אשׁית פרק1
ְבּ ֵר ִ
אָרץ.
אשׁיתָ ,בּ ָרא ֱאל ִֹהיםֵ ,את ַה ָשּׁ ַמיִ ם ,וְ ֵאת ָה ֶ
א ְבּ ֵר ִ
אָרץָ ,היְ ָתה תֹהוּ ָובֹהוּ ,וְ ח ֶֹשׁ ְךַ ,עלְ -פּנֵי ְתהוֹם; וְ ַ
ב וְ ָה ֶ
רוּח ֱאל ִֹהים,
ְמ ַר ֶח ֶפת ַעלְ -פּנֵי ַה ָמּיִ ם.
ֹאמר ֱאל ִֹהים ,יְ ִהי אוֹר; וַיְ ִהי-אוֹר.
ג ַויּ ֶ
ַרא ֱאל ִֹהים ֶאתָ -האוֹרִ ,כּי-טוֹב; ַויּ ְ
ד ַויּ ְ
וּבין
ַב ֵדּל ֱאל ִֹהיםֵ ,בּין ָהאוֹר ֵ
ַהח ֶֹשׁ ְך.
ה וַיִּ ְק ָרא ֱאל ִֹהים ָלאוֹר יוֹם ,וְ ַלח ֶֹשׁ ְך ָק ָרא ָליְ ָלה; וַיְ ִהיֶ -ע ֶרב וַיְ ִהי-ב ֶֹקר,
יוֹם ֶא ָחד} .פ{
יהי ַמ ְב ִדּילֵ ,בּין ַמיִ ם ָל ָמיִ ם.
תוֹך ַה ָמּיִ ם ,וִ ִ
יע ְבּ ְ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ,יְ ִהי ָר ִק ַ
ו ַויּ ֶ
יעַ ,ויּ ְ
ַעשׂ ֱאל ִֹהיםֶ ,אתָ -ה ָר ִק ַ
ז ַויּ ַ
וּבין
ַב ֵדּל ֵבּין ַה ַמּיִ ם ֲא ֶשׁר ִמ ַתּ ַחת ָל ָר ִקי ַעֵ ,
יע; וַיְ ִהיֵ -כן.
ַה ַמּיִ ם ֲא ֶשׁר ֵמ ַעל ָל ָר ִק ַ
יעָ ,שׁ ָמיִ ם; וַיְ ִהיֶ -ע ֶרב וַיְ ִהי-ב ֶֹקר ,יוֹם ֵשׁנִ י} .פ{
ח וַיִּ ְק ָרא ֱאל ִֹהים ָל ָר ִק ַ
ט ַויּ ֶ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ,יִ ָקּווּ ַה ַמּיִ ם ִמ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ַמיִ ם ֶאלָ -מקוֹם ֶא ָחד ,וְ ֵת ָר ֶאה,
ַבּ ָשׁה; וַיְ ִהיֵ -כן.
ַהיּ ָ
ַמּים; ַויּ ְ
וּל ִמ ְקוֵה ַה ַמּיִ ם ָק ָרא י ִ
ַבּ ָשׁה ֶא ֶרץְ ,
י וַיִּ ְק ָרא ֱאל ִֹהים ַליּ ָ
ַרא ֱאל ִֹהים,
ִכּי-טוֹב.
יע ז ַ
אָרץ ֶדּ ֶשׁא ֵע ֶשׂב ַמ ְז ִר ַ
ֹאמר ֱאל ִֹהיםַ ,תּ ְד ֵשׁא ָה ֶ
יא ַויּ ֶ
ֶרעֵ ,עץ ְפּ ִרי ע ֶֹשׂה
אָרץ; וַיְ ִהיֵ -כן.
ַרעוֹ-בוֹ ַעלָ -ה ֶ
ְפּ ִרי ְל ִמינוֲֹ ,א ֶשׁר ז ְ
יע ז ַ
אָרץ ֶדּ ֶשׁא ֵע ֶשׂב ַמ ְז ִר ַ
ַתּוֹצא ָה ֶ
יב ו ֵ
ֶרעְ ,ל ִמינֵהוּ ,וְ ֵעץ ע ֶֹשׂהְ -פּ ִרי ֲא ֶשׁר
ַרא ֱאל ִֹהיםִ ,כּי-טוֹב.
ַרעוֹ-בוְֹ ,ל ִמינֵהוּ; ַויּ ְ
זְ
ישׁי} .פ{
יג וַיְ ִהיֶ -ע ֶרב וַיְ ִהי-ב ֶֹקר ,יוֹם ְשׁ ִל ִ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ,יְ ִהי ְמאֹרֹת ִבּ ְר ִק ַ
יד ַויּ ֶ
וּבין
יע ַה ָשּׁ ַמיִ םְ ,ל ַה ְב ִדּילֵ ,בּין ַהיּוֹם ֵ
ָמים וְ ָשׁנִ ים.
וּלי ִ
ֲדיםְ ,
וּלמוֹע ִ
ַה ָלּיְ ָלה; וְ ָהיוּ ְלאֹתֹת ְ
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אָרץ; וַיְ ִהיֵ -כן.
יע ַה ָשּׁ ַמיִ םְ ,ל ָה ִאיר ַעלָ -ה ֶ
טו וְ ָהיוּ ִל ְמאוֹרֹת ִבּ ְר ִק ַ
טז ַויּ ַ
ַעשׂ ֱאל ִֹהיםֶ ,אתְ -שׁנֵי ַה ְמּאֹרֹת ַה ְגּד ִֹליםֶ :אתַ -ה ָמּאוֹר ַה ָגּדֹל,
כּוֹכ ִבים.
ְל ֶמ ְמ ֶשׁ ֶלת ַהיּוֹם ,וְ ֶאתַ -ה ָמּאוֹר ַה ָקּטֹן ְל ֶמ ְמ ֶשׁ ֶלת ַה ַלּיְ ָלה ,וְ ֵאת ַה ָ
אָרץ.
יע ַה ָשּׁ ָמיִ םְ ,ל ָה ִאירַ ,עלָ -ה ֶ
יז וַיִּ ֵתּן א ָֹתם ֱאל ִֹהיםִ ,בּ ְר ִק ַ
וּל ַה ְב ִדּילֵ ,בּין ָהאוֹר ֵ
וּב ַלּיְ ָלהְ ,
יח וְ ִל ְמשֹׁלַ ,בּיּוֹם ַ
ַרא
וּבין ַהח ֶֹשׁ ְך; ַויּ ְ
ֱאל ִֹהיםִ ,כּי-טוֹב.
יעי} .פ{
יט וַיְ ִהיֶ -ע ֶרב וַיְ ִהי-ב ֶֹקר ,יוֹם ְר ִב ִ
עוֹפף ַעלָ -ה ֶ
ֶפשׁ ַחיָּה; וְ עוֹף יְ ֵ
ֹאמר ֱאל ִֹהים--יִ ְשׁ ְרצוּ ַה ַמּיִ םֶ ,שׁ ֶרץ נ ֶ
כ ַויּ ֶ
אָרץ,
יע ַה ָשּׁ ָמיִ ם.
ַעלְ -פּנֵי ְר ִק ַ
כא וַיִּ ְב ָרא ֱאל ִֹהיםֶ ,אתַ -ה ַתּנִּ ינִ ם ַה ְגּד ִֹלים; וְ ֵאת ָכּל-נ ֶ
ֶפשׁ ַה ַחיָּה ָהר ֶֹמ ֶשׂת
ַרא ֱאל ִֹהיםִ ,כּי-
ֵהם ,וְ ֵאת ָכּל-עוֹף ָכּנָף ְל ִמינֵהוַּ ,ויּ ְ
ֲא ֶשׁר ָשׁ ְרצוּ ַה ַמּיִ ם ְל ִמינ ֶ
טוֹב.
וּמ ְלאוּ ֶאתַ -ה ַמּיִ ם ַבּיּ ִ
וּרבוִּ ,
כב וַיְ ָב ֶר ְך א ָֹתם ֱאל ִֹהיםֵ ,לאמֹרְ :פּרוּ ְ
ַמּים,
אָרץ.
וְ ָהעוֹף ,יִ ֶרב ָבּ ֶ
ישׁי} .פ{
כג וַיְ ִהיֶ -ע ֶרב וַיְ ִהי-ב ֶֹקר ,יוֹם ֲח ִמ ִ
ָר ֶמשׂ וְ ַחיְ תוֹ-
ֶפשׁ ַחיָּה ְל ִמינָהְּ ,בּ ֵה ָמה ו ֶ
אָרץ נ ֶ
תּוֹצא ָה ֶ
ֹאמר ֱאל ִֹהיםֵ ,
כד ַויּ ֶ
ֶא ֶרץְ ,ל ִמינָהּ; וַיְ ִהיֵ -כן.
אָרץ ְל ִמינָהּ ,וְ ֶאתַ -ה ְבּ ֵה ָמה ְל ִמינָהּ ,וְ ֵאת ָכּל-
ַעשׂ ֱאל ִֹהים ֶאתַ -חיַּת ָה ֶ
כה ַויּ ַ
ַרא ֱאל ִֹהיםִ ,כּי-טוֹב.
ֶר ֶמשׂ ָה ֲא ָד ָמהְ ,ל ִמינֵהוּ; ַויּ ְ
אָדם ְבּ ַצ ְל ֵמנוּ ִכּ ְד ֵ
ֲשׂה ָ
ֹאמר ֱאל ִֹהיםַ ,נע ֶ
כו ַויּ ֶ
מוּתנוּ; וְ יִ ְרדּוּ ִב ְדגַת ַהיָּם
אָרץ.
וּב ָכלָ -ה ֶר ֶמשָׂ ,הר ֵֹמשׂ ַעלָ -ה ֶ
אָרץְ ,
וּב ָכלָ -ה ֶ
וּב ְבּ ֵה ָמה ְ
וּבעוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ םַ ,
ְ
כז וַיִּ ְב ָרא ֱאל ִֹהים ֶאתָ -ה ָ
ָכר
אָדם ְבּ ַצ ְלמוְֹ ,בּ ֶצ ֶלם ֱאל ִֹהים ָבּ ָרא אֹתוֹ :ז ָ
וּנְ ֵק ָבהָ ,בּ ָרא א ָֹתם.
וּמ ְלאוּ ֶאת-
וּרבוּ ִ
ֹאמר ָל ֶהם ֱאל ִֹהים ְפּרוּ ְ
כח וַיְ ָב ֶר ְך א ָֹתםֱ ,אל ִֹהיםַ ,ויּ ֶ
וּב ָכלַ -חיָּהָ ,הר ֶֹמ ֶשׂת ַעל-
וּבעוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ םְ ,
וּרדוּ ִבּ ְדגַת ַהיָּםְ ,
אָרץ ,וְ ִכ ְב ֻשׁ ָה; ְ
ָה ֶ
אָרץ.
ָה ֶ
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ֶרע ֲא ֶשׁר ַעלְ -פּנֵי
ָת ִתּי ָל ֶכם ֶאתָ -כּלֵ -ע ֶשׂב ז ֵֹר ַע ז ַ
ֹאמר ֱאל ִֹהיםִ ,הנֵּה נ ַ
כט ַויּ ֶ
אָכ ָלה.
ָרעָ :ל ֶכם יִ ְהיֶהְ ,ל ְ
אָרץ ,וְ ֶאתָ -כּלָ -ה ֵעץ ֲא ֶשׁר-בּוֹ ְפ ִריֵ -עץ ,ז ֵֹר ַע ז ַ
ָכלָ -ה ֶ
רוֹמשׂ ַעלָ -ה ֶ
וּלכֹל ֵ
וּל ָכל-עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְ
אָרץ ְ
וּל ָכלַ -חיַּת ָה ֶ
ל ְ
אָרץֲ ,א ֶשׁר-בּוֹ
אָכ ָלה; וַיְ ִהיֵ -כן.
ֶרק ֵע ֶשׂבְ ,ל ְ
ֶפשׁ ַחיָּהֶ ,אתָ -כּל-י ֶ
נֶ
ַרא ֱאל ִֹהים ֶאתָ -כּלֲ -א ֶשׁר ָע ָשׂה ,וְ ִהנֵּה-טוֹב ְמאֹד; וַיְ ִהיֶ -ע ֶרב וַיְ ִהי-
לא ַויּ ְ
ב ֶֹקר ,יוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי} .פ{
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אשׁית פרק2
ְבּ ֵר ִ
אָרץ ,וְ ָכלְ -צ ָבאָם.
א וַיְ כֻלּוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָה ֶ
יעיְ ,מ ַל ְ
ב וַיְ ַכל ֱאל ִֹהים ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
אכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה; וַיִּ ְשׁבֹּת ַבּיּוֹם
אכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה.
יעיִ ,מ ָכּלְ -מ ַל ְ
ַה ְשּׁ ִב ִ
יעי ,וַיְ ַק ֵדּשׁ אֹתוִֹ :כּי בוֹ ָשׁ ַבת ִמ ָכּל-
ג וַיְ ָב ֶר ְך ֱאל ִֹהים ֶאת-יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
אכתּוֲֹ ,א ֶשׁרָ -בּ ָרא ֱאל ִֹהים ַלעֲשׂוֹת} .פ{
ְמ ַל ְ
תוֹלדוֹת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָה ֶ
ד ֵא ֶלּה ְ
אָרץְ ,בּ ִה ָבּ ְראָםְ :בּיוֹם ,עֲשׂוֹת יְ הוָה ֱאל ִֹהים--
ֶא ֶרץ וְ ָשׁ ָמיִ ם.
יח ַה ָשּׂ ֶדהֶ ,ט ֶרם יִ ְהיֶה ָב ֶ
ה וְ כֹל ִשׂ ַ
אָרץ ,וְ ָכלֵ -ע ֶשׂב ַה ָשּׂ ֶדהֶ ,ט ֶרם יִ ְצ ָמחִ :כּי
אָדם אַיִ ןַ ,ל ֲעבֹד ֶאתָ -ה ֲא ָד ָמה.
אָרץ ,וְ ָ
לֹא ִה ְמ ִטיר יְ הוָה ֱאל ִֹהיםַ ,עלָ -ה ֶ
אָרץ ,וְ ִה ְשׁ ָקהֶ ,אתָ -כּלְ -פּנֵי ָה ֲא ָד ָמה.
ֲלה ִמןָ -ה ֶ
ו וְ ֵאדַ ,יע ֶ
אָדםָ ,ע ָפר ִמןָ -ה ֲא ָד ָמה ,וַיִּ ַפּח ְבּ ָ
יצר יְ הוָה ֱאל ִֹהים ֶאתָ -ה ָ
ז וַיִּ ֶ
אַפּיו ,נִ ְשׁ ַמת
ֶפשׁ ַחיָּה.
אָדםְ ,לנ ֶ
ַחיִּ ים; וַיְ ִהי ָה ָ
ח וַיִּ ַטּע יְ הוָה ֱאל ִֹהים ,גַּןְ -בּ ֵע ֶדןִ --מ ֶקּ ֶדם; ַויּ ֶ
אָדם ֲא ֶשׁר
ָשׂם ָשׁםֶ ,אתָ -ה ָ
ָצר.
יָ
ַצ ַמח יְ הוָה ֱאל ִֹהיםִ ,מןָ -ה ֲא ָד ָמהָ ,כּלֵ -עץ נ ְ
ט ַויּ ְ
ֶח ָמד ְל ַמ ְר ֶאה ,וְ טוֹב
ָרע.
תוֹך ַהגָּן ,וְ ֵעץַ ,ה ַדּ ַעת טוֹב ו ָ
ְל ַמ ֲא ָכל--וְ ֵעץ ַה ַחיִּ יםְ ,בּ ְ
ָהר י ֵֹצא ֵמ ֵע ֶדןְ ,ל ַה ְשׁקוֹת ֶאתַ -הגָּן; ִ
י וְ נ ָ
אַר ָבּ ָעה
וּמ ָשּׁם ,יִ ָפּ ֵרד ,וְ ָהיָהְ ,ל ְ
אשׁים.
ָר ִ
יא ֵשׁם ָה ֶא ָחדִ ,פּישׁוֹן--הוּא ַהסּ ֵֹבבֵ ,את ָכּלֶ -א ֶרץ ַה ֲחוִ ָ
ילהֲ ,א ֶשׁרָ -שׁם,
ָהב.
ַהזּ ָ
אָרץ ַה ִהוא ,טוֹב; ָשׁם ַה ְבּד ַֹלח ,וְ ֶא ֶבן ַהשּׁ ַֹהם.
וּז ַהב ָה ֶ
יב ְ
סּוֹבבֵ ,את ָכּלֶ -א ֶרץ כּוּשׁ.
ָהר ַה ֵשּׁנִ יִ ,גּיחוֹן--הוּא ַה ֵ
יג וְ ֵשׁםַ -הנּ ָ
ָהר
ישׁי ִח ֶדּ ֶקל ,הוּא ַהה ֵֹל ְך ִק ְד ַמת אַשּׁוּר; וְ ַהנּ ָ
ָהר ַה ְשּׁ ִל ִ
יד וְ ֵשׁם ַהנּ ָ
יעי ,הוּא ְפ ָרת.
ָה ְר ִב ִ
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וּל ָשׁ ְמ ָרהּ.
אָדם; ַויַּנִּ ֵחהוּ ְבגַןֵ -ע ֶדןְ ,ל ָע ְב ָדהּ ְ
טו וַיִּ ַקּח יְ הוָה ֱאל ִֹהיםֶ ,אתָ -ה ָ
ֹאכל.
אָדם ֵלאמֹרִ :מכֹּל ֵעץַ -הגָּן ,אָכֹל תּ ֵ
טז וַיְ ַצו יְ הוָה ֱאל ִֹהיםַ ,עלָ -ה ָ
ֹאכלִ ,מ ֶמּנּוִּ :כּיְ ,בּיוֹם ֲא ָכ ְל ָך ִמ ֶמּנּוּ--
ָרע--לֹא ת ַ
וּמ ֵעץַ ,ה ַדּ ַעת טוֹב ו ָ
יז ֵ
מוֹת ָתּמוּת.
אָדם ְל ַבדּוֹ; ֶאע ֶ
ֹאמר יְ הוָה ֱאל ִֹהים ,לֹא-טוֹב ֱהיוֹת ָה ָ
יח ַויּ ֶ
ֱשׂה-לּוֹ ֵעזֶר,
ְכּנ ְֶגדּוֹ.
יט וַיִּ ֶצר יְ הוָה ֱאל ִֹהים ִמןָ -ה ֲא ָד ָמהָ ,כּלַ -חיַּת ַה ָשּׂ ֶדה וְ ֵאת ָכּל-עוֹף
אָדםִ ,ל ְראוֹת ַמה-יִּ ְק ָרא-לוֹ; וְ כֹל ֲא ֶשׁר יִ ְק ָרא-לוֹ
ָבא ֶאלָ -ה ָ
ַה ָשּׁ ַמיִ םַ ,ויּ ֵ
ֶפשׁ ַחיָּה ,הוּא ְשׁמוֹ.
אָדם נ ֶ
ָה ָ
וּלעוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ םְ ,
אָדם ֵשׁמוֹתְ ,ל ָכלַ -ה ְבּ ֵה ָמה ְ
כ וַיִּ ְק ָרא ָה ָ
וּלכֹלַ ,חיַּת ַה ָשּׂ ֶדה;
אָדם ,לֹאָ -מ ָצא ֵעזֶר ְכּנ ְֶגדּוֹ.
וּל ָ
ְ
ישׁן; וַיִּ ַקּחַ ,
אָדם ,וַיִּ ָ
ַפּל יְ הוָה ֱאל ִֹהים ַתּ ְר ֵדּ ָמה ַעלָ -ה ָ
כא ַויּ ֵ
אַחת ִמ ַצּ ְלע ָֹתיו,
וַיִּ ְסגֹּר ָבּ ָשׂרַ ,תּ ְח ֶתּנָּה.
כב וַיִּ ֶבן יְ הוָה ֱאל ִֹהים ֶאתַ -ה ֵצּ ָלע ֲא ֶשׁרָ -ל ַקח ִמןָ -ה ָ
אָדםְ ,ל ִא ָשּׁה; וַיְ ִב ֶא ָה,
אָדם.
ֶאלָ -ה ָ
ֲצ ַמיָ ,
אָדם ,זֹאת ַה ַפּ ַעם ֶע ֶצם ֵמע ָ
ֹאמרָ ,ה ָ
כג ַויּ ֶ
וּב ָשׂר ִמ ְבּ ָשׂ ִרי; ְלזֹאת יִ ָקּ ֵרא
ֻק ָחה-זֹּאת.
ִא ָשּׁהִ ,כּי ֵמ ִאישׁ ל ְ
כד ַעלֵ -כּןַ ,י ֲעזָבִ -אישֶׁ ,אתִ -
אָביו ,וְ ֶאתִ -אמּוֹ; וְ ָד ַבק ְבּ ִא ְשׁתּוֹ ,וְ ָהיוּ ְל ָב ָשׂר
ֶא ָחד.
אָדם וְ ִא ְשׁתּוֹ; וְ לֹא ,יִ ְתבּ ָֹשׁשׁוּ.
ֲרוּמּיםָ ,ה ָ
ֵיהם ע ִ
כה וַיִּ ְהיוּ ְשׁנ ֶ
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אשׁית פרק3
ְבּ ֵר ִ
ָחשָׁ ,היָה ָערוּםִ ,מכֹּל ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדהֲ ,א ֶשׁר ָע ָשׂה יְ הוָה ֱאל ִֹהים;
א וְ ַהנּ ָ
ֹאכלוּ ִמכֹּל ֵעץ ַהגָּן.
אָמר ֱאל ִֹהים ,לֹא ת ְ
ֹאמרֶ ,אלָ -ה ִא ָשּׁה ,אַף ִכּיַ -
ַויּ ֶ
ֹאכל.
ָחשִׁ :מ ְפּ ִרי ֵעץַ -הגָּן ,נ ֵ
ֹאמר ָה ִא ָשּׁהֶ ,אלַ -הנּ ָ
ב ַותּ ֶ
אָמר ֱאל ִֹהים לֹא ת ְ
תוֹךַ -הגָּןַ --
וּמ ְפּ ִרי ָה ֵעץֲ ,א ֶשׁר ְבּ ְ
ג ִ
ֹאכלוּ ִמ ֶמּנּוּ ,וְ לֹא
ִת ְגּעוּ בּוֶֹ :פּןְ -תּ ֻמתוּן.
ָחשֶׁ ,אלָ -ה ִא ָשּׁה :לֹא-מוֹתְ ,תּ ֻמתוּן.
ֹאמר ַהנּ ָ
ד ַויּ ֶ
ֵיכם; וִ ְהיִ ֶ
ה ִכּי ,י ֵֹד ַע ֱאל ִֹהיםִ ,כּי ְבּיוֹם ֲא ָכ ְל ֶכם ִמ ֶמּנּוּ ,וְ נִ ְפ ְקחוּ ֵעינ ֶ
יתם,
ָרע.
ֵכּאל ִֹהים ,י ְֹד ֵעי ,טוֹב ו ָ
ו וֵ
ֶח ָמד ָה ֵעץ
ַתּ ֶרא ָה ִא ָשּׁה ִכּי טוֹב ָה ֵעץ ְל ַמ ֲא ָכל וְ ִכי ַת ֲאוָה-הוּא ָל ֵעינַיִ ם ,וְ נ ְ
ֹאכל.
ישׁהּ ִע ָמּהַּ ,ויּ ַ
ַתּ ֵתּן גַּםְ -ל ִא ָ
ֹאכל; ו ִ
ַתּ ַקּח ִמ ִפּ ְריוַֹ ,ותּ ַ
ְל ַה ְשׂ ִכּיל ,ו ִ
ֻמּם ֵהם; וַיִּ ְת ְפּרוּ ע ֵ
ֵדעוִּ ,כּי ֵעיר ִ
ֵיהםַ ,ויּ ְ
ַתּ ָפּ ַק ְחנָהֵ ,עינֵי ְשׁנ ֶ
ז וִ
ֲלה ְת ֵאנָה,
ַו ַיּעֲשׂוּ ָל ֶהם ֲחגֹרֹת.
ח וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ֶאת-קוֹל יְ הוָה ֱאל ִֹהיםִ ,מ ְת ַה ֵלּ ְך ַבּגָּןְ --ל ַ
רוּח ַהיּוֹם; וַיִּ ְת ַח ֵבּא
תוֹךֵ ,עץ ַהגָּן.
אָדם וְ ִא ְשׁתּוִֹ ,מ ְפּנֵי יְ הוָה ֱאל ִֹהיםְ ,בּ ְ
ָה ָ
ֶכּה.
ֹאמר לוֹ ,אַיּ ָ
אָדם; ַויּ ֶ
ט וַיִּ ְק ָרא יְ הוָה ֱאל ִֹהיםֶ ,אלָ -ה ָ
ָא ָח ֵבא.
ירא ִכּיֵ -עירֹם אָנ ִֹכי ,ו ֵ
ָא ָ
ֹאמרֶ ,את-ק ְֹל ָך ָשׁ ַמ ְע ִתּי ַבּגָּן; ו ִ
י ַויּ ֶ
ית ָ
אָתּה; ֲה ִמןָ -ה ֵעץֲ ,א ֶשׁר ִצוִּ ִ
אמרִ --מי ִה ִגּיד ְל ָךִ ,כּי ֵעירֹם ָ
יא ַויֹּ ֶ
יך ְל ִב ְל ִתּי
אָכ ְל ָתּ.
ֲא ָכלִ -מ ֶמּנּוָּ --
ָת ָתּה ִע ָמּ ִדיִ ,הוא נ ְ
אָדםָ :ה ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר נ ַ
ֹאמרָ ,ה ָ
יב ַויּ ֶ
ָתנָהִ -לּי ִמןָ -ה ֵעץ
ָוא ֵֹכל.
ָחשׁ
ֹאמרָ ,ה ִא ָשּׁהַ ,הנּ ָ
ֹאמר יְ הוָה ֱאל ִֹהים ָל ִא ָשּׁהַ ,מה-זֹּאת ָע ִשׂית; ַותּ ֶ
יג ַויּ ֶ
ִה ִשּׁיאַנִ יָ ,וא ֵֹכל.
אַתּה ִמ ָכּל-
ית זֹּאת ,אָרוּר ָ
ָחשִׁ ,כּי ָע ִשׂ ָ
ֹאמר יְ הוָה ֱאל ִֹהים ֶאלַ -הנּ ָ
יד ַויּ ֶ
יך.
ֹאכל ָכּל-יְ ֵמי ַח ֶיּ ָ
וּמכֹּל ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה; ַעל-גְּ חֹנְ ָך ֵת ֵל ְך ,וְ ָע ָפר תּ ַ
ַה ְבּ ֵה ָמהִ ,
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שׁוּפ ָך
ַר ָעהּ :הוּא יְ ְ
וּבין ז ְ
ֲךֵ ,
ַרע ָ
וּבין ז ְ
וּבין ָה ִא ָשּׁהֵ ,
אָשׁיתֵ ,בּינְ ָך ֵ
יבה ִ
טו וְ ֵא ָ
שׁוּפנּוּ ָע ֵקב} .ס{
אַתּה ְתּ ֶ
רֹאשׁ ,וְ ָ
ֵך וְ ֵהרֹנ ְ
אַר ֶבּה ִע ְצּבוֹנ ְ
אָמרַ ,ה ְר ָבּה ְ
טז ֶאלָ -ה ִא ָשּׁה ַ
ֵךְ --בּ ֶע ֶצבֵ ,תּ ְל ִדי ָבנִ ים;
שׁוּק ֵת ְך ,וְ הוּא ,יִ ְמ ָשׁלָ -בּ ְך} .ס{
ישׁ ְךְ ,תּ ָ
וְ ֶאלִ -א ֵ
יך
ית ָ
ֹאכל ִמןָ -ה ֵעץֲ ,א ֶשׁר ִצוִּ ִ
אָמרִ ,כּיָ -שׁ ַמ ְע ָתּ ְלקוֹל ִא ְשׁ ֶתּ ָךַ ,ותּ ַ
אָדם ַ
וּל ָ
יז ְ
ֹאכ ֶלנָּה ,כֹּל
ֲבוּר ָךְ ,בּ ִע ָצּבוֹן תּ ְ
רוּרה ָה ֲא ָד ָמהַ ,בּע ֶ
ֹאכל ִמ ֶמּנּוֲּ --א ָ
ֵלאמֹר לֹא ת ַ
יך.
יְ ֵמי ַח ֶיּ ָ
אָכ ְל ָתֶּ ,אתֵ -ע ֶשׂב ַה ָשּׂ ֶדה.
יח ָל ְך; וְ ַ
יח וְ קוֹץ וְ ַד ְר ַדּרַ ,תּ ְצ ִמ ַ
ְ
ֹאכל ֶל ֶחםַ ,עד
יך ,תּ ַ
אַפּ ָ
ֵעת ֶ
יט ְבּז ַ
שׁוּב ָך ֶאלָ -ה ֲא ָד ָמהִ ,כּי ִמ ֶמּנָּה
אַתּה ,וְ ֶאלָ -ע ָפר ָתּשׁוּב.
ֻקּ ְח ָתִּ :כּיָ -ע ָפר ָ
לָ
אָדם ֵשׁם ִא ְשׁתּוַֹ ,חוָּהִ :כּי ִהוא ָהיְ ָתהֵ ,אם ָכּלָ -חי.
כ וַיִּ ְק ָרא ָה ָ
ַל ִבּ ֵשׁם} .פ{
וּל ִא ְשׁתּוָֹ ,כּ ְתנוֹת עוֹרַ --ויּ ְ
אָדם ְ
ַעשׂ יְ הוָה ֱאל ִֹהים ְל ָ
כא ַויּ ַ
אַחד ִמ ֶמּנּוָּ ,ל ַד ַעת ,טוֹב ו ָ
אָדם ָהיָה ְכּ ַ
ֹאמר יְ הוָה ֱאל ִֹהיםֵ ,הן ָה ָ
כב ַויּ ֶ
ָרע;
ָחי ְלע ָֹלם.
אָכל ,ו ַ
וְ ַע ָתּה ֶפּן-יִ ְשׁ ַלח יָדוֹ ,וְ ָל ַקח גַּם ֵמ ֵעץ ַה ַחיִּ ים ,וְ ַ
כג וַיְ ַשׁ ְלּ ֵחהוּ יְ הוָה ֱאל ִֹהיםִ ,מגַּןֵ -ע ֶדןַ --ל ֲעבֹדֶ ,אתָ -ה ֲא ָד ָמהֲ ,א ֶשׁר ל ַ
ֻקּח,
ִמ ָשּׁם.
ַשׁ ֵכּן ִמ ֶקּ ֶדם ְלגַןֵ -ע ֶדן ֶאתַ -ה ְכּר ִ
אָדם; ַויּ ְ
ָרשֶׁ ,אתָ -ה ָ
כד וַיְ ג ֶ
ֻבים ,וְ ֵאת ַל ַהט
ַה ֶח ֶרב ַה ִמּ ְת ַה ֶפּ ֶכתִ ,ל ְשׁמֹרֶ ,אתֶ -דּ ֶר ְך ֵעץ ַה ַחיִּ ים} .ס{
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אשׁית פרק4
ְבּ ֵר ִ
יתי
ֹאמרָ ,קנִ ִ
ַתּ ֶלד ֶאתַ -קיִ ןַ ,ותּ ֶ
ַתּ ַהר ,ו ֵ
ָדע ֶאתַ -חוָּה ִא ְשׁתּוֹ; ו ַ
אָדם ,י ַ
א וְ ָה ָ
ִאישׁ ֶאת-יְ הוָה.
ב ַותּ ֶֹסף ָל ֶל ֶדתֶ ,אתִ -
אָחיו ֶאתָ -ה ֶבל; וַיְ ִהיֶ -ה ֶבל ,רֹ ֵעה צֹאן ,וְ ַקיִ ןָ ,היָה
ע ֵֹבד ֲא ָד ָמה.
ָבא ַקיִ ן ִמ ְפּ ִרי ָה ֲא ָד ָמהִ ,מנְ ָחהַ --ליהוָה.
ָמים; ַויּ ֵ
ג וַיְ ִהיִ ,מ ֵקּץ י ִ
ד וְ ֶה ֶבל ֵה ִביא גַם-הוּא ִמ ְבּכֹרוֹת צֹאנוֵֹ ,
וּמ ֶח ְל ֵב ֶהן; וַיִּ ַשׁע יְ הוָהֶ ,אלֶ -ה ֶבל
וְ ֶאלִ -מנְ ָחתוֹ.
ה וְ ֶאלַ -קיִ ן וְ ֶאלִ -מנְ ָחתוֹ ,לֹא ָשׁ ָעה; וַיִּ ַחר ְל ַקיִ ן ְמאֹד ,וַיִּ ְפּלוּ ָפּנָיו.
ֶיך.
ָפלוּ ָפנ ָ
ֹאמר יְ הוָהֶ ,אלָ -קיִ ןָ :ל ָמּה ָח ָרה ָל ְך ,וְ ָל ָמּה נ ְ
ו ַויּ ֶ
יטיבַ ,ל ֶפּ ַתח ַח ָטּאת ר ֵֹבץ; וְ ֵא ֶל ָ
יטיבְ ,שׂ ֵאת ,וְ ִאם לֹא ֵת ִ
ז ֲהלוֹא ִאםֵ -תּ ִ
יך,
אַתּהִ ,תּ ְמ ָשׁל-בּוֹ.
שׁוּקתוֹ ,וְ ָ
ְתּ ָ
יוֹתם ַבּ ָשּׂ ֶדהַ ,ויּ ָ
אָחיו; וַיְ ִהי ִבּ ְה ָ
ֹאמר ַקיִ ןֶ ,אלֶ -ה ֶבל ִ
ח ַויּ ֶ
ָקם ַקיִ ן ֶאלֶ -ה ֶבל
ַה ְרגֵהוּ.
אָחיו ַויּ ַ
ִ
ֹאמר לֹא י ַ
יך; ַויּ ֶ
אָח ָ
ֹאמר יְ הוָה ֶאלַ -קיִ ןֵ ,אי ֶה ֶבל ִ
ט ַויּ ֶ
אָחי
ָד ְע ִתּיֲ ,השׁ ֵֹמר ִ
אָנ ִֹכי.
ֲקים ֵא ַלי ִמןָ -ה ֲא ָד ָמה.
יך ,צֹע ִ
אָח ָ
ית; קוֹל ְדּ ֵמי ִ
ֹאמרֶ ,מה ָע ִשׂ ָ
י ַויּ ֶ
אָתּהִ ,מןָ -ה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ָפּ ְצ ָתה ֶאתִ -פּ ָ
יא וְ ַע ָתּה ,אָרוּר ָ
יהָ ,ל ַק ַחת ֶאתְ -דּ ֵמי
ָד ָך.
יך ִמיּ ֶ
אָח ָ
ִ
אָרץ.
יב ִכּי ַת ֲעבֹד ֶאתָ -ה ֲא ָד ָמה ,לֹא-ת ֵֹסף ֵתּת-כּ ָֹחהּ ָל ְך; נָע ָונָדִ ,תּ ְהיֶה ָב ֶ
ֹאמר ַקיִ ןֶ ,אל-יְ הוָה :גָּדוֹל עֲוֹנִ יִ ,מנְּ שֹׂא.
יג ַויּ ֶ
וּמ ָפּנ ָ
ֵר ְשׁ ָתּ א ִֹתי ַהיּוֹםֵ ,מ ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמהִ ,
יד ֵהן גּ ַ
יתי נָע
ֶיךֶ ,א ָסּ ֵתר; וְ ָהיִ ִ
ַה ְרגֵנִ י.
אָרץ ,וְ ָהיָה ָכל-מ ְֹצ ִאי ,י ַ
ָונָדָ ,בּ ֶ
ֻקּם; ַויּ ֶ
ֹאמר לוֹ יְ הוָהָ ,ל ֵכן ָכּל-ה ֵֹרג ַקיִ ןִ ,שׁ ְב ָע ַתיִ ם ,י ָ
טו ַויּ ֶ
ָשׂם יְ הוָה ְל ַקיִ ן
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אוֹתְ ,ל ִב ְל ִתּי ַהכּוֹת-אֹתוֹ ָכּל-מ ְֹצאוֹ.
ֵשׁב ְבּ ֶא ֶרץ-נוֹדִ ,ק ְד ַמתֵ -ע ֶדן.
ֵצא ַקיִ ןִ ,מ ִלּ ְפנֵי יְ הוָה; ַויּ ֶ
טז ַויּ ֵ
ַתּ ֶלד ֶאתֲ -ח ְ
ַתּ ַהר ו ֵ
ֵדע ַקיִ ן ֶאתִ -א ְשׁתּוֹ ,ו ַ
יז ַויּ ַ
נוֹך; וַיְ ִהי ,בֹּנֶה ִעיר ,וַיִּ ְק ָרא
נוֹך.
ֵשׁם ָה ִעירְ ,כּ ֵשׁם ְבּנוֹ ֲח ְ
ָלד ֶאת-
ָיאל ,י ַ
וּמ ִחיּ ֵ
ָאל; ְ
ָלד ֶאתְ -מחוּי ֵ
ירד ,י ַ
ירד ,וְ ִע ָ
נוֹךֶ ,אתִ -ע ָ
ָלד ַל ֲח ְ
יח וַיִּ וּ ֵ
ָלד ֶאתָ -ל ֶמ ְך.
תוּשׁ ֵאל ,י ַ
וּמ ָ
תוּשׁ ֵאלְ ,
ְמ ָ
אַחת ָע ָדה ,וְ ֵשׁם ַה ֵשּׁנִ ית ִצ ָלּה.
ָשׁיםֵ :שׁם ָה ַ
יט וַיִּ ַקּח-לוֹ ֶל ֶמ ְךְ ,שׁ ֵתּי נ ִ
וּמ ְקנֶה.
ָבל :הוּא ָהיָהֲ --א ִבי ,י ֵֹשׁב א ֶֹהל ִ
ַתּ ֶלד ָע ָדהֶ ,את-י ָ
כ וֵ
יוּבל :הוּא ָהיָהֲ --א ִביָ ,כּל-תּ ֵֹפשׂ ִכּנּוֹר וְ עוּגָב.
אָחיוָ ,
כא וְ ֵשׁם ִ
ָל ָדה ֶאת-תּוּ ַבל ַקיִ ן--ל ֵֹטשָׁ ,כּל-ח ֵֹרשׁ נְ ח ֶֹשׁת ַ
כב וְ ִצ ָלּה גַםִ -הוא ,י ְ
וּב ְרזֶל;
ֲמה.
תּוּבלַ -קיִ ןַ ,נע ָ
ַאחוֹת ַ
וֲ
ִ
ָשׁיוָ ,ע ָדה וְ ִצ ָלּה ְשׁ ַמ ַען
ֹאמר ֶל ֶמ ְך ְלנ ָ
כג ַויּ ֶ
קוֹלי--נְ ֵשׁי ֶל ֶמ ְךַ ,ה ְא ֵזנָּה
ֻר ִתי.
ֶלד ְל ַחבּ ָ
ִא ְמ ָר ִתיִ :כּי ִאישׁ ָה ַר ְג ִתּי ְל ִפ ְצ ִעי ,וְ י ֶ
ֻקּםָ -קיִ ן; וְ ֶל ֶמ ְךִ ,שׁ ְב ִעים וְ ִשׁ ְב ָעה.
כד ִכּי ִשׁ ְב ָע ַתיִ ם ,י ַ
ַתּ ְק ָרא ֶאתְ -שׁמוֹ ֵשׁתִ :כּי ָשׁת-
ַתּ ֶלד ֵבּן ,ו ִ
אָדם עוֹדֶ ,אתִ -א ְשׁתּוֹ ,ו ֵ
ֵדע ָ
כה ַויּ ַ
אַחרַ --תּ ַחת ֶה ֶבלִ ,כּי ֲה ָרגוֹ ָקיִ ן.
ֶרע ֵ
ִלי ֱאל ִֹהים ,ז ַ
הוּחלִ ,ל ְקרֹא ְבּ ֵשׁם
ֻלּדֵ -בּןַ ,ויִּ ְק ָרא ֶאתְ -שׁמוֹ ֱאנוֹשׁ; אָז ַ
וּל ֵשׁת גַּם-הוּא י ַ
כו ְ
יְ הוָה} .ס{
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אשׁית פרק5
ְבּ ֵר ִ
אָדםִ ,בּ ְדמוּת ֱאל ִֹהים,
אָדםְ :בּיוֹםְ ,בּרֹא ֱאל ִֹהים ָ
תּוֹלדֹת ָ
א זֶה ֵס ֶפרְ ,
ָע ָשׂה אֹתוֹ.
ָכר וּנְ ֵק ָבהְ ,בּ ָראָם; וַיְ ָב ֶר ְך א ָֹתם ,וַיִּ ְק ָרא ֶאתְ -שׁ ָמם ָ
ב זָ
אָדםְ ,בּיוֹם,
ִה ָבּ ְראָם.
ַיּוֹלד ִבּ ְדמוּתוְֹ ,כּ ַצ ְלמוֹ; וַיִּ ְק ָרא ֶאת-
וּמאַת ָשׁנָה ,ו ֶ
אָדםְ ,שׁל ִֹשׁים ְ
ג וַיְ ִחי ָ
ְשׁמוֵֹ ,שׁת.
ִ
אַח ֵרי
אָדםֲ ,
ד וַיִּ ְהיוּ יְ ֵמיָ -
ַיּוֹלד
הוֹלידוֹ ֶאתֵ -שׁתְ ,שׁמֹנֶה ֵמאֹתָ ,שׁנָה; ו ֶ
וּבנוֹת.
ָבּנִ יםָ ,
אָדםֲ ,א ֶשׁרַ -חיְ ,תּ ַשׁע ֵמאוֹת ָשׁנָהְ ,
ה וַיִּ ְהיוּ ָכּל-יְ ֵמי ָ
וּשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה;
ַו ָיּמֹת} .ס{
ַיּוֹלדֶ ,אתֱ -אנוֹשׁ.
וּמאַת ָשׁנָה; ו ֶ
ו וַיְ ִחיֵ -שׁתָ ,ח ֵמשׁ ָשׁנִ ים ְ
הוֹלידוֹ ֶאתֱ -אנוֹשֶׁ ,שׁ ַבע ָשׁנִ יםְ ,
אַח ֵרי ִ
ז וַיְ ִחיֵ -שׁתֲ ,
וּשׁמֹנֶה ֵמאוֹת ָשׁנָה;
וּבנוֹת.
ַיּוֹלד ָבּנִ יםָ ,
ו ֶ
וּת ַשׁע ֵמאוֹת ָשׁנָה; ַו ָיּמֹת} .ס{
ח וַיִּ ְהיוָּ ,כּל-יְ ֵמיֵ -שׁתְ ,שׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָהְ ,
ַיּוֹלדֶ ,אתֵ -קינָן.
ט וַיְ ִחי ֱאנוֹשִׁ ,תּ ְשׁ ִעים ָשׁנָה; ו ֶ
אַח ֵרי ִ
י וַיְ ִחי ֱאנוֹשֲׁ ,
וּשׁמֹנֶה ֵמאוֹת
הוֹלידוֹ ֶאתֵ -קינָןֲ ,ח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָהְ ,
וּבנוֹת.
ַיּוֹלד ָבּנִ יםָ ,
ָשׁנָה; ו ֶ
וּת ַשׁע ֵמאוֹת ָשׁנָה; ַו ָיּמֹת} .ס{
יא וַיִּ ְהיוָּ ,כּל-יְ ֵמי ֱאנוֹשָׁ ,ח ֵמשׁ ָשׁנִ יםְ ,
ַיּוֹלדֶ ,אתַ -מ ֲה ַל ְל ֵאל.
יב וַיְ ִחי ֵקינָןִ ,שׁ ְב ִעים ָשׁנָה; ו ֶ
הוֹלידוֹ ֶאתַ -מ ֲה ַל ְל ֵאלְ ,
אַח ֵרי ִ
יג וַיְ ִחי ֵקינָןֲ ,
וּשׁמֹנֶה ֵמאוֹת
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָהְ ,
וּבנוֹת.
ַיּוֹלד ָבּנִ יםָ ,
ָשׁנָה; ו ֶ
וּת ַשׁע ֵמאוֹת ָשׁנָה; ַו ָיּמֹת} .ס{
יד וַיִּ ְהיוָּ ,כּל-יְ ֵמי ֵקינָןֶ ,ע ֶשׂר ָשׁנִ יםְ ,
ָרד.
ַיּוֹלדֶ ,את-י ֶ
טו וַיְ ִחי ַמ ֲה ַל ְל ֵאלָ ,ח ֵמשׁ ָשׁנִ ים וְ ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָה; ו ֶ
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וּשׁמֹנֶה ֵמאוֹת
ֶרדְ ,שׁל ִֹשׁים ָשׁנָהְ ,
הוֹלידוֹ ֶאת-י ֶ
אַח ֵרי ִ
טז וַיְ ִחי ַמ ֲה ַל ְל ֵאלֲ ,
וּבנוֹת.
ַיּוֹלד ָבּנִ יםָ ,
ָשׁנָה; ו ֶ
יז וַיִּ ְהיוָּ ,כּל-יְ ֵמי ַמ ֲה ַל ְל ֵאלָ ,ח ֵמשׁ וְ ִת ְשׁ ִעים ָשׁנָהְ ,
וּשׁמֹנֶה ֵמאוֹת ָשׁנָה;
ַו ָיּמֹת} .ס{
נוֹך.
ַיּוֹלדֶ ,אתֲ -ח ְ
וּמאַת ָשׁנָה; ו ֶ
ֶרדְ ,שׁ ַתּיִ ם וְ ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָה ְ
יח וַיְ ִחי-י ֶ
נוֹךְ ,שׁמֹנֶה ֵמאוֹתָ ,שׁנָה; ו ֶ
הוֹלידוֹ ֶאתֲ -ח ְ
אַח ֵרי ִ
ֶרדֲ ,
יט וַיְ ִחי-י ֶ
ַיּוֹלד ָבּנִ ים,
וּבנוֹת.
ָ
ֶרדְ ,שׁ ַתּיִ ם וְ ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָהְ ,
כ וַיִּ ְהיוָּ ,כּל-יְ ֵמי-י ֶ
וּת ַשׁע ֵמאוֹת ָשׁנָה;
ַו ָיּמֹת} .ס{
תוּשׁ ַלח.
ַיּוֹלדֶ ,אתְ -מ ָ
נוֹךָ ,ח ֵמשׁ וְ ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָה; ו ֶ
כא וַיְ ִחי ֲח ְ
הוֹלידוֹ ֶאתְ -מ ֶ
ִ
אַח ֵרי
נוֹך ֶאתָ -ה ֱאל ִֹהיםֲ ,
כב וַיִּ ְת ַה ֵלּ ְך ֲח ְ
תוּשׁ ַלחְ ,שׁלֹשׁ
וּבנוֹת.
ַיּוֹלד ָבּנִ יםָ ,
ֵמאוֹתָ ,שׁנָה; ו ֶ
וּשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ָשׁנָה.
נוֹךָ ,ח ֵמשׁ וְ ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָהְ ,
כג וַיְ ִהיָ ,כּל-יְ ֵמי ֲח ְ
נוֹךֶ ,אתָ -ה ֱאל ִֹהים; וְ ֵאינֶנּוִּ ,כּיָ -ל ַקח אֹתוֹ ֱאל ִֹהים} .ס{
כד וַיִּ ְת ַה ֵלּ ְך ֲח ְ
ַיּוֹלדֶ ,אתָ -ל ֶמ ְך.
וּמאַת ָשׁנָה; ו ֶ
וּשׁמֹנִ ים ָשׁנָה ְ
תוּשׁ ַלחֶ ,שׁ ַבע ְ
כה וַיְ ִחי ְמ ֶ
הוֹלידוֹ ֶאתֶ -ל ֶמ ְךְ ,שׁ ַתּיִ ם ְ
אַח ֵרי ִ
תוּשׁ ַלחֲ ,
כו וַיְ ִחי ְמ ֶ
וּשׁ ַבע
וּשׁמוֹנִ ים ָשׁנָהְ ,
וּבנוֹת.
ַיּוֹלד ָבּנִ יםָ ,
ֵמאוֹת ָשׁנָה; ו ֶ
תוּשׁ ַלחֵ ,תּ ַשׁע וְ ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָהְ ,
כז וַיִּ ְהיוָּ ,כּל-יְ ֵמי ְמ ֶ
וּת ַשׁע ֵמאוֹת ָשׁנָה;
ַו ָיּמֹת} .ס{
ַיּוֹלדֵ ,בּן.
וּמאַת ָשׁנָה; ו ֶ
וּשׁמֹנִ ים ָשׁנָה ְ
כח וַיְ ִחיֶ -ל ֶמ ְךְ ,שׁ ַתּיִ ם ְ
וּמ ִע ְצּבוֹן י ֵ
ֲשׂנוֵּ ,
ַח ֵמנוּ ִמ ַמּע ֵ
כט וַיִּ ְק ָרא ֶאתְ -שׁמוֹ נ ַֹחֵ ,לאמֹר :זֶה יְ נ ֲ
ָדינוּ,
ִמןָ -ה ֲא ָד ָמהֲ ,א ֶשׁר ֵא ְר ָרהּ יְ הוָה.
אַח ֵרי ִ
ל ַויְ ִחיֶ -ל ֶמ ְךֲ ,
ַח ֵמשׁ ֵמאֹת
הוֹלידוֹ ֶאת-נ ַֹחָ ,ח ֵמשׁ וְ ִת ְשׁ ִעים ָשׁנָה ,ו ֲ
וּבנוֹת.
ַיּוֹלד ָבּנִ יםָ ,
ָשׁנָה; ו ֶ
לא וַיְ ִהיָ ,כּל-יְ ֵמיֶ -ל ֶמ ְךֶ ,שׁ ַבע וְ ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָהְ ,
וּשׁ ַבע ֵמאוֹת ָשׁנָה;
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ַו ָיּמֹת} .ס{
ָפת.
ַיּוֹלד נ ַֹחֶ ,אתֵ -שׁם ֶאתָ -חם וְ ֶאת-י ֶ
לב וַיְ ִהי-נ ַֹחֶ ,בּןֲ -ח ֵמשׁ ֵמאוֹת ָשׁנָה; ו ֶ
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אשׁית פרק6
ְבּ ֵר ִ
ֻלּדוּ ָל ֶהם.
וּבנוֹת ,י ְ
אָדםָ ,לרֹב ַעלְ -פּנֵי ָה ֲא ָד ָמה; ָ
א וַיְ ִהי ִכּיֵ -ה ֵחל ָה ָ
ב וַיִּ ְראוּ ְבנֵיָ -ה ֱאל ִֹהים ֶאתְ -בּנוֹת ָה ָ
אָדםִ ,כּי טֹבֹת ֵהנָּה; וַיִּ ְקחוּ ָל ֶהם
ָשׁיםִ ,מכֹּל ֲא ֶשׁר ָבּ ָחרוּ.
נִ
רוּחי ָב ָ
ֹאמר יְ הוָה ,לֹא-יָדוֹן ִ
ג ַויּ ֶ
אָדם ְלע ָֹלםְ ,בּ ַשׁגַּם ,הוּא ָב ָשׂר; וְ ָהיוּ
ָמיוֵ ,מאָה וְ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה.
יָ
ָמים ָה ֵהם ,וְ גַם ֲ
אָרץַ ,בּיּ ִ
ד ַהנְּ ִפ ִלים ָהיוּ ָב ֶ
אַח ֵריֵ -כן ֲא ֶשׁר ָיבֹאוּ ְבּנֵי
ָלדוּ ָל ֶהםֵ :ה ָמּה ַה ִגּבּ ִֹרים ֲא ֶשׁר ֵמ ָ
אָדם ,וְ י ְ
ָה ֱאל ִֹהים ֶאלְ -בּנוֹת ָה ָ
עוֹלם,
אַנְ ֵשׁי ַה ֵשּׁם} .פ{
אָרץ ,וְ ָכל-י ֶ
אָדם ָבּ ֶ
ַרא יְ הוָהִ ,כּי ַר ָבּה ָר ַעת ָה ָ
ה ַויּ ְ
ֵצר ַמ ְח ְשׁבֹת ִלבּוַֹ ,רק ַרע
ָכּלַ -היּוֹם.
אָרץ; וַיִּ ְת ַע ֵצּבֶ ,אלִ -לבּוֹ.
אָדם ָבּ ֶ
ָחם יְ הוָהִ ,כּיָ -ע ָשׂה ֶאתָ -ה ָ
ו וַיִּ נּ ֶ
אָדם ֲא ֶשׁרָ -בּ ָר ִ
ֹאמר יְ הוָהֶ ,א ְמ ֶחה ֶאתָ -ה ָ
ז ַויּ ֶ
אתי ֵמ ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה,
יתם.
ֲשׂ ִ
אָדם ַעדְ -בּ ֵה ָמהַ ,עדֶ -ר ֶמשׂ וְ ַעד-עוֹף ַה ָשּׁ ָמיִ םִ :כּי נִ ַח ְמ ִתּיִ ,כּי ע ִ
ֵמ ָ
ח וְ נ ַֹחָ ,מ ָצא ֵחן ְבּ ֵעינֵי יְ ה ָוה} .פ{
תּוֹלדֹת נ ַֹח--נ ַֹח ִאישׁ ַצ ִדּיק ָתּ ִמים ָהיָהְ ,בּדֹר ָֹתיוֶ :את-
ְ
ט ֵא ֶלּה,
ָה ֱאל ִֹהיםִ ,ה ְת ַה ֶלּ ְך-נ ַֹח.
ָפת.
ַיּוֹלד נ ַֹחְ ,שׁל ָֹשׁה ָבנִ יםֶ --אתֵ -שׁםֶ ,אתָ -חם וְ ֶאת-י ֶ
י ו ֶ
אָרץָ ,ח ָמס.
ַתּ ָמּ ֵלא ָה ֶ
אָרץִ ,ל ְפנֵי ָה ֱאל ִֹהים; ו ִ
ַתּ ָשּׁ ֵחת ָה ֶ
יא ו ִ
אָרץ ,וְ ִהנֵּה נִ ְשׁ ָח ָתהִ :כּיִ -ה ְשׁ ִחית ָכּלָ -בּ ָשׂר ֶאת-
ַרא ֱאל ִֹהים ֶאתָ -ה ֶ
יב ַויּ ְ
אָרץ} .ס{
ַדּ ְרכּוַֹ ,עלָ -ה ֶ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ְלנ ַֹחֵ ,קץ ָכּלָ -בּ ָשׂר ָבּא ְל ָפנַיִ --כּיָ -מ ְלאָה ָה ֶ
יג ַויּ ֶ
אָרץ ָח ָמס,
אָרץ.
יתםֶ ,אתָ -ה ֶ
ֵיהם; וְ ִהנְ נִ י ַמ ְשׁ ִח ָ
ִמ ְפּנ ֶ
ֲשׂה ֶאתַ -ה ֵתּ ָבה; וְ ָכ ַפ ְר ָתּ א ָֹתהּ ִמ ַבּיִ ת
ֲצי-ג ֶֹפרִ ,קנִּ ים ַתּע ֶ
ֲשׂה ְל ָך ֵתּ ַבת ע ֵ
יד ע ֵ
וּמחוּץַ ,בּכּ ֶֹפר.
ִ
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אַמּה ,א ֶֹר ְך ַה ֵתּ ָבהֲ ,ח ִמ ִשּׁים
ֲשׂה א ָֹתהְּ :שׁלֹשׁ ֵמאוֹת ָ
טו וְ זֶהֲ ,א ֶשׁר ַתּע ֶ
קוֹמ ָתהּ.
וּשׁל ִֹשׁים אַ ָמּה ָ
אַמּה ָר ְח ָבּהְּ ,
ָ
אַמּה ְתּ ַכ ֶלּנָּה ִמ ְל ַמ ְע ָלהֶ ,
ֲשׂה ַל ֵתּ ָבה ,וְ ֶאלָ -
טז צ ַֹהר ַתּע ֶ
וּפ ַתח ַה ֵתּ ָבהְ ,בּ ִצ ָדּהּ
ֲשׂ ָה.
וּשׁ ִל ִשׁיםַ ,תּע ֶ
ָתּ ִשׂים; ַתּ ְח ִתּיִּ ם ְשׁנִ יִּ ם ְ
ַאנִ יִ ,הנְ נִ י ֵמ ִביא ֶאתַ -ה ַמּבּוּל ַמיִ ם ַעלָ -ה ֶ
יז ו ֲ
אָרץְ ,ל ַשׁ ֵחת ָכּלָ -בּ ָשׂר ֲא ֶשׁר-בּוֹ
אָרץ ,יִ ְגוָע.
רוּח ַחיִּ יםִ ,מ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ָמיִ ם :כֹּל ֲא ֶשׁרָ -בּ ֶ
ַ
ֶיך וְ ִא ְשׁ ְתּ ָך
וּבנ ָ
אַתּהָ ,
אתֶ ,אלַ -ה ֵתּ ָבהָ --
וּב ָ
יתיִ ,א ָתּ ְך; ָ
ַה ִקמ ִֹתי ֶאתְ -בּ ִר ִ
יח ו ֲ
ֶיך ִא ָתּ ְך.
וּנְ ֵשׁיָ -בנ ָ
יט ִ
וּמ ָכּלָ -ה ַחי ִמ ָכּלָ -בּ ָשׂר ְשׁנַיִ ם ִמכֹּלָ ,תּ ִביא ֶאלַ -ה ֵתּ ָבהְ --ל ַה ֲחיֹת
ָכר וּנְ ֵק ָבה ,יִ ְהיוּ.
ִא ָתּ ְך :ז ָ
וּמןַ -ה ְבּ ֵה ָמה ְל ִמינָהִּ ,מכֹּל ֶר ֶמשׂ ָה ֲא ָד ָמהְ ,ל ִמינֵהוּ--
כ ֵמ ָהעוֹף ְל ִמינֵהוִּ ,
יךְ ,ל ַה ֲחיוֹת.
ְשׁנַיִ ם ִמכֹּל ָיבֹאוּ ֵא ֶל ָ
אָס ְפ ָתֵּ ,א ֶל ָ
ֵאָכל ,וְ ַ
אַתּה ַקחְ -ל ָךִ ,מ ָכּלַ -מ ֲא ָכל ֲא ֶשׁר י ֵ
כא וְ ָ
יך; וְ ָהיָה ְל ָך
אָכ ָלה.
וְ ָל ֶהםְ ,ל ְ
ַעשׂ ,נ ַֹחְ :כּכֹל ֲא ֶשׁר ִצוָּה אֹתוֱֹ ,אל ִֹהיםֵ --כּן ָע ָשׂה.
כב ַויּ ַ
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יתי
ית ָך ֶאלַ -ה ֵתּ ָבהִ :כּי-א ְֹת ָך ָר ִא ִ
אַתּה וְ ָכלֵ -בּ ְ
ֹאמר יְ הוָה ְלנ ַֹח ,בֹּאָ -
א ַויּ ֶ
ַצ ִדּיק ְל ָפנַיַ ,בּדּוֹר ַהזֶּה.
וּמן-
הוֹרהִ ,תּ ַקּחְ -ל ָך ִשׁ ְב ָעה ִשׁ ְב ָעהִ --אישׁ וְ ִא ְשׁתּוֹ; ִ
ב ִמכֹּל ַה ְבּ ֵה ָמה ַה ְטּ ָ
ַה ְבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר לֹא ְטה ָֹרה ִהואְ ,שׁנַיִ םִ --אישׁ וְ ִא ְשׁתּוֹ.
ֶרעַ ,עלְ -פּנֵי ָכל-
ָכר וּנְ ֵק ָבהְ ,ל ַחיּוֹת ז ַ
ג גַּם ֵמעוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם ִשׁ ְב ָעה ִשׁ ְב ָעה ,ז ָ
אָרץ.
ָה ֶ
אָרץְ ,
ָמים עוֹד ִשׁ ְב ָעה ,אָנ ִֹכי ַמ ְמ ִטיר ַעלָ -ה ֶ
ד ִכּי ְלי ִ
אַר ָבּ ִעים
אַר ָבּ ִעים יוֹם ,וְ ְ
יתיֵ ,מ ַעלְ ,פּנֵי ָה ֲא ָד ָמה.
יתיֶ ,אתָ -כּלַ -היְ קוּם ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
וּמ ִח ִ
ָליְ ָלה; ָ
ַעשׂ ,נ ַֹחְ ,כּכֹל ֲא ֶשׁרִ -צ ָוּהוּ ,יְ הוָה.
ה ַויּ ַ
אָרץ.
ו וְ נ ַֹחֶ ,בּןֵ -שׁשׁ ֵמאוֹת ָשׁנָה; וְ ַה ַמּבּוּל ָהיָהַ ,מיִ ם ַעלָ -ה ֶ
וּבנָיו וְ ִא ְשׁתּוֹ וּנְ ֵשׁיָ -בנָיו ִאתּוֶֹ --אלַ -ה ֵתּ ָבהִ :מ ְפּנֵיֵ ,מי ַה ַמּבּוּל.
ז ַו ָיּבֹא נ ַֹחָ ,
וּמןָ -העוֹף--
וּמןַ -ה ְבּ ֵה ָמהֲ ,א ֶשׁר ֵאי ֶננָּה ְטה ָֹרה; ִ
הוֹרהִ ,
ח ִמןַ -ה ְבּ ֵה ָמהַ ,ה ְטּ ָ
וְ כֹל ֲא ֶשׁר-ר ֵֹמשַׂ ,עלָ -ה ֲא ָד ָמה.
ט ְשׁנַיִ ם ְשׁנַיִ ם ָבּאוּ ֶאל-נ ַֹחֶ ,אלַ -ה ֵתּ ָבה--ז ָ
ָכר וּנְ ֵק ָבהַ :כּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה
ֱאל ִֹהיםֶ ,את-נ ַֹח.
אָרץ.
וּמי ַה ַמּבּוּלָ ,היוּ ַעלָ -ה ֶ
ָמים; ֵ
י וַיְ ִהיְ ,ל ִשׁ ְב ַעת ַהיּ ִ
יא ִבּ ְשׁנַת ֵשׁשֵׁ -מאוֹת ָשׁנָהְ ,ל ַחיֵּי-נ ַֹחַ ,בּח ֶֹדשׁ ַה ֵשּׁנִ יְ ,בּ ִשׁ ְב ָעהָ -ע ָשׂר יוֹם
ַא ֻרבֹּת ַה ָשּׁ ַמיִ ם,
ַלח ֶֹדשַׁ --בּיּוֹם ַהזֶּה ,נִ ְב ְקעוּ ָכּלַ -מ ְעיְ נֹת ְתּהוֹם ַר ָבּה ,ו ֲ
נִ ְפ ָתּחוּ.
אַר ָבּ ִעים יוֹם ,וְ אַ ְר ָבּ ִעים ָליְ ָלה.
אָרץְ ,
ֶשׁםַ ,עלָ -ה ֶ
יב וַיְ ִהי ַהגּ ֶ
וּשׁל ֶֹשׁת
ֶפת ְבּנֵי-נ ַֹח; וְ ֵא ֶשׁת נ ַֹחְ ,
יג ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה ָבּא נ ַֹח ,וְ ֵשׁם-וְ ָחם ָוי ֶ
נְ ֵשׁיָ -בנָיו ִא ָתּםֶ --אלַ -ה ֵתּ ָבה.
יד ֵה ָמּה וְ ָכלַ -ה ַחיָּה ְל ִמינָהּ ,וְ ָכלַ -ה ְבּ ֵה ָמה ְל ִמינָהּ ,וְ ָכלָ -ה ֶר ֶמשׂ ָהר ֵֹמשׂ ַעל-
ָהאָ ֶרץְ ,ל ִמינֵהוּ; וְ ָכלָ -העוֹף ְל ִמינֵהוּ ,כֹּל ִצפּוֹר ָכּלָ -כּנָף.
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רוּח
טו ַו ָיּבֹאוּ ֶאל-נ ַֹחֶ ,אלַ -ה ֵתּ ָבהְ ,שׁנַיִ ם ְשׁנַיִ ם ִמ ָכּלַ -ה ָבּ ָשׂרֲ ,א ֶשׁר-בּוֹ ַ
ַחיִּ ים.
טז וְ ַה ָבּ ִאים ,ז ָ
ָכר וּנְ ֵק ָבה ִמ ָכּלָ -בּ ָשׂר ָבּאוַּ ,כּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה אֹתוֱֹ ,אל ִֹהים;
וַיִּ ְסגֹּר יְ הוָהַ ,בּעֲדוֹ.
אָרץ; וַיִּ ְרבּוּ ַה ַמּיִ ם ,וַיִּ ְשׂאוּ ֶאת-
אַר ָבּ ִעים יוֹםַ ,עלָ -ה ֶ
יז וַיְ ִהי ַה ַמּבּוּל ְ
אָרץ.
ַתּ ָרםֵ ,מ ַעל ָה ֶ
ַה ֵתּ ָבה ,ו ָ
ַתּ ֶל ְך ַה ֵתּ ָבהַ ,עלְ -פּנֵי ַה ָמּיִ ם.
אָרץ; ו ֵ
יח וַיִּ ְג ְבּרוּ ַה ַמּיִ ם וַיִּ ְרבּוּ ְמאֹדַ ,עלָ -ה ֶ
ָברוּ ְמאֹד ְמאֹדַ --עלָ -ה ֶ
יט וְ ַה ַמּיִ ם ,גּ ְ
אָרץ; וַיְ כֻסּוָּ ,כּלֶ -ה ָה ִרים ַהגְּ ב ִֹהים,
ֲא ֶשׁרַ -תּ ַחתָ ,כּלַ -ה ָשּׁ ָמיִ ם.
ָברוּ ַה ָמּיִ ם; וַיְ כֻסּוֶּ ,ה ָה ִרים.
אַמּה ִמ ְל ַמ ְע ָלה ,גּ ְ
כ ֲח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָ
וּב ַחיָּהְ ,
וּב ְבּ ֵה ָמה ַ
אָרץָ ,בּעוֹף ַ
כא וַיִּ ְגוַע ָכּלָ -בּ ָשׂר ָהר ֵֹמשׂ ַעלָ -ה ֶ
וּב ָכלַ -ה ֶשּׁ ֶרץ,
אָדם.
אָרץ--וְ כֹלָ ,ה ָ
ַהשּׁ ֵֹרץ ַעלָ -ה ֶ
אַפּיוִ ,מכֹּל ֲא ֶשׁר ֶבּ ָח ָר ָבהֵ --מתוּ.
רוּח ַחיִּ ים ְבּ ָ
כב כֹּל ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַמתַ -
אָדם ַעדְ -בּ ֵה ָמה ַעד-
כג וַיִּ ַמח ֶאתָ -כּלַ -היְ קוּם ֲא ֶשׁר ַעלְ -פּנֵי ָה ֲא ָד ָמהֵ ,מ ָ
אַך-נ ַֹח ו ֲ
אָרץ; וַיִּ ָשּׁ ֶאר ְ
ֶר ֶמשׂ וְ ַעד-עוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם ,וַיִּ ָמּחוִּ ,מןָ -ה ֶ
ַא ֶשׁר ִאתּוֹ,
ַבּ ֵתּ ָבה.
וּמאַת ,יוֹם.
אָרץֲ ,ח ִמ ִשּׁים ְ
כד וַיִּ ְג ְבּרוּ ַה ַמּיִ םַ ,עלָ -ה ֶ
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א וַיִּ ְזכֹּר ֱאל ִֹהיםֶ ,את-נ ַֹח ,וְ ֵאת ָכּלַ -ה ַחיָּה וְ ֶאתָ -כּלַ -ה ְבּ ֵה ָמהֲ ,א ֶשׁר ִאתּוֹ
אָרץַ ,ו ָיּשֹׁכּוּ ַה ָמּיִ ם.
רוּח ַעלָ -ה ֶ
ֲבר ֱאל ִֹהים ַ
ַבּ ֵתּ ָבה; ַו ַיּע ֵ
ֶשׁםִ ,מןַ -ה ָשּׁ ָמיִ ם.
ַא ֻרבֹּת ַה ָשּׁ ָמיִ ם; וַיִּ ָכּ ֵלא ַהגּ ֶ
ב וַיִּ ָסּ ְכרוּ ַמ ְעיְ נֹת ְתּהוֹם ,ו ֲ
ַח ְסרוּ ַה ַמּיִ םִ --מ ְק ֵצהֲ ,ח ִמ ִשּׁים
לוֹך וָשׁוֹב; ַויּ ְ
אָרץָ ,ה ְ
ָשׁבוּ ַה ַמּיִ ם ֵמ ַעל ָה ֶ
ג ַויּ ֻ
וּמאַת יוֹם.
ְ
יעיְ ,בּ ִשׁ ְב ָעהָ -ע ָשׂר יוֹם ַלח ֶֹדשַׁ ,עלָ ,ה ֵרי ֲא ָר ָרט.
ַתּנַח ַה ֵתּ ָבה ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
ד וָ
ֲשׂ ִ
ירי; ָבּע ִ
ֲשׂ ִ
לוֹך וְ ָחסוֹרַ ,עדַ ,הח ֶֹדשׁ ָהע ִ
ה וְ ַה ַמּיִ םָ ,היוּ ָה ְ
ירי ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ,
אשׁי ֶה ָה ִרים.
נִ ְראוּ ָר ֵ
אַר ָבּ ִעים יוֹם; וַיִּ ְפ ַתּח נ ַֹחֶ ,אתַ -חלּוֹן ַה ֵתּ ָבה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה.
ו וַיְ ִהיִ ,מ ֵקּץ ְ
אָרץ.
ֵצא יָצוֹא וָשׁוֹבַ ,עד-יְ ב ֶֹשׁת ַה ַמּיִ ם ֵמ ַעל ָה ֶ
ז וַיְ ַשׁ ַלּחֶ ,אתָ -הע ֵֹרב; ַויּ ֵ
ח וַיְ ַשׁ ַלּח ֶאתַ -היּוֹנָהֵ ,מ ִאתּוִֹ --ל ְראוֹת ֲה ַקלּוּ ַה ַמּיִ םֵ ,מ ַעל ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה.
נוֹח ְל ַכףַ -ר ְג ָלהּ ,ו ָ
ט וְ לֹאָ -מ ְצאָה ַהיּוֹנָה ָמ ַ
ַתּ ָשׁב ֵא ָליו ֶאלַ -ה ֵתּ ָבהִ --כּיַ -מיִ ם,
ָבא א ָֹתהּ ֵא ָליו ֶאלַ -ה ֵתּ ָבה.
אָרץ; וַיִּ ְשׁ ַלח יָדוֹ וַיִּ ָקּ ֶח ָהַ ,ויּ ֵ
ַעלְ -פּנֵי ָכלָ -ה ֶ
ָמים ֲא ֵח ִרים; ַויּ ֶֹסף ַשׁ ַלּח ֶאתַ -היּוֹנָהִ ,מןַ -ה ֵתּ ָבה.
ָחל עוֹדִ ,שׁ ְב ַעת י ִ
י ַויּ ֶ
ֵדע נ ַֹחִ ,כּי-
יה; ַויּ ַ
ֲלה-זַיִ ת ָט ָרף ְבּ ִפ ָ
ַתּבֹא ֵא ָליו ַהיּוֹנָה ְל ֵעת ֶע ֶרב ,וְ ִהנֵּה ע ֵ
יא ו ָ
אָרץ.
ַקלּוּ ַה ַמּיִ ם ֵמ ַעל ָה ֶ
ָס ָפה שׁוּב-
ָמים ֲא ֵח ִרים; וַיְ ַשׁ ַלּחֶ ,אתַ -היּוֹנָה ,וְ לֹא-י ְ
ָחל עוֹדִ ,שׁ ְב ַעת י ִ
יב וַיִּ יּ ֶ
ֵא ָליו ,עוֹד.
יג וַיְ ִהי ְבּ ַ
אַחת וְ ֵשׁשֵׁ -מאוֹת ָשׁנָהָ ,בּ ִראשׁוֹן ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשָׁ ,ח ְרבוּ ַה ַמּיִ ם,
ַרא ,וְ ִהנֵּה ָח ְרבוּ ְפּנֵי ָה ֲא ָד ָמה.
ָסר נ ַֹחֶ ,אתִ -מ ְכ ֵסה ַה ֵתּ ָבהַ ,ויּ ְ
אָרץ; ַויּ ַ
ֵמ ַעל ָה ֶ
אָרץ} .ס{
ָב ָשׁהָ ,ה ֶ
וּבח ֶֹדשַׁ ,ה ֵשּׁנִ יְ ,בּ ִשׁ ְב ָעה וְ ֶע ְשׂ ִרים יוֹםַ ,לח ֶֹדשׁ--י ְ
יד ַ
טו וַיְ ַד ֵבּר ֱאל ִֹהיםֶ ,אל-נ ַֹח ֵלאמֹר.
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ֶיך ִא ָתּ ְך.
ֶיך וּנְ ֵשׁיָ -בנ ָ
וּבנ ָ
אַתּה ,וְ ִא ְשׁ ְתּ ָך ָ
טז ֵצאִ ,מןַ -ה ֵתּ ָבהָ --
וּב ָכלָ -ה ֶר ֶמשׂ ָהר ֵֹמשׂ
וּב ְבּ ֵה ָמה ְ
יז ָכּלַ -ה ַחיָּה ֲא ֶשׁרִ -א ְתּ ָך ִמ ָכּלָ -בּ ָשׂרָ ,בּעוֹף ַ
אָרץ.
וּפרוּ וְ ָרבוּ ַעלָ -ה ֶ
אָרץָ ,
אָרץ--הוצא ) ַהיְ ֵצא( ִא ָתּ ְך; וְ ָשׁ ְרצוּ ָב ֶ
ַעלָ -ה ֶ
וּבנָיו וְ ִא ְשׁתּוֹ וּנְ ֵשׁיָ -בנָיוִ ,אתּוֹ.
ֵצא-נ ַֹח; ָ
יח ַויּ ֵ
יט ָכּלַ -ה ַחיָּהָ ,כּלָ -ה ֶר ֶמשׂ וְ ָכלָ -העוֹף,
ָצאוּ ִמןַ -ה ֵתּ ָבה.
יהם ,י ְ
ְל ִמ ְשׁ ְפּח ֵֹת ֶ

