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ֶ<ֶרק כד

ַויהָֹוה  ַ*Lִָמי@  ָ*א  ָזֵק4  ְוַאְבָרָה@  א. 
ֵ*ַר0 ֶאת־ַאְבָרָה@ ַ*=ֹל: 

ְזַק4   5Pֶאל־ַ/ְב ַאְבָרָה@  ַוLֹאֶמר  ב. 
6ֶר־לQִ 5י@־ A6ֵֹל ְ*ָכל־אDית5 ַה*ֵ

ָנא ָיְדR 2ַַחת ְיֵרִכי:

ַהSַָמִי@  Tֵהי  Uא ַ*יהָֹוה   R A/ְוַא6ְִ*י ג. 
Tא־ִתWַח  6ֶר  Aא  Xָהָאֶר ֵואTֵהי 
6ֶר  Aא ִני  A/ַהְ=ַנ ִמְ*נ5ת  ִלְבִני  ִאSָה 

ָאֹנִכי י6ֵ5ב ְ*ִקְר*5: 
2ֵֵל0  ְוֶאל־מ5ַלְד2ִי  ֶאל־ַאְרִצי  ִ=י  ד. 

ְוָלַקְח2ָ ִאSָה ִלְבִני ְלִיְצָחק: 
Tא־ א!ַלי  ָהֶ/ֶבד  ֵאָליו  ַוLֹאֶמר  ה. 
ֶאל־ ַרי  Aַאח ָלֶלֶכת  ָהִאSָה  ֹתאֶבה 
ֶאת־ ָא6ִיב  ֶהָה6ֵב  ַהZֹאת   Xָהָאֶר
 :@Sָ6ֶר־ָיָצאָת ִמ Aא Xֶאל־ָהָאֶר Rְנ*ִ
 Rְל ִהSֶָמר  ַאְבָרָה@  ֵאָליו  ַוLֹאֶמר  ו. 

ֶ>4־6ִ2ָיב ֶאת־ְ*ִני Dָ6ָה: 
ְלָקַחִני  6ֶר  Aא ַהSַָמִי@  Tֵהי  Uא ְיהָֹוה  ז. 
6ֶר  Aמ5ַלְד2ִי ַוא Xִמֵ*ית ָאִבי !ֵמֶאֶר
ֵלאמֹר  ִנ6ְַ*ע־ִלי  6ֶר  Aַוא Pִֶ*ר־ִלי 
ַהZֹאת   Xֶאת־ָהָאֶר ֶא42ֵ   R A/ְלַזְר
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ה!א ִי6ְַלח ַמְלָאכ5 ְלָפֶניR ְוָלַקְח2ָ 
 :@Sָה ִלְבִני ִמSִָא

ָלֶלֶכת  ָהִאSָה  ֹתאֶבה  ְוִא@־Tא  ח. 
ַרק  זֹאת  ִמSְֻבָ/ִתי  ְוִנWִיָת   Rֶרי Aַאח

ֶאת־ְ*ִני Tא ָת6ֵב Dָ6ָה: 

ֶיֶר0  2ַַחת  ֶאת־ָיד5  ָהֶ/ֶבד   @QֶLַָו ט. 
ַ/ל־ ל5  ַוSָLִַבע  דָֹניו  Aא ַאְבָרָה@ 

ַהPָָבר ַהZֶה: 

Qָָרה ְגַמִ?י@ ִמ8ְַמֵ?י  A/ ח ָהֶ/ֶבדWַLִַו י. 
ְ*ָיד5  דָֹניו  Aא ְוָכל־ט!ב  ַוLֵֶל0  דָֹניו  Aא
ֶאל־ ַרִי@  Aַנה ַר@  Aֶאל־א ַוLֵֶל0  ַוLָָק@ 

ִ/יר ָנח5ר: 

ֶאל־ ָלִ/יר   X!ִמח ַה8ְַמִ?י@  ַוLְַבֵר0  יא. 

ְ*ֵאר ַהDִָי@ ְלֵ/ת ֶ/ֶרב ְלֵ/ת ֵצאת 
בֹת:  AֹאSַה

ַאְבָרָה@  דִֹני  Aא Tֵהי  Uא ְיהָֹוה  ַוLֹאַמר  יב. 

ֵשֹה־ֶחֶ;ד  A/ַו  @5Lְלָפַני ַה ַהְקֵרה־ָנא 
דִֹני ַאְבָרָה@:  Aא @/ִ

ה ָאֹנִכי ִנָ_ב ַ/ל־ֵ/י4 ַהDִָי@ !ְבנ5ת  ֵ̀ ִה יג. 
ַאְנ6ֵי ָהִ/יר יְֹצֹאת ִל6ְֹאב ָמִי@: 

ֵאֶליָה  ֹאַמר  6ֶר  Aא ָר  A/ ַ̀ ַה ְוָהָיה  יד. 

ְוָאְמָרה  ְוֶא2ֶ6ְה   0Pֵַכ ַהaִי־ָנא 
 bֹאָת ַא6ְֶקה   Rְוַג@־8ְַמֶ?י 6ְֵתה 
ֵאַדע   bָב! ְלִיְצָחק   RPְְלַ/ְב הַֹכְח2ָ 

דִֹני:  Aיָת ֶחֶ;ד ִ/@־אQִ/ָי־=ִ
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ה  ֵ̀ ְוִה ְלַדֵ*ר  ִ=ָ?ה  ֶטֶר@  ַוְיִהי־ה!א  טו. 
6ֶר ֻיְ?ָדה ִלְבת!ֵאל  Aִרְבָקה יֵֹצאת א
ִחי ַאְבָרָה@  A4־ִמְלָ=ה ֵא6ֶת ָנח5ר א*ֶ

 :bל־6ְִכָמ/ַ bPְָוַכ
ָר טַֹבת ַמְרֶאה ְמֹאד ְ*ת!ָלה  A/ ַ̀ ְוַה טז. 
ָהַ/ְיָנה  ַו2ֵֶרד   b/ְָיָד Tא  ְוִאי6 

ַו2ְַמֵ?א ַכbPָ ַו2ַָ/ל: 
ַוLֹאֶמר   bִלְקָראָת ָהֶ/ֶבד   XָרLַָו יז. 

