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Genesis 18 

ַתח־18:1  ֶֽ ב ּפ  ה ְּבֵאֹלֵנֵ֖י ַמְמֵרֵ֑א ְו֛הּוא ֹיֵׁשֵ֥ א ֵאָליו֙ ְיהָוָ֔ ַוֵּיָרָ֤

ֹום׃ ם ַהּיֶֽ ל ְּכֹחֵ֥ ה   ָהֹאֵ֖

ים  18:2 ים ִנָּצִבֵ֖ ְרא ְוִהֵּנה֙ ְׁשֹלָׁשָ֣ה ֲאָנִׁשָ֔ ַוִּיָּׂשָ֤א ֵעיָניו֙ ַוַּיָ֔

חּו  ל ַוִּיְׁשַּתֵ֖ ה  ַָ֣תח ָהֹאָ֔ ָָָ֤֤רץ ִלְקָראָתם֙ ִמּפ  ְרא ַוָּי ָעָלֵ֑יו ַוַּיַ֗

 ָאְֶֽרָצה׃

א ָמָצָ֤אִתי ֵחן֙  18:3 י ִאם־ָנָ֨ יָך ַאל־ָנֵ֥א ַוּיֹאַמֵ֑ר ֲאֹדָנַ֗ ְּבֵעינ ָ֔

ָך ֶֽ ר ֵמַעֵ֥ל ַעְבּד   ׃ַתֲעֹבֵ֖

ּו  18:4 ָּׁשֲענֵ֖ ֵ֑ם ְוִהֶֽ ּו ַרְגֵליכ  ִים ְוַרֲחצֵ֖ ָ֣א ְמַעט־ַמָ֔ ח־ָנ ֻיַּקֶֽ

ץ׃ ַחת ָהֵעֶֽ  ַּתֵ֥
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ם֙ ַאַחָ֣ר  18:5 ּו ִלְּבכ  ם ְוַסֲעדָ֤ ח  ה ַפת־ל ֶ֜ ְקָחָ֨ רּו ְוא  ַּתֲעֹבָ֔

ה  ֵ֖ ּו ֵּכֵ֥ן ַּתֲעׂש  ָֹ֣אְמרָ֔ ֵ֑ם ַוּי ל־ַעְבְּדכ  ם ַעֶֽ ֵ֖ י־ַעל־ֵּכֵ֥ן ֲעַבְרּת  ִּכֶֽ

ְרָּת׃ ר ִּדַּבֶֽ ֵ֥  ַּכֲאׁש 

ר  18:6 אמ  ַֹ֗ ל־ָׂשָרֵ֑ה ַוּי ֱהָלה א  ַוְיַמֵהֵ֧ר ַאְבָרָה֛ם ָהֹאֵ֖

ּוׁשִ  ת לֵ֖ ל  ַמח ֹסָ֔ ָ֣ ׁש ְסִאים֙ ק  י ְׁשֹלָ֤ ֹות׃ַמֲהִרִ֞ י ֻעגֶֽ  י ַוֲעִׂשֵ֥

ְך  18:7 ר ַרָ֤ ן־ָּבָקֶ֜ ח ּב  ר ָרָ֣ץ ַאְבָרָהֵ֑ם ַוִּיַּקָ֨ ל־ַהָּבָקֵ֖ ְוא 

ֹו׃ ֹות ֹאתֶֽ ר ַלֲעׂשֵ֥ ַער ַוְיַמֵהֵ֖ ל־ַהַּנָ֔  ָוטֹוב֙ ַוִּיֵּתָ֣ן א 

ן  18:8 ה ַוִּיֵּתֵ֖ ָ֣ר ָעָׂשָ֔ ן־ַהָּבָקר֙ ֲאׁש  ב ּוב  ְמָאֶ֜ה ְוָחָלַ֗ ח ח  ַוִּיַּקָ֨

ַחת הָ  ֛ם ַּתֵ֥ ּוא־ֹעֵמֵ֧ד ֲעֵליה  ֵ֑ם ְוהֶֽ לּו׃ִלְפֵניה   ֵעֵ֖ץ ַוּיֹאֵכֶֽ

ר ִהֵּנֵ֥ה  18:9 ֵֹ֖אמ  ֵָ֑ך ַוּי ֵ֖ה ָׂשָרָ֣ה ִאְׁשּת  וַ֗ ַאֵּי יַ֗ ַ֗ ָלָ֔ ּו ֵאַ֗ ַוּיֹאְמרָ֣

ל׃ ה   ָבֹאֶֽ
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ן  18:10 ה ְוִהֵּנה־ֵבֵ֖ ָ֣ת ַחָּיָ֔ יָך֙ ָּכֵע ּוב ֵאל ָ֨ ֹוב ָאׁשָ֤ ר ׁשָ֣ אמ  ַֹ֗ ַוּי