כֹּל,

רוֹמשׂ
ֵ

אָרץ--
ַעלָ -ה ֶ

וּמכֹּל ָהעוֹף
כ וַיִּ ֶבן נ ַֹח ִמ ְז ֵבּ ַחַ ,ליהוָה; וַיִּ ַקּח ִמכֹּל ַה ְבּ ֵה ָמה ַה ְטּה ָֹרהִ ,
ַעל עֹלֹתַ ,בּ ִמּ ְז ֵבּ ַח.
ַה ָטּהוֹרַ ,ויּ ַ
יח ַהנִּ יח ַֹחַ ,ויּ ֶ
ָרח יְ הוָהֶ ,אתֵ -ר ַ
כא ַויּ ַ
ֹאמר יְ הוָה ֶאלִ -לבּוֹ לֹא-א ִֹסף ְל ַק ֵלּל
אָדם ַרע ִמנְּ ע ָ
ֵצר ֵלב ָה ָ
אָדםִ ,כּי י ֶ
עוֹד ֶאתָ -ה ֲא ָד ָמה ַבּעֲבוּר ָה ָ
ֻריו; וְ לֹא-א ִֹסף
יתי.
עוֹד ְל ַהכּוֹת ֶאתָ -כּלַ -חיַ ,כּ ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ִ
ָליְ ָלה--
ֶרע וְ ָק ִציר וְ קֹר ָוחֹם וְ ַקיִ ץ ָוח ֶֹרף ,וְ יוֹם ו ַ
אָרץ :ז ַ
כב עֹדָ ,כּל-יְ ֵמי ָה ֶ
לֹא יִ ְשׁבֹּתוּ.
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אשׁית פרק9
ְבּ ֵר ִ
וּמ ְלאוּ ֶאת-
וּרבוִּ ,
ֹאמר ָל ֶהם ְפּרוּ ְ
א וַיְ ָב ֶר ְך ֱאל ִֹהיםֶ ,את-נ ַֹח וְ ֶאתָ -בּנָיו; ַויּ ֶ
אָרץ.
ָה ֶ
וּמוֹר ֲא ֶכם וְ ִח ְתּ ֶכם ,יִ ְהיֶהַ ,על ָכּלַ -חיַּת ָה ֶ
ַ
ב
אָרץ ,וְ ַעל ָכּל-עוֹף ַה ָשּׁ ָמיִ ם;
ֶד ֶכם נִ ָתּנוּ.
וּב ָכלְ -דּגֵי ַהיָּםְ ,בּי ְ
ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ִתּ ְרמֹשׂ ָה ֲא ָד ָמה ְ
אָכ ָלהְ :כּי ֶ
ג ָכּלֶ -ר ֶמשׂ ֲא ֶשׁר הוּאַ -חיָ ,ל ֶכם יִ ְהיֶה ְל ְ
ָת ִתּי ָל ֶכם
ֶרק ֵע ֶשׂב ,נ ַ
ֶאת-כֹּל.
ֹאכלוּ.
ַפשׁוֹ ָדמוֹ לֹא ת ֵ
אַךָ -בּ ָשׂרְ ,בּנ ְ
ד ְ
ַפשׁ ֵֹת ֶ
אַך ֶאתִ -דּ ְמ ֶכם ְלנ ְ
ה וְ ְ
וּמיַּד
יכם ֶא ְדרֹשִׁ ,מיַּד ָכּלַ -חיָּה ֶא ְד ְר ֶשׁנּוּ; ִ
אָדם.
ֶפשׁ ָה ָ
אָחיוֶ --א ְדרֹשֶׁ ,את-נ ֶ
אָדםִ ,מיַּד ִאישׁ ִ
ָה ָ
אָדם ָדּמוֹ יִ ָשּׁ ֵפ ְךִ :כּי ְבּ ֶצ ֶלם ֱאל ִֹהיםָ ,ע ָשׂה ֶאת-
אָדםָ ,בּ ָ
ו שׁ ֵֹפ ְך ַדּם ָה ָ
אָדם.
ָה ָ
וּרבוָּ -בהּ} .ס{
אָרץְ ,
וּרבוּ; ִשׁ ְרצוּ ָב ֶ
אַתּםְ ,פּרוּ ְ
ז וְ ֶ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ֶאל-נ ַֹח ,וְ ֶאלָ -בּנָיו ִאתּוֹ ֵלאמֹר.
ח ַויּ ֶ
יכם.
אַח ֵר ֶ
ֲכםֲ ,
ַרע ֶ
יתי ִא ְתּ ֶכם ,וְ ֶאת-ז ְ
ַאנִ יִ ,הנְ נִ י ֵמ ִקים ֶאתְ -בּ ִר ִ
ט וֲ
ֶפשׁ ַה ַחיָּה ֲא ֶשׁר ִא ְתּ ֶכםָ ,בּעוֹף ַבּ ְבּ ֵה ָמה ְ
י וְ ֵאת ָכּל-נ ֶ
אָרץ
וּב ָכלַ -חיַּת ָה ֶ
אָרץ.
ִא ְתּ ֶכם; ִמכֹּל י ְֹצ ֵאי ַה ֵתּ ָבהְ ,לכֹל ַחיַּת ָה ֶ
ַה ִקמ ִֹתי ֶאתְ -בּ ִר ִ
יא ו ֲ
יתי ִא ְתּ ֶכם ,וְ לֹא-יִ ָכּ ֵרת ָכּלָ -בּ ָשׂר עוֹד ִמ ֵמּי ַה ַמּבּוּל;
אָרץ.
וְ לֹא-יִ ְהיֶה עוֹד ַמבּוּלְ ,ל ַשׁ ֵחת ָה ֶ
וּבינ ֶ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ,זֹאת אוֹתַ -ה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁרֲ -אנִ י נ ֵֹתן ֵבּינִ י ֵ
יב ַויּ ֶ
וּבין
ֵיכםֵ ,
עוֹלם.
ֶפשׁ ַחיָּהֲ ,א ֶשׁר ִא ְתּ ֶכםְ --לדֹרֹתָ ,
ָכּל-נ ֶ
אָרץ.
וּבין ָה ֶ
ָת ִתּי ֶבּ ָענָן; וְ ָהיְ ָתה ְלאוֹת ְבּ ִריתֵ ,בּינִ י ֵ
יג ֶאתַ -ק ְשׁ ִתּי ,נ ַ
אָרץ ,וְ נִ ְר ֲא ָתה ַה ֶקּ ֶשׁתֶ ,בּ ָענָן.
יד וְ ָה ָיהְ ,בּ ַענְ נִ י ָענָן ַעלָ -ה ֶ
וּבין ָכּל-נ ֶ
ֵיכםֵ ,
וּבינ ֶ
יתיֲ ,א ֶשׁר ֵבּינִ י ֵ
ָכ ְר ִתּי ֶאתְ -בּ ִר ִ
טו וְ ז ַ
ֶפשׁ ַחיָּהְ ,בּ ָכלָ -בּ ָשׂר;
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וְ לֹא-יִ ְהיֶה עוֹד ַה ַמּיִ ם ְל ַמבּוּלְ ,ל ַשׁ ֵחת ָכּלָ -בּ ָשׂר.
יהִ ,ל ְזכֹּר ְבּ ִרית ָ
ית ָ
וּר ִא ִ
טז וְ ָהיְ ָתה ַה ֶקּ ֶשׁתֶ ,בּ ָענָן; ְ
וּבין
עוֹלםֵ ,בּין ֱאל ִֹהיםֵ ,
אָרץ.
ֶפשׁ ַחיָּה ְבּ ָכלָ -בּ ָשׂר ֲא ֶשׁר ַעלָ -ה ֶ
ָכּל-נ ֶ
יז ַויּ ֶ
וּבין
ֹאמר ֱאל ִֹהיםֶ ,אל-נ ַֹח :זֹאת אוֹתַ -ה ְבּ ִריתֲ ,א ֶשׁר ֲה ִקמ ִֹתיֵ ,בּינִ יֵ ,
אָרץ} .פ{
ָכּלָ -בּ ָשׂר ֲא ֶשׁר ַעלָ -ה ֶ
יח וַיִּ ְהיוּ ְבנֵי-נ ַֹחַ ,היּ ְֹצ ִאים ִמןַ -ה ֵתּ ָבהֵ --שׁם ,וְ ָחם ָוי ֶ
ָפת; וְ ָחם ,הוּא ֲא ִבי
ָען.
ְכנ ַ
אָרץ.
ָפ ָצה ָכלָ -ה ֶ
וּמ ֵא ֶלּה ,נ ְ
יט ְשׁל ָֹשׁה ֵא ֶלּהְ ,בּנֵי-נ ַֹח; ֵ
ָחל נ ַֹחִ ,אישׁ ָה ֲא ָד ָמה; וַיִּ ַטּעָ ,כּ ֶרם.
כ ַויּ ֶ
אָהלֹה.
תוֹך ֳ
ֵשׁ ְתּ ִמןַ -היַּיִ ן ,וַיִּ ְשׁ ָכּר; וַיִּ ְתגַּלְ ,בּ ְ
כא ַויּ ְ
אָביו; ַו ַיּגֵּד ִל ְשׁנֵיֶ -א ָחיוַ ,בּחוּץ.
ַעןֵ ,אתֶ ,ע ְרוַת ִ
ַראָ ,חם ֲא ִבי ְכנ ַ
כב ַויּ ְ
ָשׂימוּ ַעלְ -שׁ ֶכם ְשׁנ ֶ
ֶפת ֶאתַ -ה ִשּׂ ְמ ָלהַ ,ויּ ִ
כג וַיִּ ַקּח ֵשׁם ָוי ֶ
ֵלכוּ
ֵיהםַ ,ויּ ְ
יהם ,לֹא
ֵיהםֲ ,אח ַֹרנִּ ית ,וְ ֶע ְרוַת ֲא ִב ֶ
וּפנ ֶ
יהם; ְ
ֲאח ַֹרנִּ ית ,וַיְ ַכסּוּ ֵאת ֶע ְרוַת ֲא ִב ֶ
ָראוּ.
ֵדעֵ ,את ֲא ֶשׁרָ -ע ָשׂה לוֹ ְבּנוֹ ַה ָקּ ָטן.
יקץ נ ַֹחִ ,מיֵּינוֹ; ַויּ ַ
כד וַיִּ ֶ
ֲב ִדים ,יִ ְהיֶה ְל ֶא ָחיו.
ָעןֶ :ע ֶבד ע ָ
ֹאמר ,אָרוּר ְכּנ ַ
כה ַויּ ֶ
ַעןֶ ,ע ֶבד ָלמוֹ.
יהי ְכנ ַ
רוּך יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֵשׁם; וִ ִ
ֹאמרָ ,בּ ְ
כו ַויּ ֶ
ַעןֶ ,ע ֶבד ָלמוֹ.
יהי ְכנ ַ
אָה ֵליֵ -שׁם; וִ ִ
ֶפת ,וְ יִ ְשׁכֹּן ְבּ ֳ
ַפ ְתּ ֱאל ִֹהים ְלי ֶ
כז י ְ
ַח ִמ ִשּׁים ָשׁנָה.
אַחר ַה ַמּבּוּלְ ,שׁלֹשׁ ֵמאוֹת ָשׁנָה ,ו ֲ
כח וַיְ ִחי-נ ַֹחַ ,
ַח ִמ ִשּׁים ָשׁנָה; ַו ָיּמֹת} .פ{
כט וַיִּ ְהיוָּ ,כּל-יְ ֵמי-נ ַֹחְ ,תּ ַשׁע ֵמאוֹת ָשׁנָה ,ו ֲ
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אשׁית פרק10
ְבּ ֵר ִ
אַחר ַה ַמּבּוּל.
ָלדוּ ָל ֶהם ָבּנִ יםַ ,
ָפת; וַיִּ וּ ְ
תּוֹלדֹת ְבּנֵי-נ ַֹחֵ ,שׁם ָחם ָוי ֶ
א וְ ֵא ֶלּה ְ
ירס.
וּמ ֶשׁ ְך ,וְ ִת ָ
וּמ ַדי וְ ָיוָן וְ ֻת ָבל; ֶ
וּמגוֹגָ ,
ֶפת--גּ ֶֹמר ָ
ב ְבּנֵי י ֶ
ַר ָמה.
יפת ,וְ תֹג ְ
אַשׁ ְכּנַז וְ ִר ַ
וּבנֵי ,גּ ֶֹמרְ --
ג ְ
ישׁה וְ ַת ְר ִשׁישִׁ ,כּ ִתּים ,וְ ד ָֹדנִ ים.
וּבנֵי ָיוָןֱ ,א ִל ָ
ד ְ
ה ֵמ ֵא ֶלּה נִ ְפ ְרדוּ ִאיֵּי ַהגּוֹיִ םְ ,בּ ְ
אַרצ ָֹתםִ ,אישִׁ ,ל ְלשֹׁנוְֹ --ל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם,
ֵהם.
ְבּגוֹי ֶ
ָען.
וּכנ ַ
וּמ ְצ ַריִ ם ,וּפוּט ְ
וּבנֵיָ ,חם--כּוּשׁ ִ
ו ְ
ילה ,וְ ַס ְב ָתּה וְ ַר ְע ָמה וְ ַס ְב ְתּ ָכא; ְ
ַחוִ ָ
וּבנֵי כוּשְׁ --ס ָבא ו ֲ
ז ְ
וּבנֵי ַר ְע ָמהְ ,שׁ ָבא
וּד ָדן.
ְ
אָרץ.
ָלד ֶאת-נִ ְמרֹד; הוּא ֵה ֵחלִ ,ל ְהיוֹת ִגּבֹּר ָבּ ֶ
ח וְ כוּשׁ ,י ַ
ט הוּאָ -היָה ִגבֹּרַ -ציִ דִ ,ל ְפנֵי יְ הוָה; ַעלֵ -כּן ,י ַ
ֵאָמרְ ,כּנִ ְמרֹד ִגּבּוֹר ַציִ דִ ,ל ְפנֵי
יְ הוָה.
אַכּד וְ ַכ ְלנֵהְ ,בּ ֶא ֶרץִ ,שׁנְ ָער.
אשׁית ַמ ְמ ַל ְכתּוֹ ָבּ ֶבל ,וְ ֶא ֶר ְך וְ ַ
ַתּ ִהי ֵר ִ
י וְ
ָצא אַשּׁוּר; וַיִּ ֶבןֶ ,את-נִ ינְ וֵה ,וְ ֶאתְ -רחֹבֹת ִעיר ,וְ ֶאת-
אָרץ ַה ִהוא ,י ָ
יא ִמןָ -ה ֶ
ָכּ ַלח.
וּבין ָכּ ַלחִ --הואָ ,ה ִעיר ַה ְגּד ָֹלה.
יב וְ ֶאתֶ -ר ֶסןֵ ,בּין נִ ינְ וֵה ֵ
ַפ ֻתּ ִחים.
ָמים ,וְ ֶאתְ -ל ָה ִבים--וְ ֶאת-נ ְ
לוּדים וְ ֶאתֲ -ענ ִ
ָלד ֶאתִ -
וּמ ְצ ַריִ ם י ַ
יג ִ
ָצאוּ ִמ ָשּׁם ְפּ ִל ְשׁ ִתּים--וְ ֶאת-
ֻחיםֲ ,א ֶשׁר י ְ
ֻסים וְ ֶאתַ -כּ ְסל ִ
יד וְ ֶאתַ -פּ ְתר ִ
ַכּ ְפתּ ִֹרים} .ס{
ָלד ֶאתִ -צידֹן ְבּכֹרוֹ--וְ ֶאתֵ -חת.
ַען ,י ַ
וּכנ ַ
טו ְ
ָשׁי.
בוּסי ,וְ ֶאתָ -ה ֱאמ ִֹרי ,וְ ֵאתַ ,ה ִגּ ְרגּ ִ
טז וְ ֶאתַ -היְ ִ
יז וְ ֶאתַ -ה ִחוִּ י וְ ֶאתַ -ה ַע ְר ִקי ,וְ ֶאתַ -ה ִסּינִ י.
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אַחר ָנפֹצוִּ ,מ ְשׁ ְפּחוֹת
ָדי וְ ֶאתַ -ה ְצּ ָמ ִרי ,וְ ֶאתַ -ה ֲח ָמ ִתי; וְ ַ
אַרו ִ
יח וְ ֶאתָ -ה ְ
ַה ְכּ ַנעֲנִ י.
יט וַיְ ִהי ְגּבוּל ַה ְכּ ַנעֲנִ יִ ,מ ִצּידֹן--בּ ֲ
ֹא ָכה ְסד ָֹמה
ֹא ָכה ְג ָר ָרהַ ,עדַ -עזָּה :בּ ֲ
וּצבֹיִ םַ --עדָ -ל ַשׁע.
אַד ָמה ְ
ַו ֲעמ ָֹרה ,וְ ְ
אַרצ ָֹתםְ ,בּגוֹ ֵי ֶהם} .ס{
כ ֵא ֶלּה ְבנֵיָ -חםְ ,ל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ִל ְלשֹׁנ ָֹתםְ ,בּ ְ
ֶפת ַהגָּדוֹל.
ֻלּד ,גַּם-הוּאֲ :א ִביָ ,כּלְ -בּנֵיֵ -ע ֶברֲ --א ִחי ,י ֶ
וּל ֵשׁם י ַ
כא ְ
ַא ָרם.
אַר ַפּ ְכ ַשׁד ,וְ לוּד ו ֲ
ילם וְ אַשּׁוּר ,וְ ְ
כב ְבּנֵי ֵשׁםֵ ,ע ָ
ָמשׁ.
ֶתר ו ַ
וּבנֵיֲ ,א ָרם--עוּץ וְ חוּל ,וְ ג ֶ
כג ְ
ָלד ֶאתֵ -ע ֶבר.
ָלד ֶאתָ -שׁ ַלח; וְ ֶשׁ ַלח ,י ַ
אַר ַפּ ְכ ַשׁד ,י ַ
כד וְ ְ
ָמיו נִ ְפ ְלגָה ָה ֶ
ֻלּדְ ,שׁנֵי ָבנִ יםֵ :שׁם ָה ֶא ָחד ֶפּ ֶלגִ ,כּי ְבי ָ
וּל ֵע ֶבר י ַ
כה ְ
אָרץ ,וְ ֵשׁם
ָק ָטן.
אָחיו ,י ְ
ִ
ָרח.
מוֹדד וְ ֶאתָ -שׁ ֶלף ,וְ ֶאתֲ -ח ַצ ְר ָמוֶת ,וְ ֶאת-י ַ
אַל ָ
ָלדֶ ,אתְ -
ָק ָטן י ַ
כו וְ י ְ
דוֹרם וְ ֶאת-אוּזָל ,וְ ֶאתִ -דּ ְק ָלה.
כז וְ ֶאתֲ -ה ָ
ימ ֵאל ,וְ ֶאתְ -שׁ ָבא.
עוֹבל וְ ֶאתֲ -א ִב ָ
כח וְ ֶאתָ -
ָק ָטן.
יוֹבב; ָכּלֵ -א ֶלּהְ ,בּנֵי י ְ
ילה ,וְ ֶאתָ -
אוֹפר וְ ֶאתֲ -חוִ ָ
כט וְ ֶאתִ -
ֹא ָכה ְס ָפ ָרהַ ,הר ַה ֶקּ ֶדם.
מוֹשׁ ָבםִ ,מ ֵמּ ָשׁא ,בּ ֲ
ל וַיְ ִהי ָ
ֵהם.
אַרצ ָֹתםְ ,לגוֹי ֶ
לא ֵא ֶלּה ְבנֵיֵ -שׁםְ ,ל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם ִל ְלשֹׁנ ָֹתםְ ,בּ ְ
ֵהם; ֵ
תוֹלד ָֹתםְ ,בּגוֹי ֶ
לב ֵא ֶלּה ִמ ְשׁ ְפּחֹת ְבּנֵי-נ ַֹח ְל ְ
וּמ ֵא ֶלּה נִ ְפ ְרדוּ ַהגּוֹיִ ם,
אַחר ַה ַמּבּוּל} .פ{
אָרץַ --
ָבּ ֶ
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אשׁית פרק11
ְבּ ֵר ִ
וּד ָב ִריםֲ ,א ָח ִדים.
אָרץָ ,שׂ ָפה ֶא ָחתְ ,
א וַיְ ִהי ָכלָ -ה ֶ
ֵשׁבוּ ָשׁם.
ָס ָעם ִמ ֶקּ ֶדם; וַיִּ ְמ ְצאוּ ִב ְק ָעה ְבּ ֶא ֶרץ ִשׁנְ ָערַ ,ויּ ְ
ב וַיְ ִהיְ ,בּנ ְ
ג ַויּ ְ
ַתּ ִהי
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶאלֵ -ר ֵעהוָּ ,ה ָבה נִ ְל ְבּנָה ְל ֵבנִ ים ,וְ נִ ְשׂ ְר ָפהִ ,ל ְשׂ ֵר ָפה; ו ְ
אָבן ,וְ ַה ֵח ָמרָ ,היָה ָל ֶהם ַלח ֶֹמר.
ָל ֶהם ַה ְלּ ֵבנָהְ ,ל ֶ
וּמ ְג ָדּל וְ רֹאשׁוֹ ַב ָשּׁ ַמיִ ם ,וְ ַנע ֶ
ֹאמרוּ ָה ָבה נִ ְבנֶהָ -לּנוּ ִעירִ ,
ד ַויּ ְ
ֲשׂהָ -לּנוּ,
אָרץ.
ֵשׁםֶ :פּן-נָפוּץַ ,עלְ -פּנֵי ָכלָ -ה ֶ
אָדם.
ֵרד יְ הוָהִ ,ל ְראֹת ֶאתָ -ה ִעיר וְ ֶאתַ -ה ִמּ ְג ָדּלֲ ,א ֶשׁר ָבּנוְּ ,בּנֵי ָה ָ
ה ַויּ ֶ
אַחת ְלכ ָ
ֹאמר יְ הוָהֵ ,הן ַעם ֶא ָחד וְ ָשׂ ָפה ַ
ו ַויּ ֶ
ֻלּם ,וְ זֶהַ ,ה ִח ָלּם ַלעֲשׂוֹת;
וְ ַע ָתּה לֹא-יִ ָבּ ֵצר ֵמ ֶהם ,כֹּל ֲא ֶשׁר י ְָזמוּ ַלעֲשׂוֹת.
ָב ָלה ָשׁםְ ,שׂ ָפ ָתםֲ --א ֶשׁר לֹא יִ ְשׁ ְמעוִּ ,אישׁ ְשׂ ַפת ֵר ֵעהוּ.
ֵר ָדה ,וְ נ ְ
ז ָה ָבה ,נ ְ
ַח ְדּלוִּ ,ל ְבנֹת ָה ִעיר.
אָרץ; ַויּ ְ
ָפץ יְ הוָה א ָֹתם ִמ ָשּׁםַ ,עלְ -פּנֵי ָכלָ -ה ֶ
ח ַויּ ֶ
ט ַעלֵ -כּן ָק ָרא ְשׁ ָמהָּ ,בּ ֶבלִ ,כּיָ -שׁם ָבּ ַלל יְ הוָהְ ,שׂ ַפת ָכּלָ -ה ֶ
וּמ ָשּׁם
אָרץ; ִ
אָרץ} .פ{
יצם יְ הוָהַ ,עלְ -פּנֵי ָכּלָ -ה ֶ
ֱה ִפ ָ
אַר ַפּ ְכ ָשׁדְ :שׁנ ַ
ַיּוֹלד ֶאתְ -
תּוֹלדֹת ֵשׁםֵ --שׁם ֶבּןְ -מאַת ָשׁנָה ,ו ֶ
י ֵא ֶלּהְ ,
ָתיִ ם,
אַחר ַה ַמּבּוּל.
ַ
הוֹלידוֹ ֶאתְ -
ִ
אַח ֵרי
יא וַיְ ִחיֵ -שׁםֲ ,
ַיּוֹלד
אַר ַפּ ְכ ָשׁדֲ ,ח ֵמשׁ ֵמאוֹתָ ,שׁנָה; ו ֶ
וּבנוֹת} .ס{
ָבּנִ יםָ ,
ַיּוֹלדֶ ,אתָ -שׁ ַלח.
וּשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה; ו ֶ
אַר ַפּ ְכ ַשׁד ַחיָ ,ח ֵמשׁ ְ
יב וְ ְ
אַח ֵרי ִ
אַר ַפּ ְכ ַשׁדֲ ,
יג וַיְ ִחי ְ
אַר ַבּע ֵמאוֹת
הוֹלידוֹ ֶאתֶ -שׁ ַלחָ ,שׁלֹשׁ ָשׁנִ ים ,וְ ְ
וּבנוֹת} .ס{
ַיּוֹלד ָבּנִ יםָ ,
ָשׁנָה; ו ֶ
ַיּוֹלדֶ ,אתֵ -ע ֶבר.
יד וְ ֶשׁ ַלח ַחיְ ,שׁל ִֹשׁים ָשׁנָה; ו ֶ
הוֹלידוֹ ֶאתֵ -ע ֶברָ ,שׁלֹשׁ ָשׁנִ ים ,וְ ְ
אַח ֵרי ִ
טו וַיְ ִחיֶ -שׁ ַלחֲ ,
אַר ַבּע ֵמאוֹת ָשׁנָה;
וּבנוֹת} .ס{
ַיּוֹלד ָבּנִ יםָ ,
ו ֶ
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ַיּוֹלדֶ ,אתָ -פּ ֶלג.
וּשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה; ו ֶ
אַר ַבּע ְ
טז וַיְ ִחיֵ -ע ֶברְ ,
הוֹלידוֹ ֶאתֶ -פּ ֶלגְ ,שׁל ִֹשׁים ָשׁנָה ,וְ ְ
אַח ֵרי ִ
יז וַיְ ִחיֵ -ע ֶברֲ ,
אַר ַבּע ֵמאוֹת ָשׁנָה;
וּבנוֹת} .ס{
ַיּוֹלד ָבּנִ יםָ ,
ו ֶ
ַיּוֹלדֶ ,אתְ -רעוּ.
יח וַיְ ִחיֶ -פ ֶלגְ ,שׁל ִֹשׁים ָשׁנָה; ו ֶ
וּמ ַ
הוֹלידוֹ ֶאתְ -רעוֵּ ,תּ ַשׁע ָשׁנִ יםָ ,
אַח ֵרי ִ
יט וַיְ ִחיֶ -פ ֶלגֲ ,
ַיּוֹלד
אתיִ ם ָשׁנָה; ו ֶ
וּבנוֹת} .ס{
ָבּנִ יםָ ,
ַיּוֹלדֶ ,אתְ -שׂרוּג.
וּשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה; ו ֶ
כ וַיְ ִחי ְרעוְּ ,שׁ ַתּיִ ם ְ
וּמ ַ
הוֹלידוֹ ֶאתְ -שׂרוּגֶ ,שׁ ַבע ָשׁנִ יםָ ,
אַח ֵרי ִ
כא וַיְ ִחי ְרעוֲּ ,
ַיּוֹלד
אתיִ ם ָשׁנָה; ו ֶ
וּבנוֹת} .ס{
ָבּנִ יםָ ,
ַיּוֹלדֶ ,את-נָחוֹר.
כב וַיְ ִחי ְשׂרוּגְ ,שׁל ִֹשׁים ָשׁנָה; ו ֶ
אתיִ ם ָשׁנָה; ו ֶ
הוֹלידוֹ ֶאת-נָחוֹרָ --מ ַ
ִ
אַח ֵרי
כג וַיְ ִחי ְשׂרוּגֲ ,
ַיּוֹלד ָבּנִ ים,
וּבנוֹת} .ס{
ָ
ַיּוֹלדֶ ,אתָ -תּ ַרח.
כד וַיְ ִחי נָחוֹרֵ ,תּ ַשׁע וְ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה; ו ֶ
הוֹלידוֹ ֶאתֶ -תּ ַרחְ ,תּ ַשׁעֶ -ע ְשׂ ֵרה ָשׁנָהְ ,
אַח ֵרי ִ
כה וַיְ ִחי נָחוֹרֲ ,
וּמאַת ָשׁנָה;
וּבנוֹת} .ס{
ַיּוֹלד ָבּנִ יםָ ,
ו ֶ
אַב ָרםֶ ,את-נָחוֹר ,וְ ֶאתָ -ה ָרן.
ַיּוֹלדֶ ,אתְ -
כו וַיְ ִחיֶ -ת ַרחִ ,שׁ ְב ִעים ָשׁנָה; ו ֶ
הוֹליד ֶאתְ -
תּוֹלדֹת ֶתּ ַרחֶ --תּ ַרח ִ
כז וְ ֵא ֶלּהְ ,
אַב ָרםֶ ,את-נָחוֹר וְ ֶאתָ -ה ָרן;
הוֹליד ֶאת-לוֹט.
וְ ָה ָרןִ ,
מוֹל ְדתּוְֹ ,בּאוּר ַכּ ְשׂ ִדּים.
אָביוְ ,בּ ֶא ֶרץ ַ
ָמת ָה ָרןַ ,עלְ -פּנֵי ֶתּ ַרח ִ
כח ַויּ ָ
אַב ָרםָ ,שׂ ָרי ,וְ ֵשׁם ֵא ֶשׁת-
ָשׁיםֵ :שׁם ֵא ֶשׁתְ -
אַב ָרם וְ נָחוֹר ָל ֶהם ,נ ִ
כט וַיִּ ַקּח ְ
ַא ִבי יִ ְס ָכּה.
נָחוֹר ִמ ְל ָכּהַ ,בּתָ -ה ָרן ֲא ִביִ -מ ְל ָכּה ו ֲ
ָלד.
ֲק ָרהֵ :אין ָלהּ ,ו ָ
ַתּ ִהי ָשׂ ַרי ,ע ָ
ל וְ
לא וַיִּ ַקּח ֶתּ ַרח ֶאתְ -
אַב ָרם ְבּנוֹ ,וְ ֶאת-לוֹט ֶבּןָ -ה ָרן ֶבּןְ -בּנוֹ ,וְ ֵאת ָשׂ ַרי ַכּ ָלּתוֹ,
ַעןַ ,ו ָיּבֹאוּ
אַר ָצה ְכּנ ַ
ֵצאוּ ִא ָתּם ֵמאוּר ַכּ ְשׂ ִדּיםָ ,ל ֶל ֶכת ְ
אַב ָרם ְבּנוֹ; ַויּ ְ
ֵא ֶשׁת ְ
ֵשׁבוּ ָשׁם.
ַעדָ -ח ָרןַ ,ויּ ְ
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ָמת ֶתּ ַרחְ ,בּ ָח ָרן} .פ{
אתיִ ם ָשׁנָה; ַויּ ָ
וּמ ַ
לב וַיִּ ְהיוּ יְ ֵמיֶ -ת ַרחָ ,ח ֵמשׁ ָשׁנִ ים ָ
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אשׁית פרק12
ְבּ ֵר ִ
יךֶ ,אל-
אָב ָ
וּמ ֵבּית ִ
מּוֹל ְד ְתּ ָך ִ
וּמ ַ
אַר ְצ ָך ִ
אַב ָרםֶ ,ל ְךְ -ל ָך ֵמ ְ
ֹאמר יְ הוָה ֶאלְ -
א ַויּ ֶ
אַר ֶא ָךּ.
אָרץֲ ,א ֶשׁר ְ
ָה ֶ
ֶהיֵהְ ,בּ ָר ָכה.
ַדּ ָלה ְשׁ ֶמ ָך; ו ְ
ַאג ְ
ַא ָב ֶר ְכ ָך ,ו ֲ
ב וְ ֶא ֶע ְשׂ ָךְ ,לגוֹי גָּדוֹל ,ו ֲ
וּמ ַק ֶלּ ְל ָך ,אָאֹר; וְ נִ ְב ְרכוּ ְב ָך ,כֹּל ִמ ְשׁ ְפּחֹת ָה ֲא ָד ָמה.
יךְ ,
ַא ָב ְר ָכהְ ,מ ָב ְר ֶכ ָ
ג וֲ
אַב ָרםֶ ,בּןָ -ח ֵמשׁ
ֵל ְך ִאתּוֹ ,לוֹט; וְ ְ
אַב ָרםַ ,כּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֵא ָליו יְ הוָהַ ,ויּ ֶ
ֵל ְך ְ
ד ַויּ ֶ
ָשׁנִ ים וְ ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָהְ ,בּ ֵצאתוֵֹ ,מ ָח ָרן.
אָחיו ,וְ ֶאתָ -כּלְ -ר ָ
אַב ָרם ֶאתָ -שׂ ַרי ִא ְשׁתּוֹ וְ ֶאת-לוֹט ֶבּןִ -
ה וַיִּ ַקּח ְ
כוּשׁם ֲא ֶשׁר
אַר ָצה ְכּנ ַ
ֵצאוָּ ,ל ֶל ֶכת ְ
ֶפשֲׁ ,א ֶשׁרָ -עשׂוּ ְב ָח ָרן; ַויּ ְ
ָר ָכשׁוּ ,וְ ֶאתַ -הנּ ֶ
ַעןַ ,ו ָיּבֹאוּ,
ָען.
אַר ָצה ְכּנ ַ
ְ
אָרץַ ,עד ְמקוֹם ְשׁ ֶכםַ ,עד ֵאלוֹן ֶ
אַב ָרםָ ,בּ ֶ
ו ַו ַיּ ֲעבֹר ְ
מוֹרה; וְ ַה ְכּ ַנעֲנִ י ,אָז
אָרץ.
ָבּ ֶ
ֲך ֶא ֵתּן ֶאתָ -ה ֶ
ַרע ָ
ֹאמרְ ,לז ְ
אַב ָרםַ ,ויּ ֶ
ֵרא יְ הוָהֶ ,אלְ -
ז ַויּ ָ
אָרץ ַהזֹּאת; וַיִּ ֶבן
ָשׁם ִמ ְז ֵבּ ַחַ ,ליהוָה ַהנִּ ְר ֶאה ֵא ָליו.
ַע ֵתּק ִמ ָשּׁם ָה ָה ָרהִ ,מ ֶקּ ֶדם ְל ֵביתֵ -אלַ --ויֵּט ֳ
ח ַויּ ְ
אָהלֹה; ֵבּיתֵ -אל ִמיָּם,
וְ ָה ַעי ִמ ֶקּ ֶדם ,וַיִּ ֶבןָ -שׁם ִמ ְז ֵבּ ַח ַליהוָה ,וַיִּ ְק ָרא ְבּ ֵשׁם יְ הוָה.
ָסוֹע ַהנּ ְֶג ָבּה} .פ{
לוֹך וְ נ ַ
אַב ָרםָ ,ה ְ
ט וַיִּ ַסּע ְ
אָרץ.
אַב ָרם ִמ ְצ ַריְ ָמה ָלגוּר ָשׁםִ ,כּיָ -כ ֵבד ָה ָר ָעב ָבּ ֶ
ֵרד ְ
אָרץ; ַויּ ֶ
י וַיְ ִהי ָר ָעבָ ,בּ ֶ
יא וַיְ ִהיַ ,כּ ֲא ֶשׁר ִה ְק ִריב ָלבוֹא ִמ ְצ ָריְ ָמה; ַויּ ֶ
ֹאמרֶ ,אלָ -שׂ ַרי ִא ְשׁתּוִֹ ,הנֵּה-נָא
אָתּ.
ָד ְע ִתּיִ ,כּי ִא ָשּׁה יְ ַפתַ -מ ְר ֶאה ְ
יַ
יב וְ ָהיָהִ ,כּי-יִ ְראוּ א ָֹת ְך ַה ִמּ ְצ ִרים ,וְ ְ
אָמרוִּ ,א ְשׁתּוֹ זֹאת; וְ ָה ְרגוּ א ִֹתי,
וְ א ָֹת ְך יְ ַחיּוּ.
ַפ ִשׁי ִבּ ְג ָל ֵל ְך.
ֲבוּר ְך ,וְ ָחיְ ָתה נ ְ
יטבִ -לי ַבע ֵ
אָתְּ --ל ַמ ַען יִ ַ
יג ִא ְמ ִרי-נָאֲ ,אח ִֹתי ְ
יד וַיְ ִהיְ ,כּבוֹא ְ
ָפה
אַב ָרם ִמ ְצ ָריְ ָמה; וַיִּ ְראוּ ַה ִמּ ְצ ִרים ֶאתָ -ה ִא ָשּׁהִ ,כּי-י ָ
ִהוא ְמאֹד.
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ַתּ ַקּח ָה ִא ָשּׁהֵ ,בּית
טו וַיִּ ְראוּ א ָֹתהּ ָשׂ ֵרי ַפ ְרעֹה ,וַיְ ַה ְללוּ א ָֹתהּ ֶאלַ -פּ ְרעֹה; ו ֻ
ַפּ ְרעֹה.
וּב ָקר ,ו ֲ
ֲבוּרהּ; וַיְ ִהי-לוֹ צֹאןָ -
יטיבַ ,בּע ָ
אַב ָרם ֵה ִ
וּל ְ
טז ְ
ֲב ִדים
ַחמ ִֹריםַ ,וע ָ
וּג ַמ ִלּים.
ַאתֹנֹת ְ
וּשׁ ָפחֹת ,ו ֲ
ְ
יז וַיְ ַנגַּע יְ הוָה ֶאתַ -פּ ְרעֹה נְ ג ִ
ָעים ְגּד ִֹלים ,וְ ֶאתֵ -בּיתוַֹ ,עלְ -דּ ַבר ָשׂ ַריֵ ,א ֶשׁת
אַב ָרם.
ְ
ֹאמרַ ,מה-זֹּאת ָע ִשׂ ָ
אַב ָרםַ ,ויּ ֶ
יח וַיִּ ְק ָרא ַפ ְרעֹהְ ,ל ְ
ַד ָתּ
ית ִלּי; ָל ָמּה לֹאִ -הגּ ְ
ִלּיִ ,כּי ִא ְשׁ ְתּ ָך ִהוא.
אָמ ְר ָתּ ֲאח ִֹתי ִהוא ,ו ֶ
יט ָל ָמה ַ
ָא ַקּח א ָֹתהּ ִלי ְל ִא ָשּׁה; וְ ַע ָתּהִ ,ה ֵנּה ִא ְשׁ ְתּ ָך
ָל ְך.
ַקח ו ֵ
ָשׁים; וַיְ ַשׁ ְלּחוּ אֹתוֹ וְ ֶאתִ -א ְשׁתּוֹ ,וְ ֶאתָ -כּלֲ -א ֶשׁר-לוֹ.
כ וַיְ ַצו ָע ָליו ַפּ ְרעֹהֲ ,אנ ִ
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אשׁית פרק13
ְבּ ֵר ִ
אַב ָרם ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם הוּא וְ ִא ְשׁתּוֹ וְ ָכלֲ -א ֶשׁר-לוֹ ,וְ לוֹט ִעמּוַֹ --הנּ ְֶג ָבּה.
ַעל ְ
א ַויּ ַ
ָהב.
וּבזּ ָ
אַב ָרםָ ,כּ ֵבד ְמאֹדַ ,בּ ִמּ ְקנֶהַ ,בּ ֶכּ ֶסף ַ
ב וְ ְ
ֵל ְךְ ,ל ַמ ָסּ ָעיוִ ,מ ֶנּגֶב ,וְ ַעדֵ -בּיתֵ -אלַ --עדַ -ה ָמּקוֹםֲ ,א ֶשׁרָ -היָה ָשׁם ֳ
ג ַויּ ֶ
אָהלֹה
וּבין ָה ָעי.
ַבּ ְתּ ִח ָלּהֵ ,בּין ֵבּיתֵ -אלֵ ,
ד ֶאלְ -מקוֹםַ ,ה ִמּ ְז ֵבּ ַחֲ ,א ֶשׁרָ -ע ָשׂה ָשׁםָ ,בּ ִראשֹׁנָה; וַיִּ ְק ָרא ָשׁם ְ
אַב ָרם,
ְבּ ֵשׁם יְ הוָה.
וּב ָקר ,וְ א ָֹה ִלים.
אַב ָרםָ :היָה צֹאןָ -
ה וְ גַםְ -ללוֹטַ --הה ֵֹל ְךֶ ,אתְ -
ַח ָדּוִ :כּיָ -היָה ְר ָ
אָרץָ ,ל ֶשׁ ֶבת י ְ
ָשׂא א ָֹתם ָה ֶ
ו וְ לֹא-נ ָ
ָכלוּ
כוּשׁם ָרב ,וְ לֹא י ְ
ַח ָדּו.
ָל ֶשׁ ֶבת י ְ
אַב ָרםֵ ,
ז וַיְ ִהיִ -ריבֵ ,בּין ר ֵֹעי ִמ ְקנֵהְ -
וּבין ,ר ֵֹעי ִמ ְקנֵה-לוֹט; וְ ַה ְכּ ַנעֲנִ י,
אָרץ.
וְ ַה ְפּ ִר ִזּי ,אָז ,י ֵֹשׁב ָבּ ֶ
ֶךֵ ,
וּבינ ָ
יבה ֵבּינִ י ֵ
אַב ָרם ֶאל-לוֹט ,אַל-נָא ְת ִהי ְמ ִר ָ
ֹאמר ְ
ח ַויּ ֶ
וּבין
וּבין ר ַֹעיֵ ,
ָחנוּ.
אַחיםֲ ,אנ ְ
ָשׁים ִ
יךִ :כּיֲ -אנ ִ
ר ֶֹע ָ
ימנָה ,וְ ִאם-
ֶיךִ ,ה ָפּ ֶרד נָא ֵמ ָע ָליִ :אםַ -ה ְשּׂמֹאל וְ ֵא ִ
אָרץ ְל ָפנ ָ
ט ֲהלֹא ָכלָ -ה ֶ
ילה.
אַשׂ ְמ ִא ָ
ָמין וְ ְ
ַהיּ ִ
ַר ֵדּןִ ,כּי כ ָ
ַרא ֶאתָ -כּלִ -כּ ַכּר ַהיּ ְ
י וַיִּ ָשּׂא-לוֹט ֶאתֵ -עינָיוַ ,ויּ ְ
ֻלּהַּ ,מ ְשׁ ֶקהִ --ל ְפנֵי
ֹא ָכה צ ַֹער.
ַשׁ ֵחת יְ הוָהֶ ,אתְ -סדֹם וְ ֶאתֲ -עמ ָֹרהְ ,כּ ַגן-יְ הוָה ְכּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ,בּ ֲ
יא וַיִּ ְב ַחר-לוֹ לוֹטֵ ,את ָכּלִ -כּ ַכּר ַהיּ ְ
ַר ֵדּן ,וַיִּ ַסּע לוֹטִ ,מ ֶקּ ֶדם; וַיִּ ָפּ ְרדוִּ ,אישׁ
אָחיו.
ֵמ ַעל ִ
ֶא ַהלַ ,עדְ -סדֹם.
ָשׁב ְבּ ָע ֵרי ַה ִכּ ָכּרַ ,ויּ ֱ
ָען; וְ לוֹט ,י ַ
ָשׁב ְבּ ֶא ֶרץְ -כּנ ַ
אַב ָרם ,י ַ
יב ְ
יג וְ אַנְ ֵשׁי ְסדֹםָ ,ר ִעים וְ ַח ָטּ ִאיםַ ,ליהוָהְ ,מאֹד.
ֶיך ְ
אַח ֵרי ִה ָפּ ֶרד-לוֹט ֵמ ִעמּוָֹ ,שׂא נָא ֵעינ ָ
אַב ָרםֲ ,
אָמר ֶאלְ -
יד וַיהוָה ַ
וּר ֵאה,
ָמּה.
ָק ְד ָמה ָוי ָ
אַתּה ָשׁםָ --צפֹנָה ָונ ְֶג ָבּה ,ו ֵ
ִמןַ -ה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁרָ -
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עוֹלם.
ֲךַ ,עדָ -
ַרע ָ
וּלז ְ
אַתּה ר ֶֹאהְ ,ל ָך ֶא ְתּ ֶננָּהְ ,
טו ִכּי ֶאתָ -כּלָ -האָ ֶרץ ֲא ֶשׁרָ -
יוּכל ִאישִׁ ,ל ְמנוֹת ֶאת-
אָרץֲ :א ֶשׁר ִאםַ -
ֲפר ָה ֶ
ֲךַ ,כּע ַ
ַרע ָ
טז וְ ַשׂ ְמ ִתּי ֶאת-ז ְ
ֲך ,יִ ָמּנֶה.
ַרע ָ
אָרץ--גַּם-ז ְ
ֲפר ָה ֶ
עַ
וּל ָר ְח ָבּהִּ :כּי ְל ָךֶ ,א ְתּ ֶננָּה.
אָר ָכּהּ ְ
אָרץְ ,ל ְ
יז קוּם ִה ְת ַה ֵלּ ְך ָבּ ֶ
אַב ָרםַ ,ו ָיּבֹא ַויּ ֶ
ֶא ַהל ְ
יח ַויּ ֱ
ֵשׁב ְבּ ֵאלֹנֵי ַמ ְמ ֵראֲ --א ֶשׁר ְבּ ֶח ְברוֹן; וַיִּ ֶבןָ -שׁם
ִמ ְז ֵבּ ַחַ ,ליהוָה} .פ{
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אשׁית פרק14
ְבּ ֵר ִ
יוֹךֶ ,מ ֶל ְך ֶא ָלּ ָסר; ְכּ ָד ְר ָלע ֶֹמר ֶמ ֶל ְך
אַר ְ
אַמ ָר ֶפל ֶמ ֶל ְךִ -שׁנְ ָערְ ,
ימי ְ
א וַיְ ִהיִ ,בּ ֵ
ילם ,וְ ִת ְד ָעל ֶמ ֶל ְך גּוֹיִ ם.
ֵע ָ
ב ָעשׂוּ ִמ ְל ָח ָמהֶ ,אתֶ -בּ ַרע ֶמ ֶל ְך ְסדֹם ,וְ ֶאתִ -בּ ְר ַשׁעֶ ,מ ֶל ְך ֲעמ ָֹרה; ִשׁנְ אָב
וּמ ֶל ְך ֶבּ ַלעִ ,היא-צ ַֹער.
אַד ָמה ,וְ ֶשׁ ְמ ֵא ֶבר ֶמ ֶל ְך ְצבֹיִ יםֶ ,
ֶמ ֶל ְך ְ
ג ָכּלֵ -א ֶלּהָ ,ח ְברוֶּ ,אלֵ -ע ֶמקַ ,ה ִשּׂ ִדּים :הוּא ,יָם ַה ֶמּ ַלח.
וּשׁלֹשֶׁ -ע ְשׂ ֵרה ָשׁנָהָ ,מ ָרדוּ.
ד ְשׁ ֵתּים ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָהָ ,ע ְבדוּ ֶאתְ -כּ ָד ְר ָלע ֶֹמר; ְ
אַר ַבּע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ָבּא ְכ ָד ְר ָלע ֶֹמר ,וְ ַה ְמּ ָל ִכים ֲא ֶשׁר ִאתּוַֹ ,ויַּכּוּ ֶאת-
וּב ְ
ה ְ
ימיםְ ,בּ ָשׁוֵה,
זּוּזים ְבּ ָהם; וְ ֵאתָ ,ה ֵא ִ
ְר ָפ ִאים ְבּ ַע ְשׁ ְתּרֹת ַק ְרנַיִ ם ,וְ ֶאתַ -ה ִ
ָתיִ ם.
ִק ְרי ָ
ארןֲ ,א ֶשׁר ַעלַ -ה ִמּ ְד ָבּר.
ו וְ ֶאתַ -הח ִֹריְ ,בּ ַה ְר ָרם ֵשׂ ִעירַ ,עד ֵאיל ָפּ ָ
ֲמ ֵל ִקי--
ָשׁבוּ ַו ָיּבֹאוּ ֶאלֵ -עין ִמ ְשׁ ָפּטִ ,הוא ָק ֵדשַׁ ,ויַּכּוֶּ ,אתָ -כּלְ -שׂ ֵדה ָהע ָ
ז ַויּ ֻ
וְ ַגםֶ ,אתָ -ה ֱאמ ִֹריַ ,היּ ֵֹשׁבְ ,בּ ַח ְצצֹן ָתּ ָמר.
וּמ ֶל ְך ְצבֹיִ יםֶ ,
אַד ָמה ֶ
וּמ ֶל ְך ְ
וּמ ֶל ְך ֲעמ ָֹרהֶ ,
ֵצא ֶמ ֶל ְךְ -סדֹם ֶ
ח ַויּ ֵ
וּמ ֶל ְך ֶבּ ַלע,
ַע ְרכוּ ִא ָתּם ִמ ְל ָח ָמהְ ,בּ ֵע ֶמק ַה ִשּׂ ִדּים.
ִהוא-צ ַֹער; ַויּ ַ
ילם ,וְ ִת ְד ָעל ֶמ ֶל ְך גּוֹיִ ם ,וְ ְ
ט ֵאת ְכּ ָד ְר ָלע ֶֹמר ֶמ ֶל ְך ֵע ָ
אַמ ָר ֶפל ֶמ ֶל ְך ִשׁנְ ָער,
אַר ָבּ ָעה ְמ ָל ִכיםֶ ,אתַ -ה ֲח ִמ ָשּׁה.
יוֹך ֶמ ֶל ְך ֶא ָלּ ָסרְ --
אַר ְ
וְ ְ
י וְ ֵע ֶמק ַה ִשּׂ ִדּיםֶ ,בּ ֱארֹת ֶבּ ֱארֹת ֵח ָמרַ ,ו ָיּנֻסוּ ֶמ ֶל ְךְ -סדֹם ַו ֲעמ ָֹרה ,וַיִּ ְפּלוּ-
אָריםֶ ,ה ָרה נָּסוּ.
ָשׁ ָמּה; וְ ַהנִּ ְשׁ ִ
ֵלכוּ.
אָכ ָלםַ --ויּ ֵ
יא וַיִּ ְקחוּ ֶאתָ -כּלְ -רכֻשׁ ְסדֹם ַו ֲעמ ָֹרה ,וְ ֶאתָ -כּלְ -
ֵלכוּ; וְ הוּא י ֵֹשׁבִ ,בּ ְסדֹם.
אַב ָרםַ ,ויּ ֵ
יב וַיִּ ְקחוּ ֶאת-לוֹט וְ ֶאתְ -רכֻשׁוֹ ֶבּןֲ -א ִחי ְ
יג ַו ָיּבֹאַ ,ה ָפּ ִליטַ ,ו ַיּגֵּדְ ,ל ְ
אַב ָרם ָה ִע ְב ִרי; וְ הוּא שׁ ֵֹכן ְבּ ֵאלֹנֵי ַמ ְמ ֵרא
אַב ָרם.
ֲלי ְב ִריתְ -
ַא ִחי ָענֵר ,וְ ֵהםַ ,בּע ֵ
ָה ֱאמ ִֹריֲ ,א ִחי ֶא ְשׁכֹּל ו ֲ
יכיו יְ ִל ֵ
ָרק ֶאתֲ -חנִ ָ
אָחיו; ַויּ ֶ
אַב ָרםִ ,כּי נִ ְשׁ ָבּה ִ
יד וַיִּ ְשׁ ַמע ְ
ידי ֵביתוְֹ ,שׁמֹנָה
וּשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ,וַיִּ ְרדֹּףַ ,עדָ -דּן.
ָע ָשׂר ְ
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חוֹבהֲ ,א ֶשׁר
ַכּם; וַיִּ ְר ְדּ ֵפםַ ,עדָ -
ֲב ָדיוַ ,ויּ ֵ
יהם ַליְ ָלה הוּא ַוע ָ
ֲל ֶ
ֵח ֵלק ע ֵ
טו ַויּ ָ
ִמ ְשּׂמֹאלְ ,ל ַד ָמּ ֶשׂק.
וּרכֻשׁוֹ ֵה ִשׁיב ,וְ גַם ֶאת-
אָחיו ְ
ָשׁבֵ ,את ָכּלָ -ה ְרכֻשׁ; וְ גַם ֶאת-לוֹט ִ
טז ַויּ ֶ
ָשׁים וְ ֶאתָ -ה ָעם.
ַהנּ ִ
ֵצא ֶמ ֶל ְךְ -סדֹםִ ,ל ְק ָראתוֹ ,אַ ֲח ֵרי שׁוּבוֹ ֵמ ַהכּוֹת ֶאתְ -כּ ָד ְר ָלע ֶֹמר ,וְ ֶאת-
יז ַויּ ֵ
ַה ְמּ ָל ִכים ֲא ֶשׁר ִאתּוֶֹ --אלֵ -ע ֶמק ָשׁוֵה ,הוּא ֵע ֶמק ַה ֶמּ ֶל ְך.
הוֹציא ֶל ֶחם ָויָיִ ן; וְ הוּא כ ֵֹהןְ ,ל ֵאל ֶע ְליוֹן.
וּמ ְל ִכּיֶ -צ ֶדק ֶמ ֶל ְך ָשׁ ֵלםִ ,
יח ַ
ָאָרץ.
אַב ָרם ְל ֵאל ֶע ְליוֹן ,קֹנֵה ָשׁ ַמיִ ם ו ֶ
רוּך ְ
ֹאמרָ :בּ ְ
יט וַיְ ָב ְר ֵכהוַּ ,ויּ ַ
ֲשׂרִ ,מכֹּל.
ָד ָך; וַיִּ ֶתּן-לוֹ ַמע ֵ
יך ְבּי ֶ
רוּך ֵאל ֶע ְליוֹןֲ ,א ֶשׁרִ -מגֵּן ָצ ֶר ָ
וּב ְ
כ ָ
ֶפשׁ ,וְ ָה ְרכֻשׁ ַקחָ -ל ְך.
אַב ָרםֶ :תּןִ -לי ַהנּ ֶ
ֹאמר ֶמ ֶל ְךְ -סדֹםֶ ,אלְ -
כא ַויּ ֶ
אַב ָרםֶ ,אלֶ -מ ֶל ְך ְסדֹםֲ :ה ִרמ ִֹתי י ִ
ֹאמר ְ
כב ַויּ ֶ
ָדי ֶאל-יְ הוָה ֵאל ֶע ְליוֹן ,קֹנֵה
ָאָרץ.
ָשׁ ַמיִ ם ו ֶ
ַעל ,וְ ִאםֶ -א ַקּח ִמ ָכּלֲ -א ֶשׁרָ -ל ְך; וְ לֹא ת ַ
רוֹך-נ ַ
כג ִאםִ -מחוּט וְ ַעד ְשׂ ְ
ֹאמר,
אַב ָרם.
ֱשׁ ְר ִתּי ֶאתְ -
ֲאנִ י ֶהע ַ
כד ִבּ ְל ָע ַדיַ ,רק ֲא ֶשׁר ְ
אָכלוּ ַהנְּ ָע ִרים ,וְ ֵח ֶלק ָה ֲא ָנ ִשׁיםֲ ,א ֶשׁר ָה ְלכוּ
וּמ ְמ ֵראֵ ,הם יִ ְקחוּ ֶח ְל ָקם} .ס{
ִא ִתּיָ :ענֵר ֶא ְשׁכֹּל ַ
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ְבּ ֵר ִ
אַב ָרםַ ,בּ ַמּ ֲחזֶה,
אַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּהָ ,היָה ְד ַבר-יְ הוָה ֶאלְ -
א ַ
אַב ָרם ,אָנ ִֹכי ָמגֵן ָל ְךְ --שׂ ָכ ְר ָךַ ,ה ְר ֵבּה ְמאֹד.
ירא ְ
ֵלאמֹר :אַלִ -תּ ָ
ירי; ֶ
ֲר ִ
הוֹל ְך ע ִ
אַב ָרםֲ ,אדֹנָי יְ הוִ ה ַמהִ -תּ ֶתּןִ -לי ,וְ אָנ ִֹכיֵ ,
ֹאמר ְ
ב ַויּ ֶ
וּבןֶ -מ ֶשׁק
יעזֶר.
יתי ,הוּא ַדּ ֶמּ ֶשׂק ֱא ִל ֶ
ֵבּ ִ
יוֹרשׁ א ִֹתי.
יתיֵ ,
ָרע; וְ ִהנֵּה ֶבןֵ -בּ ִ
ָת ָתּה ז ַ
אַב ָרםֵ --הן ִלי ,לֹא נ ַ
ֹאמר ְ
ג ַויּ ֶ
ד וְ ִהנֵּה ְד ַבר-יְ הוָה ֵא ָליו ֵלאמֹר ,לֹא יִ ָ
ֵצא
יר ְשׁ ָך זֶהִ :כּיִ -אם ֲא ֶשׁר י ֵ
יר ֶשׁ ָך.
יך ,הוּא יִ ָ
ִמ ֵמּ ֶע ָ
כּוֹכ ִביםִ --אם-
וּספֹר ַה ָ
ֹאמר ַה ֶבּט-נָא ַה ָשּׁ ַמיְ ָמה ְ
חוּצהַ ,ויּ ֶ
ַיּוֹצא אֹתוֹ ַה ָ
ה ו ֵ
ַר ֶע ָך.
ֹאמר לוֹ ,כֹּה יִ ְהיֶה ז ְ
תּוּכלִ ,ל ְספֹּר א ָֹתם; ַויּ ֶ
ַ
ַח ְשׁ ֶב ָה לּוְֹ ,צ ָד ָקה.
ו וְ ֶה ֱא ִמןַ ,בּיהוָה; ַויּ ְ
יך ֵמאוּר ַכּ ְשׂ ִדּיםָ --ל ֶתת ְל ָך ֶאת-
את ָ
הוֹצ ִ
ֹאמרֵ ,א ָליוֲ :אנִ י יְ הוָהֲ ,א ֶשׁר ֵ
ז ַויּ ֶ
אָרץ ַהזֹּאתְ ,ל ִר ְשׁ ָתּהּ.
ָה ֶ
יר ֶשׁנָּה.
ֹאמרֲ :אדֹנָי יְ הוִ הַ ,בּ ָמּה ֵא ַדע ִכּי ִא ָ
ח ַויּ ַ
ט ַויּ ֶ
ֹאמר ֵא ָליוְ ,ק ָחה ִלי ֶע ְג ָלה ְמ ֻשׁ ֶלּ ֶשׁת ,וְ ֵעז ְמ ֻשׁ ֶלּ ֶשׁת ,וְ אַיִ ל ְמ ֻשׁ ָלּשׁ;
וְ תֹר ,וְ גוֹזָל.
י וַיִּ ַקּח-לוֹ ֶאתָ -כּלֵ -א ֶלּה ,וַיְ ַב ֵתּר א ָֹתם ַבּ ָתּו ְ
ֶך ,וַיִּ ֵתּן ִאישִׁ -בּ ְתרוִֹ ,ל ְק ַראת
ֵר ֵעהוּ; וְ ֶאתַ -ה ִצּפֹּר ,לֹא ָב ָתר.
אַב ָרם.
ַשּׁב א ָֹתםְ ,
ָרים; ַויּ ֵ
ֵרד ָה ַעיִ טַ ,עלַ -ה ְפּג ִ
יא ַויּ ֶ
ָפ ָלה ַעלְ -
יב וַיְ ִהי ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ָלבוֹא ,וְ ַת ְר ֵדּ ָמה נ ְ
ימה ֲח ֵשׁ ָכה
אַב ָרם; וְ ִהנֵּה ֵא ָ
ְגד ָֹלה ,נ ֶֹפ ֶלת ָע ָליו.
ֲך ְבּ ֶא ֶרץ לֹא ָל ֶהםַ ,וע ָ
ַרע ָ
אַב ָרםָ ,יד ַֹע ֵתּ ַדע ִכּי-גֵר יִ ְהיֶה ז ְ
ֹאמר ְל ְ
יג ַויּ ֶ
ֲבדוּם,
אַר ַבּע ֵמאוֹתָ ,שׁנָה.
וְ ִענּוּ א ָֹתםְ --
ֵצאוִּ ,בּ ְרכֻשׁ גָּדוֹל.
אַח ֵריֵ -כן י ְ
יד וְ גַם ֶאתַ -הגּוֹי ֲא ֶשׁר ַי ֲעבֹדוָּ ,דּן אָנ ִֹכי; וְ ֲ
32

