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פּרזי ,און
קנזי ,און דעם ַקדמוני 20 ,און דעם ִחתּי ,און דעם ִ
און דעם ִ
ַעני ,און דעם ִגרגָשי ,און
די רפֿאים 21 ,און דעם ֶאמורי ,און דעם כּנ ֲ
דעם יבוסי.

טז

װײב ,האָט אים ניט געבאָרן קײן
 1און ָשׂ ַרי ,אבֿרמס ַ
קינדער; און זי האָט געהאַט אַ ִמצרישע דינסט װאָס איר
נאָמען איז געװען ָהגָר 2 .האָט ָשׂ ַרי געזאָגט צו אבֿרמען :זע נאָר ,גאָט
מײן דינסט,
האָט מיך פֿאַרמיטן פֿון געבערן; קום ,איך בעט דיך ,צו ַ
אפֿשר װעל איך אױפֿגעריכט װערן דורך איר .האָט אבֿרם צוגעהערט
װײב ,האָט גענומען ָהגָר די
צו דעם קול פֿון ָשׂ ַרין 3 .און ָשׂ ַרי ,אבֿרמס ַ
ַען
ִמצרית ,איר דינסט ,נאָכדעם װי אבֿרם איז געזעסן אין לאַנד ְכּנ ַ
װײב צו
צען יאָר ,און זי האָט זי געגעבן איר מאַן אבֿרמען פֿאַר אַ ַ
אים 4 .און ער איז געקומען צו ָהגָרן ,און זי איז טראָגעדיק געװאָרן;
און װי זי האָט געזען אַז זי איז טראָגעדיק ,אַזױ איז איר האַרינטע
גרינגעשאַצט געװאָרן אין אירע אױגן 5 .האָט ָשׂ ַרי געזאָגט צו
מײן עװלה אױף דיר! איך האָב געגעבן ַ
דײן
מײן דינסט אין ַ
אבֿרמעןַ :
בוזעם ,און װי זי האָט געזען אַז זי איז טראָגעדיק ,אַזױ בין איך
גרינגעשאַצט געװאָרן אין אירע אױגן; זאָל גאָט משפּטן צװישן מיר
דײן דינסט
און צװישן דיר 6 .האָט אבֿרם געזאָגט צו ָשׂ ַרין :אָט איז ַ
דײנע אױגן .און ָשׂ ַרי
דײן האַנט ,טו מיט איר װאָס איז גוט אין ַ
אין ַ
געפּײניקט ,און זי איז אַנטלאָפֿן פֿון איר.
ַ
האָט זי
 7האָט אַ מלאך פֿון גאָט זי געפֿונען ב ַײ אַ קװאַל װאַסער אין דער
מדבר ,ב ַײ דעם קװאַל אױפֿן װעג קײן שור 8 .און ער האָט געזאָגט:
ָהגָרָ ,שׂ ַריס דינסט ,פֿון װאַנען קומסטו ,און װוּהין גײסטו? האָט זי
מײן האַרינטע ָשׂ ַרין אַנטלױף איך 9 .האָט דער מלאך פֿון
געזאָגט :פֿון ַ
דײן האַרינטע ,און בייג זיך
גאָט צו איר געזאָגט :קער זיך אום צו ַ
אונטער אירע הענט 10 .און דער מלאך פֿון גאָט האָט צו איר
דײן זאָמען ,און ער װעט ניט קענען
געזאָגט :מערן װעל איך מערן ַ
געצײלט װערן פֿון פֿילקײט 11 .און דער מלאך פֿון גאָט האָט צו איר
געזאָגט :זע ,דו ביסט טראָגעדיק ,און געבערסט אַ זון ,זאָלסטו רופֿן
פּײן 12 .און ער
שמ ֵעאלַ ,
דײן ַ
װײל גאָט האָט צוגעהערט ַ
זײן נאָמען ִי ָ
ַ
זײן אַקעגן
זײן האַנט װעט ַ
זײן אַ מענטש אַ װאַלדאײזלַ :
װעט ַ
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זײן אַקעגן אים; און אין געזיכט
אַלעמען ,און אַלעמענס האַנט װעט ַ
זײנע ברידער װעט ער װױנען.
פֿון אַלע ַ
 13האָט זי גערופֿען דעם נאָמען פֿון יהוה װאָס האָט צו איר גערעדט
»דו ביסט דער גאָט פֿון זעונגען«; װאָרום זי האָט געזאָגט :ניט-שױן
האָב איך דאָ געזען דעם װאָס זעט מיך?  14דרום האָט מען גערופֿן
דעם ברונעם ב ֵארַ -ל ַחי-רואי; ער איז צװישן ָק ֵדש און צװישן ב ֶרד.
 15און ָהגָר האָט געבאָרן אבֿרמען אַ זון ,און אבֿרם האָט גערופֿן דעם
יִשמ ֵעאל 16 .און אבֿרם
זײן זון װאָס ָהגָר האָט געבאָרןָ ,
נאָמען פֿון ַ
איז געװען זעקס און אַכציק יאָר אַלט ,װען ָהגָר האָט געבאָרן
שמ ֵעאלן צו אבֿרמען.
ִי ָ

