בראשית GENESIS
ֹלהים ֵ֥את ַה ָּש ַמים ו ֵ֥את ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
1 1בראשית ָּב ָּ ָ֣רא ֱא ִ֑
2ו ָּה ָּא ֶרץ ָּהי ָּ ֵ֥תה תהו וָּ בהו וח ֶשְך ַעל־פ ָ֣ני ת ִ֑הום ו ָ֣רו ַח ֱאֹלהים מ ַר ֶח ֶפת
ַעל־פ ֵ֥ני ַה ָּ ָֽמים׃
3וַ ֵ֥יא ֶמר ֱאֹלהים י ָ֣הי ִ֑אור ַוַָֽֽיהי־ ָֽאור׃
4וַ ַיַֽרא ֱאֹלהים ֶאת־ ָּהאור כי־ ִ֑טוב וַ יַ ב ָ֣דל ֱאֹלהים ֵ֥בין ָּהאור ו ֵ֥בין ַה ָֽח ֶשְך׃
5וַ יק ָּרא ֱאֹלהים׀ ָּלאור יום ו ַלח ֶשְך ָּ ָ֣ק ָּרא ָּ ִ֑לי ָּלה ַוַָֽֽיהי־ ֶ ֵ֥ע ֶרב ַוַָֽֽיהי־ב ֶקר
יֵ֥ ום ֶא ָּ ָֽחד׃

פ

6וַ ָ֣יא ֶמר ֱאֹלהים י ֵ֥הי ָּרָקי ַע ב ָ֣תוְך ַה ָּ ִ֑מים וי ָ֣הי ַמבדיל ֵ֥בין ַמים ָּל ָּ ָֽמים׃
7וַ ַיָ֣ ַעׂש ֱאֹלהים ֶאת־ ָּה ָּרקי ַע וַ יַ בדל בין ַה ַמים א ֶשר מ ַ ָ֣ת ַחת ָּל ָּרקי ַע ו ָ֣בין
י־כן׃
ַה ַמים א ֶשר מ ַ ָ֣על ָּל ָּרָ ִ֑קי ַע ַוַָֽֽיה ָֽ
8וַ יק ָּרא ֱאֹלהים ָּ ָֽל ָּרָקי ַע ָּש ָּ ִ֑מים ַוַָֽֽיהי־ ֶ ֵ֥ע ֶרב ַוַָֽֽיהי־ב ֶקר יֵ֥ ום ש ָֽני׃

פ

9וַ ָ֣יא ֶמר ֱאֹלהים י ָּקוו ַה ַמים מ ַת ַחת ַה ָּש ַמים ֶאל־ ָּמ ָ֣קום ֶא ָּחד ות ָּר ֶאה
י־כן׃
ַה ָּיַב ָּ ִ֑שה ַוַָֽֽיה ָֽ
11וַ יק ָּרא ֱאֹלהים׀ ַליַ ָּב ָּשה ֶא ֶרץ ולמק ֵ֥וה ַה ַמים ָּק ָּ ָ֣רא יַ ִ֑מים וַ ַ ֵ֥יַֽרא ֱאֹלהים
י־טוב׃
כ ָֽ
11וַ ָ֣יא ֶמר ֱאֹלהים ַ ָֽתדשא ָּה ָּא ֶרץ ֶד ֶשא ֵ֚ע ֶׂשב ַמז ָ֣ר ַיע זֶ ַרע עָ֣ץ פ ִ֞רי ע ֶׂשה
י־כן׃
ל־ה ָּ ִ֑א ֶרץ ַוַָֽֽיה ָֽ
פרי למינו א ֶ ֵ֥שר זַ רעו־בו ַע ָּ
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12וַ תוצא ָּה ָּא ֶרץ ֶד ֶשא ָ֣ע ֶׂשב ַמזרי ַע זֶ ַרע למינהו ועץ ָֽע ֶׂשה־פרי א ֶ ֵ֥שר
י־טוב׃
ינהו וַ יַ ֵַֽ֥רא ֱאֹלהים כ ָֽ
זַ רעו־בו למ ִ֑
ַ13וַָֽֽיהי־ ֶ ֵ֥ע ֶרב ַוַָֽֽיהי־ב ֶקר יֵ֥ ום שלי ָֽשי׃

פ

14וַ ָ֣יא ֶמר ֱאֹלהים יהי מארת ברָ ָ֣קי ַע ַה ָּש ַמים ל ַהבדיל ֵ֥בין ַהיום ו ָ֣בין
ַה ָּ ִ֑לי ָּלה ו ָּהיו לאתת ול ָ֣מועדים וליָּ מים ו ָּש ָֽנים׃
15ו ָּהיו למאורת ברָ ָ֣קי ַע ַה ָּש ַמים ל ָּהאיר ַעל־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ַוַָֽֽיהי־ ָֽכן׃
ש ֶלת
16וַ ַיָ֣ ַעׂש ֱאֹלהים ֶאת־ש ֵ֥ני ַהמארת ַהגד ִ֑לים ֶאת־ ַה ָּמאור ַהגָּ דל ל ֶממ ֶ ָ֣
ש ֶלת ַה ַלי ָּלה ואת ַהכו ָּכ ָֽבים׃
־ה ָּמאור ַה ָּקטן ל ֶממ ֶ ָ֣
ַהיום ו ֶאת ַ
17וַ י ֵ֥תן א ָּתם ֱאֹלהים ברָ ָ֣קי ַע ַה ָּש ָּ ִ֑מים ל ָּהאיר ַעל־ ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
18ולמשל ַביָ֣ ום ו ַב ַלי ָּלה וָֽ ל ַהבדיל ֵ֥בין ָּהאור ו ָ֣בין ַה ִ֑ח ֶשְך וַ ַ ֵ֥יַֽרא ֱאֹלהים
י־טוב׃
כ ָֽ
ַ19וַָֽֽיהי־ ֶ ֵ֥ע ֶרב ַוַָֽֽיהי־ב ֶקר יֵ֥ ום רבי ָֽעי׃

פ

21וַ ָ֣יא ֶמר ֱאֹלהים ישר ָ֣צו ַה ַמים ֶש ֶרץ ֶ ָ֣נ ֶפש ַח ָּ ִ֑יה ועוף יעו ָ֣פף ַעל־ ָּה ָּא ֶרץ
ַעל־פני רָ ֵ֥קי ַע ַה ָּש ָּ ָֽמים׃
21וַ יב ָּ ָ֣רא ֱאֹלהים ֶאת־ ַה ַתנינם ַהגד ִ֑לים ו ָ֣את ָּכל־ ֶנָ֣ ֶפש ַ ָֽה ַח ָּיָ֣ה׀ ָּ ָֽהר ֶמ ֶׂשת
א ֶשר ָּשרצו ַה ַמים ל ָֽמינ ֶהם ואת ָּכל־עוף ָּכנָּ ף למינהו וַ ַ ֵ֥יַֽרא ֱאֹלהים
י־טוב׃
כ ָֽ
22וַ י ָּב ֶרְך א ָּתם ֱאֹלהים לא ִ֑מר פ ָ֣רו ורבו ומלאו ֶאת־ ַה ַמים ַביַ מים ו ָּהעוף
י ֵֶַֽ֥רב ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
ַ23וַָֽֽיהי־ ֶ ֵ֥ע ֶרב ַוַָֽֽיהי־ב ֶקר יֵ֥ ום חמי ָֽשי׃
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24וַ ָ֣יא ֶמר ֱאֹלהים תוצא ָּה ָּא ֶרץ ֶנ ֶפש ַחיָּ ה למינָּ ּה בה ָּ ֵ֥מה וָּ ֶר ֶמׂש
י־כן׃
ינּה ַוַָֽֽיה ָֽ
תו־א ֶרץ למ ָּ ִ֑
ו ַ ָֽחי ֶ
25וַ ַיָ֣ ַעׂש ֱאֹלהים ֶאת־ ַחיַ ת ָּה ָּא ֶרץ למינָּ ּה ו ֶאת־ ַהבה ָּמה למינָּ ּה ואת
י־טוב׃
ינהו וַ ַ ֵ֥יַֽרא ֱאֹלהים כ ָֽ
ל־ר ֶמׂש ָּ ָֽהא ָּד ָּמה למ ִ֑
ָּכ ֶ ֵ֥
26וַ ָ֣יא ֶמר ֱאֹלהים ַ ָֽנע ֶ ֵׂ֥שה ָּא ָּדם ב ַצלמנו כדמו ִ֑תנו וירדו בדגַ ת ַהיָּ ם
ל־ה ֶר ֶמׂש ָּ ָֽהר ֵ֥מׂש
־ה ָּא ֶרץ וב ָּכ ָּ
ובבה ָּמה וב ָּכל ָּ
וב ָ֣עוף ַה ָּש ַמים ַ
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ַע ָּ
27וַ יב ָּרא ֱאֹלהים׀ ֶאת־ ָּ ָֽה ָּא ָּדם ב ַצלמו ב ֶ ֵ֥צ ֶלם ֱאֹלהים ָּב ָּ ָ֣רא א ִ֑תו זָּ ָּ ֵ֥כר
ונק ָּבה ָּב ָּ ֵ֥רא א ָּ ָֽתם׃
28וַ י ָּ ָ֣ב ֶרְך א ָּתם ֱאֹלהים וַ יא ֶמר ָּל ֶהם ֱאֹלהים פ ֵ֥רו ורבו ומל ֵ֥או ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ
ל־ח ָּיה ָּ ָֽהר ֶ ֵ֥מ ֶׂשת
ש ָּה ור ִ֞דו בד ַגת ַהיָּ ם וב ָ֣עוף ַה ָּש ַמים וב ָּכ ַ
וכב ִ֑
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ַע ָּ
29וַ ָ֣יא ֶמר ֱאֹלהים הנה נָּ ַתתי ָּל ֶכם ֶאת־ ָּכל־ ָ֣ע ֶׂשב׀ ז ָ֣ר ַע זֶ ַרע א ֶשר ַעל־פ ָ֣ני
ל־העץ א ֶשר־ ֵ֥בו פרי־עץ ז ָ֣ר ַע ָּ ִ֑ז ַַֽרע ָּל ֶ ֵ֥כם ָֽיה ֶיה
־כ ָּ
ל־ה ָּא ֶרץ ו ֶאת ָּ
ָּכ ָּ
ל ָּאכ ָּ ָֽלה׃
31וָֽ ל ָּכל־ ַח ַיָ֣ת ָּה ָּא ֶרץ ול ָּכל־עוף ַה ָּש ַמים ול ָ֣כל׀ רו ָ֣מׂש ַעל־ ָּה ָּא ֶרץ
י־כן׃
ל־י ֶַֽרק ע ֶׂשב ל ָּאכ ָּלִ֑ה ַוַָֽֽיה ָֽ
־כ ֶ ֵ֥
א ֶשר־בו ֶנָ֣ ֶפש ַחיָּ ה ֶאת ָּ
שר ָּע ָּׂשה והנה־טוב מ ִ֑אד ַוַָֽֽיהי־ ֶ ֵ֥ע ֶרב
31וַ ַיַֽרא ֱאֹלהים ֶאת־ ָּכל־א ֶ ָ֣
ַוַָֽֽיהי־ב ֶקר יֵ֥ ום ַהש ָֽשי׃

פ

1 2וַ יכלו ַה ָּש ַ ֵ֥מים ו ָּה ָּא ֶרץ ו ָּכל־צ ָּב ָּ ָֽאם׃
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שר ָּע ָּ ִׂ֑שה וַ ישבת ַביָ֣ ום
2וַ י ַכל ֱאֹלהים ַביָ֣ ום ַהשביעי מ ַלאכתו א ֶ ָ֣
ַהשביעי מ ָּכל־מ ַלאכתו א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּ ָֽׂשה׃
3וַ י ָּב ֶרְך ֱאֹלהים ֶאת־יָ֣ ום ַהשביעי וַ י ַקדש א ִ֑תו ָ֣כי בו ָּש ַבת
מ ָּכל־מ ַלאכתו א ֶשר־ ָּב ָּ ֵ֥רא ֱאֹלהים ַלע ָֽׂשות׃

פ

הוֵ֥ה ֱאֹלהים
ָ֣ 4א ֶלה תולדות ַה ָּש ַמים ו ָּה ָּא ֶרץ בה ָּ ָֽבר ָּ ִ֑אם ביום עׂשות י ָּ
ֶ ֵ֥א ֶרץ ו ָּש ָּ ָֽמים׃
5ו ָ֣כל׀ ָׂ֣שי ַח ַה ָּש ֶדה ֶ ֵ֚ט ֶרם ָֽיה ֶי ָ֣ה ָּב ָּא ֶרץ ו ָּכל־ ֵ֥ע ֶׂשב ַה ָּש ֶדה ֶ ָ֣ט ֶרם יצ ָּ ִ֑מח כי
־הא ָּד ָּ ָֽמה׃
ל־ה ָּא ֶרץ ו ָּא ָּ ָ֣דם ַאין ַ ָֽלעבד ֶאת ָּ ָֽ
הוה ֱאֹלהים ַע ָּ
לא המטיר י ָּ
6ואד ַ ָֽיע ֶ ָ֣לה מן־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ והשָ ָּקה ֶ ָֽאת־ ָּכל־פ ָֽני־ ָּ ָֽהא ָּד ָּ ָֽמה׃
7וַ יי ֶצר יהוָּ ה ֱאֹלהים ֶאת־ ָּ ָֽה ָּא ָּדם ָּע ָּפר מן־ ָּ ָ֣הא ָּד ָּמה וַ י ַ ֵ֥פח ב ַא ָּפיו נש ַ ָ֣מת
ַח ִ֑יים ַוַָֽֽי ֵ֥הי ָּ ָֽה ָּא ָּדם ל ֶ ֵ֥נ ֶפש ַח ָּ ָֽיה׃
8וַ י ִַ֞טע יהָּוה ֱאֹלהים גַ ן־בע ֶדן מ ֶ ִ֑ק ֶדם וַ ָּיָ֣ ֶׂשם ָּשם ֶאת־ ָּ ָֽה ָּא ָּדם א ֶ ֵ֥שר יָּ ָּ ָֽצר׃
9וַ יַ צ ִַ֞מח יהָּוה ֱאֹלהים מן־ ָּ ָ֣הא ָּד ָּמה ָּכל־עץ נֶ ח ָּ ֵ֥מד ל ַמר ֶאה ו ָ֣טוב ל ַמא ָּ ִ֑כל
ועץ ַ ָֽה ַחיים ב ָ֣תוְך ַהגָּ ן ועץ ַה ַד ַעת ֵ֥טוב וָּ ָּ ָֽרע׃
11ונָּ ָּהר י ָ֣צא מע ֶדן ל ַהשקות ֶאת־ ַה ָּ ִ֑גַֽן ומ ָּשם י ָּפרד ו ָּהיָּ ה ל ַאר ָּב ָּ ֵ֥עה
ָּרא ָֽשים׃
ר־שם
ֵ֥ 11שם ָּ ָֽה ֶא ָּחד פי ִ֑שון ָ֣הוא ַהסבב ֵ֚את ָּכל־ ֶ ָ֣א ֶרץ ַ ָֽהחוי ָּלה א ֶש ָּ
ַהזָּ ָּ ָֽהב׃
12וָֽ ז ַהב ָּה ָּ ֵ֥א ֶרץ ַההוא ִ֑טוב ָּ ֵ֥שם ַהבד ַלח ו ֶ ֵ֥א ֶבן ַה ָֽש ַהם׃
13ו ָֽשם־ ַהנָּ ָּ ֵ֥הר ַהשני גי ִ֑חון ָ֣הוא ַהסובב את ָּכל־ ֶ ֵ֥א ֶרץ ָֽכוש׃
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14ושם ַהנָּ ָּהר ַהשלישי ח ֶד ֶקל ֵ֥הוא ַ ָֽההלְך קד ַ ָ֣מת ַא ִ֑שור ו ַהנָּ ָּ ֵ֥הר
ָּ ָֽהרביעי ֵ֥הוא פ ָּ ָֽרת׃
15וַ י ַקח יהָּ ֵ֥וה ֱאֹלהים ֶאת־ ָּ ָֽה ָּא ָּ ִ֑דם וַ יַ נ ָ֣חהו בגַ ן־ע ֶדן ל ָּעב ָּדּה ול ָּשמ ָּ ָֽרּה׃
16וַ י ַצו יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהים ַעל־ ָּ ָֽה ָּא ָּדם לא ִ֑מר מ ֵ֥כל ָֽעץ־ ַה ָּגַֽן ָּא ֵ֥כל תא ָֽכל׃
17ומעץ ַה ַד ַעת ָ֣טוב וָּ ָּרע ֵ֥לא תא ַכל מ ֶ ִ֑מנו כי ביום א ָּכלךֵ֥ מ ֶמנו ֵ֥מות
ָּת ָֽמות׃
18וַ יא ֶמר יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהים לא־טוב ֱהיֵ֥ ות ָּ ָֽה ָּא ָּדם ל ַב ִ֑דו ֶ ָֽא ֱע ֶׂשּה־לֵ֥ ו עזֶ ר
כנֶ ג ָֽדו׃
ל־עוף ַה ָּש ַמים
ל־ח ַית ַה ָּש ֶדה ואת ָּכ ָ֣
ן־הא ָּד ָּמה ָּכ ַ
19וַ י ֶצר יהוָּ ה ֱאֹלהים מ ָּ ָֽ
ל־ה ָּא ָּדם לראות ַמה־יק ָּרא־לִ֑ ו וכל א ֶשר יק ָּרא־לו ָּ ָֽה ָּא ָּדם ֶנ ֵֶ֥פש
וַ יָּבא ֶא ָּ ָ֣
ַח ָּיה ֵ֥הוא ש ָֽמו׃
21וַ יק ָּרא ָּ ָֽה ָּא ָּדם שמות ל ָּכל־ ַהבה ָּמה ול ָ֣עוף ַה ָּש ַמים ולכל ַחיַ ָ֣ת ַה ָּש ֶ ִ֑דה
א־מ ָּ ֵ֥צא עזֶ ר כנֶ ג ָֽדו׃
ול ָּא ָּדם ָֽל ָּ
21וַ יַ פל יהוָּ ה ֱאֹלהים׀ ַתרד ָּמה ַעל־ ָּה ָּא ָּדם וַ יי ָּ ִ֑שן וַ י ַקח ַא ַחת מ ַצלע ָּתיו
וַ יס ֵ֥גר ָּב ָּׂשר ַתח ֶ ָֽתנָּ ה׃
22וַ י ֶבן יהוָּ ה ֱאֹלהים׀ ֶ ָֽאת־ ַהצ ָּלע א ֶשר־ ָּלָ ַ ֵ֥קח מן־ ָּ ָֽה ָּא ָּדם לא ָּ ִ֑שה וַ יב ֶא ָּה
ל־ה ָּא ָּ ָֽדם׃
ֶא ָּ ָֽ
23וַ יא ֶמר ָּ ָֽה ָּא ָּדם ָ֣זאת ַה ַפ ַעם ֶ ֵ֚ע ֶצם ָֽמע ָּצ ַמי ו ָּב ָּׂשר מב ָּׂש ִ֑רי לזאת י ָּק ָ֣רא
ה־זאת׃
א ָּשה ֵ֥כי מאיש ל ֳָֽק ָּח ָֽ
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ַ 24על־כן יַ ָֽ עזָּ ב־איש ֶאת־ ָּאביו ו ֶאת־א ִ֑מו ו ָּד ַ ָ֣בק באשתו ו ָּהיו ל ָּב ָּ ֵׂ֥שר
ֶא ָּ ָֽחד׃
25וַ ָֽיהיו שני ֶהם ערומים ָּ ָֽה ָּא ָּדם ואש ִ֑תו ולא יתב ָּ ָֽששו׃
1 3ו ַהנָּ ָּחש ָּה ָּיָ֣ה ָּערום מכל ַחיַ ָ֣ת ַה ָּש ֶדה א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּׂשה יהָּ ָ֣וה ֱאֹל ִ֑הים
י־א ַ ָ֣מר ֱאֹלהים ָ֣לא ָֽתאכלו מכל ֵ֥עץ ַה ָּגַָֽֽן׃
וַ יא ֶמר ֶאל־ ָּ ָ֣הא ָּשה ַ ֵ֚אף ָֽכ ָּ
אכל׃
־ה ָּגַֽן נ ָֽ
2וַ ֵ֥תא ֶמר ָּ ָֽהא ָּשה ֶאל־ ַהנָּ ָּ ִ֑חש מפ ֵ֥רי ָֽעץ ַ
תוְך־הגָּ ן ָּא ַ ָ֣מר ֱאֹלהים לא ָֽתאכלו מ ֶמנו ו ֵ֥לא
ַ
שר ב
3ומפ ָ֣רי ָּהעץ א ֶ ָ֣
תגעו ִ֑בו ֶפן־תמ ָֽתון׃
4וַ ֵ֥יא ֶמר ַהנָּ ָּחש ֶאל־ ָּ ָֽהא ָּ ִ֑שה ָֽלא־מות תמ ָֽתון׃
ֵ֚ 5כי י ָ֣ד ַע ֱאֹלהים כי ביום א ָּכל ֶ ָ֣כם מ ֶמנו ונפקחו ָֽעיני ֶ ִ֑כם והיי ֶתם
ָֽכאֹלהים ידעי ֵ֥טוב וָּ ָּ ָֽרע׃
6וַ ָ֣ת ֶרא ָּ ָֽהא ָּשה ָ֣כי טוב ָּהעץ ל ַמא ָּכל וכי ַ ָֽתאוָּ ה־ ָ֣הוא ָּלעינַ ים ונֶ ח ָּמד
אכל׃
ישּה ע ָּמּה וַ י ַ ָֽ
אכִ֑ל וַ תתן גַ ם־לא ָּ
ָּהעץ ל ַהׂשכיל וַ ת ַ ֵ֥קח מפריו וַ ת ַ
7וַ ת ָּפ ַקחנָּ ה עי ָ֣ני שני ֶהם וַ יַָֽ֣דעו ֵ֥כי ָֽעירמם ִ֑הם ַוַָֽֽיתפרו ע ָ֣לה תאנָּ ה
וַ יַ ע ֵׂ֥שו ָּל ֶהם חג ָֽרת׃
ַ8וַָֽֽישמ ִ֞עו ֶאת־קול יהָּוה ֱאֹלהים מת ַה ֵ֥לְך ַב ָּגַֽן ל ָ֣רו ַח ַהיִ֑ ום וַ ית ַחבא
הוה ֱאֹלהים בתוְך ֵ֥עץ ַה ָּגַָֽֽן׃
ָּ ָֽה ָּא ָּדם ואשתו מפני י ָּ ָ֣
9וַ יק ָּרא יהָּ ֵ֥וה ֱאֹלהים ֶאל־ ָּ ָֽה ָּא ָּ ִ֑דם וַ ֵ֥יא ֶמר לו ַא ֶ ָֽי ָּכה׃
11וַ יא ֶמר ֶאת־קלךֵ֥ ָּש ַמעתי ַב ָּ ִ֑גַֽן וָּ אי ָּרא ָֽכי־ע ֵ֥ירם ָּאנכי וָּ א ָּח ָֽבא׃
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11וַ יא ֶמר ֵ֚מי ה ָ֣גיד לך ֵ֥כי עירם ָּ ִ֑א ָּתה המן־ ָּהעץ א ֶשר צויתיך לבל ֵ֥תי
א ָּכל־מ ֶמנו ָּא ָּ ָֽכל ָּת׃
שר נָּ ַ ָ֣ת ָּתה ע ָּמדי הוא ָּ ָֽנתנָּ ה־ ֵ֥לי מן־ ָּהעץ
12וַ יא ֶמר ָּ ָֽה ָּא ָּ ִ֑דם ָּ ָֽהא ָּשה א ֶ ָ֣
וָּ א ָֽכל׃
13וַ יא ֶמר יהָּוה ֱאֹלהים ָּלא ָּשה ַמה־ ָ֣זאת ָּע ִׂ֑שית וַ תא ֶמר ָּ ָֽהא ָּשה ַהנָּ ָּ ֵ֥חש
הש ַיאני וָּ א ָֽכל׃
14וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֱאֹל ֵ֥הים׀ ֶ ָֽאל־ ַהנָּ ָּחש ָ֣כי ָּע ָׂ֣שי ָּת זאת ָּארור ַא ָּתה
אכל ָּכל־י ֵ֥מי
ל־הבה ָּמה ומכל ַח ַיָ֣ת ַה ָּש ֶ ִ֑דה ַעל־גחנךָ֣ תלְך ו ָּע ָּ ֵ֥פר ת ַ
מ ָּכ ַ
ַח ֶיָֽיך׃
15ואי ָּ ָ֣בה׀ ָּאשית ָֽבינך ו ָ֣בין ָּ ָֽהא ָּשה ו ֵ֥בין זַ רעך ו ָ֣בין זַ ר ָּ ִ֑עּה ֵ֚הוא ישופךָ֣
ראש ו ַא ָּתה תשו ֶ ֵ֥פנו ָּע ָָֽקב׃

ס

בונְַֽך ו ָֽהרנְך ב ֶע ֶצב ָֽתל ָ֣די ָּבנִ֑ים
־הא ָּ ָ֣שה ָּא ַמר ַהר ָּבה ַאר ֶבה עצ ָ֣
ָֽ ֶ 16אל ָּ
ל־בְך׃
ו ֶאל־אישְך ת ָ֣ש ָּוקתְך והוא ימ ָּש ָּ ָֽ

ס

ן־העץ א ֶשר צויתיך
אכל מ ָּ
י־ש ַמע ָּת ל ָ֣קול אש ֶתך וַ ת ַ
17ול ָּא ָּ ָ֣דם ָּא ַמר ָֽכ ָּ
בורך בע ָּצבון ָֽתאכ ֶלנָּ ה
רורה ָּ ָֽהא ָּד ָּמה ַ ָֽבע ֶ
אכל מ ֶ ִ֑מנו א ָּ
לאמר ֵ֥לא ת ַ
כל י ֵ֥מי ַח ֶיָֽיך׃
18ו ֵ֥קוץ ו ַדר ַדר ַתצ ָ֣מי ַ ָֽח ָּ ִ֑לְך ו ָּא ַכל ָּת ֶאת־ ֵ֥ע ֶׂשב ַה ָּש ֶ ָֽדה׃
19בז ַעת ַא ֶפיך ָ֣תא ַכל ֶל ֶחם ַעד ָֽשובך ֶאל־ ָּ ָ֣הא ָּד ָּמה ֵ֥כי מ ֶמנָּ ה ל ָּ ִ֑קח ָּת
ָֽכי־ ָּע ָּ ָ֣פר ַא ָּתה ו ֶאל־ ָּע ָּפר ָּת ָֽשוב׃
21וַ יק ָּרא ָּ ָֽה ָּא ָּדם ֵ֥שם אשתו ַחָּ ִ֑וה כי ֵ֥הוא ָּ ָֽהי ָּתה ֵ֥אם ָּכל־ ָּ ָֽחי׃
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21וַ יַ ַעׂש יהוָּ ה ֱאֹלהים ל ָּא ָּדם ולאשתו ָּכתנֵ֥ ות עור וַ יַ לב ָֽשם׃

פ

22וַ ָ֣יא ֶמר׀ יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהים הן ָּ ָֽה ָּא ָּדם ָּהיָּ ה כ ַא ַ ָ֣חד מ ֶמנו ָּל ַד ַעת ָ֣טוב וָּ ָּ ִ֑רע
ו ַע ָּ ָ֣תה׀ ֶפן־יש ַ ָ֣לח יָּ דו ו ָּל ַקח ַ ֵ֚גם מ ָ֣עץ ַ ָֽה ַחיים ו ָּא ַכל וָּ ַ ֵ֥חי לע ָּ ָֽלם׃
ַ23וַָֽֽי ַשלחהו יהָּ ֵ֥וה ֱאֹלהים מגַ ן־ ִ֑ע ֶדן ַ ָֽלעבד ֶאת־ ָּ ָ֣הא ָּד ָּמה א ֶ ֵ֥שר ל ַקח
מ ָּ ָֽשם׃
ת־הכרבים ואת ַל ַהט
24וַ י ָּגַֽ ֶרש ֶאת־ ָּ ָֽה ָּא ָּ ִ֑דם וַ יַ שכן מ ֶק ֶדם לגַ ן־ע ֶדן ֶא ַ
ת־ד ֶרְך ֵ֥עץ ַ ָֽה ַחיָֽים׃
ַה ֶח ֶרב ַהמת ַה ֶפ ֶכת לשמר ֶא ֶ

ס

1 4ו ָּ ָ֣ה ָּא ָּדם יָּ ַדע ֶאת־ ַחָּ ָ֣וה אש ִ֑תו וַ ַת ַהר וַ ָ֣ת ֶלד ֶאת־ ַקין וַ תא ֶמר ָּק ֵ֥ניתי
הוָֽה׃
איש ֶאת־י ָּ
2וַ ָ֣ת ֶסף ָּל ֶל ֶדת ֶאת־ ָּאחיו ֶאת־ ָּ ִ֑ה ֶבל ַוַָֽֽיהי־ ֶה ֶבל ָ֣רעה צאן ו ַקין ָּה ָּיה ע ֵ֥בד
א ָּד ָּ ָֽמה׃
ַ3וַָֽֽיהי מ ָ֣קץ יָּ ִ֑מים וַ יָּ בא ַקין מפרי ָּ ָֽהא ָּד ָּמה מנ ָּחה ַ ָֽליהָּ ָֽוה׃
ל־ה ֶבל
4ו ֶה ֶבל ה ֵ֥ביא גַ ם־הוא מבכ ֵ֥רות צאנו ו ָֽמ ֶחלב ֶ ִ֑הן וַ י ַָ֣שע יהוָּ ה ֶא ֶ
ו ֶאל־מנ ָּח ָֽתו׃
5ו ֶאל־ ַ ֵ֥קין ו ֶאל־מנ ָּחתו ָ֣לא ָּש ָּ ִ֑עה וַ י ַחר ל ַקין מאד ַוַָֽֽיפלו ָּפ ָּ ָֽניו׃
6וַ ֵ֥יא ֶמר יהָּוה ֶאל־ ָּ ִ֑קין ָּ ֵ֚ל ָּמה ָּ ָ֣ח ָּרה ָּלְך ו ָּל ָּמה נָּ פלֵ֥ ו ָּפ ֶ ָֽניך׃
7הלוא אם־תיטיב ׂשאת ואם ָ֣לא תיטיב ַל ֶפ ַתח ַח ָּ ָ֣טאת ר ִ֑בץ וא ֶליך
ל־בו׃
ת ָ֣ש ָּוקתו ו ַא ָּתה תמ ָּש ָֽ
ל־ה ֶבל
יותם ַב ָּש ֶדה וַ ָּ ֵ֥י ַָּֽקם ַקין ֶא ֶ ֵ֥
8וַ ֵ֥יא ֶמר ַקין ֶאל־ ֶ ָ֣ה ֶבל ָּא ִ֑חיו ַוַָֽֽיהי בה ָּ ָ֣
ָּאחיו וַ יַ ַהרגָֽהו׃
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9וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־ ַקין אי ֶ ָ֣ה ֶבל ָּא ִ֑חיך וַ יא ֶמר ָ֣לא יָּ ַדעתי הש ֵ֥מר ָּאחי
ָּא ָֽנכי׃
11וַ יא ֶמר ֶ ָ֣מה ָּע ִׂ֑שי ָּת קֵ֚ ול ד ָ֣מי ָּאחיך צעָ ֵ֥קים א ַלי מן־ ָּ ָֽהא ָּד ָּ ָֽמה׃
שר ָּפצ ָּ ָ֣תה ֶאת־פי ָּה ָּלָ ַק ַחת ֶאת־ד ֵ֥מי
11ו ַע ָּתה ָּא ָ֣רור ָּ ִ֑א ָּתה מן־ ָּ ָֽהא ָּד ָּמה א ֶ ָ֣
ָּאחיך מיָּ ֶ ָֽדך׃
12כי ַ ָֽתעבד ֶאת־ ָּ ָ֣הא ָּד ָּמה ָֽלא־ת ֵ֥סף תת־כ ָּחּה ָּ ִ֑לְך ָּ ֵ֥נע וָּ ָּנד ָֽתה ֶ ֵ֥יה ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
13וַ ֵ֥יא ֶמר ַקין ֶאל־יהָּ ִ֑וה גָּ ֵ֥דול עוני מנ ָֽׂשא׃
14הן ג ַרש ָּת אתי ַהיום מ ַעל פנָ֣י ָּ ָֽהא ָּד ָּמה ומ ָּפ ֶניך ֶא ָּס ִ֑תר ו ָּהייתי ָּנע וָּ נָּ ד
ָּב ָּא ֶרץ ו ָּה ָּ ֵ֥יה ָּכל־מצאי ַ ָֽי ַהר ָֽגני׃
הוה ל ַקין אות
15וַ יא ֶמר לָ֣ ו יהוָּ ה ָּלכן ָּכל־ה ָ֣רג ַקין שב ָּע ַתים י ָּ ִ֑קם וַ יָּ ֶׂשם י ָּ
לבל ֵ֥תי ַהכות־אתו ָּכל־מצ ָֽאו׃
16וַ ֵ֥יצא ַקין מלפ ָ֣ני יהָּ ִ֑וה וַ ֵ֥י ֶשב ב ֶ ָֽא ֶרץ־נוד קד ַמת־ ָֽע ֶדן׃
17וַ יַֽ ַדע ַקין ֶאת־אשתו וַ ַת ַהר וַ ָ֣ת ֶלד ֶאת־חנִ֑ וְך ַוַָֽֽיהי ָ֣בנֶ ה עיר וַ יק ָּרא
שם ָּהעיר כשם בנֵ֥ ו חנָֽ וְך׃
ָ֣
18וַ יוָּ לד ַ ָֽלחנוְך ֶאת־עי ָּרד ועי ָּרד יָּ ַלד ֶאת־מ ָֽחויָּ ִ֑אל ומחייָּ אל יָּ ַלד
ת־ל ֶמְך׃
תושאל יָּ ַ ֵ֥לד ֶא ָּ ָֽ
ושאל ומ ָּ
ֶאת־מ ָ֣ת ָּ
19וַ יַָֽֽ ַ ָֽקח־לֵ֥ ו ֶל ֶמְך ש ָ֣תי נָּ ִ֑שים שם ָּ ָֽה ַא ַחת ָּע ָּדה ו ֵ֥שם ַהשנית צ ָּ ָֽלה׃
21וַ ֵ֥ת ֶלד ָּע ָּדה ֶאת־יָּ ָּ ִ֑בל ָ֣הוא ָּהיָּ ה אבי י ֵ֥שב א ֶהל ומק ֶנָֽה׃
21ו ֵ֥שם ָּאחיו יו ָּ ִ֑בל ָ֣הוא ָּהיָּ ה אבי ָּכל־ת ֵ֥פׂש כנור ועו ָּ ָֽגב׃
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ובר ֶזִ֑ל
22וצ ָּ ָ֣לה גַ ם־הוא ָּ ָֽיל ָּדה ֶאת־ ָ֣תו ַבל ַקין ֹלטש ָּכל־ח ֵ֥רש נח ֶשת ַ
ל־קין ַנָֽע ָּ ָֽמה׃
וב ַ
ַוָֽא ֵ֥חות ָֽת ַ
שי ֶל ֶמְך ַהאזנָּ ה אמ ָּר ִ֑תי
23וַ יא ֶמר ֶל ֶמְך לנָּ ָּשיו ָּע ָּדה וצ ָּלה ש ַ ָ֣מ ַען קולי נ ָ֣
ָ֣כי איש ָּה ַרגתי לפצעי ו ֶי ֶלד ל ַחב ָּר ָֽתי׃
ֵ֥ 24כי שב ָּע ַתים י ַקם־ ָּ ִ֑קין ו ֶל ֶמְך שב ֵ֥עים ושב ָּ ָֽעה׃
25וַ י ַדע ָּא ָּ ֵ֥דם עוד ֶאת־אשתו וַ ָ֣ת ֶלד בן וַ תק ָּ ֵ֥רא ֶאת־שמו ִ֑שת ָ֣כי ָּ ָֽשת־לי
ֱאֹלהים ֶזָ֣ ַַֽרע ַאחר ַ ָ֣ת ַחת ֶה ֶבל ֵ֥כי ה ָּרגו ָּ ָֽקין׃
הוחל לקרא ב ֵ֥שם
26ולשת גַ ם־הוא י ַלד־בן וַ יק ָּ ֵ֥רא ֶאת־שמו ֱאנִ֑ וש ָּ ָ֣אז ַ
הוָֽה׃
י ָּ

פ

ֶ 1 5זָ֣ה ס ֶפר תולדת ָּא ָּ ִ֑דם ביום ברא ֱאֹלהים ָּא ָּדם בד ֵ֥מות ֱאֹלהים
ָּע ָּ ֵׂ֥שה א ָֽתו׃
2זָּ ָּ ֵ֥כר ונק ָּבה ב ָּר ָּ ִ֑אם וַ י ָּ ָ֣ב ֶרְך א ָּתם וַ יק ָּרא ֶאת־ש ָּמם ָּא ָּדם ביום ה ָּ ָֽבר ָּ ָֽאם׃
ס

ַ3וַָֽֽי ָ֣חי ָּא ָּדם שֹלשים ומ ַאת ָּשנָּ ה וַ יֵ֥ ו ֶלד בדמותו כ ַצל ִ֑מו וַ יק ָּ ֵ֥רא
ֶאת־שמו ָֽשת׃
4וַ ָֽיהיָ֣ ו ימי־ ָּא ָּדם ַ ָֽאחרי הולי ָ֣דו ֶאת־שת שמ ֶ ֵ֥נה מאת ָּש ָּ ִ֑נה וַ יֵ֥ ו ֶלד ָּבנים
ו ָּבנָֽ ות׃
5וַ ָֽיהיִ֞ ו ָּכל־ימי ָּא ָּדם א ֶשר־ ַחי ת ַשע מאות ָּשנָּ ה ושֹלשים ָּש ָּ ִ֑נה וַ יָּ ָֽמת׃
ס

ַ6וַָֽֽיחי־שת ָּח ֵ֥מש ָּשנים ומ ַ ָ֣את ָּש ָּ ִ֑נה וַ יו ֶלד ֶאת־ ֱאנָֽ וש׃
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ש ַבע ָּשנים ושמ ֶ ֵ֥נה מאות ָּש ָּ ִ֑נה
ַ7וַָֽֽיחי־שת ַ ָֽאחרי הולי ָ֣דו ֶאת־ ֱאנוש ֶ ָ֣
ולד ָּבנים ו ָּבנָֽ ות׃
וַ יֵ֥ ֶ
8וַ ָֽיהיו ָּכל־ימי־שת שתים ֶעׂשרה ָּשנָּ ה ות ַ ֵ֥שע מאות ָּש ָּ ִ֑נה וַ יָּ ָֽמת׃

ס

ַ9וַָֽֽי ֵ֥חי ֱאנוש תש ָ֣עים ָּש ָּ ִ֑נה וַ יו ֶלד ֶאת־קי ָּנַָֽֽן׃
ַ11וַָֽֽי ָ֣חי ֱאנוש ַ ָֽאחרי הולי ָ֣דו ֶאת־קינָּ ן חמש ֶעׂשרה ָּשנָּ ה ושמ ֶ ֵ֥נה מאות
ולד ָּבנים ו ָּבנָֽ ות׃
ָּש ָּ ִ֑נה וַ יֵ֥ ֶ
11וַ ָֽיהיו ָּכל־י ָ֣מי ֱאנוש ָּח ָ֣מש ָּשנים ות ַ ֵ֥שע מאות ָּש ָּ ִ֑נה וַ יָּ ָֽמת׃

ס

ַ12וַָֽֽי ֵ֥חי קי ָּנַֽן שב ָ֣עים ָּש ָּ ִ֑נה וַ יו ֶלד ֶאת־ ַ ָֽמה ַלל ָֽאל׃
13וַ י ָ֣חי קינָּ ן ַאחרי הולי ָ֣דו ֶאת־ ַ ָֽמה ַללאל ַאר ָּב ָ֣עים ָּשנָּ ה ושמ ֶ ֵ֥נה מאות
ולד ָּבנים ו ָּבנָֽ ות׃
ָּש ָּ ִ֑נה וַ יֵ֥ ֶ
14וַ ָֽיהיו ָּכל־י ָ֣מי קינָּ ן ֶ ָ֣ע ֶׂשר ָּשנים ות ַ ֵ֥שע מאות ָּש ָּ ִ֑נה וַ יָּ ָֽמת׃

ס

ַ15וַָֽֽי ָ֣חי ַ ָֽמה ַללאל ָּח ֵ֥מש ָּשנים וש ָ֣שים ָּש ָּ ִ֑נה וַ יו ֶלד ֶאת־ ָּ ָֽיַֽ ֶרד׃
ַ16וַָֽֽי ָ֣חי ַ ָֽמה ַללאל ַ ָֽאחרי הולי ָ֣דו ֶאת־יֶ ֶרד שֹל ָ֣שים ָּשנָּ ה ושמ ֶ ֵ֥נה מאות
ולד ָּבנים ו ָּבנָֽ ות׃
ָּש ָּ ִ֑נה וַ יֵ֥ ֶ
17וַ יהיו ָּכל־י ָ֣מי ַמה ַללאל ָּחמש ותשעים ָּשנָּ ה ושמ ֶ ֵ֥נה מאות ָּש ָּ ִ֑נה
וַ יָּ ָֽמת׃

ס

ולד ֶאת־חנָֽ וְך׃
ַ18וַָֽֽיחי־יֶ ֶרד ש ַתים וששים ָּש ָּנה ומ ַ ָ֣את ָּש ָּנִ֑ה וַ י ֶ
ולד ָּבנים
ַ19וַָֽֽיחי־יֶ ֶרד ַ ָֽאחרי הולי ָ֣דו ֶאת־חנוְך שמ ֶנֵ֥ה מאות ָּש ָּנִ֑ה וַ יֵ֥ ֶ
ובנָֽ ות׃
ָּ
יָּמת׃
21וַ ָֽיהיו ָּכל־ימי־יֶ ֶרד ש ַתים וששים ָּשנָּ ה ות ַ ֵ֥שע מאות ָּש ָּנִ֑ה וַ ָֽ
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ַ21וַָֽֽי ָ֣חי חנוְך ָּח ֵ֥מש וששים ָּש ָּ ִ֑נה וַ יו ֶלד ֶאת־מתו ָּ ָֽש ַלח׃
תוש ַלח שֹלֵ֥ ש
22וַ ית ַהלְך חנוְך ֶאת־ ָּ ָֽה ֱאֹלהים ַ ָֽאחרי הול ָ֣ידו ֶאת־מ ֶ
ובנָֽ ות׃
ולד ָּבנים ָּ
מאות ָּש ָּנִ֑ה וַ יֵ֥ ֶ
23וַ יהי ָּכל־י ָ֣מי חנִ֑ וְך ָּחמש וששים ָּשנָּ ה ושֹלֵ֥ ש מאות ָּש ָּנָֽה׃
24וַ ית ַה ֵ֥לְך חנוְך ֶאת־ ָּ ָֽה ֱאֹל ִ֑הים ואינֶ נו ָֽכי־ ָּלָ ַ ֵ֥קח אתו ֱאֹל ָֽהים׃

פ

ת־ל ֶמְך׃
ולד ֶא ָּ ָֽ
25וַ י ָ֣חי מתו ֶש ַלח ֶש ַבע ושמנים ָּש ָּנה ומ ַ ָ֣את ָּש ָּנִ֑ה וַ י ֶ
ַ26וַָֽֽי ָ֣חי מתו ֶש ַלח ַ ָֽאחרי הולי ָ֣דו ֶאת־ ֶל ֶמְך ש ַתים ושמונים ָּשנָּ ה וש ַ ֵ֥בע
ובנָֽ ות׃
ולד ָּבנים ָּ
מאות ָּש ָּנִ֑ה וַ יֵ֥ ֶ
27וַ יהיו ָּכל־י ָ֣מי מתו ֶש ַלח ת ַשע וששים ָּשנָּ ה ות ַ ֵ֥שע מאות ָּש ָּנִ֑ה וַ יָּ ָֽמת׃
פ

ולד ָֽבן׃
ַ28וַָֽֽיחי־ ֶל ֶמְך ש ַתים ושמנים ָּש ָּנה ומ ַ ָ֣את ָּש ָּנִ֑ה וַ י ֶ
29וַ יק ָּרא ֶאת־שמו נ ַח לא ִ֑מר זִֶ֞ ה ינַ חמנו ָֽמ ַמעׂשנו ומעצ ָ֣בון יָּ דינו
הוָֽה׃
ן־הא ָּד ָּמה א ֶ ֵ֥שר ָֽאר ָּרּה י ָּ
מ ָּ ָ֣
ַ31וַָֽֽיחי־ ֶל ֶמְך ַ ָֽאחרי הולי ָ֣דו ֶאת־נ ַח ָּחמש ותשעים ָּשנָּ ה וַ ח ֵ֥מש מאת
ובנָֽ ות׃
ולד ָּבנים ָּ
ָּש ָּנִ֑ה וַ יֵ֥ ֶ
יָּמת׃
י־ל ֶמְך ֶש ַבע ושבעים ָּשנָּ ה וש ַ ֵ֥בע מאות ָּש ָּנִ֑ה וַ ָֽ
ַ31וַָֽֽיהי ָּכל־ימ ֶ

ס

ת־י ֶָֽפת׃
־חם ו ֶא ָּ
ַ32וַָֽֽיהי־נ ַח ֶבן־ח ֵ֥מש מאות ָּש ָּ ִ֑נה וַ יָ֣ ו ֶלד נ ַח ֶאת־שם ֶאת ָּ ֵ֥
ַ1 6וַָֽֽיהי ָֽכי־ה ָ֣חל ָּ ָֽה ָּא ָּדם ָּלרב ַעל־פנָ֣י ָּ ָֽהא ָּד ָּ ִ֑מה ו ָּבנות יל ֵ֥דו ָּל ֶ ָֽהם׃
2וַ יראו בני־ ָּ ָֽה ֱאֹלהים ֶאת־בנָ֣ ות ָּ ָֽה ָּא ָּדם ֵ֥כי טבת ִ֑הנָּ ה וַ יקחו ָּל ֶהם נָּ שים
מכל א ֶ ֵ֥שר ָּב ָּ ָֽחרו׃
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יָּמיו
3וַ ָ֣יא ֶמר יהוָּ ה ָֽלא־יָּ דון רוחי ָּ ָֽב ָּא ָּדם לע ָּלם ב ַש ַגם ָ֣הוא ָּב ָּ ִׂ֑שר ו ָּהיָ֣ ו ָּ
מ ָּ ֵ֥אה ו ֶעׂשרים ָּש ָּנָֽה׃
ַ 4הנפ ִ֞לים ָּהיָ֣ ו ָּב ָּא ֶרץ ַביָּ ָ֣מים ָּההם ו ַ ָ֣גם ַ ָֽאחרי־כן א ֶשר יָּ באו בני
עולם
ָּ ָֽה ֱאֹלהים ֶאל־בנָ֣ ות ָּ ָֽה ָּא ָּדם ויָּ לדו ָּל ֶ ִ֑הם ה ָּמה ַהגברים א ֶ ֵ֥שר מ ָּ
ַאנ ֵ֥שי ַה ָֽשם׃

פ

5וַ ַיַָֽ֣רא יהוָּ ה ֵ֥כי ַר ָּבה ָּר ַ ֵ֥עת ָּה ָּא ָּדם ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ ו ָּכל־י ֶצר ַמחש ָ֣בת לבו ַ ֵ֥רק ַרע
ל־היָֽ ום׃
ָּכ ַ
6וַ י ָּ ָ֣נ ֶחם יהוָּ ה ָֽכי־ ָּע ָּ ֵׂ֥שה ֶאת־ ָּ ָֽה ָּא ָּדם ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ וַ ית ַעצב ֶאל־ל ָֽבו׃
7וַ ָ֣יא ֶמר יהוָּ ה ֶאמ ֶחה ֶאת־ ָּה ָּא ָּדם א ֶשר־ ָּב ָּראתי מ ַעל פנָ֣י ָּ ָֽהא ָּד ָּמה
ד־ר ֶמׂש ו ַעד־ ָ֣עוף ַה ָּש ָּ ִ֑מים ֵ֥כי נ ַחמתי ֵ֥כי עׂשי ָֽתם׃
ָֽמ ָּא ָּדם ַעד־בה ָּמה ַע ֶ
8ונ ַח ָּ ֵ֥מ ָּצא חן בעי ֵ֥ני יהָּ ָֽוה׃

פ

ֵ֚ 9א ֶלה תול ָ֣דת נ ַח נ ַח ֵ֥איש ַצדיק ָּת ֵ֥מים ָּה ָּיה ב ָֽדר ָּ ִ֑תיו ֶאת־ ָּ ָֽה ֱאֹלהים
ְך־נ ַח׃
ָֽהת ַה ֶל ָֽ
ת־י ֶָֽפת׃
־חם ו ֶא ָּ
11וַ יֵ֥ ו ֶלד נ ַח שֹל ָּ ָ֣שה ָּב ִ֑נים ֶאת־שם ֶאת ָּ ֵ֥
11וַ ת ָּש ֵ֥חת ָּה ָּא ֶרץ לפנָ֣י ָּ ָֽה ֱאֹל ִ֑הים וַ ת ָּמ ֵ֥לא ָּה ָּא ֶרץ ָּח ָּ ָֽמס׃
12וַ ַיַֽרא ֱאֹלהים ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ וה ָ֣נה נש ָּ ִ֑ח ָּתה ָֽכי־השחית ָּכל־ ָּב ָּׂשר
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ֶאת ַ־דרכו ַע ָּ

