Genesis 22:1-19 – part C

Genesis 22:9-13

ִהה֒ם
שר ָּ ֶֽא ַרַמר־לֶׁ֣ ֹו ָּה ֹא ם
קֹום ֲא ֶׁ֣
ל־ה ָּמ ֮
וַ ֹ֗יָּבאּו ֶֽא ַ
ת־ה םמְזְ חֵּ֔ ַ ַ
וַ ִּ֨םיבן ָּ ָׁ֤שם ַא ְב ָּר ָּה ֙ם א ַ
ת־ה חע ם ִ֑צ֒ם
ַוֶַֽֽיַ ֲע ֹ֖רְך א ָּ
ַוֶַֽֽיַ ֲעק ֙ד את־֒ם ְצ ָּ ֶׁ֣חק ְֵּ֔נֹו
ל־ה םמְזְ חֵּ֔ ַ ַ םרַמ ַ ֹ֖מ ַעל ָּל חע ם ֶֽצ֒ם
תֹו ַע ַ
וַ ָּיָׁ֤שם א ֙
וַ ים ְש ַלָׁ֤ח ַא ְב ָּר ָּה ֙ם את־ָּ֒ דֹו
ת־ֵּ֔נֶֽ ֹו
ת־ה ַמ ֲאכִ֑לת םל ְש ֹ֖ח א ְ
וַ ים ַ ֹ֖קח א ַ ֶֽ
ן־ה ָָּּׁ ַרַמ֒םם
וַ ים ְק ָּ ִּ֨רא חא ָ֜ ָּל֒ו ַרַמ ְל ַ ָׁ֤אְך ְ֒ הוָּ ֙ה םרַמ ַ
וַ ֹ֖יארַמר
ַא ְב ָּר ָּ ֶׁ֣הם ׀ ַא ְב ָּר ָּ ִ֑הם
וַ ֹ֖יארַמר
םה חנֶֽנם ֒

וַ ֹ֗יארַמר
ל־הנַ ַער
ל־ת ְש ַלָׁ֤ח ָּ ֶֽ֒ ְַֽד ֙ך א ַ
ַא ם
ּומה
ל־ת ַעש לֹ֖ ֹו ְרַמ ִ֑א ָּ
וְ ַא ַ ַּ֥
ם ֶׁ֣כ֒ ׀ ַע ָּ ֶׁ֣תה ָּ֒ ַ ֹ֗ד ְע םת֒
ִהה ֙֒ם ַא ָּתה
ם ֶֽכ֒־ְ֒ ח ָׁ֤רא ֹא ם
ת־ֵּ֔נְ ךַּ֥ את־ְ֒ םח ְ֒דךֹ֖ םרַמ ֶֽמנם ֒
וְ ַּ֥לא ָּח ַ ַׂ֛ש ְכ ָּת א ם
ת־ע ֹ֗ ָּ֒נ֒ו
וַ ים ִָּּ֨שא ַא ְב ָּר ָָּ֜הם א ח
וַ יַ ְר ֙א
ה־א֒ם ל ַא ַַ֕חר נ ֹא ַ ַּ֥חְז ֵַּ֔ ְס ַ ֹ֖בְך ְֵּ֔ ַק ְר ָּנִ֑֒ו
וְ םהנח ַ
וַ חיָׁ֤לְך ַא ְב ָּר ָּה ֙ם
ת־ה ַא֒ם ל
וַ ים ַ ֶׁ֣קח א ָּ
וַ יַ ֲע חלַּ֥הּו ְלע ָּלֹ֖ה ַ ַּ֥ת ַחת ְֵּ֔נֶֽ ֹו

 works in conjunctionוַ ֹּ֫יארַמר As is often the case in Biblical Hebrew,
with another verb of speech.
• The first verb tells how the speech was said
 marks the beginning of the quotation.וַ ֹּ֫יארַמר • and the
In this case we have cried first in the clause above and then said.
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ִהה֒ם
שר ָּ ֶֽא ַרַמר־לֶׁ֣ ֹו ָּה ֹא ם
קֹום ֲא ֶׁ֣
ל־ה ָּמ ֮
וַ ֹ֗יָּבאּו ֶֽא ַ
ת־ה םמְזְ חֵּ֔ ַ ַ
וַ ִּ֨םיבן ָּ ָׁ֤שם ַא ְב ָּר ָּה ֙ם א ַ
ת־ה חע ם ִ֑צ֒ם
ַוֶַֽֽיַ ֲע ֹ֖רְך א ָּ
ַוֶַֽֽיַ ֲעק ֙ד את־֒ם ְצ ָּ ֶׁ֣חק ְֵּ֔נֹו
ל־ה םמְזְ חֵּ֔ ַ ַ םרַמ ַ ֹ֖מ ַעל ָּל חע ם ֶֽצ֒ם
תֹו ַע ַ
וַ ָּיָׁ֤שם א ֙
וַ ים ְש ַלָׁ֤ח ַא ְב ָּר ָּה ֙ם את־ָּ֒ דֹו
ת־ֵּ֔נֶֽ ֹו
ת־ה ַמ ֲאכִ֑לת םל ְש ֹ֖ח א ְ
וַ ים ַ ֹ֖קח א ַ ֶֽ
ן־ה ָָּּׁ ַרַמ֒םם
וַ ים ְק ָּ ִּ֨רא חא ָ֜ ָּל֒ו ַרַמ ְל ַ ָׁ֤אְך ְ֒ הוָּ ֙ה םרַמ ַ
וַ ֹ֖יארַמר
ַא ְב ָּר ָּ ֶׁ֣הם ׀ ַא ְב ָּר ָּ ִ֑הם
וַ ֹ֖יארַמר
םה חנֶֽנם ֒

וַ ֹ֗יארַמר
ל־הנַ ַער
ל־ת ְש ַלָׁ֤ח ָּ ֶֽ֒ ְַֽד ֙ך א ַ
ַא ם
ּומה
ל־ת ַעש לֹ֖ ֹו ְרַמ ִ֑א ָּ
וְ ַא ַ ַּ֥
What tense should
ם ֶׁ֣כ֒ ׀ ַע ָּ ֶׁ֣תה ָּ֒ ַ ֹ֗ד ְע םת֒
?this be
ִהה ֙֒ם ַא ָּתה
ם ֶֽכ֒־ְ֒ ח ָׁ֤רא ֹא ם
ת־ֵּ֔נְ ךַּ֥ את־ְ֒ םח ְ֒דךֹ֖ םרַמ ֶֽמנם ֒
וְ ַּ֥לא ָּח ַ ַׂ֛ש ְכ ָּת א ם
ת־ע ֹ֗ ָּ֒נ֒ו
וַ ים ִָּּ֨שא ַא ְב ָּר ָָּ֜הם א ח
וַ יַ ְר ֙א
ה־א֒ם ל ַא ַַ֕חר נ ֹא ַ ַּ֥חְז ֵַּ֔ ְס ַ ֹ֖בְך ְֵּ֔ ַק ְר ָּנִ֑֒ו
וְ םהנח ַ
וַ חיָׁ֤לְך ַא ְב ָּר ָּה ֙ם
ת־ה ַא֒ם ל
וַ ים ַ ֶׁ֣קח א ָּ
וַ יַ ֲע חלַּ֥הּו ְלע ָּלֹ֖ה ַ ַּ֥ת ַחת ְֵּ֔נֶֽ ֹו
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וַ יַ ְש ִּ֨חכם ַא ְב ָּר ָָּ֜הם ֵַּ֔ ֵֹּ֗֔קר
ת־חרַמרֹו
ַוֶַֽֽיַ ֲחב ֙ש א ֲ
ת־ש חנָׁ֤֒ נְ ָּע ָּר ֙֒ו םאתֹו
וַ ים ַ ַּ֞קח א ְ
וְ ח ֹ֖את ֒ם ְצ ָּ ֶׁ֣חק ְֵּ֔נִ֑ ֹו
וַ ְַ֒ב ַק ֙ע ֲע חצֶׁ֣֒ ע ָּלה
ל־ה ָּמ ֹ֖קֹום
וַ ָּיֶׁ֣ ַָּֽקם וַ יח לְך א ַ
ִהה֒ם
ר־א ַרַמר־לַּ֥ ֹו ָּה ֹא ם ֶֽ
ֲאש ָּ ֶֽ

וַ ְ֒ םֹ֗ה֒ ַא ַח ֙ר ַה ְד ָּב ם ֶׁ֣ר֒ם ָּה חאלה
ת־א ְב ָּר ָּ ִ֑הם
ִהה֒ם נם ָּ ֹ֖סה א ַ
וְ ָּ ֶׁ֣ה ֹא ם
וַ ֶׁ֣יארַמר חא ָּל֒ו
ַא ְב ָּר ָּ ֹ֖הם
וַ ַּ֥יארַמר
םה חנֶֽנם ֒
וַ ֹּ֡יארַמר
ת־ֵּ֔נְ ִּ֨ך
ח־נא א ם
ַק ָָּ֠
את־ְ֒ ם ֶֽח ְ֒דךָׁ֤ ֲאשר־ ָּא ַ֙ה ְב ָּ֙ת
את־֒ם ְצ ָּחק
ל־ארץ ַהמ םר ָּ ִ֑יה
ְך־לך א ֹ֖
וְ ל ְ
וְ ַה ֲע חלָׁ֤הּו ָּש ֙ם ְלע ָּלה
ַ ַ֚על ַא ַ ֶׁ֣חד ֶֽה ָּה םר֒ם ֲא ֹ֖שר א ַ ַּ֥רַמר חא ֶֽל֒ך

What is the syntax, function
?and translation of this qatal

• Qatal in dependent clause
• Relative past background
”• “which you love
”not “which you had loved” or “which you have loved

 that refer to emotional and mental activity usually requireאהב (Note that roots like
)present tense translations.
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ִהה֒ם
שר ָּ ֶֽא ַרַמר־לֶׁ֣ ֹו ָּה ֹא ם
קֹום ֲא ֶׁ֣
ל־ה ָּמ ֮
וַ ֹ֗יָּבאּו ֶֽא ַ
ת־ה םמְזְ חֵּ֔ ַ ַ
וַ ִּ֨םיבן ָּ ָׁ֤שם ַא ְב ָּר ָּה ֙ם א ַ
ת־ה חע ם ִ֑צ֒ם
ַוֶַֽֽיַ ֲע ֹ֖רְך א ָּ
ַוֶַֽֽיַ ֲעק ֙ד את־֒ם ְצ ָּ ֶׁ֣חק ְֵּ֔נֹו
ל־ה םמְזְ חֵּ֔ ַ ַ םרַמ ַ ֹ֖מ ַעל ָּל חע ם ֶֽצ֒ם
תֹו ַע ַ
וַ ָּיָׁ֤שם א ֙
וַ ים ְש ַלָׁ֤ח ַא ְב ָּר ָּה ֙ם את־ָּ֒ דֹו
ת־ֵּ֔נֶֽ ֹו
ת־ה ַמ ֲאכִ֑לת םל ְש ֹ֖ח א ְ
וַ ים ַ ֹ֖קח א ַ ֶֽ
ן־ה ָָּּׁ ַרַמ֒םם
וַ ים ְק ָּ ִּ֨רא חא ָ֜ ָּל֒ו ַרַמ ְל ַ ָׁ֤אְך ְ֒ הוָּ ֙ה םרַמ ַ
וַ ֹ֖יארַמר
ַא ְב ָּר ָּ ֶׁ֣הם ׀ ַא ְב ָּר ָּ ִ֑הם
וַ ֹ֖יארַמר
םה חנֶֽנם ֒

