۱۱

اون پسرأن ،ابرام ،ناحور و هاران به دنیا
 ۲۶پس وختی کی تارح هفتاد ساله بوبوسته ٚ
َبموییدی.

سرگذشت ابرام )ابراهیم(
ٚ

*

هاران پئر بو ،و هاران ٚ
لوط پئر ۲۸ .ولی هاران هویه کی
سرگذشت تارح .تارح ،ابرام و ناحور و
َ ۲۷هنه
ٚ
ٚ

اون پئر هنوز زنده بو ۲۹ .ابرام و ناحور
شهر اور،
کلدانیأن میأن ،بمرده ،وختی کی تارح ٚ
ٚ
به دنیا َبمو بوٚ ،

همدیگر َامره
زن نام ِم ْل َکه بوِ .م ْل َکه و ِیسکه
هر دو نفر عروسی کونیدی.
زن نام سارای ،ناحور ٚ
ابرام ٚ
ٚ
ٚ

خاخور و هاران دوخترأن بید ۳۰ .ولی سارای نازا بو و زأکی نأشتی.

اوسده.
 ۳۱تارح خو پسر ابرام ،خو نوه لوط کی
ٚ
هاران پسر بو و خو عروس سارای َی *کی ٚ
ابرام زن بو َ

اور کلدانیأن بیرون بوشوییدی کی بیشید کنعان ،ولی وختی َفرسهییدی
همدیگر َامره از
اوشأن
شهر ٚ
ٚ
ٚ
۳۲
حران دورون بمرده.
شهر
ٚ
َحران ،هویه ِب َ
یسهییدی .تارح  ۲۰۵سال زندگی بوکوده و ٚ

۱۲

ابرام دعوت
ٚ
پئر خانه َی ب َنه ،بوشو به سرزیمینی
ابرام بوگفته» :تی
َ
سرزیمین ،تی َ
 ۱خوداوند َ
قوم ،تی ٚ

بزرگ کونم
نام
َ
کی َتر نیشأن دهمه ۲ .از تو قومی بزرگ به وجود َاورمَ ،تر برکت دهمه .تی َ

اون لعنت کونمه.
و تو برکت بی ۳ .هر کسی َتر برکت بده
اوشأن برکت دهم ،و هر کس َتر لعنت بوکونه َ
َ

قومأن جهان ،تی َجا برکت بریدی«.
تومام
ٚ
ٚ

اون َامره بوشو .وختی کی از حران
اون فرمان بدهبو ،راه دکفته ،لوطم ٚ
 ۴پس ابرام ،هوطو کی خوداوند َ

زن َامره سارای ،و خو برأرزا ٚ
تومام
خوشأن
لوط َامره،
ٚ
بیرون بوشوییدی ،ابرام  ۷۵سال دأشتی ۵ .اون ،خو ٚ
ٚ

اوسده ،راه دکفته
دارایی َامره کی پس انداز بوکودهبید و خادمأنی کی
ٚ
حران دورون به دس بأوردهبید َ

اونره ب َنه بو.
حضرت ابراهیمه کی خودا َا
* ۳۱:۱۱ابرام هو
ایسم ٚ
ٚ
َ
اونره ب َنه بو.
* ۳۱:۱۱سارای هو سارایه کی خودا َا
ایسم ٚ
َ

ٚ
شکیم
بلوط موره کی
درخت
سرزیمین بگردسته تا پیله
وارد کنعان بوبوسته ۶ .ابرام او
بوشو کنعان،
ٚ
ٚ
َ
ٚ
سرزیمین دورون زندگی کودیدی.
دورون َنههبو پیشروی بوکوده ،او زمان کنعانیأن او
ٚ

نسل بخشم «.پس اون ،اویه قربانگاهی
سرزیمین تی
آشکار بوسته ،بوگفتهَ » :ا
 ۷خوداوند بر ابرام
َ
َ
َ

ٚ
کویأن جور
ایل
طرف
آشکار بوستهبو ،بر پا بوکوده ۸ .از اویه به
خوداوندره کی بر اون
ٚ
ٚ
ٚ
َ
شرق بیت ٚ

کوچ بوکوده و خو خیمه َی اویه بر پا بوکوده کی بیتایل در غرب و آبادی ٚی عای در شرق نَ ههبید.

بعد اون هوطو پیشروی بوکوده تا
خوداوندره چأکوده و
اویه قربانگاهی
خوداوند پرستش بوکودهٚ ۹ .
َ
ٚ

جنوب کنعان،
ٚ

ِن ِگب*.

ابرام شه مصر
۱۰
سرزیمین مصر ،تا ایتأ مدت اویه زندگی بوکونه ،چره کی
کنعان دورون قحطی َبمو و ابرام بوشو به
ٚ
ٚ

قحطی اویه بیداد کودی۱۱ .
زن قشنگی ایسی.
مصر ٚ
مرز سر ،خو زن سارای َی بوگفته» :دأنم کی تو ٚ
ٚ

مر کوشیدی ولی َتر زنده دأریدی ۱۳ .پس بوگو کی
 ۱۲وختی مصریأن َتر بیدینید ،گیدیٚ :
›اون زنه ‹.پس َ

تو می خاخوری ،کی تی وستی می َامره خوشرفتاری بوکونید ،کی جان به در ببرم«.

زن خیلی قشنگی ایسه.
 ۱۴وختی کی ابرام
وارد مصر بوبوسته ،مصریأن بیدهییدی کی سارایٚ ،
ٚ

اون ببردیدی
درباریأن فرعون سارای بیدهییدی ،از اون
 ۱۵وختی کی
فرعون ورجه تعریف بوکودیدی و َ
ٚ
ٚ

ابرام َامره خوشرفتاری بوکوده و ابرام ،گاو و گوسفند،
فرعون
ٚ
قصر دورون ۱۶ .فرعون سارای ٚی وستی ٚ
ٚ

شترأن فراوانی به دس بأورده.
الغأن نر و ماده ،غلمأن و کنیزأن و
و
ٚ
ٚ

مرض سختی دوچار بوکوده ۱۸ .پس
اون اهله خانه َی به
 ۱۷ولی خوداوند ،سارای ٚی وستی ،فرعون و ٚ
ٚ

مر نوگفتی کی اون تی زنه؟  ۱۹چره بوگفتی:
فرعون َ
ابرام دوخوأده ،بوگفته» :می َامره چی بوکودی؟ چره َ

آدمأن
اوسن و از َایه بوشو!«  ۲۰فرعون خو
َ
اون َامره عروسی بوکونم؟ بیأ تی َ
›اون می خاخوره ‹.کی من ٚ
زن َ
بیرون کونید!«
اون دار و ندار
دستور بده:
َ
اون زن و همه ٚی ٚ
»اون با ٚ
َ

*
نام او محل.
ِ ۹:۱۲ن ِگبٚ ،

۱۳

ابرام و لوط
اوسنه ٚ
جنوب
لوط َامره از مصر راه دکفه شه
 ۱پس ابرام خو َ
ٚ
زن و هرچی کی دأشتی َی َ

جنوب کنعان
کنعان ۲ .ابرام گله رمه و نقره و طل خیلی دأشتی ثروتمند بو ۳ .اون از
ٚ

مابین بیتایل و عای ۴ ،هویه کی
طرف بیتایل کوچ بوکوده تا به هویه َفرسه کی ّاول چادر بزهبو،
به
ٚ
ٚ

خوداوند ستایش و پرستش بوکوده.
ّاول قربانگاه چأکوده بو .اویه
َ

اوشأنره َفنرسهیی کی
ایسهبو گاوأن ،گوسفندأن و چادرأن دأشتی ۶ .زیمین
ٚ
 ۵و لوطم کی ٚ
ابرام َامره َ

اوشأن مال و منال خیلی زیاد بو و نتأنستیدی ایجا ساکن بیبید ۷ .ابرام و ٚ
لوط
ایجا ِبیسید چونکی
ٚ
ایسهبید.
وختره کنعانیأن و فرزیأن او
چوبدارأن میأن دعوا دکفتهَ .هه
ٚ
ٚ
ٚ
زیمین میأن َ

 ۸پس ابرام َ
چوبدارأن میأن دعوا ببه چونکی َامأن برأریم ۹ .مگر
لوط بوگفته :نَ وا من و تو میأن و َامی
ٚ

تومام زیمین تی جولو ن َنه؟ خوأهش کونم می َجا جدا بیبی .اگه بیشی چپ من شمه راست ،اگه بیشی
ٚ
چپ طرف.
راست من شمه ٚ

۱۰
مصر مأنستن به طرف
زیمین بیده کی بهشت و
اردن
تومام
راست گیفته و
سر
ٚ
َ
َ
ٚ
ٚ
هو وخت لوط خو َ

زیمین
اردن
تومام
خراب کونه ۱۱ (.پس لوط
صوغر سرسبز بو) .قبل اونکی خوداوند سدوم و عموره َی
ٚ
َ
َ
ٚ
ٚ
زیمین میأن ِبیسه،
کنعان
همدیگر َجا سوا بوبوستیدی ۱۲ .ابرام
شرق طرف کوچ بوکوده و
اوسده و
ٚ
ٚ
خوره َ
ٚ
سدوم مردومأن شر بید
چادر تا سدوم ببرده ۱۳ .ولی
زیمینأن میأن ساکن بوبوسته و خو
ّاما لوط وادی ٚی
ٚ
ٚ
َ

خوداوند َجا گناه کودید.
و خیلی
ٚ

راست گیر و از
چومأن
ابرام بوگفته» :هسه تو تی
اون َجا سیوا بوبوسته ،خوداوند
ٚ
َ ۱۴بزین کی لوط ٚ
َ
َ