יז

נײנציק יאָר ,האָט זיך
נײן און ַ
 1און אַז אבֿרם איז אַלט געװען ַ
יהוה באַװיזן צו אבֿרמען ,און האָט צו אים געזאָגט :איך בין
מײן
גאָט ַש ַדי; גײ פֿאַר מיר ,און ז ַײ ערלעך 2 .און איך װעל מאַכן ַ
בונד צװישן מיר און צװישן דיר ,און איך װעל דיך מערן זײער און
זײן פּנים ,און גאָט האָט מיט אים
זײער 3 .איז אבֿרם געפֿאַלן אױף ַ
זײן מיט דיר ,און
מײן בונד װעט ַ
גערעדט ,אַזױ צו זאָגן 4 :איך – זעַ ,
דײן נאָמען זאָל
זײן דער פֿאָטער פֿון אַ סך פֿעלקער 5 .און ַ
װעסט ַ
זײן אבֿר ָהם;
דײן נאָמען זאָל ַ
מער ניט גערופֿן װערן אבֿרם ,נאָר ַ
װאָרום פֿאַר דעם פֿאָטער פֿון אַ סך פֿעלקער האָב איך דיך געמאַכט.
 6און איך װעל דיך פֿרוכפּערן זײער און זײער ,און איך װעל דיך מאַכן
פֿאַר פֿעלקער ,און מלכים װעלן אַרױסגײן פֿון דיר 7 .און איך װעל
דײן
מײן בונד צװישן מיר און צװישן דיר ,און צװישן ַ
אױפֿשטעלן ַ
זאָמען נאָך דיר ,אױף זײערע דור-דורות ,פֿאַר אַן אײביקן בונד ,צו
דײן זאָמען נאָך דיר 8 .און איך װעל געבן דיר
זײן דיר צום גאָט און ַ
ַ
דײן װױנשאַפֿט ,דאָס גאַנצע
דײן זאָמען נאָך דיר דאָס לאַנד פֿון ַ
און ַ
זײן צום גאָט.
ַען ,פֿאַר אַן אײביקן אײגנטום; און איך װעל זײ ַ
לאַנד כּנ ַ
מײן
 9און גאָט האָט געזאָגט צו אבֿרהמען :דו אָבער זאָלסט היטן ַ
דײן זאָמען נאָך דיר ,אױף זײערע דור-דורות 10 .דאָס
בונד ,דו און ַ
אײך ,און
מײן בונד װאָס איר זאָלט היטן צװישן מיר און צװישן ַ
איז ַ
געמלט װערן איטלעכער
אײך זאָל ַ
דײן זאָמען נאָך דיר :ב ַײ ַ
צװישן ַ
געמלט װערן אין דעם פֿלײש פֿון
מאַנספּאַרשױן 11 .און איר זאָלט ַ
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זײן פֿאַר אַ צײכן פֿון בונד צװישן מיר
אײער פאָרהױט ,און עס װעט ַ
ַ
אײך
געמלט װערן ב ַײ ַ
אײך 12 .און צו אַכט טעג זאָל ַ
און צװישן ַ
אײערע דור-דורות ,געבאָרן אין הױז,
איטלעכער מאַנס ֿפּאַרשױן אױף ַ
דײן
אָדער געקױפֿט פֿאַר געלט פֿון עמיץ אַ פֿרעמדן װאָס איז ניט פֿון ַ
דײן
געמלט װערן דער װאָס איז געבאָרן אין ַ
געמלט מוז ַ
זאָמעןַ 13 .
מײן בונד זאָל
דײן געלט; און ַ
הױז ,און דער װאָס איז געקױפֿט פֿאַר ַ
אײער פֿלײש פֿאַר אַן אײביקן בונד 14 .און אַן
ַ
זײן אין
ַ
אומבאַשניטענער מאַנס ֿפּאַרשױן װאָס װעט זיך ניט ַמלן אין דעם
זײן פֿאָרהױט ,יענע זעל זאָל פֿאַרשניטן װערן פֿון איר
