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 בראשית פרק לז

י ָאִביו א גּורֵּ ץ מְּ רֶׁ ב יֲַעקֹב, בְּאֶׁ נַָען--ַויֵּשֶׁ ץ, כְּ רֶׁ ף בֶׁן ב  .בְּאֶׁ לֶׁה תֹלְּדֹות יֲַעקֹב, יֹוסֵּ ַבע-אֵּ ת-שְּ ה אֶׁ ה ָשנָה ָהיָה רֹעֶׁ רֵּ שְּ ָחיו -עֶׁ אֶׁ

ת ת-ַבצֹאן, וְּהּוא נַַער אֶׁ ָהה וְּאֶׁ נֵּי ִבלְּ ת-בְּ ף אֶׁ י ָאִביו; ַויָבֵּא יֹוסֵּ ָפה, נְּשֵּ נֵּי זִלְּ ל-בְּ ם-ִדָבָתם ָרָעה, אֶׁ ת ג  .ֲאִביהֶׁ ל, ָאַהב אֶׁ ָראֵּ -וְּיִשְּ

ף ִמָכל ן-ִכי--ָבנָיו-יֹוסֵּ ָחיו, ִכי ד  .זְֻּקנִים הּוא, לֹו; וְָּעָשה לֹו, כְּתֹנֶׁת ַפִסים-בֶׁ אּו אֶׁ ם ִמָכל-ַויִרְּ ָחיו-אֹתֹו ָאַהב ֲאִביהֶׁ נְּאּו, --אֶׁ ַויִשְּ

ָחיו; ַויֹוִספּו עֹו ה  .אֹתֹו; וְֹּלא יָכְּלּו, ַדבְּרֹו לְָּשֹלם ף ֲחלֹום, ַויַגֵּד לְּאֶׁ נֹא אֹתֹוַויֲַחֹלם יֹוסֵּ ם: ו  .ד, שְּ יהֶׁ ר, ֲאלֵּ עּו  ַויֹאמֶׁ נָא, -ִשמְּ

ִתי ר ָחָלמְּ ה ז  .ַהֲחלֹום ַהזֶׁה ֲאשֶׁ ִמים ֲאֻלִמים, בְּתֹוְך ַהָשדֶׁ ַאלְּ נּו מְּ ינָה -וְִּהנֵּה ָקָמה ֲאֻלָמִתי, וְּגַם ,וְִּהנֵּה ֲאנַחְּ ֻסבֶׁ נִָצָבה; וְִּהנֵּה תְּ

ַתֲחוֶׁיןָ לַ  יכֶׁם, ַוִתשְּ ינּו ח  .ֲאֻלָמִתיֲאֻלמֹתֵּ ֹלְך ָעלֵּ ָחיו, ֲהָמֹלְך ִתמְּ רּו לֹו, אֶׁ נֹא אֹתֹו-ִאם ,ַויֹאמְּ שֹל ָבנּו; ַויֹוִספּו עֹוד שְּ -ַעל ,ָמשֹול ִתמְּ

ָבָריו-ֲחֹלמָֹתיו וְַּעל ָחיו ט  .דְּ אֶׁ ר אֹתֹו לְּ ר, ַויְַּספֵּ ִתי ֲחלֹו ;ַויֲַחֹלם עֹוד ֲחלֹום ַאחֵּ ר, ִהנֵּה ָחַלמְּ ַח ַויֹאמֶׁ ש וְַּהיָרֵּ מֶׁ ם עֹוד, וְִּהנֵּה ַהשֶׁ

ַתֲחִוים ִלי ל י  .וְַּאַחד ָעָשר כֹוָכִבים, ִמשְּ ל-ַויְַּספֵּר אֶׁ ָחיו, ַויִגְַּער-ָאִביו, וְּאֶׁ ר  ,בֹו ָאִביו-אֶׁ ר לֹו ָמה ַהֲחלֹום ַהזֶׁה ֲאשֶׁ ַויֹאמֶׁ

ָת: תַ  ,ֲהבֹוא נָבֹוא  ָחָלמְּ ִהשְּ יָך, לְּ ָך וְַּאחֶׁ הֲחו ֲֹאנִי וְִּאמְּ ָָ ת-ַויְַּקנְּאּו יא  .ת לְָּך, ָארְּ ָחיו; וְָּאִביו, ָשַמר אֶׁ ַויֵּלְּכּו,  יב  .ַהָדָבר-בֹו, אֶׁ

ת עֹות אֶׁ ָחיו, ִלרְּ כֶׁם-אֶׁ ם, ִבשְּ ל יג  .ָֹאן ֲאִביהֶׁ ל אֶׁ ָראֵּ ר יִשְּ כֶׁם-ַויֹאמֶׁ יָך רִֹעים ִבשְּ ף, ֲהלֹוא ַאחֶׁ ם; --יֹוסֵּ יהֶׁ ָלֲחָך ֲאלֵּ שְּ ָכה, וְּאֶׁ לְּ

ר  ר לֹו, לְֶׁך יד  .לֹו, ִהנֵּנִיַויֹאמֶׁ ת-ַויֹאמֶׁ ה אֶׁ אֵּ ת-נָא רְּ יָך וְּאֶׁ לֹום ַאחֶׁ רֹון, -שְּ בְּ ק חֶׁ מֶׁ עֵּ הּו מֵּ ָלחֵּ נִי, ָדָבר; ַויִשְּ לֹום ַהצֹאן, ַוֲהִשבֵּ שְּ

ָמה כֶׁ ָאלֵּהּו ָהִאיש לֵּאמֹר, ַמה טו  .ַויָבֹא שְּ ה; ַויִשְּ ה ַבָשדֶׁ הּו ִאיש, וְִּהנֵּה תֹעֶׁ אֵּ ָָ ש-ַויִמְּ ַבקֵּ ת טז  .תְּ ר, אֶׁ ש; -ַויֹאמֶׁ ַבקֵּ ַאַחי ָאנִֹכי מְּ

יפֹה הֵּם רִֹעים-ַהִגיָדה עּו ִמזֶׁה יז  .נָא ִלי, אֵּ ר ָהִאיש, נָסְּ ִרים--ַויֹאמֶׁ ִתי אֹמְּ ָחיו,  ,ִכי ָשַמעְּ ף ַאַחר אֶׁ ָכה דָֹתיְּנָה; ַויֵּלְֶׁך יֹוסֵּ נֵּלְּ

דָֹתן ם בְּ אֵּ ָָ אּו אֹתֹו, יח  .ַויִמְּ נַכְּלּו אֹתֹו ַלֲהִמיתֹו ַויִרְּ ם, ַויִתְּ יהֶׁ ַרב ֲאלֵּ ם יִקְּ רֶׁ טֶׁ ָרחֹק; ּובְּ ל יט  .מֵּ רּו, ִאיש אֶׁ ִהנֵּה, ַבַעל   ָאִחיו:-ַויֹאמְּ

ה כ  .ָבא--ַהֲחֹלמֹות ַהָלזֶׁה אֶׁ הּו; וְּנִרְּ נּו, ַחיָה ָרָעה ֲאָכָלתְּ ִלכֵּהּו בְַּאַחד ַהבֹרֹות, וְָּאַמרְּ גֵּהּו, וְּנַשְּ יּו -ַמה ,וְַּעָתה לְּכּו וְּנַַהרְּ יִהְּ

נּו נָפֶׁש כא  .ֲחֹלמָֹתיו ר, ֹלא נַכֶׁ ן, ַויִַצלֵּהּו ִמיָָדם; ַויֹאמֶׁ אּובֵּ ַמע רְּ ן,  כב  .ַויִשְּ אּובֵּ ם רְּ ר ֲאלֵּהֶׁ פְּכּו-ַאלַויֹאמֶׁ ִליכּו אֹתֹו --ָדם-ִתשְּ ַהשְּ

ל ָבר, וְּיָד ַאל-אֶׁ ר ַבִמדְּ לְּחּו-ַהבֹור ַהזֶׁה ֲאשֶׁ ַמַען, ַהִציל אֹתֹו ִמיָָדם, ַלֲהִשיבֹו  בֹו:-ִתשְּ ל ,לְּ ר כג  .ָאִביו-אֶׁ ף -ַויְִּהי, ַכֲאשֶׁ ָבא יֹוסֵּ

ל ת-אֶׁ ִשיטּו אֶׁ ָחיו; ַויַפְּ ת-אֶׁ ף אֶׁ ת ֻכָתנְּתֹו,-יֹוסֵּ ר ָעָליו-אֶׁ ין --ַויִָקֻחהּו כד  .כְּתֹנֶׁת ַהַפִסים ֲאשֶׁ ק, אֵּ ִלכּו אֹתֹו, ַהבָֹרה; וְַּהבֹור רֵּ ַויַשְּ

ֱאָכל כה  .בֹו ָמיִם בּו, לֶׁ אּו-ַויֵּשְּ ם ַויִרְּ ינֵּיהֶׁ אּו עֵּ ם, ַויִשְּ חֶׁ יהֶׁם נֹשְּ  ,לֶׁ ָעד; ּוגְַּמלֵּ עֵּאִלים ָבָאה ִמִגלְּ מְּ ַחת יִשְּ ִרי וְִּהנֵּה אֹרְּ ְָּ ִאים, נְּכֹאת ּו

ָריְָּמה--ָוֹלט ְָּ ִכים, לְּהֹוִריד ִמ ל כו  .הֹולְּ ר יְּהּוָדה, אֶׁ ָחיו:-ַויֹאמֶׁ ת-ַמה  אֶׁ ע, ִכי נֲַהרֹג אֶׁ ַָ ת-בֶׁ לְּכּו  כז  .ָדמֹו-ָאִחינּו, וְִּכִסינּו, אֶׁ

נּו ַאל עֵּאִלים, וְּיָדֵּ מְּ נּו ַליִשְּ רֶׁ כְּ ִהי-וְּנִמְּ ָשרֵּ -בֹו, ִכי-תְּ ָחיוָאִחינּו בְּ עּו, אֶׁ מְּ יָנִים סֲֹחִרים,  כח  .נּו, הּוא; ַויִשְּ רּו ֲאנִָשים ִמדְּ ַויַַעבְּ

ת כּו ַויֲַעלּו אֶׁ שְּ ף ִמן-ַויִמְּ ת-יֹוסֵּ כְּרּו אֶׁ ת-ַהבֹור, ַויִמְּ ף; ַויִָביאּו אֶׁ ִרים ָכסֶׁ שְּ עֵּאִלים, בְּעֶׁ מְּ ף ַליִשְּ ף-יֹוסֵּ ָריְָּמה ,יֹוסֵּ ְָּ ַויָָשב  כט  .ִמ

ן אּובֵּ ל רְּ ין-אֶׁ ת-ַהבֹור, וְִּהנֵּה אֵּ ַרע, אֶׁ ף ַבבֹור; ַויִקְּ גָָדיו-יֹוסֵּ ל ל  .בְּ ָחיו, ַויֹאַמר:-ַויָָשב אֶׁ ינֶׁנּו, ַוֲאנִי ָאנָה ֲאנִי  אֶׁ  לא  .ָבא-ַהיֶׁלֶׁד אֵּ

ת חּו, אֶׁ ת-ַויִקְּ בְּלּו אֶׁ ִעיר ִעזִים, ַויִטְּ ֲחטּו שְּ ף; ַויִשְּ ת לב  .םַהֻכתֹנֶׁת ַבדָ -כְּתֹנֶׁת יֹוסֵּ ל-ַויְַּשלְּחּו אֶׁ ם, -כְּתֹנֶׁת ַהַפִסים, ַויִָביאּו אֶׁ ֲאִביהֶׁ

אנּו: ָָ רּו, זֹאת ָמ הּו; ָטרֹף טַֹרף,  לג  .ֹלא-ִאם--נָא, ַהכְּתֹנֶׁת ִבנְָּך ִהוא-ַהכֶׁר  ַויֹאמְּ נִי, ַחיָה ָרָעה ֲאָכָלתְּ ר כְּתֹנֶׁת בְּ ַויִַכיָרּה ַויֹאמֶׁ

ף ַרע  לד  .יֹוסֵּ ַאבֵּל ַעלַויִקְּ נָיו; ַויִתְּ ָמתְּ ם ַשק בְּ ֹלָתיו, ַויָשֶׁ נֹו, יִָמים ַרִבים-יֲַעקֹב ִשמְּ נֲַחמֹו, -ָבנָיו וְָּכל-ַויָֻקמּו ָכל לה  .בְּ נָֹתיו לְּ בְּ

ר, ִכי ם, ַויֹאמֶׁ נַחֵּ ִהתְּ ן לְּ ל-ַויְָּמאֵּ ד אֶׁ רֵּ ךְּ אֹתֹו, ָאִביו-אֵּ אָֹלה; ַויֵּבְּ ל שְּ נִי ָאבֵּ דָ  לו  .בְּ ל--נִיםוְַּהמְּ ָריִם:-ָמכְּרּו אֹתֹו, אֶׁ ְָּ לְּפֹוִטיַפר   ִמ

עֹה, ַשר ַהַטָבִחים. ִריס ַפרְּ  {}פ  סְּ
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ָחיו; ַויֵּט ַעד א ת אֶׁ אֵּ ד יְּהּוָדה מֵּ ת ַהִהוא, ַויֵּרֶׁ מֹו ִחיָרה-ַויְִּהי ָבעֵּ א ב  .ִאיש ֲעֻדָלִמי, ּושְּ נֲַענִי,-ָשם יְּהּוָדה ַבת-ַויַרְּ מֹו  ִאיש כְּ ּושְּ

יהָ  לֶׁ ָה, ַויָבֹא אֵּ ת ג  .שּוַע; ַויִָקחֶׁ ָרא אֶׁ ן; ַויִקְּ לֶׁד בֵּ ר-ַוַתַהר, ַותֵּ מֹו, עֵּ ת ד  .שְּ ָרא אֶׁ ן; ַוִתקְּ לֶׁד בֵּ מֹו, אֹונָן-ַוַתַהר עֹוד, ַותֵּ  ה  .שְּ

ת ָרא אֶׁ ן, ַוִתקְּ לֶׁד בֵּ ף עֹוד ַותֵּ ִלדְּ -ַותֹסֶׁ זִיב, בְּ ָלה; וְָּהיָה ִבכְּ מֹו שֵּ ָמּה, ָתָמר ו  .ָתּה אֹתֹושְּ ר בְּכֹורֹו; ּושְּ  ז  .ַויִַקח יְּהּוָדה ִאָשה, לְּעֵּ



ר בְּכֹור יְּהּוָדה הּו, יְּהָוה--ַויְִּהי, עֵּ ינֵּי יְּהָוה; ַויְִּמתֵּ עֵּ ל ח  .ַרע, בְּ ר יְּהּוָדה לְּאֹונָן, בֹא אֶׁ ם זֶַׁרע, -ַויֹאמֶׁ ת ָאִחיָך וְּיַבֵּם אָֹתּה; וְָּהקֵּ שֶׁ אֵּ

יֶׁה ַהזַָרע; וְָּהיָה ִאם ט  .לְָּאִחיָך ל-ַויֵַּדע אֹונָן, ִכי ֹּלא לֹו יִהְּ ִתי נְָּתן-ָבא אֶׁ ִבלְּ ה, לְּ ָָ ת ַארְּ ת ָאִחיו, וְִּשחֵּ שֶׁ ַויֵַּרע  י  .לְָּאִחיו ,זֶַׁרע-אֵּ

ת, ַגם ר ָעָשה; ַויָמֶׁ ינֵּי יְּהָוה, ֲאשֶׁ עֵּ ִבי יא  .אֹתֹו-בְּ ָתָמר ַכָלתֹו שְּ ר יְּהּוָדה לְּ ית ַויֹאמֶׁ ָמנָה בֵּ נִי-ָאִביְך, ַעד-ַאלְּ ָלה בְּ ִכי --יִגְַּדל שֵּ

ן ית ָאִביהָ -יָמּות גַם-ָאַמר, פֶׁ ב בֵּ שֶׁ לְֶׁך ָתָמר, ַותֵּ ָחיו; ַותֵּ אֶׁ בּו, ַהיִָמים, ַוָתָמת, ַבת יב  .הּוא כְּ ת-ַויִרְּ שֶׁ ם  ;יְּהּוָדה-שּוַע אֵּ ַויִנָחֶׁ

ְּזֵּי ָֹאנֹו-יְּהּוָדה, ַויַַעל ַעל הּו ָהֲעֻדָלִמי גֹז עֵּ נָָתה--הּוא וְִּחיָרה רֵּ ָתָמר, לֵּאמֹר: יג  .ִתמְּ נָָתה, ָלגֹז   ַויַֻגד לְּ ה ִתמְּ ִהנֵּה ָחִמיְך עֹלֶׁ

