
Genesis 22:1 ה ים ִנָסָּ֖ ה ְוָהֱִ֣אֹלִהֵ֔ לֶּ ים ָהא ֵ֔ י ַאַחר֙ ַהְדָבִרִ֣   ַוְיִהִ֗

ר  ִהנ  ִֵּֽני׃ ם ַוי ֹּ֥אמֶּ יו ַאְבָרָהָּ֖ ָלֵ֔ ר א  ת־ַאְבָרָהָ֑ם ַוי ִ֣אמֶּ ר   2אֶּ אמֶּ  ַוי ֹּ֡

ְך־ְלךֵ֔  ק ְולֶּ ת־ִיְצָחֵ֔ ר־ָאַהְבָ֙ת֙ אֶּ יְדךָ֤ ֲאשֶּ ת־ְיִח  ת־ִבְנך֙ אֶּ א אֶּ ַקח־ָנָ֠

ץ  רֶּ ָּ֖ ל־אֶּ ר אֶּ ָּ֖ ים ֲאשֶּ ָהִרֵ֔ ַ֚ל ַאַחִ֣ד הֶּ  ה ַע ָלֵ֔ ָ֤הּו ָשם֙ ְלע  ָ֑ה ְוַהֲעל  ִרָי ַהמ 

יך׃ לֶּ  ר א  ַמֹּ֥ ח   3א  ֹו ַוִיַקַּ֞ רֵ֔ ת־ֲחמ  ש֙ אֶּ ֵַּֽיֲחב  ר ַו  קֶּ ם ַבב ִ֗ ֙ם ַאְבָרָהָ֜ ַוַיְשכ 

ִָָּ֣֣קם וַ  ה ַוָי ָלֵ֔ ִ֣י ע  ֹו ַוְיַבַקע֙ ֲעצ  ת ִיְצָחִ֣ק ְבנָ֑ ָּ֖ ֹו ְוא  ָ֤י ְנָעָריו֙ ִאתֵ֔ ת־ְשנ  ְך אֶּ לֶּ י ֵ֔

ים׃ ֹו ָהֱאֹלִה  ַמר־לֹּ֥ ר־ָא  ֹום ֲאשֶּ ל־ַהָמקָּ֖ א   4אֶּ י ַוִיָשָּׂ֙ ַביִֹ֣ום ַהְשִליִשִ֗

ק׃ ָרח   ֹום מ  ת־ַהָמקָּ֖ ְֵֹּּֽ֥רא אֶּ ָ֛יו ַוַי יָנ ת־ע  ם  5 ַאְבָרָהָ֧ם אֶּ ר ַאְבָרָהָ֜ ַוי ֙אמֶּ



ְלָכָּ֖  ַער נ  ִ֣י ְוַהַנֵ֔ ֹור ַוֲאִנ ם־ַהֲחמֵ֔ ה֙ ִע  ֹּ֥ם פ  יו ְשבּו־ָלכֶּ ל־ְנָעָרִ֗  ה אֶּ

ם׃ יכֶּ  ּוָבה ֲאל  ָּ֖ה ְוָנשֹּ֥ ְשַתֲחוֶּ ה ְוִנ  ִ֣י   6ַעד־כ ָ֑ ת־ֲעצ  ם אֶּ ַוִיַק֙ח ַאְבָרָהָ֜

ת  ָ֑לֶּ ַמֲאכֶּ ת־ַה  ש ְואֶּ ָּ֖ ת־ָהא  ֹו אֶּ ח ְבָידֵ֔ ֹו ַוִיַקִ֣ ם֙ ַעל־ִיְצָחִ֣ק ְבנֵ֔ ה ַוָי֙שֶּ ָלִ֗ ָהע 

ו׃ ם ַיְחָד  ָּ֖ ּו ְשנ יהֶּ ְלכֹּ֥ ל־ַאְבָרָהָ֤ם   7ַוי  ק אֶּ ר ִיְצָחָ֜ ר ַוי ֙אמֶּ ָאִביו֙ ַוי ִ֣אמֶּ

ה  ָּ֖ ֹּ֥ה ַהשֶּ ים ְוַאי  ִצֵ֔ ש֙ ְוָהִ֣ע  ָ֤ה ָהא  ר ִהנ  אמֶּ ָ֑י ַוי ִ֗ י ְבִנ ִִָּ֣֣נ  ר ִהנֶּ י ַוי ָּ֖אמֶּ ָאִבֵ֔