ס

13וַ יא ֶמר ֱאֹלהים לַֽנ ַח קץ ָּכל־ ָּב ָּׂשר ָּ ָ֣בא ל ָּפנַ י ָֽכי־ ָּמל ָּ ֵ֥אה ָּה ָּא ֶרץ ָּח ָּמס
־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
מפני ֶ ִ֑הם והנ ֵ֥ני ַמשחי ָּתם ֶאת ָּ
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ת־הת ָּ ִ֑בה ו ָּ ָֽכ ַפר ָּ ֵ֥ת א ָּתּה
ׂשה ֶא ַ
14עׂשה לך ת ַ ָ֣בת עצי־ג ֶפר קנים ַ ָֽתע ֶ ָ֣
מ ַ ֵ֥בית ומחוץ ַב ָֽכ ֶפר׃
15וזֶ ה א ֶ ֵ֥שר ַ ָֽתע ֶׂשה א ָּ ִ֑תּה שֹלש מ ָ֣אות ַא ָּמה ֵ֚א ֶרְך ַהת ָּבה חמשים
ַא ָּמה ָּרח ָּבּה ושֹל ֵ֥שים ַא ָּמה קו ָּמ ָּ ָֽתּה׃
ופ ַתח ַהת ָּבה
ל־א ָּמה ת ַכ ֶלָ֣נָּ ה מל ַמע ָּלה ֶ ֵ֥
ׂשה ַלת ָּבה ו ֶא ַ
ָ֣ 16צ ַהר׀ ַתע ֶ ָ֣
בצ ָּ ָ֣דּה ָּת ִׂ֑שים ַתחתים שניֵ֥ם ושלשים ַ ָֽתע ֶ ָֽׂש ָּה׃
ל־ב ָּׂשר
ל־ה ָּא ֶרץ ל ַש ָ֣חת ָּכ ָּ
ת־ה ַמ ֵ֥בול ַמים ַע ָּ
17וַ אני הנני מביא ֶא ַ
ר־ב ָּא ֶרץ יגָּוָֽע׃
א ֶשר־בו ָ֣ר ַוח ַחיים מ ַת ַחת ַה ָּש ָּ ִ֑מים ֵ֥כל א ֶש ָּ
18וַ הקמ ֵ֥תי ֶאת־בריתי א ָּ ִ֑תְך ו ָּבא ָּת ֶאל־ ַהת ָּבה ַא ָּתה ו ָּב ֶניך ואשתךֵ֥
ונ ָֽשי־ ָּב ֶניך א ָּ ָֽתְך׃
ל־הת ָּבה ל ַהח ָ֣ית א ָּ ִ֑תְך
־ב ִָּׂ֞שר ש ַנַֽים מכל ָּת ֵ֥ביא ֶא ַ
19ומ ָּכל־ ָּה ַחי ָֽמ ָּכל ָּ
זָּ ָּ ֵ֥כר ונק ָּבה יָֽהיָֽ ו׃
21מ ָּה ָ֣עוף למינהו ומן־ ַהבה ָּמה למינָּ ּה מכל ֶ ֵ֥ר ֶמׂש ָּ ָֽהא ָּד ָּמה למינִ֑הו
ש ַנַֽים מכל ֵ֥יָּבאו א ֶליך ל ַ ָֽהחיָֽ ות׃
שר ָֽי ָּאכל ו ָּא ַספ ָּת א ֶ ִ֑ליך ו ָּה ָּ ֵ֥יה לך ו ָּל ֶהם
21ו ַא ָּ ָ֣תה ַקח־לך מ ָּכל־ ַ ָֽמא ָּכל א ֶ ָ֣
ל ָּאכ ָּ ָֽלה׃
22וַ ַי ַעׂש ִ֑נ ַח ככל א ֶשר צָּ ֵ֥וה אתו ֱאֹלהים ֵ֥כן ָּע ָּ ָֽׂשה׃

ס

ל־הת ָּ ִ֑בה ָֽכי־אתךֵ֥ ָּראיתי
א־א ָּ ֵ֥תה ו ָּכל־ביתך ֶא ַ
1 7וַ יא ֶמר יהוָּ ה לַֽנ ַח ָֽב ַ
ַצ ֵ֥דיק ל ָּפ ַני ַב ֵ֥דור ַה ֶזָֽה׃
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2מ ָ֣כל׀ ַהבה ָּ ָ֣מה ַהטהו ָּרה ָֽת ַקח־לך שב ָּ ֵ֥עה שב ָּעה ָ֣איש ואש ִ֑תו
ן־הבה ָּמה א ֶשר ָ֣לא טה ָּ ֵ֥רה הוא ש ַנַֽים ֵ֥איש ואש ָֽתו׃
ומ ַ
ָ֣ ַ 3גם מעוף ַה ָּש ַמים שב ָּ ֵ֥עה שב ָּעה זָּ ָּכָ֣ר ונק ָּ ִ֑בה ל ַחיֵ֥ ות ֶז ַַֽרע ַעל־פנֵ֥י
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ָּכ ָּ
4כי ליָּ מים עוד שב ָּעה ָּ ָֽאנכי ַממ ָ֣טיר ַעל־ ָּה ָּא ֶרץ ַאר ָּב ָ֣עים יום ו ַאר ָּבעים
שר ָּעׂשיתי מ ַעל פ ֵ֥ני ָּ ָֽהא ָּד ָּ ָֽמה׃
ל־היקום א ֶ ָ֣
־כ ַ
ָּ ִ֑לי ָּלה ו ָּמחיתי ֶ ָֽאת ָּ
5וַ ַי ַעׂש ִ֑נ ַח כ ֵ֥כל א ֶשר־צָּוהו יהָּ ָֽוה׃
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
6ונ ַח ֶבן־ ֵ֥שש מאות ָּש ָּ ִ֑נה ו ַה ַמ ָ֣בול ָּהיָּ ה ַמים ַע ָּ
7וַ ָּיָ֣בא נ ַח ו ָּבנָּ יו ואשתו ונ ָֽשי־ ָּב ָּניו אתו ֶאל־ ַהת ָּ ִ֑בה מפני ֵ֥מי ַה ַמ ָֽבול׃
8מן־ ַהבה ָּמה ַהטהו ָּרה ומן־ ַהבה ָּמה א ֶ ֵ֥שר אי ֶננָּ ה טה ָּ ִ֑רה ומן־ ָּהעוף ו ֵ֥כל
ל־הא ָּד ָּ ָֽמה׃
א ֶשר־רמׂש ַע ָּ ָֽ
9שנַ ים שנַ ים ָּבאו ֶאל־נ ַח ֶאל־ ַהת ָּבה זָּ ָּ ָ֣כר ונק ָּ ִ֑בה ַ ָֽכא ֶשר צָּ ֵ֥וה ֱאֹלהים
ת־נ ַח׃
ֶא ָֽ
ַ11וַָֽֽיהי לשב ַ ָ֣עת ַהיָּ ִ֑מים ו ָ֣מי ַה ַמבול ָּהיו ַעל־ ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ה־ע ָּ ֵׂ֥שר יום
11בשנַ ת שש ־מאות ָּשנָּ ה ל ַחיי־נ ַח ַבח ֶדש ַהשני בשב ָּ ָֽע ָּ
ל־מעינת ת ָ֣הום ַר ָּבה וַ אר ֵ֥בת ַה ָּש ַמים
ַל ִ֑ח ֶדש ַביָ֣ ום ַהזֶ ה נבקעו ָּ ָֽכ ַ
נפ ָּ ָֽתחו׃
ַ12וַָֽֽי ֵ֥הי ַה ֶג ֶשם ַעל־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ַאר ָּב ָ֣עים יום ו ַאר ָּבעים ָּ ָֽלי ָּלה׃
13ב ֶע ֶצם ַהיום ַהזֶ ה ָּ ָ֣בא נ ַח ושם־ו ָּ ֵ֥חם וָּ ֶי ֶפת בני־ ִ֑נ ַח ו ָ֣א ֶשת נ ַח ושֹל ֶשת
ל־הת ָּ ָֽבה׃
נ ָֽשי־ ָּב ָּניו א ָּתם ֶא ַ
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14ה ָּמה ו ָּכל־ ַ ָֽה ַח ָּיָ֣ה למינָּ ּה ו ָּכל־ ַהבה ָּמה למינָּ ּה ו ָּכל־ ָּה ֶר ֶמׂש ָּהר ֵ֥מׂש
ל־כ ָּנַָֽֽף׃
ַעל־ ָּה ָּא ֶרץ למי ִ֑נהו ו ָּכל־ ָּה ָ֣עוף למינהו כל צ ֵ֥פור ָּכ ָּ
15וַ יָּ ֵ֥באו ֶאל־נ ַח ֶאל־ ַהת ָּ ִ֑בה ש ַנַֽים שנַ ים מ ָּכל־ ַה ָּב ָּׂשר א ֶשר־בו ֵ֥רו ַח
ַח ָֽיים׃
16ו ַה ָּבאים זָּ ָּכר ונק ָּבה מ ָּכל־ ָּב ָּׂשר ָּבאו ַ ָֽכא ֶשר צָּ ֵ֥וה אתו ֱאֹל ִ֑הים וַ יס ֵ֥גר
הוה ַ ָֽבע ָֽדו׃
י ָּ
ת־הת ָּבה
ל־ה ָּ ִ֑א ֶרץ וַ יר ָ֣בו ַה ַמים וַ יׂשאו ֶא ַ
ַ17וַָֽֽיהי ַה ַמבול ַאר ָּב ֵ֥עים יום ַע ָּ
וַ ָּת ָּרם מ ַ ֵ֥על ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
18וַ יגב ֵ֥רו ַה ַמים וַ יר ֵ֥בו מאד ַעל־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ וַ ֵ֥ת ֶלְך ַהת ָּבה ַעל־פ ֵ֥ני ַה ָּ ָֽמים׃
19ו ַה ַמים ָּ ֵ֥גברו מ ֵ֥אד מאד ַעל־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ וַ יכסו ָּכל־ ֶ ָֽה ָּהרים ַהגבהים
ל־ה ָּש ָּ ָֽמים׃
ר־ת ַחת ָּכ ַ
א ֶש ַ
21חמש ֶעׂשרה ַא ָּמה מל ַמע ָּלה גָּ ברו ַה ָּ ִ֑מים וַ יכסו ֶה ָּה ָֽרים׃
ׂשר׀ ָּהר ָ֣מׂש ַעל־ ָּה ָּא ֶרץ ָּבעוף ו ַבבה ָּמה ו ַ ָ֣ב ַחיָּ ה
21וַ יג ִַ֞וע ָּכל־ ָּב ָּ ָ֣
ל־ה ָּ ִ֑א ֶרץ וכל ָּה ָּא ָּ ָֽדם׃
ל־ה ֶש ֶרץ ַהש ָ֣רץ ַע ָּ
וב ָּכ ַ
22כל א ֶשר נש ַמת־רו ַח ַחיים ב ַא ָּפיו מכל א ֶ ֵ֥שר ֶב ָּ ָֽח ָּר ָּבה ָֽמתו׃
שר׀ ַעל־פנָ֣י ָּ ָֽהא ָּד ָּמה מ ָּא ָּדם ַעד־בה ָּמה
ל־הי ָ֣קום׀ א ֶ ָ֣
ת־כ ַ
23וַ י ַמח ֶ ָֽא ָּ
ן־ה ָּ ִ֑א ֶרץ וַ י ָּש ֶאר ַאְך־נ ַח ַוָֽא ֶ ֵ֥שר
ד־עוף ַה ָּש ַמים וַ י ָּמחו מ ָּ
ד־ר ֶמׂש ו ַע ָ֣
ַע ֶ
אתו ַבת ָּ ָֽבה׃
24וַ יגב ֵ֥רו ַה ַמים ַעל־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ חמ ֵ֥שים ומ ַאת יָֽ ום׃
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1 8וַ יזכר ֱאֹלהים ֶאת־נ ַח ואת ָּכל־ ַ ָֽה ַחיָּ ה ו ֶאת־ ָּכל־ ַהבה ָּמה א ֶ ֵ֥שר אתו
ל־ה ָּא ֶרץ וַ יָּ שכו ַה ָּ ָֽמים׃
ַבת ָּ ִ֑בה וַ יַ עבר ֱאֹל ֵ֥הים ר ַוח ַע ָּ
ן־ה ָּש ָּ ָֽמים׃
2וַ י ָּ ָֽסכרו ַמעי ָ֣נת תהום ַ ָֽוארבת ַה ָּש ָּ ִ֑מים וַ י ָּכ ֵ֥לא ַה ֶג ֶשם מ ַ
3וַ יָּ שבו ַה ַמים מ ַ ֵ֥על ָּה ָּא ֶרץ ָּהלָ֣ וְך וָּ ִ֑שוב וַ יַ חס ָ֣רו ַה ַמים מקצה חמ ֵ֥שים
ומ ַאת יָֽ ום׃
4וַ ָּתנַ ח ַהת ָּבה ַב ָ֣ח ֶדש ַהשביעי בשב ָּעה־ ָּע ָּ ֵׂ֥שר יום ַל ִ֑ח ֶדש ַעל ָּה ֵ֥רי
א ָּר ָּ ָֽרט׃
5ו ַה ַמים ָּהיו ָּהלָ֣ וְך ו ָּחסור ַעד ַה ָ֣ח ֶדש ָּ ָֽהעׂשי ִ֑רי ָּ ָֽבעׂשירי ב ֶא ָּ ָ֣חד ַלח ֶדש
נראו ָּרא ֵ֥שי ֶ ָֽה ָּה ָֽרים׃
ַ6וַָֽֽיהי מקץ ַאר ָּב ָ֣עים יִ֑ ום וַ יפ ַ ָ֣תח נ ַח ֶאת־ ַחלֵ֥ ון ַהת ָּבה א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּ ָֽׂשה׃
7וַ י ַש ַלח ֶאת־ ָּ ָֽהע ִ֑רב וַ יצא יָּ צוא וָּ שוב ַעד־י ֵ֥ב ֶשת ַה ַמים מ ַ ֵ֥על ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
יונה מא ִ֑תו לראות ה ַ ָָ֣קלו ַה ַמים מ ַעל פנֵ֥י ָּ ָֽהא ָּד ָּ ָֽמה׃
ת־ה ָּ
8וַ י ַש ַ ֵ֥לח ֶא ַ
9ו ָֽלא־ ָּמצ ָּאה ַהיונָּ ה ָּמנו ַח ל ַכף־ ַרג ָּלּה וַ ָּת ָּשב א ָּליו ֶאל־ ַהת ָּבה כי־ ַמים
ל־הת ָּ ָֽבה׃
ל־ה ָּ ִ֑א ֶרץ וַ יש ַלח יָּ דו וַ י ָּק ֶח ָּה וַ יָּ ֵ֥בא א ָּתּה א ָּליו ֶא ַ
ַעל־פ ָ֣ני ָּכ ָּ
ן־הת ָּ ָֽבה׃
יונה מ ַ
ת־ה ָּ
11וַ ָּיָ֣ ֶחל עוד שב ַ ֵ֥עת יָּ מים אח ִ֑רים וַ י ֶסף ַש ַ ֵ֥לח ֶא ַ
11וַ ָּתבא א ָּליו ַהיונָּ ה ל ָ֣עת ֶע ֶרב וה ֵ֥נה עלה־ ַזַֽית ָּט ָּ ָ֣רף ב ִ֑פי ָּה וַ יַָֽ֣ ַדע נ ַח
י־קלו ַה ַמים מ ַ ֵ֥על ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
כ ַ ֵ֥
ת־היונָּ ה ו ָֽלא־יָּ ס ָּ ֵ֥פה
12וַ י ָּיָ֣ ֶחל עוד שב ַ ֵ֥עת יָּמים אח ִ֑רים וַ י ַש ַלח ֶא ַ
שוב־א ָּליו ָֽעוד׃
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ָֽ ַ13ויהי ב ַא ַחת ושש־מאות ָּשנָּ ה ָּ ָֽבראשון ב ֶא ָּ ָ֣חד ַלח ֶדש ָּ ָֽחר ֵ֥בו ַה ַמים
מ ַעָ֣ל ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ וַ ָּי ַסר נ ַח ֶאת־מכ ָ֣סה ַהת ָּבה וַ יַ רא והנֵ֥ה ָּ ָֽחרבו פנֵ֥י
ָּ ָֽהא ָּד ָּ ָֽמה׃
14ו ַבח ֶדש ַהשני בשב ָּעה ו ֶעׂשרים יום ַל ִ֑ח ֶדש יָּ ב ָּשה ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃

ס

15וַ י ַד ֵ֥בר ֱאֹלהים ֶאל־ ֵ֥נ ַח לא ָֽמר׃
16צא מן־ ַהת ָּ ִ֑בה ַא ָּתה ואשתך ו ָּב ֶ ֵ֥ניך ונ ָֽשי־ ָּב ֶניך א ָּ ָֽתְך׃
ל־ה ֶר ֶמׂש
ובבה ָּמה וב ָּכ ָּ
ל־ב ָּׂשר ָּבעוף ַ
־ה ַחיָּ ה א ֶ ָֽשר־אתך מ ָּכ ָּ
ָּ 17כל ַ
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ופ ֵ֥רו ו ָּרבו ַע ָּ
ל־ה ָּא ֶרץ ַהוצָ֣א א ָּ ִ֑תְך ו ָּ ָֽשר ָ֣צו ָּב ָּא ֶרץ ָּ
ָּהר ֵ֥מׂש ַע ָּ
18וַ יצא־ ִ֑נ ַח ו ָּב ָּניו ואש ֵ֥תו ונ ָֽשי־ ָּב ָּניו א ָֽתו׃
יהם
רומׂש ַעל־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ למשפ ָ֣חת ֶ
ל־העוף כל ָ֣
ל־ה ֶר ֶמׂש ו ָּכ ָּ
־ה ַחיָּ ה ָּכ ָּ
ָּ 19כל ַ ָֽ
ן־הת ָּ ָֽבה׃
יָּ צאו מ ַ
21וַ ֵ֥י ֶבן נ ַח מזב ַח ַ ָֽליהָּ ִ֑וה וַ י ַ ִ֞קח מ ָ֣כל׀ ַהבה ָּ ָ֣מה ַהטהו ָּרה ומכל ָּה ָ֣עוף
ַה ָּטהר וַ יַ ֵ֥ ַעל עֹלת ַבמז ָֽב ַח׃
21וַ ָּיַָֽ֣ ַרח יהוָּ ה ֶאת־ ָ֣רי ַח ַהניח ַח וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־לבו ָֽלא־אסף ל ַקלל
־הא ָּד ָּמה ַבע ָ֣בור ָּ ָֽה ָּא ָּדם כי י ָ֣ ֶצר לב ָּה ָּא ָּדם ַרע מנע ָּ ִ֑ריו
עוד ֶאת ָּ ָֽ
ל־חי ַ ָֽכא ֶ ֵ֥שר ָּע ָֽׂשיתי׃
־כ ַ
ו ָֽלא־א ֵ֥סף עוד ל ַה ֵ֥כות ֶאת ָּ
22עד ָּכל־י ָ֣מי ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ זֶ ַרע ו ָּקציר וקר וָּ חם וָ ַקיץ וָּ ח ֶרף ויֵ֥ ום וָּ ַלי ָּלה ֵ֥לא
יש ָֽבתו׃
1 9וַ י ָּ ָ֣ב ֶרְך ֱאֹלהים ֶאת־נ ַח ו ֶאת־ ָּב ָּ ִ֑ניו וַ יא ֶמר ָּל ֶהם פ ֵ֥רו ורבו ומל ֵ֥או
־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ֶאת ָּ
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ל־עוף ַה ָּש ָּ ִ֑מים בכל
2ומו ַרא ֶכם וחת ֶכם ָֽיהיֶ ה ַ ֵ֚על ָּכל־ ַח ַיָ֣ת ָּה ָּא ֶרץ ו ַעל ָּכ ָ֣
א ֶשר תרמׂש ָּ ָֽהא ָּד ָּמה וָֽ ב ָּכל־דגֵ֥י ַהיָּ ם ביֶ ד ֶ ֵ֥כם נ ָּ ָֽתנו׃
שר הוא־ ַחי ָּל ֶ ֵ֥כם יה ֶיה ל ָּאכ ָּ ִ֑לה כ ֶיַָֽ֣ ֶרק ע ֶׂשב נָּ ַ ֵ֥תתי ָּל ֶכם
ָּ 3כל־ ֶר ֶמׂש א ֶ ָ֣
־כל׃
ֶאת ָֽ
אכלו׃
ַ 4אְך־ ָּב ָּׂשר בנַ פ ֵ֥שו ָּדמו ֵ֥לא ת ָֽ
5ו ַאְך ֶאת־דמ ֶכם לנַ פ ָֽשתי ֶכם ֶאדרש מ ַ ֵ֥יד ָּכל־ ַח ָּיה ֶאדר ֶ ִ֑שנו ומ ַיָ֣ד
ת־נ ֵֶ֥פש ָּ ָֽה ָּא ָּ ָֽדם׃
ָּ ָֽה ָּא ָּדם מיַ ד ָ֣איש ָּאחיו ֶאדרש ֶא ֶ
6שפְך ַ ָ֣דם ָּ ָֽה ָּא ָּדם ָּ ָֽב ָּא ָּדם ָּד ָ֣מו י ָּש ִ֑פְך ֵ֚כי ב ֶ ָ֣צ ֶלם ֱאֹלהים ָּע ָּׂשה
־ה ָּא ָּ ָֽדם׃
ֶאת ָּ
־בּה׃
7ו ַא ֶתם פ ָ֣רו ור ִ֑בו שר ֵ֥צו ָּב ָּא ֶרץ ורבו ָּ ָֽ

ס

8וַ יא ֶמר ֱאֹלהים ֶאל־נ ַח ו ֶאל־ ָּב ָּ ֵ֥ניו אתו לא ָֽמר׃
9וַ אני הנ ֵ֥ני מָקים ֶאת־בריתי את ֶ ִ֑כם ו ֶ ָֽאת־זַ רע ֶכם ַ ָֽאחרי ֶ ָֽכם׃
ל־ח ַיֵ֥ת ָּה ָּא ֶרץ
שר את ֶכם ָּבעוף ַבבה ָּמה וָֽ ב ָּכ ַ
11ואת ָּכל־ ֶנ ֶפש ַ ָֽה ַחיָּ ה א ֶ ָ֣
את ֶכִ֑ם מכל יצ ָ֣אי ַהת ָּבה לכל ַחיַ ֵ֥ת ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
11וַ הקמתי ֶאת־בריתי את ֶכם ו ָֽלא־י ָּכרת ָּכל־ ָּב ָּׂשר עוד מ ָ֣מי ַה ַמ ִ֑בול
ו ָֽלא־יה ֶ ֵ֥יה עוד ַמבול ל ַש ֵ֥חת ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
12וַ ָ֣יא ֶמר ֱאֹלהים זאת ָֽאות־ ַהברית א ֶשר־א ָ֣ני נתן ביני ו ָ֣ביני ֶכם ובין
עולם׃
שר את ֶ ִ֑כם לדרת ָּ ָֽ
ל־נ ֶפש ַח ָּיה א ֶ ָ֣
ָּכ ֶ ֵ֥
ֶ 13את־ ַקשתי נָּ ַתתי ֶ ָֽב ָּע ָּ ִ֑נַֽן ו ָּ ָֽהי ָּתה ל ָ֣אות ברית ביני ו ֵ֥בין ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
14ו ָּהיָּ ה ב ַ ָֽענ ֵ֥ני ָּע ָּנַֽן ַעל־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ונרא ָּ ֵ֥תה ַה ֶק ֶשת ֶב ָּע ָּנַָֽֽן׃
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15וזָּ ַכר ָ֣תי ֶאת־בריתי א ֶשר ביני ו ָ֣ביני ֶכם ובין ָּכל־ ֶ ֵ֥נ ֶפש ַח ָּיה ב ָּכל־ ָּב ָּ ִׂ֑שר
ל־ב ָּ ָֽׂשר׃
ו ָֽלא־ ָֽיהיֶ ה עוד ַה ַמים ל ַמבול ל ַשחת ָּכ ָּ
16ו ָּהי ָּ ֵ֥תה ַה ֶק ֶשת ֶ ָֽב ָּע ָּ ִ֑נַֽן וראיתי ָּה לזכר ב ָ֣רית עו ָּלם ָ֣בין ֱאֹלהים ובין
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ל־נ ֶָ֣פש ַחיָּ ה ב ָּכל־ ָּב ָּׂשר א ֶ ֵ֥שר ַע ָּ
ָּכ ֶ
שר הקמתי ביני ו ֵ֥בין
17וַ ֵ֥יא ֶמר ֱאֹלהים ֶאל־ ִ֑נ ַח זאת ָֽאות־ ַהברית א ֶ ָ֣
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ָּכל־ ָּב ָּׂשר א ֶ ֵ֥שר ַע ָּ

פ

18וַ ָֽיהיָ֣ ו בני־נ ַח ַה ָֽיצאים מן־ ַהת ָּבה שם ו ָּ ָ֣חם וָּ ָּ ִ֑י ֶפת ו ָּחם הוא א ֵ֥בי כ ָּ ָֽנ ַען׃
19שֹל ָּ ֵ֥שה א ֶלה בני־ ִ֑נ ַח ומא ֶלה ָּ ָֽנפ ָּ ֵ֥צה ָּכל־ ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
21וַ ָּ ֵ֥י ֶחל נ ַח ָ֣איש ָּ ָֽהא ָּד ָּ ִ֑מה וַ י ַטע ָּ ָֽכ ֶרם׃
21וַ ֵ֥ישת מן־ ַה ַיַֽין וַ יש ָּ ִ֑כר וַ ית ַגל ב ֵ֥תוְך אהלה
ָֽי־א ָּחיו ַב ָֽחוץ׃
22וַ יַ רא ָּ ֵ֚חם א ָ֣בי כנַ ַען את ֶערַ ָ֣ות ָּא ִ֑ביו וַ יַ גֵ֥ד לשנ ֶ
23וַ י ַקח שם וָּ יֶ ֶפת ֶאת־ ַהשמ ָּלה וַ יָּ ׂשימו ַעל־ש ֶ ָ֣כם שני ֶהם וַ ָֽילכו א ָ֣ח ַרנית
יהם א ָ֣ח ַרנית ו ֶערַ ֵ֥ות אב ֶיהם ֵ֥לא ָּר ָֽאו׃
יהם ופנ ֶ
וַ י ַכסו את ֶערַ ָ֣ות אב ֶ ִ֑
24וַ ֵ֥יי ֶקץ נ ַח מיינִ֑ ו וַ י ַדע את א ֶשר־ ָּ ֵ֥ע ָּׂשה־לו בנֵ֥ ו ַה ָּק ָּ ָֽטן׃
25וַ יא ֶמר ָּא ָ֣רור כ ָּ ִ֑נ ַען ֶ ֵ֥ע ֶבד ע ָּבדים ָֽיה ֶ ֵ֥יה ל ֶא ָּ ָֽחיו׃
26וַ יא ֶמר ָּב ֵ֥רוְך יהָּוה ֱאֹלָ֣ הי ִ֑שם וי ֵ֥הי כ ַנ ַען ֶ ֵ֥ע ֶבד ָּ ָֽלמו׃
ַ 27יפת ֱאֹלהים ליֶ ֶפת וישכן ב ָּ ָֽא ֳהלי־ ִ֑שם וי ֵ֥הי כ ַנ ַען ֶ ֵ֥ע ֶבד ָּ ָֽלמו׃
ַ28וַָֽֽיחי־נ ַח ַא ַ ָ֣חר ַה ַמ ִ֑בול שֹלש מאות ָּשנָּ ה ַ ָֽוחמשים ָּש ָּ ָֽנה׃
29וַ ָֽיהיו ָּכל־ימי־נ ַח ת ַשע מאות ָּשנָּ ה וַ חמשים ָּש ָּ ִ֑נה וַ יָּ ָֽמת׃
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1 10וא ֶלה תול ָ֣דת בני־נ ַח שם ָּ ָ֣חם וָּ ָּי ִֶ֑פת וַ יוָּ ל ֵ֥דו ָּל ֶהם ָּבנים ַא ַ ֵ֥חר
ַה ַמ ָֽבול׃
ירס׃
2ב ָ֣ני יֶ ֶפת ָ֣ג ֶמר ו ָּמגוג ו ָּמ ַדי ויָּ ָּ ָ֣וַֽן ות ָּ ִ֑בל ו ֶמ ֶשְך ות ָּ ָֽ
3ובני ִ֑ג ֶמר ַאשכ ַ ֵ֥נז ור ַיפת ותגַ ר ָּ ָֽמה׃
4וב ֵ֥ני יָּ ָּוַֽן ֱאלי ָּ ָ֣שה ו ַתר ִ֑שיש כתים וד ָּדנָֽים׃
5מא ֶלה נפר ִ֞דו איי ַהגוים ב ַארצ ָּתם איש ללשנִ֑ ו למשפח ָּתם בגוי ֶ ָֽהם׃
6ובני ָּ ִ֑חם ֵ֥כוש ומצ ַרים ו ֵ֥פוט וכ ָּ ָֽנ ַען׃
7וב ָ֣ני כוש ס ָּבא ַ ָֽוחוי ָּלה ו ַסב ָּ ֵ֥תה ו ַרע ָּמה ו ַסבת ָּ ִ֑כא וב ֵ֥ני ַרע ָּמה ש ָּ ֵ֥בא
וד ָּ ָֽדן׃
8וכוש יָּ ַ ָ֣לד ֶאת־נמ ִ֑רד ָ֣הוא החל ָֽלהיֵ֥ ות גבר ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
ָֽ 9הוא־ ָּה ָּ ֵ֥יה ג ָֽבר־ ַציד לפ ָ֣ני יהָּ ִ֑וה ַעל־כן ָֽי ָּא ַמר כנמרד ג ֵ֥בור ַציד לפ ֵ֥ני
הוה׃
י ָּ ָֽ
11וַ תהי ראשית ַממ ַלכתו ָּב ֶבל ו ֶא ֶרְך ו ַא ַ ָ֣כד ו ַכל ִ֑נה ב ֶא ֶרץ שנ ָּ ָֽער׃
11מן־ ָּה ָּ ֵ֥א ֶרץ ַההוא יָּ ָּ ָ֣צא ַא ִ֑שור וַ י ֶבן ֶאת־ ָ֣נינוה ו ֶאת־רח ֵ֥בת עיר
־כ ַלח׃
ו ֶאת ָּ ָֽ
ָֽ 12ו ֶאת־ ֶר ֶסן ֵ֥בין ָֽנינוה ו ָ֣בין ָּ ִ֑כ ַלח הוא ָּה ֵ֥עיר ַהגד ָּ ָֽלה׃
13ומצ ַרים יָּ ִ֞ ַלד ֶאת־לודים ו ֶאת־ענָּ מים ו ֶאת־ל ָּהבים ו ֶאת־נַ פת ָֽחים׃
ָֽ 14ו ֶאת־ ַפתר ִ֞סים ו ֶאת־ ַכסלחים א ֶשר יָּ צ ֵ֥או מ ָּשם פלשתים
ת־כפת ָֽרים׃
ו ֶא ַ

ס

15וכנַ ַען יָּ ַלד ֶאת־צי ֵ֥דן בכרו ו ֶאת־ ָֽחת׃
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16ו ֶאת־ ַהיבוסי ו ֶאת־ ָּ ָ֣ה ֱאמרי ואת ַהגרגָּ ָֽשי׃
17ו ֶאת־ ַ ָֽהח ֵ֥וי ו ֶאת־ ַ ָֽה ַערָקי ו ֶאת־ ַהסי ָֽני׃
18ו ֶאת־ ָּ ָֽה ַארוָּ ֵ֥די ו ֶאת־ ַהצ ָּמרי ו ֶאת־ ַ ָֽהח ָּמ ִ֑תי ו ַא ַ ָ֣חר נָּ פצו משפחות
ַ ָֽהכנַ ע ָֽני׃
ד־ע ָּזִ֑ה בא ִָּ֞כה סד ָּמה
ַ19וַָֽֽי ִ֞הי גבול ַ ָֽהכנַ עני מצידן בא ָּ ֵ֥כה ג ָּר ָּרה ַע ַ
ד־ל ַשע ׃
וַ עמ ָּרה ו ַאד ָּ ֵ֥מה וצבים ַע ָּ ָֽ
ָ֣ 21א ֶלה בני־ ָּחם למשפח ָּתם לל ָֽשנ ָּ ִ֑תם ב ַארצ ָּתם בגוי ֶ ָֽהם׃

ס

21ול ֵ֥שם י ַלד גַ ם־ ִ֑הוא אבי ָּכל־בני־ע ֶבר אחי ֶ ֵ֥י ֶפת ַהגָּ ָֽדול׃
22ב ֵ֥ני שם עי ָּ ָ֣לם ו ַא ִ֑שור ו ַאר ַפכ ַשד ולֵ֥ וד ַ ָֽוא ָּ ָֽרם׃
23ובני א ָּ ִ֑רם ֵ֥עוץ וחול ו ֶג ֵֶ֥תר וָּ ַ ָֽמש׃
ת־ע ֶבר׃
ת־ש ַלח ו ֶש ַלח יָּ ַ ֵ֥לד ֶא ָֽ
24ו ַאר ַפכ ַשד יָּ ַ ָ֣לד ֶא ָּ ִ֑
יָּמיו נפל ָּגָ֣ה ָּה ָּא ֶרץ ו ֵ֥שם
שם ָּ ָֽה ֶא ִָּ֞חד ֶפ ֶלג כי ב ָּ
25ול ֵ֥ע ֶבר י ַלד שנָ֣י ָּבנִ֑ים ָ֣
ָּאחיו יָּ ק ָּ ָֽטן׃
26ויָּ ק ָּ ָ֣טן יָּ ַלד ֶאת־ ַאלמו ָּדד ו ֶאת־ ָּ ִ֑ש ֶלף ו ֶאת־ח ַצר ָּמוֶ ת ו ֶאת־ ָּ ָֽיַֽ ַרח׃
27ו ֶאת־הדו ָּ ֵ֥רם ו ֶאת־או ָּזל ו ֶאת־דק ָּ ָֽלה׃
ימאל ו ֶאת־ש ָּ ָֽבא׃
28ו ֶאת־עו ָּ ֵ֥בל ו ֶאת־א ָֽב ָּ
29ו ֶאת־או ֵ֥פר ו ֶאת־חוי ָּלה ו ֶאת־יו ָּ ִ֑בב ָּכל־א ֶלה ב ֵ֥ני יָּ ק ָּ ָֽטן׃
ַ31וַָֽֽי ֵ֥הי מו ָּש ָּבם ממ ָּ ִ֑שא בא ָּ ֵ֥כה ס ָּפ ָּרה ַ ֵ֥הר ַה ֶ ָֽק ֶדם׃
ָ֣ 31א ֶלה בני־שם למשפח ָּתם ללשנ ָּ ִ֑תם ב ַארצ ָּתם לגוי ֶ ָֽהם׃
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ָ֣ 32א ֶלה משפחת בני־נ ַח לתולד ָּתם בגוי ֶ ִ֑הם ומא ֶלה נפרדו ַהגוים
ָּב ָּא ֶרץ ַא ַ ֵ֥חר ַה ַמ ָֽבול׃

פ

ַ1 11וַָֽֽי ֵ֥הי ָּכל־ ָּה ָּא ֶרץ ָּׂש ָּ ָ֣פה ֶא ָּ ִ֑חת וד ָּברים א ָּח ָֽדים׃
ַ2וַָֽֽיהי בנָּ ס ָּ ָ֣עם מ ֶ ִ֑ק ֶדם ַוַָֽֽימצ ֵ֥או בק ָּעה ב ֶ ֵ֥א ֶרץ שנ ָּער וַ ֵ֥ישבו ָּ ָֽשם׃
3וַ יאמ ִ֞רו ָ֣איש ֶאל־רעהו ָּ ֵ֚ה ָּבה נלב ָּ ָ֣נה לבנים ונׂשר ָּפה לׂשר ָּ ִ֑פה וַ תהי
ָּל ֶהם ַהלבנָּ ה ל ָּא ֶבן ו ַ ָ֣הח ָּמר ָּה ָּ ֵ֥יה ָּל ֶהם ַל ָֽח ֶמר׃
4וַ יאמ ִ֞רו ָּ ָ֣ה ָּבה׀ נבנֶ ה־ ָּ ָ֣לנו עיר ומג ָּדל ורא ָ֣שו ַב ָּש ַמים ו ַ ָֽנע ֶׂשה־ ָּלנו ִ֑שם
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ֶפן־נָּ פוץ ַעל־פ ֵ֥ני ָּכ ָּ
5וַ יַָֽ֣ ֶרד יהוָּ ה לר ֵ֥את ֶאת־ ָּהעיר ו ֶאת־ ַהמג ָּ ִ֑דל א ֶ ֵ֥שר ָּבנו ב ֵ֥ני ָּה ָּא ָּ ָֽדם׃
6וַ ָ֣יא ֶמר יהוָּ ה ָ֣הן ַעם ֶא ָּחד ו ָּׂש ָּפה ַא ַחת לכ ָּלם ו ֶזה ַהח ָּ ָ֣לם ַלע ִׂ֑שות
ו ַע ָּתה ָֽלא־י ָּב ָ֣צר מ ֶהם כל א ֶ ֵ֥שר יָּ זמו ַ ָֽלע ָֽׂשות׃
ֵ֚ ָּ 7ה ָּבה נַָֽֽר ָּדה ונָּ ב ָּ ֵ֥לה ָּשם ׂש ָּפ ָּ ִ֑תם א ֶשר ָ֣לא ישמעו איש ׂש ַ ֵ֥פת ר ָֽעהו׃
8וַ יָּ ֶפץ יהָּ ֵ֥וה א ָּתם מ ָּשם ַעל־פ ָ֣ני ָּכל־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ַוַָֽֽיַ חדלו לב ֵ֥נת ָּה ָֽעיר׃
ַ 9על־ ִ֞כן ָּק ָּרא ש ָּמּה ָּב ֶבל כי־ ָּשם ָּב ַ ֵ֥לל יהָּוה ׂש ַ ָ֣פת ָּכל־ ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ומ ָּשם
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
יצם יהוָּ ה ַעל־פני ָּכ ָּ
ֱהפ ָּ ָ֣

פ

ֵ֚ 11א ֶלה תול ָ֣דת שם ֵ֚שם ֶבן־מ ַ ָ֣את ָּשנָּ ה וַ יו ֶלד ֶאת־ ַאר ַפכ ָּ ִ֑שד שנָּ ַתים
ַא ַ ֵ֥חר ַה ַמ ָֽבול׃
ַ11וַָֽֽיחי־שם ַ ָֽאחרי הולי ָ֣דו ֶאת־ ַאר ַפכ ָּשד ח ֵ֥מש מאות ָּש ָּ ִ֑נה וַ יֵ֥ ו ֶלד ָּבנים
ו ָּבנָֽ ות׃

ס

ת־ש ַלח׃
ולד ֶא ָּ ָֽ
שד ַחי ָּח ֵ֥מש ושֹלשים ָּש ָּנִ֑ה וַ י ֶ
12ו ַאר ַפכ ַ ָ֣
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ַ13וַָֽֽי ָ֣חי ַאר ַפכ ַשד ַ ָֽאחרי הולי ָ֣דו ֶאת־ ֶש ַלח ָּשֹלָ֣ ש ָּשנים ו ַאר ַ ֵ֥בע מאות
ובנָֽ ות׃
ולד ָּבנים ָּ
ָּש ָּנִ֑ה וַ יֵ֥ ֶ

ס

ת־ע ֶבר׃
ולד ֶא ָֽ
14ו ֶ ֵ֥ש ַלח ַחי שֹל ָ֣שים ָּש ָּנִ֑ה וַ י ֶ
ַ15וַָֽֽיחי־ ֶש ַלח ַאחרי הולי ָ֣דו ֶאת־ע ֶבר ָּשֹלָ֣ ש ָּשנים ו ַאר ַ ֵ֥בע מאות ָּש ָּנִ֑ה
ובנָֽ ות׃
ולד ָּבנים ָּ
וַ יֵ֥ ֶ

ס

ת־פ ֶלג׃
ולד ֶא ָּ ָֽ
ַ16וַָֽֽיחי־ע ֶבר ַאר ַ ֵ֥בע ושֹלשים ָּש ָּנִ֑ה וַ י ֶ
ֹלשים ָּשנָּ ה ו ַאר ַ ֵ֥בע מאות ָּש ָּנִ֑ה
ַ17וַָֽֽיחי־ע ֶבר ַאחרי הולי ָ֣דו ֶאת־ ֶפ ֶלג ש ָ֣
ובנָֽ ות׃
ולד ָּבנים ָּ
וַ יֵ֥ ֶ

ס

ולד ֶאת־ר ָֽעו׃
ַ18וַָֽֽיחי־ ֶפ ֶלג שֹל ָ֣שים ָּש ָּנִ֑ה וַ י ֶ
ולד
אתים ָּש ָּנִ֑ה וַ יֵ֥ ֶ
ומ ַ ָ֣
ַ19וַָֽֽיחי־ ֶפ ֶלג ַאחרי הולי ָ֣דו ֶאת־רעו ֵ֥ת ַשע ָּשנים ָּ
ובנָֽ ות׃
ָּבנים ָּ

ס

ולד ֶאת־ׂש ָֽרוג׃
21וַ י ָ֣חי רעו ש ַ ֵ֥תים ושֹלשים ָּש ָּנִ֑ה וַ י ֶ
ולד
אתים ָּש ָּנִ֑ה וַ יֵ֥ ֶ
ומ ַ ָ֣
21וַ י ָ֣חי רעו ַאחרי הולי ָ֣דו ֶאת־ׂשרוג ֶ ֵ֥ש ַבע ָּשנים ָּ
ובנָֽ ות׃
ָּבנים ָּ

ס

ולד ֶאת־נָּ ָֽחור׃
22וַ י ֵ֥חי ׂשרוג שֹל ָ֣שים ָּש ָּנִ֑ה וַ י ֶ
ובנָֽ ות׃
ולד ָּבנים ָּ
23וַ י ָ֣חי ׂשרוג ַאחרי הולי ֵ֥דו ֶאת־נָּ חור ָּמא ַ ָ֣תים ָּש ָּנִ֑ה וַ יֵ֥ ֶ
ס

ת־ת ַרח׃
ולד ֶא ָּ ָֽ
24וַ י ָ֣חי נָּ חור ֵ֥ת ַשע ו ֶעׂשרים ָּש ָּנִ֑ה וַ י ֶ
ע־עׂש ֵ֥רה ָּש ָּנה ומ ַ ָ֣את ָּש ָּנִ֑ה
25וַ י ָ֣חי נָּ חור ַאחרי הולי ָ֣דו ֶאת־ ֶת ַרח ת ַ ָֽש ֶ
ובנָֽ ות׃
ולד ָּבנים ָּ
וַ יֵ֥ ֶ
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ַ26וַָֽֽיחי־ ֶת ַרח שב ָ֣עים ָּש ָּ ִ֑נה וַ יו ֶלד ֶאת־ ַאב ָּרם ֶאת־נָּ חור ו ֶאת־ ָּה ָּ ָֽרן׃
27וא ֶלה תול ָ֣דת ֶת ַרח ֶ ֵ֚ת ַרח הו ָ֣ליד ֶאת־ ַאב ָּרם ֶאת־נָּ חור ו ֶאת־ ָּה ָּ ִ֑רן ו ָּה ָּרן
הוליד ֶאת־ ָֽלוט׃
ֵ֥
28וַ ָּיָ֣ ָּמת ָּה ָּרן ַעל־פני ֶ ָ֣ת ַרח ָּא ִ֑ביו ב ֶ ֵ֥א ֶרץ מו ַלדתו ב ֵ֥אור ַכׂש ָֽדים׃
29וַ י ַקח ַאב ָּרם ונָּ חור ָּל ֶהם נָּ ִ֑שים שם ָֽא ֶשת־ ַאב ָּרם ָּׂש ָּרי ושם
־ה ָּ ֵ֥רן א ָֽבי־מל ָּכה ַ ָֽוא ֵ֥בי יס ָּ ָֽכה׃
ָֽא ֶשת־נָּ חור מל ָּכה ַבת ָּ
31וַ ת ֵ֥הי ָּׂש ַרי ע ָּק ָּ ִ֑רה ֵ֥אין ָּלּה וָּ ָּ ָֽלד׃
31וַ י ַקח ֶת ַרח ֶאת־ ַאב ָּ ָ֣רם בנו ו ֶאת־לוט ֶבן־ ָּה ָּרן ֶבן־בנו ואת ָּׂש ַ ָ֣רי ַכ ָּלתו
א ֶשת ַאב ָּ ָ֣רם בנִ֑ ו וַ יצאו א ָּתם מ ָ֣אור ַכׂשדים ָּל ֶל ֶכת ַ ָ֣אר ָּצה כנַ ַען וַ ֵ֥יָּבאו
ד־ח ָּרן וַ יֵ֥שבו ָּ ָֽשם׃
ַע ָּ
אתים ָּש ָּנִ֑ה וַ ָּי ֵָּ֥מת ֶת ַרח ב ָּח ָּ ָֽרן׃
ומ ַ ָ֣
32וַ יהיָ֣ ו ימי־ ֶת ַרח ָּח ֵ֥מש ָּשנים ָּ

ס

1 12וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶאל־ ַאב ָּרם ֶלְך־לך מ ַארצךֵ֥ ומ ָֽמו ַלדתך ומ ָ֣בית ָּא ִ֑ביך
ל־ה ָּא ֶרץ א ֶ ֵ֥שר ַאר ֶ ָֽאךָּ ׃
ֶא ָּ
2ו ֶ ָֽא ֶעׂשך לגָ֣ וי גָּ דול וַ א ָּ ָ֣ב ֶרכך וַ אגַ ד ָּלה ש ֶ ִ֑מך וֶ היה ב ָּר ָּ ָֽכה׃
3וַ א ָּ ָֽבר ָּכה מ ָּ ָ֣בר ֶכיך ומ ַק ֶללך ָּא ִ֑אר ונבר ָ֣כו בך כל משפ ֵ֥חת ָּהא ָּד ָּ ָֽמה׃
4וַ י ָ֣ ֶלְך ַאב ָּרם ַכא ֶשר ד ֶבר א ָּליו יהוָּ ה וַ ֵ֥י ֶלְך אתו לִ֑ וט ו ַאב ָּרם ֶבן־ ָּחמש
ָּשנים ושב ָ֣עים ָּשנָּ ה בצאתו מ ָּח ָּ ָֽרן׃
5וַ י ַ ָ֣קח ַאב ָּרם ֶאת־ ָּׂש ַרי אשתו ו ֶאת־לָ֣ וט ֶבן־ ָּאחיו ו ֶאת־ ָּכל־רכו ָּשם
־ה ֶנ ֶפש א ֶשר־ ָּע ָׂ֣שו ב ָּח ָּ ִ֑רן וַ יצאו ָּל ֶל ֶכת ַ ָ֣אר ָּצה כנַ ַען
שר ָּר ָּכשו ו ֶאת ַ
א ֶ ָ֣
וַ יָּ באו ַ ֵ֥אר ָּצה כ ָּ ָֽנ ַען׃
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מורה ו ַ ָֽהכנַ עני ָּ ֵ֥אז
6וַ יַ עבר ַאב ָּרם ָּב ָּא ֶרץ ַ ֵ֚עד מ ָ֣קום ש ֶכם ַעד אלָ֣ ון ֶ ִ֑
ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
7וַ י ָּרא יהוָּ ה ֶאל־ ַאב ָּרם וַ יא ֶמר לזַ רעך ֶאתן ֶאת־ ָּה ָּ ָ֣א ֶרץ ַה ִ֑זאת וַ י ֶבן ָּשם
יהוה ַהנר ֶ ֵ֥אה א ָּ ָֽליו׃
מזב ַח ַל ָּ
8וַ יַ עתק מ ָּשם ָּה ָּה ָּרה מ ֶק ֶדם ל ָֽבית־אל וַ י ָ֣ט אהלה ָֽבית־אל מיָּ ם ו ָּה ַ ָ֣עי
הוה׃
מ ֶק ֶדם וַ ָֽי ֶבן־ ָּשם מזב ַח ַ ָֽליהוָּ ה וַ יק ָּרא ב ֵ֥שם י ָּ ָֽ
9וַ י ַ ָ֣סע ַאב ָּרם ָּהלֵ֥ וְך ונָּ סו ַע ַה ֶנַָֽֽג ָּבה׃