ּוא  ל ְוהֵ֥ ה  ַתח ָהֹאֵ֖ ֵ֥ ה ֹׁשַמַ֛עת ּפ  ֵָ֑ך ְוָׂשָרֵ֥   ְלָׂשָרָ֣ה ִאְׁשּת 

יו׃  ַאֲחָרֶֽ

ים ַּבּיָ ְוַאְבָרָהָ֤  18:11 ים ָּבִאֵ֖ ים ָחַדל֙ ם ְוָׂשָרה֙ ְזֵקִנָ֔ ִמֵ֑

ה ים ִלְהיָֹ֣ות ְלָׂשָרָ֔ ַרח ַּכָּנִׁשֶֽ  ׃ֹאֵ֖

י ְבֹלִתי֙  18:12 ר ַאֲחֵרָ֤ ה ְּבִקְרָּבָּ֣ה ֵלאֹמֵ֑ ק ָׂשָרֵ֖ ַוִּתְצַחֵ֥

ן׃ י ָזֵקֶֽ ה ַוֶֽאֹדִנֵ֖ ְדָנָ֔ ְיָתה־ִּלָ֣י ע   ָהֶֽ

ה  18:13 ל־ַאְבָרָהֵ֑ם ָלָָּ֣מה ּז ה֩ ָצֲחָקָ֨ ר ְיהָוֵ֖ה א  ֵֹ֥אמ  ַוּי

ה ְנִּתי׃ ָׂשָרֶ֜ י ָזַקֶֽ ר ַהַאֵ֥ף ֻאְמָנ֛ם ֵאֵלֵ֖ד ַוֲאִנֵ֥  ֵלאֹמַ֗

֛יָך ָּכֵעֵ֥ת  18:14 ּוב ֵאל  ד ָאׁשֵ֥ ֲהִיָּפֵלֵ֥א ֵמְיהָוֵ֖ה ָּדָבֵ֑ר ַלּמֹוֵעִ֞

ן׃ ה ֵבֶֽ ֵ֖ה ּוְלָׂשָרֵ֥  ַחָּי
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י ׀ ָיֵרֵָ֑אה  18:15 ְקִּתי ִּכָ֣ א ָצַחֵ֖ ֵֹ֥ ר ל ה ׀ ֵלאֹמ֛ ׁש ָׂשָרֵ֧ ַוְּתַכֵחָ֨

ְקְּת׃ י ָצָחֶֽ א ִּכֵ֥ ֵֹ֖ ר ׀ ל ֵֹ֥אמ   ַוּי

ם  18:16 ָ֣י ְסֹדֵ֑ פּו ַעל־ְּפֵנ ים ַוַּיְׁשִקֵ֖ ֲאָנִׁשָ֔ מּו ִמָּׁשם֙ ָהֶֽ ַוָּיֻקָ֤

ם׃ ם ְלַׁשְּלָחֶֽ ם ֹהֵלְֵ֥ך ִעָּמֵ֖  ְוַאְָ֨בָרָהָ֔

י  18:17 ר ֲאִנֵ֥ ֵ֖ ם ֲאׁש  ַאְבָרָהָ֔ ָ֤ה ֲאִני֙ ֵמֶֽ ְמַכּס  ַוֶֽיהָֹוֵ֖ה ָאָמֵ֑ר ַהֶֽ

ה׃ ֶֽ  ֹעׂש 

ְבְרכּו  18:18 ּום ְוִנָ֨ ֹול ְוָעצֵ֑ ֹוי ָּגדֵ֖ ֛ה ְלגֵ֥ ְהי  ם ָהיֵֹ֧ו ִיֶֽ ְוַאְָ֨בָרָהָ֔

ֹו ץ׃ בָ֔ ל ּגֹוֵיֵ֥י ָהָאֶֽר   ֹּכֵ֖
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ת־ 18:19 ָ֤יו ְוא  ת־ָּבָנ ה א  ר ְיַצּו ֶ֜ יו ְלַמַען֩ ֲאׁש ָ֨ י ְיַדְעִּתַ֗ ִּכָ֣

ה  ֹות ְצָדָקֵ֖ ה ַלֲעׂשֵ֥ ְך ְיהָוָ֔ ָ֣ר  ְמרּו֙ ּד  יו ְוָׁשֶֽ ֵּביתֹו֙ ַאֲחָרָ֔