טוֹבה.
יבה ָ
יךְ ,בּ ָשׁלוֹםִ :תּ ָקּ ֵברְ ,בּ ֵשׂ ָ
אַתּה ָתּבוֹא ֶאלֲ -אב ֶֹת ָ
טו וְ ָ
יעי ,יָשׁוּבוּ ֵה ָנּהִ :כּי לֹאָ -שׁ ֵלם עֲוֹן ָה ֱאמ ִֹריַ ,עדֵ -הנָּה.
טז וְ דוֹר ְר ִב ִ
יז וַיְ ִהי ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ָבּאָהַ ,וע ָ
ֲל ָטה ָהיָה; וְ ִהנֵּה ַתנּוּר ָע ָשׁן ,וְ ַל ִפּיד ֵאשֲׁ ,א ֶשׁר
ָרים ָה ֵא ֶלּה.
ָע ַברֵ ,בּין ַה ְגּז ִ
ַרע ָ
אַב ָרםְ --בּ ִרית ֵלאמֹרְ :לז ְ
יח ַבּיּוֹם ַההוּאָ ,כּ ַרת יְ הוָה ֶאתְ -
ָת ִתּי
ֲך ,נ ַ
ָהר ַה ָגּדֹל נְ ַהרְ -פּ ָרת.
אָרץ ַהזֹּאתִ ,מנְּ ַהר ִמ ְצ ַריִ םַ ,עדַ -הנּ ָ
ֶאתָ -ה ֶ
יט ֶאתַ -ה ֵקּינִ י ,וְ ֶאתַ -ה ְקּנִ ִזּי ,וְ ֵאתַ ,ה ַקּ ְדמֹנִ י.
כ וְ ֶאתַ -ה ִח ִתּי וְ ֶאתַ -ה ְפּ ִר ִזּי ,וְ ֶאתָ -ה ְר ָפ ִאים.
בוּסי} .ס{
ָשׁי ,וְ ֶאתַ -היְ ִ
כא וְ ֶאתָ -ה ֱאמ ִֹרי ,וְ ֶאתַ -ה ְכּ ַנעֲנִ י ,וְ ֶאתַ -ה ִגּ ְרגּ ִ
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ְבּ ֵר ִ
וּשׁ ָמהּ ָהגָר.
ָל ָדה לוֹ; וְ ָלהּ ִשׁ ְפ ָחה ִמ ְצ ִריתְ ,
אַב ָרם ,לֹא י ְ
א וְ ָשׂ ַרי ֵא ֶשׁת ְ
ֲצ ַרנִ י יְ הוָה ִמ ֶלּ ֶדת--בֹּא-נָא ֶאל-
אַב ָרםִ ,הנֵּה-נָא ע ָ
ֹאמר ָשׂ ַרי ֶאלְ -
ב ַותּ ֶ
אַב ָרםְ ,לקוֹל ָשׂ ָרי.
אוּלי ִא ָבּנֶה ִמ ֶמּנָּה; וַיִּ ְשׁ ַמע ְ
ִשׁ ְפ ָח ִתיַ ,
ַתּ ַקּח ָשׂ ַרי ֵא ֶשׁתְ -
ג וִ
אַב ָרםֶ ,אתָ -הגָר ַה ִמּ ְצ ִרית ִשׁ ְפ ָח ָתהִּ ,מ ֵקּץ ֶע ֶשׂר ָשׁנִ ים,
ישׁהּ ,לוֹ ְל ִא ָשּׁה.
אַב ָרם ִא ָ
ַתּ ֵתּן א ָֹתהּ ְל ְ
ָען; ו ִ
אַב ָרם ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ְל ֶשׁ ֶבת ְ
ֶיה.
ַתּ ַקל ְגּ ִב ְר ָתּהּ ְבּ ֵעינ ָ
ַתּ ֶרא ִכּי ָה ָר ָתה ,ו ֵ
ַתּ ַהר; ו ֵ
ד ַו ָיּבֹא ֶאלָ -הגָר ,ו ַ
ָת ִתּי ִשׁ ְפ ָח ִתי ְבּ ֵח ֶ
יך--אָנ ִֹכי נ ַ
אַב ָרםֲ ,ח ָמ ִסי ָע ֶל ָ
ֹאמר ָשׂ ַרי ֶאלְ -
ה ַותּ ֶ
יק ָך,
ֶיך.
וּבינ ָ
ֶיה; יִ ְשׁפֹּט יְ הוָהֵ ,בּינִ י ֵ
ָא ַקל ְבּ ֵעינ ָ
ַתּ ֶרא ִכּי ָה ָר ָתה ו ֵ
וֵ
ָד ְך--ע ִ
אַב ָרם ֶאלָ -שׂ ַריִ ,הנֵּה ִשׁ ְפ ָח ֵת ְך ְבּי ֵ
ֹאמר ְ
ו ַויּ ֶ
ֲשׂיָ -להַּ ,הטּוֹב ְבּ ֵעינָיִ ְך;
ֶיה.
ַתּ ְב ַרח ִמ ָפּנ ָ
ֶה ָשׂ ַרי ,ו ִ
ַתּ ַענּ ָ
וְ
אַך יְ הוָהַ ,עלֵ -עין ַה ַמּיִ םַ --בּ ִמּ ְד ָבּרַ :עלָ -ה ַעיִ ןְ ,בּ ֶד ֶר ְך שׁוּר.
ז וַיִּ ְמ ָצאָהּ ַמ ְל ְ
ֹאמרָ ,הגָר ִשׁ ְפ ַחת ָשׂ ַרי ֵאיִ -מזֶּה ָבאת--וְ אָנָה ֵת ֵל ִכי; ַותּ ֶ
ח ַויּ ַ
ֹאמרִ --מ ְפּנֵי
ָשׂ ַרי ְגּ ִב ְר ִתּי ,אָנ ִֹכי בּ ַֹר ַחת.
יה.
ָד ָ
שׁוּבי ֶאלְ -גּ ִב ְר ֵתּ ְך ,וְ ִה ְת ַענִּ יַ ,תּ ַחת י ֶ
אַך יְ הוָהִ ,
ֹאמר ָלהּ ַמ ְל ְ
ט ַויּ ֶ
ַר ֵע ְך ,וְ לֹא יִ ָסּ ֵפרֵ ,מרֹב.
אַר ֶבּה ֶאת-ז ְ
אַך יְ הוָהַ ,ה ְר ָבּה ְ
ֹאמר ָלהּ ַמ ְל ְ
י ַויּ ֶ
אַך יְ הוָהִ ,הנּ ְ
ֹאמר ָלהּ ַמ ְל ְ
יא ַויּ ֶ
ָך ָה ָרה וְ י ַֹל ְד ְתּ ֵבּן ,וְ ָק ָראת ְשׁמוֹ יִ ְשׁ ָמ ֵעאל,
ֵך.
ִכּיָ -שׁ ַמע יְ הוָה ֶאלָ -ענְ י ְ
אָדם--יָדוֹ ַבכֹּל ,וְ יַד כֹּל בּוֹ; וְ ַעלְ -פּנֵי ָכלֶ -א ָחיו ,יִ ְשׁכֹּן.
יב וְ הוּא יִ ְהיֶהֶ ,פּ ֶרא ָ
ֳאיִ :כּי ְ
אַתּה ֵאל ר ִ
יהָ ,
ַתּ ְק ָרא ֵשׁם-יְ הוָה ַהדּ ֵֹבר ֵא ֶל ָ
יג ו ִ
אָמ ָרהֲ ,הגַם ֲהלֹם
אַח ֵרי ר ִֹאי.
יתיֲ --
ָר ִא ִ
וּבין ָבּ ֶרד.
יד ַעלֵ -כּן ָק ָרא ַל ְבּ ֵארְ ,בּ ֵאר ַל ַחי ר ִֹאיִ --הנֵּה ֵביןָ -ק ֵדשֵׁ ,
אַב ָרם ֶשׁםְ -בּנוֹ ֲא ֶשׁר-י ְ
אַב ָרםֵ ,בּן; וַיִּ ְק ָרא ְ
ַתּ ֶלד ָהגָר ְל ְ
טו ו ֵ
ָל ָדה ָהגָר,
יִ ְשׁ ָמ ֵעאל.
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אַב ָרםֶ ,בּןְ -שׁמֹנִ ים ָשׁנָה וְ ֵשׁשׁ ָשׁנִ יםְ ,בּ ֶל ֶדתָ -הגָר ֶאת-יִ ְשׁ ָמ ֵעאל,
טז וְ ְ
אַב ָרם} .ס{
ְל ְ
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ְבּ ֵר ִ
אַב ָרם,
ֵרא יְ הוָה ֶאלְ -
אַב ָרםֶ ,בּןִ -תּ ְשׁ ִעים ָשׁנָה וְ ֵת ַשׁע ָשׁנִ ים; ַויּ ָ
א וַיְ ִהי ְ
ֶהיֵה ָת ִמים.
ֹאמר ֵא ָליו ֲאנִ יֵ -אל ַשׁ ַדּיִ --ה ְת ַה ֵלּ ְך ְל ָפנַי ,ו ְ
ַויּ ֶ
אוֹת ָךִ ,בּ ְמאֹד ְמאֹד.
אַר ֶבּה ְ
ֶך; וְ ְ
וּבינ ָ
יתיֵ ,בּינִ י ֵ
ב וְ ֶא ְתּנָה ְב ִר ִ
אַב ָרםַ ,עלָ -פּנָיו; וַיְ ַד ֵבּר ִאתּוֹ ֱאל ִֹהיםֵ ,לאמֹר.
ג וַיִּ פֹּל ְ
יתְ ,לאַב ֲהמוֹן גּוֹיִ ם.
יתי ִא ָתּ ְך; וְ ָהיִ ָ
ד ֲאנִ יִ ,הנֵּה ְב ִר ִ
אַב ָרם; וְ ָהיָה ִשׁ ְמ ָך ְ
ה וְ לֹא-יִ ָקּ ֵרא עוֹד ֶאתִ -שׁ ְמ ָךְ ,
אַב ָר ָהםִ ,כּי אַבֲ -המוֹן
יך.
גּוֹיִ ם נְ ַת ִתּ ָ
ֵצאוּ.
וּמ ָל ִכיםִ ,מ ְמּ ָך י ֵ
יך ְלגוֹיִ ם; ְ
ו וְ ִה ְפ ֵר ִתי א ְֹת ָך ִבּ ְמאֹד ְמאֹד ,וּנְ ַת ִתּ ָ
אַח ֶר ָ
ֲך ֲ
ַרע ָ
וּבין ז ְ
ֶךֵ ,
וּבינ ָ
יתי ֵבּינִ י ֵ
ַה ִקמ ִֹתי ֶאתְ -בּ ִר ִ
ז וֲ
יך ְלדֹר ָֹתםִ --ל ְב ִרית
יך.
אַח ֶר ָ
ֲך ֲ
ַרע ָ
וּלז ְ
עוֹלםִ :ל ְהיוֹת ְל ָך ֵלאל ִֹהיםְ ,
ָ
יךֵ ,את ָכּלֶ -א ֶרץ ְכּנ ַ
ֻר ָ
יך ֵאת ֶא ֶרץ ְמג ֶ
אַח ֶר ָ
ֲך ֲ
ַרע ָ
וּלז ְ
ָת ִתּי ְל ָך ְ
ח וְ נ ַ
ַעןַ ,ל ֲא ֻחזַּת,
יתי ָל ֶהםֵ ,לאל ִֹהים.
עוֹלם; וְ ָהיִ ִ
ָ
אַתּה ֶאתְ -בּ ִר ִ
אַב ָר ָהם ,וְ ָ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ֶאלְ -
ט ַויּ ֶ
ֲך
ַרע ָ
אַתּה וְ ז ְ
יתי ִת ְשׁמֹרָ --
יךְ ,לדֹר ָֹתם.
אַח ֶר ָ
ֲ
אַח ֶר ָ
ֲךֲ ,
ַרע ָ
וּבין ז ְ
ֵיכםֵ ,
וּבינ ֶ
יתי ֲא ֶשׁר ִתּ ְשׁ ְמרוֵּ ,בּינִ י ֵ
י זֹאת ְבּ ִר ִ
יךִ :המּוֹל
ָכר.
ָל ֶכםָ ,כּל-ז ָ
ֵיכם.
וּבינ ֶ
יא וּנְ ַמ ְל ֶתּםֵ ,את ְבּ ַשׂר ָע ְר ַל ְת ֶכם; וְ ָהיָה ְלאוֹת ְבּ ִריתֵ ,בּינִ י ֵ
יכם :יְ ִליד ָבּיִ ת--
ָכרְ --לדֹר ֵֹת ֶ
ָמים ,יִ מּוֹל ָל ֶכם ָכּל-ז ָ
וּבןְ -שׁמֹנַת י ִ
יב ֶ
ֲך הוּא.
ֵכרֲ ,א ֶשׁר לֹא ִמ ַזּ ְרע ָ
וּמ ְקנַתֶ -כּ ֶסף ִמכֹּל ֶבּן-נ ָ
ִ
וּמ ְקנַת ַכּ ְס ֶפּ ָך; וְ ָהיְ ָתה ְב ִר ִ
ית ָךִ ,
יג ִהמּוֹל יִ מּוֹל יְ ִליד ֵבּ ְ
יתי ִבּ ְב ַשׂ ְר ֶכם,
עוֹלם.
ִל ְב ִרית ָ
ָכרֲ ,א ֶשׁר לֹא-יִ מּוֹל ֶאתְ -בּ ַשׂר ָע ְר ָלתוֹ--וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
יד וְ ָע ֵרל ז ָ
ֶפשׁ ַה ִהוא,
יתיֵ ,ה ַפר} .ס{
יהֶ :אתְ -בּ ִר ִ
ֵמ ַע ֶמּ ָ
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אַב ָר ָהםָ ,שׂ ַרי ִא ְשׁ ְתּ ָך ,לֹאִ -ת ְק ָרא ֶאתְ -שׁ ָמהּ
ֹאמר ֱאל ִֹהיםֶ ,אלְ -
טו ַויּ ֶ
ָשׂ ָריִ :כּי ָשׂ ָרהְ ,שׁ ָמהּ.
וּב ַר ְכ ִתּ ָ
ָת ִתּי ִמ ֶמּנָּה ְל ָך ֵבּן; ֵ
וּב ַר ְכ ִתּי א ָֹתהּ ,וְ גַם נ ַ
טז ֵ
יה וְ ָהיְ ָתה ְלגוֹיִ ם,
ַמ ְל ֵכי ַע ִמּים ִמ ֶמּנָּה יִ ְהיוּ.
ֹאמר ְבּ ִלבּוַֹ ,ה ְלּ ֶבן ֵמאָהָ -שׁנָה יִ וּ ֵ
אַב ָר ָהם ַעלָ -פּנָיו ,וַיִּ ְצ ָחק; ַויּ ֶ
יז וַיִּ פֹּל ְ
ָלד,
וְ ִאםָ -שׂ ָרהֲ ,ה ַבתִ -תּ ְשׁ ִעים ָשׁנָה ֵתּ ֵלד.
ֶיך.
אַב ָר ָהםֶ ,אלָ -ה ֱאל ִֹהים :לוּ יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ,יִ ְחיֶה ְל ָפנ ָ
ֹאמר ְ
יח ַויּ ֶ
ֹאמר ֱאל ִֹהיםֲ ,א ָבל ָשׂ ָרה ִא ְשׁ ְתּ ָך י ֶֹל ֶדת ְל ָך ֵבּן ,וְ ָק ָר ָ
יט ַויּ ֶ
את ֶאתְ -שׁמוֹ,
אַח ָריו.
ַרעוֹ ֲ
עוֹלםְ ,לז ְ
יתי ִאתּוֹ ִל ְב ִרית ָ
ַה ִקמ ִֹתי ֶאתְ -בּ ִר ִ
יִ ְצ ָחק; ו ֲ
יתי אֹתוֹ וְ ִה ְר ֵבּ ִ
יךִ --הנֵּה ֵבּ ַר ְכ ִתּי אֹתוֹ וְ ִה ְפ ֵר ִ
וּליִ ְשׁ ָמ ֵעאלְ ,שׁ ַמ ְע ִתּ ָ
כ ְ
יתי אֹתוֹ,
יוֹליד ,וּנְ ַת ִתּיו ְלגוֹי גָּדוֹל.
יאם ִ
ִבּ ְמאֹד ְמאֹדְ :שׁנֵיםָ -ע ָשׂר נְ ִשׂ ִ
אָקים ֶאת-יִ ְצ ָחקֲ ,א ֶשׁר ֵתּ ֵלד ְל ָך ָשׂ ָרה ַל ֵ
יתיִ ,
כא וְ ֶאתְ -בּ ִר ִ
מּוֹעד ַה ֶזּה,
אַח ֶרת.
ַבּ ָשּׁנָה ָה ֶ
אַב ָר ָהם.
ַעל ֱאל ִֹהיםֵ ,מ ַעל ְ
כב וַיְ ַכלְ ,ל ַד ֵבּר ִאתּוֹ; ַויּ ַ
אַב ָר ָהם ֶאת-יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ְבּנוֹ ,וְ ֵאת ָכּל-יְ ִל ֵ
כג וַיִּ ַקּח ְ
ידי ֵביתוֹ וְ ֵאת ָכּלִ -מ ְקנַת
ָמל ֶאתְ -בּ ַשׂר ָע ְר ָל ָתםְ ,בּ ֶע ֶצם
אַב ָר ָהם; ַויּ ָ
ָכרְ ,בּאַנְ ֵשׁי ֵבּית ְ
ַכּ ְספּוָֹ --כּל-ז ָ
ַהיּוֹם ַהזֶּהַ ,כּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ִאתּוֱֹ ,אל ִֹהים.
ָת ַשׁעָ ,שׁנָהְ :בּ ִהמֹּלוְֹ ,בּ ַשׂר ָע ְר ָלתוֹ.
אַב ָר ָהםֶ --בּןִ -תּ ְשׁ ִעים ו ֵ
כד וְ ְ
כה וְ יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ְבּנוֶֹ ,בּןְ -שׁלֹשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָהְ :בּ ִהמֹּלוֵֹ --אתְ ,בּ ַשׂר ָע ְר ָלתוֹ.
אַב ָר ָהם ,וְ יִ ְשׁ ָמ ֵעאלְ ,בּנוֹ.
כו ְבּ ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּה ,נִ מּוֹל ְ
וּמ ְקנַתֶ -כּ ֶסף ֵמ ֵאת ֶבּן-נ ָ
כז וְ ָכל-אַנְ ֵשׁי ֵביתוֹ יְ ִליד ָבּיִ תִ ,
ֵכר--נִ מֹּלוּ,
ִאתּוֹ} .פ{
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ְבּ ֵר ִ
ֵרא ֵא ָליו יְ הוָהְ ,בּ ֵאלֹנֵי ַמ ְמ ֵרא; וְ הוּא י ֵֹשׁב ֶפּ ַתחָ -הא ֶֹהלְ ,כּחֹם ַהיּוֹם.
א ַויּ ָ
ָשׁים ,נִ ָצּ ִבים ָע ָליו; ַויּ ְ
ַרא ,וְ ִהנֵּה ְשׁל ָֹשׁה ֲאנ ִ
ב וַיִּ ָשּׂא ֵעינָיוַ ,ויּ ְ
ָרץ
ַראַ ,ויּ ָ
אָר ָצה.
אתם ִמ ֶפּ ַתח ָהא ֶֹהל ,וַיִּ ְשׁ ַתּחוְּ ,
ִל ְק ָר ָ
ֶיך--אַל-נָא ַת ֲעבֹרֵ ,מ ַעל ַע ְב ֶדּ ָך.
אתי ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
ֹאמרֲ :אדֹנָיִ ,אם-נָא ָמ ָצ ִ
ג ַויּ ַ
יכם; וְ ִה ָשּׁעֲנוַּ ,תּ ַחת ָה ֵעץ.
ֻקּח-נָא ְמ ַעטַ -מיִ ם ,וְ ַר ֲחצוּ ַר ְג ֵל ֶ
ד יַ
ֲב ְר ֶתּםַ ,על-
אַחר ַתּ ֲעבֹרוִּ --כּיַ -עלֵ -כּן ע ַ
ה וְ ֶא ְק ָחה ַפתֶ -ל ֶחם וְ ַסעֲדוּ ִל ְבּ ֶכםַ ,
ֲשׂה ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ.
ֹאמרוֵּ ,כּן ַתּע ֶ
ַע ְב ְדּ ֶכם; ַויּ ְ
ֹאמרַ ,מ ֲה ִרי ְשׁלֹשׁ ְס ִאים ֶק ַמח
ֹה ָלהֶ ,אלָ -שׂ ָרה; ַויּ ֶ
אַב ָר ָהם ָהא ֱ
ו וַיְ ַמ ֵהר ְ
ֲשׂי עֻגוֹת.
לוּשׁיַ ,וע ִ
ס ֶֹלתִ --
אַב ָר ָהם; וַיִּ ַקּח ֶבּןָ -בּ ָקר ַר ְך וָטוֹב ,וַיִּ ֵתּן ֶאלַ -הנּ ַ
ז וְ ֶאלַ -ה ָבּ ָקרָ ,רץ ְ
ַער,
וַיְ ַמ ֵהרַ ,לעֲשׂוֹת אֹתוֹ.
וּבןַ -ה ָבּ ָקר ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ,וַיִּ ֵתּןִ ,ל ְפנ ֶ
ח וַיִּ ַקּח ֶח ְמאָה וְ ָח ָלבֶ ,
ֵיהם; וְ הוּא-ע ֵֹמד
ֹאכלוּ.
יהם ַתּ ַחת ָה ֵעץַ ,ויּ ֵ
ֲל ֶ
עֵ
ֹאמרִ ,הנֵּה ָבא ֶֹהל.
ֹאמרוּ ֵא ָליו ,אַיֵּה ָשׂ ָרה ִא ְשׁ ֶתּ ָך; ַויּ ֶ
ט ַויּ ְ
ֹאמר ,שׁוֹב אָשׁוּב ֵא ֶל ָ
י ַויּ ֶ
יך ָכּ ֵעת ַחיָּה ,וְ ִהנֵּהֵ -בןְ ,ל ָשׂ ָרה ִא ְשׁ ֶתּ ָך; וְ ָשׂ ָרה
אַח ָריו.
שׁ ַֹמ ַעת ֶפּ ַתח ָהא ֶֹהל ,וְ הוּא ֲ
אַב ָר ָהם וְ ָשׂ ָרה ְז ֵקנִ יםָ ,בּ ִאים ַבּיּ ִ
יא וְ ְ
ָמים; ָח ַדל ִל ְהיוֹת ְל ָשׂ ָרה ,א ַֹרח
ָשׁים.
ַכּנּ ִ
ַתּ ְצ ַחק ָשׂ ָרהְ ,בּ ִק ְר ָבּהּ ֵלאמֹרֲ :
יב ו ִ
אַח ֵרי ְבל ִֹתי ָהיְ ָתהִ -לּי ֶע ְדנָה ,וַאדֹנִ י
ָקן.
זֵ
ֹאמר יְ הוָהֶ ,אלְ -
יג ַויּ ֶ
אַב ָר ָהםָ :ל ָמּה זֶּה ָצ ֲח ָקה ָשׂ ָרה ֵלאמֹרַ ,האַף ֻא ְמנָם
ָקנְ ִתּי.
ַאנִ י ז ַ
ֵא ֵלד--ו ֲ
וּל ָשׂ ָרה ֵבן.
יךָ ,כּ ֵעת ַחיָּהְ --
מּוֹעד אָשׁוּב ֵא ֶל ָ
יד ֲהיִ ָפּ ֵלא ֵמיְ הוָהָ ,דּ ָבר; ַל ֵ
38

ֹאמר לֹאִ ,כּי ָצ ָח ְק ְתּ.
ָראָה; ַויּ ֶ
ַתּ ַכ ֵחשׁ ָשׂ ָרה ֵלאמֹר לֹא ָצ ַח ְק ִתּיִ ,כּי י ֵ
טו ו ְ
ַשׁ ִקפוּ ַעלְ -פּנֵי ְסדֹם; וְ ְ
ָשׁיםַ ,ויּ ְ
ָקמוּ ִמ ָשּׁם ָה ֲאנ ִ
טז ַויּ ֻ
אַב ָר ָהם--ה ֵֹל ְך ִע ָמּם,
ְל ַשׁ ְלּ ָחם.
אַב ָר ָהםֲ ,א ֶשׁר ֲאנִ י ע ֶֹשׂה.
אָמרַ :ה ְמ ַכ ֶסּה ֲאנִ י ֵמ ְ
יז וַיהוָהָ ,
אָרץ.
אַב ָר ָהםָ --היוֹ יִ ְהיֶה ְלגוֹי גָּדוֹל ,וְ ָעצוּם; וְ נִ ְב ְרכוּ-בוֹ--כֹּל ,גּוֹיֵי ָה ֶ
יח וְ ְ
אַח ָריו ,וְ ָשׁ ְמרוּ ֶדּ ֶר ְך
יט ִכּי יְ ַד ְע ִתּיוְ ,ל ַמ ַען ֲא ֶשׁר יְ ַצוֶּה ֶאתָ -בּנָיו וְ ֶאתֵ -בּיתוֹ ֲ
אַב ָר ָהםֵ ,את ֲא ֶשׁר-
וּמ ְשׁ ָפּטְ --ל ַמ ַעןָ ,ה ִביא יְ הוָה ַעלְ -
יְ הוָהַ ,לעֲשׂוֹת ְצ ָד ָקה ִ
ִדּ ֶבּרָ ,ע ָליו.
ֲקת ְסדֹם ַו ֲעמ ָֹרה ִכּיָ -ר ָבּה; וְ ַח ָטּ ָ
ֹאמר יְ הוָהַ ,זע ַ
כ ַויּ ֶ
אתםִ --כּי ָכ ְב ָדה,
ְמאֹד.
כא ֵא ְר ָדה-נָּא וְ ֶא ְר ֶאהַ ,ה ְכּ ַצע ָ
ֲק ָתהּ ַה ָבּאָה ֵא ַלי ָעשׂוּ ָכּ ָלה; וְ ִאם-לֹא,
ֵא ָד ָעה.
אַב ָר ָהםֶ --
ֵלכוּ ְסד ָֹמה; וְ ְ
ָשׁיםַ ,ויּ ְ
כב וַיִּ ְפנוּ ִמ ָשּׁם ָה ֲאנ ִ
עוֹדנּוּ ע ֵֹמדִ ,ל ְפנֵי
יְ הוָה.
ֹאמרַ :האַף ִתּ ְס ֶפּהַ ,צ ִדּיק ִעםָ -ר ָשׁע.
אַב ָר ָהםַ ,ויּ ַ
כג וַיִּ גַּשׁ ְ
יקםְ ,בּ ְ
אוּלי יֵשׁ ֲח ִמ ִשּׁים ַצ ִדּ ִ
ַ
כד
תוֹך ָה ִעיר; ַהאַף ִתּ ְס ֶפּה וְ לֹאִ -ת ָשּׂא
יקם ֲא ֶשׁר ְבּ ִק ְר ָבּהּ.
ַל ָמּקוֹםְ ,ל ַמ ַען ֲח ִמ ִשּׁים ַה ַצּ ִדּ ִ
כה ָח ִל ָלה ְלּ ָך ֵמ ֲעשֹׂת ַכּ ָדּ ָבר ַהזֶּהְ ,ל ָה ִמית ַצ ִדּיק ִעםָ -ר ָשׁע ,וְ ָהיָה ַכ ַצּ ִדּיק,
ֲשׂה ִמ ְשׁ ָפּט.
אָרץ ,לֹא ַיע ֶ
ָכּ ָר ָשׁע; ָח ִל ָלה ָלּ ְךֲ --השׁ ֵֹפט ָכּלָ -ה ֶ
תוֹך ָה ִעיר--
יקם ְבּ ְ
ֹאמר יְ הוָהִ ,אםֶ -א ְמ ָצא ִב ְסדֹם ֲח ִמ ִשּׁים ַצ ִדּ ִ
כו ַויּ ֶ
וּרם.
אתי ְל ָכלַ -ה ָמּקוֹםַ ,בּעֲב ָ
ָשׂ ִ
וְ נ ָ
ְ
ֹאמרִ :הנֵּה-נָא
אַב ָר ָהםַ ,ויּ ַ
ַען ְ
כז ַויּ ַ
הוֹאַל ִתּי ְל ַד ֵבּר ֶאלֲ -אדֹנָי ,וְ אָנ ִֹכי ָע ָפר
ָא ֶפר.
וֵ
יקםֲ ,ח ִמ ָשּׁהֲ --ה ַת ְשׁ ִחית ַבּ ֲח ִמ ָשּׁהֶ ,אתָ -כּל-
ַח ְסרוּן ֲח ִמ ִשּׁים ַה ַצּ ִדּ ִ
אוּלי י ְ
ַ
כח
ַח ִמ ָשּׁה.
אַר ָבּ ִעים ו ֲ
אַשׁ ִחיתִ ,אםֶ -א ְמ ָצא ָשׁםְ ,
ֹאמר ,לֹא ְ
ָה ִעיר; ַויּ ֶ
אוּלי יִ ָמּ ְצאוּן ָשׁםְ ,
ֹאמרַ ,
כט ַויּ ֶֹסף עוֹד ְל ַד ֵבּר ֵא ָליוַ ,ויּ ַ
ֹאמר
אַר ָבּ ִעים; ַויּ ֶ
39

אַר ָבּ ִעים.
ֱשׂהַ ,בּעֲבוּר ָה ְ
לֹא ֶאע ֶ
ַא ַד ֵבּ ָרהַ --
ֹאמר אַל-נָא יִ ַחר ַלאדֹנָי ,ו ֲ
ל ַויּ ֶ
אוּלי יִ ָמּ ְצאוּן ָשׁםְ ,שׁל ִֹשׁים;
ֱשׂהִ ,אםֶ -א ְמ ָצא ָשׁם ְשׁל ִֹשׁים.
ֹאמר לֹא ֶאע ֶ
ַויּ ֶ
הוֹאַל ִתּי ְל ַד ֵבּר ֶאלֲ -אדֹנָיַ --
ְ
ֹאמרִ ,הנֵּה-נָא
לא ַויּ ֶ
אוּלי יִ ָמּ ְצאוּן ָשׁם,
אַשׁ ִחיתַ ,בּעֲבוּר ָה ֶע ְשׂ ִרים.
ֹאמר לֹא ְ
ֶע ְשׂ ִרים; ַויּ ֶ
אַךַ -ה ַפּ ַעםַ --
ַא ַד ְבּ ָרה ְ
ֹאמר אַל-נָא יִ ַחר ַלאדֹנָי ,ו ֲ
לב ַויּ ֶ
אוּלי יִ ָמּ ְצאוּן ָשׁם,
ֲשׂ ָרה.
אַשׁ ִחיתַ ,בּעֲבוּר ָהע ָ
ֹאמר לֹא ְ
ֲשׂ ָרה; ַויּ ֶ
עָ
אַב ָר ָהםָ ,שׁב ִל ְמקֹמוֹ.
אַב ָר ָהם; וְ ְ
ֵל ְך יְ הוָהַ --כּ ֲא ֶשׁר ִכּ ָלּהְ ,ל ַד ֵבּר ֶאלְ -
לג ַויּ ֶ
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אשׁית פרק19
ְבּ ֵר ִ
ַרא-
אָכים ְסד ָֹמהָ ,בּ ֶע ֶרב ,וְ לוֹט ,י ֵֹשׁב ְבּ ַשׁ ַערְ -סדֹם; ַויּ ְ
א ַו ָיּבֹאוּ ְשׁנֵי ַה ַמּ ְל ִ
אָר ָצה.
אַפּיִ ם ְ
אתם ,וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ַ
ָקם ִל ְק ָר ָ
לוֹט ַויּ ָ
ֹאמר ִהנֶּה נָּאֲ -אדֹנַי ,סוּרוּ נָא ֶאלֵ -בּית ַע ְב ְדּ ֶכם וְ ִלינוּ וְ ַר ֲחצוּ ַר ְג ֵל ֶ
ב ַויּ ֶ
יכם,
ָלין.
ֹאמרוּ לֹּאִ ,כּי ָב ְרחוֹב נ ִ
ַה ַל ְכ ֶתּם ְל ַד ְר ְכּ ֶכם; ַויּ ְ
וְ ִה ְשׁ ַכּ ְמ ֶתּם ,ו ֲ
ָסרוּ ֵא ָליוַ ,ו ָיּבֹאוּ ֶאלֵ -בּיתוֹ; ַויּ ַ
ג וַיִּ ְפ ַצרָ -בּם ְמאֹדַ --ויּ ֻ
ַעשׂ ָל ֶהם ִמ ְשׁ ֶתּה,
ֹאכלוּ.
אָפה ַויּ ֵ
וּמצּוֹת ָ
ַ
ַער וְ ַעד-
ָסבּוּ ַעלַ -ה ַבּיִ תִ ,מנּ ַ
ד ֶט ֶרם ,יִ ְשׁ ָכּבוּ ,וְ אַנְ ֵשׁי ָה ִעיר אַנְ ֵשׁי ְסדֹם נ ַ
ָקןָ :כּלָ -ה ָעםִ ,מ ָקּ ֶצה.
זֵ
ָשׁים ֲא ֶשׁרָ -בּאוּ ֵא ֶל ָ
ֹאמרוּ לוֹ ,אַיֵּה ָה ֲאנ ִ
ה וַיִּ ְק ְראוּ ֶאל-לוֹט ַויּ ְ
יך ַה ָלּיְ ָלה;
ֵד ָעה א ָֹתם.
יאם ֵא ֵלינוּ ,וְ נ ְ
הוֹצ ֵ
ִ
אַח ָריו.
ֵצא ֲא ֵל ֶהם לוֹטַ ,ה ֶפּ ְת ָחה; וְ ַה ֶדּ ֶלתָ ,סגַר ֲ
ו ַויּ ֵ
אַחיָ ,תּ ֵרעוּ.
ֹאמר :אַל-נָא ַ
ז ַויּ ַ
ָדעוּ ִאישִׁ --
ח ִהנֵּה-נָא ִלי ְשׁ ֵתּי ָבנוֹתֲ ,א ֶשׁר לֹא-י ְ
אוֹציאָה-נָּא ֶא ְת ֶהן
ָשׁים ָה ֵאל ,אַלַ -תּעֲשׂוּ ָד ָברִ ,כּי-
ֵיכם; ַרק ָל ֲאנ ִ
יכםַ ,ועֲשׂוּ ָל ֶהן ַכּטּוֹב ְבּ ֵעינ ֶ
ֲא ֵל ֶ
ַעלֵ -כּן ָבּאוְּ ,בּ ֵצל ק ָֹר ִתי.
ֹאמרוּ ֶגּשָׁ -ה ְלאָהַ ,ויּ ְ
ט ַויּ ְ
ָרע
ֹאמרוּ ָה ֶא ָחד ָבּאָ -לגוּר וַיִּ ְשׁפֹּט ָשׁפוֹטַ --ע ָתּה ,נ ַ
ְל ָך ֵמ ֶהם; וַיִּ ְפ ְצרוּ ָב ִאישׁ ְבּלוֹט ְמאֹד ,וַיִּ ְגּשׁוּ ִל ְשׁבֹּר ַה ָדּ ֶלת.
יהם ַה ָבּיְ ָתה; וְ ֶאת-
ָביאוּ ֶאת-לוֹט ֲא ֵל ֶ
ָדםַ ,ויּ ִ
ָשׁים ֶאת-י ָ
י וַיִּ ְשׁ ְלחוּ ָה ֲאנ ִ
ַה ֶדּ ֶלתָ ,סגָרוּ.
ָשׁים ֲא ֶשׁרֶ -פּ ַתח ַה ַבּיִ תִ ,הכּוּ ַבּ ַסּנְ ו ִ
יא וְ ֶאתָ -ה ֲאנ ִ
ֵריםִ ,מ ָקּטֹן ,וְ ַעד-גָּדוֹל;
וַיִּ ְלאוִּ ,ל ְמצֹא ַה ָפּ ַתח.
וּבנ ֶֹת ָ
ֶיך ְ
וּבנ ָ
ָשׁים ֶאל-לוֹט ,עֹד ִמיְ -ל ָך פֹהָ --ח ָתן ָ
ֹאמרוּ ָה ֲאנ ִ
יב ַויּ ְ
יך ,וְ כֹל
הוֹצאִ ,מןַ -ה ָמּקוֹם.
ֲא ֶשׁרְ -ל ָך ָבּ ִעירֵ :
ָד ָלה ַצע ָ
ַחנוֶּ ,אתַ -ה ָמּקוֹם ַהזֶּהִ :כּי-ג ְ
יג ִכּיַ -מ ְשׁ ִח ִתים ֲאנ ְ
ֲק ָתם ֶאתְ -פּנֵי
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יְ הוָה ,וַיְ ַשׁ ְלּ ֵחנוּ יְ הוָה ְל ַשׁ ֲח ָתהּ.
ֹאמר קוּמוּ ְצּאוּ ִמן-
ֵצא לוֹט וַיְ ַד ֵבּר ֶאלֲ -ח ָתנָיו ל ְֹק ֵחי ְבנ ָֹתיוַ ,ויּ ֶ
יד ַויּ ֵ
ַה ָמּקוֹם ַהזֶּהִ ,כּיַ -מ ְשׁ ִחית יְ הוָהֶ ,אתָ -ה ִעיר; וַיְ ִהי ִכ ְמ ַצ ֵחקְ ,בּ ֵעינֵי ֲח ָתנָיו.
אָכים ְבּלוֹט ֵלאמֹר :קוּם ַקח ֶאת-
ָאיצוּ ַה ַמּ ְל ִ
וּכמוֹ ַה ַשּׁ ַחר ָע ָלהַ ,ויּ ִ
טו ְ
יךַ ,הנִּ ְמ ָצאֹתֶ --פּןִ -תּ ָסּ ֶפהַ ,בּעֲוֹן ָה ִעיר.
ִא ְשׁ ְתּ ָך וְ ֶאתְ -שׁ ֵתּי ְבנ ֶֹת ָ
וּביַדִ -א ְשׁתּוֹ ְ
ָשׁים ְבּיָדוֹ ְ
ַח ִזיקוּ ָה ֲאנ ִ
טז וַיִּ ְת ַמ ְה ָמהַּ --ויּ ֲ
וּביַד ְשׁ ֵתּי ְבנ ָֹתיו,
ְבּ ֶח ְמ ַלת יְ הוָה ָע ָליו; ַויּ ִֹצ ֻאהוּ ַויַּנִּ ֻחהוִּ ,מחוּץ ָל ִעיר.
ֹאמר ִה ָמּ ֵלט ַעל-נ ְ
חוּצהַ ,ויּ ֶ
הוֹציאָם א ָֹתם ַה ָ
יז וַיְ ִהי ְכ ִ
ַפ ֶשׁ ָך--אַלַ -תּ ִבּיט
יך ,וְ אַלַ -תּ ֲעמֹד ְבּ ָכלַ -ה ִכּ ָכּרָ :ה ָה ָרה ִה ָמּ ֵלטֶ ,פּןִ -תּ ָסּ ֶפה.
אַח ֶר ָ
ֲ
ֹאמר לוֹטֲ ,א ֵל ֶהם :אַל-נָאֲ ,אדֹנָי.
יח ַויּ ֶ
ַתּ ְג ֵדּל ַח ְס ְדּ ָך ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ָ
ֶיך ,ו ַ
יט ִהנֵּה-נָא ָמ ָצא ַע ְב ְדּ ָך ֵחןְ ,בּ ֵעינ ָ
ית ִע ָמּ ִדי,
אוּכל ְל ִה ָמּ ֵלט ָה ָה ָרהֶ --פּןִ -תּ ְד ָבּ ַקנִ י ָה ָר ָעה,
ַפ ִשׁי; וְ אָנ ִֹכי ,לֹא ַ
ְל ַה ֲחיוֹת ֶאת-נ ְ
ָמ ִתּי.
וַ
כ ִהנֵּה-נָא ָה ִעיר ַהזֹּאת ְקר ָֹבהָ ,לנוּס ָשׁ ָמּה--וְ ִהוא ִמ ְצ ָער; ִא ָמּ ְל ָטה נָּא
ַפ ִשׁי.
וּת ִחי נ ְ
ָשׁ ָמּהֲ ,הלֹא ִמ ְצ ָער ִהואְ --
ֶיך ,גַּם ַל ָדּ ָבר ַהזֶּהְ :ל ִב ְל ִתּי ָה ְפ ִכּי ֶאת-
אתי ָפנ ָ
ָשׂ ִ
ֹאמר ֵא ָליוִ --הנֵּה נ ָ
כא ַויּ ֶ
ָה ִעירֲ ,א ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ.
אוּכל ַלעֲשׂוֹת ָדּ ָברַ ,עד-בּ ֲ
כב ַמ ֵהרִ ,ה ָמּ ֵלט ָשׁ ָמּהִ ,כּי לֹא ַ
ֹא ָך ָשׁ ָמּה; ַעלֵ -כּן
צוֹער.
ָק ָרא ֵשׁםָ -ה ִעירַ ,
ֲרה.
אָרץ; וְ לוֹטָ ,בּא צֹע ָ
ָצא ַעלָ -ה ֶ
כג ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ,י ָ
ָאשֵׁ :מ ֵאת יְ הוָהִ ,מן-
ָפ ִרית ו ֵ
כד וַיהוָהִ ,ה ְמ ִטיר ַעלְ -סדֹם וְ ַעלֲ -עמ ָֹרה--גּ ְ
ַה ָשּׁ ָמיִ ם.
כה ַויּ ֲ
ַהפ ְֹך ֶאתֶ -ה ָע ִרים ָה ֵאל ,וְ ֵאת ָכּלַ -ה ִכּ ָכּר ,וְ ֵאת ָכּל-י ְֹשׁ ֵבי ֶה ָע ִרים,
וְ ֶצ ַמח ָה ֲא ָד ָמה.
ַתּ ִהי ,נְ ִציב ֶמ ַלח.
אַח ָריו; ו ְ
ַתּ ֵבּט ִא ְשׁתּוֵֹ ,מ ֲ
כו ו ַ
אַב ָר ָהםַ ,בּבּ ֶֹקרֶ :אלַ -ה ָמּקוֹםֲ --א ֶשׁרָ -ע ַמד ָשׁםֶ ,אתְ -פּנֵי יְ הוָה.
ַשׁ ֵכּם ְ
כז ַויּ ְ
43