פ

11וַ י ֵ֥הי ָּר ָּעב ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ וַ י ֶרד ַאב ָּרם מצ ַרי ָּמה ָּלגָ֣ ור ָּשם ָֽכי־ ָּכ ֵ֥בד ָּה ָּר ָּעב
ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
11וַ יהי ַכא ֶ ֵ֥שר הקריב ָּל ָ֣בוא מצ ָּ ִ֑רי ָּמה וַ יא ֶמר ֶאל־ ָּׂש ַ ָ֣רי אשתו הנה־ ָּ ָ֣נא
יָּ ַדעתי כי א ָּ ֵ֥שה י ַפת־ ַמר ֶאה ָּ ָֽאת׃
12ו ָּהיָּ ה ָֽכי־יראו א ָּתְך ַהמצרים ו ָּאמרו אש ָ֣תו ִ֑זאת ו ָּהרגֵ֥ ו אתי וא ָּ ֵ֥תְך
י ַחיָֽ ו׃
13אמרי־ ָּנא א ָ֣חתי ָּ ִ֑את ל ַמ ַען ָֽיי ַטב־ ָ֣לי ַבעבורְך ו ָּחי ָּ ֵ֥תה נַ פשי בג ָּל ָֽלְך׃
14וַ יהי כ ֵ֥בוא ַאב ָּרם מצ ָּ ִ֑רי ָּמה וַ יראו ַהמצרים ֶאת־ ָּ ָ֣הא ָּשה ָֽכי־יָּ ָּ ֵ֥פה הוא
מ ָֽאד׃
15וַ יראו א ָּתּה ָּׂש ָ֣רי ַפרעה וַ י ַ ָֽהללֵ֥ ו א ָּתּה ֶאל־ ַפר ִ֑עה וַ ת ַ ֵ֥קח ָּהא ָּשה ֵ֥בית
ַפר ָֽעה׃
16ול ַאב ָּ ֵ֥רם היטיב ַבעבו ָּ ִ֑רּה ַוַָֽֽיהי־לו צאן־ו ָּב ָּקר וַ חמרים וַ ע ָּבדים
וש ָּפחת וַ אתנת וג ַמ ָֽלים׃
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יתו ַעל־ד ַ ֵ֥בר ָּׂש ַרי ֵ֥א ֶשת
17וַ ינַ גַ ע יהָּוה׀ ֶאת־ ַפרעה נגָּ ֵ֥עים גדלים ו ֶאת־ב ִ֑
ַאב ָּ ָֽרם׃
18וַ יק ָּרא ַפרעה ל ַאב ָּרם וַ יא ֶמר ַמה־זאת ָּע ָׂ֣שי ָּת ִ֑לי ָּ ֵ֚ל ָּמה לא־ה ַ ָ֣גַֽד ָּת לי
ֵ֥כי אשתך ָֽהוא׃
ָּ 19ל ָּמה ָּא ַמר ָּת א ָ֣חתי הוא וָּ ֶא ַ ֵ֥קח א ָּתּה לי לא ָּ ִ֑שה ו ַע ָּתה ה ֵ֥נה אשתך
ַ ֵ֥קח וָּ ָֽלְך׃
21וַ י ַ ֵ֥צו ָּע ָּליו ַפרעה אנָּ ִ֑שים ַוַָֽֽי ַשל ֵ֥חו אתו ו ֶאת־אשתו ו ֶאת־ ָּכל־א ֶשר־ ָֽלו׃
1 13וַ יַ ַעל ַאב ָּרם ממצ ַרים הוא ואשתו ו ָּכל־א ֶשר־לו ולֵ֥ וט עמו
ַה ֶנַָֽֽג ָּבה׃
2ו ַאב ָּרם ָּכ ָ֣בד מ ִ֑אד ַבמקנֶ ה ַב ֶכ ֶסף ו ַבזָּ ָּ ָֽהב׃
3וַ י ֶלְך ל ַמ ָּס ָּעיו מ ֶנַֽגֶ ב ו ַעד־ ָֽבית־ ִ֑אל ַעד־ ַה ָּמקום א ֶשר־ ָּהיָּ ה ָּשם ָּ ָֽא ֳהֹלה
ַבתח ָּלה ֵ֥בין ָֽבית־אל ו ֵ֥בין ָּה ָּ ָֽעי׃
ֶ 4אל־מקום ַהמזב ַח א ֶשר־ ָּ ֵ֥ע ָּׂשה ָּשם ָּבראש ָּ ִ֑נה וַ יק ָּ ֵ֥רא ָּשם ַאב ָּרם
הוה׃
ב ֵ֥שם י ָּ ָֽ
5וגַ ם־ללוט ַההלְך ֶאת־ ַאב ָּ ִ֑רם ָּה ָּ ֵ֥יה צאן־ו ָּבָ ָּקר וא ָּה ָֽלים׃
כושם ָּרב ו ֵ֥לא יָּ ָֽכלו
י־ה ָּיה ר ָּ
ש ֶבת יַ ח ָּ ִ֑דו ָֽכ ָּ
6ולא־נָּ ָּ ֵׂ֥שא א ָּתם ָּה ָּא ֶרץ ָּל ֶ ָ֣
ָּל ֶ ֵ֥ש ֶבת יַ ח ָּ ָֽדו׃
ַ7וַָֽֽיהי־ריב ֵ֚בין ר ָ֣עי מק ָֽנה־ ַאב ָּרם ובין ר ָ֣עי מקנה־לִ֑ וט ו ַ ָֽהכנַ עני ו ַהפרזי
ָּאז י ֵ֥שב ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
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8וַ יא ֶמר ַאב ָּרם ֶאל־לוט ַאל־נָּ א תהי מרי ָּבה בי ָ֣ני ובינֶ יך ו ֵ֥בין ר ַעי ו ָ֣בין
ר ֶ ִ֑עיך ָֽכי־אנָּ ֵ֥שים ַאחים א ָּ ָֽנחנו׃
9הלא ָּכל־ ָּה ָּא ֶרץ ל ָּפנֶ יך ה ָּ ֵ֥פ ֶרד ָּנא מ ָּע ָּ ִ֑לי אם־ ַהש ָ֣מאל ואימנָּ ה
ם־היָּ מין ו ַאׂשמ ָֽא ָּילה׃
וא ַ
11וַ י ָּשא־לָ֣ וט ֶאת־עינָּ יו וַ יַ רא ֶאת־ ָּכל־כ ַ ָ֣כר ַהיַ רדן ֵ֥כי כ ָּלּה ַמש ֶ ִָ֑קה לפנָ֣י׀
ַש ָ֣חת יהוָּ ה ֶאת־סדם ו ֶאת־עמ ָּרה כגַ ן־יהוָּ ה כ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים בא ָּכה
ָֽצ ַער׃
11וַ יב ַחר־לָ֣ ו לוט ֵ֚את ָּכל־כ ַ ָ֣כר ַהיַ רדן וַ י ַ ֵ֥סע לוט מ ֶ ִ֑ק ֶדם וַ י ָּ ָ֣פרדו איש
מ ַ ֵ֥על ָּא ָֽחיו׃
ַ 12אב ָּרם יָּ ַ ָ֣שב ב ֶ ָֽא ֶרץ־כ ָּ ִ֑נ ַען ולוט יָּ ַשב ב ָּע ָ֣רי ַהכ ָּכר וַ יֶ ֱא ַהל ַעד־ס ָֽדם׃
שי סדם ָּרעים ו ַח ָּט ִ֑אים ַליהָּוה מ ָֽאד׃
13ו ַאנ ָ֣
ָֽ ַ14ויה ִָּ֞וה ָּא ַ ָ֣מר ֶאל־ ַאב ָּרם ַאחרי ה ָּ ָֽפ ֶרד־לָ֣ וט ָֽמעמו ָּ ָׂ֣שא ָּנא עינֶ יך וראה
ר־א ָּ ָ֣תה ָּ ִ֑שם ָּצ ֵ֥פנָּ ה וָּ ֶנַֽג ָּבה וָּ ֵָ֥קד ָּמה וָּ ָּ ָֽי ָּמה׃
ן־ה ָּמקום א ֶש ַ
מ ַ
15כי ֶאת־ ָּכל־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר־ ַא ָּ ֵ֥תה ר ֶאה לךָ֣ ֶאת ֶ ִ֑ננָּ ה וָֽ לזַ רעך ַעד־עו ָּ ָֽלם׃
שר׀ אם־יו ַ ָ֣כל איש למנות
16ו ַׂשמ ֵ֥תי ֶ ָֽאת־זַ רעך ַכע ַ ָ֣פר ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ א ֶ ָ֣
ֶאת־ע ַ ָ֣פר ָּה ָּא ֶרץ ַ ָֽגם־זַ רעך י ָּמ ֶ ָֽנה׃
17קֵ֚ ום הת ַה ָ֣לְך ָּב ָּא ֶרץ ל ָּאר ָּכּה ול ָּרח ָּ ִ֑בּה ֵ֥כי לך ֶאת ֶ ָֽננָּ ה׃
ן־שם
שר ב ֶחב ִ֑רון וַ י ֶָֽב ָּ ֵ֥
18וַ יֶ ֱא ַ ָ֣הל ַאב ָּרם וַ יָּ בא וַ י ֶשב באֹל ֵ֥ני ַממרא א ֶ ָ֣
יהוָֽה׃
מזב ַח ַ ָֽל ָּ
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1 14וַ יהי בימי ַאמ ָּר ֶפָ֣ל ֶ ָֽמ ֶלְך־שנ ָּער ַאריוְך ֶ ָ֣מ ֶלְך ֶא ָּל ָּ ִ֑סר כ ָּדר ָּלע ֶמר
ֶ ָ֣מ ֶלְך ע ָּילם ותד ָּעל ֶ ֵ֥מ ֶלְך גויָֽם׃
ָּ 2ע ָׂ֣שו מל ָּח ָּמה ֶאת־ ֶב ַרע ֶ ָ֣מ ֶלְך סדם ו ֶאת־בר ַשע ֶ ָ֣מ ֶלְך עמ ָּ ִ֑רה שנ ָּ ָ֣אב׀
יא־צ ַער׃
ומ ֶלְך ֶב ַלע ה ָֽ
ֶ ָ֣מ ֶלְך ַאד ָּמה ו ֶשמא ֶבר ֶ ָ֣מ ֶלְך צביים ֶ ֵ֥
ָּ 3כל־א ֶלה ָּ ָֽחברו ֶאל־ע ֶמק ַהש ִ֑דים הוא ָּ ֵ֥ים ַה ֶ ָֽמ ַלח׃
־עׂש ֵ֥רה ָּש ָּנה ָּמ ָּ ָֽרדו׃
4שתים ֶעׂשרה ָּשנָּ ה ָּעבדו ֶאת־כ ָּדר ָּל ִ֑ע ֶמר ושֹלש ֶ
שר אתו וַ יַ כו
5וב ַאר ַבע ֶעׂשרה ָּשנָּ ה ָּ ָ֣בא כ ָּדר ָּלע ֶמר ו ַהמ ָּלכים א ֶ ָ֣
ת־הזוזים ב ָּ ִ֑הם ואת ָּ ָֽהאימים ב ָּשוה
ֶאת־ר ָּפאים ב ַעשת ָ֣רת ַקרנַ ים ו ֶא ַ
קריָּ ָּ ָֽתים׃
ל־המד ָּ ָֽבר׃
ארן א ֶשר ַע ַ
6ו ֶאת־ ַהחרי ב ַהר ָּ ָ֣רם ׂש ִ֑עיר ַ ֵ֚עד ָ֣איל ָּפ ָּ
7וַ יָּ שבו וַ יָּ באו ֶאל־עין מש ָּפט ָ֣הוא ָּקדש וַ יַ כו ֶ ָֽאת־ ָּכל־ׂשדה ָּהע ָּמלָ ִ֑קי
־ה ֱאמרי ַהישב ב ַ ָֽחצ ֵ֥צן ָּת ָּ ָֽמר׃
וגַ ם ֶאת ָּ ָ֣
8וַ יצא ֶ ָֽמ ֶלְך־סדם ו ֶ ָ֣מ ֶלְך עמ ָּרה ו ֶמ ֶלְך ַאד ָּמה ו ֶ ָ֣מ ֶלְך צביים ו ֶ ֵ֥מ ֶלְך ֶב ַלע
הוא־ ִ֑צ ַער וַ ַ ָֽי ַערכו א ָּתם מל ָּח ָּמה בע ֶמק ַהש ָֽדים׃
ָ֣ 9את כ ָּדר ָּלע ֶמר ֶ ָ֣מ ֶלְך עי ָּלם ותד ָּעל ֶ ָ֣מ ֶלְך גוים ו ַאמ ָּר ֶפל ֶ ָ֣מ ֶלְך שנ ָּער
ת־החמ ָּ ָֽשה׃
ו ַאריוְך ֶ ָ֣מ ֶלְך ֶא ָּל ָּ ִ֑סר ַאר ָּב ָּ ֵ֥עה מ ָּלכים ֶא ַ
11ו ָ֣ע ֶמק ַהׂשדים ֶ ָֽב ֱארת ֶב ֱארת ח ָּמר וַ יָּ נסו ֶ ָֽמ ֶלְך־ס ֵ֥דם וַ עמ ָּרה
לו־ש ָּמה ו ַהנש ָּארים ֶ ֵ֥ה ָּרה ָּנָֽסו׃
וַ יפ ָּ ִ֑
11וַ יקחו ֶאת־ ָּכל־רכש סדם וַ עמ ָּרה ו ֶאת־ ָּכל־ ָּאכ ָּלם וַ י ָֽלכו׃
12וַ יקחו ֶאת־לוט ו ֶאת־רכשו ֶבן־א ֵ֥חי ַאב ָּרם וַ ילִ֑כו ו ֵ֥הוא ישב בס ָֽדם׃
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13וַ יָּ בא ַה ָּפליט וַ יַ גד ל ַאב ָּ ָ֣רם ָּהעב ִ֑רי והוא שכן ב ָֽאֹלני ַממ ָ֣רא ָּה ֱאמרי
ית־אב ָּ ָֽרם׃
אחי ֶאשכל וַ א ָ֣חי ָּענר והם ַבע ֵ֥לי בר ַ
ידי ביתו שמ ָּנה
יכיו יל ָ֣
14וַ יש ַ ָ֣מע ַאב ָּרם ֵ֥כי נש ָּבה ָּא ִ֑חיו וַ יָּ ֶרק ֶאת־חנ ָּ
ָּע ָּׂשר ושֹלָ֣ ש מאות וַ ירדף ַעד־ ָּ ָֽדן׃
15וַ י ָּחלק עלי ֶהם׀ ַלי ָּלה ֵ֥הוא וַ ע ָּב ָּדיו וַ יַ ִ֑כם ַוַָֽֽירדפם ַעד־חו ָּבה א ֶ ֵ֥שר
משמאל ל ַד ָּ ָֽמ ֶׂשק׃
16וַ יָּ ֶשב את ָּכל־ ָּהר ִ֑כש וגַ ם ֶאת־לוט ָּאחיו ורכשו השיב ו ַ ֵ֥גם
־ה ָּ ָֽעם׃
־הנָּ שים ו ֶאת ָּ
ֶאת ַ
ר־לע ֶמר
17וַ י ָ֣צא ֶ ָֽמ ֶלְך־סדם לק ָּראתו ַאח ָ֣רי שובו ָֽמ ַהכות ֶאת־כ ָּד ָּ
שר א ִ֑תו ֶאל־ע ֶָ֣מק ָּשוה הוא ֵ֥ע ֶמק ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
ת־המ ָּלכים א ֶ ָ֣
ו ֶא ַ
18ו ַמלכי־ ֶצ ֶדק ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּשלם הוציא ֶ ָ֣ל ֶחם וָּ ָּ ִ֑יַֽין ו ֵ֥הוא כהן ל ֵ֥אל ֶעליָֽ ון׃
ַ19וַָֽֽי ָּברכהו וַ יא ַ ִ֑מר ָּברוְך ַאב ָּרם ל ָ֣אל ֶעליון קנה ָּש ַ ֵ֥מים וָּ ָּ ָֽא ֶרץ׃
21ו ָּברוְך ָ֣אל ֶעליון א ֶשר־מגֵַֽ֥ן ָּצ ֶריך ביָּ ֶ ִ֑דך וַ י ֶתן־לֵ֥ ו ַמעׂשר מ ָֽכל׃
21וַ ֵ֥יא ֶמר ֶ ָֽמ ֶלְך־סדם ֶאל־ ַאב ָּ ִ֑רם ֶתן־ ָ֣לי ַהנֶ ֶפש ו ָּהרכש ַ ָֽקח־ ָּ ָֽלְך׃
22וַ ֵ֥יא ֶמר ַאב ָּרם ֶאל־ ֶ ָ֣מ ֶלְך ס ִ֑דם הרימתי יָּ די ֶאל־יהוָּ ה ָ֣אל ֶעליון קנה
ָּש ַ ֵ֥מים וָּ ָּ ָֽא ֶרץ׃
23אם־מחוט ו ַ ָ֣עד ׂש ָֽרוְך־נַ ַעל ואם־ ֶא ַקח מ ָּכל־א ֶשר־ ָּ ִ֑לְך ו ָ֣לא תא ַמר אני
־אב ָּ ָֽרם׃
ֶה ֱע ַ ֵ֥שרתי ֶאת ַ
שר ָּ ָֽאכלָ֣ ו ַהנ ָּערים וח ֶלק ָּ ָֽהאנָּ שים א ֶ ֵ֥שר ָּהלכו א ִ֑תי ָּענר
24בל ָּע ַדי ַ ֵ֚רק א ֶ ָ֣
ֶאש ָ֣כל ו ַממרא הם יק ֵ֥חו ֶחל ָּ ָָֽקם׃
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ַ 1 15א ַ ָ֣חר׀ ַהד ָּב ָ֣רים ָּהא ֶלה ָּה ָּיה ד ַבר־יהוָּ ה ֶאל־ ַאב ָּרם ַ ָֽב ַמח ֶזה לא ִ֑מר
ַאל־תי ָּ ָ֣רא ַאב ָּרם ָּאנכי ָּמ ָ֣גַֽן ָּלְך ׂש ָּכרך ַהר ֵ֥בה מ ָֽאד׃
2וַ ָ֣יא ֶמר ַאב ָּרם אד ָּני יֱ הוה ַמה־ת ֶתן־לי ו ָּאנכי הו ָ֣לְך ערי ִ֑רי ו ֶבן־ ֶ ָ֣מ ֶשק
יעזֶ ר׃
ביתי הוא ַד ֶ ֵ֥מ ֶׂשק ֱאל ֶ ָֽ
3וַ ָ֣יא ֶמר ַאב ָּרם ָ֣הן לי ֵ֥לא נָּ ַת ָּתה ָּ ִ֑זַֽ ַרע וה ֵ֥נה ֶבן־ביתי יו ֵ֥רש א ָֽתי׃
שר י ָ֣צא ממ ֶעיך
4והנה ד ַבר־יהָּוה א ָּליו לאמר ֵ֥לא ָֽיי ָּרשך ֶ ִ֑זה כי־אם א ֶ ָ֣
הוא ָֽי ָּיר ֶ ָֽשך׃
5וַ יוצא אתו ַהחו ָּצה וַ יא ֶמר ַה ֶבט־ ָּ ָ֣נא ַה ָּש ַמי ָּמה וספר ַה ָ֣כו ָּכבים
אמר לו ֵ֥כה יה ֶיה זַ ר ֶ ָֽעך׃
אם־תו ַכל לס ָ֣פר א ָּ ִ֑תם וַ ָ֣י ֶ
6ו ֶה ֱאמן ַ ָֽביהָּ ִ֑וה וַ יַ חש ֶ ֵ֥ב ָּה לו צ ָּדָ ָּ ָֽקה׃
7וַ יא ֶמר א ָּ ִ֑ליו א ָ֣ני יהוָּ ה א ֶשר הוצאתיך מ ָ֣אור ַכׂשדים ָּל ֶתת לך
ת־ה ָּ ֵ֥א ֶרץ ַהזאת לרש ָּ ָֽתּה׃
ֶא ָּ
8וַ יא ַ ִ֑מר אד ָּ ָ֣ני יֱ הוה ַב ָּ ֵ֥מה א ַדע ֵ֥כי ָֽאי ָּר ֶ ָֽשנָּ ה׃
9וַ ָ֣יא ֶמר א ָּליו ק ָּ ֵ֥חה לי ֶעג ָּ ָ֣לה מש ֶל ֶשת ו ֵ֥עז מש ֶל ֶשת ו ַ ָ֣איל מש ָּ ִ֑לש ותר
גוזל׃
ו ָּ ָֽ
11וַ יַָֽֽ ַ ָֽקח־לָ֣ ו ֶאת־ ָּכל־א ֶלה וַ י ַבתר א ָּתם ַב ָּתוֶ ְך וַ י ֵ֥תן איש־בתרו לק ַ ָ֣ראת
ר ִ֑עהו ו ֶאת־ ַהצפר ֵ֥לא ָּב ָּ ָֽתר׃
11וַ ֵ֥יַֽ ֶרד ָּה ַעיט ַעל־ ַהפגָּ ִ֑רים וַ יַ ֵ֥שב א ָּתם ַאב ָּ ָֽרם׃
12וַ יהי ַה ֶש ֶמש ָּלבוא ו ַתרד ָּמה נָּ פ ָּ ָ֣לה ַעל־ ַאב ָּ ִ֑רם וה ֵ֥נה אי ָּמה חש ָּ ֵ֥כה
גד ָּלה נ ֶ ֵ֥פ ֶלת ָּע ָּ ָֽליו׃
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13וַ ָ֣יא ֶמר ל ַאב ָּרם יָּ ד ַע ת ַדע כי־ ָ֣גר׀ יה ֶי ָ֣ה זַ רעך ב ֶא ֶרץ ָ֣לא ָּל ֶהם וַ ע ָּבדום
וענָ֣ ו א ָּ ִ֑תם ַאר ַ ֵ֥בע מאות ָּש ָּ ָֽנה׃
14ו ַגם ֶאת־ ַהגוי א ֶ ֵ֥שר יַ עבדו ָּ ָ֣דן ָּא ִ֑נכי ו ַאחרי־ ֵ֥כן יצאו בר ֵ֥כש גָּ ָֽדול׃
15ו ַא ָּתה ָּת ֵ֥בוא ֶאל־אב ֶתיך ב ָּשלִ֑ ום ת ָּקבר בׂשי ָּ ֵ֥בה טו ָּ ָֽבה׃
16ו ֵ֥דור רביעי יָּ ָ֣שובו ִ֑הנָּ ה כי לא־ ָּשלם עוֵ֥ ן ָּה ֱאמרי ַעד־ ָֽהנָּ ה׃
שר
17וַ יהי ַה ֶש ֶמש ָּב ָּאה וַ ע ָּל ָּטה ָּה ָּ ִ֑יה והנה ַתנור ָּע ָּשן ו ַל ָ֣פיד אש א ֶ ָ֣
ָּע ַבר בין ַהגזָּ ֵ֥רים ָּה ָֽא ֶלה׃
ַ 18ביָ֣ ום ַההוא ָּכ ַרת יהָּוה ֶאת־ ַאב ָּרם ב ָ֣רית לא ִ֑מר לזַ רעך נָּ ַתתי
ד־הנָּ ָּ ֵ֥הר ַהגָּ דל נ ַהר־פ ָּ ָֽרת׃
ֶאת־ ָּה ָּ ָ֣א ֶרץ ַהזאת מנ ַ ָ֣הר מצ ַרים ַע ַ
ֶ 19את־ ַהקיני ו ֶאת־ ַהקנזי ואת ַה ַקדמ ָֽני׃
21ו ֶאת־ ַהח ֵ֥תי ו ֶאת־ ַהפרזי ו ֶאת־ ָּהר ָּפ ָֽאים׃
בוסי׃
ת־הי ָֽ
21ו ֶאת־ ָּ ָֽה ֱאמרי ו ֶאת־ ַ ָֽהכנַ עני ו ֶאת־ ַהגרגָּ שי ו ֶא ַ

ס

1 16ו ָּׂש ַרי ָ֣א ֶשת ַאב ָּרם ֵ֥לא יָּ ל ָּדה לִ֑ ו ו ָּלּה שפ ָּ ֵ֥חה מצרית וש ָּ ֵ֥מּה ָּה ָּ ָֽגר׃
2וַ תא ֶמר ָּׂש ַרי ֶאל־ ַאב ָּרם הנה־ ִ֞ ָּנא ע ָּצ ַרני יהוָּ ה מ ֶל ֶדת בא־נָּ א
ֶאל־שפ ָּחתי או ַ ֵ֥לי א ָּב ֶנה מ ִ֑מנָּ ה וַ יש ַ ֵ֥מע ַאב ָּרם ל ֵ֥קול ָּׂש ָּ ָֽרי׃
3וַ ת ַ ִ֞קח ָּׂש ַ ָ֣רי ָֽא ֶשת־ ַאב ָּרם ֶאת־ ָּה ָּגר ַהמצרית שפ ָּח ָּתּה מקץ ֶ ָ֣ע ֶׂשר
ָּשנים ל ֶ ֵ֥ש ֶבת ַאב ָּרם ב ֶ ָ֣א ֶרץ כ ָּ ִ֑נ ַען וַ ת ֵ֥תן א ָּתּה ל ַאב ָּ ֵ֥רם אי ָּשּה לֵ֥ ו
לא ָּ ָֽשה׃
4וַ יָּ ֵ֥בא ֶאל־ ָּה ָּגר וַ ַ ִ֑ת ַהר וַ ת ֶרא ָ֣כי ָּה ָּר ָּתה וַ תָ ַ ֵ֥קל גבר ָּתּה בעי ֶ ָֽני ָּה׃
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5וַ תא ֶמר ָּׂש ַ ָ֣רי ֶאל־ ַאב ָּרם ח ָּמ ָ֣סי ָּע ֶליך ָּאנכי נָּ ַתתי שפ ָּחתי בחי ֶקך
וַ ת ֶרא ָ֣כי ָּה ָּר ָּתה וָּ אָ ַקל בעי ֶ ִ֑ני ָּה יש ֵ֥פט יהָּוה בי ֵ֥ני ובי ֶ ָֽניך׃
6וַ יא ֶמר ַאב ָּרם ֶאל־ ָּׂש ַרי הנה שפ ָּחתְך ביָּ דְך עׂשי־ ָּלּה ַה ָ֣טוב בעי ָּ ִ֑נַֽיְך
יה׃
וַ ת ַע ֶנ ָָּ֣ה ָּׂש ַרי וַ תב ַרח מ ָּפ ֶ ָֽנ ָּ
ַ7וַָֽֽימ ָּצ ִָּ֞אּה ַמל ַאְך יהָּוה ַעל־ ֵ֥עין ַה ַמים ַבמד ָּ ִ֑בר ַעל־ ָּה ַעין ב ֶ ֵ֥ד ֶרְך ָֽשור׃
8וַ יא ַמר ָּה ִ֞ ָּגר שפ ַ ֵ֥חת ָּׂש ַרי ָֽאי־מ ֶ ֵ֥זה ָּבאת ו ָּ ָ֣אנָּ ה ת ִ֑לכי וַ תא ֶמר מפני
ָּׂש ַ ָ֣רי גברתי ָּאנכי ב ַ ָֽר ַחת׃
9וַ יא ֶמר ָּלּה ַמל ַ ָ֣אְך יהוָּ ה שובי ֶאל־גבר ִ֑תְך והת ַעני ַ ֵ֥ת ַחת יָּ ֶ ָֽדי ָּה׃
11וַ יא ֶמר ָּלּה ַמל ַ ָ֣אְך יהוָּ ה ַהר ָּ ֵ֥בה ַאר ֶבה ֶאת־זַ ר ִ֑עְך ו ֵ֥לא י ָּספר מ ָֽרב׃
11וַ יא ֶמר ָּלּה ַמל ַ ָ֣אְך יהוָּ ה ה ָּנְֵַֽ֥ך ָּה ָּרה וי ַ ָ֣לדת בִ֑ן ו ָּק ָּראת שמו יש ָּמעאל
ל־ענ ָֽיְַֽך׃
הוה ֶא ָּ
י־ש ַ ֵ֥מע י ָּ
ָֽכ ָּ
12והוא יהיֶ ה ֶ ָ֣פ ֶרא ָּא ָּדם יָּ ָ֣דו ַבכל ויַ ֵ֥ד כל ִ֑בו ו ַעל־פ ֵ֥ני ָּכל־ ֶא ָּחיו יש ָֽכן׃
13וַ תק ָּרא שם־יהוָּ ה ַהד ָ֣בר א ֶלי ָּה ַא ָּתה ָ֣אל ֳר ִ֑אי ָ֣כי ָּ ָֽאמ ָּרה ה ַגֵ֥ם הֹלם
ָּראיתי ַאח ֵ֥רי ר ָֽאי׃
ובין ָּ ָֽב ֶרד׃
ין־קדש ֵ֥
ַ 14על־כן ָּק ָּ ָ֣רא ַלבאר ב ֵ֥אר ַל ַחי ר ִ֑אי הנֵ֥ה ב ָּ
15וַ ת ֶלד ָּה ָּגר ל ַאב ָּרם ִ֑בן וַ יק ָּרא ַאב ָּרם ֶשם־בנו א ֶשר־יָּ ל ָּ ֵ֥דה ָּה ָּגר
יש ָּמ ָֽעאל׃
שש ָּש ִ֑נים ב ֶ ָֽל ֶדת־ ָּה ָּ ֵ֥גר ֶאת־יש ָּמעאל
16ו ַאב ָּרם ֶבן־שמ ֵ֥נים ָּש ָּנה ו ָ֣
ל ַאב ָּ ָֽרם׃
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1 17וַ י ָ֣הי ַאב ָּרם ֶבן־תש ֵ֥עים ָּש ָּנה ו ָ֣ת ַשע ָּש ִ֑נים וַ י ָּרא יהוָּ ה ֶאל־ ַאב ָּרם
וַ יא ֶמר א ָּליו אני־ ָ֣אל ַש ַדי הת ַה ֵ֥לְך ל ָּפ ַני וֶ ה ֵ֥יה ָּת ָֽמים׃
2ו ֶאת ָּ ֵ֥נה בריתי בי ָ֣ני ובי ֶ ִ֑נַֽך ו ַאר ֶ ֵ֥בה אותך במ ֵ֥אד מ ָֽאד׃
3וַ י ֵ֥פל ַאב ָּרם ַעל־ ָּפ ָּ ִ֑ניו וַ י ַד ֵ֥בר אתו ֱאֹלהים לא ָֽמר׃
4אני ה ֵ֥נה בריתי א ָּ ִ֑תְך ו ָּהיי ָּת ל ַאב ה ֵ֥מון גו ָֽים׃
5ולא־י ָּק ֵ֥רא עוד ֶאת־שמך ַאב ָּ ִ֑רם ו ָּה ָּיה שמך ַאב ָּר ָּהם כי ַאב־ה ֵ֥מון
גוים נ ַת ָֽתיך׃
6והפרתי ָֽאתך במ ָ֣אד מאד ונ ַתתיך לגו ִ֑ים ומ ָּלכים ממךֵ֥ י ָֽצאו׃
7וַ הקמתי ֶאת־בריתי בי ָ֣ני ובינֶ ך ובין זַ רעך ַאח ֶריך לדר ָּתם לב ָ֣רית
עולם להיות לך ָֽלאֹלהים וָֽ לזַ רעך ַאח ֶ ָֽריך׃
ָּ ִ֑
8ונָּ ַת ָ֣תי לך ולזַ רעך ַאח ֶריך ָ֣את׀ ֶ ָ֣א ֶרץ מג ֶריך ֵ֚את ָּכל־ ֶ ָ֣א ֶרץ כנַ ַען
עולם ו ָּה ֵ֥ייתי ָּל ֶהם לאֹל ָֽהים׃
ַלאח ַזת ָּ ִ֑
9וַ יא ֶמר ֱאֹלהים ֶאל־ ַאב ָּר ָּהם ו ַא ָּתה ֶאת־ברי ָ֣תי תש ִ֑מר ַא ָּתה וזַ רעךֵ֥
ַ ָֽאח ֶריך לדר ָּ ָֽתם׃
שר תשמרו ביני ו ָ֣ביני ֶכם ו ֵ֥בין זַ רעך ַאח ֶ ִ֑ריך ה ֵ֥מול
ָ֣ 11זאת ברי ִ֞תי א ֶ ָ֣
ָּל ֶכם ָּכל־זָּ ָּ ָֽכר׃
יכם׃
ׂשר ָּער ַלת ֶ ִ֑כם ו ָּהיָּ ה ל ָ֣אות ברית ביני ובינ ֶ ָֽ
11ונ ַמל ֶתם את ב ַ ָ֣
12ו ֶבן־שמ ַ ָ֣נת יָּ מים י ֵ֥מול ָּל ֶכם ָּכל־זָּ ָּכר לדרתי ֶ ִ֑כם י ָ֣ליד ָּבית ומקנַ ת־ ֶכ ֶסף
מ ָ֣כל ֶבן־נ ָּכר א ֶשר ֵ֥לא ָֽמזַ רעך ָֽהוא׃
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13המול׀ ימול י ֵ֥ליד ָֽביתך ומק ַ ָ֣נת ַכס ֶ ִ֑פך ו ָּהי ָּתה בריתי בב ַׂשר ֶכם
עולם׃
לב ֵ֥רית ָּ ָֽ
ׂשר ָּער ָּלתו ונכר ָּתה ַה ֶנ ֵֶ֥פש ַההוא
14ו ָּע ָ֣רל׀ זָּ ָּכר א ֶשר ָֽלא־ימול ֶאת־ב ַ ָ֣
יה ֶאת־בריתי ה ַ ָֽפר׃
מ ַע ֶ ִ֑מ ָּ

ס

15וַ יא ֶמר ֱאֹלהים ֶאל־ ַאב ָּר ָּהם ָּׂש ַ ָ֣רי אשתך לא־תק ָּ ֵ֥רא ֶאת־ש ָּמּה ָּׂש ָּ ִ֑רי
ֵ֥כי ָּׂש ָּרה ש ָּ ָֽמּה׃
יה ו ָּ ָֽהי ָּ ָ֣תה לגוים ַמל ֵ֥כי
וב ַרכת ָּ
16וב ַרכ ָ֣תי א ָּתּה וגַ ם נָּ ַתתי מ ֶמנָּ ה לך ִ֑בן ָֽ
ַעמים מ ֶ ֵ֥מנָּ ה יהיָֽ ו׃
17וַ יפל ַאב ָּר ָּהם ַעל־ ָּפ ָּניו וַ יצ ָּ ִ֑חק וַ ָ֣יא ֶמר בלבו ַהל ֶבן מ ָּ ָֽאה־ ָּשנָּ ה יוָּ לד
ואם־ ָּׂש ָּרה ה ַבת־תש ֵ֥עים ָּש ָּנה ת ָֽלד׃
18וַ ֵ֥יא ֶמר ַאב ָּר ָּהם ֶאל־ ָּ ָֽה ֱאֹל ִ֑הים לֵ֥ ו יש ָּמעאל יח ֶיֵ֥ה ל ָּפ ֶנָֽיך׃
19וַ ָ֣יא ֶמר ֱאֹלהים א ָּבל ָּׂש ָּ ָ֣רה אשתך י ֶל ֶדת לך בן ו ָּק ָּ ֵ֥רא ָּת ֶאת־שמו
יצ ָּ ִ֑חק וַ הקמתי ֶאת־ברי ֵ֥תי אתו לב ֵ֥רית עו ָּלם לזַ ר ֵ֥עו ַאח ָּ ָֽריו׃
21וָֽ ליש ָּמעאל ש ַמעתיך ה ָ֣נה׀ ב ַ ָ֣רכתי אתו והפרי ֵ֥תי אתו והרבי ֵ֥תי
אתו במ ָ֣אד מ ִ֑אד שנים־ ָּע ָּׂשר נׂשיאם יוליד ונ ַתתיו לגֵ֥ וי גָּ ָֽדול׃
21ו ֶאת־בריתי ָּאָ ָ֣קים ֶאת־יצ ָּ ִ֑חק א ֶשר תלד לך ָּׂש ָּרה ַלמו ָ֣עד ַהזֶ ה
ַב ָּש ָּנה ָּה ַא ֶ ָֽח ֶרת׃
22וַ י ַכל ל ַד ָ֣בר א ִ֑תו וַ ַיָ֣ ַעל ֱאֹלהים מ ַעל ַאב ָּר ָּ ָֽהם׃
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23וַ י ַקח ַאב ָּר ָּהם ֶאת־יש ָּמ ָ֣עאל בנו ואת ָּכל־ילידי ביתו ואת ָּכל־מק ַ ָ֣נת
ַכספו ָּכל־זָּ ָּכר ב ַאנשי ָ֣בית ַאב ָּר ָּ ִ֑הם וַ יָּ ָּמל ֶאת־ב ַ ָׂ֣שר ָּער ָּל ָּתם ב ֶע ֶצם
ַהיָ֣ ום ַהזֶ ה ַכא ֶשר ד ֶ ֵ֥בר אתו ֱאֹל ָֽהים׃
24ו ַאב ָּר ָּהם ֶבן־תש ֵ֥עים וָּ ת ַשע ָּש ָּ ִ֑נה בהמלו ב ַ ֵׂ֥שר ָּער ָּל ָֽתו׃
25ויש ָּמ ָ֣עאל בנו ֶבן־שֹלֵ֥ ש ֶעׂשרה ָּש ָּ ִ֑נה בהמלו את ב ַ ֵׂ֥שר ָּער ָּל ָֽתו׃
26ב ֶע ֶצם ַהיָ֣ ום ַהזֶ ה נמול ַאב ָּר ָּ ִ֑הם ויש ָּמעאל בנָֽ ו׃
27ו ָּכל־ ַאנשי ביתו י ָ֣ליד ָּבית ומקנַ ת־ ֶכ ֶסף מ ָ֣את ֶבן־נ ָּ ִ֑כר נמלו א ָֽתו׃

פ

ח־הא ֶהל כ ֵ֥חם
1 18וַ י ָּרא א ָּליו יהוָּ ה באֹלני ַממ ִ֑רא והוא י ֵ֥שב ֶ ָֽפ ַת ָּ
ַהיָֽ ום׃
2וַ י ָּשא עינָּ יו וַ יַ רא והנה שֹל ָּ ָ֣שה אנָּ שים נ ָּצבים ָּע ָּ ִ֑ליו וַ יַ רא וַ ָּיַֽ ָּרץ
אתם מ ֶ ָ֣פ ַתח ָּהא ֶהל וַ יש ַתחו ָּ ָֽאר ָּצה׃
לק ָּר ָּ
ל־נֵ֥א ַתעבר מ ַ ֵ֥על ַעב ֶ ָֽדך׃
3וַ יא ַ ִ֑מר אדנָּ י אם־נָּ א ָּמ ָּצאתי חן בעינֶ יך ַא ָּ
4י ַ ָֽקח־ ָּ ָ֣נא מ ַעט־ ַמים ו ַרחצו ַרגלי ֶ ִ֑כם ו ָֽה ָּשענו ַ ֵ֥ת ַחת ָּה ָֽעץ׃
ל־כן ע ַבר ֶתם
י־ע ֵ֥
5ו ֶאק ָּחה ַפת־ ֶל ֶחם ו ַסעדו לב ֶכם ַא ַ ָ֣חר ַתעברו ָֽכ ַ
ל־עבד ֶכִ֑ם וַ ָ֣יאמרו ֵ֥כן ַתע ֶׂשה ַכא ֶ ֵ֥שר ד ַ ָֽבר ָּת׃
ַ ָֽע ַ
6וַ י ַמהר ַאב ָּר ָּהם ָּהא ֱה ָּלה ֶאל־ ָּׂש ָּ ִ֑רה וַ יא ֶמר ַמה ִ֞רי שֹלש סאים ֶ ָ֣ק ַמח
ס ֶלת לושי וַ ע ֵׂ֥שי עגָֽ ות׃
7ו ֶאל־ ַה ָּבָ ָּקר ָּ ָ֣רץ ַאב ָּר ָּ ִ֑הם וַ י ַקח ֶבן־ ָּב ָּקר ַרְך וָּ טוב וַ י ָ֣תן ֶאל־ ַהנַ ַער וַ י ַמהר
ַלע ֵׂ֥שות א ָֽתו׃
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שר ָּע ָּׂשה וַ יתן לפני ֶ ִ֑הם ו ָֽהוא־עמד
8וַ י ַקח ֶחמ ָּאה ו ָּח ָּלב ו ֶבן־ ַה ָּב ָּקר א ֶ ָ֣
אכלו׃
על ֶיהם ַ ֵ֥ת ַחת ָּהעץ וַ י ָֽ
אמר הנֵ֥ה ָּב ָֽא ֶהל׃
9וַ יאמ ָ֣רו א ָּליו ַאיה ָּׂש ָּ ָ֣רה אש ֶ ִ֑תך וַ י ֶ
11וַ יא ֶמר ָ֣שוב ָּאשוב א ֶליך ָּכ ָ֣עת ַחיָּ ה והנה־בן ל ָּׂש ָּ ָ֣רה אש ֶ ִ֑תך ו ָּׂש ָּ ֵ֥רה
ש ַמ ַעת ֶ ֵ֥פ ַתח ָּהא ֶהל ו ֵ֥הוא ַאח ָּ ָֽריו׃
11ו ַאב ָּר ָּהם ו ָּׂש ָּרה זקנים ָּבאים ַביָּ ִ֑מים ָּח ַדל להיָ֣ ות ל ָּׂש ָּרה א ַרח
ַכנָּ ָֽשים׃
12וַ תצ ַ ֵ֥חק ָּׂש ָּרה בקר ָּ ָ֣בּה לא ִ֑מר ַאחרי בֹלתי ָּ ָֽהי ָּתה־ ָ֣לי ֶעדנָּ ה ַ ָֽואדני זָּ ָ ָֽקן׃
13וַ ֵ֥יא ֶמר יהָּוה ֶאל־ ַאב ָּר ָּ ִ֑הם ָּ ָ֣ל ָּמה זֶ ה ָּצח ָּקה ָּׂש ָּרה לאמר ַה ַ ֵ֥אף אמ ָּנם
אלד וַ א ֵ֥ני זָּ ַ ָָֽקנתי׃
14הי ָּפ ֵ֥לא מיהָּוה ָּד ָּ ִ֑בר ַלמו ִ֞עד ָּא ֵ֥שוב א ֶליך ָּכ ֵ֥עת ַח ָּיה ול ָּׂש ָּ ֵ֥רה ָֽבן׃
15וַ ת ַכחש ָּׂש ָּרה׀ לאמר ֵ֥לא ָּצ ַחקתי ָ֣כי׀ יָּ ִ֑ר ָּאה וַ ֵ֥יא ֶמר׀ לא ֵ֥כי ָּצ ָּ ָֽחקת׃
16וַ יָּ ָקמו מ ָּשם ָּ ָֽהאנָּ שים וַ יַ שָקפו ַעל־פנָ֣י ס ִ֑דם ו ַאב ָּר ָּהם ה ֵ֥לְך ע ָּמם
ל ַשל ָּ ָֽחם׃
ָֽ ַ17ויהָּוה ָּא ָּ ִ֑מר ַ ָֽהמ ַכ ֶסה אני ָֽמ ַאב ָּר ָּהם א ֶשר אנֵ֥י ע ֶ ָֽׂשה׃
18ו ַאב ָּר ָּהם ָּהיו ָֽיהיֶ ה לגֵ֥ וי גָּ דול ו ָּע ִ֑צום ונברכו בו כל גו ֵ֥יי ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ת־ב ָּניו ו ֶאת־ביתו ַאח ָּריו ו ָּ ָֽשמרו ֶ ָ֣ד ֶרְך
ָ֣ 19כי י ַדעתיו ל ַמ ַען א ֶשר י ַצוֶ ה ֶא ָּ
ל־אב ָּר ָּהם ֵ֥את
יהוָּ ה ַלע ֵׂ֥שות צ ָּד ָָּקה ומש ָּ ִ֑פט ל ַמ ַען ָּהביא יהוָּ ה ַע ַ
א ֶשר־ד ֶבר ָּע ָּ ָֽליו׃
אתם ֵ֥כי ָּכב ָּדה מ ָֽאד׃
י־ר ָּבה ו ַח ָּט ָּ
21וַ ָ֣יא ֶמר יהוָּ ה זַ עָ ַקת ס ֵ֥דם וַ עמ ָּרה כ ָּ ִ֑
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ָֽ 21אר ָּדה־ ָּ ָ֣נא ו ֶאר ֶאה ַהכ ַצע ָּק ָּתּה ַה ָּ ֵ֥ב ָּאה א ַלי ָּע ָׂ֣שו׀ ָּכ ָּלִ֑ה ואם־לא
א ָּ ָֽד ָּעה׃
הוָֽה׃
עודנו עמד לפנֵ֥י י ָּ
22וַ יפנו מ ָּשם ָּ ָֽהאנָּ שים וַ ילכו ס ִ֑ד ָּמה ו ַאב ָּר ָּהם ֶ ֵ֥
23וַ י ַ ֵ֥גש ַאב ָּר ָּהם וַ יא ַ ִ֑מר ַה ַ ָ֣אף תס ֶפה ַצדיק עם־ ָּר ָּ ָֽשע׃
24או ַ ֵ֥לי יש חמ ֵ֥שים ַצדיָקם ב ָ֣תוְך ָּה ִ֑עיר ַה ַאף תס ֶפה ולא־ת ָּ ָ֣שא
ַל ָּמקום ל ַמ ַען חמ ֵ֥שים ַה ַצדיָקם א ֶ ֵ֥שר בקר ָּ ָֽבּה׃
ָּ 25חל ָּלה לך מע ָׂ֣שת׀ ַכ ָּד ָּ ָ֣בר ַהזֶ ה ל ָּהמית ַצדיק עם־ ָּר ָּשע ו ָּה ָּ ֵ֥יה ַכ ַצדיק
ל־ה ָּא ֶרץ ֵ֥לא יַ ע ֶׂשה מש ָּ ָֽפט׃
ָּכ ָּר ָּ ִ֑שע ָּח ָ֣ל ָּלה ָּלְך השפט ָּכ ָּ
26וַ ָ֣יא ֶמר יהוָּ ה אם־ ֶאמ ָּ ֵ֥צא בסדם חמ ֵ֥שים ַצדיָקם ב ָ֣תוְך ָּה ִ֑עיר ונָּ ָּ ֵׂ֥שאתי
בורם׃
ל־ה ָּמקום ַבע ָּ ָֽ
ל ָּכ ַ
27וַ ַ ֵ֥י ַען ַאב ָּר ָּהם וַ יא ַ ִ֑מר הנה־ ָּנא הו ַאלתי ל ַד ָ֣בר ֶאל־אדנָּ י ו ָּאנכי ָּע ָּ ֵ֥פר
וָּ ָֽא ֶפר׃
28או ַלי יַ חס ִ֞רון חמשים ַה ַצדיקם חמ ָּשה ה ַתש ֵ֥חית ַבחמ ָּשה
ם־אמ ָּ ָ֣צא ָּשם ַאר ָּבעים וַ חמ ָּ ָֽשה׃
אמר ָ֣לא ַאשחית א ֶ
ל־ה ִ֑עיר וַ י ֶ
־כ ָּ
ֶאת ָּ
29וַ י ֶסף עוד ל ַדבר א ָּליו וַ יא ַמר או ַלי י ָּמצ ֵ֥און ָּשם ַאר ָּב ִ֑עים וַ יא ֶמר ָ֣לא
ֶ ָֽא ֱע ֶׂשה ַבעבור ָּה ַאר ָּב ָֽעים׃
31וַ יא ֶמר ַאל־ ִ֞ ָּנא י ַחר ַ ָֽלאדנָּ י וַ א ַדב ָּרה או ַלי י ָּמצ ֵ֥און ָּשם שֹל ִ֑שים וַ יא ֶמר
ֹלשים׃
ם־אמ ָּ ֵ֥צא ָּשם ש ָֽ
ָ֣לא ֶ ָֽא ֱע ֶׂשה א ֶ
אולי י ָּמצ ֵ֥און ָּשם ֶעׂש ִ֑רים
31וַ יא ֶמר ה ָֽנה־ ָּנא הו ַאלתי ל ַד ָ֣בר ֶאל־אדנָּ י ַ
אמר ָ֣לא ַאשחית ַבעבור ָּ ָֽה ֶעׂש ָֽרים׃
וַ י ֶ
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32וַ יא ֶמר ַאל־ ִ֞ ָּנא י ַחר ַ ָֽלאדנָּ י וַ א ַדב ָּ ָ֣רה ַאְך־ ַה ַפ ַעם או ַלי י ָּמצ ֵ֥און ָּשם
אמר ָ֣לא ַאשחית ַבעבור ָּהע ָּׂש ָּ ָֽרה׃
ע ָּׂש ָּ ִ֑רה וַ י ֶ
שר כ ָּלה ל ַדבר ֶאל־ ַאב ָּר ָּ ִ֑הם ו ַאב ָּר ָּהם ָּ ֵ֥שב למק ָֽמו׃
33וַ י ָ֣ ֶלְך יהוָּ ה ַכא ֶ ָ֣
שב ב ַ ָֽש ַער־ס ִ֑דם
1 19וַ יָּ באו שני ַה ַמל ָּאכים סד ָּמה ָּב ֶע ֶרב ולוט י ָ֣
אתם וַ יש ַ ֵ֥תחו ַא ַפים ָּ ָֽאר ָּצה׃
וַ יַ רא־לוט וַ ָּיָ֣ ַָּֽקם לק ָּר ָּ
2וַ יא ֶמר ה ֶ ָ֣נה נָּ א־אדנַ י ָ֣סורו נָּ א ֶאל־בית ַעבד ֶכם ולינו ו ַרח ָ֣צו ַרגלי ֶכם
והש ַכמ ֶתם וַ ה ַלכ ֶ ָ֣תם ל ַדרכ ֶכִ֑ם וַ יאמ ָ֣רו לא ֵ֥כי ָּברחוב נָּ ָֽלין׃
3וַ יפ ַצר־ ָּ ָ֣בם מאד וַ יָּ ָ֣סרו א ָּליו וַ יָּ באו ֶאל־בי ִ֑תו וַ ַי ַעׂש ָּל ֶהם מש ֶתה
אכלו׃
ו ַמ ֵ֥צות ָּא ָּפה וַ י ָֽ
ל־ה ַבית מ ַנ ַער ו ַעד־זָּ ִָ֑קן
ֶ 4ט ֶרם יש ָּכבו ו ַאנשי ָּהעיר ַאנשי סדם נָּ ַ ָ֣סבו ַע ַ
ל־ה ָּעם מ ָּק ֶ ָֽצה׃
ָּכ ָּ
ר־באו א ֶליך ַה ָּלִ֑י ָּלה
5וַ יקראו ֶאל־לוט וַ ָ֣יאמרו לו ַאיה ָּהאנָּ שים א ֶש ָּ ֵ֥
יאם אלינו ונד ָּעה א ָּ ָֽתם׃
הוצ ָ֣
6וַ יצא אל ֶהם לוט ַה ֶ ִ֑פת ָּחה ו ַה ֶד ֶלת ָּס ַ ֵ֥גר ַאח ָּ ָֽריו׃
7וַ יא ַ ִ֑מר ַאל־ ָּ ֵ֥נא ַא ַחי ָּת ָֽרעו׃
8הנה־נָּ א לי ש ָ֣תי ָּבנות א ֶשר ָֽלא־יָּ דעו איש או ָֽצי ָּאה־ ָּנא ֶאת ֶהן אלי ֶכם
ל־כן
י־ע ֵ֥
ל־תע ָׂ֣שו ָּד ָּבר ָֽכ ַ
וַ ע ָׂ֣שו ָּל ֶהן ַכטוב בעיני ֶ ִ֑כם ַרק ָּ ָֽלאנָּ שים ָּהאל ַא ַ
ָּבאו ב ֵ֥צל ק ָּר ָֽתי׃
א־לגור וַ יש ָ֣פט ָּשפוט ַע ָּתה
9וַ יאמ ָ֣רו׀ גֶ ש־ ָּהל ָּאה וַ ָֽיאמרו ָּה ֶא ָּחד ָּ ָֽב ָּ
נָּ ַ ֵ֥רע לך מ ֶ ִ֑הם וַ יפצרו ָּבאיש בלוט מאד ַוַָֽֽיגשו לש ֵ֥בר ַה ָּ ָֽד ֶלת׃
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11וַ ישלחו ָּ ָֽהאנָּ שים ֶאת־יָּ ָּדם וַ יָּ ביאו ֶאת־לוט אלי ֶהם ַה ָּ ִ֑בי ָּתה
־ה ֶד ֶלת ָּס ָּ ָֽגרו׃
ו ֶאת ַ
ָֽ 11ו ֶאת־ ָּהאנָּ ִ֞שים א ֶשר־ ֶ ָ֣פ ַתח ַה ַבית הכו ַב ַסנורים מ ָּקטן ו ַעד־גָּ ִ֑דול
וַ ילאו למ ֵ֥צא ַה ָּ ָֽפ ַתח׃
וב ֶנָ֣יך ובנ ֶתיך ו ֵ֥כל
12וַ יאמרו ָּהאנָּ שים ֶאל־לוט ֵ֚עד ָֽמי־לךָ֣ פה ָּח ָּתן ָּ
ן־ה ָּמ ָֽקום׃
א ֶשר־לך ָּב ִ֑עיר הוצא מ ַ
ָֽ 13כי־ ַמשח ָ֣תים אנַ חנו ֶאת־ ַה ָּמקום ַה ֶ ִ֑זה ָֽכי־ ָּגַָֽֽד ָּלה ַצע ָּק ָּתם ֶאת־פ ָ֣ני
יהוָּ ה וַ י ַשל ֵ֥חנו יהָּוה ל ַשח ָּ ָֽתּה׃
14וַ יצא לוט וַ י ַד ָ֣בר׀ ֶאל־ח ָּת ָּ ָ֣ניו׀ ֹלק ָ֣חי בנ ָּתיו וַ יא ֶמר קומו צאו
יני
־ה ִ֑עיר וַ י ֵ֥הי כמ ַצחק בע ֵ֥
הוה ֶאת ָּ
י־מש ֵ֥חית י ָּ
ן־ה ָּמ ָ֣קום ַהזֶ ה ָֽכ ַ
מ ַ
ח ָּת ָּ ָֽניו׃
אמר קום ַקח
15וכמו ַה ַ ָ֣ש ַחר ָּע ָּלה וַ יָּ ֵ֥איצו ַה ַמל ָּאכים בלָ֣ וט ל ִ֑
ֶ ָֽאת־אשתך ו ֶאת־שתי בנ ֶתיך ַהנמ ָּצאת ֶפן־ת ָּס ֶפה ַבעוֵ֥ ן ָּה ָֽעיר׃
ַ16וַָֽֽית ַמה ָּמּה׀ וַ יַ חזקו ָּהאנָּ שים ביָּ ָ֣דו וביַ ד־אשתו וביַ ד ש ָ֣תי בנ ָּתיו
הוה ָּע ָּ ִ֑ליו וַ יצ ֵ֥אהו וַ יַ נחהו מ ֵ֥חוץ ָּל ָֽעיר׃
ב ֶחמ ַ ֵ֥לת י ָּ
ל־ת ָ֣ביט
17וַ יהי כהוצי ָּאם א ָּתם ַהחו ָּצה וַ יא ֶמר ה ָּמלָ֣ט ַעל־נַ פ ֶשך ַא ַ
ל־הכ ָּ ִ֑כר ָּה ָּ ֵ֥ה ָּרה ה ָּמלט ֶפן־ת ָּס ֶ ָֽפה׃
ל־תעמד ב ָּכ ַ
ַאח ֶריך ו ַ ָֽא ַ
ל־נא אד ָּנָֽי׃
18וַ ֵ֥יא ֶמר לוט אל ֶ ִ֑הם ַא ָּ
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19הנה־נָּ א ָּמ ָּצא ַעבדךָ֣ חן בעינֶ יך וַ ַתג ָ֣דל ַחסדך א ֶשר ָּעׂשי ָּת ע ָּמדי
ל ַהחיות ֶאת־נַ פ ִ֑שי ו ָּאנכי לא או ַכל לה ָּמ ָ֣לט ָּה ָּה ָּרה ֶפן־תד ָּב ַ ֵָ֥קני ָּה ָּר ָּעה
וָּ ַ ָֽמתי׃
21הנה־נָּ א ָּהעיר ַהזאת קר ָּבה ָּלנֵ֥ וס ָּש ָּמה ו ָ֣היא מצ ָּ ִ֑ער א ָּמל ָּטה נָּ א
ָּש ָּמה ה ֵ֥לא מצ ָּער הוא ות ֵ֥חי נַ פ ָֽשי׃
21וַ ָ֣יא ֶמר א ָּליו הנה נָּ ָּ ָׂ֣שאתי ָּפנֶ יך ַגם ַל ָּד ָּ ָ֣בר ַה ֶ ִ֑זה לבלתי ָּהפ ֵ֥כי
־העיר א ֶ ֵ֥שר ד ַ ָֽבר ָּת׃
ֶאת ָּ
ַ 22מהר ה ָּמ ָ֣לט ָּש ָּמה ָ֣כי לא או ַכל ַלע ָׂ֣שות ָּד ָּבר ַעד־באך ָּ ִ֑ש ָּמה ַעל־כן
וער׃
ם־העיר ָֽצ ַ
ָּק ָּ ֵ֥רא ש ָּ
ל־ה ָּ ִ֑א ֶרץ ולוט ָּ ֵ֥בא ָֽצע ָּרה׃
ַ 23ה ֶש ֶמש יָּ ָּ ָ֣צא ַע ָּ
הוה
ָֽ ַ24ויהוָּ ה המטיר ַעל־סדם ו ַעל־עמ ָּרה גָּ פ ָ֣רית וָּ ִ֑אש מ ֵ֥את י ָּ
ן־ה ָּש ָּ ָֽמים׃
מ ַ
ל־הכ ָּ ִ֑כר ואת ָּכל־ישבָ֣י ֶה ָּערים ו ֶצ ַמח
ַ25וַָֽֽיַ הפְך ֶאת־ ֶה ָּע ָ֣רים ָּהאל ואת ָּכ ַ
ָּהא ָּד ָּ ָֽמה׃
26וַ ַת ֵ֥בט אשתו מ ַאח ָּ ִ֑ריו וַ תהי נ ֵ֥ציב ֶ ָֽמ ַלח׃
הוָֽה׃
ר־ע ַמד ָּשם ֶאת־פנֵ֥י י ָּ
ל־ה ָּמקום א ֶש ָּ ֵ֥
27וַ יַ ש ֵ֥כם ַאב ָּר ָּהם ַב ִ֑ב ֶקר ֶא ַ
28וַ יַ שקף ַעל־פני סדם וַ עמ ָּרה ו ַ ָֽעל־ ָּכל־פני ֶ ָ֣א ֶרץ ַהכ ָּכִ֑ר וַ יַ רא והנה
יטר ָּה ָּא ֶרץ כקיטר ַהכב ָּ ָֽשן׃
ָּע ָּלה ק ָ֣
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ת־אב ָּר ָּ ִ֑הם
ת־ע ָ֣רי ַהכ ָּכר וַ יז ֵ֥כר ֱאֹלהים ֶא ַ
29וַ יהי ב ַשחת ֱאֹלהים ֶא ָּ
ת־ה ָּערים א ֶשר־יָּ ַ ֵ֥שב ָּבהן
וַ י ַש ַלח ֶאת־לוט מ ָ֣תוְך ַההפ ָּכה ַבהפְך ֶא ֶ ָ֣
ָֽלוט׃
ש ֶבת ב ִ֑צו ַער
31וַ יַ ַעל לוט מצו ַער וַ י ָ֣ ֶשב ָּב ָּהר ושתי בנ ָּתיו עמו ֵ֥כי יָּ רא ָּל ֶ ָ֣
וַ י ֶשב ַבמ ָּע ָּרה הוא וש ֵ֥תי בנ ָּ ָֽתיו׃
31וַ תא ֶמר ַהבכי ָּרה ֶאל־ ַהצעי ָּרה ָּא ָ֣בינו זָּ ָ ִ֑קן ואיש אין ָּב ָּא ֶרץ ָּל ָ֣בוא
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ָּעלינו כ ֶד ֶרְך ָּכ ָּ
ת־אבינו ַיַֽין ונשכ ָּ ָ֣בה ע ִ֑מו ונ ַח ֶיֵ֥ה מ ָּאבינו ָּז ַַָֽֽרע׃
32ל ָּכה נַ ש ֶָקה ֶא ָּ
33וַ ַתשָ ֶקין ָּ ֶאת־אבי ֶהן ַיַֽין ַב ַ ָ֣לי ָּלה ִ֑הוא וַ ָּתבא ַהבכ ָּירה וַ תש ַכָ֣ב
יה ו ָֽלא־יָּ ַ ֵ֥דע בשכ ָּבּה ובקו ָּ ָֽמּה׃
ת־אב ָּ
ֶא ָּ
ַ34וַָֽֽיהי ָֽמ ָּמ ֳח ָּרת וַ תא ֶמר ַהבכי ָּרה ֶאל־ ַהצעי ָּרה הן־ ָּש ַ ֵ֥כבתי ֶא ֶמש
ם־ה ַלי ָּלה ובאי שכ ָ֣בי עמו ונ ַח ֶיֵ֥ה מ ָּאבינו ָּז ַַָֽֽרע׃
ֶאת־ ָּא ִ֑בי נַ ש ֶקנו יַ ין גַ ַ
35וַ ַתש ֶקין ָּ ַ ָ֣גם ַב ַלי ָּלה ַההוא ֶאת־אבי ֶהן ָּ ִ֑יַֽין וַ ָּת ָּקם ַהצעי ָּרה וַ תש ַ ָ֣כב
עמו ו ָֽלא־יָּ ַ ֵ֥דע בשכ ָּבּה ובק ָּ ָֽמּה׃
ָֽ ַ36ו ַתה ֶרין ָּ ש ֵ֥תי בנָֽ ות־לוט מאבי ֶ ָֽהן׃
ד־היָֽ ום׃
י־מואב ַע ַ
ָּ
37וַ ת ֶלד ַהבכי ָּרה בן וַ תק ָּ ֵ֥רא שמו מו ָּ ִ֑אב ֵ֥הוא א ָֽב
ָֽי־עמון
ן־ע ִ֑מי הוא א ֵ֥בי בנ ַ
38ו ַהצעי ָּרה גַ ם־הוא ָּיָ֣ל ָּדה בן וַ תק ָּ ֵ֥רא שמו ֶב ַ
ד־היָֽ ום׃
ַע ַ