וַ ֹ֗יארַמר
ל־הנַ ַער
ל־ת ְש ַלָׁ֤ח ָּ ֶֽ֒ ְַֽד ֙ך א ַ
ַא ם
ל־ת ַעש לֹ֖ ֹו ְרַמ ִ֑א ָּ
וְ ַא ַ ַּ֥
ּומה What construction/
?function is this
ם ֶׁ֣כ֒ ׀ ַע ָּ ֶׁ֣תה ָּ֒ ַ ֹ֗ד ְע םת֒
ִהה ֙֒ם ַא ָּתה
ם ֶֽכ֒־ְ֒ ח ָׁ֤רא ֹא ם
ת־ֵּ֔נְ ךַּ֥ את־ְ֒ םח ְ֒דךֹ֖ םרַמ ֶֽמנם ֒
וְ ַּ֥לא ָּח ַ ַׂ֛ש ְכ ָּת א ם
ת־ע ֹ֗ ָּ֒נ֒ו
וַ ים ִָּּ֨שא ַא ְב ָּר ָָּ֜הם א ח
וַ יַ ְר ֙א
ה־א֒ם ל ַא ַַ֕חר נ ֹא ַ ַּ֥חְז ֵַּ֔ ְס ַ ֹ֖בְך ְֵּ֔ ַק ְר ָּנִ֑֒ו
וְ םהנח ַ
וַ חיָׁ֤לְך ַא ְב ָּר ָּה ֙ם
ת־ה ַא֒ם ל
וַ ים ַ ֶׁ֣קח א ָּ
וַ יַ ֲע חלַּ֥הּו ְלע ָּלֹ֖ה ַ ַּ֥ת ַחת ְֵּ֔נֶֽ ֹו
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ִהה֒ם
שר ָּ ֶֽא ַרַמר־לֶׁ֣ ֹו ָּה ֹא ם
קֹום ֲא ֶׁ֣
ל־ה ָּמ ֮
וַ ֹ֗יָּבאּו ֶֽא ַ
ת־ה םמְזְ חֵּ֔ ַ ַ
וַ ִּ֨םיבן ָּ ָׁ֤שם ַא ְב ָּר ָּה ֙ם א ַ
ת־ה חע ם ִ֑צ֒ם
ַוֶַֽֽיַ ֲע ֹ֖רְך א ָּ
ַוֶַֽֽיַ ֲעק ֙ד את־֒ם ְצ ָּ ֶׁ֣חק ְֵּ֔נֹו
ל־ה םמְזְ חֵּ֔ ַ ַ םרַמ ַ ֹ֖מ ַעל ָּל חע ם ֶֽצ֒ם
תֹו ַע ַ
וַ ָּיָׁ֤שם א ֙
וַ ים ְש ַלָׁ֤ח ַא ְב ָּר ָּה ֙ם את־ָּ֒ דֹו
ת־ֵּ֔נֶֽ ֹו
ת־ה ַמ ֲאכִ֑לת םל ְש ֹ֖ח א ְ
וַ ים ַ ֹ֖קח א ַ ֶֽ
ן־ה ָָּּׁ ַרַמ֒םם
וַ ים ְק ָּ ִּ֨רא חא ָ֜ ָּל֒ו ַרַמ ְל ַ ָׁ֤אְך ְ֒ הוָּ ֙ה םרַמ ַ
וַ ֹ֖יארַמר
ַא ְב ָּר ָּ ֶׁ֣הם ׀ ַא ְב ָּר ָּ ִ֑הם
וַ ֹ֖יארַמר
םה חנֶֽנם ֒

וַ ֹ֗יארַמר
ל־הנַ ַער
ל־ת ְש ַלָׁ֤ח ָּ ֶֽ֒ ְַֽד ֙ך א ַ
ַא ם
ל־ת ַעש לֹ֖ ֹו ְרַמ ִ֑א ָּ
וְ ַא ַ ַּ֥
ּומה What construction/
?function is this
ם ֶׁ֣כ֒ ׀ ַע ָּ ֶׁ֣תה ָּ֒ ַ ֹ֗ד ְע םת֒
ִהה ֙֒ם ַא ָּתה
ם ֶֽכ֒־ְ֒ ח ָׁ֤רא ֹא ם
ת־ֵּ֔נְ ךַּ֥ את־ְ֒ םח ְ֒דךֹ֖ םרַמ ֶֽמנם ֒
וְ ַּ֥לא ָּח ַ ַׂ֛ש ְכ ָּת א ם
ת־ע ֹ֗ ָּ֒נ֒ו
וַ ים ִָּּ֨שא ַא ְב ָּר ָָּ֜הם א ח
וַ יַ ְר ֙א
ה־א֒ם ל ַא ַַ֕חר נ ֹא ַ ַּ֥חְז ֵַּ֔ ְס ַ ֹ֖בְך ְֵּ֔ ַק ְר ָּנִ֑֒ו
וְ םהנח ַ
וַ חיָׁ֤לְך ַא ְב ָּר ָּה ֙ם
ת־ה ַא֒ם ל
וַ ים ַ ֶׁ֣קח א ָּ
וַ יַ ֲע חלַּ֥הּו ְלע ָּלֹ֖ה ַ ַּ֥ת ַחת ְֵּ֔נֶֽ ֹו

)כ֒ Qatal in dep. clause (following
 / Relative past backgroundם
In Hortatory Discourse, background often gives the reasons
behind the commands and exhortations.
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ִהה֒ם
שר ָּ ֶֽא ַרַמר־לֶׁ֣ ֹו ָּה ֹא ם
קֹום ֲא ֶׁ֣
ל־ה ָּמ ֮
וַ ֹ֗יָּבאּו ֶֽא ַ
ת־ה םמְזְ חֵּ֔ ַ ַ
וַ ִּ֨םיבן ָּ ָׁ֤שם ַא ְב ָּר ָּה ֙ם א ַ
ת־ה חע ם ִ֑צ֒ם
ַוֶַֽֽיַ ֲע ֹ֖רְך א ָּ
ַוֶַֽֽיַ ֲעק ֙ד את־֒ם ְצ ָּ ֶׁ֣חק ְֵּ֔נֹו
ל־ה םמְזְ חֵּ֔ ַ ַ םרַמ ַ ֹ֖מ ַעל ָּל חע ם ֶֽצ֒ם
תֹו ַע ַ
וַ ָּיָׁ֤שם א ֙
וַ ים ְש ַלָׁ֤ח ַא ְב ָּר ָּה ֙ם את־ָּ֒ דֹו
ת־ֵּ֔נֶֽ ֹו
ת־ה ַמ ֲאכִ֑לת םל ְש ֹ֖ח א ְ
וַ ים ַ ֹ֖קח א ַ ֶֽ
ן־ה ָָּּׁ ַרַמ֒םם
וַ ים ְק ָּ ִּ֨רא חא ָ֜ ָּל֒ו ַרַמ ְל ַ ָׁ֤אְך ְ֒ הוָּ ֙ה םרַמ ַ
וַ ֹ֖יארַמר
ַא ְב ָּר ָּ ֶׁ֣הם ׀ ַא ְב ָּר ָּ ִ֑הם
וַ ֹ֖יארַמר
םה חנֶֽנם ֒

וַ ֹ֗יארַמר
ל־הנַ ַער
ל־ת ְש ַלָׁ֤ח ָּ ֶֽ֒ ְַֽד ֙ך א ַ
ַא ם
ל־ת ַעש לֹ֖ ֹו ְרַמ ִ֑א ָּ
וְ ַא ַ ַּ֥
ּומה What construction/
?function is this
ם ֶׁ֣כ֒ ׀ ַע ָּ ֶׁ֣תה ָּ֒ ַ ֹ֗ד ְע םת֒
ִהה ֙֒ם ַא ָּתה
ם ֶֽכ֒־ְ֒ ח ָׁ֤רא ֹא ם
Verbless clause
ת־ֵּ֔נְ ךַּ֥ את־ְ֒ םח ְ֒דךֹ֖ םרַמ ֶֽמנם ֒
וְ ַּ֥לא ָּח ַ ַׂ֛ש ְכ ָּת א ם
This time we see a verbless clause being used in
ת־ע
explainהם א ח
שא ַא ְב ָּר ָָּ֜
וַ ים ִָּּ֨
֒ו a Hortatory Discourse
ָּ֒ ֹ֗ furtherנto
the
reason for the command Do not send forth
 yourיַ ְר ֙א
וַ
hand to
ָּ theנִ֑֒ו
ַ ְֵּ֔ boy.ק ְר
ה־א֒ם ל ַא ַַ֕חר נ ֹא ַ ַּ֥חְז ֵַּ֔ ְס ַ ֹ֖בְך
וְ םהנח ַ

וַ חיָׁ֤לְך ַא ְב ָּר ָּה ֙ם
ת־ה ַא֒ם ל
וַ ים ַ ֶׁ֣קח א ָּ
וַ יַ ֲע חלַּ֥הּו ְלע ָּלֹ֖ה ַ ַּ֥ת ַחת ְֵּ֔נֶֽ ֹו

)כ֒ Qatal in dep. clause (following
 / Relative past backgroundם
In Hortatory Discourse, background often gives the reasons
behind the commands and exhortations.

Word order
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ִהה֒ם
שר ָּ ֶֽא ַרַמר־לֶׁ֣ ֹו ָּה ֹא ם
קֹום ֲא ֶׁ֣
ל־ה ָּמ ֮
וַ ֹ֗יָּבאּו ֶֽא ַ
ת־ה םמְזְ חֵּ֔ ַ ַ
וַ ִּ֨םיבן ָּ ָׁ֤שם ַא ְב ָּר ָּה ֙ם א ַ
ת־ה חע ם ִ֑צ֒ם
ַוֶַֽֽיַ ֲע ֹ֖רְך א ָּ
ַוֶַֽֽיַ ֲעק ֙ד את־֒ם ְצ ָּ ֶׁ֣חק ְֵּ֔נֹו
ל־ה םמְזְ חֵּ֔ ַ ַ םרַמ ַ ֹ֖מ ַעל ָּל חע ם ֶֽצ֒ם
תֹו ַע ַ
וַ ָּיָׁ֤שם א ֙
וַ ים ְש ַלָׁ֤ח ַא ְב ָּר ָּה ֙ם את־ָּ֒ דֹו
ת־ֵּ֔נֶֽ ֹו
ת־ה ַמ ֲאכִ֑לת םל ְש ֹ֖ח א ְ
וַ ים ַ ֹ֖קח א ַ ֶֽ
ן־ה ָָּּׁ ַרַמ֒םם
וַ ים ְק ָּ ִּ֨רא חא ָ֜ ָּל֒ו ַרַמ ְל ַ ָׁ֤אְך ְ֒ הוָּ ֙ה םרַמ ַ
וַ ֹ֖יארַמר
ַא ְב ָּר ָּ ֶׁ֣הם ׀ ַא ְב ָּר ָּ ִ֑הם
וַ ֹ֖יארַמר
םה חנֶֽנם ֒