ַרא ,וְ ִהנֵּה
ַשׁ ֵקףַ ,עלְ -פּנֵי ְסדֹם ַו ֲעמ ָֹרה ,וְ ַעלָ -כּלְ -פּנֵיֶ ,א ֶרץ ַה ִכּ ָכּר; ַויּ ְ
כח ַויּ ְ
אָרץְ ,כּ ִקיטֹרַ ,ה ִכּ ְב ָשׁן.
ָע ָלה ִקיטֹר ָה ֶ
כט וַיְ ִהיְ ,בּ ַשׁ ֵחת ֱאל ִֹהים ֶאתָ -ע ֵרי ַה ִכּ ָכּר ,וַיִּ ְזכֹּר ֱאל ִֹהיםֶ ,אתְ -
אַב ָר ָהם;
ָשׁב ָבּ ֵהן לוֹט.
תּוֹך ַה ֲה ֵפ ָכהַ ,בּ ֲהפ ְֹך ֶאתֶ -ה ָע ִריםֲ ,א ֶשׁר-י ַ
וַיְ ַשׁ ַלּח ֶאת-לוֹטִ ,מ ְ
ָראָ ,ל ֶשׁ ֶבת ְבּ ַ
וּשׁ ֵתּי ְבנ ָֹתיו ִעמּוִֹ ,כּי י ֵ
ֵשׁב ָבּ ָהרְ ,
צּוֹער ַויּ ֶ
ַעל לוֹט ִמ ַ
ל ַויּ ַ
צוֹער;
וּשׁ ֵתּי ְבנ ָֹתיו.
ֵשׁבַ ,בּ ְמּ ָע ָרה--הוּאְ ,
ַויּ ֶ
אָבינוּ ז ֵ
ירהִ ,
ירה ֶאלַ -ה ְצּ ִע ָ
ֹאמר ַה ְבּ ִכ ָ
לא ַותּ ֶ
אָרץ ָלבוֹא
ָקן; וְ ִאישׁ ֵאין ָבּ ֶ
אָרץ.
ָע ֵלינוְּ ,כּ ֶד ֶר ְך ָכּלָ -ה ֶ
ָרע.
אָבינוּ ,ז ַ
אָבינוּ ַייִ ן ,וְ נִ ְשׁ ְכּ ָבה ִעמּוֹ; וּנְ ַחיֶּה ֵמ ִ
ַשׁ ֶקה ֶאתִ -
לב ְל ָכה נ ְ
ַתּ ְשׁ ַכּב ֶאת-
ירה ו ִ
ַתּבֹא ַה ְבּ ִכ ָ
יהן יַיִ ןַ ,בּ ַלּיְ ָלה הוּא; ו ָ
ַתּ ְשׁ ֶקי ָן ֶאתֲ -א ִב ֶ
לג ו ַ
קוּמהּ.
וּב ָ
ָדע ְבּ ִשׁ ְכ ָבהּ ְ
יה ,וְ לֹא-י ַ
אָב ָ
ִ
ירהֵ ,הןָ -שׁ ַכ ְב ִתּי ֶא ֶמשׁ ֶאת-
ירה ֶאלַ -ה ְצּ ִע ָ
ֹאמר ַה ְבּ ִכ ָ
לד וַיְ ִהיִ ,מ ָמּ ֳח ָרתַ ,ותּ ֶ
ָרע.
אָבינוּ ,ז ַ
ַשׁ ֶקנּוּ יַיִ ן גַּםַ -ה ַלּיְ ָלה ,וּב ִֹאי ִשׁ ְכ ִבי ִעמּוֹ ,וּנְ ַחיֶּה ֵמ ִ
אָבי; נ ְ
ִ
ירה ו ִ
ַתּ ָקם ַה ְצּ ִע ָ
יהן--יָיִ ן; ו ָ
ַתּ ְשׁ ֶקי ָן גַּם ַבּ ַלּיְ ָלה ַההוּאֶ ,אתֲ -א ִב ֶ
לה ו ַ
ַתּ ְשׁ ַכּב
וּב ֻק ָמהּ.
ָדע ְבּ ִשׁ ְכ ָבהּ ְ
ִעמּוֹ ,וְ לֹא-י ַ
יהן.
ַתּ ֲה ֶרי ָן ְשׁ ֵתּי ְבנוֹת-לוֹטֵ ,מ ֲא ִב ֶ
לו ו ַ
ַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ מוֹאָב :הוּא ֲא ִבי-מוֹאָבַ ,עדַ -היּוֹם.
ירה ֵבּן ,ו ִ
ַתּ ֶלד ַה ְבּ ִכ ָ
לז ו ֵ
ַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ ֶבּןַ -ע ִמּי :הוּא ֲא ִבי ְבנֵי-
ָל ָדה ֵבּן ,ו ִ
ירה גַםִ -הוא י ְ
לח וְ ַה ְצּ ִע ָ
ַעמּוֹןַ ,עדַ -היּוֹם} .ס{
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אשׁית פרק20
ְבּ ֵר ִ
וּבין שׁוּר; ַו ָיּגָר,
ֵשׁב ֵבּיןָ -ק ֵדשׁ ֵ
אַר ָצה ַה ֶנּגֶבַ ,ויּ ֶ
אַב ָר ָהם ְ
א וַיִּ ַסּע ִמ ָשּׁם ְ
ִבּ ְג ָרר.
ֹאמר ְ
ב ַויּ ֶ
ימ ֶל ְך ֶמ ֶל ְך
אַב ָר ָהם ֶאלָ -שׂ ָרה ִא ְשׁתּוֲֹ ,אח ִֹתי ִהוא; וַיִּ ְשׁ ַלחֲ ,א ִב ֶ
ְגּ ָרר ,וַיִּ ַקּחֶ ,אתָ -שׂ ָרה.
ֹאמר לוִֹ ,הנְּ ָך ֵמת ַעל-
ימ ֶל ְךַ ,בּ ֲחלוֹם ַה ָלּיְ ָלה; ַויּ ֶ
ג ַו ָיּבֹא ֱאל ִֹהים ֶאלֲ -א ִב ֶ
ֻלת ָבּ ַעל.
ָה ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁרָ -ל ַק ְח ָתּ ,וְ ִהואְ ,בּע ַ
ֹאמרֲ --אדֹנָיֲ ,הגוֹי גַּםַ -צ ִדּיק ַתּ ֲהרֹג.
יה; ַויּ ַ
ימ ֶל ְך ,לֹא ָק ַרב ֵא ֶל ָ
ַא ִב ֶ
ד וֲ
אָחי הוּא; ְבּ ָתם-
אָמ ָרה ִ
אָמרִ -לי ֲאח ִֹתי ִהוא ,וְ ִהיא-גַםִ -הוא ְ
ה ֲהלֹא הוּא ַ
יתי זֹאת.
וּבנִ ְקיֹן ַכּ ַפּיָ ,ע ִשׂ ִ
ְל ָב ִבי ְ
ֹאמר ֵא ָליו ָה ֱאל ִֹהים ַבּ ֲחלֹם ,גַּם אָנ ִֹכי י ַ
ו ַויּ ֶ
ית
ָד ְע ִתּי ִכּי ְב ָתםְ -ל ָב ְב ָך ָע ִשׂ ָ
יה.
יךִ ,לנְ גּ ַֹע ֵא ֶל ָ
אוֹת ָךֵ ,מ ֲחטוִֹ -לי; ַעלֵ -כּן לֹא-נְ ַת ִתּ ָ
ָא ְחשׂ ְֹך גַּם-אָנ ִֹכי ְ
זֹּאת ,ו ֶ
ֶחיֵה; וְ ִאם-
ָביא הוּא ,וְ יִ ְת ַפּ ֵלּל ַבּ ַע ְד ָך ,ו ְ
ז וְ ַע ָתּהָ ,ה ֵשׁב ֵא ֶשׁתָ -ה ִאישׁ ִכּי-נ ִ
אַתּה וְ ָכלֲ -א ֶשׁרָ -ל ְך.
ֵאינְ ָך ֵמ ִשׁיבַ --דּע ִכּי-מוֹת ָתּמוּתָ ,
ימ ֶל ְך ַבּבּ ֶֹקר ,וַיִּ ְק ָרא ְל ָכל-ע ָ
ַשׁ ֵכּם ֲא ִב ֶ
ח ַויּ ְ
ֲב ָדיו ,וַיְ ַד ֵבּר ֶאתָ -כּלַ -ה ְדּ ָב ִרים
ָשׁיםְ ,מאֹד.
יראוּ ָה ֲאנ ִ
ֵיהם; וַיִּ ְ
אָזנ ֶ
ָה ֵא ֶלּהְ ,בּ ְ
וּמהָ -ח ָט ִ
ית ָלּנוּ ֶ
ֹאמר לוֹ ֶמהָ -ע ִשׂ ָ
אַב ָר ָהםַ ,ויּ ֶ
ימ ֶל ְך ְל ְ
ט וַיִּ ְק ָרא ֲא ִב ֶ
אתי ָל ְך,
ֵעשׂוּ,
ֲשׂים ֲא ֶשׁר לֹא-י ָ
את ָע ַלי וְ ַעלַ -מ ְמ ַל ְכ ִתּיֲ ,ח ָטאָה ְגד ָֹלהַ :מע ִ
ִכּיֵ -ה ֵב ָ
ית ִע ָמּ ִדי.
ָע ִשׂ ָ
ית ֶאתַ -ה ָדּ ָבר ַהזֶּה.
יתִ ,כּי ָע ִשׂ ָ
אַב ָר ָהםָ :מה ָר ִא ָ
ימ ֶל ְךֶ ,אלְ -
ֹאמר ֲא ִב ֶ
י ַויּ ֶ
אַב ָר ָהםִ ,כּי ַ
ֹאמרְ ,
יא ַויּ ֶ
אָמ ְר ִתּי ַרק ֵאין-יִ ְראַת ֱאל ִֹהיםַ ,בּ ָמּקוֹם ַהזֶּה;
ַה ָרגוּנִ יַ ,עלְ -דּ ַבר ִא ְשׁ ִתּי.
וֲ
ַתּ ִהיִ -ליְ ,ל ִא ָשּׁה.
אַך ,לֹא ַבתִ -א ִמּי; ו ְ
אָבי ִהואְ --
אָמנָהֲ ,אח ִֹתי ַבתִ -
יב וְ גַםְ -
יג וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ִה ְתעוּ א ִֹתיֱ ,אל ִֹהים ִמ ֵבּית ִ
אָביָ ,וא ַֹמר ָלהּ ,זֶה ַח ְס ֵדּ ְך
אָחי הוּא.
ֲשׂי ִע ָמּ ִדיֶ :אל ָכּלַ -ה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר נָבוֹא ָשׁ ָמּהִ ,א ְמ ִריִ -לי ִ
ֲא ֶשׁר ַתּע ִ
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ָשׁב לוֹ,
אַב ָר ָהם; ַויּ ֶ
וּשׁ ָפחֹת ,וַיִּ ֵתּןְ ,ל ְ
ֲב ִדים ְ
וּב ָקרַ ,וע ָ
ימ ֶל ְך צֹאן ָ
יד וַיִּ ַקּח ֲא ִב ֶ
ֵאת ָשׂ ָרה ִא ְשׁתּוֹ.
ֶיךֵ ,שׁב.
ֶיךַ :בּטּוֹב ְבּ ֵעינ ָ
אַר ִצי ְל ָפנ ָ
ימ ֶל ְךִ ,הנֵּה ְ
ֹאמר ֲא ִב ֶ
טו ַויּ ֶ
אָח ְ
ָת ִתּי ֶא ֶלף ֶכּ ֶסף ְל ִ
אָמרִ ,הנֵּה נ ַ
וּל ָשׂ ָרה ַ
טז ְ
יךִ --הנֵּה הוּאָ -ל ְך ְכּסוּת
ֵעינַיִ םְ ,לכֹל ֲא ֶשׁר ִא ָתּ ְך; וְ ֵאת כֹּל ,וְ נ ָֹכ ַחת.
ימ ֶל ְך וְ ֶאת-
אַב ָר ָהםֶ ,אלָ -ה ֱאל ִֹהים; וַיִּ ְר ָפּא ֱאל ִֹהים ֶאתֲ -א ִב ֶ
יז וַיִּ ְת ַפּ ֵלּל ְ
ֵלדוּ.
אַמה ָֹתיוַ --ויּ ֵ
ִא ְשׁתּוֹ ,וְ ְ
ימ ֶל ְךַ ,עלְ -דּ ַבר ָשׂ ָרהֵ ,א ֶשׁת
יח ִכּיָ -עצֹר ָע ַצר יְ הוָהְ ,בּ ַעד ָכּלֶ -ר ֶחם ְל ֵבית ֲא ִב ֶ
אַב ָר ָהם} .ס{
ְ
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אשׁית פרק21
ְבּ ֵר ִ
ַעשׂ יְ הוָה ְל ָשׂ ָרהַ ,כּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר.
אָמר; ַויּ ַ
א וַיהוָה ָפּ ַקד ֶאתָ -שׂ ָרהַ ,כּ ֲא ֶשׁר ָ
אַב ָר ָהם ֵבּןִ ,ל ְז ֻקנָיוַ ,ל ֵ
ַתּ ֶלד ָשׂ ָרה ְל ְ
ַתּ ַהר ו ֵ
ב וַ
מּוֹעדֲ ,א ֶשׁרִ -דּ ֶבּר אֹתוֹ
ֱאל ִֹהים.
ָל ָדה-לּוֹ ָשׂ ָרה--יִ ְצ ָחק.
נּוֹלד-לוֲֹ ,א ֶשׁר-י ְ
אַב ָר ָהם ֶאתֶ -שׁםְ -בּנוֹ ַה ַ
ג וַיִּ ְק ָרא ְ
אַב ָר ָהם ֶאת-יִ ְצ ָחק ְבּנוֶֹ ,בּןְ -שׁמֹנַת י ִ
ָמל ְ
ד ַויּ ָ
ָמיםַ ,כּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה אֹתוֹ,
ֱאל ִֹהים.
ָלד לוֵֹ ,את יִ ְצ ָחק ְבּנוֹ.
אַב ָר ָהםֶ ,בּןְ -מאַת ָשׁנָהְ ,בּ ִהוּ ֶ
ה וְ ְ
ֹאמר ָשׂ ָרהְ --צחֹקָ ,ע ָשׂה ִלי ֱאל ִֹהיםָ :כּלַ -השּׁ ֵֹמ ַע ,יִ ְצ ַחקִ -לי.
ו ַותּ ֶ
יקה ָבנִ יםָ ,שׂ ָרהִ :כּי-י ַ
אַב ָר ָהםֵ ,הינִ ָ
ֹאמרִ ,מי ִמ ֵלּל ְל ְ
ז ַותּ ֶ
ָל ְד ִתּי ֵבן,
ִל ְז ֻקנָיו.
ָמל ֶאת-
אַב ָר ָהם ִמ ְשׁ ֶתּה גָדוֹלְ ,בּיוֹם ִהגּ ֵ
ַעשׂ ְ
ָמל; ַויּ ַ
ֶלד ,וַיִּ גּ ַ
ח וַיִּ ְג ַדּל ַהיּ ֶ
יִ ְצ ָחק.
אַב ָר ָהםְ --מ ַצ ֵחק.
ָל ָדה ְל ְ
ַתּ ֶרא ָשׂ ָרה ֶאתֶ -בּןָ -הגָר ַה ִמּ ְצ ִריתֲ ,א ֶשׁר-י ְ
ט וֵ
ירשׁ ֶבּן-
אָמה ַהזֹּאת ,וְ ֶאתְ -בּנָהִּ :כּי לֹא יִ ַ
ָרשׁ ָה ָ
אַב ָר ָהם ,גּ ֵ
ֹאמרְ ,ל ְ
י ַותּ ֶ
אָמה ַהזֹּאתִ ,עםְ -בּנִ י ִעם-יִ ְצ ָחק.
ָה ָ
אַב ָר ָהםַ ,על ,אוֹדֹת ְבּנוֹ.
ֵרע ַה ָדּ ָבר ְמאֹדְ ,בּ ֵעינֵי ְ
יא ַויּ ַ
ַער וְ ַעלֲ -א ָמ ֶת ָך--
ֶיך ַעלַ -הנּ ַ
ֵרע ְבּ ֵעינ ָ
אַב ָר ָהם ,אַל-י ַ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ֶאלְ -
יב ַויּ ֶ
ָרע.
יך ָשׂ ָרהְ ,שׁ ַמע ְבּק ָֹלהִּ :כּי ְביִ ְצ ָחק ,יִ ָקּ ֵרא ְל ָך ז ַ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
כֹּל ֲא ֶשׁר תּ ַ
ֲך ,הוּא.
ַרע ָ
ימנּוִּ :כּי ז ְ
אָמהְ ,לגוֹי ֲא ִשׂ ֶ
יג וְ גַם ֶאתֶ -בּןָ -ה ָ
אַב ָר ָהם ַבּבּ ֶֹקר וַיִּ ַקּחֶ -ל ֶחם וְ ֵח ַמת ַמיִ ם וַיִּ ֵתּן ֶאלָ -הגָר ָשׂם ַעל-
ַשׁ ֵכּם ְ
יד ַויּ ְ
ַתּ ַתעְ ,בּ ִמ ְד ַבּר ְבּ ֵאר ָשׁ ַבע.
ַתּ ֶל ְך ו ֵ
ֶלד--וַיְ ַשׁ ְלּ ֶח ָה; ו ֵ
ִשׁ ְכ ָמהּ ,וְ ֶאתַ -היּ ֶ
יחם.
אַחד ַה ִשּׂ ִ
ֶלדַ ,תּ ַחת ַ
ַתּ ְשׁ ֵל ְך ֶאתַ -היּ ֶ
טו וַיִּ ְכלוּ ַה ַמּיִ םִ ,מןַ -ה ֵח ֶמת; ו ַ
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אָמ ָרה ,אַלֶ -א ְר ֶאה
ַתּ ֶשׁב ָלהּ ִמ ֶנּגֶדַ ,ה ְר ֵחק ִכּ ְמ ַט ֲחוֵי ֶק ֶשׁתִ ,כּי ְ
ַתּ ֶל ְך ו ֵ
טז ו ֵ
ַתּ ְב ְךּ.
ַתּ ָשּׂא ֶאת-ק ָֹלהּ ו ֵ
ַתּ ֶשׁב ִמ ֶנּגֶד ,ו ִ
ָלד; ו ֵ
ְבּמוֹת ַהיּ ֶ
אַך ֱאל ִֹהים ֶאלָ -הגָר ִמן-
ַער ,וַיִּ ְק ָרא ַמ ְל ְ
יז וַיִּ ְשׁ ַמע ֱאל ִֹהיםֶ ,את-קוֹל ַהנּ ַ
ֹאמר ָלהּ ַמהָ -לּ ְך ָהגָר; אַלִ -תּ ְ
ַה ָשּׁ ַמיִ םַ ,ויּ ֶ
יר ִאיִ ,כּיָ -שׁ ַמע ֱאל ִֹהים ֶאל-קוֹל
ַער ַבּ ֲא ֶשׁר הוּאָ -שׁם.
ַהנּ ַ
ימנּוּ.
ָד ְך בּוִֹ :כּיְ -לגוֹי גָּדוֹלֲ ,א ִשׂ ֶ
יקי ֶאת-י ֵ
ַער ,וְ ַה ֲח ִז ִ
קוּמי ְשׂ ִאי ֶאתַ -הנּ ַ
ִ
יח
ַתּ ַמ ֵלּא ֶאת-
ַתּ ֶל ְך ו ְ
ַתּ ֶרא ְבּ ֵאר ָמיִ ם; ו ֵ
ֶיה ,ו ֵ
יט וַיִּ ְפ ַקח ֱאל ִֹהים ֶאתֵ -עינ ָ
ָער.
ַתּ ְשׁ ְקֶ ,אתַ -הנּ ַ
ַה ֵח ֶמתַ ,מיִ ם ,ו ַ
ֵשׁבַ ,בּ ִמּ ְד ָבּר ,וַיְ ִהי ,ר ֶֹבה ַק ָשּׁת.
ַער ,וַיִּ ְג ָדּל; ַויּ ֶ
כ וַיְ ִהי ֱאל ִֹהים ֶאתַ -הנּ ַ
ַתּ ַקּח-לוֹ ִאמּוֹ ִא ָשּׁהֵ ,מ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם} .פ{
ארן; ו ִ
ֵשׁבְ ,בּ ִמ ְד ַבּר ָפּ ָ
כא ַויּ ֶ
ימ ֶל ְך ִ
ֹאמר ֲא ִב ֶ
כב וַיְ ִהיָ ,בּ ֵעת ַה ִהואַ ,ויּ ֶ
אַב ָר ָהם
וּפיכֹל ַשׂרְ -צ ָבאוֶֹ ,אלְ -
אַתּה ע ֶֹשׂה.
ֵלאמֹרֱ :אל ִֹהים ִע ְמּ ָךְ ,בּכֹל ֲא ֶשׁרָ -
וּלנ ְ
וּלנִ ינִ י ְ
כג וְ ַע ָתּהִ ,ה ָשּׁ ְב ָעה ִלּי ֵבאל ִֹהים ֵהנָּהִ ,אםִ -תּ ְשׁקֹר ִליְ ,
ֶכ ִדּי;
ַר ָתּה ָבּהּ.
אָרץֲ ,א ֶשׁר-גּ ְ
ֲשׂה ִע ָמּ ִדי ,וְ ִעםָ -ה ֶ
יתי ִע ְמּ ָךַ ,תּע ֶ
ַכּ ֶח ֶסד ֲא ֶשׁרָ -ע ִשׂ ִ
אַב ָר ָהם ,אָנ ִֹכיִ ,א ָשּׁ ֵב ַע.
ֹאמרְ ,
כד ַויּ ֶ
אַב ָר ָהםֶ ,אתֲ -א ִב ֶ
הוֹכ ַח ְ
כה וְ ִ
ימ ֶל ְךַ ,על-אֹדוֹת ְבּ ֵאר ַה ַמּיִ םֲ ,א ֶשׁר גּ ְָזלוּ ַע ְב ֵדי
ימ ֶל ְך.
ֲא ִב ֶ
אַתּה לֹא-
ָד ְע ִתּיִ ,מי ָע ָשׂה ֶאתַ -ה ָדּ ָבר ַהזֶּה; וְ גַםָ -
ימ ֶל ְך--לֹא י ַ
ֹאמר ֲא ִב ֶ
כו ַויּ ֶ
ַד ָתּ ִלּי ,וְ גַם אָנ ִֹכי לֹא ָשׁ ַמ ְע ִתּיִ --בּ ְל ִתּי ַהיּוֹם.
ִהגּ ְ
ֵיהםְ ,בּ ִרית.
ימ ֶל ְך; וַיִּ ְכ ְרתוּ ְשׁנ ֶ
וּב ָקר ,וַיִּ ֵתּן ַל ֲא ִב ֶ
אַב ָר ָהם צֹאן ָ
כז וַיִּ ַקּח ְ
אַב ָר ָהםֶ ,אתֶ -שׁ ַבע ִכּ ְבשֹׂת ַהצֹּאןְ --ל ַב ְדּ ֶהן.
ַצּב ְ
כח ַויּ ֵ
ימ ֶל ְךֶ ,אלְ -
ֹאמר ֲא ִב ֶ
כט ַויּ ֶ
אַב ָר ָהםָ :מה ֵהנָּהֶ ,שׁ ַבע ְכּ ָבשֹׂת ָה ֵא ֶלּהֲ ,א ֶשׁר
ִה ַצּ ְב ָתְּ ,ל ַב ָדּנָה.
ֹאמרִ --כּי ֶאתֶ -שׁ ַבע ְכּ ָבשֹׂתִ ,תּ ַקּח ִמיּ ִ
ל ַויּ ֶ
ָדיַ :בּעֲבוּר ִתּ ְהיֶהִ -לּי ְל ֵע ָדהִ ,כּי
ָח ַפ ְר ִתּי ֶאתַ -ה ְבּ ֵאר ַהזֹּאת.
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ֵיהם.
לא ַעלֵ -כּןָ ,ק ָרא ַל ָמּקוֹם ַההוּאְ --בּ ֵאר ָשׁ ַבעִ :כּי ָשׁם נִ ְשׁ ְבּעוְּ ,שׁנ ֶ
וּפיכֹל ַשׂרְ -צ ָבאוַֹ ,ויּ ֻ
ימ ֶל ְךִ ,
ָקם ֲא ִב ֶ
לב וַיִּ ְכ ְרתוּ ְב ִריתִ ,בּ ְב ֵאר ָשׁ ַבע; ַויּ ָ
ָשׁבוּ,
ֶאלֶ -א ֶרץ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים.
עוֹלם.
לג וַיִּ ַטּע ֶא ֶשׁלִ ,בּ ְב ֵאר ָשׁ ַבע; וַיִּ ְק ָראָ -שׁםְ --בּ ֵשׁם יְ הוָהֵ ,אל ָ
ָמים ַר ִבּים} .פ{
אַב ָר ָהם ְבּ ֶא ֶרץ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ,י ִ
לד ַו ָיּגָר ְ
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אשׁית פרק22
ְבּ ֵר ִ
ֹאמר
אַב ָר ָהם; ַויּ ֶ
אַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ,וְ ָה ֱאל ִֹהים ,נִ ָסּה ֶאתְ -
א וַיְ ִהיַ ,
ֹאמר ִהנֵּנִ י.
אַב ָר ָהם ַויּ ֶ
ֵא ָליוְ ,
יד ָך ֲא ֶשׁרַ -
ֹאמר ַקח-נָא ֶאתִ -בּנְ ָך ֶאת-יְ ִח ְ
ב ַויּ ֶ
אָה ְב ָתֶּ ,את-יִ ְצ ָחק ,וְ ֶל ְךְ -ל ָך,
אַחד ֶה ָה ִריםֲ ,א ֶשׁר א ַֹמר
ֲלהוּ ָשׁםְ ,לע ָֹלהַ ,על ַ
ֶאלֶ -א ֶרץ ַהמּ ִֹריָּה; וְ ַהע ֵ
יך.
ֵא ֶל ָ
אַב ָר ָהם ַבּבּ ֶֹקרַ ,ויּ ֲ
ַשׁ ֵכּם ְ
ג ַויּ ְ
ַחבֹשׁ ֶאתֲ -חמֹרוֹ ,וַיִּ ַקּח ֶאתְ -שׁנֵי נְ ָע ָריו ִאתּוֹ,
אָמר-לוֹ
ֵל ְךֶ ,אלַ -ה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁרַ -
ָקם ַויּ ֶ
ֲצי ע ָֹלהַ ,ויּ ָ
וְ ֵאת יִ ְצ ָחק ְבּנוֹ; וַיְ ַב ַקּע ,ע ֵ
ָה ֱאל ִֹהים.
ַרא ֶאתַ -ה ָמּקוֹםֵ --מ ָרחֹק.
אַב ָר ָהם ֶאתֵ -עינָיו ַויּ ְ
ישׁי ,וַיִּ ָשּׂא ְ
ד ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ַאנִ י וְ ַהנּ ַ
אַב ָר ָהם ֶאל-נְ ָע ָריוְ ,שׁבוָּ -ל ֶכם פֹּה ִעםַ -ה ֲחמוֹר ,ו ֲ
ֹאמר ְ
ה ַויּ ֶ
ַער,
יכם.
ָשׁוּבה ֲא ֵל ֶ
ֵל ָכה ַעד-כֹּה; וְ נִ ְשׁ ַתּ ֲחוֶה ,וְ נ ָ
נְ
ָשׂם ַעל-יִ ְצ ָחק ְבּנוֹ ,וַיִּ ַקּח ְבּיָדוֶֹ ,את-
ֲצי ָהע ָֹלהַ ,ויּ ֶ
אַב ָר ָהם ֶאת-ע ֵ
ו וַיִּ ַקּח ְ
ַח ָדּו.
ֵיהם ,י ְ
ֵלכוּ ְשׁנ ֶ
ָה ֵאשׁ וְ ֶאתַ -ה ַמּ ֲא ֶכ ֶלת; ַויּ ְ
אָביַ ,ויּ ֶ
ֹאמר ִ
אָביוַ ,ויּ ֶ
אַב ָר ָהם ִ
ֹאמר יִ ְצ ָחק ֶאלְ -
ז ַויּ ֶ
ֹאמרִ ,הנֶּנִּ י ְבנִ י;
ֹאמרִ ,הנֵּה ָה ֵאשׁ וְ ָה ֵע ִצים ,וְ אַיֵּה ַה ֶשּׂהְ ,לע ָֹלה.
ַויּ ֶ
ֵלכוּ ְשׁנ ֶ
אַב ָר ָהםֱ ,אל ִֹהים יִ ְר ֶאה-לּוֹ ַה ֶשּׂה ְלע ָֹלהְ ,בּנִ י; ַויּ ְ
ֹאמרְ ,
ח ַויּ ֶ
ֵיהם,
ַח ָדּו.
יְ
אַב ָר ָהם ֶאת-
אָמר-לוֹ ָה ֱאל ִֹהים ,וַיִּ ֶבן ָשׁם ְ
ט ַו ָיּבֹאוֶּ ,אלַ -ה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ַ
ָשׂם אֹתוֹ ַעל-
ַה ִמּ ְז ֵבּ ַחַ ,ו ַיּ ֲער ְֹך ֶאתָ -ה ֵע ִצים; ַו ַיּ ֲעקֹדֶ ,את-יִ ְצ ָחק ְבּנוַֹ ,ויּ ֶ
ַה ִמּ ְז ֵבּ ַחִ ,מ ַמּ ַעל ָל ֵע ִצים.
אַב ָר ָהם ֶאת-יָדוֹ ,וַיִּ ַקּח ֶאתַ -ה ַמּ ֲא ֶכ ֶלתִ ,ל ְשׁחֹטֶ ,אתְ -בּנוֹ.
י וַיִּ ְשׁ ַלח ְ
אַב ָר ָהם ְ
ֹאמרְ ,
אַך יְ הוָהִ ,מןַ -ה ָשּׁ ַמיִ םַ ,ויּ ֶ
יא וַיִּ ְק ָרא ֵא ָליו ַמ ְל ְ
אַב ָר ָהם;
ֹאמרִ ,הנֵּנִ י.
ַויּ ֶ
ַער ,וְ אַלַ -תּ ַעשׂ לוְֹ ,מ ָ
ָד ָך ֶאלַ -הנּ ַ
ֹאמר ,אַלִ -תּ ְשׁ ַלח י ְ
יב ַויּ ֶ
אוּמהִ :כּי ַע ָתּה
יד ָךִ ,מ ֶמּנִּ י.
אַתּה ,וְ לֹא ָח ַשׂ ְכ ָתּ ֶאתִ -בּנְ ָך ֶאת-יְ ִח ְ
ָד ְע ִתּיִ ,כּי-יְ ֵרא ֱאל ִֹהים ָ
יַ
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ֶא ַחז ַבּ ְסּ ַב ְך ְבּ ַק ְרנָיו;
אַחר ,נ ֱ
ַרא וְ ִהנֵּה-אַיִ לַ ,
אַב ָר ָהם ֶאתֵ -עינָיוַ ,ויּ ְ
יג וַיִּ ָשּׂא ְ
ֲלהוּ ְלע ָֹלה ַתּ ַחת ְבּנוֹ.
אַב ָר ָהם וַיִּ ַקּח ֶאתָ -האַיִ לַ ,ו ַיּע ֵ
ֵל ְך ְ
ַויּ ֶ
אַב ָר ָהם ֵשׁםַ -ה ָמּקוֹם ַההוּא ,יְ הוָה יִ ְר ֶאהֲ ,א ֶשׁר י ֵ
יד וַיִּ ְק ָרא ְ
ֵאָמר ַהיּוֹם,
ֵר ֶאה.
ְבּ ַהר יְ הוָה י ָ
אַב ָר ָהםֵ ,שׁנִ יתִ ,מןַ -ה ָשּׁ ָמיִ ם.
אַך יְ הוָהֶ ,אלְ -
טו וַיִּ ְק ָרא ַמ ְל ְ
ַען ֲא ֶשׁר ָע ִשׂ ָ
ֹאמרִ ,בּי נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי נְ ֻאם-יְ הוָהִ :כּי ,י ַ
טז ַויּ ֶ
ית ֶאתַ -ה ָדּ ָבר ַהזֶּה,
יד ָך.
וְ לֹא ָח ַשׂ ְכ ָתֶּ ,אתִ -בּנְ ָך ֶאת-יְ ִח ֶ
ֲך ְכּ ְ
ַרע ָ
אַר ֶבּה ֶאת-ז ְ
יז ִכּיָ -ב ֵר ְך ֲא ָב ֶר ְכ ָך ,וְ ַה ְר ָבּה ְ
כוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמיִ ם ,וְ ַכחוֹל,
ֲךֵ ,את ַשׁ ַער אֹיְ ָביו.
ַרע ָ
ֲא ֶשׁר ַעלְ -שׂ ַפת ַהיָּם; וְ יִ ַרשׁ ז ְ
אָרץֵ ,ע ֶקבֲ ,א ֶשׁר ָשׁ ַמ ְע ָתּ ְבּק ִֹלי.
ֲך ,כֹּל גּוֹיֵי ָה ֶ
ַרע ָ
יח וְ ִה ְת ָבּ ְרכוּ ְבז ְ
ֵלכוּ י ְ
ָקמוּ ַויּ ְ
אַב ָר ָהם ֶאל-נְ ָע ָריוַ ,ויּ ֻ
ָשׁב ְ
יט ַויּ ָ
ֵשׁב
ַח ָדּו ֶאלְ -בּ ֵאר ָשׁ ַבע; ַויּ ֶ
אַב ָר ָהםִ ,בּ ְב ֵאר ָשׁ ַבע} .פ{
ְ
ָל ָדה ִמ ְל ָכּה
אַב ָר ָהםֵ ,לאמֹרִ :הנֵּה י ְ
אַח ֵרי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּהַ ,ויֻּגַּד ְל ְ
כ וַיְ ִהיֲ ,
יך.
אָח ָ
גַםִ -הואָ ,בּנִ יםְ --לנָחוֹר ִ
מוּאלֲ ,א ִבי ֲא ָרם.
אָחיו ,וְ ֶאתְ -ק ֵ
כא ֶאת-עוּץ ְבּכֹרוֹ ,וְ ֶאת-בּוּז ִ
תוּאל.
כב וְ ֶאתֶ -כּ ֶשׂד וְ ֶאתֲ -חזוֹ ,וְ ֶאתִ -פּ ְל ָדּשׁ וְ ֶאת-יִ ְד ָלף ,וְ ֵאתְ ,בּ ֵ
ָלד ֶאתִ -ר ְב ָקה; ְשׁמֹנָה ֵא ֶלּה י ְ
תוּאל ,י ַ
וּב ֵ
כג ְ
ָל ָדה ִמ ְל ָכּהְ ,לנָחוֹר ֲא ִחי
אַב ָר ָהם.
ְ
ַתּ ֶלד גַּםִ -הוא ֶאתֶ -ט ַבח וְ ֶאתַ -גּ ַחם ,וְ ֶאת-
אוּמה; ו ֵ
וּשׁ ָמהּ ְר ָ
יל ְגשׁוְֹ ,
וּפ ַ
כד ִ
ֲכה} .פ{
ַתּ ַחשׁ וְ ֶאתַ -מע ָ
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ְבּ ֵר ִ
א וַיִּ ְהיוּ ַחיֵּי ָשׂ ָרהֵ ,מאָה ָשׁנָה וְ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה וְ ֶשׁ ַבע ָשׁנִ יםְ --שׁנֵיַ ,חיֵּי ָשׂ ָרה.
ָען; ַו ָיּבֹאְ ,
אַר ַבּע ִהוא ֶח ְברוֹןְ --בּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ַתּ ָמת ָשׂ ָרהְ ,בּ ִק ְריַת ְ
ב וָ
אַב ָר ָהם,
ִל ְספֹּד ְל ָשׂ ָרה ,וְ ִל ְבכֹּ ָתהּ.
אַב ָר ָהםֵ ,מ ַעלְ ,פּנֵי ֵמתוֹ; וַיְ ַד ֵבּר ֶאלְ -בּנֵיֵ -חתֵ ,לאמֹר.
ָקםְ ,
ג ַויּ ָ
ד גֵּר-וְ ָ
תוֹשׁב אָנ ִֹכיִ ,ע ָמּ ֶכם; ְתּנוּ ִלי ֲא ֻחזַּתֶ -ק ֶבר ִע ָמּ ֶכם ,וְ ֶא ְק ְבּ ָרה ֵמ ִתי
ִמ ְלּ ָפנָי.
אַב ָר ָהםֵ ,לאמֹר לוֹ.
ה ַו ַיּעֲנוּ ְבנֵיֵ -חת ֶאתְ -
תוֹכנוְּ --בּ ִמ ְב ַחר ְק ָב ֵרינוְּ ,קבֹר ֶאת-
אַתּה ְבּ ֵ
ו ְשׁ ָמ ֵענוּ ֲאדֹנִ י ,נְ ִשׂיא ֱאל ִֹהים ָ
ֵמ ֶת ָך; ִאישׁ ִמ ֶמּנּוֶּ ,אתִ -ק ְברוֹ לֹא-יִ ְכ ֶלה ִמ ְמּ ָך ִמ ְקּבֹר ֵמ ֶת ָך.
אָרץִ ,ל ְבנֵיֵ -חת.
אַב ָר ָהם וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ְל ַעםָ -ה ֶ
ָקם ְ
ז ַויּ ָ
ַפ ְשׁ ֶכםִ ,ל ְקבֹּר ֶאתֵ -מ ִתי ִמ ְלּ ָפנַי--
ח וַיְ ַד ֵבּר ִא ָתּםֵ ,לאמֹרִ :אם-יֵשׁ ֶאת-נ ְ
וּפ ְגעוִּ -לי ְבּ ֶע ְפרוֹן ֶבּן-צ ַֹחר.
ְשׁ ָמעוּנִ יִ ,
ט וְ יִ ֶתּןִ -ליֶ ,אתְ -מ ָע ַרת ַה ַמּ ְכ ֵפּ ָלה ֲא ֶשׁר-לוֲֹ ,א ֶשׁרִ ,בּ ְק ֵצה ָשׂ ֵדהוְּ :בּ ֶכ ֶסף
תוֹכ ֶכםַ --ל ֲא ֻחזַּתָ -ק ֶבר.
ָמ ֵלא יִ ְתּ ֶננָּה ִלּיְ ,בּ ְ
אָזנֵי ְבנֵי-
אַב ָר ָהם ְבּ ְ
ַען ֶע ְפרוֹן ַה ִח ִתּי ֶאתְ -
תוֹך ְבּנֵיֵ -חת; ַויּ ַ
י וְ ֶע ְפרוֹן י ֵֹשׁבְ ,בּ ְ
ֵחתְ ,לכֹל ָבּ ֵאי ַשׁ ַערִ -עירוֹ ֵלאמֹר.
ָת ִתּי ָל ְך ,וְ ַה ְמּ ָע ָרה ֲא ֶשׁר-בּוֹ ְל ָך נְ ַת ִתּ ָ
יא לֹאֲ -אדֹנִ י ְשׁ ָמ ֵענִ יַ --ה ָשּׂ ֶדה נ ַ
יה;
יה ָלּ ְךְ ,קבֹר ֵמ ֶת ָך.
ְל ֵעינֵי ְבנֵיַ -ע ִמּי נְ ַת ִתּ ָ
אָרץ.
אַב ָר ָהםִ ,ל ְפנֵיַ ,עם ָה ֶ
יב וַיִּ ְשׁ ַתּחוְּ ,
אַך ִאםָ -
אָרץֵ ,לאמֹרְ ,
אָזנֵי ַעםָ -ה ֶ
יג וַיְ ַד ֵבּר ֶאלֶ -ע ְפרוֹן ְבּ ְ
אַתּה לוּ,
ָת ִתּי ֶכּ ֶסף ַה ָשּׂ ֶדהַ ,קח ִמ ֶמּנִּ י ,וְ ֶא ְק ְבּ ָרה ֶאתֵ -מ ִתיָ ,שׁ ָמּה.
ְשׁ ָמ ֵענִ י :נ ַ
אַב ָר ָהםֵ ,לאמֹר לוֹ.
ַען ֶע ְפרוֹן ֶאתְ -
יד ַויּ ַ
וּבינְ ָך ַמהִ -הוא; וְ ֶאת-
אַר ַבּע ֵמאֹת ֶשׁ ֶקלֶ -כּ ֶסף ֵבּינִ י ֵ
טו ֲאדֹנִ י ְשׁ ָמ ֵענִ יֶ ,א ֶרץ ְ
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ֵמ ְת ָךְ ,קבֹר.
אַב ָר ָהם ְל ֶע ְפרֹןֶ ,אתַ -ה ֶכּ ֶסף ֲא ֶשׁר
אַב ָר ָהםֶ ,אלֶ -ע ְפרוֹן ,וַיִּ ְשׁקֹל ְ
טז וַיִּ ְשׁ ַמע ְ
אַר ַבּע ֵמאוֹת ֶשׁ ֶקל ֶכּ ֶסף ,ע ֵֹבר ַלסּ ֵֹחר.
אָזנֵי ְבנֵיֵ -חתְ --
ִדּ ֶבּר ְבּ ְ
יז ַויּ ָ
ָקם ְשׂ ֵדה ֶע ְפרוֹןֲ ,א ֶשׁר ַבּ ַמּ ְכ ֵפּ ָלהֲ ,א ֶשׁרִ ,ל ְפנֵי ַמ ְמ ֵראַ :ה ָשּׂ ֶדה,
וְ ַה ְמּ ָע ָרה ֲא ֶשׁר-בּוֹ ,וְ ָכלָ -ה ֵעץ ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׂ ֶדהֲ ,א ֶשׁר ְבּ ָכלְ -גּבֻלוֹ ָס ִביב.
אַב ָר ָהם ְל ִמ ְקנָהְ ,ל ֵעינֵי ְבנֵיֵ -חתְ ,בּכֹלָ ,בּ ֵאי ַשׁ ַערִ -עירוֹ.
יח ְל ְ
אַח ֵריֵ -כן ָק ַבר ְ
יט וְ ֲ
אַב ָר ָהם ֶאתָ -שׂ ָרה ִא ְשׁתּוֶֹ ,אלְ -מ ָע ַרת ְשׂ ֵדה ַה ַמּ ְכ ֵפּ ָלה
ָען.
ַעלְ -פּנֵי ַמ ְמ ֵראִ --הוא ֶח ְברוֹןְ :בּ ֶא ֶרץְ ,כּנ ַ
אַב ָר ָהםַ --ל ֲא ֻחזַּתָ -ק ֶברֵ :מ ֵאתְ ,בּנֵי-
ָקם ַה ָשּׂ ֶדה וְ ַה ְמּ ָע ָרה ֲא ֶשׁר-בּוְֹ ,ל ְ
כ ַויּ ָ
ֵחת} .ס{
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ְבּ ֵר ִ
אַב ָר ָהםַ ,בּכֹּל.
ָמים; וַיהוָה ֵבּ ַר ְך ֶאתְ -
ָקןָ ,בּא ַבּיּ ִ
אַב ָר ָהם ז ֵ
א וְ ְ
ֹאמר ְ
ב ַויּ ֶ
אַב ָר ָהםֶ ,אלַ -ע ְבדּוֹ ְז ַקן ֵבּיתוַֹ ,המּ ֵֹשׁלְ ,בּ ָכלֲ -א ֶשׁר-לוִֹ :שׂים-נָא
ָד ָךַ ,תּ ַחת יְ ֵר ִכי.
יְ
ֲךַ --בּיהוָה ֱאל ֵֹהי ַה ָשּׁ ַמיִ ם ,וֵאל ֵֹהי ָה ֶ
אַשׁ ִבּיע ָ
ג וְ ְ
אָרץֲ :א ֶשׁר לֹאִ -ת ַקּח
יוֹשׁב ְבּ ִק ְרבּוֹ.
ִא ָשּׁהִ ,ל ְבנִ יִ ,מ ְבּנוֹת ַה ְכּ ַנעֲנִ יֲ ,א ֶשׁר אָנ ִֹכי ֵ
מוֹל ְד ִתּיֵ ,תּ ֵל ְך; וְ ָל ַק ְח ָתּ ִא ָשּׁהִ ,ל ְבנִ י ְליִ ְצ ָחק.
אַר ִצי וְ ֶאלַ -
ד ִכּי ֶאלְ -
ֹאבה ָה ִא ָשּׁהָ ,ל ֶל ֶכת ֲ
אוּלי לֹא-ת ֶ
ֹאמר ֵא ָליוָ ,ה ֶע ֶבדַ ,
ה ַויּ ֶ
אָרץ
אַח ַרי ֶאלָ -ה ֶ
את ִמ ָשּׁם.
ָצ ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר-י ָ
אָשׁיב ֶאתִ -בּנְ ָךֶ ,אלָ -ה ֶ
ַהזֹּאת; ֶה ָה ֵשׁב ִ
אַב ָר ָהםִ :ה ָשּׁ ֶמר ְל ָךֶ ,פּןָ -תּ ִשׁיב ֶאתְ -בּנִ י ָשׁ ָמּה.
ֹאמר ֵא ָליוְ ,
ו ַויּ ֶ
וּמ ֶא ֶרץ ַ
אָבי ֵ
ז יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ַה ָשּׁ ַמיִ םֲ ,א ֶשׁר ְל ָק ַחנִ י ִמ ֵבּית ִ
ַא ֶשׁר
מוֹל ְד ִתּי ,ו ֲ
ֲך ֶא ֵתּן ֶאתָ -ה ֶ
ַרע ָ
ַא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּעִ -לי ֵלאמֹרְ ,לז ְ
ִדּ ֶבּרִ -לי ו ֲ
אָרץ ַהזֹּאת--הוּא,
ֶיך ,וְ ָל ַק ְח ָתּ ִא ָשּׁה ִל ְבנִ יִ ,מ ָשּׁם.
יִ ְשׁ ַלח ַמ ְלאָכוֹ ְל ָפנ ָ
יתִ ,מ ְשּׁב ָ
יך--וְ נִ ִקּ ָ
אַח ֶר ָ
ֹאבה ָה ִא ָשּׁהָ ,ל ֶל ֶכת ֲ
ח וְ ִאם-לֹא ת ֶ
ֻע ִתי זֹאת; ַרק
ֶאתְ -בּנִ י ,לֹא ָת ֵשׁב ָשׁ ָמּה.
ֶר ְך ְ
ָשׂם ָה ֶע ֶבד ֶאת-יָדוַֹ ,תּ ַחת י ֶ
ט ַויּ ֶ
אַב ָר ָהם ֲאדֹנָיו; וַיִּ ָשּׁ ַבע לוַֹ ,עלַ -ה ָדּ ָבר
ַהזֶּה.
ֲשׂ ָרה ְג ַמ ִלּים ִמ ְגּ ַמ ֵלּי ֲאדֹנָיוַ ,ויּ ֶ
י וַיִּ ַקּח ָה ֶע ֶבד ע ָ
ֵל ְך ,וְ ָכל-טוּב ֲאדֹנָיוְ ,בּיָדוֹ;
ַה ַריִ םֶ --אלִ -עיר נָחוֹר.
ֵל ְך ֶאלֲ -א ַרם נ ֲ
ָקםַ ,ויּ ֶ
ַויּ ָ
יא ַויּ ְ
ַב ֵר ְך ַה ְגּ ַמ ִלּים ִמחוּץ ָל ִעירֶ ,אלְ -בּ ֵאר ַה ָמּיִ םְ ,ל ֵעת ֶע ֶרבְ ,ל ֵעת ֵצאת
ֹאבֹת.
ַהשּׁ ֲ
ֲשׂה-
אַב ָר ָהםַ ,ה ְק ֵרה-נָא ְל ָפנַי ַהיּוֹם; ַוע ֵ
ֹאמר--יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲאדֹנִ י ְ
יב ַויּ ַ
אַב ָר ָהם.
ֶח ֶסדִ ,עם ֲאדֹנִ י ְ
וּבנוֹת אַנְ ֵשׁי ָה ִעיר ,יֹ ְצאֹת ִל ְשׁאֹב ָמיִ ם.
יג ִהנֵּה אָנ ִֹכי נִ ָצּבַ ,עלֵ -עין ַה ָמּיִ ם; ְ
יה ַה ִטּי-נָא ַכ ֵדּ ְך וְ ֶא ְשׁ ֶתּה ,וְ ְ
ֲרֲ ,א ֶשׁר א ַֹמר ֵא ֶל ָ
יד וְ ָהיָה ַה ַנּע ָ
אָמ ָרה ְשׁ ֵתה,
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ית
וּבהּ ֵא ַדעִ ,כּיָ -ע ִשׂ ָ
אַשׁ ֶקה--א ָֹתהּ ה ַֹכ ְח ָתְּ ,ל ַע ְב ְדּ ָך ְליִ ְצ ָחקָ ,
יך ְ
וְ גַםְ -גּ ַמ ֶלּ ָ
ֶח ֶסד ִעםֲ -אדֹנִ י.
טו וַיְ ִהי-הוּאֶ ,ט ֶרם ִכּ ָלּה ְל ַד ֵבּר ,וְ ִהנֵּה ִר ְב ָקה י ֵֹצאת ֲא ֶשׁר י ְ
וּאל
ֻלּ ָדה ִל ְבת ֵ
אַב ָר ָהם; וְ ַכ ָדּהַּ ,עלִ -שׁ ְכ ָמהּ.
ֶבּןִ -מ ְל ָכּהֵ ,א ֶשׁת נָחוֹר ֲא ִחי ְ
תוּלה ,וְ ִאישׁ לֹא יְ ָד ָעהּ; ו ֵ
ֲר ,ט ַֹבת ַמ ְר ֶאה ְמאֹדְ --בּ ָ
טז וְ ַה ַנּע ָ
ַתּ ֶרד ָה ַעיְ נָה,
ַתּ ַעל.
ַתּ ַמ ֵלּא ַכ ָדּהּ ו ָ
וְ
יאינִ י נָא ְמ ַעטַ -מיִ ם ִמ ַכּ ֵדּ ְך.
ֹאמרַ ,ה ְג ִמ ִ
אתהּ; ַויּ ֶ
ָרץ ָה ֶע ֶבדִ ,ל ְק ָר ָ
יז ַויּ ָ
ַתּ ְשׁ ֵקהוּ.
ָדהּ--ו ַ
ַתּ ַמ ֵהרַ ,ותּ ֶֹרד ַכּ ָדּהּ ַעל-י ָ
ֹאמרְ ,שׁ ֵתה ֲאדֹנִ י; ו ְ
יח ַותּ ֶ
יך ֶא ְשׁאָבַ ,עד ִאםִ -כּלּוִּ ,ל ְשׁתֹּת.
ֹאמר ,גַּם ִל ְג ַמ ֶלּ ָ
ַתּ ַכלְ ,ל ַה ְשׁקֹתוֹ; ַותּ ֶ
יט ו ְ
ַתּ ְשׁאַב,
ַתּ ָרץ עוֹד ֶאלַ -ה ְבּ ֵארִ ,ל ְשׁאֹב; ו ִ
ַתּ ַער ַכּ ָדּהּ ֶאלַ -השּׁ ֶֹקת ,ו ָ
ַתּ ַמ ֵהר ,ו ְ
כ וְ
ְל ָכלְ -גּ ַמ ָלּיו.
יח יְ הוָה ַדּ ְרכּוִֹ ,אם-לֹא.
כא וְ ָה ִאישׁ ִמ ְשׁ ָתּ ֵאהָ ,להּ; ַמ ֲח ִרישָׁ --ל ַד ַעת ַה ִה ְצ ִל ַ
כב וַיְ ִהיַ ,כּ ֲא ֶשׁר ִכּלּוּ ַה ְגּ ַמ ִלּים ִל ְשׁתּוֹת ,וַיִּ ַקּח ָה ִאישׁ ֶנזֶם ז ָ
ָהבֶ ,בּ ַקע
ָהב ִמ ְשׁ ָק ָלם.
ֲשׂ ָרה ז ָ
יה ,ע ָ
ָד ָ
ידים ַעל-י ֶ
וּשׁנֵי ְצ ִמ ִ
ִמ ְשׁ ָקלוְֹ --
יך ָמקוֹם ָלנוָּ ,ל ִלין.
אָב ְ
ידי נָא ִלי; ֲהיֵשׁ ֵבּיתִ -
אַתַּ ,ה ִגּ ִ
ֹאמר ַבּתִ -מי ְ
כג ַויּ ֶ
ָל ָדה ְלנָחוֹר.
תוּאל אָנ ִֹכיֶ --בּןִ -מ ְל ָכּהֲ ,א ֶשׁר י ְ
ֹאמר ֵא ָליוַ ,בּתְ -בּ ֵ
כד ַותּ ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ,גַּםֶ -תּ ֶבן גַּםִ -מ ְספּוֹא ַרב ִע ָמּנוּ--גַּםָ -מקוֹםָ ,ללוּן.
כה ַותּ ֶ
כו וַיִּ קֹּד ָה ִאישׁ ,וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ַליהוָה.
אַב ָר ָהםֲ ,א ֶשׁר לֹאָ -עזַב ַח ְסדּוֹ ו ֲ
רוּך יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲאדֹנִ י ְ
ֹאמרָ ,בּ ְ
כז ַויּ ֶ
ַא ִמתּוֹ,
ָחנִ י יְ הוָהֵ ,בּיתֲ ,א ֵחי ֲאדֹנִ י.
ֵמ ִעם ֲאדֹנִ י; אָנ ִֹכיַ ,בּ ֶדּ ֶר ְך נ ַ
ַתּגֵּדְ ,ל ֵבית ִא ָמּהַּ --כּ ְדּ ָב ִריםָ ,ה ֵא ֶלּה.
ֲר ,ו ַ
ַתּ ָרץַ ,ה ַנּע ָ
כח ו ָ
חוּצהֶ ,אלָ -ה ָעיִ ן.
ָרץ ָל ָבן ֶאלָ -ה ִאישׁ ַה ָ
וּשׁמוֹ ָל ָבן; ַויּ ָ
וּל ִר ְב ָקה אָחְ ,
כט ְ
וּכ ָשׁ ְמעוֹ ֶאת-
ל וַיְ ִהי ִכּ ְראֹת ֶאתַ -ה ֶנּזֶם ,וְ ֶאתַ -ה ְצּ ִמ ִדים ַעל-יְ ֵדי ֲאחֹתוְֹ ,
ִדּ ְב ֵרי ִר ְב ָקה ֲאחֹתוֹ ֵלאמֹר ,כֹּהִ -ד ֶבּר ֵא ַלי ָה ִאישׁ; ַו ָיּבֹאֶ ,אלָ -ה ִאישׁ ,וְ ִהנֵּה
ע ֵֹמד ַעלַ -ה ְגּ ַמ ִלּיםַ ,עלָ -ה ָעיִ ן.
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יתי ַה ַבּיִ ת,
רוּך יְ הוָה; ָל ָמּה ַת ֲעמֹדַ ,בּחוּץ ,וְ אָנ ִֹכי ִפּנִּ ִ
ֹאמר ,בּוֹא ְבּ ְ
לא ַויּ ֶ
וּמקוֹם ַל ְגּ ַמ ִלּים.
ָ
לב ַו ָיּבֹא ָה ִאישׁ ַה ַבּיְ ָתה ,וַיְ ַפ ַתּח ַה ְגּ ַמ ִלּים; וַיִּ ֵתּן ֶתּ ֶבן ִ
וּמ ְספּוֹאַ ,ל ְגּ ַמ ִלּים,
ָשׁים ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ.
וּמיִ ם ִל ְרחֹץ ַר ְג ָליו ,וְ ַר ְג ֵלי ָה ֲאנ ִ
ַ
ַיּוּשׂם( ְל ָפנָיוֶ ,ל ֱאכֹלַ ,ויּ ֶ
לג ויישם )ו ַ
ֹאמר לֹא א ַֹכלַ ,עד ִאםִ -דּ ַבּ ְר ִתּי ְדּ ָב ָרי;
ֹאמרַ ,דּ ֵבּר.
ַויּ ֶ
אַב ָר ָהם ,אָנ ִֹכי.
ֹאמרֶ :ע ֶבד ְ
לד ַויּ ַ
וּב ָקר ,וְ ֶכ ֶסף וְ ז ָ
לה וַיהוָה ֵבּ ַר ְך ֶאתֲ -אדֹנִ יְ ,מאֹד--וַיִּ ְג ָדּל; וַיִּ ֶתּן-לוֹ צֹאן ָ
ָהב,
ַחמ ִֹרים.
וּג ַמ ִלּים ו ֲ
וּשׁ ָפחֹתְ ,
ֲב ִדם ְ
ַוע ָ
ָתהּ; וַיִּ ֶתּן-לוֶֹ ,אתָ -כּל-
אַח ֵריִ ,ז ְקנ ָ
ַתּ ֶלד ָשׂ ָרה ֵא ֶשׁת ֲאדֹנִ י ֵבןַ ,לאדֹנִ יֲ ,
לו ו ֵ
ֲא ֶשׁר-לוֹ.
לז ַויּ ְ
ַשׁ ִבּ ֵענִ י ֲאדֹנִ יֵ ,לאמֹר :לֹאִ -ת ַקּח ִא ָשּׁהִ ,ל ְבנִ יִ ,מ ְבּנוֹת ַה ְכּ ַנעֲנִ יֲ ,א ֶשׁר
אַרצוֹ.
אָנ ִֹכי י ֵֹשׁב ְבּ ְ
אָבי ֵתּ ֵל ְך ,וְ ֶאלִ -מ ְשׁ ַפּ ְח ִתּי; וְ ָל ַק ְח ָתּ ִא ָשּׁהִ ,ל ְבנִ י.
לח ִאם-לֹא ֶאלֵ -בּיתִ -
אַח ָרי.
לט ָוא ַֹמרֶ ,אלֲ -אדֹנִ יֻ :א ַלי לֹאֵ -ת ֵל ְך ָה ִא ָשּׁהֲ ,
מ ַויּ ֶ
ֹאמרֵ ,א ָלי :יְ הוָה ֲא ֶשׁרִ -ה ְת ַה ַלּ ְכ ִתּי ְל ָפנָיו ,יִ ְשׁ ַלח ַמ ְלאָכוֹ ִא ָתּ ְך
אָבי.
וּמ ֵבּית ִ
יח ַדּ ְר ֶכּ ָך ,וְ ָל ַק ְח ָתּ ִא ָשּׁה ִל ְבנִ יִ ,מ ִמּ ְשׁ ַפּ ְח ִתּי ִ
וְ ִה ְצ ִל ַ
ָקה ֵמ ָ
מא אָז ִתּנּ ֶ
ית
אָל ִתיִ ,כּי ָתבוֹא ֶאלִ -מ ְשׁ ַפּ ְח ִתּי; וְ ִאם-לֹא יִ ְתּנוּ ָל ְך ,וְ ָהיִ ָ
ָקי ֵמאָ ָל ִתי.
נִ
ֶשׁ ָך-
אַב ָר ָהםִ ,אם-י ְ
מב וָאָבֹא ַהיּוֹםֶ ,אלָ -ה ָעיִ ן; ָוא ַֹמר ,יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲאדֹנִ י ְ
יה.
יח ַדּ ְר ִכּיֲ ,א ֶשׁר אָנ ִֹכי ה ֵֹל ְך ָע ֶל ָ
נָּא ַמ ְצ ִל ַ
מג ִהנֵּה אָנ ִֹכי נִ ָצּבַ ,עלֵ -עין ַה ָמּיִ ם; וְ ָהיָה ָה ַע ְל ָמהַ ,היּ ֵֹצאת ִל ְשׁאֹב,
יהַ ,ה ְשׁ ִקינִ י-נָא ְמ ַעטַ -מיִ ם ִמ ַכּ ֵדּ ְך.
אָמ ְר ִתּי ֵא ֶל ָ
וְ ַ
יך ֶא ְשׁאָבִ --הוא ָה ִא ָשּׁהֲ ,א ֶשׁר-
אַתּה ְשׁ ֵתה ,וְ גַם ִל ְג ַמ ֶלּ ָ
אָמ ָרה ֵא ַלי גַּםָ -
מד וְ ְ
יח יְ הוָה ְל ֶבןֲ -אדֹנִ י.
ה ִֹכ ַ
מה ֲאנִ י ֶט ֶרם ֲא ַכ ֶלּה ְל ַד ֵבּר ֶאלִ -ל ִבּי ,וְ ִהנֵּה ִר ְב ָקה י ֵֹצאת וְ ַכ ָדּהּ ַעלִ -שׁ ְכ ָמהּ,
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יהַ ,ה ְשׁ ִקינִ י נָא.
ַתּ ְשׁאָב; ָוא ַֹמר ֵא ֶל ָ
ַתּ ֶרד ָה ַעיְ נָה ,ו ִ
וֵ
יך ְ
ֹאמר ְשׁ ֵתה ,וְ גַםְ -גּ ַמ ֶלּ ָ
יהַ ,ותּ ֶ
ַתּוֹרד ַכּ ָדּהּ ֵמ ָע ֶל ָ
ַתּ ַמ ֵהר ,ו ֶ
מו ו ְ
אַשׁ ֶקה;
ָא ְשׁ ְתּ ,וְ גַם ַה ְגּ ַמ ִלּים ִה ְשׁ ָק ָתה.
וֵ
ֹאמר ַבּתְ -בּ ֵ
אַתַּ ,ותּ ֶ
ָא ְשׁאַל א ָֹתהָּ ,וא ַֹמר ַבּתִ -מי ְ
מז ו ֶ
תוּאל ֶבּן-נָחוֹרֲ ,א ֶשׁר
יה.
ָד ָ
ידים ַעל-י ֶ
אַפּהּ ,וְ ַה ְצּ ִמ ִ
ָאָשׂם ַה ֶנּזֶם ַעלָ -
ָל ָדה-לּוֹ ִמ ְל ָכּה; ו ִ
יְ
ָא ָב ֵר ְךֶ ,את-יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲאדֹנִ י ְ
ָא ְשׁ ַתּ ֲחוֶהַ ,ליהוָה; ו ֲ
ָאקֹּד ו ֶ
מח ו ֶ
אַב ָר ָהם,
ֲא ֶשׁר ִהנְ ַחנִ י ְבּ ֶד ֶר ְך ֱא ֶמתָ ,ל ַק ַחת ֶאתַ -בּתֲ -א ִחי ֲאדֹנִ י ִל ְבנוֹ.
ֶא ֶמתֶ ,אתֲ -אדֹנִ יַ --ה ִגּידוּ ִלי; וְ ִאם-לֹא-
ֶשׁ ֶכם ע ִֹשׂים ֶח ֶסד ו ֱ
מט וְ ַע ָתּה ִאם-י ְ
ָמין אוֹ ַעלְ -שׂמֹאל.
 ַה ִגּידוּ ִלי ,וְ ֶא ְפנֶה ַעל-י ִנוּכל ַדּ ֵבּר ֵא ֶל ָ
ָצא ַה ָדּ ָבר; לֹא ַ
ֹאמרוֵּ ,מיְ הוָה י ָ
תוּאל ַויּ ְ
וּב ֵ
ַען ָל ָבן ְ
נ ַויּ ַ
יךַ ,רע
אוֹ-טוֹב.
וּת ִהי ִא ָשּׁה ְל ֶבןֲ -אדֹנ ָ
ָל ְך; ְ
ֶיךַ ,קח ו ֵ
נא ִהנֵּהִ -ר ְב ָקה ְל ָפנ ָ
ֶיךַ ,כּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר
יְ הוָה.
אַר ָצהַ ,ליהוָה.
יהם; וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ְ
אַב ָר ָהם ֶאתִ -דּ ְב ֵר ֶ
נב וַיְ ִהיַ ,כּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמע ֶע ֶבד ְ
וּמ ְג ָדּנֹת--
ָדים ,וַיִּ ֵתּןְ ,ל ִר ְב ָקה; ִ
וּבג ִ
ָהבְ ,
וּכ ֵלי ז ָ
נג וַיּוֹ ֵצא ָה ֶע ֶבד ְכּ ֵליֶ -כ ֶסף ְ
וּל ִא ָמּהּ.
יהְ ,
אָח ָ
ָתן ְל ִ
נַ
ָשׁים ֲא ֶשׁרִ -עמּוַֹ --ויּ ִ
ֹאכלוּ וַיִּ ְשׁתּוּ ,הוּא וְ ָה ֲאנ ִ
נד ַויּ ְ
ָלינוּ; ַויָּקוּמוּ ַבבּ ֶֹקר,
ֹאמר ַשׁ ְלּ ֻחנִ י ַלאדֹנִ י.
ַויּ ֶ
אַחרֵ ,תּ ֵל ְך.
ָמים אוֹ ָעשׂוֹר; ַ
ֲר ִא ָתּנוּ י ִ
יה וְ ִא ָמּהֵּ ,תּ ֵשׁב ַה ַנּע ָ
אָח ָ
ֹאמר ִ
נה ַויּ ֶ
אַחרוּ א ִֹתי ,וַיהוָה ִה ְצ ִל ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם אַלְ -תּ ֲ
נו ַויּ ֶ
יח ַדּ ְר ִכּי; ַשׁ ְלּחוּנִ י ,וְ ֵא ְל ָכה
ַלאדֹנִ י.
יה.
ֲר ,וְ נִ ְשׁ ֲא ָלהֶ ,אתִ -פּ ָ
ֹאמרוּ ,נִ ְק ָרא ַל ַנּע ָ
נז ַויּ ְ
יהֲ ,ה ֵת ְל ִכי ִעםָ -ה ִאישׁ ַהזֶּה; ַותּ ֶ
ֹאמרוּ ֵא ֶל ָ
נח וַיִּ ְק ְראוּ ְל ִר ְב ָקה ַויּ ְ
ֹאמר,
ֵא ֵל ְך.
אַב ָר ָהם ,וְ ֶאת-
נט וַיְ ַשׁ ְלּחוּ ֶאתִ -ר ְב ָקה ֲאח ָֹתם ,וְ ֶאתֵ -מנִ ְק ָתּהּ ,וְ ֶאתֶ -ע ֶבד ְ
ָשׁיו.
ֲאנ ָ
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ירשׁ
אַל ֵפי ְר ָב ָבה; וְ יִ ַ
אַתּ ֲהיִ י ְל ְ
ֹאמרוּ ָלהֲּ --אח ֵֹתנוְּ ,
ס וַיְ ָב ְרכוּ ֶאתִ -ר ְב ָקהַ ,ויּ ְ
ַר ֵע ְךֵ ,את ַשׁ ַער שֹׂנְ אָיו.
זְ
ַתּ ְר ַכּ ְבנָה ַעלַ -ה ְגּ ַמ ִלּים ,ו ֵ
יה ,ו ִ
ַתּ ָקם ִר ְב ָקה וְ ַנ ֲער ֶֹת ָ
סא ו ָ
אַח ֵרי
ַתּ ַל ְכנָהֲ ,
ֵל ְך.
ָה ִאישׁ; וַיִּ ַקּח ָה ֶע ֶבד ֶאתִ -ר ְב ָקהַ ,ויּ ַ
יוֹשׁבְ ,בּ ֶא ֶרץ ַה ֶנּגֶב.
סב וְ יִ ְצ ָחק ָבּא ִמבּוֹאְ ,בּ ֵאר ַל ַחי ר ִֹאי; וְ הוּא ֵ
שׂוּח ַבּ ָשּׂ ֶדהִ ,ל ְפנוֹת ָע ֶרב; וַיִּ ָשּׂא ֵעינָיו ַויּ ְ
ֵצא יִ ְצ ָחק ָל ַ
סג ַויּ ֵ
ַרא ,וְ ִהנֵּה ְג ַמ ִלּים
ָבּ ִאים.
ָמל.
ַתּפֹּלֵ ,מ ַעל ַהגּ ָ
ַתּ ֶרא ֶאת-יִ ְצ ָחק; ו ִ
ֶיה ,ו ֵ
ַתּ ָשּׂא ִר ְב ָקה ֶאתֵ -עינ ָ
סד ו ִ
ֹאמר ֶאלָ -ה ֶע ֶבדִ ,מיָ -ה ִאישׁ ַה ָלּזֶה ַהה ֵֹל ְך ַבּ ָשּׂ ֶדה ִל ְק ָר ֵ
סה ַותּ ֶ
ֹאמר
אתנוַּ ,ויּ ֶ
ַתּ ְת ָכּס.
ַתּ ַקּח ַה ָצּ ִעיף ,ו ִ
ָה ֶע ֶבד ,הוּא ֲאדֹנִ י; ו ִ
סו וַיְ ַס ֵפּר ָה ֶע ֶבדְ ,ליִ ְצ ָחקֵ ,את ָכּלַ -ה ְדּ ָב ִריםֲ ,א ֶשׁר ָע ָשׂה.
ֹה ָלה ָשׂ ָרה ִאמּוֹ ,וַיִּ ַקּח ֶאתִ -ר ְב ָקה ו ְ
סז וַיְ ִב ֶא ָה יִ ְצ ָחקָ ,הא ֱ
ַתּ ִהי-לוֹ ְל ִא ָשּׁה,
אַח ֵרי ִאמּוֹ} .פ{
ָחם יִ ְצ ָחקֲ ,
ֶא ָה ֶב ָה; וַיִּ נּ ֵ
ַויּ ֱ
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ְבּ ֵר ִ
טוּרה.
וּשׁ ָמהּ ְק ָ
אַב ָר ָהם וַיִּ ַקּח ִא ָשּׁהְ ,
א ַויּ ֶֹסף ְ
ַתּ ֶלד לוֶֹ ,אתִ -ז ְמ ָרן וְ ֶאת-י ְ
ב וֵ
ָק ָשׁן ,וְ ֶאתְ -מ ָדן ,וְ ֶאתִ -מ ְדיָן--וְ ֶאת-יִ ְשׁ ָבּק,
שׁוּח.
וְ ֶאתַ -
ָלדֶ ,אתְ -שׁ ָבא וְ ֶאתְ -דּ ָדן; ְ
ָק ָשׁן י ַ
ג וְ י ְ
טוּשׁם
וּל ִ
אַשּׁוּרם ְ
ִ
וּבנֵי ְד ָדןָ ,היוּ
וּל ֻא ִמּים.
ְ
טוּרה.
ידע ,וְ ֶא ְל ָדּ ָעה; ָכּלֵ -א ֶלּהְ ,בּנֵי ְק ָ
ַא ִב ָ
ַחנ ְֹך ,ו ֲ
ָע ֶפר ו ֲ
יפה ו ֵ
וּבנֵי ִמ ְדיָןֵ ,ע ָ
ד ְ
אַב ָר ָהם ֶאתָ -כּלֲ -א ֶשׁר-לוְֹ ,ליִ ְצ ָחק.
ה וַיִּ ֵתּן ְ
ָתן ְ
אַב ָר ָהם ,נ ַ
יל ְג ִשׁים ֲא ֶשׁר ְל ְ
ו וְ ִל ְבנֵי ַה ִפּ ַ
אַב ָר ָהם ַמ ָתּנֹת; וַיְ ַשׁ ְלּ ֵחם ֵמ ַעל
עוֹדנּוּ ַחיֵ ,ק ְד ָמהֶ ,אלֶ -א ֶרץ ֶק ֶדם.
יִ ְצ ָחק ְבּנוְֹ ,בּ ֶ
ז וְ ֵא ֶלּה ,יְ ֵמי ְשׁנֵיַ -חיֵּי ְ
אַב ָר ָהםֲ --א ֶשׁרָ -חיְ :מאַת ָשׁנָה וְ ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָה,
וְ ָח ֵמשׁ ָשׁנִ ים.
ֵאָסףֶ ,אלַ -ע ָמּיו.
ָקן וְ ָשׂ ֵב ַע; ַויּ ֶ
טוֹבה ,ז ֵ
יבה ָ
אַב ָר ָהם ְבּ ֵשׂ ָ
ָמת ְ
ח וַיִּ ְגוַע ַויּ ָ
ט וַיִּ ְק ְבּרוּ אֹתוֹ יִ ְצ ָחק וְ יִ ְשׁ ָמ ֵעאלָ ,בּנָיוֶ ,אלְ -מ ָע ַרתַ ,ה ַמּ ְכ ֵפּ ָלהֶ :אלְ -שׂ ֵדה
ֶע ְפרֹן ֶבּן-צ ַֹחרַ ,ה ִח ִתּיֲ ,א ֶשׁרַ ,עלְ -פּנֵי ַמ ְמ ֵרא.
אַב ָר ָהםֵ ,מ ֵאת ְבּנֵיֵ -חתָ --שׁ ָמּה ֻק ַבּר ְ
י ַה ָשּׂ ֶדה ֲא ֶשׁרָ -קנָה ְ
אַב ָר ָהם ,וְ ָשׂ ָרה
ִא ְשׁתּוֹ.
אַח ֵרי מוֹת ְ
יא וַיְ ִהיֲ ,
ֵשׁב
אַב ָר ָהם ,וַיְ ָב ֶר ְך ֱאל ִֹהיםֶ ,את-יִ ְצ ָחק ְבּנוֹ; ַויּ ֶ
יִ ְצ ָחקִ ,עםְ -בּ ֵאר ַל ַחי ר ִֹאי} .פ{
אַב ָר ָהםֲ :א ֶשׁר י ְ
יב וְ ֵא ֶלּה תּ ְֹלדֹת יִ ְשׁ ָמ ֵעאלֶ ,בּןְ -
ָל ָדה ָהגָר ַה ִמּ ְצ ִרית,
אַב ָר ָהם.
ִשׁ ְפ ַחת ָשׂ ָרהְ --ל ְ
יג וְ ֵא ֶלּהְ ,שׁמוֹת ְבּנֵי יִ ְשׁ ָמ ֵעאלִ ,בּ ְשׁמ ָֹתםְ ,ל ְ
תוֹלד ָֹתםְ :בּכֹר יִ ְשׁ ָמ ֵעאל
וּמ ְב ָשׂם.
אַד ְבּ ֵאל ִ
נְ ָביֹת ,וְ ֵק ָדר וְ ְ
וּמ ָשּׂא.
דוּמהַ ,
וּמ ְשׁ ָמע וְ ָ
יד ִ
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ָק ְד ָמה.
ָפישׁ ו ֵ
ימא ,יְ טוּר נ ִ
טו ֲח ַדד וְ ֵת ָ
וּב ִטיר ָֹתםְ --שׁנֵים-
יהםְ ,
טז ֵא ֶלּה ֵהם ְבּנֵי יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ,וְ ֵא ֶלּה ְשׁמ ָֹתםְ ,בּ ַח ְצ ֵר ֶ
יאםְ ,ל ֻאמּ ָֹתם.
ָע ָשׂר נְ ִשׂ ִ
יז וְ ֵא ֶלּהְ ,שׁנֵי ַחיֵּי יִ ְשׁ ָמ ֵעאלְ --מאַת ָשׁנָה ְ
וּשׁל ִֹשׁים ָשׁנָה ,וְ ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים;
ֵאָסף ֶאלַ -ע ָמּיו.
ָמתַ ,ויּ ֶ
וַיִּ ְגוַע ַויּ ָ
אַשּׁוּרה; ַעל-
ָ
ֹא ָכה,
ילה ַעד-שׁוּרֲ ,א ֶשׁר ַעלְ -פּנֵי ִמ ְצ ַריִ ם ,בּ ֲ
יח וַיִּ ְשׁ ְכּנוּ ֵמ ֲחוִ ָ
ָפל} .פ{
ְפּנֵי ָכלֶ -א ָחיו ,נ ָ
הוֹליד ֶאת-יִ ְצ ָחק.
אַב ָר ָהםִ ,
אַב ָר ָהםְ :
תּוֹלדֹת יִ ְצ ָחקֶ ,בּןְ -
יט וְ ֵא ֶלּה ְ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָהְ ,בּ ַק ְחתּוֹ ֶאתִ -ר ְב ָקה ַבּתְ -בּ ֵ
כ וַיְ ִהי יִ ְצ ָחקֶ ,בּןְ -
תוּאל ָה ֲא ַר ִמּי,
ִמ ַפּ ַדּן ֲא ָרםֲ --אחוֹת ָל ָבן ָה ֲא ַר ִמּי ,לוֹ ְל ִא ָשּׁה.
ֲק ָרה ִהוא; ַויּ ָ
ֶע ַתּר יִ ְצ ָחק ַליהוָה ְלנ ַֹכח ִא ְשׁתּוִֹ ,כּי ע ָ
כא ַויּ ְ
ֵע ֶתר לוֹ יְ הוָה,
ַתּ ַהר ִר ְב ָקה ִא ְשׁתּוֹ.
וַ
ֹאמר ִאםֵ -כּןָ ,ל ָמּה זֶּה אָנ ִֹכי; ו ֵ
כב וַיִּ ְתר ְֹצצוּ ַה ָבּנִ יםְ ,בּ ִק ְר ָבּהַּ ,ותּ ֶ
ַתּ ֶל ְך,
ִל ְדרֹשׁ ֶאת-יְ הוָה.
ֵךְ ,
ֹאמר יְ הוָה ָלהְּ ,שׁנֵי גֹיִ ים ְבּ ִב ְטנ ְ
כג ַויּ ֶ
וּשׁנֵי ְל ֻא ִמּיםִ ,מ ֵמּ ַעיִ ְך יִ ָפּ ֵרדוּ;
ֶא ָמץ ,וְ ַרב ַי ֲעבֹד ָצ ִעיר.
וּלאֹם ִמ ְלאֹם י ֱ
ְ
תוֹמםְ ,בּ ִב ְטנָהּ.
יהָ ,ל ֶל ֶדת; וְ ִהנֵּה ִ
ָמ ָ
כד וַיִּ ְמ ְלאוּ י ֶ
אַדּ ֶרת ֵשׂ ָער; וַיִּ ְק ְראוּ ְשׁמוֵֹ ,ע ָשׂו.
אַדמוֹנִ י ,כֻּלּוֹ ְכּ ֶ
ֵצא ָה ִראשׁוֹן ְ
כה ַויּ ֵ
אָחיו ,וְ יָדוֹ א ֶֹחזֶת ַבּע ֵ
ָצא ִ
אַח ֵריֵ -כן י ָ
כו וְ ֲ
ֲקב ֵע ָשׂו ,וַיִּ ְק ָרא ְשׁמוַֹ ,י ֲעקֹב;
וְ יִ ְצ ָחק ֶבּןִ -שׁ ִשּׁים ָשׁנָהְ ,בּ ֶל ֶדת א ָֹתם.
כז וַיִּ ְג ְדּלוַּ ,הנְּ ָע ִרים ,וַיְ ִהי ֵע ָשׂו ִאישׁ י ֵֹד ַע ַציִ דִ ,אישׁ ָשׂ ֶדה; וְ ַי ֲעקֹב ִאישׁ ָתּם,
י ֵֹשׁב א ָֹה ִלים.
ֶא ַהב יִ ְצ ָחק ֶאתֵ -ע ָשׂוִ ,כּיַ -ציִ ד ְבּ ִפיו; וְ ִר ְב ָקה ,א ֶֹה ֶבת ֶאתַ -י ֲעקֹב.
כח ַויּ ֱ
כט ַו ָיּזֶד ַי ֲעקֹב ,נ ִָזיד; ַו ָיּבֹא ֵע ָשׂו ִמןַ -ה ָשּׂ ֶדה ,וְ הוּא ָעיֵף.
ל ַויּ ֶ
ֹאמר ֵע ָשׂו ֶאלַ -י ֲעקֹבַ ,ה ְל ִעי ֵטנִ י נָא ִמןָ -האָדֹם ָהאָדֹם ַהזֶּהִ --כּי ָעיֵף,
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אָנ ִֹכי; ַעלֵ -כּן ָק ָראְ -שׁמוֱֹ ,אדוֹם.
ֹאמרַ ,י ֲעקֹבִ :מ ְכ ָרה ַכיּוֹם ֶאתְ -בּכ ָֹר ְת ָךִ ,לי.
לא ַויּ ֶ
הוֹל ְך ָלמוּת; וְ ָל ָמּה-זֶּה ִליְ ,בּכ ָֹרה.
ֹאמר ֵע ָשׂוִ ,הנֵּה אָנ ִֹכי ֵ
לב ַויּ ֶ
לג ַויּ ֶ
ֹאמר ַי ֲעקֹבִ ,ה ָשּׁ ְב ָעה ִלּי ַכּיּוֹם ,וַיִּ ָשּׁ ַבע ,לוֹ; וַיִּ ְמכֹּר ֶאתְ -בּכ ָֹרתוֹ,
ְל ַי ֲעקֹב.
ָקם ַויּ ַ
ֵשׁ ְתַּ ,ויּ ָ
ֹאכל ַויּ ְ
ֲד ִשׁיםַ ,ויּ ַ
ָתן ְל ֵע ָשׂוֶ ,ל ֶחם וּנְ ִזיד ע ָ
לד וְ ַי ֲעקֹב נ ַ
ֵל ְך; וַיִּ ֶבז
ֵע ָשׂוֶ ,אתַ -ה ְבּכ ָֹרה} .פ{
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ְבּ ֵר ִ
ֵל ְך
אַב ָר ָהם; ַויּ ֶ
ימי ְ
אָרץִ ,מ ְלּ ַבד ָה ָר ָעב ָה ִראשׁוֹןֲ ,א ֶשׁר ָהיָה ִבּ ֵ
א וַיְ ִהי ָר ָעבָ ,בּ ֶ
ימ ֶל ְך ֶמ ֶל ְךְ -פּ ִל ְשׁ ִתּיםְ ,גּ ָר ָרה.
יִ ְצ ָחק ֶאלֲ -א ִב ֶ
ֹאמר אַלֵ -תּ ֵרד ִמ ְצ ָריְ ָמהְ :שׁכֹן ָבּ ֶ
ֵרא ֵא ָליו יְ הוָהַ ,ויּ ֶ
ב ַויּ ָ
אָרץֲ ,א ֶשׁר א ַֹמר
יך.
ֵא ֶל ָ
ֲךֶ ,א ֵתּן ֶאתָ -כּל-
ַרע ָ
וּלז ְ
ַא ָב ְר ֶכ ָךִּ :כּיְ -ל ָך ְ
אָרץ ַהזֹּאת ,וְ ֶא ְהיֶה ִע ְמּ ָך ו ֲ
ג גּוּר ָבּ ֶ
יך.
אָב ָ
אַב ָר ָהם ִ
ֻעהֲ ,א ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ְל ְ
ַה ִקמ ִֹתי ֶאתַ -ה ְשּׁב ָ
ָה ֲא ָרצֹת ָה ֵאל ,ו ֲ
ַרע ָ
ָת ִתּי ְלז ְ
כוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמיִ ם ,וְ נ ַ
ֲךְ ,כּ ְ
ַרע ָ
יתי ֶאת-ז ְ
ד וְ ִה ְר ֵבּ ִ
ֲךֵ ,את ָכּלָ -ה ֲא ָרצֹת
אָרץ.
ֲך ,כֹּל גּוֹיֵי ָה ֶ
ַרע ָ
ָה ֵאל; וְ ִה ְת ָבּ ְרכוּ ְבז ְ
ה ֵע ֶקבֲ ,א ֶשׁרָ -שׁ ַמע ְ
קּוֹתי
אַב ָר ָהם ְבּק ִֹלי; וַיִּ ְשׁמֹרִ ,מ ְשׁ ַמ ְר ִתּיִ ,מ ְצו ַֹתיֻ ,ח ַ
וְ תוֹר ָֹתי.
ֵשׁב יִ ְצ ָחקִ ,בּ ְג ָרר.
ו ַויּ ֶ
ֹאמרֲ ,אח ִֹתי ִהואִ :כּי י ֵ
ז וַיִּ ְשׁ ֲאלוּ אַנְ ֵשׁי ַה ָמּקוֹםְ ,ל ִא ְשׁתּוַֹ ,ויּ ֶ
ָראֵ ,לאמֹר
טוֹבת ַמ ְר ֶאה ִהוא.
ַה ְרגֻנִ י אַנְ ֵשׁי ַה ָמּקוֹם ַעלִ -ר ְב ָקהִ ,כּיַ -
ִא ְשׁ ִתּיֶ ,פּן-י ַ
ַשׁ ֵקף ֲא ִב ֶ
ָמיםַ ,ויּ ְ
אָרכוּ-לוֹ ָשׁם ַהיּ ִ
ח וַיְ ִהיִ ,כּי ְ
ימ ֶל ְך ֶמ ֶל ְך ְפּ ִל ְשׁ ִתּיםְ ,בּ ַעד
ַרא ,וְ ִהנֵּה יִ ְצ ָחק ְמ ַצ ֵחקֵ ,אתִ ,ר ְב ָקה ִא ְשׁתּוֹ.
ַה ַחלּוֹן; ַויּ ְ
יך ַ
אַך ִהנֵּה ִא ְשׁ ְתּ ָך ִהוא ,וְ ֵא ְ
ֹאמר ְ
ימ ֶל ְך ְליִ ְצ ָחקַ ,ויּ ֶ
ט וַיִּ ְק ָרא ֲא ִב ֶ
אָמ ְר ָתּ,
יה.
אָמ ְר ִתּיֶ ,פּן-אָמוּת ָע ֶל ָ
ֹאמר ֵא ָליו ,יִ ְצ ָחקִ ,כּי ַ
ֲאח ִֹתי ִהוא; ַויּ ֶ
אַחד ָה ָעםֶ ,את-
ית ָלּנוּ; ִכּ ְמ ַעט ָשׁ ַכב ַ
ימ ֶל ְךַ ,מה-זֹּאת ָע ִשׂ ָ
ֹאמר ֲא ִב ֶ
י ַויּ ֶ
אָשׁם.
את ָע ֵלינוָּ ,
ִא ְשׁ ֶתּ ָך ,וְ ֵה ֵב ָ
וּב ִא ְשׁתּוֹ--
ֵע ָבּ ִאישׁ ַהזֶּהְ ,
ימ ֶל ְךֶ ,אתָ -כּלָ -ה ָעם ֵלאמֹרַ :הנֹּג ַ
יא וַיְ ַצו ֲא ִב ֶ
יוּמת.
מוֹת ָ
יב וַיִּ ְז ַרע יִ ְצ ָחק ָבּ ֶ
אָרץ ַה ִהוא ,וַיִּ ְמ ָצא ַבּ ָשּׁנָה ַה ִהוא ֵמאָה ְשׁ ָע ִרים;
וַיְ ָב ְר ֵכהוּ ,יְ הוָה.
ָדל ְמאֹד.
ָדלַ ,עד ִכּי-ג ַ
לוֹך וְ ג ֵ
ֵל ְך ָה ְ
יג וַיִּ ְג ַדּלָ ,ה ִאישׁ; ַויּ ֶ
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ֻדּה ַר ָבּה; וַיְ ַקנְ אוּ אֹתוֹ,
וּמ ְקנֵה ָב ָקרַ ,ו ֲעב ָ
יד וַיְ ִהי-לוֹ ִמ ְקנֵה-צֹאן ִ
ְפּ ִל ְשׁ ִתּים.
אַב ָר ָהם ִ
ימיְ ,
אָביוִ ,בּ ֵ
טו וְ ָכלַ -ה ְבּ ֵארֹתֲ ,א ֶשׁר ָח ְפרוּ ַע ְב ֵדי ִ
אָביוִ --ס ְתּמוּם
ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ,וַיְ ַמ ְלאוּם ָע ָפר.
ימ ֶל ְךֶ ,אל-יִ ְצ ָחקֵ :ל ְךֵ ,מ ִע ָמּנוִּ ,כּיָ -ע ַצ ְמ ָתּ ִמ ֶמּנּוְּ ,מאֹד.
ֹאמר ֲא ִב ֶ
טז ַויּ ֶ
ֵשׁב ָשׁם.
ַחלְ -גּ ָררַ ,ויּ ֶ
ֵל ְך ִמ ָשּׁם ,יִ ְצ ָחק; וַיִּ ַחן ְבּנ ַ
יז ַויּ ֶ
ימי ְ
ַחפֹּר ֶאתְ -בּ ֵארֹת ַה ַמּיִ םֲ ,א ֶשׁר ָח ְפרוּ ִבּ ֵ
ָשׁב יִ ְצ ָחק ַויּ ְ
יח ַויּ ָ
אַב ָר ָהם אָ ִביו,
אַב ָר ָהם; וַיִּ ְק ָרא ָל ֶהןֵ ,שׁמוֹתַ ,כּ ֵשּׁמֹת,
אַח ֵרי מוֹת ְ
וַיְ ַס ְתּמוּם ְפּ ִל ְשׁ ִתּיםֲ ,
אָביו.
ֲא ֶשׁרָ -ק ָרא ָל ֶהן ִ
ָחל; וַיִּ ְמ ְצאוָּ -שׁםְ --בּ ֵארַ ,מיִ ם ַחיִּ ים.
ַח ְפּרוּ ַע ְב ֵדי-יִ ְצ ָחקַ ,בּנּ ַ
יט ַויּ ְ
כ ַויּ ִ
ָריבוּ ר ֵֹעי ְג ָררִ ,עם-ר ֵֹעי יִ ְצ ָחק ֵלאמֹרָ --לנוּ ַה ָמּיִ ם; וַיִּ ְק ָרא ֵשׁםַ -ה ְבּ ֵאר
ֵע ֶשׂקִ ,כּי ִה ְת ַע ְשּׂקוּ ִעמּוֹ.
יה; וַיִּ ְק ָרא ְשׁ ָמהִּ ,שׂ ְטנָה.
ָריבוּ גַּםָ -ע ֶל ָ
אַח ֶרתַ ,ויּ ִ
ַח ְפּרוּ ְבּ ֵאר ֶ
כא ַויּ ְ
אַח ֶרת ,וְ לֹא ָרבוָּ ,ע ֶל ָ
ַחפֹּר ְבּ ֵאר ֶ
ַע ֵתּק ִמ ָשּׁםַ ,ויּ ְ
כב ַויּ ְ
יה; וַיִּ ְק ָרא ְשׁ ָמהּ,
אָרץ.
וּפ ִרינוּ ָב ֶ
ֹאמר ִכּיַ -ע ָתּה ִה ְר ִחיב יְ הוָה ָלנוָּ ,
ְרחֹבוֹתַ ,ויּ ֶ
ַעל ִמ ָשּׁםְ ,בּ ֵאר ָשׁ ַבע.
כג ַויּ ַ
אָב ָ
אַב ָר ָהם ִ
ֹאמר ,אָנ ִֹכי ֱאל ֵֹהי ְ
ֵרא ֵא ָליו יְ הוָהַ ,בּ ַלּיְ ָלה ַההוּאַ ,ויּ ֶ
כד ַויּ ָ
יך;
אַב ָר ָהם
ֲךַ ,בּעֲבוּר ְ
ַרע ָ
יתי ֶאת-ז ְ
יך וְ ִה ְר ֵבּ ִ
וּב ַר ְכ ִתּ ָ
יראִ ,כּיִ -א ְתּ ָך אָנ ִֹכיֵ ,
אַלִ -תּ ָ
ַע ְב ִדּי.
כה וַיִּ ֶבן ָשׁם ִמ ְז ֵבּ ַח ,וַיִּ ְק ָרא ְבּ ֵשׁם יְ הוָהַ ,ויֶּטָ -שׁםֳ ,
אָהלוֹ; וַיִּ ְכרוָּ -שׁם
ַע ְב ֵדי-יִ ְצ ָחקְ ,בּ ֵאר.
וּפיכֹלַ ,שׂרְ -צ ָבאוֹ.
ַא ֻחזַּתֵ ,מ ֵר ֵעהוִּ ,
ימ ֶל ְךָ ,ה ַל ְך ֵא ָליו ִמ ְגּ ָרר; ו ֲ
ַא ִב ֶ
כו ו ֲ
אַתּם ְשׂ ֵנ ֶ
אתם ֵא ָלי; וְ ֶ
דּוּע ָבּ ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם יִ ְצ ָחקַ ,מ ַ
כז ַויּ ֶ
אתם א ִֹתי,
ַתּ ַשׁ ְלּחוּנִ י ֵמ ִא ְתּ ֶכם.
וְ
כח ַויּ ְ
אָלה
ֹאמר ְתּ ִהי נָא ָ
ֹאמרוָּ ,ראוֹ ָר ִאינוּ ִכּיָ -היָה יְ הוָה ִע ָמּ ְךַ ,ונּ ֶ
ֶך; וְ נִ ְכ ְר ָתה ְב ִריתִ ,ע ָמּ ְך.
וּבינ ָ
ינוֹתינוֵּ ,בּינֵינוּ ֵ
ֵבּ ֵ
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ֲשׂה ִע ָמּנוּ ָר ָעהַ ,כּ ֲא ֶשׁר לֹא נְ ַגעֲנוּ ָך ,וְ ַכ ֲא ֶשׁר ָע ִשׂינוּ ִע ְמּ ָך ַרק-
כט ִאםַ -תּע ֵ
רוּך יְ הוָה.
אַתּה ַע ָתּהְ ,בּ ְ
טוֹב ,וַנְּ ַשׁ ֵלּ ֲח ָך ְבּ ָשׁלוֹם; ָ
ֹאכלוּ וַיִּ ְשׁתּוּ.
ַעשׂ ָל ֶהם ִמ ְשׁ ֶתּהַ ,ויּ ְ
ל ַויּ ַ
אָחיו; וַיְ ַשׁ ְלּ ֵחם יִ ְצ ָחקַ ,ויּ ְ
ַשׁ ִכּימוּ ַבבּ ֶֹקר ,וַיִּ ָשּׁ ְבעוּ ִאישׁ ְל ִ
לא ַויּ ְ
ֵלכוּ ֵמ ִאתּוֹ
ְבּ ָשׁלוֹם.
לב וַיְ ִהי ַבּיּוֹם ַההוּאַ ,ו ָיּבֹאוּ ַע ְב ֵדי יִ ְצ ָחקַ ,ויּ ִַגּדוּ לוַֹ ,על-אֹדוֹת ַה ְבּ ֵאר ֲא ֶשׁר
ֹאמרוּ לוָֹ ,מ ָצאנוּ ָמיִ ם.
ָח ָפרוּ; ַויּ ְ
לג וַיִּ ְק ָרא א ָֹתהִּ ,שׁ ְב ָעה; ַעלֵ -כּן ֵשׁםָ -ה ִעיר ְבּ ֵאר ֶשׁ ַבעַ ,עד ַהיּוֹם
ַה ֶזּה} .ס{
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ,וַיִּ ַקּח ִא ָשּׁה ֶאת-יְ ִ
לד וַיְ ִהי ֵע ָשׂוֶ ,בּןְ -
הוּדיתַ ,בּתְ -בּ ֵא ִרי
ַה ִח ִתּי--וְ ֶאתָ -בּ ְשׂ ַמתַ ,בּתֵ -אילֹן ַה ִח ִתּי.
וּל ִר ְב ָקה} .ס{
רוּחְ ,ליִ ְצ ָחקְ ,
ַתּ ְהיֶי ָן ,מ ַֹרת ַ
לה ו ִ
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אשׁית פרק27
ְבּ ֵר ִ
ַתּ ְכ ֶהי ָן ֵעינָיו ֵמ ְראֹת; וַיִּ ְק ָרא ֶאתֵ -ע ָשׂו ְבּנוֹ ַה ָגּדֹל,
ָקן יִ ְצ ָחק ,ו ִ
א וַיְ ִהי ִכּי-ז ֵ
ֹאמר ֵא ָליוִ ,הנֵּנִ י.
ֹאמר ֵא ָליו ְבּנִ יַ ,ויּ ֶ
ַויּ ֶ
מוֹתי.
ָד ְע ִתּי ,יוֹם ִ
ָקנְ ִתּי; לֹא י ַ
ֹאמרִ ,הנֵּה-נָא ז ַ
ב ַויּ ֶ
יךֶ ,תּ ְליְ ָך וְ ַק ְשׁ ֶתּ ָך; וְ ֵצאַ ,ה ָשּׂ ֶדה ,וְ ָ
ג וְ ַע ָתּה ָשׂא-נָא ֵכ ֶל ָ
צוּדה ִלּי ,צידה
) ָציִ ד(.
ֲשׂהִ -לי ַמ ְט ַע ִמּים ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
ד ַוע ֵ
אָה ְב ִתּי ,וְ ָה ִביאָה ִלּי--וְ א ֵֹכ ָלהַ :בּעֲבוּר
ַפ ִשׁיְ ,בּ ֶט ֶרם אָמוּת.
ְתּ ָב ֶר ְכ ָך נ ְ
ה וְ ִר ְב ָקה שׁ ַֹמ ַעתְ --בּ ַד ֵבּר יִ ְצ ָחקֶ ,אלֵ -ע ָשׂו ְבּנוֹ; ַויּ ֶ
ֵל ְך ֵע ָשׂו ַה ָשּׂ ֶדהָ ,לצוּד
ַציִ ד ְל ָה ִביא.
אָב ָ
אָמ ָרהֶ ,אלַ -י ֲעקֹב ְבּנָהֵּ ,לאמֹרִ :הנֵּה ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֶאתִ -
ו וְ ִר ְב ָקהְ ,
יךְ ,מ ַד ֵבּר
יך ֵלאמֹר.
אָח ָ
ֶאלֵ -ע ָשׂו ִ
ֲשׂהִ -לי ַמ ְט ַע ִמּים ,וְ א ֵֹכ ָלה; ו ֲ
ז ָה ִביאָה ִלּי ַציִ ד ַוע ֵ
ַא ָב ֶר ְכ ָכה ִל ְפנֵי יְ הוָהִ ,ל ְפ ֵני
מוֹתי.
ִ
ח וְ ַע ָתּה ְבנִ יְ ,שׁ ַמע ְבּק ִֹליַ --ל ֲא ֶשׁר ֲאנִ יְ ,מ ַצוָּה א ָֹת ְך.
ֱשׂה א ָֹתם
ט ֶל ְך-נָאֶ ,אלַ -הצֹּאן ,וְ ַקחִ -לי ִמ ָשּׁם ְשׁנֵי ְגּ ָדיֵי ִע ִזּים ,ט ִֹבים; וְ ֶאע ֶ
אָהב.
יךַ ,כּ ֲא ֶשׁר ֵ
אָב ָ
ַמ ְט ַע ִמּים ְל ִ
אָכלַ ,בּ ֲעבֻר ֲא ֶשׁר יְ ָב ֶר ְכ ָךִ ,ל ְפנֵי מוֹתוֹ.
יך ,וְ ָ
אָב ָ
את ְל ִ
י וְ ֵה ֵב ָ
ֹאמר ַי ֲעקֹבֶ ,אלִ -ר ְב ָקה ִאמּוֵֹ :הן ֵע ָשׂו ִ
יא ַויּ ֶ
אָחי ִאישׁ ָשׂ ִער ,וְ אָנ ִֹכי ִאישׁ
ָח ָלק.
יתי ְב ֵעינָיו ִכּ ְמ ַת ְע ֵתּ ַע; וְ ֵה ֵב ִ
אָבי ,וְ ָהיִ ִ
אוּלי יְ ֻמ ֵשּׁנִ י ִ
ַ
יב
אתי ָע ַלי ְק ָל ָלה ,וְ לֹא
ְב ָר ָכה.
אַך ְשׁ ַמע ְבּק ִֹלי ,וְ ֵל ְך ַקחִ -לי.
ֹאמר לוֹ ִאמּוָֹ ,ע ַלי ִק ְל ָל ְת ָך ְבּנִ י; ְ
יג ַותּ ֶ
אָביו.
אָהב ִ
ַתּ ַעשׂ ִאמּוֹ ַמ ְט ַע ִמּיםַ ,כּ ֲא ֶשׁר ֵ
ָבאְ ,ל ִאמּוֹ; ו ַ
ֵל ְך ,וַיִּ ַקּחַ ,ויּ ֵ
יד ַויּ ֶ
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ַתּ ַקּח ִר ְב ָקה ֶאתִ -בּ ְג ֵדי ֵע ָשׂו ְבּנָהּ ַה ָגּדֹלַ ,ה ֲח ֻמדֹתֲ ,א ֶשׁר ִא ָתּהַּ ,בּ ָבּיִ ת;
טו ו ִ
ַתּ ְל ֵבּשׁ ֶאתַ -י ֲעקֹבְ ,בּנָהּ ַה ָקּ ָטן.
וַ
ָאריו.
ָדיו--וְ ַעלֶ ,ח ְל ַקת ַצוּ ָ
ישׁהַ ,על-י ָ
טז וְ ֵאת ,עֹרֹת ְגּ ָדיֵי ָה ִע ִזּיםִ ,ה ְל ִבּ ָ
ַתּ ֵתּן ֶאתַ -ה ַמּ ְט ַע ִמּים וְ ֶאתַ -ה ֶלּ ֶחםֲ ,א ֶשׁר ָע ָשׂ ָתהְ ,בּיַדַ ,י ֲעקֹב ְבּ ָנהּ.
יז ו ִ
אַתּה ְבּנִ י.
ֹאמר ִהנֶּנִּ יִ ,מי ָ
אָבי; ַויּ ֶ
ֹאמר ִ
אָביוַ ,ויּ ֶ
יח ַו ָיּבֹא ֶאלִ -
אָביו ,אָנ ִֹכי ֵע ָשׂו ְבּכ ֶֹר ָךָ --ע ִשׂ ִ
ֹאמר ַי ֲעקֹב ֶאלִ -
יט ַויּ ֶ
יתיַ ,כּ ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ ֵא ָלי;
ידיַ --בּעֲבוּרְ ,תּ ָב ְר ַכנִּ י ַנ ְפ ֶשׁ ָך.
אָכ ָלה ִמ ֵצּ ִ
קוּם-נָא ְשׁ ָבה ,וְ ְ
ֹאמר יִ ְצ ָחק ֶאלְ -בּנוַֹ ,מה-זֶּה ִמ ַה ְר ָתּ ִל ְמצֹא ְבּנִ י; ַויּ ֶ
כ ַויּ ֶ
ֹאמרִ ,כּי ִה ְק ָרה
יך ְל ָפנָי.
יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ַא ֻמ ְשׁ ָך ְבּנִ יַ :ה ָ
ֹאמר יִ ְצ ָחק ֶאלַ -י ֲעקֹבְ ,גּ ָשׁה-נָּא ו ֲ
כא ַויּ ֶ
אַתּה זֶה ְבּנִ י ֵע ָשׂו,
ִאם-לֹא.
אָביו ,וַיְ ֻמ ֵשּׁהוּ; ַויּ ֶ
כב וַיִּ גַּשׁ ַי ֲעקֹב ֶאל-יִ ְצ ָחק ִ
ֹאמרַ ,הקֹּל קוֹל ַי ֲעקֹב,
ָדיִ ם ,יְ ֵדי ֵע ָשׂו.
וְ ַהיּ ַ
אָחיוְ ,שׂ ִערֹת; וַיְ ָב ְר ֵכהוּ.
ידי ֵע ָשׂו ִ
ָדיו ִכּ ֵ
כג וְ לֹא ִה ִכּירוִֹ --כּיָ -היוּ י ָ
ֹאמר ,אָנִ י.
אַתּה זֶה ְבּנִ י ֵע ָשׂו; ַויּ ֶ
ֹאמרָ ,
כד ַויּ ֶ
ֹאמרַ ,ה ִגּ ָשׁה ִלּי וְ א ְֹכ ָלה ִמ ֵצּיד ְבּנִ יְ --ל ַמ ַען ְתּ ָב ֶר ְכ ָך ,נ ְ
כה ַויּ ֶ
ַפ ִשׁי; ַו ַיּגֶּשׁ-לוֹ,
ֵשׁ ְתּ.
ָבא לוֹ יַיִ ןַ ,ויּ ְ
ֹאכלַ ,ויּ ֵ
ַויּ ַ
וּשׁ ָקהִ -לּיְ ,בּנִ י.
אָביוְ :גּ ָשׁה-נָּא ְ
ֹאמר ֵא ָליו ,יִ ְצ ָחק ִ
כו ַויּ ֶ
ָדיו ,וַיְ ָב ְר ֵכהוּ; ַויּ ֶ
יח ְבּג ָ
ָרח ֶאתֵ -ר ַ
כז וַיִּ גַּשׁ ,וַיִּ ַשּׁק-לוַֹ ,ויּ ַ
יח
ֹאמרְ ,ר ֵאה ֵר ַ
יח ָשׂ ֶדהֲ ,א ֶשׁר ֵבּ ְרכוֹ יְ הוָה.
ְבּנִ יְ ,כּ ֵר ַ
אָרץ--וְ רֹב ָדּגָן ,וְ ִתירֹשׁ.
וּמ ְשׁ ַמנֵּי ָה ֶ
כח וְ יִ ֶתּןְ -ל ָךָ ,ה ֱאל ִֹהיםִ ,מ ַטּל ַה ָשּׁ ַמיִ םִ ,
אַח ָ
דוּך ַע ִמּים ,וישתחו )וְ יִ ְשׁ ַתּ ֲחווּ( ְל ָך ְל ֻא ִמּיםֱ --הוֵה ְג ִביר ְל ֶ
ַע ְב ָ
כט י ַ
יך,
רוּך.
יך ָבּ ְ
וּמ ָב ְר ֶכ ָ
יך אָרוּרְ ,
וְ יִ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ָך ְבּנֵי ִא ֶמּ ָך; א ְֹר ֶר ָ
אַך ָיצֹא י ָ
ל וַיְ ִהיַ ,כּ ֲא ֶשׁר ִכּ ָלּה יִ ְצ ָחק ְל ָב ֵר ְך ֶאתַ -י ֲעקֹב ,וַיְ ִהי ְ
ָצא ַי ֲעקֹב,
אָחיוָ ,בּא ִמ ֵצּידוֹ.
אָביו; וְ ֵע ָשׂו ִ
ֵמ ֵאת ְפּנֵי יִ ְצ ָחק ִ
67

אָבי
ָקם ִ
אָביו ,י ֻ
ֹאמר ְל ִ
אָביו; ַויּ ֶ
ָבא ְל ִ
ַעשׂ גַּם-הוּא ַמ ְט ַע ִמּיםַ ,ויּ ֵ
לא ַויּ ַ
ַפ ֶשׁ ָך.
ֹאכל ִמ ֵצּיד ְבּנוַֹ --בּ ֲעבֻרְ ,תּ ָב ְר ַכנִּ י נ ְ
וְ י ַ
ֹאמרֲ ,אנִ י ִבּנְ ָך ְבכ ְֹר ָך ֵע ָשׂו.
אָתּה; ַויּ ֶ
אָביוִ ,מיָ -
ֹאמר לוֹ יִ ְצ ָחק ִ
לב ַויּ ֶ
ֶח ַרד יִ ְצ ָחק ֲח ָר ָדהְ ,גּד ָֹלה ַעדְ -מאֹדַ ,ויּ ֶ
לג ַויּ ֱ
ֹאמר ִמיֵ -אפוֹא הוּא ַה ָצּדַ -ציִ ד
רוּך ,יִ ְהיֶה.
ָא ָב ְר ֵכהוּ; גַּםָ -בּ ְ
ָבא ִלי ָוא ַֹכל ִמכֹּל ְבּ ֶט ֶרם ָתּבוֹא ,ו ֲ
ַויּ ֵ
אָביו ,וַיִּ ְצ ַעק ְצ ָע ָקהְ ,גּד ָֹלה ָ
לד ִכּ ְשׁמ ַֹע ֵע ָשׂוֶ ,אתִ -דּ ְב ֵרי ִ
וּמ ָרה ַעדְ -מאֹד;
אָבי.
אָביוָ ,בּ ְר ֵכנִ י גַם-אָנִ י ִ
ֹאמר ְל ִ
ַויּ ֶ
יך ְבּ ִמ ְר ָמה; וַיִּ ַקּחִ ,בּ ְר ָכ ֶת ָך.
אָח ָ
ֹאמרָ ,בּא ִ
לה ַויּ ֶ
ַע ְק ֵבנִ י זֶה ַפע ַ
ֹאמר ֲה ִכי ָק ָרא ְשׁמוֹ ַי ֲעקֹבַ ,ויּ ְ
לו ַויּ ֶ
ֲמיִ םֶ --אתְ -בּכ ָֹר ִתי ָל ָקח,
אָצ ְל ָתּ ִלּי ְבּ ָר ָכה.
ֹאמרֲ ,הלֹאַ -
וְ ִהנֵּה ַע ָתּה ָל ַקח ִבּ ְר ָכ ִתי; ַויּ ַ
ַען יִ ְצ ָחק ַויּ ֶ
לז ַויּ ַ
ָת ִתּי לוֹ
ֹאמר ְל ֵע ָשׂוֵ ,הן ְגּ ִביר ַשׂ ְמ ִתּיו ָל ְך וְ ֶאתָ -כּלֶ -א ָחיו נ ַ
ֱשׂה ְבּנִ י.
וּל ָכה ֵאפוֹאָ ,מה ֶאע ֶ
ֲב ִדים ,וְ ָדגָן וְ ִתירֹשְׁ ,ס ַמ ְכ ִתּיו; ְ
ַלע ָ
אַחת ִהואְ -ל ָך ִ
אָביוַ ,ה ְב ָר ָכה ַ
אמר ֵע ָשׂו ֶאלִ -
לח ַויֹּ ֶ
אָביָ --בּ ְר ֵכנִ י גַם-אָנִ י,
ֵב ְךּ.
אָבי; וַיִּ ָשּׂא ֵע ָשׂו קֹלוַֹ ,ויּ ְ
ִ
אָרץ ,יִ ְהיֶה ָ
ֹאמר ֵא ָליוִ :הנֵּה ִמ ְשׁ ַמנֵּי ָה ֶ
אָביוַ ,ויּ ֶ
ַען יִ ְצ ָחק ִ
לט ַויּ ַ
מוֹשׁ ֶב ָך,
וּמ ַטּל ַה ָשּׁ ַמיִ םֵ ,מ ָעל.
ִ
אָח ָ
מ וְ ַעלַ -ח ְר ְבּ ָך ִת ְחיֶה ,וְ ֶאתִ -
וּפ ַר ְק ָתּ עֻלּוֹ
יך ַתּ ֲעבֹד; וְ ָהיָה ַכּ ֲא ֶשׁר ָתּ ִרידָ ,
ָאר ָך.
ֵמ ַעל ַצוּ ֶ
מא וַיִּ ְשׂטֹם ֵע ָשׂוֶ ,אתַ -י ֲעקֹבַ ,עלַ -ה ְבּ ָר ָכהֲ ,א ֶשׁר ֵבּ ְרכוֹ ִ
ֹאמר ֵע ָשׂו
אָביו; ַויּ ֶ
אָחי.
אַה ְרגָהֶ ,אתַ -י ֲעקֹב ִ
אָבי ,וְ ַ
ְבּ ִלבּוֹ ,יִ ְק ְרבוּ יְ ֵמי ֵא ֶבל ִ
ַתּ ְשׁ ַלח ו ִ
מב ַויֻּגַּד ְל ִר ְב ָקהֶ ,אתִ -דּ ְב ֵרי ֵע ָשׂו ְבּנָהּ ַה ָגּדֹל; ו ִ
ַתּ ְק ָרא ְל ַי ֲעקֹבְ ,בּנָהּ
ֶך.
ַחם ְל ָך ְל ָה ְרג ָ
יך ִמ ְתנ ֵ
אָח ָ
ֹאמר ֵא ָליוִ ,הנֵּה ֵע ָשׂו ִ
ַה ָקּ ָטןַ ,ותּ ֶ
אָחיָ ,ח ָרנָה.
מג וְ ַע ָתּה ְבנִ יְ ,שׁ ַמע ְבּק ִֹלי; וְ קוּם ְבּ ַרחְ -ל ָך ֶאלָ -ל ָבן ִ
יך.
אָח ָ
ָמים ֲא ָח ִדיםַ --עד ֲא ֶשׁרָ -תּשׁוּבֲ ,ח ַמת ִ
ָשׁ ְב ָתּ ִעמּוֹ ,י ִ
מד וְ י ַ
יך ִמ ְמּ ָך ,וְ ָשׁ ַכח ֵאת ֲא ֶשׁרָ -ע ִשׂ ָ
אָח ָ
מה ַעד-שׁוּב אַףִ -
ית לּוֹ ,וְ ָשׁ ַל ְח ִתּי,
יך ִמ ָשּׁם; ָל ָמה ֶא ְשׁ ַכּל גַּםְ -שׁנֵי ֶכם ,יוֹם ֶא ָחד.
וּל ַק ְח ִתּ ָ
ְ
68

ֹאמר ִר ְב ָקהֶ ,אל-יִ ְצ ָחקַ ,ק ְצ ִתּי ְב ַחיַּיִ ,מ ְפּנֵי ְבּנוֹת ֵחת; ִאם-ל ֵֹק ַח
מו ַותּ ֶ
אָרץָ --ל ָמּה ִלּיַ ,חיִּ ים.
ַי ֲעקֹב ִא ָשּׁה ִמ ְבּנוֹתֵ -חת ָכּ ֵא ֶלּהִ ,מ ְבּנוֹת ָה ֶ
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אשׁית פרק28
ְבּ ֵר ִ
ֹאמר לוֹ ,לֹאִ -ת ַקּח
א וַיִּ ְק ָרא יִ ְצ ָחק ֶאלַ -י ֲעקֹב ,וַיְ ָב ֶר ְך אֹתוֹ; וַיְ ַצוֵּהוּ ַויּ ֶ
ָען.
ִא ָשּׁה ִמ ְבּנוֹת ְכּנ ַ
יתה ְב ֵ
ב קוּם ֵל ְך ַפּ ֶדּנָה ֲא ָרםֵ ,בּ ָ
תוּאל ֲא ִבי ִא ֶמּ ָך; וְ ַקחְ -ל ָך ִמ ָשּׁם ִא ָשּׁה,
ִמ ְבּנוֹת ָל ָבן ֲא ִחי ִא ֶמּ ָך.
יתִ ,ל ְק ַהל ַע ִמּים.
ַר ֶבּ ָך; וְ ָהיִ ָ
ַפ ְר ָך וְ י ְ
ג וְ ֵאל ַשׁ ַדּי יְ ָב ֵר ְך א ְֹת ָך ,וְ י ְ
ַרע ָ
וּלז ְ
אַב ָר ָהםְ ,ל ָך ְ
ד וְ יִ ֶתּןְ -ל ָך ֶאתִ -בּ ְר ַכּת ְ
ֲך ִא ָתּ ְךְ --ל ִר ְשׁ ְתּ ָך ֶאתֶ -א ֶרץ
אַב ָר ָהם.
ָתן ֱאל ִֹהים ְל ְ
יךֲ ,א ֶשׁר-נ ַ
ֻר ָ
ְמג ֶ
ֵל ְך ַפּ ֶדּנָה ֲא ָרםֶ --אלָ -ל ָבן ֶבּןְ -בּ ֵ
ה וַיִּ ְשׁ ַלח יִ ְצ ָחק ֶאתַ -י ֲעקֹבַ ,ויּ ֶ
תוּאל,
ָה ֲא ַר ִמּיֲ ,א ִחי ִר ְב ָקהֵ ,אם ַי ֲעקֹב וְ ֵע ָשׂו.
ו ַויּ ְ
ַרא ֵע ָשׂוִ ,כּיֵ -ב ַר ְך יִ ְצ ָחק ֶאתַ -י ֲעקֹב ,וְ ִשׁ ַלּח אֹתוֹ ַפּ ֶדּנָה ֲא ָרםָ ,ל ַק ַחת-לוֹ
ָען.
ִמ ָשּׁם ִא ָשּׁהְ :בּ ָב ְרכוֹ אֹתוֹ--וַיְ ַצו ָע ָליו ֵלאמֹר ,לֹאִ -ת ַקּח ִא ָשּׁה ִמ ְבּנוֹת ְכּנ ַ
ֵל ְךַ ,פּ ֶדּנָה ֲא ָרם.
אָביו וְ ֶאלִ -אמּוֹ; ַויּ ֶ
ז וַיִּ ְשׁ ַמע ַי ֲעקֹבֶ ,אלִ -
אָביו.
ָעןְ ,בּ ֵעינֵי ,יִ ְצ ָחק ִ
ַרא ֵע ָשׂוִ ,כּי ָרעוֹת ְבּנוֹת ְכּנ ַ
ח ַויּ ְ
ט ַויּ ֶ
אַב ָר ָהם
ֵל ְך ֵע ָשׂוֶ ,אל-יִ ְשׁ ָמ ֵעאל; וַיִּ ַקּח ֶאתָ -מ ֲח ַלת ַבּת-יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ֶבּןְ -
ָשׁיו--לוֹ ְל ִא ָשּׁה} .ס{
ֲאחוֹת נְ ָביוֹתַ ,על-נ ָ
ֵל ְךָ ,ח ָרנָה.
ֵצא ַי ֲעקֹבִ ,מ ְבּ ֵאר ָשׁ ַבע; ַויּ ֶ
י ַויּ ֵ
ָלן ָשׁםִ ,כּיָ -בא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ,וַיִּ ַקּח ֵמ ְ
יא וַיִּ ְפגַּע ַבּ ָמּקוֹם ַויּ ֶ
ָשׂם
אַבנֵי ַה ָמּקוֹםַ ,ויּ ֶ
ְמ ַר ֲאשׁ ָֹתיו; וַיִּ ְשׁ ַכּבַ ,בּ ָמּקוֹם ַההוּא.
אַר ָצה ,וְ רֹאשׁוַֹ ,מ ִגּ ַ
ַחלֹם ,וְ ִהנֵּה ֻס ָלּם ֻמ ָצּב ְ
יב ַויּ ֲ
יע ַה ָשּׁ ָמיְ ָמה; וְ ִהנֵּה
ַמ ְל ֲא ֵכי ֱאל ִֹהים ,ע ִֹלים וְ י ְֹר ִדים בּוֹ.
אַב ָר ָהם אָ ִב ָ
ֹאמרֲ ,אנִ י יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ְ
יג וְ ִהנֵּה יְ הוָה נִ ָצּב ָע ָליוַ ,ויּ ַ
יך ,וֵאל ֵֹהי
ַר ֶע ָך.
וּלז ְ
יהְ --ל ָך ֶא ְתּ ֶננָּהְ ,
אַתּה שׁ ֵֹכב ָע ֶל ָ
אָרץֲ ,א ֶשׁר ָ
יִ ְצ ָחק; ָה ֶ
ָמּה ו ֵ
וּפ ַר ְצ ָתּ י ָ
אָרץָ ,
ֲפר ָה ֶ
ֲך ַכּע ַ
ַרע ָ
יד וְ ָהיָה ז ְ
ָק ְד ָמה וְ ָצפֹנָה ָונ ְֶג ָבּה; וְ נִ ְב ְרכוּ
ַר ֶע ָך.
וּבז ְ
ְב ָך ָכּלִ -מ ְשׁ ְפּחֹת ָה ֲא ָד ָמהְ ,
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יךֶ ,אלָ -ה ֲא ָד ָמה
ַה ִשׁב ִֹת ָ
יך ְבּכֹל ֲא ֶשׁרֵ -תּ ֵל ְך ,ו ֲ
וּשׁ ַמ ְר ִתּ ָ
טו וְ ִהנֵּה אָנ ִֹכי ִע ָמּ ְךְ ,
יתיֵ ,את ֲא ֶשׁרִ -דּ ַבּ ְר ִתּי ָל ְך.
ָב ָךַ ,עד ֲא ֶשׁר ִאםָ -ע ִשׂ ִ
ַהזֹּאתִ :כּי ,לֹא ֶא ֱעז ְ
ֹאמרֵ ,
יקץ ַי ֲעקֹבִ ,מ ְשּׁנָתוַֹ ,ויּ ֶ
טז וַיִּ ַ
אָכן יֵשׁ יְ הוָה ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּה; וְ אָנ ִֹכי ,לֹא
ָד ְע ִתּי.
יָ
ֹאמרַ ,מהָ -
יראַ ,ויּ ַ
יז וַיִּ ָ
נּוֹראַ ,ה ָמּקוֹם ַהזֶּהֵ :אין זֶהִ ,כּי ִאםֵ -בּית ֱאל ִֹהים,
וְ זֶהַ ,שׁ ַער ַה ָשּׁ ָמיִ ם.
ָשׂם
ַשׁ ֵכּם ַי ֲעקֹב ַבּבּ ֶֹקר ,וַיִּ ַקּח ֶאתָ -ה ֶא ֶבן ֲא ֶשׁרָ -שׂם ְמ ַר ֲאשׁ ָֹתיוַ ,ויּ ֶ
יח ַויּ ְ
ֹאשׁהּ.
א ָֹתהַּ ,מ ֵצּ ָבה; וַיִּ צֹק ֶשׁ ֶמןַ ,על-ר ָ
יט וַיִּ ְק ָרא ֶאתֵ -שׁםַ -ה ָמּקוֹם ַההוּאֵ ,בּיתֵ -אל; וְ ָ
אוּלם לוּז ֵשׁםָ -ה ִעיר,
ָל ִראשֹׁנָה.
ֶדר ֵלאמֹרִ :אם-יִ ְהיֶה ֱאל ִֹהים ִע ָמּ ִדיְ ,
כ וַיִּ ַדּר ַי ֲעקֹב ,נ ֶ
וּשׁ ָמ ַרנִ י ַבּ ֶדּ ֶר ְך ַה ֶזּה
וּבגֶד ִל ְלבֹּשׁ.
ָתןִ -לי ֶל ֶחם ֶל ֱאכֹלֶ ,
הוֹל ְך ,וְ נ ַ
ֲא ֶשׁר אָנֹ ִכי ֵ
אָבי; וְ ָהיָה יְ הוָה ִליֵ ,לאל ִֹהים.
כא וְ ַשׁ ְב ִתּי ְב ָשׁלוֹםֶ ,אלֵ -בּית ִ
כב וְ ָה ֶא ֶבן ַהזֹּאתֲ ,א ֶשׁרַ -שׂ ְמ ִתּי ַמ ֵצּ ָבה--יִ ְהיֶהֵ ,בּית ֱאל ִֹהים; וְ כֹל ֲא ֶשׁר
ִתּ ֶתּןִ -ליַ ,ע ֵשּׂר ֲא ַע ְשּׂ ֶרנּוּ ָל ְך.