ס

1 20וַ י ַסע מ ָּשם ַאב ָּר ָּהם ַ ָ֣אר ָּצה ַהנֶ גֶ ב וַ ֵ֥י ֶשב בין־ ָּקדש ו ָ֣בין ִ֑שור וַ ָּיַֽגָּ ר
בג ָּ ָֽרר׃
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2וַ יא ֶמר ַאב ָּר ָּהם ֶאל־ ָּׂש ָּ ֵ֥רה אשתו א ָ֣חתי ִ֑הוא וַ יש ַלח אבי ֶמ ֶלְך ֶ ָ֣מ ֶלְך
ג ָּרר וַ י ַקח ֶאת־ ָּׂש ָּ ָֽרה׃
3וַ יָּ בא ֱאֹלהים ֶאל־אבי ֶמ ֶלְך ַבחלָ֣ ום ַה ָּ ִ֑לי ָּלה וַ ָ֣יא ֶמר לו הנךֵ֥ מת
ר־ל ַקח ָּת והוא ב ֵ֥ע ַלת ָּ ָֽב ַעל׃
־הא ָּ ָ֣שה א ֶש ָּ
ַעל ָּ
־צדיק ַתה ָֽרג׃
4וַ אבי ֶמ ֶלְך ֵ֥לא ָּק ַרב א ֶ ִ֑לי ָּה וַ יא ַמר אדנָּ י הגֵ֥ וי גַ ם ַ
ם־הוא ָּ ָֽאמ ָּרה ָּא ָ֣חי ִ֑הוא
5הלא הוא ָּ ָֽא ַמר־לי א ָ֣חתי הוא ו ָֽהיא־גַ ֵ֥
ב ָּתם־ל ָּבבי ובנק ֵ֥ין ַכ ַפי ָּע ֵׂ֥שיתי ָֽזאת׃
6וַ יא ֶמר א ָּליו ָּ ָֽה ֱאֹלהים ַבחֹלם ַ ָ֣גם ָּאנכי יָּ ַדעתי כי ב ָּתם־ל ָּבבך ָּע ָׂ֣שי ָּת
יה׃
ל־כן לא־נ ַתתיך לנ ֵ֥ג ַע א ֶ ָֽל ָּ
ם־אנכי ָֽאותך מחטו־ ִ֑לי ַע ֵ֥
זאת וָּ ֶאחׂשְך גַ ָּ
7ו ַע ָּתה ָּהשב ָֽא ֶשת־ ָּהאיש ָֽכי־נָּ ָ֣ביא הוא וית ַפ ֵ֥לל ַ ָֽב ַעדך ֶ ָֽוחיִ֑ה
י־מות ָּתמות ַא ָּתה ו ָּכל־א ֶשר־ ָּ ָֽלְך׃
ם־אינךָ֣ משיב ַ ֵ֚דע כ ָ֣
וא ָֽ
8וַ יַ שכם אבי ֶמ ֶלְך ַבב ֶקר וַ יק ָּרא ל ָּכל־ע ָּב ָּדיו וַ י ַדבר ֶאת־ ָּכל־ ַהד ָּב ֵ֥רים
יהם וַ ָֽייר ֵ֥או ָּהאנָּ שים מ ָֽאד׃
ָּהא ֶלה ב ָּאזנ ֶ ִ֑
ה־ח ָּ ָ֣טאתי ָּלְך
ומ ָּ
ית ָּלנו ֶ ָֽ
9וַ יק ָּרא אבי ֶמ ֶלְך ל ַאב ָּר ָּהם וַ יא ֶמר לו ֶ ָֽמה־ ָּעׂש ָּ
שר לא־י ָָּֽעׂשו
ל־ממ ַלכתי ח ָּט ָּ ָ֣אה גד ָּלִ֑ה ַמעׂשים א ֶ ָ֣
את ָּע ַלי ו ַע ַ
ָֽכי־הב ָּ
ית ע ָּמ ָֽדי׃
ָּעׂש ָּ
ת־ה ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ֶזָֽה׃
ית ֶא ַ
ית ֵ֥כי ָּעׂש ָּ
11וַ ֵ֥יא ֶמר אבי ֶמ ֶלְך ֶאל־ ַאב ָּר ָּ ִ֑הם ָּ ָ֣מה ָּרא ָּ
11וַ יא ֶמר ַאב ָּר ָּהם ָ֣כי ָּא ַמרתי ַ ֵ֚רק אין־יר ַ ָ֣את ֱאֹלהים ַב ָּמקום ַה ֶזִ֑ה
וַ ה ָּרגוני ַעל־ד ַ ֵ֥בר אש ָֽתי׃
ת־אבי הוא ַאְך ָ֣לא ַבת־א ִ֑מי וַ תהי־לי לא ָּ ָֽשה׃
12וגַ ם־ ָּאמנָּ ה אחתי ַב ָּ
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13וַ י ִ֞הי ַכא ֶשר הת ָ֣עו אתי ֱאֹלהים מבָ֣ית ָּאבי וָּ א ַ ָ֣מר ָּלּה ֶזָ֣ה ַחסדְך א ֶ ֵ֥שר
שר נָּ ָ֣בוא ָּש ָּמה אמרי־לי ָּא ֵ֥חי ָֽהוא׃
ל־ה ָּמקום א ֶ ָ֣
ַתעׂשי ע ָּמ ִ֑די ֶאל ָּכ ַ
וב ָּקר וַ ע ָּבדים וש ָּפחת וַ יתן ל ַאב ָּר ָּ ִ֑הם וַ ָּי ֶָ֣שב לו
14וַ י ַקח אבי ֶמ ֶלְך ָ֣צאן ָּ
את ָּׂש ָּ ֵ֥רה אש ָֽתו׃
15וַ ָ֣יא ֶמר אבי ֶמ ֶלְך ה ֵ֥נה ַארצי ל ָּפ ֶ ִ֑ניך ַב ֵ֥טוב בעי ֶניך ָֽשב׃
16ול ָּׂש ָּ ָ֣רה ָּא ַמר הנה נָּ ַתתי ֶא ֶלף ֶכ ֶסף ל ָּאחיְך הנה הוא־ ָּלְך כ ָ֣סות
שר א ָּ ִ֑תְך ו ֵ֥את כל ונ ָּ ָֽכ ַחת׃
עינַ ים לכל א ֶ ָ֣
17וַ ית ַפ ֵ֥לל ַאב ָּר ָּהם ֶאל־ ָּה ֱאֹל ִ֑הים וַ יר ָּפא ֱאֹלהים ֶאת־אבי ֶמ ֶלְך
ו ֶאת־אשתו ו ַאמה ָּתיו וַ י ָֽלדו׃
ָֽ 18כי־ ָּעצר ָּע ַצר יהוָּ ה ב ַ ֵ֥עד ָּכל־ ֶר ֶחם ל ָ֣בית אבי ֶ ִ֑מ ֶלְך ַעל־ד ַ ֵ֥בר ָּׂש ָּרה
ֵ֥א ֶשת ַאב ָּר ָּ ָֽהם׃

ס

שר ָּא ָּ ִ֑מר וַ ַי ַעׂש יהָּוה ל ָּׂש ָּרה ַכא ֶ ֵ֥שר
ָֽ ַ1 21ויהָּוה ָּפָ ַ ֵ֥קד ֶאת־ ָּׂש ָּרה ַכא ֶ ָ֣
ד ָֽבר׃
2וַ ַת ַהר וַ ת ֶלד ָּׂש ָּרה ל ַאב ָּר ָּהם בן לזק ָּ ִ֑ניו ַלמועד א ֶשר־ד ֶ ֵ֥בר אתו
ֹלהים׃
ֱא ָֽ
3וַ יק ָּרא ַאב ָּר ָּהם ֶ ָֽאת־ ֶשם־בנו ַהנָֽ ו ַלד־לו א ֶשר־יָּ ל ָּדה־לֵ֥ ו ָּׂש ָּרה יצ ָּ ָֽחק׃
4וַ ָּי ָּמל ַאב ָּר ָּהם ֶאת־יצ ָּ ָ֣חק בנו ֶבן־שמ ַנת יָּ ִ֑מים ַכא ֶשר צָּ ֵ֥וה אתו
ֱאֹל ָֽהים׃
5ו ַאב ָּר ָּהם ֶבן־מ ַ ָ֣את ָּש ָּ ִ֑נה בהָּ ָ֣ו ֶלד לו את יצ ָּ ֵ֥חק בנָֽ ו׃
6וַ ָ֣תא ֶמר ָּׂש ָּרה צחק ָּ ֵ֥ע ָּׂשה לי ֱאֹל ִ֑הים ָּכל־ ַהשמ ַע ָֽיצ ַחק־ ָֽלי׃
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7וַ תא ֶמר מי מלל ל ַאב ָּר ָּהם הי ֵ֥ני ָּקה ָּבנים ָּׂש ָּ ִ֑רה ָֽכי־יָּ ַ ֵ֥לדתי בן לזק ָּנָֽיו׃
8וַ יג ַ ֵ֥דל ַה ֶי ֶלד וַ יגָּ ַ ִ֑מל וַ ַי ַעׂש ַאב ָּר ָּהם מש ֶ ָ֣תה גָּ דול ביום הגָּ ֵ֥מל ֶאת־יצ ָּ ָֽחק׃
9וַ ת ֶרא ָּׂש ָּרה ֶ ָֽאת־ ֶבן־ ָּה ָּגר ַהמצרית א ֶשר־יָּ ל ָּ ֵ֥דה ל ַאב ָּר ָּהם מ ַצ ָֽחק׃
11וַ תא ֶמר ל ַאב ָּר ָּהם גָּ רש ָּה ָּא ָּ ֵ֥מה ַהזאת ו ֶאת־ב ָּנִּ֑ה ָ֣כי לא י ַירש
ן־ה ָּא ָּ ָ֣מה ַהזאת עם־בני עם־יצ ָּ ָֽחק׃
ֶב ָּ
11וַ יַֽ ַרע ַה ָּד ָּבר מאד בעי ָ֣ני ַאב ָּר ָּ ִ֑הם ַעל או ֵ֥דת בנָֽ ו׃
12וַ יא ֶמר ֱאֹלהים ֶאל־ ַאב ָּר ָּהם ַאל־י ַרע בעינֶ יך ַעל־ ַה ַ ָ֣נ ַער ו ַעל־א ָּמ ֶתך
אמר א ֶליך ָּׂש ָּרה ש ַ ָ֣מע בק ָּ ִ֑לּה ָ֣כי ביצ ָּחק י ָּק ֵ֥רא לך ָּז ַַָֽֽרע׃
כל א ֶשר ת ַ ֵ֥
ימנו ֵ֥כי זַ רעך ָֽהוא׃
13ו ַ ֵ֥גם ֶאת־ ֶבן־ ָּה ָּא ָּמה לגָ֣ וי אׂש ֶ ִ֑
14וַ יַ ש ָ֣כם ַאב ָּר ָּ ָ֣הם׀ ַבב ֶקר וַ יַָֽֽ ַ ָֽקח־ ֶל ֶחם וח ַמת ַמים וַ י ָ֣תן ֶאל־ ָּהגָּ ר ָּׂשם
ת־ה ֶי ֶלד ַוַָֽֽי ַשל ֶ ִ֑ח ָּה וַ ָ֣ת ֶלְך וַ ת ַתע במד ַבר ב ֵ֥אר ָּ ָֽש ַבע׃
ַעל־שכ ָּמּה ו ֶא ַ
15וַ יכלֵ֥ ו ַה ַמים מן־ ַה ִ֑ח ֶמת וַ ַתש ָ֣לְך ֶאת־ ַהיֶ ֶלד ַת ַחת ַא ַ ֵ֥חד ַהשי ָֽחם׃
16וַ ת ֶלְך וַ ת ֶשב ָּלּה מנֶ גֶ ד ַהרחק כמ ַטח ָ֣וי ֶק ֶשת ָ֣כי ָּ ָֽאמ ָּרה ַאל־ ֶאר ֶאה
ב ָ֣מות ַה ָּ ִ֑י ֶלד וַ ָ֣ת ֶשב מנֶ גֶ ד וַ ת ָּ ֵ֥שא ֶאת־ק ָּלּה וַ ָֽתבך׃
17וַ יש ַ ָ֣מע ֱאֹלהים ֶאת־ ָ֣קול ַהנַ ַער וַ יק ָּרא ַמל ַאְך ֱאֹלהים׀ ֶאל־ ָּהגָּ ר
מן־ ַה ָּש ַמים וַ ֵ֥יא ֶמר ָּלּה ַמה־ ָּ ָ֣לְך ָּה ָּ ִ֑גר ַאל־ ָ֣תיראי ָֽכי־ ָּש ַמע ֱאֹלהים
הוא־שם׃
ָּ ָֽ
־קול ַה ַנ ַער ַבא ֶ ֵ֥שר
ֶאל ֵ֥
18קֵ֚ ומי ׂש ָ֣אי ֶאת־ ַהנַ ַער ו ַהח ֵ֥זיקי ֶאת־יָּ דְך ִ֑בו ָֽכי־לגֵ֥ וי גָּ דול אׂשי ֶ ָֽמנו׃
19וַ יפָ ַקח ֱאֹלהים ֶאת־עינֶ י ָּה וַ ת ֶרא ב ָ֣אר ָּ ִ֑מים וַ ת ֶלְך וַ ת ַמלא ֶאת־ ַהח ֶמת
־ה ָּ ָֽנ ַער׃
ַמים וַ ַתשק ֶאת ַ
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21וַ יהי ֱאֹלהים ֶאת־ ַה ַנ ַער וַ יג ָּ ִ֑דל וַ י ֶשב ַבמד ָּבר וַ יהי ר ֶ ֵ֥בה ַק ָּ ָֽשת׃
21וַ י ֶשב במד ַ ָ֣בר ָּפא ָּ ִ֑רן וַ ָֽת ַ ָֽקח־לֵ֥ ו אמו א ָּשה מ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃

פ

ל־אב ָּר ָּהם
ַ22וַָֽֽיהי ָּב ָ֣עת ַההוא וַ ָ֣יא ֶמר אבי ֶמ ֶלְך ופיכל ַׂשר־צ ָּבאו ֶא ַ
ר־א ָּתה ע ֶ ָֽׂשה׃
ֹלהים עמך ב ֵ֥כל א ֶש ַ
אמר ֱא ָ֣
ל ִ֑
23ו ַע ָּתה ה ָּשב ָּעה לי ָֽבאֹלהים הנָּ ה אם־תש ָ֣קר לי ולניני ולנֶ כ ִ֑די ַכ ֶח ֶסד
ר־גֵַֽ֥ר ָּתה ָּ ָֽבּה׃
ם־ה ָּא ֶרץ א ֶש ַ
ׂשה ע ָּמדי וע ָּ
א ֶשר־ ָּעׂשיתי עמך ַתע ֶ ָ֣
24וַ יא ֶמר ַאב ָּר ָּהם ָּאנכי א ָּש ָֽב ַע׃
ימ ֶלְך ַעל־אדות ב ָ֣אר ַה ַמים א ֶ ֵ֥שר גָּ זלו ַעב ֵ֥די
25והו ֵ֥כ ַח ַאב ָּר ָּהם ֶאת־אב ֶ ִ֑
ימ ֶלְך׃
אב ֶ ָֽ
26וַ ָ֣יא ֶמר אבי ֶמ ֶלְך ָ֣לא יָּ ַדעתי ֵ֥מי ָּע ָּׂשה ֶאת־ ַה ָּד ָּ ָ֣בר ַה ֶ ִ֑זה וגַ ם־ ַא ִָּ֞תה
לא־ה ַ ָ֣גַֽד ָּת לי ו ַגם ָּאנכי ֵ֥לא ָּש ַמעתי בל ֵ֥תי ַהיָֽ ום׃
27וַ י ַקח ַאב ָּר ָּהם ָ֣צאן ו ָּב ָּקר וַ יתן ַלאבי ֶ ִ֑מ ֶלְך וַ יכר ֵ֥תו שני ֶהם ב ָֽרית׃
28וַ יַ ָ֣צב ַאב ָּר ָּהם ֶאת־ ֶש ַבע כב ֵׂ֥שת ַהצאן ל ַבד ֶ ָֽהן׃
29וַ ֵ֥יא ֶמר אבי ֶמ ֶלְך ֶאל־ ַאב ָּר ָּ ִ֑הם ָּ ָ֣מה הנָּ ה ֶש ַבע כ ָּבׂשת ָּהא ֶלה א ֶ ֵ֥שר
ה ַצב ָּת ל ַב ָּ ָֽדנָּ ה׃
ה־לי לע ָּדה ֵ֥כי
ש ַבע כ ָּבׂשת ת ַקח מיָּ ִ֑די ַבעבור ָֽתהיֶ ָ֣
31וַ יא ֶמר ֵ֚כי ֶאת־ ֶ ָ֣
ת־הב ֵ֥אר ַה ָֽזאת׃
ָּח ַפרתי ֶא ַ
ַ 31על־כן ָּק ָּרא ַל ָּמ ֵ֥קום ַההוא ב ָ֣אר ָּ ִ֑ש ַבע כי ָּ ֵ֥שם נשבעו שני ֶ ָֽהם׃
32וַ יכר ֵ֥תו ברית בב ָ֣אר ָּ ִ֑ש ַבע וַ ָּיַָֽ֣ ָּקם אבי ֶמ ֶלְך ופיכל ַׂשר־צ ָּבאו וַ יָּ שבו
ל־א ֶרץ פלש ָֽתים׃
ֶא ֶ ֵ֥

49

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

עולם׃
הוה ֵ֥אל ָּ ָֽ
א־שם ב ֵ֥שם י ָּ
33וַ י ַ ֵ֥טע ֶא ֶשל בב ָ֣אר ָּ ִ֑ש ַבע וַ יק ָּר ָּ
34וַ ָּיַֽגָּ ר ַאב ָּר ָּהם ב ֶ ֵ֥א ֶרץ פלשתים יָּ ֵ֥מים ַר ָֽבים׃

פ

אמר
1 22וַ יהי ַא ַחר ַהד ָּב ָ֣רים ָּהא ֶלה ו ָּ ָ֣ה ֱאֹלהים נ ָּסה ֶאת־ ַאב ָּר ָּ ִ֑הם וַ ָ֣י ֶ
אמר הנָֽני׃
א ָּליו ַאב ָּר ָּהם וַ ֵ֥י ֶ
2וַ יא ֶמר ַקח־נָּ א ֶאת־בנך ֶאת־י ָֽחידך א ֶשר־ ָּא ַהב ָּת ֶאת־יצ ָּחק ו ֶלְך־לך
ֶאל־ ֶא ֶרץ ַהמר ָּ ִ֑יה ו ַהעלהו ָּשם לע ָּלה ַ ֵ֚על ַא ַ ָ֣חד ֶ ָֽה ָּהרים א ֶשר א ַ ֵ֥מר
א ֶ ָֽליך׃
3וַ יַ שכם ַאב ָּר ָּהם ַבב ֶקר ַוַָֽֽיַ חבש ֶאת־חמרו וַ י ַ ִ֞קח ֶאת־שני נ ָּע ָּריו אתו
ר־א ַמר־לֵ֥ ו
ל־ה ָּמקום א ֶש ָּ ָֽ
ואת יצ ָּ ָ֣חק בנִ֑ ו וַ י ַב ַקע ע ָ֣צי ע ָּלה וַ ָּיָ֣ ַָּֽקם וַ י ֶלְך ֶא ַ
ָּה ֱאֹל ָֽהים׃
ַ 4ביָ֣ ום ַהשלישי וַ י ָּשא ַאב ָּר ָּהם ֶאת־עי ָּניו וַ ַ ֵ֥יַֽרא ֶאת־ ַה ָּמקום מ ָּר ָֽחק׃
5וַ יא ֶמר ַאב ָּר ָּהם ֶאל־נ ָּע ָּריו שבו־ ָּל ֶ ֵ֥כם פה ָֽעם־ ַהחמור וַ א ָ֣ני ו ַהנַ ַער
ד־כה ו ָֽנש ַתחֶוה ונָּ ֵ֥שו ָּבה אלי ֶ ָֽכם׃
נל ָּכה ַע ִ֑
6וַ י ַקח ַאב ָּר ָּהם ֶאת־ע ָ֣צי ָּהע ָּלה וַ יָּ ֶׂשם ַעל־יצ ָּ ָ֣חק בנו וַ י ַ ָ֣קח ביָּ דו
־ה ַמא ֶ ִ֑כ ֶלת וַ יל ֵ֥כו שנ ֶיהם יַ ח ָּ ָֽדו׃
־האש ו ֶאת ַ ָֽ
ֶאת ָּ
7וַ יא ֶמר יצ ָּחק ֶאל־ ַאב ָּר ָּהם ָּאביו וַ ָ֣יא ֶמר ָּאבי וַ יא ֶמר ה ֶ ָ֣נ ָֽני ב ִ֑ני וַ יא ֶמר
הנה ָּהאש ו ָּ ָ֣העצים ו ַא ֵ֥יה ַה ֶשה לע ָּ ָֽלה׃
8וַ יא ֶמר ַאב ָּר ָּהם ֱאֹל ִ֞הים יר ֶאה־לֵ֥ ו ַה ֶשה לע ָּלה ב ִ֑ני וַ יל ֵ֥כו שני ֶהם יַ ח ָּ ָֽדו׃
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שר ָּ ָֽא ַמר־לָ֣ ו ָּה ֱאֹלהים וַ י ֶבן ָּשם ַאב ָּר ָּהם
9וַ יָּ באו ֶ ָֽאל־ ַה ָּמקום א ֶ ָ֣
־הע ִ֑צים ַוַָֽֽיַ עקד ֶאת־יצ ָּ ָ֣חק בנו וַ ָּי ֶׂשם אתו
־המזב ַח ַוַָֽֽיַ ערְך ֶאת ָּ
ֶאת ַ
ל־המזב ַח מ ַמ ַעל ָּלע ָֽצים׃
ַע ַ
11וַ יש ַלח ַאב ָּר ָּהם ֶאת־יָּ דו וַ י ַקח ֶאת־ ַ ָֽה ַמא ֶ ִ֑כ ֶלת לשחט ֶאת־בנָֽ ו׃
11וַ יק ָּרא א ָּליו ַמל ַאְך יהוָּ ה מן־ ַה ָּש ַמים וַ יא ֶמר ַאב ָּר ָּ ָ֣הם׀ ַאב ָּר ָּ ִ֑הם
אמר ה ָֽנני׃
וַ י ֶ
ומה ָ֣כי׀ ַע ָּ ָ֣תה
ל־ת ַעׂש לו מ ִ֑א ָּ
־הנַ ַער ו ַא ַ ֵ֥
12וַ יא ֶמר ַאל־תש ַלח ָּ ָֽיַֽדך ֶאל ַ
יָּ ַדעתי ָֽכי־ירא ֱאֹלהים ַא ָּתה ו ֵ֥לא ָּח ַׂשכ ָּת ֶאת־בנךֵ֥ ֶאת־יחידך מ ֶ ָֽמני׃
13וַ י ָּשא ַאב ָּר ָּהם ֶאת־עינָּ יו וַ יַ רא והנה־ ַאיל ַא ַחר נֶ ֱא ַ ֵ֥חז ַבס ַבְך ב ַקר ָּנִ֑יו
ת־ה ַאיל וַ יַ עלֵ֥הו לע ָּלה ַ ֵ֥ת ַחת בנָֽ ו׃
וַ י ֶלְך ַאב ָּר ָּהם וַ י ַ ָ֣קח ֶא ָּ
14וַ יק ָּרא ַאב ָּר ָּהם ָֽשם־ ַה ָּמ ֵ֥קום ַההוא יהָּ ָ֣וה׀ יר ֶ ִ֑אה א ֶשר י ָּא ָ֣מר ַהיום
הוה י ָּר ֶ ָֽאה׃
ב ַ ֵ֥הר י ָּ
15וַ יק ָּרא ַמל ַ ֵ֥אְך יהָּוה ֶאל־ ַאב ָּר ָּ ִ֑הם שנית מן־ ַה ָּש ָּ ָֽמים׃
16וַ יא ֶמר ֵ֥בי נש ַבעתי נאם־יהָּ ִ֑וה כי ַ ֵ֚י ַען א ֶשר ָּעׂשי ָּת ֶאת־ ַה ָּד ָּ ָ֣בר ַהזֶ ה
ו ֵ֥לא ָּח ַׂשכ ָּת ֶאת־בנךֵ֥ ֶאת־יחי ֶ ָֽדך׃
ָֽ 17כי־ ָּב ָ֣רְך א ָּב ֶרכך ו ַהר ָּבה ַאר ֶבה ֶ ָֽאת־זַ רעך ככוכ ָ֣בי ַה ָּש ַמים ו ַכחול
א ֶשר ַעל־ׂש ַ ָ֣פת ַה ָּ ִ֑ים וי ַ ָ֣רש זַ רעך את ַ ֵ֥ש ַער אי ָּ ָֽביו׃
18והת ָּבר ָ֣כו בזַ רעך כל גוי ָ֣י ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ע ֶקב א ֶ ֵ֥שר ָּש ַמע ָּת בק ָֽלי׃
19וַ ָּי ָּשב ַאב ָּר ָּהם ֶאל־נ ָּע ָּריו וַ יָּ ָקמו וַ יל ֵ֥כו יַ ח ָּדו ֶאל־ב ָ֣אר ָּ ִ֑ש ַבע וַ ֵ֥י ֶשב
ַאב ָּר ָּהם בב ֵ֥אר ָּ ָֽש ַבע׃
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21וַ יהי ַאחרי ַהד ָּב ָ֣רים ָּהא ֶלה וַ י ַ ֵ֥גד ל ַאב ָּר ָּהם לא ִ֑מר הנה יָּ ל ָּדה מל ָּ ֵ֥כה
גַ ם־הוא ָּבנים לנָּ ֵ֥חור ָּא ָֽחיך׃
ֶ 21את־ ֵ֥עוץ בכרו ו ֶאת־ ָ֣בוז ָּא ִ֑חיו ו ֶאת־קמואל א ֵ֥בי א ָּ ָֽרם׃
22ו ֶאת־ ֶ ָ֣כ ֶׂשד ו ֶאת־חזו ו ֶאת־פל ָּדש ו ֶאת־יד ָּ ִ֑לף ואת בתו ָֽאל׃
23ובתואל יָּ ַלָ֣ד ֶאת־רב ָּ ִָ֑קה שמ ָּנֵ֥ה א ֶלה יָּ ל ָּ ָ֣דה מל ָּכה לנָּ חור א ֵ֥חי
ַאב ָּר ָּ ָֽהם׃
ת־ט ַבח ו ֶאת־גַ ַחם
אומה וַ ת ֶלד גַ ם־הוא ֶא ֶ ָ֣
24ו ָֽפי ַלגשו וש ָּ ָ֣מּה ר ָּ ִ֑
ת־מע ָּ ָֽכה׃
ת־ת ַחש ו ֶ ָֽא ַ
ו ֶא ַ

ס

ש ַבע ָּשנִ֑ים שני ַחיֵ֥י
1 23וַ יהיו ַחי ָ֣י ָּׂש ָּרה מ ָּ ֵ֥אה ָּש ָּנה ו ֶעׂש ֵ֥רים ָּש ָּנה ו ֶ ָ֣
ָּׂש ָּ ָֽרה׃
2וַ ָּ ָ֣ת ָּמת ָּׂש ָּרה בקר ַ ֵ֥ית ַאר ַבע ֵ֥הוא ֶחברון ב ֶ ָ֣א ֶרץ כ ָּנ ִַ֑ען וַ יָּבא ַאב ָּר ָּהם
לס ֵ֥פד ל ָּׂש ָּרה ולבכ ָּ ָֽתּה׃
3וַ יָּ ָּקם ַאב ָּר ָּהם מ ַעל פנָ֣י מ ִ֑תו וַ י ַד ֵ֥בר ֶאל־בני־חת לא ָֽמר׃
4גר־ותו ָּ ֵ֥שב ָּאנכי ע ָּמ ֶ ִ֑כם תנו לי אחזַ ת־ ֶק ֶבר ע ָּמ ֶכם ו ֶאקב ָּ ֵ֥רה מתי
מל ָּפ ָּנָֽי׃
אמר ָֽלו ׃
5וַ יַ ענו בני־חת ֶאת־ ַאב ָּר ָּהם ל ֵ֥
6ש ָּמ ָ֣ענו׀ אדני נׂשיא ֱאֹלהים ַא ָּתה בתוכנו במב ַ ָ֣חר ק ָּברינו קבר
ֶאת־מ ֶ ִ֑תך ָ֣איש מ ֶמנו ֶאת־קברו ָֽלא־יכ ֶ ֵ֥לה ממך מק ֵ֥בר מ ֶ ָֽתך׃
7וַ ָּיַֽ ָּקם ַאב ָּר ָּהם וַ יש ַ ֵ֥תחו ל ַעם־ ָּה ָּא ֶרץ לבני־ ָֽחת׃
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8וַ י ַד ֵ֥בר א ָּתם לא ִ֑מר אם־י ָ֣ש ֶ ָֽאת־נַ פש ֶכם לקבר ֶאת־מתי מל ָּפנַ י
ש ָּמעוני ופגעו־לי ב ֶעפ ֵ֥רון ֶבן־ ָֽצ ַחר׃
9וי ֶתן־לי ֶאת־מ ָּע ַרת ַה ַמכפ ָּלה א ֶשר־לו א ֶשר בק ָ֣צה ָּׂש ִ֑דהו ב ֶכ ֶסף
־ק ֶבר׃
ָּמלא ית ֶ ֵ֥ננָּ ה לי בתוכ ֶכם ַלאחזַ ת ָּ ָֽ
11ו ֶעפ ֵ֥רון ישב ב ָ֣תוְך בני־ ִ֑חת וַ יַ ַען ֶעפרון ַהחתי ֶאת־ ַאב ָּר ָּהם ב ָּאזנָ֣י
אמר׃
בני־חת לכל ָּב ֵ֥אי ַ ָֽש ַער־עירו ל ָֽ
יה
ָֽ 11לא־אדנָ֣י ש ָּמעני ַה ָּש ֶדה נָּ ַ ָ֣תתי ָּלְך ו ַהמ ָּע ָּ ֵ֥רה א ֶשר־בו לךָ֣ נ ַת ִ֑ת ָּ
יה ָּלְך ק ֵ֥בר מ ֶ ָֽתך׃
י־עמי נ ַת ֵ֥ת ָּ
לעיני בנ ַ
12וַ יש ַתחו ַאב ָּר ָּהם לפני ַ ֵ֥עם ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
13וַ י ַדבר ֶאל־ ֶעפרון ב ָּאזני ַעם־ ָּה ָּא ֶרץ לאמר ַאְך אם־ ַא ָּ ֵ֥תה לו ש ָּמעִ֑ני
נָּ ַתתי ֶכ ֶסף ַה ָּש ֶדה ַ ָ֣קח מ ֶמני ו ֶאקב ָּ ֵ֥רה ֶאת־מתי ָּ ָֽש ָּמה׃
אמר ָֽלו׃
14וַ ַי ַען ֶעפרון ֶאת־ ַאב ָּר ָּהם ל ֵ֥
15אד ָ֣ני ש ָּמעני ֶא ֶרץ ַאר ַבע מאת ֶ ָֽש ֶקל־ ֶכ ֶסף בי ֵ֥ני ו ָֽבינך ַמה־ ִ֑הוא
ו ֶאת־מתך ק ָֽבר׃
16וַ יש ַ ָ֣מע ַאב ָּר ָּהם ֶאל־ ֶעפרון וַ ישקל ַאב ָּר ָּהם ל ֶעפרן ֶאת־ ַה ֶכ ֶסף א ֶ ֵ֥שר
ש ֶקל ֶכ ֶסף עבר ַלס ָֽחר׃
י־חת ַאר ַבע מאות ֶ ָ֣
ד ֶבר ב ָּאז ָ֣ני בנ ִ֑
17וַ ָּיַָֽ֣ ָּקם׀ ׂש ָ֣דה ֶעפרון א ֶשר ַב ַמכפ ָּלה א ֶשר לפ ָ֣ני ַממ ִ֑רא ַה ָּש ֶדה
שר ַב ָּש ֶדה א ֶ ֵ֥שר ב ָּכל־גבלו ָּס ָֽביב׃
ל־העץ א ֶ ָ֣
ו ַהמ ָּע ָּ ָ֣רה א ֶשר־בו ו ָּכ ָּ
18ל ַאב ָּר ָּ ֵ֥הם למק ָּנה לעינָ֣י בני־ ִ֑חת בכל ָּב ֵ֥אי ַ ָֽש ַער־ע ָֽירו׃
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19ו ַאחרי־כן ָּק ַבר ַאב ָּר ָּהם ֶאת־ ָּׂש ָּ ָ֣רה אשתו ֶאל־מ ָּע ַ ִ֞רת ׂשדה ַה ַמכפ ָּלה
ַעל־פנֵ֥י ַממרא ָ֣הוא ֶחב ִ֑רון ב ֶא ֶרץ כ ָּנ ַָֽען׃
21וַ יָּ ָּקם ַה ָּש ֶדה ו ַהמ ָּע ָּרה א ֶשר־בו ל ַאב ָּר ָּהם ַלאחזַ ת־ ָּ ִ֑ק ֶבר מאת
י־חת׃
בנ ָֽ