ר ַעל יד  .ָֹאנֹו ינַיִם, ֲאשֶׁ ַתח עֵּ פֶׁ ב בְּ שֶׁ ַעָלף, ַותֵּ ַכס ַבָצִעיף ַוִתתְּ יָה, ַותְּ ָעלֶׁ נּוָתּה מֵּ מְּ י ַאלְּ ְך-ַוָתַסר ִבגְּדֵּ רֶׁ נָָתה: דֶׁ -ִכי ָרֲאָתה, ִכי  ִתמְּ

ָלה, וְִּהוא, ֹלא ִאָשה-גַָדל שֵּ נָה לֹו לְּ זֹונָה: טו  .נִתְּ ָה לְּ בֶׁ שְּ ָה יְּהּוָדה, ַויַחְּ אֶׁ ָתה, ָפנֶׁיהָ   ַויִרְּ ל טז  .ִכי ִכסְּ יָה אֶׁ לֶׁ ר -ַויֵּט אֵּ ְך, ַויֹאמֶׁ רֶׁ ַהדֶׁ

ַליְִך, ִכי ֹלא יַָדע, ִכי כַ -ָהָבה רנָא ָאבֹוא אֵּ ן-ַמה ,ָלתֹו ִהוא; ַותֹאמֶׁ ָלי-ִתתֶׁ ר, ָאנִֹכי ֲאַשַלח גְִּדי יז  .ִלי, ִכי ָתבֹוא, אֵּ -ִעזִים ִמן-ַויֹאמֶׁ

ר, ִאם ָך-ַהצֹאן; ַותֹאמֶׁ חֶׁ ָרבֹון ַעד ָשלְּ ן עֵּ ן יח  .ִתתֵּ תֶׁ ר אֶׁ ָרבֹון ֲאשֶׁ ר, ָמה ָהעֵּ ִתילֶָׁך, ּוַמטְּ -ַויֹאמֶׁ ָך ּופְּ ר חָֹתמְּ ר ָלְך, ַותֹאמֶׁ ָך ֲאשֶׁ

ן ָך; ַויִתֶׁ יָדֶׁ יָה, ַוַתַהר לֹו-בְּ לֶׁ נּוָתּה יט  .ָלּה ַויָבֹא אֵּ מְּ י ַאלְּ ַבש, ִבגְּדֵּ יָה; ַוִתלְּ ָעלֶׁ ִעיָפּה מֵּ ְָּ לְֶׁך, ַוָתַסר  ַלח יְּהּוָדה  כ  .ַוָתָקם ַותֵּ ַויִשְּ

ת ָרבֹון,-אֶׁ הּו ָהֲעֻדָלִמי, ָלַקַחת ָהעֵּ עֵּ יַד רֵּ ָאּה גְִּדי ָהִעזִים, בְּ ָָ ת כא  .ִמיַד ָהִאָשה; וְֹּלא, מְּ ַאל אֶׁ קָֹמּה, לֵּאמֹר, ַאיֵּה -ַויִשְּ י מְּ ַאנְּשֵּ

ינַיִם, ַעל ָשה ִהוא ָבעֵּ דֵּ רּו, ֹלא-ַהקְּ ְך; ַויֹאמְּ ָשה-ַהָדרֶׁ דֵּ ל כב  .ָהיְָּתה ָבזֶׁה קְּ י -ַויָָשב, אֶׁ אִתיָה; וְּגַם ַאנְּשֵּ ָָ ר, ֹלא מְּ יְּהּוָדה, ַויֹאמֶׁ

רּו, ֹלאַהָמקֹום  ָשה-ָאמְּ דֵּ ר יְּהּוָדה ִתַקח כג  .ָהיְָּתה ָבזֶׁה קְּ ִתי ַהגְִּדי ַהזֶׁה, וְַּאָתה ֹלא -ַויֹאמֶׁ יֶׁה ָלבּוז; ִהנֵּה ָשַלחְּ ן נִהְּ ָלּה, פֶׁ

ָָאָתּה ָך, וְּגַם ִהנֵּ  כד  .מְּ ֹלש ֳחָדִשים, ַויַֻגד ִליהּוָדה לֵּאמֹר זָנְָּתה ָתָמר ַכָלתֶׁ ִמשְּ יאּוָה ַויְִּהי כְּ ִָ ר יְּהּוָדה, הֹו ה ָהָרה, ִלזְּנּונִים; ַויֹאמֶׁ

ף ל כה  .וְִּתָשרֵּ ָחה אֶׁ ֵָּאת, וְִּהיא ָשלְּ ר-ִהוא מּו ִאיש ֲאשֶׁ ר, ַהכֶׁר-ָחִמיָה לֵּאמֹר, לְּ לֶׁה לֹו, ָאנִֹכי ָהָרה; ַותֹאמֶׁ ת --נָא-אֵּ מֶׁ ִמי ַהחֹתֶׁ לְּ

לֶׁה ה, ָהאֵּ ִתיִלים וְַּהַמטֶׁ נִי, ִכיַויַכֵּר יְּ  כו  .וְַּהפְּ ָקה ִממֶׁ דְּ ָָ ר  נִי; וְֹּלא-כֵּן ֹלא-ַעל-הּוָדה, ַויֹאמֶׁ ָלה בְּ יַָסף עֹוד, -נְַּתִתיָה, לְּשֵּ

ָתּה ַדעְּ נָּה כז  .לְּ ִבטְּ אֹוִמים, בְּ ָתּה; וְִּהנֵּה תְּ ת ִלדְּ ן כח  .ַויְִּהי, בְּעֵּ ָתּה, ַויִתֶׁ ִלדְּ שֹר עַ -ַויְִּהי בְּ ת, ַוִתקְּ דֶׁ יַלֶׁ יָדֹו ָשנִי -ליָד; ַוִתַקח ַהמְּ

ָָא ִראשֹנָה ר, ַמה כט  .לֵּאמֹר, זֶׁה, יָ ָָא ָאִחיו, ַותֹאמֶׁ ִשיב יָדֹו, וְִּהנֵּה יָ מֵּ ץ-ַויְִּהי כְּ מֹו, ָפרֶׁ ָרא שְּ ץ; ַויִקְּ יָך ָפרֶׁ ָת ָעלֶׁ ְָּ וְַּאַחר  ל  .ָפַר

ר ַעל א ָאִחיו, ֲאשֶׁ ָָ מֹו, זַָרח.-יָ ָרא שְּ  {}ס  יָדֹו ַהָשנִי; ַויִקְּ
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עֵּאלִ  א מְּ ִרי, ִמיַד ַהיִשְּ ְָּ עֹה ַשר ַהַטָבִחים, ִאיש ִמ ִריס ַפרְּ נֵּהּו פֹוִטיַפר סְּ ָריְָּמה; ַויִקְּ ְָּ ף, הּוַרד ִמ ר הֹוִרֻדהּו ָשָמה ,יםוְּיֹוסֵּ  ב  .ֲאשֶׁ

ת ִרי-ַויְִּהי יְּהָוה אֶׁ ְָּ ית ֲאדֹנָיו ַהִמ ִליַח; ַויְִּהי, בְּבֵּ ְָּ ף, ַויְִּהי ִאיש ַמ ר ג  .יֹוסֵּ א ֲאדֹנָיו, ִכי יְּהָוה ִאתֹו; וְּכֹל ֲאשֶׁ ה, יְּהָוה -ַויַרְּ הּוא עֹשֶׁ

יָדֹו ִליַח בְּ ְָּ הּו, ד  .ַמ ִקדֵּ ת אֹתֹו; ַויַפְּ ינָיו, ַויְָּשרֶׁ עֵּ ן בְּ ף חֵּ א יֹוסֵּ ָָ יתֹו, וְָּכל-ַעל ַויִמְּ יָדֹו-יֶׁש-בֵּ ִקיד אֹתֹו  ה  .לֹו, נַָתן בְּ ָאז ִהפְּ ַויְִּהי מֵּ

יתֹו, וְַּעל ָכל בֵּ ר יֶׁש-בְּ ת-ֲאשֶׁ ְך יְּהָוה אֶׁ ף-לֹו, ַויְָּברֶׁ ִרי, ִבגְַּלל יֹוסֵּ ְָּ ית ַהִמ ַכת יְּהָוה, בְָּכל ;בֵּ ר יֶׁש-ַויְִּהי ִברְּ  ,ַבַביִת--לֹו-ֲאשֶׁ

ה ר-ֲעזֹב ָכלַויַ  ו  .ּוַבָשדֶׁ יַד-ֲאשֶׁ ף, וְֹּלא-לֹו, בְּ אּוָמה, ִכי ִאם-יֹוסֵּ ר-יַָדע ִאתֹו מְּ ם ֲאשֶׁ חֶׁ ף-ַהלֶׁ ל; ַויְִּהי יֹוסֵּ תַֹאר ִויפֵּה -יְּפֵּה ,הּוא אֹוכֵּ

ה אֶׁ ת ז  .ַמרְּ שֶׁ לֶׁה, ַוִתָשא אֵּ ָבִרים ָהאֵּ ת-ַויְִּהי, ַאַחר ַהדְּ ל-ֲאדֹנָיו אֶׁ ינֶׁיָה, אֶׁ ר, שִ -עֵּ ף; ַותֹאמֶׁ ָבה ִעִמייֹוסֵּ ן ח  .כְּ ל--ַויְָּמאֵּ ר אֶׁ -ַויֹאמֶׁ

ן ֲאדֹנִי ֹלא ת ֲאדֹנָיו, הֵּ שֶׁ ר-יַָדע ִאִתי ַמה-אֵּ יִָדי-יֶׁש-ַבָביִת; וְּכֹל ֲאשֶׁ נִי, וְֹּלא ט  .לֹו, נַָתן בְּ ינֶׁנּו גָדֹול ַבַביִת ַהזֶׁה, ִממֶׁ נִי -אֵּ ָחַשְך ִממֶׁ

אּוָמה, ִכי ִאם ר ַאתְּ -מְּ ה ָהָרָעה ַהגְּדָֹלה, ַהזֹאת, וְָּחָטאִתי, לֵּאֹלִהים-אֹוָתְך ַבֲאשֶׁ ֱעשֶׁ יְך אֶׁ תֹו; וְּאֵּ ל י  .ִאשְּ ָרּה אֶׁ ַדבְּ ף -ַויְִּהי, כְּ יֹוסֵּ

יֹות ִעָמּה-יֹום יֹום; וְֹּלא ָלּה, ִלהְּ ְָּ ַכב אֶׁ יָה ִלשְּ לֶׁ ַלאכְּ  יא  .ָשַמע אֵּ י ַויְִּהי כְַּהיֹום ַהזֶׁה, ַויָבֹא ַהַביְָּתה ַלֲעשֹות מְּ ַאנְּשֵּ ין ִאיש מֵּ תֹו; וְּאֵּ

ה יב  .ַבָביִת--ַהַביִת, ָשם ָָ א ַהחּו ֵָּ יָָדּה, ַויָנָס ַויֵּ ָבה ִעִמי; ַויֲַעזֹב ִבגְּדֹו בְּ ִבגְּדֹו לֵּאמֹר, ִשכְּ הּו בְּ פְּשֵּ אֹוָתּה, ִכי יג  .ַוִתתְּ -ַויְִּהי, ִכרְּ

ָָה יָָדּה; ַויָנָס, ַהחּו ק ָבנּו: יד  .ָעזַב ִבגְּדֹו, בְּ חֶׁ ַָ ִרי, לְּ ִביא ָלנּו ִאיש ִעבְּ אּו הֵּ ם לֵּאמֹר, רְּ ר ָלהֶׁ יָתּה, ַותֹאמֶׁ י בֵּ ָרא לְַּאנְּשֵּ ָבא   ַוִתקְּ

ָרא בְּקֹול גָדֹול קְּ ַכב ִעִמי, ָואֶׁ ַלי ִלשְּ עֹו, ִכי טו  .אֵּ ָשמְּ ִלי, ַויָנָ -ַויְִּהי כְּ ְָּ ָרא; ַויֲַעזֹב ִבגְּדֹו אֶׁ קְּ ָָהֲהִרימִֹתי קֹוִלי ָואֶׁ ֵָּא ַהחּו  טז  .ס ַויֵּ

ָלּה, ַעד ְָּ ל-ַוַתנַח ִבגְּדֹו, אֶׁ יתֹו-בֹוא ֲאדֹנָיו, אֶׁ לֶׁה לֵּאמֹר: יז  .בֵּ ָבִרים ָהאֵּ ָליו, ַכדְּ ַדבֵּר אֵּ ר-ָבא  ַותְּ ִרי, ֲאשֶׁ ד ָהִעבְּ בֶׁ ַלי ָהעֶׁ אָת -אֵּ בֵּ הֵּ

ק ִבי--ָלנּו חֶׁ ַָ ָרא; ַויַ  יח  .לְּ קְּ הַויְִּהי, ַכֲהִריִמי קֹוִלי ָואֶׁ ָָ ִלי, ַויָנָס ַהחּו ְָּ ת יט  .ֲעזֹב ִבגְּדֹו אֶׁ מַֹע ֲאדֹנָיו אֶׁ תֹו, -ַויְִּהי ִכשְּ י ִאשְּ רֵּ ִדבְּ

ָך דֶׁ לֶׁה, ָעָשה ִלי ַעבְּ ָבִרים ָהאֵּ ָליו לֵּאמֹר, ַכדְּ ָרה אֵּ ר ִדבְּ ל כ  .ַויִַחר, ַאפֹו ;ֲאשֶׁ נֵּהּו אֶׁ ף אֹתֹו, ַויִתְּ ית הַ -ַויִַקח ֲאדֹנֵּי יֹוסֵּ --סַֹהרבֵּ

ר קֹום, ֲאשֶׁ לְֶׁך ֲאסּוִרים-מְּ י( ַהמֶׁ ית ַהסַֹהר-ַויְִּהי ;אסורי )ֲאִסירֵּ בֵּ ת כא  .ָשם, בְּ ן ִחנֹו, -ַויְִּהי יְּהָוה אֶׁ ד; ַויִתֵּ ָליו ָחסֶׁ ף, ַויֵּט אֵּ יֹוסֵּ

ית ינֵּי ַשר בֵּ עֵּ ית כב  .ַהסַֹהר-בְּ ן ַשר בֵּ יַד-ַויִתֵּ ת ָכל-ַהסַֹהר, בְּ ף, אֵּ ת ָכלָהאֲ -יֹוסֵּ ית ַהסַֹהר; וְּאֵּ ר בְּבֵּ ר עִֹשים ָשם, -ִסיִרם, ֲאשֶׁ ֲאשֶׁ

ה ית כג  .הּוא ָהיָה עֹשֶׁ ין ַשר בֵּ ת-אֵּ ה אֶׁ יָדֹו-ָכל-ַהסַֹהר, רֹאֶׁ אּוָמה בְּ ר ,מְּ ר יְּהָוה, ִאתֹו; ַוֲאשֶׁ ה, יְּהָוה -ַבֲאשֶׁ הּוא עֹשֶׁ

ִליַח. ְָּ  {}פ  ַמ
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בָ  א ְךַויְִּהי, ַאַחר ַהדְּ לֶׁ ה מֶׁ קֵּ אּו ַמשְּ לֶׁה, ָחטְּ ַריִם, וְָּהאֹפֶׁה-ִרים ָהאֵּ ְָּ ָריִם--ִמ ְָּ לְֶׁך ִמ מֶׁ ם, לְּ נֵּי  ב  .ַלֲאדֹנֵּיהֶׁ עֹה, ַעל שְּ ָֹף ַפרְּ ַויִקְּ

ִקים, וְַּעל ַשר ָהאֹוִפים--ָסִריָסיו ַמר, בֵּית ַשר ַהַטָבִחים ג  .ַעל ַשר ַהַמשְּ ן אָֹתם בְִּמשְּ ל--ַויִתֵּ ית הַ -אֶׁ ף   סַֹהר:בֵּ ר יֹוסֵּ קֹום, ֲאשֶׁ מְּ

ת ד  .ָאסּור ָשם קֹד ַשר ַהַטָבִחים אֶׁ ף, ִאָתם-ַויִפְּ ָמר--יֹוסֵּ ִמשְּ יּו יִָמים, בְּ ת אָֹתם; ַויִהְּ ם ִאיש ֲחֹלמֹו,  ה  .ַויְָּשרֶׁ נֵּיהֶׁ ַויַַחלְּמּו ֲחלֹום שְּ

ָחד ַליְָּלה אֶׁ רֹון ֲחֹלמֹו:--בְּ ִפתְּ ית ַהסַֹהר  ִאיש, כְּ ר ֲאסּוִרים, בְּבֵּ ַריִם, ֲאשֶׁ ְָּ לְֶׁך ִמ מֶׁ ר לְּ ה, ֲאשֶׁ ה וְָּהאֹפֶׁ קֶׁ יהֶׁם  ו  .ַהַמשְּ ַויָבֹא ֲאלֵּ