ר־ ת ֲאׁש  ם ֵאֵ֥ יא ְיהָוה֙ ַעל־ַאְבָרָהָ֔ ַען ָהִבָ֤ ּוִמְׁשָּפֵ֑ט ְלַמַ֗

יו׃ ר ָעָלֶֽ ֵ֖  ִּדּב 

ה 18:20 ר ְיהָוָ֔ ָֹ֣אמ  ה ִּכי־ָרֵָּ֑בה  ַוּי ם ַוֲעֹמָרֵ֖ ת ְסֹדֵ֥ ַזֲעַק֛

ד׃ ה ְמֹאֶֽ י ָכְבָדֵ֖ ם ִּכֵ֥ ָּטאָתָ֔  ְוַחָ֨

ָאה  18:21 ה ַהְּכַצֲעָקָתּ֛ה ַהָּבֵ֥ ְרא ָ֔ ָ֣א ְוא  ֲרָדה־ָּנ י ֵאֶֽ ֵאַלֵ֖

ָעה׃ א ֵאָדֶֽ ֵֹ֖ ּו ׀ ָּכָלֵ֑ה ְוִאם־ל  ָעׂשָ֣

ָמהַוִּיְפנָּ֤ו ִמָּׁשם֙  18:22 ּו ְסֹדֵ֑ ים ַוֵּיְלכֵ֖ ֲאָנִׁשָ֔ ם  ָהֶֽ ְוַאְָ֨בָרָהָ֔

ּנּו  ֵ֥ ד ִלְפֵנֵ֥י ְיהָוֶֽהעֹוד   ׃ֹעֵמֵ֖
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יק ִעם־ 18:23 ה ַצִּדֵ֖ ם ַוּיֹאַמֵ֑ר ַהַאָ֣ף ִּתְסּפ ָ֔ ַוִּיַּגֵׁ֥ש ַאְבָרָהֵ֖

ע׃  ָרָׁשֶֽ

ֹוְך ָהִעֵ֑יר ַהַאָ֤ף  18:24 ם ְּבתָ֣ ים ַצִּדיִקֵ֖ י ֵיׁ֛ש ֲחִמִּׁשֵ֥ אּוַלֵ֥

ם  ים ַהַּצִּדיִקֵ֖ ֹום ְלַמַ֛ען ֲחִמִּׁשֵ֥ ה֙ ְולֹא־ִתָּׂשָ֣א ַלָּמקָ֔ ִּתְסּפ 

ּה ר ְּבִקְרָּבֶֽ ֵ֥  ׃ֲאׁש 

ית ַצִּדיק֙ ָחִלָ֨  18:25 ה ְלָהִמָ֤ ת ׀ ַּכָּדָבָ֣ר ַהּז ַ֗ ָלה ְּלָךֶ֜ ֵמֲעֹׂשָ֣

ְך ֲהֹׁשֵפט֙  יק ָּכָרָׁשֵ֑ע ָחִלָָ֣לה ָּלָ֔ ע ְוָהָיֵ֥ה ַכַּצִּדֵ֖ ִעם־ָרָׁשָ֔

ט׃ ה ִמְׁשָּפֶֽ ֵ֖ א ַיֲעׂש  ֵֹ֥ ץ ל  ָּכל־ָהָאָ֔ר 

ים  18:26 ם ֲחִמִּׁשֵ֥ א ִבְסֹד֛ ְמָצֵ֥ ה ִאם־א  ר ְיהָוָ֔ ָֹ֣אמ  ַוּי

אִתי ְלכָ  ֹוְך ָהִעֵ֑יר ְוָנָׂשֵ֥ ם ְּבתָ֣ ם׃ַצִּדיִקֵ֖ ֹום ַּבֲעבּוָרֶֽ  ל־ַהָּמקֵ֖
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ָ֤א הֹוַאְ֙לִּתי֙ ְלַדֵּבָ֣ר  18:27 ם ַוּיֹאַמֵ֑ר ִהֵּנה־ָנ ֵַ֥ען ַאְבָרָהֵ֖ ַוַּי

ר׃ פ  ר ָוֵאֶֽ י ָעָפֵ֥ י ְוָאֹנִכֵ֖ ל־ֲאֹדָנָ֔  א 

ה  18:28 ים ַהַּצִּדיִקם֙ ֲחִמָּׁשָ֔ ּון ֲחִמִּׁשָ֤ אּ֠וַלי ַיְחְסרִ֞

ית  א ַאְׁשִחָ֔ ָֹ֣ ר֙ ל ת־ָּכל־ָהִעֵ֑יר ַוּיֹ֙אמ  ה א  ית ַּבֲחִמָּׁשֵ֖ ֲהַתְׁשִחֵ֥

ה׃ ים ַוֲחִמָּׁשֶֽ ם ַאְרָּבִעֵ֖ ְמָצָ֣א ָׁשָ֔  ִאם־א 

ּון  18:29 ר אּוַל֛י ִיָּמְצאֵ֥ ֹוד ְלַדֵּבָ֤ר ֵאָליו֙ ַוּיֹאַמָ֔ ף עֶ֜ ס  ַוּיָֹ֨