וַ ֹ֗יארַמר
ל־הנַ ַער
ל־ת ְש ַלָׁ֤ח ָּ ֶֽ֒ ְַֽד ֙ך א ַ
ַא ם
Is the word order
ּומה
ל־ת ַעש לֹ֖ ֹו ְרַמ ִ֑א ָּ
וְ ַא ַ ַּ֥
in this verbless
ם ֶׁ֣כ֒ ׀ ַע ָּ ֶׁ֣תה ָּ֒ ַ ֹ֗ד ְע םת֒
clause marked or
?unmarked
ִהה ֙֒ם ַא ָּתה
ם ֶֽכ֒־ְ֒ ח ָׁ֤רא ֹא ם
ת־ֵּ֔נְ ךַּ֥ את־ְ֒ םח ְ֒דךֹ֖ םרַמ ֶֽמנם ֒
וְ ַּ֥לא ָּח ַ ַׂ֛ש ְכ ָּת א ם
ת־ע ֹ֗ ָּ֒נ֒ו
וַ ים ִָּּ֨שא ַא ְב ָּר ָָּ֜הם א ח
וַ יַ ְר ֙א
ה־א֒ם ל ַא ַַ֕חר נ ֹא ַ ַּ֥חְז ֵַּ֔ ְס ַ ֹ֖בְך ְֵּ֔ ַק ְר ָּנִ֑֒ו
וְ םהנח ַ
וַ חיָׁ֤לְך ַא ְב ָּר ָּה ֙ם
ת־ה ַא֒ם ל
וַ ים ַ ֶׁ֣קח א ָּ
וַ יַ ֲע חלַּ֥הּו ְלע ָּלֹ֖ה ַ ַּ֥ת ַחת ְֵּ֔נֶֽ ֹו
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ִהה֒ם
שר ָּ ֶֽא ַרַמר־לֶׁ֣ ֹו ָּה ֹא ם
קֹום ֲא ֶׁ֣
ל־ה ָּמ ֮
וַ ֹ֗יָּבאּו ֶֽא ַ
ת־ה םמְזְ חֵּ֔ ַ ַ
וַ ִּ֨םיבן ָּ ָׁ֤שם ַא ְב ָּר ָּה ֙ם א ַ
ת־ה חע ם ִ֑צ֒ם
ַוֶַֽֽיַ ֲע ֹ֖רְך א ָּ
ַוֶַֽֽיַ ֲעק ֙ד את־֒ם ְצ ָּ ֶׁ֣חק ְֵּ֔נֹו
ל־ה םמְזְ חֵּ֔ ַ ַ םרַמ ַ ֹ֖מ ַעל ָּל חע ם ֶֽצ֒ם
תֹו ַע ַ
וַ ָּיָׁ֤שם א ֙
וַ ים ְש ַלָׁ֤ח ַא ְב ָּר ָּה ֙ם את־ָּ֒ דֹו
ת־ֵּ֔נֶֽ ֹו
ת־ה ַמ ֲאכִ֑לת םל ְש ֹ֖ח א ְ
וַ ים ַ ֹ֖קח א ַ ֶֽ

וַ ֹ֗יארַמר
ל־הנַ ַער
ל־ת ְש ַלָׁ֤ח ָּ ֶֽ֒ ְַֽד ֙ך א ַ
ַא ם
Is the word order
ּומה
ל־ת ַעש לֹ֖ ֹו ְרַמ ִ֑א ָּ
וְ ַא ַ ַּ֥
in this verbless
ד ְע םת֒Subj
Predicate
ם ֶׁ֣כ֒ ׀ ַע ָּ ֶׁ֣תה ָּ֒ ַ ֹ֗
clause marked or
?unmarked
ִהה ֙֒ם ַא ָּתה
ם ֶֽכ֒־ְ֒ ח ָׁ֤רא ֹא ם
ת־ֵּ֔נְ ךַּ֥ את־ְ֒ םח ְ֒דךֹ֖ םרַמ ֶֽמנם ֒
וְ ַּ֥לא ָּח ַ ַׂ֛ש ְכ ָּת א ם
Rocine 2.7c

ת־ע ֹ֗ ָּ֒נ֒ו
וַ ים ִָּּ֨שא ַא ְב ָּר ָָּ֜הם א ח
clauseר ֙א
וַ יַ ְ
• RULE: Standard word order for a verbless
is S-P.
Any deviation
will move some
ְfromך ְֵּ֔ ַק ְר ָּנִ֑֒ו
ְthisז ֵַּ֔ ְס ַ ֹ֖ב
standardנ ֹא ַ ַּ֥ח
ה־א֒ם ל ַא ַַ֕חר
ַ word
 orderםהנח
וְ
ַ elementרַמ֒םם
ן־ה ָָּּׁ
֙ toה םרַמ ַ
 theהוָּ
וַ ים ְק ָּ ִּ֨רא חא ָ֜ ָּל֒ו ַרַמ ְל ַ ָׁ֤אְך ְ֒
first position in the clause, thereby creating a focus on the “fronted” element.
וַ חיָׁ֤לְך ַא ְב ָּר ָּה ֙ם
וַ ֹ֖יארַמר
• A subject pronoun is always the
ַ subject.א֒ם ל
ת־ה
וַ ים ַ ֶׁ֣קח א ָּ
ַא ְב ָּר ָּ ֶׁ֣הם ׀ ַא ְב ָּר ָּ ִ֑הם
וַ יַ ֲע חלַּ֥הּו ְלע ָּלֹ֖ה ַ ַּ֥ת ַחת ְֵּ֔נֶֽ ֹו
וַ ֹ֖יארַמר
םה חנֶֽנם ֒
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וַ ֹ֗יארַמר
ל־הנַ ַער
ַ ל־ת ְש ַלָׁ֤ח ָּ ֶֽ֒ ְַֽד ֙ך א
ַא ם
Is the word order
ּומה
ָּ ל־ת ַעש לֹ֖ ֹו ְרַמ ִ֑א
ַּ֥ ַ וְ ַא
in this verbless
Subj֒ד ְע םת
Predicate
ֹ֗ ַ ָּ֒ ם ֶׁ֣כ֒ ׀ ַע ָּ ֶׁ֣תה
clause marked or
unmarked?
ִהה ֙֒ם ַא ָּתה
ם ֶֽכ֒־ְ֒ ח ָׁ֤רא ֹא ם
֒ ת־ֵּ֔נְ ךַּ֥ את־ְ֒ םח ְ֒דךֹ֖ םרַמ ֶֽמנם
וְ ַּ֥לא ָּח ַ ַׂ֛ש ְכ ָּת א ם
Rocine 2.7c

ִהה֒ם
שר ָּ ֶֽא ַרַמר־לֶׁ֣ ֹו ָּה ֹא ם
ֶׁ֣ קֹום ֲא
֮ ל־ה ָּמ
ַ וַ ֹ֗יָּבאּו ֶֽא
ַ ַ ֵּ֔ת־ה םמְזְ ח
ַ וַ ִּ֨םיבן ָּ ָׁ֤שם ַא ְב ָּר ָּה ֙ם א
ת־ה חע ם ִ֑צ֒ם
ָּ ַוֶַֽֽיַ ֲע ֹ֖רְך א
ַוֶַֽֽיַ ֲעק ֙ד את־֒ם ְצ ָּ ֶׁ֣חק ְֵּ֔נֹו
ל־ה םמְזְ חֵּ֔ ַ ַ םרַמ ַ ֹ֖מ ַעל ָּל חע ם ֶֽצ֒ם
ַ תֹו ַע
֙ וַ ָּיָׁ֤שם א
וַ ים ְש ַלָׁ֤ח ַא ְב ָּר ָּה ֙ם את־ָּ֒ דֹו
ת־ֵּ֔נֶֽ ֹו
ְ ת־ה ַמ ֲאכִ֑לת םל ְש ֹ֖ח א
ֶֽ ַ וַ ים ַ ֹ֖קח א

ת־ע ֹ֗ ָּ֒נ֒ו
וַ ים ִָּּ֨שא ַא ְב ָּר ָָּ֜הם א ח
ר ֙אclause
ְ ַוַ י
• RULE: Standard word order for a verbless
is S-P.
Any deviation
will move some
ְך ְֵּ֔ ַק ְר ָּנִ֑֒וfrom
ְז ֵַּ֔ ְס ַ ֹ֖בthis
נ ֹא ַ ַּ֥חstandard
ה־א֒ם ל ַא ַַ֕חר
ַ word
 םהנחorder
ְו
 ַרַמ֒םםelement
ָָּּׁ ן־ה
ַ  ֙ה םרַמto
ָּ הוthe
ְ֒ וַ ים ְק ָּ ִּ֨רא חא ָ֜ ָּל֒ו ַרַמ ְל ַ ָׁ֤אְך
first position in the clause, thereby creating a focus on the “fronted” element.
וַ חיָׁ֤לְך ַא ְב ָּר ָּה ֙ם
וַ ֹ֖יארַמר
• A subject pronoun is always the
 ַא֒ם לsubject.
ת־ה
ָּ וַ ים ַ ֶׁ֣קח א
ַא ְב ָּר ָּ ֶׁ֣הם ׀ ַא ְב ָּר ָּ ִ֑הם
וַ יַ ֲע חלַּ֥הּו ְלע ָּלֹ֖ה ַ ַּ֥ת ַחת ְֵּ֔נֶֽ ֹו
וַ ֹ֖יארַמר
֒ םה חנֶֽנם
Default word order in Biblical Hebrew.
• Verb – Subject (Most verb forms)
• Subject – Verb (Participles, Verbless clauses)
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ִהה֒ם
שר ָּ ֶֽא ַרַמר־לֶׁ֣ ֹו ָּה ֹא ם
קֹום ֲא ֶׁ֣
ל־ה ָּמ ֮
וַ ֹ֗יָּבאּו ֶֽא ַ
ת־ה םמְזְ חֵּ֔ ַ ַ
וַ ִּ֨םיבן ָּ ָׁ֤שם ַא ְב ָּר ָּה ֙ם א ַ
ת־ה חע ם ִ֑צ֒ם
ַוֶַֽֽיַ ֲע ֹ֖רְך א ָּ
ַוֶַֽֽיַ ֲעק ֙ד את־֒ם ְצ ָּ ֶׁ֣חק ְֵּ֔נֹו
ל־ה םמְזְ חֵּ֔ ַ ַ םרַמ ַ ֹ֖מ ַעל ָּל חע ם ֶֽצ֒ם
תֹו ַע ַ
וַ ָּיָׁ֤שם א ֙
וַ ים ְש ַלָׁ֤ח ַא ְב ָּר ָּה ֙ם את־ָּ֒ דֹו
ת־ֵּ֔נֶֽ ֹו
ת־ה ַמ ֲאכִ֑לת םל ְש ֹ֖ח א ְ
וַ ים ַ ֹ֖קח א ַ ֶֽ
ן־ה ָָּּׁ ַרַמ֒םם
וַ ים ְק ָּ ִּ֨רא חא ָ֜ ָּל֒ו ַרַמ ְל ַ ָׁ֤אְך ְ֒ הוָּ ֙ה םרַמ ַ
וַ ֹ֖יארַמר
ַא ְב ָּר ָּ ֶׁ֣הם ׀ ַא ְב ָּר ָּ ִ֑הם
וַ ֹ֖יארַמר
םה חנֶֽנם ֒

וַ ֹ֗יארַמר
ל־הנַ ַער
ל־ת ְש ַלָׁ֤ח ָּ ֶֽ֒ ְַֽד ֙ך א ַ
ַא ם
ּומה
ל־ת ַעש לֹ֖ ֹו ְרַמ ִ֑א ָּ
וְ ַא ַ ַּ֥
ם ֶׁ֣כ֒ ׀ ַע ָּ ֶׁ֣תה ָּ֒ ַ ֹ֗ד ְע םת֒
ִהה ֙֒ם ַא ָּתה
ם ֶֽכ֒־ְ֒ ח ָׁ֤רא ֹא ם
ת־ֵּ֔נְ ךַּ֥ את־ְ֒ םח ְ֒דךֹ֖ םרַמ ֶֽמנם ֒
וְ ַּ֥לא ָּח ַ ַׂ֛ש ְכ ָּת א ם
ת־ע ֹ֗ ָּ֒נ֒ו
וַ ים ִָּּ֨שא ַא ְב ָּר ָָּ֜הם א ח
וַ יַ ְר ֙א
ה־א֒ם ל ַא ַַ֕חר נ ֹא ַ ַּ֥חְז ֵַּ֔ ְס ַ ֹ֖בְך ְֵּ֔ ַק ְר ָּנִ֑֒ו
וְ םהנח ַ
וַ חיָׁ֤לְך ַא ְב ָּר ָּה ֙ם
ת־ה ַא֒ם ל
וַ ים ַ ֶׁ֣קח א ָּ
וַ יַ ֲע חלַּ֥הּו ְלע ָּלֹ֖ה ַ ַּ֥ת ַחת ְֵּ֔נֶֽ ֹו

Note the parallelism
with verse 4.

