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וְ שָׂ ַרי אשֶׁ ת־אַ בְ ָׂרם ל ֹא יָׂ לְ דָׂ ה ל֑ ֹו
ּושמָׂ ּה הָׂ גָׂ ר׃
וְ ָׂלּה ִׁשפְ חָׂ ה ִׁמצְ ִׁרית ְ
ַו ֹּ֫ת ֹאמֶׁ ר שָׂ ַרי אֶׁ ל אַ בְ ָׂרם
הִׁ נה נָׂא עֲצָׂ ַ ֹּ֫רנִׁ י יְ הוָׂה ִׁמ ֶֹּׁ֫לדֶׁ ת
ב ֹא נָׂא אֶׁ ל ִׁשפְ חָׂ ִׁתי
אּולַי ִׁאבָׂ ֶׁנה ִׁמ ֶׁ ֑מנָׂה
וַיִׁ ְשמַ ע אַ בְ ָׂרם לְ קֹול־שָׂ ָׂרי׃
ו ִַׁתקַ ח שָׂ ַרי אשֶׁ ת־אַ בְ ָׂרם
אֶׁ ת־הָׂ גָׂר הַ ִׁמצְ ִׁרית ִׁשפְ חָׂ תָׂ ּה
ִׁמקץ עֶׁשֶׁ ר־שָׂ נִׁ ים לְ ֶׁשבֶׁ ת־אַ בְ ָׂרם ְב ֶׁא ֶׁרץ־כְ נָׂ ֑עַן
ו ִַׁתתן אֹ תָׂ ּה לְ אַ בְ ָׂרם ִׁאישָׂ ּה לֹו לְ ִׁא ָׂשה׃
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ַו ָׂיב ֹא אֶׁ ל־הָׂ ָׂגר ו ַ ַ֑תהַ ר
ו ַֹּ֫ת ֶׁרא כִׁ י הָׂ ָׂ ָ֔רתָׂ ה
וַתקַ ל גְ בִׁ ְרתָׂ ּה בְ עינֶׁ יהָׂ ׃
ַו ֹּ֫ת ֹאמֶׁ ר שָׂ ַרי אֶׁ ל אַ בְ ָׂרם
חֲמָׂ ִׁסי ָׂע ֶֹּׁ֫ליָך
אָׂ נֹ כִׁ י נ ֹּ֫ ַָׂת ִׁתי ִׁשפְ חָׂ ִׁתי בְ חיקֶָׁ֔ ָך
וַת ֶׁרא כִׁ י הָׂ ָׂ ָ֔רתָׂ ה
וָׂאקַ ל בְ עינֶׁ ֑יהָׂ
יִׁ ְשפֹ ט יְ הוָׂה בינִׁ י ּובינֶׁ ֶָֽךQ׃
וביניךK
ַו ֹּ֫י ֹאמֶׁ ר אַ ְב ָׂרם אֶׁ ל־שָׂ ַרי
הִׁ נה ִׁשפְ חָׂ תְך בְ יָׂדְך
ע ֲִׁשי לָּׂה הַ ּטֹוב בְ עינָׂ ֶֽ֑יִׁ ְך
ו ְַת ַע ֶֹּׁ֫נהָׂ שָׂ ַרי
ו ִַׁתבְ ַרח ִׁמפָׂנֶׁ יהָׂ ׃