ים׃ ּור ָהַאְרָּבִעֶֽ ה ַּבֲעבֵ֖ ֱעׂש ָ֔ ֶֽ א א  ָֹ֣ ר֙ ל ם ַאְרָּבִעֵ֑ים ַוּיֹ֙אמ   ָׁשֵ֖

ָרה אּוַל֛י  18:30 אֹדָני֙ ַוֲאַדֵּבָ֔ א ִיַָ֤חר ַלֶֽ ר ַאל־ָנִ֞ ּיֹאמ  ַו֠

ם ׁשְ  ּון ָׁשֵ֖ ם ִיָּמְצאֵ֥ א ָׁשֵ֖ ְמָצֵ֥ ה ִאם־א  ֱעׂש ָ֔ ֶֽ א א  ָֹ֣ ר֙ ל ֹלִׁשֵ֑ים ַוּיֹ֙אמ 

ים׃  ְׁשֹלִׁשֶֽ
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י אּוַל֛י  18:31 ל־ֲאֹדָנָ֔ ָ֤א הֹוַ֙אְלִּתי֙ ְלַדֵּבָ֣ר א  ר ִהֵּנֶֽה־ָנ אמ  ַֹ֗ ַוּי

ּור  ית ַּבֲעבֵ֖ א ַאְׁשִחָ֔ ָֹ֣ ר֙ ל ים ַוּיֹ֙אמ  ְׂשִרֵ֑ ם ע  ּון ָׁשֵ֖ ִיָּמְצאֵ֥

ים׃ ְׂשִרֶֽ ע   ָהֶֽ

אֹדָני֙ ַואֲ  18:32 א ִיַָ֤חר ַלֶֽ ר ַאל־ָנִ֞ ּיֹאמ  ַדְּבָרָ֣ה ַאְך־ַו֠

ית  א ַאְׁשִחָ֔ ָֹ֣ ר֙ ל ם ֲעָׂשָרֵ֑ה ַוּיֹ֙אמ  ּון ָׁשֵ֖ ַעם אּוַל֛י ִיָּמְצאֵ֥ ַהַּפָ֔

ה׃ ּור ָהֲעָׂשָרֶֽ  ַּבֲעבֵ֖

ל־ַאְבָרָהֵ֑ם  18:33 ר א  ה ְלַדֵּבֵ֖ ָ֣ר ִּכָּלָ֔ ה ַּכֲאׁש  ְך ְיהָוָ֔ ָ֣ל  ַוֵּי

ֹו׃ ב ִלְמֹקמֶֽ ם ָׁשֵ֥  ְוַאְבָרָהֵ֖
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Genesis 19 

ָּיֹבאּו  19:1 ים ַו֠ י ַהַּמְלָאִכָ֤ ָמה֙ ְׁשֵנָ֨ ֹוט ֹיֵׁשָ֣ב  ְסֹדָ֨ ב ְולֵ֖ ר  ָּבע ָ֔

חּו  ם ַוִּיְׁשַּתֵ֥ ָָָ֣֤קם ִלְקָראָתָ֔ ם ַוַּיְרא־לֹוט֙ ַוָּי ַער־ְסֹדֵ֑ ְּבַׁשֶֽ

ִים ָאְֶֽרָצה׃  ַאַּפֵ֖

ָ֤ם  19:2 ית ַעְבְּדכ  ל־ֵּבָ֨ א א  ּורּו ָנ֠ י סָ֣ ָ֣ה ָּנא־ֲאֹדַנַ֗ ר ִהּנ  אמ  ֶֹ֜ ַוּי

ָ֣ם  ם ַוַהַלְכּת  ֵ֖ ם ְוִהְׁשַּכְמּת  ּו ַרְגֵליכ ָ֔ ינּו֙ ְוַרֲחצָ֣  ְוִלָ֨

ֵ֑ם ַוּיֹאמְ  ין׃ְלַדְרְּככ  ֹוב ָנִלֶֽ י ָבְרחֵ֖ א ִּכֵ֥ ָֹ֔ ּו ּל  רָ֣

ֹו  19:3 ל־ֵּביתֵ֑ אּו א  יו ַוָּיֹבֵ֖ ד ַוָּיֻסָ֣רּו ֵאָלָ֔ ַוִּיְפַצר־ָּבָ֣ם ְמֹאָ֔