تومام َا زیمینی کی دینی ،تا َابد َتر
غرب بیدین ۱۵ .چونکی
اویه کی ایسهیی شومال و جنوب و شرق و
َ
ٚ

زیمین
خاک مأنستن چأکونم .هوطو کی اگه کسی بتأنه
زیمین گرد و
نسل
زأکأن بخشم  ۱۶و تی
و تی
َ
ٚ
ٚ
ٚ
َ
اون َتر بخشم ۱۸ .پس
خاک بیشمأره ،تی نسلم ایشمأره ۱۷ .ویریز
زیمین درازا و پهنا میأن بگرد چونکی َ
َ
ٚ

حبرون میأن نَ هه ساکن بوبوسته و اویه
نزدیک بلوط َممری کی
جمع کوده و بوشو،
ابرام خو خیمه َی
ٚ
ٚ
َ
خوداوندره مذبحی چأکوده.
ٚ

۱۴

ابرام َ
لوط نجات دهه

 ۱وختی َفرسه کی َا ِ
پادشای
رلع َمر
پادشای ِشنعار و َاریوک
مرافل
پادشای ِالسار و َک ُد ُ
ٚ
ٚ
ٚ
۲
پادشای عموره،
پادشای سدومِ ،برشاع
بارع
عیلم و ِتدعال
پادشای قوئیم بو کی با َ
ٚ
ٚ
ٚ
ِشنعاب پادشای ادماِ ،شمی ِبر پادشای ِ
پادشای بالع )کی اون صوغر نام دأره( جنگ بوکودیدی.
صبوییم و
ٚ
ٚ
ٚ
پادشایأن ،سدوم ،عموره ،ادماِ ،
لشکریأن َامره َبموییدی دره ٚی سدیم،
خوشأن
صبوییم و بالع
َ ۳ا
ٚ
ٚ
َ

سال
رلع َمر بید ولی
›دریای نمک‹ نام دأره ۴ *.اوشأن ،دوازده سال
منطقهیی کی ایمروزه
فرمانبر َک ُد ُ
ٚ
ٚ
ٚ

سیزدهم شورش بوکودیدی.

عشتروت
رفائیأن در
اون َامره هم پیمان بیدَ ،بموییدی و
َ
رلع َمر و پادشایأنی کی ٚ
ٚ
سال چهاردهمَ ،ک ُد ُ
ٚ ۵

بیابان
فاران
کوی
حوریأن از
ایمیأن در شاوه ٚی قیریتایم  ۶و
زوزیأن در هام ،و
قرنین ،و
ٚ
سعیر جور ،تا ایل ٚ
َ
َ
َ
ٚ
ٚ

سرزیمین
تومام
نزدیکی شکست َبدییدی  ۷و وأگردستیدی بوشوییدی به عینمشفاط )کی نام قادشه( ،و
ٚ
ٚ
ون تامار زندگی کودیدییم ،شکست َبدییدی.
عمالیقیأن ،و
اموریأن کی در َح ّص ٚ
َ
َ

پادشایأن سدوم ،عموره ،ادماِ ،
ضد
صبوییم و بالع )صوغر( َبموییدی دره ٚی
 ۸پس
ٚ
سدیم دورون و  ۹بر ٚ
ٚ

رلعمر پادشای عیلمِ ،تدعال پادشای گوییم و َا ِ
سنگر
پادشای ِالسار
پادشای ِشنعار و َاریوک
مرافل
َک ُد ُ َ
ٚ
ٚ
ٚ
ٚ
ٚ

چاهأن قیر َنههبو .وختی
سدیم دورون
ضد پنج پادشاه بیدی ۱۰ .دره ٚی
ٚ
جنگی چأکودیدی .چهار پادشاه بر ٚ
ٚ

تأی دیگه فرار بوکودیدی
پادشای سدوم و عموره فرار کودن دیبید ،دکفیدی او
کی
ٚ
چاهأن دورون سه ٚ
ٚ
اوسدیدی
کویأن جور ۱۱ .او چهار پادشاه
بوشوییدی
ٚ
ٚ
تومام مال و منال و خوراکی ٚی سدوم و عموره َ
اوسدیدی
اون
برأرزای ،کی
ابرام
بوشوییدی ۱۲ .اوشأن لوط،
سدوم دورون زندگی کودی ،و ٚ
َ
ٚ
ٚ
َ
اموال َ

ابرام عبرانی ورجه و خبر بده .زمانی بو کی ابرام او پیله
خوشأن َامره ببردیدی ۱۳ .ایتأ از فراریأن َبمو
ٚ
ٚ
ٚ
بلوط َممری اموری نزدیکی زندگی کودی .اشکول و عانر و َممری برأر بید .اوشأن و هر سه نفر
درختأن
ٚ
ابرام َامره هم پیمان بید.
ٚ

بحرالمیت امروزی«.
دریای نمک،
*۳:۱۴
ٚ
ٚ

مردأن خانهزاده جنگجو َی
اون فامیلن به اسیری بوشوییدی ۳۱۸ ،نفر خو
ٚ
 ۱۴وختی ابرام بیش َنوسته کی ٚ

دوشمن
آدمأن دسته دسته بوکوده،
اوشأن دونبالسر بوشوییدی تا نزدیکی ٚی دان ۱۵ .شبأنه ،اون خو
اوسده،
َ
ٚ
َ
َ
اوشأن دونبال کوده۱۶ .
اموال پس فیگیفته ،خو برأرزا
تومام
شومال دمشق
طرف
شکست بده تا حوبه کی
َ
َ
َ
ٚ
ٚ
ٚ

َ
مردأکأن خو َامره بأورده.
اون اموال و زنأکأن و
َ
لوط و ٚ

ابرام برکت دهه
ملکیصدق َ
پیمانأن شکست بده وأگردسته،
اون هم
پادشای سدوم َبمو
َ
رلع َمر پادشاه و ٚ
 ۱۷وختی کی ابرام َک ُد ُ
ٚ

پادشای سالی ِم *،نان و شراب بأورده .اون،
ابرام پیشواز ،دره ٚی شاوه دورون ۱۸ *.پس ملکیصدق کی
ٚ
ٚ
ابرام برکت بده بوگفته:
کاهن
ٚ
خودای بزرگ بوَ ۱۹ .
ٚ
خودای بزرگ
طرف
»مبارک ببه ابرام از
ٚ
ٚ

آفریننده ٚی آسمان و زیمین.

خودای بزرگ،
 ۲۰ستایش بر
ٚ

دوشمنأن به تی دس تسلیم بوکوده«.
کی تی
َ
فده.
پس ابرام از هرچی کی
جنگ میأن به دس بأوردهبوَ ،
اون ده به یک َ
ٚ

۲۱
اوشأن اموال َتر بدأر«.
مر َفدن،
ابرام بوگفته» :می
ٚ
َ
پادشای سدوم َ
ٚ
مردوم َ

خودای بزرگ ،آفریننده ٚی آسمان و زیمین،
خوداوند طرف،
دس
پادشای
 ۲۲ولی ابرام،
ٚ
َ
ٚ
ٚ
سدوم بوگفته» :می َ

دراز کودم قسم بوخوردم ۲۳ .از تی اموال ایتأ نخ یا ایتأ
ثروتمند
ابرام
َ
َ
اونسنم ،کی نیگی› ،من َ
کفش بندم َ
ٚ

کودم۲۴ ‹.
سهم ،کی می َامره َبموییدی
جوانأن بوخوردیدی ولی عانر و اشکول و َممری
غیر هرچی کی
َ
ٚ
َ

اوشأن َفدن«.
َ

زبان عبری گیدی دره ٚی پادشاه
* ۱۷:۱۴به ٚ
مقدس
* ۱۸:۱۴نام قدیمی ایسه از شهری ّ

۱۵

ابرام َامره
عهد َد َوستن خودا ٚ
خواب دورون بیش َنوسته» :نَ وا ترسئن ،ابرام .من تی سپر
خوداوند،
ندای
بعد اون ،ابرام
َ
ٚ ۱
ٚ
ٚ

و تی پیله پاداشم«.

۲
لعاذار
وارث می خانهیم ِا
مر فدی؟ زأی کی نأرم،
ٚ
ٚ
ولی ابرام بوگفته» :ای خودا خوداوند ،چی تأنی َ

۳
وارث می خانه به«.
مر َف َندیی؛ می نوکره کی
ٚ
دمشقی به .نسلییم کی َ

وارث تو نیبه ،بلکی پسری کی از خودت
صدای ایش َنوه کی فرمایه» :تی غلم
خوداوند
 ۴هو لحظه
ٚ
ٚ
َ

یأن بیدین،
بوجور گیر
سر
آسمان ستاره َ
ٚ
زاده به ،تی وارث به ۵ «.و خوداوند َ
َ
ابرام ببرده بیرون بوگفته» :تی َ

فراوان بیدی«.
اوشأن بیشمأری! تی زاد و ولدم هوطویی
اوشأن بیشمأر ،اگه بتأنی
َ
َ
َ
 ۶ابرام به خوداوند ایمأن بأورده و خوداوند اون با َهه ایمأن پارسا بوکوده.

سرزیمین َتر
اور کلدانیأن بیرون بأوردم تا
 ۷خوداوند َ
ٚ
اون بوگفته» :من هو خوداوندی ایسم کی َتر از ٚ

ببخشم کی تیشین ببه«.