א אָֹתם, וְִּהנָם זֲֹעִפים ר; ַויַרְּ ף, ַבבֹקֶׁ ת ז  .יֹוסֵּ ַאל אֶׁ ַמר בֵּית ֲאדֹנָיו-ַויִשְּ ִמשְּ ר ִאתֹו בְּ עֹה, ֲאשֶׁ י ַפרְּ ִריסֵּ נֵּיכֶׁם   לֵּאמֹר:--סְּ ַמדּוַע פְּ

ָליו ח  .ָרִעים, ַהיֹום רּו אֵּ ין אֹתֹו--ַויֹאמְּ ר אֵּ נּו, ּופֹתֵּ רֹנִים ;ֲחלֹום ָחַלמְּ ף, ֲהלֹוא לֵּאֹלִהים ִפתְּ ם יֹוסֵּ ר ֲאלֵּהֶׁ רּו--ַויֹאמֶׁ  ט  .ִלי ,נָא-ַספְּ

ר ַשר ת-ַויְַּספֵּ ִקים אֶׁ ר לֹו-ַהַמשְּ ף; ַויֹאמֶׁ יֹוסֵּ ָפנָי-ַבֲחלֹוִמי, וְִּהנֵּה--ֲחֹלמֹו, לְּ ן לְּ ָתה  י  .גֶׁפֶׁ ֹלָשה ָשִריגִם; וְִּהוא כְּפַֹרַחת ָעלְּ ן, שְּ ּוַבגֶׁפֶׁ

יָה ֲענִָבים כְֹּלתֶׁ ִשילּו ַאשְּ ַקח  יא  .נִָצּה, ִהבְּ יִָדי; ָואֶׁ עֹה, בְּ תוְּכֹוס ַפרְּ ל-אֶׁ ַחט אָֹתם אֶׁ שְּ ת-ָהֲענִָבים, ָואֶׁ ן אֶׁ תֵּ עֹה, ָואֶׁ ַהכֹוס, -כֹוס ַפרְּ

עֹה-ַעל רֹנֹו: יב  .ַכף ַפרְּ ף, זֶׁה ִפתְּ ר לֹו יֹוסֵּ ת, ַהָשִרגִים  ַויֹאמֶׁ ֹלשֶׁ ת יִָמים, הֵּם--שְּ ֹלשֶׁ עֹה  יג  .שְּ ת יִָמים, יִָשא ַפרְּ ֹלשֶׁ בְּעֹוד שְּ

ת ָך-אֶׁ יָדֹו-ַכנֶָׁך; וְּנַָתָת כֹוס-, ַעלַוֲהִשיבְָּך ,רֹאשֶׁ עֹה, בְּ הּו ,ַפרְּ קֵּ ר ָהיִיָת ַמשְּ ָפט ָהִראשֹון, ֲאשֶׁ ָך, -ִכי ִאם יד  .ַכִמשְּ ַתנִי ִאתְּ זְַּכרְּ

ר יִיַטב ָלְך ל-וְָּעִשיתָ  ,ַכֲאשֶׁ ַתנִי, אֶׁ ד; וְִּהזְַּכרְּ עֹה-נָא ִעָמִדי, ָחסֶׁ אַתנִי, ִמן ,ַפרְּ ֵָּ ץ -ִכי טו  .ַהזֶׁה ַהַביִת-וְּהֹו רֶׁ אֶׁ ִתי, מֵּ גֻנֹב ֻגנַבְּ

ִרים; וְּגַם אּוָמה, ִכי-פֹה ֹלא-ָהִעבְּ א ַשר טז  .ָשמּו אִֹתי ַבבֹור-ָעִשיִתי מְּ ר-ַויַרְּ ל ,ָהאִֹפים, ִכי טֹוב ָפָתר; ַויֹאמֶׁ ף, ַאף-אֶׁ ֲאנִי -יֹוסֵּ

י חִֹרי ַעל ֹלָשה ַסלֵּ עֹה יז  .ירֹאשִ -ַבֲחלֹוִמי, וְִּהנֵּה שְּ יֹון, ִמכֹל ַמֲאַכל ַפרְּ לְּ ה; וְָּהעֹוף, אֹכֵּל אָֹתם ִמן--ּוַבַסל ָהעֶׁ ה אֹפֶׁ --ַהַסל-ַמֲעשֵּ

ַעל רֹאִשי רֹנֹו: יח  .מֵּ ר, זֶׁה ִפתְּ ף ַויֹאמֶׁ ת, ַהַסִלים  ַויַַען יֹוסֵּ ֹלשֶׁ ת יִָמים, הֵּם--שְּ ֹלשֶׁ ֹ  יט  .שְּ ע ת יִָמים, יִָשא ַפרְּ ֹלשֶׁ תבְּעֹוד שְּ -ה אֶׁ

ָך, ַעל יָך, וְָּתָלה אֹותְּ ָעלֶׁ ָך מֵּ ת-רֹאשְּ ץ; וְָּאַכל ָהעֹוף אֶׁ ָך-עֵּ ָשרְּ ָעלֶׁיָך ,בְּ ת כ  .מֵּ ת אֶׁ דֶׁ ִליִשי, יֹום ֻהלֶׁ עֹה-ַויְִּהי ַביֹום ַהשְּ ַויַַעש  ,ַפרְּ

ָכל ה, לְּ תֶׁ ת-ִמשְּ ת-ֲעָבָדיו; ַויִָשא אֶׁ ִקים, וְּאֶׁ ת כא  .בְּתֹוְך ֲעָבָדיו--יםרֹאש ַשר ָהאֹפִ -רֹאש ַשר ַהַמשְּ ב אֶׁ ִקים, ַעל-ַויָשֶׁ -ַשר ַהַמשְּ

ן ַהכֹוס, ַעל הּו; ַויִתֵּ קֵּ עֹה-ַמשְּ ת ַשר ָהאִֹפים, ָתָלה: כב  .ַכף ַפרְּ ף  וְּאֵּ ם, יֹוסֵּ ר ָפַתר ָלהֶׁ ת-זַָכר ַשר-וְֹּלא כג  .ַכֲאשֶׁ ִקים אֶׁ -ַהַמשְּ

הּו. ָכחֵּ ף, ַויִשְּ  {}פ  יֹוסֵּ

 

 ת פרק מאבראשי

ד ַעל א ִהנֵּה עֹמֵּ עֹה חֹלֵּם, וְּ נַָתיִם יִָמים; ּוַפרְּ ץ שְּ ִריאֹת -וְִּהנֵּה ִמן ב  .ַהיְּאֹר-ַויְִּהי, ִמקֵּ ה, ּובְּ אֶׁ ַבע ָפרֹות, יְּפֹות ַמרְּ ַהיְּאֹר, עֹֹלת שֶׁ

ינָה, ָבָאחּו עֶׁ ן ִמן ג  .ָבָשר; ַוִתרְּ יהֶׁ רֹות, עֹלֹות ַאֲחרֵּ ַבע ָפרֹות ֲאחֵּ ֶָׁל -וְִּהנֵּה שֶׁ נָה אֵּ ה, וְַּדקֹות ָבָשר; ַוַתֲעמֹדְּ אֶׁ ַהיְּאֹר, ָרעֹות ַמרְּ

ַפת ַהיְּאֹר-ַהָפרֹות, ַעל ה וְַּדקֹת ַהָבָשר ד  .שְּ אֶׁ נָה ַהָפרֹות, ָרעֹות ַהַמרְּ אֶׁ  ,ַותֹאַכלְּ ַבע ַהָפרֹות, יְּפֹת ַהַמרְּ ת שֶׁ ִריאֹת; ַויִיַקץאֵּ  ,ה וְַּהבְּ

עֹה ָחד ה  .ַפרְּ ָקנֶׁה אֶׁ ַבע ִשֳבִלים, עֹלֹות בְּ נִית; וְִּהנֵּה שֶׁ ִריאֹות וְּטֹבֹות--ַויִיָשן, ַויֲַחֹלם שֵּ דּופֹת  ו  .בְּ ַבע ִשֳבִלים, ַדקֹות ּושְּ וְִּהנֵּה שֶׁ

ן--ָקִדים יהֶׁ חֹות, ַאֲחרֵּ נָה, ַהִשֳבלִ  ז  .ָֹמְּ ַלעְּ עֹה, וְִּהנֵּה ַוִתבְּ לֵּאֹות; ַויִיַקץ ַפרְּ ִריאֹות וְַּהמְּ ַבע ַהִשֳבִלים, ַהבְּ ת שֶׁ ים ַהַדקֹות, אֵּ

ת ח  .ֲחלֹום ָרא אֶׁ ַלח ַויִקְּ ר, ַוִתָפעֶׁם רּוחֹו, ַויִשְּ ת-ָכל-ַויְִּהי ַבבֹקֶׁ ַריִם, וְּאֶׁ ְָּ י ִמ ֻטמֵּ ת-ָכל-ַחרְּ ם אֶׁ עֹה ָלהֶׁ ר ַפרְּ יָה; ַויְַּספֵּ ֹלמֹו, חֲ -ֲחָכמֶׁ

ין עֹה-וְּאֵּ ַפרְּ ר אֹוָתם לְּ ת ט  .פֹותֵּ ִקים, אֶׁ עֹה לֵּאמֹר:-ַויְַּדבֵּר ַשר ַהַמשְּ ת  ַפרְּ ף ַעל י  .ֲחָטַאי, ֲאנִי ַמזְִּכיר ַהיֹום-אֶׁ ַָ עֹה, ָק -ַפרְּ

ית ַשר ַהַטָבִחים ַמר, בֵּ ִמשְּ ן אִֹתי בְּ ת ַשר ָהאִֹפים--ֲעָבָדיו; ַויִתֵּ ָחד, ֲאנִי ָוהּוא:ַונַ  יא  .אִֹתי, וְּאֵּ ַליְָּלה אֶׁ ָמה ֲחלֹום בְּ ִאיש   ַחלְּ

נּו רֹון ֲחֹלמֹו, ָחָלמְּ ִפתְּ ד לְַּשר ַהַטָבִחים יב  .כְּ בֶׁ ִרי, עֶׁ ָתר-ַונְַּספֶׁר ,וְָּשם ִאָתנּו נַַער ִעבְּ ת-לֹו, ַויִפְּ ינּו:-ָלנּו אֶׁ  ,ִאיש ַכֲחֹלמֹו  ֲחֹלמֹתֵּ

ר ָפתַ  יג  .ָפָתר ן ָהיָה:-רַויְִּהי ַכֲאשֶׁ ִשיב ַעל  ָלנּו, כֵּ ת יד  .ַכנִי, וְּאֹתֹו ָתָלה-אִֹתי הֵּ ָרא אֶׁ עֹה ַויִקְּ ַלח ַפרְּ הּו ִמן-ַויִשְּ ָֻ ף, ַויְִּרי -יֹוסֵּ

ל ֹלָתיו, ַויָבֹא אֶׁ עֹה-ַהבֹור; ַויְּגַַלח ַויְַּחלֵּף ִשמְּ ל טו  .ַפרְּ עֹה, אֶׁ ר ַפרְּ ִתי, ּופֹתֵּ -ַויֹאמֶׁ ף, ֲחלֹום ָחַלמְּ ִתי יֹוסֵּ ין אֹתֹו; ַוֲאנִי, ָשַמעְּ ר אֵּ

ַמע ֲחלֹום יָך לֵּאמֹר, ִתשְּ תֹר אֹתֹו ,ָעלֶׁ ת טז  .ִלפְּ ף אֶׁ ָעָדי:-ַויַַען יֹוסֵּ עֹה לֵּאמֹר, ִבלְּ ת  ַפרְּ עֹה-ֱאֹלִהים, יֲַענֶׁה אֶׁ לֹום ַפרְּ ַויְַּדבֵּר  יז  .שְּ

ל עֹה, אֶׁ ף:-ַפרְּ ד ַעל  יֹוסֵּ ַפת הַ -ַבֲחֹלִמי, ִהנְּנִי עֹמֵּ ִריאֹות ָבָשר, ִויפֹת תַֹאר; -וְִּהנֵּה ִמן יח  .יְּאֹרשְּ ַבע ָפרֹות, בְּ ַהיְּאֹר, עֹֹלת שֶׁ

ינָה, ָבָאחּו עֶׁ ַבע יט  .ַוִתרְּ אֹד, וְַּרקֹות ָבָשר:-וְִּהנֵּה שֶׁ ן, ַדלֹות וְָּרעֹות תַֹאר מְּ יהֶׁ רֹות, עֹלֹות ַאֲחרֵּ נָה -ֹלא  ָפרֹות ֲאחֵּ ָרִאיִתי ָכהֵּ

ָכל ַריִם, ָלרֹעַ אֶׁ -בְּ ְָּ ץ ִמ נָה, ַהָפרֹות, ָהַרקֹות, וְָּהָרעֹות כ  .רֶׁ ִריאֹת--ַותֹאַכלְּ ַבע ַהָפרֹות ָהִראשֹנֹות, ַהבְּ ת שֶׁ ל כא  .אֵּ -ַוָתבֹאנָה אֶׁ

נָה, וְֹּלא נֹוַדע ִכי בֶׁ ל-ִקרְּ ִחָלה; ָוִאיָקץ-ָבאּו אֶׁ ר ַבתְּ ן ַרע, ַכֲאשֶׁ יהֶׁ אֵּ נָה, ּוַמרְּ בֶׁ רֶׁ  כב  .ִקרְּ ַבע ִשֳבִלים, עֹֹלת ָואֵּ א, ַבֲחֹלִמי; וְִּהנֵּה שֶׁ

ָחד ָקנֶׁה אֶׁ לֵּאֹת וְּטֹבֹות--בְּ ֻדפֹות ָקִדים כג  .מְּ נֻמֹות ַדקֹות שְּ ְָּ ַבע ִשֳבִלים,  ם--וְִּהנֵּה שֶׁ יהֶׁ חֹות, ַאֲחרֵּ ןָ ַהִשֳבִלים  כד  .ָֹמְּ ַלעְּ ַוִתבְּ

 ֹ ַבע ַהִשֳבִלים ַהטֹבֹות; ָוא ת שֶׁ לַהַדקֹת, אֵּ ין ַמִגיד, ִלי-ַמר, אֶׁ ֻטִמים, וְּאֵּ ל כה  .ַהַחרְּ ף אֶׁ ר יֹוסֵּ ָחד -ַויֹאמֶׁ עֹה אֶׁ עֹה, ֲחלֹום ַפרְּ ַפרְּ



עֹה  הּוא: ַפרְּ ה, ִהִגיד לְּ ר ָהֱאֹלִהים עֹשֶׁ ת ֲאשֶׁ ַבע ָשנִי כו  .אֵּ ַבע ַהִשֳבִלים ַהטֹבֹת, שֶׁ נָה, וְּשֶׁ ַבע ָשנִים הֵּ ַבע ָפרֹת ַהטֹבֹת, שֶׁ ם שֶׁ

נָה: ָחד הּוא  הֵּ ן כז  .ֲחלֹום, אֶׁ יהֶׁ ַבע ַהָפרֹות ָהַרקֹות וְָּהָרעֹת ָהעֹֹלת ַאֲחרֵּ ֻדפֹות  ,וְּשֶׁ קֹות, שְּ ַבע ַהִשֳבִלים ָהרֵּ נָה, וְּשֶׁ ַבע ָשנִים הֵּ שֶׁ

נֵּי ָרָעב--ַהָקִדים ַבע שְּ יּו, שֶׁ ל כח  .יִהְּ ִתי אֶׁ ר ִדַברְּ עֹה:-הּוא ַהָדָבר, ֲאשֶׁ תאֲ   ַפרְּ ָאה אֶׁ רְּ ה, הֶׁ ר ָהֱאֹלִהים עֹשֶׁ עֹה-שֶׁ ִהנֵּה  כט  .ַפרְּ

ַבע ָשנִים, ָבאֹות ָכל--שֶׁ ָריִם-ָשָבע ָגדֹול, בְּ ְָּ ץ ִמ רֶׁ ַכח ָכל ל  .אֶׁ ן, וְּנִשְּ יהֶׁ נֵּי ָרָעב, ַאֲחרֵּ ַבע שְּ ָריִם; -וְָּקמּו שֶׁ ְָּ ץ ִמ רֶׁ ַהָשָבע, בְּאֶׁ

ת ץ-וְִּכָלה ָהָרָעב, אֶׁ י-וְֹּלא לא  .ָהָארֶׁ נֵּי ָהָרָעב ַההּוא ַאֲחרֵּ ץ, ִמפְּ ן:-יִָּוַדע ַהָשָבע ָבָארֶׁ אֹד-ִכי  כֵּ ד הּוא, מְּ וְַּעל ִהָשנֹות  לב  .ָכבֵּ

ל עֹה, ַפֲעָמיִם-ַהֲחלֹום אֶׁ ַמהֵּר ָהֱאֹלִהים ַלֲעשֹתֹו-ִכי--ַפרְּ ִעם ָהֱאֹלִהים, ּומְּ עֹה, אִ  לג  .נָכֹון ַהָדָבר מֵּ א ַפרְּ יש נָבֹון וְָּחָכם; וְַּעָתה יֵּרֶׁ