לּו׃ ה ַוּיֹאֵכֶֽ ֹות ָאָפֵ֖ ה ּוַמּצֵ֥ ם֙ ִמְׁשּת ָ֔ ַָ֤עׂש ָלה   ַוַּי

ר   19:4 ירט  י ָהִעֶ֜ ַאְנֵׁשָ֤י ְסֹדם֙ ָנַסָּ֣בּו ַעל־ ם֮ ִיְׁשָּכבּו֒ ְוַאְנֵׁשָ֨

ן  ִית ִמַּנֵַ֖ער ְוַעד־ָזֵקֵ֑ ה׃ַהַּבָ֔ ֶֽ  ָּכל־ָהָעֵ֖ם ִמָּקצ 
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ים  19:5 ֵ֧ה ָהֲאָנִׁש֛ ֹו ַאֵּי ָֹ֣אְמרּו לָ֔ ל־לֹוט֙ ַוּי ּו א    ַוִּיְקְראָ֤

ם׃ ינּו ְוֵנְדָעֵ֖ה ֹאָתֶֽ ֵ֖יָך ַהָּלְֵ֑יָלה הֹוִציֵאָ֣ם ֵאֵלָ֔ אּו ֵאל  ר־ָּבֵ֥  ֲאׁש 

ֹו 19:6 ֛ם לֵ֖ ת ָסַגֵ֥רַוֵּיֵצֵ֧א ֲאֵלה  ל  ֵ֖ ְֵ֑תָחה ְוַהּד  יו׃ ט ַהּפ   ַאֲחָרֶֽ

עּו׃ַוּיֹאַמֵ֑ר ַאל־ָנֵ֥א ַא 19:7 י ָּתֵרֶֽ  ַחֵ֖

יׁש  19:8 א־ָיְדעּו֙ ִאָ֔ ֶֹֽ ָ֤ר ל ֹות ֲאׁש  י ְׁשֵּתָ֣י ָבנַ֗ א ִלֶ֜ ִהֵּנה־ָנָ֨

ֵ֑ם  ֹוב ְּבֵעיֵניכ  ן ַּכּטֵ֖ ּו ָלה ָ֔ ם ַוֲעׂשָ֣ ן֙ ֲאֵליכ ָ֔ ְתה  ָ֤א א  יָאה־ָּנ אֹוִצֶֽ

ים ָהֵאל֙  ֲאָנִׁשָ֤ ק ָלֶֽ אּו ַר֠ ן ָּבֵ֖ י־ַעל־ֵּכֵ֥ ר ִּכֶֽ ּו ָדָבָ֔ ַאל־ַּתֲעׂשָ֣

י׃ ל ֹקָרִתֶֽ  ְּבֵצֵ֥

ּו ׀  19:9 א־ָלגּור֙ ַוּיֹאְמרָ֣ ָחָ֤ד ָּבֶֽ אְמרּו֙ ָהא  ֶֹֽ ְלָאה ַוּי ּג ׁש־ָהַ֗

יׁש  ּו ָבִאָ֤ ֵ֑ם ַוִּיְפְצרָ֨ ע ְלָךֵ֖ ֵמה  ה ָנַרֵ֥ ֹוט ַעָּתָ֕ ט ָׁשפָ֔ ַוִּיְׁשֹּפָ֣

ת׃ ל  ר ַהָּדֶֽ ּו ִלְׁשֹּבֵ֥ ִַּֽיְּגׁשֵ֖ ד ַוֶֽ  ְּבלֹוט֙ ְמֹאָ֔



 
 
 

 

11 

 

ת־֛לֹוט  19:10 יאּו א  ם ַוָּיִבֵ֧ ת־ָיָדָ֔ ֲאָנִׁשים֙ א  ּו ָהֶֽ ַוִּיְׁשְלחָ֤

ת ל  ֵ֖ ת־ַהּד  ם ַהָּבְֵ֑יָתה ְוא  ֵ֖  ָסָגֶֽרּו׃ ֲאֵליה 

ים  19:11 ִית ִהּכּו֙ ַּבַּסְנֵוִרָ֔ ַָ֣תח ַהַּבַ֗ ר־ּפ  ים ֲאׁש  ת־ָהֲאָנִׁשִ֞ א  ְוֶֽ

ַתח׃ א ַהָּפֶֽ ֵֹ֥ ּו ִלְמצ ֹול ַוִּיְלאֵ֖ ן ְוַעד־ָּגדֵ֑  ִמָּקֹטֵ֖

ה ָחָתן֙  19:12 י־ְלָךָ֣ ֹפָ֔ ֹוט ֹעֹ֚ד ִמֶֽ ל־לַ֗ ים א  ּו ָהֲאָנִׁשֶ֜ ַוּיֹאְמרָ֨

