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SISÄLLYSLUETTELO 

 

1. Teksti (1. Moos. 16) 

2. Raakakäännös (1. Moos. 16:6) 

3. Käännösehdotus (1. Moos. 16:6) 

 

 

1. TEKSTI (1. Moos. 16) 

 

 ז״ט בראשית
 

ַרי 1 תא    ְושָׂ םשֶׁ ְלדָׂ  ־ַאְברָׂ  ה ֑לֹו לֹא יָׂ 

ְצרִׁ  ּהְולָׂ  ה מִׁ ְפחָׂ ר ּהּוְשמָׂ  יתשִׁ גָׂ   ׃הָׂ
 

ַר  2 ר שָׂ אמֶׁ ֹֹּ֫ לַות   םַאְברָׂ  י אֶׁ

נ ה י ְיהוָׂה הִׁ נִׁ ַרֹּ֫ תלֶֹּׁ֫ מִׁ  נָׂא ֲעצָׂ   דֶׁ

ל נָׂא בֹא תִׁ  אֶׁ ְפחָׂ  י שִׁ

נֶׁ  בָׂ נָׂהאּוַלי אִׁ ֑ מֶׁ   ה מִׁ

ְשַמע ַאְברָׂ  י־ֹולקם לְ ַויִׁ רָׂ   ׃שָׂ
 

ַרי 3 ַקח שָׂ ת־ַאְברָׂ  ַותִׁ שֶׁ  םא  

ּה  תָׂ ְפחָׂ ית שִׁ ְצרִׁ ר ַהמִׁ גָׂ ת־הָׂ  אֶׁ

ץ ק  ים ְלשֶׁ   מִׁ נִׁ ר־שָׂ שֶׁ תעֶׁ ם ְבאֶׁ  בֶׁ ץ־ַאְברָׂ ַ֑ען ־רֶׁ  ְכנָׂ

ת   ּהן ֹאתָׂ ַותִׁ ישָׂ ם אִׁ הל ּה ְלַאְברָׂ שָׂ   ׃ֹו ְלאִׁ
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גָׂ  4 ל־הָׂ ַהר  רַויָׂבֹא אֶׁ  ַוַת֑

א רֶׁ ה יכִׁ  ַות ֹּ֫ תָׂ ָ֔ רָׂ  הָׂ

ְרתָׂ  ַקל ְגבִׁ יהָׂ ַות  ינֶׁ   ׃ּה ְבע 
 

5  ֹֹּ֫ ַר ַות ר שָׂ לאמֶׁ ם י אֶׁ   ַאְברָׂ

יָך  לֶֹּׁ֫ י עָׂ סִׁ  ֲחמָׂ

י תִׁ ְפחָׂ י שִׁ תִׁ ַתֹּ֫ י נָׂ ֹנכִׁ ָך  אָׂ יקֶָׁ֔  ְבח 

א רֶׁ ה כִׁ  ַות  תָׂ ָ֔ רָׂ  י הָׂ

קַ  א  ֑יהָׂ וָׂ ינֶׁ   ל ְבע 

ֶֽ ינֶׁ  י ּוב  ינִׁ ה ב  ְשֹפט ְיהוָׂ  ׃Qָךיִׁ

 Kוביניך
 

6  ֹֹּ֫ ר אַ ַוי ַר  םְברָׂ אמֶׁ ל־שָׂ  י אֶׁ

נ ה ְך ְביָׂד   הִׁ ת  ְפחָׂ  ְך שִׁ

י ּה ַהּט ֲעשִׁ ְך לָׂ ֶֽ֑יִׁ ינָׂ  ֹוב ְבע 

ַר  הָׂ שָׂ  י ַוְתַענֶֹּׁ֫

ְבַר  יהָׂ  חַותִׁ נֶׁ  פָׂ  ׃מִׁ
 

ּה 7 אָָׂ֞ ְמצָׂ ֶֽיִׁ ר  ַו  ֑ ְדבָׂ ם ַבמִׁ יִׁ ין ַהַמַּ֖ ֵ֥ ָ֛ה ַעל־ע  ְך ְיהוָׂ  ַמְלַאַ֧