הּו, ַעל ָריִם-ִויִשיתֵּ ְָּ ץ ִמ רֶׁ ִקִדים ַעל לד  .אֶׁ ד פְּ קֵּ עֹה, וְּיַפְּ ה ַפרְּ ת-יֲַעשֶׁ ש אֶׁ ץ; וְִּחמֵּ נֵּי ַהָשָבע-ָהָארֶׁ ַבע שְּ ַריִם, בְּשֶׁ ְָּ ץ ִמ רֶׁ  לה  .אֶׁ

ת בְָּּו, אֶׁ בְּרּו ,אֹכֶׁל ַהָשנִים ַהטֹבֹות, ַהָבאֹת-ָכל-וְּיִקְּ ְָּ יִ לֶׁה; וְּ ָעִרים-ָבר ַתַחת יַד-ָהאֵּ עֹה, אֹכֶׁל בֶׁ וְָּהיָה ָהאֹכֶׁל  לו  .וְָּשָמרּו--ַפרְּ

נֵּי ָהָרָעב ַבע שְּ ץ, לְּשֶׁ ִפָקדֹון, ָלָארֶׁ ָריִם; וְֹּלא ,לְּ ְָּ ץ ִמ רֶׁ יֶׁיןָ בְּאֶׁ ר ִתהְּ ץ-ֲאשֶׁ ת ָהָארֶׁ עֹה,  לז  .ָבָרָעב ,ִתָכרֵּ ינֵּי ַפרְּ עֵּ ַויִיַטב ַהָדָבר, בְּ

ינֵּי, ָכל עֵּ ל לח  .ָבָדיועֲ -ּובְּ עֹה, אֶׁ ר ַפרְּ א ָכזֶׁה  ֲעָבָדיו:-ַויֹאמֶׁ ָָ ר רּוַח ֱאֹלִהים בֹו--ֲהנִמְּ ל לט  .ִאיש, ֲאשֶׁ עֹה אֶׁ ר ַפרְּ ף, -ַויֹאמֶׁ יֹוסֵּ

ת ָך אֶׁ י הֹוִדיַע ֱאֹלִהים אֹותְּ ין-ָכל-ַאֲחרֵּ יֶׁה ַעל מ  .נָבֹון וְָּחָכם, ָכמֹוָך-זֹאת, אֵּ יִתי, וְַּעל-ַאָתה ִתהְּ א, -ָך יִַשק ָכלִפי-בֵּ ַעִמי; ַרק ַהִכסֵּ

ךָ  גְַּדל ִממֶׁ ל מא  .אֶׁ עֹה, אֶׁ ר ַפרְּ ף:-ַויֹאמֶׁ ָך, ַעל ָכל  יֹוסֵּ ה נַָתִתי אֹתְּ אֵּ ָריִם-רְּ ְָּ ץ ִמ רֶׁ ת מב  .אֶׁ עֹה אֶׁ ַעל יָדֹו, -ַויַָסר ַפרְּ תֹו מֵּ ַטַבעְּ

ן אָֹתּה ַעל י-ַויִתֵּ בֵּש אֹתֹו ִבגְּדֵּ ף; ַויַלְּ ִבד ַהזָָהב ַעל-יַד יֹוסֵּ ם רְּ ש, ַויָשֶׁ ָּוארֹו-שֵּ ר מג  .ַָ נֶׁה ֲאשֶׁ ת ַהִמשְּ בֶׁ כֶׁ ִמרְּ כֵּב אֹתֹו, בְּ  ,לֹו-ַויַרְּ

ְך; וְּנָתֹון אֹתֹו, ַעל ָכל רֵּ ָפנָיו, ַאבְּ אּו לְּ רְּ ָריִם-ַויִקְּ ְָּ ץ ִמ רֶׁ ל מד  .אֶׁ עֹה אֶׁ ר ַפרְּ יָך, ֹלא-ַויֹאמֶׁ ָעדֶׁ עֹה; ּוִבלְּ ף, ֲאנִי ַפרְּ ים ִאיש יָרִ -יֹוסֵּ

ת ת-אֶׁ ָכל--ַרגְּלֹו-יָדֹו וְּאֶׁ ָריִם-בְּ ְָּ ץ ִמ רֶׁ ם מה  .אֶׁ עֹה שֵּ ָרא ַפרְּ נֵּחַ -ַויִקְּ נַת ַפעְּ פְּ ָָ ף,  ן ,יֹוסֵּ ת-ַויִתֶׁ נַת ַבת-לֹו אֶׁ ן אֹן, -ָאסְּ ַרע כֹהֵּ פֹוִטי פֶׁ

ִאָשה ף, ַעל ;לְּ א יֹוסֵּ ֵָּ ָריִם-ַויֵּ ְָּ ץ ִמ רֶׁ ן מו  .אֶׁ ף, בֶׁ ֹלִשים ָשנָה,-וְּיֹוסֵּ לְֶׁך שְּ עֹה מֶׁ נֵּי ַפרְּ דֹו, ִלפְּ ָעמְּ נֵּי -בְּ ף ִמִלפְּ א יֹוסֵּ ֵָּ ָריִם; ַויֵּ ְָּ ִמ

ָכל עֹה, ַויֲַעבֹר בְּ ָריִם-ַפרְּ ְָּ ץ ִמ רֶׁ נֵּי ַהָשָבע מז  .אֶׁ ַבע שְּ ץ, בְּשֶׁ ים--ַוַתַעש ָהָארֶׁ ִָ ָמ ת מח  .ִלקְּ בֹץ אֶׁ ַבע ָשנִים, -ָכל-ַויִקְּ אֹכֶׁל שֶׁ

ְָּרַ  ץ ִמ רֶׁ ר ָהיּו בְּאֶׁ ןֲאשֶׁ ָעִרים:-יִם, ַויִתֶׁ ה  אֹכֶׁל, בֶׁ דֵּ יָה, נַָתן בְּתֹוָכּה-אֹכֶׁל שְּ ִביבֹתֶׁ ר סְּ ף ָבר כְּחֹול ַהיָם,  מט  .ָהִעיר ֲאשֶׁ בֹר יֹוסֵּ ְָּ ַויִ

אֹד בֵּה מְּ פֹר, ִכי-ַעד ִכי--ַהרְּ ָפר-ָחַדל ִלסְּ ין ִמסְּ נַ  נ  .אֵּ ם ָתבֹוא שְּ רֶׁ נֵּי ָבנִים, בְּטֶׁ ף יַֻלד שְּ יֹוסֵּ ָדהּולְּ ר יָלְּ נַת, -ת ָהָרָעב, ֲאשֶׁ לֹו ָאסְּ

ן אֹון-ַבת ַרע כֹהֵּ ת נא  .פֹוִטי פֶׁ ף אֶׁ ָרא יֹוסֵּ ה:-ַויִקְּ נַשֶׁ ם ַהבְּכֹור, מְּ ת-ִכי  שֵּ ת ָכל-ָכל-נַַשנִי ֱאֹלִהים אֶׁ ית ָאִבי-ֲעָמִלי, וְּאֵּ  נב  .בֵּ

ָריִם: פְּ נִי, ָקָרא אֶׁ ם ַהשֵּ ת שֵּ ַרנִי ֱאֹל-ִכי  וְּאֵּ ץ ָענְּיִיִהפְּ רֶׁ ָריִם נג  .ִהים, בְּאֶׁ ְָּ ץ ִמ רֶׁ ר ָהיָה, בְּאֶׁ נֵּי ַהָשָבע, ֲאשֶׁ ַבע שְּ ינָה, שֶׁ לֶׁ  נד  .ַוִתכְּ

ָכל ף; ַויְִּהי ָרָעב בְּ ר, ָאַמר יֹוסֵּ נֵּי ָהָרָעב, ָלבֹוא, ַכֲאשֶׁ ַבע שְּ ינָה שֶׁ ִחלֶׁ ָכל-ַותְּ ַריִם ָהיָה ָלחֶׁם-ָהֲאָרָֹות, ּובְּ ְָּ ץ ִמ רֶׁ ַעב ַותִ  נה  .אֶׁ רְּ

ל-ָכל ַעק ָהָעם אֶׁ ְָּ ַריִם, ַויִ ְָּ ץ ִמ רֶׁ ָכל-אֶׁ עֹה לְּ ר ַפרְּ ם; ַויֹאמֶׁ עֹה ַלָלחֶׁ ל-ַפרְּ ַריִם לְּכּו אֶׁ ְָּ ף-ִמ ר ,יֹוסֵּ  נו  .יֹאַמר ָלכֶׁם ַתֲעשּו-ֲאשֶׁ

ת-ַעל ָכל ,וְָּהָרָעב ָהיָה ף אֶׁ ַתח יֹוסֵּ ץ; ַויִפְּ נֵּי ָהָארֶׁ בֹר -ָכל-פְּ ר ָבהֶׁם, ַויִשְּ ַריִם, ַויֱֶׁחזַק ָהָרָעבֲאשֶׁ ְָּ ִמ ָריִם ,לְּ ְָּ ץ ִמ רֶׁ -וְָּכל נז  .בְּאֶׁ

ל בֹר אֶׁ ַריְָּמה, ִלשְּ ְָּ ץ ָבאּו ִמ ף:-ָהָארֶׁ ָכל-ִכי  יֹוסֵּ ץ-ָחזַק ָהָרָעב, בְּ  .ָהָארֶׁ

 

 בראשית פרק מב

א יֲַעקֹב, ִכי יֶׁש א ָבנָיו, ָלָמה ִתתְּ -ַויַרְּ ר יֲַעקֹב לְּ ָריִם; ַויֹאמֶׁ ְָּ ִמ ר בְּ בֶׁ ר ב  .ָראּושֶׁ ִתי, ִכי יֶׁש--ַויֹאמֶׁ ָריִם; -ִהנֵּה ָשַמעְּ ְָּ ִמ ר בְּ בֶׁ שֶׁ

דּו רּו-רְּ יֶׁה וְֹּלא נָמּות-ָשָמה וְִּשבְּ י ג  .ָלנּו ִמָשם, וְּנִחְּ דּו ֲאחֵּ ָריִם-ַויֵּרְּ ְָּ בֹר ָבר, ִמִמ ף, ֲעָשָרה, ִלשְּ ת ד  .יֹוסֵּ ף, -וְּאֶׁ ִבנְּיִָמין ֲאִחי יֹוסֵּ

ֹ -ֹלא תָשַלח יֲַעק ָחיו:-ב אֶׁ ן  אֶׁ נּו ָאסֹון-ִכי ָאַמר, פֶׁ ָראֶׁ בֹר בְּתֹוְך ַהָבִאים: ה  .יִקְּ ל, ִלשְּ ָראֵּ נֵּי יִשְּ ץ -ִכי  ַויָבֹאּו בְּ רֶׁ ָהיָה ָהָרָעב, בְּאֶׁ

נַָען ף, הּוא ַהַשִליט ַעל ו  .כְּ ץ-וְּיֹוסֵּ ִביר--ָהָארֶׁ י י-לְָּכל ,הּוא ַהַמשְּ ץ; ַויָבֹאּו ֲאחֵּ ַתֲחוּוַעם ָהָארֶׁ ף, ַויִשְּ ָָה-ֹוסֵּ א  ז  .לֹו ַאַפיִם ָארְּ ַויַרְּ

ת ף אֶׁ ם-יֹוסֵּ ַאיִן ָבאתֶׁ ם מֵּ ר ֲאלֵּהֶׁ ם ַויְַּדבֵּר ִאָתם ָקשֹות, ַויֹאמֶׁ יהֶׁ נַכֵּר ֲאלֵּ ם; ַויִתְּ ָחיו, ַויִַכרֵּ ָבר ,אֶׁ נַַען ִלשְּ ץ כְּ רֶׁ אֶׁ רּו, מֵּ ל-ַויֹאמְּ  ח  .אֹכֶׁ

ת ף, אֶׁ ָחיו; וְּ -ַויַכֵּר יֹוסֵּ ם, ֹלא ִהִכֻרהּואֶׁ ף ט  .הֵּ ם--ַויִזְּכֹר יֹוסֵּ ר ָחַלם ָלהֶׁ ת ַהֲחֹלמֹות, ֲאשֶׁ אֹות  ;אֵּ ם, ִלרְּ ַרגְִּלים ַאתֶׁ ם מְּ ר ֲאלֵּהֶׁ ַויֹאמֶׁ

ת ם-אֶׁ ץ ָבאתֶׁ ַות ָהָארֶׁ רְּ ָבר י  .עֶׁ יָך ָבאּו, ִלשְּ ָליו, ֹלא ֲאדֹנִי; ַוֲעָבדֶׁ רּו אֵּ נֵּי ִאיש יא  .אֹכֶׁל-ַויֹאמְּ נּו, -ֻכָלנּו, בְּ נִים ֲאנַחְּ נּו; כֵּ ָחד נָחְּ אֶׁ

ַרגְִּלים-ֹלא יָך מְּ ם: יב  .ָהיּו ֲעָבדֶׁ ר, ֲאלֵּהֶׁ אֹות-ֹלא, ִכי  ַויֹאמֶׁ ם ִלרְּ ץ ָבאתֶׁ ַות ָהָארֶׁ רְּ יָך ַאִחים  יג  .עֶׁ נֵּים ָעָשר ֲעָבדֶׁ רּו, שְּ ַויֹאמְּ

נֵּי ִאיש נּו בְּ ָחד-ֲאנַחְּ נַָען; וְִּהנֵּה ַהָקטֹן אֶׁ --אֶׁ ץ כְּ רֶׁ ינֶׁנּו ,ָאִבינּו ַהיֹום-תבְּאֶׁ ָחד אֵּ ף: יד  .וְָּהאֶׁ ם, יֹוסֵּ ר ֲאלֵּהֶׁ ִתי   ַויֹאמֶׁ ר ִדַברְּ הּוא, ֲאשֶׁ

ם--ֲאלֵּכֶׁם לֵּאמֹר ַרגְִּלים ַאתֶׁ נּו: טו  .מְּ זֹאת, ִתָבחֵּ עֹה ִאם  בְּ י ַפרְּ אּו ִמזֶׁה, ִכי ִאם-חֵּ ְָּ נָה-תֵּ ם ִשלְּחּו ִמכֶׁ  טז  .בְּבֹוא ֲאִחיכֶׁם ַהָקטֹן הֵּ

ת ָחד, וְּיִַקח אֶׁ כֶׁם; וְִּאם-אֶׁ ת ִאתְּ יכֶׁם ַהֱאמֶׁ רֵּ רּו, וְּיִָבֲחנּו ִדבְּ ם הֵָּאסְּ ם--ֹלא-ֲאִחיכֶׁם, וְַּאתֶׁ ַרגְִּלים ַאתֶׁ עֹה, ִכי מְּ י ַפרְּ ַויֱֶׁאסֹף  יז  .חֵּ

ל ת יִָמים-אָֹתם אֶׁ ֹלשֶׁ ָמר, שְּ ִליִשי, זֹאת עֲ  יח  .ִמשְּ ף ַביֹום ַהשְּ ם יֹוסֵּ ר ֲאלֵּהֶׁ תַויֹאמֶׁ יּו; אֶׁ א-שּו ִוחְּ נִים -ִאם יט  .ָהֱאֹלִהים, ֲאנִי יָרֵּ כֵּ

ם יכֶׁם--ַאתֶׁ ר ַרֲעבֹון ָבתֵּ בֶׁ ם לְּכּו ָהִביאּו, שֶׁ כֶׁם; וְַּאתֶׁ ַמרְּ ית ִמשְּ ר בְּבֵּ ָחד, יֵָּאסֵּ ת כ  .ֲאִחיכֶׁם אֶׁ ַלי, -וְּאֶׁ ֲאִחיכֶׁם ַהָקטֹן ָתִביאּו אֵּ

יכֶׁם וְֹּלא ָתמּותּו; ַויַעֲ  רֵּ נּו ִדבְּ ל כא  .כֵּן-שּווְּיֵָּאמְּ רּו ִאיש אֶׁ נּו ַעל-ַויֹאמְּ ִמים ֲאנַחְּ ַרת נַפְּשֹו -ָאִחיו, ֲאָבל ֲאשֵּ ָָ ר ָרִאינּו  ָאִחינּו, ֲאשֶׁ



ינּו לֵּ ַחנְּנֹו אֵּ ִהתְּ נּו; ַעל ,בְּ ינּו, ַהָצָרה ַהזֹאת-וְֹּלא ָשָמעְּ לֵּ ן ָבָאה אֵּ יכֶׁם לֵּאמֹר  כב  .כֵּ ִתי ֲאלֵּ ן אָֹתם לֵּאמֹר, ֲהלֹוא ָאַמרְּ אּובֵּ ַויַַען רְּ