71

אשׁית פרק29
ְבּ ֵר ִ
אַר ָצה ְבנֵיֶ -ק ֶדם.
ֵל ְךְ ,
א וַיִּ ָשּׂא ַי ֲעקֹבַ ,ר ְג ָליו; ַויּ ֶ
ַרא וְ ִהנֵּה ְב ֵאר ַבּ ָשּׂ ֶדה ,וְ ִהנֵּהָ -שׁם ְשׁל ָֹשׁה ֶע ְד ֵרי-צֹאן ר ְֹב ִצים ָע ֶל ָ
ב ַויּ ְ
יהִ --כּי
ֲד ִרים; וְ ָה ֶא ֶבן ְגּד ָֹלהַ ,עלִ -פּי ַה ְבּ ֵאר.
ַשׁקוּ ָהע ָ
ִמןַ -ה ְבּ ֵאר ַה ִהוא ,י ְ
ֲד ִרים ,וְ ג ְ
ֶא ְספוָּ -שׁ ָמּה ָכלָ -הע ָ
ג וְ נ ֶ
ָללוּ ֶאתָ -ה ֶא ֶבן ֵמ ַעל ִפּי ַה ְבּ ֵאר ,וְ ִה ְשׁקוּ,
ֶאתַ -הצֹּאן; וְ ֵה ִשׁיבוּ ֶאתָ -ה ֶא ֶבן ַעלִ -פּי ַה ְבּ ֵארִ ,ל ְמק ָֹמהּ.
ָחנוּ.
ֹאמרוֵּ ,מ ָח ָרן ֲאנ ְ
אַתּם; ַויּ ְ
אַחי ֵמאַיִ ן ֶ
ֹאמר ָל ֶהם ַי ֲעקֹבַ ,
ד ַויּ ֶ
ָד ְענוּ.
ֹאמרוּ ,י ָ
ֹאמר ָל ֶהםַ ,היְ ַד ְע ֶתּם ֶאתָ -ל ָבן ֶבּן-נָחוֹר; ַויּ ְ
ה ַויּ ֶ
ֹאמרוּ ָשׁלוֹם--וְ ִהנֵּה ָר ֵחל ִבּתּוָֹ ,בּאָה ִעם-
ֹאמר ָל ֶהםֲ ,ה ָשׁלוֹם לוֹ; ַויּ ְ
ו ַויּ ֶ
ַהצֹּאן.
ֹאמרֵ ,הן עוֹד ַהיּוֹם גָּדוֹל--לֹאֵ -עתֵ ,ה ֵ
ז ַויּ ֶ
אָסף ַה ִמּ ְקנֶה; ַה ְשׁקוּ ַהצֹּאן,
וּלכוּ ְרעוּ.
ְ
ֲד ִרים ,וְ ג ְ
ֵאָספוּ ָכּלָ -הע ָ
נוּכלַ ,עד ֲא ֶשׁר י ְ
ֹאמרוּ ,לֹא ַ
ח ַויּ ְ
ָללוּ ֶאתָ -ה ֶא ֶבן ֵמ ַעל
ִפּי ַה ְבּ ֵאר; וְ ִה ְשׁ ִקינוַּ ,הצֹּאן.
אָב ָ
עוֹדנּוְּ ,מ ַד ֵבּר ִע ָמּם; וְ ָר ֵחל ָבּאָהִ ,עםַ -הצֹּאן ֲא ֶשׁר ְל ִ
ט ֶ
יהִ --כּי ר ָֹעה,
ִהוא.
י וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָראָה ַי ֲעקֹב ֶאתָ -ר ֵחלַ ,בּתָ -ל ָבן ֲא ִחי ִאמּוֹ ,וְ ֶאת-צֹאן ָל ָבן,
ַשׁ ְקֶ ,את-צֹאן
ֲא ִחי ִאמּוֹ; וַיִּ גַּשׁ ַי ֲעקֹבַ ,ו ָיּגֶל ֶאתָ -ה ֶא ֶבן ֵמ ַעל ִפּי ַה ְבּ ֵארַ ,ויּ ְ
ָל ָבן ֲא ִחי ִאמּוֹ.
ֵב ְךּ.
יא וַיִּ ַשּׁק ַי ֲעקֹבְ ,ל ָר ֵחל; וַיִּ ָשּׂא ֶאת-קֹלוַֹ ,ויּ ְ
יה הוּא ,וְ ִכי ֶבןִ -ר ְב ָקה ,הוּא; ו ָ
אָב ָ
יב ַו ַיּגֵּד ַי ֲעקֹב ְל ָר ֵחלִ ,כּי ֲא ִחי ִ
ַתּ ָרץ,
יה.
אָב ָ
ַתּגֵּד ְל ִ
וַ
יג וַיְ ִהי ִכ ְשׁמ ַֹע ָל ָבן ֶאתֵ -שׁ ַמע ַי ֲעקֹב ֶבּןֲ -אחֹתוַֹ ,ויּ ָ
ָרץ ִל ְק ָראתוֹ וַיְ ַח ֶבּק-לוֹ
יאהוֶּ ,אלֵ -בּיתוֹ; וַיְ ַס ֵפּר ְל ָל ָבןֵ ,את ָכּלַ -ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה.
ַשּׁק-לוֹ ,וַיְ ִב ֵ
וַיְ נ ֶ
ָמים.
ֵשׁב ִעמּוֹ ,ח ֶֹדשׁ י ִ
אָתּה; ַויּ ֶ
וּב ָשׂ ִרי ָ
אַך ַע ְצ ִמי ְ
ֹאמר לוֹ ָל ָבןְ ,
יד ַויּ ֶ
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ידה ִלּיַ ,מה-
ֲב ְד ַתּנִ י ִחנָּם; ַה ִגּ ָ
אַתּהַ ,וע ַ
אָחי ָ
ֹאמר ָל ָבןְ ,ל ַי ֲעקֹבֲ ,ה ִכיִ -
טו ַויּ ֶ
ֻר ֶתּ ָך.
ַמּ ְשׂכּ ְ
וּל ָל ָבןְ ,שׁ ֵתּי ָבנוֹתֵ :שׁם ַה ְגּד ָֹלה ֵלאָה ,וְ ֵשׁם ַה ְקּ ַטנָּה ָר ֵחל.
טז ְ
יפת ַמ ְר ֶאה.
יז וְ ֵעינֵי ֵלאָהַ ,רכּוֹת; וְ ָר ֵחלָ ,היְ ָתה ,יְ ַפת-תֹּאַר ,וִ ַ
ֹאמרֶ ,אע ָ
ֶא ַהב ַי ֲעקֹבֶ ,אתָ -ר ֵחל; ַויּ ֶ
יח ַויּ ֱ
ֱב ְד ָך ֶשׁ ַבע ָשׁנִ יםְ ,בּ ָר ֵחל ִבּ ְתּ ָך,
ַה ְקּ ַטנָּה.
ֹאמר ָל ָבן ,טוֹב ִתּ ִתּי א ָֹתהּ ָל ְךִ ,מ ִתּ ִתּי א ָֹתהְּ ,ל ִאישׁ ֵ
יט ַויּ ֶ
אַחר; ְשׁ ָבה,
ִע ָמּ ִדי.
כ ַו ַיּ ֲעבֹד ַי ֲעקֹב ְבּ ָר ֵחלֶ ,שׁ ַבע ָשׁנִ ים; וַיִּ ְהיוּ ְב ֵעינָיו ְכּי ִ
אַה ָבתוֹ
ָמים ֲא ָח ִדיםְ ,בּ ֲ
א ָֹתהּ.
ֹאמר ַי ֲעקֹב ֶאלָ -ל ָבן ָה ָבה ֶאתִ -א ְשׁ ִתּיִ ,כּי ָמ ְלאוּ י ָ
כא ַויּ ֶ
ָמי; וְ אָבוֹאָה,
יה.
ֵא ֶל ָ
ַעשׂ ִמ ְשׁ ֶתּה.
ֶאסֹף ָל ָבן ֶאתָ -כּל-אַנְ ֵשׁי ַה ָמּקוֹםַ ,ויּ ַ
כב ַויּ ֱ
יה.
ָבא א ָֹתהּ ֵא ָליו; ַו ָיּבֹאֵ ,א ֶל ָ
כג וַיְ ִהי ָב ֶע ֶרב--וַיִּ ַקּח ֶאתֵ -לאָה ִבתּוַֹ ,ויּ ֵ
כד וַיִּ ֵתּן ָל ָבן ָלהֶּ ,אתִ -ז ְל ָפּה ִשׁ ְפ ָחתוְֹ --ל ֵלאָה ִבתּוִֹ ,שׁ ְפ ָחה.
ית ִלּי--
ֹאמר ֶאלָ -ל ָבןַ ,מה-זֹּאת ָע ִשׂ ָ
כה וַיְ ִהי ַבבּ ֶֹקר ,וְ ִהנֵּהִ -הוא ֵלאָה; ַויּ ֶ
יתנִ י.
ֲהלֹא ְב ָר ֵחל ָע ַב ְד ִתּי ִע ָמּ ְך ,וְ ָל ָמּה ִר ִמּ ָ
ירה.
ירהִ ,ל ְפנֵי ַה ְבּ ִכ ָ
קוֹמנוָּ --ל ֵתת ַה ְצּ ִע ָ
ֵע ֶשׂה ֵכן ִבּ ְמ ֵ
ֹאמר ָל ָבן ,לֹא-י ָ
כו ַויּ ֶ
כז ַמ ֵלּאְ ,שׁב ַ
ֻע זֹאת; וְ נִ ְתּנָה ְל ָך גַּםֶ -את-זֹאתַ ,בּ ֲעב ָֹדה ֲא ֶשׁר ַתּ ֲעבֹד ִע ָמּ ִדי,
עוֹדֶ ,שׁ ַבעָ -שׁנִ ים ֲא ֵחרוֹת.
ֻע זֹאת; וַיִּ ֶתּן-לוֹ ֶאתָ -ר ֵחל ִבּתּוֹ ,לוֹ ְל ִא ָשּׁה.
ַעשׂ ַי ֲעקֹב ֵכּן ,וַיְ ַמ ֵלּא ְשׁב ַ
כח ַויּ ַ
כט וַיִּ ֵתּן ָל ָבן ְל ָר ֵחל ִבּתּוֶֹ ,אתִ -בּ ְל ָהה ִשׁ ְפ ָחתוָֹ --להְּ ,ל ִשׁ ְפ ָחה.
ֶא ַהב גַּםֶ -אתָ -ר ֵחל ִמ ֵלּאָה; ַו ַיּ ֲעבֹד ִעמּוֹ ,עוֹד ֶשׁ ַבע-
ל ַו ָיּבֹא גַּם ֶאלָ -ר ֵחלַ ,ויּ ֱ
ָשׁנִ ים ֲא ֵחרוֹת.
ֲק ָרה.
ַרא יְ הוָה ִכּיְ -שׂנוּאָה ֵלאָה ,וַיִּ ְפ ַתּח ֶאתַ -ר ְח ָמהּ; וְ ָר ֵחל ,ע ָ
לא ַויּ ְ
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אָמ ָרהִ ,כּיָ -ראָה יְ הוָה
אוּבןִ :כּי ְ
ַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ ְר ֵ
ַתּ ֶלד ֵבּן ,ו ִ
ַתּ ַהר ֵלאָה ו ֵ
לב ו ַ
ישׁי.
ֶא ָה ַבנִ י ִא ִ
ְבּ ָענְ יִ יִ --כּי ַע ָתּה ,י ֱ
ַתּ ֶלד ֵבּןַ ,ותּ ֶ
ַתּ ַהר עוֹד ,ו ֵ
לג ו ַ
ֹאמר ִכּיָ -שׁ ַמע יְ הוָה ִכּיְ -שׂנוּאָה אָנ ִֹכי ,וַיִּ ֶתּןִ -לי
ַתּ ְק ָרא ְשׁמוִֹ ,שׁ ְמעוֹן.
גַּםֶ -את-זֶה; ו ִ
ֹאמר ַע ָתּה ַה ַפּ ַעם יִ ָלּוֶה ִא ִ
ַתּ ֶלד ֵבּןַ ,ותּ ֶ
ַתּ ַהר עוֹד ,ו ֵ
לד ו ַ
ָל ְד ִתּי
ישׁי ֵא ַליִ ,כּי-י ַ
לוֹ ְשׁל ָֹשׁה ָבנִ ים; ַעלֵ -כּן ָק ָראְ -שׁמוֵֹ ,לוִ י.
ֹאמר ַה ַפּ ַעם ֶ
ַתּ ֶלד ֵבּןַ ,ותּ ֶ
ַתּ ַהר עוֹד ו ֵ
לה ו ַ
אוֹדה ֶאת-יְ הוָהַ --עלֵ -כּן ָק ְראָה
ַתּ ֲעמֹדִ ,מ ֶלּ ֶדת.
הוּדה; ו ַ
ְשׁמוֹ ,יְ ָ
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ְבּ ֵר ִ
ֹאמר ֶאל-
ַתּ ַקנֵּא ָר ֵחלַ ,בּ ֲאח ָֹתהּ; ַותּ ֶ
ָל ָדה ְל ַי ֲעקֹב ,ו ְ
ַתּ ֶרא ָר ֵחלִ ,כּי לֹא י ְ
א וֵ
ַי ֲעקֹב ָה ָבהִ -לּי ָבנִ ים ,וְ ִאם-אַיִ ן ֵמ ָתה אָנ ִֹכי.
ב וַיִּ ַחר-אַף ַי ֲעקֹבְ ,בּ ָר ֵחל; ַויּ ֶ
ֹאמרֲ ,ה ַת ַחת ֱאל ִֹהים אָנ ִֹכיֲ ,א ֶשׁרָ -מנַע ִמ ֵמּ ְך,
ְפּ ִריָ -ב ֶטן.
יה; וְ ֵת ֵלדַ ,עלִ -בּ ְר ַכּי ,וְ ִא ָבּנֶה גַם-
ֹאמרִ ,הנֵּה ֲא ָמ ִתי ִב ְל ָהה בֹּא ֵא ֶל ָ
ג ַותּ ֶ
אָנ ִֹכיִ ,מ ֶמּנָּה.
יהַ ,י ֲעקֹב.
ַתּ ֶתּן-לוֹ ֶאתִ -בּ ְל ָהה ִשׁ ְפ ָח ָתהְּ ,ל ִא ָשּׁה; ַו ָיּבֹא ֵא ֶל ָ
ד וִ
ַתּ ֶלד ְל ַי ֲעקֹב ֵבּן.
ַתּ ַהר ִבּ ְל ָהה ,ו ֵ
ה וַ
ו ַותּ ֶ
ֹאמר ָר ֵחלָ ,דּנַנִּ י ֱאל ִֹהים ,וְ גַם ָשׁ ַמע ְבּק ִֹלי ,וַיִּ ֶתּןִ -לי ֵבּן; ַעלֵ -כּן ָק ְראָה
ְשׁמוָֹ ,דּן.
ַתּ ֶלדִ ,בּ ְל ָהה ִשׁ ְפ ַחת ָר ֵחלֵ :בּן ֵשׁנִ יְ ,ל ַי ֲעקֹב.
ַתּ ַהר עוֹד--ו ֵ
ז וַ
ַפ ֵ
ֹאמר ָר ֵחל ,נ ְ
ח ַותּ ֶ
ַתּ ְק ָרא
תּוּלי ֱאל ִֹהים נִ ְפ ַתּ ְל ִתּי ִעםֲ -אח ִֹתי--גַּםָ -יכ ְֹל ִתּי; ו ִ
ַפ ָתּ ִלי.
ְשׁמוֹ ,נ ְ
ַתּ ֶרא ֵלאָהִ ,כּי ָע ְמ ָדה ִמ ֶלּ ֶדת; ו ִ
ט וֵ
ַתּ ֵתּן א ָֹתהּ
ַתּ ַקּח ֶאתִ -ז ְל ָפּה ִשׁ ְפ ָח ָתהּ ,ו ִ
ְל ַי ֲעקֹב ְל ִא ָשּׁה.
ַתּ ֶלדִ ,ז ְל ָפּה ִשׁ ְפ ַחת ֵלאָהְ --ל ַי ֲעקֹב ֵבּן.
י וֵ
ַתּ ְק ָרא ֶאתְ -שׁמוֹ ,גָּד.
ֹאמר ֵלאָה ,בגד ) ָבּא גָד(; ו ִ
יא ַותּ ֶ
ַתּ ֶלדִ ,ז ְל ָפּה ִשׁ ְפ ַחת ֵלאָהֵ ,בּן ֵשׁנִ יְ ,ל ַי ֲעקֹב.
יב ו ֵ
אָשׁר.
ַתּ ְק ָרא ֶאתְ -שׁמוֵֹ ,
אָשׁ ִריִ ,כּי ִא ְשּׁרוּנִ י ָבּנוֹת; ו ִ
ֹאמר ֵלאָהְ --בּ ְ
יג ַותּ ֶ
דוּד ִאים ַבּ ָשּׂ ֶדהַ ,ויּ ֵ
ימי ְק ִצירִ -ח ִטּים ,וַיִּ ְמ ָצא ָ
אוּבן ִבּ ֵ
ֵל ְך ְר ֵ
יד ַויּ ֶ
ָבא א ָֹתם,
ֵך.
דּוּד ֵאי ְבּנ ְ
ֹאמר ָר ֵחלֶ ,אלֵ -לאָהְ ,תּנִ י-נָא ִליִ ,מ ָ
ֶאלֵ -לאָה ִאמּוֹ; ַותּ ֶ
ישׁי ,וְ ָל ַק ַחת ,גַּם ֶאתָ -
ֹאמר ָלהַּ ,ה ְמ ַעט ַק ְח ֵתּ ְך ֶאתִ -א ִ
טו ַותּ ֶ
דּוּד ֵאי ְבּנִ י;
ֵך.
דּוּד ֵאי ְבנ ְ
ֹאמר ָר ֵחלָ ,ל ֵכן יִ ְשׁ ַכּב ִע ָמּ ְך ַה ַלּיְ ָלהַ ,תּ ַחתָ ,
ַותּ ֶ
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ֹאמר ֵא ַלי
ַתּ ֵצא ֵלאָה ִל ְק ָראתוֹ ַותּ ֶ
טז ַו ָיּבֹא ַי ֲעקֹב ִמןַ -ה ָשּׂ ֶדהָ ,בּ ֶע ֶרב ,ו ֵ
דוּד ֵאי ְבּנִ י; וַיִּ ְשׁ ַכּב ִע ָמּהַּ ,בּ ַלּיְ ָלה הוּא.
יך ְבּ ָ
ָתּבוֹאִ ,כּי ָשׂכֹר ְשׂ ַכ ְר ִתּ ָ
ישׁי.
ַתּ ֶלד ְל ַי ֲעקֹבֵ ,בּן ֲח ִמ ִ
ַתּ ַהר ו ֵ
יז וַיִּ ְשׁ ַמע ֱאל ִֹהיםֶ ,אלֵ -לאָה; ו ַ
ָת ִתּי ִשׁ ְפ ָח ִתיְ ,ל ִא ִ
ָתן ֱאלֹ ִהים ְשׂ ָכ ִריֲ ,א ֶשׁר-נ ַ
ֹאמר ֵלאָה ,נ ַ
יח ַותּ ֶ
ישׁי;
שכר.
ַתּ ְק ָרא ְשׁמוֹ ,יִ ָשּׂ ָ
וִ
ַתּ ֶלד ֵבּןִ -שׁ ִשּׁי ְל ַי ֲעקֹב.
ַתּ ַהר עוֹד ֵלאָה ,ו ֵ
יט ו ַ
ישׁיִ ,כּי-
ֵבד טוֹבַ --ה ַפּ ַעם יִ ְז ְבּ ֵלנִ י ִא ִ
ֹאמר ֵלאָהְ ,ז ָב ַדנִ י ֱאל ִֹהים א ִֹתי ז ֶ
כ ַותּ ֶ
ַתּ ְק ָרא ֶאתְ -שׁמוְֹ ,זבֻלוּן.
ָל ְד ִתּי לוֹ ִשׁ ָשּׁה ָבנִ ים; ו ִ
יַ
ַתּ ְק ָרא ֶאתְ -שׁ ָמהִּ ,דּינָה.
ָל ָדה ַבּת; ו ִ
אַחר ,י ְ
כא וְ ַ
יה ֱאל ִֹהים ,וַיִּ ְפ ַתּח ֶאתַ -ר ְח ָמהּ.
כב וַיִּ ְזכֹּר ֱאל ִֹהיםֶ ,אתָ -ר ֵחל; וַיִּ ְשׁ ַמע ֵא ֶל ָ
אָסף ֱאל ִֹהים ֶאתֶ -ח ְר ָפּ ִתי.
ֹאמרַ ,
ַתּ ֶלד ֵבּן; ַותּ ֶ
ַתּ ַהר ,ו ֵ
כג ו ַ
אַחר.
יוֹסףֵ ,לאמֹר :י ֵֹסף יְ הוָה ִליֵ ,בּן ֵ
ַתּ ְק ָרא ֶאתְ -שׁמוֹ ֵ
כד ו ִ
יוֹסף; ַויּ ֶ
ָל ָדה ָר ֵחל ֶאתֵ -
כה וַיְ ִהיַ ,כּ ֲא ֶשׁר י ְ
ֹאמר ַי ֲעקֹבֶ ,אלָ -ל ָבןַ ,שׁ ְלּ ֵחנִ י
אַר ִצי.
וּל ְ
קוֹמי ְ
וְ ֵא ְל ָכהֶ ,אלְ -מ ִ
כו ְתּנָה ֶאת-נ ַ
אַתּה
ָשׁי וְ ֶאת-יְ ָל ַדיֲ ,א ֶשׁר ָע ַב ְד ִתּי א ְֹת ָך ָבּ ֵהן--וְ ֵא ֵל ָכהִ :כּי ָ
יך.
ֲב ְד ִתּ ָ
ָד ְע ָתֶּ ,אתֲ -עב ָֹד ִתי ֲא ֶשׁר ע ַ
יַ
אתי ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
ֹאמר ֵא ָליו ָל ָבןִ ,אם-נָא ָמ ָצ ִ
כז ַויּ ֶ
ֶיך; נִ ַח ְשׁ ִתּי ,וַיְ ָב ְר ֵכנִ י יְ הוָה
ִבּ ְג ָל ֶל ָך.
ָק ָבה ְשׂ ָכ ְר ָך ָע ַלי ,וְ ֶא ֵתּנָה.
ֹאמר :נ ְ
כח ַויּ ַ
ֲב ְד ִתּ ָ
ָד ְע ָתֵּ ,את ֲא ֶשׁר ע ַ
אַתּה י ַ
ֹאמר ֵא ָליוָ --
כט ַויּ ֶ
יך; וְ ֵאת ֲא ֶשׁרָ -היָה ִמ ְקנְ ָך,
ִא ִתּי.
ל ִכּי ְמ ַעט ֲא ֶשׁרָ -היָה ְל ָך ְל ָפנַי ,וַיִּ ְפרֹץ ָלרֹב ,וַיְ ָב ֶר ְך יְ הוָה א ְֹת ָךְ ,ל ַר ְג ִלי;
יתי.
ֱשׂה גַם-אָנ ִֹכיְ --ל ֵב ִ
וְ ַע ָתּהָ ,מ ַתי ֶאע ֶ
אוּמהִ --אם-
ֹאמר ַי ֲעקֹב ,לֹאִ -ת ֶתּןִ -לי ְמ ָ
ֹאמרָ ,מה ֶא ֶתּןָ -ל ְך; ַויּ ֶ
לא ַויּ ֶ
אָשׁוּבה ֶא ְר ֶעה צֹאנְ ָך ֶא ְשׁמֹר.
ָ
ֲשׂהִ -לּי ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה,
ַתּע ֶ
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לב ֶא ֱעבֹר ְבּ ָכל-צֹאנְ ָך ַהיּוֹםָ ,ה ֵסר ִמ ָשּׁם ָכּלֶ -שׂה ָנקֹד וְ ָטלוּא וְ ָכלֶ -שׂה-חוּם
ַבּ ְכּ ָשׂ ִבים ,וְ ָטלוּא וְ ָנקֹדָ ,בּ ִע ִזּים; וְ ָהיָהְ ,שׂ ָכ ִרי.
ֶיך :כֹּל ֲא ֶשׁר-
לג וְ ָענְ ָתהִ -בּי ִצ ְד ָק ִתי ְבּיוֹם ָמ ָחרִ ,כּיָ -תבוֹא ַעלְ -שׂ ָכ ִרי ְל ָפנ ָ
ֵאינֶנּוּ ָנקֹד וְ ָטלוּא ָבּ ִע ִזּים ,וְ חוּם ַבּ ְכּ ָשׂ ִבים--גָּנוּב הוּאִ ,א ִתּי.
אמר ָל ָבןֵ ,הן :לוּ ,יְ ִהי ִכ ְד ָב ֶר ָך.
לד ַויֹּ ֶ
ֲק ִדּים וְ ַה ְטּל ִ
ָשׁים ָהע ֻ
ָסר ַבּיּוֹם ַההוּא ֶאתַ -ה ְתּי ִ
לה ַויּ ַ
ֻאים ,וְ ֵאת ָכּלָ -ה ִע ִזּים
ַהנְּ ֻקדּוֹת וְ ַה ְטּ ֻלאֹת ,כֹּל ֲא ֶשׁרָ -ל ָבן בּוֹ ,וְ ָכל-חוּם ַבּ ְכּ ָשׂ ִבים; וַיִּ ֵתּןְ ,בּיַדָ -בּנָיו.
ָמיםֵ ,בּינוֵֹ ,
ָשׂםֶ ,דּ ֶר ְך ְשׁל ֶֹשׁת י ִ
לו ַויּ ֶ
וּבין ַי ֲעקֹב; וְ ַי ֲעקֹב ,ר ֶֹעה ֶאת-צֹאן
נּוֹתרֹת.
ָל ָבןַ --ה ָ
לז וַיִּ ַקּח-לוֹ ַי ֲעקֹבַ ,מ ַקּל ִל ְבנֶה ַלח--וְ לוּז וְ ַע ְרמוֹן; וַיְ ַפ ֵצּל ָבּ ֵהןְ ,פּ ָצלוֹת
ְל ָבנוֹתַ --מ ְחשֹׂף ַה ָלּ ָבןֲ ,א ֶשׁר ַעלַ -ה ַמּ ְקלוֹת.
לח ַויּ ֵ
ַצּגֶ ,אתַ -ה ַמּ ְקלוֹת ֲא ֶשׁר ִפּ ֵצּלָ ,בּ ְר ָה ִטיםְ ,בּ ִשׁ ְקתוֹת ַה ָמּיִ םֲ --א ֶשׁר
ֵח ְמנָה ְבּבֹאָן ִל ְשׁתּוֹת.
ָתּבֹא ָן ַהצֹּאן ִל ְשׁתּוֹת ְלנ ַֹכח ַהצֹּאןַ ,ויּ ַ
ֻאים.
וּטל ִ
ֲק ִדּים נְ ֻק ִדּים ְ
ַתּ ַל ְד ָן ַהצֹּאן ,ע ֻ
ֶחמוּ ַהצֹּאןֶ ,אלַ -ה ַמּ ְקלוֹת; ו ֵ
לט ַויּ ֱ
מ וְ ַה ְכּ ָשׂ ִביםִ ,ה ְפ ִריד ַי ֲעקֹב ,וַיִּ ֵתּן ְפּנֵי ַהצֹּאן ֶאלָ -עקֹד וְ ָכל-חוּםְ ,בּצֹאן
ֲד ִרים ְל ַבדּוֹ ,וְ לֹא ָשׁ ָתם ַעל-צֹאן ָל ָבן.
ָשׁת-לוֹ ע ָ
ָל ָבן; ַויּ ֶ
מא וְ ָהיָהְ ,בּ ָכל-י ֵ
ַחם ַהצֹּאן ַה ְמ ֻק ָשּׁרוֹת ,וְ ָשׂם ַי ֲעקֹב ֶאתַ -ה ַמּ ְקלוֹת ְל ֵעינֵי
ַח ֵמנָּהַ ,בּ ַמּ ְקלוֹת.
ַהצֹּאןָ ,בּ ְר ָה ִטיםְ --לי ְ
ֲט ִפים ְל ָל ָבן ,וְ ַה ְקּ ֻשׁ ִרים ְל ַי ֲעקֹב.
ָשׂים; וְ ָהיָה ָהע ֻ
ֲטיף ַהצֹּאן ,לֹא י ִ
וּב ַהע ִ
מב ְ
וּשׁ ָפחוֹת ַוע ָ
מג וַיִּ ְפרֹץ ָה ִאישְׁ ,מאֹד ְמאֹד; וַיְ ִהי-לוֹ ,צֹאן ַרבּוֹתְ ,
ֲב ִדים,
ַחמֹ ִרים.
וּג ַמ ִלּים ו ֲ
ְ
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ְבּ ֵר ִ
אָבינוּ;
א וַיִּ ְשׁ ַמעֶ ,אתִ -דּ ְב ֵרי ְבנֵיָ -ל ָבן ֵלאמֹרָ ,ל ַקח ַי ֲעקֹבֵ ,את ָכּלֲ -א ֶשׁר ְל ִ
אָבינוָּ --ע ָשׂהֵ ,את ָכּלַ -ה ָכּבֹד ַהזֶּה.
וּמ ֲא ֶשׁר ְל ִ
ֵ
ַרא ַי ֲעקֹבֶ ,אתְ -פּנֵי ָל ָבן; וְ ִהנֵּה ֵאינֶנּוּ ִעמּוִֹ ,כּ ְתמוֹל ִשׁ ְלשׁוֹם.
ב ַויּ ְ
וּל ַ
יך ְ
בוֹת ָ
ֹאמר יְ הוָה ֶאלַ -י ֲעקֹב ,שׁוּב ֶאלֶ -א ֶרץ ֲא ֶ
ג ַויּ ֶ
מוֹל ְד ֶתּ ָך; וְ ֶא ְהיֶה,
ִע ָמּ ְך.
וּל ֵלאָהַ ,ה ָשּׂ ֶדהֶ ,אל-צֹאנוֹ.
ד וַיִּ ְשׁ ַלח ַי ֲעקֹב ,וַיִּ ְק ָרא ְל ָר ֵחל ְ
ֹאמר ָל ֶהן ,ר ֶֹאה אָנ ִֹכי ֶאתְ -פּנֵי ֲא ִב ֶ
ה ַויּ ֶ
יכןִ ,כּיֵ -אינֶנּוּ ֵא ַליִ ,כּ ְתמֹל ִשׁ ְלשֹׁם;
אָביָ ,היָה ִע ָמּ ִדי.
וֵאל ֵֹהי ִ
יכן.
אַתּנָה ,יְ ַד ְע ֶתּןִ :כּיְ ,בּ ָכל-כּ ִֹחיָ ,ע ַב ְד ִתּיֶ ,אתֲ -א ִב ֶ
ו וְ ֵ
ֻר ִתּי ע ֶ
יכן ֵה ֶתל ִבּי ,וְ ֶה ֱח ִלף ֶאתַ -מ ְשׂכּ ְ
ַא ִב ֶ
ז וֲ
ֲשׂ ֶרת מֹנִ ים; וְ לֹא-נְ ָתנוֹ ֱאל ִֹהים,
ְל ָה ַרע ִע ָמּ ִדי.
ָלדוּ ָכלַ -הצֹּאן ,נְ ֻק ִדּים; וְ ִאם-
ֹאמר ,נְ ֻק ִדּים יִ ְהיֶה ְשׂ ָכ ֶר ָך--וְ י ְ
ח ִאם-כֹּה י ַ
ֲק ִדּים.
ָלדוּ ָכלַ -הצֹּאן ,ע ֻ
ֲק ִדּים יִ ְהיֶה ְשׂ ָכ ֶר ָך--וְ י ְ
ֹאמר ,ע ֻ
כֹּה י ַ
יכם ,וַיִּ ֶתּןִ -לי.
ַצּל ֱאל ִֹהים ֶאתִ -מ ְקנֵה ֲא ִב ֶ
ט ַויּ ֵ
ָא ָשּׂא ֵעינַי ו ֵ
ַחם ַהצֹּאן ,ו ֶ
י וַיְ ִהיְ ,בּ ֵעת י ֵ
ָא ֶראַ ,בּ ֲחלוֹם; וְ ִהנֵּה ָה ַע ֻתּ ִדים
ֻדּים.
וּבר ִ
ֲק ִדּים נְ ֻק ִדּים ְ
ָהע ִֹלים ַעלַ -הצֹּאן ,ע ֻ
אַך ָה ֱאל ִֹהיםַ ,בּ ֲחלוֹםַ --י ֲעקֹב; ָוא ַֹמרִ ,הנֵּנִ י.
ֹאמר ֵא ַלי ַמ ְל ְ
יא ַויּ ֶ
ֶיך ְ
ֹאמרָ ,שׂא-נָא ֵעינ ָ
יב ַויּ ֶ
ֲק ִדּים
וּר ֵאה ָכּלָ -ה ַע ֻתּ ִדים ָהע ִֹלים ַעלַ -הצֹּאן ,ע ֻ
יתיֵ ,את ָכּלֲ -א ֶשׁר ָל ָבן ע ֶֹשׂה ָלּ ְך.
ֻדּיםִ :כּי ָר ִא ִ
וּבר ִ
נְ ֻק ִדּיםְ ,
יג אָנ ִֹכי ָה ֵאלֵ ,בּיתֵ -אלֲ ,א ֶשׁר ָמ ַשׁ ְח ָתּ ָשּׁם ַמ ֵצּ ָבהֲ ,א ֶשׁר נ ַ
ָד ְר ָתּ ִלּי ָשׁם ֶנ ֶדר;
מוֹל ְד ֶתּ ָך.
אָרץ ַהזֹּאת ,וְ שׁוּבֶ ,אלֶ -א ֶרץ ַ
ַע ָתּה ,קוּם ֵצא ִמןָ -ה ֶ
אָבינוּ.
ַח ָלהְ ,בּ ֵבית ִ
ֹאמ ְרנָה לוַֹ :העוֹד ָלנוּ ֵח ֶלק וְ נ ֲ
ַתּ ַען ָר ֵחל וְ ֵלאָהַ ,ותּ ַ
יד ו ַ
ֹאכל גַּם-אָכוֹלֶ ,אתַ -כּ ְס ֵפּנוּ.
ֶח ַשׁ ְבנוּ לוִֹ ,כּי ְמ ָכ ָרנוּ; ַויּ ַ
ָכ ִריּוֹת נ ְ
טו ֲהלוֹא נ ְ
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וּל ָבנֵינוּ; וְ ַע ָתּה,
אָבינוָּ --לנוּ הוּאְ ,
טז ִכּי ָכלָ -הע ֶֹשׁרֲ ,א ֶשׁר ִה ִצּיל ֱאל ִֹהים ֵמ ִ
ֲשׂה.
יך--ע ֵ
אָמר ֱאל ִֹהים ֵא ֶל ָ
כֹּל ֲא ֶשׁר ַ
ָשׁיוַ ,עלַ -ה ְגּ ַמ ִלּים.
ָקםַ ,י ֲעקֹב; וַיִּ ָשּׂא ֶאתָ -בּנָיו וְ ֶאת-נ ָ
יז ַויּ ָ
יח וַיִּ נְ ַהג ֶאתָ -כּלִ -מ ְקנֵהוּ ,וְ ֶאתָ -כּלְ -רכֻשׁוֹ ֲא ֶשׁר ָר ָכשִׁ --מ ְקנֵה ִקנְ יָנוֲֹ ,א ֶשׁר
ָען.
אַר ָצה ְכּנ ַ
אָביוְ ,
ָר ַכשׁ ְבּ ַפ ַדּן ֲא ָרםָ :לבוֹא ֶאל-יִ ְצ ָחק ִ
יה.
אָב ָ
ַתּ ְגנֹב ָר ֵחלֶ ,אתַ -ה ְתּ ָר ִפים ֲא ֶשׁר ְל ִ
יט וְ ָל ָבן ָה ַל ְךִ ,ל ְגזֹז ֶאת-צֹאנוֹ; ו ִ
כ וַיִּ ְגנֹב ַי ֲעקֹבֶ ,אתֵ -לב ָל ָבן ָה ֲא ַר ִמּיַ --עלְ -בּ ִלי ִה ִגּיד לוִֹ ,כּי ב ֵֹר ַח הוּא.
ָהר; ַויּ ֶ
ָקם ַו ַיּ ֲעבֹר ֶאתַ -הנּ ָ
כא וַיִּ ְב ַרח הוּא וְ ָכלֲ -א ֶשׁר-לוַֹ ,ויּ ָ
ָשׂם ֶאתָ -פּנָיו,
ַהר ַה ִגּ ְל ָעד.
ישׁיִ :כּי ָב ַרחַ ,י ֲעקֹב.
כב ַויֻּגַּד ְל ָל ָבןַ ,בּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ָמים; ַויּ ְ
אַח ָריוֶ ,דּ ֶר ְך ִשׁ ְב ַעת י ִ
כג וַיִּ ַקּח ֶאתֶ -א ָחיוִ ,עמּוֹ ,וַיִּ ְרדֹּף ֲ
ַד ֵבּק אֹתוֹ,
ְבּ ַהר ַה ִגּ ְל ָעד.
כד ַו ָיּבֹא ֱאל ִֹהים ֶאלָ -ל ָבן ָה ֲא ַר ִמּיַ ,בּ ֲחלֹם ַה ָלּיְ ָלה; ַויּ ֶ
ֹאמר לוִֹ ,ה ָשּׁ ֶמר ְל ָך
ֶפּןְ -תּ ַד ֵבּר ִעםַ -י ֲעקֹבִ --מטּוֹב ַעדָ -רע.
אָהלוֹ ָבּ ָהר ,וְ ָל ָבן ָתּ ַקע ֶאת-
ַשּׂג ָל ָבןֶ ,אתַ -י ֲעקֹב; וְ ַי ֲעקֹבָ ,תּ ַקע ֶאתֳ -
כה ַויּ ֵ
ֶא ָחיוְ ,בּ ַהר ַה ִגּ ְל ָעד.
ַתּנ ֵ
ַתּ ְגנֹב ֶאתְ -ל ָב ִבי; ו ְ
ית ,ו ִ
ֹאמר ָל ָבןְ ,ל ַי ֲעקֹבֶ ,מה ָע ִשׂ ָ
כו ַויּ ֶ
ַהגֶ ,אתְ -בּנ ַֹתי,
ִכּ ְשׁבֻיוֹתָ ,ח ֶרב.
ַד ָתּ ִלּי ,ו ֲ
ַתּ ְגנֹב א ִֹתי; וְ לֹאִ -הגּ ְ
את ִל ְבר ַֹח ,ו ִ
ַח ֵבּ ָ
כז ָל ָמּה נ ְ
ָא ַשׁ ֵלּ ֲח ָך ְבּ ִשׂ ְמ ָחה
וּב ִכנּוֹר.
וּב ִשׁ ִרים ְבּתֹף ְ
ְ
ַשּׁק ְל ָבנַי וְ ִל ְבנ ָֹתי; ַע ָתּהִ ,ה ְס ַכּ ְל ָתּ עֲשׂוֹ.
כח וְ לֹא נְ ַט ְשׁ ַתּנִ יְ ,לנ ֵ
יכם ֶא ֶמשׁ ַ
ָדיַ ,לעֲשׂוֹת ִע ָמּ ֶכם ָרע; וֵאל ֵֹהי ֲא ִב ֶ
כט יֶשְׁ -ל ֵאל י ִ
אָמר ֵא ַלי
ֵלאמֹרִ ,ה ָשּׁ ֶמר ְל ָך ִמ ַדּ ֵבּר ִעםַ -י ֲעקֹבִ --מטּוֹב ַעדָ -רע.
ַב ָתֶּ ,את-
יך; ָל ָמּה ָגנ ְ
אָב ָ
ל וְ ַע ָתּה ָהל ְֹך ָה ַל ְכ ָתִּ ,כּי-נִ ְכסֹף נִ ְכ ַס ְפ ָתּה ְל ֵבית ִ
ֱאל ָֹהי.
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אָמ ְר ִתּיֶ ,פּןִ -תּ ְגזֹל ֶאת-
אתיִ --כּי ַ
ָר ִ
ֹאמר ְל ָל ָבןִ :כּי י ֵ
ַען ַי ֲעקֹבַ ,ויּ ֶ
לא ַויּ ַ
יך ֵמ ִע ִמּי.
נוֹת ָ
ְבּ ֶ
יך ,לֹא יִ ְחיֶהֶ --נגֶד ֵ
לב ִעם ֲא ֶשׁר ִתּ ְמ ָצא ֶאתֱ -אל ֶֹה ָ
אַחינוּ ַה ֶכּרְ -ל ָך ָמה
ָב ַתם.
ָדע ַי ֲעקֹבִ ,כּי ָר ֵחל ְגּנ ָ
ִע ָמּ ִדי ,וְ ַקחָ -ל ְך; וְ לֹא-י ַ
וּבא ֶֹהל ֵלאָהְ ,
לג ַו ָיּבֹא ָל ָבן ְבּא ֶֹהל ַי ֲעקֹב ְ
וּבא ֶֹהל ְשׁ ֵתּי ָה ֲא ָמהֹת--וְ לֹא
ֵצא ֵמא ֶֹהל ֵלאָהַ ,ו ָיּבֹא ְבּא ֶֹהל ָר ֵחל.
ָמ ָצא; ַויּ ֵ
ֲל ֶ
ַתּ ֶשׁב ע ֵ
ָמל--ו ֵ
ַתּ ִשׂ ֵמם ְבּ ַכר ַהגּ ָ
לד וְ ָר ֵחל ָל ְק ָחה ֶאתַ -ה ְתּ ָר ִפים ,ו ְ
יהם;
וַיְ ַמ ֵשּׁשׁ ָל ָבן ֶאתָ -כּלָ -הא ֶֹהל ,וְ לֹא ָמ ָצא.
אוּכל ָלקוּם ִמ ָפּנ ָ
יה ,אַל-יִ ַחר ְבּ ֵעינֵי ֲאדֹנִ יִ ,כּי לוֹא ַ
אָב ָ
ֹאמר ֶאלִ -
לה ַותּ ֶ
ֶיך,
ָשׁים ִלי; וַיְ ַח ֵפּשׂ ,וְ לֹא ָמ ָצא ֶאתַ -ה ְתּ ָר ִפים.
ִכּיֶ -ד ֶר ְך נ ִ
ַען ַי ֲעקֹבַ ,ויּ ֶ
ָרב ְבּ ָל ָבן; ַויּ ַ
לו וַיִּ ַחר ְל ַי ֲעקֹבַ ,ויּ ֶ
ֹאמר ְל ָל ָבןַ ,מהִ -פּ ְשׁ ִעי ַמה
אַח ָרי.
אתיִ ,כּי ָד ַל ְק ָתּ ֲ
ַח ָטּ ִ
את ִמכֹּל ְכּ ֵליֵ -ב ֶ
לז ִכּיִ -מ ַשּׁ ְשׁ ָתּ ֶאתָ -כּלֵ -כּ ַליַ ,מהָ -מּ ָצ ָ
ית ָךִ --שׂים כֹּהֶ ,נגֶד
יוֹכיחוֵּ ,בּין ְשׁנֵינוּ.
יך; וְ ִ
אַח ָ
אַחי וְ ֶ
ַ
ֶיך לֹא ִשׁ ֵכּלוּ; וְ ֵא ֵ
יך וְ ִעזּ ָ
לח זֶה ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה אָנ ִֹכי ִע ָמּ ְךְ ,ר ֵח ֶל ָ
ילי צֹאנְ ָך ,לֹא
אָכ ְל ִתּי.
ָ
יך--אָנ ִֹכי ֲא ַח ֶטּנָּהִ ,מיּ ִ
אתי ֵא ֶל ָ
לט ְט ֵר ָפה ,לֹאֵ -ה ֵב ִ
ֻב ִתי
ָדי ְתּ ַב ְק ֶשׁנָּה; ְגּנ ְ
ֻב ִתי ָליְ ָלה.
וּגנ ְ
יוֹםְ ,
ָתיֵ ,מ ֵעינָי.
ַתּ ַדּד ְשׁנ ִ
יתי ַביּוֹם ֲא ָכ ַלנִ י ח ֶֹרב ,וְ ֶק ַרח ַבּ ָלּיְ ָלה; ו ִ
מ ָהיִ ִ
יך ְ
ֲב ְד ִתּ ָ
ית ָך ,ע ַ
מא זֶהִ -לּי ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָהְ ,בּ ֵב ֶ
אַר ַבּעֶ -ע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ִבּ ְשׁ ֵתּי
ֲשׂ ֶרת מֹנִ ים.
ֻר ִתּי ,ע ֶ
ַתּ ֲח ֵלף ֶאתַ -מ ְשׂכּ ְ
ֶך; ו ַ
יך ,וְ ֵשׁשׁ ָשׁנִ ים ְבּצֹאנ ָ
ְבנ ֶֹת ָ
אַב ָר ָהם ַ
אָבי ֱאל ֵֹהי ְ
לוּלי ֱאל ֵֹהי ִ
מב ֵ
יקם
וּפ ַחד יִ ְצ ָחקָ ,היָה ִליִ --כּי ַע ָתּהֵ ,ר ָ
אָמשׁ.
ַיּוֹכח ֶ
יע ַכּ ַפּיָ ,ראָה ֱאל ִֹהים--ו ַ
ִשׁ ַלּ ְח ָתּנִ י; ֶאתָ -ענְ יִ י וְ ֶאת-יְ ִג ַ
ַען ָל ָבן ַויּ ֶ
מג ַויּ ַ
ֹאמר ֶאלַ -י ֲעקֹבַ ,ה ָבּנוֹת ְבּנ ַֹתי וְ ַה ָבּנִ ים ָבּנַי וְ ַהצֹּאן צֹאנִ י,
ֱשׂה ָל ֵא ֶלּהַ ,היּוֹם ,אוֹ
אַתּה ר ֶֹאהִ ,לי-הוּא; וְ ִל ְבנ ַֹתי ָמהֶ -אע ֶ
וְ כֹל ֲא ֶשׁרָ -
ָלדוּ.
ֵיהןֲ ,א ֶשׁר י ָ
ִל ְבנ ֶ
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ֶך.
וּבינ ָ
ָאָתּה; וְ ָהיָה ְל ֵעדֵ ,בּינִ י ֵ
מד וְ ַע ָתּהְ ,ל ָכה נִ ְכ ְר ָתה ְב ִריתֲ --אנִ י ו ָ
ימ ָהַ ,מ ֵצּ ָבה.
אָבן; וַיְ ִר ֶ
מה וַיִּ ַקּח ַי ֲעקֹבֶ ,
ֹאמר ַי ֲעקֹב ְל ֶא ָחיו ִל ְקטוּ ֲא ָבנִ ים ,וַיִּ ְקחוּ ֲא ָבנִ ים ַו ַיּעֲשׂוּ-גָל; ַויּ ְ
מו ַויּ ֶ
ֹאכלוּ
ָשׁםַ ,עלַ -הגָּל.
ַל ֵעד.
דוּתא; וְ ַי ֲעקֹבָ ,ק ָרא לוֹ גּ ְ
מז וַיִּ ְק ָרא-לוֹ ָל ָבן ,יְ גַר ָשׂ ֲה ָ
ַל ֵעד.
וּבינְ ָך ַהיּוֹם; ַעלֵ -כּן ָק ָראְ -שׁמוֹ ,גּ ְ
ֹאמר ָל ָבןַ ,הגַּל ַהזֶּה ֵעד ֵבּינִ י ֵ
מח ַויּ ֶ
ֶךִ :כּי נִ ָסּ ֵתרִ ,אישׁ ֵמ ֵר ֵעהוּ.
וּבינ ָ
אָמר ,יִ ֶצף יְ הוָה ֵבּינִ י ֵ
מט וְ ַה ִמּ ְצ ָפּה ֲא ֶשׁר ַ
נ ִאםְ -תּ ַענֶּה ֶאתְ -בּנ ַֹתי ,וְ ִאםִ -תּ ַקּח נ ִ
ָשׁים ַעלְ -בּנ ַֹתיֵ --אין ִאישִׁ ,ע ָמּנוּ;
ֶך.
וּבינ ָ
ְר ֵאהֱ ,אל ִֹהים ֵעד ֵבּינִ י ֵ
ָר ִ
ֹאמר ָל ָבןְ ,ל ַי ֲעקֹבִ :הנֵּה ַהגַּל ַהזֶּה ,וְ ִהנֵּה ַה ַמּ ֵצּ ָבהֲ ,א ֶשׁר י ִ
נא ַויּ ֶ
יתיֵ ,בּינִ י
ֶך.
וּבינ ָ
ֵ
נב ֵעד ַהגַּל ַהזֶּה ,וְ ֵע ָדה ַה ַמּ ֵצּ ָבהִ :אם-אָנִ י ,לֹאֶ -א ֱעבֹר ֵא ֶל ָ
יך ֶאתַ -הגַּל
אַתּה לֹאַ -ת ֲעבֹר ֵא ַלי ֶאתַ -הגַּל ַהזֶּה וְ ֶאתַ -ה ַמּ ֵצּ ָבה ַהזֹּאת,
ַהזֶּה ,וְ ִאםָ -
ְל ָר ָעה.
אַב ָר ָהם וֵאל ֵֹהי נָחוֹר ,יִ ְשׁ ְפּטוּ ֵבינֵינוֱּ --אל ֵֹהיֲ ,א ִב ֶ
נג ֱאל ֵֹהי ְ
יהם; וַיִּ ָשּׁ ַבע
אָביו יִ ְצ ָחק.
ַי ֲעקֹבְ ,בּ ַפ ַחד ִ
ֶבח ָבּ ָהר ,וַיִּ ְק ָרא ְל ֶא ָחיו ֶל ֱא ָכלָ -ל ֶחם; ַויּ ְ
נד וַיִּ ְז ַבּח ַי ֲעקֹב ז ַ
ֹאכלוּ ֶל ֶחם,
ָלינוּ ָבּ ָהר.
ַויּ ִ
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ְבּ ֵר ִ
ָשׁב
ֵל ְך ַויּ ָ
נוֹתיו--וַיְ ָב ֶר ְך ֶא ְת ֶהם; ַויּ ֶ
ַשּׁק ְל ָבנָיו וְ ִל ְב ָ
ַשׁ ֵכּם ָל ָבן ַבּבּ ֶֹקר ,וַיְ נ ֵ
א ַויּ ְ
ָל ָבןִ ,ל ְמקֹמוֹ.
ב וְ ַי ֲעקֹבָ ,ה ַל ְך ְל ַד ְרכּוֹ; וַיִּ ְפ ְגּעוּ-בוַֹ ,מ ְל ֲא ֵכי ֱאל ִֹהים.
ג ַויּ ֶ
ֹאמר ַי ֲעקֹב ַכּ ֲא ֶשׁר ָראָםַ ,מ ֲחנֵה ֱאל ִֹהים זֶה; וַיִּ ְק ָרא ֵשׁםַ -ה ָמּקוֹם
ַההוּאַ ,מ ֲחנָיִ ם} .פ{
אַר ָצה ֵשׂ ִעירְ ,שׂ ֵדה ֱאדוֹם.
אָחיוְ ,
אָכים ְל ָפנָיוֶ ,אלֵ -ע ָשׂו ִ
ד וַיִּ ְשׁ ַלח ַי ֲעקֹב ַמ ְל ִ
ֹאמרוּןַ ,לאדֹנִ י ְל ֵע ָשׂו :כֹּה ַ
ה וַיְ ַצו א ָֹתםֵ ,לאמֹר ,כֹּה ת ְ
אָמרַ ,ע ְב ְדּ ָך
ָא ַחר ַעדָ -ע ָתּה.
ַר ִתּי ,ו ֵ
ַי ֲעקֹבִ ,עםָ -ל ָבן גּ ְ
ַחמוֹר ,צֹאן וְ ֶע ֶבד וְ ִשׁ ְפ ָחה; ו ֶ
ו וַיְ ִהיִ -לי שׁוֹר ו ֲ
ָא ְשׁ ְל ָחה ְל ַה ִגּיד ַלאדֹנִ י,
ֶיך.
ִל ְמצֹאֵ -חן ְבּ ֵעינ ָ
אָח ָ
אָכיםֶ ,אלַ -י ֲעקֹבֵ ,לאמֹרָ :בּאנוּ ֶאלִ -
ָשׁבוַּ ,ה ַמּ ְל ִ
ז ַויּ ֻ
יךֶ ,אלֵ -ע ָשׂו ,וְ גַם
אַר ַבּעֵ -מאוֹת ִאישׁ ִעמּוֹ.
את ָך ,וְ ְ
ה ֵֹל ְך ִל ְק ָר ְ
ֵצר לוֹ; ַויּ ַ
ירא ַי ֲעקֹב ְמאֹדַ ,ויּ ֶ
ח וַיִּ ָ
ַחץ ֶאתָ -ה ָעם ֲא ֶשׁרִ -אתּוֹ ,וְ ֶאתַ -הצֹּאן
וְ ֶאתַ -ה ָבּ ָקר וְ ַה ְגּ ַמ ִלּיםִ --ל ְשׁנֵי ַמ ֲחנוֹת.
ֹאמרִ ,אם-יָבוֹא ֵע ָשׂו ֶאלַ -ה ַמּ ֲחנֶה ָה ַ
ט ַויּ ֶ
אַחת וְ ִה ָכּהוּ--וְ ָהיָה ַה ַמּ ֲחנֶה
יטה.
ַהנִּ ְשׁאָרִ ,ל ְפ ֵל ָ
אַב ָר ָהם ,וֵאל ֵֹהי ִ
אָבי ְ
ֹאמרַ ,י ֲעקֹבֱ ,אל ֵֹהי ִ
י ַויּ ֶ
אָבי יִ ְצ ָחק :יְ הוָה ָהא ֵֹמר
יבה ִע ָמּ ְך.
יט ָ
מוֹל ְד ְתּ ָך--וְ ֵא ִ
וּל ַ
אַר ְצ ָך ְ
ֵא ַלי ,שׁוּב ְל ְ
וּמ ָכּלָ -ה ֱא ֶמתֲ ,א ֶשׁר ָע ִשׂ ָ
יא ָקטֹנְ ִתּי ִמכֹּל ַה ֲח ָס ִדיםִ ,
יתֶ ,אתַ -ע ְב ֶדּ ָךִ :כּי
יתיִ ,ל ְשׁנֵי ַמ ֲחנוֹת.
ַר ֵדּן ַהזֶּה ,וְ ַע ָתּה ָהיִ ִ
ְב ַמ ְק ִליָ ,ע ַב ְר ִתּי ֶאתַ -היּ ְ
אָחיִ ,מיַּד ֵע ָשׂוִ :כּי-י ֵ
ילנִ י נָא ִמיַּד ִ
יב ַה ִצּ ֵ
ָרא אָנ ִֹכי ,אֹתוֶֹ --פּן-יָבוֹא וְ ִה ַכּנִ י,
ֵאם ַעלָ -בּנִ ים.
ַרע ָ
יטיב ִע ָמּ ְך; וְ ַשׂ ְמ ִתּי ֶאת-ז ְ
יטב ֵא ִ
אָמ ְר ָתֵּ ,ה ֵ
אַתּה ַ
יג וְ ָ
ֲך ְכּחוֹל ַהיָּםֲ ,א ֶשׁר
לֹא-יִ ָסּ ֵפר ֵמרֹב.
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אָחיו.
ָלן ָשׁםַ ,בּ ַלּיְ ָלה ַההוּא; וַיִּ ַקּח ִמןַ -ה ָבּא ְביָדוִֹ ,מנְ ָחהְ --ל ֵע ָשׂו ִ
יד ַויּ ֶ
ילים ֶע ְשׂ ִרים.
אתיִ ם ,וְ ֵא ִ
ָשׁים ֶע ְשׂ ִריםְ ,ר ֵח ִלים ָמ ַ
וּתי ִ
אתיִ םְ ,
טו ִע ִזּים ָמ ַ
וּפ ִרים ע ָ
אַר ָבּ ִעיםָ ,
ֵיהםְ ,שׁל ִֹשׁים; ָפּרוֹת ְ
וּבנ ֶ
טז ְגּ ַמ ִלּים ֵמינִ יקוֹת ְ
ֲשׂ ָרה,
ֲשׂ ָרה.
ָרם ע ָ
ַעי ִ
ֲאתֹנֹת ֶע ְשׂ ִרים ,ו ְ
ֹאמר ֶאל-ע ָ
ֲב ָדיוֵ ,ע ֶדר ֵע ֶדרְ ,ל ַבדּוֹ; ַויּ ֶ
יז וַיִּ ֵתּןְ ,בּיַד-ע ָ
ֲב ָדיוִ ,ע ְברוּ ְל ָפנַי ,וְ ֶרוַח
וּבין ֵע ֶדר.
ָתּ ִשׂימוֵּ ,בּין ֵע ֶדר ֵ
וּשׁ ֵא ְל ָך ֵלאמֹרְ ,ל ִמי-
אָחיְ ,
ָשׁ ָך ֵע ָשׂו ִ
יח וַיְ ַצו ֶאתָ -ה ִראשׁוֹןֵ ,לאמֹרִ :כּי יִ ְפג ְ
ֶיך.
וּל ִמי ֵא ֶלּה ְל ָפנ ָ
אַתּה וְ אָנָה ֵת ֵל ְךְ ,
ָ
לוּחהַ ,לאדֹנִ י ְל ֵע ָשׂו; וְ ִהנֵּה גַם-
אָמ ְר ָתְּ ,ל ַע ְב ְדּ ָך ְל ַי ֲעקֹבִ --מנְ ָחה ִהוא ְשׁ ָ
יט וְ ַ
אַח ֵרינוּ.
הוּאֲ ,
כ וַיְ ַצו גַּם ֶאתַ -ה ֵשּׁנִ י ,גַּם ֶאתַ -ה ְשּׁ ִל ִ
אַח ֵרי
ישׁי ,גַּם ֶאתָ -כּלַ -הה ְֹל ִכיםֲ ,
ֲד ִרים ֵלאמֹרַ :כּ ָדּ ָבר ַהזֶּה ְתּ ַד ְבּרוּן ֶאלֵ -ע ָשׂוְ ,בּמ ַֹצ ֲא ֶכם אֹתוֹ.
ָהע ָ
אַח ֵרינוִּ :כּיַ -
ַא ַמ ְר ֶתּם--גַּם ִהנֵּה ַע ְב ְדּ ָך ַי ֲעקֹבֲ ,
כא ו ֲ
אָמר ֲא ַכ ְפּ ָרה ָפנָיו,
אוּלי יִ ָשּׂא ָפנָי.
אַח ֵריֵ -כן ֶא ְר ֶאה ָפנָיוַ ,
ַבּ ִמּנְ ָחה ַהה ֶֹל ֶכת ְל ָפנָי ,וְ ֲ
ַתּ ֲעבֹר ַה ִמּנְ ָחהַ ,עלָ -פּנָיו; וְ הוּא ָלן ַבּ ַלּיְ ָלהַ -ההוּאַ ,בּ ַמּ ֲחנֶה.
כב ו ַ
ָקם ַבּ ַלּיְ ָלה הוּא ,וַיִּ ַקּח ֶאתְ -שׁ ֵתּי נ ָ
כג ַויּ ָ
אַחד
ָשׁיו וְ ֶאתְ -שׁ ֵתּי ִשׁ ְפח ָֹתיו ,וְ ֶאתַ -
ֲבר ַיבֹּק.
ָע ָשׂר ,יְ ָל ָדיו; ַו ַיּ ֲעבֹרֵ ,את ַמע ַ
ֲברֶ ,אתֲ -א ֶשׁר-לוֹ.
ָחל; ַו ַיּע ֵ
ֲב ֵרםֶ ,אתַ -הנּ ַ
כד וַיִּ ָקּ ֵחםַ --ו ַיּע ִ
ֵאָבק ִאישׁ ִעמּוַֹ ,עד עֲלוֹת ַה ָשּׁ ַחר.
ָתר ַי ֲעקֹבְ ,ל ַבדּוֹ; ַויּ ֵ
כה וַיִּ וּ ֵ
ַתּ ַקע ַכּף-י ֶ
ַראִ ,כּי לֹא ָיכֹל לוֹ ,וַיִּ גַּעְ ,בּ ַכף-יְ ֵרכוֹ; ו ֵ
כו ַויּ ְ
אָבקוֹ
ֶר ְך ַי ֲעקֹבְ ,בּ ֵה ְ
ִעמּוֹ.
ֹאמר לֹא ֲא ַשׁ ֵלּ ֲח ָךִ ,כּי ִאםֵ -בּ ַר ְכ ָתּנִ י.
ֹאמר ַשׁ ְלּ ֵחנִ יִ ,כּי ָע ָלה ַה ָשּׁ ַחר; ַויּ ֶ
כז ַויּ ֶ
ֹאמר ֵא ָליוַ ,מהְ -שּׁ ֶמ ָך; ַויֹּא ֶמרַ ,י ֲעקֹב.
כח ַויּ ֶ
ית ִעם-
ֵאָמר עוֹד ִשׁ ְמ ָךִ --כּיִ ,אם-יִ ְשׂ ָר ֵאלִ :כּיָ -שׂ ִר ָ
ֹאמר ,לֹא ַי ֲעקֹב י ֵ
כט ַויּ ֶ
ַתּוּכל.
ָשׁים ,ו ָ
ֱאל ִֹהים וְ ִעםֲ -אנ ִ
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ֹאמרָ ,ל ָמּה זֶּה ִתּ ְשׁאַל ִל ְשׁ ִמי;
ידה-נָּא ְשׁ ֶמ ָךַ ,ויּ ֶ
ֹאמר ַה ִגּ ָ
ל וַיִּ ְשׁאַל ַי ֲעקֹבַ ,ויּ ֶ
וַיְ ָב ֶר ְך אֹתוָֹ ,שׁם.
יתי ֱאל ִֹהים ָפּנִ ים ֶאל-
יאלִ :כּיָ -ר ִא ִ
לא וַיִּ ְק ָרא ַי ֲעקֹב ֵשׁם ַה ָמּקוֹםְ ,פּנִ ֵ
ַפ ִשׁי.
ָצל נ ְ
ַתּנּ ֵ
ָפּנִ ים ,ו ִ
נוּאל; וְ הוּא צ ֵֹל ַעַ ,על-יְ ֵרכוֹ.
לב וַיִּ ְז ַרח-לוֹ ַה ֶשּׁ ֶמשַׁ ,כּ ֲא ֶשׁר ָע ַבר ֶאתְ -פּ ֵ
ָשׁהֲ ,א ֶשׁר ַעלַ -כּף ַהיּ ֵ
ֹאכלוּ ְב ֵני-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאתִ -גּיד ַהנּ ֶ
לג ַעלֵ -כּן לֹא-י ְ
ָר ְךַ ,עד,
ָשׁה.
ֶר ְך ַי ֲעקֹבְ ,בּ ִגיד ַהנּ ֶ
ַהיּוֹם ַהזֶּהִ :כּי ָנגַע ְבּ ַכף-י ֶ
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ְבּ ֵר ִ
ַחץ
אַר ַבּע ֵמאוֹת ִאישׁ; ַויּ ַ
ַרא וְ ִהנֵּה ֵע ָשׂו ָבּא ,וְ ִעמּוְֹ ,
א וַיִּ ָשּׂא ַי ֲעקֹב ֵעינָיוַ ,ויּ ְ
ֶאתַ -היְ ָל ִדיםַ ,עלֵ -לאָה וְ ַעלָ -ר ֵחל ,וְ ַעלְ ,שׁ ֵתּי ַה ְשּׁ ָפחוֹת.
ַל ֵד ֶ
ָשׂם ֶאתַ -ה ְשּׁ ָפחוֹת וְ ֶאת-י ְ
ב ַויּ ֶ
יה
יל ֶד ָ
יהןִ ,ראשֹׁנָה; וְ ֶאתֵ -לאָה וִ ָ
אַחרֹנִ ים.
יוֹסף ֲ
אַחרֹנִ ים ,וְ ֶאתָ -ר ֵחל וְ ֶאתֵ -
ֲ
אָחיו.
ֵיהם; וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ אַ ְר ָצה ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמיםַ ,עדִ -גּ ְשׁתּוֹ ַעדִ -
ג וְ הוּאָ ,ע ַבר ִל ְפנ ֶ
ָארו וַיִּ ָשּׁ ֵקהוּ; וַיִּ ְבכּוּ.
ָרץ ֵע ָשׂו ִל ְק ָראתוֹ וַיְ ַח ְבּ ֵקהוּ ,וַיִּ פֹּל ַעלַ -צוּ ָ
ד ַויּ ָ
ֹאמרִ ,מיֵ -א ֶלּה ָלּ ְך;
ָשׁים וְ ֶאתַ -היְ ָל ִדיםַ ,ויּ ֶ
ַרא ֶאתַ -הנּ ִ
ה וַיִּ ָשּׂא ֶאתֵ -עינָיוַ ,ויּ ְ
אמרַ --היְ ָל ִדיםֲ ,א ֶשׁרָ -חנַן ֱאל ִֹהים ֶאתַ -ע ְב ֶדּ ָך.
ַויֹּ ַ
ַתּ ְשׁ ַתּ ֲחוֶי ָן.
יהן ,ו ִ
ַל ֵד ֶ
ַשׁ ָן ַה ְשּׁ ָפחוֹת ֵהנָּה וְ י ְ
ַתּגּ ְ
ו וִ
יוֹסף וְ ָר ֵחל--וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ.
אַחר ,נִ גַּשׁ ֵ
יה ,וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ; וְ ַ
יל ֶד ָ
ַתּגַּשׁ גַּםֵ -לאָה וִ ָ
ז וִ
ָשׁ ִתּי; ַויּ ֶ
ֹאמרִ ,מי ְל ָך ָכּלַ -ה ַמּ ֲחנֶה ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ָפּג ְ
ח ַויּ ֶ
ֹאמרִ ,ל ְמצֹאֵ -חן ְבּ ֵעינֵי
ֲאדֹנִ י.
אָחי ,יְ ִהי ְל ָך ֲא ֶשׁרָ -ל ְך.
ֹאמר ֵע ָשׂו ,יֶשִׁ -לי ָרב; ִ
ט ַויּ ֶ
אתי ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
ֹאמר ַי ֲעקֹב ,אַל-נָא ִאם-נָא ָמ ָצ ִ
י ַויּ ֶ
ֶיך ,וְ ָל ַק ְח ָתּ ִמנְ ָח ִתי,
ַתּ ְר ֵצנִ י.
ֶיךִ ,כּ ְראֹת ְפּנֵי ֱאל ִֹהים--ו ִ
יתי ָפנ ָ
ָדיִ :כּי ַעלֵ -כּן ָר ִא ִ
ִמיּ ִ
יא ַקח-נָא ֶאתִ -בּ ְר ָכ ִתי ֲא ֶשׁר ֻה ָבאת ָל ְךִ ,כּיַ -חנַּנִ י ֱאל ִֹהים וְ ִכי יֶשִׁ -לי-כֹל;
וַיִּ ְפ ַצר-בּוֹ ,וַיִּ ָקּח.
ֵל ָכה; וְ ֵא ְל ָכהְ ,לנ ְֶג ֶדּ ָך.
ֹאמר ,נִ ְס ָעה וְ נ ֵ
יב ַויּ ֶ
יג ַויּ ֶ
ֹאמר ֵא ָליוֲ ,אדֹנִ י י ֵֹד ַע ִכּיַ -היְ ָל ִדים ַר ִכּים ,וְ ַהצֹּאן וְ ַה ָבּ ָקרָ ,עלוֹת ָע ָלי;
ָמתוּ ָכּלַ -הצֹּאן.
וּד ָפקוּם יוֹם ֶא ָחד ,ו ֵ
ְ
ַאנִ י ֶא ְתנ ֲ
ֲבר-נָא ֲאדֹנִ יִ ,ל ְפנֵי ַע ְבדּוֹ; ו ֲ
יד ַיע ָ
אכה
ָה ָלה ְל ִא ִטּיְ ,ל ֶרגֶל ַה ְמּ ָל ָ
ירה.
וּל ֶרגֶל ַהיְ ָל ִדיםַ ,עד ֲא ֶשׁר-אָבֹא ֶאלֲ -אדֹנִ יֵ ,שׂ ִע ָ
ֲא ֶשׁרְ -ל ָפנַי ְ
אַצּיגָה-נָּא ִע ְמּ ָךִ ,מןָ -ה ָעם ֲא ֶשׁר ִא ִתּי; ַויּ ֶ
ֹאמר ֵע ָשׂוִ --
טו ַויּ ֶ
ֹאמר ָל ָמּה זֶּה,
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ֶא ְמ ָצאֵ -חן ְבּ ֵעינֵי ֲאדֹנִ י.
ירה.
ָשׁב ַבּיּוֹם ַההוּא ֵע ָשׂו ְל ַד ְרכּוֵֹ ,שׂ ִע ָ
טז ַויּ ָ
ָסע ֻסכּ ָֹתה ,וַיִּ ֶבן לוֹ ָבּיִ ת; ְ
יז וְ ַי ֲעקֹב נ ַ
וּל ִמ ְקנֵהוּ ָע ָשׂה ֻסכֹּתַ ,עלֵ -כּן ָק ָרא
ֵשׁםַ -ה ָמּקוֹם ֻסכּוֹת} .ס{
יח ַו ָיּבֹא ַי ֲעקֹב ָשׁ ֵלם ִעיר ְשׁ ֶכםֲ ,א ֶשׁר ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ַעןְ ,בּבֹאוִֹ ,מ ַפּ ַדּן ֲא ָרם;
וַיִּ ַחןֶ ,אתְ -פּנֵי ָה ִעיר.
ָטהָ -שׁם ֳ
יט וַיִּ ֶקן ֶאתֶ -ח ְל ַקת ַה ָשּׂ ֶדהֲ ,א ֶשׁר נ ָ
אָהלוִֹ ,מיַּד ְבּנֵיֲ -חמוֹרֲ ,א ִבי
יטה.
ְשׁ ֶכםְ --בּ ֵמאָהְ ,ק ִשׂ ָ
ַצּבָ -שׁםִ ,מ ְז ֵבּ ַח; וַיִּ ְק ָרא-לוֵֹ --אלֱ ,אל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל} .ס{
כ ַויּ ֶ
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אשׁית פרק34
ְבּ ֵר ִ
אָרץ.
ָל ָדה ְל ַי ֲעקֹבִ ,ל ְראוֹתִ ,בּ ְבנוֹת ָה ֶ
ַתּ ֵצא ִדינָה ַבּתֵ -לאָהֲ ,א ֶשׁר י ְ
א וֵ
ַרא א ָֹתהּ ְשׁ ֶכם ֶבּןֲ -חמוֹרַ ,ה ִחוִּ י--נְ ִשׂיא ָה ֶ
ב ַויּ ְ
אָרץ; וַיִּ ַקּח א ָֹתהּ וַיִּ ְשׁ ַכּב
ֶה.
א ָֹתהּ ,וַיְ ַענּ ָ
ֶא ַהבֶ ,אתַ -ה ַנּע ָ
ַפשׁוְֹ ,בּ ִדינָה ַבּתַ -י ֲעקֹב; ַויּ ֱ
ַתּ ְד ַבּק נ ְ
ג וִ
ֲר ,וַיְ ַד ֵבּרַ ,עלֵ -לב
ֲר.
ַה ַנּע ָ
אָביו ֵלאמֹרַ :קחִ -לי ֶאתַ -היּ ְ
ֹאמר ְשׁ ֶכםֶ ,אלֲ -חמוֹר ִ
ד ַויּ ֶ
ַל ָדּה ַהזֹּאת,
ְל ִא ָשּׁה.
ה וְ ַי ֲעקֹב ָשׁ ַמעִ ,כּי ִט ֵמּא ֶאתִ -דּינָה ִבתּוָֹ ,
וּבנָיו ָהיוּ ֶאתִ -מ ְקנֵהוַּ ,בּ ָשּׂ ֶדה;
וְ ֶה ֱח ִרשׁ ַי ֲעקֹבַ ,עד-בֹּאָם.
ֵצא ֲחמוֹר ֲא ִביְ -שׁ ֶכםֶ ,אלַ -י ֲעקֹבְ ,ל ַד ֵבּרִ ,אתּוֹ.
ו ַויּ ֵ
וּבנֵי ַי ֲעקֹב ָבּאוּ ִמןַ -ה ָשּׂ ֶדהְ ,כּ ָשׁ ְמ ָעם ,וַיִּ ְת ַע ְצּבוּ ָה ֲאנ ִ
ז ְ
ָשׁים ,וַיִּ ַחר ָל ֶהם
ֵע ֶשׂה.
ְמאֹדִ :כּי-נְ ָב ָלה ָע ָשׂה ְביִ ְשׂ ָר ֵאלִ ,ל ְשׁ ַכּב ֶאתַ -בּתַ -י ֲעקֹב ,וְ ֵכן ,לֹא י ָ
ח וַיְ ַד ֵבּר ֲחמוֹרִ ,א ָתּם ֵלאמֹרְ :שׁ ֶכם ְבּנִ יָ ,ח ְשׁ ָקה נ ְ
ַפשׁוֹ ְבּ ִב ְתּ ֶכםְ --תּנוּ נָא
א ָֹתהּ לוְֹ ,ל ִא ָשּׁה.
יכםִ ,תּ ְתּנוָּ -לנוּ ,וְ ֶאתְ -בּנ ֵֹתינוִּ ,תּ ְקחוּ ָל ֶכם.
ט וְ ִה ְת ַח ְתּנוּ ,א ָֹתנוְּ :בּנ ֵֹת ֶ
אָחזוּ ָבּהּ.
רוּה ,וְ ֵה ֲ
וּס ָח ָ
ֵיכםְ --שׁבוּ ְ
אָרץִ ,תּ ְהיֶה ִל ְפנ ֶ
י וְ ִא ָתּנוֵּ ,תּ ֵשׁבוּ; וְ ָה ֶ
יהֶ ,א ְמ ָצאֵ -חן ְבּ ֵעינ ֶ
אַח ָ
יה וְ ֶאלֶ -
אָב ָ
ֹאמר ְשׁ ֶכם ֶאלִ -
יא ַויּ ֶ
ַא ֶשׁר
ֵיכם; ו ֲ
ֹאמרוּ ֵא ַליֶ ,א ֵתּן.
תּ ְ
ֹאמרוּ ֵא ָלי; ְ
וּמ ָתּן ,וְ ֶא ְתּנָהַ ,כּ ֲא ֶשׁר תּ ְ
יב ַה ְרבּוּ ָע ַלי ְמאֹד ,מ ַֹהר ַ
וּתנוִּ -לי
ֲרְ ,ל ִא ָשּׁה.
ֶאתַ -ה ַנּע ָ
יג ַו ַיּעֲנוּ ְבנֵיַ -י ֲעקֹב ֶאתְ -שׁ ֶכם וְ ֶאתֲ -חמוֹר ִ
אָביוְ ,בּ ִמ ְר ָמה--וַיְ ַד ֵבּרוֲּ :א ֶשׁר
ִט ֵמּאֵ ,את ִדּינָה ֲאח ָֹתם.
יהם ,לֹא ַ
ֹאמרוּ ֲא ֵל ֶ
יד ַויּ ְ
נוּכל ַלעֲשׂוֹת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּהָ --ל ֵתת ֶאתֲ -אח ֵֹתנוּ,
ְל ִאישׁ ֲא ֶשׁר-לוֹ ָע ְר ָלהִ :כּיֶ -ח ְר ָפּה ִהואָ ,לנוּ.
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ָכר.
אַךְ -בּזֹאת ,נֵאוֹת ָל ֶכםִ :אם ִתּ ְהיוּ ָכמֹנוְּ ,ל ִהמֹּל ָל ֶכם ָכּל-ז ָ
טו ְ
יכם נִ ַקּחָ -לנוּ; וְ י ַ
ָתנּוּ ֶאתְ -בּנ ֵֹתינוּ ָל ֶכם ,וְ ֶאתְ -בּנ ֵֹת ֶ
טז וְ נ ַ
ָשׁ ְבנוּ ִא ְתּ ֶכם,
וְ ָהיִ ינוּ ְל ַעם ֶא ָחד.
יז וְ ִאם-לֹא ִת ְשׁ ְמעוּ ֵא ֵלינוְּ ,ל ִהמּוֹל--וְ ָל ַק ְחנוּ ֶאתִ -בּ ֵתּנוּ ,וְ ָה ָל ְכנוּ.
וּב ֵעינֵיְ ,שׁ ֶכם ֶבּןֲ -חמוֹר.
יהםְ ,בּ ֵעינֵי ֲחמוֹרְ ,
יטבוּ ִד ְב ֵר ֶ
יח וַיִּ ְ
יט וְ לֹאֵ -א ַחר ַהנּ ַ
ַער ַלעֲשׂוֹת ַה ָדּ ָברִ ,כּי ָח ֵפץ ְבּ ַבתַ -י ֲעקֹב; וְ הוּא נִ ְכ ָבּדִ ,מכֹּל
אָביו.
ֵבּית ִ
ירם; וַיְ ַד ְבּרוּ ֶאל-אַנְ ֵשׁי ִע ָ
וּשׁ ֶכם ְבּנוֶֹ ,אלַ -שׁ ַער ִע ָ
כ ַו ָיּבֹא ֲחמוֹר ְ
ירם,
ֵלאמֹר.
ֵשׁבוּ ָב ֶ
ָשׁים ָה ֵא ֶלּה ְשׁ ֵל ִמים ֵהם ִא ָתּנוּ ,וְ י ְ
כא ָה ֲאנ ִ
אָרץ וְ יִ ְס ֲחרוּ א ָֹתהּ,
ָשׁים ,וְ ֶאת-
ֵיהם; ֶאתְ -בּנ ָֹתם נִ ַקּחָ -לנוּ ְלנ ִ
ָדיִ םִ ,ל ְפנ ֶ
אָרץ ִהנֵּה ַר ֲח ַבת-י ַ
וְ ָה ֶ
ְבּנ ֵֹתינוּ נִ ֵתּן ָל ֶהם.
אַךְ -בּזֹאת ֵיאֹתוּ ָלנוּ ָה ֲאנ ִ
כב ְ
ָשׁיםָ ,ל ֶשׁ ֶבת ִא ָתּנוִּ --ל ְהיוֹתְ ,ל ַעם
ָכרַ ,כּ ֲא ֶשׁר ֵהם נִ מּ ִֹלים.
ֶא ָחדְ :בּ ִהמּוֹל ָלנוּ ָכּל-ז ָ
ֵשׁבוּ
ֵאוֹתה ָל ֶהם ,וְ י ְ
אַך נ ָ
ֵהם וְ ִקנְ ָינָם וְ ָכלְ -בּ ֶה ְמ ָתּםֲ ,הלוֹא ָלנוּ ֵהם; ְ
כג ִמ ְקנ ֶ
ִא ָתּנוּ.
כד וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ֶאלֲ -חמוֹר וְ ֶאלְ -שׁ ֶכם ְבּנוָֹ ,כּל-י ְֹצ ֵאי ַשׁ ַער ִעירוֹ; וַיִּ מֹּלוָּ ,כּל-
ָכרָ --כּל-י ְֹצ ֵאיַ ,שׁ ַער ִעירוֹ.
זָ
יוֹתם כּ ֲ
ישׁי ִבּ ְה ָ
כה וַיְ ִהי ַביּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ֹא ִבים ,וַיִּ ְקחוּ ְשׁנֵיְ -בנֵיַ -י ֲעקֹב ִשׁ ְמעוֹן
ָכר.
ַה ְרגוָּ ,כּל-ז ָ
וְ ֵלוִ י ֲא ֵחי ִדינָה ִאישׁ ַח ְרבּוַֹ ,ו ָיּבֹאוּ ַעלָ -ה ִעירֶ ,בּ ַטח; ַויּ ַ
כו וְ ֶאתֲ -חמוֹר וְ ֶאתְ -שׁ ֶכם ְבּנוָֹ ,ה ְרגוּ ְל ִפיָ -ח ֶרב; וַיִּ ְקחוּ ֶאתִ -דּינָה ִמ ֵבּית
ֵצאוּ.
ְשׁ ֶכםַ ,ויּ ֵ
חוֹתם.
כז ְבּנֵי ַי ֲעקֹבָ ,בּאוּ ַעלַ -ה ֲח ָל ִליםַ ,ו ָיּבֹזּוָּ ,ה ִעירֲ --א ֶשׁר ִט ְמּאוֲּ ,א ָ
כח ֶאת-צֹאנָם וְ ֶאתְ -בּ ָק ָרם ,וְ ֶאתֲ -חמ ֵֹר ֶ
יהם ,וְ ֵאת ֲא ֶשׁרָ -בּ ִעיר וְ ֶאתֲ -א ֶשׁר
ַבּ ָשּׂ ֶדהָ ,ל ָקחוּ.
יהםָ ,שׁבוּ ַו ָיּבֹזּוּ; וְ ֵאתָ ,כּל-
ילם וְ ֶאתָ -כּלַ -ט ָפּם וְ ֶאת-נְ ֵשׁ ֶ
כט וְ ֶאתָ -כּלֵ -ח ָ
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ֲא ֶשׁר ַבּ ָבּיִ ת.
ֹאמר ַי ֲעקֹב ֶאלִ -שׁ ְמעוֹן וְ ֶאלֵ -לוִ י ,ע ַ
ל ַויּ ֶ
ישׁנִ י ְבּי ֵֹשׁב
ֲכ ְר ֶתּם א ִֹתיְ ,ל ַה ְב ִא ֵ
ֶא ְספוּ ָע ַלי וְ ִהכּוּנִ י ,וְ נִ ְשׁ ַמ ְד ִתּי
ַאנִ יְ ,מ ֵתי ִמ ְס ָפּר ,וְ נ ֶ
וּב ְפּ ִר ִזּי; ו ֲ
אָרץַ ,בּ ְכּ ַנעֲנִ י ַ
ָה ֶ
יתי.
וּב ִ
ֲאנִ י ֵ
חוֹתנוּ} .פ{
ֲשׂה ֶאתֲ -א ֵ
אמרוַּ :ה ְכזוֹנָהַ ,יע ֶ
לא ַויֹּ ְ
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אשׁית פרק35
ְבּ ֵר ִ
ֲשׂהָ -שׁם
ֲלה ֵביתֵ -אל וְ ֶשׁבָ -שׁם; ַוע ֵ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ֶאלַ -י ֲעקֹב ,קוּם ע ֵ
א ַויּ ֶ
יך.
אָח ָ
יךְ ,בּ ָב ְר ֲח ָך ִמ ְפּנֵי ֵע ָשׂו ִ
ִמ ְז ֵבּ ַחָ --ל ֵאל ַהנִּ ְר ֶאה ֵא ֶל ָ
ֹאמר ַי ֲעקֹב ֶאלֵ -בּיתוֹ ,וְ ֶאל ָכּלֲ -א ֶשׁר ִעמּוָֹ :ה ִסרוּ ֶאתֱ -אל ֵֹהי ַהנּ ָ
ב ַויּ ֶ
ֵכר,
יכם.
ֲא ֶשׁר ְבּת ְֹכ ֶכם ,וְ ִה ַטּ ֲהרוּ ,וְ ַה ֲח ִליפוּ ִשׂ ְמל ֵֹת ֶ
ֲלהֵ ,בּיתֵ -אל; וְ ֶאע ֶ
ָקוּמה וְ ַנע ֶ
ג וְ נ ָ
ֱשׂהָ -שּׁם ִמ ְז ֵבּ ַחָ ,ל ֵאל ָהעֹנֶה א ִֹתי ְבּיוֹם
ָצ ָר ִתי ,וַיְ ִהי ִע ָמּ ִדיַ ,בּ ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר ָה ָל ְכ ִתּי.
ָדם ,וְ ֶאתַ -הנְּ ז ִ
ֵכר ֲא ֶשׁר ְבּי ָ
ד וַיִּ ְתּנוּ ֶאלַ -י ֲעקֹבֵ ,את ָכּלֱ -אל ֵֹהי ַהנּ ָ
ָמיםֲ ,א ֶשׁר
ֵיהם; וַיִּ ְטמֹן א ָֹתם ַי ֲעקֹבַ ,תּ ַחת ָה ֵא ָלה ֲא ֶשׁר ִעםְ -שׁ ֶכם.
אָזנ ֶ
ְבּ ְ
יבוֹת ֶ
ה וַיִּ ָסּעוּ; וַיְ ִהי ִח ַתּת ֱאל ִֹהיםַ ,עלֶ -ה ָע ִרים ֲא ֶשׁר ְס ִב ֵ
יהם ,וְ לֹא ָר ְדפוּ,
אַח ֵרי ְבּנֵי ַי ֲעקֹב.
ֲ
ו ַו ָיּבֹא ַי ֲעקֹב לוּזָהֲ ,א ֶשׁר ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ַעןִ --הואֵ ,בּיתֵ -אל :הוּא ,וְ ָכלָ -ה ָעם
ֲא ֶשׁרִ -עמּוֹ.
ז וַיִּ ֶבן ָשׁםִ ,מ ְז ֵבּ ַח ,וַיִּ ְק ָרא ַל ָמּקוֹםֵ ,אל ֵבּיתֵ -אלִ :כּי ָשׁם ,נִ ְגלוּ ֵא ָליו
אָחיו.
ָה ֱאל ִֹהיםְ ,בּ ָב ְרחוִֹ ,מ ְפּנֵי ִ
ֶקת ִר ְב ָקה ,ו ִ
ַתּ ָמת ְדּב ָֹרה ֵמינ ֶ
ח וָ
ַתּ ָקּ ֵבר ִמ ַתּ ַחת ְל ֵביתֵ -אל ַתּ ַחת ָהאַלּוֹן;
וַיִּ ְק ָרא ְשׁמוֹ ,אַלּוֹן ָבּכוּת} .פ{
ֵרא ֱאל ִֹהים ֶאלַ -י ֲעקֹב עוֹדְ ,בּבֹאוֹ ִמ ַפּ ַדּן ֲא ָרם; וַיְ ָב ֶר ְך ,אֹתוֹ.
ט ַויּ ָ
ֹאמר-לוֹ ֱאל ִֹהיםִ ,שׁ ְמ ָך ַי ֲעקֹב :לֹא-יִ ָקּ ֵרא ִשׁ ְמ ָך עוֹד ַי ֲעקֹבִ ,כּי ִאם-
י ַויּ ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ְהיֶה ְשׁ ֶמ ָך ,וַיִּ ְק ָרא ֶאתְ -שׁמוֹ ,יִ ְשׂ ָר ֵאל.
וּק ַהל גּוֹיִ ם ,יִ ְהיֶה
וּר ֵבה--גּוֹי ְ
ֹאמר לוֹ ֱאל ִֹהים ֲאנִ י ֵאל ַשׁ ַדּיְ ,פּ ֵרה ְ
יא ַויּ ֶ
ֵצאוּ.
יך י ֵ
וּמ ָל ִכיםֵ ,מ ֲח ָל ֶצ ָ
ִמ ֶמּ ָךּ; ְ
אַב ָר ָהם ְ
ָת ִתּי ְל ְ
אָרץֲ ,א ֶשׁר נ ַ
יב וְ ֶאתָ -ה ֶ
ֲך
ַרע ָ
וּלז ְ
וּליִ ְצ ָחקְ --ל ָך ֶא ְתּ ֶננָּה; ְ
אָרץ.
יךֶ ,א ֵתּן ֶאתָ -ה ֶ
אַח ֶר ָ
ֲ
ַעל ֵמ ָע ָליוֱ ,אל ִֹהיםַ ,בּ ָמּקוֹםֲ ,א ֶשׁרִ -דּ ֶבּר ִאתּוֹ.
יג ַויּ ַ
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יה
ַסּ ְך ָע ֶל ָ
אָבן; ַויּ ֵ
ַצּב ַי ֲעקֹב ַמ ֵצּ ָבהַ ,בּ ָמּקוֹם ֲא ֶשׁרִ -דּ ֶבּר ִאתּוַֹ --מ ֶצּ ֶבת ֶ
יד ַויּ ֵ
יה ָשׁ ֶמן.
ֶס ְך ,וַיִּ צֹק ָע ֶל ָ
נֶ
טו וַיִּ ְק ָרא ַי ֲעקֹב ֶאתֵ -שׁם ַה ָמּקוֹםֲ ,א ֶשׁר ִדּ ֶבּר ִאתּוֹ ָשׁם ֱאל ִֹהיםֵ --בּיתֵ -אל.
אָרץ ָלבוֹא ֶא ְפ ָר ָתה; ו ֵ
טז וַיִּ ְסעוּ ִמ ֵבּית ֵאל ,וַיְ ִהי-עוֹד ִכּ ְב ַרתָ -ה ֶ
ַתּ ֶלד ָר ֵחל,
ַתּ ַקשׁ ְבּ ִל ְד ָתּהּ.
וְ
ַלּ ֶדת אַלִ -תּ ְ
ֹאמר ָלהּ ַה ְמי ֶ
יז וַיְ ִהי ְב ַה ְקשׁ ָֹתהְּ ,בּ ִל ְד ָתּהּ; ַותּ ֶ
יר ִאיִ ,כּי-גַם-זֶה
ָל ְך ֵבּן.
ַתּ ְק ָרא ְשׁמוֶֹ ,בּן-אוֹנִ י; וְ ִ
ַפ ָשׁהִּ ,כּי ֵמ ָתה ,ו ִ
יח וַיְ ִהי ְבּ ֵצאת נ ְ
אָביוָ ,ק ָרא-לוֹ
ָמין.
ִבנְ י ִ
ַתּ ָקּ ֵבר ְבּ ֶד ֶר ְך ֶא ְפ ָר ָתהִ ,הוא ֵבּית ָל ֶחם.
ַתּ ָמתָ ,ר ֵחל; ו ִ
יט ו ָ
ֻרתָ -ר ֵחלַ ,עדַ -היּוֹם.
ֻר ָתהִּ --הוא ַמ ֶצּ ֶבת ְקב ַ
ַצּב ַי ֲעקֹב ַמ ֵצּ ָבהַ ,עלְ -קב ָ
כ ַויּ ֵ
אָהלֹהֵ ,מ ָה ְלאָה ְל ִמ ְג ַדּלֵ -ע ֶדר.
כא וַיִּ ַסּע ,יִ ְשׂ ָר ֵאל; ַויֵּט ֳ
ֵל ְך ְר ֵ
אָרץ ַה ִהואַ ,ויּ ֶ
כב וַיְ ִהיִ ,בּ ְשׁכֹּן יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּ ֶ
אוּבן וַיִּ ְשׁ ַכּב ֶאתִ -בּ ְל ָהה
}פ{
יִ ְשׂ ָר ֵאל;
וַיִּ ְשׁ ַמע
אָביו,
ִ
ילגֶשׁ
ִפּ ֶ
וַיִּ ְהיוּ ְבנֵיַ -י ֲעקֹבְ ,שׁנֵים ָע ָשׂר.
וּזבֻלוּן.
שכר ְ
יהוּדה ,וְ יִ ָשּׂ ָ
אוּבן; וְ ִשׁ ְמעוֹן וְ ֵלוִ י וִ ָ
כג ְבּנֵי ֵלאָהְ ,בּכוֹר ַי ֲעקֹב ְר ֵ
ָמן.
וּבנְ י ִ
יוֹסף ִ
כד ְבּנֵי ָר ֵחלֵ ,
ַפ ָתּ ִלי.
וּבנֵי ִב ְל ָהה ִשׁ ְפ ַחת ָר ֵחלָ ,דּן וְ נ ְ
כה ְ
ֻלּד-לוֹ ְבּ ַפ ַדּן
אָשׁר; ֵא ֶלּה ְבּנֵי ַי ֲעקֹבֲ ,א ֶשׁר י ַ
וּבנֵי ִז ְל ָפּה ִשׁ ְפ ַחת ֵלאָה ,גָּד וְ ֵ
כו ְ
ֲא ָרם.
אָביוַ ,מ ְמ ֵרא ִק ְריַת ָה ְ
כז ַו ָיּבֹא ַי ֲעקֹב ֶאל-יִ ְצ ָחק ִ
אַר ַבּעִ --הוא ֶח ְברוֹן,
אַב ָר ָהם וְ יִ ְצ ָחק.
ֲא ֶשׁר-גָּרָ -שׁם ְ
וּשׁמֹנִ ים ָשׁנָה.
כח וַיִּ ְהיוּ ,יְ ֵמי יִ ְצ ָחקְ --מאַת ָשׁנָהְ ,
וּשׂ ַבע י ִ
ָקן ְ
ֵאָסף ֶאלַ -ע ָמּיו ,ז ֵ
ָמת ַויּ ֶ
כט וַיִּ ְגוַע יִ ְצ ָחק ַויּ ָ
ָמים; וַיִּ ְק ְבּרוּ אֹתוֹ,
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ְבּ ֵר ִ
א וְ ֵא ֶלּה תּ ְֹלדוֹת ֵע ָשׂו ,הוּא ֱאדוֹם.
ָעןֶ :אתָ -ע ָדהַ ,בּתֵ -אילוֹן ַה ִח ִתּי ,וְ ֶאת-
ָשׁיוִ ,מ ְבּנוֹת ְכּנ ַ
ב ֵע ָשׂו ָל ַקח ֶאת-נ ָ
יב ָמה ַבּתֲ -ע ָנהַ ,בּתִ -צ ְבעוֹן ַה ִחוִּ י.
אָה ִל ָ
ֳ
ג וְ ֶאתָ -בּ ְשׂ ַמת ַבּת-יִ ְשׁ ָמ ֵעאלֲ ,אחוֹת נְ ָביוֹת.
עוּאל.
ָל ָדה ֶאתְ -ר ֵ
וּב ְשׂ ַמת ,י ְ
יפז; ָ
ַתּ ֶלד ָע ָדה ְל ֵע ָשׂוֶ ,אתֱ -א ִל ָ
ד וֵ
ָל ָדהֶ ,את-יעיש )יְ עוּשׁ( וְ ֶאת-י ְ
יב ָמה ,י ְ
אָה ִל ָ
ה וְ ֳ
ַע ָלם ,וְ ֶאת-ק ַֹרח; ֵא ֶלּה ְבּנֵי
ָען.
ֻלּדוּ-לוֹ ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ֵע ָשׂוֲ ,א ֶשׁר י ְ
ַפשׁוֹת ֵבּיתוֹ ,וְ ֶאת-
ָשׁיו וְ ֶאתָ -בּנָיו וְ ֶאתְ -בּנ ָֹתיו ,וְ ֶאתָ -כּל-נ ְ
ו וַיִּ ַקּח ֵע ָשׂו ֶאת-נ ָ
ֵל ְך ֶאל-
ָען; ַויּ ֶ
ִמ ְקנֵהוּ וְ ֶאתָ -כּלְ -בּ ֶה ְמתּוֹ וְ ֵאת ָכּלִ -קנְ יָנוֲֹ ,א ֶשׁר ָר ַכשׁ ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
אָחיו.
ֶא ֶרץִ ,מ ְפּנֵי ַי ֲעקֹב ִ
גוּר ֶ
ָכ ָלה ֶא ֶרץ ְמ ֵ
ַח ָדּו; וְ לֹא י ְ
כוּשׁם ָרבִ ,מ ֶשּׁ ֶבת י ְ
ז ִכּיָ -היָה ְר ָ
יהםָ ,ל ֵשׂאת
ֵיהם.
א ָֹתםִ --מ ְפּנֵיִ ,מ ְקנ ֶ
ֵשׁב ֵע ָשׂו ְבּ ַהר ֵשׂ ִעירֵ ,ע ָשׂו הוּא ֱאדוֹם.
ח ַויּ ֶ
ט וְ ֵא ֶלּה תּ ְֹלדוֹת ֵע ָשׂוֲ ,א ִבי ֱאדוֹםְ ,בּ ַהרֵ ,שׂ ִעיר.
יפזֶ ,בּןָ -ע ָדה ֵא ֶשׁת ֵע ָשׂוְ ,ר ֵ
י ֵא ֶלּהְ ,שׁמוֹת ְבּנֵיֵ -ע ָשׂוֱ :א ִל ַ
עוּאלֶ ,בּןָ -בּ ְשׂ ַמת
ֵא ֶשׁת ֵע ָשׂו.
וּקנַז.
ַע ָתּם ְ
אוֹמרְ ,צפוֹ וְ ג ְ
ימן ָ
יפזֵ --תּ ָ
יא וַיִּ ְהיוְּ ,בּנֵי ֱא ִל ָ
יפזֶ ,את-ע ָ
ַתּ ֶלד ֶל ֱא ִל ַ
יפז ֶבּןֵ -ע ָשׂו ,ו ֵ
ילגֶשֶׁ ,ל ֱא ִל ַ
יב וְ ִת ְמנַע ָהיְ ָתה ִפ ֶ
ֲמ ֵלק;
ֵא ֶלּהְ ,בּנֵי ָע ָדה ֵא ֶשׁת ֵע ָשׂו.
ֶרח ַשׁ ָמּה ִ
ַחת ָוז ַ
עוּאל ,נ ַ
יג וְ ֵא ֶלּה ְבּנֵי ְר ֵ
וּמזָּה; ֵא ֶלּה ָהיוְּ ,בּנֵי ָב ְשׂ ַמת ֵא ֶשׁת
ֵע ָשׂו.
אָה ִל ָ
יד וְ ֵא ֶלּה ָהיוְּ ,בּנֵי ֳ
ַתּ ֶלד
יב ָמה ַבתֲ -ענָה ַבּתִ -צ ְבעוֹןֵ --א ֶשׁת ֵע ָשׂו; ו ֵ
ַע ָלם וְ ֶאת-ק ַֹרח.
ְל ֵע ָשׂוֶ ,את-יעיש )יְ עוּשׁ( וְ ֶאת-י ְ
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ימן אַלּוּף
יפזְ ,בּכוֹר ֵע ָשׂו--אַלּוּף ֵתּ ָ
אַלּוּפי ְבנֵיֵ -ע ָשׂוְ :בּנֵי ֱא ִל ַ
ֵ
טו ֵא ֶלּה,
אוֹמר ,אַלּוּף ְצפוֹ אַלּוּף ְקנַז.
ָ
ַע ָתּם ,אַלּוּף ע ָ
טז אַלּוּף-ק ַֹרח אַלּוּף גּ ְ
יפז ְבּ ֶא ֶרץ
אַלּוּפי ֱא ִל ַ
ֵ
ֲמ ֵלק; ֵא ֶלּה
ֱאדוֹםֵ ,א ֶלּה ְבּנֵי ָע ָדה.
ַחת אַלּוּף ז ַ
עוּאל ֶבּןֵ -ע ָשׂו--אַלּוּף נ ַ
יז וְ ֵא ֶלּהְ ,בּנֵי ְר ֵ
ֶרח ,אַלּוּף ַשׁ ָמּה אַלּוּף
עוּאלְ ,בּ ֶא ֶרץ ֱאדוֹםֵ --א ֶלּהְ ,בּנֵי ָב ְשׂ ַמת ֵא ֶשׁת ֵע ָשׂו.
אַלּוּפי ְר ֵ
ֵ
ִמזָּה; ֵא ֶלּה
יב ָמה ֵא ֶשׁת ֵע ָשׂו--אַלּוּף יְ עוּשׁ אַלּוּף י ְ
אָה ִל ָ
יח וְ ֵא ֶלּהְ ,בּנֵי ֳ
ַע ָלם ,אַלּוּף
יב ָמהַ ,בּתֲ -ענָהֵ --א ֶשׁת ֵע ָשׂו.
אָה ִל ָ
אַלּוּפי ֳ
ֵ
ק ַֹרח; ֵא ֶלּה
יהם ,הוּא ֱאדוֹם} .ס{
אַלּוּפ ֶ
ֵ
יט ֵא ֶלּה ְבנֵיֵ -ע ָשׂו וְ ֵא ֶלּה
שׁוֹבל ,וְ ִצ ְבעוֹן ַו ֲענָה.
לוֹטן וְ ָ
אָרץָ :
כ ֵא ֶלּה ְבנֵיֵ -שׂ ִעיר ַהח ִֹרי ,י ְֹשׁ ֵבי ָה ֶ
אַלּוּפי ַהח ִֹרי ְבּנֵי ֵשׂ ִעירְ ,בּ ֶא ֶרץ ֱאדוֹם.
ֵ
ישׁן; ֵא ֶלּה
כא וְ ִדשׁוֹן וְ ֵא ֶצר ,וְ ִד ָ
לוֹטןִ ,תּ ְמנָע.
ַאחוֹת ָ
ימם; ו ֲ
לוֹטן ,ח ִֹרי וְ ֵה ָ
כב וַיִּ ְהיוּ ְבנֵיָ -
יבלְ ,שׁפוֹ ,וְ אוֹנָם.
ַחת וְ ֵע ָ
וּמנ ַ
שׁוֹבלַ ,ע ְלוָן ָ
כג וְ ֵא ֶלּה ְבּנֵי ָ
ֵמם
כד וְ ֵא ֶלּה ְבנֵיִ -צ ְבעוֹן ,וְ אַיָּה ַו ֲענָה; הוּא ֲענָהֲ ,א ֶשׁר ָמ ָצא ֶאתַ -היּ ִ
אָביו.
ַבּ ִמּ ְד ָבּרִ ,בּ ְרעֹתוֹ ֶאתַ -ה ֲחמ ִֹריםְ ,ל ִצ ְבעוֹן ִ
יב ָמהַ ,בּתֲ -ענָה.
אָה ִל ָ
כה וְ ֵא ֶלּה ְבנֵיֲ -ענָהִ ,דּשֹׁן; וְ ֳ
וּכ ָרן.
ישׁןֶ --ח ְמ ָדּן וְ ֶא ְשׁ ָבּן ,וְ יִ ְת ָרן ְ
כו וְ ֵא ֶלּהְ ,בּנֵי ִד ָ
ֲקן.
כז ֵא ֶלּהְ ,בּנֵיֵ -א ֶצרִ --בּ ְל ָהן וְ ַז ֲעוָןַ ,וע ָ
ַא ָרן.
ישׁן ,עוּץ ו ֲ
כח ֵא ֶלּה ְבנֵיִ -ד ָ
שׁוֹבל ,אַלּוּף ִצ ְבעוֹן אַלּוּף ֲענָה.
לוֹטן אַלּוּף ָ
אַלּוּפי ַהח ִֹרי :אַלּוּף ָ
ֵ
כט ֵא ֶלּה,
ֻפ ֶ
אַלּוּפי ַהח ִֹרי ְלאַלּ ֵ
ֵ
ישׁן; ֵא ֶלּה
ל אַלּוּף ִדּשֹׁן אַלּוּף ֵא ֶצר ,אַלּוּף ִדּ ָ
יהם,
ְבּ ֶא ֶרץ ֵשׂ ִעיר} .פ{
לא וְ ֵא ֶלּהַ ,ה ְמּ ָל ִכיםֲ ,א ֶשׁר ָמ ְלכוְּ ,בּ ֶא ֶרץ ֱאדוֹםִ --ל ְפנֵי ְמ ָל ְךֶ -מ ֶל ְךִ ,ל ְבנֵי
יִ ְשׂ ָר ֵאל.
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לב וַיִּ ְמלֹ ְך ֶבּ ֱאדוֹםֶ ,בּ ַלע ֶבּןְ -בּעוֹר; וְ ֵשׁם ִעירוִֹ ,דּנְ ָה ָבה.
ֶרח ִמ ָבּ ְצ ָרה.
יוֹבב ֶבּן-ז ַ
ָמתָ ,בּ ַלע; וַיִּ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּיוָ ,
לג ַויּ ָ
ימנִ י.
יוֹבב; וַיִּ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּיוֻ ,ח ָשׁם ֵמ ֶא ֶרץ ַה ֵתּ ָ
ָמתָ ,
לד ַויּ ָ
לה ַויּ ָ
ָמתֻ ,ח ָשׁם; וַיִּ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּיו ֲה ַדד ֶבּןְ -בּ ַדדַ ,ה ַמּ ֶכּה ֶאתִ -מ ְדיָן ִבּ ְשׂ ֵדה
מוֹאָב ,וְ ֵשׁם ִעירוֹ ,עֲוִ ית.
ָמתֲ ,ה ָדד; וַיִּ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּיוַ ,שׂ ְמ ָלה ִמ ַמּ ְשׂ ֵר ָקה.
לו ַויּ ָ
ָהר.
ָמתַ ,שׂ ְמ ָלה; וַיִּ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּיוָ ,שׁאוּל ֵמ ְרחֹבוֹת ַהנּ ָ
לז ַויּ ָ
ָמתָ ,שׁאוּל; וַיִּ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּיוַ ,בּ ַעל ָחנָן ֶבּןַ -ע ְכבּוֹר.
לח ַויּ ָ
לט ַויּ ָ
ָמתַ ,בּ ַעל ָחנָן ֶבּןַ -ע ְכבּוֹר ,וַיִּ ְמל ְֹך ַתּ ְח ָתּיו ֲה ַדר ,וְ ֵשׁם ִעירוֹ ָפּעוּ; וְ ֵשׁם
ָהב.
יט ְב ֵאל ַבּתַ -מ ְט ֵרדַ ,בּת ֵמי ז ָ
ִא ְשׁתּוֹ ְמ ֵה ַ
ֵ
מ וְ ֵא ֶלּה ְשׁמוֹת
אַלּוּפי ֵע ָשׂוְ ,ל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתםִ ,ל ְמקֹמ ָֹתםִ ,בּ ְשׁמ ָֹתם :אַלּוּף
ִתּ ְמנָע אַלּוּף ַע ְלוָה ,אַלּוּף יְ ֵתת.
יב ָמה אַלּוּף ֵא ָלה ,אַלּוּף ִפּינֹן.
אָה ִל ָ
מא אַלּוּף ֳ
ימן ,אַלּוּף ִמ ְב ָצר.
מב אַלּוּף ְקנַז אַלּוּף ֵתּ ָ
ֵ
ירם; ֵא ֶלּה
יאל ,אַלּוּף ִע ָ
מג אַלּוּף ַמ ְג ִדּ ֵ
אַלּוּפי ֱאדוֹםְ ,למ ְֹשׁב ָֹתם ְבּ ֶא ֶרץ
ָתם--הוּא ֵע ָשׂוֲ ,א ִבי ֱאדוֹם} .פ{
ֲא ֻחזּ ָ
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אשׁית פרק37
ְבּ ֵר ִ
ָען.
אָביוְ --בּ ֶא ֶרץְ ,כּנ ַ
גוּרי ִ
ֵשׁב ַי ֲעקֹבְ ,בּ ֶא ֶרץ ְמ ֵ
א ַויּ ֶ
ב ֵא ֶלּה תּ ְֹלדוֹת ַי ֲעקֹבֵ ,
יוֹסף ֶבּןְ -שׁ ַבעֶ -ע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה ָהיָה ר ֶֹעה ֶאתֶ -א ָחיו
יוֹסף
ָבא ֵ
אָביו; ַויּ ֵ
ַער ֶאתְ -בּנֵי ִב ְל ָהה וְ ֶאתְ -בּנֵי ִז ְל ָפּה ,נְ ֵשׁי ִ
ַבּצֹּאן ,וְ הוּא נ ַ
יהם.
ֶאתִ -דּ ָבּ ָתם ָר ָעהֶ ,אלֲ -א ִב ֶ
אָהב ֶאתֵ -
ג וְ יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,
יוֹסף ִמ ָכּלָ -בּנָיוִ --כּיֶ -בןְ -ז ֻקנִ ים הוּא ,לוֹ; וְ ָע ָשׂה לוֹ,
ְכּתֹנֶת ַפּ ִסּים.
אָהב ֲא ִב ֶ
ד וַיִּ ְראוּ ֶא ָחיוִ ,כּי-אֹתוֹ ַ
יהם ִמ ָכּלֶ -א ָחיו--וַיִּ ְשׂנְ אוּ ,אֹתוֹ; וְ לֹא
ָכלוַּ ,דּ ְבּרוֹ ְל ָשׁלֹם.
יְ
ַיּוֹספוּ עוֹדְ ,שׂנֹא אֹתוֹ.
יוֹסף ֲחלוֹםַ ,ו ַיּגֵּד ְל ֶא ָחיו; ו ִ
ַחלֹם ֵ
ה ַויּ ֲ
יהםִ :שׁ ְמעוּ-נָאַ ,ה ֲחלוֹם ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ָח ָל ְמ ִתּי.
ֹאמרֲ ,א ֵל ֶ
ו ַויּ ֶ
ֻמּ ִתי ,וְ גַם-
תוֹך ַה ָשּׂ ֶדה ,וְ ִהנֵּה ָק ָמה ֲאל ָ
ֻמּיםְ ,בּ ְ
אַלּ ִמים ֲאל ִ
ַחנוּ ְמ ְ
ז וְ ִהנֵּה ֲאנ ְ
ֻמּ ִתי.
ַתּ ְשׁ ַתּ ֲחוֶי ָן ַל ֲאל ָ
יכם ,ו ִ
נִ ָצּ ָבה; וְ ִהנֵּה ְת ֻס ֶבּינָה ֲא ֻלמּ ֵֹת ֶ
ח ַויּ ְ
ַיּוֹספוּ
ֹאמרוּ לוֶֹ ,א ָחיוֲ ,ה ָמל ְֹך ִתּ ְמל ְֹך ָע ֵלינוִּ ,אםָ -משׁוֹל ִתּ ְמשֹׁל ָבּנוּ; ו ִ
עוֹד ְשׂנֹא אֹתוַֹ ,עלֲ -חלֹמ ָֹתיו וְ ַעלְ -דּ ָב ָריו.
אַחר ,וַיְ ַס ֵפּר אֹתוֹ ְל ֶא ָחיו; ַויּ ֶ
ַחלֹם עוֹד ֲחלוֹם ֵ
ט ַויּ ֲ
ֹאמרִ ,הנֵּה ָח ַל ְמ ִתּי
כּוֹכ ִביםִ ,מ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים ִלי.
אַחד ָע ָשׂר ָ
ָר ַח וְ ַ
ֲחלוֹם עוֹד ,וְ ִהנֵּה ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וְ ַהיּ ֵ
אָביוַ ,ויּ ֶ
אָביו ,וְ ֶאלֶ -א ָחיו ,וַיִּ ְג ַער-בּוֹ ִ
י וַיְ ַס ֵפּר ֶאלִ -
ֹאמר לוֹ ָמה ַה ֲחלוֹם ַה ֶזּה
אָר ָצה.
יךְ ,ל ִה ְשׁ ַתּ ֲחוֹת ְל ָךְ ,
אַח ָ
ֲא ֶשׁר ָח ָל ְמ ָתֲּ :הבוֹא נָבוֹאֲ ,אנִ י וְ ִא ְמּ ָך וְ ֶ
אָביוָ ,שׁ ַמר ֶאתַ -ה ָדּ ָבר.
יא וַיְ ַקנְ אוּ-בוֶֹ ,א ָחיו; וְ ִ
יהםִ ,בּ ְשׁ ֶכם.
ֵלכוֶּ ,א ָחיוִ ,ל ְרעוֹת ֶאת-צֹאן ֲא ִב ֶ
יב ַויּ ְ
אַח ָ
יוֹסףֲ ,הלוֹא ֶ
ֹאמר יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאלֵ -
יג ַויּ ֶ
יך ר ִֹעים ִבּ ְשׁ ֶכםְ --ל ָכה ,וְ ֶא ְשׁ ָל ֲח ָך
ֹאמר לוִֹ ,הנֵּנִ י.
יהם; ַויּ ֶ
ֲא ֵל ֶ
יך וְ ֶאתְ -שׁלוֹם ַהצֹּאן ,ו ֲ
אַח ָ
ֹאמר לוֶֹ ,ל ְך-נָא ְר ֵאה ֶאתְ -שׁלוֹם ֶ
יד ַויּ ֶ
ַה ִשׁ ֵבנִ י,
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ָדּ ָבר; וַיִּ ְשׁ ָל ֵחהוּ ֵמ ֵע ֶמק ֶח ְברוֹןַ ,ו ָיּבֹא ְשׁ ֶכ ָמה.
אָלהוּ ָה ִאישׁ ֵלאמֹרַ ,מה-
טו וַיִּ ְמ ָצ ֵאהוּ ִאישׁ ,וְ ִהנֵּה ת ֶֹעה ַבּ ָשּׂ ֶדה; וַיִּ ְשׁ ֵ
ְתּ ַב ֵקּשׁ.
ידה-נָּא ִליֵ ,איפֹה ֵהם ר ִֹעים.
אַחי אָנ ִֹכי ְמ ַב ֵקּשׁ; ַה ִגּ ָ
ֹאמרֶ ,אתַ -
טז ַויּ ֶ
ָסעוּ ִמזֶּהִ --כּי ָשׁ ַמ ְע ִתּי א ְֹמ ִרים ,נ ְ
ֹאמר ָה ִאישׁ ,נ ְ
יז ַויּ ֶ
ֵל ְך
ֵל ָכה דּ ָֹתיְ נָה; ַויּ ֶ
אַחר ֶא ָחיו ,וַיִּ ְמ ָצ ֵאם ְבּד ָֹתן.
יוֹסף ַ
ֵ
ַכּלוּ אֹתוֹ ַל ֲה ִמיתוֹ.
יהם ,וַיִּ ְתנ ְ
וּב ֶט ֶרם יִ ְק ַרב ֲא ֵל ֶ
יח וַיִּ ְראוּ אֹתוֵֹ ,מ ָרחֹק; ְ
אָחיוִ :הנֵּהַ ,בּ ַעל ַה ֲחלֹמוֹת ַה ָלּזֶהָ --בּא.
ֹאמרוִּ ,אישׁ ֶאלִ -
יט ַויּ ְ
אַחד ַהבֹּרוֹת ,וְ ַ
ַשׁ ִל ֵכהוּ ְבּ ַ
ַה ְרגֵהוּ ,וְ נ ְ
כ וְ ַע ָתּה ְלכוּ וְ נ ַ
אָמ ְרנוַּ ,חיָּה ָר ָעה
ֲא ָכ ָל ְתהוּ; וְ נִ ְר ֶאהַ ,מה-יִּ ְהיוּ ֲחלֹמ ָֹתיו.
ָפשׁ.
ַכּנּוּ נ ֶ
ֹאמר ,לֹא נ ֶ
ָדם; ַויּ ֶ
ַצּ ֵלהוּ ִמיּ ָ
אוּבןַ ,ויּ ִ
כא וַיִּ ְשׁ ַמע ְר ֵ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ְר ֵ
כב ַויּ ֶ
אוּבן ,אַלִ -תּ ְשׁ ְפּכוָּ -דםַ --ה ְשׁ ִליכוּ אֹתוֹ ֶאלַ -הבּוֹר ַהזֶּה
ָדםַ ,ל ֲה ִשׁיבוֹ,
ֲא ֶשׁר ַבּ ִמּ ְד ָבּר ,וְ יָד אַלִ -תּ ְשׁ ְלחוּ-בוְֹ :ל ַמ ַעןַ ,ה ִצּיל אֹתוֹ ִמיּ ָ
אָביו.
ֶאלִ -
ֻתּנְ תּוֶֹ ,את-
יוֹסף ֶאת-כּ ָ
ַפ ִשׁיטוּ ֶאתֵ -
יוֹסף ֶאלֶ -א ָחיו; ַויּ ְ
כג וַיְ ִהיַ ,כּ ֲא ֶשׁרָ -בּא ֵ
ְכּתֹנֶת ַה ַפּ ִסּים ֲא ֶשׁר ָע ָליו.
ַשׁ ִלכוּ אֹתוַֹ ,הבּ ָֹרה; וְ ַהבּוֹר ֵרקֵ ,אין בּוֹ ָמיִ ם.
כד וַיִּ ָקּ ֻחהוַּ --ויּ ְ
אלים
ֵיהם וַיִּ ְראוּ ,וְ ִהנֵּה א ְֹר ַחת יִ ְשׁ ְמ ֵע ִ
ֵשׁבוֶּ ,ל ֱא ָכלֶ -ל ֶחם ,וַיִּ ְשׂאוּ ֵעינ ֶ
כה ַויּ ְ
הוֹריד
הוֹל ִכיםְ ,ל ִ
וּצ ִרי ָולֹטְ --
יהם נ ְֹשׂ ִאים ,נְ כֹאת ְ
וּג ַמ ֵלּ ֶ
ָבּאָה ִמ ִגּ ְל ָעד; ְ
ִמ ְצ ָריְ ָמה.
ַהרֹג ֶאתִ -
הוּדהֶ ,אלֶ -א ָחיוַ :מהֶ -בּ ַצעִ ,כּי נ ֲ
ֹאמר יְ ָ
כו ַויּ ֶ
אָחינוּ ,וְ ִכ ִסּינוּ,
ֶאתָ -דּמוֹ.
ָדנוּ אַלְ -תּ ִהי-בוִֹ ,כּיִ -
אלים ,וְ י ֵ
כז ְלכוּ וְ נִ ְמ ְכּ ֶרנּוּ ַליִּ ְשׁ ְמ ֵע ִ
אָחינוּ ְב ָשׂ ֵרנוּ ,הוּא;
וַיִּ ְשׁ ְמעוֶּ ,א ָחיו.
ֹח ִרים ,וַיִּ ְמ ְשׁכוּ ַו ַיּעֲלוּ ֶאתֵ -
ָשׁים ִמ ְדיָנִ ים ס ֲ
ַע ְברוּ ֲאנ ִ
כח ַויּ ַ
יוֹסף ִמןַ -הבּוֹר,
יוֹסף,
ָביאוּ ֶאתֵ -
אליםְ ,בּ ֶע ְשׂ ִרים ָכּ ֶסף; ַויּ ִ
יוֹסף ַליִּ ְשׁ ְמ ֵע ִ
וַיִּ ְמ ְכּרוּ ֶאתֵ -
97