ס

1 24ו ַאב ָּר ָּ ָ֣הם זָּ קן ָּבא ַביָּ ִ֑מים ַ ָֽויהָּוה ב ַ ֵ֥רְך ֶאת־ ַאב ָּר ָּהם ַב ָֽכל׃
2וַ ָ֣יא ֶמר ַאב ָּר ָּהם ֶאל־ ַעבדו זָ ַ ָ֣קן ביתו ַהמשל ב ָּכל־א ֶשר־לִ֑ ו ָֽׂשים־ ָּ ֵ֥נא
יָּ דך ַ ֵ֥ת ַחת יר ָֽכי׃
3ו ַאש ָ֣ביעך ַ ָֽביהוָּ ה ֱאֹל ָ֣הי ַה ָּש ַמים ָֽואֹלהי ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ א ֶשר ָֽלא־ת ַקח א ָּשה
יושב בקר ָֽבו׃
לבני מבנות ַ ָֽהכנַ עני א ֶ ֵ֥שר ָּאנכי ֵ֥
ל־מולדתי תלְִ֑ך ו ָּל ַקח ָּ ֵ֥ת א ָּשה לבנֵ֥י ליצ ָּ ָֽחק׃
ַ
ל־ארצי ו ֶא
4כי ֶא ַ
5וַ יא ֶמר א ָּליו ָּה ֶע ֶבד או ַלי לא־תא ֶ ָ֣בה ָּ ָֽהא ָּשה ָּל ֶ ֵ֥ל ֶכת ַאח ַרי ֶאל־ ָּה ָּ ָ֣א ֶרץ
את מ ָּ ָֽשם׃
ל־ה ָּא ֶרץ א ֶשר־יָּ ָּ ֵ֥צ ָּ
ַה ִ֑זאת ֶ ָֽה ָּהשב ָּאשיב ֶאת־בנך ֶא ָּ
6וַ ֵ֥יא ֶמר א ָּליו ַאב ָּר ָּ ִ֑הם ה ָּ ָ֣ש ֶמר לך ֶפן־ ָּת ֵ֥שיב ֶאת־בני ָּ ָֽש ָּמה׃
ולדתי וַ א ֶשר
ֹלהי ַה ָּש ַמים א ֶשר ל ָּק ַחני מבָ֣ית ָּאבי ומ ֶ ָ֣א ֶרץ ָֽמ ַ
7יהָּ ָ֣וה׀ ֱא ָ֣
ת־ה ָּ ָ֣א ֶרץ ַה ִ֑זאת הוא
ד ֶבר־לי וַ א ֶשר נָֽש ַ ָֽבע־לי לאמר לזַ רעך ֶאתן ֶא ָּ
יש ַלח ַמל ָּאכו ל ָּפנֶ יך ו ָּל ַקח ָּ ֵ֥ת א ָּשה לבני מ ָּ ָֽשם׃
8ואם־לא תא ֶבה ָּ ָֽהא ָּשה ָּל ֶ ָ֣ל ֶכת ַאח ֶריך ונקי ָּת משב ָּעתי ִ֑זאת ַ ָ֣רק
ֶאת־בני ֵ֥לא ָּתשב ָּ ָֽש ָּמה׃
9וַ ָּי ֶׂשם ָּה ֶע ֶבד ֶאת־יָּ דו ַת ַחת ֶ ֵ֥יַֽ ֶרְך ַאב ָּר ָּהם אד ָּ ִ֑ניו וַ י ָּ ָ֣ש ַ ָֽבע לו ַעל־ ַה ָּד ָּבר
ַה ֶ ָֽזה׃
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־טוב אד ָּניו ביָּ ִ֑דו
11וַ י ַ ָ֣קח ָּה ֶע ֶבד ע ָּׂש ָּרה ג ַמלים מג ַמלי אדנָּ יו וַ י ֶלְך ו ָּכל ֵ֥
ל־עיר נָּ ָֽחור׃
וַ יָּ ָּקם וַ י ֶלְך ֶאל־א ַ ֵ֥רם ַנָֽה ַרים ֶא ֵ֥
11וַ יַ ברְך ַהג ַמלים מ ֵ֥חוץ ָּלעיר ֶאל־ב ָ֣אר ַה ָּ ִ֑מים לעָ֣ת ֶע ֶרב לעת ֵ֥צאת
ַהשא ָֽבת׃
12וַ יא ַמר׀ יהוָּ ה ֱאֹלהי אד ָ֣ני ַאב ָּר ָּהם ַהקרה־ ָּ ֵ֥נא ל ָּפ ַני ַהיִ֑ ום וַ עׂשה־ ֶח ֶסד
עם אד ֵ֥ני ַאב ָּר ָּ ָֽהם׃
שי ָּהעיר יצאת לש ֵ֥אב ָּ ָֽמים׃
13הנה ָּאנ ֵ֥כי נ ָּצב ַעל־ ָ֣עין ַה ָּ ִ֑מים ובנות ַאנ ָ֣
י־נא ַכדְך ו ֶאש ֶתה ו ָּאמ ָּ ָ֣רה שתה
יה ַהט ָּ
14ו ָּה ָּיָ֣ה ַ ָֽהנַ ע ָּר א ֶשר א ַמר א ֶל ָּ
ית
י־ע ֵׂ֥ש ָּ
וגַ ם־ג ַמ ֶליך ַאש ֶ ִָ֑קה א ָּתּה ה ַכח ָּת ל ַעבדךָ֣ ליצ ָּחק ָּובָּ֣ה א ַדע כ ָּ
ֶח ֶסד עם־אדנָֽי׃
תואל
ַ15וַָֽֽיהי־הוא ֶט ֶרם כ ָּ ָ֣לה ל ַדבר והנה רב ָּ ָָ֣קה יצאת א ֶשר יל ָּדה לב ָ֣
ֶבן־מל ָּכה ֵ֥א ֶשת נָּ חור א ָ֣חי ַאב ָּר ָּ ִ֑הם ו ַכ ָּדּה ַעל־שכ ָּ ָֽמּה׃
תולה ואיש ָ֣לא י ָּד ָּ ִ֑עּה וַ ָ֣ת ֶרד ָּה ַעינָּ ה
16ו ַ ָֽהנַ ע ָּר ט ַבת ַמר ֶאה מאד ב ָּ
וַ ת ַמ ֵ֥לא ַכ ָּדּה וַ ָּ ָֽת ַעל׃
17וַ ָּ ֵ֥יַֽ ָּרץ ָּה ֶע ֶבד לק ָּרא ָּ ִ֑תּה וַ יא ֶמר ַהגמי ֵ֥איני ָּנא מ ַעט־ ַמים מ ַכ ָֽדְך׃
18וַ תא ֶמר ש ָ֣תה אד ִ֑ני וַ ת ַמהר וַ ת ֶרד ַכ ָּדּה ַעל־יָּ ָּדּה וַ ַתשָ ָֽקהו׃
19וַ ת ַכל ל ַהשק ִ֑תו וַ תא ֶמר ַגם לג ַמ ֶליך ֶאש ָּאב ַ ֵ֥עד אם־כלו לש ָֽתת׃
ל־הבאר לש ִ֑אב
ל־הש ֶקת וַ ָּ ֵ֥ת ָּרץ עוד ֶ ָֽא ַ
21וַ ת ַמהר וַ ת ַער ַכ ָּדּה ֶא ַ
וַ תש ַאב ל ָּכל־ג ַמ ָּ ָֽליו׃
ם־לא׃
הוה ַדרכו א ָֽ
21ו ָּה ֵ֥איש מש ָּתאה ָּלִּ֑ה ַמחריש ָּל ַד ַעת ַ ָֽההצל ַיח י ָּ
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22וַ יהי ַכא ֶשר כלו ַהג ַמלים לשתות וַ י ַקח ָּהאיש ֶ ָ֣נַֽזֶ ם זָּ ָּהב ֶב ַקע
יה ע ָּׂש ָּ ֵ֥רה זָּ ָּהב מש ָּק ָּ ָֽלם׃
מש ָּקלִ֑ ו ושני צמידים ַעל־יָּ ֶד ָּ
23וַ יא ֶמר ַבת־ ָ֣מי ַאת ַה ֵ֥גידי ָּנא ִ֑לי היש בית־ ָּאביְך ָּמ ֵ֥קום ָּלנו ָּל ָֽלין׃
24וַ ָ֣תא ֶמר א ָּליו ַבת־בתואל ָּא ִ֑נכי ֶבן־מל ָּכה א ֶ ֵ֥שר יָּ ל ָּדה לנָּ ָֽחור׃
25וַ ָ֣תא ֶמר א ָּליו גַ ם־ ֶ ֵ֥ת ֶבן גַ ם־מספוא ַ ָ֣רב ע ָּ ִ֑מנו גַ ם־ ָּמקום ָּל ָֽלון׃
26וַ י ָ֣קד ָּהאיש וַ יש ַתחו ַ ָֽליהָּ ָֽוה׃
27וַ יא ֶמר ָּברוְך יהוָּ ה ֱאֹלהי אד ָ֣ני ַאב ָּר ָּהם א ֶשר ָֽלא־ ָּע ַ ֵ֥זב ַחסדו וַ אמתו
מ ָ֣עם אד ִ֑ני ָּאנכי ַב ֶד ֶרְך נָּ ַ ָ֣חני יהוָּ ה בית א ֵ֥חי אדנָֽי׃
28וַ ָּת ָּרץ ַ ָֽהנַ ע ָּר וַ ַתגד לבָ֣ית א ָּ ִ֑מּה ַכד ָּברים ָּה ָֽא ֶלה׃
ל־ה ָּ ָֽעין׃
וצה ֶא ָּ
ל־האיש ַהח ָּ
29ולרבָ ָּ ֵ֥קה ָּאח וש ָ֣מו ָּל ָּ ִ֑בן וַ יָּ ָּרץ ָּל ָּבן ֶא ָּ
ת־הצמדים ַעל־י ָ֣די אחתו וכ ָּשמעו
ת־הנֶ זֶ ם ָֽו ֶא ַ
31וַ י ָ֣הי׀ כר ָ֣את ֶא ַ
ל־האיש
ֶאת־דב ִ֞רי רב ָָּקה אחתו לאמר ָֽכה־ד ֶ ֵ֥בר א ַלי ָּה ִ֑איש וַ יָּבא ֶא ָּ
ל־ה ָּ ָֽעין׃
ל־הג ַמלים ַע ָּ
והנה ע ֵ֥מד ַע ַ
31וַ יא ֶמר בוא ב ָ֣רוְך יהָּ ִ֑וה ָּל ָּמה ַתעמד ַבחוץ ו ָּאנכי פ ָ֣ניתי ַה ַבית ו ָּמקום
ַלג ַמ ָֽלים׃
32וַ יָּ בא ָּהאיש ַה ַבי ָּתה וַ י ַפ ַתח ַהג ַמ ִ֑לים וַ יתן ֶת ֶבן ומספוא ַלג ַמלים
ו ַמים לר ָ֣חץ ַרג ָּליו ו ַרג ֵ֥לי ָּהאנָּ שים א ֶ ֵ֥שר א ָֽתו׃
אמר
אמר ָ֣לא א ַכל ַ ֵ֥עד אם־ד ַברתי ד ָּב ָּ ִ֑רי וַ י ֶ
33וַ יי ַׂשם ל ָּפנָּ יו ֶל ֱאכל וַ י ֶ
ַד ָֽבר׃
34וַ יא ַ ִ֑מר ֶ ֵ֥ע ֶבד ַאב ָּר ָּהם ָּא ָֽנכי׃
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35וַ יה ִָּ֞וה ב ַרְך ֶאת־אדני מאד וַ יג ָּ ִ֑דל וַ י ֶתן־ ִ֞לו צאן ו ָּב ָּקר ו ֶ ָ֣כ ֶסף וזָּ ָּהב
וַ ע ָּבדם וש ָּפחת וג ַמלים וַ חמ ָֽרים׃
36וַ ת ֶלד ָּׂש ָּרה א ֶשת אד ֵ֥ני בן ַ ָֽלאדני ַאחרי זקנָּ ָּ ִ֑תּה וַ י ֶתן־לו
ר־לו׃
ת־כל־א ֶש ָֽ
ֶא ָּ
37וַ יַ שב ֵ֥עני אדני לא ִ֑מר לא־ת ַקח א ָּשה לבני מבנות ַ ָֽהכנַ עני א ֶ ֵ֥שר
ָּאנכי י ֵ֥שב ב ַאר ָֽצו׃
ית־אבי תלְך ו ֶאל־מש ַפח ִ֑תי ו ָּל ַקח ָּ ֵ֥ת א ָּשה לבנָֽי׃
38אם־לא ֶאל־ב ָּ
39וָּ א ַמר ֶאל־אד ִ֑ני א ַלי לא־ת ֵ֥לְך ָּהא ָּשה ַאח ָּ ָֽרי׃
41וַ יא ֶמר א ָּ ִ֑לי יה ִָּ֞וה א ֶשר־הת ַה ַ ָ֣לכתי ל ָּפנָּ יו יש ַלח ַמל ָּאכו א ָּתְך והצ ָ֣לי ַח
ַדר ֶכך ו ָּל ַקח ָּת א ָּשה לבני ממש ַפחתי ומ ֵ֥בית ָּא ָֽבי׃
ָּ 41אז תנָּ ֶקה מ ָּ ָ֣א ָּלתי ֵ֥כי ָּתבוא ֶאל־מש ַפח ִ֑תי ואם־לא יתנו ָּלְך ו ָּה ֵ֥יי ָּת
נָּ ָקי מ ָּא ָּל ָֽתי׃
42וָּ ָּא ֵ֥בא ַהיום ֶאל־ ָּה ָּ ִ֑עין וָּ א ַמר יהוָּ ה ֱאֹלהי אד ָ֣ני ַאב ָּר ָּהם אם־יֶ שך־נָּ א
יה׃
ַמצ ָ֣ל ַיח ַדרכי א ֶ ֵ֥שר ָּאנכי ה ֵ֥לְך ָּע ֶ ָֽל ָּ
43הנה ָּאנ ֵ֥כי נ ָּצב ַעל־ ָ֣עין ַה ָּ ִ֑מים ו ָּה ָּיה ָּ ָֽה ַעל ָּמה ַהי ָ֣צאת לשאב ו ָּא ַמר ָ֣תי
ט־מים מ ַכ ָֽדְך׃
י־נא מ ַע ַ
יה ַהש ָָֽקינ ָּ ֵ֥
א ֶל ָּ
44ו ָּאמ ָּרה א ַלי גַ ם־ ַא ָּ ָ֣תה שתה ו ַ ֵ֥גם לג ַמ ֶליך ֶאש ָּ ִ֑אב ָ֣הוא ָּ ָֽהא ָּשה
הוה ל ֶבן־אד ָֽני׃
א ֶשר־ה ֵ֥כ ַיח י ָּ
45אני ֶט ֶרם א ַכ ֶלה ל ַד ָ֣בר ֶאל־לבי והנה רבָ ָּקה יצאת ו ַכ ָּ ָ֣דּה ַעל־שכ ָּמּה
וַ ֵ֥ת ֶרד ָּה ַעינָּ ה וַ תש ָּ ִ֑אב וָּ א ַ ֵ֥מר א ֶלי ָּה ַהשָ ֵ֥קיני ָּ ָֽנא׃
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46וַ ת ַמהר וַ תו ֶרד ַכ ָּדּה ָֽמ ָּע ֶלי ָּה וַ ָ֣תא ֶמר שתה וגַ ם־ג ַמ ֶליך ַאשָ ֶ ִ֑קה וָּ אשת
ו ַ ֵ֥גם ַהג ַמלים הש ָּ ָָֽק ָּתה׃
47וָּ ֶאש ַ ָ֣אל א ָּתּה וָּ א ַמר ַבת־ ָ֣מי ַאת וַ תא ֶמר ַבת־בתואל ֶבן־נָּ חור א ֶ ֵ֥שר
יה׃
ל־א ָּפּה ו ַהצמידים ַעל־יָּ ֶ ָֽד ָּ
ָּ ָֽיל ָּדה־לו מל ָּ ִ֑כה וָּ ָּאׂשם ַהנֶ זֶ ם ַע ַ
48וָּ ֶא ֵ֥קד ָּ ָֽו ֶאש ַתחֶוה ַליהָּ ִ֑וה וָּ א ָּברְך ֶאת־יהוָּ ה ֱאֹלהי אד ָ֣ני ַאב ָּר ָּהם א ֶשר
הנ ַחני ב ֶ ָ֣ד ֶרְך ֱא ֶמת ָּל ַָק ַחת ֶאת־ ַבת־א ֵ֥חי אדני לבנָֽ ו׃
49ו ַע ָּתה אם־יֶ ש ֶכם עׂשים ֶח ֶסד ֶ ָֽו ֱא ֶמת ֶאת־אדני ַה ָ֣גידו ִ֑לי ואם־לא
ַה ָ֣גידו לי ו ֶאפ ֶ ֵ֥נה ַעל־יָּ מין ֵ֥או ַעל־ׂש ָֽמאל׃
נוכל ַד ֵ֥בר א ֶליך ַ ֵ֥רע
הוה יָּ ָּצָ֣א ַה ָּד ָּ ִ֑בר ֵ֥לא ַ
51וַ יַ ַען ָּל ָּבן ובתואל וַ ָ֣יאמרו מי ָּ
או־טוב׃
ָֽ
51ה ָֽנה־רבָ ָּ ֵ֥קה ל ָּפ ֶניך ַ ָ֣קח וָּ ִ֑לְך ותהי א ָּשה ל ֶבן־אדנֶ יך ַכא ֶשר ד ֶ ֵ֥בר
הוה׃
י ָּ ָֽ
52וַ יהי ַכא ֶ ֵ֥שר ָּש ַמע ֶ ֵ֥ע ֶבד ַאב ָּר ָּהם ֶאת־דברי ֶ ִ֑הם וַ יש ַ ֵ֥תחו ַאר ָּצה ַ ָֽליהָּ ָֽוה׃
53וַ יוצא ָּה ֶע ֶבד כלי־ ֶכ ֶסף וכלי זָּ ָּהב ובגָּ דים וַ יתן לרבָ ָּ ִ֑קה ומג ָּדנת נָּ ַ ֵ֥תן
יה ולא ָּ ָֽמּה׃
ל ָּאח ָּ
54וַ יאכלָ֣ ו וַ ישתו הוא ו ָּהאנָּ ֵ֥שים א ֶשר־עמו וַ יָּ ִ֑לינו וַ יָּ ָ֣קומו ַבב ֶקר וַ יא ֶמר
ַשל ֵ֥חני ַ ָֽלאד ָֽני׃
55וַ יא ֶמר ָּאחי ָּה וא ָּמּה תשב ַהנַ ע ָּ ֵ֥ר א ָּתנו יָּמים ָ֣או ָּע ִׂ֑שור ַא ַחר ת ָֽלְך׃
56וַ יא ֶמר אל ֶהם ַאל־ת ַאח ָ֣רו אתי ַ ָֽויהָּוה הצ ָ֣לי ַח ַדר ִ֑כי ַשלחוני ואל ָּכה
ַ ָֽלאד ָֽני׃
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יה׃
ת־פ ָּ
57וַ יאמרו נק ָּ ָ֣רא ַ ָֽלנַ ע ָּ ִ֑ר ונשא ָּלה ֶא ָֽ
58וַ יקראו לרב ָּקה וַ יאמ ָ֣רו א ֶלי ָּה התלכי עם־ ָּה ָ֣איש ַה ֶ ִ֑זה וַ תא ֶמר א ָֽלְך׃
ַ59וַָֽֽי ַשלחו ֶאת־רבָ ָּ ֵ֥קה אח ָּתם ו ֶאת־מנק ָּ ִ֑תּה ו ֶאת־ ֶ ֵ֥ע ֶבד ַאב ָּר ָּהם
ו ֶאת־אנָּ ָּ ָֽשיו׃
ירש
61וַ י ָּברכו ֶאת־רב ָּקה וַ ָ֣יאמרו ָּלּה אחתנו ַ ֵ֥את היי ל ַאלפָ֣י ר ָּב ָּ ִ֑בה וי ַ ָ֣
זַ רעְך את ַ ֵ֥ש ַער ׂשנ ָּ ָֽאיו׃
61וַ ָּת ָּקם רב ָּקה ונַ ער ֶתי ָּה וַ תר ַכבנָּ ה ַעל־ ַהג ַמלים וַ ת ַלכנָּ ה ַאח ָ֣רי ָּה ִ֑איש
וַ י ַ ֵ֥קח ָּה ֶע ֶבד ֶאת־רב ָָּקה וַ י ַ ָֽלְך׃
62ויצ ָּחק ָּ ָ֣בא מבוא ב ֵ֥אר ַל ַחי ר ִ֑אי ו ֵ֥הוא יושב ב ֶ ֵ֥א ֶרץ ַה ֶנַָֽֽגֶ ב׃
63וַ י ֵ֥צא יצ ָּחק ָּל ֵׂ֥שו ַח ַב ָּש ֶדה לפנָ֣ ות ָּ ִ֑ע ֶרב וַ י ָּשא עינָּ יו וַ יַ רא וה ֵ֥נה ג ַמלים
ָּב ָֽאים׃
64וַ ת ָּשא רב ָּקה ֶאת־עינֶ י ָּה וַ ת ֶרא ֶאת־יצ ָּ ִ֑חק וַ תפל מ ַ ֵ֥על ַהגָּ ָּ ָֽמל׃
65וַ ָ֣תא ֶמר ֶאל־ ָּה ֶע ֶבד ָֽמי־ ָּהאיש ַה ָּלזֶ ה ַההלְך ַב ָּש ֶדה לק ָּראתנו וַ ֵ֥יא ֶמר
ָּה ֶע ֶבד ָ֣הוא אד ִ֑ני וַ ת ַ ֵ֥קח ַה ָּצעיף וַ תת ָּ ָֽכס׃
66וַ י ַס ֵ֥פר ָּה ֶע ֶבד ליצ ָּ ִ֑חק ֵ֥את ָּכל־ ַהד ָּברים א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּ ָֽׂשה׃
67וַ יב ֶ ָ֣א ָּה יצ ָּחק ָּהא ֱה ָּלה ָּׂש ָּ ָ֣רה אמו וַ י ַקח ֶאת־רב ָָּקה וַ תהי־לֵ֥ ו לא ָּשה
וַ יֶ ֱא ָּה ֶ ִ֑ב ָּה וַ ינָּ ֵ֥חם יצ ָּחק ַאח ֵ֥רי א ָֽמו׃

פ

1 25וַ י ֶסף ַאב ָּר ָּהם וַ י ַ ֵ֥קח א ָּשה וש ָּ ֵ֥מּה קטו ָּ ָֽרה׃
2וַ ָ֣ת ֶלד לו ֶאת־זמ ָּרן ו ֶאת־יָּ ק ָּשן ו ֶאת־מ ָּדן ו ֶאת־מד ָּ ִ֑יַֽן ו ֶאת־יש ָּבק
ו ֶאת־ ָֽש ַוח׃
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שורם ולטושים
3ויָּ ק ָּ ָ֣שן יָּ ַלד ֶאת־ש ָּבא ו ֶאת־ד ָּ ִ֑דן ובנָ֣י ד ָּדן ָּהיו ַא ֵ֥
ולא ָֽמים׃
4וב ָ֣ני מדיָּ ן עי ָּפה וָּ ע ֶפר וַ חנְך וַ אבי ָּדע ו ֶאל ָּד ָּ ִ֑עה ָּכל־א ֶלה ב ֵ֥ני קטו ָּ ָֽרה׃
5וַ יתן ַאב ָּר ָּהם ֶאת־ ָּכל־א ֶשר־לו ליצ ָּ ָֽחק׃
שר ל ַאב ָּר ָּהם נָּ ַ ֵ֥תן ַאב ָּר ָּהם ַמ ָּת ִ֑נת ַוַָֽֽי ַשל ִ֞חם מ ַעל
6ולבני ַה ָֽפי ַלגשים א ֶ ָ֣
ל־א ֶרץ ֶ ָֽק ֶדם׃
עודנו ַחי קד ָּמה ֶא ֶ ֵ֥
יצ ָּחק בנו ב ֶ ָ֣
7וא ֶלה ימי ש ָֽני־ ַח ֵ֥יי ַאב ָּר ָּהם א ֶשר־ ָּ ִ֑חי מ ַ ֵ֥את ָּש ָּנה ושב ֵ֥עים ָּש ָּנה ו ָּח ֵ֥מש
ָּש ָֽנים׃
ל־ע ָּ ָֽמיו׃
8וַ יגוַ ע וַ ָּי ָּמת ַאב ָּר ָּהם בׂשי ָּ ֵ֥בה טו ָּבה זָּ ָ ָ֣קן ו ָּׂש ִ֑ב ַע וַ י ָּא ֶסף ֶא ַ
9וַ יקברו אתו יצ ָּחק ויש ָּמעאל ָּבנָּ יו ֶאל־מ ָּע ַרת ַה ַמכפ ָּ ִ֑לה ֶאל־ׂש ִ֞דה
ֶעפרן ֶבן־צ ַחר ַ ָֽהחתי א ֶשר ַעל־פ ֵ֥ני ַממ ָֽרא׃
ַ 11ה ָּש ֶדה א ֶשר־ ָּק ָּ ֵ֥נה ַאב ָּר ָּהם מ ָ֣את בני־ ִ֑חת ָּש ָּמה ק ַ ֵ֥בר ַאב ָּר ָּהם ו ָּׂש ָּ ֵ֥רה
אש ָֽתו׃
11וַ יהי ַאחרי ָ֣מות ַאב ָּר ָּהם וַ י ָּ ֵ֥ב ֶרְך ֱאֹלהים ֶאת־יצ ָּ ָ֣חק בנִ֑ ו וַ י ָ֣ ֶשב יצ ָּחק
עם־ב ֵ֥אר ַל ַחי ר ָֽאי׃

ס

12וא ֶלה תל ֵ֥דת יש ָּמעאל ֶבן־ ַאב ָּר ָּ ִ֑הם א ֶשר יָּ ל ָּדה ָּה ָּגר ַהמצרית
שפ ַ ֵ֥חת ָּׂש ָּרה ל ַאב ָּר ָּ ָֽהם׃
13וא ֶלה שמות ב ָ֣ני יש ָּמעאל בשמ ָּתם לתולד ָּ ִ֑תם בכר יש ָּמעאל נ ָּבית
וק ָּ ֵ֥דר ו ַאדבאל ומב ָּ ָֽׂשם׃
14ומש ָּ ֵ֥מע ודו ָּמה ו ַמ ָּ ָֽשא׃
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ימא י ֵ֥טור נָּ פיש וָּ ָָֽקד ָּמה׃
15ח ַ ָ֣דד ות ָּ
ָ֣ 16א ֶלה ִ֞הם בני יש ָּמעאל ו ָ֣א ֶלה שמ ָּתם ב ַחצרי ֶהם וב ָֽטיר ָּ ִ֑תם
שנים־ ָּע ָּ ֵׂ֥שר נׂשיאם לאמ ָּ ָֽתם׃
ש ַבע ָּש ִ֑נים וַ יגַ ָ֣וע
17וא ֶלה שני ַחי ָ֣י יש ָּמעאל מ ַ ֵ֥את ָּש ָּנה ושֹל ֵ֥שים ָּש ָּנה ו ֶ ָ֣
וַ יָּ ָּמת וַ י ָּא ֶסף ֶאל־ ַע ָּ ָֽמיו׃
18וַ ישכנו ָֽמחו ָּילה ַעד־שור א ֶשר ַעל־פנָ֣י מצ ַרים בא ָּכה ַא ִ֑ש ָּורה
ל־א ָּחיו נָּ ָּ ָֽפל׃
ַעל־פנֵ֥י ָּכ ֶ

פ

19וא ֶלה תול ֵ֥דת יצ ָּחק ֶבן־ ַאב ָּר ָּ ִ֑הם ַאב ָּר ָּהם הו ֵ֥ליד ֶאת־יצ ָּ ָֽחק׃
21וַ יהי יצ ָּחק ֶבן־ ַאר ָּב ָ֣עים ָּשנָּ ה ב ַקח ָ֣תו ֶאת־רב ָּקה ַבת־בתואל ָּ ָֽהא ַרמי
מ ַפ ַדן א ָּ ִ֑רם אחות ָּל ָּ ֵ֥בן ָּהא ַרמי לֵ֥ ו לא ָּ ָֽשה׃
21וַ יֶ ע ַתר יצ ָּחק ַ ָֽליהוָּ ה ל ָ֣נ ַכח אשתו ֵ֥כי ע ָּק ָּרה ִ֑הוא וַ י ָּע ֶתר לו יהוָּ ה
וַ ַת ַהר רב ָּ ֵָ֥קה אש ָֽתו׃
22וַ ית ָֽרצצו ַה ָּבנים בקר ָּבּה וַ ָ֣תא ֶמר אם־כן ָּ ֵ֥ל ָּמה ֶזה ָּא ִ֑נכי וַ ת ֶלְך לד ֵ֥רש
הוָֽה׃
ֶאת־י ָּ
23וַ יא ֶמר יהוָּ ה ָּלּה שני גיים בבטנְך וש ָ֣ני לאמים ממ ַעיְך י ָּפ ִ֑רדו ולאם
מל ָ֣אם ֶ ָֽי ֱא ָּמץ ו ַרב יַ ע ֵ֥בד ָּצ ָֽעיר׃
24וַ ימל ֵ֥או יָּ ֶמי ָּה ָּל ֶ ִ֑ל ֶדת וה ֵ֥נה תומם בבט ָּנָּֽה׃
25וַ יצא ָּהראשון ַאדמוני כלו כ ַא ֶ ָ֣ד ֶרת ׂש ָּ ִ֑ער וַ יקר ֵ֥או שמו ע ָּ ָֽׂשו׃
26ו ַ ָֽאחרי־ ִ֞כן יָּ ָּ ָ֣צא ָּאחיו ויָּ דו א ֶחזֶ ת ַבעָ ָ֣קב ע ָּׂשו וַ יק ָּ ֵ֥רא שמו יַ ע ִ֑קב
ויצ ָּחק ֶבן־ש ֵ֥שים ָּש ָּנה ב ֶ ֵ֥ל ֶדת א ָּ ָֽתם׃
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ַ27וַָֽֽיגדלו ַהנ ָּערים וַ י ָ֣הי ע ָּׂשו איש י ֵ֥ד ַע ַציד ָ֣איש ָּׂש ֶ ִ֑דה ויַ עקב ָ֣איש ָּתם
ישב א ָּה ָֽלים׃
28וַ יֶ ֱא ַ ֵ֥הב יצ ָּחק ֶאת־ע ָּׂשו כי־ ַ ָ֣ציד ב ִ֑פיו ורב ָָּקה א ֶ ֵ֥ה ֶבת ֶ ָֽאת־יַ ע ָֽקב׃
ן־ה ָּש ֶדה ו ֵ֥הוא ָּע ָֽיַֽף׃
29וַ ָּ ֵ֥יַֽזֶ ד יַ עקב נָּ ִ֑זיד וַ ֵ֥יָּבא ע ָּׂשו מ ַ
31וַ יא ֶמר ע ָּׂשו ֶ ָֽאל־יַ עקב ַהלעיטני נָּ א מן־ ָּה ָּאדם ָּה ָּאדם ַהזֶ ה ֵ֥כי ָּעיַֽף
ל־כן ָּק ָּ ָֽרא־שמו ֱא ָֽדום׃
ָּא ִ֑נכי ַע ֵ֥
31וַ יא ֶמר יַ ע ִ֑קב מכ ָּ ֵ֥רה ַכיום ֶאת־ב ָֽכ ָּרתך ָֽלי׃
32וַ ָ֣יא ֶמר ע ָּׂשו הנה ָּאנ ֵ֥כי הולְך ָּל ִ֑מות ו ָּל ָּמה־ ֶ ֵ֥זה לי בכ ָּ ָֽרה׃
33וַ ָ֣יא ֶמר יַ עקב ה ָּשב ָּעה לי ַכיום וַ י ָּש ַבע לִ֑ ו וַ ימ ֵ֥כר ֶאת־בכ ָּרתו ליַ ע ָֽקב׃
34ויַ ע ִ֞קב נָּ ַ ָ֣תן לע ָּׂשו ֶ ֵ֚ל ֶחם ונ ָ֣זיד ע ָּדשים וַ ָ֣יא ַכל וַ ישת וַ ָּיַֽ ָּקם וַ י ַ ִ֑לְך וַ ֵ֥י ֶבז
־הבכ ָּ ָֽרה׃
ע ָּׂשו ֶאת ַ

ס

1 26וַ יהי ָּר ָּעב ָּב ָּא ֶרץ מל ַבד ָּה ָּר ָּ ָ֣עב ָּהראשון א ֶ ֵ֥שר ָּהיָּ ה בי ָ֣מי ַאב ָּר ָּ ִ֑הם
וַ י ֶלְך יצ ָּחק ֶאל־אבי ֶ ֵ֥מ ֶלְך ֶ ָֽמ ֶלְך־פלשתים ג ָּ ָֽר ָּרה׃
2וַ י ָּרא א ָּליו יהוָּ ה וַ יא ֶמר ַאל־ת ָ֣רד מצ ָּ ִ֑רי ָּמה ש ָ֣כן ָּב ָּא ֶרץ א ֶשר א ַ ֵ֥מר
א ֶ ָֽליך׃
ֵ֚ 3גור ָּב ָּ ָ֣א ֶרץ ַהזאת ו ֶ ָֽאה ֶ ֵ֥יה עמך וַ א ָּבר ֶ ִ֑כךָּ ָֽכי־לךָ֣ וָֽ לזַ רעך ֶאתן
ת־השב ָּעה א ֶ ֵ֥שר נש ַבעתי ל ַאב ָּר ָּ ֵ֥הם
ֶאת־ ָּכל־ ָּ ָֽהא ָּר ָ֣צת ָּהאל וַ ה ָָֽקמתי ֶא ַ
ָּא ָֽביך׃
4והרביתי ֶ ָֽאת־זַ רעך ככוכ ָ֣בי ַה ָּש ַמים ונָּ ַת ָ֣תי לזַ רעך ֵ֥את ָּכל־ ָּהא ָּרצת
ָּה ִ֑אל והת ָּבר ָ֣כו בזַ רעך כל גויֵ֥י ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
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קותי
5ע ֶקב א ֶשר־ ָּש ַ ֵ֥מע ַאב ָּר ָּהם בק ִ֑לי וַ ישמר מש ַמרתי מצ ַותי ח ַ ֵ֥
ותור ָּ ָֽתי׃
6וַ ֵ֥י ֶשב יצ ָּחק בג ָּ ָֽרר׃
ַ7וַָֽֽישא ִ֞לו ַאנשי ַה ָּמקום לאשתו וַ יא ֶמר א ָ֣חתי ִ֑הוא כי יָּ רא לא ָ֣מר
י־טובת ַמר ֶאה ָֽהיא׃
ַ ֵ֥
ן־י ַָֽהרגני ַאנשי ַה ָּמקום ַעל־רב ָּקה ָֽכ
אשתי ֶפ ַ
8וַ יהי ָ֣כי ָּ ָֽארכו־לֵ֥ ו ָּשם ַהיָּ מים וַ יַ שקף אבי ֶמ ֶלְך ֶ ָ֣מ ֶלְך פלשתים ב ַעד
ַ ָֽה ַחלִ֑ ון וַ יַ רא והנה יצ ָּחק מ ַצחק את רב ָּ ֵָ֥קה אש ָֽתו׃
9וַ יק ָּרא אבי ֶמ ֶלְך ליצ ָּחק וַ יא ֶמר ַ ָ֣אְך הנה אשתך הוא ו ֵ֥איְך ָּא ַמר ָּת
יה׃
ן־אמות ָּע ֶ ָֽל ָּ
אמר א ָּליו יצ ָּחק ָ֣כי ָּא ַמרתי ֶפ ָּ
א ָ֣חתי ִ֑הוא וַ י ֶ
11וַ ָ֣יא ֶמר אבי ֶמ ֶלְך ַמה־זאת ָּע ָׂ֣שי ָּת ָּ ִ֑לנו כמ ַעט ָּש ִַ֞כב ַא ַחד ָּה ָּעם
את ָּעלינו ָּא ָּ ָֽשם׃
ֶאת־אש ֶתך והב ָּ ֵ֥
אמר ַהנג ַע ָּב ֵ֥איש ַה ֶזה ובאשתו ֵ֥מות
11וַ י ַ ָ֣צו אבי ֶמ ֶלְך ֶאת־ ָּכל־ ָּה ָּעם ל ִ֑
יומת׃
ָּ ָֽ
12וַ יז ַרע יצ ָּחק ָּב ָּ ָ֣א ֶרץ ַההוא וַ ימ ָּצא ַב ָּש ָּ ֵ֥נה ַההוא מ ָּ ָ֣אה ש ָּע ִ֑רים
הוה׃
ַוַָֽֽי ָּברכהו י ָּ ָֽ
13וַ יג ַדל ָּה ִ֑איש וַ י ֶלְך ָּהלוְך וגָּ דל ַ ֵ֥עד ָֽכי־גָּ ַדל מ ָֽאד׃
ַ14וַָֽֽיהי־לו מקנה־צאן ומק ָ֣נה ָּב ָּקר וַ עב ָּדה ַר ָּ ִ֑בה וַ י ַקנ ֵ֥או אתו פלש ָֽתים׃
15ו ָּכל־ ַהבארת א ֶשר ָּ ָֽחפרו ַעב ָ֣די ָּאביו בימי ַאב ָּר ָּ ָ֣הם ָּא ִ֑ביו סת ָ֣מום
פלשתים וַ י ַמלאום ָּע ָּ ָֽפר׃
16וַ ֵ֥יא ֶמר אבי ֶמ ֶלְך ֶאל־יצ ָּ ִ֑חק ֵ֚לְך ָֽמע ָּמנו ָֽכי־ ָּע ַ ָֽצמ ָּת־מ ֶמנו מ ָֽאד׃
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17וַ ֵ֥י ֶלְך מ ָּשם יצ ָּ ִ֑חק וַ ֵ֥י ַחן ב ַ ָֽנ ַחל־ג ָּרר וַ ֵ֥י ֶשב ָּ ָֽשם׃
18וַ יָּ ָּשב יצ ָּחק וַ יַ ח ָ֣פר׀ ֶאת־בא ָ֣רת ַה ַמים א ֶשר ָּ ָֽחפרו בימי ַאב ָּר ָּ ָ֣הם
ָּאביו וַ י ַסת ָ֣מום פלשתים ַאחרי ָ֣מות ַאב ָּר ָּ ִ֑הם וַ יק ָּרא ָּל ֶהן שמות
ר־ק ָּ ֵ֥רא ָּל ֶהן ָּא ָֽביו׃
ַכשמת א ֶש ָּ
19וַ יַ חפ ֵ֥רו ַעב ָֽדי־יצ ָּחק ַב ָּ ִ֑נ ַחל וַ ימצאו־ ָּשם באר ַ ֵ֥מים ַח ָֽיים׃
21וַ יָּ ריבו ר ָ֣עי ג ָּרר עם־ר ֵ֥עי יצ ָּחק לאמר ָּ ָ֣לנו ַה ָּ ִ֑מים וַ יק ָּרא ָֽשם־ ַהבאר
ע ֶׂשק ֵ֥כי ָֽהת ַעשקו ע ָֽמו׃
ַ21וַָֽֽיַ חפרו ב ָ֣אר ַא ֶח ֶרת וַ יָּ ריבו גַ ם־ ָּע ֶ ִ֑לי ָּה וַ יק ָּ ֵ֥רא ש ָּמּה ׂשט ָּ ָֽנה׃
22וַ יַ ע ָ֣תק מ ָּשם וַ יַ חפר ב ָ֣אר ַא ֶח ֶרת ו ֵ֥לא ָּרבו ָּע ֶ ִ֑לי ָּה וַ יק ָּרא ש ָּמּה
הוה ָּלנו ו ָּפ ֵ֥רינו ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
אמר ָֽכי־ ַע ִָּ֞תה הרחיב י ָּ
רחבות וַ י ֶ
23וַ ַ ֵ֥י ַעל מ ָּשם ב ֵ֥אר ָּ ָֽש ַבע׃
24וַ י ָּרא א ָּליו יהוָּ ה ַב ַ ָ֣לי ָּלה ַההוא וַ יא ֶמר ָּאנכי ֱאֹלהי ַאב ָּר ָּ ָ֣הם ָּא ִ֑ביך
ַאל־ת ָּירא ָֽכי־אתךָ֣ ָּאנכי ו ָֽב ַרכתיך והרבי ָ֣תי ֶ ָֽאת־זַ רעך ַבעבור
ַאב ָּר ָּ ֵ֥הם ַעב ָֽדי׃
שם יהוָּ ה וַ יֶ ט־ ָּשם ָּא ֳהלִ֑ ו וַ יכרו־ ָּ ֵ֥שם
25וַ י ֶבן ָּ ָ֣שם מזב ַח וַ יק ָּרא ב ָ֣
ַעבדי־יצ ָּחק ב ָֽאר׃
26וַ אבי ֶמ ֶלְך ָּה ַ ֵ֥לְך א ָּליו מג ָּ ִ֑רר וַ אחזַ ת ָֽמרעהו ופיכל ַׂשר־צ ָּב ָֽאו׃
27וַ יא ֶמר אל ֶהם יצ ָּחק ַמדו ַע ָּבא ֶ ָ֣תם א ָּ ִ֑לי ו ַא ֶתם ׂשנא ֶ ָ֣תם אתי
וַ ת ַשלחוני מאת ֶ ָֽכם׃
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28וַ יאמרו ָּר ָ֣או ָּראינו ָֽכי־ ָּה ָּיָ֣ה יהָּ ָ֣וה׀ ע ָּמְך וַ נא ֶמר תהי ָּ ֵ֥נא ָּא ָּלה
ינַֽך ונכר ָּ ֵ֥תה ברית ע ָּ ָֽמְך׃
בינותינו בינָ֣ינו וב ֶ ִ֑
29אם־ ַתעׂשה ע ָּמנו ָּר ָּעה ַכא ֶשר ָ֣לא נ ַגָֽענוך ו ַכא ֶשר ָּעׂשינו עמך
הוָֽה׃
ַרק־טוב וַ נ ַשלָֽחך ב ָּשלִ֑ ום ַא ָּ ֵ֥תה ַע ָּתה ב ֵ֥רוְך י ָּ
31וַ ַי ַעׂש ָּל ֶהם מש ֶתה וַ יאכלו וַ יש ָֽתו׃
31וַ יַ ש ָ֣כימו ַבב ֶקר וַ י ָּשבעו ָ֣איש ל ָּא ִ֑חיו וַ י ַשל ָ֣חם יצ ָּחק וַ יל ֵ֥כו מאתו
ב ָּש ָֽלום׃
שר
32וַ י ָ֣הי׀ ַביָ֣ ום ַההוא וַ יָּ באו ַעב ָ֣די יצ ָּחק וַ יַ ָ֣גדו לו ַעל־א ֵ֥דות ַהבאר א ֶ ָ֣
ָּח ָּ ִ֑פרו וַ ֵ֥יאמרו לו ָּמ ָּ ֵ֥צאנו ָּ ָֽמים׃
33וַ יק ָּ ֵ֥רא א ָּתּה שב ָּ ִ֑עה ַעל־כן שם־ ָּהעיר ב ָ֣אר ֶש ַבע ַעד ַהיֵ֥ ום ַה ֶ ָֽזה׃

ס

34וַ יהי ע ָּׂשו ֶבן־ ַאר ָּב ָ֣עים ָּשנָּ ה וַ י ַקח א ָּשה ֶאת־יהודית ַבת־בארי ַ ָֽהח ִ֑תי
ו ֶאת־ ָּ ָ֣בׂש ַמת ַבת־איֹלן ַ ָֽהח ָֽתי׃
35וַ תהיֶ ין ָּ ָ֣מ ַרת ִ֑רו ַח ליצ ָּחק ולרבָ ָּ ָֽקה׃

ס

1 27וַ יהי ָֽכי־זָּ ָ ָ֣קן יצ ָּחק וַ תכ ֶ ֵ֥הין ָּ עי ָּניו מר ִ֑את וַ יק ָּ ִ֞רא ֶאת־ע ָּ ָׂ֣שו׀ בנָ֣ ו
אמר א ָּליו ה ָֽנני׃
אמר א ָּליו בני וַ ֵ֥י ֶ
ַהגָּ דל וַ י ֶ
2וַ יא ֶמר הנה־ ָּנא זָּ ָ ַ ִ֑קנתי ֵ֥לא יָּ ַדעתי יֵ֥ ום מו ָֽתי׃
3ו ַע ָּתה ָּׂשא־ ָּ ָ֣נא כ ֶליך ֶתליך ו ַקש ֶ ִ֑תך וצא ַה ָּש ֶדה ו ֵ֥צ ָּודה לי ָּ ָֽצידה׃
4וַ עׂשה־לי ַמט ַעמים ַכא ֶ ֵ֥שר ָּא ַהבתי ו ָּה ֵ֥בי ָּאה לי ואכ ִָּ֑לה ַבעבור
ת ָּב ֶרכךֵ֥ נַ פשי ב ֶ ֵ֥ט ֶרם ָּא ָֽמות׃
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5ורבָ ָּ ָ֣קה ש ַמ ַעת ב ַד ָ֣בר יצ ָּחק ֶאל־ע ָּׂשו בנִ֑ ו וַ י ֶלְך ע ָּׂשו ַה ָּש ֶדה ָּל ֵ֥צוד
ַציד ל ָּה ָֽביא׃
6ורב ָּקה ָּ ָֽאמ ָּרה ֶאל־יַ ע ֵ֥קב ב ָּנּה לא ִ֑מר הנה ָּש ַמעתי ֶאת־ ָּאביך מ ַדבר
אמר׃
ֶאל־ע ָּ ֵׂ֥שו ָּאחיך ל ָֽ
ָּ 7הבי ָּאה ֵ֥לי ַציד וַ עׂשה־ ֵ֥לי ַמט ַעמים וא ִ֑כ ָּלה וַ א ָּב ֶרכ ָּכה לפ ֵ֥ני יהָּוה לפ ֵ֥ני
מותי׃
ָֽ
8ו ַע ָּ ֵ֥תה בני ש ַ ָ֣מע בק ִ֑לי ַלא ֶ ֵ֥שר אני מ ַצָּ ֵ֥וה א ָּ ָֽתְך׃
ֶ 9לְך־נָּ א ֶאל־ ַהצאן וָ ַ ָֽקח־ ָ֣לי מ ָּשם שני ג ָּד ֵ֥יי עזים ט ִ֑בים ו ֶ ָֽא ֱע ֶׂשה א ָּתם
ַמט ַעמים ל ָּאביך ַכא ֶ ֵ֥שר ָּא ָֽהב׃
11והבא ָּ ֵ֥ת ל ָּאביך ו ָּא ָּ ִ֑כל ַבעבר א ֶ ֵ֥שר י ָּב ֶרכך לפ ֵ֥ני מו ָֽתו׃
11וַ ָ֣יא ֶמר יַ עקב ֶאל־רבָ ָּקה א ִ֑מו ָ֣הן ע ָּׂשו ָּאחי ָ֣איש ָּׂשער ו ָּאנכי ֵ֥איש
ָּח ָּ ָֽלק׃
12או ַלי ימשני ָּאבי ו ָּה ֵ֥ייתי בעי ָּניו כמ ַתע ִ֑ת ַע והבא ֵ֥תי ָּע ַלי ק ָּל ָּלה ו ֵ֥לא
ב ָּר ָּ ָֽכה׃
13וַ תא ֶמר לו אמו ָּע ַ ֵ֥לי קל ָּלתך ב ִ֑ני ַאְך ש ַ ֵ֥מע בקלי ו ֵ֥לְך ַ ָֽקח־ ָֽלי׃
14וַ י ֶלְך וַ י ַקח וַ יָּ בא לא ִ֑מו וַ ַת ַעׂש אמו ַמט ַעמים ַכא ֶשר ָּא ֵ֥הב ָּא ָֽביו׃
15וַ ת ַ ָ֣קח רב ָּקה ֶאת־בגדי ע ָּׂשו ב ָּנּה ַהגָּ דל ַהחמדת א ֶ ֵ֥שר א ָּתּה ַב ָּ ִ֑בית
וַ ַתל ֵ֥בש ֶ ָֽאת־יַ עקב ב ָּ ֵ֥נּה ַה ָּק ָּ ָֽטן׃
16ואת ערת ג ָּדי ָ֣י ָּ ָֽהעזים הלבי ָּשה ַעל־יָּ ָּ ִ֑דיו ו ַעל ֶחלָ ַ ֵ֥קת ַצוָּ א ָּ ָֽריו׃
שר ָּע ָּ ִׂ֑ש ָּתה ב ַיד יַ ע ֵ֥קב ב ָּ ָֽנּה׃
17וַ תתן ֶאת־ ַה ַמט ַעמים ו ֶאת־ ַה ֶל ֶחם א ֶ ָ֣
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18וַ יָּ ֵ֥בא ֶאל־ ָּאביו וַ ָ֣יא ֶמר ָּא ִ֑בי וַ ָ֣יא ֶמר הנֶ ני ֵ֥מי ַא ָּתה ב ָֽני׃
19וַ יא ֶמר יַ עקב ֶאל־ ָּאביו ָּאנכי ע ָּ ָׂ֣שו בכ ֶרך ָּעׂשיתי ַכא ֶ ֵ֥שר ד ַבר ָּת א ָּ ִ֑לי
ום־נָ֣א ש ָּבה ו ָּאכ ָּלה מצידי ַבעבור ת ָּבר ַ ֵ֥כני נַ פ ֶ ָֽשך׃
ָֽק ָּ
21וַ יא ֶמר יצ ָּחק ֶאל־בנו ַמה־ ֶזה מ ַ ֵ֥הר ָּת למצא ב ִ֑ני וַ יא ֶמר ֵ֥כי הק ָּרה
הוה ֱאֹל ֶהיך ל ָּפ ָּ ָֽני׃
י ָּ ֵ֥
21וַ יא ֶמר יצ ָּחק ֶ ָֽאל־יַ עקב ג ָּשה־ ָּ ֵ֥נא וַ א ָֽמשך ב ִ֑ני ַ ָֽה ַא ָּ ֵ֥תה ֶזה ב ֵ֥ני ע ָּׂשו
אם־ ָֽלא׃
22וַ י ַגש יַ עקב ֶאל־יצ ָּ ֵ֥חק ָּאביו וַ ימ ִ֑שהו וַ יא ֶמר ַהקל ָ֣קול יַ עקב ו ַהיָּ ַדים
י ֵ֥די ע ָּ ָֽׂשו׃
23ו ָ֣לא הכירו ָֽכי־ ָּהיָ֣ ו יָּ ָּדיו כידי ע ָּ ֵׂ֥שו ָּאחיו ׂשע ִ֑רת ַוַָֽֽי ָּבר ָֽכהו׃
אמר ָּ ָֽאני׃
24וַ יא ֶמר ַא ָּ ֵ֥תה ֶזה בנָ֣י ע ָּ ִׂ֑שו וַ י ֶ
25וַ יא ֶמר ַהג ָּשה לי ו ָֽאכ ָּלה מ ָ֣ציד בני ל ַ ֵ֥מ ַען ת ָּ ָֽב ֶרכך נַ פ ִ֑שי וַ יַ גֶ ש־לו
אכל וַ ָּיבא לו ַיַֽין וַ ָֽישת׃
וַ י ַ
26וַ ֵ֥יא ֶמר א ָּליו יצ ָּ ָ֣חק ָּא ִ֑ביו ג ָּשה־ ָּ ֵ֥נא וש ָּקה־לי ב ָֽני׃
27וַ יגַ ש וַ י ַשק־לו וַ ָּיַֽ ַרח ֶאת־ ֵ֥רי ַח בגָּ ָּדיו ַוַָֽֽי ָּבר ִ֑כהו וַ יא ֶמר ראה ָ֣רי ַח בני
הוָֽה׃
כ ָ֣רי ַח ָּׂש ֶדה א ֶ ֵ֥שר ברכו י ָּ
28ו ָֽי ֶתן־לך ָּה ֱאֹלהים מ ַטל ַה ָּש ַמים ומש ַמני ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ו ֵ֥רב ָּד ָּגַֽן ותי ָֽרש׃
ָֽ ַ 29י ַעב ָ֣דוך ַעמים ו ָֽיש ַתחו לך לאמים ֱהוה גביר ל ַא ֶחיך ויש ַתחוֵ֥ ו לך
בנָ֣י א ֶ ִ֑מך אר ֶ ָ֣ריך ָּארור וָֽ מ ָּבר ֶכיך ָּב ָֽרוְך׃
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31וַ יהי ַכא ֶשר כ ָּ ָ֣לה יצ ָּחק ל ָּב ָ֣רְך ֶ ָֽאת־יַ עקב וַ יהי ַ ָ֣אְך יָּ צא יָּ ָּצא יַ עקב
מ ֵ֥את פני יצ ָּ ָ֣חק ָּא ִ֑ביו וע ָּ ָׂ֣שו ָּאחיו ָּבא מצ ָֽידו׃
אכל
31וַ ַי ַעׂש גַ ם־הוא ַמט ַעמים וַ יָּ בא ל ָּא ִ֑ביו וַ ָ֣יא ֶמר ל ָּאביו יָּ ָקם ָּאבי וי ַ
מצָ֣יד בנו ַבעבור ת ָּבר ַ ֵ֥כני נַ פ ֶ ָֽשך׃
32וַ ֵ֥יא ֶמר לו יצ ָּ ֵ֥חק ָּאביו מי־ ָּ ִ֑א ָּתה וַ יא ֶמר אני בנךֵ֥ ב ָֽכרך ע ָּ ָֽׂשו׃
33וַ יֶ ֱח ַרד יצ ָּ ָ֣חק ח ָּר ָּדה גד ָּ ָ֣לה ַעד־מאד וַ יא ֶמר ָֽמי־אפוא ָ֣הוא ַה ָּ ָֽצד־ ַציד
־ברוְך יה ֶיָֽה׃
וַ יָּ בא לי וָּ א ַ ֵ֥כל מכל ב ֶ ֵ֥ט ֶרם ָּתבוא וָּ א ָּברכִ֑הו גַ ם ָּ
ומ ָּרה ַעד־מ ִ֑אד
34כשמ ַע ע ָּׂשו ֶאת־דב ָ֣רי ָּאביו וַ יצ ַעָ֣ק צ ָּע ָּקה גד ָּ ֵ֥לה ָּ
ם־אני ָּא ָֽבי׃
אמר ל ָּאביו ָּבר ֵ֥כני גַ ָּ
וַ ָ֣י ֶ
35וַ יא ֶמר ָּ ֵ֥בא ָּאחיך במר ָּ ִ֑מה וַ י ַקח בר ָּכ ֶ ָֽתך׃
36וַ יא ֶמר הכי ָּק ָּרא שמו יַ עקב ַוַָֽֽיַ עקבני ֶזָ֣ה ַפע ַמים ֶאת־בכ ָּר ָ֣תי ָּל ָּקח
־א ַ ֵ֥צל ָּת לי ב ָּר ָּ ָֽכה׃
אמר הלא ָּ
וה ֵ֥נה ַע ָּתה ָּל ַ ָָ֣קח בר ָּכ ִ֑תי וַ י ַ
37וַ יַ ַען יצ ָּחק וַ ָ֣יא ֶמר לע ָּׂשו ָ֣הן ג ִ֞ביר ַׂשמ ֵ֥תיו ָּלְך ו ֶאת־ ָּכל־ ֶא ָּחיו נָּ ַתתי לו
ַלע ָּבדים ו ָּד ָּגֵַֽ֥ן ותירש ס ַמכ ִ֑תיו ול ָּ ָ֣כה אפוא ָּ ֵ֥מה ֶ ָֽא ֱע ֶׂשה ב ָֽני׃
38וַ יא ֶמר ע ָּׂשו ֶאל־ ָּאביו ַ ָֽהב ָּר ָּכה ַא ַחת ָֽהוא־לך ָּאבי ָּבר ֵ֥כני גַ ם־ ָּאני ָּא ִ֑בי
וַ י ָּ ֵ֥שא ע ָּׂשו קלו וַ יָֽבך׃
39וַ ַי ַען יצ ָּ ֵ֥חק ָּאביו וַ ָ֣יא ֶמר א ָּ ִ֑ליו ה ִ֞נה מש ַמני ָּה ָּא ֶרץ יהיֶ ָ֣ה ָֽמו ָּש ֶבך ומ ַ ֵ֥טל
ַה ָּש ַמים מ ָּ ָֽעל׃
ופ ַרק ָּ ֵ֥ת עלו
שר ָּתריד ָּ
41ו ַעל־ ַחרבךָ֣ ָֽתחיֶ ה ו ֶאת־ ָּאחיך ַתע ִ֑בד ו ָּהיָּ ה ַכא ֶ ָ֣
ארך׃
מ ַ ֵ֥על ַצוָּ ֶ ָֽ
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41וַ יׂשטם ע ָּׂשו ֶ ָֽאת־יַ עקב ַעל־ ַהב ָּר ָּכה א ֶ ֵ֥שר ברכו ָּא ִ֑ביו וַ יא ֶמר ע ָּׂשו
בלבו יקרבו ימי ָ֣א ֶבל ָּאבי ו ַ ָֽא ַהר ָּגה ֶאת־יַ ע ֵ֥קב ָּא ָֽחי׃
42וַ י ַ ָ֣גד לרב ָּקה ֶאת־דב ֵ֥רי ע ָּׂשו ב ָּ ָ֣נּה ַהגָּ ִ֑דל וַ תש ִ֞ ַלח וַ תק ָּרא ליַ עקב ב ָּ ָ֣נּה
אמר א ָּליו הנה ע ָּ ָׂ֣שו ָּאחיך מתנַ ֵ֥חם לך ל ָּהר ֶגַָֽֽך׃
ַה ָּק ָּטן וַ ָ֣ת ֶ
43ו ַע ָּ ֵ֥תה בני ש ַ ָ֣מע בק ִ֑לי וקום ב ַרח־לך ֶאל־ ָּל ָּ ֵ֥בן ָּאחי ָּח ָּ ָֽרנָּ ה׃
44ויָּ ַשב ָּ ֵ֥ת עמו יָּ ָ֣מים א ָּח ִ֑דים ַ ֵ֥עד א ֶשר־ ָּתשוב ח ַ ֵ֥מת ָּא ָֽחיך׃
ַ 45עד־שוב ַאף־ ָּאחיך ממך ו ָּש ַכח ָ֣את א ֶשר־ ָּע ָׂ֣שי ָּת לו ו ָּש ַלחתי
ול ַקח ָ֣תיך מ ָּ ִ֑שם ָּל ָּ ֵ֥מה ֶאש ַכל גַ ם־שני ֶכם יֵ֥ ום ֶא ָּ ָֽחד׃
46וַ תא ֶמר רב ָּקה ֶאל־יצ ָּחק ַ ָ֣קצתי ב ַחיַ י מפני בנָ֣ ות ִ֑חת אם־ֹלָ ָ֣ק ַח
יַ עקב א ָּשה מבנָֽ ות־חת ָּכא ֶלה מבנָ֣ ות ָּה ָּא ֶרץ ָּל ֵָּ֥מה לי ַחיָֽים׃
1 28וַ יק ָּ ֵ֥רא יצ ָּחק ֶ ָֽאל־יַ עקב וַ י ָּ ָ֣ב ֶרְך א ִ֑תו וַ י ַצוהו וַ ָ֣יא ֶמר לו ָֽלא־ת ַ ֵ֥קח
א ָּשה מבנֵ֥ ות כ ָּ ָֽנ ַען׃
ֵ֥ 2קום לְך ַפ ֶ ָ֣ד ָּ ָֽנה א ָּרם ֵ֥בי ָּתה בתואל א ָ֣בי א ֶ ִ֑מך ו ַקח־לך מ ָּשם א ָּשה
מבנֵ֥ ות ָּל ָּבן א ֵ֥חי א ֶ ָֽמך׃
3ואל ַש ַדי י ָּב ָ֣רְך ָֽאתך ויַ פרך ויַ ר ֶ ִ֑בך ו ָּהיי ָּת לק ַ ֵ֥הל ַע ָֽמים׃
ת־א ֶרץ
4ו ָֽי ֶתן־לך ֶאת־בר ַ ָ֣כת ַאב ָּר ָּהם לך ולזַ רעךָ֣ א ָּ ִ֑תְך לרשתך ֶא ֶ ָ֣
מג ֶריך א ֶשר־נָּ ַ ֵ֥תן ֱאֹלהים ל ַאב ָּר ָּ ָֽהם׃
ל־ל ָּבן ֶבן־בתואל ָּ ָֽהא ַרמי
5וַ יש ַלח יצ ָּחק ֶ ָֽאת־יַ עקב וַ י ֶלְך ַפ ֶ ָ֣ד ָּנָֽה א ָּ ִ֑רם ֶא ָּ
א ָ֣חי רב ָּקה ֵ֥אם יַ עקב וע ָּ ָֽׂשו׃