Verse 4

ֵַּ֔יֶׁ֣ ֹום ַה ְָּׁ םל֒ ֹ֗םש֒
֒נ֒ו
ת־ע ָּ ַׂ֛
וַ ים ִָּּ֨שא ַא ְב ָּר ָּהם א ח
ת־ה ָּמ ֹ֖קֹום חרַמ ָּר ֶֽחק
וַ ַ ַּ֥י ְַֽרא א ַ

Narrative Perspective
(or focalization)
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ִהה֒ם
שר ָּ ֶֽא ַרַמר־לֶׁ֣ ֹו ָּה ֹא ם
קֹום ֲא ֶׁ֣
ל־ה ָּמ ֮
וַ ֹ֗יָּבאּו ֶֽא ַ
ת־ה םמְזְ חֵּ֔ ַ ַ
וַ ִּ֨םיבן ָּ ָׁ֤שם ַא ְב ָּר ָּה ֙ם א ַ
ת־ה חע ם ִ֑צ֒ם
ַוֶַֽֽיַ ֲע ֹ֖רְך א ָּ
ַוֶַֽֽיַ ֲעק ֙ד את־֒ם ְצ ָּ ֶׁ֣חק ְֵּ֔נֹו
ל־ה םמְזְ חֵּ֔ ַ ַ םרַמ ַ ֹ֖מ ַעל ָּל חע ם ֶֽצ֒ם
תֹו ַע ַ
וַ ָּיָׁ֤שם א ֙
וַ ים ְש ַלָׁ֤ח ַא ְב ָּר ָּה ֙ם את־ָּ֒ דֹו
ת־ֵּ֔נֶֽ ֹו
ת־ה ַמ ֲאכִ֑לת םל ְש ֹ֖ח א ְ
וַ ים ַ ֹ֖קח א ַ ֶֽ
ן־ה ָָּּׁ ַרַמ֒םם
וַ ים ְק ָּ ִּ֨רא חא ָ֜ ָּל֒ו ַרַמ ְל ַ ָׁ֤אְך ְ֒ הוָּ ֙ה םרַמ ַ
וַ ֹ֖יארַמר
ַא ְב ָּר ָּ ֶׁ֣הם ׀ ַא ְב ָּר ָּ ִ֑הם
וַ ֹ֖יארַמר
םה חנֶֽנם ֒

וַ ֹ֗יארַמר
ל־הנַ ַער
ל־ת ְש ַלָׁ֤ח ָּ ֶֽ֒ ְַֽד ֙ך א ַ
ַא ם
ּומה
ל־ת ַעש לֹ֖ ֹו ְרַמ ִ֑א ָּ
וְ ַא ַ ַּ֥
ם ֶׁ֣כ֒ ׀ ַע ָּ ֶׁ֣תה ָּ֒ ַ ֹ֗ד ְע םת֒
ִהה ֙֒ם ַא ָּתה
ם ֶֽכ֒־ְ֒ ח ָׁ֤רא ֹא ם
ת־ֵּ֔נְ ךַּ֥ את־ְ֒ םח ְ֒דךֹ֖ םרַמ ֶֽמנם ֒
וְ ַּ֥לא ָּח ַ ַׂ֛ש ְכ ָּת א ם
ת־ע ֹ֗ ָּ֒נ֒ו
וַ ים ִָּּ֨שא ַא ְב ָּר ָָּ֜הם א ח
? םהנח ה Who is saying this
וַ יַ ְר ֙א
־א֒ם ל ַא ַַ֕חר נ ֹא ַ ַּ֥חְז ֵַּ֔ ְס ַ ֹ֖בְך ְֵּ֔ ַק ְר ָּנִ֑֒ו
וְ םהנח ה ַ
וַ חיָׁ֤לְך ַא ְב ָּר ָּה ֙ם
ת־ה ַא֒ם ל
וַ ים ַ ֶׁ֣קח א ָּ
וַ יַ ֲע חלַּ֥הּו ְלע ָּלֹ֖ה ַ ַּ֥ת ַחת ְֵּ֔נֶֽ ֹו
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וַ ֹ֗יארַמר
ל־הנַ ַער
ַ ל־ת ְש ַלָׁ֤ח ָּ ֶֽ֒ ְַֽד ֙ך א
ַא ם
ּומה
ָּ ל־ת ַעש לֹ֖ ֹו ְרַמ ִ֑א
ַּ֥ ַ וְ ַא
֒ם ֶׁ֣כ֒ ׀ ַע ָּ ֶׁ֣תה ָּ֒ ַ ֹ֗ד ְע םת
ִהה ֙֒ם ַא ָּתה
ם ֶֽכ֒־ְ֒ ח ָׁ֤רא ֹא ם
֒ ת־ֵּ֔נְ ךַּ֥ את־ְ֒ םח ְ֒דךֹ֖ םרַמ ֶֽמנם
וְ ַּ֥לא ָּח ַ ַׂ֛ש ְכ ָּת א ם
ת־ע ֹ֗ ָּ֒נ֒ו
וַ ים ִָּּ֨שא ַא ְב ָּר ָָּ֜הם א ח
Who is saying this ? םהנח ה
וַ יַ ְר ֙א
־א֒ם ל ַא ַַ֕חר נ ֹא ַ ַּ֥חְז ֵַּ֔ ְס ַ ֹ֖בְך ְֵּ֔ ַק ְר ָּנִ֑֒ו
ַ וְ םהנח ה
וַ חיָׁ֤לְך ַא ְב ָּר ָּה ֙ם
The narrator.
Not a character in the story.
ת־ה ַא֒ם ל
ָּ וַ ים ַ ֶׁ֣קח א
וַ יַ ֲע חלַּ֥הּו ְלע ָּלֹ֖ה ַ ַּ֥ת ַחת ְֵּ֔נֶֽ ֹו

ִהה֒ם
שר ָּ ֶֽא ַרַמר־לֶׁ֣ ֹו ָּה ֹא ם
ֶׁ֣ קֹום ֲא
֮ ל־ה ָּמ
ַ וַ ֹ֗יָּבאּו ֶֽא
ַ ַ ֵּ֔ת־ה םמְזְ ח
ַ וַ ִּ֨םיבן ָּ ָׁ֤שם ַא ְב ָּר ָּה ֙ם א
ת־ה חע ם ִ֑צ֒ם
ָּ ַוֶַֽֽיַ ֲע ֹ֖רְך א
ַוֶַֽֽיַ ֲעק ֙ד את־֒ם ְצ ָּ ֶׁ֣חק ְֵּ֔נֹו
 ָּל חע ם ֶֽצaלBiblical
ֵּ֔ ַ ַ םרַמ ַ ֹ֖מ ַעnarrator
ל־ה םמְזְ ח
ַ  ַעsignals
תֹו
֙ ָׁ֤שם אthe
וַ ָּי
“In such a֒ם
case,
switch within the narrative from the
detached perspective of
a third
ת־ָּ֒ דֹו
ה ֙ם אperson
ָּ וַ ים ְש ַלָׁ֤ח ַא ְב ָּר
narrator to the perspective of one of the
ֵּ֔ת־
ְ  אthe
 ְש ֹ֖חnarrative.
ת־ה ַמ ֲאכִ֑לת םל
ֶֽ ַ וַ ים ַ ם ֹ֖הקנחחה א
participantsנֶֽ ֹוwithin
With
the narrator signals us to see as Abraham
saw. The most
this
ָּׁ ַרַמ֒םםeffective
ָּ ן־ה
ַ הוָּ ֙ה םרַמtranslation
ְ֒  ָ֜ ָּל֒ו ַרַמ ְל ַ ָׁ֤אְךof
א חא
וַ ים ְק ָּ ִּ֨ר
clause is therefore English present tense.

וַ ֹ֖יארַמר
Thematically, we can say
ר ָּ ִ֑הםthat
ָּ  ַא ְבwhen
ב ָּר ָּ ֶׁ֣הם ׀he
ְ  ַאsees
the ram, Abraham’s eyes have finally opened
וַ ֹ֖יארַמר
to what we knew all along, that God was
֒ םה חנֶֽנם
testing him.”
(Rocine p. 291 citing Adele Berlin’s important
book Poetics and Interpretation of Biblical
Narrative.)
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וַ ֹ֗יארַמר
ל־הנַ ַער
ַ ל־ת ְש ַלָׁ֤ח ָּ ֶֽ֒ ְַֽד ֙ך א
ַא ם
ּומה
ָּ ל־ת ַעש לֹ֖ ֹו ְרַמ ִ֑א
ַּ֥ ַ וְ ַא
֒ם ֶׁ֣כ֒ ׀ ַע ָּ ֶׁ֣תה ָּ֒ ַ ֹ֗ד ְע םת
ִהה ֙֒ם ַא ָּתה
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֒ ת־ֵּ֔נְ ךַּ֥ את־ְ֒ םח ְ֒דךֹ֖ םרַמ ֶֽמנם
וְ ַּ֥לא ָּח ַ ַׂ֛ש ְכ ָּת א ם
ת־ע ֹ֗ ָּ֒נ֒ו
וַ ים ִָּּ֨שא ַא ְב ָּר ָָּ֜הם א ח
Who is saying this ? םהנח ה
וַ יַ ְר ֙א
־א֒ם ל ַא ַַ֕חר נ ֹא ַ ַּ֥חְז ֵַּ֔ ְס ַ ֹ֖בְך ְֵּ֔ ַק ְר ָּנִ֑֒ו
ַ וְ םהנח ה
וַ חיָׁ֤לְך ַא ְב ָּר ָּה ֙ם
The narrator.
Not a character in the story.
ת־ה ַא֒ם ל
ָּ וַ ים ַ ֶׁ֣קח א
וַ יַ ֲע חלַּ֥הּו ְלע ָּלֹ֖ה ַ ַּ֥ת ַחת ְֵּ֔נֶֽ ֹו
NET Bible:
The particle ) םהנח הhinneh, "look"( draws
attention to what Abraham saw and invites the
audience to view the scene through his eyes.

ִהה֒ם
שר ָּ ֶֽא ַרַמר־לֶׁ֣ ֹו ָּה ֹא ם
ֶׁ֣ קֹום ֲא
֮ ל־ה ָּמ
ַ וַ ֹ֗יָּבאּו ֶֽא
ַ ַ ֵּ֔ת־ה םמְזְ ח
ַ וַ ִּ֨םיבן ָּ ָׁ֤שם ַא ְב ָּר ָּה ֙ם א
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ַוֶַֽֽיַ ֲעק ֙ד את־֒ם ְצ ָּ ֶׁ֣חק ְֵּ֔נֹו
 ָּל חע ם ֶֽצaלBiblical
ֵּ֔ ַ ַ םרַמ ַ ֹ֖מ ַעnarrator
ל־ה םמְזְ ח
ַ  ַעsignals
תֹו
֙ ָׁ֤שם אthe
וַ ָּי
“In such a֒ם
case,
switch within the narrative from the
detached perspective of
a third
ת־ָּ֒ דֹו
ה ֙ם אperson
ָּ וַ ים ְש ַלָׁ֤ח ַא ְב ָּר
narrator to the perspective of one of the
ֵּ֔ת־
ְ  אthe
 ְש ֹ֖חnarrative.
ת־ה ַמ ֲאכִ֑לת םל
ֶֽ ַ וַ ים ַ ם ֹ֖הקנחחה א
participantsנֶֽ ֹוwithin
With
the narrator signals us to see as Abraham
saw. The most
this
ָּׁ ַרַמ֒םםeffective
ָּ ן־ה
ַ הוָּ ֙ה םרַמtranslation
ְ֒  ָ֜ ָּל֒ו ַרַמ ְל ַ ָׁ֤אְךof
א חא
וַ ים ְק ָּ ִּ֨ר
clause is therefore English present tense.