ִמ ְצ ָריְ ָמה.
ָדיו.
יוֹסף ַבּבּוֹר; וַיִּ ְק ַרעֶ ,אתְ -בּג ָ
אוּבן ֶאלַ -הבּוֹר ,וְ ִהנֵּה ֵאיןֵ -
ָשׁב ְר ֵ
כט ַויּ ָ
ַאנִ י אָנָה ֲאנִ יָ -בא.
ֶלד ֵאי ֶננּוּ ,ו ֲ
ֹאמרַ :היּ ֶ
ָשׁב ֶאלֶ -א ָחיוַ ,ויּ ַ
ל ַויּ ָ
לא וַיִּ ְקחוֶּ ,אתְ -כּתֹנֶת ֵ
יוֹסף; וַיִּ ְשׁ ֲחטוּ ְשׂ ִעיר ִע ִזּים ,וַיִּ ְט ְבּלוּ ֶאתַ -ה ֻכּתֹּנֶת
ַבּ ָדּם.
יהםַ ,ויּ ְ
ָביאוּ ֶאלֲ -א ִב ֶ
לב וַיְ ַשׁ ְלּחוּ ֶאתְ -כּתֹנֶת ַה ַפּ ִסּיםַ ,ויּ ִ
ֹאמרוּ ,זֹאת
ָמ ָצאנוַּ :ה ֶכּר-נָאַ ,ה ְכּתֹנֶת ִבּנְ ָך ִהואִ --אם-לֹא.
יוֹסף.
ֹאמר ְכּתֹנֶת ְבּנִ יַ ,חיָּה ָר ָעה ֲא ָכ ָל ְתהוּ; ָטרֹף ט ַֹרףֵ ,
ירהּ ַויּ ֶ
ַכּ ָ
לג ַויּ ִ
ָשׂם ַשׂק ְבּ ָמ ְתנָיו; וַיִּ ְת ֵ
לד וַיִּ ְק ַרע ַי ֲעקֹב ִשׂ ְמל ָֹתיוַ ,ויּ ֶ
ָמים
אַבּל ַעלְ -בּנוֹ ,י ִ
ַר ִבּים.
ַחםַ ,ויּ ֶ
ַחמוֹ ,וַיְ ָמ ֵאן ְל ִה ְתנ ֵ
ָקמוּ ָכלָ -בּנָיו וְ ָכלְ -בּנ ָֹתיו ְלנ ֲ
לה ַויּ ֻ
ֹאמרִ ,כּיֵ -א ֵרד
אָביו.
ֵב ְךּ אֹתוִֹ ,
אָבל ְשׁא ָֹלה; ַויּ ְ
ֶאלְ -בּנִ י ֵ
פוֹט ַ
לו וְ ַה ְמּ ָדנִ יםָ --מ ְכרוּ אֹתוֶֹ ,אלִ -מ ְצ ָריִ םְ :ל ִ
יפר ְס ִריס ַפּ ְרעֹהַ ,שׂר
ַה ַטּ ָבּ ִחים} .פ{
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אשׁית פרק38
ְבּ ֵר ִ
וּשׁמוֹ
ֻלּ ִמיְ ,
הוּדה ֵמ ֵאת ֶא ָחיו; ַויֵּט ַעדִ -אישׁ ֲעד ָ
ֵרד יְ ָ
א וַיְ ִהי ָבּ ֵעת ַה ִהואַ ,ויּ ֶ
ירה.
ִח ָ
יה.
שׁוּע; וַיִּ ָקּ ֶח ָהַ ,ו ָיּבֹא ֵא ֶל ָ
וּשׁמוֹ ַ
הוּדה ַבּתִ -אישׁ ְכּ ַנעֲנִ יְ ,
ַראָ -שׁם יְ ָ
ב ַויּ ְ
ַתּ ֶלד ֵבּן; וַיִּ ְק ָרא ֶאתְ -שׁמוֵֹ ,ער.
ַתּ ַהר ,ו ֵ
ג וַ
ַתּ ְק ָרא ֶאתְ -שׁמוֹ ,אוֹנָן.
ַתּ ֶלד ֵבּן; ו ִ
ַתּ ַהר עוֹד ,ו ֵ
ד וַ
ַתּ ֶלד ֵבּן ,ו ִ
ה ַותּ ֶֹסף עוֹד ו ֵ
ַתּ ְק ָרא ֶאתְ -שׁמוֹ ֵשׁ ָלה; וְ ָהיָה ִב ְכ ִזיבְ ,בּ ִל ְד ָתּהּ
אֹתוֹ.
וּשׁ ָמהָּ ,תּ ָמר.
הוּדה ִא ָשּׁהְ ,ל ֵער ְבּכוֹרוֹ; ְ
ו וַיִּ ַקּח יְ ָ
הוּדהַ --רעְ ,בּ ֵעינֵי יְ הוָה; וַיְ ִמ ֵתהוּ ,יְ הוָה.
ז וַיְ ִהיֵ ,ער ְבּכוֹר יְ ָ
ַבּם א ָֹתהּ; וְ ָה ֵקם ז ַ
יך וְ י ֵ
אָח ָ
הוּדה ְלאוֹנָן ,בֹּא ֶאלֵ -א ֶשׁת ִ
ֹאמר יְ ָ
ח ַויּ ֶ
ֶרע,
יך.
אָח ָ
ְל ִ
אָחיו ,וְ ִשׁ ֵחת
ָרע; וְ ָהיָה ִאםָ -בּא ֶאלֵ -א ֶשׁת ִ
ֵדע אוֹנָןִ ,כּי לֹּא לוֹ יִ ְהיֶה ַהזּ ַ
ט ַויּ ַ
אָחיו.
ֶרעְ ,ל ִ
אַר ָצהְ ,ל ִב ְל ִתּי נְ ָתן-ז ַ
ְ
ָמת ,גַּם-אֹתוֹ.
ֵרע ְבּ ֵעינֵי יְ הוָהֲ ,א ֶשׁר ָע ָשׂה; ַויּ ֶ
י ַויּ ַ
אָב ְ
אַל ָמנָה ֵביתִ -
הוּדה ְל ָת ָמר ַכּ ָלּתוֹ ְשׁ ִבי ְ
ֹאמר יְ ָ
יא ַויּ ֶ
יךַ ,עד-יִ ְג ַדּל ֵשׁ ָלה
יה.
אָב ָ
ַתּ ֶשׁב ֵבּית ִ
ַתּ ֶל ְך ָתּ ָמר ,ו ֵ
אָמרֶ ,פּן-יָמוּת גַּם-הוּא ְכּ ֶא ָחיו; ו ֵ
ְבנִ יִ --כּי ַ
ַעל ַעל-
הוּדהַ ,ויּ ַ
ָחם יְ ָ
הוּדה; וַיִּ נּ ֶ
שׁוּע ֵא ֶשׁת-יְ ָ
ַתּ ָמתַ ,בּתַ -
ָמים ,ו ָ
יב וַיִּ ְרבּוַּ ,היּ ִ
ָתה.
ֻלּ ִמיִ --תּ ְמנ ָ
ירה ֵר ֵעהוּ ָה ֲעד ָ
גּ ְֹזזֵי צֹאנוֹ הוּא וְ ִח ָ
ָתהָ ,לגֹז צֹאנוֹ.
יך ע ֶֹלה ִת ְמנ ָ
יג ַויֻּגַּד ְל ָת ָמרֵ ,לאמֹרִ :הנֵּה ָח ִמ ְ
ַתּ ַכס ַבּ ָצּ ִעיף ו ִ
יה ,ו ְ
נוּתהּ ֵמ ָע ֶל ָ
אַל ְמ ָ
ַתּ ַסר ִבּ ְג ֵדי ְ
יד ו ָ
ַתּ ֶשׁב ְבּ ֶפ ַתח
ַתּ ְת ַע ָלּף ,ו ֵ
ָדל ֵשׁ ָלה ,וְ ִהוא ,לֹא-נִ ְתּנָה
ָתהִ :כּי ָר ֲא ָתהִ ,כּי-ג ַ
ֵעינַיִ םֲ ,א ֶשׁר ַעלֶ -דּ ֶר ְך ִתּ ְמנ ָ
לוֹ ְל ִא ָשּׁה.
ֶיה.
ַח ְשׁ ֶב ָה ְלזוֹנָהִ :כּי ִכ ְסּ ָתהָ ,פּנ ָ
הוּדהַ ,ויּ ְ
טו וַיִּ ְר ֶא ָה יְ ָ
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ָדעִ ,כּי
ֹאמר ָה ָבה-נָּא אָבוֹא ֵא ַליִ ְךִ ,כּי לֹא י ַ
יה ֶאלַ -ה ֶדּ ֶר ְךַ ,ויּ ֶ
טז ַויֵּט ֵא ֶל ָ
ֹאמרַ ,מהִ -תּ ֶתּןִ -ליִ ,כּי ָתבוֹאֵ ,א ָלי.
ַכ ָלּתוֹ ִהוא; ַותּ ֶ
אמר ,אָנ ִֹכי ֲא ַשׁ ַלּח ְגּ ִדיִ -ע ִזּים ִמןַ -הצֹּאן; ַותּ ֶ
יז ַויֹּ ֶ
ֹאמרִ ,אםִ -תּ ֵתּן ֵע ָרבוֹן
ַעד ָשׁ ְל ֶח ָך.
וּפ ִת ֶ
ֹאמר ח ָֹת ְמ ָך ְ
ֹאמרָ ,מה ָה ֵע ָרבוֹן ֲא ֶשׁר ֶא ֶתּןָ -ל ְךַ ,ותּ ֶ
יח ַויּ ֶ
וּמ ְטּ ָך
יל ָךַ ,
ַתּ ַהר לוֹ.
יה ,ו ַ
ָד ָך; וַיִּ ֶתּןָ -להּ ַו ָיּבֹא ֵא ֶל ָ
ֲא ֶשׁר ְבּי ֶ
נוּתהּ.
אַל ְמ ָ
ַתּ ְל ַבּשִׁ ,בּגְ ֵדי ְ
יה; ו ִ
יפהּ ֵמ ָע ֶל ָ
ַתּ ַסר ְצ ִע ָ
ַתּ ֶל ְך ,ו ָ
ַתּ ָקם ו ֵ
יט ו ָ
הוּדה ֶאתְ -גּ ִדי ָה ִע ִזּיםְ ,בּיַד ֵר ֵעהוּ ָה ֲעד ָ
כ וַיִּ ְשׁ ַלח יְ ָ
ֻלּ ִמיָ ,ל ַק ַחת ָה ֵע ָרבוֹןִ ,מיַּד
ָה ִא ָשּׁה; וְ לֹאְ ,מ ָצאָהּ.
כא וַיִּ ְשׁאַל ֶאת-אַנְ ֵשׁי ְמק ָֹמהֵּ ,לאמֹר ,אַיֵּה ַה ְקּ ֵד ָשׁה ִהוא ָב ֵעינַיִ םַ ,על-
ֹאמרוּ ,לֹאָ -היְ ָתה ָבזֶה ְק ֵד ָשׁה.
ַה ָדּ ֶר ְך; ַויּ ְ
יה; וְ גַם אַנְ ֵשׁי ַה ָמּקוֹם ְ
את ָ
ֹאמר ,לֹא ְמ ָצ ִ
הוּדהַ ,ויּ ֶ
ָשׁבֶ ,אל-יְ ָ
כב ַויּ ָ
אָמרוּ,
לֹאָ -היְ ָתה ָבזֶה ְק ֵד ָשׁה.
ֹאמר יְ ָ
כג ַויּ ֶ
הוּדה ִתּ ַקּחָ -להֶּ ,פּן נִ ְהיֶה ָלבוּז; ִהנֵּה ָשׁ ַל ְח ִתּי ַה ְגּ ִדי ַהזֶּה,
אתהּ.
אַתּה לֹא ְמ ָצ ָ
וְ ָ
כד וַיְ ִהי ְכּ ִמ ְשׁלֹשׁ ֳח ָד ִשׁיםַ ,ויֻּגַּד ִל ָ
יהוּדה ֵלאמֹר זָנְ ָתה ָתּ ָמר ַכּ ָלּ ֶת ָך ,וְ גַם
יאוּה וְ ִת ָשּׂ ֵרף.
הוֹצ ָ
הוּדהִ ,
ֹאמר יְ ָ
ִהנֵּה ָה ָרהִ ,ל ְזנוּנִ ים; ַויּ ֶ
מוּצאת ,וְ ִהיא ָשׁ ְל ָחה ֶאלָ -ח ִמ ָ
כה ִהוא ֵ
יה ֵלאמֹרְ ,ל ִאישׁ ֲא ֶשׁרֵ -א ֶלּה לּוֹ,
ילים וְ ַה ַמּ ֶטּהָ ,ה ֵא ֶלּה.
ֹאמרַ ,ה ֶכּר-נָאְ --ל ִמי ַהח ֶֹת ֶמת וְ ַה ְפּ ִת ִ
אָנ ִֹכי ָה ָרה; ַותּ ֶ
ֹאמר ָצ ְד ָקה ִמ ֶמּנִּ יִ ,כּיַ -עלֵ -כּן לֹא-נְ ַת ִתּ ָ
הוּדהַ ,ויּ ֶ
ַכּר יְ ָ
כו ַויּ ֵ
יהְ ,ל ֵשׁ ָלה ְבנִ י;
ָסף עוֹדְ ,ל ַד ְע ָתּהּ.
וְ לֹא-י ַ
אוֹמיםְ ,בּ ִב ְטנָהּ.
כז וַיְ ִהיְ ,בּ ֵעת ִל ְד ָתּהּ; וְ ִהנֵּה ְת ִ
ַלּ ֶדת ,ו ִ
ַתּ ַקּח ַה ְמי ֶ
כח וַיְ ִהי ְב ִל ְד ָתּהּ ,וַיִּ ֶתּן-יָד; ו ִ
ַתּ ְקשֹׁר ַעל-יָדוֹ ָשׁנִ י ֵלאמֹר,
ָצא ִראשֹׁנָה.
זֶה ,י ָ
ֹאמרַ ,מהָ -פּ ַר ְצ ָתּ ָע ֶל ָ
אָחיוַ ,ותּ ֶ
ָצא ִ
כט וַיְ ִהי ְכּ ֵמ ִשׁיב יָדוֹ ,וְ ִהנֵּה י ָ
יך ָפּ ֶרץ;
וַיִּ ְק ָרא ְשׁמוָֹ ,פּ ֶרץ.
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ָרח} .ס{
אָחיוֲ ,א ֶשׁר ַעל-יָדוֹ ַה ָשּׁנִ י; וַיִּ ְק ָרא ְשׁמוֹ ,ז ַ
ָצא ִ
אַחר י ָ
ל וְ ַ
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אשׁית פרק39
ְבּ ֵר ִ
יפר ְס ִריס ַפּ ְרעֹה ַשׂר ַה ַטּ ָבּ ִחים,
פּוֹט ַ
הוּרד ִמ ְצ ָריְ ָמה; וַיִּ ְקנֵהוּ ִ
יוֹסףַ ,
א וְ ֵ
הוֹרדֻהוּ ָשׁ ָמּה.
אליםֲ ,א ֶשׁר ִ
ִאישׁ ִמ ְצ ִריִ ,מיַּד ַהיִּ ְשׁ ְמ ֵע ִ
יח; וַיְ ִהיְ ,בּ ֵבית ֲאדֹנָיו ַה ִמּ ְצ ִרי.
יוֹסף ,וַיְ ִהי ִאישׁ ַמ ְצ ִל ַ
ב וַיְ ִהי יְ הוָה ֶאתֵ -
יח ְבּיָדוֹ.
ַרא ֲאדֹנָיוִ ,כּי יְ הוָה ִאתּוֹ; וְ כֹל ֲא ֶשׁר-הוּא ע ֶֹשׂה ,יְ הוָה ַמ ְצ ִל ַ
ג ַויּ ְ
יוֹסף ֵחן ְבּ ֵעינָיו ,וַיְ ָשׁ ֶרת אֹתוֹ; ַויּ ְ
ד וַיִּ ְמ ָצא ֵ
ַפ ִק ֵדהוַּ ,עלֵ -בּיתוֹ ,וְ ָכל-יֶשׁ-לוֹ,
ָתן ְבּיָדוֹ.
נַ
ה וַיְ ִהי ֵמאָז ִה ְפ ִקיד אֹתוֹ ְבּ ֵביתוֹ ,וְ ַעל ָכּלֲ -א ֶשׁר יֶשׁ-לוֹ ,וַיְ ָב ֶר ְך יְ הוָה ֶאת-
יוֹסף; וַיְ ִהי ִבּ ְר ַכּת יְ הוָהְ ,בּ ָכלֲ -א ֶשׁר יֶשׁ-לוַֹ --בּ ַבּיִ ת,
ֵבּית ַה ִמּ ְצ ִריִ ,בּגְ ַלל ֵ
וּב ָשּׂ ֶדה.
ַ
ָדע ִאתּוֹ ְמ ָ
יוֹסף ,וְ לֹא-י ַ
ו ַו ַיּ ֲעזֹב ָכּלֲ -א ֶשׁר-לוְֹ ,בּיַדֵ -
אוּמהִ ,כּי ִאםַ -ה ֶלּ ֶחם
יפה ַמ ְר ֶאה.
יוֹסף ,יְ ֵפה-תֹאַר וִ ֵ
אוֹכל; וַיְ ִהי ֵ
ֲא ֶשׁר-הוּא ֵ
ֶיהֶ ,אלֵ -
ַתּ ָשּׂא ֵא ֶשׁתֲ -אדֹנָיו ֶאתֵ -עינ ָ
אַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ,ו ִ
ז וַיְ ִהיַ ,
יוֹסף;
ֹאמרִ ,שׁ ְכ ָבה ִע ִמּי.
ַותּ ֶ
ֹאמר ֶאלֵ -א ֶשׁת ֲאדֹנָיוֵ ,הן ֲאדֹנִ י לֹא-י ַ
ח וַיְ ָמ ֵאןַ --ויּ ֶ
ָדע ִא ִתּי ַמהַ -בּ ָבּיִ ת;
ָדי.
ָתן ְבּי ִ
וְ כֹל ֲא ֶשׁר-יֶשׁ-לוֹ ,נ ַ
ט ֵאינֶנּוּ גָדוֹל ַבּ ַבּיִ ת ַהזֶּהִ ,מ ֶמּנִּ י ,וְ לֹאָ -ח ַשׂ ְך ִמ ֶמּנִּ י ְמ ָ
אוֹת ְך
אוּמהִ ,כּי ִאםָ -
אתי,
ֱשׂה ָה ָר ָעה ַה ְגּד ָֹלהַ ,הזֹּאת ,וְ ָח ָט ִ
יך ֶאע ֶ
אַתִּ -א ְשׁתּוֹ; וְ ֵא ְ
ְ
ַבּ ֲא ֶשׁר
ֵלאל ִֹהים.
יוֹסף יוֹם יוֹם; וְ לֹאָ -שׁ ַמע ֵא ֶל ָ
י וַיְ ִהיְ ,כּ ַד ְבּ ָרהּ ֶאלֵ -
יה ִל ְשׁ ַכּב ֶא ְצ ָלהִּ ,ל ְהיוֹת
ִע ָמּהּ.
יא וַיְ ִהי ְכּ ַהיּוֹם ַהזֶּהַ ,ו ָיּבֹא ַה ַבּיְ ָתה ַלעֲשׂוֹת ְמ ַל ְ
אכתּוֹ; וְ ֵאין ִאישׁ ֵמאַנְ ֵשׁי
ַה ַבּיִ תָ ,שׁםַ --בּ ָבּיִ ת.
ַתּ ְת ְפּ ֵשׂהוּ ְבּ ִב ְגדוֹ ֵלאמֹרִ ,שׁ ְכ ָבה ִע ִמּי; ַו ַיּ ֲעזֹב ִבּ ְגדוֹ ְבּי ָ
יב ו ִ
ֵצא
ָדהַּ ,ו ָיּנָס ַויּ ֵ
חוּצה.
ַה ָ
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חוּצה.
ָדהּ; ַו ָיּנָסַ ,ה ָ
אוֹתהִּ ,כּיָ -עזַב ִבּ ְגדוְֹ ,בּי ָ
יג וַיְ ִהיִ ,כּ ְר ָ
יתהַּ ,ותּ ֶ
ַתּ ְק ָרא ְלאַנְ ֵשׁי ֵב ָ
יד ו ִ
ֹאמר ָל ֶהם ֵלאמֹרְ ,ראוּ ֵה ִביא ָלנוּ ִאישׁ ִע ְב ִרי,
ָא ְק ָרא ְבּקוֹל גָּדוֹל.
ְל ַצ ֶחק ָבּנוָּ :בּא ֵא ַלי ִל ְשׁ ַכּב ִע ִמּי ,ו ֶ
ֵצא
ָא ְק ָרא; ַו ַיּ ֲעזֹב ִבּ ְגדוֹ ֶא ְצ ִליַ ,ו ָיּנָס ַויּ ֵ
קוֹלי ו ֶ
טו וַיְ ִהי ְכ ָשׁ ְמעוִֹ ,כּיֲ -ה ִרימ ִֹתי ִ
חוּצה.
ַה ָ
ַתּנַּח ִבּ ְגדוֶֹ ,א ְצ ָלהַּ ,עד-בּוֹא ֲאדֹנָיוֶ ,אלֵ -בּיתוֹ.
טז ו ַ
ַתּ ַד ֵבּר ֵא ָליוַ ,כּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֵלאמֹרָ :בּאֵ -א ַלי ָה ֶע ֶבד ָה ִע ְב ִריֲ ,א ֶשׁר-
יז ו ְ
את ָלּנוְּ --ל ַצ ֶחק ִבּי.
ֵה ֵב ָ
חוּצה.
ָא ְק ָרא; ַו ַיּ ֲעזֹב ִבּ ְגדוֹ ֶא ְצ ִליַ ,ו ָיּנָס ַה ָ
קוֹלי ו ֶ
ימי ִ
יח וַיְ ִהיַ ,כּ ֲה ִר ִ
יט וַיְ ִהי ִכ ְשׁמ ַֹע ֲאדֹנָיו ֶאתִ -דּ ְב ֵרי ִא ְשׁתּוֲֹ ,א ֶשׁר ִדּ ְבּ ָרה ֵא ָליו ֵלאמֹר,
ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּהָ ,ע ָשׂה ִלי ַע ְב ֶדּ ָך; וַיִּ ַחר ,אַפּוֹ.
כ וַיִּ ַקּח ֲאדֹנֵי ֵ
יוֹסף אֹתוֹ ,וַיִּ ְתּנֵהוּ ֶאלֵ -בּית ַהסּ ַֹהרְ --מקוֹםֲ ,א ֶשׁר-אסורי
סוּרים; וַיְ ִהיָ -שׁםְ ,בּ ֵבית ַהסּ ַֹהר.
ירי( ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ִ
) ֲא ִס ֵ
יוֹסףַ ,ויֵּט ֵא ָליו ָח ֶסד; וַיִּ ֵתּן ִחנּוְֹ ,בּ ֵעינֵי ַשׂר ֵבּית-
כא וַיְ ִהי יְ הוָה ֶאתֵ -
ַהסּ ַֹהר.
יוֹסףֵ ,את ָכּלָ -ה ֲא ִס ִ
כב וַיִּ ֵתּן ַשׂר ֵבּיתַ -הסּ ַֹהרְ ,בּיַדֵ -
ירםֲ ,א ֶשׁר ְבּ ֵבית
ַהסּ ַֹהר; וְ ֵאת ָכּלֲ -א ֶשׁר ע ִֹשׂים ָשׁם ,הוּא ָהיָה ע ֶֹשׂה.
כג ֵאין ַשׂר ֵבּיתַ -הסּ ַֹהר ,ר ֶֹאה ֶאתָ -כּלְ -מ ָ
אוּמה ְבּיָדוַֹ ,בּ ֲא ֶשׁר יְ הוָהִ ,אתּוֹ;
יח} .פ{
ַא ֶשׁר-הוּא ע ֶֹשׂה ,יְ הוָה ַמ ְצ ִל ַ
וֲ
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אשׁית פרק40
ְבּ ֵר ִ
אַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּהָ ,ח ְטאוּ ַמ ְשׁ ֵקה ֶמ ֶל ְךִ -מ ְצ ַריִ ם ,וְ ָהא ֶֹפה--
א וַיְ ִהיַ ,
ֵיהםְ ,ל ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ָריִ ם.
ַל ֲאדֹנ ֶ
אוֹפים.
יסיוַ --על ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקים ,וְ ַעל ַשׂר ָה ִ
ב וַיִּ ְקצֹף ַפּ ְרעֹהַ ,על ְשׁנֵי ָס ִר ָ
ג וַיִּ ֵתּן א ָֹתם ְבּ ִמ ְשׁ ַמרֵ ,בּית ַשׂר ַה ַטּ ָבּ ִחיםֶ --אלֵ -בּית ַהסּ ַֹהרְ :מקוֹםֲ ,א ֶשׁר
יוֹסף אָסוּר ָשׁם.
ֵ
יוֹסףִ ,א ָתּם--וַיְ ָשׁ ֶרת א ָֹתם; וַיִּ ְהיוּ י ִ
ד וַיִּ ְפקֹד ַשׂר ַה ַטּ ָבּ ִחים ֶאתֵ -
ָמים,
ְבּ ִמ ְשׁ ָמר.
ַח ְלמוּ ֲחלוֹם ְשׁנ ֶ
ה ַויּ ַ
ֵיהם ִאישׁ ֲחלֹמוְֹ ,בּ ַליְ ָלה ֶא ָחדִ --אישְׁ ,כּ ִפ ְתרוֹן
סוּריםְ ,בּ ֵבית
ֲחלֹמוַֹ :ה ַמּ ְשׁ ֶקה וְ ָהא ֶֹפהֲ ,א ֶשׁר ְל ֶמ ֶל ְך ִמ ְצ ַריִ םֲ ,א ֶשׁר ֲא ִ
ַהסּ ַֹהר.
ֲפים.
ַרא א ָֹתם ,וְ ִהנָּם זֹע ִ
יוֹסףַ ,בּבּ ֶֹקר; ַויּ ְ
יהם ֵ
ו ַו ָיּבֹא ֲא ֵל ֶ
יסי ַפ ְרעֹהֲ ,א ֶשׁר ִאתּוֹ ְב ִמ ְשׁ ַמר ֵבּית ֲאדֹנָיו--
ז וַיִּ ְשׁאַל ֶאתְ -ס ִר ֵ
ֵיכם ָר ִעיםַ ,היּוֹם.
דּוּע ְפּנ ֶ
ֵלאמֹרַ :מ ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ֵ
ֹאמרוּ ֵא ָליוֲ --חלוֹם ָח ַל ְמנוּ ,וּפ ֵֹתר ֵאין אֹתוֹ; ַויּ ֶ
ח ַויּ ְ
יוֹסף,
ֲהלוֹא ֵלאל ִֹהים ִפּ ְתרֹנִ יםַ --ס ְפּרוּ-נָאִ ,לי.
לוֹמי ,וְ ִהנֵּה-
ֹאמר לוַֹ --בּ ֲח ִ
יוֹסף; ַויּ ֶ
ט וַיְ ַס ֵפּר ַשׂרַ -ה ַמּ ְשׁ ִקים ֶאתֲ -חלֹמוְֹ ,ל ֵ
ֶפן ְל ָפנָי.
גֶ
יה
אַשׁ ְכּל ֶֹת ָ
יגם; וְ ִהוא ְכפ ַֹר ַחת ָע ְל ָתה נִ ָצּהִּ ,ה ְב ִשׁילוּ ְ
ֶפןְ ,שׁל ָֹשׁה ָשׂ ִר ִ
וּבגּ ֶ
י ַ
ָבים.
ֲענ ִ
ָבים ,ו ֶ
ָא ַקּח ֶאתָ -ה ֲענ ִ
ָדי; ו ֶ
יא וְ כוֹס ַפּ ְרעֹהְ ,בּי ִ
ָא ְשׂ ַחט א ָֹתם ֶאל-כּוֹס ַפּ ְרעֹה,
ָא ֵתּן ֶאתַ -הכּוֹסַ ,עלַ -כּף ַפּ ְרעֹה.
וֶ
ָמיםֵ ,הם.
יוֹסף ,זֶה ִפּ ְתרֹנוְֹ :שׁל ֶֹשׁתַ ,ה ָשּׂ ִר ִגיםְ --שׁל ֶֹשׁת י ִ
ֹאמר לוֹ ֵ
יב ַויּ ֶ
יב ָךַ ,עלַ -כּנּ ָ
ַה ִשׁ ְ
ֹאשׁ ָך ,ו ֲ
ָמים ,יִ ָשּׂא ַפ ְרעֹה ֶאת-ר ֶ
יג ְבּעוֹד ְשׁל ֶֹשׁת י ִ
ָת ָתּ
ֶך; וְ נ ַ
ית ַמ ְשׁ ֵקהוּ.
כוֹסַ -פּ ְרעֹהְ ,בּיָדוַֹ ,כּ ִמּ ְשׁ ָפּט ָה ִראשׁוֹןֲ ,א ֶשׁר ָהיִ ָ
104