 ۸ولی ابرام بوگفته» :ای خودا خوداوند ،از کویه بدأنم کی َا سرزیمین میشین به؟«
قوچ سه ساله ،ایتأ کبوتر
اون بوگفته» :ایتأ مانده سه ساله ٚی ماده ،ایتأ ٚ
 ۹پس خوداوند َ
بوز سه ساله ،ایتأ ٚ

سر َووه ،دو نیمه بوکوده و هر نیمه َی ،رو در
مر بأور ۱۰ «.ابرام همه َی
اوشأن بأورده ،همه ٚ
َ
تأن َ
و ایتأ یاکریم َ
یأن سر بینیشینید،
خودش نیمه ب َنه ولی
روی
پرندگأن دو نیمه نوکوده ۱۱ .لشخورأنی کی َاموییدی لشه ٚ
َ
ٚ
ٚ

خواب سنگینی بیگیفته ،بوخوفته بیده کی
اوشأن فورادی ۱۲ .خورشید کی غروب کودن دوبو ابرام
ابرام
َ
ٚ
دور کوده.
تاریکی ٚی وحشتناکی َ
اون َ

اوشأنشین نییه غریب بیدی،
ابرام بوگفته» :یقین بدأن تی زأکأن سرزیمینی دورون کی
ٚ
 ۱۳خوداوند َ

اوشأنره
اوشأن َامره بدرفتاری به ۱۴ .ولی من ملتی َی کی تی زأکأن
چهارصد سال بردگی کونیدی و
ٚ
ٚ
ثروت فراوانی َامره از اویه بیرون َاییدی ۱۵ .تو هم ِد سلمتی
بردگی کونیدی مجازات کونم .بعدم ،اوشأن
ٚ
بعد تو ،تی زأکأن وأگردید
بمردی به شایستگی َتر دفن کونیدی ۱۶ .چهار
پوشت ٚ
ٚ
پیر بی .وختی کی َ
َ
شرارت اموریأن هنوز به آخر َفنرسه«.
َاییدی َایه ،چونکی
ٚ

مشعل سوزانی،
تاریک بوسته ،آتشدانی کی دود کودی و
 ۱۷پس وختی کی خورشید غروب بوکوده
َ
ٚ

ابرام َامره پیمانی َد َوسته و بوگفته:
آشکار بوسته کی از
ٚ
میأن لشهیأن گوذر بوکوده ۱۸ .هو روز خوداوند ٚ
َ
سرزیمین َا قومأن:
مصر روخان تا پیله روخان کی فرات ببه ۱۹ .یعنی
زأکأن بخشم ،از
سرزیمین تی
» َا
َ
ٚ
َ
ٚ
قینیأن و قنزیأن و قدمونیأن  ۲۰و هی ّتیأن و فرزیأن و رفائیأن  ۲۱و اموریأن و کنعانیأن و جرجاشیأن و

یبوسیأن.

۱۶

هاجر و اسماعیل
اونره به دنیا نأورده ،ولی کنیزی دأشتی مصری کی
ابرام زن ،زأکی ٚ
َ ۱ا مابین ،سارایٚ ،

کنیز
مر کی زأیدار نوکوده ،پس بوشو می
ٚ
ٚ
اون نام هاجر بو ۲ .پس َ
ابرام بوگفته» :خوداوند َ

حرف گوش بوکوده ۳ .سارای هم
زن
َامره همبستر بوبو .شاید من از اون زأکی به دس بأورم «.ابرام خو ٚ
َ

کنعان دورون زندگی کودی.
ابرامره صیغه بوکودهَ .ا ماجرا در دهمی سالی بو کی ابرام
ٚ
هاجر ٚ

هاجر َامره بوخوفته و اون حامله بوبوسته .وختی هاجر بفهمسته حامله ایسه ،سارای سرکوفت
 ۴ابرام
ٚ

کنیز َتر پیشکش فدم،
گرفتار درد و رنج بوکودی .من می
مر
زهیی ۵ .پس سارای
َ
َ
ٚ
ابرام بوگفته» :تو َ
بین من و تو داوری بوکونه«.
مر محل نوکونه .خوداوند ٚ
هسه کی اون بفهمسته حامله ایسهَ ،

هاجر َامره
اختیار تی دس دأره .هرچی صلح دینی انجام بده «.پس سارای
کنیز
 ۶ابرام بوگفته» :تی
َ
ٚ
ٚ

اون دس فرار بوکوده.
بدرفتاری کودی؛ هاجرم از ٚ

»شور« راه میأن
بیابان دورون بیأفته؛ هو چشمه کی
هاجر ایتأ چشمه نزدیکی،
 ۷فرشته ٚی خوداوند
ٚ
ٚ
َ

کنیز سارای! از کویه َامون دری و کویه شوئون دری؟«
َنههبو ۸ .بوگفته» :هاجر،
ٚ
دس می خانم سارای فرار بوکودم«.
هاجر جواب دهه» :از ٚ

اون کنیزی بوکون ۱۰ .من تی نسل َهطو
اون بوگفته» :وأگرد تی
خانم ورجه َ
 ۹پس فرشته ٚی خوداوند َ
ٚ

اوشأن بیشمأره.
فراوان کونم کی کسی نتأنه
َ
َ

 ۱۱تو کی حامله ایسی پسری به دنیا َاوری؛
نام اسماعیل ب َنه
ٚ
اون َ

چونکی خوداوند از تی درد و رنج بیش َنوسته.

 ۱۲اون ،انسانی وحشی به؛

ضد اون،
ٚ
کس دس بر ٚ
اون دس بر ٚ
ضد همه و همه ٚ
سوای خو برأرأن زندگی کونه«.
و
ٚ

مر دینه بیدم«.
خوداوند َاطویی نام ب َنه:
 ۱۳هاجر،
َ
ٚ
»خودای بیننده« چره کی بوگفتهَ » :ایه اونی کی َ
مابین قادش و بارد ،قرار دأره َی ِب َئ َرلحی ُرئی
َ ۱۴ه ٚن وستی او چاهی َی کی
ٚ

دوخوأنیدی*.

ابرامره به دنیا بأورده ،ابرام پسری َی کی هاجر به دنیا بأورده بو ،اسماعیل نام ب َنه.
 ۱۵و هاجر پسری ٚ

اسماعیل به دنیا بأورده ابرام  ۸۶ساله بو.
 ۱۶وختی کی هاجر
َ

۱۷

مون اسحاق
پیمان به دنیا َا ٚ
ٚ
قادر
آشکار بوسته و بوگفته» :من
 ۱وختی کی ابرام  ۹۹ساله بو ،خوداوند بر اون
خودای ٚ
َ
ٚ
نسل
مطلقم؛ می َامره امین بمأن و پاک زندگی بوکون ۲ .پیمانی َامی میأن َد َودم و تی
َ

های
فراوان کونمه ۳ «.ابرام بکفته
زیمین سر و خودا َ
َ
اون بوگفتهَ ۴ :
ٚ
پئر ملت ٚ
»هنه می پیمان تی َامره :تو ٚ
۵
ِ
های فراوانی
پئر ملت ٚ
فراوانی بی .پس نَ وا َتر د ابرام دوخوأنید؛ بلکی تی نام وا ابراهیم ببه ،چونکی َتر ٚ
نسل به فراوانی بارور کونم ،از تو ملتهایی به وجود َاورم ،و پادشایأنی از تی نسل
کونمه ۶ .من تی
َ

به وجود َاییدی.

بعد تو ،نسل اندر نسل بر قرار
 ۷می پیمان ،پیمانی ٚی جاودانی ایسه کی،
مابین خودم و تو و تی
ٚ
زأکأن ٚ
ٚ

کنعان
سرزیمین
تومام
بعد تو ببمَ ۸ .ا زیمین کی َتر غریبه ،یعنی
خودای تی
کونم ،کی تی خودا و
َ
ٚ
زأکأن ٚ
ٚ
ٚ
ٚ
اوشأن خودا بم«.
زأکأن ،نسل به نسل به ارث فدمه و من
بعد تو تی
ٚ
َ
َتر و ٚ

بعد تو ،نسل اندر نسل،
ابراهیم بوگفته» :و تو وا به می عهد وفادار بیبی ،تو و تی
 ۹خودا
ٚ
زأکأن ٚ
َ

بعد
وا به می پیمان وفادار بمأنیدَ ۱۰ .هنه می پیمان کی وا بدأرید ،من و شیمی میأن ،تو و تی
ٚ
زأکأن ٚ

تو ،هر مردی یا پسری شیمی میأن وا ختنه ببه ۱۱ .شومأن وا ختنه بیبید ،و َهن ،نیشأنه ٚی پیمانی ببه
مر دینه
*ِ ۱۴:۱۶ب َئ َرلحی ُرئی یعنی چشمه ٚی
ٚ
خوداوند زندهیی کی َ

۱۲
تومام اوشأنی کی شیمی
نسل شومأن و
پسر هشت روزهیی شیمی میأن وا ختنه ببه ،از
ٚ
َامی میأن .هر ٚ
ٚ

خانه دورون به دنیا َاییدی و هر غریبه کی هینیدی ،وا ختنه ببه ،اگه از تی نسلم نییه ۱۳ .چی خانه زاد
غلم زرخرید ،وا ختنه ببه تا می پیمان شیمی جان میأنی همیشه بمأنه ۱۴ .هر مردی یا پسری
ببه ،چی
ٚ
کی ختنه نوبوسته ،وا از قوم ریشهکن ببه ،چونکی می َامره پیمان بشکنه«.