69

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

6וַ ַיַָֽ֣רא ע ָּׂשו ָֽכי־ב ַ ָ֣רְך יצ ָּחק ֶ ָֽאת־יַ עקב וש ַלח אתו ַפ ֶד ָָּ֣נָֽה א ָּרם
ָּל ַ ָָֽק ַחת־לֵ֥ ו מ ָּשם א ָּ ִ֑שה ב ָּבר ָ֣כו אתו וַ י ַצו ָּע ָּליו לאמר ָֽלא־ת ַ ֵ֥קח א ָּשה
מבנֵ֥ ות כ ָּנ ַָֽען׃
7וַ יש ַ ָ֣מע יַ עקב ֶאל־ ָּאביו ו ֶאל־א ִ֑מו וַ י ֶלְך ַפ ֶ ֵ֥ד ָּ ָֽנה א ָּ ָֽרם׃
8וַ ַיַָֽ֣רא ע ָּׂשו ֵ֥כי ָּרעות בנָ֣ ות כ ָּ ִ֑נ ַען בעיני יצ ָּ ֵ֥חק ָּא ָֽביו׃
ן־אב ָּר ָּהם
9וַ ֵ֥י ֶלְך ע ָּׂשו ֶאל־יש ָּמ ִ֑עאל וַ י ַקח ֶ ָֽאת־ ָּמח ַ ָ֣לת׀ ַבת־יש ָּמעאל ֶב ַ
אחות נ ָּביות ַעל־נָּ ָּשיו לֵ֥ ו לא ָּ ָֽשה׃

ס

11וַ י ֵ֥צא יַ עקב מב ָ֣אר ָּ ִ֑ש ַבע וַ י ֶלְך ָּח ָּ ָֽרנָּ ה׃
11וַ יפגַ ע ַב ָּמקום וַ יָּ ֶלן ָּשם כי־ ָּ ָ֣בא ַה ֶש ֶמש וַ י ַקח מ ַאב ָ֣ני ַה ָּמקום וַ ָּי ֶׂשם
מ ַ ָֽראש ָּ ִ֑תיו וַ יש ַכב ַב ָּמ ֵ֥קום ַה ָֽהוא׃
ַ12וַָֽֽיַ חֹלם והנה ס ָּלם מ ָּ ָ֣צב ַאר ָּצה וראשו ַמ ָ֣גי ַע ַה ָּש ָּ ִ֑מי ָּמה והנה ַמלא ָ֣כי
ֱאֹלהים ע ֵ֥לים וירדים ָֽבו׃
13והנה יהוָּ ה נ ָּ ָ֣צב ָּע ָּליו וַ יא ַמר א ָ֣ני יהוָּ ה ֱאֹלהי ַאב ָּר ָּ ָ֣הם ָּאביך ואֹלהי
יה לךֵ֥ ֶאת ֶננָּ ה ולזַ ר ֶ ָֽעך׃
יצ ָּ ִ֑חק ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר ַא ָּתה ש ָ֣כב ָּע ֶל ָּ
14ו ָּה ָּיה זַ רעך ַכע ַ ָ֣פר ָּה ָּא ֶרץ ו ָּפ ַרצ ָּת יָּ ֵ֥ ָּמה וָּ ָקד ָּמה ו ָּצ ָ֣פנָּ ה וָּ ֶ ִ֑נַֽג ָּבה ונבר ֵ֥כו
בך ָּכל־משפ ֵ֥חת ָּהא ָּד ָּמה ובזַ ר ֶ ָֽעך׃
15והנה ָּאנכי ע ָּמְך וש ַמרתיך ב ָ֣כל א ֶשר־תלְך וַ ה ָ֣שבתיך ֶאל־ ָּהא ָּד ָּמה
שר אם־ ָּעׂשיתי ֵ֥את א ֶשר־ד ַברתי ָּ ָֽלְך׃
ַה ִ֑זאת ֵ֚כי ָ֣לא ֶ ָֽא ֱעזָּ בך ַ ֵ֚עד א ֶ ָ֣
16וַ ייָ ַ ָ֣קץ יַ עקב משנָּ תו וַ יא ֶמר ָּאכן י ָ֣ש יהוָּ ה ַב ָּמקום ַה ֶ ִ֑זה ו ָּאנכי ֵ֥לא
יָּ ָּ ָֽדעתי׃
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17וַ יי ָּרא וַ יא ַמר ַמה־נו ָּרא ַה ָּמ ָ֣קום ַה ֶ ִ֑זה ָ֣אין זֶ ה ֵ֚כי אם־ ָ֣בית ֱאֹלהים ו ֶזה
ַ ֵ֥ש ַער ַה ָּש ָּ ָֽמים׃
18וַ יַ שכם יַ עקב ַבב ֶקר וַ י ַקח ֶאת־ ָּה ֶא ֶבן א ֶשר־ ָּ ָׂ֣שם מ ַ ָֽראש ָּתיו וַ ָּ ֵ֥י ֶׂשם
א ָּתּה ַמצ ָּ ִ֑בה וַ י ֵ֥צק ֶש ֶמן ַעל־רא ָּ ָֽשּה׃
19וַ יק ָּרא ֶאת־ ָֽשם־ ַה ָּמ ֵ֥קום ַההוא ָֽבית־ ִ֑אל ואו ָּלם לֵ֥ וז שם־ ָּהעיר
ָּלראש ָּ ָֽנה׃
21וַ י ַ ֵ֥דר יַ עקב ֶ ָ֣נַֽ ֶדר לא ִ֑מר אם־יהיֶ ה ֱאֹלהים ע ָּמדי וש ָּמ ַרני ַב ֶד ֶרְך ַהזֶ ה
שר ָּאנ ָ֣כי הולְך ו ָּ ָֽנ ַתן־ ֵ֥לי ֶל ֶחם ֶל ֱאכל ו ֶ ֵ֥בגֶ ד לל ָֽבש׃
א ֶ ָ֣
21ו ַשב ֵ֥תי ב ָּשלום ֶאל־ ָ֣בית ָּא ִ֑בי ו ָּה ָּיה יהָּוה לי לאֹל ָֽהים׃
שר
22ו ָּה ֶ ָ֣א ֶבן ַהזאת א ֶשר־ ַׂשמתי ַמצ ָּבה יה ֶיה ָ֣בית ֱאֹל ִ֑הים וכל א ֶ ָ֣
ת ֶתן־לי ַעשר א ַעש ֶ ֵ֥רנו ָּ ָֽלְך׃
1 29וַ י ָּ ֵ֥שא יַ עקב ַרג ָּ ִ֑ליו וַ י ֶלְך ַ ֵ֥אר ָּצה בני־ ֶ ָֽק ֶדם׃
2וַ ִַ֞ירא והנה ב ָ֣אר ַב ָּש ֶדה והנה־ ִָּ֞שם שֹל ָּשה ֶעדרי־צאן רב ָ֣צים ָּע ֶלי ָּה
ל־פי ַהב ָֽאר׃
ֵ֚כי מן־ ַהב ָ֣אר ַההוא יַ שקו ָּהע ָּד ִ֑רים ו ָּה ֶ ֵ֥א ֶבן גד ָּלה ַע ֵ֥
ת־ה ֶא ֶבן מ ַעל ָ֣פי ַהבאר והשקו
3ונֶ ֶאספו־ ָּ ָ֣ש ָּמה ָּכל־ ָּהע ָּדרים וגָּ ללו ֶא ָּ
ל־פי ַהבאר למק ָּ ָֽמּה׃
ת־ה ֶא ֶבן ַע ֵ֥
ת־ה ִ֑צאן והשיבו ֶא ָּ
ֶא ַ
4וַ יא ֶמר ָּל ֶהם יַ עקב ַא ַחי מ ַ ָ֣אין ַא ֶ ִ֑תם וַ ָ֣יאמרו מ ָּח ָּרן א ָּ ָֽנחנו׃
5וַ ָ֣יא ֶמר ָּל ֶהם ַהי ַדע ֶתם ֶאת־ ָּל ָּ ָ֣בן ֶבן־נָּ ִ֑חור וַ יאמרו יָּ ָּ ָֽדענו׃
6וַ ֵ֥יא ֶמר ָּל ֶהם ה ָּשלָ֣ ום לִ֑ ו וַ יאמ ָ֣רו ָּשלום והנה ָּר ָ֣חל בתו ָּב ָּאה
ם־ה ָֽצאן׃
ע ַ
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7וַ יא ֶמר ֵ֥הן עוד ַהיָ֣ ום גָּ דול לא־עת ה ָּא ָ֣סף ַהמק ֶ ִ֑נה ַהש ֵ֥קו ַהצאן ול ֵ֥כו
ר ָֽעו׃
ת־ה ֶא ֶבן מ ַעל
8וַ יאמרו ָ֣לא נו ַכל ַ ָ֣עד א ֶשר י ָּ ָֽאספו ָּכל־ ָּ ָ֣הע ָּדרים ו ָּגָֽללו ֶא ָּ
ָ֣פי ַהב ִ֑אר והשָקינו ַה ָֽצאן׃
שר ל ָּאבי ָּה ֵ֥כי ר ָּעה
9עו ֶדנו מ ַד ָ֣בר ע ָּ ִ֑מם ו ָּר ָ֣חל׀ ָּב ָּאה עם־ ַהצאן א ֶ ָ֣
ָֽהוא׃
11וַ יהי ַכא ֶשר ָּר ָּאה יַ עקב ֶאת־ ָּרחל ַבת־ ָּל ָּבן א ָ֣חי אמו ו ֶאת־ ֵ֥צאן ָּל ָּבן
־ה ֶא ֶבן מ ַעל ָ֣פי ַהבאר וַ יַ שק ֶאת־ ֵ֥צאן
א ָ֣חי א ִ֑מו וַ י ַ ָ֣גש יַ עקב וַ ָּיַֽגֶ ל ֶאת ָּ
ָּל ָּבן א ֵ֥חי א ָֽמו׃
11וַ י ַ ֵ֥שק יַ עקב ל ָּר ִ֑חל וַ י ָּ ֵ֥שא ֶאת־קלו וַ ָֽיבך׃
12וַ יַ גד יַ עקב ל ָּרחל ָ֣כי אחי ָּאבי ָּה הוא ו ֵ֥כי ֶבן־רבָ ָּקה ִ֑הוא וַ ָּת ָּרץ וַ ַת ֵ֥גד
יה׃
ל ָּא ָֽב ָּ
ש ַמע׀ יַ ע ָ֣קב ֶבן־אחתו וַ ָּיַֽ ָּרץ לק ָּראתו וַ י ַח ֶבק־לו
13וַ יהי כשמ ַע ָּל ָּבן ֶאת־ ָ֣
ל־הד ָּברים ָּה ָֽא ֶלה׃
וַ ינַ ֶשק־לו וַ יביאהו ֶאל־בי ִ֑תו וַ י ַס ָ֣פר ל ָּל ָּבן ֵ֥את ָּכ ַ
14וַ יא ֶמר לו ָּל ָּבן ַאְך ַעצ ֵ֥מי וב ָּׂשרי ָּ ִ֑א ָּתה וַ ֵ֥י ֶשב עמו ֵ֥ח ֶדש יָּ ָֽמים׃
15וַ יא ֶמר ָּל ָּבן ליַ עקב הכי־ ָּא ָ֣חי ַא ָּתה וַ ע ַבד ַתני ח ָּ ִ֑נם ַה ֵ֥גי ָּדה לי
־מׂשכר ֶ ָֽתך׃
ַמה ַ
16ול ָּל ָּבן ש ָ֣תי ָּבנִ֑ ות שם ַהגד ָּלה ל ָּאה ו ֵ֥שם ַהק ַט ָּנה ָּר ָֽחל׃
17ועי ֵ֥ני ל ָּאה ַר ִ֑כות ו ָּרחל ָּ ָֽהי ָּתה י ַפת־ת ַאר וי ַ ֵ֥פת ַמר ֶ ָֽאה׃
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ש ַבע ָּשנים ב ָּר ֵ֥חל בתך
18וַ יֶ ֱא ַ ֵ֥הב יַ עקב ֶאת־ ָּר ִ֑חל וַ יא ֶמר ֶ ָֽא ֱע ָּבדך ֶ ָ֣
ַהק ַט ָּ ָֽנה׃
19וַ ָ֣יא ֶמר ָּל ָּבן ֵ֚טוב ת ָ֣תי א ָּ ָ֣תּה ָּלְך מת ֵ֥תי א ָּתּה ל ָ֣איש ַא ִ֑חר ש ָּבה ע ָּמ ָֽדי׃
ש ַבע ָּש ִ֑נים וַ יהיו בעינָּ יו כיָּ ָ֣מים א ָּחדים ב ַאה ָּבתו
21וַ יַ עבד יַ עקב ב ָּרחל ֶ ָ֣
א ָּ ָֽתּה׃
21וַ יא ֶמר יַ עקב ֶאל־ ָּל ָּבן ָּה ָּ ָ֣בה ֶאת־אשתי ֵ֥כי ָּמלאו יָּ ָּ ִ֑מי ו ָּאבו ָּאה א ֶ ָֽלי ָּה׃
22וַ יֶ ֱא ֵ֥סף ָּל ָּבן ֶאת־ ָּכל־ ַאנ ֵ֥שי ַה ָּמקום וַ יַ ֵ֥ ַעׂש מש ֶ ָֽתה׃
23וַ י ָ֣הי ָּב ֶע ֶרב וַ י ַקח ֶאת־ל ָּ ָ֣אה בתו וַ יָּ ֵ֥בא א ָּתּה א ָּ ִ֑ליו וַ יָּ בא א ֶ ָֽלי ָּה׃
24וַ יתן ָּל ָּבן ָּלּה ֶאת־זל ָּפה שפ ָּח ִ֑תו לל ָּ ֵ֥אה בתו שפ ָּ ָֽחה׃
ית לי הלא
ל־ל ָּבן ַמה־זאת ָּע ָׂ֣ש ָּ
25וַ י ָ֣הי ַבב ֶקר והנה־הוא ל ָּ ִ֑אה וַ ָ֣יא ֶמר ֶא ָּ
יתני׃
ב ָּרחל ָּע ַבָ֣דתי ע ָּמְך ו ָּל ָּמה רמ ָּ ָֽ
26וַ ָ֣יא ֶמר ָּל ָּבן לא־י ָּע ֶ ֵׂ֥שה כן במקו ִ֑מנו ָּל ֵ֥תת ַהצעי ָּרה לפ ֵ֥ני ַהבכי ָּ ָֽרה׃
שר ַתע ָ֣בד ע ָּמדי
ם־את־זאת ַבעב ָּדה א ֶ ָ֣
ַ 27מלא ש ָ֣ב ַע ִ֑זאת ונתנָּ ה לך גַ ֶ
ע־שנֵ֥ים אח ָֽרות׃
עוד ֶ ָֽש ַב ָּ
28וַ ַי ַעׂש יַ עקב כן וַ י ַמלא ש ָ֣ב ַע ִ֑זאת וַ י ֶתן־לו ֶאת־ ָּר ֵ֥חל בתו לֵ֥ ו לא ָּ ָֽשה׃
29וַ יתן ָּל ָּבן ל ָּר ָ֣חל בתו ֶאת־בל ָּהה שפ ָּח ִ֑תו ָּלּה לשפ ָּ ָֽחה׃
ת־רחל מל ָּ ִ֑אה וַ יַ ע ָ֣בד עמו עוד
־א ָּ
31וַ יָּ בא ַ ָ֣גם ֶאל־ ָּרחל וַ יֶ ֱא ַ ֵ֥הב ַ ָֽגם ֶ
ע־שנֵ֥ים אח ָֽרות׃
ֶ ָֽש ַב ָּ
31וַ ַיַֽרא יהוָּ ה ָֽכי־ׂשנו ָּ ָ֣אה ל ָּאה וַ יפ ַתח ֶאת־ ַרח ָּ ִ֑מּה ו ָּרחל ע ָּק ָּ ָֽרה׃
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32וַ ַת ַהר ל ָּאה וַ ָ֣ת ֶלד בן וַ תק ָּ ֵ֥רא שמו ראו ִ֑בן ָ֣כי ָּ ָֽאמ ָּרה ָֽכי־ ָּר ָּאה יהוָּ ה
ב ָּעניי ֵ֥כי ַע ָּתה יֶ ֱא ָּה ַ ֵ֥בני אי ָֽשי׃
33וַ ַ ָ֣ת ַהר עוד וַ ָ֣ת ֶלד בן וַ תא ֶמר ָֽכי־ ָּש ַמע יהוָּ ה ָֽכי־ׂשנו ָּ ָ֣אה ָּאנכי וַ י ֶתן־לי
ם־את־ ֶזִ֑ה וַ תק ָּ ֵ֥רא שמו שמ ָֽעון׃
גַ ֶ
34וַ ַ ָ֣ת ַהר עוד וַ ָ֣ת ֶלד בן וַ תא ֶמר ַע ָּתה ַה ַפ ַעם י ָּלֶוה אישי א ַלי ָֽכי־יָּ ַ ֵ֥לדתי
ל־כן ָּק ָּ ָֽרא ־שמו ל ָֽוי׃
לו שֹל ָּ ָ֣שה ָּב ִ֑נים ַע ֵ֥
35וַ ַת ַהר עוד וַ ָ֣ת ֶלד בן וַ תא ֶמר ַה ַפ ַעם או ֶ ָ֣דה ֶאת־יהוָּ ה ַעל־כן ָּקר ָּ ֵ֥אה
הודה ַ ָֽו ַתעמד מ ֶ ָֽל ֶדת׃
שמו י ָּ ִ֑
1 30וַ ָ֣ת ֶרא ָּרחל ָ֣כי לא ָּ ָֽיל ָּדה ליַ עקב וַ ת ַק ֵ֥נא ָּרחל ַבאח ָּ ִ֑תּה וַ תא ֶמר
ם־אין מ ָּ ֵ֥תה ָּא ָֽנכי׃
ֶ ָֽאל־יַ עקב ָּ ָֽה ָּבה־ ָ֣לי ָּבנים וא ַ
2וַ ָֽי ַחר־ ַ ֵ֥אף יַ עקב ב ָּר ִ֑חל וַ יא ֶמר ה ַת ַחת ֱאֹלהים ָּאנכי א ֶשר־ ָּמ ַ ֵ֥נע ממְך
פרי־ ָּ ָֽב ֶטן׃
3וַ תא ֶמר הנה א ָּמ ֵ֥תי בל ָּהה ָ֣בא א ֶ ִ֑לי ָּה ותלד ַעל־בר ַכי וא ָּב ֶ ֵ֥נה גַ ם־ ָּאנכי
מ ֶ ָֽמנָּ ה׃
4וַ ת ֶתן־לו ֶאת־בל ָּ ֵ֥הה שפ ָּח ָּתּה לא ָּ ִ֑שה וַ יָּ ֵ֥בא א ֶלי ָּה יַ ע ָֽקב׃
5וַ ַ ָ֣ת ַהר בל ָּהה וַ ֵ֥ת ֶלד ליַ עקב ָֽבן׃
6וַ תא ֶמר ָּרחל ָּד ַ ָ֣נני ֱאֹלהים וגַ ם ָּש ַ ָ֣מע בקלי וַ י ֶתן־לי ִ֑בן ַעל־כן ָּקר ָּ ֵ֥אה
שמו ָּ ָֽדן׃
7וַ ַ ָ֣ת ַהר עוד וַ ת ֶלד בל ָּהה שפ ַ ָ֣חת ָּר ִ֑חל ֵ֥בן שני ליַ ע ָֽקב׃
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־יָּכלתי וַ תק ָּ ֵ֥רא
8וַ ָ֣תא ֶמר ָּרחל נַ פתולי ֱאֹלהים׀ נפ ַתלתי עם־אחתי גַ ם ִ֑
שמו נַ פ ָּת ָֽלי׃
9וַ ָ֣ת ֶרא ל ָּאה ֵ֥כי ָּעמ ָּדה מ ֶ ִ֑ל ֶדת וַ ת ַקח ֶאת־זל ָּ ָ֣פה שפ ָּח ָּתּה וַ ת ֵ֥תן א ָּתּה
ליַ עקב לא ָּ ָֽשה׃
11וַ ת ֶלד זל ָּפה שפ ַ ֵ֥חת ל ָּאה ליַ ע ֵ֥קב ָֽבן׃
11וַ ֵ֥תא ֶמר ל ָּאה ָּ ָ֣ב ָּ ִ֑גד וַ תק ָּ ֵ֥רא ֶאת־שמו ָּגָֽד׃
12וַ ת ֶלד זל ָּפה שפ ַ ָ֣חת ל ָּאה ֵ֥בן שני ליַ ע ָֽקב׃
13וַ ָ֣תא ֶמר ל ָּאה ב ָּאשרי ֵ֥כי אשרוני ָּבנִ֑ ות וַ תק ָּ ֵ֥רא ֶאת־שמו ָּא ָֽשר׃
14וַ י ֶלְך ראובן בי ָ֣מי קציר־חטים וַ ימ ָּצא ָֽדו ָּדאים ַב ָּש ֶדה וַ יָּ ָ֣בא א ָּתם
דודאי בנְַָֽֽך׃
י־נָ֣א לי מ ָּ
אמר ָּרחל ֶאל־ל ָּאה תנ ָּ
ֶאל־ל ָּאה א ִ֑מו וַ ת ֶ
ת־דודאי בנִ֑י
ָּ
15וַ ָ֣תא ֶמר ָּלּה ַהמ ַעט ַקח ָ֣תְך ֶאת־אישי ו ָּל ַק ַחת ַגֵ֥ם ֶא
דוד ֵ֥אי בנְַָֽֽך׃
אמר ָּרחל ָּלכן יש ַכב ע ָּמְך ַה ַלי ָּלה ַת ַחת ָּ
וַ ָ֣ת ֶ
16וַ יָּ בא יַ ע ָ֣קב מן־ ַה ָּש ֶדה ָּב ֶע ֶרב וַ תצא ל ָּאה לק ָּראתו וַ תא ֶמר א ַ ָ֣לי
ָּתבוא ֵ֚כי ָּׂש ָ֣כר ׂש ַכרתיך בדו ָּדאי ב ִ֑ני וַ יש ַ ֵ֥כב ע ָּמּה ַב ַ ֵ֥לי ָּלה ָֽהוא׃
17וַ יש ַ ֵ֥מע ֱאֹלהים ֶאל־ל ָּ ִ֑אה וַ ַת ַהר וַ ֵ֥ת ֶלד ליַ עקב ֵ֥בן חמי ָֽשי׃
18וַ ָ֣תא ֶמר ל ָּאה נָּ ַתן ֱאֹלהים ׂש ָּכרי א ֶשר־נָּ ַ ֵ֥תתי שפ ָּחתי לאי ִ֑שי וַ תק ָּ ֵ֥רא
שכר׃
שמו י ָּש ָּ ָֽ
19וַ ַת ַהר עוד ל ָּאה וַ ֵ֥ת ֶלד בן־ששי ליַ ע ָֽקב׃
21וַ ָ֣תא ֶמר ל ָּאה ז ָּב ַדני ֱאֹל ֵ֥הים׀ אתי זָ֣ ֶבד טוב ַה ַפ ַעם יזב ָ֣לני אישי
שה ָּב ִ֑נים וַ תק ָּ ֵ֥רא ֶאת־שמו זב ָֽלון׃
ָֽכי־יָּ ַ ֵ֥לדתי לו ש ָּ ָ֣
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21ו ַא ַחר ָּיָ֣ל ָּדה ַ ִ֑בת וַ תק ָּ ֵ֥רא ֶאת־ש ָּמּה די ָּ ָֽנה׃
22וַ יז ֵ֥כר ֱאֹלהים ֶאת־ ָּר ִ֑חל וַ יש ַמע א ֶלי ָּה ֱאֹלהים וַ יפ ַתח ֶאת־ ַרח ָּ ָֽמּה׃
23וַ ַת ַהר וַ ָ֣ת ֶלד ִ֑בן וַ תא ֶמר ָּא ַ ֵ֥סף ֱאֹלהים ֶאת־ ֶחר ָּפ ָֽתי׃
24וַ תק ָּרא ֶאת־שמו יוסף לא ִ֑מר יסף יהָּוה לי ֵ֥בן ַא ָֽחר׃
25וַ יהי ַכא ֶשר יָּ ל ָּ ֵ֥דה ָּרחל ֶאת־יו ִ֑סף וַ יא ֶמר יַ עקב ֶאל־ ָּל ָּבן ַשלחני
ו ָ֣אל ָּכה ֶאל־מקומי ול ַאר ָֽצי׃
26ת ִָּ֞נה ֶאת־נָּ ַ ָ֣שי ו ֶאת־י ָּל ַדי א ֶשר ָּע ַבדתי ָֽאתך ָּבהן וא ִ֑ל ָּכה ֵ֚כי ַא ָּ ָ֣תה
יָּ ַדע ָּת ֶאת־עב ָּדתי א ֶ ֵ֥שר ע ַבד ָֽתיך׃
27וַ יא ֶמר א ָּליו ָּל ָּבן אם־ ָּנא ָּמ ָּ ֵ֥צאתי חן בעי ֶ ִ֑ניך נ ַחשתי וַ י ָּבר ֵ֥כני יהָּוה
בג ָּל ֶ ָֽלך׃
28וַ יא ַ ִ֑מר נָּ ק ָּבה ׂש ָּכרך ָּע ַלי ו ֶא ָֽתנָּ ה׃
שר ע ַבד ִ֑תיך ואת א ֶשר־ ָּה ָּ ֵ֥יה מקנך
29וַ ָ֣יא ֶמר א ָּליו ַא ָּ ָ֣תה יָּ ַדע ָּת את א ֶ ָ֣
א ָֽתי׃
31כי מ ַעט א ֶשר־ ָּהיָּ ה לך ל ָּפנַ י וַ יפ ָ֣רץ ָּלרב וַ י ָּב ֶרְך יהָּוה אתך ל ַרג ִ֑לי
ם־אנכי לבי ָֽתי׃
ו ַע ָּתה ָּמ ַתי ֶ ָֽא ֱע ֶ ֵׂ֥שה גַ ָּ
31וַ יא ֶמר ָּ ָ֣מה ֶא ֶתן־ ָּ ִ֑לְך וַ יא ֶמר יַ עקב לא־ת ֶתן־ ָ֣לי מאו ָּמה אם־ ַ ָֽתע ֶׂשה־לי
ַה ָּד ָּ ָ֣בר ַהזֶ ה ָּאשו ָּבה ֶאר ֶ ֵ֥עה ָֽצאנך ֶאש ָֽמר׃
ׂשה׀ נָּ ָ֣קד ו ָּטלוא
ָֽ ֶ 32א ֱעבר ב ָּכל־ ָֽצאנך ַהיום ָּהסר מ ָּשם ָּכל־ ֶ ָ֣
ל־ׂשה־חום ַבכ ָּׂשבים ו ָּטלֵ֥ וא ונָּ קד ָּבעזִ֑ים ו ָּה ָּיה ׂש ָּכ ָֽרי׃
ו ָּכ ֶ
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33ו ָּ ָֽענ ָּתה־בי צד ָּקתי ביָ֣ ום ָּמ ָּחר ָֽכי־ ָּת ֵ֥בוא ַעל־ׂש ָּכרי ל ָּפ ֶנִ֑יך ָ֣כל
א ֶשר־אינֶ נו נָּ קד ו ָּטלוא ָּ ָֽבעזים וחום ַבכ ָּׂשבים גָּ נֵ֥ וב הוא א ָֽתי׃
34וַ ֵ֥יא ֶמר ָּל ָּבן ִ֑הן לו י ֵ֥הי כד ָּב ֶ ָֽרך׃
ל־העזים
35וַ ָּיָ֣ ַסר ַביום ַההוא ֶאת־ ַהתיָּ שים ָּ ָֽהעק ָ֣דים ו ַהטלאים ואת ָּכ ָּ ָֽ
ד־ב ָּנָֽיו׃
ר־ל ָּבן בו ו ָּכל־חום ַבכ ָּׂש ִ֑בים וַ יתן ביַ ָּ
ַהנק ָ֣דות ו ַהטלאת כל א ֶש ָּ
ת־צאן ָּל ָּבן
36וַ יָּ ֶׂשם ֶ ֵ֚ד ֶרְך שֹלָ֣ ֶשת יָּ מים בינו ובָ֣ין יַ ע ִ֑קב ויַ עקב ר ֶעה ֶא ֵ֥
נות ָֽרת׃
ַה ָּ
37וַ יַָֽֽ ַ ָֽקח־לָ֣ ו יַ עקב ַמ ַ ֵ֥קל לב ֶנה ַלח ולָ֣ וז ו ֶער ִ֑מון וַ י ַפצל ָּבהן פ ָּצלָ֣ ות ל ָּבנות
ל־ה ַמק ָֽלות׃
ַמחׂשף ַה ָּל ָּבן א ֶשר ַע ַ
שר פצל ָּב ֳר ָּהטים ב ָֽשק ָ֣תות ַה ָּ ִ֑מים א ֶשר ָּתבאן ָּ
38וַ יַ צג ֶאת־ ַה ַמקלות א ֶ ָ֣
ַהצאן לשתות ל ָ֣נ ַכח ַהצאן וַ י ַחמנָּ ה בב ָּ ֵ֥אן לש ָֽתות׃
39וַ יֶ ֱח ֵ֥מו ַהצאן ֶאל־ ַה ַמקלִ֑ ות וַ ת ַ ָ֣לדן ָּ ַהצאן עק ֵ֥דים נקדים וטל ָֽאים׃
־עקד ו ָּכל־חום ב ָ֣צאן ָּל ָּ ִ֑בן
41ו ַהכ ָּׂשבים הפ ָ֣ריד יַ עקב וַ יתן פני ַהצאן ֶאל ָּ
־צאן ָּל ָּ ָֽבן׃
וַ ָּי ֶָֽשת־לו ע ָּדרים ל ַבדו ו ֵ֥לא ָּש ָּתם ַעל ֵ֥
ת־ה ַמקלות לעינֵ֥י
41ו ָּהיָּ ה ב ָּכל ־יַ חם ַה ָ֣צאן ַהמק ָּשרות ו ָּׂשם יַ עקב ֶא ַ
ַהצאן ָּב ֳר ָּה ִ֑טים ליַ חמנָּ ה ַב ַמק ָֽלות׃
42וב ַהע ֵ֥טיף ַהצאן ָ֣לא יָּ ִׂ֑שים ו ָּה ָּיה ָּהעטפים ל ָּל ָּבן ו ַהקשרים ליַ ע ָֽקב׃
43וַ יפ ֵ֥רץ ָּהאיש מ ָ֣אד מ ִ֑אד ַוַָֽֽיהי־לו ָ֣צאן ַרבות וש ָּפחות וַ ע ָּבדים
וג ַמלים וַ חמ ָֽרים׃
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שר
1 31וַ יש ַמע ֶאת־דברי ב ָֽני־ ָּל ָּבן לאמר ָּלָ ַ ָ֣קח יַ עקב את ָּכל־א ֶ ָ֣
ל־ה ָּכבד ַה ֶ ָֽזה׃
שר ל ָּאבינו ָּע ָּׂשה ֵ֥את ָּכ ַ
ל ָּא ִ֑בינו ומא ֶ ָ֣
2וַ ַ ֵ֥יַֽרא יַ עקב ֶאת־פנָ֣י ָּל ָּ ִ֑בן וה ֵ֥נה אינֶ נו עמו כת ֵ֥מול של ָֽשום׃
3וַ יא ֶמר יהוָּ ה ֶ ָֽאל־יַ עקב שוב ֶאל־ ֶ ֵ֥א ֶרץ אבו ֶתיך ולמו ַלד ֶ ִ֑תך ו ֶ ָֽאה ֶיה
ע ָּ ָֽמְך׃
4וַ יש ַ ָ֣לח יַ עקב וַ יק ָּרא ל ָּר ָ֣חל ולל ָּ ִ֑אה ַה ָּש ֶדה ֶאל־צאנָֽ ו׃
5וַ ָ֣יא ֶמר ָּל ֶהן ר ֶאה ָּאנכי ֶאת־פנָ֣י אבי ֶכן ָֽכי־אי ֶ ֵ֥ננו א ַלי כת ָ֣מל של ִ֑שם
ָֽאֹלהי ָּאבי ָּה ָּיה ע ָּמ ָֽדי׃
ו ָ֣
6ו ַאתנָּ ה י ַדע ֶ ִ֑תן ֵ֚כי ב ָּכל־כחי ָּע ַבדתי ֶאת־אבי ֶ ָֽכן׃
ׂש ֶרת מנִ֑ים ו ָֽלא־נ ָּתנָ֣ ו ֱאֹלהים
ת־מׂשכרתי ע ֶ ָ֣
7וַ אבי ֶכן ָ֣ה ֶתל בי ו ֶה ֱח ֵ֥לף ֶא ַ
ל ָּה ַרע ע ָּמ ָֽדי׃
8אם־ ָ֣כה יא ַמר נקדים יה ֶי ָ֣ה ׂש ָּכ ֶרך ויָּ ל ֵ֥דו ָּכל־ ַהצאן נק ִ֑דים ואם־ ָ֣כה
ל־הצאן עק ָֽדים׃
אמר עקדים יהיֶ ָ֣ה ׂש ָּכ ֶרך ויָּ ל ֵ֥דו ָּכ ַ
י ַ
ן־לי׃
9וַ יַ צל ֱאֹלהים ֶאת־מקנֵ֥ה אב ֶיכם וַ י ֶת ָֽ
11וַ יהי בעת יַ ָ֣חם ַהצאן וָּ ֶא ָּ ֵ֥שא עי ַני וָּ א ֶרא ַבחלִ֑ ום והנה ָּ ָֽה ַעתדים
ל־הצאן עק ֵ֥דים נקדים ובר ָֽדים׃
ָּהע ָ֣לים ַע ַ
11וַ יא ֶמר א ַלי ַמל ַאְך ָּה ֱאֹלהים ַבחלום ַ ָֽיע ִ֑קב וָּ א ַמר ה ָֽנני׃
12וַ יא ֶמר ָּׂשא־נָּ א עי ֶניך וראה ָּכל־ ָּ ָֽה ַעתדים ָּהע ָ֣לים ַעל־ ַהצאן עק ֵ֥דים
נקדים ובר ִ֑דים ָ֣כי ָּראיתי את ָּכל־א ֶ ֵ֥שר ָּל ָּבן ֵ֥ע ֶׂשה ָּ ָֽלְך׃
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ָּ 13אנכי ָּהאל ָֽבית־אל א ֶשר ָּמ ַשח ָּת ָּשם ַמצ ָּבה א ֶשר נָּ ַ ֵ֥דר ָּת לי ָּשם
מולד ֶ ָֽתך׃
ל־א ֶרץ ַ
ן־ה ָּ ָ֣א ֶרץ ַהזאת ושוב ֶא ֶ ֵ֥
ֶ ִ֑נ ֶַֽדר ַע ָּתה ֵ֥קום צא מ ָּ
14וַ ַת ַען ָּרחל ול ָּאה וַ תא ַמרנָּ ה לִ֑ ו ַה ֵ֥עוד ָּלנו ֵ֥ח ֶלק ונַ ח ָּלה ב ֵ֥בית ָּא ָֽבינו׃
15הלוא נָּ כריות נֶ ח ַ ֵ֥שבנו לו ָ֣כי מ ָּכ ָּ ִ֑רנו וַ ֵ֥יא ַכל גַ ם־ ָּאכול ֶאת־ ַכס ָֽפנו׃
ָ֣ 16כי ָּכל־ ָּהע ֶשר א ֶשר הציל ֱאֹלהים ָֽמ ָּאבינו ָּ ֵ֥לנו הוא ול ָּבנִ֑ינו ו ַע ָּתה כל
א ֶשר ָּא ַמר ֱאֹלהים א ֶליך ע ָֽׂשה׃
ל־הג ַמ ָֽלים׃
17וַ ָּיַֽ ָּקם יַ ע ִ֑קב וַ י ָּשא ֶאת־ ָּב ָּ ֵ֥ניו ו ֶאת־נָּ ָּשיו ַע ַ
שר ָּר ָּכש מקנה קניָּ נו א ֶ ֵ֥שר
18וַ ינ ַ ָ֣הג ֶאת־ ָּכל־מקנהו ו ֶאת־ ָּכל־רכשו א ֶ ָ֣
ָּר ַכש ב ַפ ַ ָ֣דן א ָּ ִ֑רם ָּלבוא ֶאל־יצ ָּ ֵ֥חק ָּאביו ַ ֵ֥אר ָּצה כ ָּנ ַָֽען׃
19ו ָּל ָּ ָ֣בן ָּה ַלְך לגזז ֶאת־צאנִ֑ ו וַ תג ָ֣נב ָּרחל ֶאת־ ַהת ָּרפים א ֶ ֵ֥שר ל ָּא ָֽבי ָּה׃
21וַ יג ָ֣נב יַ עקב ֶאת־ ֵ֥לב ָּל ָּבן ָּהא ַר ִ֑מי ַעל־בלי הגָ֣יד לו ֵ֥כי בר ַח ָֽהוא׃
21וַ יב ַ ֵ֥רח הוא ו ָּכל־א ֶשר־לו וַ ָּיַֽ ָּקם וַ יַ ע ָ֣בר ֶאת־ ַהנָּ ָּ ִ֑הר וַ ָּ ֵ֥י ֶׂשם ֶאת־ ָּפ ָּניו ַ ֵ֥הר
ַהגל ָּ ָֽעד׃
22וַ י ַ ֵ֥גד ל ָּל ָּבן ַביָ֣ ום ַהשלי ִ֑שי ֵ֥כי ָּב ַרח יַ ע ָֽקב׃
23וַ י ַקח ֶאת־ ֶא ָּחיו עמו וַ יר ָ֣דף ַאח ָּריו ֶד ֶרְך שב ַ ָ֣עת יָּ ִ֑מים וַ יַ ד ֵ֥בק אתו
ב ַ ֵ֥הר ַהגל ָּ ָֽעד׃
24וַ יָּ בא ֱאֹלהים ֶאל־ ָּל ָּ ֵ֥בן ָּהא ַרמי ַבחֹלָ֣ ם ַה ָּ ִ֑לי ָּלה וַ ָ֣יא ֶמר לו ה ָּש ֶמר לך
ד־רע׃
ֶפן־ת ַד ֵ֥בר ָֽעם־יַ עקב מ ֵ֥טוב ַע ָּ ָֽ
25וַ יַ ֵ֥שג ָּל ָּבן ֶ ָֽאת־יַ ע ִ֑קב ויַ עקב ָּתָ ַקע ֶ ָֽאת־ ָּא ֳהלו ָּב ָּהר ו ָּל ָּבן ָּת ַ ֵָ֥קע
ת־א ָּחיו ב ַ ֵ֥הר ַהגל ָּ ָֽעד׃
ֶא ֶ
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26וַ יא ֶמר ָּל ָּבן ליַ עקב ֶ ָ֣מה ָּעׂשי ָּת וַ תגנב ֶאת־ל ָּב ִ֑בי וַ תנַ הג ֶאת־בנ ַתי
כשביות ָּ ָֽח ֶרב׃
ָּ 27ל ָּמה נַ חבא ָּת לבר ַח וַ תגנב א ִ֑תי ולא־ה ַ ָ֣גַֽד ָּת לי ָּ ָֽוא ַשלחך בׂשמ ָּ ֵ֥חה
ובשרים ב ֵ֥תף ובכנָֽ ור׃
28ו ָ֣לא נ ַטש ַתני לנַ ֵ֥שק ל ָּב ַני ולבנ ָּ ִ֑תי ַע ָּתה הס ַ ֵ֥כל ָּ ָֽת ע ָֽׂשו׃
יכם ֶ ָ֣א ֶמש׀ ָּא ַמר א ַלָ֣י
29יֶ ש־ל ָ֣אל יָּ די ַלע ֵׂ֥שות ע ָּמ ֶכם ָּ ִ֑רע וָֽאֹלהי אב ֶ
ד־רע׃
לאמר ה ָּש ֶמר לך מ ַד ֵ֥בר ָֽעם־יַ עקב מ ֵ֥טוב ַע ָּ ָֽ
31ו ַע ָּתה ָּהֹלָ֣ ְך ָּה ַלכ ָּת ָֽכי־נכ ֵ֥סף נכ ַספ ָּתה ל ָ֣בית ָּא ִ֑ביך ָּ ֵ֥ל ָּמה גָּ ַנב ָּת
ֹלהי׃
ת־א ָּ ָֽ
ֶא ֱ
נותיך
31וַ ַ ֵ֥י ַען יַ עקב וַ ָ֣יא ֶמר ל ָּל ָּ ִ֑בן ָ֣כי יָּ ראתי ָ֣כי ָּא ַמרתי ֶפן־תג ֵ֥זל ֶאת־ב ֶ
מע ָֽמי׃
32עם א ֶשר תמ ָּ ָ֣צא ֶאת־ ֱאֹל ֶהיך ָ֣לא ָֽיחיֶ ה ֶ ָ֣נַֽגֶ ד ַאחינו ַ ָֽה ֶכר־לך ָּ ֵ֥מה
ע ָּמדי ו ַ ָָֽקח־ ָּ ִ֑לְך ו ָֽלא־יָּ ַ ָ֣דע יַ עקב ֵ֥כי ָּרחל גנָּ ָּ ָֽב ַתם׃
33וַ יָּ בא ָּל ָּבן ב ֵ֥א ֶהל יַ ע ָ֣קב׀ וב ָ֣א ֶהל ל ָּאה ובא ֶהל ש ֵ֥תי ָּהא ָּמהת ו ָ֣לא
ָּמ ָּ ִ֑צא וַ יצא מ ָ֣א ֶהל ל ָּאה וַ יָּבא ב ֵ֥א ֶהל ָּר ָֽחל׃
34ו ָּר ִ֞חל ָּלק ָּ ָ֣חה ֶאת־ ַהת ָּרפים וַ תׂשמם ב ַ ֵ֥כר ַהגָּ ָּמל וַ ָ֣ת ֶשב עלי ֶ ִ֑הם
ל־הא ֶהל ו ֵ֥לא ָּמ ָּ ָֽצא׃
־כ ָּ
וַ י ַמ ֵ֥שש ָּל ָּבן ֶאת ָּ
35וַ ָ֣תא ֶמר ֶאל־ ָּאבי ָּה ַאל־י ַחר בעינָ֣י אדני ָ֣כי לוא או ַכל ָּל ָ֣קום מ ָּפנֶ יך
ת־הת ָּר ָֽפים׃
כי־ ֶ ֵ֥ד ֶרְך נָּ שים ִ֑לי וַ י ַחפׂש ו ֵ֥לא ָּמ ָּצא ֶא ַ