פֿלײש פֿון ַ
מײן בונד האָט ער פֿאַרשטערט.
פֿאָלק; ַ
װײב ָשׂ ַרין זאָלסטו ניט
דײן ַ
 15און גאָט האָט געזאָגט צו אבֿרהמעןַ :
זײן איר נאָמען 16 .און
נײערט ָשׂ ָרה זאָל ַ
רופֿן מיט איר נאָמען ָשׂ ַריַ ,
איך װעל זי בענטשן ,און װעל דיר אױך געבן פֿון איר אַ זון; יאָ ,איך
װעל זי בענטשן ,און פֿעלקער װעלן װערן פֿון איר; מלכים פֿון אומות
זײן פּנים ,און ער
זײן פֿון איר 17 .איז אבֿרהם געפֿאַלן אױף ַ
װעלן ַ
האָט געלאַכט ,און געזאָגט ב ַײ זיך אין האַרצן :קען ב ַײ אַ מאַן פֿון
נײנציק יאָר געבערן?
הונדערט יאָר געבאָרן װערן? און קען שׂרה צו ַ
שמ ֵעאל לעבן
 18און אבֿרהם האָט געזאָגט צו גאָט :הלװאַי זאָל ִי ָ
װײב שׂרה װעט דיר
דײן ַ
פֿאַר דיר!  19האָט גאָט געזאָגט :פֿאַר װאָרַ ,
זײן נאָמען יצחק; און איך װעל
געבערן אַ זון ,און זאָלסט רופֿן ַ
זײן זאָמען
מײן בונד מיט אים פֿאַר אַן אײביקן בונד צו ַ
אױפֿשטעלן ַ
שמ ֵעאלן האָב איך דיך צוגעהערט; זע ,איך
נאָך אים 20 .און װעגן ִי ָ
האָב אים געבענטשט ,און איך װעל אים פֿרוכפּערן ,און װעל אים
מערן זײער און זײער; צװעלף פֿירשטן װעט ער געבערן ,און איך װעל
מײן בונד אָבער װעל איך
אים מאַכן פֿאַר אַ גרױס פֿאָלקַ 21 .
צײט
אױפֿשטעלן מיט יצחקן ,װאָס שׂרה װעט דיר געבערן צו דער ַ
אױפֿן אַנדער יאָר.
 22און װי ער האָט געענדיקט רעדן מיט אים ,אַזױ האָט גאָט זיך
אױפֿגעהױבן פֿון איבער אבֿרהמען.
זײנע
ִשמ ֵעאלן ,און אַלע ַ
זײן זון י ָ
 23און אבֿרהם האָט גענומען ַ
זײנע געקױפֿטע פֿאַר געלט ,יעטװעדער
הױזגעבאָרענע ,און אַלע ַ
געמלט
הױזלײט פֿון אבֿרהמען ,און ער האָט ַ
ַ
מאַנס ֿפּאַרשױן צװישן די
דאָס פֿלײש פֿון זײער פֿאָרהױט אין דעם דאָזיקן אײגענעם טאָג ,אַזױ
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נײן און
װי גאָט האָט צו אים גערעדט 24 .און אבֿרהם איז געװען ַ
געמלט געװאָרן אין דעם פֿלײש פֿון
נײנציק יאָר אַלט ,װען ער איז ַ
ַ
דרײצן יאָר אַלט,
ִשמ ֵעאל איז געװען ַ
זײן זון י ָ
זײן פֿאָרהױט 25 .און ַ
ַ
זײן פֿאָרהױט 26 .אין
געמלט געװאָרן אין דעם פֿלײש פֿון ַ
װען ער איז ַ
זײן זון
געמלט געװאָרן אבֿרהם און ַ
דעם דאָזיקן אײגענעם טאָג איז ַ
זײן הױז ,געבאָרן אין הױז,
מאַנסלײט פֿון ַ
ַ
שמ ֵעאל 27 .און אַלע
ִי ָ
געמלט געװאָרן מיט
זײנען ַ
אָדער געקױפֿט פֿאַר געלט פֿון אַ פֿרעמדןַ ,
אים.