اون برکت دهمه.
 ۱۵خودا
اون نام سارا به ۱۶ .من َ
ابراهیم بوگفته» :تی زن سارای َیِ ،د سارای دونخوأن؛ ٚ
َ

نسل اون به
سارای برکت دهمه ،از اون قومأنی به وجود َاییدی و پادشایأنی از
از اون پسری َتر بخشمه،
َ
ٚ
دنیا َاییدی«.

دیل میأن بوگفته» :کو مردی ایسه کی صد ساله پسردار
 ۱۷ابراهیم
ٚ
زیمین سر بکفته و خنده بوکوده ،خو ٚ

برکات َامره زندگی
خودای بوگفته» :ببه کی اسماعیل ،تی
ببه؟ سارا  ۹۰سالگی زأی بأوره؟«  ۱۸ابراهیم
ٚ
َ

بوکونه«.

اون اسحاق* نام بنی.
 ۱۹ولی خودا بوگفته» :بدأن سارا تی زن ،تیره پسری به دنیا َاوره .تو وا َ

اسماعیل وستی،
نسل َامره ۲۰ .ولی
اون
بعد اون پیمانی َابدی ببه ٚ
من می پیمانم ٚ
اون َامره َد َودمه ،کی ٚ
ٚ
ٚ

اون بخشم ،از اون دوازدهتأ
اون بارور کونم
تی
زأکأن فراوانی َ
ٚ
اون برکت دهمَ ،
دیل بیش َنوستمَ ،
ٚ
خوأهش َ
ٚ
سال دیگر
پیمان بر قرار کونمه ،کی سارا
اسحاق َامره می
ملت بزرگی به وجود َاورمه ۲۱ .ولی
َ
سردار و ٚ
ٚ
اون تیره به دنیا َاوره«.
َهه وخت َ

ابراهیم ورجه بوشو ۲۳ .هو روز ابراهیم خو پسر
ابراهیم َامره بزه ،از
حرفأن
 ۲۲وختی کی خودا خو
َ
ٚ
ٚ

غلم زرخرید
مردأن خو خانه َی ختنه بوکوده ،چی خانه دورون به دنیا َبمو بید ،چی
تومام
اسماعیل و
ٚ
ٚ
ٚ

اون پسر اسماعیل
بید ،هوطو کی خودا فرمان بدهبو ۲۴ .ابراهیم  ۹۹ساله بو کی ختنه بوبوسته  ۲۵و ٚ

۲۶
پسر َامره ،اسماعیل ،هر دو نفر هو روز ختنه بوبوستیدی ۲۷ .هر مرد و
 ۱۳سال دأشتی .ابراهیم خو ٚ

غلمأن زرخرید ،همه
اون خانه دورون به دنیا َبمو بو و
پسری،
ٚ
ابراهیم خانه دورون ،یعنی هر کس کی ٚ
ٚ
با هم ختنه بوبوستیدی.

* ۱۹:۱۷اسحاق یعنی :اون خنده کونه

۱۸

دیدار ابرام َاییدی
سه فرشته به
ٚ
ٚ
بلوط نزدیکی
درختأن
 ۱دوواره خوداوند بر ابراهیم آشکار بوبوسته وختی کی اون پیله
ٚ
۲
سر بوجور
خیمه بزهبو .ابراهیم زواله ٚی ظهر خو خیمه ٚ
در سر نیشتهبوَ .هطو کی خو َ

در سر
چوم جولو به پا ایسهییدیَ .هطو کی
اون
َ
ببرده ،بیده کی سهتأ مرد ٚ
ٚ
اوشأن بیده ،از خو خیمه ٚ
لطف
مورد
پیشواز اوشأن و سر فرود بأورده ۳ ،بوگفته» :ای سرور ،اگه من
بودووسته بوشو به
ویریشته
ٚ
ٚ
ٚ
َ
درخت جیر
شستنره بأورید و
تو قرار بیگیفتم ،از تی بنده ورجه نَ وا شوئون!  ۴وئله ایپچه آب شیمی پا
ٚ
ٚ

استراحت بوکونید!  ۵شیمیره ایتأ لقمه نان بأورم کی قوت بیگیرید ،چونکی َه ٚن وستی شیمی گوذر
شیمی بنده ورجه دکفته«.

اوشأن جواب َبدییدی» :هرچی بوگفتی انجام َبدن«.

اوسن ،خمیر
 ۶پس ابراهیم زود بوشو خیمه دورون سارا ورجه بوگفته» :زو باش! سه پیمانه ٚ
آرد ُخ َب َ

اوسده ،ببرده
بودووسته بوشو از
بیگیر چندتأ نان بپز ۷ «.خودشم
ٚ
َ
گاوأن گله ٚی دورون ایتأ مانده ٚی ُخ َب َ

اوشأن جولو .خودشم
گوشت بأورده ب َنه
خوراک
اون زود چأکونه ۸ .خامه ٚی شیر و
ٚ
فده کی َ
ٚ
نوکر َ
َ
خو َ

درخت جیر به پا ِبیسه تا غذا بوخوردیدی.
اوشأن ورجه
اویه
ٚ
ٚ
۹
ایسه؟«
اوشأن از اون َوورسیدی» :تی زن سارا کویه َ

ایسه«.
اون جواب دهه» :اویه خیمه دورون َ

سال دیگر َهه وخت کی وأگردم تی ورجه ،تی زن سارا ایتأ پسر دأره«.
 ۱۰ایتأ از اوشأن بوگفته» :بدأنٚ ،

پوشت سر بر پا بو ۱۱ .ابراهیم و سارا پیر و
اوشأن
ایسهبو ایش َنوستی .خیمه
ٚ
ٚ
سارا کی خیمه در سر َ

۱۲
دیل دورون خنده بوکوده بوگفته» :هسه کی
سالمند بید ،سارا سن از زأی َاوردن بوگوذشتهبو .سارا خو ٚ

پیر بوسته وا از َا عشق بیچیشم؟«
پیر بوستم ،می آقایم َ
َ

پیر بوستم ،راس راسی،
 ۱۳پس خوداوند
ابراهیم بوگفته» :چره سارا خنده بوکوده ،بوگفته› :هسه کی َ
َ

زأیدار بم؟‹«

سر وخت وأگردم َایم تی ورجه
 ۱۴و خوداوند بوگفته» :کاری ایسه کی خوداره سخت ببه؟
ٚ
سال دیگر ٚ

کی سارا پسری دأره ۱۵ «.سارا بترسه بوگفته» :نه ،من کی خنده نوکودم «.ولی خوداوند بوگفته» :چره،
تو خنده بوکودی«.

سدومره شفاعت کونه
ابراهیم
ٚ
اوشأن بدرقه بوکونه.
 ۱۶وختی او مردأن ویریشتیدی کی بیشید سدوم ،ابراهیم بوشو کی
َ

ابراهیم َجا جیگا بدأرم؟  ۱۸از ابراهیم ملتی بزرگ
 ۱۷خوداوند بوگفته» :وا َا کاری کی من کودن درمه از
ٚ

اون انتخاب
و زور َاوری به وجود َایه ،کی از اون
های جهان برکت بریدی ۱۹ .چره کی من َ
ٚ
تومام ملت ٚ

رای هموار بدأرید ،راستی
بعد خودش
بوکودم کی اون خو خانواده و خو
َ
ٚ
زأکأن فرمان بده کی ٚ
خوداوند َ
ابراهیم پیمان بدهبوم ،بجا بأورم ۲۰ «.پس خوداوند بوگفته:
و عدالت بجا بأورید ،تا منم هرچی َی کی
َ

اوشأن گناهأن خیلی سنگینه.
بلند بوسته و
»به راستی کی
ٚ
فریاد شکایت و دادخوأهی از سدوم و عموره َ
ٚ
اوشأن کارأن به گوش رسه ،انجام َدئن دریدی یا نه.
 ۲۱پس شمه بیجیر ،کی بیدینم فریادی کی از
ٚ
اگه َاطویم نبه ،واخبر بمه«.

حضور خوداوند ِبیسه.
 ۲۲دوتأ از او مردأن ،از اویه راه دکفیدی شیدی سدوم ،ولی ابراهیم هوطو در
ٚ

نابود کونی؟  ۲۴اگه پنجا نفر درستکار
شریرأن با هم،
 ۲۳ابراهیم جولوتر بوشو بوگفته» :درستکارأن و
َ
َ

شهر
درستکارأن وستی کی اویه ایسهییدی،
شهر دورون ِبیسید ،چی؟ پنجا نفر
ٚ
ٚ
شهر نبخشی و َ
مردوم َ
ٚ

شریرأن
شریرأن َامره بوکوشی ،درستکارأن و
درستکارأن،
نابود کونی؟  ۲۵حاشا از تو ،کی َاطویی بوکونی،
ٚ
ٚ
َ
َ
عدالت بجا نأوری!«
تومام جهان کی
داور
َ
ٚ
َامره یکسان رفتار بوکونی .حاشا از توٚ ،

۲۶
کودن
اوشأن وستی از نابود
سدوم میأن پیدا بوکونم،
شهر
ٚ
ٚ
ٚ
خوداوند بوگفته» :اگه پنجا نفر درستکارم ٚ

اویه چشمپوشی کونمه«.