80

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

36וַ ֵ֥י ַחר ליַ עקב וַ ָּיַָֽ֣ ֶרב ב ָּל ָּ ִ֑בן וַ ַי ַען יַ עקב וַ ָ֣יא ֶמר ל ָּל ָּבן ַמה־פשעי ַ ָ֣מה
ַח ָּטאתי ֵ֥כי ָּד ַלק ָּת ַאח ָּ ָֽרי׃
ָֽ 37כי־מ ַ ָ֣שש ָּת ֶאת־ ָּכל־כ ַלי ַמה־ ָּמ ָּצא ָּת מ ָ֣כל כלי־בי ֶתך ָׂ֣שים כה ֶנֵַֽ֥גֶ ד
ַא ַחי ו ַא ֶ ִ֑חיך ויוכיחו ֵ֥בין ש ָֽנינו׃
38זֶ ה ֶעׂשרים ָּש ָּנה ָּאנכי ע ָּמְך רח ֶ ֵ֥ליך וע ֶזיך ָ֣לא ש ִ֑כלו ואי ֵ֥לי צאנך ֵ֥לא
ָּא ָּ ָֽכלתי׃
39טר ָּפה לא־ה ָ֣באתי א ֶליך ָּאנ ָ֣כי א ַח ֶטנָּ ה מיָּ די ת ַבק ֶ ִ֑שנָּ ה ג ָֽנב ָ֣תי יום
וג ָֽנבתי ָּ ָֽלי ָּלה׃
ָּ 41הייתי ַביום א ָּכ ַ ֵ֥לני ח ֶרב וָ ֶ ָ֣ק ַרח ַב ָּ ִ֑לי ָּלה וַ ת ַ ֵ֥דד שנָּ תי ָֽמעי ָּ ָֽני׃
41זֶ ה־ ִ֞לי ֶעׂש ָ֣רים ָּשנָּ ה בבי ֶתך ע ַבדתיך ַאר ַ ָֽבע־ ֶעׂשרה ָּשנָּ ה בש ָ֣תי
־מׂשכרתי ע ֶ ֵׂ֥ש ֶרת מ ָֽנים׃
אנַֽך וַ ַתח ֵ֥לף ֶאת ַ
בנ ֶתיך ו ֵ֥שש ָּשנים בצ ֶ ִ֑
42לולי ֱאֹל ָ֣הי ָּאבי ֱאֹלהי ַאב ָּר ָּהם ו ַפ ַחד יצ ָּחק ָּ ָ֣היָּ ה לי ֵ֥כי ַע ָּתה ריָ ָּ ָ֣קם
ש ַלח ָּ ִ֑תני ֶאת־ ָּענ ִ֞יי ו ֶאת־יג ַיע ַכ ַפי ָּר ָּ ֵ֥אה ֱאֹלהים וַ יֵ֥ ו ַכח ָּ ָֽא ֶמש׃
43וַ יַ ַען ָּל ָּבן וַ ָ֣יא ֶמר ֶ ָֽאל־יַ עקב ַה ָּבנות בנ ַתי ו ַה ָּבנים ָּבנַ י ו ַה ָ֣צאן צאני וכל
־א ֱע ֶׂשה ָּלא ֶלה ַהיום ֵ֥או לבנ ֶיהן
י־הוא ולבנ ִַ֞תי ָּ ָֽמה ֶ ָֽ
ר־א ָּ ֵ֥תה ר ֶאה ל ִ֑
א ֶש ַ
א ֶ ֵ֥שר יָּ ָּ ָֽלדו׃
44ו ַע ָּתה ל ָּכה נכר ָּ ֵ֥תה ברית אנָ֣י וָּ ָּ ִ֑א ָּתה ו ָּה ָּיֵ֥ה לעד בינֵ֥י וב ֶינַָֽֽך׃
45וַ י ַ ֵ֥קח יַ עקב ָּ ִ֑א ֶבן וַ ירי ֶמ ָּה ַמצ ָּ ָֽבה׃
ׂשו־גִ֑ל וַ ֵ֥יאכלו
46וַ יא ֶמר יַ עקב ל ֶא ָּחיו לק ָ֣טו א ָּבנים וַ יק ֵ֥חו א ָּבנים וַ ַיָֽע ָּ
ל־ה ָּגָֽל׃
ָּשם ַע ַ
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47וַ יק ָּרא־לָ֣ ו ָּל ָּבן י ַגר ָּׂשהדו ָּ ִ֑תא ויַ ָֽ עקב ָּ ֵ֥ק ָּרא לו גַ ל ָֽעד׃
48וַ ָ֣יא ֶמר ָּל ָּבן ַהגַ ל ַה ֶ ֵ֥זה עד בי ֵ֥ני ובינך ַהיִ֑ ום ַעל־ ֵ֥כן ָּק ָּ ָֽרא־שמו גַ ל ָֽעד׃
ינַֽך ֵ֥כי נ ָּסתר ֵ֥איש מר ָֽעהו׃
הוה בינָ֣י וב ֶ ִ֑
שר ָּא ַמר י ֵֶ֥צף י ָּ
49ו ַהמצ ָּפה א ֶ ָ֣
51אם־ת ַע ֶ ָ֣נה ֶאת־בנ ַתי ואם־ת ַקח נָּ שים ַעל־בנ ַתי ֵ֥אין איש ע ָּ ִ֑מנו ראה
ֱאֹל ֵ֥הים עד ב ֵ֥יני וב ֶינַָֽֽך׃
51וַ ֵ֥יא ֶמר ָּל ָּבן ליַ ע ִ֑קב ה ָ֣נה׀ ַה ַ ָ֣גל ַהזֶ ה והנה ַה ַמצ ָּבה א ֶ ֵ֥שר יָּ ריתי בינֵ֥י
וב ֶינַָֽֽך׃
ת־ה ַגָ֣ל ַהזֶ ה
־א ֱעבר א ֶליך ֶא ַ
ֵ֚ 52עד ַה ַ ָ֣גל ַהזֶ ה וע ָּדה ַה ַמצ ָּ ִ֑בה אם־ ָּאני ָֽלא ֶ ָֽ
ת־ה ַמצ ָּ ֵ֥בה ַהזאת ל ָּר ָּ ָֽעה׃
ת־ה ַגֵ֥ל ַה ֶזה ו ֶא ַ
א־תעבר א ַלי ֶא ַ
ם־א ָּתה ל ַ
וא ַ
יהם וַ י ָּש ַבָ֣ע
ֱ 53אֹלהי ַאב ָּר ָּהם ָֽואֹלהי נָּ חור ישפ ָ֣טו בינינו ֱאֹלהי אב ֶ ִ֑
יַ עקב ב ַפ ַחד ָּא ֵ֥ביו יצ ָּ ָֽחק׃
54וַ יז ַבח יַ ע ֵ֥קב זֶ ַבח ָּב ָּהר וַ יק ָּ ֵ֥רא ל ֶא ָּחיו ֶל ֱא ָּכל־ ָּ ִ֑ל ֶחם וַ ָ֣יאכלו ֶל ֶחם וַ יָּ לינו
ָּב ָּ ָֽהר׃
1 32וַ יַ שכם ָּל ָּבן ַבב ֶקר וַ ינַ שק ל ָּב ָּניו ולבנו ָּתיו וַ י ָּ ָ֣ב ֶרְך ֶאת ֶ ִ֑הם וַ י ֶלְך וַ יָּ ֵ֥ ָּשב
ָּל ָּבן למק ָֽמו׃
ֹלהים׃
2ויַ עקב ָּה ַלְָ֣ך ל ַדר ִ֑כו וַ יפגעו־בו ַמלא ֵ֥כי ֱא ָֽ
שר ָּר ָּאם ַמח ֵ֥נה ֱאֹלהים ֶ ִ֑זה וַ יק ָּרא ָֽשם־ ַה ָּמ ֵ֥קום
3וַ יא ֶמר יַ עקב ַכא ֶ ָ֣
ַההוא ַ ָֽמח ָּנַָֽֽים׃

פ

4וַ יש ַלח יַ עקב ַמל ָּאכים ל ָּפנָּ יו ֶאל־ע ָּׂשו ָּא ִ֑חיו ַ ֵ֥אר ָּצה ׂשעיר ׂש ֵ֥דה
ֱא ָֽדום׃
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5וַ י ַצו א ָּתם לאמר ָ֣כה תאמרון ַ ָֽלאדני לע ָּ ִׂ֑שו כה ָּא ַמר ַעבדךָ֣ יַ עקב
עם־ ָּל ָּ ָ֣בן גַ רתי וָּ א ַחר ַעד־ ָּ ָֽע ָּתה׃
ַ6וַָֽֽיהי־לי ָ֣שור וַ חמור צאן ו ֶע ֶָ֣בד ושפ ָּ ִ֑חה ָּו ֶָֽאשל ָּחה ל ַהגָ֣יד ַ ָֽלאדני
למצא־חן בע ֶינָֽיך׃
7וַ יָּ שבו ַה ַמל ָּאכים ֶ ָֽאל־יַ עקב לא ִ֑מר ָּבאנו ֶאל־ ָּאחיך ֶאל־ע ָּׂשו וגַ ם
ה ָ֣לְך לק ָּ ָֽראתך ו ַאר ַבע־מ ֵ֥אות איש ע ָֽמו׃
8וַ יי ָּרא יַ עקב מאד וַ י ָ֣ ֶצר לִ֑ ו וַ יַ ַחץ ֶאת־ ָּה ָּ ָ֣עם א ֶשר־אתו ו ֶאת־ ַהצאן
ו ֶאת־ ַה ָּבָ ָּקר ו ַהג ַמלים לשנֵ֥י ַמחנָֽ ות׃
9וַ יא ֶמר אם־יָּ ֵ֥בוא ע ָּׂשו ֶאל־ ַה ַמח ֶ ֵ֥נה ָּה ַא ַחת וה ָּ ִ֑כהו ו ָּהיָּ ה ַה ַמח ֶנֵ֥ה
יטה׃
ַהנש ָּאר לפל ָּ ָֽ
11וַ יא ֶמר יַ עקב ֱאֹלהי ָּא ָ֣בי ַאב ָּר ָּהם ואֹלהי ָּא ָ֣בי יצ ָּ ִ֑חק יה ִָּ֞וה ָּהא ָ֣מר א ַלי
יטי ָּבה ע ָּ ָֽמְך׃
מולדתך וא ֵ֥
שוב ל ַארצך ול ַ
ָּ 11קטנתי מכל ַהח ָּסדים ומ ָּכל־ ָּ ָ֣ה ֱא ֶמת א ֶ ֵ֥שר ָּעׂשי ָּת ֶאת־ ַעב ֶ ִ֑דך ָ֣כי
־היַ ר ָ֣דן ַהזֶ ה ו ַע ָּ ֵ֥תה ָּהייתי לש ֵ֥ני ַמחנָֽ ות׃
ב ַמקלי ָּע ַברתי ֶאת ַ
ַ 12הצי ֵ֥לני ָּנא מ ַ ֵ֥יד ָּאחי מ ַיָ֣ד ע ָּ ִׂ֑שו ָֽכי־יָּ רא ָּאנכי אתו ֶפן־יָּ ָ֣בוא וה ַכני אם
ַעל־ ָּב ָֽנים׃
13ו ַא ָּ ָ֣תה ָּא ַמר ָּת הי ֵ֥טב איטיב ע ָּ ִ֑מְך ו ַׂשמתי ֶ ָֽאת־זַ רעך כ ָ֣חול ַהיָּ ם א ֶ ֵ֥שר
לא־י ָּספר מ ָֽרב׃
14וַ ָּ ֵ֥י ֶלן ָּשם ַב ַ ָ֣לי ָּלה ַה ִ֑הוא וַ י ַ ִ֞קח מן־ ַה ָּבא ביָּ דו מנ ָּחה לע ָּ ֵׂ֥שו ָּא ָֽחיו׃
15ע ָ֣זים ָּמא ַתים ותיָּ שים ֶעׂש ִ֑רים רח ֵ֥לים ָּמא ַתים ואי ֵ֥לים ֶעׂש ָֽרים׃
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ופ ָ֣רים ע ָּׂש ָּרה
ֹלשים ָּפרות ַאר ָּבעים ָּ
16ג ַמלים מיניקות ובני ֶהם ש ִ֑
את ָ֣נת ֶעׂשרים וַ עיָּ רם ע ָּׂש ָּ ָֽרה׃
17וַ יתן ביַ ד־ע ָּב ָּדיו ֵ֥ע ֶדר ע ֶדר ל ַב ִ֑דו ַויא ֶמר ֶאל־ע ָּב ָּדיו עב ָ֣רו ל ָּפנַ י ו ֶ ָ֣רוַ ח
ָּתׂשימו ֵ֥בין ע ֶדר ו ֵ֥בין ָֽע ֶדר׃
18וַ י ַ ֵ֥צו ֶאת־ ָּהראשון לא ִ֑מר ָ֣כי ָֽיפגָּ ש ִ֞ך ע ָּ ָׂ֣שו ָּאחי וש ָֽאלך לאמר
למי־ ַא ָּתה ו ָּ ָ֣אנָּ ה תלְך ולמי ֵ֥א ֶלה ל ָּפ ֶנָֽיך׃
19ו ָּ ָֽא ַמר ָּת ל ַעבדךָ֣ ליַ עקב מנ ָּ ֵ֥חה הוא שלו ָּחה ַ ָֽלאדני לע ָּ ִׂ֑שו וה ֵ֥נה
גַ ם־הוא ַאח ָֽרינו׃
21וַ י ִַ֞צו ַ ָ֣גם ֶאת־ ַהשני ַ ֵ֚גם ֶאת־ ַהשלישי ַ ֵ֚גם ֶאת־ ָּכל־ ַה ָ֣הלכים ַאח ֵ֥רי
אמר ַכ ָּד ָּבר ַהזֶ ה ת ַדב ָ֣רון ֶאל־ע ָּׂשו במ ַצא ֶכם א ָֽתו׃
ָּהע ָּדרים ל ִ֑
י־א ִַ֞מר א ַכפ ָּ ָ֣רה ָּפנָּ יו
21וַ א ַמר ֶתם גַ ם הנה ַעבדךֵ֥ יַ עקב ַאח ִ֑רינו ָֽכ ָּ
אולי י ָּ ֵ֥שא ָּפ ָּנָֽי׃
ַבמנ ָּחה ַהה ֶל ֶָ֣כת ל ָּפנָּ י ו ַאחרי־כן ֶאר ֶ ָ֣אה ָּפנָּ יו ַ
22וַ ַתע ֵ֥בר ַהמנ ָּחה ַעל־ ָּפ ָּ ִ֑ניו והוא ָּ ֵ֥לן ַב ַ ָֽלי ָּלה־ ַההוא ַ ָֽב ַמח ֶ ָֽנה׃
23וַ ָּיַָֽ֣ ָּקם׀ ַב ַ ָ֣לי ָּלה הוא וַ י ַ ִ֞קח ֶאת־שתי נָּ ָּשיו ו ֶאת־ש ָ֣תי שפח ָּתיו
ת־א ַ ֵ֥חד ָּע ָּׂשר י ָּל ָּ ִ֑דיו ַוַָֽֽיַ עבר את ַמע ַ ֵ֥בר ָֽיַבק׃
ו ֶא ַ
24וַ י ָּקחם וַ ַ ָֽיעברם ֶאת־ ַה ָּ ִ֑נ ַחל ַוַָֽֽיַ עבר ֶאת־א ֶשר־לו׃
25וַ יוָּ ֵ֥תר יַ עקב ל ַב ִ֑דו וַ י ָּא ֵ֥בק איש עמו ַעד עלֵ֥ ות ַה ָּ ָֽש ַחר׃
26וַ יַ רא ָ֣כי לא יָּ כל לו וַ י ַגע ב ַכף־יר ִ֑כו וַ ת ַקע ַכף־ ֶיַָֽ֣ ֶרְך יַ עקב ב ָֽה ָּאבקו
ע ָֽמו׃
27וַ ָ֣יא ֶמר ַשלחני ֵ֥כי ָּע ָּלה ַה ָּ ִ֑ש ַחר וַ יא ֶמר ָ֣לא א ַ ָֽשלחך כי אם־ב ַרכ ָּ ָֽתני׃
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28וַ ֵ֥יא ֶמר א ָּליו ַמה־ש ֶ ִ֑מך וַ יא ֶמר יַ ע ָֽקב׃
29וַ יא ֶמר לא יַ עקב י ָּא ֵ֥מר עוד שמך כי אם־יׂש ָּר ִ֑אל ָֽכי־ ָּׂשרי ָּת
ם־אֹלהים ועם־אנָּ שים וַ תו ָּ ָֽכל׃
ע ֱ
31וַ יש ַ ָ֣אל יַ עקב וַ יא ֶמר ַה ָֽגי ָּדה־ ָּ ָ֣נא ש ֶמך וַ יא ֶמר ָּ ֵ֥ל ָּמה ֶזה תש ַ ָ֣אל לש ִ֑מי
וַ י ָּ ֵ֥ב ֶרְך אתו ָּ ָֽשם׃
ל־פנים
י־ראיתי ֱאֹלהים ָּפנָ֣ים ֶא ָּ
31וַ יק ָּרא יַ עקב ֵ֥שם ַה ָּמקום פני ִ֑אל ָֽכ ָּ
וַ תנָּ צל נַ פ ָֽשי׃
32וַ יַָֽֽז ַ ָֽרח־לָ֣ ו ַה ֶש ֶמש ַכא ֶ ֵ֥שר ָּע ַבר ֶאת־פנו ִ֑אל ו ֵ֥הוא צל ַע ַעל־יר ָֽכו׃
ַ 33על־כן ָֽלא־יאכלו ב ָֽני־יׂש ָּראל ֶאת־ ָ֣גיד ַהנָּ ֶשה א ֶשר ַעל־ ַ ָ֣כף ַהיָּ רְך ַעד
ַהיָ֣ ום ַה ֶ ִ֑זה כי נָּ גַ ע ב ַכף־ ֶי ָ֣ ֶַֽרְך יַ עקב בגיד ַהנָּ ֶ ָֽשה׃
1 33וַ י ָּשא יַ עקב עינָּ יו וַ יַ רא וה ָ֣נה ע ָּ ָׂ֣שו ָּבא ועמו ַאר ַ ֵ֥בע מאות ִ֑איש
ל־רחל ו ַעל ש ֵ֥תי ַהש ָּפ ָֽחות׃
־הי ָּלדים ַעל־ל ָּאה ו ַע ָּ
וַ ַיָ֣ ַחץ ֶאת ַ
2וַ ָּי ֶׂשם ֶאת־ ַהש ָּפחות ו ֶאת־יַ לדי ֶהן ָֽראש ָּ ִ֑נה ו ֶאת־ל ָּאה ָֽוי ָּל ֶדי ָּה ַאחרנים
ת־ר ֵ֥חל ו ֶאת־יוסף ַאחרנָֽים׃
ו ֶא ָּ
ש ַבע פ ָּעמים ַעד־גשתו ַעד־ ָּא ָֽחיו׃
3והוא ָּע ַ ָ֣בר לפני ֶ ִ֑הם וַ יש ַתחו ַאר ָּצה ֶ ָ֣
4וַ יָּ ָּרץ ע ָּׂשו לק ָּראתו ַוַָֽֽי ַחבקהו וַ י ֵ֥פל ַעל־צוארו וַ י ָּש ִ֑קהו וַ יב ָֽכו׃
5וַ י ָּ ָ֣שא ֶאת־עינָּ יו וַ יַ ַֽרא ֶאת־ ַהנָּ שים ו ֶאת־ ַהי ָּלדים וַ יא ֶמר מי־ ָ֣א ֶלה ָּ ִ֑לְך
ר־ח ַנֵַֽ֥ן ֱאֹלהים ֶאת־ ַעב ֶ ָֽדך׃
אמר ַהי ָּלדים א ֶש ָּ
וַ י ַ
6וַ ת ַגשן ָּ ַהש ָּפחות ֵ֥הנָּ ה ויַ לדי ֶהן וַ ָֽתש ַתחֶ ָֽוין ָּ׃
7וַ ת ַגש גַ ם־ל ָּאה וי ָּל ֶדי ָּה וַ ָֽיש ַתחוִ֑ ו ו ַא ַחר נ ַ ֵ֥גש יוסף ו ָּרחל וַ ָֽיש ַתחוָֽ ו׃
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שר ָּפ ָּ ִ֑גשתי וַ יא ֶמר למצא־חן בעי ֵ֥ני
8וַ יא ֶמר ֵ֥מי לך ָּכל־ ַה ַמח ֶ ֵ֥נה ַה ֶזה א ֶ ָ֣
אד ָֽני׃
9וַ ֵ֥יא ֶמר ע ָּׂשו יֶ ש־ ָ֣לי ָּ ִ֑רב ָּאחי י ֵ֥הי לך א ֶשר־ ָּ ָֽלְך׃
11וַ ָ֣יא ֶמר יַ עקב ַאל־נָּ א אם־נָּ א ָּמ ָּצאתי חן בעינֶ יך ו ָּל ַקח ָּ ֵ֥ת מנ ָּחתי מיָּ ִ֑די
ל־כן ָּר ָ֣איתי ָּפנֶ יך כראת פ ֵ֥ני ֱאֹלהים וַ תר ָֽצני׃
ָ֣כי ַע ִ֞
י־כל
י־ח ַנֵ֥ני ֱאֹלהים ו ָ֣כי יֶ ש־ל ִ֑
שר ה ָּ ָ֣באת ָּלְך ָֽכ ַ
ַ 11קח־ ָּנא ֶאת־בר ָּכתי א ֶ ָ֣
וַ יפ ַצר־בו וַ י ָּ ָֽקח׃
12וַ יא ֶמר נס ָּ ָ֣עה ונ ִ֑ל ָּכה ואל ָּכה לנֶ ג ֶ ָֽדך׃
13וַ ָ֣יא ֶמר א ָּליו אדני יד ַע ָֽכי־ ַהי ָּל ָ֣דים ַרכים ו ַה ֵ֥צאן ו ַה ָּבָ ָּקר ָּעלָ֣ ות ָּע ָּ ִ֑לי
ל־ה ָֽצאן׃
וד ָּפקום יָ֣ ום ֶא ָּחד וָּ מתו ָּכ ַ
14יַ ע ָּבר־ ָּ ֵ֥נא אדני לפנָ֣י ַעב ִ֑דו וַ א ִ֞ני ֶ ָֽאתנָּ ה ָּ ָ֣לה לאטי ל ֶרגֶ ל ַהמ ָּלא ָּכה
ר־א ֵ֥בא ֶאל־אדני ׂש ָֽע ָּירה׃
א ֶשר־ל ָּפנַ י ול ֶ ָ֣רגֶ ל ַהי ָּלדים ַעד א ֶש ָּ
שר א ִ֑תי וַ יא ֶמר ָּ ָ֣ל ָּמה זֶ ה
15וַ ָ֣יא ֶמר ע ָּׂשו ַא ָֽציגָּ ה־ ָּ ָ֣נא עמך מן־ ָּה ָּעם א ֶ ָ֣
ֶאמ ָּצא־חן בעינֵ֥י אדנָֽי׃
16וַ יָּ ָּשב ַביום ַה ֵ֥הוא ע ָּׂשו ל ַדרכו ׂש ָֽעי ָּרה׃
17ויַ עקב נָּ ַ ָ֣סע סכ ָּתה וַ ֵ֥י ֶבן לו ָּ ִ֑בית ולמקנהו ָּע ָּ ָׂ֣שה סכת ַעל־כן ָּק ָּ ֵ֥רא
ם־ה ָּמקום ס ָֽכות׃
ש ַ

ס

18וַ יָּ בא יַ עקב ָּשלם ָ֣עיר ש ֶכם א ֶשר ב ֶ ָ֣א ֶרץ כנַ ַען בבאו מ ַפ ַ ָ֣דן א ָּ ִ֑רם וַ י ַחן
ֶאת־פנֵ֥י ָּה ָֽעיר׃
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19וַ י ֶקן ֶאת־ ֶחלָ ַ ָ֣קת ַה ָּש ֶדה א ֶשר ָּ ָֽנ ָּטה־ ָּשם ָּא ֳהלו מ ַ ֵ֥יד ב ָֽני־חמור א ָ֣בי
יטה׃
ש ֶ ִ֑כם במ ָּאה קׂש ָּ ָֽ
ֹלהי יׂש ָּר ָֽאל׃
21וַ יַ ֶצב־ ָּשם מזב ִַ֑ח וַ יק ָּרא־לו אל ֱא ֵ֥

ס

1 34וַ תצא דינָּ ה ַבת־ל ָּאה א ֶ ֵ֥שר יָּ ל ָּדה ליַ ע ִ֑קב לראות בבנֵ֥ ות ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
2וַ יַ רא א ָּתּה ש ֶכם ֶבן־חמור ַ ָֽהחוי נ ָׂ֣שיא ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ וַ י ַ ֵ֥קח א ָּתּה וַ יש ַ ֵ֥כב
א ָּתּה וַ י ַע ֶנ ָָּֽה׃
3וַ תד ַ ָ֣בק נַ פשו בדי ָּנה ַ ָֽבת־יַ ע ִ֑קב וַ יֶ ָֽ ֱא ַהב ֶאת־ ַ ָֽהנַ ע ָּר וַ י ַדבר ַעל־לֵ֥ב
ַ ָֽהנַ ע ָּ ָֽר׃
4וַ ָ֣יא ֶמר ש ֶכם ֶאל־ח ֵ֥מור ָּאביו לא ִ֑מר ַ ָֽקח־לי ֶאת־ ַהיַ ל ָּ ֵ֥דה ַהזאת
לא ָּ ָֽשה׃
5ויַ ע ָ֣קב ָּש ַמע כי טמא ֶאת־די ָּ ָ֣נה בתו ו ָּב ָּניו ָּהיֵ֥ ו ֶאת־מקנהו ַב ָּש ֶ ִ֑דה
ו ֶה ֱח ֵ֥רש יַ עקב ַעד־ב ָּ ָֽאם׃
6וַ יצא ח ֵ֥מור א ָֽבי־ש ֶכם ֶ ָֽאל־יַ ע ִ֑קב ל ַדבר א ָֽתו׃
7ובני יַ עקב ָּבאו מן־ ַה ָּש ֶדה כ ָּשמ ָּעם וַ ָֽית ַעצבו ָּ ָֽהאנָּ שים וַ ֵ֥י ַחר ָּל ֶהם
מ ִ֑אד ָֽכי־נ ָּב ִ֞ ָּלה ָּע ָּ ָׂ֣שה ביׂש ָּראל לש ַכב ֶאת־ ַ ָֽבת־יַ עקב וכן ֵ֥לא י ָּע ֶ ָֽׂשה׃
8וַ י ַד ֵ֥בר חמור א ָּ ָ֣תם לא ִ֑מר ש ֶ ָ֣כם בני ָּ ָֽחשָ ָּקה נַ פשו בבת ֶכם תנו ָּ ֵ֥נא
א ָּתּה לו לא ָּ ָֽשה׃
נו־לנו ו ֶאת־בנתינו תק ֵ֥חו ָּל ֶ ָֽכם׃
יכם תת ָּ
9ו ָֽהת ַחתנו א ָּ ִ֑תנו ב ָֽנת ֶ
שבו ו ָּה ָּא ֶרץ תה ֶי ָ֣ה לפני ֶכם שבו וס ָּחרו ָּה ו ָֽה ָּאחזו ָּ ָֽבּה׃
11וא ָּתנו ת ִ֑
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יה ֶאמ ָּצא־חן בעינ ֶיכִ֑ם וַ א ֶ ֵ֥שר
ל־א ֶח ָּ
11וַ יא ֶמר ש ֶכם ֶאל־ ָּא ָ֣ביה ו ֶא ַ
תאמרו א ַלי ֶא ָֽתן׃
נו־לי
ַ 12הרבו ָּע ַלי מאד ָ֣מ ַהר ו ַמ ָּתן ו ֶאתנָּ ה ַכא ֶ ֵ֥שר תאמרו א ָּלִ֑י ות ֵ֥
ת־הנַ ע ָּר לא ָּ ָֽשה׃
ֶא ַ ָֽ
שר
13וַ יַ ענו ב ָֽני־יַ עקב ֶאת־ש ֶכם ו ֶאת־ח ֵ֥מור ָּאביו במר ָּמה וַ י ַדבִ֑רו א ֶ ָ֣
טמא את ד ָּינֵ֥ה אח ָּ ָֽתם׃
14וַ יאמ ָ֣רו אלי ֶהם לא נו ַכל ַלעׂשות ַה ָּד ָּ ָ֣בר ַהזֶ ה ָּלתת ֶאת־אחתנו
י־חר ָּ ֵ֥פה הוא ָּ ָֽלנו׃
לאיש א ֶשר־לָ֣ ו ָּער ָּ ִ֑לה ָֽכ ֶ
ַ 15אְך־בזאת נ ָ֣אות ָּל ֶ ִ֑כם ֵ֚אם תהיָ֣ ו ָּכמנו לה ֵ֥מל ָּל ֶכם ָּכל־זָּ ָּ ָֽכר׃
16ונָּ ַתנו ֶאת־בנתינו ָּל ֶכם ו ֶאת־בנתי ֶכם ָֽנַֽ ַ ָֽקח־ ָּ ִ֑לנו ויָּ ַ ָ֣שבנו את ֶכם ו ָּהיינו
ל ַ ֵ֥עם ֶא ָּ ָֽחד׃
17ואם־לא תשמעו אלינו לה ִ֑מול ו ָּלָ ַ ֵ֥קחנו ֶאת־בתנו ו ָּה ָּ ָֽלכנו׃
18וַ ָֽייט ֵ֥בו דברי ֶהם בעי ָ֣ני ח ִ֑מור ובעיני ש ֶ ֵ֥כם ֶבן־ח ָֽמור׃
19ו ָֽלא־א ַחר ַהנַ ַער ַלע ָׂ֣שות ַה ָּד ָּבר ֵ֥כי ָּחפץ ב ַ ָֽבת־יַ ע ִ֑קב ו ָ֣הוא נכ ָּבד מכל
ֵ֥בית ָּא ָֽביו׃
21וַ יָּ ֵ֥בא חמור וש ֶ ֵ֥כם בנו ֶאל־ ַ ָ֣ש ַער עי ָּ ִ֑רם ַוַָֽֽי ַדברו ֶאל־ ַאנ ֵ֥שי עי ָּרם
אמר׃
ל ָֽ
ָּ 21האנָּ שים ָּהא ֶלה ָֽשלמים ָ֣הם א ָּתנו וישבו ָּב ָּא ֶרץ ויסח ָ֣רו א ָּתּה
ח־לָ֣נו לנָּ שים
יהם ֶאת־בנ ָּתם נַ ָֽק ָּ
ו ָּה ָּא ֶרץ הנֵ֥ה ַ ָֽרח ַבת־יָּ ַדים לפנ ֶ ִ֑
ו ֶאת־בנתינו נ ֵ֥תן ָּל ֶ ָֽהם׃
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ש ֶבת א ָּתנו להיות ל ַ ָ֣עם ֶא ָּ ִ֑חד בה ֵ֥מול
ַ 22אְך־בזאת יאתו ָּלנו ָּהאנָּ שים ָּל ֶ ָ֣
ָּלנו ָּכל־זָּ ָּכר ַכא ֶשר ֵ֥הם נמ ָֽלים׃
23מקנ ֶהם וקניָּ נָּ ם ו ָּכל־ב ֶהמ ָּתם הלֵ֥ וא ָּלנו ִ֑הם ַ ֵ֚אְך נ ָ֣או ָּתה ָּל ֶהם וישבו
א ָּ ָֽתנו׃
ש ַער עי ִ֑רו וַ ימלו ָּכל־זָּ ָּכר
24וַ ישמעו ֶאל־חמור ו ֶאל־ש ֶ ָ֣כם בנו ָּכל־יצאי ַ ָ֣
ָּכל־יצאי ַ ֵ֥ש ַער ע ָֽירו׃
25וַ יהי ַביום ַהשלישי ָֽבהיו ָּ ָ֣תם ָֽכאבים וַ יק ָ֣חו ש ָֽני־בני־יַ עקב שמעון
ל־העיר ֶ ִ֑ב ַטח וַ ַ ָֽי ַהרגו ָּכל־זָּ ָּ ָֽכר׃
ולוי אחי דינָּ ה ָ֣איש ַחרבו וַ יָּ ֵ֥באו ַע ָּ
26ו ֶאת־חמור ו ֶאת־ש ֶ ָ֣כם בנו ָּהרגו לפי־ ָּ ִ֑ח ֶרב וַ יקחו ֶאת־די ָּנה מ ֵ֥בית
ש ֶכם וַ י ָֽצאו׃
חותם׃
ל־הח ָּללים וַ יָּבזו ָּה ִ֑עיר א ֶ ֵ֥שר טמאו א ָּ ָֽ
27בנָ֣י יַ עקב ָּ ֵ֚באו ַע ַ ָ֣
ר־בעיר ו ֶאת־א ֶ ֵ֥שר
יּהם ואת א ֶש ָּ
אנֵ֥ם ו ֶאת־ב ָּק ָּרם ו ֶאת־חמר ֶ ִ֑
ֶ 28את־צ ָּ
ַב ָּש ֶדה ָּל ָּ ָָֽקחו׃
29ו ֶאת־ ָּכל־חי ָּלם ו ֶאת־ ָּכל־ ַט ָּפם ו ֶאת־נשי ֶהם ָּשבו וַ ִ֑יָּבזו ואת ָּכל־א ֶ ֵ֥שר
ַב ָּ ָֽבית׃
שב
31וַ יא ֶמר יַ עקב ֶאל־שמ ָ֣עון ו ֶאל־לוי ע ַכר ֶ ָ֣תם אתי ל ַהבאישני בי ָ֣
ָּה ָּא ֶרץ ַ ָֽבכנַ עני ו ַבפר ִ֑זי וַ אני מ ָ֣תי מס ָּפר ונֶ ֶאספו ָּע ַלי והכוני ונש ַמדתי
א ֵ֥ני ובי ָֽתי׃
חותנו׃
31וַ יאמ ִ֑רו ַהכזונָּ ה יַ ע ֶׂשה ֶאת־א ָֽ
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ה־שם
ב־שם וַ עׂש ָּ ָ֣
1 35וַ יא ֶמר ֱאֹלהים ֶ ָֽאל־יַ עקב קום ע ֵ֥לה ָֽבית־אל ו ֶש ָּ ִ֑
מזב ַח ָּלאל ַהנר ֶ ָ֣אה א ֶליך ב ָּברחך מפני ע ָּ ֵׂ֥שו ָּא ָֽחיך׃
שר ע ִ֑מו ָּהסרו ֶאת־ ֱאֹלהי ַהנ ָּכר
2וַ יא ֶמר יַ עקב ֶאל־ביתו ו ֶאל ָּכל־א ֶ ָ֣
שר בתכ ֶכם ו ָֽה ַטהרו ו ַהחליפו ׂשמֹלתי ֶ ָֽכם׃
א ֶ ָ֣
שם מזב ַח ָּל ִ֞אל ָּהע ֶנה אתי ביָ֣ ום
3ונָּ ֵ֥קו ָּמה ונַ ע ֶלה ָֽבית־ ִ֑אל ו ֶ ָֽא ֱע ֶׂשה־ ָּ ָ֣
ָּ ָֽצ ָּרתי וַ יהי ע ָּמדי ַב ֶד ֶרְך א ֶ ֵ֥שר ָּה ָּ ָֽלכתי׃
שר
שר ביָּ ָּדם ו ֶאת־ ַהנזָּ מים א ֶ ָ֣
4וַ יתנָ֣ ו ֶ ָֽאל־יַ עקב ָ֣את ָּכל־ ֱאֹלהי ַהנ ָּכר א ֶ ָ֣
ב ָּאזני ֶ ִ֑הם וַ יטמן א ָּתם יַ עקב ַ ֵ֥ת ַחת ָּהא ָּלה א ֶ ֵ֥שר עם־ש ֶ ָֽכם׃
5וַ י ָּ ִ֑סעו וַ י ָ֣הי׀ ח ַ ָ֣תת ֱאֹלהים ַעל־ ֶ ָֽה ָּערים א ֶשר סבי ָ֣בתי ֶהם ו ָ֣לא ָּ ָֽרדפו
ַאחרי ב ֵ֥ני יַ ע ָֽקב׃
6וַ יָּ בא יַ עקב לוזָּ ה א ֶשר ב ֶ ָ֣א ֶרץ כנַ ַען הוא ָֽבית־ ִ֑אל הוא ו ָּכל־ ָּה ָּ ֵ֥עם
א ֶשר־ע ָֽמו׃
ית־אל ָ֣כי ָּשם נגלו א ָּליו
ִ֑
7וַ י ֶבן ָּשם מזב ַח וַ יק ָּרא ַל ָּמקום אל ָֽב
ָּ ָֽה ֱאֹלהים ב ָּברחו מפנֵ֥י ָּא ָֽחיו׃
8וַ ָּת ָּמת דב ָּרה מי ֶ ָ֣נַֽ ֶקת רב ָּקה וַ ת ָּקבר מ ַ ֵ֥ת ַחת ל ָֽבית־אל ַ ָ֣ת ַחת ָּ ָֽה ַאלִ֑ ון
וַ יק ָּ ֵ֥רא שמו ַאלֵ֥ ון ָּב ָֽכות׃

פ

9וַ י ָּרא ֱאֹלהים ֶ ָֽאל־יַ עקב עוד בבאו מ ַפ ַ ָ֣דן א ָּ ִ֑רם וַ י ָּב ֶרְך א ָֽתו׃
11וַ ָֽיא ֶמר־לֵ֥ ו ֱאֹלהים שמךָ֣ יַ ע ִ֑קב ָֽלא־י ָּקרא שמך עוד יַ עקב כי
אם־יׂש ָּראל יה ֶי ָ֣ה ש ֶמך וַ יק ָּ ֵ֥רא ֶאת־שמו יׂש ָּר ָֽאל׃
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11וַ יא ֶמר לו ֱאֹלהים אני אל ַש ַדי פ ָ֣רה ורבה גוי וק ַ ֵ֥הל גוים יה ֶי ָ֣ה מ ֶ ִ֑מךָּ
ומ ָּלכים מח ָּל ֶ ֵ֥ציך י ָֽצאו׃
12ו ֶאת־ ָּה ָּא ֶרץ א ֶ ֵ֥שר נָּ ַתתי ל ַאב ָּר ָּ ֵ֥הם וליצ ָּחק לךָ֣ ֶאת ֶ ִ֑ננָּ ה וָֽ לזַ רעךֵ֥
־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ַאח ֶריך ֶא ֵ֥תן ֶאת ָּ
13וַ ַ ֵ֥י ַעל מ ָּע ָּליו ֱאֹל ִ֑הים ַב ָּמקום א ֶשר־ד ֶ ֵ֥בר א ָֽתו׃
יה
14וַ יַ צב יַ עקב ַמצ ָּבה ַב ָּמקום א ֶשר־ד ֶ ֵ֥בר אתו ַמ ֶצ ֶָ֣בת ָּ ִ֑א ֶבן וַ יַ סְך ָּע ֶל ָּ
יה ָּ ָֽש ֶמן׃
נֶ ֶסְך וַ י ֵ֥צק ָּע ֶל ָּ
שם ַה ָּמקום א ֶשר ד ֶבר א ֵ֥תו ָּשם ֱאֹלהים ָֽבית־ ָֽאל׃
15וַ יק ָּרא יַ עקב ֶאת־ ָ֣
16וַ יסעו מ ָ֣בית אל ַוַָֽֽיהי־ ֵ֥עוד כב ַרת־ ָּה ָּא ֶרץ ָּל ָ֣בוא ֶאפ ָּ ִ֑ר ָּתה וַ ֵ֥ת ֶלד ָּרחל
וַ תָ ַ ֵ֥קש בלד ָּ ָֽתּה׃
17וַ י ֵ֥הי ב ַהקש ָּתּה בלד ָּ ִ֑תּה וַ תא ֶמר ָּלּה ַהמיַ ֶל ֶדת ַאל־ ָ֣תיראי ָֽכי־גַ ם־ ֶ ֵ֥זה
ָּלְך ָֽבן׃
18וַ י ִ֞הי בצאת נַ פ ָּשּה ָ֣כי מ ָּתה וַ תק ָּ ֵ֥רא שמו ֶבן־אונִ֑י ו ָּאביו ָּ ָֽק ָּרא־לֵ֥ ו
יָּמין׃
בנ ָֽ
19וַ ָּת ָּמת ָּר ִ֑חל וַ ת ָּקבר ב ֶ ָ֣ד ֶרְך ֶאפ ָּר ָּתה הוא ֵ֥בית ָּ ָֽל ֶחם׃
21וַ יַ צב יַ עקב ַמצ ָּבה ַעל־קב ָּר ָּ ִ֑תּה הוא ַמ ֶ ֵ֥צ ֶבת קב ַ ָֽרת־ ָּרחל ַעד־ ַהיָֽ ום׃
21וַ י ַסע יׂש ָּר ִ֑אל וַ י ָ֣ט אהלה מ ָּהל ָּאה למג ַדל־ ָֽע ֶדר׃
22וַ יהי בשכן יׂש ָּראל ָּב ָּ ָ֣א ֶרץ ַההוא וַ י ָ֣ ֶלְך ראובן וַ יש ַכב ֶאת־בל ָּהה
פ ֶילָ֣גֶ ש ָּא ִ֑ביו וַ יש ַמע יׂש ָּר ִ֑אָֽל

פ

וַ יָֽהיֵ֥ ו בנָֽי־יַ עקב שנֵ֥ים ָּע ָּ ָֽׂשר׃

23בנָ֣י ל ָּאה ב ֵ֥כור יַ עקב ראו ִ֑בן ושמעון ול ָ֣וי ָֽויהו ָּדה וי ָּשש ָּכר וזבו ָֽלן׃
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24בנָ֣י ָּרחל יוסף ובניָּ ָֽמן׃
25ובני בל ָּהה שפ ַ ָ֣חת ָּרחל ָּדן ונַ פ ָּת ָֽלי׃
שר ֵ֚א ֶלה ב ָ֣ני יַ עקב א ֶ ֵ֥שר י ַלד־לו ב ַפ ַ ֵ֥דן
26וב ֵ֥ני זל ָּפה שפ ַ ֵ֥חת ל ָּאה ָּ ָ֣גד ו ָּא ִ֑
א ָּ ָֽרם׃
27וַ יָּ בא יַ עקב ֶאל־יצ ָּ ָ֣חק ָּאביו ַממרא קר ַיָ֣ת ָּ ָֽה ַאר ַבִ֑ע ָ֣הוא ֶחברון
ר־שם ַאב ָּר ָּהם ויצ ָּ ָֽחק׃
ר־ג ָּ ֵ֥
א ֶש ָּ ָֽ
28וַ ָֽיהיו י ָ֣מי יצ ָּ ִ֑חק מ ַ ֵ֥את ָּש ָּנה ושמ ֵ֥נים ָּש ָּ ָֽנה׃
29וַ יגוַ ע יצ ָּחק וַ יָּ ָּמת וַ י ָּ ָ֣א ֶסף ֶאל־ ַע ָּמיו זָּ ָקן וׂש ַ ָ֣בע יָּ ִ֑מים וַ יקב ָ֣רו אתו ע ָּ ֵׂ֥שו
ויַ עקב ָּב ָּ ָֽניו׃

פ

1 36וא ֶלה תל ֵ֥דות ע ָּׂשו ֵ֥הוא ֱא ָֽדום׃
2ע ָּׂשו ָּלָ ַ ֵ֥קח ֶאת־נָּ ָּשיו מבנָ֣ ות כ ָּ ִ֑נ ַען ֶאת־ ָּע ָּדה ַבת־אילון ַ ָֽהחתי
ו ֶאת־ ָּא ֳה ָֽלי ָּב ָּמה ַבת־ענָּ ה ַבת־צבעון ַ ָֽהח ָֽוי׃
3ו ֶאת־ ָּבׂש ַ ֵ֥מת ַבת־יש ָּמעאל א ֵ֥חות נ ָּביָֽ ות׃
עואל׃
4וַ ת ֶלד ָּע ָּדה לע ָּׂשו ֶאת־ ֱאלי ָּ ִ֑פז ו ָּ ָ֣בׂש ַמת יָּ ל ָּדה ֶאת־ר ָֽ
ת־ק ַרח ֵ֚א ֶלה בנָ֣י ע ָּׂשו
5ו ָּא ֳה ָֽלי ָּב ָּמה ָּ ָֽיל ָּדה ֶאת־י ֵ֥עיש ו ֶאת־יַ ע ָּלם ו ֶא ִ֑
א ֶ ֵ֥שר ילדו־לו ב ֶ ֵ֥א ֶרץ כ ָּנ ַָֽען׃
6וַ י ַ ָ֣קח ע ָּׂשו ֶאת־נָּ ָּשיו ו ֶאת־ ָּב ָּ ָ֣ניו ו ֶאת־בנ ָּתיו ו ֶאת־ ָּכל־נַ פ ָ֣שות ביתו
ו ֶאת־מק ָ֣נהו ו ֶאת־ ָּכל־ב ֶהמתו ואת ָּכל־קניָּ נו א ֶ ֵ֥שר ָּר ַכש ב ֶ ָ֣א ֶרץ כ ָּ ִ֑נ ַען
ל־א ֶרץ מפני יַ ע ֵ֥קב ָּא ָֽחיו׃
וַ י ָ֣ ֶלְך ֶא ֶ
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ׂשאת
ש ֶבת יַ ח ָּ ִ֑דו ולא ָּ ָֽיכ ָּלה ֶא ֶרץ מגָֽ ורי ֶהם ָּל ָ֣
ָֽ 7כי־ ָּה ָּיה רכו ָּשם ָּרב מ ֶ ָ֣
יהם׃
א ָּתם מפני מקנ ֶ ָֽ
8וַ י ֶשב ע ָּׂשו ב ַ ָ֣הר ׂשעיר ע ָּׂשו ֵ֥הוא ֱא ָֽדום׃
9וא ֶלה תל ֵ֥דות ע ָּׂשו א ָ֣בי ֱא ִ֑דום ב ַהר ׂש ָֽעיר׃
ן־בׂש ַמת
ן־ע ָּדה ָ֣א ֶשת ע ָּׂשו רעואל ֶב ָּ
יפז ֶב ָּ
11א ֶלה ש ָ֣מות בנָֽי־ע ָּ ִׂ֑שו ֱאל ַ
ֵ֥א ֶשת ע ָּ ָֽׂשו׃
11וַ יהיו ב ָ֣ני ֱאלי ָּ ִ֑פז תי ָּ ָ֣מן או ָּמר צ ֵ֥פו וגַ ע ָּתם וק ַ ָֽנז׃
12ותמ ַ ָ֣נע׀ ָּהי ָּ ָ֣תה פי ֶלגֶ ש ֶ ָֽל ֱאלי ַפז ֶבן־ע ָּׂשו וַ ֵ֥ת ֶלד ֶל ֱאלי ַפז ֶאת־ע ָּמ ִ֑לק
א ֶלה ב ֵ֥ני ָּע ָּדה ֵ֥א ֶשת ע ָּ ָֽׂשו׃
13וא ֶלה ב ָ֣ני רעואל ַ ֵ֥נ ַחת וָּ ֶזַֽ ַרח ַש ָּ ָ֣מה ומ ָּ ִ֑זה ָ֣א ֶ ָ֣לה ָּהיו בנֵ֥י ָּבׂש ַמת ֵ֥א ֶשת
ע ָּ ָֽׂשו׃
14ו ָ֣א ֶלה ָּהיו בני ָּא ֳהלי ָּב ָּמה ַבת־ע ָּנה ַבת־צבעון ָ֣א ֶשת ע ָּ ִׂ֑שו וַ ָ֣ת ֶלד
ת־ק ַרח׃
לע ָּׂשו ֶאת־י ֵ֥עיש ו ֶאת־יַ ע ָּלם ו ֶא ָֽ
15א ֶלה ַאלו ָ֣פי ב ָֽני־ע ָּ ִׂ֑שו בני ֱאלי ַפז ב ָ֣כור ע ָּׂשו ַאלוף תי ָּמן ַאלָ֣ וף או ָּמר
ַאלֵ֥ וף צפו ַאלֵ֥ וף ק ַ ָֽנז׃
יפז ב ֶ ָ֣א ֶרץ
ַ 16א ָֽלוף־ק ַרח ַאלֵ֥ וף גַ ע ָּתם ַאלָ֣ וף ע ָּמלִ֑ק ָ֣א ֶלה ַאלופי ֱאל ַ
ֱאדום א ֶלה בנֵ֥י ָּע ָּ ָֽדה׃
17וא ֶלה בני רעואל ֶבן־ע ָּׂשו ַאלֵ֥ וף נַ ַחת ַאלָ֣ וף זֶ ַרח ַאלֵ֥ וף ַש ָּמה ַאלָ֣ וף
מ ָּ ִ֑זה ָ֣א ֶלה ַאלופי רעואל ב ֶ ָ֣א ֶרץ ֱאדום א ֶלה ב ֵ֥ני ָּבׂש ַמת ֵ֥א ֶשת ע ָּ ָֽׂשו׃
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18וא ֶלה בני ָּא ֳה ָֽלי ָּב ָּמה ָ֣א ֶשת ע ָּׂשו ַאלֵ֥ וף יעוש ַאלֵ֥ וף יַ ע ָּלם ַאלָ֣ וף ִ֑ק ַרח
ָ֣א ֶלה ַאלו ִ֞פי ָּ ָֽא ֳהלי ָּב ָּמה ַבת־ע ָּנה ֵ֥א ֶשת ע ָּ ָֽׂשו׃
19א ֶלה בני־ע ָּׂשו ו ֵ֥א ֶלה ַאלופי ֶהם ֵ֥הוא ֱא ָֽדום׃