אּו ַביֶׁלֶׁד-ַאל טְּ חֶׁ ם; וְּגַם--תֶׁ תֶׁ ַמעְּ ָרש-וְֹּלא שְּ ף: כג  .ָדמֹו, ִהנֵּה נִדְּ ַע יֹוסֵּ עּו, ִכי שֹמֵּ ינָֹתם  וְּהֵּם ֹלא יָדְּ ִליץ, בֵּ ַויִסֹב  כד  .ִכי ַהמֵּ

ךְּ; ַויָ  ם, ַויֵּבְּ יהֶׁ ֲעלֵּ ת ,ָשב ֲאלֵּהֶׁםמֵּ ִאָתם אֶׁ ם, ַויִַקח מֵּ ם-ַויְַּדבֵּר ֲאלֵּהֶׁ ינֵּיהֶׁ עֵּ עֹון, ַויֱֶׁאסֹר אֹתֹו לְּ ת כה  .ִשמְּ ף, ַויְַּמלְּאּו אֶׁ ו יֹוסֵּ ַָ -ַויְּ

ל ם ִאיש אֶׁ יהֶׁ פֵּ ָהִשיב ַכסְּ ם ָבר, ּולְּ יהֶׁ לֵּ ן-כְּ ם, כֵּ ְך; ַויַַעש ָלהֶׁ ָדה ַלָדרֶׁ ֵָּ ם  ת ָלהֶׁ תַויִ  כו  .ַשקֹו, וְָּלתֵּ אּו אֶׁ ָרם, ַעל-שְּ יהֶׁם; -ִשבְּ ֲחמֹרֵּ

ת כז  .ַויֵּלְּכּו, ִמָשם ָחד אֶׁ ַתח ָהאֶׁ פֹוא ַלֲחמֹרֹו-ַויִפְּ ת ִמסְּ ת--ַשקֹו, ָלתֵּ א, אֶׁ פֹו, וְִּהנֵּה-ַבָמלֹון; ַויַרְּ תֹו-ַכסְּ ַתחְּ ִפי ַאמְּ  כח  .הּוא, בְּ

ל ר אֶׁ ִפי, וְּגַם ִהנֵּה בְּ -ַויֹאמֶׁ ָחיו הּוַשב ַכסְּ לאֶׁ דּו ִאיש אֶׁ רְּ א ִלָבם, ַויֶׁחֶׁ ֵָּ ִתי; ַויֵּ ַתחְּ זֹאת ָעָשה ֱאֹלִהים, -ַמה ,ָאִחיו לֵּאמֹר-ַאמְּ

ל כט  .ָלנּו ת ָכל-ַויָבֹאּו אֶׁ נַָען; ַויִַגידּו לֹו, אֵּ ה כְּ ָָ ץ, ִאָתנּו ל  .ַהקֹרֹת אָֹתם לֵּאמֹר-יֲַעקֹב ֲאִביהֶׁם, ַארְּ --ִדבֶׁר ָהִאיש ֲאדֹנֵּי ָהָארֶׁ

ת ַרגְִּלים אֶׁ ן אָֹתנּו, ִכמְּ ץ-ָקשֹות; ַויִתֵּ נּו: לא  .ָהָארֶׁ נִים ֲאנָחְּ ָליו, כֵּ ר אֵּ ַרגְִּלים  ַונֹאמֶׁ נֵּים לב  .ֹלא ָהיִינּו, מְּ נּו ַאִחים, -שְּ ָעָשר ֲאנַחְּ

ת ינֶׁנּו, וְַּהָקטֹן ַהיֹום אֶׁ ָחד אֵּ נֵּי ָאִבינּו; ָהאֶׁ נַָען-בְּ ץ כְּ רֶׁ ֹ  לג  .ָאִבינּו בְּאֶׁ ַדעַוי זֹאת אֵּ ץ, בְּ ינּו, ָהִאיש ֲאדֹנֵּי ָהָארֶׁ לֵּ ר אֵּ נִים  ,אמֶׁ ִכי כֵּ

ם: ת  ַאתֶׁ ָחד ַהנִיחּו ִאִתי, וְּאֶׁ חּו ָולֵּכּו-ֲאִחיכֶׁם ָהאֶׁ יכֶׁם קְּ ת לד  .ַרֲעבֹון ָבתֵּ ַרגְִּלים -וְָּהִביאּו אֶׁ ָעה ִכי ֹלא מְּ דְּ ַלי, וְּאֵּ ֲאִחיכֶׁם ַהָקטֹן, אֵּ

ם נִים ַאתֶׁ ם, ִכי כֵּ תַאתֶׁ ם-; אֶׁ ן ָלכֶׁ תֵּ ת ,ֲאִחיכֶׁם אֶׁ ָחרּו-וְּאֶׁ ץ ִתסְּ ם, וְִּהנֵּה לה  .ָהָארֶׁ יהֶׁ ִריִקים ַשקֵּ ם מְּ רֹור-ַויְִּהי, הֵּ ְָּ פֹו, -ִאיש  ַכסְּ

ת אּו אֶׁ פֵּיהֶׁם-בְַּשקֹו; ַויִרְּ רֹרֹות ַכסְּ ָמה ַוֲאִביהֶׁם ,ְָּ ם, אִֹתי שִ  לו  .ַויִיָראּו--הֵּ ם יֲַעקֹב ֲאִביהֶׁ ר ֲאלֵּהֶׁ םַויֹאמֶׁ ינֶׁנּו,   :ַכלְּתֶׁ ף אֵּ יֹוסֵּ

ת ינֶׁנּו, וְּאֶׁ עֹון אֵּ ל לז  .ָעַלי ָהיּו ֻכָלנָה ,ִבנְּיִָמן ִתָקחּו-וְִּשמְּ ן, אֶׁ אּובֵּ ר רְּ ת-ַויֹאמֶׁ נֵּי ָבנַי ָתִמית, ִאם-ָאִביו לֵּאמֹר, אֶׁ נּו -שְּ ֹלא ֲאִביאֶׁ

נָה אֹתֹו ַעל יָך; תְּ לֶׁ יָך-אֵּ לֶׁ נּו אֵּ ר, ֹלא לח  .יִָדי, ַוֲאנִי ֲאִשיבֶׁ נִי ִעָמכֶׁם:-ַויֹאמֶׁ ד בְּ ָרָאהּו ָאסֹון -ִכי  יֵּרֵּ ָאר, ּוקְּ ַבדֹו נִשְּ ת וְּהּוא לְּ ָאִחיו מֵּ

לְּכּו ר תֵּ ְך ֲאשֶׁ רֶׁ ת ,ָבּה-ַבדֶׁ ם אֶׁ תֶׁ אֹוָלה-וְּהֹוַרדְּ יָגֹון, שְּ יָבִתי בְּ  .שֵּ

 

 בראשית פרק מג

ץ א ד ָבָארֶׁ ר כִ  ב  .וְָּהָרָעב, ָכבֵּ תַויְִּהי, ַכֲאשֶׁ ֱאכֹל אֶׁ רּו-לּו לֶׁ ם, ֻשבּו ִשבְּ ם ֲאִביהֶׁ יהֶׁ ר ֲאלֵּ ָריִם; ַויֹאמֶׁ ְָּ ִביאּו, ִמִמ ר הֵּ ר, ֲאשֶׁ בֶׁ -ַהשֶׁ

ַעט ל-ָלנּו מְּ ָליו יְּהּוָדה, לֵּאמֹר: ג  .אֹכֶׁ ר אֵּ ִעד ָבנּו ָהִאיש לֵּאמֹר ֹלא  ַויֹאמֶׁ ד הֵּ כֶׁם-ָהעֵּ ִתי ֲאִחיכֶׁם ִאתְּ אּו ָפנַי, ִבלְּ ָך יֶׁשְּ -ִאם ד  .ִתרְּ

ת ַח אֶׁ ַשלֵּ ָרה לְָּך אֹכֶׁל--ָאִחינּו, ִאָתנּו-מְּ בְּ ָדה, וְּנִשְּ ד:-וְִּאם ה  .נֵּרְּ ַח, ֹלא נֵּרֵּ ַשלֵּ ינְָּך מְּ ינּו, ֹלא-ִכי  אֵּ לֵּ אּו ָפנַי, -ָהִאיש ָאַמר אֵּ ִתרְּ

כֶׁם ִתי, ֲאִחיכֶׁם ִאתְּ ם, ִלי ו  .ִבלְּ עֹתֶׁ ל, ָלָמה ֲהרֵּ ָראֵּ ר, יִשְּ ַהִגיד ָלִאיש, ַהעֹוד ָלכֶׁם ָאח--ַויֹאמֶׁ רּו ָשאֹול ָשַאל ז  .לְּ ָהִאיש ָלנּו -ַויֹאמְּ

נּו לֵּאמֹר, ַהעֹוד ֲאִביכֶׁם ַחי ֲהיֵּש ָלכֶׁם ָאח, ַונַגֶׁד תֵּ לֶׁה; ֲהיָדֹוַע נֵַּדע-לֹו, ַעל-ּולְּמֹוַלדְּ ָבִרים ָהאֵּ תכִ --ִפי ַהדְּ -י יֹאַמר, הֹוִרידּו אֶׁ

ל ח  .ֲאִחיכֶׁם ר יְּהּוָדה אֶׁ ָחה ַהנַַער ִאִתי-ַויֹאמֶׁ ל ָאִביו, ִשלְּ ָראֵּ יֶׁה וְֹּלא נָמּות, ַגם--יִשְּ ָכה; וְּנִחְּ נּו גַם-וְּנָקּוָמה וְּנֵּלֵּ -ַאָתה ַגם-ֲאנַחְּ

נּו נּו ט  .ַטפֵּ בֶׁ רְּ עֶׁ נּו:--ָאנִֹכי, אֶׁ שֶׁ ַבקְּ ָפנֶׁיָך, וְָּחָטאִתי לְָּך ָכלֹלא הֲ -ִאם  ִמיִָדי, תְּ יָך וְִּהַצגְִּתיו לְּ לֶׁ ִכי, לּולֵּא  י  .ַהיִָמים-ִביאִֹתיו אֵּ

נּו ָמהְּ ַמהְּ נּו, זֶׁה ַפֲעָמיִם-ִכי--ִהתְּ ם, ִאם יא  .ַעָתה ַשבְּ ל ֲאִביהֶׁ ָראֵּ ם יִשְּ ר ֲאלֵּהֶׁ פֹוא זֹאת ֲעשּו-ַויֹאמֶׁ ן אֵּ ץ --כֵּ ַרת ָהָארֶׁ חּו ִמזִמְּ קְּ

יכֶׁם,  לֵּ ִדים  וְּהֹוִרידּו ָלִאיש ִמנְָּחה:ִבכְּ קֵּ נִים ּושְּ ַבש, נְּכֹאת ָוֹלט, ָבטְּ ַעט דְּ ִרי, ּומְּ ֳָ ַעט  ת יב  .מְּ כֶׁם; וְּאֶׁ יֶׁדְּ חּו בְּ נֶׁה, קְּ ף ִמשְּ סֶׁ -וְּכֶׁ

כֶׁם יֶׁדְּ יכֶׁם, ָתִשיבּו בְּ חֹתֵּ תְּ ִפי ַאמְּ ף ַהמּוָשב בְּ סֶׁ גֶׁה, הּוא--ַהכֶׁ ת יג  .אּוַלי ִמשְּ לֲאִחיכֶׁם, ָקחּו-וְּאֶׁ ל  יד  .ָהִאיש-; וְּקּומּו, שּובּו אֶׁ וְּאֵּ

נֵּי ָהִאיש ן ָלכֶׁם ַרֲחִמים ִלפְּ ת ,ַשַדי, יִתֵּ ת-וְִּשַלח ָלכֶׁם אֶׁ ר, וְּאֶׁ ִתי ,ִבנְּיִָמין; ַוֲאנִי-ֲאִחיכֶׁם ַאחֵּ ִתי ָשָכלְּ ר ָשכֹלְּ חּו  טו  .ַכֲאשֶׁ ַויִקְּ

ת נֶׁה ,ַהִמנְָּחה ַהזֹאת-ָהֲאנִָשים אֶׁ תכֶׁ -ּוִמשְּ יָָדם וְּאֶׁ חּו בְּ ף ָלקְּ ף-סֶׁ נֵּי יֹוסֵּ דּו ִלפְּ ַריִם, ַויַַעמְּ ְָּ דּו ִמ ף  טז  .ִבנְּיִָמן; ַויָֻקמּו ַויֵּרְּ א יֹוסֵּ ַויַרְּ

ת ר ַעל-ִאָתם, אֶׁ ר ַלֲאשֶׁ ת-ִבנְּיִָמין, ַויֹאמֶׁ יתֹו, ָהבֵּא אֶׁ ן-בֵּ ַבח וְָּהכֵּ בַֹח טֶׁ ָהֲאנִָשים ִכי ִאִתי יֹאכְּלּו  ,ָהֲאנִָשים ַהָביְָּתה; ּוטְּ

ת יז  .ַבָצֳהָריִם א ָהִאיש אֶׁ ף; ַויָבֵּ ר ָאַמר יֹוסֵּ ף-ַויַַעש ָהִאיש, ַכֲאשֶׁ יָתה יֹוסֵּ אּו בֵּית  יח  .ָהֲאנִָשים, בֵּ אּו ָהֲאנִָשים, ִכי הּובְּ ַויִירְּ

ף רּו ַעל ,יֹוסֵּ ִחָלה-ַויֹאמְּ ינּו ַבתְּ חֹתֵּ תְּ ף ַהָשב בְַּאמְּ סֶׁ ַבר ַהכֶׁ נּו מּוָבִאיםאֲ  ,דְּ ינּו--נַחְּ ל ָעלֵּ נַפֵּ ִהתְּ ינּו ּולְּ גֹלֵּל ָעלֵּ ִהתְּ וְָּלַקַחת אָֹתנּו  ,לְּ

ת ינּו-ַלֲעָבִדים וְּאֶׁ ל יט  .ֲחמֹרֵּ ר, ַעל-ַויִגְּשּו, אֶׁ ַתח ַהָביִת-ָהִאיש, ֲאשֶׁ ָליו, פֶׁ ף; ַויְַּדבְּרּו אֵּ ית יֹוסֵּ רּו, ִבי ֲאדֹנִי; יָרֹד  כ  .בֵּ ַויֹאמְּ

נּו בַ  ָבריַָרדְּ ִחָלה, ִלשְּ ל-ַויְִּהי ִכי כא  .אֹכֶׁל-תְּ ת-ָבאנּו אֶׁ ָחה אֶׁ תְּ ף-ַהָמלֹון, ַונִפְּ סֶׁ ינּו, וְִּהנֵּה כֶׁ חֹתֵּ תְּ תֹו-ַאמְּ ַתחְּ ִפי ַאמְּ נּו  ,ִאיש בְּ פֵּ ַכסְּ

נּו יָדֵּ ב אֹתֹו, בְּ ָקלֹו; ַונָשֶׁ ִמשְּ ָבר כב  .בְּ נּו, ִלשְּ יָדֵּ נּו בְּ ר הֹוַרדְּ ף ַאחֵּ סֶׁ נּו, ִמיאֹכֶׁ -וְּכֶׁ ינּו-ל; ֹלא יַָדעְּ חֹתֵּ תְּ נּו בְַּאמְּ פֵּ ר  כג  .ָשם ַכסְּ ַויֹאמֶׁ

יכֶׁם-ָשלֹום ָלכֶׁם ַאל חֹתֵּ תְּ מֹון בְַּאמְּ י ֲאִביכֶׁם נַָתן ָלכֶׁם ַמטְּ יכֶׁם וֵּאֹלהֵּ ת--ִתיָראּו, ֱאֹלהֵּ ם, אֶׁ א ֲאלֵּהֶׁ ֵָּ ָלי; ַויֹו כֶׁם, ָבא אֵּ פְּ -ַכסְּ

עֹון ת כד  .ִשמְּ א ָהִאיש אֶׁ ן-ַויָבֵּ ף; ַויִתֶׁ יָתה יֹוסֵּ יהֶׁם-ָהֲאנִָשים, בֵּ פֹוא ַלֲחמֹרֵּ ן ִמסְּ ם, ַויִתֵּ יהֶׁ ֲחָּו ַרגְּלֵּ ת כה  .ַמיִם ַויִרְּ -ַויִָכינּו, אֶׁ

ף, ַבָצֳהָריִם:-ַהִמנְָּחה, ַעד עּו, ִכי  בֹוא יֹוסֵּ ם-ִכי ָשמְּ ף ַהַביְָּתה, ַויִָביּאּו כו  .ָשם יֹאכְּלּו ָלחֶׁ ת ַויָבֹא יֹוסֵּ ר-לֹו אֶׁ יָָדם -ַהִמנְָּחה ֲאשֶׁ בְּ

ַתֲחוּו ה-ַהָביְָּתה; ַויִשְּ ָָ ם כז  .לֹו, ָארְּ תֶׁ ר ֲאַמרְּ ן, ֲאשֶׁ ר ֲהָשלֹום ֲאִביכֶׁם ַהזָקֵּ ם, לְָּשלֹום, ַויֹאמֶׁ ַאל ָלהֶׁ נּו, ָחי--ַויִשְּ  כח  .ַהעֹודֶׁ