خاکستر مأنستن ناچیز ایسم ،جسارت کونمه ،سرور،
 ۲۷ابراهیم جواب بده ،بوگفته» :هسه کی خاک و
ٚ

۲۸
نابود کونی؟«
شهر
نفر وستی
َ
ٚ
تومام َ
تی َامره حرف زنمه .اگه اوشأن چهل و پنج نفر بیبید چی؟ پنج ٚ

شهر نابود نوکونمه«.
خوداوند بوگفته» :اگه چهل و پنج نفرم اویه پیدا بوکونمَ ،

خوداوند بوگفته» :شاید چهل نفر اویه پیدا ببه«.
 ۲۹ابراهیم دوواره
َ

کار نوکونمه«.
نفر وستییم َا َ
خوداوند بوگفته» :چهل ٚ

۳۰
مر خشم نیگیر کی حرف ِزئن درم .شاید اویه سی نفر
ابراهیم بوگفته» :ای سرور ،خوأهش کونم َ

پیدا ببه«.

کار نوکونمه«.
خوداوند جواب بده» :اگه اویه سی نفرم پیدا بوکونمَ ،ا َ

 ۳۱ابراهیم بوگفته »هسه کی جسارت بوکودم حرف ِزئن درم  --اگه اویه بیس نفر پیدا ببه ،چی؟«

نابود نوکونمه«.
شهر
َ
نفر وستییم ،او َ
خوداوند جواب بده» :بیس ٚ

۳۲
شمر ایچی بگم .اگه اویه ده نفر ِبیسه،
مر خشم نیگیر ،آخرین ٚ
بارره َ
ابراهیم بوگفته» :خوأهش کونمَ ،

چی؟«

شهر نابود نوکونمه«.
نفر وستییم او َ
خوداوند جواب بده» :ده ٚ

ابراهیم َامره بزه ،از اویه بوشو .ابراهیمم وأگردسته بوشو به خانه.
حرفأن
 ۳۳وختی کی خوداوند خو
َ
ٚ

۱۹

ویرانی ٚی سدوم و عموره
اوشأن
شهر دروازه کنار نیشتهبو،
 ۱غروب دم ،او دوتأ فرشته به سدوم َفرسهییدی .لوط
َ
ٚ

پیشواز اوشأن بوشو و سر به خاک ب َنه ۲ ،بوگفته» :سرورأن،
بیده ،از خو جا سر ویریشته به
ٚ

صبح زود راه دکفتید ،بیشید«.
پای بوشورید و شب اویه ِبیسید.
ٚ
بفرمایید شیمی بنده خانه ،شیمی َ
میدان میأن سر کونیمی«.
شهر
ٚ
شبٚ ،
اوشأن جواب َدییدی» :نهَ ،

اوشأنره نانی
اون َامره بوشوییدی به خانه .اون
ٚ
 ۳ولی لوط پافشاری بوکوده ،اوشأنم قبول بوکودیدیٚ ،

مردأن سدوم ،پیر و
تومام
کی خمیرمایه نأشتی* بپخته ،شام بأورده ،بوخوردیدی ۴ .ولی نوخوفتهبید کی
ٚ
ٚ

ور شهر ،خانه دور حلقه بزهییدیَ ۵ .
لوط دوخوأدیدی بوگفتیدی» :او مردأنی کی ایمشب
جوان ،از دور و ٚ
اوشأن َامره همبستر بیبیم«.
اوشأن بأور کی
تی ورجه َبموییدی ،کویه ایسهییدی؟
ٚ
َ

نان فطیر
*ٚ ۳:۱۹

شرارت انجام ندید.
پوشت سر َد َوسته ۷ .بوگفته» :برأرأنَ ،ا
در ،خو
 ۶لوط بوشو بیرون
ٚ
َ
ٚ
اوشأن ورجه َ

اوشأن شیمی ورجه بأورم و هرچی کی
 ۸بیدینید ،من دوتأ دوختر دأرم کی هیچ مردی َامره نیبید .وئلید
َ

مردأن َامره کاری ندأرید ،چره کی می خانه دورون پناه
اوشأن َامره بوکونید .ولی َا
شیمی دس بر َایه
ٚ
ٚ
بیگیفتیدی.
 ۹اوشأن جواب َبدییدی» :از َامی راه سر بوشو کنارَ .ا مردای ایتأ غریبه مأنستن َبمو َامی ورجه،

هسه َامی پیلهتر بوستن دره! تی َامره بدتر از اوشأن کونیمی «.به لوط حمله کونیدی شیدی جولو

دراز کودیدیَ ،
در
در بشکنید ۱۰ .ولی او فرشتهیأن دس َ
لوط بیگیفتیدی ببردی خانه دورونَ ،
کی خانه َ

کور کونیدی کی ِد نتأنستیدی
جوانأن
َد َوستیدی ۱۱ .پس او فرشتهیأن از خانه دورون ،پیرأن و
َ
ٚ
چومأنَ ،
در پیدا بوکونید.
خانه َ

 ۱۲او فرشتهیأن َ
کار دیگرییم دأری؟ دامادأنی ،پسرأنی ،دوخترأنی؟
لوط بوگفتیدی» :تو َایه،
کس َ
ٚ

۱۳
نابود کونیمی ،چونکی
شهر
شهر دورون دأری،
ٚ
َ
کس ٚ
اگه ٚ
اوشأن از َایه ببر بیرونَ .امأن َا َ
کار دیگریَ ،ا ٚ

نابود کونیم«.
شهر
فریاد مردوم به
َ
ٚ
گوش خوداوند برسه و َا َم َر اوسه کوده کی َا َ
ٚ

اون دامادأن بیبید گفتگو بوکوده ،بوگفته:
دوخترأن
 ۱۴پس لوط بوشو بیرون ،خو
نامزدأن َامره کی قرار بو ٚ
ٚ
ٚ

حرفأن به مسخره
اون
شهر
»خوداوند َا
َ
نابود کونه ،هرچی زودتر از َایه بیشید بیرون «.ولی او جوانأن ٚ
َ
َ
بیگیفتیدی.

۱۵
صبح دم ،فرشتهیأن َ
اوسن
لوط بوگفتیدی» :زو باش! تی زن و تی دوتأ
َ
ٚ
دوخترأن کی َایه ایسهییدی َ

نابود بید«.
شهر َامره
َ
ببر بیرون کی نوکونه ویرانی ٚی َا ٚ

 ۱۶چونکی لوط دو دیلی کودی ،او فرشتهیأن ٚ
اوشأن به سلمت
دس بیگیفتیدی و
َ
لوط خانواده ٚی َ

بیرون شهر َفنرسهبید کی ایتأ
از شهر بیرون ببردیدی ،چونکی خوداوند به اوشأن رحم بوکودهبو ۱۷ .به
ٚ
سر بیدینید،
نجات وستی فرار بوکونید! وأنگردید کی شیمی
جان
از او مردأن بوگفته» :شیمی
ٚ
ٚ
ٚ
پوشت َ

نابود نیبید!«
کویأن جور کی
دشت میأنم هیچ جا ِنیسید! فرار بوکونید بیشید
ٚ
ٚ
َ

ئن َامره،
 ۱۸لوط التماس بوکوده بوگفته» :نه ،ای سرور ۱۹ .تی بنده َی رحمت بوکودی ،می َ
جان نجات َد ٚ

کویأن جور .نوکونه َا بل زودتر می سرم
مر محبت بوکودی ،ولی من کی نتأنم فرار بوکونم بشم َفرسم
ٚ
َ

خودم نجات بدم.
بأیه ،کی بیمیرم ۲۰ .بیدین ،او کوجه شهر نزدیکتره ،فرار بوکونم بشم اویه کی بتأنم
َ

شهر کی نزدیکه دینی؟ شمه اویه کی زنده بمأنم«.
او کوجه َ

نابود نوکونم ۲۲ .ولی
اون
 ۲۱فرشته بوگفته» :تی
حرفأن قبول کونم .از شهری کی حرف ِزئن دریَ ،
َ
َ

محل نام
زودتر فرار بوکون بوشو اویه ،چونکی تا اویه َفنرسهیی ،نتأنم کاری بوکونمَ «.ه ٚن وستی او
ٚ
صوغر* ایسه.

گوگرد آتشین بر
 ۲۳وختی خورشید بوجور َامون دوبو ،لوط به صوغر َفرسه ۲۴ .پس خوداوند از آسمان
ٚ

سدوم و عموره ببارأنه۲۵ .
سرزیمین ،همه
گیاهأن او
نابود کوده ،شهرأن و دشتأن و موجودات و
اوشأن
ٚ
َ
َ
َ

چی َی با هم ۲۶ .ولی ٚ
سر بیدینه ،ستونی از نمک بوبوسته.
لوط زن وأگردسته ،خو
ٚ
پوشت َ

۲۷
ایسهبو ۲۸ .اون
صبح زود کی ابراهیم ویریشته وأگردسته بوشو هو جا سر کی در
ٚ
ٚ
حضور خوداوند َ

ور بیده کی از او سرزیمین ایتأ کوره
تومام
به بیجیر نظر بوکوده ،سدوم و عموره و
دشتأن ٚ
ٚ
ٚ
اون دور و َ

اوشأن میأن
نابود کوده کی لوط
دشتأن
مأنستن دود بوجور شوئون دوبو ۲۹ .وختی خودا او شهرأن و
ٚ
َ
َ
زندگی کودیَ ،
شفاعت به یاد بأوره.
ابراهیم
لوط نجات بده کی
َ
ٚ

اون دوخترأن
لوط و ٚ
کویأن سر ساکن بوبوستیدی،
دوخترأن َامره از صوغر کوچ بوکودیدی بوشوییدی
 ۳۰لوط خو دوتأ
ٚ
ٚ

دوخترأن َامره غاری دورون زندگی کودیدی.
ایسن ترس دأشتی .اون خو دوتأ
چونکی اون از
ٚ
صوغر ٚ
میأن َ
ٚ
پیر بوستهَ ،امی دور و ورم کی مردی پیدا
 ۳۱ایتأ روز پیله دوختر کوجه
دوختر بوگفتهَ » :امی پئر کی َ
َ
۳۲
اون َامره
نیبه ،تا همه
پئر شراب فدیم بوخوره ٚ
ٚ
جای دنیا مأنستن َامی َامره عروسی بوکونه .بأییم َامی َ

نسل پا بر جا بدأریم«.
پئر
همبستر بیبیم کی َامی ٚ
َ

۳۳
پئر َامره بوخوفته و اون َا ٚن
شب میأن
ٚ
پئر شراب َبدییدی و پیله دوختر َبمو خو ٚ
خوشأن َ
پس هو ٚ

ویریشتن َجا واخبر نوبوسته.
خوفتن و
ٚ

* ۲۲:۱۹صوغر یعنی کوچیک.