וַ ֹ֖יארַמר
Thematically, we can say
ר ָּ ִ֑הםthat
ָּ  ַא ְבwhen
ב ָּר ָּ ֶׁ֣הם ׀he
ְ  ַאsees
the ram, Abraham’s eyes have finally opened
וַ ֹ֖יארַמר
to what we knew all along, that God was
֒ םה חנֶֽנם
testing him.”
(Rocine p. 291 citing Adele Berlin’s important
book Poetics and Interpretation of Biblical
Narrative.)

How to Read Bible Stories by Daniel Marguerat and Yvan Bourquin (1999).

Paronomasia
(a pun)

Genesis 22:14-19

הוֹ֖ה ֒ח ָּר ֶֽאה
הוֶׁ֣ה ׀ ֒ם ְר ִ֑אה ֲאש ֙ר ֒ח ָּא ח ֶׁ֣רַמר ַהיֹום ְֵּ֔ ַ ַּ֥הר ְ֒ ָּ
ם־ה ָּמ ַּ֥קֹום ַה ֹ֖הּוא ְ֒ ָּ
וַ ים ְק ָּרא ַא ְב ָּר ָּ ַׂ֛הם ח ֶֽש ַ
֒ appears in different contexts,רא “Notice, throughout the episode, how the letter sequence
ן־ה ָָּּׁ ָּ ֶֽרַמ֒ם ם
ל־א ְב ָּר ָּ ִ֑הם חש םנֹ֖֒ת םרַמ ַ
הוֹ֖ה א ַ
וַ ים ְק ָּ ַׂ֛רא ַרַמ ְל ַ ַּ֥אְך ְ֒ ָּ
drawing together the meanings see and fear. This kind of root-play is common in Biblical
Hebrew and is called paronomasia. You may want to look ahead now to Lesson 33.3’s
)explanation of Leitwort.” (Rocine 291
וַ ַ֕יארַמר

הוִ֑ה
ם ֵַּּ֥֔֒ נם ְש ַ ֵֹּ֖֔ ְע םת֒ נְ ֻאם־ְ֒ ָּ
ת־ה ָּד ָּ ֶׁ֣בר ַהזה
֒ת א ַ
ֹ֗םכ֒ ַ֒ ַַ֚ען ֲא ָׁ֤שר ָּע ם ֙ש ָּ֙
֒דך
ת־ֵּ֔נְ ךַּ֥ את־ְ֒ םח ֶֽ
וְ ַּ֥לא ָּח ַ ֹ֖ש ְכ ָּת א ם
֒־ב ח ֶׁ֣רְך ֲא ָּבר ְכ ֹ֗ך וְ ַה ְר ִֵָּּּ֨֔ה ַא ְר ֵָּׁ֤֔ה ֶֽאת־ְזַ ְר ֲע ֙ך
ם ֶֽכ ָּ
ל־ש ַ ֶׁ֣פת ַה ָּיִ֑ם
כֹוכ חבֶׁ֣֒ ַה ָָּּׁ ַרַמ֒םם וְ ַכ ַ֕חֹול ֲא ֹ֖שר ַע ְ
ְכ ְ
ְ֒ב֒ו
וְ ֒ם ַ ֶׁ֣רש ְזַ ְר ֲעך ח ֹ֖את ַ ַּ֥ש ַער א ָּ ֶֽ
ּגֹו֒ ֶׁ֣֒ ָּה ָּ ִ֑ארץ ַ֕ חעקב ֲא ַּ֥שר ָּש ַ ֹ֖רַמ ְע ָּת ְֵּ֔ק ם ֶֽל֒
וְ םה ְת ֵָּּ֔ ֲר ֶׁ֣כּו ְבְזַ ְר ֲעך ֹ֖כל ח
וַ ָּי ָָּׁ֤שב ַא ְב ָּר ָּה ֙ם אל־נְ ָּע ָּר֒ו
ל־ֵּ֔ ח ֶׁ֣אר ָּ ִ֑ש ַבע
וַ יָּ ֻ ַָּׂ֛קרַמּו וַ יח ְל ַּ֥כּו ַ֒ ְח ָּ ֹ֖דו א ְ
וַ חיַּ֥שב ַא ְב ָּר ָּ ֹ֖הם םֵּ֔ ְב ח ַּ֥אר ָּ ֶֽש ַבע
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הוֹ֖ה ֒ח ָּר ֶֽאה
הוֶׁ֣ה ׀ ֒ם ְר ִ֑אה ֲאש ֙ר ֒ח ָּא ח ֶׁ֣רַמר ַהיֹום ְֵּ֔ ַ ַּ֥הר ְ֒ ָּ
ם־ה ָּמ ַּ֥קֹום ַה ֹ֖הּוא ְ֒ ָּ
וַ ים ְק ָּרא ַא ְב ָּר ָּ ַׂ֛הם ח ֶֽש ַ
֒ appears in different contexts,רא “Notice, throughout the episode, how the letter sequence
ן־ה ָָּּׁ ָּ ֶֽרַמ֒ם ם
ל־א ְב ָּר ָּ ִ֑הם חש םנֹ֖֒ת םרַמ ַ
הוֹ֖ה א ַ
וַ ים ְק ָּ ַׂ֛רא ַרַמ ְל ַ ַּ֥אְך ְ֒ ָּ
drawing together the meanings see and fear. This kind of root-play is common in Biblical
Hebrew and is called paronomasia. You may want to look ahead now to Lesson 33.3’s
)explanation of Leitwort.” (Rocine 291
וַ ַ֕יארַמר

הוִ֑ה
ם ֵַּּ֥֔֒ נם ְש ַ ֵֹּ֖֔ ְע םת֒ נְ ֻאם־ְ֒ ָּ
v4
ת־ע ם ָּ ֙֒נ
א֒ ְב ַָּ֒רַ ַָּ֚עןה ֲםא ָׁ֤א
ת־ה ָּד ָּ ֶׁ֣בר ַהזה
֒ת א ַ
שַׂ֛֒ו ָּ֙
שר ָּ חע
וַ ים ִָּּ֨שא ַֹ֗םכ
ֹוםת חרַמ ָּ
חמַ ֹ֖ ֹ֖
ת־הָּ ָּ
וַ ַ ַּ֥י ְַֽרא וְא ַּ֥לא ַ
֒דך
seeח ֶֽ
ת־ֵּ֔קנְ ךַּ֥ את־ְ֒ ם
אר ֶֽח ם
שק ְכ ָּ
v8

ש ֹ֗ךה וְ ְ ַלה ְע ָּרלִֵָֹּּּ֖֨֔הה ְֵּ֔ ַ םאנ ְִ֑֒ר ֵָּׁ֤֔ה ֶֽאת־ְזַ ְר ֲע
ה־לַּ֥ ֲאֹו ָּב ַהר ְ ַׂ֛כ
֒־ב חא ֶׁ֣רְך
֒ם ֶֽכ֒ם ְר ָּ
ִהה ם
ֹא םַּ֞
)֙ (provideךsee

ל־ש ַ ֶׁ֣פת ַה ָּיִ֑ם
כֹוכ חבֶׁ֣֒ ַה ָָּּׁ ַרַמ֒םם וְ ַכ ַ֕חֹול ֲא ֹ֖שר ַע ְ
ְכ ְ
v 12
ְ֒ב֒ו
וְ ֒ם ַ ֶׁ֣רש ְזַ ְר ֲעך ח ֹ֖את ַ ַּ֥ש ַער א ָּ ֶֽ
fear
ִהה ֙֒ם ַא ָּתה
ם ֶֽכ֒־ְ֒ ח ָׁ֤רא ֹא ם
ּגֹו֒ ֶׁ֣֒ ָּה ָּ ִ֑ארץ ַ֕ חעקב ֲא ַּ֥שר ָּש ַ ֹ֖רַמ ְע ָּת ְֵּ֔ק ם ֶֽל֒
 v 13וְ םה ְת ֵָּּ֔ ֲר ֶׁ֣כּו ְבְזַ ְר ֲעך ֹ֖כל ח
ת־ע ָֹּ֗֒נ֒ו
וַ ים ִָּּ֨שא ַא ְב ָּר ָָּ֜הם א ח
ה־א֒ם ל
וַ יַ ְר ֙א וְ םהנח ַ
see
וַ ָּי ָָּׁ֤שב ַא ְב ָּר ָּה ֙ם אל־נְ ָּע ָּר֒ו
)see (provide
)see (provide
ל־ֵּ֔ ח ֶׁ֣אר ָּ ִ֑ש ַבע
ָּקרַמּו וַ יח ְל ַּ֥כּו ַ֒ ְח ָּ ֹ֖דו א ְ
וַ יָּ
vַׂ֛ ֻ 14
הוֹ֖ה ֒ח ָּר ֶֽאה
הוֶׁ֣ה ׀ ֒ם ְר ִ֑אה ֲאש ֙ר ֒ח ָּא ח ֶׁ֣רַמר ַהיֹום ְֵּ֔ ַ ַּ֥הר ְ֒ ָּ
ֹום ַה ֹ֖הּוא ְ֒ ָּ
קבע
משַּ֥ ַ
ם־ה ָּ ֶֽ
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הוֹ֖ה ֒ח ָּר ֶֽאה
הוֶׁ֣ה ׀ ֒ם ְר ִ֑אה ֲאש ֙ר ֒ח ָּא ח ֶׁ֣רַמר ַהיֹום ְֵּ֔ ַ ַּ֥הר ְ֒ ָּ
ם־ה ָּמ ַּ֥קֹום ַה ֹ֖הּוא ְ֒ ָּ
וַ ים ְק ָּרא ַא ְב ָּר ָּ ַׂ֛הם ח ֶֽש ַ
֒ appears in different contexts,רא “Notice, throughout the episode, how the letter sequence
ן־ה ָָּּׁ ָּ ֶֽרַמ֒ם ם
ל־א ְב ָּר ָּ ִ֑הם חש םנֹ֖֒ת םרַמ ַ
הוֹ֖ה א ַ
וַ ים ְק ָּ ַׂ֛רא ַרַמ ְל ַ ַּ֥אְך ְ֒ ָּ
drawing together the meanings see and fear. This kind of root-play is common in Biblical
Hebrew and is called paronomasia. You may want to look ahead now to Lesson 33.3’s
)explanation of Leitwort.” (Rocine 291
וַ ַ֕יארַמר

הוִ֑ה
ם ֵַּּ֥֔֒ נם ְש ַ ֵֹּ֖֔ ְע םת֒ נְ ֻאם־ְ֒ ָּ
v4
ת־ע ם ָּ ֙֒נ
א֒ ְב ַָּ֒רַ ַָּ֚עןה ֲםא ָׁ֤א
ת־ה ָּד ָּ ֶׁ֣בר ַהזה
֒ת א ַ
שַׂ֛֒ו ָּ֙
שר ָּ חע
וַ ים ִָּּ֨שא ַֹ֗םכ
ֹוםת חרַמ ָּ
חמַ ֹ֖ ֹ֖
ת־הָּ ָּ
וַ ַ ַּ֥י ְַֽרא וְא ַּ֥לא ַ
֒דך
seeח ֶֽ
ת־ֵּ֔קנְ ךַּ֥ את־ְ֒ ם
אר ֶֽח ם
שק ְכ ָּ
v8

Though Abraham cannot see as God can see,
Abraham fears the God who can see,
and in due course God allows him to see what He can see (“behold, a ram…”).