ית-נָּא ִע ָמּ ִדיָ ,ח ֶסד;
יטב ָל ְך ,וְ ָע ִשׂ ָ
יד ִכּי ִאםְ -ז ַכ ְר ַתּנִ י ִא ְתּ ָךַ ,כּ ֲא ֶשׁר יִ ַ
אתנִ יִ ,מןַ -ה ַבּיִ ת ַהזֶּה.
הוֹצ ַ
וְ ִה ְז ַכּ ְר ַתּנִ יֶ ,אלַ -פּ ְרעֹה ,וְ ֵ
יתי ְמ ָ
ַב ִתּיֵ ,מ ֶא ֶרץ ָה ִע ְב ִרים; וְ גַם-פֹּה לֹאָ -ע ִשׂ ִ
טו ִכּיֻ-גנֹּב ֻגּנּ ְ
אוּמהִ ,כּיָ -שׂמוּ
א ִֹתי ַבּבּוֹר.
יוֹסף ,אַףֲ -אנִ י ַבּ ֲח ִ
ֹאמרֶ ,אלֵ -
ַרא ַשׂרָ -הא ִֹפיםִ ,כּי טוֹב ָפּ ָתר; ַויּ ֶ
טז ַויּ ְ
לוֹמי,
ֹאשׁי.
וְ ִהנֵּה ְשׁל ָֹשׁה ַס ֵלּי ח ִֹרי ַעל-ר ִ
וּב ַסּל ָה ֶע ְליוֹןִ ,מכֹּל ַמ ֲא ַכל ַפּ ְרעֹהַ --מע ֵ
יז ַ
ֲשׂה א ֶֹפה; וְ ָהעוֹף ,א ֵֹכל א ָֹתם
ֹאשׁי.
ִמןַ -ה ַסּלֵ --מ ַעל ר ִ
ָמיםֵ ,הם.
ֹאמר ,זֶה ִפּ ְתרֹנוְֹ :שׁל ֶֹשׁתַ ,ה ַסּ ִלּיםְ --שׁל ֶֹשׁת י ִ
יוֹסף ַויּ ֶ
ַען ֵ
יח ַויּ ַ
אוֹת ָךַ ,על-
יך ,וְ ָת ָלה ְ
ֹאשׁ ָך ֵמ ָע ֶל ָ
ָמים ,יִ ָשּׂא ַפ ְרעֹה ֶאת-ר ְ
יט ְבּעוֹד ְשׁל ֶֹשׁת י ִ
יך.
אָכל ָהעוֹף ֶאתְ -בּ ָשׂ ְר ָךֵ ,מ ָע ֶל ָ
ֵעץ; וְ ַ
ַעשׂ ִמ ְשׁ ֶתּהְ ,ל ָכל-ע ָ
ישׁי ,יוֹם ֻה ֶלּ ֶדת ֶאתַ -פּ ְרעֹהַ ,ויּ ַ
כ וַיְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ֲב ָדיו;
ֲב ָדיו.
תוֹך ע ָ
וַיִּ ָשּׂא ֶאת-רֹאשׁ ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקים ,וְ ֶאת-רֹאשׁ ַשׂר ָהא ִֹפיםְ --בּ ְ
ָשׁב ֶאתַ -שׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקיםַ ,עלַ -מ ְשׁ ֵקהוּ; וַיִּ ֵתּן ַהכּוֹסַ ,עלַ -כּף ַפּ ְרעֹה.
כא ַויּ ֶ
יוֹסף.
כב וְ ֵאת ַשׂר ָהא ִֹפיםָ ,תּ ָלהַ :כּ ֲא ֶשׁר ָפּ ַתר ָל ֶהםֵ ,
יוֹסף ,וַיִּ ְשׁ ָכּ ֵחהוּ} .פ{
ָכר ַשׂרַ -ה ַמּ ְשׁ ִקים ֶאתֵ -
כג וְ לֹא-ז ַ
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אשׁית פרק41
ְבּ ֵר ִ
וּפ ְרעֹה ח ֵֹלם ,וְ ִהנֵּה ע ֵֹמד ַעלַ -היְ אֹר.
ָמים; ַ
ָתיִ ם י ִ
א וַיְ ִהיִ ,מ ֵקּץ ְשׁנ ַ
ב וְ ִהנֵּה ִמןַ -היְ אֹר ,עֹלֹת ֶשׁ ַבע ָפּרוֹת ,יְ פוֹת ַמ ְר ֶאהְ ,
וּב ִריאֹת ָבּ ָשׂר;
ַתּ ְר ֶעינָהָ ,בּאָחוּ.
וִ
אַח ֵר ֶ
ג וְ ִהנֵּה ֶשׁ ַבע ָפּרוֹת ֲא ֵחרוֹת ,עֹלוֹת ֲ
יהן ִמןַ -היְ אֹרָ ,רעוֹת ַמ ְר ֶאה,
ַתּ ֲעמ ְֹדנָה ֵא ֶצל ַה ָפּרוֹתַ ,עלְ -שׂ ַפת ַהיְ אֹר.
וְ ַדקּוֹת ָבּ ָשׂר; ו ַ
ד ַותּ ַ
ֹאכ ְל ָנה ַה ָפּרוֹתָ ,רעוֹת ַה ַמּ ְר ֶאה וְ ַדקֹּת ַה ָבּ ָשׂרֵ ,את ֶשׁ ַבע ַה ָפּרוֹת ,יְ פֹת
יקץַ ,פּ ְרעֹה.
ַה ַמּ ְר ֶאה וְ ַה ְבּ ִריאֹת; וַיִּ ַ
ַחלֹם ֵשׁנִ ית; וְ ִהנֵּה ֶשׁ ַבע ִשׁבּ ִ
ישׁןַ ,ויּ ֲ
ה וַיִּ ָ
ֳלים ,עֹלוֹת ְבּ ָקנֶה ֶא ָחדְ --בּ ִריאוֹת
וְ טֹבוֹת.
יהן.
אַח ֵר ֶ
וּשׁדוּפֹת ָק ִדים--צ ְֹמחוֹתֲ ,
ֳליםַ ,דּקּוֹת ְ
ו וְ ִהנֵּה ֶשׁ ַבע ִשׁבּ ִ
ֳלים ַה ַדּקּוֹתֵ ,את ֶשׁ ַבע ַה ִשּׁבּ ִ
ַתּ ְב ַל ְענָהַ ,ה ִשּׁבּ ִ
ז וִ
ֳליםַ ,ה ְבּ ִריאוֹת וְ ַה ְמּ ֵלאוֹת;
יקץ ַפּ ְרעֹה ,וְ ִהנֵּה ֲחלוֹם.
וַיִּ ַ
ח וַיְ ִהי ַבבּ ֶֹקר ,ו ִ
ַתּ ָפּ ֶעם רוּחוֹ ,וַיִּ ְשׁ ַלח וַיִּ ְק ָרא ֶאתָ -כּלַ -ח ְר ֻט ֵמּי ִמ ְצ ַריִ ם,
אוֹתם
ָ
פּוֹתר
יה; וַיְ ַס ֵפּר ַפּ ְרעֹה ָל ֶהם ֶאתֲ -חלֹמוֹ ,וְ ֵאיןֵ -
וְ ֶאתָ -כּלֲ -ח ָכ ֶמ ָ
ְל ַפ ְרעֹה.
ט וַיְ ַד ֵבּר ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקיםֶ ,אתַ -פּ ְרעֹה ֵלאמֹרֶ :אתֲ -ח ָטאַיֲ ,אנִ י ַמ ְז ִכּיר ַהיּוֹם.
י ַפּ ְרעֹהָ ,ק ַצף ַעל-ע ָ
ֲב ָדיו; וַיִּ ֵתּן א ִֹתי ְבּ ִמ ְשׁ ַמרֵ ,בּית ַשׂר ַה ַטּ ָבּ ִחים--א ִֹתי,
וְ ֵאת ַשׂר ָהא ִֹפים.
ַח ְל ָמה ֲחלוֹם ְבּ ַליְ ָלה ֶא ָחדֲ ,אנִ י וָהוּאִ :אישׁ ְכּ ִפ ְתרוֹן ֲחלֹמוָֹ ,ח ָל ְמנוּ.
יא ַונּ ַ
ַער ִע ְב ִריֶ ,ע ֶבד ְל ַשׂר ַה ַטּ ָבּ ִחיםַ ,ונְּ ַס ֶפּר-לוֹ ,וַיִּ ְפ ָתּרָ -לנוּ ֶאת-
יב וְ ָשׁם ִא ָתּנוּ נ ַ
ֲחלֹמ ֵֹתינוִּ :אישׁ ַכּ ֲחלֹמוָֹ ,פּ ָתר.
יג וַיְ ִהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָפּ ַתרָ -לנוֵּ ,כּן ָהיָה :א ִֹתי ֵה ִשׁיב ַעלַ -כּנִּ י ,וְ אֹתוֹ ָת ָלה.
יוֹסף ,וַיְ ִריצֻהוּ ִמןַ -הבּוֹר; וַיְ ג ַ
יד וַיִּ ְשׁ ַלח ַפּ ְרעֹה וַיִּ ְק ָרא ֶאתֵ -
ַלּח וַיְ ַח ֵלּף
ִשׂ ְמל ָֹתיוַ ,ו ָיּבֹא ֶאלַ -פּ ְרעֹה.
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ַאנִ י,
יוֹסףֲ ,חלוֹם ָח ַל ְמ ִתּי ,וּפ ֵֹתר ֵאין אֹתוֹ; ו ֲ
ֹאמר ַפּ ְרעֹהֶ ,אלֵ -
טו ַויּ ֶ
יך ֵלאמֹרִ ,תּ ְשׁ ַמע ֲחלוֹםִ ,ל ְפתֹּר אֹתוֹ.
ָשׁ ַמ ְע ִתּי ָע ֶל ָ
ַען ֵ
טז ַויּ ַ
יוֹסף ֶאתַ -פּ ְרעֹה ֵלאמֹרִ ,בּ ְל ָע ָדיֱ :אלֹ ִהיםַ ,י ֲענֶה ֶאתְ -שׁלוֹם
ַפּ ְרעֹה.
יוֹסףַ :בּ ֲחל ִֹמיִ ,הנְ נִ י ע ֵֹמד ַעלְ -שׂ ַפת ַהיְ אֹר.
יז וַיְ ַד ֵבּר ַפּ ְרעֹהֶ ,אלֵ -
יח וְ ִהנֵּה ִמןַ -היְ אֹר ,עֹלֹת ֶשׁ ַבע ָפּרוֹתְ ,בּ ִריאוֹת ָבּ ָשׂר ,וִ יפֹת תֹּאַר;
ַתּ ְר ֶעינָהָ ,בּאָחוּ.
וִ
אַח ֵר ֶ
יט וְ ִהנֵּה ֶשׁ ַבעָ -פּרוֹת ֲא ֵחרוֹת ,עֹלוֹת ֲ
יהןַ ,דּלּוֹת וְ ָרעוֹת תֹּאַר ְמאֹד,
יתי ָכ ֵהנָּה ְבּ ָכלֶ -א ֶרץ ִמ ְצ ַריִ םָ ,לר ַֹע.
וְ ַרקּוֹת ָבּ ָשׂר :לֹאָ -ר ִא ִ
כ ַותּ ַ
ֹאכ ְלנָהַ ,ה ָפּרוֹתָ ,ה ַרקּוֹת ,וְ ָה ָרעוֹתֵ --את ֶשׁ ַבע ַה ָפּרוֹת ָה ִראשֹׁנוֹת,
ַה ְבּ ִריאֹת.
וּמ ְר ֵא ֶ
נוֹדע ִכּיָ -באוּ ֶאלִ -ק ְר ֶבּנָהַ ,
ַתּבֹאנָה ֶאלִ -ק ְר ֶבּנָה ,וְ לֹא ַ
כא ו ָ
יהן ַרע,
יקץ.
ָא ָ
ַכּ ֲא ֶשׁר ַבּ ְתּ ִח ָלּה; ו ִ
ֳלים ,עֹלֹת ְבּ ָקנֶה ֶא ָחדְ --מ ֵלאֹת וְ טֹבוֹת.
ָא ֶראַ ,בּ ֲחל ִֹמי; וְ ִהנֵּה ֶשׁ ַבע ִשׁבּ ִ
כב ו ֵ
יהם.
אַח ֵר ֶ
ֳליםְ ,צנֻמוֹת ַדּקּוֹת ְשׁדֻפוֹת ָק ִדים--צ ְֹמחוֹתֲ ,
כג וְ ִהנֵּה ֶשׁ ַבע ִשׁבּ ִ
ֳלים ַהטֹּבוֹת; ָוא ַֹמרֶ ,אל-
ֳלים ַה ַדּקֹּתֵ ,את ֶשׁ ַבע ַה ִשּׁבּ ִ
ַתּ ְב ַל ְע ָן ַה ִשּׁבּ ִ
כד ו ִ
ַה ַח ְר ֻט ִמּים ,וְ ֵאין ַמ ִגּידִ ,לי.
ֹאמר ֵ
כה ַויּ ֶ
יוֹסף ֶאלַ -פּ ְרעֹהֲ ,חלוֹם ַפּ ְרעֹה ֶא ָחד הוּאֵ :את ֲא ֶשׁר ָה ֱאל ִֹהים
ע ֶֹשׂהִ ,ה ִגּיד ְל ַפ ְרעֹה.
כו ֶשׁ ַבע ָפּרֹת ַהטֹּבֹתֶ ,שׁ ַבע ָשׁנִ ים ֵהנָּה ,וְ ֶשׁ ַבע ַה ִשּׁבּ ִ
ֳלים ַהטֹּבֹתֶ ,שׁ ַבע ָשׁנִ ים
ֵהנָּהֲ :חלוֹםֶ ,א ָחד הוּא.
אַח ֵר ֶ
כז וְ ֶשׁ ַבע ַה ָפּרוֹת ָה ַרקּוֹת וְ ָה ָרעֹת ָהעֹלֹת ֲ
יהןֶ ,שׁ ַבע ָשׁנִ ים ֵהנָּה ,וְ ֶשׁ ַבע
ֳלים ָה ֵרקוֹתְ ,שׁדֻפוֹת ַה ָקּ ִדים--יִ ְהיוֶּ ,שׁ ַבע ְשׁנֵי ָר ָעב.
ַה ִשּׁבּ ִ
כח הוּא ַה ָדּ ָברֲ ,א ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֶאלַ -פּ ְרעֹהֲ :א ֶשׁר ָה ֱאל ִֹהים ע ֶֹשׂהֶ ,ה ְראָה
ֶאתַ -פּ ְרעֹה.
כט ִהנֵּה ֶשׁ ַבע ָשׁנִ יםָ ,בּאוֹתָ --שׂ ָבע גָּדוֹלְ ,בּ ָכלֶ -א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם.
107

יהן ,וְ נִ ְשׁ ַכּח ָכּלַ -ה ָשּׂ ָבעְ ,בּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם; וְ ִכ ָלּה
אַח ֵר ֶ
ל וְ ָקמוּ ֶשׁ ַבע ְשׁנֵי ָר ָעבֲ ,
אָרץ.
ָה ָר ָעבֶ ,אתָ -ה ֶ
אָרץִ ,מ ְפּנֵי ָה ָר ָעב ַההוּא ֲ
ָדע ַה ָשּׂ ָבע ָבּ ֶ
לא וְ לֹא-יִ וּ ַ
אַח ֵריֵ -כןִ :כּיָ -כ ֵבד הוּא,
ְמאֹד.
לב וְ ַעל ִה ָשּׁנוֹת ַה ֲחלוֹם ֶאלַ -פּ ְרעֹהַ ,פּע ָ
ֲמיִ םִ --כּי-נָכוֹן ַה ָדּ ָבר ֵמ ִעם
וּמ ַמ ֵהר ָה ֱאל ִֹהים ַל ֲעשֹׂתוֹ.
ָה ֱאל ִֹהיםְ ,
יתהוַּ ,עלֶ -א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם.
ישׁ ֵ
ֵרא ַפ ְרעֹהִ ,אישׁ נָבוֹן וְ ָח ָכם; וִ ִ
לג וְ ַע ָתּה י ֶ
ַפ ֵקד ְפּ ִק ִדים ַעלָ -ה ֶ
ֲשׂה ַפ ְרעֹה ,וְ י ְ
לד ַיע ֶ
אָרץ; וְ ִח ֵמּשׁ ֶאתֶ -א ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם,
ְבּ ֶשׁ ַבע ְשׁנֵי ַה ָשּׂ ָבע.
לה וְ יִ ְק ְבּצוֶּ ,אתָ -כּל-א ֶֹכל ַה ָשּׁנִ ים ַהטֹּבוֹתַ ,ה ָבּאֹתָ ,ה ֵא ֶלּה; וְ יִ ְצ ְבּרוָּ -בר
ַתּ ַחת יַדַ -פּ ְרעֹה ,א ֶֹכל ֶבּ ָע ִרים--וְ ָשׁ ָמרוּ.
לו וְ ָהיָה ָהא ֶֹכל ְל ִפ ָקּדוֹןָ ,ל ֶ
אָרץְ ,ל ֶשׁ ַבע ְשׁ ֵני ָה ָר ָעבֲ ,א ֶשׁר ִתּ ְהיֶי ָן ְבּ ֶא ֶרץ
אָרץָ ,בּ ָר ָעב.
ִמ ְצ ָריִ ם; וְ לֹאִ -ת ָכּ ֵרת ָה ֶ
ֲב ָדיו.
וּב ֵעינֵיָ ,כּל-ע ָ
יטב ַה ָדּ ָברְ ,בּ ֵעינֵי ַפ ְרעֹהְ ,
לז וַיִּ ַ
רוּח ֱאל ִֹהים בּוֹ.
ֲב ָדיוֲ :הנִ ְמ ָצא ָכזֶהִ --אישֲׁ ,א ֶשׁר ַ
ֹאמר ַפּ ְרעֹהֶ ,אל-ע ָ
לח ַויּ ֶ
ְ
יע ֱאל ִֹהים
הוֹד ַ
אַח ֵרי ִ
יוֹסףֲ ,
ֹאמר ַפּ ְרעֹה ֶאלֵ -
לט ַויּ ֶ
אוֹת ָך ֶאתָ -כּל-זֹאת,
מוֹך.
ֵאין-נָבוֹן וְ ָח ָכםָ ,כּ ָ
יך יִ ַשּׁק ָכּלַ -ע ִמּי; ַרק ַה ִכּ ֵסּאֶ ,א ְג ַדּל ִמ ֶמּ ָךּ.
יתי ,וְ ַעלִ -פּ ָ
אַתּה ִתּ ְהיֶה ַעלֵ -בּ ִ
מ ָ
ָת ִתּי א ְֹת ָךַ ,על ָכּלֶ -א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם.
יוֹסףְ :ר ֵאה נ ַ
ֹאמר ַפּ ְרעֹהֶ ,אלֵ -
מא ַויּ ֶ
ָסר ַפּ ְרעֹה ֶאתַ -ט ַבּ ְעתּוֹ ֵמ ַעל יָדוֹ ,וַיִּ ֵתּן א ָֹתהּ ַעל-יַד ֵ
מב ַויּ ַ
ַל ֵבּשׁ
יוֹסף; ַויּ ְ
ָהב ַעלַ -צוָּארוֹ.
ָשׂם ְר ִבד ַהזּ ָ
אֹתוֹ ִבּ ְג ֵדיֵ -שׁשַׁ ,ויּ ֶ
ַר ֵכּב אֹתוְֹ ,בּ ִמ ְר ֶכּ ֶבת ַה ִמּ ְשׁנֶה ֲא ֶשׁר-לוֹ ,וַיִּ ְק ְראוּ ְל ָפנָיוְ ,
מג ַויּ ְ
אַב ֵר ְך; וְ נָתוֹן
אֹתוַֹ ,על ָכּלֶ -א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם.
יך ,לֹא-י ִ
וּב ְל ָע ֶד ָ
יוֹסףֲ ,אנִ י ַפ ְרעֹה; ִ
ֹאמר ַפּ ְרעֹה ֶאלֵ -
מד ַויּ ֶ
ָרים ִאישׁ ֶאת-יָדוֹ
וְ ֶאתַ -ר ְגלוְֹ --בּ ָכלֶ -א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם.
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פּוֹטי
אָסנַת ַבּתִ -
ֵח ,וַיִּ ֶתּן-לוֹ ֶאתְ -
יוֹסףָ ,צ ְפנַת ַפּ ְענ ַ
מה וַיִּ ְק ָרא ַפ ְרעֹה ֵשׁםֵ -
יוֹסףַ ,עלֶ -א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם.
ֵצא ֵ
ֶפ ַרע כּ ֵֹהן אֹןְ ,ל ִא ָשּׁה; ַויּ ֵ
מו וְ ֵ
יוֹסף
ֵצא ֵ
יוֹסףֶ ,בּןְ -שׁל ִֹשׁים ָשׁנָהְ ,בּ ָע ְמדוִֹ ,ל ְפנֵי ַפּ ְרעֹה ֶמ ֶל ְךִ -מ ְצ ָריִ ם; ַויּ ֵ
ִמ ִלּ ְפנֵי ַפ ְרעֹהַ ,ו ַיּ ֲעבֹר ְבּ ָכלֶ -א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם.
אָרץְ ,בּ ֶשׁ ַבע ְשׁנֵי ַה ָשּׂ ָבעִ --ל ְק ָמ ִצים.
ַתּ ַעשׂ ָה ֶ
מז ו ַ
מח וַיִּ ְקבֹּץ ֶאתָ -כּל-א ֶֹכל ֶשׁ ַבע ָשׁנִ יםֲ ,א ֶשׁר ָהיוּ ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ,וַיִּ ֶתּן-א ֶֹכל,
וֹכהּ.
ָתן ְבּת ָ
יה ,נ ַ
ֶבּ ָע ִרים :א ֶֹכל ְשׂ ֵדהָ -ה ִעיר ֲא ֶשׁר ְס ִביב ֶֹת ָ
מט וַיִּ ְצבֹּר ֵ
יוֹסף ָבּר ְכּחוֹל ַהיָּםַ ,ה ְר ֵבּה ְמאֹדַ --עד ִכּיָ -ח ַדל ִל ְספֹּרִ ,כּיֵ -אין
ִמ ְס ָפּר.
ָל ָדה-לּוֹ ְ
ֻלּד ְשׁנֵי ָבנִ יםְ ,בּ ֶט ֶרם ָתּבוֹא ְשׁנַת ָה ָר ָעבֲ ,א ֶשׁר י ְ
יוֹסף י ַ
וּל ֵ
נ ְ
אָסנַת,
פּוֹטי ֶפ ַרע כּ ֵֹהן אוֹן.
ַבּתִ -
ַשּׁנִ י ֱאל ִֹהים ֶאתָ -כּל-ע ָ
ַשּׁהִ :כּי-נ ַ
יוֹסף ֶאתֵ -שׁם ַה ְבּכוֹרְ ,מנ ֶ
נא וַיִּ ְק ָרא ֵ
ֲמ ִלי,
אָבי.
וְ ֵאת ָכּלֵ -בּית ִ
נב וְ ֵאת ֵשׁם ַה ֵשּׁנִ יָ ,ק ָרא ֶא ְפ ָריִ םִ :כּיִ -ה ְפ ַרנִ י ֱאל ִֹהיםְ ,בּ ֶא ֶרץ ָענְ יִ י.
ַתּ ְכ ֶלינָהֶ ,שׁ ַבע ְשׁנֵי ַה ָשּׂ ָבעֲ ,א ֶשׁר ָהיָהְ ,בּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם.
נג ו ִ
יוֹסף; וַיְ ִהי ָר ָעב ְבּ ָכל-
אָמר ֵ
ַתּ ִח ֶלּינָה ֶשׁ ַבע ְשׁנֵי ָה ָר ָעבָ ,לבוֹאַ ,כּ ֲא ֶשׁרַ ,
נד ו ְ
וּב ָכלֶ -א ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ָהיָה ָל ֶחם.
ָה ֲא ָרצוֹתְ ,
נה ו ִ
אמר ַפּ ְרעֹה
ַתּ ְר ַעב ָכּלֶ -א ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ,וַיִּ ְצ ַעק ָה ָעם ֶאלַ -פּ ְרעֹה ַל ָלּ ֶחם; ַויֹּ ֶ
ֹאמר ָל ֶכם ַתּעֲשׂוּ.
יוֹסףֲ ,א ֶשׁר-י ַ
ְל ָכלִ -מ ְצ ַריִ ם ְלכוּ ֶאלֵ -
אָרץ; וַיִּ ְפ ַתּח ֵ
נו וְ ָה ָר ָעב ָהיָהַ ,על ָכּלְ -פּנֵי ָה ֶ
יוֹסף ֶאתָ -כּלֲ -א ֶשׁר ָבּ ֶהם,
ֶחזַק ָה ָר ָעבְ ,בּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם.
וַיִּ ְשׁבֹּר ְל ִמ ְצ ַריִ םַ ,ויּ ֱ
יוֹסףִ :כּיָ -חזַק ָה ָר ָעבְ ,בּ ָכל-
אָרץ ָבּאוּ ִמ ְצ ַריְ ָמהִ ,ל ְשׁבֹּר ֶאלֵ -
נז וְ ָכלָ -ה ֶ
אָרץ.
ָה ֶ
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ְבּ ֵר ִ
ֹאמר ַי ֲעקֹב ְל ָבנָיוָ ,ל ָמּה ִתּ ְת ָראוּ.
ַרא ַי ֲעקֹבִ ,כּי יֶשֶׁ -שׁ ֶבר ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם; ַויּ ֶ
א ַויּ ְ
ב ַויּ ֶ
ֹאמרִ --הנֵּה ָשׁ ַמ ְע ִתּיִ ,כּי יֶשֶׁ -שׁ ֶבר ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם; ְרדוָּ -שׁ ָמּה וְ ִשׁ ְברוָּ -לנוּ
ִמ ָשּׁם ,וְ נִ ְחיֶה וְ לֹא נָמוּת.
ֲשׂ ָרהִ ,ל ְשׁבֹּר ָבּרִ ,מ ִמּ ְצ ָריִ ם.
יוֹסף ,ע ָ
ֵרדוּ ֲא ֵחיֵ -
ג ַויּ ְ
אָמרֶ ,פּן-
יוֹסף ,לֹאָ -שׁ ַלח ַי ֲעקֹב ֶאתֶ -א ָחיוִ :כּי ַ
ָמין ֲא ִחי ֵ
ד וְ ֶאתִ -בּנְ י ִ
יִ ְק ָר ֶאנּוּ אָסוֹן.
ָען.
תוֹך ַה ָבּ ִאיםִ :כּיָ -היָה ָה ָר ָעבְ ,בּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ה ַו ָיּבֹאוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאלִ ,ל ְשׁבֹּר ְבּ ְ
אָרץ--הוּא ַה ַמּ ְשׁ ִבּירְ ,ל ָכלַ -עם ָה ֶ
יוֹסף ,הוּא ַה ַשּׁ ִלּיט ַעלָ -ה ֶ
ו וְ ֵ
אָרץ; ַו ָיּבֹאוּ
אָר ָצה.
אַפּיִ ם ְ
יוֹסף ,וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ-לוֹ ַ
ֲא ֵחי ֵ
ַכּר ֲא ֵל ֶ
ַכּ ֵרם; וַיִּ ְתנ ֵ
יוֹסף ֶאתֶ -א ָחיוַ ,ויּ ִ
ַרא ֵ
ז ַויּ ְ
יהם וַיְ ַד ֵבּר ִא ָתּם ָקשׁוֹת,
ַען ִל ְשׁ ָבּר-א ֶֹכל.
ֹאמרוֵּ ,מ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
אתםַ ,ויּ ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ֵמאַיִ ן ָבּ ֶ
ַויּ ֶ
יוֹסףֶ ,אתֶ -א ָחיו; וְ ֵהם ,לֹא ִה ִכּרֻהוּ.
ַכּר ֵ
ח ַויּ ֵ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ְמ ַר ְגּ ִלים
יוֹסףֵ --את ַה ֲחלֹמוֹתֲ ,א ֶשׁר ָח ַלם ָל ֶהם; ַויּ ֶ
ט וַיִּ ְזכֹּר ֵ
אתם.
אָרץ ָבּ ֶ
אַתּםִ ,ל ְראוֹת ֶאתֶ -ע ְרוַת ָה ֶ
ֶ
יך ָבּאוִּ ,ל ְשׁ ָבּר-א ֶֹכל.
ֲב ֶד ָ
ֹאמרוּ ֵא ָליו ,לֹא ֲאדֹנִ י; ַוע ָ
י ַויּ ְ
יך ְמ ַר ְגּ ִלים.
ֲב ֶד ָ
ַחנוּ ,לֹאָ -היוּ ע ָ
ָחנוּ; ֵכּנִ ים ֲאנ ְ
ֻלּנוְּ ,בּנֵי ִאישֶׁ -א ָחד נ ְ
יא כּ ָ
אתם ִל ְראוֹת.
אָרץ ָבּ ֶ
ֹאמרֲ ,א ֵל ֶהם :לֹאִ ,כּיֶ -ע ְרוַת ָה ֶ
יב ַויּ ֶ
ַחנוּ ְבּנֵי ִאישֶׁ -א ָחדְ --בּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
אַחים ֲאנ ְ
יך ִ
ֲב ֶד ָ
ֹאמרוְּ ,שׁנֵים ָע ָשׂר ע ָ
יג ַויּ ְ
ָען;
אָבינוּ ַהיּוֹם ,וְ ָה ֶא ָחד ֵאינֶנּוּ.
וְ ִהנֵּה ַה ָקּטֹן ֶאתִ -
ֹאמר ֲא ֵל ֶהםֵ ,
יד ַויּ ֶ
יוֹסף :הוּאֲ ,א ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֲא ֵל ֶכם ֵלאמֹרְ --מ ַר ְגּ ִלים
אַתּם.
ֶ
יכם
טו ְבּזֹאתִ ,תּ ָבּ ֵחנוֵּ :חי ַפ ְרעֹה ִאםֵ -תּ ְצאוּ ִמזֶּהִ ,כּי ִאםְ -בּבוֹא ֲא ִח ֶ
ַה ָקּטֹן ֵהנָּה.
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יכם
אָסרוּ ,וְ יִ ָבּ ֲחנוּ ִדּ ְב ֵר ֶ
אַתּם ֵה ְ
יכם ,וְ ֶ
טז ִשׁ ְלחוּ ִמ ֶכּם ֶא ָחד ,וְ יִ ַקּח ֶאתֲ -א ִח ֶ
אַתּם.
ַה ֱא ֶמת ִא ְתּ ֶכם; וְ ִאם-לֹאֵ --חי ַפ ְרעֹהִ ,כּי ְמ ַר ְגּ ִלים ֶ
ָמים.
ֶאסֹף א ָֹתם ֶאלִ -מ ְשׁ ָמרְ ,שׁל ֶֹשׁת י ִ
יז ַויּ ֱ
יוֹסף ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ֵ
יח ַויּ ֶ
ישׁי ,זֹאת עֲשׂוּ וִ ְחיוּ; ֶאתָ -ה ֱאל ִֹהים,
ָרא.
ֲאנִ י י ֵ
יכם ֶא ָחד ,י ֵ
אַתּםֲ --א ִח ֶ
יט ִאםֵ -כּנִ ים ֶ
אַתּם ְלכוּ
ֵאָסר ְבּ ֵבית ִמ ְשׁ ַמ ְר ֶכם; וְ ֶ
יכם.
ָה ִביאוֶּ ,שׁ ֶבר ַרעֲבוֹן ָבּ ֵתּ ֶ
יכם וְ לֹא ָתמוּתוּ; ַו ַיּעֲשׂוּ-
ֵאָמנוּ ִד ְב ֵר ֶ
יכם ַה ָקּטֹן ָתּ ִביאוּ ֵא ַלי ,וְ י ְ
כ וְ ֶאתֲ -א ִח ֶ
ֵכן.
ַחנוּ ַעלִ -
אָחיוֲ ,א ָבל ֲא ֵשׁ ִמים ֲאנ ְ
כא ַויֹּא ְמרוּ ִאישׁ ֶאלִ -
אָחינוֲּ ,א ֶשׁר ָר ִאינוּ
ַפשׁוֹ ְבּ ִה ְת ַחנְ נוֹ ֵא ֵלינוּ ,וְ לֹא ָשׁ ָמ ְענוּ; ַעלֵ -כּן ָבּאָה ֵא ֵלינוַּ ,ה ָצּ ָרה
ָצ ַרת נ ְ
ַהזֹּאת.
אָמ ְר ִתּי ֲא ֵל ֶ
אוּבן א ָֹתם ֵלאמֹרֲ ,הלוֹא ַ
ַען ְר ֵ
כב ַויּ ַ
יכם ֵלאמֹר אַלֶ -תּ ֶח ְטאוּ
ֶלד--וְ לֹא ְשׁ ַמ ְע ֶתּם; וְ גַםָ -דּמוִֹ ,הנֵּה נִ ְד ָרשׁ.
ַביּ ֶ
יוֹסףִ :כּי ַה ֵמּ ִליץֵ ,בּינ ָֹתם.
ָדעוִּ ,כּי שׁ ֵֹמ ַע ֵ
כג וְ ֵהם לֹא י ְ
ָשׁב ֲא ֵל ֶהם ,וַיְ ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶהם ,וַיִּ ַקּח ֵמ ִא ָתּם ֶאת-
ֵב ְךּ; ַויּ ָ
יהםַ ,ויּ ְ
ֲל ֶ
כד וַיִּ סֹּב ֵמע ֵ
ֵיהם.
ֶאסֹר אֹתוֹ ְל ֵעינ ֶ
ִשׁ ְמעוֹןַ ,ויּ ֱ
וּל ָה ִשׁיב ַכּ ְס ֵפּ ֶ
יהם ָבּרְ ,
יוֹסף ,וַיְ ַמ ְלאוּ ֶאתְ -כּ ֵל ֶ
כה וַיְ ַצו ֵ
יהם ִאישׁ ֶאלַ -שׂקּוֹ,
ַעשׂ ָל ֶהםֵ ,כּן.
וְ ָל ֵתת ָל ֶהם ֵצ ָדה ַל ָדּ ֶר ְך; ַויּ ַ
ֵלכוִּ ,מ ָשּׁם.
יהם; ַויּ ְ
כו וַיִּ ְשׂאוּ ֶאתִ -שׁ ְב ָרםַ ,עלֲ -חמ ֵֹר ֶ
ַראֶ ,את-
כז וַיִּ ְפ ַתּח ָה ֶא ָחד ֶאתַ -שׂקּוָֹ ,ל ֵתת ִמ ְספּוֹא ַל ֲחמֹרוַֹ --בּ ָמּלוֹן; ַויּ ְ
אַמ ַתּ ְחתּוֹ.
ַכּ ְספּוֹ ,וְ ִהנֵּה-הוּאְ ,בּ ִפי ְ
אַמ ַתּ ְח ִתּי; ַויּ ֵ
הוּשׁב ַכּ ְס ִפּי ,וְ גַם ִהנֵּה ְב ְ
ַ
ֹאמר ֶאלֶ -א ָחיו
כח ַויּ ֶ
ֵצא ִל ָבּם,
ֶח ְרדוּ ִאישׁ ֶאל-אָ ִחיו ֵלאמֹרַ ,מה-זֹּאת ָע ָשׂה ֱאל ִֹהיםָ ,לנוּ.
ַויּ ֶ
אַר ָצה ְכּנ ַ
יהםְ ,
כט ַו ָיּבֹאוּ ֶאלַ -י ֲעקֹב ֲא ִב ֶ
ָען; ַויּ ִַגּידוּ לוֵֹ ,את ָכּלַ -הקֹּרֹת
א ָֹתם ֵלאמֹר.
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אָרץִ ,א ָתּנוָּ --קשׁוֹת; וַיִּ ֵתּן א ָֹתנוִּ ,כּ ְמ ַר ְגּ ִלים ֶאת-
ל ִדּ ֶבּר ָה ִאישׁ ֲאדֹנֵי ָה ֶ
אָרץ.
ָה ֶ
ָחנוּ :לֹא ָהיִ ינוְּ ,מ ַר ְגּ ִלים.
ֹאמר ֵא ָליוֵ ,כּנִ ים ֲאנ ְ
לא ַונּ ֶ
אָבינוּ; ָה ֶא ָחד ֵאינֶנּוּ ,וְ ַה ָקּטֹן ַהיּוֹם ֶאת-
אַחיםְ ,בּנֵי ִ
ַחנוּ ִ
לב ְשׁנֵיםָ -ע ָשׂר ֲאנ ְ
ָען.
אָבינוּ ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ִ
ֹאמר ֵא ֵלינוָּ ,ה ִאישׁ ֲאדֹנֵי ָה ֶ
לג ַויּ ֶ
אָרץְ ,בּזֹאת ֵא ַדעִ ,כּי ֵכנִ ים
ָלכוּ.
יכם ְקחוּ ו ֵ
יכם ָה ֶא ָחד ַהנִּ יחוּ ִא ִתּי ,וְ ֶאתַ -רעֲבוֹן ָבּ ֵתּ ֶ
אַתּםֲ :א ִח ֶ
ֶ
יכם ַה ָקּטֹןֵ ,א ַלי ,וְ ֵא ְד ָעה ִכּי לֹא ְמ ַר ְגּ ִלים ֶ
לד וְ ָה ִביאוּ ֶאתֲ -א ִח ֶ
אַתּםִ ,כּי
אָרץ ִתּ ְס ָחרוּ.
יכם ֶא ֵתּן ָל ֶכם ,וְ ֶאתָ -ה ֶ
אַתּם; ֶאתֲ -א ִח ֶ
ֵכנִ ים ֶ
יקים ַשׂ ֵקּ ֶ
לה וַיְ ִהיֵ ,הם ְמ ִר ִ
יהם ,וְ ִהנֵּהִ -אישׁ ְצרוֹרַ -כּ ְספּוְֹ ,בּ ַשׂקּוֹ; וַיִּ ְראוּ
יראוּ.
יהם--וַיִּ ָ
ַא ִב ֶ
יהםֵ ,ה ָמּה ו ֲ
ֶאתְ -צרֹרוֹת ַכּ ְס ֵפּ ֶ
יהם ,א ִֹתי ִשׁ ַכּ ְל ֶתּםֵ :
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ַי ֲעקֹב ֲא ִב ֶ
לו ַויּ ֶ
יוֹסף ֵאינֶנּוּ ,וְ ִשׁ ְמעוֹן
ֻלּנָה.
ָמן ִתּ ָקּחוָּ ,ע ַלי ָהיוּ כ ָ
ֵאינֶנּוּ ,וְ ֶאתִ -בּנְ י ִ
אוּבןֶ ,אלִ -
ֹאמר ְר ֵ
לז ַויּ ֶ
יאנּוּ
אָביו ֵלאמֹרֶ ,אתְ -שׁנֵי ָבנַי ָתּ ִמיתִ ,אם-לֹא ֲא ִב ֶ
יך.
יבנּוּ ֵא ֶל ָ
ַאנִ י ֲא ִשׁ ֶ
ָדי ,ו ֲ
יך; ְתּנָה אֹתוֹ ַעל-י ִ
ֵא ֶל ָ
ֵרד ְבּנִ י ִע ָמּ ֶכםִ :כּיִ -
ֹאמר ,לֹא-י ֵ
לח ַויּ ֶ
אָחיו ֵמת וְ הוּא ְל ַבדּוֹ נִ ְשׁאָר,
יב ִתי ְבּיָגוֹן,
הוֹר ְד ֶתּם ֶאתֵ -שׂ ָ
וּק ָראָהוּ אָסוֹן ַבּ ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר ֵתּ ְלכוָּ -בהּ ,וְ ַ
ְ
אוֹלה.
ְשׁ ָ
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ְבּ ֵר ִ
אָרץ.
א וְ ָה ָר ָעבָ ,כּ ֵבד ָבּ ֶ
ֹאמר
ב וַיְ ִהיַ ,כּ ֲא ֶשׁר ִכּלּוּ ֶל ֱאכֹל ֶאתַ -ה ֶשּׁ ֶברֲ ,א ֶשׁר ֵה ִביאוִּ ,מ ִמּ ְצ ָריִ ם; ַויּ ֶ
יהםֻ ,שׁבוּ ִשׁ ְברוָּ -לנוּ ְמ ַעט-א ֶֹכל.
יהם ֲא ִב ֶ
ֲא ֵל ֶ
ֹאמר ֵא ָליו יְ ָ
ג ַויּ ֶ
הוּדהֵ ,לאמֹרָ :ה ֵעד ֵה ִעד ָבּנוּ ָה ִאישׁ ֵלאמֹר לֹאִ -ת ְראוּ
יכם ִא ְתּ ֶכם.
ָפנַיִ ,בּ ְל ִתּי ֲא ִח ֶ
ֵר ָדה ,וְ נִ ְשׁ ְבּ ָרה ְל ָך א ֶֹכל.
ֶשׁ ָך ְמ ַשׁ ֵלּ ַח ֶאת-אָ ִחינוִּ ,א ָתּנוּ--נ ְ
ד ִאם-י ְ
ֵרדִ :כּיָ -ה ִאישׁ ַ
ה וְ ִאםֵ -אינְ ָך ְמ ַשׁ ֵלּ ַח ,לֹא נ ֵ
אָמר ֵא ֵלינוּ ,לֹאִ -ת ְראוּ ָפנַי,
יכם ִא ְתּ ֶכם.
ִבּ ְל ִתּיֲ ,א ִח ֶ
ֹאמר ,יִ ְשׂ ָר ֵאלָ ,ל ָמה ֲה ֵרע ֶֹתםִ ,ליְ --ל ַה ִגּיד ָל ִאישַׁ ,העוֹד ָל ֶכם אָח.
ו ַויּ ֶ
וּל ַ
ֹאמרוּ ָשׁאוֹל ָשׁאַלָ -ה ִאישׁ ָלנוּ ְ
ז ַויּ ְ
יכם ַחי
מוֹל ְד ֵתּנוּ ֵלאמֹרַ ,העוֹד ֲא ִב ֶ
ֵדעִ --כּי י ַ
ָדוֹע נ ַ
ֲהיֵשׁ ָל ֶכם אָחַ ,ו ַנּגֶּד-לוַֹ ,עלִ -פּי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה; ֲהי ַ
ֹאמר,
יכם.
הוֹרידוּ ֶאתֲ -א ִח ֶ
ִ
ָקוּמה וְ נ ֵ
ַער ִא ִתּי--וְ נ ָ
הוּדה ֶאל-יִ ְשׂ ָר ֵאל אָ ִביוִ ,שׁ ְל ָחה ַהנּ ַ
ֹאמר יְ ָ
ח ַויּ ֶ
ֵל ָכה;
אַתּה גַּםַ -ט ֵפּנוּ.
ַחנוּ גַםָ -
וְ נִ ְחיֶה וְ לֹא נָמוּת ,גַּםֲ -אנ ְ
ט אָנ ִֹכיֶ ,א ֶע ְר ֶבנּוִּ --מיּ ִ
יך וְ ִה ַצּ ְג ִתּיו
ָדיְ ,תּ ַב ְק ֶשׁנּוִּ :אם-לֹא ֲה ִביא ִֹתיו ֵא ֶל ָ
ָמים.
אתי ְל ָך ָכּלַ -היּ ִ
ֶיך ,וְ ָח ָט ִ
ְל ָפנ ָ
ֲמיִ ם.
לוּלא ִה ְת ַמ ְה ָמ ְהנוִּ --כּיַ -ע ָתּה ַשׁ ְבנוּ ,זֶה ַפע ָ
י ִכּיֵ ,
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ִב ֶ
יא ַויּ ֶ
יהםִ ,אםֵ -כּן ֵאפוֹא זֹאת עֲשׂוְּ --קחוּ ִמ ִזּ ְמ ַרת
ֳריְ ,
הוֹרידוּ ָל ִאישׁ ִמנְ ָחהְ :מ ַעט צ ִ
יכם ,וְ ִ
אָרץ ִבּ ְכ ֵל ֶ
ָה ֶ
וּמ ַעט ְדּ ַבשׁ ,נְ כֹאת
וּשׁ ֵק ִדים.
ָולֹטָ ,בּ ְטנִ ים ְ
אַמ ְתּח ֵֹת ֶ
מּוּשׁב ְבּ ִפי ְ
ֶד ֶכם; וְ ֶאתַ -ה ֶכּ ֶסף ַה ָ
יב וְ ֶכ ֶסף ִמ ְשׁנֶהְ ,קחוּ ְבי ְ
יכם,
אוּלי ִמ ְשׁגֶּה ,הוּא.
ֶד ֶכםַ --
ָתּ ִשׁיבוּ ְבי ְ
יכםָ ,קחוּ; וְ קוּמוּ ,שׁוּבוּ ֶאלָ -ה ִאישׁ.
יג וְ ֶאתֲ -א ִח ֶ
יכם ֵ
יד וְ ֵאל ַשׁ ַדּי ,יִ ֵתּן ָל ֶכם ַר ֲח ִמים ִל ְפנֵי ָה ִאישׁ ,וְ ִשׁ ַלּח ָל ֶכם ֶאתֲ -א ִח ֶ
אַחר,
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ַאנִ יַ ,כּ ֲא ֶשׁר ָשׁכ ְֹל ִתּי ָשׁ ָכ ְל ִתּי.
ָמין; ו ֲ
וְ ֶאתִ -בּנְ י ִ
ָדם וְ ֶאת-
וּמ ְשׁנֶהֶ -כּ ֶסף ָל ְקחוּ ְבי ָ
ָשׁים ֶאתַ -ה ִמּנְ ָחה ַהזֹּאתִ ,
טו וַיִּ ְקחוּ ָה ֲאנ ִ
יוֹסף.
ַע ְמדוּ ִל ְפנֵי ֵ
ֵרדוּ ִמ ְצ ַריִ םַ ,ויּ ַ
ָקמוּ ַויּ ְ
ָמן; ַויּ ֻ
ִבּנְ י ִ
ֹאמר ַל ֲא ֶשׁר ַעלֵ -בּיתוָֹ ,ה ֵבא ֶאת-
ָמיןַ ,ויּ ֶ
יוֹסף ִא ָתּםֶ ,אתִ -בּנְ י ִ
ַרא ֵ
טז ַויּ ְ
ָשׁים ַבּ ָצּ ֳה ָריִ ם.
ֹאכלוּ ָה ֲאנ ִ
וּטב ַֹח ֶט ַבח וְ ָה ֵכןִ ,כּי ִא ִתּי י ְ
ָשׁים ַה ָבּיְ ָתה; ְ
ָה ֲאנ ִ
ָבא ָה ִאישׁ ֶאתָ -ה ֲאנ ִ
יוֹסף; ַויּ ֵ
אָמר ֵ
ַעשׂ ָה ִאישַׁ ,כּ ֲא ֶשׁר ַ
יז ַויּ ַ
יתה
ָשׁיםֵ ,בּ ָ
יוֹסף.
ֵ
ֹאמרוּ ַעלְ -דּ ַבר ַה ֶכּ ֶסף ַה ָשּׁב
יוֹסףַ ,ויּ ְ
הוּבאוּ ֵבּית ֵ
ָשׁיםִ ,כּי ְ
יראוּ ָה ֲאנ ִ
יח וַיִּ ְ
ַפּל ָע ֵלינוּ,
וּל ִה ְתנ ֵ
מוּב ִאיםְ --ל ִה ְתגּ ֵֹלל ָע ֵלינוּ ְ
ַחנוּ ָ
אַמ ְתּח ֵֹתינוּ ַבּ ְתּ ִח ָלּהֲ ,אנ ְ
ְבּ ְ
ֲב ִדים וְ ֶאתֲ -חמ ֵֹרינוּ.
וְ ָל ַק ַחת א ָֹתנוּ ַלע ָ
יוֹסף; וַיְ ַד ְבּרוּ ֵא ָליוֶ ,פּ ַתח ַה ָבּיִ ת.
יט וַיִּ ְגּשׁוֶּ ,אלָ -ה ִאישֲׁ ,א ֶשׁרַ ,עלֵ -בּית ֵ
ָר ְדנוּ ַבּ ְתּ ִח ָלּהִ ,ל ְשׁ ָבּר-א ֶֹכל.
ֹאמרוִּ ,בּי ֲאדֹנִ י; ָירֹד י ַ
כ ַויּ ְ
כא וַיְ ִהי ִכּיָ -באנוּ ֶאלַ -ה ָמּלוֹן ,וַנִּ ְפ ְתּ ָחה ֶאתְ -
אַמ ְתּח ֵֹתינוּ ,וְ ִהנֵּה ֶכ ֶסףִ -אישׁ
ָדנוּ.
ָשׁב אֹתוְֹ ,בּי ֵ
אַמ ַתּ ְחתּוַֹ ,כּ ְס ֵפּנוּ ְבּ ִמ ְשׁ ָקלוֹ; ַונּ ֶ
ְבּ ִפי ְ
ָדנוִּ ,ל ְשׁ ָבּר-א ֶֹכל; לֹא י ַ
הוֹר ְדנוּ ְבי ֵ
אַחר ַ
כב וְ ֶכ ֶסף ֵ
ָד ְענוִּ ,מיָ -שׂם ַכּ ְס ֵפּנוּ
אַמ ְתּח ֵֹתינוּ.
ְבּ ְ
ֹאמר ָשׁלוֹם ָל ֶכם אַלִ -תּ ָ
כג ַויּ ֶ
ָתן ָל ֶכם
יכם נ ַ
יכם וֵאל ֵֹהי ֲא ִב ֶ
יראוֱּ ,אל ֵֹה ֶ
ַיּוֹצא ֲא ֵל ֶהםֶ ,אתִ -שׁ ְמעוֹן.
יכםַ --כּ ְס ְפּ ֶכםָ ,בּא ֵא ָלי; ו ֵ
אַמ ְתּח ֵֹת ֶ
ַמ ְטמוֹן ְבּ ְ
יוֹסף; וַיִּ ֶתּןַ -מיִ ם וַיִּ ְר ֲחצוּ ַר ְג ֵל ֶ
יתה ֵ
ָשׁיםֵ ,בּ ָ
ָבא ָה ִאישׁ ֶאתָ -ה ֲאנ ִ
כד ַויּ ֵ
יהם,
יהם.
וַיִּ ֵתּן ִמ ְספּוֹא ַל ֲחמ ֵֹר ֶ
ָכינוֶּ ,אתַ -ה ִמּנְ ָחהַ ,עד-בּוֹא ֵ
כה ַויּ ִ
יוֹסףַ ,בּ ָצּ ֳה ָריִ םִ :כּי ָשׁ ְמעוִּ ,כּיָ -שׁם
ֹאכלוּ ָל ֶחם.
י ְ
ָביאּוּ לוֹ ֶאתַ -ה ִמּנְ ָחה ֲא ֶשׁרְ -בּי ָ
יוֹסף ַה ַבּיְ ָתהַ ,ויּ ִ
כו ַו ָיּבֹא ֵ
ָדם ַה ָבּיְ ָתה;
אָר ָצה.
וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ-לוְֹ ,
ָקןֲ ,א ֶשׁר ֲא ַמ ְר ֶתּם--
יכם ַהזּ ֵ
ֹאמר ֲה ָשׁלוֹם ֲא ִב ֶ
כז וַיִּ ְשׁאַל ָל ֶהםְ ,ל ָשׁלוֹםַ ,ויּ ֶ
עוֹדנּוָּ ,חי.
ַה ֶ
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עוֹדנּוּ ָחי; וַיִּ ְקּדוּ ,וישתחו
אָבינוֶּ --
ֹאמרוָּ ,שׁלוֹם ְל ַע ְב ְדּ ָך ְל ִ
כח ַויּ ְ
)וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ(.
ָמין ִ
ַרא ֶאתִ -בּנְ י ִ
כט וַיִּ ָשּׂא ֵעינָיוַ ,ויּ ְ
יכם
ֹאמר ֲהזֶה ֲא ִח ֶ
אָחיו ֶבּןִ -אמּוַֹ ,ויּ ֶ
ָחנְ ָך ְבּנִ י.
ֹאמרֱ ,אל ִֹהים י ְ
ַה ָקּטֹןֲ ,א ֶשׁר ֲא ַמ ְר ֶתּם ֵא ָלי; ַויּ ַ
יוֹסףִ ,כּי-נִ ְכ ְמרוּ ַר ֲח ָמיו ֶאלִ -
ל וַיְ ַמ ֵהר ֵ
אָחיו ,וַיְ ַב ֵקּשִׁ ,ל ְבכּוֹת; ַו ָיּבֹא
ֵב ְךּ ָשׁ ָמּה.
ַה ַח ְד ָרהַ ,ויּ ְ
ֹאמרִ ,שׂימוּ ָל ֶחם.
אַפּקַ --ויּ ֶ
ֵצא; וַיִּ ְת ַ
לא וַיִּ ְר ַחץ ָפּנָיוַ ,ויּ ֵ
לב ַויּ ִ
ָשׂימוּ לוֹ ְל ַבדּוֹ ,וְ ָל ֶהם ְל ַב ָדּם; וְ ַל ִמּ ְצ ִרים ָהא ְֹכ ִלים ִאתּוְֹ ,ל ַב ָדּםִ --כּי
תוֹע ָבה ִהוא ְל ִמ ְצ ָריִ ם.
יוּכלוּן ַה ִמּ ְצ ִרים ֶל ֱאכֹל ֶאתָ -ה ִע ְב ִרים ֶל ֶחםִ ,כּיֵ -
לֹא ְ
ֵשׁבוּ ְל ָפנָיוַ --ה ְבּכֹר ִכּ ְבכ ָֹרתוֹ ,וְ ַה ָצּ ִעיר ִכּ ְצ ִע ָרתוֹ; וַיִּ ְת ְמהוּ ָה ֲאנ ִ
לג ַויּ ְ
ָשׁים,
ִאישׁ ֶאלֵ -ר ֵעהוּ.
ָמן ִמ ַמּ ְשׂאֹת כּ ָ
ַתּ ֶרב ַמ ְשׂאַת ִבּנְ י ִ
לד וַיִּ ָשּׂא ַמ ְשׂאֹת ֵמ ֵאת ָפּנָיוֲ ,א ֵל ֶהם ,ו ֵ
ֻלּם,
ָח ֵמשׁ יָדוֹת; וַיִּ ְשׁתּוּ וַיִּ ְשׁ ְכּרוִּ ,עמּוֹ.
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ְבּ ֵר ִ
ָשׁים א ֶֹכל,
אַמ ְתּחֹת ָה ֲאנ ִ
א וַיְ ַצו ֶאתֲ -א ֶשׁר ַעלֵ -בּיתוֵֹ ,לאמֹרַ ,מ ֵלּא ֶאתְ -
אַמ ַתּ ְחתּוֹ.
יוּכלוּן ְשׂ ֵאת; וְ ִשׂים ֶכּ ֶסףִ -אישְׁ ,בּ ִפי ְ
ַכּ ֲא ֶשׁר ְ
יע ַה ֶכּ ֶסףָ ,תּ ִשׂים ְבּ ִפי ְ
יעי ְגּ ִב ַ
ב וְ ֶאתְ -גּ ִב ִ
אַמ ַתּ ַחת ַה ָקּטֹן ,וְ ֵאתֶ ,כּ ֶסף ִשׁ ְברוֹ;
יוֹסף ֲא ֶשׁר ִדּ ֵבּר.
ַעשִׂ ,כּ ְד ַבר ֵ
ַויּ ַ
יהם.
ַחמ ֵֹר ֶ
ָשׁים ֻשׁ ְלּחוֵּ ,ה ָמּה ו ֲ
ג ַהבּ ֶֹקר ,אוֹר; וְ ָה ֲאנ ִ
יוֹסף ַ
ָצאוּ ֶאתָ -ה ִעיר ,לֹא ִה ְר ִחיקוּ ,וְ ֵ
ד ֵהם י ְ
אָמר ַל ֲא ֶשׁר ַעלֵ -בּיתוֹ ,קוּם
ָשׁים; וְ ִה ַשּׂ ְג ָתּם וְ ַ
אַח ֵרי ָה ֲאנ ִ
ְרדֹף ֲ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהםָ ,ל ָמּה ִשׁ ַלּ ְמ ֶתּם ָר ָעה ַתּ ַחת
טוֹבה.
ָ
ַחשׁ יְ נ ֵ
ה ֲהלוֹא זֶהֲ ,א ֶשׁר יִ ְשׁ ֶתּה ֲאדֹנִ י בּוֹ ,וְ הוּא ,נ ֵ
ַחשׁ בּוֹ; ֲה ֵרע ֶֹתםֲ ,א ֶשׁר
יתם.
ֲשׂ ֶ
עִ
ַשּׂ ֵגם; וַיְ ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶהםֶ ,אתַ -ה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה.
ו ַויּ ִ
ֲב ֶד ָ
ילהַ ,לע ָ
ֹאמרוּ ֵא ָליוָ --ל ָמּה יְ ַד ֵבּר ֲאדֹנִ יַ ,כּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה; ָח ִל ָ
ז ַויּ ְ
יך,
ֵמעֲשׂוֹתַ ,כּ ָדּ ָבר ַהזֶּה.
יךֵ ,מ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
אַמ ְתּח ֵֹתינוֱּ --ה ִשׁיבֹנוּ ֵא ֶל ָ
ח ֵהן ֶכּ ֶסףֲ ,א ֶשׁר ָמ ָצאנוּ ְבּ ִפי ְ
ָען;
ָהב.
ֶיךֶ ,כּ ֶסף ,אוֹ ז ָ
יך ,נִ ְגנֹב ִמ ֵבּית ֲאדֹנ ָ
וְ ֵא ְ
ֲב ִדים.
ַחנוּ ,נִ ְהיֶה ַלאדֹנִ י ַלע ָ
ָמת; וְ גַםֲ -אנ ְ
יך ,ו ֵ
ֲב ֶד ָ
ט ֲא ֶשׁר יִ ָמּ ֵצא ִאתּוֹ ֵמע ָ
ֹאמר ,גַּםַ -ע ָתּה ְכ ִד ְב ֵר ֶ
י ַויּ ֶ
יכם ֶכּן-הוּאֲ :א ֶשׁר יִ ָמּ ֵצא ִאתּוֹ יִ ְהיֶהִ -לּי ָע ֶבד,
אַתּם ִתּ ְהיוּ נְ ִקיִּ ם.
וְ ֶ
אַמ ַתּ ְחתּוֹ.
אָר ָצה; וַיִּ ְפ ְתּחוִּ ,אישׁ ְ
אַמ ַתּ ְחתּוְֹ --
ַיּוֹרדוּ ִאישׁ ֶאתְ -
יא וַיְ ַמ ֲהרוּ ,ו ִ
ָמן.
אַמ ַתּ ַחתִ ,בּנְ י ִ
יעְ ,בּ ְ
ָב ַ
וּב ָקּטֹן ִכּ ָלּה; וַיִּ ָמּ ֵצאַ ,הגּ ִ
יב וַיְ ַח ֵפּשַׂ --בּגָּדוֹל ֵה ֵחלַ ,
ירה.
ָשׁבוּ ָה ִע ָ
יג וַיִּ ְק ְרעוִּ ,שׂ ְמל ָֹתם; ַו ַיּ ֲעמֹס ִאישׁ ַעלֲ -חמֹרוַֹ ,ויּ ֻ
אָר ָצה.
עוֹדנּוּ ָשׁם; וַיִּ ְפּלוּ ְל ָפנָיוְ ,
יוֹסף ,וְ הוּא ֶ
יתה ֵ
הוּדה וְ ֶא ָחיו ֵבּ ָ
יד ַו ָיּבֹא יְ ָ
ֲשׂ ֶ
ֲשׂה ַהזֶּה ֲא ֶשׁר ע ִ
יוֹסףָ ,מהַ -ה ַמּע ֶ
ֹאמר ָל ֶהם ֵ
טו ַויּ ֶ
יתם; ֲהלוֹא יְ ַד ְע ֶתּם,
116