اون
 ۳۴فردا ٚ
پئر َامره بوخوفتم .بیأ ایمشبم َ
روز ره پیلهدأنه دوختر ،کوجهدأنه َی بوگفته :من دیشب می ٚ

پئر شراب َبدییدی
اون َامره بوخوس تا ایتأ نسل از َامی پئر بدأریم ۳۵ .اوشبم
ٚ
شراب فدیم و تو ٚ
خوشأن َ

ویریشتن َجا واخبر نوبوسته.
اون خوفتن و
اون َامره بوخوفته و لوط ٚ
و کوجه دوختر بوشو ٚ
ٚ

 ۳۶پس ٚ
ایسم ب َنه
اون
لوط دوتأ دوخترأن
اوسدیدی ۳۷ .پیلهدأنه ایتأ پسر بزهٚ ،
ٚ
پئر َجا شکم َ
خوشأن ٚ
َ

ایسم ب َنه » ِبن َع ّمی«.
اون
»موآب« کی اون تا ایمروز
موآبیأن پئره ۳۸ .کوجهدأنه دوخترم ایتأ پسر بزه و ٚ
ٚ
َ
عمونیأن پئره.
اون تا ایمروز
ٚ

۲۰

ابراهیم و ابیملک
ِ
شور میأن
 ۱پس ،ابراهیم از اویه به
ٚ
طرف جنوبِ ،نگ ٚب زیمینأن کوچ بوکوده ،و قادش و ٚ

رار دورون زندگی بوکوده ۲ .و ابراهیم درباره ٚی خو زن سارا
ساکن بوبوسته و مدتی ِج ٚ

سارای ببرد.
رار پادشاه آدم اوسه کوده،
بوگفته کی اون می خاخوره .ابیملکِ ،ج ٚ
َ

زنأک وستی کی ببردی
اون بوگفته» :هسه تو َا
ملک
 ۳خودا ایتأ شب
ظاهر بوستهَ ،
ٚ
خواب میأن ابی َ
ٚ
َ

میری ،چونکی او زنای شوهر دأره«.

هلک کونی؟
گنای
اون َامره نزدیکی نوکودهبو .پس بوگفته» :خودایا ،ایتأ
 ۴ابیملک هنوز ٚ
َ
ٚ
اومت بی َ

۵
مر نوگفته کی› :اون می خاخوره؟‹ و سارا خودشم بوگفته کی› :اون می برأره ‹.من صدق
مگر ابراهیم َ

کار بوکودم«.
دیل و می سادگی َامره َا َ

کار به صدق دیل بوکودی و منم َتر بدأشتم
 ۶او وخت خودا
خواب میأن َ
ٚ
اون بوگفته» :منم دأنم کی َا َ

زن وأگردأن چونکی اون
اون دس بزنی ۷ .پس هسه َا
مردأک َ
کی می َجا گناه نوکونی و َه ٚنره ونأشتم کی ٚ
ٚ

زنأک وأنگردأنی ،بدأن تو و هر کسی کی تی َامرهیه
اون
نبییه و تیره دعا کونه و تو زنده مأنیّ .اما اگه ٚ
َ
حتمنی میریدی«.

اوشأن بوگفته و اوشأن
نوکرأن دوخوأده ،هرچی کی بوبوستهبو
تومام خو
 ۸صبحدم ابیملک ویریشته،
َ
َ
ٚ

اون بوگفتهَ :امی َامره چی بوکودی؟ در حق تو
خیلی بترسهییدی ۹ .او وخت ابیملک
ابراهیم دوخوأده َ
َ

مملکت سر بل بأوردی و کاری َی بوکودی کی َنوستی بوکودهبی.
چی گناه بوکودهبوم کی می سر و می
ٚ
کار بوکودی؟«
 ۱۰ابیملک
ابراهیم َوورسه» :چی فکر بوکودی کی َا َ
َ

زن وستی
 ۱۱ابراهیم بوگفته» :می َامره بوگفتمَ › :ا
مر می ٚ
ٚ
مکان دورون هیچ ترسی از خودا ن َنه و َ

۱۲
مار َجا نییه و می زن
پئر دوختره ولی می ٚ
کوشیدی ‹.راستی راستی هم اون می خاخوره ،می ٚ
۱۳
اون بوگفتم :خوبییی کی میره وا بوکونی
پئر خانه َجا آواره کودهَ ،
مر می ٚ
بوبوسته .وختی کی خودا َ

َانه کی هر جا بیشیم بیگی کی َان می برأره«.

۱۴
اون زن
اوسده ببخشه
اون
سارای وأگردأنه ٚ
ابراهیم و ٚ
َ
پس ابیملک گاو و گوسفند و نوکر و کولفت َ
َ

ورجه ۱۵ .و ابیملک بوگفته» :هسه می سرزیمین تی جولو نَ هه ،هر جا کی دوس بدأشتی ساکن بوبو«.
چومأن جولو کی تی
شأن
 ۱۶و
ٚ
برأر هزار سکه نقره فدمَ ،ان نیشأنه ٚی تی بیگنایی َی َا ٚ
سارای بوگفته» :تی َ
َ

کس ورجه از گناه مبرایی«.
َامرهییدی .تو همه ٚ

کولفتأن شفا بده تا بتأنید زأی
اون زن و
َ
 ۱۷او وخت ابراهیم خودا َجا دعا بوکوده ،و خودا ابیملک و ٚ

۲۱

رحم َد َوستهبو.
آدمأن
ملک خانه
بأورید ۱۸ .چونکی خوداوند
َ
ابراهیم ٚ
زن سارا وستی ،ابی ٚ
َ
ٚ

سارای پیمان بدهبو
سارای رحمت بوکوده و هرچی
 ۱پس خوداوند هوطو کی بوگفتهبو،
َ
َ

زمان
ابراهیم پیمان بدهبو حامله بوبوسته ،در
بجا بأورده ۲ .سارا ،هو وختی کی خودا
ٚ
َ

۳
پسر کی سارا به دنیا بأوردهبو،
پیری ٚی ابراهیم ایتأ پسر ٚ
اونره به دنیا بأورده .ابراهیم خو َ

»اسحاق«*

۴
پسر وختی هشت روزه بوبوسته ،ختنه بوکوده ،هوطو کی خودا فرمان بدهبو.
نام ب َنه .و ابراهیم خو َ

اون پسر اسحاق به دنیا َبمو.
 ۵ابراهیم صد ساله بو کی ٚ

 ۶سارا بوگفته» :خودا میره خنده و شادی بأورده ،هر کس کی بیش َنوه می َامره خنده و شادی کونه«.

پیر بوستهبو ،پسری
 ۷اون بوگفته» :کی تأنستی
پسر شیر دهه؟‹ ولی من ٚ
اونره کی َ
ابراهیم بگه› :سارا ایتأ َ
َ
به دنیا بأوردم«.

* ۳:۲۱اسحاق یعنی :اون خنده کونه

کودن هاجر و اسماعیل
بیرون
ٚ
َ
جشن
ترک کوده ابراهیم
ترک کوده .روزی کی اسحاق شیر
 ۸او زأی پیله بوسته ،شیر
َ
َ
خوردن َ
خوردن َ
ٚ

َ
اسحاق خنده
ابراهیمره به دنیا بأوردهبو،
هاجر مصری
بزرگی بر پا بوکوده ۹ .ولی سارا بیده پسری کی
ٚ
ٚ
َامره مسخره کونه۱۰ .
ٚ
اسحاق َامره تی وارث
بیرون کون کی می پسر
پسر َامره
ابراهیم بوگفته:
َ
»کنیز ٚ
َ
اون ٚ
َ

نبه!«

ابراهیم بوگفته» :تی پسر
ابراهیم پسر بو ۱۲ .ولی خودا
غمگین بوسته ،چونکی اون
 ۱۱ابراهیم از َا حرفأن
َ
َ
ٚ

وارث تی نسل
کنیز وستی پریشان نَ وا بوستن .هرچی سارا َتر بوگفته گوش بوکون ،چونکی اسحاق وا
ٚ
و ٚ
کنیز پسرم ملتی به وجود َاورمه ،چونکی اونم تی پسره«.
ببه ۱۳ .و از او
ٚ

۱۴
اون
بوکول َده،
هاجر
اوشأن
فده.
مشک آب
صبح زود ،ابراهیم ایپچه خوراکی ایتأ
هاجر ٚ
َ
هاجر َ
ٚ
َ
ٚ
َ
ٚ
َ

تومام
مشک آب
بیابان بئرشبع میأن سرگردأن گردستی ۱۵ .وختی
پسر َامره روانه کونه .هاجر بوشو و
ٚ
ٚ
َ
ٚ