ש ֹ֗ךה וְ ְ ַלה ְע ָּרלִֵָֹּּּ֖֨֔הה ְֵּ֔ ַ םאנ ְִ֑֒ר ֵָּׁ֤֔ה ֶֽאת־ְזַ ְר ֲע
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֒ם ֶֽכ֒ם ְר ָּ
ִהה ם
ֹא םַּ֞
)֙ (provideךsee

ל־ש ַ ֶׁ֣פת ַה ָּיִ֑ם
כֹוכ חבֶׁ֣֒ ַה ָָּּׁ ַרַמ֒םם וְ ַכ ַ֕חֹול ֲא ֹ֖שר ַע ְ
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ְ֒ב֒ו
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הוֶׁ֣ה ׀ ֒ם ְר ִ֑אה ֲאש ֙ר ֒ח ָּא ח ֶׁ֣רַמר ַהיֹום ְֵּ֔ ַ ַּ֥הר ְ֒ ָּ
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Though Abraham cannot see as God can see,
Abraham fears the God who can see,
and in due course God allows him to see what He can see (“behold, a ram…”).
v8
So Abraham names the place “YHWH sees”,
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and on that mount others will see too.
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ַ וַ ים ְק ָּרא ַא ְב ָּר ָּ ַׂ֛הם ח ֶֽש
“Notice, throughout the episode, how the letter sequence  ֒ראappears in different contexts,
ן־ה ָָּּׁ ָּ ֶֽרַמ֒ם ם
ַ ל־א ְב ָּר ָּ ִ֑הם חש םנֹ֖֒ת םרַמ
ַ הוֹ֖ה א
ָּ ְ֒ וַ ים ְק ָּ ַׂ֛רא ַרַמ ְל ַ ַּ֥אְך
drawing together the meanings see and fear. This kind of root-play is common in Biblical
Hebrew and is called paronomasia. You may want to look ahead now to Lesson 33.3’s
explanation of Leitwort.” (Rocine 291)
וַ ַ֕יארַמר
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ָּ ְ֒ם ֵַּּ֥֔֒ נם ְש ַ ֵֹּ֖֔ ְע םת֒ נְ ֻאם־
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ת־ע ם ָּ ֙֒נ
א֒ ְב ַָּ֒רַ ַָּ֚עןה ֲםא ָׁ֤א
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ת־ֵּ֔קנְ ךַּ֥ את־ְ֒ ם
אר ֶֽח ם
ָּ שק ְכ

Though Abraham cannot see as God can see,
Abraham fears the God who can see,
and in due course God allows him to see what He can see (“behold, a ram…”).
v8
So Abraham names the place “YHWH sees”,
ש ֹ֗ךה וְ ְ ַלה ְע ָּרלִֵָֹּּּ֖֨֔הה ְֵּ֔ ַ םאנ ְִ֑֒ר ֵָּׁ֤֔ה ֶֽאת־ְזַ ְר ֲע
ה־לַּ֥ ֲאֹו ָּב ַהר ְ ַׂ֛כ
֒־ב חא ֶׁ֣רְך
ָּ ֒ם ֶֽכ֒ם ְר
ִהה ם
ַֹּ֞א ם
see( ֙ךprovide)
and on that mount others will see too.

ל־ש ַ ֶׁ֣פת ַה ָּיִ֑ם
ְ כֹוכ חבֶׁ֣֒ ַה ָָּּׁ ַרַמ֒םם וְ ַכ ַ֕חֹול ֲא ֹ֖שר ַע
ְ ְכ
v 12
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drawing together the meanings see and fear. This kind of root-play is common in Biblical
Hebrew and is called paronomasia. You may want to look ahead now to Lesson 33.3’s
explanation of Leitwort.” (Rocine 291)
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Though Abraham cannot see as God can see,
Abraham fears the God who can see,
and in due course God allows him to see what He can see (“behold, a ram…”).
v8
So Abraham names the place “YHWH sees”,
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see( ֙ךprovide)
and on that mount others will see too.

ל־ש ַ ֶׁ֣פת ַה ָּיִ֑ם
ְ כֹוכ חבֶׁ֣֒ ַה ָָּּׁ ַרַמ֒םם וְ ַכ ַ֕חֹול ֲא ֹ֖שר ַע
ְ ְכ
v 12
The test, then, is will they who cannot see, fear him who can.
ְ֒ב֒ו
ֶֽ ָּ וְ ֒ם ַ ֶׁ֣רש ְזַ ְר ֲעך ח ֹ֖את ַ ַּ֥ש ַער א
fear
ִהה ֙֒ם ַא ָּתה
ם ֶֽכ֒־ְ֒ ח ָׁ֤רא ֹא ם
Faith is the assurance of things hoped for,
the conviction of things not seen. (Heb 11:1)

ּ֒גֹו֒ ֶׁ֣֒ ָּה ָּ ִ֑ארץ ַ֕ חעקב ֲא ַּ֥שר ָּש ַ ֹ֖רַמ ְע ָּת ְֵּ֔ק ם ֶֽל
 וְ םה ְת ֵָּּ֔ ֲר ֶׁ֣כּו ְבְזַ ְר ֲעך ֹ֖כל חv 13
We walk by faith, not by sight. (2 Cor 5:7)
ת־ע ָֹּ֗֒נ֒ו
וַ ים ִָּּ֨שא ַא ְב ָּר ָָּ֜הם א ח
ה־א֒ם ל
ַ וַ יַ ְר ֙א וְ םהנח
see
וַ ָּי ָָּׁ֤שב ַא ְב ָּר ָּה ֙ם אל־נְ ָּע ָּר֒ו
see (provide)
see (provide)
ל־ֵּ֔ ח ֶׁ֣אר ָּ ִ֑ש ַבע
ְ ָּקרַמּו וַ יח ְל ַּ֥כּו ַ֒ ְח ָּ ֹ֖דו א
ָּוַ י
vַׂ֛ ֻ 14
הוֹ֖ה ֒ח ָּר ֶֽאה
ָּ ְ֒ הוֶׁ֣ה ׀ ֒ם ְר ִ֑אה ֲאש ֙ר ֒ח ָּא ח ֶׁ֣רַמר ַהיֹום ְֵּ֔ ַ ַּ֥הר
ָּ ְ֒ ֹום ַה ֹ֖הּוא
קבע
ַ ַּ֥מש
ֶֽ ָּ ם־ה
וַ וַים ח ְיק ַָּּ֥שרבא ַ ַאא ְ ְבבָּ ָּרר ָּ ָּ ֹ֖ ַׂ֛ההםם ם חֵּ֔ ֶֽשְב ח ַּ֥א ַר

Sequence tenses
and disjunctives
(Some important stuff in Rocine p. 294, bottom paragraph.)
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הוֹ֖ה ֒ח ָּר ֶֽאה
הוֶׁ֣ה ׀ ֒ם ְר ִ֑אה ֲאש ֙ר ֒ח ָּא ח ֶׁ֣רַמר ַהיֹום ְֵּ֔ ַ ַּ֥הר ְ֒ ָּ
ם־ה ָּמ ַּ֥קֹום ַה ֹ֖הּוא ְ֒ ָּ
וַ ים ְק ָּרא ַא ְב ָּר ָּ ַׂ֛הם ח ֶֽש ַ
ן־ה ָָּּׁ ָּ ֶֽרַמ֒ם ם
ל־א ְב ָּר ָּ ִ֑הם חש םנֹ֖֒ת םרַמ ַ
הוֹ֖ה א ַ
וַ ים ְק ָּ ַׂ֛רא ַרַמ ְל ַ ַּ֥אְך ְ֒ ָּ
וַ ַ֕יארַמר
הוִ֑ה
ם ֵַּּ֥֔֒ נם ְש ַ ֵֹּ֖֔ ְע םת֒ נְ ֻאם־ְ֒ ָּ
ת־ה ָּד ָּ ֶׁ֣בר ַהזה
֒ת א ַ
ֹ֗םכ֒ ַ֒ ַַ֚ען ֲא ָׁ֤שר ָּע ם ֙ש ָּ֙
֒דך
ת־ֵּ֔נְ ךַּ֥ את־ְ֒ םח ֶֽ
וְ ַּ֥לא ָּח ַ ֹ֖ש ְכ ָּת א ם
֒־ב ח ֶׁ֣רְך ֲא ָּבר ְכ ֹ֗ך וְ ַה ְר ִֵָּּּ֨֔ה ַא ְר ֵָּׁ֤֔ה ֶֽאת־ְזַ ְר ֲע ֙ך
ם ֶֽכ ָּ
ל־ש ַ ֶׁ֣פת ַה ָּיִ֑ם
כֹוכ חבֶׁ֣֒ ַה ָָּּׁ ַרַמ֒םם וְ ַכ ַ֕חֹול ֲא ֹ֖שר ַע ְ
ְכ ְ
ְ֒ב֒ו
וְ ֒ם ַ ֶׁ֣רש ְזַ ְר ֲעך ח ֹ֖את ַ ַּ֥ש ַער א ָּ ֶֽ

“Verse 18 ends an artistic and nuanced unit
 in Verse 16.םכ֒ ַֹּ֫֒ ַען ֲאשר which began with
The unit is bracketed by two expressions of
Abraham’s obedience which provide the
condition on which the promises depend.
The opening expression of condition
 and the closingםכ֒ ַֹּ֫֒ ַען ֲאשר begins
expression of condition begins in Verse 18
) ֹּ֫ .” (Rocine 294חעקב ֲאשר with

ּגֹו֒ ֶׁ֣֒ ָּה ָּ ִ֑ארץ ַ֕ חעקב ֲא ַּ֥שר ָּש ַ ֹ֖רַמ ְע ָּת ְֵּ֔ק ם ֶֽל֒
וְ םה ְת ֵָּּ֔ ֲר ֶׁ֣כּו ְבְזַ ְר ֲעך ֹ֖כל ח
וַ ָּי ָָּׁ֤שב ַא ְב ָּר ָּה ֙ם אל־נְ ָּע ָּר֒ו
ל־ֵּ֔ ח ֶׁ֣אר ָּ ִ֑ש ַבע
וַ יָּ ֻ ַָּׂ֛קרַמּו וַ יח ְל ַּ֥כּו ַ֒ ְח ָּ ֹ֖דו א ְ
וַ חיַּ֥שב ַא ְב ָּר ָּ ֹ֖הם םֵּ֔ ְב ח ַּ֥אר ָּ ֶֽש ַבע
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הוֶׁ֣ה ׀ ֒ם ְר ִ֑אה ֲאש ֙ר ֒ח ָּא ח ֶׁ֣רַמר ַהיֹום ְֵּ֔ ַ ַּ֥הר ְ֒ ָּ
ם־ה ָּמ ַּ֥קֹום ַה ֹ֖הּוא ְ֒ ָּ
וַ ים ְק ָּרא ַא ְב ָּר ָּ ַׂ֛הם ח ֶֽש ַ
ן־ה ָָּּׁ ָּ ֶֽרַמ֒ם ם
ל־א ְב ָּר ָּ ִ֑הם חש םנֹ֖֒ת םרַמ ַ
הוֹ֖ה א ַ
וַ ים ְק ָּ ַׂ֛רא ַרַמ ְל ַ ַּ֥אְך ְ֒ ָּ
וַ ַ֕יארַמר
הוִ֑ה
ם ֵַּּ֥֔֒ נם ְש ַ ֵֹּ֖֔ ְע םת֒ נְ ֻאם־ְ֒ ָּ
ת־ה ָּד ָּ ֶׁ֣בר ַהזה
֒ת א ַ
ֹ֗םכ֒ ַ֒ ַַ֚ען ֲא ָׁ֤שר ָּע ם ֙ש ָּ֙
֒דך
ת־ֵּ֔נְ ךַּ֥ את־ְ֒ םח ֶֽ
וְ ַּ֥לא ָּח ַ ֹ֖ש ְכ ָּת א ם