 :0Pֵ=ַַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַ/ט־ַמִי@ ִמ

דִֹני ַו2ְַמֵהר ַו2ֶֹרד  Aַו2ֹאֶמר 6ְֵתה א יח. 

ַ=bPָ ַ/ל־ָיָדb ַו6ְ2ֵַקה!:

 @8ַ ַו2ֹאֶמר  ְלַה6ְקֹת5  ַו2ְַכל  יט. 

ִא@־ִ=?!  ַ/ד  ֶא6ְָאב   Rִלְגַמֶ?י
ִל2ֹ6ְת: 

ֶאל־ַהSֶֹקת   bPָ=ַ ַו2ְַ/ר  ַו2ְַמֵהר  כ. 
ִל6ְֹאב  ֶאל־ַהְ*ֵאר  ע5ד   Xַו2ָָר

ַו6ְ2ִַאב ְלָכל־8ְַמָ?יו: 
ִרי6  Aַמח  bָל ִמ2ָ6ְֵאה  ְוָהִאי6  כא. 

ִא@־ Pְַר=5  ְיהָֹוה  ַהִהְצִליַח  ָלַדַ/ת 
Tא: 

6ֶר ִ=?! ַה8ְַמִ?י@ ִל526ְת  Aַוְיִהי ַ=א כב. 

ַוWַLִח ָהִאי6 ֶנֶז@ ָזָהב ֶ*ַקע ִמ6ְָקל5 
Qָָרה ָזָהב  A/ 6ְֵני ְצִמיִדי@ ַ/ל־ָיֶדיָה!

ִמ6ְָקָל@: 

ִלי  ָנא  ַה8ִיִדי  ַא2ְ  ַ*ת־ִמי  ַוLֹאֶמר  כג. 
ֵי6 ֵ*ית־ָאִבי0 ָמק5@ ָלנ! ָלִלי4:  Aה
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ָאֹנִכי  ַ*ת־ְ*ת!ֵאל  ֵאָליו  ַו2ֹאֶמר  כד. 

6ֶר ָיְלָדה ְלָנח5ר:  A4־ִמְלָ=ה א*ֶ
ַו2ֹאֶמר ֵאָליו 8ַ@־2ֶֶב4 8ַ@־ִמְ;>5א  כה. 

ַרב ִ/Dָנ! 8ַ@־ָמק5@ ָלל!4: 
ַוWLִֹד ָהִאי6 ַו2ַ6ְLִח! ַליהָֹוה:  כו. 

דִֹני  Aא Tֵהי  Uא ְיהָֹוה  ָ*ר!0  ַוLֹאֶמר  כז. 
 5P;ְַח Tא־ָ/ַזב  6ֶר  Aא ַאְבָרָה@ 
ַ*Pֶֶר0  ָאֹנִכי  דִֹני  Aא ֵמִ/@  ִמ52  Aַוא

דִֹני:  Aֵחי א Aָנַחִני ְיהָֹוה ֵ*ית א

 bDִָא ְלֵבית  ַו8ֵ2ַד  ָר  A/ ַ̀ ַה  Xַו2ָָר כח. 

ַ=Pְָבִרי@ ָהֵאֶ?ה: 
ָלָב4   XָרLַָו ָלָב4  !ְלִרְבָקה ָאח !6ְמ5  כט. 

ֶאל־ָהִאי6 ַהח!ָצה ֶאל־ָהָ/ִי4: 
ְוֶאת־ ֶז@  ֶ̀ ֶאת־ַה ִ=ְרֹאת  ַוְיִהי  ל. 
!ְכ6ְָמע5  ֹחת5  Aא ַ/ל־ְיֵדי  ַהְ_ִמִדי@ 
ֵלאמֹר  ֹחת5  Aא ִרְבָקה  ֶאת־Pְִבֵרי 
ֶאל־ ַוLָבֹא  ָהִאי6  ֵאַלי  =ֹה־ִדֶ*ר 

ַ/ל־ַה8ְַמִ?י@  עֵֹמד  ה  ֵ̀ ְוִה ָהִאי6 
ַ/ל־ָהָ/ִי4: 

ָלDָה  ְיהָֹוה  ְ*ר!0  *5א  ַוLֹאֶמר  לא. 

ַהַ*ִית  יִתי  ִ̀ <ִ ְוָאֹנִכי   X!ח*ַ מֹד  A/ַת
!ָמק5@ ַל8ְַמִ?י@: 

ַוְיַפ2ַח  ַהַ*ְיָתה  ָהִאי6  ַוLָבֹא  לב. 

!ִמְ;>5א  2ֶֶב4   42ֵLִַו ַה8ְַמִ?י@ 
ְוַרְגֵלי  ַרְגָליו   Xִלְרֹח !ַמִי@  ַל8ְַמִ?י@ 

6ֶר ִא52:  Aָנ6ִי@ א Aָהא