*
۱۶
دیل میأن بوگفته:
پسر
ٚ
بوسته ،هاجر خو ٚ
گومار جیر ب َنه .اون بوشو صد متر جولوتر ،هویه بینیشته .خو ٚ

ِ
پسر َمردن بیدینم «.هوطو کی نیشتهبو گریه زاری کودی.
»د نتأنم می ٚ

۱۷
هاجر دوخوأده بوگفته» :هاجر،
پسر گریه زاری َی بیش َنوسته .فرشته ٚی خودا از آسمان
َ
ولی خودا او ٚ

۱۸
پسر
اون گریه زاری
َ
چیسه؟ نترس! خودا از اویه کی او زأی ایسهٚ ،
کودن بیش َنوسته .ویریز بوشو تی ٚ

ملت بزرگی به وجود َاورمه«.
ورجه ،چونکی از اونم ٚ

مشک دورون آب دوکوده
چومأن وأکوده ،و اون ،ایتأ چشمه ٚی آب بیده ،بوشو
هاجر
 ۱۹پس خودا
َ
ٚ
ٚ

۲۰
بیابان میأن زندگی کودی و
پسر َامره بو اون پیله بوسته،
ٚ
پسر َ
فده کی بوخوره .خودا او ٚ
بأورده خو َ

دوختر مصری
اون مار از ایتأ
بیابان
تیرانداز ماهری بوبوسته ۲۱ .اون
ٚ
فاران میأن زندگی کودی ،کی ٚ
ٚ
ٚ
ٚ

اونره خوأستگاری بوکوده.
ٚ

مسافت تیری کی از کمان پرتاب ببه.
* ۱۶:۲۱عبری :به
ٚ

بئرشبع پیمان
ابراهیم بوگفتیدی» :هر کاری کی تو کونی،
سپاه فرمانده بو،
اون
 ۲۲او وخت ابیملک و فیکول ،کی ٚ
ٚ
َ

یأن خیانت نوکونی؛
مر و می
خودا تی َامرهیه ۲۳ .هسه َایه
زأکأن و می نوه َ
َ
َ
خودای میره قسم بوخور کی َ
اون دورون ساکن بوبوستی َامره ،هوطو
مر و َا غربتی کی ٚ
بلکی هوطو کی من َتر محبت بوکودم تو هم َ
رفتار بوکونی«.

اون
ملک خادمأن َ
 ۲۴ابراهیم بوگفته» :قسم خورم ۲۵ «.او وخت ابراهیم درباره ٚی چاه ٚی آبی َی کی ابی ٚ

ملک سرزنش بوکوده.
َجا فیگیفتهبید ،ابی َ

۲۶
مر هیچی نوگفتی و تا ایمروزم َا َن نیش َنوستهبوم«.
ابیملکم بوگفته» :من نأنم کی َا َ
کار بوکوده .تو َ

۲۷
همدیگر َامره پیمان َد َوستیدی.
فده و اوشأن دوتأ
ملک َ
اوسده و ابی َ
ابراهیم چندتأ گوسفند و گاو َ
ٚ

ابراهیم بوگفتهَ » :ا هفتأ دانه ّبره ماده َی
 ۲۸ابراهیم هفتأ دانه ّبره ماده َی از گله سوا بوکوده  ۲۹و ابیملک
َ

کی جدا بوکودی ،چی ایسه؟«

 ۳۰اونم جواب بدهَ » :ا هفتأ دانه ّبره ماده َی می َجا قبول بوکون ،تا شهادتی ببه َا ٚنره کی من َا چاه َی

همدیگر ره قسم بوخوردیدی.
ایسم بئرشبع ب َنه ،چونکی اویه او دوتأ مردای
بکندم ۳۱ «.پس اویه
ٚ
َ

فلسطینیأن
سپاه فرمانده َامره فیکول ،به
َ ۳۲بزین کی بئرشبع ورجه پیمان َد َوستیدی ،ابیملک خو
ٚ
ٚ

خودای
ایسم،
خوداوند
سرزیمین وأگردستیدی ۳۳ .ابراهیم بئرشبع ورجه گز درختی بکاشته و اویه
ٚ
ٚ
َ

سرزیمین دورون ساکن بوبوسته.
فلسطینیأن
سرمدی َی بخوأنده  ۳۴و ابراهیم
مدت درازی َی
ٚ
ٚ
ٚ

۲۲

کودن اسحاق
قربانی
ٚ
ابراهیم آزمایش بوکوده دوخوأده بوگفته» :ابراهیم!« اون جواب
 ۱مدتها بوگوذشته ،خودا
َ
بده» :بله خوداوند«.

۲
سرزیمین
اوسن ،بوشو به
پسر کی َ
ٚ
اون خیلی دوست دأریَ ،
و خودا بوگفته» :تی پسر اسحاق ،تی ایتأ َ

کویأن جور کی َتر نیشأن دهمه ،قربانی بوکون«.
سوزاندن مأنستن ،ایتأ از
اون ایتأ قربانی ٚی
ٚ
ٚ
موریا ،اویه َ

۳
صبح زود ،ابراهیم ویریشته خو ٚ
َ
اوسده،
پالن َد َوسته ،دو نفر از خو نوکرأن ،خو پسر
الغ
َ
ٚ
اسحاق َ

روز
سوزاندن وستی بار بوکوده ،راه دکفته بوشو به
هیزمم قربانی ٚی
طرف جایی کی خودا بوگفته بوٚ ۴ .
ٚ
ٚ

»هیهٚ ،
الغ ورجه ِبیسید کی من و می پسر بیشیم
جای از دور بیده ۵ .خو
سوم ابراهیم او
َ
نوکرأن بوگفتهَ :
ّ
َ

خودای پرستش بوکونیم و وأگردیم بأییم شیمی ورجه«.
اویه
َ

َ
بوکول َده ،و خودشم آتش
اسحاق
اوسده بو خو پسر
 ۶ابراهیم هیزمی َی کی قربانی ٚی
ٚ
َ
سوزاندن وستی َ

ابراهیم دوخوأدهَ ،وورسه» :پئر؟«
دس گیفته ،دونفری راه دکفتیدی ۷ .اسحاق خو پئر
َ
و چاقو ،به َ
ابراهیم جواب دهه» ،چیسه پسر جان؟«

آتش دأریمی ،ولی ّبره ٚی قربانی کو؟«
اسحاق بوگفته» :هیزم و َ

 ۸ابراهیم جواب بده» :پسر جان ،خودا خودش ّبره ٚی قربانی َی فراهم کونه «.و دو نفری شوئون دیبید.

اون سر
 ۹وختی به جایی َفرسهییدی کی خودا
ابراهیم بوگفته بو ،اون اویه مذبحی بر پا کونه هیزم ٚ
َ

َ
سر َووینه،
هیزمأن ،قربانگاه سر ۱۰ .پس
اسحاق َد َوده نیهه
نیهه ،خو پسر
َ
َ
پسر َ
دس گیفته خو ٚ
چاقوی به َ
اون دوخوأده» :ابراهیم! ابراهیم!«
 ۱۱کی فرشته ٚی خوداوند از آسمان َ
اون جواب بده» :بله خوداوند«.

۱۲
اون َامره کاری نوکون .هسه دأنم کی خوداترس ایسی ،چونکی
پسر دس نزنٚ .
فرشته بوگفته» :تی َ

فرمان من بأوردی قربانی بوکونی«.
پسر به
ٚ
تی پسر ،تی ایتأ َ

۱۳
گرفتار بوسته بو.
گومار دورون
شاخأن َامره
قوچ بیده کی خو
سر
ٚ
َ
راست کوده ایتأ َ
َ
ٚ
ابراهیم خو َ

نام
جای خو پسر ۱۴ .پس ابراهیم او
قوچ بیگیفته بأورده ،قربانی ٚی سوزاندنی بجا بأورده ،به
بوشو َ
محل َ
ٚ
ٚ

کون جور«.
»کوه خوداوند فراهم
»خوداوند فراهم کونه«* نام نیهه ،کی تا ایمروزم گیدی:
ٚ
ٚ

ابراهیم دوخوأده و بوگفته» ۱۶ :خوداوند بفرمأسته :به خودم قسم
 ۱۵فرشته ٚی خوداوند دوواره از آسمان
َ

فرمان من بأوردی قربانی بوکونیَ ۱۷ ،ه ٚن وستی َتر
پسر ،به
ٚ
خورم ،هسه کی َا َ
کار بوکودی ،تی ایدأنه َ

فراوان کونم .تی زأکأن،
کنار مأنستن
آسمان ستارهیأن و
زأکأن
به فراوانی برکت دهم ،تی
َ
ٚ
َ
فورش دریا ٚ
ٚ

مردوم زیمین برکت بریدی ،چونکی تو
تومام
شهرأن مالک بیدی ۱۸ .از تی زأکأن
دوشمنأن
خوشأن
َ
ٚ
ٚ
ٚ
ٚ
*
یری
 ۱۴:۲۲به عبری :یهوه ٰ

می
طرف
نوکرأن ورجه و همه با هم بوشوییدی به
فرمان بجا بأوردی ۱۹ «.پس ابراهیم وأگردسته خو
ٚ
َ
ٚ

بئرشبع و ابراهیم بئرشبع میأن ساکن بوبوسته.