“The first half of the promises belong to
Abraham, and they are expressed in the
most vivid and sure way using the infinitive
)absolute plus yiqtol.” (Rocine 294

ם ֶֽכ֒־ ָּב ח ֶׁ֣רְך ֲא ָּבר ְכ ֹ֗ך וְ ַה ְר ִֵָּּּ֨֔ה ַא ְר ֵָּׁ֤֔ה ֶֽאת־ְזַ ְר ֲע ֙ך
ל־ש ַ ֶׁ֣פת ַה ָּיִ֑ם
כֹוכ חבֶׁ֣֒ ַה ָָּּׁ ַרַמ֒םם וְ ַכ ַ֕חֹול ֲא ֹ֖שר ַע ְ
ְכ ְ
ְ֒ב֒ו
וְ ֒ם ַ ֶׁ֣רש ְזַ ְר ֲעך ח ֹ֖את ַ ַּ֥ש ַער א ָּ ֶֽ
ּגֹו֒ ֶׁ֣֒ ָּה ָּ ִ֑ארץ ַ֕ חעקב ֲא ַּ֥שר ָּש ַ ֹ֖רַמ ְע ָּת ְֵּ֔ק ם ֶֽל֒
וְ םה ְת ֵָּּ֔ ֲר ֶׁ֣כּו ְבְזַ ְר ֲעך ֹ֖כל ח
וַ ָּי ָָּׁ֤שב ַא ְב ָּר ָּה ֙ם אל־נְ ָּע ָּר֒ו
ל־ֵּ֔ ח ֶׁ֣אר ָּ ִ֑ש ַבע
וַ יָּ ֻ ַָּׂ֛קרַמּו וַ יח ְל ַּ֥כּו ַ֒ ְח ָּ ֹ֖דו א ְ
וַ חיַּ֥שב ַא ְב ָּר ָּ ֹ֖הם םֵּ֔ ְב ח ַּ֥אר ָּ ֶֽש ַבע
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הוִ֑ה
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ֹ֗םכ֒ ַ֒ ַַ֚ען ֲא ָׁ֤שר ָּע ם ֙ש ָּ֙
֒דך
ת־ֵּ֔נְ ךַּ֥ את־ְ֒ םח ֶֽ
וְ ַּ֥לא ָּח ַ ֹ֖ש ְכ ָּת א ם
ם ֶֽכ֒־ ָּב ח ֶׁ֣רְך ֲא ָּבר ְכ ֹ֗ך וְ ַה ְר ִֵָּּּ֨֔ה ַא ְר ֵָּׁ֤֔ה ֶֽאת־ְזַ ְר ֲע ֙ך
ל־ש ַ ֶׁ֣פת ַה ָּיִ֑ם
כֹוכ חבֶׁ֣֒ ַה ָָּּׁ ַרַמ֒םם וְ ַכ ַ֕חֹול ֲא ֹ֖שר ַע ְ
ְכ ְ
ְ֒ב֒ו
וְ ֒ם ַ ֶׁ֣רש ְזַ ְר ֲעך ח ֹ֖את ַ ַּ֥ש ַער א ָּ ֶֽ

“The first half of the promises belong to
Abraham, and they are expressed in the
most vivid and sure way using the infinitive
)absolute plus yiqtol.” (Rocine 294

“The second half of the unit is the promises
for Abraham’s seed. These promises are
expressed as possibilities rather than sure
things. This nuance is created by the clause
).” (Rocine 294וְ ֒ם ַרש initial yiqtol of Verse 17,

ּגֹו֒ ֶׁ֣֒ ָּה ָּ ִ֑ארץ ַ֕ חעקב ֲא ַּ֥שר ָּש ַ ֹ֖רַמ ְע ָּת ְֵּ֔ק ם ֶֽל֒
וְ םה ְת ֵָּּ֔ ֲר ֶׁ֣כּו ְבְזַ ְר ֲעך ֹ֖כל ח
וַ ָּי ָָּׁ֤שב ַא ְב ָּר ָּה ֙ם אל־נְ ָּע ָּר֒ו
ל־ֵּ֔ ח ֶׁ֣אר ָּ ִ֑ש ַבע
וַ יָּ ֻ ַָּׂ֛קרַמּו וַ יח ְל ַּ֥כּו ַ֒ ְח ָּ ֹ֖דו א ְ
וַ חיַּ֥שב ַא ְב ָּר ָּ ֹ֖הם םֵּ֔ ְב ח ַּ֥אר ָּ ֶֽש ַבע
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הוֹ֖ה ֒ח ָּר ֶֽאה
ָּ ְ֒ הוֶׁ֣ה ׀ ֒ם ְר ִ֑אה ֲאש ֙ר ֒ח ָּא ח ֶׁ֣רַמר ַהיֹום ְֵּ֔ ַ ַּ֥הר
ָּ ְ֒ ם־ה ָּמ ַּ֥קֹום ַה ֹ֖הּוא
ַ וַ ים ְק ָּרא ַא ְב ָּר ָּ ַׂ֛הם ח ֶֽש
ן־ה ָָּּׁ ָּ ֶֽרַמ֒ם ם
ַ ל־א ְב ָּר ָּ ִ֑הם חש םנֹ֖֒ת םרַמ
ַ הוֹ֖ה א
ָּ ְ֒ וַ ים ְק ָּ ַׂ֛רא ַרַמ ְל ַ ַּ֥אְך
“The first half of the promises belong to
Abraham, and they are expressed in the
most vivid and sure way using the infinitive
absolute plus yiqtol.” (Rocine 294)

“The second half of the unit is the promises
for Abraham’s seed. These promises are
expressed as possibilities rather than sure
things. This nuance is created by the clause
initial yiqtol of Verse 17, וְ ֒ם ַרש.” (Rocine 294)

וַ ַ֕יארַמר
הוִ֑ה
ָּ ְ֒ם ֵַּּ֥֔֒ נם ְש ַ ֵֹּ֖֔ ְע םת֒ נְ ֻאם־
ת־ה ָּד ָּ ֶׁ֣בר ַהזה
ַ ֒ת א
ָּ֙ ֹ֗םכ֒ ַ֒ ַַ֚ען ֲא ָׁ֤שר ָּע ם ֙ש
֒דך
ֶֽ ת־ֵּ֔נְ ךַּ֥ את־ְ֒ םח
וְ ַּ֥לא ָּח ַ ֹ֖ש ְכ ָּת א ם
ם ֶֽכ֒־ ָּב ח ֶׁ֣רְך ֲא ָּבר ְכ ֹ֗ך וְ ַה ְר ִֵָּּּ֨֔ה ַא ְר ֵָּׁ֤֔ה ֶֽאת־ְזַ ְר ֲע ֙ך
ל־ש ַ ֶׁ֣פת ַה ָּיִ֑ם
ְ כֹוכ חבֶׁ֣֒ ַה ָָּּׁ ַרַמ֒םם וְ ַכ ַ֕חֹול ֲא ֹ֖שר ַע
ְ ְכ
ְ֒ב֒ו
ֶֽ ָּ וְ ֒ם ַ ֶׁ֣רש ְזַ ְר ֲעך ח ֹ֖את ַ ַּ֥ש ַער א

ּ֒גֹו֒ ֶׁ֣֒ ָּה ָּ ִ֑ארץ ַ֕ חעקב ֲא ַּ֥שר ָּש ַ ֹ֖רַמ ְע ָּת ְֵּ֔ק ם ֶֽל
וְ םה ְת ֵָּּ֔ ֲר ֶׁ֣כּו ְבְזַ ְר ֲעך ֹ֖כל ח

“A weqatal at this point would have acted conjunctively,
continuing, in series, the sure promises which began with
the infinitive absolute plus yiqtol constructions. A clauseinitial yiqtol, by contrast, acts disjunctively, dividing the sure
nature of the promises to Abraham versus the possible
nature of the promises to Abraham’s seed.” (Rocine 294)

וַ ָּי ָָּׁ֤שב ַא ְב ָּר ָּה ֙ם אל־נְ ָּע ָּר֒ו
ל־ֵּ֔ ח ֶׁ֣אר ָּ ִ֑ש ַבע
ְ וַ יָּ ֻ ַָּׂ֛קרַמּו וַ יח ְל ַּ֥כּו ַ֒ ְח ָּ ֹ֖דו א
וַ חיַּ֥שב ַא ְב ָּר ָּ ֹ֖הם םֵּ֔ ְב ח ַּ֥אר ָּ ֶֽש ַבע
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וַ ים ְק ָּרא ַא ְב ָּר ָּ ַׂ֛הם ח ֶֽש ַ
ן־ה ָָּּׁ ָּ ֶֽרַמ֒ם ם
ל־א ְב ָּר ָּ ִ֑הם חש םנֹ֖֒ת םרַמ ַ
הוֹ֖ה א ַ
וַ ים ְק ָּ ַׂ֛רא ַרַמ ְל ַ ַּ֥אְך ְ֒ ָּ
וַ ַ֕יארַמר
הוִ֑ה
ם ֵַּּ֥֔֒ נם ְש ַ ֵֹּ֖֔ ְע םת֒ נְ ֻאם־ְ֒ ָּ
ת־ה ָּד ָּ ֶׁ֣בר ַהזה
֒ת א ַ
ֹ֗םכ֒ ַ֒ ַַ֚ען ֲא ָׁ֤שר ָּע ם ֙ש ָּ֙
֒דך
ת־ֵּ֔נְ ךַּ֥ את־ְ֒ םח ֶֽ
וְ ַּ֥לא ָּח ַ ֹ֖ש ְכ ָּת א ם
ם ֶֽכ֒־ ָּב ח ֶׁ֣רְך ֲא ָּבר ְכ ֹ֗ך וְ ַה ְר ִֵָּּּ֨֔ה ַא ְר ֵָּׁ֤֔ה ֶֽאת־ְזַ ְר ֲע ֙ך
ל־ש ַ ֶׁ֣פת ַה ָּיִ֑ם
כֹוכ חבֶׁ֣֒ ַה ָָּּׁ ַרַמ֒םם וְ ַכ ַ֕חֹול ֲא ֹ֖שר ַע ְ
ְכ ְ
ְ֒ב֒ו
וְ ֒ם ַ ֶׁ֣רש ְזַ ְר ֲעך ח ֹ֖את ַ ַּ֥ש ַער א ָּ ֶֽ

וְ םה ְת ֵָּּ֔ ֲרכּו “As is often the case, the weqatal
continues, in series-fashion, the mood of
the form which precedes it, here the
clause-initial yiqtol’s expression of
וְ םה ְת ֵָּּ֔ ֲרכּו possibility. The translation of
would be something like And so may be
)blessers of themselves..” (Rocine 294

ּגֹו֒ ֶׁ֣֒ ָּה ָּ ִ֑ארץ ַ֕ חעקב ֲא ַּ֥שר ָּש ַ ֹ֖רַמ ְע ָּת ְֵּ֔ק ם ֶֽל֒
וְ םה ְת ֵָּּ֔ ֲר ֶׁ֣כּו ְבְזַ ְר ֲעך ֹ֖כל ח
וַ ָּי ָָּׁ֤שב ַא ְב ָּר ָּה ֙ם אל־נְ ָּע ָּר֒ו
ל־ֵּ֔ ח ֶׁ֣אר ָּ ִ֑ש ַבע
וַ יָּ ֻ ַָּׂ֛קרַמּו וַ יח ְל ַּ֥כּו ַ֒ ְח ָּ ֹ֖דו א ְ
וַ חיַּ֥שב ַא ְב ָּר ָּ ֹ֖הם םֵּ֔ ְב ח ַּ֥אר ָּ ֶֽש ַבע