ָך לְָּאִבינּו דְּ ַעבְּ רּו, ָשלֹום לְּ נּו ָחי; ַויִ --ַויֹאמְּ ַתֲחוּועֹודֶׁ דּו, וישתחו )ַויִשְּ ת כט  .(קְּ א אֶׁ ינָיו, ַויַרְּ ִאמֹו, -ִבנְּיִָמין ָאִחיו בֶׁן-ַויִָשא עֵּ

ָלי ם אֵּ תֶׁ ר ֲאַמרְּ ר ֲהזֶׁה ֲאִחיכֶׁם ַהָקטֹן, ֲאשֶׁ נִי ;ַויֹאמֶׁ נְָּך בְּ ף, ִכי ל  .ַויֹאַמר, ֱאֹלִהים יָחְּ ר יֹוסֵּ ל-ַויְַּמהֵּ רּו ַרֲחָמיו אֶׁ מְּ ש, ָאחִ -נִכְּ יו, ַויְַּבקֵּ



ךְּ ָשָמה ָרה, ַויֵּבְּ כֹות; ַויָבֹא ַהַחדְּ ַאַפק לא  .ִלבְּ א; ַויִתְּ ֵָּ ַחץ ָפנָיו, ַויֵּ ם--ַויִרְּ ר, ִשימּו ָלחֶׁ ַבָדם;  לב  .ַויֹאמֶׁ ם לְּ ַבדֹו, וְָּלהֶׁ ַויִָשימּו לֹו לְּ

ַבָדם ִלים ִאתֹו, לְּ ִרים ָהאֹכְּ ְָּ ת--וְַּלִמ ֱאכֹל אֶׁ ִרים לֶׁ ְָּ ם, ִכי-ִכי ֹלא יּוכְּלּון ַהִמ חֶׁ ִרים לֶׁ ָריִם-ָהִעבְּ ְָּ ִמ ָבה ִהוא לְּ בּו  לג  .תֹועֵּ ַויֵּשְּ

ָפנָיו ִעָרתֹו;--לְּ ְָּ כָֹרתֹו, וְַּהָצִעיר ִכ ל ַהבְּכֹר ִכבְּ הּו ָהֲאנִָשים, ִאיש אֶׁ מְּ הּו-ַויִתְּ עֵּ ב  לד  .רֵּ רֶׁ ם, ַותֵּ ת ָפנָיו, ֲאלֵּהֶׁ אֵּ אֹת מֵּ ַויִָשא ַמשְּ

כְּרּו, ִעמֹו תּו ַויִשְּ ש יָדֹות; ַויִשְּ אֹת ֻכָלם, ָחמֵּ ַאת ִבנְּיִָמן ִמַמשְּ  .ַמשְּ

 

 בראשית פרק מד

ת א ו אֶׁ ַָ ר ַעל-ַויְּ ת-ֲאשֶׁ יתֹו, לֵּאמֹר, ַמלֵּא אֶׁ ף-בֵּ סֶׁ ת; וְִּשים כֶׁ אֵּ ר יּוכְּלּון שְּ חֹת ָהֲאנִָשים אֹכֶׁל, ַכֲאשֶׁ תְּ תֹו-ַאמְּ ַתחְּ ִפי ַאמְּ  ב  .ִאיש, בְּ

ת רֹו; ַויַ -וְּאֶׁ ף ִשבְּ סֶׁ ת, כֶׁ ַתַחת ַהָקטֹן, וְּאֵּ ִפי ַאמְּ ף, ָתִשים בְּ סֶׁ ר ִדבֵּרגְִּביִעי גְִּביַע ַהכֶׁ ף ֲאשֶׁ ַבר יֹוסֵּ ר, אֹור;  ג  .ַעש, ִכדְּ ַהבֹקֶׁ

ם יהֶׁ ָמה ַוֲחמֹרֵּ ת ד  .וְָּהֲאנִָשים ֻשלְּחּו, הֵּ אּו אֶׁ ְָּ ם יָ ר ַעל-הֵּ ף ָאַמר ַלֲאשֶׁ ִחיקּו, וְּיֹוסֵּ י -ָהִעיר, ֹלא ִהרְּ דֹף ַאֲחרֵּ יתֹו, קּום רְּ בֵּ

ם, ָלמָ  ָת ֲאלֵּהֶׁ ם ָרָעה ַתַחת טֹוָבהָהֲאנִָשים; וְִּהַשגְָּתם וְָּאַמרְּ תֶׁ ש בֹו;  ה  .ה ִשַלמְּ ש יְּנַחֵּ ה ֲאדֹנִי בֹו, וְּהּוא, נַחֵּ תֶׁ ר יִשְּ ֲהלֹוא זֶׁה, ֲאשֶׁ

ם ר ֲעִשיתֶׁ ם, ֲאשֶׁ עֹתֶׁ ת ו  .ֲהרֵּ ם, אֶׁ ה-ַויִַשגֵּם; ַויְַּדבֵּר ֲאלֵּהֶׁ לֶׁ ָבִרים ָהאֵּ ָליו ז  .ַהדְּ רּו אֵּ לֶׁה; ָלָמה יְַּדבֵּר ֲאדֹנִי, כַ --ַויֹאמְּ ָבִרים ָהאֵּ דְּ

ֲעשֹות, ַכָדָבר ַהזֶׁה יָך, מֵּ ינּו ח  .ָחִליָלה, ַלֲעָבדֶׁ חֹתֵּ תְּ ִפי ַאמְּ אנּו בְּ ָָ ר ָמ ף, ֲאשֶׁ סֶׁ ן כֶׁ יְך, נִגְּנֹב --הֵּ נַָען; וְּאֵּ ץ כְּ רֶׁ אֶׁ יָך, מֵּ לֶׁ ֱהִשיבֹנּו אֵּ

ף סֶׁ ית ֲאדֹנֶׁיָך, כֶׁ ֲעָבדֶׁ  ט  .אֹו זָָהב ,ִמבֵּ א ִאתֹו מֵּ ֵָּ ר יִָמ ת; וְּגַםֲאשֶׁ יֶׁה ַלאדֹנִי ַלֲעָבִדים-יָך, ָומֵּ נּו, נִהְּ ר, ַגם י  .ֲאנַחְּ ַעָתה -ַויֹאמֶׁ

ן יכֶׁם כֶׁ רֵּ ִדבְּ יֶׁה  הּוא:-כְּ ֵָּא ִאתֹו יִהְּ ר יִָמ יּו נְִּקיִם-ֲאשֶׁ ם ִתהְּ ד, וְַּאתֶׁ ת יא  .ִלי ָעבֶׁ תֹו-ַויְַּמֲהרּו, ַויֹוִרדּו ִאיש אֶׁ ַתחְּ ה; --ַאמְּ ָָ ָארְּ

חּו תְּ תֹוַויִפְּ ַתחְּ ַתַחת, ִבנְּיִָמן--ַויְַּחפֵּש יב  ., ִאיש ַאמְּ א, ַהגִָביַע, בְַּאמְּ ֵָּ ל, ּוַבָקטֹן ִכָלה; ַויִָמ חֵּ ֹלָתם;  יג  .ַבָגדֹול הֵּ עּו, ִשמְּ רְּ ַויִקְּ

ָחיו בֵּיָתה יֹוסֵּ  יד  .ֲחמֹרֹו, ַויָֻשבּו ָהִעיָרה-ַויֲַעמֹס ִאיש ַעל הַויָבֹא יְּהּוָדה וְּאֶׁ ָָ ָפנָיו, ָארְּ לּו לְּ נּו ָשם; ַויִפְּ ר  טו  .ף, וְּהּוא עֹודֶׁ ַויֹאמֶׁ

ף, ָמה ם יֹוסֵּ ם, ִכי-ָלהֶׁ תֶׁ ם; ֲהלֹוא יְַּדעְּ ר ֲעִשיתֶׁ ה ַהזֶׁה ֲאשֶׁ ר ָכמֹנִי-ַהַמֲעשֶׁ ש ִאיש ֲאשֶׁ ש יְּנַחֵּ ר יְּהּוָדה, ַמה טז  .נַחֵּ נֹאַמר -ַויֹאמֶׁ

ת-ּוַמה ,נְַּדבֵּר-ַלאדֹנִי, ַמה ָָא אֶׁ ַטָדק; ָהֱאֹלִהים, ָמ ְָּ יָךֲעו ֹ-נִ ר-ִהנֶׁנּו ֲעָבִדים ַלאדֹנִי, ַגם--ן ֲעָבדֶׁ נּו ַגם ֲאשֶׁ א ַהָגִביַע -ֲאנַחְּ ָָ נִמְּ

יָדֹו ר יז  .בְּ יֶׁה--ַויֹאמֶׁ יָדֹו, הּוא יִהְּ א ַהָגִביַע בְּ ָָ ר נִמְּ ֲעשֹות זֹאת; ָהִאיש ֲאשֶׁ ד, וְּאַ -ָחִליָלה ִלי, מֵּ לִלי ָעבֶׁ ם, ֲעלּו לְָּשלֹום אֶׁ -תֶׁ

ר ִבי ֲאדֹנִי יח  {}ס  ֲאִביכֶׁם. ָליו יְּהּוָדה, ַויֹאמֶׁ ָך ָדָבר בְָּאזְּנֵּי ֲאדֹנִי, וְַּאל-יְַּדבֶׁר ,ַויִַגש אֵּ דְּ ָך:-נָא ַעבְּ דֶׁ ַעבְּ ָך בְּ ִכי ָכמֹוָך,   יִַחר ַאפְּ

עֹה ַפרְּ ת יט  .כְּ ל כ  .ָאח-ָלכֶׁם ָאב, אֹו-ֲהיֵּש  ֲעָבָדיו לֵּאמֹר:-ֲאדֹנִי ָשַאל, אֶׁ ר, אֶׁ ד זְֻּקנִים ָקָטן; -ֲאדֹנִי, יֶׁש-ַונֹאמֶׁ יֶׁלֶׁ ן, וְּ ָלנּו ָאב זָקֵּ

בֹו ִאמֹו וְָּאִביו ֲאהֵּ ַבדֹו לְּ ר הּוא לְּ ת, ַויִָּותֵּ ל כא  .וְָּאִחיו מֵּ ר, אֶׁ ינִי, ָעָליו-ַותֹאמֶׁ ָלי; וְָּאִשיָמה עֵּ יָך, הֹוִרֻדהּו, אֵּ ר,  כב  .ֲעָבדֶׁ ַונֹאמֶׁ

ל ת-ֲאדֹנִי, ֹלא-אֶׁ ת  ָאִביו:-יּוַכל ַהנַַער, ַלֲעזֹב אֶׁ ת-וְָּעזַב אֶׁ ל כג  .ָאִביו, ָומֵּ ר, אֶׁ יָך, ִאם-ַותֹאמֶׁ ד ֲאִחיכֶׁם ַהָקטֹן, -ֲעָבדֶׁ ֹלא יֵּרֵּ

כֶׁם אֹות ָפנָי--ִאתְּ ל כד  .ֹלא תִֹספּון, ִלרְּ ָך ָאִבי; ַונַגֶׁד-ַויְִּהי ִכי ָעִלינּו, אֶׁ דְּ י ֲאדֹנִי--לֹו-ַעבְּ רֵּ ת, ִדבְּ ר, ָאִבינּו: כה  .אֵּ ֻשבּו,   ַויֹאמֶׁ

רּו ַעט-ִשבְּ ל-ָלנּו מְּ ת: כו  .אֹכֶׁ דֶׁ ר, ֹלא נּוַכל ָלרֶׁ נּו-ִאם  ַונֹאמֶׁ נֵּי ָהִאיש-ִכי--יֵּש ָאִחינּו ַהָקטֹן ִאָתנּו, וְּיַָרדְּ אֹות פְּ  ,ֹלא נּוַכל ִלרְּ

ינֶׁנּו ִאָתנּו ינּו: כז  .וְָּאִחינּו ַהָקטֹן אֵּ לֵּ ָך ָאִבי, אֵּ דְּ ר ַעבְּ ָדה  ַויֹאמֶׁ נַיִם יָלְּ ם, ִכי שְּ תֶׁ ם יְַּדעְּ ִתי-ַאתֶׁ ִאִתי,  כח  .ִלי ִאשְּ ָחד, מֵּ א ָהאֶׁ ֵָּ ַויֵּ

ִאיִתיו, ַעד נָה-ָואַֹמר, ַאְך ָטרֹף טָֹרף; וְֹּלא רְּ ם ַגם כט  .הֵּ תֶׁ ַקחְּ ת-ּולְּ ִעם ָפנַי, וְָּקָרהּו ָאסֹון-אֶׁ תוְּהֹורַ --זֶׁה מֵּ ם אֶׁ תֶׁ ָרָעה, -דְּ יָבִתי בְּ שֵּ

אָֹלה ל ל  .שְּ בִֹאי אֶׁ נַפְּשֹו-וְַּעָתה, כְּ שּוָרה בְּ שֹו, קְּ ינֶׁנּו ִאָתנּו; וְּנַפְּ ָך ָאִבי, וְַּהנַַער, אֵּ דְּ אֹותֹו ִכי לא  .ַעבְּ ין ַהנַַער-וְָּהיָה, ִכרְּ ת; --אֵּ ָומֵּ

ת יָך אֶׁ ָך ָאִבינּו,-וְּהֹוִרידּו ֲעָבדֶׁ דְּ יַבת ַעבְּ יָגֹון שֵּ אָֹלה--בְּ ת לב  .שְּ ָך ָעַרב אֶׁ דְּ ִעם ָאִבי לֵּאמֹר:-ִכי ַעבְּ נּו -ִאם  ַהנַַער, מֵּ ֹלא ֲאִביאֶׁ

יָך, וְָּחָטאִתי לְָּאִבי ָכל לֶׁ ב לג  .ַהיִָמים-אֵּ ָך ַתַחת ַהנַַער-וְַּעָתה, יֵּשֶׁ דְּ ד, ַלאדֹנִי; וְַּהנַַער, יַַעל ִעם--נָא ַעבְּ בֶׁ ָחיו-עֶׁ יְך אֵּ -ִכי לד  .אֶׁ

ל ֱעלֶׁה אֶׁ ינֶׁנּו ִאִתי:-אֶׁ ת  ָאִבי, וְַּהנַַער אֵּ ָָא אֶׁ ר יִמְּ ה ָבָרע, ֲאשֶׁ אֶׁ רְּ ן אֶׁ  .ָאִבי-פֶׁ
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ַאפֵּק, לְּכֹל ַהנִָצִבים ָעָליו-וְֹּלא א ִהתְּ ף לְּ יאּו ָכל ,יָכֹל יֹוסֵּ ִָ ָרא, הֹו ָעָלי; וְֹּלא-ַויִקְּ ַוַדע ,ָעַמד ִאיש ִאתֹו-ִאיש מֵּ ִהתְּ ל בְּ ף אֶׁ -יֹוסֵּ

ָחיו ת ב  .אֶׁ ן אֶׁ עֹה-ַויִתֵּ ית ַפרְּ ַמע בֵּ ַריִם, ַויִשְּ ְָּ עּו ִמ מְּ ִכי; ַויִשְּ ל ג  .קֹלֹו, ִבבְּ ף אֶׁ ר יֹוסֵּ ף, ַהעֹוד ָאִבי ָחי; וְֹּלא-ַויֹאמֶׁ ָחיו ֲאנִי יֹוסֵּ -אֶׁ

ֲהלּו ִמָפנָיו ָחיו ַלֲענֹות אֹתֹו, ִכי נִבְּ ל ד  .יָכְּלּו אֶׁ ף אֶׁ ר יֹוסֵּ ָחיו גְּשּו-ַויֹאמֶׁ ַלי, ַויִָגשּו-אֶׁ ר ;נָא אֵּ ף ֲאִחיכֶׁם, ֲאשֶׁ ר, ֲאנִי יֹוסֵּ -ַויֹאמֶׁ



ָריְָּמה ְָּ ם אִֹתי, ִמ תֶׁ ַכרְּ בּו, וְַּאל-וְַּעָתה ַאל ה  .מְּ ְָּ ָע ינֵּיכֶׁם-תֵּ עֵּ נָה:-ִכי ,יִַחר בְּ ם אִֹתי, הֵּ תֶׁ ַכרְּ ָלַחנִי ֱאֹלִהים   מְּ יָה, שְּ ִמחְּ ִכי לְּ

נֵּיכֶׁם יןזֶׁ -ִכי ו  .ִלפְּ ר אֵּ ש ָשנִים, ֲאשֶׁ ץ; וְּעֹוד ָחמֵּ ב ָהָארֶׁ רֶׁ נַָתיִם ָהָרָעב, בְּקֶׁ יר-ה שְּ ִָ נֵּיכֶׁם,  ז  .ָחִריש וְָּק נִי ֱאֹלִהים ִלפְּ ָלחֵּ ַויִשְּ

