִ֑ם
יְ ִּ ִ֣ליד ָָׁ֔ביִּ ת
ת־כ ֶּסף ִּמ ִ֣כל ֶּבן־נ ָָׁ֔כר
ּומ ְקנַ ֶּ
ִּ
ֲא ֶּ ּ֛שר ִ֥לא ִּ ִֽמזַ ְר ֲעךָ֖ ִֽהּוא׃
ּומ ְק ַנִ֣ת ַכ ְס ֶּ ִ֑פך
יתךָ֖ ִּ
ִּה ָ֧מֹול ׀ יִּ ּ֛מֹול יְ ִּ ִ֥ליד ִֽב ְ
עֹולם׃
יתי ִּב ְב ַש ְר ֶּכָ֖ם ִּל ְב ִּ ִ֥רית ָׁ ִֽ
וְ ָׁהיְ ָׁ ָ֧תה ְב ִּר ִּ ּ֛
ת־ב ַ ִ֣שר ָׁע ְר ָׁל ָ֔תֹו
וְ ָׁע ִ֣רל ׀ זָׁ ָָׁ֗כר ֲא ֶּ ֹּ֤שר ִֽלא־יִּ מֹול ֶּא ְ
יה
וְ נִּ ְכ ְר ָׁ ּ֛תה ַה ֶּנ ִֶּ֥פש ַה ִּ ָ֖הוא מ ַע ֶּ ִ֑מ ָׁ
יתי ה ַ ִֽפר׃ ס
ת־ב ִּר ִּ ָ֖
ֶּא ְ
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ל־א ְב ָׁר ָָׁ֔הם
ֹלהים ֶּא ַ
אמר ֱא ִּ
וַ ֹּ֤י ֶּ
ָׁש ַ ִ֣רי ִּא ְש ְת ָ֔ך
ת־ש ָׁ ָ֖מּה ָׁש ָׁ ִ֑רי
א־ת ְק ָׁ ִ֥רא ֶּא ְ
ל ִּ
ִּ ִ֥כי ָׁש ָׁ ָ֖רה ְש ָׁ ִֽמּה׃
ּוב ַר ְכ ִּ ִ֣תי א ָָׁ֔תּה
וְ ָ֨ ַגם נָׁ ַ ָ֧ת ִּתי ִּמ ֶּ ּ֛מנָׁ ה ְלךָ֖ ִ֑בן
גֹוים
יה וְ ָׁ ִֽהיְ ָׁ ִ֣תה ְל ִָּ֔
ּוב ַר ְכ ִּת ָׁ
ִֽ
ַמ ְל ִ֥כי ַע ִּ ָ֖מים ִּמ ֶּ ִ֥מנָׁ ה יִּ ְהיִֽ ּו׃
ל־פ ָׁנָ֖יו
וַ יִּ ָ֧פל ַא ְב ָׁר ָׁ ּ֛הם ַע ָׁ
וַ יִּ ְצ ָׁ ִ֑חק
אמר ְב ִּל ָ֗בֹו
וַ ִ֣י ֶּ
ה־שנָׁ ה יִּ ּוָׁ ָ֔לד
ַה ְל ֶּ ֹּ֤בן מ ָׁ ִֽא ָׁ
ת־ת ְש ִּ ִ֥עים ָׁש ָׁנָ֖ה ת ִֽלד׃
ם־ש ָׁ ָ֔רה ֲה ַב ִּ
וְ ִָּ֨א ָׁ
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ֹלהים
ל־ה ֱא ִּ ִ֑
אמר ַא ְב ָׁר ָׁ ָ֖הם ֶּא ִֽ ָׁ
וַ ִ֥י ֶּ
לִ֥ ּו יִּ ְש ָׁמ ָ֖עאל יִּ ְח ֶּיִ֥ה ְל ָׁפ ֶּנִֽיך׃
ֹלהים
אמר ֱא ִָּ֗
וַ ִ֣י ֶּ
ֲא ָׁבל ָׁש ָׁ ִ֣רה ִּא ְש ְת ָ֗ך י ֶּל ֶֹּּ֤דת ְלך ָ֔בן
ת־ש ָ֖מֹו יִּ ְצ ָׁ ִ֑חק
את ֶּא ְ
וְ ָׁק ָׁ ִ֥ר ָׁ
יתי ִּא ּ֛תֹו ִּל ְב ִּ ִ֥רית עֹו ָׁלָ֖ם