ה׃ ָל  ָ֑י   8ְלע  ָלָּ֖ה ְבִנ ָ֛ה ְלע  ֹו ַהשֶּ ה־לֹּ֥ ים ִיְראֶּ ם ֱאֹלִהַּ֞ ר֙ ַאְבָרָהֵ֔ ַוי ֙אמֶּ

ו׃ ם ַיְחָד  ָּ֖ ּו ְשנ יהֶּ ְלכֹּ֥ ל־ַהמָ   9ַוי  אּו אֶּ  ֹו ַוָיב ִ֗ ַמר־לִ֣ ִ֣ר ָא  קֹו֘ם ֲאשֶּ

ים  ִצָ֑ ת־ָהע  ְך אֶּ ֵַּֽיֲער ָּ֖ ַח ַו  ת־ַהִמְזב ֵ֔ ן ָשָ֤ם ַאְבָרָהם֙ אֶּ ָהֱאֹלִהים֒ ַוִי֙בֶּ



ים׃ ִצ  ַעל ָלע  ַח ִמַמָּ֖ תֹו֙ ַעל־ַהִמְזב ֵ֔ ם א  ָ֤שֶּ ֹו ַוָי ת־ִיְצָחִ֣ק ְבנֵ֔ ד֙ אֶּ ֵַּֽיֲעק   ַו 

ת 10 ח אֶּ ֹו ַוִיַקָּ֖ ת־ָידֵ֔ ֹו׃ַוִיְשַלָ֤ח ַאְבָרָהם֙ אֶּ ת־ְבנ  ט אֶּ ת ִלְשח ָּ֖ ָ֑לֶּ ַמֲאכֶּ  ־ַה 

ר ַאְבָרָהִ֣ם׀  11 ִים ַוי ָּ֖אמֶּ יו ַמְלַאְָ֤ך ְיהָוה֙ ִמן־ַהָשַמֵ֔ ָלָ֜ ַוִיְקָר֙א א 

ִֵּֽני׃ ר ִהנ   ַער   12ַאְבָרָהָ֑ם ַוי ָּ֖אמֶּ ל־ַהַנֵ֔ ר ַאל־ִתְשַלָ֤ח ָי ְֵּֽדך֙ אֶּ אמֶּ ַוי ִ֗

י׀ ַעָתִ֣ה ָיַדִ֗  ּוָמה ִכִ֣ ֹו ְמאָ֑ ַעש לָּ֖ ָתה ְוַאל־ַתֹּ֥ א ֱאֹלִהים֙ ַאֵ֔ ָ֤ י־ְיר  ְעִתי ִכ 

ִני׃ ת־ְיִחיְדךָּ֖ ִממֶּ  ת־ִבְנךֹּ֥ אֶּ א ָחַשְָ֛כָת אֶּ ם   13ְול ֹּ֥ א ַאְבָרָהָ֜  ַוִיָשָּׂ֙

ְך  ָ֤לֶּ ָ֑יו ַוי  ְך ְבַקְרָנ ז ַבְסַבָּ֖ ֱאַחֹּ֥ ר נֶּ ִיל ַאַחַ֕ יו ַוַיְרא֙ ְוִהנ ה־ַאֵ֔ יָנִ֗ ת־ע  אֶּ

ִיל ַוַיעֲ  ת־ָהַאֵ֔ ח אֶּ ֹו׃ַאְבָרָהם֙ ַוִיַקִ֣ ַחת ְבנ  ָלָּ֖ה ַתֹּ֥ ֹּ֥הּו ְלע  א   14ל  ַוִיְקָרָ֧



ר  ֹום ְבַהֹּ֥ ִ֣ר ַהיֵ֔ ר֙ י ָאמ  ָ֑ה ֲאשֶּ ִ֣ה׀ ִיְראֶּ ּוא ְיהָו ֹום ַההָּ֖ ם־ַהָמקֹּ֥ ַאְבָרָהָ֛ם ש  

ה׃ ִנָּ֖ית   15ְיהָוָּ֖ה י ָראֶּ  ל־ַאְבָרָהָ֑ם ש  ְך ְיהָוָּ֖ה אֶּ א ַמְלַאֹּ֥  ַוִיְקָרָ֛