א ר־ְלָךֵ֖ ָּבִעֵ֑יר הֹוֵצֵ֖ ל ֲאׁש  יָך ְוֹכֵ֥ ָ֣יָך ּוְבֹנת ָ֔ ִמן־ ּוָבנ 

ֹום  ׃ַהָּמקֶֽ

י־ 19:13 ֵ֑ה ִּכֶֽ ֹום ַהּז  ת־ַהָּמקֵ֖ ְחנּו א  ים ֲאַנָ֔ י־ַמְׁשִחִתָ֣ ִּכֶֽ

ּה נּו ְיהָוֵ֖ה ְלַׁשֲחָתֶֽ ה ַוְיַׁשְּלֵחֵ֥ ָ֣י ְיהָוָ֔ ת־ְּפֵנ ְַֽדָלָ֤ה ַצֲעָקָתם֙ א   ׃ָגֶֽ
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יו  19:14 ָ֣יו ׀ ֹלְקֵחָ֣י ְבֹנָתַ֗ ל־ֲחָתָנ ֹוט ַוְיַדֵּבָ֣ר ׀ א  א לֶ֜ ַוֵּיֵצָ֨

ּומּו ְּצאּו֙ ִמן־ַהָּמקָ֣  ר֙ קָ֤ ית ְיהָוֵ֖ה ַוּיֹ֙אמ  י־ַמְׁשִחֵ֥ ה ִּכֶֽ ֹום ַהּז ָ֔

ק ְּבֵעיֵנֵ֥י ֲחָתָנֶֽיו׃ י ִכְמַצֵחֵ֖ ת־ָהִעֵ֑יר ַוְיִהֵ֥  א 

ֹוט  19:15 ים ְּבלָ֣ יצּו ַהַּמְלָאִכֵ֖ ה ַוָּיִאֵ֥ ּוְכמֹו֙ ַהַּׁשַָ֣חר ָעָלָ֔

ת  ֙יָך֙ ַהִּנְמָצֹאָ֔ י ְבֹנת  ת־ְׁשֵּתָ֤ ת־ִאְׁשְּתָךֶ֜ ְוא  ֶֽ ח א  ר קּום֩ ַקָ֨ ֵלאֹמֵ֑

יר׃ ן ָהִעֶֽ ה ַּבֲעֹוֵ֥ ֵ֖ ן־ִּתָּספ   ּפ 

ֹו  19:16 ֹו ּוְבַיד־ִאְׁשּתַ֗ ים ְּבָידָ֣ קּו ָהֲאָנִׁשֶ֜ ּה ׀ ַוַּיֲחִזָ֨ ִַּֽיְתַמְהָמָ֓ ַוֶֽ

הּו  הּו ַוַּיִּנֻחֵ֖ ְמַלֵ֥ת ְיהָוֵ֖ה ָעָלֵ֑יו ַוֹּיִצֻאֵ֥ יו ְּבח  ּוְבַיד֙ ְׁשֵּתָ֣י ְבֹנָתָ֔

יר׃ ּוץ ָלִעֶֽ  ִמחֵ֥
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ר֙  19:17 ּוָצה ַוּיֹ֙אמ  ם ַהחַ֗ ִהָּמֵלָ֣ט ַוְיִהי֩ ְכהֹוִציָאָ֨ם ֹאָתֶ֜

יט ָך ַאל־ַּתִּבָ֣ ד ְּבָכל־ ַעל־ַנְפׁש ָ֔ יָך ְוַאֶֽל־ַּתֲעֹמֵ֖ ָ֔ ַאֲחר 

ה׃ ֶֽ ן־ִּתָּספ  ָרה ִהָּמֵלֵ֖ט ּפ   ַהִּכָּכֵ֑ר ָהָהֵ֥

ֵ֑ם ַאל־ָנֵ֖א ֲאֹדָנֶֽי 19:18 ֹוט ֲאֵלה  ר לֵ֖ ֵֹ֥אמ   ׃ַוּי

א ַעְבְּדָךָ֣ ֵחן֮ ְּבֵעינ יָך֒ ַוַּתְגֵּדָ֣ל ַחְסְּדָךַ֗  19:19 א ָמָצָ֨ ִהֵּנה־ָנ֠

י ְוָאנֹ  ת־ַנְפִׁשֵ֑ י ְלַהֲחיֵֹ֖ות א  ָ֤ר ָעִׂש֙יָת֙ ִעָּמִדָ֔ א אּוַכל֙ ֲאׁש  ָֹ֤ י ל ִכַ֗