Phrased Text

Genesis 22:1-3

וַ ְ֒ םֹ֗ה֒ ַא ַח ֙ר ַה ְד ָּב ם ֶׁ֣ר֒ם ָּה חאלה
ת־א ְב ָּר ָּ ִ֑הם
ִהה֒ם נם ָּ ֹ֖סה א ַ
וְ ָּ ֶׁ֣ה ֹא ם
וַ ֶׁ֣יארַמר חא ָּל֒ו
ַא ְב ָּר ָּ ֹ֖הם
וַ ַּ֥יארַמר
םה חנֶֽנם ֒
וַ ֹּ֡יארַמר
ת־ֵּ֔נְ ִּ֨ך
ח־נא א ם
ַק ָָּ֠
ר־א ַ֙ה ְב ָּ֙ת
את־ְ֒ ם ֶֽח ְ֒דךָׁ֤ ֲאש ָּ
את־֒ם ְצ ָּחק
ל־ארץ ַהמ םר ָּ ִ֑יה
ְך־לך א ֹ֖
וְ ל ְ
וְ ַה ֲע חלָׁ֤הּו ָּש ֙ם ְלע ָּלה
ַ ַ֚על ַא ַ ֶׁ֣חד ֶֽה ָּה םר֒ם ֲא ֹ֖שר א ַ ַּ֥רַמר חא ֶֽל֒ך

וַ יַ ְש ִּ֨חכם ַא ְב ָּר ָָּ֜הם ֵַּ֔ ֵֹּ֗֔קר
ת־חרַמרֹו
ַוֶַֽֽיַ ֲחב ֙ש א ֲ
ת־ש חנָׁ֤֒ נְ ָּע ָּר ֙֒ו םאתֹו
וַ ים ַ ַּ֞קח א ְ
וְ ח ֹ֖את ֒ם ְצ ָּ ֶׁ֣חק ְֵּ֔נִ֑ ֹו
וַ ְַ֒ב ַק ֙ע ֲע חצֶׁ֣֒ ע ָּלה
ל־ה ָּמ ֹ֖קֹום
וַ ָּיֶׁ֣ ַָּֽקם וַ יח לְך א ַ
ִהה֒ם
ר־א ַרַמר־לַּ֥ ֹו ָּה ֹא ם ֶֽ
ֲאש ָּ ֶֽ

Genesis 22:4-8

֒ש֒
ֵַּ֔יֶׁ֣ ֹום ַה ְָּׁ םל ֹ֗ם
ת־ע ָּ֒נַׂ֛֒ו
וַ ים ִָּּ֨שא ַא ְב ָּר ָּהם א ח
ת־ה ָּמ ֹ֖קֹום חרַמ ָּר ֶֽחק
וַ ַ ַּ֥י ְַֽרא א ַ
וַ ִּ֨יארַמר ַא ְב ָּר ָָּ֜הם אל־נְ ָּע ָּ ֹ֗ר֒ו
ם־ה ֲחרַמֹור
בּו־ל ַּ֥כם פ ֙ה ם ֶֽע ַ
ְש ָּ
־כה
וַ ֲא םנֶׁ֣֒ וְ ַהנַ ַער נח ְל ָּ ֹ֖כה ַעד ִ֑
וְ םנ ְֶֽש ַת ֲחוֹ֖ה
֒כם
ּובה ֲא חל ֶֽ
וְ נָּ ַּ֥ש ָּ

ת־ע חצֶׁ֣֒ ָּהע ֹ֗ ָּלה
וַ ים ַ ִּ֨קח ַא ְב ָּר ָָּ֜הם א ֲ
וַ יָּ֙ ש ֙ם ַעל־֒ם ְצ ָּ ֶׁ֣חק ְֵּ֔נֹו
ת־ה ַמ ֲאכִ֑לת
ת־ה ח ֹ֖אש וְ א ַ ֶֽ
וַ ים ַ ֶׁ֣קח ְֵָּּ֔֒ דֹו א ָּ
֒הם ַ֒ ְח ָּ ֶֽדו
וַ יח ְל ַּ֥כּו ְשנח ֹ֖

ל־א ְב ָּר ָּ ָׁ֤הם ָּא םב֒֙ו
וַ ִּ֨יארַמר ֒ם ְצ ָָּ֜חק א ַ
וַ ֶׁ֣יארַמר
ָּא םב֒
וַ ֹ֖יארַמר
םהנ םֶׁ֣נֶֽ֒ ְב םנִ֑֒
וַ ֹ֗יארַמר
םה חנָׁ֤ה ָּה חא ֙ש וְ ָּ ֶׁ֣ה חע םצ֒ם
וְ ַאחיַּ֥ה ַה ֹ֖שה ְלע ָּ ֶֽלה
וַ ֙יארַמ ֙ר ַא ְב ָּר ָּהם
ִהה֒ם ֒ם ְראה־לַּ֥ ֹו ַה ַׂ֛שה ְלע ָּ ֹ֖לה ְֵּ֔ םנִ֑֒
ֹא םַּ֞
֒הם ַ֒ ְח ָּ ֶֽדו
וַ יח ְל ַּ֥כּו ְשנח ֹ֖

Genesis 22:9-13

ִהה֒ם
שר ָּ ֶֽא ַרַמר־לֶׁ֣ ֹו ָּה ֹא ם
קֹום ֲא ֶׁ֣
ל־ה ָּמ ֮
וַ ֹ֗יָּבאּו ֶֽא ַ
ת־ה םמְזְ חֵּ֔ ַ ַ
וַ ִּ֨םיבן ָּ ָׁ֤שם ַא ְב ָּר ָּה ֙ם א ַ
ת־ה חע ם ִ֑צ֒ם
ַוֶַֽֽיַ ֲע ֹ֖רְך א ָּ
ַוֶַֽֽיַ ֲעק ֙ד את־֒ם ְצ ָּ ֶׁ֣חק ְֵּ֔נֹו
ל־ה םמְזְ חֵּ֔ ַ ַ םרַמ ַ ֹ֖מ ַעל ָּל חע ם ֶֽצ֒ם
תֹו ַע ַ
וַ ָּיָׁ֤שם א ֙
וַ ים ְש ַלָׁ֤ח ַא ְב ָּר ָּה ֙ם את־ָּ֒ דֹו
ת־ֵּ֔נֶֽ ֹו
ת־ה ַמ ֲאכִ֑לת םל ְש ֹ֖ח א ְ
וַ ים ַ ֹ֖קח א ַ ֶֽ
ן־ה ָָּּׁ ַרַמ֒םם
וַ ים ְק ָּ ִּ֨רא חא ָ֜ ָּל֒ו ַרַמ ְל ַ ָׁ֤אְך ְ֒ הוָּ ֙ה םרַמ ַ
וַ ֹ֖יארַמר
ַא ְב ָּר ָּ ֶׁ֣הם ׀ ַא ְב ָּר ָּ ִ֑הם
וַ ֹ֖יארַמר
םה חנֶֽנם ֒

וַ ֹ֗יארַמר
ל־הנַ ַער
ל־ת ְש ַלָׁ֤ח ָּ ֶֽ֒ ְַֽד ֙ך א ַ
ַא ם
ּומה
ל־ת ַעש לֹ֖ ֹו ְרַמ ִ֑א ָּ
וְ ַא ַ ַּ֥
ם ֶׁ֣כ֒ ׀ ַע ָּ ֶׁ֣תה ָּ֒ ַ ֹ֗ד ְע םת֒
ִהה ֙֒ם ַא ָּתה
ם ֶֽכ֒־ְ֒ ח ָׁ֤רא ֹא ם
ת־ֵּ֔נְ ךַּ֥ את־ְ֒ םח ְ֒דךֹ֖ םרַמ ֶֽמנם ֒
וְ ַּ֥לא ָּח ַ ַׂ֛ש ְכ ָּת א ם
ת־ע ֹ֗ ָּ֒נ֒ו
וַ ים ִָּּ֨שא ַא ְב ָּר ָָּ֜הם א ח
וַ יַ ְר ֙א
ה־א֒ם ל ַא ַַ֕חר נ ֹא ַ ַּ֥חְז ֵַּ֔ ְס ַ ֹ֖בְך ְֵּ֔ ַק ְר ָּנִ֑֒ו
וְ םהנח ַ
וַ חיָׁ֤לְך ַא ְב ָּר ָּה ֙ם
ת־ה ַא֒ם ל
וַ ים ַ ֶׁ֣קח א ָּ
וַ יַ ֲע חלַּ֥הּו ְלע ָּלֹ֖ה ַ ַּ֥ת ַחת ְֵּ֔נֶֽ ֹו

Genesis 22:14-19

הוֹ֖ה ֒ח ָּר ֶֽאה
הוֶׁ֣ה ׀ ֒ם ְר ִ֑אה ֲאש ֙ר ֒ח ָּא ח ֶׁ֣רַמר ַהיֹום ְֵּ֔ ַ ַּ֥הר ְ֒ ָּ
ם־ה ָּמ ַּ֥קֹום ַה ֹ֖הּוא ְ֒ ָּ
וַ ים ְק ָּרא ַא ְב ָּר ָּ ַׂ֛הם ח ֶֽש ַ
ן־ה ָָּּׁ ָּ ֶֽרַמ֒ם ם
ל־א ְב ָּר ָּ ִ֑הם חש םנֹ֖֒ת םרַמ ַ
הוֹ֖ה א ַ
וַ ים ְק ָּ ַׂ֛רא ַרַמ ְל ַ ַּ֥אְך ְ֒ ָּ
וַ ַ֕יארַמר
הוִ֑ה
ם ֵַּּ֥֔֒ נם ְש ַ ֵֹּ֖֔ ְע םת֒ נְ ֻאם־ְ֒ ָּ
ת־ה ָּד ָּ ֶׁ֣בר ַהזה
֒ת א ַ
ֹ֗םכ֒ ַ֒ ַַ֚ען ֲא ָׁ֤שר ָּע ם ֙ש ָּ֙
֒דך
ת־ֵּ֔נְ ךַּ֥ את־ְ֒ םח ֶֽ
וְ ַּ֥לא ָּח ַ ֹ֖ש ְכ ָּת א ם
֒־ב ח ֶׁ֣רְך ֲא ָּבר ְכ ֹ֗ך וְ ַה ְר ִֵָּּּ֨֔ה ַא ְר ֵָּׁ֤֔ה ֶֽאת־ְזַ ְר ֲע ֙ך
ם ֶֽכ ָּ
ל־ש ַ ֶׁ֣פת ַה ָּיִ֑ם
כֹוכ חבֶׁ֣֒ ַה ָָּּׁ ַרַמ֒םם וְ ַכ ַ֕חֹול ֲא ֹ֖שר ַע ְ
ְכ ְ
ְ֒ב֒ו
וְ ֒ם ַ ֶׁ֣רש ְזַ ְר ֲעך ח ֹ֖את ַ ַּ֥ש ַער א ָּ ֶֽ
ּגֹו֒ ֶׁ֣֒ ָּה ָּ ִ֑ארץ ַ֕ חעקב ֲא ַּ֥שר ָּש ַ ֹ֖רַמ ְע ָּת ְֵּ֔ק ם ֶֽל֒
וְ םה ְת ֵָּּ֔ ֲר ֶׁ֣כּו ְבְזַ ְר ֲעך ֹ֖כל ח
וַ ָּי ָָּׁ֤שב ַא ְב ָּר ָּה ֙ם אל־נְ ָּע ָּר֒ו
ל־ֵּ֔ ח ֶׁ֣אר ָּ ִ֑ש ַבע
וַ יָּ ֻ ַָּׂ֛קרַמּו וַ יח ְל ַּ֥כּו ַ֒ ְח ָּ ֹ֖דו א ְ
וַ חיַּ֥שב ַא ְב ָּר ָּ ֹ֖הם םֵּ֔ ְב ח ַּ֥אר ָּ ֶֽש ַבע