ִים׃ י ִנְשַבָּ֖   16ִמן־ַהָשָמ  ר ִבֹּ֥ אמֶּ ָ֤ר ָעִשיָ֙ת֙ ַוי ַ֕ ַַ֚ען ֲאשֶּ י ַי ָ֑ה ִכִ֗ ְעִתי ְנֻאם־ְיהָו

ך׃ ת־ְיִחידֶּ  ת־ִבְנךֹּ֥ אֶּ ְכָת אֶּ א ָחַשָּ֖ ה ְול ֹּ֥ ת־ַהָדָבִ֣ר ַהזֵֶּ֔ ְִ֣ך   17אֶּ י־ָבר  ִכ 

ֹול  ִים ְוַכחַ֕ ִ֣י ַהָשַמֵ֔ ת־ַזְרֲעך֙ ְככֹוְכב  ָ֤ה אֶּ  ְכךִ֗ ְוַהְרָב֙ה ַאְרבֶּ ֲאָברֶּ

ָ֑ם וְ  ר ַעל־ְשַפִ֣ת ַהָי ָּ֖ יו׃ֲאשֶּ ְיָב  ַער א  ת ַשֹּ֥ ָּ֖ ּו   18ִיַרִ֣ש ַזְרֲעךֵ֔ א  ְוִהְתָבֲרכִ֣

י׃ ִל  ְעָת ְבק  ר ָשַמָּ֖ ֹּ֥ ב ֲאשֶּ קֶּ ץ ע ַ֕ ִ֣י ָהָאָ֑רֶּ ל ּגֹוי  ָָ֤שב   19ְבַזְרֲעךֵ֔ כ ָּ֖ ַוָי

ב  ֹּ֥שֶּ ִ֣ר ָשַָ֑בע ַוי  ל־ְבא  ו אֶּ ּו ַיְחָדָּ֖ ְלכֹּ֥ מּו ַוי  יו ַוָיֻקָ֛ ל־ְנָעָרֵ֔ ַאְבָרָהם֙ אֶּ



ם ִבבְ  ַבע׃ פַאְבָרָהָּ֖ ר ָש  ֹּ֥ ה ַוֻיַּגֹּ֥ד   20א  לֶּ ים ָהא ֵ֔ י֙ ַהְדָבִרִ֣ י ַאֲחר  ַוְיִהִ֗

ֹור  וא ָבִנָּ֖ים ְלָנחֹּ֥ נ ה ָיְלָד֙ה ִמְלָכֹּ֥ה ַגם־ִהָ֛ ר ִהָ֠ אמ ָ֑ ם ל  ְלַאְבָרָהָּ֖

יך׃ ם׃ 21 ָאִח  י ֲאָר  ל ֲאִבֹּ֥ ָּ֖ ת־ְקמּוא  יו ְואֶּ ּוז ָאִחָ֑ ת־בִ֣ ֹו ְואֶּ רָּ֖ ּוץ ְבכ  ת־עֹּ֥  אֶּ

ת 22 ד ְואֶּ ִ֣שֶּ ת־כֶּ ל׃ְואֶּ ת ְבתּוא   ָּ֖ ת־ִיְדָלָ֑ף ְוא  ש ְואֶּ ת־ִפְלָדָּ֖ ֹו ְואֶּ  ־ֲחזֵ֔

ֹור  23 ה ְלָנחָּ֖ ה֙ ָיְלָדִ֣ה ִמְלָכֵ֔ לֶָּּׂ֙ ָנֹּ֥ה א  ה ְשמ  ת־ִרְבָקָ֑ ל ָיַלִ֣ד אֶּ ָּ֖ ּוְבתּוא 

ם׃ י ַאְבָרָה  ד ַּגם־ִהוא֙  24 ֲאִחֹּ֥ ָ֤לֶּ ֹו ּוְשָמִּ֣ה ְראּוָמָ֑ה ַות  יַלְגשָּ֖  ּוִפ 

ת־ַתָּ֖  ַחם ְואֶּ ת־ַּגֵ֔ ִַ֣בח ְואֶּ ת־טֶּ ה׃ סאֶּ ת־ַמֲעָכ   ַחש ְואֶּ 