ִּתי׃ ִני ָהָרָעֵ֖ה ָוַמֶֽ ן־ִּתְדָּבַקֵ֥ ָרה ּפ   ְלִהָּמֵלָ֣ט ָהָהָ֔

יר  19:20 א ָהִעָ֨ ָּמהִהֵּנה־ָנ֠ ֵֹ֧את ְקֹרָב֛ה ָלנֵּ֥וס ָׁשֵ֖ יא  ַהּז ְוִהָ֣

י  וא ּוְתִחֵ֥ א ִמְצָע֛ר ִהֵ֖ ֵֹ֥ ָּמה ֲהל א ָׁשַ֗ ה ָּנֶ֜ ֵ֑ר ִאָּמְלָטָ֨ ִמְצָע

י׃  ַנְפִׁשֶֽ
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יו ִהֵּנה֙ ָנָׂשָ֣אִתי  19:21 ר ֵאָלָ֔ ָֹ֣אמ  ֵ֑ה ַוּי יָך ַּגֵ֖ם ַלָּדָבָ֣ר ַהּז  ָפנ ָ֔

ְרָּת׃ ר ִּדַּבֶֽ ֵ֥ יר ֲאׁש  ת־ָהִעֵ֖ י א  י ָהְפִּכֵ֥  ְלִבְלִּת֛

ר  19:22 ֹות ָּדָבָ֔ א אּוַכל֙ ַלֲעׂשָ֣ ָֹ֤ י ל ָּמה ִּכָ֣ ַמֵהר֙ ִהָּמֵלָ֣ט ָׁשָ֔

ֹוַער׃ יר צֶֽ א ֵׁשם־ָהִעֵ֖  ַעד־ֹּבֲאָךֵ֖ ָׁשֵָּ֑מה ַעל־ֵּכ֛ן ָקָרֵ֥

ֲעָר  19:23 א ֹצֶֽ ֹוט ָּבֵ֥ ץ ְולֵ֖ ׁש ָיָצָ֣א ַעל־ָהָאֵ֑ר  מ  ֵ֖  ה׃ַהּׁש 

ית  19:24 ה ָּגְפִרָ֣ ם ְוַעל־ֲעֹמָרֵ֖ יר ַעל־ְסֹד֛ ה ִהְמִטֵ֧ ַוֶֽיהָוַ֗

ִים׃ ת ְיהָוֵ֖ה ִמן־ַהָּׁשָמֶֽ  ָוֵאֵׁ֑ש ֵמֵאֵ֥

ת ָּכל־ַהִּכָּכֵ֑ר ְוֵאת֙  19:25 ל ְוֵאֵ֖ ים ָהֵאָ֔ ָעִרָ֣ ת־ה  ַַּֽיֲהֹפְך֙ א  ַוֶֽ

ה׃ ַמח ָהֲאָדָמֶֽ ֵ֖ ים ְוצ  ָעִרָ֔  ָּכל־ֹיְׁשֵבָ֣י ה 

יו וַ 19:26  ֹו ֵמַאֲחָרֵ֑ ט ִאְׁשּתֵ֖ ַלח׃ַוַּתֵּבֵ֥ ֶֽ יב מ  י ְנִצֵ֥  ְּתִהֵ֖
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ר־ָעֵַ֥מד  19:27 ֹום ֲאׁש  ָּמקָ֔ ל־ַהָ֨ ר א  ק  ם ַּבֹּבֵ֑ ַוַּיְׁשֵּכֵ֥ם ַאְבָרָהֵ֖

ת־ְּפֵנֵ֥י ְיהָוֶֽה׃ ם א   ָׁשֵ֖

ל 19:28 ה ְוַעֶֽ ָ֤י ְסֹדם֙ ַוֲעֹמָרָ֔ ף ַעל־ְּפֵנ ־ָּכל־ְּפֵנֵ֖י ַוַּיְׁשֵקַ֗

ר  ץ ְּכִקיֹטֵ֖ ר ָהָאָ֔ר  ָ֤ה ָעָלה֙ ִקיֹטָ֣ ְרא ְוִהֵּנ ץ ַהִּכָּכֵ֑ר ַוַּיַ֗ ָ֣ר  א 

 ן׃ַהִּכְבָׁשֶֽ 

ר  19:29 ר ַוִּיְזֹּכֵ֥ ת־ָעֵרָ֣י ַהִּכָּכָ֔ י ְּבַׁשֵחָ֤ת ֱאֹלִהים֙ א  ַוְיִהַ֗

ה  ֹוְך ַהֲהֵפָכָ֔ ת־לֹוט֙ ִמּתָ֣ ת־ַאְבָרָהֵ֑ם ַוְיַׁשַּלָ֤ח א  ים א  ֱאֹלִהֵ֖

ֹוט׃ ן לֶֽ ב ָּבֵהֵ֖ ר־ָיַׁשֵ֥ ים ֲאׁש  ָָ֣עִרָ֔ ת־ה   ַּבֲהֹפְך֙ א 

י ְבֹנָתיו֙  19:30 ר ּוְׁשֵּתָ֤ ב ָּבָהַ֗ ָׁ֣ש  ֹוַער ַוֵּי ֹוט ִמּצֶ֜ ֹו ַוַּיַעל֩ לָ֨ ִעּמָ֔