ַחשׁ ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָכּמֹנִ י.
ַחשׁ יְ נ ֵ
ִכּי-נ ֵ
ֹאמר ַלאדֹנִ יַ ,מה-נְּ ַד ֵבּרַ ,
הוּדהַ ,מה-נּ ַ
ֹאמר יְ ָ
טז ַויּ ֶ
וּמה-נִּ ְצ ַט ָדּק; ָה ֱאל ִֹהים,
ַחנוּ גַּם ֲא ֶשׁר-נִ ְמ ָצא
ֲב ִדים ַלאדֹנִ י ,גַּםֲ -אנ ְ
יךִ --הנֶּנּוּ ע ָ
ֲב ֶד ָ
ָמ ָצא ֶאת-עֲוֹן ע ָ
יע ְבּיָדוֹ.
ָב ַ
ַהגּ ִ
ָב ַ
ילה ִלּיֵ ,מעֲשׂוֹת זֹאת; ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר נִ ְמ ָצא ַהגּ ִ
ֹאמרָ --ח ִל ָ
יז ַויּ ֶ
יע ְבּיָדוֹ,
יכם} .ס{
אַתּם ,עֲלוּ ְל ָשׁלוֹם ֶאלֲ -א ִב ֶ
הוּא יִ ְהיֶהִ -לּי ָע ֶבד ,וְ ֶ
ֹאמר ִבּי ֲאדֹנִ י ,יְ ַד ֶבּר-נָא ַע ְב ְדּ ָך ָד ָבר ְבּ ְ
הוּדהַ ,ויּ ֶ
יח וַיִּ גַּשׁ ֵא ָליו יְ ָ
אָזנֵי ֲאדֹנִ י,
מוֹךְ ,כּ ַפ ְרעֹה.
אַפּ ָך ְבּ ַע ְב ֶדּ ָךִ :כּי ָכ ָ
וְ אַל-יִ ַחר ְ
ֲב ָדיו ֵלאמֹרֲ :היֵשָׁ -ל ֶכם אָב ,אוֹ-אָח.
יט ֲאדֹנִ י ָשׁאַלֶ ,את-ע ָ
ֶלד ְז ֻקנִ ים ָק ָטן; וְ ִ
ָקן ,וְ י ֶ
ֹאמרֶ ,אלֲ -אדֹנִ י ,יֶשָׁ -לנוּ אָב ז ֵ
כ ַונּ ֶ
ָתר
אָחיו ֵמת ,וַיִּ וּ ֵ
אָביו ֲא ֵהבוֹ.
הוּא ְל ַבדּוֹ ְל ִאמּוֹ וְ ִ
ימה ֵעינִ יָ ,ע ָליו.
אָשׂ ָ
הוֹרדֻהוֵּ ,א ָלי; וְ ִ
יךִ ,
ֲב ֶד ָ
ֹאמרֶ ,אל-ע ָ
כא ַותּ ֶ
אָביו :וְ ָעזַב ֶאתִ -
ַערַ ,ל ֲעזֹב ֶאתִ -
יוּכל ַהנּ ַ
ֹאמרֶ ,אלֲ -אדֹנִ י ,לֹאַ -
כב ַונּ ֶ
אָביו,
ָמת.
וֵ
ֵרד ֲא ִח ֶ
יךִ ,אם-לֹא י ֵ
ֲב ֶד ָ
ֹאמרֶ ,אל-ע ָ
כג ַותּ ֶ
יכם ַה ָקּטֹןִ ,א ְתּ ֶכם--לֹא ת ִֹספוּן,
ִל ְראוֹת ָפּנָי.
אָבי; ַו ַנּגֶּד-לוֵֹ --אתִ ,דּ ְב ֵרי ֲאדֹנִ י.
כד וַיְ ִהי ִכּי ָע ִלינוֶּ ,אלַ -ע ְב ְדּ ָך ִ
אָבינוֻּ :שׁבוִּ ,שׁ ְברוָּ -לנוּ ְמ ַעט-א ֶֹכל.
ֹאמרִ ,
כה ַויּ ֶ
אָחינוּ ַה ָקּטֹן ִא ָתּנוּ ,וְ י ַ
נוּכל ָל ֶר ֶדתִ :אםֵ -ישׁ ִ
ֹאמר ,לֹא ַ
כו ַונּ ֶ
ָר ְדנוִּ --כּי-לֹא
אָחינוּ ַה ָקּטֹן ֵאינֶנּוּ ִא ָתּנוּ.
נוּכל ִל ְראוֹת ְפּנֵי ָה ִאישׁ ,וְ ִ
ַ
ָל ָדהִ -לּי ִא ְשׁ ִתּי.
אַתּם יְ ַד ְע ֶתּםִ ,כּי ְשׁנַיִ ם י ְ
אָביֵ ,א ֵלינוֶּ :
ֹאמר ַע ְב ְדּ ָך ִ
כז ַויּ ֶ
יתיוַ ,עדֵ -הנָּה.
אַך ָטרֹף ט ָֹרף; וְ לֹא ְר ִא ִ
ֵצא ָה ֶא ָחדֵ ,מ ִא ִתּיָ ,וא ַֹמרְ ,
כח ַויּ ֵ
וּל ַק ְח ֶתּם גַּםֶ -את-זֶה ֵמ ִעם ָפּנַי ,וְ ָק ָרהוּ אָסוֹן--וְ ַ
כט ְ
יב ִתי
הוֹר ְד ֶתּם ֶאתֵ -שׂ ָ
ְבּ ָר ָעהְ ,שׁא ָֹלה.
ַערֵ ,אינֶנּוּ ִא ָתּנוּ; וְ נ ְ
אָבי ,וְ ַהנּ ַ
ל וְ ַע ָתּהְ ,כּב ִֹאי ֶאלַ -ע ְב ְדּ ָך ִ
שׁוּרה
ַפשׁוְֹ ,ק ָ
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ַפשׁוֹ.
ְבנ ְ
יבת ַע ְב ְדּ ָך
יך ֶאתֵ -שׂ ַ
ֲב ֶד ָ
הוֹרידוּ ע ָ
ָמת; וְ ִ
ַער--ו ֵ
לא וְ ָהיָהִ ,כּ ְראוֹתוֹ ִכּיֵ -אין ַהנּ ַ
אָבינוְּ ,בּיָגוֹןְ --שׁא ָֹלה.
ִ
יאנּוּ ֵא ֶל ָ
אָבי ֵלאמֹרִ :אם-לֹא ֲא ִב ֶ
ַערֵ ,מ ִעם ִ
לב ִכּי ַע ְב ְדּ ָך ָע ַרב ֶאתַ -הנּ ַ
יך,
ָמים.
אָבי ָכּלַ -היּ ִ
אתי ְל ִ
וְ ָח ָט ִ
ַעל ִעם-
ַער ,י ַ
ַערֶ --ע ֶבדַ ,לאדֹנִ י; וְ ַהנּ ַ
ֵשׁב-נָא ַע ְב ְדּ ָך ַתּ ַחת ַהנּ ַ
לג וְ ַע ָתּה ,י ֶ
ֶא ָחיו.
אָבי ,וְ ַהנּ ַ
ֱלה ֶאלִ -
יך ֶאע ֶ
לד ִכּיֵ -א ְ
ַער ֵאינֶנּוּ ִא ִתּיֶ :פּן ֶא ְר ֶאה ָב ָרעֲ ,א ֶשׁר
אָבי.
יִ ְמ ָצא ֶאתִ -
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ְבּ ֵר ִ
הוֹציאוּ ָכלִ -אישׁ
אַפּקְ ,לכֹל ַהנִּ ָצּ ִבים ָע ָליו ,וַיִּ ְק ָראִ ,
יוֹסף ְל ִה ְת ֵ
א וְ לֹאָ -יכֹל ֵ
יוֹסף ֶאלֶ -א ָחיו.
ַדּע ֵ
ֵמ ָע ָלי; וְ לֹאָ -ע ַמד ִאישׁ ִאתּוְֹ ,בּ ִה ְתו ַ
ב וַיִּ ֵתּן ֶאת-קֹלוִֹ ,בּ ְב ִכי; וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ִמ ְצ ַריִ ם ,וַיִּ ְשׁ ַמע ֵבּית ַפּ ְרעֹה.
ָכלוּ ֶא ָחיו ַלעֲנוֹת
אָבי ָחי; וְ לֹא-י ְ
יוֹסףַ ,העוֹד ִ
יוֹסף ֶאלֶ -א ָחיו ֲאנִ י ֵ
ֹאמר ֵ
ג ַויּ ֶ
אֹתוִֹ ,כּי נִ ְב ֲהלוּ ִמ ָפּנָיו.
יוֹסף ֲא ִח ֶ
ֹאמרֲ ,אנִ י ֵ
יוֹסף ֶאלֶ -א ָחיו ְגּשׁוּ-נָא ֵא ַלי ,וַיִּ גָּשׁוּ; ַויּ ֶ
ֹאמר ֵ
ד ַויּ ֶ
יכם,
ֲא ֶשׁרְ -מ ַכ ְר ֶתּם א ִֹתיִ ,מ ְצ ָריְ ָמה.
ה וְ ַע ָתּה אַלֵ -תּ ָע ְצבוּ ,וְ אַל-יִ ַחר ְבּ ֵעינ ֶ
ֵיכםִ ,כּיְ -מ ַכ ְר ֶתּם א ִֹתיֵ ,הנָּהִ :כּי
ֵיכם.
ְל ִמ ְחיָהְ ,שׁ ָל ַחנִ י ֱאל ִֹהים ִל ְפנ ֶ
ָתיִ ם ָה ָר ָעבְ ,בּ ֶק ֶרב ָה ֶ
ו ִכּי-זֶה ְשׁנ ַ
אָרץ; וְ עוֹד ָח ֵמשׁ ָשׁנִ יםֲ ,א ֶשׁר ֵאיןָ -ח ִרישׁ
וְ ָק ִציר.
אָרץְ ,
ֵיכםָ ,לשׂוּם ָל ֶכם ְשׁ ֵא ִרית ָבּ ֶ
ז וַיִּ ְשׁ ָל ֵחנִ י ֱאל ִֹהים ִל ְפנ ֶ
וּל ַה ֲחיוֹת ָל ֶכם,
יטה ְגּד ָֹלה.
ִל ְפ ֵל ָ
ח וְ ַע ָתּה ,לֹאֶ -
ימנִ י ְלאָב
אַתּם ְשׁ ַל ְח ֶתּם א ִֹתי ֵהנָּהִ ,כּיָ ,ה ֱאל ִֹהים; וַיְ ִשׂ ֵ
וּלאָדוֹן ְל ָכלֵ -בּיתוֹ ,וּמ ֵֹשׁלְ ,בּ ָכלֶ -א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם.
ְל ַפ ְרעֹהְ ,
אָמר ִבּנְ ָך ֵ
ַא ַמ ְר ֶתּם ֵא ָליו כֹּה ַ
אָבי ,ו ֲ
ט ַמ ֲהרוַּ ,ועֲלוּ ֶאלִ -
יוֹסףָ ,שׂ ַמנִ י
ֱאל ִֹהים ְלאָדוֹן ְל ָכלִ -מ ְצ ָריִ ם; ְר ָדה ֵא ַלי ,אַלַ -תּ ֲעמֹד.
וּבנֵי ָבנ ָ
ֶיך ְ
וּבנ ָ
אַתּהָ ,
ית ָקרוֹב ֵא ַליָ --
ָשׁ ְב ָתּ ְב ֶא ֶרץ-גּ ֶֹשׁן ,וְ ָהיִ ָ
י וְ י ַ
ֶיך; וְ צֹאנְ ָך
וּב ָק ְר ָך ,וְ ָכלֲ -א ֶשׁרָ -ל ְך.
ְ
וּב ְ
אַתּה ֵ
ָרשׁ ָ
יא וְ ִכ ְל ַכּ ְל ִתּי א ְֹת ָך ָשׁםִ ,כּי-עוֹד ָח ֵמשׁ ָשׁנִ ים ָר ָעבֶ :פּןִ -תּוּ ֵ
ית ָך,
וְ ָכלֲ -א ֶשׁרָ -ל ְך.
יכם.
ָמיןִ :כּיִ -פיַ ,ה ְמ ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶ
אָחי ִבנְ י ִ
ֵיכם רֹאוֹת ,וְ ֵעינֵי ִ
יב וְ ִהנֵּה ֵעינ ֶ
בוֹדי ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ ֵאתָ ,כּלֲ -א ֶשׁר ְר ִא ֶ
אָביֶ ,אתָ -כּלְ -כּ ִ
ַד ֶתּם ְל ִ
יג וְ ִהגּ ְ
יתם;
אָביֵ ,הנָּה.
הוֹר ְד ֶתּם ֶאתִ -
וּמ ַה ְר ֶתּם וְ ַ
ִ
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ָאריו.
ָמןָ --בּ ָכהַ ,עלַ -צוּ ָ
וּבנְ י ִ
ֵב ְךּ; ִ
אָחיוַ ,ויּ ְ
ָמןִ -
ארי ִבנְ י ִ
יד וַיִּ פֹּל ַעלַ -צוְּ ֵ
אַח ֵרי ֵכןִ ,דּ ְבּרוּ ֶא ָחיו ִאתּוֹ.
ֲל ֶהם; וְ ֲ
ֵב ְךּ ע ֵ
ַשּׁק ְל ָכלֶ -א ָחיוַ ,ויּ ְ
טו וַיְ נ ֵ
יוֹסף; וַיִּ ַ
טז וְ ַהקֹּל נִ ְשׁ ַמעֵ ,בּית ַפּ ְרעֹה ֵלאמֹרָ ,בּאוֲּ ,א ֵחי ֵ
יטב ְבּ ֵעינֵי ַפ ְרעֹה,
ֲב ָדיו.
וּב ֵעינֵי ע ָ
ְ
יך זֹאת עֲשׂוַּ :טעֲנוֶּ ,את-
אַח ָ
יוֹסףֱ ,אמֹר ֶאלֶ -
ֹאמר ַפּ ְרעֹה ֶאלֵ -
יז ַויּ ֶ
ָען.
אַר ָצה ְכּנ ַ
וּלכוּ-בֹאוְּ ,
יר ֶכםְ ,
ְבּ ִע ְ
יכם וְ ֶאתָ -בּ ֵתּ ֶ
וּקחוּ ֶאתֲ -א ִב ֶ
יח ְ
יכם ,וּבֹאוּ ֵא ָלי; וְ ֶא ְתּנָה ָל ֶכםֶ ,את-טוּב
אָרץ.
ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ ִא ְכלוֶּ ,אתֵ -ח ֶלב ָה ֶ
אַתּה ֻצוּ ָ
יט וְ ָ
ֵיתה ,זֹאת עֲשׂוְּ :קחוָּ -ל ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֲעגָלוֹתְ ,ל ַט ְפּ ֶכם
אתם.
וּב ֶ
יכםָ ,
אתם ֶאתֲ -א ִב ֶ
יכם ,וּנְ ָשׂ ֶ
וְ ִלנְ ֵשׁ ֶ
יכםִ :כּי-טוּב ָכּלֶ -א ֶרץ ִמ ְצ ַריִ םָ ,ל ֶכם הוּא.
כ וְ ֵעינְ ֶכם ,אַלָ -תּחֹס ַעלְ -כּ ֵל ֶ
יוֹסף ֲעגָלוֹת ַעלִ -פּי ַפ ְרעֹה; וַיִּ ֵתּן ָל ֶהם
כא ַו ַיּעֲשׂוֵּ -כן ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וַיִּ ֵתּן ָל ֶהם ֵ
ֵצ ָדהַ ,ל ָדּ ֶר ְך.
ָמן נ ַ
וּל ִבנְ י ִ
ָתן ָל ִאישֲׁ ,ח ִלפוֹת ְשׂ ָמלֹת; ְ
ֻלּם נ ַ
כב ְלכ ָ
ָתן ְשׁלֹשׁ ֵמאוֹת ֶכּ ֶסף,
וְ ָח ֵמשׁ ֲח ִלפֹת ְשׂ ָמלֹת.
אָביו ָשׁ ַלח ְכּזֹאת ,ע ָ
וּל ִ
כג ְ
ֲשׂ ָרה ֲחמ ִֹרים ,נ ְֹשׂ ִאיםִ ,מטּוּב ִמ ְצ ָריִ ם; וְ ֶע ֶשׂר
אָביוַ --ל ָדּ ֶר ְך.
וּמזוֹןְ ,ל ִ
ָל ֶחם ָ
ֲאתֹנֹת נ ְֹשׂאֹת ָבּר ו ֶ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ,אַלִ -תּ ְר ְגּזוּ ַבּ ָדּ ֶר ְך.
ֵלכוּ; ַויּ ֶ
כד וַיְ ַשׁ ַלּח ֶאתֶ -א ָחיוַ ,ויּ ֵ
יהם.
ַעןֶ ,אלַ -י ֲעקֹב ֲא ִב ֶ
כה ַו ַיּעֲלוִּ ,מ ִמּ ְצ ָריִ ם; ַו ָיּבֹאוּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
כו ַויּ ִַגּדוּ לוֹ ֵלאמֹר ,עוֹד ֵ
ָפג
יוֹסף ַחי ,וְ ִכי-הוּא מ ֵֹשׁלְ ,בּ ָכלֶ -א ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם; ַויּ ָ
ִלבּוִֹ ,כּי לֹאֶ -ה ֱא ִמין ָל ֶהם.
יוֹסף ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ֲא ֵל ֶהםַ ,ויּ ְ
כז וַיְ ַד ְבּרוּ ֵא ָליוֵ ,את ָכּלִ -דּ ְב ֵרי ֵ
ַרא ֶאתָ -ה ֲעגָלוֹת,
יהם.
ַתּ ִחי ,רוּ ַח ַי ֲעקֹב ֲא ִב ֶ
יוֹסף ָל ֵשׂאת אֹתוֹ; ו ְ
ֲא ֶשׁרָ -שׁ ַלח ֵ
יוֹסף ְבּנִ יָ ,חי; ֵא ְל ָכה וְ ֶא ְר ֶאנּוְּ ,בּ ֶט ֶרם אָמוּת.
ֹאמר ,יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,רב עוֹדֵ -
כח ַויּ ֶ
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ְבּ ֵר ִ
א וַיִּ ַסּע יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָכלֲ -א ֶשׁר-לוַֹ ,ו ָיּבֹא ְבּ ֵא ָרה ָשּׁ ַבע; וַיִּ ְז ַבּח ְז ָב ִחיםֵ ,לאל ֵֹהי
אָביו יִ ְצ ָחק.
ִ
ֹאמר ַי ֲעקֹב ַי ֲעקֹב; ַויּ ֶ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַמ ְראֹת ַה ַלּיְ ָלהַ ,ויּ ֶ
ב ַויּ ֶ
ֹאמר,
ִהנֵּנִ י.
יך; אַלִ -תּ ָ
אָב ָ
ֹאמר ,אָנ ִֹכי ָה ֵאל ֱאל ֵֹהי ִ
ג ַויּ ֶ
ירא ֵמ ְר ָדה ִמ ְצ ַריְ ָמהִ ,כּיְ -לגוֹי
ימ ָך ָשׁם.
גָּדוֹל ֲא ִשׂ ְ
אַע ְל ָך גַםָ -עלֹה; וְ ֵ
ד אָנ ִֹכיֵ ,א ֵרד ִע ְמּ ָך ִמ ְצ ַריְ ָמה ,וְ אָנ ִֹכיַ ,
ָשׁית יָדוֹ
יוֹסף ,י ִ
ֶיך.
ַעלֵ -עינ ָ
יהם ,וְ ֶאת-
ָקם ַי ֲעקֹבִ ,מ ְבּ ֵאר ָשׁ ַבע; וַיִּ ְשׂאוּ ְבנֵי-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאתַ -י ֲעקֹב ֲא ִב ֶ
ה ַויּ ָ
יהםָ ,בּ ֲעגָלוֹתֲ ,א ֶשׁרָ -שׁ ַלח ַפּ ְרעֹה ָל ֵשׂאת אֹתוֹ.
ַט ָפּם וְ ֶאת-נְ ֵשׁ ֶ
כוּשׁם ֲא ֶשׁר ָר ְכשׁוּ ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ֵיהם ,וְ ֶאתְ -ר ָ
ו וַיִּ ְקחוּ ֶאתִ -מ ְקנ ֶ
ַעןַ ,ו ָיּבֹאוּ,
ַרעוֹ ִאתּוֹ.
ִמ ְצ ָריְ ָמהַ :י ֲעקֹב ,וְ ָכל-ז ְ
וּבנוֹת ָבּנָיו ,וְ ָכל-ז ְ
וּבנֵי ָבנָיוִ ,אתּוְֹ ,בּנ ָֹתיו ְ
ז ָבּנָיו ְ
ַרעוֵֹ --ה ִביא ִאתּוֹ,
ִמ ְצ ָריְ ָמה} .ס{
ח וְ ֵא ֶלּה ְשׁמוֹת ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ָבּ ִאים ִמ ְצ ַריְ ָמהַ ,י ֲעקֹב ָ
וּבנָיוְ :בּכֹר ַי ֲעקֹב,
אוּבן.
ְר ֵ
וּפלּוּא ,וְ ֶח ְצרֹן וְ ַכ ְר ִמי.
נוֹך ַ
אוּבןֲ --ח ְ
וּבנֵיְ ,ר ֵ
ט ְ
ָכין וְ צ ַֹחר; וְ ָשׁאוּלֶ ,בּןַ -ה ְכּ ַנעֲנִ ית.
ָמין וְ א ַֹהד--וְ י ִ
מוּאל וְ י ִ
וּבנֵי ִשׁ ְמעוֹן ,יְ ֵ
י ְ
וּמ ָר ִרי.
ֵרשׁוֹןְ ,ק ָהת ְ
וּבנֵיֵ ,לוִ י--גּ ְ
יא ְ
ָמת ֵער וְ אוֹנָן ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ָרח; ַויּ ָ
ָפ ֶרץ ָוז ַ
הוּדהֵ ,ער וְ אוֹנָן וְ ֵשׁ ָלה--ו ֶ
וּבנֵי יְ ָ
יב ְ
ַען,
וַיִּ ְהיוּ ְבנֵיֶ -פ ֶרץ ֶח ְצרֹן וְ ָחמוּל.
תּוֹלע וּ ֻפוָה ,וְ יוֹב וְ ִשׁ ְמרֹן.
שכרָ --
וּבנֵי ,יִ ָשּׂ ָ
יג ְ
ַח ְל ֵאל.
וּבנֵיְ ,זבֻלוּןֶ --ס ֶרד וְ ֵאלוֹן ,וְ י ְ
יד ְ
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ָל ָדה ְל ַי ֲעקֹב ְבּ ַפ ַדּן ֲא ָרם ,וְ ֵאתִ ,דּינָה ִבתּוָֹ :כּל-
טו ֵא ֶלּה ְבּנֵי ֵלאָהֲ ,א ֶשׁר י ְ
נוֹתיוְ ,שׁל ִֹשׁים וְ ָשׁלֹשׁ.
וּב ָ
ֶפשׁ ָבּנָיו ְ
נֶ
אַר ֵא ִלי.
רוֹדי ,וְ ְ
ַא ִ
וּבנֵי גָדִ ,צ ְפיוֹן וְ ַח ִגּי שׁוּנִ י וְ ֶא ְצבֹּןֵ ,ע ִרי ו ֲ
טז ְ
וּבנֵי ְב ִר ָ
יעה--וְ ֶשׂ ַרח ֲאח ָֹתם; ְ
וּב ִר ָ
אָשׁר ,יִ ְמנָה וְ יִ ְשׁוָה וְ יִ ְשׁוִ י ְ
וּבנֵי ֵ
יז ְ
יעה,
יאל.
וּמ ְל ִכּ ֵ
ֶח ֶבר ַ
ָתן ָל ָבן ְל ֵלאָה ִבתּוֹ; ו ֵ
יח ֵא ֶלּה ְבּנֵי ִז ְל ָפּהֲ ,א ֶשׁר-נ ַ
ַתּ ֶלד ֶאתֵ -א ֶלּה ְל ַי ֲעקֹב,
ָפשׁ.
ֵשׁשׁ ֶע ְשׂ ֵרה נ ֶ
ָמן.
וּבנְ י ִ
יוֹסף ִ
יט ְבּנֵי ָר ֵחל ֵא ֶשׁת ַי ֲעקֹבֵ ,
ָל ָדה-לּוֹ ְ
יוֹסףְ ,בּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ םֲ ,א ֶשׁר י ְ
ָלד ְל ֵ
כ וַיִּ וּ ֵ
פּוֹטי ֶפ ַרע כּ ֵֹהן
אָסנַתַ ,בּתִ -
ַשּׁה ,וְ ֶאתֶ -א ְפ ָריִ ם.
אֹןֶ --אתְ -מנ ֶ
ֵרא וְ ַנע ָ
אַשׁ ֵבּל ,גּ ָ
ָב ֶכר וְ ְ
ָמןֶ ,בּ ַלע ו ֶ
וּבנֵי ִבנְ י ִ
כא ְ
ֲמןֵ ,א ִחי ָורֹאשׁ; ֻמ ִפּים
ָאָר ְדּ.
וְ ֻח ִפּים ,ו ְ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר.
ֶפשְׁ ,
ֻלּד ְל ַי ֲעקֹבָ --כּל-נ ֶ
כב ֵא ֶלּה ְבּנֵי ָר ֵחלֲ ,א ֶשׁר י ַ
וּבנֵיָ -דןֻ ,ח ִשׁים.
כג ְ
ֵצר וְ ִשׁ ֵלּם.
ַח ְצ ֵאל וְ גוּנִ י ,וְ י ֶ
ַפ ָתּ ִלי--י ְ
וּבנֵי ,נ ְ
כד ְ
ָתן ָל ָבן ְל ָר ֵחל ִבּתּוֹ; ו ֵ
כה ֵא ֶלּה ְבּנֵי ִב ְל ָההֲ ,א ֶשׁר-נ ַ
ַתּ ֶלד ֶאתֵ -א ֶלּה ְל ַי ֲעקֹב,
ֶפשׁ ִשׁ ְב ָעה.
ָכּל-נ ֶ
ֶפשׁ ַה ָבּאָה ְל ַי ֲעקֹב ִמ ְצ ַריְ ָמה ,י ְֹצ ֵאי יְ ֵרכוִֹ ,מ ְלּ ַבד ,נְ ֵשׁי ְבנֵיַ -י ֲעקֹב--
כו ָכּלַ -הנּ ֶ
ָשׁשׁ.
ֶפשִׁ ,שׁ ִשּׁים ו ֵ
ָכּל-נ ֶ
ֶפשׁ ְשׁנָיִ םָ :כּלַ -הנּ ֶ
ֻלּד-לוֹ ְב ִמ ְצ ַריִ ם ,נ ֶ
יוֹסף ֲא ֶשׁר-י ַ
וּבנֵי ֵ
כז ְ
ֶפשׁ ְל ֵביתַ -י ֲעקֹב
ַה ָבּאָה ִמ ְצ ַריְ ָמהִ ,שׁ ְב ִעים} .ס{
הוּדה ָשׁ ַלח ְל ָפנָיוֶ ,אלֵ -
כח וְ ֶאת-יְ ָ
יוֹסףְ ,להוֹרֹת ְל ָפנָיו ,גּ ְֹשׁנָה; ַו ָיּבֹאוּ,
אַר ָצה גּ ֶֹשׁן.
ְ
אָביו גּ ְֹשׁנָה; ַויּ ָ
ַעל ִל ְק ַראת-יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
יוֹסף ֶמ ְר ַכּ ְבתּוַֹ ,ויּ ַ
ֶאסֹר ֵ
כט ַויּ ְ
ֵרא ֵא ָליו,
ָאריו ,עוֹד.
ֵב ְךּ ַעלַ -צוּ ָ
ָאריוַ ,ויּ ְ
וַיִּ פֹּל ַעלַ -צוּ ָ
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ֶיךִ ,כּי
אוֹתי ֶאתָ -פּנ ָ
אַח ֵרי ְר ִ
אָמוּתה ַה ָפּ ַעםֲ ,
ָ
יוֹסף,
ֹאמר יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאלֵ -
ל ַויּ ֶ
עוֹד ָך ָחי.
ְ
אַגּ ָ
ֱלה וְ ִ
אָביוֶ ,אע ֶ
יוֹסף ֶאלֶ -א ָחיו וְ ֶאלֵ -בּית ִ
ֹאמר ֵ
לא ַויּ ֶ
ידה ְל ַפ ְרעֹה;
ַען ָבּאוּ ֵא ָלי.
אָבי ֲא ֶשׁר ְבּ ֶא ֶרץְ -כּנ ַ
וּביתִ -
אַחי ֵ
וְ א ְֹמ ָרה ֵא ָליוַ ,
ָשׁים ר ֵֹעי צֹאןִ ,כּי-אַנְ ֵשׁי ִמ ְקנֶה ָהיוּ; וְ צֹאנָם ְ
לב וְ ָה ֲאנ ִ
וּב ָק ָרם וְ ָכלֲ -א ֶשׁר
ָל ֶהםֵ ,ה ִביאוּ.
יכם.
ֲשׂ ֶ
אָמרַ ,מהַ -מּע ֵ
לג וְ ָהיָהִ ,כּי-יִ ְק ָרא ָל ֶכם ַפּ ְרעֹה; וְ ַ
עוּרינוּ וְ ַעדַ -ע ָתּה--גַּםֲ -אנ ְ
יך ִמנְּ ֵ
ֲב ֶד ָ
ַא ַמ ְר ֶתּם ,אַנְ ֵשׁי ִמ ְקנֶה ָהיוּ ע ָ
לד ו ֲ
ַחנוּ,
גַּםֲ -אב ֵֹתינוַּ :בּעֲבוּרֵ ,תּ ְשׁבוּ ְבּ ֶא ֶרץ גּ ֶֹשׁןִ ,כּי-תוֹ ֲע ַבת ִמ ְצ ַריִ םָ ,כּל-ר ֵֹעה צֹאן.
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ְבּ ֵר ִ
וּב ָק ָרם וְ ָכלֲ -א ֶשׁר
אַחי וְ צֹאנָם ְ
אָבי וְ ַ
ֹאמר ִ
יוֹסףַ ,ו ַיּגֵּד ְל ַפ ְרעֹהַ ,ויּ ֶ
א ַו ָיּבֹא ֵ
ָען; וְ ִהנָּםְ ,בּ ֶא ֶרץ גּ ֶֹשׁן.
ָל ֶהםָ ,בּאוּ ֵמ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ַצּגֵםִ ,ל ְפנֵי ַפ ְרעֹה.
וּמ ְק ֵצה ֶא ָחיוָ ,ל ַקח ֲח ִמ ָשּׁה ֲא ָנ ִשׁים; ַויּ ִ
ב ִ
ֹאמרוּ ֶאלַ -פּ ְרעֹה ,ר ֵֹעה צֹאן
יכם; ַויּ ְ
ֲשׂ ֶ
ֹאמר ַפּ ְרעֹה ֶאלֶ -א ָחיוַ ,מהַ -מּע ֵ
ג ַויּ ֶ
בוֹתינוּ.
ַחנוּ ,גַּםֲ -א ֵ
יך--גַּםֲ -אנ ְ
ֲב ֶד ָ
עָ
ֹאמרוּ ֶאלַ -פּ ְרעֹהָ ,לגוּר ָבּ ֶ
ד ַויּ ְ
אָרץ ָבּאנוִּ ,כּיֵ -אין ִמ ְר ֶעה ַלצֹּאן ֲא ֶשׁר
יךְ ,בּ ֶא ֶרץ גּ ֶֹשׁן.
ֲב ֶד ָ
ֵשׁבוּ-נָא ע ָ
ָען; וְ ַע ָתּה י ְ
יךִ ,כּיָ -כ ֵבד ָה ָר ָעב ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ֲב ֶד ָ
ַלע ָ
יך.
יךָ ,בּאוּ ֵא ֶל ָ
אַח ָ
יך וְ ֶ
אָב ָ
יוֹסף ֵלאמֹרִ :
ֹאמר ַפּ ְרעֹהֶ ,אלֵ -
ה ַויּ ֶ
יך וְ ֶאת-
אָב ָ
הוֹשׁב ֶאתִ -
ֵ
אָרץ,
יטב ָה ֶ
ֶיך ִהואְ --בּ ֵמ ַ
ו ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ םְ ,ל ָפנ ָ
ֵשׁבוְּ ,בּ ֶא ֶרץ גּ ֶֹשׁן--וְ ִאם-י ַ
יך :י ְ
אַח ָ
ֶ
ָד ְע ָתּ וְ יֶשָׁ -בּם אַנְ ֵשׁיַ -חיִ ל ,וְ ַשׂ ְמ ָתּם ָשׂ ֵרי
ִמ ְקנֶה ַעלֲ -א ֶשׁרִ -לי.
ֲמ ֵדהוּ ִל ְפנֵי ַפ ְרעֹה; וַיְ ָב ֶר ְך ַי ֲעקֹבֶ ,את-
אָביוַ ,ו ַיּע ִ
יוֹסף ֶאתַ -י ֲעקֹב ִ
ָבא ֵ
ז ַויּ ֵ
ַפּ ְרעֹה.
ֶיך.
אמר ַפּ ְרעֹהֶ ,אלַ -י ֲעקֹבַ :כּ ָמּה ,יְ ֵמי ְשׁנֵי ַחיּ ָ
ח ַויֹּ ֶ
גוּריְ ,שׁל ִֹשׁים ְ
ֹאמר ַי ֲעקֹבֶ ,אלַ -פּ ְרעֹה ,יְ ֵמי ְשׁנֵי ְמ ַ
ט ַויּ ֶ
וּמאַת ָשׁנָהְ :מ ַעט
ימי
וְ ָר ִעיםָ ,היוּ יְ ֵמי ְשׁנֵי ַחיַּי ,וְ לֹא ִה ִשּׂיגוּ ֶאת-יְ ֵמי ְשׁנֵי ַחיֵּי ֲאב ַֹתיִ ,בּ ֵ
יהם.
ְמגוּ ֵר ֶ
ֵצאִ ,מ ִלּ ְפנֵי ַפ ְרעֹה.
י וַיְ ָב ֶר ְך ַי ֲעקֹבֶ ,אתַ -פּ ְרעֹה; ַויּ ֵ
יוֹסףֶ ,אתִ -
ַיּוֹשׁב ֵ
יא ו ֵ
אָביו וְ ֶאתֶ -א ָחיו ,וַיִּ ֵתּן ָל ֶהם ֲא ֻחזָּה ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם,
אָרץ ְבּ ֶא ֶרץ ַר ְע ְמ ֵססַ --כּ ֲא ֶשׁרִ ,צוָּה ַפ ְרעֹה.
יטב ָה ֶ
ְבּ ֵמ ַ
אָביו וְ ֶאתֶ -א ָחיו ,וְ ֵאת ָכּלֵ -בּית ִ
יוֹסף ֶאתִ -
יב וַיְ ַכ ְל ֵכּל ֵ
אָביוֶ --ל ֶחםְ ,ל ִפי
ַה ָטּף.
אָרץִ ,כּיָ -כ ֵבד ָה ָר ָעב ְמאֹד; ו ֵ
יג וְ ֶל ֶחם ֵאין ְבּ ָכלָ -ה ֶ
ַתּ ַלהּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ ֶא ֶרץ
ַעןִ ,מ ְפּנֵיָ ,ה ָר ָעב.
ְכּנ ַ
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ַען,
וּב ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
יוֹסףֶ ,אתָ -כּלַ -ה ֶכּ ֶסף ַהנִּ ְמ ָצא ְב ֶא ֶרץִ -מ ְצ ַריִ ם ְ
יד וַיְ ַל ֵקּט ֵ
יתה ַפ ְרעֹה.
יוֹסף ֶאתַ -ה ֶכּ ֶסףֵ ,בּ ָ
ָבא ֵ
ַבּ ֶשּׁ ֶברֲ ,א ֶשׁרֵ -הם שׁ ְֹב ִרים; ַויּ ֵ
וּמ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
טו וַיִּ תֹּם ַה ֶכּ ֶסףֵ ,מ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֵ
יוֹסף
ַעןַ ,ו ָיּבֹאוּ ָכלִ -מ ְצ ַריִ ם ֶאלֵ -
אָפסָ ,כּ ֶסף.
ֵלאמֹר ָה ָבהָ -לּנוּ ֶל ֶחם ,וְ ָל ָמּה נָמוּת נ ְֶג ֶדּ ָךִ :כּי ֵ
אָפסָ ,כּ ֶסף.
ֵיכםִ --אםֵ -
ֵיכם ,וְ ֶא ְתּנָה ָל ֶכם ְבּ ִמ ְקנ ֶ
יוֹסף ָהבוּ ִמ ְקנ ֶ
ֹאמר ֵ
טז ַויּ ֶ
ֵיהםֶ ,אלֵ -
ָביאוּ ֶאתִ -מ ְקנ ֶ
יז ַויּ ִ
סּוּסים
יוֹסף ֶל ֶחם ַבּ ִ
יוֹסף ,וַיִּ ֵתּן ָל ֶהם ֵ
ֵהם,
ַה ֵלם ַבּ ֶלּ ֶחם ְבּ ָכלִ -מ ְקנ ֶ
וּב ֲחמ ִֹרים; וַיְ נ ֲ
וּב ִמ ְקנֵה ַה ָבּ ָקרַ ,
וּב ִמ ְקנֵה ַהצֹּאן ְ
ְ
ַבּ ָשּׁנָה ַה ִהוא.
ַתּתֹּםַ ,ה ָשּׁנָה ַה ִהואַ ,ו ָיּבֹאוּ ֵא ָליו ַבּ ָשּׁנָה ַה ֵשּׁנִ ית ַויּ ְ
יח ו ִ
ֹאמרוּ לוֹ לֹא-נְ ַכ ֵחד
וּמ ְקנֵה ַה ְבּ ֵה ָמה ֶאלֲ -אדֹנִ י :לֹא נִ ְשׁאַר ִל ְפנֵי
ֵמ ֲאדֹנִ יִ ,כּי ִאםַ -תּם ַה ֶכּ ֶסף ִ
אַד ָמ ֵתנוּ.
ָתנוּ וְ ְ
ֲאדֹנִ יִ ,בּ ְל ִתּי ִאםְ -גּוִ יּ ֵ
אַד ָמ ֵתנוְּ --קנֵה-א ָֹתנוּ וְ ֶאתְ -
ַחנוּ גַּם ְ
ֶיך ,גַּםֲ -אנ ְ
יט ָל ָמּה נָמוּת ְל ֵעינ ָ
אַד ָמ ֵתנוּ,
ֶרע וְ נִ ְחיֶה וְ לֹא
ֲב ִדים ְל ַפ ְרעֹה ,וְ ֶתן-ז ַ
אַד ָמ ֵתנוּ ,ע ָ
ַחנוּ וְ ְ
ַבּ ָלּ ֶחם; וְ נִ ְהיֶה ֲאנ ְ
נָמוּת ,וְ ָה ֲא ָד ָמה לֹא ֵת ָשׁם.
יוֹסף ֶאתָ -כּלְ -
כ וַיִּ ֶקן ֵ
אַד ַמת ִמ ְצ ַריִ םְ ,ל ַפ ְרעֹהִ ,כּיָ -מ ְכרוּ ִמ ְצ ַריִ ם ִאישׁ
אָרץְ ,ל ַפ ְרעֹה.
ַתּ ִהי ָה ֶ
ֲל ֶהם ָה ָר ָעב; ו ְ
ָשׂ ֵדהוִּ ,כּיָ -חזַק ע ֵ
ֱביר אֹתוֶֹ ,ל ָע ִריםִ :מ ְק ֵצה ְגבוּלִ -מ ְצ ַריִ ם ,וְ ַעדָ -ק ֵצהוּ.
כא וְ ֶאתָ -ה ָעםֶ --הע ִ
ֹהנִ ים ,לֹא ָקנָהִ :כּי חֹק ַלכּ ֲ
אַד ַמת ַהכּ ֲ
כב ַרק ְ
אָכלוּ
ֹהנִ ים ֵמ ֵאת ַפּ ְרעֹה ,וְ ְ
אַד ָמ ָתם.
ָתן ָל ֶהם ַפּ ְרעֹהַ --עלֵ -כּן ,לֹא ָמ ְכרוּ ֶאתְ -
ֶאתֻ -ח ָקּם ֲא ֶשׁר נ ַ
יוֹסף ֶאלָ -ה ָעםֵ ,הן ָקנִ ִ
ֹאמר ֵ
כג ַויּ ֶ
אַד ַמ ְת ֶכם
יתי ֶא ְת ֶכם ַהיּוֹם וְ ֶאתְ -
וּז ַר ְע ֶתּם ֶאתָ -ה ֲא ָד ָמה.
ֶרעְ ,
ְל ַפ ְרעֹה; ֵהאָ -ל ֶכם ז ַ
אַר ַבּע ַה ָיּדֹת יִ ְהיֶה ָל ֶכם
ישׁיתְ ,ל ַפ ְרעֹה; וְ ְ
כד וְ ָהיָהַ ,בּ ְתּבוּאֹת ,וּנְ ַת ֶתּם ֲח ִמ ִ
יכם--וְ ֶל ֱאכֹל ְל ַט ְפּ ֶכם.
אָכ ְל ֶכם ,וְ ַל ֲא ֶשׁר ְבּ ָב ֵתּ ֶ
וּל ְ
ֶרע ַה ָשּׂ ֶדה ְ
ְלז ַ
ֲב ִדים ְל ַפ ְרעֹה.
אמרוֶּ ,ה ֱחיִ ָתנוּ; נִ ְמ ָצאֵ -חן ְבּ ֵעינֵי ֲאדֹנִ י ,וְ ָהיִ ינוּ ע ָ
כה ַויֹּ ְ
אַד ַמת ִמ ְצ ַריִ םְ ,ל ַפ ְרעֹה--
יוֹסף ְלחֹק ַעדַ -היּוֹם ַהזֶּה ַעלְ -
ָשׂם א ָֹתהּ ֵ
כו ַויּ ֶ
ֹהנִ יםְ ,ל ַב ָדּם--לֹא ָהיְ ָתהְ ,ל ַפ ְרעֹה.
אַד ַמת ַהכּ ֲ
ַלח ֶֹמשַׁ :רק ְ
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ֵאָחזוּ ָבהּ ,וַיִּ ְפרוּ וַיִּ ְרבּוּ
ֵשׁב יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ םְ ,בּ ֶא ֶרץ גּ ֶֹשׁן; ַויּ ֲ
כז ַויּ ֶ
ְמאֹד.
כח וַיְ ִחי ַי ֲעקֹב ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ םְ ,שׁ ַבע ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנָה; וַיְ ִהי יְ ֵמיַ -י ֲעקֹבְ ,שׁנֵי
וּמאַת ָשׁנָה.
אַר ָבּ ִעים ְ
ַחיָּיוֶ --שׁ ַבע ָשׁנִ ים ,וְ ְ
יוֹסף ַויּ ֶ
כט וַיִּ ְק ְרבוּ יְ ֵמי-יִ ְשׂ ָר ֵאלָ ,למוּת ,וַיִּ ְק ָרא ִל ְבנוֹ ְל ֵ
ֹאמר לוֹ ִאם-נָא
ית ִע ָמּ ִדי ֶח ֶסד ו ֱ
ָד ָך ַתּ ַחת יְ ֵר ִכי; וְ ָע ִשׂ ָ
ֶיךִ ,שׂים-נָא י ְ
אתי ֵחן ְבּ ֵעינ ָ
ָמ ָצ ִ
ֶא ֶמת,
אַל-נָא ִת ְק ְבּ ֵרנִ י ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם.
ֻר ָתם; ַויּ ַ
וּק ַב ְר ַתּנִ י ִבּ ְקב ָ
אתנִ י ִמ ִמּ ְצ ַריִ םְ ,
ל וְ ָשׁ ַכ ְב ִתּיִ ,עםֲ -אב ַֹתי ,וּנְ ָשׂ ַ
ֹאמר,
ֱשׂה ִכ ְד ָב ֶר ָך.
אָנ ִֹכי ֶאע ֶ
לא ַויּ ֶ
ֹאמרִ ,ה ָשּׁ ְב ָעה ִלי--וַיִּ ָשּׁ ַבע ,לוֹ; וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,על-רֹאשׁ
ַה ִמּ ָטּה} .פ{
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ְבּ ֵר ִ
יך ח ֶֹלה; וַיִּ ַקּח
אָב ָ
יוֹסףִ ,הנֵּה ִ
ֹאמר ְל ֵ
אַח ֵרי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּהַ ,ויּ ֶ
א וַיְ ִהיֲ ,
ַשּׁה ,וְ ֶאתֶ -א ְפ ָריִ ם.
ֶאתְ -שׁנֵי ָבנָיוִ ,עמּוֶֹ --אתְ -מנ ֶ
יוֹסף ָבּא ֵא ֶל ָ
ֹאמרִ ,הנֵּה ִבּנְ ָך ֵ
ב ַו ַיּגֵּד ְל ַי ֲעקֹבַ --ויּ ֶ
יך; וַיִּ ְת ַחזֵּק ,יִ ְשׂ ָר ֵאל,
ֵשׁבַ ,עלַ -ה ִמּ ָטּה.
ַויּ ֶ
יוֹסףֵ ,אל ַשׁ ַדּי נִ ְראָהֵ -א ַלי ְבּלוּז ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
אמר ַי ֲעקֹב ֶאלֵ -
ג ַויֹּ ֶ
ָען; וַיְ ָב ֶר ְך,
א ִֹתי.
ָת ִתּי ֶאת-
יךִ ,ל ְק ַהל ַע ִמּים; וְ נ ַ
ית ָך ,וּנְ ַת ִתּ ָ
ֹאמר ֵא ַליִ ,הנְ נִ י ַמ ְפ ְר ָך וְ ִה ְר ִבּ ִ
ד ַויּ ֶ
עוֹלם.
יךֲ --א ֻחזַּת ָ
אַח ֶר ָ
ֲך ֲ
ַרע ָ
אָרץ ַהזֹּאתְ ,לז ְ
ָה ֶ
יך ִמ ְצ ַריְ ָמה--
נּוֹל ִדים ְל ָך ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ םַ ,עד-בּ ִֹאי ֵא ֶל ָ
ֶיך ַה ָ
ה וְ ַע ָתּה ְשׁנֵיָ -בנ ָ
אוּבן וְ ִשׁ ְמעוֹן ,יִ ְהיוִּ -לי.
ַשּׁהִ --כּ ְר ֵ
וּמנ ֶ
ִליֵ -הםֶ :א ְפ ַריִ םְ ,
יהםְ ,ל ָך יִ ְהיוּ; ַעל ֵשׁם ֲא ֵח ֶ
אַח ֵר ֶ
הוֹל ְד ָתּ ֲ
וּמוֹל ְד ְתּ ָך ֲא ֶשׁרַ -
ַ
ו
יהם יִ ָקּ ְראוּ,
ַח ָל ָתם.
ְבּנ ֲ
ַאנִ י ְבּב ִֹאי ִמ ַפּ ָדּןֵ ,מ ָתה ָע ַלי ָר ֵחל ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
ז וֲ
ַען ַבּ ֶדּ ֶר ְךְ ,בּעוֹד ִכּ ְב ַרתֶ -א ֶרץ,
ָא ְק ְבּ ֶר ָה ָשּׁם ְבּ ֶד ֶר ְך ֶא ְפ ָרתִ ,הוא ֵבּית ָל ֶחם.
ָלבֹא ֶא ְפ ָר ָתה; ו ֶ
ֹאמרִ ,מיֵ -א ֶלּה.
יוֹסף; ַויּ ֶ
ַרא יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,אתְ -בּנֵי ֵ
ח ַויּ ְ
ָתןִ -לי ֱאל ִֹהים ָבּזֶה; ַויּ ַ
אָביוָ ,בּנַי ֵהםֲ ,א ֶשׁר-נ ַ
יוֹסףֶ ,אלִ -
ֹאמר ֵ
ט ַויּ ֶ
ֹאמר,
ַא ָב ְר ֵכם.
ָק ֶחם-נָא ֵא ַלי ו ֲ
י וְ ֵעינֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ָכּ ְבדוּ ִמזּ ֶֹקן ,לֹא ַ
יוּכל ִל ְראוֹת; ַו ַיּגֵּשׁ א ָֹתם ֵא ָליו ,וַיִּ ַשּׁק
ָל ֶהם וַיְ ַח ֵבּק ָל ֶהם.
יוֹסףְ ,ראֹה ָפנ ָ
ֹאמר יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאלֵ -
יא ַויּ ֶ
ֶיך לֹא ִפ ָלּ ְל ִתּי; וְ ִהנֵּה ֶה ְראָה א ִֹתי
ַר ֶע ָך.
ֱאל ִֹהים ,גַּם ֶאת-ז ְ
אָר ָצה.
אַפּיוְ ,
יוֹסף א ָֹתםֵ ,מ ִעם ִבּ ְר ָכּיו; וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ְל ָ
ַיּוֹצא ֵ
יב ו ֵ
ימינוֹ ִמ ְשּׂמֹאל יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ֶאת-
ֵיהםֶ --אתֶ -א ְפ ַריִ ם ִבּ ִ
יוֹסףֶ ,אתְ -שׁנ ֶ
יג וַיִּ ַקּח ֵ
ימין יִ ְשׂ ָר ֵאל; ַו ַיּגֵּשֵׁ ,א ָליו.
ַשּׁה ִב ְשׂמֹאלוֹ ִמ ִ
ְמנ ֶ
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ָשׁת ַעל-רֹאשׁ ֶא ְפ ַריִ ם ,וְ הוּא ַה ָצּ ִעיר ,וְ ֶאת-
יד וַיִּ ְשׁ ַלח יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת-יְ ִמינוֹ ַויּ ֶ
ַשּׁהַ ,ה ְבּכוֹר.
ָדיוִ ,כּי ְמנ ֶ
ַשּׁהִ :שׂ ֵכּלֶ ,את-י ָ
ְשׂמֹאלוַֹ ,על-רֹאשׁ ְמנ ֶ
יוֹסףַ ,ויּ ַ
טו וַיְ ָב ֶר ְך ֶאתֵ -
ֹאמרָ :ה ֱאל ִֹהים ֲא ֶשׁר ִה ְת ַה ְלּכוּ ֲאב ַֹתי ְל ָפנָיו,
עוֹדי ַעדַ -היּוֹם ַהזֶּה.
אַב ָר ָהם וְ יִ ְצ ָחקָ --ה ֱאל ִֹהים ָהר ֶֹעה א ִֹתיֵ ,מ ִ
ְ
טז ַה ַמּ ְל ְ
אָך ַהגּ ֵֹאל א ִֹתי ִמ ָכּלָ -רע ,יְ ָב ֵר ְך ֶאתַ -הנְּ ָע ִרים ,וְ יִ ָקּ ֵרא ָב ֶהם ְשׁ ִמי,
אָרץ.
אַב ָר ָהם וְ יִ ְצ ָחק; וְ יִ ְדגּוּ ָלרֹבְ ,בּ ֶק ֶרב ָה ֶ
וְ ֵשׁם ֲאב ַֹתי ְ
אָביו יַד-יְ ִמינוֹ ַעל-רֹאשׁ ֶא ְפ ַריִ םַ --ויּ ַ
ָשׁית ִ
יוֹסףִ ,כּי-י ִ
ַרא ֵ
יז ַויּ ְ
ֵרע ְבּ ֵעינָיו;
ַשּׁה.
אָביוְ ,ל ָה ִסיר א ָֹתהּ ֵמ ַעל רֹאשֶׁ -א ְפ ַריִ םַ --על-רֹאשׁ ְמנ ֶ
וַיִּ ְתמ ְֹך יַדִ -
אָביִ :כּי-זֶה ַה ְבּכֹרִ ,שׂים יְ ִמינְ ָך ַעל-
אָביו ,לֹאֵ -כן ִ
יוֹסף ֶאלִ -
ֹאמר ֵ
יח ַויּ ֶ
רֹאשׁוֹ.
ָד ְע ִתּי ְבנִ י י ַ
ֹאמר י ַ
אָביוַ ,ויּ ֶ
יט וַיְ ָמ ֵאן ִ
ָד ְע ִתּי--גַּם-הוּא יִ ְהיֶהְ -לּ ָעם ,וְ גַם-הוּא
ַרעוֹ ,יִ ְהיֶה ְמלֹאַ -הגּוֹיִ ם.
אָחיו ַה ָקּטֹן יִ ְג ַדּל ִמ ֶמּנּוּ ,וְ ז ְ
אוּלםִ ,
יִ ְג ָדּל; וְ ָ
כ וַיְ ָב ְר ֵכם ַבּיּוֹם ַההוּאֵ ,לאמוֹרְ ,בּ ָך יְ ָב ֵר ְך יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ,יְ ִשׂ ְמ ָך ֱאל ִֹהים
ַשּׁה.
ָשׂם ֶאתֶ -א ְפ ַריִ םִ ,ל ְפנֵי ְמנ ֶ
ַשּׁה; ַויּ ֶ
ְכּ ֶא ְפ ַריִ ם וְ ִכ ְמנ ֶ
ֹאמר יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאלֵ -
כא ַויּ ֶ
יוֹסףִ ,הנֵּה אָנ ִֹכי ֵמת; וְ ָהיָה ֱאל ִֹהיםִ ,ע ָמּ ֶכם,
יכם.
וְ ֵה ִשׁיב ֶא ְת ֶכםֶ ,אלֶ -א ֶרץ ֲאב ֵֹת ֶ
אַח ָ
אַחדַ --עלֶ -
ָת ִתּי ְל ָךְ ,שׁ ֶכם ַ
ַאנִ י נ ַ
כב ו ֲ
יךֲ :א ֶשׁר ָל ַק ְח ִתּי ִמיַּד ָה ֱאמ ִֹרי,
וּב ַק ְשׁ ִתּי} .פ{
ְבּ ַח ְר ִבּי ְ
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ְבּ ֵר ִ
ידה ָל ֶכםֵ ,את ֲא ֶשׁר-יִ ְק ָרא
אַגּ ָ
אָספוּ וְ ִ
ֹאמרֵ ,ה ְ
א וַיִּ ְק ָרא ַי ֲעקֹבֶ ,אלָ -בּנָיו; ַויּ ֶ
ָמים.
אַח ִרית ַהיּ ִ
ֶא ְת ֶכםְ ,בּ ֲ
יכם.
ב ִה ָקּ ְבצוּ וְ ִשׁ ְמעוְּ ,בּנֵי ַי ֲעקֹב; וְ ִשׁ ְמעוֶּ ,אל-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ִב ֶ
ֶתר ָעז.
ֶתר ְשׂ ֵאת ,וְ י ֶ
אשׁית אוֹנִ י--י ֶ
אַתּה ,כּ ִֹחי וְ ֵר ִ
אוּבן ְבּכ ִֹרי ָ
ג ְר ֵ
אָב ָ
ית ִמ ְשׁ ְכּ ֵבי ִ
תּוֹתרִ ,כּי ָע ִל ָ
ד ַפּ ַחז ַכּ ַמּיִ ם אַלַ -
צוּעי
יך; אָז ִח ַלּ ְל ָתּ ,יְ ִ
ָע ָלה} .פ{
יהם.
אַחיםְ --כּ ֵלי ָח ָמסְ ,מ ֵכר ֵֹת ֶ
ה ִשׁ ְמעוֹן וְ ֵלוִ יִ ,
ַפ ִשׁיִ ,בּ ְק ָה ָלם אַלֵ -תּ ַחד ְכּב ִֹדיִ :כּי ְב ָ
ו ְבּס ָֹדם אַלָ -תּבֹא נ ְ
אַפּם ָה ְרגוּ ִאישׁ,
וּב ְרצֹנָם ִע ְקּרוּ-שׁוֹר.
ִ
ז אָרוּר ָ
יצם
ַא ִפ ֵ
אַפּם ִכּי ָעז ,וְ ֶע ְב ָר ָתם ִכּי ָק ָשׁ ָתה; ֲא ַח ְלּ ֵקם ְבּ ַי ֲעקֹב ,ו ֲ
ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל} .פ{
יך.
אָב ָ
יך; יִ ְשׁ ַתּ ֲחווּ ְל ָךְ ,בּנֵי ִ
ָד ָךְ ,בּע ֶֹרף אֹיְ ֶב ָ
יך--י ְ
אַח ָ
יוֹדוּך ֶ
ָ
אַתּה
הוּדהָ ,
ח יְ ָ
אַריֵה ְ
ית; ָכּ ַרע ָר ַבץ ְכּ ְ
הוּדהִ ,מ ֶטּ ֶרף ְבּנִ י ָע ִל ָ
אַריֵה יְ ָ
ט גּוּר ְ
וּכ ָל ִביאִ ,מי
ימנּוּ.
יְ ִק ֶ
יהוּדהְ ,
י לֹא-יָסוּר ֵשׁ ֶבט ִמ ָ
וּמח ֵֹקק ִמ ֵבּין ַר ְג ָליוַ ,עד ִכּיָ -יבֹא ִשׁילֹה ,וְ לוֹ
יִ ְקּ ַהת ַע ִמּים.
ֶפן ִעירֹה ,וְ ַלשּׂ ֵֹר ָקה ְבּנִ י ֲאתֹנוֹ; ִכּ ֵבּס ַבּיַּיִ ן ְלבֻשׁוְֹ ,
יא א ְֹס ִרי ַלגּ ֶ
ָבים
וּב ַדםֲ -ענ ִ
סוּתֹה.
וּל ֶבןִ -שׁנַּיִ םֵ ,מ ָח ָלב} .פ{
ילי ֵעינַיִ םִ ,מיָּיִ ן; ְ
יב ַח ְכ ִל ִ
ַר ָכתוֹ ַעלִ -צידֹן} .פ{
ַמּים יִ ְשׁכֹּן; וְ הוּא ְלחוֹף ֳאנִ יֹּת ,וְ י ְ
יג ְזבוּלֻןְ ,לחוֹף י ִ
ָרם--ר ֵֹבץֵ ,בּין ַה ִמּ ְשׁ ְפּ ָתיִ ם.
שכרֲ ,חמֹר גּ ֶ
יד יִ ָשּׂ ָ
אָרץ ִכּי נ ֵ
ֻחה ִכּי טוֹב ,וְ ֶאתָ -ה ֶ
ַרא ְמנ ָ
טו ַויּ ְ
ָע ָמה; ַויֵּט ִשׁ ְכמוֹ ִל ְסבֹּל ,וַיְ ִהי
ְל ַמס-ע ֵֹבד} .ס{
129

אַחדִ ,שׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ָדין ַעמּוְֹ --כּ ַ
טז ָדּן ,י ִ
ֲליֶ -ד ֶר ְךְ ,שׁ ִפיפֹן ע ֵ
ָחשׁ ע ֵ
יז יְ ִהיָ -דן נ ָ
ֲלי-א ַֹרחַ --הנּ ֵֹשׁ ְךִ ,ע ְקּ ֵבי-סוּס ,וַיִּ פֹּל
ר ְֹכבוֹ ,אָחוֹר.
יתי יְ הוָה} .ס{
ישׁוּע ְת ָךִ ,קוִּ ִ
יח ִל ָ
גוּדנּוּ; וְ הוּאָ ,יגֻד ָע ֵקב} .ס{
יט גָּד ,גְּ דוּד יְ ֶ
ֲדנֵּיֶ -מ ֶל ְך} .ס{
אָשׁרְ ,שׁ ֵמנָה ַל ְחמוֹ; וְ הוּא יִ ֵתּןַ ,מע ַ
כ ֵמ ֵ
ֻחהַ --הנּ ֵֹתןִ ,א ְמ ֵריָ -שׁ ֶפר} .ס{
ָלה ְשׁל ָ
ַפ ָתּ ִלי ,אַיּ ָ
כא נ ְ
ֲלי-שׁוּר.
ֲדה ע ֵ
ֲליָ -עיִ ן; ָבּנוֹתָ ,צע ָ
יוֹסףֵ ,בּן פּ ָֹרת ע ֵ
כב ֵבּן פּ ָֹרת ֵ
ֲלי ִח ִצּים.
כג וַיְ ָמ ְררֻהוָּ ,ורֹבּוּ; וַיִּ ְשׂ ְט ֻמהוַּ ,בּע ֵ
ָדיו; ִמ ֵ
יתן ַק ְשׁתּוַֹ ,ו ָיּפֹזּוּ ְזר ֵֹעי י ָ
ַתּ ֶשׁב ְבּ ֵא ָ
כד ו ֵ
ידי ֲא ִביר ַי ֲעקֹבִ ,מ ָשּׁם ר ֶֹעה
ֶא ֶבן יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ַע ְז ֶר ָךּ ,וְ ֵאת ַשׁ ַדּי וִ ָ
יך וְ י ְ
אָב ָ
כה ֵמ ֵאל ִ
יב ְר ֶכ ָךִּ ,בּ ְרכֹת ָשׁ ַמיִ ם ֵמ ָעלִ ,בּ ְרכֹת
ָר ַחם.
ְתּהוֹם ר ֶֹב ֶצת ָתּ ַחת; ִבּ ְרכֹת ָשׁ ַדיִ ם ,ו ָ
הוֹריַ ,עדַ -תּ ֲאוַתִ ,גּ ְבעֹת ָ
ָברוּ ַעלִ -בּ ְרכֹת ַ
יך ,גּ ְ
אָב ָ
כו ִבּ ְרכֹת ִ
עוֹלם; ִתּ ְהיֶי ָן
וּל ָק ְדקֹד נְ ִזיר ֶא ָחיו} .פ{
יוֹסףְ ,
ְלרֹאשׁ ֵ
ֹאכל ַעד; וְ ָל ֶע ֶרב ,יְ ַח ֵלּק ָשׁ ָלל.
ָמין ְז ֵאב יִ ְט ָרףַ ,בּבּ ֶֹקר י ַ
כז ִבּנְ י ִ
כח ָכּלֵ -א ֶלּה ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,שׁנֵים ָע ָשׂר; וְ זֹאת ֲא ֶשׁרִ -דּ ֶבּר ָל ֶהם ֲא ִב ֶ
יהם,
אוֹתםִ --אישׁ ֲא ֶשׁר ְכּ ִב ְר ָכתוֵֹ ,בּ ַר ְך א ָֹתם.
וַיְ ָב ֶר ְך ָ
ֶא ָסף ֶאלַ -ע ִמּיִ --ק ְברוּ א ִֹתיֶ ,אל-
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ֲאנִ י נ ֱ
אוֹתםַ ,ויּ ֶ
ָ
כט וַיְ ַצו
ֲאב ָֹתיֶ :אלַ -ה ְמּ ָע ָרהֲ --א ֶשׁר ִבּ ְשׂ ֵדהֶ ,ע ְפרוֹן ַה ִח ִתּי.
ל ַבּ ְמּ ָע ָרה ֲא ֶשׁר ִבּ ְשׂ ֵדה ַה ַמּ ְכ ֵפּ ָלהֲ ,א ֶשׁר ַעלְ -פּנֵיַ -מ ְמ ֵראְ --בּ ֶא ֶרץ
אַב ָר ָהם ֶאתַ -ה ָשּׂ ֶדהֵ ,מ ֵאת ֶע ְפרֹן ַה ִח ִתּיַ --ל ֲא ֻחזַּתָ -ק ֶבר.
ָעןֲ :א ֶשׁר ָקנָה ְ
ְכּנ ַ
לא ָשׁ ָמּה ָק ְברוּ ֶאתְ -
אַב ָר ָהם ,וְ ֵאת ָשׂ ָרה ִא ְשׁתּוָֹ ,שׁ ָמּה ָק ְברוּ ֶאת-יִ ְצ ָחק,
וְ ֵאת ִר ְב ָקה ִא ְשׁתּוֹ; וְ ָשׁ ָמּה ָק ַב ְר ִתּיֶ ,אתֵ -לאָה.
לב ִמ ְקנֵה ַה ָשּׂ ֶדה וְ ַה ְמּ ָע ָרה ֲא ֶשׁר-בּוֵֹ ,מ ֵאת ְבּנֵיֵ -חת.
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ֵאָסף
ֶאסֹף ַר ְג ָליו ֶאלַ -ה ִמּ ָטּה; וַיִּ ְגוַעַ ,ויּ ֶ
לג וַיְ ַכל ַי ֲעקֹב ְל ַצוֹּת ֶאתָ -בּנָיוַ ,ויּ ֱ
ֶאלַ -ע ָמּיו.
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אשׁית פרק50
ְבּ ֵר ִ
ֵב ְךּ ָע ָליו ,וַיִּ ַשּׁק-לוֹ.
אָביו; ַויּ ְ
יוֹסףַ ,עלְ -פּנֵי ִ
א וַיִּ פֹּל ֵ
ֲב ָדיו ֶאתָ -הר ְֹפ ִאיםַ ,ל ֲחנֹט ֶאתִ -
יוֹסף ֶאת-ע ָ
ֵ
ב וַיְ ַצו
ַחנְ טוּ
אָביו; ַויּ ַ
ָהר ְֹפ ִאיםֶ ,את-יִ ְשׂ ָר ֵאל.
אַר ָבּ ִעים יוֹםִ ,כּי ֵכּן יִ ְמ ְלאוּ יְ ֵמי ַה ֲחנ ִ
ג וַיִּ ְמ ְלאוּ-לוֹ ְ
ֻטים; וַיִּ ְבכּוּ אֹתוֹ
ִמ ְצ ַריִ םִ ,שׁ ְב ִעים יוֹם.
ַע ְברוּ ,יְ ֵמי ְב ִכיתוֹ ,וַיְ ַד ֵבּר ֵ
ד ַויּ ַ
יוֹסףֶ ,אלֵ -בּית ַפּ ְרעֹה ֵלאמֹרִ :אם-נָא
אָזנֵי ַפ ְרעֹה ֵלאמֹר.
ֵיכםַ --דּ ְבּרוּ-נָאְ ,בּ ְ
אתי ֵחןְ ,בּ ֵעינ ֶ
ָמ ָצ ִ
יתי ִלי ְבּ ֶא ֶרץ
יענִ י ֵלאמֹרִ ,הנֵּה אָנ ִֹכי ֵמתְ --בּ ִק ְב ִרי ֲא ֶשׁר ָכּ ִר ִ
אָבי ִה ְשׁ ִבּ ַ
ה ִ
אָשׁוּבה.
ָ
אָבי--וְ
ֱלה-נָּא וְ ֶא ְק ְבּ ָרה ֶאתִ -
ַעןָ ,שׁ ָמּה ִתּ ְק ְבּ ֵרנִ י; וְ ַע ָתּהֶ ,אע ֶ
ְכּנ ַ
יע ָך.
יךַ ,כּ ֲא ֶשׁר ִה ְשׁ ִבּ ֶ
אָב ָ
וּקבֹר ֶאתִ -
ֲלה ְ
ֹאמרַ ,פּ ְרעֹה :ע ֵ
ו ַויּ ֶ
יוֹסףִ ,ל ְקבֹּר ֶאתִ -
ַעל ֵ
ז ַויּ ַ
אָביו; ַו ַיּעֲלוּ ִאתּוֹ ָכּלַ -ע ְב ֵדי ַפ ְרעֹהִ ,ז ְקנֵי ֵביתוֹ,
וְ כֹלִ ,ז ְקנֵי ֶא ֶרץִ -מ ְצ ָריִ ם.
אָביוַ :רקַ ,ט ָפּם וְ צֹאנָם ְ
וּבית ִ
יוֹסף ,וְ ֶא ָחיו ֵ
ח וְ כֹל ֵבּית ֵ
וּב ָק ָרםָ --ע ְזבוּ,
ְבּ ֶא ֶרץ גּ ֶֹשׁן.
ַעל ִעמּוֹ ,גַּםֶ -ר ֶכב גַּםָ -פּ ָר ִשׁים; וַיְ ִהי ַה ַמּ ֲחנֶהָ ,כּ ֵבד ְמאֹד.
ט ַויּ ַ
אָטדֲ ,א ֶשׁר ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
י ַו ָיּבֹאוּ ַעד-גּ ֶֹרן ָה ָ
ַר ֵדּן ,וַיִּ ְס ְפּדוָּ -שׁםִ ,מ ְס ֵפּד גָּדוֹל
ָמים.
אָביו ֵא ֶבלִ ,שׁ ְב ַעת י ִ
ַעשׂ ְל ִ
וְ ָכ ֵבד ְמאֹד; ַויּ ַ
ֹאמרוֵּ ,א ֶבל-
אָטדַ ,ויּ ְ
אָרץ ַה ְכּ ַנעֲנִ י ֶאתָ -ה ֵא ֶבלְ ,בּג ֶֹרן ָה ָ
יוֹשׁב ָה ֶ
ַרא ֵ
יא ַויּ ְ
ַר ֵדּן.
אָבל ִמ ְצ ַריִ םֲ ,א ֶשׁרְ ,בּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
ָכּ ֵבד זֶה ְל ִמ ְצ ָריִ ם; ַעלֵ -כּן ָק ָרא ְשׁ ָמהֵּ ,
יב ַו ַיּעֲשׂוּ ָבנָיו ,לוֵֹ --כּןַ ,כּ ֲא ֶשׁר ִצוָּם.
אַר ָצה ְכּנ ַ
ְ
יג וַיִּ ְשׂאוּ אֹתוֹ ָבנָיו,
ַען ,וַיִּ ְק ְבּרוּ אֹתוִֹ ,בּ ְמ ָע ַרת ְשׂ ֵדה
ַה ַמּ ְכ ֵפּ ָלהֲ :א ֶשׁר ָקנָה ְ
אַב ָר ָהם ֶאתַ -ה ָשּׂ ֶדה ַל ֲא ֻחזַּתֶ -ק ֶברֵ ,מ ֵאת ֶע ְפרֹן
ַה ִח ִתּיַ --עלְ -פּנֵי ַמ ְמ ֵרא.
יוֹסף ִמ ְצ ַריְ ָמה הוּא וְ ֶא ָחיו ,וְ ָכלָ -הע ִֹלים ִאתּוֹ ִל ְקבֹּר ֶאתִ -
ָשׁב ֵ
יד ַויּ ָ
אָביו,
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אָביו.
אַח ֵריָ ,ק ְברוֹ ֶאתִ -
ֲ
ֹאמרוּ ,לוּ יִ ְשׂ ְט ֵמנוּ ֵ
יהםַ ,ויּ ְ
יוֹסףִ ,כּיֵ -מת ֲא ִב ֶ
טו וַיִּ ְראוּ ֲא ֵחיֵ -
יוֹסף; וְ ָה ֵשׁב
ָמ ְלנוּ אֹתוֹ.
ָשׁיבָ ,לנוֵּ ,את ָכּלָ -ה ָר ָעהֲ ,א ֶשׁר גּ ַ
יִ
יך ִצוָּהִ ,ל ְפנֵי מוֹתוֹ ֵלאמֹר.
אָב ָ
יוֹסף ֵלאמֹרִ :
טז וַיְ ַצוּוֶּ ,אלֵ -
אתם ִכּיָ -ר ָעה ְג ָמ ָ
יך וְ ַח ָטּ ָ
אַח ָ
יוֹסף ,אָנָּא ָשׂא נָא ֶפּ ַשׁע ֶ
ֹאמרוּ ְל ֵ
יז כֹּה-ת ְ
לוּך,
יוֹסףְ ,בּ ַד ְבּ ָרם ֵא ָליו.
ֵב ְךּ ֵ
יך; ַויּ ְ
אָב ָ
וְ ַע ָתּה ָשׂא נָאְ ,ל ֶפ ַשׁע ַע ְב ֵדי ֱאל ֵֹהי ִ
ֲב ִדים.
ֹאמרוִּ ,הנֶּנּוּ ְל ָך ַלע ָ
ֵלכוּ ,גַּםֶ -א ָחיו ,וַיִּ ְפּלוְּ ,ל ָפנָיו; ַויּ ְ
יח ַויּ ְ
יראוִּ :כּי ֲה ַת ַחת ֱאל ִֹהים ,אָנִ י.
יוֹסף ,אַלִ -תּ ָ
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ֵ
יט ַויּ ֶ
כ וְ ֶ
אַתּםֲ ,ח ַשׁ ְב ֶתּם ָע ַלי ָר ָעה; ֱאל ִֹהיםֲ ,ח ָשׁ ָבהּ ְלט ָֹבהְ ,ל ַמ ַען ֲעשֹׂה ַכּיּוֹם
ַהזֶּהְ ,ל ַה ֲחיֹת ַעםָ -רב.
ַחם ָ
יראוּ--אָנ ִֹכי ֲא ַכ ְל ֵכּל ֶא ְת ֶכם ,וְ ֶאתַ -ט ְפּ ֶכם; וַיְ נ ֵ
כא וְ ַע ָתּה ,אַלִ -תּ ָ
אוֹתם,
וַיְ ַד ֵבּר ַעלִ -ל ָבּם.
ָע ֶשׂר ָשׁנִ ים.
יוֹסףֵ ,מאָה ו ֶ
אָביו; וַיְ ִחי ֵ
וּבית ִ
יוֹסף ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם ,הוּא ֵ
ֵשׁב ֵ
כב ַויּ ֶ
ֻלּדוַּ ,על-
ַשּׁה--י ְ
יוֹסף ְל ֶא ְפ ַריִ םְ ,בּנֵי ִשׁ ֵלּ ִשׁים; גַּםְ ,בּנֵי ָמ ִכיר ֶבּןְ -מנ ֶ
ַרא ֵ
כג ַויּ ְ
יוֹסף.
ִבּ ְר ֵכּי ֵ
ֹאמר ֵ
כד ַויּ ֶ
יוֹסף ֶאלֶ -א ָחיו ,אָנ ִֹכי ֵמת; וֵאל ִֹהים ָפּקֹד יִ ְפקֹד ֶא ְת ֶכם,
אַב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק
אָרץֲ ,א ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ְל ְ
אָרץ ַהזֹּאתֶ ,אלָ -ה ֶ
ֱלה ֶא ְת ֶכם ִמןָ -ה ֶ
וְ ֶהע ָ
וּל ַי ֲעקֹב.
ְ
ַשׁ ַבּע ֵ
כה ַויּ ְ
יוֹסףֶ ,אתְ -בּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹרָ :פּקֹד יִ ְפקֹד ֱאל ִֹהים ֶא ְת ֶכם,
ֲל ֶתם ֶאתַ -ע ְצמ ַֹתי ִמזֶּה.
וְ ַהע ִ
ָע ֶשׂר ָשׁנִ ים; ַויּ ַ
יוֹסףֶ ,בּןֵ -מאָה ו ֶ
ָמת ֵ
כו ַויּ ָ
ישׂם ָבּאָרוֹן
ַחנְ טוּ אֹתוֹ ,וַיִּ ֶ
ְבּ ִמ ְצ ָריִ ם} .ש{

133