ת־ב ִּר ִּ ִ֥
וַ ֲה ִּקמ ִָּ֨תי ֶּא ְ
ְלזַ ְר ִ֥עֹו ַא ֲח ָׁ ִֽריו׃
ּוִֽ ְליִּ ְש ָׁמעֵ֘אל ְש ַמ ְע ִּתיך
ִּהנִ֣ה ׀ ב ַ ִ֣ר ְכ ִּתי א ָ֗תֹו
יתי א ּ֛תֹו
וְ ִּה ְפר ִּ ִ֥
יתי א ָ֖תֹו ִּב ְמ ִ֣אד ְמ ִ֑אד
וְ ִּה ְרב ִּ ִ֥
יֹוליד
יאם ָ֔ ִּ
ים־ע ָׁ ֹּ֤שר נְ ִּש ִּ
ְשנ ָׁ
ּונְ ַת ִּ ָ֖תיו ְלגִ֥ ֹוי ּגָׁ ִֽדֹול׃
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יתי ָׁא ִּ ִָ֣קים ֶּאת־יִּ ְצ ָׁ ִ֑חק
ת־ב ִּר ִּ ָ֖
וְ ֶּא ְ
ֲא ֶּשר֩ ת ָ֨לד ְלךֹּ֤ ָׁש ָׁרה ַלמֹועִ֣ד ַה ֶָּ֔זה ַב ָׁש ָׁנָ֖ה ָׁה ַא ֶּ ִֽח ֶּרת׃
וַ יְ ַ ָ֖כל ְל ַדבִ֣ר ִּא ִ֑תֹו
ֹלהים מ ַ ָ֖על ַא ְב ָׁר ָׁ ִֽהם׃
וַ יַ ִַ֣על ֱא ִָּ֔
וַ יִּ ַ ָ֨קח ַא ְב ָׁר ָָׁ֜הם ֶּאת־יִּ ְש ָׁמעִ֣אל ְבנָ֗ ֹו
ידי ביתֹו
וְ ָ֨את ָׁכל־יְ ִּל ֹּ֤
ל־מ ְק ַנִ֣ת ַכ ְס ָ֔פֹו
וְ את ָׁכ ִּ
ָׁכל־זָׁ ִָׁ֕כר ְב ַאנְ ָ֖שי בִ֣ית ַא ְב ָׁר ָׁ ִ֑הם
ת־ב ַ ִ֣שר ָׁע ְר ָׁל ָָׁ֗תם ְב ֶּע ֶּצם ַהיִ֣ ֹום ַה ֶָּ֔זה
וַ ָָׁ֜י ָׁמל ֶּא ְ
ֹלהים׃
ַכ ֲא ֶּ ּ֛שר ִּד ֶּ ִ֥בר ִּא ָ֖תֹו ֱא ִּ ִֽ
ן־ת ְש ִּ ִ֥עים וָׁ ָ֖ת ַשע ָׁש ָׁנִ֑ה
וְ ַָ֨א ְב ָׁר ָָׁ֔הם ֶּב ִּ
ְב ִּהמלָ֖ ֹו ְב ַ ִ֥שר ָׁע ְר ָׁל ִֽתֹו׃
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ן־שֹלִ֥ ש ֶּע ְש ָ֖רה ָׁש ָׁנִ֑ה
וְ יִּ ְש ָׁמעִ֣אל ְבנָ֔ ֹו ֶּב ְ
ְב ִָּ֨המ ָ֔לֹו ָ֖את ְב ַ ִ֥שר ָׁע ְר ָׁל ִֽתֹו׃
ְב ֶּע ֶּצם ַהיִ֣ ֹום ַה ֶָּ֔זה
נִּ ָ֖מֹול ַא ְב ָׁר ָׁ ִ֑הם וְ יִּ ְש ָׁמ ָ֖עאל ְבנִֽ ֹו׃
ל־אנְ ֹּ֤שי ביתֹו יְ ִּ ִ֣ליד ָָׁ֔ביִּ ת
וְ ָׁכ ַ
ת־כ ֶָּ֖סף מ ִ֣את ֶּבן־נ ָׁכִ֑ר
ּומ ְקנַ ֶּ
ִּ
נִּ ָ֖מלּו ִּא ִֽתֹו׃ פ