ֵרא
ַוי ָ

יח

 1און גאָט האָט זיך באַװיזן צו אים ,ב ַײ די אײכנבײמער פֿון
זײן געצעלט ,אין
אײנגאַנג פֿון ַ
מרא ,װען ער איז געזעסן אין ַ
ַמ ֵ
זײנע אױגן און האָט
דער היץ פֿון טאָג 2 .און ער האָט אױפֿגעהױבן ַ
דרײ מענער שטײען פֿאַר אים; און װי ער האָט זײ
דערזען ,ערשט ַ
אײנגאַנג פֿון
דערזען ,אַזױ איז ער זײ געלאָפֿן אַנטקעגן פֿון דעם ַ
געצעלט ,און האָט זיך געבוקט צו דער ערד 3 .און ער האָט געזאָגט:
לײטזעליקײט אין
מײן האַר ,אױב ,איך בעט דיך ,איך האָב געפֿונען ַ
ַ
דײן קנעכט4 .
דײנע אױגן ,זאָלסטו ,איך בעט דיך ,ניט אַװעקגײן פֿון ַ
ַ
אײערע פֿיס ,און
לאָז געבראַכט װערן אַ ביסל װאַסער ,און װאַשט ַ
אײך אָן אונטערן בױם 5 .און איך װעל ברענגען אַ שטיקל
לענט ַ
אײער האַרץ ,דערנאָך װעט איר
ברױט ,און איר װעט אונטערלענען ַ
אײער
זײט שױן אַריבערגעקומען צו ַ
װײטער; אַזױ װי איר ַ
גײן ַ
קנעכט .האָבן זײ געזאָגט :טו אַזױ װי דו האָסט גערעדט 6 .האָט
אײל זיך!
געאײלט אין געצעלט צו שׂרהן ,און האָט געזאָגטַ :
ַ
אבֿרהם
דרײ ְסאָה זעמלמעל ,פֿאַרקנעט און מאַך קוכנס 7 .און צו די רינדער
ַ
איז אבֿרהם געלאָפֿן ,און האָט גענומען אַ יונג רינד ,װײך און פֿעט,
און געגעבן צום יונג; און ער האָט עס צוגעריכט אױף גיך 8 .און ער
האָט גענומען שמאַנט און מילך ,און דאָס יונגע רינד װאָס ער האָט
צוגעריכט ,און האָט אַװעקגעשטעלט פֿאַר זײ; און ער איז געשטאַנען
פֿאַר זײ אונטערן בױם ,און זײ האָבן געגעסן 9 .האָבן זײ צו אים
װײב? האָט ער געזאָגט :אָן אין געצעלט.
דײן ַ
געזאָגט :װוּ איז שׂרה ַ
 10האָט ער געזאָגט :אומקערן װעל איך זיך אומקערן אַזױ װי איצט
װײב װעט האָבן אַ זון .און שׂרה
דײן ַ
איבער אַ יאָר ,און זע ,שׂרה ַ
אײנגאַנג פֿון געצעלט װאָס הינטער אים.
אײנגעהערט אין ַ
האָט זיך ַ