לֵּיָטה גְּדָֹלה ַהֲחיֹות ָלכֶׁם, ִלפְּ ץ, ּולְּ ִרית ָבָארֶׁ אֵּ נָ -וְַּעָתה, ֹלא ח  .ָלשּום ָלכֶׁם שְּ ם אִֹתי הֵּ תֶׁ ַלחְּ ם שְּ נִי  ,ה, ִכיַאתֶׁ ָהֱאֹלִהים; ַויְִּשימֵּ

ָכל עֹה, ּולְָּאדֹון לְּ ַפרְּ יתֹו-לְָּאב לְּ ל, בְָּכל ,בֵּ ָריִם-ּומֹשֵּ ְָּ ץ ִמ רֶׁ ל ט  .אֶׁ ף, -ַמֲהרּו, ַוֲעלּו אֶׁ ָליו כֹה ָאַמר ִבנְָּך יֹוסֵּ ם אֵּ תֶׁ ָאִבי, ַוֲאַמרְּ

ָכל ַלי-ָשַמנִי ֱאֹלִהים לְָּאדֹון לְּ ָדה אֵּ ָריִם; רְּ ְָּ ץ י  .מֹדַתעֲ -ַאל ,ִמ רֶׁ אֶׁ ָת בְּ ַלי-וְּיַָשבְּ ן, וְָּהיִיָת ָקרֹוב אֵּ נֵּי ָבנֶׁיָך;  ,ַאָתה--גֹשֶׁ ּוָבנֶׁיָך ּובְּ

ָך, וְָּכל ָקרְּ ר-וְָֹּאנְָּך ּובְּ ָך ָשם, ִכי יא  .ָלְך-ֲאשֶׁ ִתי אֹתְּ ַכלְּ ש ָשנִים ָרָעב:-וְִּכלְּ ן  עֹוד ָחמֵּ ָך, וְָּכל-פֶׁ יתְּ ש ַאָתה ּובֵּ ר-ִתָּורֵּ  יב  .ָלְך-ֲאשֶׁ

ינֵּי ָאִחי ִבנְּיִָמין: ינֵּיכֶׁם רֹאֹות, וְּעֵּ יכֶׁם-ִכי  וְִּהנֵּה עֵּ ַדבֵּר ֲאלֵּ ת יג  .ִפי, ַהמְּ ם לְָּאִבי, אֶׁ תֶׁ ת-ָכל-וְִּהַגדְּ ַריִם, וְּאֵּ ְָּ ִמ בֹוִדי בְּ ר -ָכל ,כְּ ֲאשֶׁ

ת ם אֶׁ תֶׁ ם וְּהֹוַרדְּ תֶׁ ם; ּוִמַהרְּ ִאיתֶׁ נָה-רְּ י בִ -ַויִפֹל ַעל יד  .ָאִבי, הֵּ ּוְּארֵּ ךְּ; ּוִבנְּיִָמן-נְּיִָמןַָ ָּואָריו-ָבָכה, ַעל--ָאִחיו, ַויֵּבְּ ק  טו  .ַָ ַויְּנַשֵּ

ָכל ָחיו ִאתֹו-לְּ ן, ִדבְּרּו אֶׁ י כֵּ ם; וְַּאֲחרֵּ ךְּ ֲעלֵּהֶׁ ָחיו, ַויֵּבְּ ינֵּי  טז  .אֶׁ עֵּ ף; ַויִיַטב בְּ י יֹוסֵּ עֹה לֵּאמֹר, ָבאּו, ֲאחֵּ ית ַפרְּ ַמע, בֵּ וְַּהקֹל נִשְּ

עֹה, ּובְּ  ינֵּי ֲעָבָדיוַפרְּ ל יז  .עֵּ עֹה אֶׁ ר ַפרְּ ל-ַויֹאמֶׁ ף, ֱאמֹר אֶׁ יָך זֹאת ֲעשּו:-יֹוסֵּ ת  ַאחֶׁ כֶׁם, ּולְּכּו-ַטֲענּו, אֶׁ ִעירְּ ה -בְּ ָָ בֹאּו, ַארְּ

נַָען ת יח  .כְּ חּו אֶׁ ת-ּוקְּ ָלי-ֲאִביכֶׁם וְּאֶׁ יכֶׁם, ּובֹאּו אֵּ ת ;ָבתֵּ נָה ָלכֶׁם, אֶׁ תְּ ַריִם, וְִּאכְּלּו,-וְּאֶׁ ְָּ ץ ִמ רֶׁ ת טּוב אֶׁ ץ-אֶׁ לֶׁב ָהָארֶׁ וְַּאָתה  יט  .חֵּ

ּוֵּיָתה, זֹאת ֲעשּו: חּו  ָֻ ת-קְּ ם אֶׁ יכֶׁם, ּונְָּשאתֶׁ כֶׁם וְִּלנְּשֵּ ַטפְּ ַריִם ֲעגָלֹות, לְּ ְָּ ץ ִמ רֶׁ אֶׁ ם ,ֲאִביכֶׁם-ָלכֶׁם מֵּ ינְּכֶׁם, ַאל כ  .ּוָבאתֶׁ ָתחֹס -וְּעֵּ

יכֶׁם:-ַעל לֵּ ַריִם, ָלכֶׁם הּוא-טּוב ָכל-ִכי  כְּ ְָּ ץ ִמ רֶׁ ף ֲעגָלֹות ַעל-שּוַויַעֲ  כא  .אֶׁ ם יֹוסֵּ ן ָלהֶׁ ל, ַויִתֵּ ָראֵּ נֵּי יִשְּ ן בְּ ם -כֵּ ן ָלהֶׁ עֹה; ַויִתֵּ ִפי ַפרְּ

ְך ָדה, ַלָדרֶׁ ָמֹלת כב  .ֵָּ ש ֲחִלפֹת שְּ ף, וְָּחמֵּ סֶׁ אֹות כֶׁ ֹלש מֵּ ִבנְּיִָמן נַָתן שְּ ָמֹלת; ּולְּ ֻכָלם נַָתן ָלִאיש, ֲחִלפֹות שְּ ּולְָּאִביו ָשַלח  כג  .לְּ

 ֹ ז ִאיםכְּ ם ּוָמזֹון ,את, ֲעָשָרה ֲחמִֹרים, נֹשְּ חֶׁ אֹת ָבר ָולֶׁ ר ֲאתֹנֹת נֹשְּ ָריִם; וְּעֶׁשֶׁ ְָּ ְך--לְָּאִביו ,ִמטּוב ִמ ת כד  .ַלָדרֶׁ ָחיו, -ַויְַּשַלח אֶׁ אֶׁ

ם, ַאל ר ֲאלֵּהֶׁ ְך-ַויֵּלֵּכּו; ַויֹאמֶׁ גְּזּו ַבָדרֶׁ רֶׁ  כה  .ִתרְּ ָריִם; ַויָבֹאּו אֶׁ ְָּ לַויֲַעלּו, ִמִמ נַַען, אֶׁ ַויִַגדּו לֹו לֵּאמֹר, עֹוד  כו  .יֲַעקֹב ֲאִביהֶׁם-ץ כְּ

ף ַחי, וְִּכי ָכל-יֹוסֵּ ל, בְּ ָריִם; ַויָָפג ִלבֹו, ִכי ֹלא-הּוא מֹשֵּ ְָּ ץ ִמ רֶׁ ֱאִמין ָלהֶׁם-אֶׁ ת ָכל כז  .הֶׁ ָליו, אֵּ ר ִדבֶׁר -ַויְַּדבְּרּו אֵּ ף ֲאשֶׁ י יֹוסֵּ רֵּ ִדבְּ

ת א אֶׁ ם, ַויַרְּ רָהֲעגָ-ֲאלֵּהֶׁ את אֹתֹו-לֹות, ֲאשֶׁ ף ָלשֵּ ִחי, רּוַח יֲַעקֹב ֲאִביהֶׁם ;ָשַלח יֹוסֵּ ל, ַרב עֹוד כח  .ַותְּ ָראֵּ ר, יִשְּ נִי, -ַויֹאמֶׁ ף בְּ יֹוסֵּ

ם ָאמּות רֶׁ טֶׁ נּו, בְּ אֶׁ רְּ ָכה וְּאֶׁ לְּ  .ָחי; אֵּ
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ל וְָּכל א ָראֵּ ר-ַויִַסע יִשְּ ָרה ָשַבע; וַ -ֲאשֶׁ אֵּ ָחקלֹו, ַויָבֹא בְּ ְָּ י ָאִביו יִ אֹת  ב  .יִזְַּבח זְָּבִחים, לֵּאֹלהֵּ ַמרְּ ל בְּ ָראֵּ יִשְּ ר ֱאֹלִהים לְּ ַויֹאמֶׁ

ר, ִהנֵּנִי ר יֲַעקֹב יֲַעקֹב; ַויֹאמֶׁ י ָאִביָך; ַאל ג  .ַהַליְָּלה, ַויֹאמֶׁ ל ֱאֹלהֵּ ר, ָאנִֹכי ָהאֵּ ַריְָּמה, ִכי-ַויֹאמֶׁ ְָּ ָדה ִמ רְּ גֹוי ָגדֹול -ִתיָרא מֵּ לְּ

ָך ָשםֲאִשי ַריְָּמה, וְָּאנִֹכי, ַאַעלְָּך גַם ד  .מְּ ְָּ ָך ִמ ד ִעמְּ רֵּ ף, יִָשית יָדֹו ַעל-ָאנִֹכי, אֵּ ינֶׁיָך-ָעֹלה; וְּיֹוסֵּ ר ָשַבע;  ה  .עֵּ ַויָָקם יֲַעקֹב, ִמבְּאֵּ

נֵּי אּו בְּ ת-ַויִשְּ ל אֶׁ ָראֵּ ת-יִשְּ ם, וְּאֶׁ ת-יֲַעקֹב ֲאִביהֶׁ ם, ָבֲעגָלֹות-ַטָפם וְּאֶׁ יהֶׁ ר ,נְּשֵּ את אֹתֹו-ֲאשֶׁ עֹה ָלשֵּ ת ו  .ָשַלח ַפרְּ חּו אֶׁ -ַויִקְּ

ת ם, וְּאֶׁ נֵּיהֶׁ ָריְָּמה:-ִמקְּ ְָּ נַַען, ַויָבֹאּו, ִמ ץ כְּ רֶׁ ר ָרכְּשּו בְּאֶׁ כּוָשם ֲאשֶׁ עֹו ִאתֹו-יֲַעקֹב, וְָּכל  רְּ נָֹתיו  ז  .זַרְּ נֵּי ָבנָיו, ִאתֹו, בְּ ָבנָיו ּובְּ

נֹות ָבנָיו, וְָּכל עֹו-ּובְּ ָריְָּמה.הֵּ --זַרְּ ְָּ נֵּי ח  {}ס  ִביא ִאתֹו, ִמ מֹות בְּ לֶׁה שְּ ַריְָּמה, יֲַעקֹב ּוָבנָיו:-וְּאֵּ ְָּ ל ַהָבִאים ִמ ָראֵּ בְּכֹר יֲַעקֹב,   יִשְּ

ן אּובֵּ ן ט  .רְּ אּובֵּ נֵּי, רְּ ִמי--ּובְּ רֹן וְַּכרְּ ְָּ ל וְּיִָמין וְּאַֹהד י  .ֲחנֹוְך ּוַפלּוא, וְּחֶׁ עֹון, יְּמּואֵּ נֵּי ִשמְּ ן וְּיִָכין--ּובְּ -וְַָֹּחר; וְָּשאּול, בֶׁ

נֲַענִית ִוי יא  .ַהכְּ נֵּי, לֵּ ָרִרי--ּובְּ ָהת ּומְּ שֹון, קְּ ָלה יב  .גֵּרְּ ר וְּאֹונָן וְּשֵּ נֵּי יְּהּוָדה, עֵּ ץ ָוזַָרח--ּובְּ רֶׁ נַַען,  ;ָופֶׁ ץ כְּ רֶׁ ר וְּאֹונָן בְּאֶׁ ַויָָמת עֵּ

נֵּי יּו בְּ רֹן וְָּחמּול-ַויִהְּ ְָּ ץ חֶׁ רֶׁ נֵּי, יִָששכָ  יג  .פֶׁ רֹן--רּובְּ נֵּי, זְֻּבלּון יד  .תֹוָלע ּוֻפָוה, וְּיֹוב וְִּשמְּ ל--ּובְּ לְּאֵּ לֹון, וְּיַחְּ ד וְּאֵּ רֶׁ לֶׁה  טו  .סֶׁ אֵּ

ַפַדן ֲאָרם יֲַעקֹב בְּ ָדה לְּ ר יָלְּ נֵּי לֵָּאה, ֲאשֶׁ ת, ִדינָה ִבתֹו: ,בְּ ֹלִשים וְָּשֹלש-ָכל  וְּאֵּ נֹוָתיו, שְּ ִָ  טז  .נֶׁפֶׁש ָבנָיו ּובְּ נֵּי גָד,  יֹון וְַּחִגי ּובְּ פְּ

ִלי אֵּ ִרי ַוֲארֹוִדי, וְַּארְּ בֹן, עֵּ ְָּ ִריָעה יז  .שּונִי וְּאֶׁ ִוי ּובְּ ָוה וְּיִשְּ נָה וְּיִשְּ ר, יִמְּ נֵּי ָאשֵּ בֶׁר --ּובְּ ִריָעה, חֶׁ נֵּי בְּ ַרח ֲאחָֹתם; ּובְּ וְּשֶׁ

ל ִכיאֵּ ר יח  .ּוַמלְּ ָפה, ֲאשֶׁ נֵּי זִלְּ ה בְּ לֶׁ לֶׁ -אֵּ לֵָּאה ִבתֹו; ַותֵּ תנַָתן ָלָבן לְּ ה נָפֶׁש-ד אֶׁ רֵּ שְּ ש עֶׁ יֲַעקֹב, שֵּ לֶׁה לְּ ת  יט  .אֵּ שֶׁ ל אֵּ נֵּי ָרחֵּ בְּ

ף ּוִבנְּיִָמן ָדה כ  .יֲַעקֹב, יֹוסֵּ ר יָלְּ ַריִם, ֲאשֶׁ ְָּ ץ ִמ רֶׁ ף, בְּאֶׁ יֹוסֵּ נַת, ַבת-ַויִָּולֵּד לְּ ן אֹן-לֹו ָאסְּ ַרע כֹהֵּ ת--פֹוִטי פֶׁ ת-אֶׁ ה, וְּאֶׁ נַשֶׁ -מְּ

ָריִם פְּ נֵּי ִבנְּיָמִ  כא  .אֶׁ דְּ ּובְּ ִחי ָורֹאש; ֻמִפים וְֻּחִפים, ָוָארְּ בֵּל, גֵָּרא וְּנֲַעָמן, אֵּ כֶׁר וְַּאשְּ ַלע ָובֶׁ ר יַֻלד  כב  .ן, בֶׁ ל, ֲאשֶׁ נֵּי ָרחֵּ לֶׁה בְּ אֵּ

יֲַעקֹב ָבָעה ָעָשר-ָכל--לְּ נֵּי כג  .נֶׁפֶׁש, ַארְּ ָתִלי כד  .ָדן, ֻחִשים-ּובְּ נֵּי, נַפְּ ר --ּובְּ ֶָׁ יֵּ ל וְּגּונִי, וְּ אֵּ ְָּ ָהה,  כה  .וְִּשלֵּםיַחְּ נֵּי ִבלְּ ה בְּ לֶׁ אֵּ

ר ת-ֲאשֶׁ לֶׁד אֶׁ ל ִבתֹו; ַותֵּ ָרחֵּ יֲַעקֹב, ָכל-נַָתן ָלָבן לְּ לֶׁה לְּ ָעה-אֵּ ַבד, -ָכל כו  .נֶׁפֶׁש ִשבְּ כֹו, ִמלְּ י יְּרֵּ אֵּ ְָּ ֹ ַריְָּמה, י ְָּ יֲַעקֹב ִמ ַהנֶׁפֶׁש ַהָבָאה לְּ

נֵּי י בְּ ש-ָכל--יֲַעקֹב-נְּשֵּ ר כז  .נֶׁפֶׁש, ִשִשים ָושֵּ ף ֲאשֶׁ נֵּי יֹוסֵּ נָיִם:-יַֻלד-ּובְּ ַריִם, נֶׁפֶׁש שְּ ְָּ ִמ ית-ָכל  לֹו בְּ בֵּ יֲַעקֹב ַהָבָאה -ַהנֶׁפֶׁש לְּ