 7וַ ֶֽיִׁ ְמצָׂ ָ֞ ָׂאּה מַ לְ ַ ַ֧אְך יְ הוָׂ ָ֛ה עַל־עֵ֥ין הַ ַ ַּ֖מיִׁ ם בַ ִׁמ ְד ָׂב֑ר
ַעל־הָׂ עַ ַּ֖יִׁ ן בְ ֶׁ ֵ֥ד ֶׁרְך שּור׃
ֹאמר הָׂ ָ֞ ָׂגר ִׁשפְ ַחֵ֥ת שָׂ ַ ָ֛רי
ַ 8וי ַ֗ ַ
י־מזֶׁ ֵ֥ה ָׂבַּ֖את וְ ָׂ ָ֣אנָׂה תל֑כִׁ י
א ִׁ
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ַו ֹּ֕ת ֹאמֶׁ ר ִׁמפְ ני֙ שָׂ ַ ָ֣רי גְ בִׁ ְר ָ֔ ִׁתי אָׂ נֹ ִׁ ַּ֖כי בֹ ַרחַ ת׃
ַ 9ו ֹּ֤י ֹאמֶׁ ר לָּׂה֙ מַ לְ ַ ָ֣אְך יְ ה ָ֔ ָׂוה
ַּ֖שּובִׁ י אֶׁ ל־גְ ִׁב ְר ֑תְך
וְ הִׁ ְתע ִַׁנַּ֖י ַ ֵ֥תחַ ת י ֶָׁׂדיהָׂ ׃
ַ 10ו ֹּ֤י ֹאמֶׁ ר לָּׂה֙ מַ לְ ַ ָ֣אְך יְ ה ָ֔ ָׂוה
הַ ְר ָׂבֵ֥ה אַ ְר ֶׁבַּ֖ה אֶׁ ת־ז ְַרעְ֑ך
וְ ֵ֥ל ֹא יִׁ סָׂ פַּ֖ר מרֹ ב׃
ַ 11ו ֹּ֤י ֹאמֶׁ ר לָּׂה֙ מַ לְ ַ ָ֣אְך יְ ה ָ֔ ָׂוה
הִׁ נָׂ ְֵֶֽ֥ך הָׂ ָׂ ַּ֖רה וְ יֹ ַל ְָ֣ד ְת ב֑ן
וְ קָׂ ָׂ ֹּ֤ראת ְשמֹו֙ יִׁ ְשמָׂ ָ֔עאל
ִׁכי־שָׂ ַ ֵ֥מע יְ הוָׂ ַּ֖ה אֶׁ ל־עָׂנְ יְֶֽך׃
 12וְ ֹּ֤הּוא יִׁ הְ יֶׁה֙ ֶׁפ ֶָׁ֣רא אָׂ ָ֔ ָׂדם
י ָָׂ֣דֹו בַ ָ֔ ֹכל וְ יַ ֵ֥ד ַּ֖ ֹכל ֑בֹו
וְ ַעל־פְ נֵ֥י כָׂל־אֶׁ ָׂחַּ֖יו יִׁ ְשכֹ ן׃
 13ו ִַׁתקְ ָׂ ֹּ֤רא שם־יְ הוָׂה֙ הַ דֹ בָ֣ר א ֶָׁ֔ליהָׂ אַ ָׂ ַּ֖תה ָ֣אל רֳ ִׁ ֑אי
יתי אַ ח ֲֵ֥רי רֹ ִׁאי׃
ִׁ ָ֣כי ָׂא ְמ ָׂ ַ֗רה הֲגַ ֵ֥ם הֲלָ֛ ם ָׂר ִׁ ַּ֖א ִׁ
 14עַל־כן֙ קָׂ ָׂ ָ֣רא לַבְ ָ֔אר ְב ֵ֥אר ל ַַחַּ֖י רֹ ִׁ ֑אי
הִׁ ֵ֥נה בין־קָׂ ַּ֖דש ּובֵ֥ין ָׂב ֶׁרד׃
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 ו ַַ֧תלֶׁד הָׂ גָׂ ָ֛ר לְ אַ בְ ָׂ ַּ֖רם ֑בן15
וַיִׁ קְ ָׂ ָ֨רא אַ ְב ָׂ ַ֧רם שֶׁ ם־בְ נָ֛ ֹו ֲאשֶׁ ר־יָׂלְ ָׂ ֵ֥דה הָׂ גָׂ ַּ֖ר יִׁ ְשמָׂ עאל׃
ן־שמֹ ִׁנֵ֥ים שָׂ נָׂ ַּ֖ה וְ ָ֣שש שָׂ ִׁנ֑ים
ְ ֶׁ וְ אַ בְ ָׂ ֹּ֕רם ב16
בְ לֶׁ דֶׁ ת־הָׂ גָׂ ֵ֥ר אֶׁ ת־יִׁ ְשמָׂ עַּ֖אל לְ אַ בְ ָׂרם׃
2. RAAKAKÄÄNNÖS
6

Ja Abram sanoi Saraille:
"Katso, palvelijattaresi on sinun kädessäsi.
Tee hänelle, (mikä) on sinun silmissäsi hyvä."
Ja Sarai kuritti häntä,
ja hän pakeni hänen kasvoiltaan.

3. KÄÄNNÖSEHDOTUS
6

Niin Abram sanoi Saraille:
"Katso, palvelijattaresi on sinun vallassasi.
Tee hänelle, mitä hyväksi näet."
Niin Sarai kuritti häntä,
ja hän pakeni hänen luotaan.

4