 ۲۰مدتی بوگوذشته ،ابراهیم خبر َبدییدیِ :
ناحورره به دنیا بأورده.
»م ْل َکه ،تی برأر زن ،پسرأنی تی برأر
ٚ
َ

اون برأرأن بوز و قموئیل )آرام پئر(  ۲۲و ِ
کاسد و َحزو و ِفلداش و ِیدلف و ِبتوئیل«.
ّ ۲۱اولی زأی عوصَ ،
ٚ

بتوئیل ربکا پئر بوِ ،م ْل َکه َا هشتأ پسر ،ابراهیم برأر ،ناحور ره به دنیا بأورده۲۴ .
ِ ۲۳
ناحور کنیز کی رومه
ٚ
ٚ
َ
ٚ

تاحش و َم َ
عکه بو.
طابح و
ناحور ره به دنیا بأورده ،کی
نام دأشتی ،پسرأنی
ٚ
جاحم و َ
َ
اوشأن نام َ
ٚ

۲۳

سارا َمردن
عمر سارا  ۲و قریه اربع کی
 ۱سارا صد و بیست و هفت سال زندگی بوکودهَ .ان بو
ٚ
سالهای ٚ

کنعان دورون بمرده و ابراهیم بوشو تا سارا ره گریه و زاری بوکونه.
سرزیمین
حبرون ببه،
ٚ
ٚ

مردومأن بوگفته» ۴ :من شیمی میأن ایسم ّاما غریبهیم .تیکه
 ۳ابراهیم از خو ُمرده کنار ویریشته و هی ّتی
َ
ابراهیم در جواب
دفن کونم ۵ «.هی ّتی مردومأن
مر بوفروشید تا من بتأنم می ُمرده َی اویه َ
زیمینی مقبرهره َ
َ

۶
یأن
گب بیشنو .تو َامی میأن پیلهدأنه امیری .تی ُمرده َی َامی ُخ
بترین مقبره ٚ
ٚ
بوگفتیدی :ای سرورمَ ،امی َ

دفن کونی  ۷او وخت
دفن کونَ .هیتأ از َامأن َامی مقبره َی َتر دریغ نوکونیم کی تی ُمرده َی اویه َ
دورون َ

اوشأن بوگفته» :هسه کی وئلیدی می ُمرده َی
مردومأن جولو تعظیم بوکوده  ۸و
ابراهیم ویریشته و هی ّتی
َ
ٚ
پسر میره سفارش بوکونید
دفن کونم ،پس شیمی جا ایتأ خوأهش دأرمه تا عفرون،
شیمی میأن َ
ٚ
صوحار َ

۹
زیمین
اون َجا بخوأیید او
اون
مر بوفروشهٚ .
اونشینه و ٚ
غار کی ٚ
َ
ٚ
تا مکفیله َ
زیمین دورون او آخر نَ ههَ ،

یأن میأن نیشته بو و
به
مر واگذار بوکونه ۱۰ «.از قضا عفرون هی ّت ٚ
ٚ
قیمت کامل مقبرهره شیمی ورجهَ ،

ابراهیم جواب بده» ۱۱ :نه سرور!
شهر دروازه َبمو بید،
اون
مردومأن ورجه کی به
تومام هی ّتی
سمت ٚ
ٚ
ٚ
ٚ
ٚ
َ
اون َتر
اون دورون نَ هه َتر بخشم من َا
مردوم جولو َ
غار کی ٚ
ٚ
گب گوش َبدن؛ من او زیمین و او َ
می َ
اوشأن جولو
مردومأن جولو تعظیم بوکوده  ۱۳و
دفن کونی ۱۲ «.ابراهیم ایبار ِد او
ٚ
ٚ
فدم تا تی ُمرده َی َ

پول َتر فدمَ .ا َن از می َجاس قبول بوکون
گب بیش َنوی .من َا
َ
زیمین َ
ٚ
عفرون بوگفته» :خوأهش کونم می َ
۱۵
زیمین
گب بیشنوَ .ا
دفن کونم ۱۴ «.عفرونم
ٚ
تا می ُمرده َی اویه َ
ابراهیم در جواب بوگفته» :ای آقا ،می َ
َ

عفرون
دفن کون ۱۶ «.ابراهیم
ٚ
پول چهارصد سکه نقرهیهّ ،اما َا پول َامی میأن چی ارزشی دأره؟ تی ُمرده َی َ
وزن
یأن جولو به زبان بأورده بو ،یعنی چهار صد سکه نقره َی بر
حسب ٚ
گب بیگیفته و مبلغی َی کی هی ّت ٚ
ٚ
َ

اونره وزن بوکوده.
رایج،
بازرگانأن ورجه ٚ
ٚ

اون غار
عفرون
 ۱۷پس
زیمین مالکیت کی مکفیله دورون و َممری نزدیکی نَ هه بو ،یعنی او زیمین و ٚ
ٚ
ٚ

شهر
مردومأن ورجه کی دروازه
زیمین دورون نَ هه بو ۱۸ ،هی ّتی
اون
تومام
با
ٚ
هون دار و درختأنی کی ٚ
ٚ
ٚ
ٚ
ٚ

غار کی َممری
ابراهیم َجا واگذار بوبوسته ۱۹ .او وخت ،ابراهیم خو زن
جولو َبمو بید،
سارای مکفیله َ
َ
ٚ

زیمین
دفن کودهَ ۲۰ .اطویی بوبوسته کی ،او
سرزیمین
نزدیکی نَ هه بو کی هو حبرون ببه،
ٚ
ٚ
کنعان دورون َ
ٚ
ابراهیم َجا واگذار بوبوسته.
یأن طرف
اون دورون نَ هه بو ،مقبره وستی ،از هی ّت ٚ
مالکیت و غاری کی ٚ
ٚ

۲۴

اسحاق و ربکا
۱
اون برکت بده بو ۲ .ایبار ،ابراهیم
پیر بوسته بو و خوداوند همه چی دورون ٚ
و ّاما ابراهیم َ

ران
ناظر
خو
دس می ٚ
تومام ٚ
خادم کی ٚ
ٚ
َ
اون پیله خادم و ٚ
اون مال و اموال بو ،بوگفته» :تی َ

اوشأن
دوخترأن َجا کی من
کنعان
پسرره از
آسمان
جیر ب َنه  ۳و زیمین و
ٚ
ٚ
ٚ
ٚ
َ
خودای میره قسم بوخور کی می ٚ

فامیلن دورون می پسر
میأن زندگی کودن دأرم ،زن فینگیری ۴ ،بلکی به می زادگاه بوشو و می فک و
ٚ

ٚ
ابراهیم بوگفته» :اگه او دوختر حاضر نوبوسته می َامره به َا سرزیمین بأیه،
اسحاقره زن فیگیر ۵ «.خادم
َ
خادم بوگفته» :نوکونه
پسر به او سرزیمینی کی تو از اویه َبمویی ببرم؟«  ۶ابراهیم خو
َ
او زمات من تی َ

پئر خانه جیگا و
پسر به او سرزیمین وأگردأنی!  ۷خوداوند ،کی
ٚ
مر از می ٚ
خودای آسمانه ،و َ
ایبار می َ

سرزیمین به تی
فامیلن سرزیمین بیرون بأورده ،می َامره گب بزه و میره قسم بوخورده کی َا
می فک و
ٚ
َ

ٚ
اسحاقره زن فیگیری.
سرزیمین دورون می
زأکأن بخشم ،اون خو فرشته َی تی جولو اوسه کونه تا او
ٚ
ّ ۸اما اگه او دوختر نخوأسته کی تی َامره به َا سرزیمین بأیه ،او وخت تو از قسمی کی میره بوخوردی

۹
پسر اویه َ
اونره
دس
ران جیر ب َنه و ٚ
ابراهیم ٚ
َ
آزاد بیّ ،اما هیچ وخت می َ
ٚ
وأنگردأن «.او زمات خادم خو َ

قسم بوخورده.

۲۵

ابراهیم مردن
ٚ
ابراهیمره زمران و ُیقشان و
اون ایسم قطوره بو ۲ .اون
زن دیگرم ببرده کی ٚ
 ۱ابراهیم ایتأ ٚ
ٚ
قشان زأکأن بید .بنیددان ،اشوریأن و
شواح بزه  ۳شبا و ِددانُ ،ی
ِمدان و ِمدیان و ِیشباق و
ٚ
َ

دیان پسرأن بیدَ .اشأن قطوره ٚی
ِلطوشیأن و ِلئومیأن بید ۴ .عیفا و عیفر و حنوک و ابیداع و الداعه هم ِم ٚ
َ
پسرأن کی از خو کنیزأن دأشتی،
اسحاق ببخشه ۶ .و بقیه خو
اموال
تومام خو مال و
زأکأن بید ۵ .ابراهیم
َ
َ
ٚ
ٚ
شرق طرف.
اوشأن او زمات کی زنده بو از خو زأی اسحاق جدا بوکوده و اوسه کوده
فده و
َ
فقط هدیه َ

۷
ابراهیم زندگی صد و هفتاد و پنج سال بو ۸ .و وختی کی خیلی پیر بو ،در کمال رضایت و خوشبختی
ٚ

صوحار
اون مکفیله غار کی عفرون،
بمرده و خو
اون پسرأن اسحاق و اسماعیل ٚ
اجداد ورجه بوشوٚ ۹ .
ٚ
ٚ

یأن َجا بیهه
پسر
دفن کودید ۱۰ .هو زیمینی کی ابراهیم هی ّت ٚ
زیمین دورون و َممری نزدیکی نَ هه بو َ
ٚ
هی ّتی ٚ
َ
اسحاق برکت بده،
اون پسر
دفن بوستهَ ۱۱ .بزین کی ابراهیم بمرده ،خودا ٚ
بو .اویه ابراهیم ،سارا ورجه َ

اسحاق ِب َئ َرلحی ُرئی نزدیکی ِبیسه ،و اویه زندگی بوکوده.