ַריְָּמה ְָּ ִעים. ,ִמ ת כח  {}ס  ִשבְּ ל-וְּאֶׁ ָפנָיו, אֶׁ ן-יְּהּוָדה ָשַלח לְּ ה גֹשֶׁ ָָ נָה; ַויָבֹאּו, ַארְּ ָפנָיו, גֹשְּ ף, לְּהֹורֹת לְּ ף ַויֶׁאְּ  כט  .יֹוסֵּ סֹר יֹוסֵּ

ַראת תֹו, ַויַַעל ִלקְּ ַכבְּ רְּ ָליו, ַויִפֹל ַעל-מֶׁ נָה; ַויֵָּרא אֵּ ל ָאִביו גֹשְּ ָראֵּ ךְּ ַעל-יִשְּ ָּואָריו, ַויֵּבְּ ָּואָריו, עֹוד-ַָ ל ל  .ַָ ל אֶׁ ָראֵּ ר יִשְּ -ַויֹאמֶׁ

ת אֹוִתי אֶׁ י רְּ ף, ָאמּוָתה ַהָפַעם, ַאֲחרֵּ ָך ָחי-יֹוסֵּ ל אל  .ָפנֶׁיָך, ִכי עֹודְּ ף אֶׁ ר יֹוסֵּ ל-ַויֹאמֶׁ ָחיו וְּאֶׁ עֹה; -אֶׁ ַפרְּ ֱעלֶׁה וְַּאִגיָדה לְּ ית ָאִביו, אֶׁ בֵּ



ית ָליו, ַאַחי ּובֵּ ָרה אֵּ ץ-וְּאֹמְּ רֶׁ ר בְּאֶׁ ָלי-ָאִבי ֲאשֶׁ נַַען ָבאּו אֵּ י ָֹאן, ִכי לב  .כְּ ָקָרם וְָּכל-וְָּהֲאנִָשים רֹעֵּ נֶׁה ָהיּו; וְָֹּאנָם ּובְּ י ִמקְּ -ַאנְּשֵּ

ִביאּו ם, הֵּ ר ָלהֶׁ עֹה; וְָּאַמר, ַמה-וְָּהיָה, ִכי לג  .ֲאשֶׁ ָרא ָלכֶׁם ַפרְּ יכֶׁם-יִקְּ ינּו  לד  .ַמֲעשֵּ יָך ִמנְּעּורֵּ נֶׁה ָהיּו ֲעָבדֶׁ י ִמקְּ ם, ַאנְּשֵּ תֶׁ ַוֲאַמרְּ

נּו, ַגם-םגַ --ַעָתה-וְַּעד ינּו:-ֲאנַחְּ ן, ִכי  ֲאבֹתֵּ ץ גֹשֶׁ רֶׁ בּו בְּאֶׁ שְּ ַריִם, ָכל-ַבֲעבּור, תֵּ ְָּ  .רֹעֵּה ָֹאן-תֹוֲעַבת ִמ
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ָקָרם וְָּכל א ר ָאִבי וְַּאַחי וְָֹּאנָם ּובְּ עֹה, ַויֹאמֶׁ ַפרְּ ף, ַויַגֵּד לְּ נַָען-ַויָבֹא יֹוסֵּ ץ כְּ רֶׁ אֶׁ ם, ָבאּו מֵּ ר ָלהֶׁ ן ;ֲאשֶׁ ץ גֹשֶׁ רֶׁ ה  ב  .וְִּהנָם, בְּאֶׁ ֵָּ ּוִמקְּ

עֹה נֵּי ַפרְּ ָחיו, ָלַקח ֲחִמָשה ֲאנִָשים; ַויִַצגֵּם, ִלפְּ ל ג  .אֶׁ עֹה אֶׁ ר ַפרְּ ָחיו, ַמה-ַויֹאמֶׁ ל-אֶׁ רּו אֶׁ יכֶׁם; ַויֹאמְּ עֹה, רֹעֵּה ָֹאן -ַמֲעשֵּ ַפרְּ

יָך נּו, ַגם-ַגם--ֲעָבדֶׁ ינּו-ֲאנַחְּ ל ד  .ֲאבֹותֵּ רּו אֶׁ ץ ָבאנּו, ִכי-ַויֹאמְּ עֹה, ָלגּור ָבָארֶׁ יָך, ִכי-ַפרְּ ר ַלֲעָבדֶׁ ה ַלצֹאן ֲאשֶׁ עֶׁ ין ִמרְּ ָכבֵּד -אֵּ

בּו נַָען; וְַּעָתה יֵּשְּ ץ כְּ רֶׁ ן-ָהָרָעב בְּאֶׁ ץ גֹשֶׁ רֶׁ יָך, בְּאֶׁ ל ה  .נָא ֲעָבדֶׁ עֹה, אֶׁ ר ַפרְּ ף לֵּאמֹר:-ַויֹאמֶׁ יָך, ָבאּו   יֹוסֵּ לֶׁיָךָאִביָך וְַּאחֶׁ ץ  ו  .אֵּ רֶׁ אֶׁ

ָפנֶׁיָך ִהוא ַריִם, לְּ ְָּ ת--ִמ ב אֶׁ ץ, הֹושֵּ יַטב ָהָארֶׁ ת-בְּמֵּ יָך:-ָאִביָך וְּאֶׁ ן  ַאחֶׁ ץ גֹשֶׁ רֶׁ בּו, בְּאֶׁ ָת וְּיֶׁש-וְִּאם--יֵּשְּ י-יַָדעְּ ַחיִל, -ָבם ַאנְּשֵּ

נֶׁה ַעל י ִמקְּ ָתם ָשרֵּ ר-וְַּשמְּ ת ז  .ִלי-ֲאשֶׁ ף אֶׁ א יֹוסֵּ תיֲַעקֹב ָאִביו, וַ -ַויָבֵּ ְך יֲַעקֹב, אֶׁ עֹה; ַויְָּברֶׁ נֵּי ַפרְּ הּו ִלפְּ עֹה-יֲַעִמדֵּ ר  ח  .ַפרְּ ַויֹאמֶׁ

ל עֹה, אֶׁ נֵּי ַחיֶׁיָך  יֲַעקֹב:-ַפרְּ י שְּ ל ט  .ַכָמה, יְּמֵּ ר יֲַעקֹב, אֶׁ גּוַרי-ַויֹאמֶׁ נֵּי מְּ י שְּ עֹה, יְּמֵּ ַאת ָשנָה: ,ַפרְּ ֹלִשים ּומְּ ַעט וְָּרִעים, ָהיּו   שְּ מְּ

נֵּי חַ  י שְּ ת ,יַייְּמֵּ יהֶׁם-וְֹּלא ִהִשיגּו אֶׁ גּורֵּ י מְּ נֵּי ַחיֵּי ֲאבַֹתי, ִבימֵּ י שְּ ת י  .יְּמֵּ ְך יֲַעקֹב, אֶׁ עֹה-ַויְָּברֶׁ נֵּי ַפרְּ א, ִמִלפְּ ֵָּ עֹה; ַויֵּ ב  יא  .ַפרְּ ַויֹושֵּ

ת ף, אֶׁ ת-יֹוסֵּ ץ -ָאִביו וְּאֶׁ יַטב ָהָארֶׁ מֵּ ַריִם, בְּ ְָּ ץ ִמ רֶׁ ם ֲאֻחזָה בְּאֶׁ ן ָלהֶׁ ָחיו, ַויִתֵּ סאֶׁ סֵּ מְּ ץ ַרעְּ רֶׁ עֹה--בְּאֶׁ ָּוה ַפרְּ ִָ ר,  ל  יב  .ַכֲאשֶׁ כֵּ ַויְַּכלְּ

ת ף אֶׁ ת-יֹוסֵּ ת ָכל-ָאִביו וְּאֶׁ ָחיו, וְּאֵּ ית ָאִביו-אֶׁ ִפי ַהָטף--בֵּ ם, לְּ חֶׁ ָכל יג  .לֶׁ ין בְּ ם אֵּ חֶׁ ץ, ִכי-וְּלֶׁ ץ -ָהָארֶׁ רֶׁ ַלּה אֶׁ אֹד; ַותֵּ ד ָהָרָעב מְּ ָכבֵּ

נֵּי,  נַַען, ִמפְּ ץ כְּ רֶׁ ַריִם, וְּאֶׁ ְָּ ת יד  .ָהָרָעבִמ ף, אֶׁ ט יֹוסֵּ ץ-ָכל-ַויְַּלקֵּ רֶׁ אֶׁ א בְּ ָָ ף ַהנִמְּ סֶׁ ר-ַהכֶׁ ר, ֲאשֶׁ בֶׁ נַַען, ַבשֶׁ ץ כְּ רֶׁ ַריִם ּובְּאֶׁ ְָּ הֵּם -ִמ

ִרים ת ;שֹבְּ ף אֶׁ א יֹוסֵּ עֹה-ַויָבֵּ יָתה ַפרְּ ף, בֵּ סֶׁ נַַען טו  .ַהכֶׁ ץ כְּ רֶׁ אֶׁ ַריִם ּומֵּ ְָּ ץ ִמ רֶׁ אֶׁ ף, מֵּ סֶׁ ל-ַויָבֹאּו ָכל ,ַויִתֹם ַהכֶׁ ַריִם אֶׁ ְָּ ף -ִמ יֹוסֵּ

ָך:-לֵּאמֹר ָהָבה ם, וְָּלָמה נָמּות נֶׁגְּדֶׁ חֶׁ ף  ָלנּו לֶׁ ס, ָכסֶׁ נֵּיכֶׁם טז  .ִכי ָאפֵּ ִמקְּ נָה ָלכֶׁם בְּ תְּ נֵּיכֶׁם, וְּאֶׁ ף ָהבּו ִמקְּ ר יֹוסֵּ ס, -ִאם--ַויֹאמֶׁ ָאפֵּ

ף ת יז  .ָכסֶׁ ל-ַויִָביאּו אֶׁ ם, אֶׁ נֵּיהֶׁ ף לֶׁ -ִמקְּ ם יֹוסֵּ ן ָלהֶׁ ף, ַויִתֵּ נֵּה ַהָבָקריֹוסֵּ ִמקְּ נֵּה ַהצֹאן ּובְּ ִמקְּ ם ַבסּוִסים ּובְּ ּוַבֲחמִֹרים; ַויְּנֲַהלֵּם  ,חֶׁ

ָכל ם בְּ חֶׁ ם, ַבָשנָה ַהִהוא-ַבלֶׁ נֵּהֶׁ רּו לֹו ֹלא יח  .ִמקְּ נִית ַויֹאמְּ ָליו ַבָשנָה ַהשֵּ ֲאדֹנִי, ִכי ִאם-ַוִתתֹם, ַהָשנָה ַהִהוא, ַויָבֹאּו אֵּ ד מֵּ -נְַּכחֵּ

ל ַתם ָמה אֶׁ הֵּ נֵּה ַהבְּ ף ּוִמקְּ סֶׁ נֵּי ֲאדֹנִי  ֲאדֹנִי:-ַהכֶׁ ַאר ִלפְּ נּו-ִבלְִּתי ִאם ,ֹלא נִשְּ ָמתֵּ נּו וְַּאדְּ ינֶׁיָך, ַגם יט  .גְִּויָתֵּ עֵּ נּו ַגם -ָלָמה נָמּות לְּ ֲאנַחְּ

נּו ָמתֵּ נֵּה--ַאדְּ ת-קְּ נ-אָֹתנּו וְּאֶׁ ָמתֵּ נּו וְַּאדְּ יֶׁה ֲאנַחְּ ם; וְּנִהְּ נּו, ַבָלחֶׁ ָמתֵּ ןַאדְּ עֹה, וְּתֶׁ ַפרְּ יֶׁה וְֹּלא נָמּות, וְָּהֲאָדָמה ֹלא -ּו, ֲעָבִדים לְּ זֶַׁרע וְּנִחְּ

ָשם ת כ  .תֵּ ף אֶׁ ן יֹוסֵּ עֹה-ָכל-ַויִקֶׁ ַפרְּ ַריִם, לְּ ְָּ ַמת ִמ הּו, ִכי-ִכי ,ַאדְּ ַריִם ִאיש ָשדֵּ ְָּ ם ָהָרָעב-ָמכְּרּו ִמ ץ,  ;ָחזַק ֲעלֵּהֶׁ ִהי ָהָארֶׁ ַותְּ

עֹה ַפרְּ ת כא  .לְּ ָעִרים:--ָהָעם-וְּאֶׁ ֱעִביר אֹתֹו, לֶׁ ה גְּבּול  הֶׁ ֵָּ ַריִם, וְַּעד-ִמקְּ ְָּ הּו-ִמ ֵָּ ַמת ַהכֲֹהנִים, ֹלא ָקנָה: כב  .ָק ִכי חֹק   ַרק ַאדְּ

ת עֹה, וְָּאכְּלּו אֶׁ ת ַפרְּ אֵּ עֹה-ַלכֲֹהנִים מֵּ ם ַפרְּ ר נַָתן ָלהֶׁ ת-ַעל--ֻחָקם ֲאשֶׁ ן, ֹלא ָמכְּרּו אֶׁ ָמָתם-כֵּ ֹ  כג  .ַאדְּ לַוי ף אֶׁ ר יֹוסֵּ ן -אמֶׁ ָהָעם, הֵּ

ת כֶׁם ַהיֹום וְּאֶׁ תְּ א-ָקנִיִתי אֶׁ עֹה; הֵּ ַפרְּ כֶׁם לְּ ַמתְּ ת-ַאדְּ ם אֶׁ תֶׁ ם ֲחִמיִשית,  כד  .ָהֲאָדָמה-ָלכֶׁם זֶַׁרע, ּוזְַּרעְּ בּואֹת, ּונְַּתתֶׁ וְָּהיָה, ַבתְּ

עֹה ַפרְּ לְּכֶׁם ;לְּ ָאכְּ ה ּולְּ זֶַׁרע ַהָשדֶׁ ם לְּ יֶׁה ָלכֶׁ ַבע ַהיָדֹת יִהְּ יכֶׁםוְּ  ,וְַּארְּ ָבתֵּ ר בְּ כֶׁם--ַלֲאשֶׁ ַטפְּ ֱאכֹל לְּ א כה  .וְּלֶׁ ָָ ֱחיִָתנּו; נִמְּ רּו, הֶׁ ן -ַויֹאמְּ חֵּ

עֹה ַפרְּ ינֵּי ֲאדֹנִי, וְָּהיִינּו ֲעָבִדים לְּ עֵּ ף לְּחֹק ַעד כו  .בְּ ם אָֹתּה יֹוסֵּ עֹה-ַהיֹום ַהזֶׁה ַעל-ַויָשֶׁ ַפרְּ ַריִם, לְּ ְָּ ַמת ִמ ש:--ַאדְּ ַמת   ַלחֹמֶׁ ַרק ַאדְּ

ַבָדםַהכֲֹהנִ  עֹה--ים, לְּ ַפרְּ אֹד כז  .ֹלא ָהיְָּתה, לְּ בּו מְּ רּו ַויִרְּ ן; ַויֵָּאֲחזּו ָבּה, ַויִפְּ ץ גֹשֶׁ רֶׁ ַריִם, בְּאֶׁ ְָּ ץ ִמ רֶׁ ל בְּאֶׁ ָראֵּ ב יִשְּ ַויְִּחי  כח  .ַויֵּשֶׁ

ה ָשנָה רֵּ שְּ ַבע עֶׁ ַריִם, שְּ ְָּ ץ ִמ רֶׁ י ;יֲַעקֹב בְּאֶׁ נֵּי ַחיָיו-ַויְִּהי יְּמֵּ ַאת ָשנָהשֶׁ --יֲַעקֹב, שְּ ָבִעים ּומְּ י כט  .ַבע ָשנִים, וְַּארְּ בּו יְּמֵּ רְּ -ַויִקְּ

ר לֹו ִאם ף ַויֹאמֶׁ יֹוסֵּ נֹו לְּ ָרא ִלבְּ ל, ָלמּות, ַויִקְּ ָראֵּ ינֶׁיָך, ִשים-יִשְּ עֵּ ן בְּ אִתי חֵּ ָָ ת, -נָא ָמ ד וֱֶׁאמֶׁ סֶׁ ִכי; וְָּעִשיָת ִעָמִדי חֶׁ ָך ַתַחת יְּרֵּ נָא יָדְּ

נִי בְּמִ -ַאל רֵּ בְּ ָריִםנָא ִתקְּ ִתי, ִעם ל  .ְָּ ָך-וְָּשַכבְּ ָברֶׁ ה ִכדְּ ֱעשֶׁ ֻבָרָתם; ַויֹאַמר, ָאנִֹכי אֶׁ ַתנִי ִבקְּ ַברְּ ַריִם, ּוקְּ ְָּ  לא  .ֲאבַֹתי, ּונְָּשאַתנִי ִמִמ

ָעה ִלי ר, ִהָשבְּ ל, ַעל--ַויֹאמֶׁ ָראֵּ ַתחּו יִשְּ  {}פ  רֹאש ַהִמָטה.-ַויִָשַבע, לֹו; ַויִשְּ

 