י  ּוא ּוְׁשֵּתֵ֥ ה הֵ֖ ב֙ ַּבְּמָעָרָ֔ ֹוַער ַוֵּיׁ֙ש  ת ְּבצֵ֑ ָ֣ב  א ָלׁש  י ָיֵרֵ֖ ִּכֵ֥

יו  ׃ְבֹנָתֶֽ



 
 
 

 

16 

 

ן  19:31 ינּו ָזֵקֵ֑ ה ָאִבָ֣ ל־ַהְּצִעיָרֵ֖ ה א  ר ַהְּבִכיָר֛ אמ  ֵֹ֧ ַוּת

ץ׃ ְך ָּכל־ָהָאֶֽר  ר  ֵ֖ ינּו ְּכד  ֹוא ָעֵלָ֔ ץ֙ ָלבָ֣ יׁש ֵאָ֤ין ָּבָ֙אר   ְוִאָ֨

ִֵַֽ֖ין ְונִ  19:32 ינּו ַי ת־ָאִב֛ ה א  ֵ֧ ה ַנְׁשק  ֵ֥ה ְלָכָ֨ ֹו ּוְנַחּי  ְׁשְּכָבָ֣ה ִעּמֵ֑

ינּו ָזֶַַֽֽרע׃  ֵמָאִבֵ֖

א  19:33 ָֹ֤ ּוא ַוָּתב ִֵַֽ֖ין ַּבַּלְָ֣יָלה הֵ֑ ֛ן ַי ת־ֲאִביה  יןָ א  ֵ֧ ַוַּתְׁשק 

ּה  ע ְּבִׁשְכָבֵ֖ א־ָיַדֵ֥ ֶֹֽ יָה ְול ת־ָאִבָ֔ ַהְּבִכיָרה֙ ַוִּתְׁשַּכָ֣ב א 

ּה׃ ּוָמֶֽ  ּוְבקַ֗

ה  19:34 ל־ַהְּצִעיָרָ֔ ר ַהְּבִכיָרה֙ א  אמ  ָֹ֤ ת ַוּת ָּמֳחָרָ֔ ְַֽיִהי֙ ִמֶֽ ַוֶֽ

ִאי֙ ֵהן־ׁשָ  ְיָלה ּוֹבָ֨ ִין ַּגם־ַהַּלַ֗ ּנּו ַיֶ֜ י ַנְׁשק ָ֨ ת־ָאִבֵ֑ ׁש א  מ  ֵ֖ ְבִּתי א  ַכֵ֥

ינּו ָזֶַַֽֽרע׃ ֵ֥ה ֵמָאִבֵ֖ ֹו ּוְנַחּי  י ִעּמָ֔  ִׁשְכִבָ֣
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ִֵָ֑֤ין  19:35 ן ָי ֵ֖ ת־ֲאִביה  ָ֣ם ַּבַּלְֵ֧יָלה ַה֛הּוא א  יןָ ַּג ַוַּתְׁשק ֶ֜

ּה  ע ְּבִׁשְכָבֵ֖ א־ָיַדֵ֥ ֶֹֽ ֹו ְול ַוָּתָָ֤קם ַהְּצִעיָרה֙ ַוִּתְׁשַּכָ֣ב ִעּמָ֔

ּה׃  ּוְבֻקָמֶֽ

ן׃ 19:36 ֶֽ ֹוט ֵמֲאִביה  ֹות־לֵ֖ י ְבנֶֽ יןָ ְׁשֵּתֵ֥ ֛  ַוֶַּֽתֲהר 

ֹו מֹוָאֵ֑ב  19:37 א ְׁשמֵ֖ ן ַוִּתְקָרֵ֥ ד ַהְּבִכיָרה֙ ֵּבָ֔ ּוא ַוֵּתָ֤ל  הֵ֥

ֹום׃ י־מֹוָאֵ֖ב ַעד־ַהּיֶֽ  ֲאִבֶֽ

ה ַגם־ִהוא֙  19:38 ֹוְוַהְּצִעיָרָ֤ א ְׁשמֵ֖ ן ַוִּתְקָרֵ֥ ְָ֣לָדה ֵּבָ֔ ן־ ָי ּב 

ֹום׃ ס ֹון ַעד־ַהּיֶֽ י ְבֵנֶֽי־ַעּמֵ֖ י ֛הּוא ֲאִבֵ֥  ַעִּמֵ֑

 