ְך רֶׁ ֵ֥ ן ְבדֶׁ יִׁ ַעַּ֖ ּור ַעל־הָׂ  ׃ש 
 

ר  8 גָָׂ֞ ַויֹאַמַ֗ י  רהָׂ ַרָ֛ ת שָׂ ְפַחֵ֥  שִׁ

י  כִׁ ֑ ל  נָׂה ת  ָ֣ את ְואָׂ ַּ֖ ֵ֥ה בָׂ זֶׁ י־מִׁ  א  
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ַחת י ֹבַר  ַּ֖ ֹנכִׁ י אָׂ ְרתִָׁ֔ י ְגבִׁ ַרָ֣ ֙י שָׂ ְפנ  ר מִׁ אמֶׁ ֹֹּ֕  ׃ַות
 

ה  9 ְך ְיהוָָׂ֔ ּ֙ה ַמְלַאָ֣ ר לָׂ אמֶׁ ֹֹּ֤  ַוי

ְך  ֑ ְרת  ל־ְגבִׁ י אֶׁ ּובִׁ  שַּ֖

יהָׂ  ַחת יָׂדֶׁ  י ַתֵ֥ ַּ֖ ְתַענִׁ  ׃ְוהִׁ
 

ְך  10 ּ֙ה ַמְלַאָ֣ ר לָׂ אמֶׁ ֹֹּ֤ הַוי   ְיהוָָׂ֔

ההַ  ֵ֥ ְך ְרבָׂ ֑ ת־ַזְרע  ה אֶׁ ַּ֖   ַאְרבֶׁ

ב ֹר  ר מ  ַּ֖ פ  סָׂ א יִׁ ֵֹ֥  ׃ְול
 

ה  11 ְך ְיהוָָׂ֔ ּ֙ה ַמְלַאָ֣ ר לָׂ אמֶׁ ֹֹּ֤  ַוי

ן  ֑ ְדְת ב  ה ְוֹיַלָ֣ ַּ֖ רָׂ ְֵֶֽ֥ך הָׂ נָׂ  הִׁ

אל ע ָ֔ ְשמָׂ את ְשמֹ֙ו יִׁ ֹּ֤ רָׂ   ְוקָׂ

ְֶֽך ְני   ל־עָׂ ַּ֖ה אֶׁ ע ְיהוָׂ ַמֵ֥ י־שָׂ  ׃כִׁ 
 

ְהיֶׁה֙  12 ּוא יִׁ ם  ְוהֹּ֤ דָָׂ֔ א אָׂ רֶׁ ָ֣  פֶׁ

ל ְוַיֵ֥  ֹו ַבֹכָ֔ ל ֑בֹו דיָׂדָ֣   ֹכַּ֖

ן ְשֹכ  יו יִׁ ַּ֖ חָׂ ל־אֶׁ ֵ֥י כָׂ  ׃ְוַעל־ְפנ 
 

ה 13 ַּ֖ יהָׂ ַאתָׂ לֶָׁ֔ ר א  ָ֣ ֙ה ַהֹדב  ם־ְיהוָׂ א ש  ֹּ֤ ְקרָׂ י  ַותִׁ ֑ ל ֳראִׁ ָ֣  א 

י י ֹראִׁ  ֵ֥ י ַאֲחר  יתִׁ ַּ֖ אִׁ ם רָׂ ה ֲהַגֵ֥ם ֲהלָ֛ ַ֗ ְמרָׂ ָׂ י א  ָ֣  ׃כִׁ
 

ר 14 א ַלְבא ָ֔ ָ֣ רָׂ ֙ן קָׂ י  ַעל־כ  ֑ י ֹראִׁ ר ַלַחַּ֖ ֵ֥  ְבא 

 ֵ֥ נ  ש  ההִׁ ַּ֖ ד  ין־קָׂ יןב  ֵ֥ ד ּוב  רֶׁ  ׃בָׂ 
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ן  15 ֑ ם ב  ַּ֖ ָ֛ר ְלַאְברָׂ גָׂ ד הָׂ לֶׁ ַ֧  ַות 

ַּ֖ר גָׂ ה הָׂ ֵ֥ ר־יְָׂלדָׂ ֹו ֲאשֶׁ ם־ְבנָ֛ ם שֶׁ ַ֧ א ַאְברָׂ ָ֨ ְקרָׂ אל ַויִׁ ע   ְשמָׂ  ׃יִׁ
 

ם 16 ים  ְוַאְברָֹּׂ֕ ֑ נִׁ ש שָׂ ָ֣ ַּ֖ה ְוש  נָׂ ים שָׂ ֵ֥ ן־ְשֹמנִׁ  בֶׁ

ם אל ְלַאְברָׂ  ַּ֖ ע  ְשמָׂ ת־יִׁ ֵ֥ר אֶׁ גָׂ ת־הָׂ דֶׁ  ׃ְבלֶׁ 
 

 

 

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. 