ס

שובל וצב ֵ֥עון וַ ע ָּנָֽה׃
לוטן ו ָּ
21א ֶלה בנָֽי־ׂשעיר ַהחרי ישבי ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ָּ ֵ֥
21וד ֵ֥שון וא ֶצר ודי ָּ ִ֑שן ָ֣א ֶלה ַאלופי ַהחרי ב ֵ֥ני ׂשעיר ב ֶ ֵ֥א ֶרץ ֱא ָֽדום׃
22וַ יהיֵ֥ ו בני־לו ָּטן ח ָ֣רי והי ָּ ִ֑מם וַ א ֵ֥חות לו ָּטן תמ ָּ ָֽנע׃
23וא ֶלה ב ָ֣ני שו ָּבל ַעלָּוֵַֽ֥ן ו ָּמ ַנ ַחת ועי ָּ ִ֑בל שפו ואו ָּ ָֽנם׃
ת־הימם ַבמד ָּבר
24ו ֵ֥א ֶלה ב ָֽני־צבעון ו ַא ָּיָ֣ה וַ ע ָּנִ֑ה ָ֣הוא ענָּ ה א ֶשר ָּמ ָּצא ֶא ַ
ת־החמרים לצב ֵ֥עון ָּא ָֽביו׃
ברע ֵ֥תו ֶא ַ
25ו ֵ֥א ֶלה ב ָֽני־ע ָּנה ד ִ֑שן ו ָּא ֳהלי ָּב ָּמה ַבת־ע ָּ ָֽנה׃
26וא ֶלה ב ָ֣ני די ָּ ִ֑שן ֶחמ ָּ ֵ֥דן ו ֶאש ָּבן וית ָּ ֵ֥רן וכ ָּ ָֽרן׃
27א ֶלה בני־ ִ֑א ֶצר בל ָּ ֵ֥הן וזַ עָּוַֽן וַ ע ָּ ָָֽקן׃
ֵ֥ 28א ֶלה ב ָֽני־די ָּשן ֵ֥עוץ וַ א ָּ ָֽרן׃
29א ֶלה ַאלו ָ֣פי ַהח ִ֑רי ַאלוף לו ָּטן ַאלָ֣ וף שו ָּבל ַאלֵ֥ וף צבעון ַאלֵ֥ וף ע ָּ ָֽנה׃
ַ 31אלֵ֥ וף דשן ַאלֵ֥ וף א ֶצר ַאלָ֣ וף די ָּ ִ֑שן ָ֣א ֶלה ַאלופי ַהחרי ל ַאלפי ֶהם
ב ֶ ֵ֥א ֶרץ ׂש ָֽעיר׃

פ

31וא ֶלה ַהמ ָּלכים א ֶ ֵ֥שר ָּמלכו ב ֶ ָ֣א ֶרץ ֱא ִ֑דום לפ ֵ֥ני מ ָּלְך־ ֶמ ֶלְך לבנֵ֥י
יׂש ָּר ָֽאל׃
32וַ ימֹלָ֣ ְך ֶב ֱאדום ֶב ַלע ֶבן־ב ִ֑עור ו ֵ֥שם עירו דנ ָּ ָֽה ָּבה׃
33וַ ָּי ָּמת ָּ ִ֑ב ַלע וַ ימֹלָ֣ ְך ַתח ָּתיו יו ָּ ֵ֥בב ֶבן־ ֶזַֽ ַרח מ ָּבצ ָּ ָֽרה׃
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34וַ ָּי ָּמת יו ָּ ִ֑בב וַ ימֹלָ֣ ְך ַתח ָּתיו ח ָּשם מ ֶ ֵ֥א ֶרץ ַהתי ָּמ ָֽני׃
35וַ ָּי ָּמת ח ָּ ִ֑שם וַ ימֹלְך ַתח ָּתיו ה ַ ָ֣דד ֶבן־ב ַדד ַה ַמ ֶכה ֶאת־מדיָּ ן בׂש ָ֣דה
מואב ו ֵ֥שם עירו ע ָֽוית׃
ָּ
36וַ ָּי ָּמת ה ָּ ִ֑דד וַ ימֹלָ֣ ְך ַתח ָּתיו ַׂשמ ָּלה מ ַמׂשרָ ָּ ָֽקה׃
37וַ ָּי ָּמת ַׂשמ ָּ ִ֑לה וַ ימֹלָ֣ ְך ַתח ָּתיו ָּשאול מרח ֵ֥בות ַהנָּ ָּ ָֽהר׃
38וַ ָּי ָּמת ָּש ִ֑אול וַ ימֹלָ֣ ְך ַתח ָּתיו ַ ֵ֥ב ַעל ָּח ָּנַֽן ֶבן־ ַעכ ָֽבור׃
39וַ יָּ ָּמת ַ ָ֣ב ַעל ָּח ָּ ָ֣נַֽן ֶבן־ ַעכבור וַ ימֹלְך ַתח ָּתיו ה ַדר ו ֵ֥שם עירו ָּ ִ֑פעו ושם
ת־מטרד ַבת ֵ֥מי זָּ ָּ ָֽהב׃
יטבאל ַב ַ
אשתו מ ָֽה ַ
41וא ֶלה ש ִ֞מות ַאלופי ע ָּׂשו למשפח ָּתם למקמ ָּתם בשמ ָּ ִ֑תם ַאלֵ֥ וף
תמ ָּנע ַאלֵ֥ וף ַ ָֽעלָּוה ַאלֵ֥ וף י ָֽתת׃
ַ 41אלוף ָּא ֳהלי ָּב ָּמה ַאלֵ֥ וף א ָּלה ַאלֵ֥ וף פי ָֽנן׃
ַ 42אלֵ֥ וף ק ַנז ַאלֵ֥ וף תי ָּמן ַאלֵ֥ וף מב ָּ ָֽצר׃
ַ 43אלֵ֥ וף ַמגדיאל ַאלָ֣ וף עי ָּ ִ֑רם ָ֣א ֶלה׀ ַאלו ָ֣פי ֱאדום ל ָֽמשב ָּתם ב ֶ ָ֣א ֶרץ
אחזָּ ָּתם ֵ֥הוא ע ָּׂשו א ֵ֥בי ֱא ָֽדום׃

פ

1 37וַ י ָ֣ ֶשב יַ עקב ב ֶא ֶרץ מגו ָ֣רי ָּא ִ֑ביו ב ֶא ֶרץ כ ָּ ָֽנ ַען׃
ָ֣ 2א ֶלה׀ תל ָ֣דות יַ עקב יו ִ֞סף ֶבן־ש ַ ָֽבע־ ֶעׂשרה ָּשנָּ ה ָּהיָּ ה ר ֶעה ֶאת־ ֶא ָּחיו
שי ָּא ִ֑ביו וַ יָּ ֵ֥בא יוסף
ַבצאן ו ָ֣הוא נַ ַער ֶאת־ב ֵ֥ני בל ָּהה ו ֶאת־ב ֵ֥ני זל ָּפה נ ָ֣
יהם׃
ֶאת־ד ָּב ָּ ֵ֥תם ָּר ָּעה ֶאל־אב ֶ ָֽ
3ויׂש ָּראל ָּא ַהב ֶאת־יוסף מ ָּכל־ ָּבנָּ יו ָֽכי־ ֶבן־זק ֵ֥נים הוא לִ֑ ו ו ָּ ֵ֥ע ָּׂשה לו
כ ֵ֥תנֶ ת ַפ ָֽסים׃
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4וַ יר ָ֣או ֶא ָּחיו ָֽכי־א ִ֞תו ָּא ַהב אבי ֶהם מ ָּכל־ ֶא ָּחיו ַוַָֽֽיׂשנאו א ִ֑תו ו ֵ֥לא יָּכלו
ַדב ֵ֥רו ל ָּש ָֹֽלם׃
יוספו עוד ׂש ֵ֥נא א ָֽתו׃
5וַ יַ חֹלם יוסף חלום וַ יַ גד ל ֶא ָּ ִ֑חיו וַ ֵ֥
6וַ יא ֶמר אלי ֶ ִ֑הם שמעו־נָּ א ַהחלֵ֥ ום ַה ֶזה א ֶ ֵ֥שר ָּח ָּ ָֽלמתי׃
7והנה אנַ חנו מ ַאלמים אלמים ב ָ֣תוְך ַה ָּש ֶדה והנה ָּ ֵ֥ק ָּמה אל ָּמתי
וגַ ם־נ ָּ ִ֑צ ָּבה והנה תס ֶבינָּ ה אל ָ֣מתי ֶכם וַ ָֽתש ַתחֶוין ָּ ַלאל ָּמ ָֽתי׃
8וַ יאמרו לו ֶא ָּחיו ה ָּמֹלְך תמֹלְך ָּעלינו אם־ ָּמ ֵ֥שול תמשל ָּ ִ֑בנו וַ יוספו
עוד ׂש ָ֣נא אתו ַעל־חֹלמ ָּתיו ו ַעל־ד ָּב ָּ ָֽריו׃
אמר הנה ָּח ַלמ ָֽתי חלום
9וַ יַ חֹלֵ֥ ם עוד חלָ֣ ום ַאחר וַ י ַס ֵ֥פר אתו ל ֶא ָּ ִ֑חיו וַ י ֶ
וכבים ָֽמש ַתחוים ָֽלי׃
ש ֶמש ו ַהיָּ ר ַח ו ַא ַחד ָּע ָּׂשר ָֽכ ָּ
עוד והנה ַה ֶ ָ֣
אמר לו ָּמה ַהחלֵ֥ ום
ר־בו ָּאביו וַ ָ֣י ֶ
ל־א ָּחיו וַ יג ַע ָ֣
ל־אביו ו ֶא ֶ
11וַ י ַספָ֣ר ֶא ָּ
שר ָּח ָּלִ֑מ ָּת ה ָ֣בוא נָּ בוא אני ואמךָ֣ ו ַא ֶחיך להש ַתחוֵ֥ ת לך
ַה ֶזה א ֶ ָ֣
ָּ ָֽאר ָּצה׃
11וַ י ַקנאו־בו ֶא ָּ ִ֑חיו ו ָּאביו ָּש ַ ֵ֥מר ֶאת־ ַה ָּד ָּ ָֽבר׃
־צאן אב ֶיהם בש ֶ ָֽכם׃
12וַ ילכו ֶא ָּ ִ֑חיו לרעות ֶאת ֵ֥
13וַ יא ֶמר יׂש ָּראל ֶאל־יוסף הלוא ַא ֶחיך ר ָ֣עים בש ֶכם ל ָּכה ו ֶאש ָּלחךָ֣
אמר לו ה ָֽנני׃
יהם וַ ֵ֥י ֶ
אל ֶ ִ֑
14וַ ָ֣יא ֶמר לו ֶלְך־נָּ א ראה ֶאת־שלום ַא ֶחיך ו ֶאת־שלָ֣ ום ַהצאן וַ השבני
ָּד ָּ ִ֑בר וַ יש ָּלחהו מ ָ֣ע ֶמק ֶחברון וַ יָּ בא ש ֶ ָֽכ ָּמה׃
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15וַ ימ ָּצ ָ֣אהו איש וה ֵ֥נה ת ֶעה ַב ָּש ֶ ִ֑דה וַ יש ָּאלהו ָּהאיש לאמר
ַמה־ת ַב ָֽקש׃
16וַ יא ֶמר ֶאת־ ַא ַחי ָּאנ ָ֣כי מ ַב ִ֑קש ַה ָֽגי ָּדה־ ָּ ָ֣נא לי איפה ֵ֥הם ר ָֽעים׃
17וַ יא ֶמר ָּהאיש נָּ ס ָ֣עו מזֶ ה כי ָּש ַמעתי ָֽאמרים נל ָּכה ד ָּ ִ֑תינָּ ה וַ י ֶלְך יוסף
ַא ַ ָ֣חר ֶא ָּחיו וַ ימ ָּצאם בד ָּ ָֽתן׃
18וַ יר ֵ֥או אתו מ ָּר ִ֑חק וב ֶט ֶרם יק ַ ָ֣רב אלי ֶהם וַ ָֽיתנַ כלֵ֥ ו אתו ַלהמי ָֽתו׃
19וַ יאמרו ָ֣איש ֶאל־ ָּא ִ֑חיו הנה ַב ַעל ַהחֹל ֵ֥מות ַה ָּל ֶזה ָּ ָֽבא׃
21ו ַע ָּ ָ֣תה׀ ל ָ֣כו ו ַ ָֽנ ַהרגהו ונַ שלכהו ב ַא ַ ָ֣חד ַהברות ו ָּא ַמרנו ַח ָּ ֵ֥יה ָּר ָּעה
א ָּכ ָּ ִ֑לתהו ונר ֶאה ַמה־יהיו חֹלמ ָּ ָֽתיו׃
אמר ֵ֥לא נַ ֶכנו ָּנ ֶָֽפש׃
21וַ יש ַ ָ֣מע ראובן וַ יַ צלהו מיָּ ָּ ִ֑דם וַ י ֶ
22וַ יא ֶמר אל ֶ ָ֣הם׀ ראובן ַאל־תשפכו־ ָּדם ַהש ָ֣ליכו אתו ֶאל־ ַהבור ַהזֶ ה
שר ַבמד ָּבר ו ָּיד ַאל־תשלחו־ ִ֑בו ל ַמ ַען ַהציל אתו מיָּ ָּדם ַלהשיבו
א ֶ ָ֣
ל־א ָֽביו׃
ֶא ָּ
ַ23וַָֽֽיהי ַ ָֽכא ֶשר־ ָּ ֵ֥בא יוסף ֶאל־ ֶא ָּ ִ֑חיו וַ יַ פשיטו ֶאת־יוסף ֶאת־כ ָּתנתו
ֶאת־כ ֵ֥תנֶ ת ַה ַפסים א ֶ ֵ֥שר ָּע ָּ ָֽליו׃
24וַ י ָּקחהו וַ יַ ש ֵ֥לכו אתו ַה ִ֑ב ָּרה ו ַה ָ֣בור רק ֵ֥אין בו ָּ ָֽמים׃
25וַ ישבו ֶ ָֽל ֱא ָּכל־ ֶל ֶחם וַ יׂשאו ָֽעיני ֶהם וַ יראו והנה אר ַ ָ֣חת ישמעאלים
הוריד
יהם ָֽנׂשאים נכאת וצ ָ֣רי וָּ ֹלט הולכים ל ֵ֥
ָּב ָּאה מגל ָּ ִ֑עד וג ַמל ֶ ָ֣
מצ ָּ ָֽרי ָּמה׃
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26וַ ֵ֥יא ֶמר יהו ָּדה ֶאל־ ֶא ָּ ִ֑חיו ַמה־ ֶב ַצע כי נַ הרג ֶאת־ ָּאחינו וכסינו
ֶאת ָּ־ד ָֽמו׃
י־א ֵ֥חינו ב ָּׂשרנו ִ֑הוא
27ל ִ֞כו ונמכ ֶ ָ֣רנו ַלישמעאלים ויָּ דנו ַאל־תהי־בו ָֽכ ָּ
ַוַָֽֽישמעו ֶא ָּ ָֽחיו׃
28וַ ַ ָֽי ַעברו אנָּ שים מדיָּ נים ָֽסחרים ַוַָֽֽימשכו וַ ַ ָֽיעלו ֶאת־יוסף מן־ ַהבור
וַ ימכרו ֶאת־יוסף ַלישמעאלים ב ֶעׂש ָ֣רים ָּ ִ֑כ ֶסף וַ יָּ ֵ֥ביאו ֶאת־יוסף
מצ ָּ ָֽרי ָּמה׃
29וַ ָּי ָּשב ראובן ֶאל־ ַהבור וה ֵ֥נה אין־יוסף ַב ִ֑בור וַ יק ַרע ֶאת־בגָּ ָּ ָֽדיו׃
31וַ ָּ ֵ֥י ָּשב ֶאל־ ֶא ָּחיו וַ יא ַ ִ֑מר ַהיֶ ָ֣ ֶלד אינֶ נו וַ אני ָּ ֵ֥אנָּ ה אני־ ָּ ָֽבא׃
31וַ יקחו ֶאת־כ ָ֣תנֶ ת יו ִ֑סף ַוַָֽֽישחטו ׂש ָ֣עיר עזים וַ יטבלֵ֥ ו ֶאת־ ַהכתנֶ ת
ַב ָּ ָֽדם׃
יהם וַ יאמרו ָ֣זאת ָּמ ָּ ִ֑צאנו
ַ32וַָֽֽי ַשל ִ֞חו ֶאת־כ ָ֣תנֶ ת ַה ַפסים וַ יָּ ביאו ֶאל־אב ֶ
ם־לא׃
ַה ֶכר־נָּ א ַהכתנֶ ת בנך הוא א ָֽ
יוסף׃
33וַ יַ כי ָּרּה וַ יא ֶמר כ ָ֣תנֶ ת בני ַח ָּיֵ֥ה ָּר ָּעה א ָּכ ָּלִ֑תהו ָּט ֵ֥רף ט ַרף ָֽ
34וַ יק ַרע יַ עקב ׂשמֹל ָּתיו וַ יָּ ֵ֥ ֶׂשם ַׂשק ב ָּמת ָּ ִ֑ניו וַ ית ַא ֵ֥בל ַעל־בנו יָּ ֵ֥מים
ַר ָֽבים׃
35וַ יָּ קמו ָּכל־ ָּבנָּ יו ו ָּכל־בנ ָּתיו לנַ חמו וַ י ָּמאן להתנַ חם וַ יא ֶמר ָֽכי־ארד
ֶאל־בני ָּאבל ש ִ֑א ָּלה וַ ֵ֥יבך אתו ָּא ָֽביו׃
יפר ס ָ֣ריס ַפרעה ַׂשר
36ו ַהמ ָּדנים ָּמכ ֵ֥רו אתו ֶאל־מצ ָּ ִ֑רים ל ָֽפוט ַ
ַה ַט ָּב ָֽחים׃
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־איש עד ָּלמי
ַ1 38וַָֽֽיהי ָּב ָ֣עת ַההוא וַ ֵ֥יַֽ ֶרד יהו ָּדה מ ָ֣את ֶא ָּ ִ֑חיו וַ יט ַעד ֵ֥
ירה׃
וש ֵ֥מו ח ָּ ָֽ
יה׃
2וַ יַ רא־ ָּשם יהו ָּדה ַבת־ ֵ֥איש כנַ עני וש ָ֣מו ִ֑ש ַוע וַ י ָּק ֶח ָּה וַ ֵ֥יָּבא א ֶ ָֽל ָּ
3וַ ַת ַהר וַ ָ֣ת ֶלד ִ֑בן וַ יק ָּ ֵ֥רא ֶאת־שמו ָֽער׃
4וַ ַ ֵ֥ת ַהר עוד וַ ָ֣ת ֶלד ִ֑בן וַ תק ָּ ֵ֥רא ֶאת־שמו או ָּנַָֽֽן׃
5וַ ת ֶסף עוד וַ ָ֣ת ֶלד בן וַ תק ָּ ֵ֥רא ֶאת־שמו ש ָּ ִ֑לה ו ָּה ָּ ֵ֥יה בכזיב בלד ָּ ֵ֥תּה
א ָֽתו׃
6וַ י ַקח יהו ָּדה א ָּשה ל ָ֣ער בכו ִ֑רו וש ָּמּה ָּת ָּ ָֽמר׃
7וַ יהי ֵ֚ער ב ָ֣כור יהו ָּדה ַרע בעי ָ֣ני יהָּ ִ֑וה וַ ימתהו יהָּ ָֽוה׃
8וַ יא ֶמר יהו ָּדה לאונָּ ן בא ֶאל־ ֵ֥א ֶשת ָּאחיך ויַ ָ֣בם א ָּ ִ֑תּה ו ָּהָ ֵ֥קם ֶזַֽ ַרע
ל ָּא ָֽחיך׃
ם־בא ֶאל־א ֶשת ָּאחיו וש ָ֣חת
9וַ יַָֽ֣ ַדע אונָּ ן כי ֵ֥לא לו יה ֶי ָ֣ה ַה ָּ ִ֑ז ַַֽרע ו ָּה ִָּ֞יה א ָּ
ן־ז ַַֽרע ל ָּא ָֽחיו׃
ַאר ָּצה לבל ֵ֥תי נ ָּת ֶ
שר ָּע ָּ ִׂ֑שה וַ ָּי ֶמת גַ ם־א ָֽתו׃
11וַ יַֽ ַרע בעי ֵ֥ני יהָּוה א ֶ ָ֣
11וַ ָ֣יא ֶמר יהו ָּדה ל ָּת ָּמר ַכ ָּלתו שבי ַאל ָּמ ָּ ָ֣נה בית־ ָּאביְך ַעד־יג ַדל ש ָּ ָ֣לה
יה׃
בני ָ֣כי ָּא ַמר ֶפן־יָּ ֵ֥מות גַ ם־הוא כ ֶא ָּ ִ֑חיו וַ ָ֣ת ֶלְך ָּת ָּמר וַ ת ֶשב ֵ֥בית ָּא ָֽב ָּ
12וַ ירבו ַהיָּ מים וַ ָּת ָּמת ַבת־ ָ֣שו ַע ָֽא ֶשת־יהו ָּ ִ֑דה וַ י ָּ ָ֣נ ֶחם יהו ָּדה וַ יַ ַעל
־גזזי צאנו הוא וח ָּירה ר ֵ֥עהו ָּהעד ָּלמי תמ ָּנ ָָּֽתה׃
ַעל ָֽ
13וַ י ַ ֵ֥גד ל ָּת ָּמר לא ִ֑מר ה ֵ֥נה ָּחמיְך ע ֶ ֵ֥לה תמ ָּנ ָּתה ָּל ֵ֥גז צאנָֽ ו׃

99

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

14וַ ָּת ַסר בגדי ַאלמנו ָּתּה ָֽמ ָּע ֶלי ָּה וַ ת ַכס ַב ָּצעיף וַ תת ַע ָּלף וַ ת ֶשב ב ֶפ ַָ֣תח
ל־ד ֶרְך תמ ָּנ ִָּ֑תה כי ָּרא ָּתה ָֽכי־גָּ ַ ָ֣דל ש ָּלה והוא ָֽלא־נת ָּנֵ֥ה
עינַ ים א ֶשר ַע ֶ ָ֣
לו לא ָּ ָֽשה׃
15וַ יר ֶ ָ֣א ָּה יהו ָּדה ַוַָֽֽיַ חש ֶב ָּה לזו ָּ ִ֑נה ֵ֥כי כס ָּתה ָּפ ֶ ָֽני ָּה׃
16וַ יט א ֶלי ָּה ֶאל־ ַה ֶד ֶרְך וַ יא ֶמר ָּ ָֽה ָּבה־נָּ א ָּא ָ֣בוא א ַליְך ֵ֚כי ָ֣לא יָּ ַדע ֵ֥כי
ַכ ָּלתו ִ֑הוא וַ תא ֶמר ַמה־ת ֶתן־לי ֵ֥כי ָּתבוא א ָּ ָֽלי׃
17וַ יא ֶמר ָּאנכי א ַש ַ ֵ֥לח ג ָֽדי־עזים מן־ ַה ִ֑צאן וַ תא ֶמר אם־ת ֵ֥תן ע ָּרבון ַ ֵ֥עד
ָּשל ֶ ָֽחך׃
ומטך
אמר ח ָּ ָֽתמך ופת ֶילך ַ
שר ֶא ֶתן־ ָּלְך וַ ת ֶ
18וַ יא ֶמר ָּ ָ֣מה ָּ ָֽהע ָּרבון א ֶ ָ֣
יה וַ ַ ֵ֥ת ַהר ָֽלו׃
ן־לּה וַ ֵ֥יָּבא א ֶל ָּ
שר ביָּ ֶ ִ֑דך וַ י ֶת ָּ
א ֶ ָ֣
19וַ ָּ ָ֣ת ָּקם וַ ת ֶלְך וַ ָּ ֵ֥ת ַסר צעי ָּפּה מ ָּע ֶ ִ֑לי ָּה וַ תל ַבש בג ֵ֥די ַאלמנו ָּ ָֽתּה׃
21וַ יש ַלח יהו ָּדה ֶאת־ג ָ֣די ָּ ָֽהעזים ביַ ד ר ָ֣עהו ָּ ָֽהעד ָּלמי ָּלָ ַ ֵ֥ק ַחת ָּהע ָּרבון
מ ַיָ֣ד ָּהא ָּ ִ֑שה ולא מ ָּצ ָּ ָֽאּה׃
21וַ יש ִַ֞אל ֶאת־ ַאנשי מק ָּמּה לאמר ַאיה ַהקד ָּשה ֵ֥הוא ָּבע ַינַֽים
א־הי ָּ ֵ֥תה ָּב ֶזה קד ָּ ָֽשה׃
ל־ה ָּ ִ֑ד ֶרְך וַ ָ֣יאמרו ל ָּ
ַע ַ
22וַ יָּ ָּשב ֶאל־יהו ָּדה וַ יא ֶמר ָ֣לא מ ָּצא ִ֑תי ָּה וגַ ם ַאנשי ַה ָּמקום ָּ ָֽאמרו
־הי ָּ ֵ֥תה ָּב ֶזה קד ָּ ָֽשה׃
לא ָּ
23וַ יא ֶמר יהו ָּדה ָֽת ַ ָֽקח־ ָּלּה ֶפן נה ֶי ָ֣ה ָּל ִ֑בוז הנה ָּש ַלחתי ַהג ָ֣די ַהזֶ ה ו ַא ָּתה
אתּה׃
ֵ֥לא מ ָּצ ָּ ָֽ
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יהודה ָֽלאמר ָּזָֽנ ָּתה ָּת ָּ ָ֣מר ַכ ָּל ֶתך ו ַגם
24וַ י ָ֣הי׀ כמשֹלָ֣ ש ֳח ָּדשים וַ יגַ ד ָֽל ָּ
וה ות ָּש ָֽרף׃
הודה הוציא ָּ
אמר י ָּ
הנֵ֥ה ָּה ָּרה לזנונִ֑ים וַ ָ֣י ֶ
ר־א ֶלה לו
ָ֣ 25הוא מוצאת והיא ָּשל ָּחה ֶאל־ ָּחמי ָּה לאמר לאיש א ֶש ָ֣
אמר ַה ֶכר־נָּ א ל ִ֞מי ַהח ֶת ֶמת ו ַהפתילים ו ַה ַמ ֶטה ָּה ָֽא ֶלה׃
ָּאנכי ָּה ָּ ִ֑רה וַ ת ֶ
26וַ יַ ָ֣כר יהו ָּדה וַ יא ֶמר ָּ ָֽצדָ ָּ ָ֣קה מ ֶמני ָֽכי־ ַעל־ ֵ֥כן לא־נ ַתתי ָּה לש ָּ ָ֣לה ב ִ֑ני
ו ָֽלא־יָּ ַ ֵ֥סף עוד ל ַדע ָּ ָֽתה׃
27וַ יהי ב ָ֣עת לד ָּ ִ֑תּה וה ֵ֥נה תאומים בבט ָּ ָֽנּה׃
28וַ י ֵ֥הי בלד ָּתּה וַ י ֶתן־ ָּ ִ֑יד וַ ת ַ ָ֣קח ַהמיַ ֶל ֶדת וַ תקשר ַעל־יָּ דו ָּשני לאמר ֶזה
יָּ ָּ ֵ֥צא ראש ָּ ָֽנה׃
ה־פ ַרצ ָּת ָּע ֶלָ֣יך ָּ ִ֑פ ֶרץ
אמר ַמ ָּ
29וַ י ָ֣הי׀ כמ ָ֣שיב יָּ דו והנה יָּ ָּצָ֣א ָּאחיו וַ ת ֶ
וַ יק ָּ ֵ֥רא שמו ָּ ָֽפ ֶרץ׃
31ו ַא ַחר יָּ ָּ ָ֣צא ָּאחיו א ֶ ֵ֥שר ַעל־יָּ דו ַה ָּש ִ֑ני וַ יק ָּ ֵ֥רא שמו ָּז ַַָֽֽרח׃

ס

1 39ויוסף הו ַ ָ֣רד מצ ָּ ִ֑רי ָּמה וַ יקנהו פוטי ַפר סריס ַפרעה ַׂשר ַה ַט ָּבחים
ָ֣איש מצרי מיַ ד ַהישמעאלים א ֶ ֵ֥שר הורדהו ָּ ָֽש ָּמה׃
2וַ יהי יהוָּ ה ֶאת־יוסף וַ יהי ָ֣איש ַמצ ִ֑לי ַח וַ יהי ב ֵ֥בית אד ָּניו ַהמצ ָֽרי׃
3וַ ַיַָֽ֣רא אדנָּ יו ֵ֥כי יהָּוה א ִ֑תו וכל א ֶשר־ ָ֣הוא ע ֶׂשה יהָּוה ַמצ ֵ֥לי ַח ביָּ ָֽדו׃
4וַ ימ ָּצא יו ֵ֥סף חן בעי ָּניו וַ י ָּ ָ֣ש ֶרת א ִ֑תו וַ יַ פקדהו ַעל־ביתו ו ָּכל־יֶ ש־לו נָּ ַ ֵ֥תן
ביָּ ָֽדו׃
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שר יֶ ש־לו וַ י ָּב ֶרְך יהָּוה
5וַ יהי מ ָּאז הפקיד אתו בביתו ו ַעל ָּכל־א ֶ ָ֣
שר יֶ ש־לו ַב ַבית
יוסף וַ י ִ֞הי בר ַכת יהוָּ ה ב ָּכל־א ֶ ָ֣
ֶאת־ ֵ֥בית ַהמצרי בג ַ ָ֣לל ִ֑
ו ַב ָּש ֶ ָֽדה׃
6וַ יַ ע ָ֣זב ָּכל־א ֶשר־לו ביַ ד־יוסף ולא־יָּ ַדע אתו מאו ָּמה ֵ֥כי אם־ ַה ֶל ֶחם
ר־הוא או ִ֑כל וַ י ָ֣הי יוסף יפה־ת ַאר וי ֵ֥פה ַמר ֶ ָֽאה׃
א ֶש ָ֣
7וַ יהי ַא ַחר ַהד ָּב ָ֣רים ָּהא ֶלה וַ ת ָּשא ָֽא ֶשת־אד ָּניו ֶאת־עי ֶני ָּה ֶאל־יו ִ֑סף
אמר שכ ָּ ֵ֥בה ע ָֽמי׃
וַ ת ֶ
־ב ָּ ִ֑בית ו ֵ֥כל
8וַ י ָּמאן׀ וַ יא ֶמר ֶאל־ ָ֣א ֶשת אדנָּ יו ָ֣הן אדני לא־יָּ ַ ֵ֥דע אתי ַמה ַ
א ֶשר־יֶ ש־לו נָּ ַ ֵ֥תן ביָּ ָֽדי׃
9אינֶ נו גָּ דול ַב ַ ָ֣בית ַהזֶ ה מ ֶמני ו ָֽלא־ ָּח ַׂשְך מ ֶמני מאו ָּמה ֵ֥כי אם־או ָּתְך
שר ַאת־אש ִ֑תו ואיְך ֶ ָֽא ֱע ֶׂשה ָּה ָּר ָּעה ַהגד ָּלה ַהזאת ו ָּח ָּטאתי
ַבא ֶ ָ֣
ָֽלאֹל ָֽהים׃
11וַ יהי כ ַדב ָּ ֵ֥רּה ֶאל־יוסף יָ֣ ום׀ יִ֑ ום ולא־ ָּש ַ ֵ֥מע א ֶלי ָּה לש ַ ֵ֥כב ֶאצ ָּלּה
להיֵ֥ ות ע ָּ ָֽמּה׃
11וַ יהי כ ַהיָ֣ ום ַהזֶ ה וַ יָּ ֵ֥בא ַה ַבי ָּתה ַלע ָׂ֣שות מ ַלאכ ִ֑תו ואין איש מ ַאנ ֵ֥שי
ַה ַבית ָּשם ַב ָּ ָֽבית׃
12וַ תתפׂשהו בבגדו לאמר שכ ָּ ָ֣בה ע ִ֑מי וַ יַ עזב בגדו ביָּ ָּדּה וַ ָּינָּ ס וַ י ֵ֥צא
וצה׃
ַה ָֽח ָּ
וצה׃
13וַ יהי כראו ָּתּה ָֽכי־ ָּע ַ ֵ֥זב בגדו ביָּ ָּ ִ֑דּה וַ ָּינָּ ס ַה ָֽח ָּ
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שי בי ָּתּה וַ תא ֶמר ָּל ֶהם לאמר ראו ֵ֥הביא ָּלנו ֵ֥איש עברי
14וַ תק ָּ ִ֞רא ל ַאנ ָ֣
ל ַ ָ֣צ ֶחק ָּ ִ֑בנו ָּבא א ַלי לש ַ ָ֣כב עמי וָּ ֶאק ָּרא ב ֵ֥קול גָּ ָֽדול׃
15וַ י ָ֣הי כ ָּשמעו ָֽכי־הרי ֵ֥מתי קולי וָּ ֶאק ָּ ִ֑רא וַ יַ עזב בגדו ֶאצלי וַ ָּינָּ ס וַ י ֵ֥צא
וצה׃
ַה ָֽח ָּ
16וַ ַת ַ ֵ֥נח בגדו ֶאצ ָּ ִ֑לּה ַעד־ ֵ֥בוא אד ָּניו ֶאל־בי ָֽתו׃
17וַ ת ַד ָ֣בר א ָּליו ַכד ָּב ֵ֥רים ָּהא ֶלה לא ִ֑מר ָּ ָֽבא־א ִ֞ ַלי ָּה ֶע ֶבד ָּ ָֽהעברי
את ָּלנו ל ַ ֵ֥צ ֶחק ָֽבי׃
א ֶשר־ה ֵ֥ב ָּ
וצה׃
18וַ יהי ַכהרי ֵ֥מי קולי וָּ ֶאק ָּ ִ֑רא וַ יַ ע ֵ֥זב בגדו ֶאצלי וַ ָּ ֵ֥ינָּ ס ַה ָֽח ָּ
19וַ יהי כשמ ַע אדנָּ יו ֶאת־דב ָ֣רי אשתו א ֶשר דב ָּרה א ָּליו לאמר
ַכד ָּב ָ֣רים ָּהא ֶלה ָּ ֵ֥ע ָּׂשּה לי ַעב ֶ ִ֑דך וַ י ַחר ַא ָֽפו׃
21וַ י ַקח אדני יוסף אתו ַוַָֽֽיתנהו ֶאל־ ָ֣בית ַהס ַהר מקום א ֶשר־אסו ֵ֥רי
סורים ַוַָֽֽיהי־ ָּשם ב ֵ֥בית ַה ָֽס ַהר׃
ַה ֶמ ֶלְך א ִ֑
21וַ יהי יהוָּ ה ֶאת־יוסף וַ ֵ֥יט א ָּליו ָּ ִ֑ח ֶסד וַ י ָ֣תן חנו בעיני ַ ֵׂ֥שר בית־ ַה ָֽס ַהר׃
22וַ י ִ֞תן ַׂשר בית־ ַהס ַהר ביַ ד־יוסף ֵ֚את ָּכל־ ָּ ָ֣האסירם א ֶשר בבָ֣ית ַה ִ֑ס ַהר
ואת ָּכל־א ֶשר עׂשים ָּשם הוא ָּה ָּיֵ֥ה ע ֶ ָֽׂשה׃
ָ֣ 23אין׀ ַ ָׂ֣שר בית־ ַהס ַהר ר ֶאה ֶ ָֽאת־ ָּכל־מאו ָּמה ביָּ דו ַבא ֶ ֵ֥שר יהָּוה א ִ֑תו
הוה ַמצ ָֽל ַיח׃
ר־הוא ע ֶׂשה י ָּ ֵ֥
ַ ָֽוא ֶש ֵ֥

ס

1 40וַ יהי ַא ַחר ַהד ָּב ָ֣רים ָּהא ֶלה ָּ ֵ֥חטאו ַמשָ ֵ֥קה ֶ ָֽמ ֶלְך־מצ ַרים ו ָּהא ֶ ִ֑פה
ַלאדנ ֶיהם ל ֶ ֵ֥מ ֶלְך מצ ָּ ָֽרים׃
ׂשר ַה ַמשקים ו ַעל ַ ֵׂ֥שר ָּהאו ָֽפים׃
2וַ יק ָ֣צף ַפרעה ַעל ש ָ֣ני ָּסרי ָּ ִ֑סיו ַ ֵ֚על ַ ָ֣
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3וַ יתן א ָּתם במש ַמר בית ַ ֵׂ֥שר ַה ַט ָּבחים ֶאל־בָ֣ית ַה ִ֑ס ַהר מקום א ֶ ֵ֥שר
יוסף ָּא ֵ֥סור ָּ ָֽשם׃
ׂשר ַה ַט ָּבחים ֶאת־יוסף א ָּתם וַ י ָּ ָ֣ש ֶרת א ָּ ִ֑תם וַ יהיֵ֥ ו יָּ מים
4וַ יפקד ַ ָ֣
במש ָּ ָֽמר׃
5וַ ַ ָֽי ַחלמו חלום שני ֶהם איש חֹלמו ב ַ ָ֣לי ָּלה ֶא ָּחד איש כפת ָ֣רון חֹל ִ֑מו
ַה ַמש ֶ ָָ֣קה ו ָּהא ֶפה א ֶשר ל ֶ ָ֣מ ֶלְך מצ ַרים א ֶ ֵ֥שר אסורים ב ֵ֥בית ַה ָֽס ַהר׃
6וַ יָּ בא אלי ֶהם יוסף ַב ִ֑ב ֶקר וַ ַיַָֽ֣רא א ָּתם וה ָּנם זע ָֽפים׃
7וַ יש ִַ֞אל ֶאת־סרי ָ֣סי ַפרעה א ֶשר אתו במש ַמר ֵ֥בית אד ָּניו לא ִ֑מר
ַמד ַוע פני ֶ ֵ֥כם ָּרעים ַהיָֽ ום׃
8וַ יאמ ָ֣רו א ָּליו חלָ֣ ום ָּח ַלמנו ופתר ָ֣אין א ִ֑תו וַ יא ֶמר אל ֶהם יוסף הלוא
רו־נא ָֽלי׃
ָֽלאֹלהים פתרנים ַספ ָּ
9וַ י ַספר ַ ָֽׂשר־ ַה ַמשָקים ֶאת־חֹלמו ליו ִ֑סף וַ ָ֣יא ֶמר לו ַבחלומי והנה־ ֶג ֶפן
ל ָּפ ָּ ָֽני׃
יה
ֹלת ָּ
11ו ַב ֶג ֶפן שֹל ָּ ָ֣שה ָּׂשרי ִ֑גם והיא כפ ַר ַחת ָּעל ָּ ָ֣תה נ ָּצּה הב ֵ֥שילו ַאשכ ֶ
ענָּ ָֽבים׃
11ו ֵ֥כוס ַפרעה ביָּ ִ֑די וָּ ֶא ַ ָ֣קח ֶאת־ ָּ ָֽהענָּ בים ָּ ָֽו ֶאׂש ַחט א ָּתם ֶאל־ ָ֣כוס ַפרעה
ל־כף ַפר ָֽעה׃
־הכוס ַע ַ ֵ֥
וָּ ֶא ֵ֥תן ֶאת ַ
12וַ יא ֶמר לו יוסף ֶזה פתרנִ֑ ו שֹל ֶשת ַה ָּ ָ֣שרגים שֹלֵ֥ ֶשת יָּ מים ָֽהם׃
13ב ָ֣עוד׀ שֹלָ֣ ֶשת יָּ מים י ָּשא ַפרעה ֶאת־רא ֶשך וַ ה ָֽשיבך ַעל־ ַכ ֶ ִ֑נַֽך ונָּ ַת ָּת
־פרעה ביָּ דו ַכמש ָּפט ָּ ָֽהראשון א ֶ ֵ֥שר ָּהיי ָּת ַמש ָָֽקהו׃
כוס ַ
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ית ָּ־נֵ֥א ע ָּמדי ָּ ִ֑ח ֶסד
ָ֣יטב ָּלְך ו ָּע ָֽׂש ָּ
14כי אם־ז ַכר ַ ָ֣תני אתך ַכא ֶשר י ַ
ן־ה ַ ֵ֥בית ַה ֶזָֽה׃
אתני מ ַ
ל־פרעה והוצ ַ
והז ַכר ַתני ֶא ַ
ָֽ 15כי־ג ָ֣נב גנַ בתי מ ֶא ֶרץ ָּהעב ִ֑רים וגַ ם־פה לא־ ָּע ָׂ֣שי ָֽתי מאו ָּמה ָֽכי־ ָּׂש ֵ֥מו
אתי ַב ָֽבור׃
16וַ ַ ֵ֥יַֽרא ַׂשר־ ָּהאפים ָ֣כי ָ֣טוב ָּפ ָּ ִ֑תר וַ יא ֶמר ֶאל־יוסף ַאף־אני ַבחלומי
ֹלשה ַס ֵ֥לי חרי ַעל־רא ָֽשי׃
והנה ש ָּ
ׂשה א ֶ ִ֑פה ו ָּהעוף א ֵ֥כל א ָּתם
17ו ַב ַ ָ֣סל ָּ ָֽה ֶעליון מכל ַמא ַ ֵ֥כל ַפרעה ַמע ָ֣
ן־ה ַסל מ ַ ֵ֥על רא ָֽשי׃
מ ַ
18וַ ַי ַען יוסף וַ יא ֶמר ֶזה פתרנִ֑ ו שֹל ֶשת ַה ַסלים שֹלֵ֥ ֶשת יָּ מים ָֽהם׃
19ב ָ֣עוד׀ שֹלָ֣ ֶשת יָּ מים י ָּשא ַפרעה ֶאת־ ָֽראשך ָֽמ ָּע ֶליך ו ָּת ָּ ֵ֥לה אותך
ַעל־עִ֑ץ ו ָּא ַ ֵ֥כל ָּהעוף ֶאת־ב ָּׂשרך מ ָּע ֶ ָֽליך׃
21וַ י ָ֣הי׀ ַביָ֣ ום ַהשלישי י ֵ֚ום ה ֶ ָ֣ל ֶדת ֶאת־ ַפרעה וַ יַ ֵ֥ ַעׂש מש ֶתה ל ָּכל־ע ָּב ָּ ִ֑דיו
וַ י ִָּ֞שא ֶאת ָ֣־ראש׀ ַ ָׂ֣שר ַה ַמשקים ו ֶאת־ראש ַ ֵׂ֥שר ָּהאפים ב ֵ֥תוְך ע ָּב ָּ ָֽדיו׃
21וַ ָּי ֶשב ֶאת־ ַ ֵׂ֥שר ַה ַמשָקים ַעל־ ַמשָ ִ֑קהו וַ י ֵ֥תן ַהכוס ַעל־ ַ ֵ֥כף ַפר ָֽעה׃
22ואת ַ ֵׂ֥שר ָּהאפים ָּת ָּ ִ֑לה ַכא ֶ ֵ֥שר ָּפ ַתר ָּל ֶהם יו ָֽסף׃
23ו ָֽלא־זָּ ַכר ַ ָֽׂשר־ ַה ַמשָקים ֶאת־יוסף וַ יש ָּכ ָֽחהו׃

פ

1 41וַ יהי מקץ שנָּ ַ ָ֣תים יָּ ִ֑מים ו ַפר ָ֣עה חלם והנה ע ֵ֥מד ַעל־ ַהי ָֽאר׃
ש ַבע ָּפרות י ֵ֥פות ַמר ֶאה וברי ָ֣את ָּב ָּ ִׂ֑שר
2וה ָ֣נה מן־ ַהיאר עֹלת ֶ ָ֣
וַ תר ֶעינָּ ה ָּב ָּ ָֽאחו׃
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3וה ִ֞נה ֶש ַבע ָּפ ָ֣רות אחרות עלות ַאחרי ֶהן מן־ ַהיאר ָּר ֵ֥עות ַמר ֶאה
ו ַד ָ֣קות ָּב ָּ ִׂ֑שר ַו ַָֽתעמדנָּ ה ֵ֥א ֶצל ַה ָּפרות ַעל־ׂש ַ ֵ֥פת ַהי ָֽאר׃
ש ַבע ַה ָּפרות
4וַ תא ַ ָ֣כלנָּ ה ַה ָּפרות ָּרעות ַה ַמר ֶאה ו ַד ָ֣קת ַה ָּב ָּׂשר ֵ֚את ֶ ָ֣
יאת וַ יי ַָקץ ַפר ָֽעה׃
י ֵ֥פת ַה ַמר ֶאה ו ַהבר ִ֑
ש ַבע ש ֳבלים עלות ב ָּק ֶ ֵ֥נה ֶא ָּחד ברי ֵ֥אות
5וַ יי ָּשן ַוַָֽֽיַ חֹלם ש ִ֑נית וה ָ֣נה׀ ֶ ָ֣
וט ָֽבות׃
ש ַבע ש ֳבלים ַדקות ושדו ָ֣פת ָּק ִ֑דים צמחות ַאחרי ֶ ָֽהן׃
6והנה ֶ ָ֣
ש ַבע ַ ָֽהש ֳבלים ַהבריאות ו ַהמל ִ֑אות
7וַ תב ַלענָּ ה ַהש ֳב ָ֣לים ַה ַדקות ֵ֚את ֶ ָ֣
וַ יי ַ ֵָ֥קץ ַפרעה וה ֵ֥נה ח ָֽלום׃
8וַ יהי ַבב ֶקר וַ ת ָּ ָ֣פ ֶעם רוחו וַ יש ַלח וַ יק ָּרא ֶאת־ ָּכל־ ַחרט ֵ֥מי מצ ַרים
אותם
ין־פותר ָּ
ֵ֥
ו ֶאת־ ָּכל־ח ָּכ ֶ ִ֑מי ָּה וַ י ַספר ַפרעה ָּל ֶהם ֶאת־חֹלמו וא
ל ַפר ָֽעה׃
אמר ֶאת־ח ָּט ַאי אני ַמז ֵ֥כיר ַהיָֽ ום׃
־פרעה ל ִ֑
ׂשר ַה ַמשקים ֶאת ַ
9וַ י ַדבר ַ ָ֣
ַ 11פרעה ָּק ַ ָ֣צף ַעל־ע ָּב ָּ ִ֑דיו וַ יתן אתי במש ַמר ֵ֚בית ַ ָׂ֣שר ַה ַט ָּבחים אתי
ואת ַ ֵׂ֥שר ָּהא ָֽפים׃
11וַ ַ ָֽנ ַחל ָּ ֵ֥מה חלום ב ַ ֵ֥לי ָּלה ֶא ָּחד א ָ֣ני וָּ ִ֑הוא איש כפת ֵ֥רון חֹלמו ָּח ָּ ָֽלמנו׃
ׂשר ַה ַט ָּבחים וַ נ ַס ֶפר־לו וַ יפ ָּתר־ ָּלנו
12ו ָּשם א ָּתנו ַ ָ֣נ ַער עברי ֶ ֵ֚ע ֶבד ל ַ ָ֣
ֶאת־חֹלמ ִ֑תינו ֵ֥איש ַכחֹלמו ָּפ ָּ ָֽתר׃
ל־כני וא ֵ֥תו ָּת ָּ ָֽלה׃
13וַ יהי ַכא ֶ ֵ֥שר ָּ ָֽפ ַתר־ ָּלנו ָ֣כן ָּה ָּ ִ֑יה אתי ה ֵ֥שיב ַע ַ
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14וַ יש ַלח ַפרעה וַ יק ָּ ָ֣רא ֶאת־יוסף וַ יריצהו מן־ ַה ִ֑בור וַ יגַ ַלח וַ י ַחלָ֣ף
ל־פר ָֽעה׃
ֹלתיו וַ יָּבא ֶא ַ
ׂשמ ָּ
15וַ יא ֶמר ַפרעה ֶאל־יוסף חלָ֣ ום ָּח ַלמתי ופתר ָ֣אין א ִ֑תו וַ אני ָּש ַמעתי
ָּע ֶליך לאמר תש ַ ֵ֥מע חלום לפ ֵ֥תר א ָֽתו׃
16וַ יַ ַען יוסף ֶאת־ ַפרעה לאמר בל ָּע ָּ ִ֑די ֱאֹלהים יַ ע ֶנה ֶאת־שלֵ֥ ום ַפר ָֽעה׃
17וַ י ַד ֵ֥בר ַפרעה ֶאל־יו ִ֑סף ַבחֹלמי הנ ֵ֥ני עמד ַעל־ׂש ַ ֵ֥פת ַהי ָֽאר׃
ש ַבע ָּפרות ברי ֵ֥אות ָּב ָּׂשר וי ָ֣פת ִ֑ת ַאר וַ תר ֶעינָּ ה
18וה ָ֣נה מן־ ַהיאר עֹלת ֶ ָ֣
ָּב ָּ ָֽאחו׃
19וה ִ֞נה ֶ ָֽש ַבע־ ָּפרות אחרות עלָ֣ ות ַאחרי ֶהן ַדלות ו ָּר ֵ֥עות ת ַאר מאד
ל־א ֶרץ מצ ַרים ָּל ָֽר ַע׃
א־ראיתי ָּכהנָּ ה ב ָּכ ֶ ֵ֥
ו ַר ָ֣קות ָּב ָּ ִׂ֑שר ָֽל ָּ
21וַ תא ַכלנָּ ה ַה ָּפרות ָּה ַרקות ו ָּה ָּר ִ֑עות ָ֣את ֶש ַבע ַה ָּפרות ָּהראשנות
יאת׃
ַהבר ָֽ
21וַ ָּת ָ֣באנָּ ה ֶאל־קר ֶבנָּ ה ולא נו ַדע כי־ ָּ ָ֣באו ֶאל־קר ֶבנָּ ה ו ַמראי ֶ ָ֣הן ַרע
ַכא ֶשר ַבתח ָּ ִ֑לה וָּ אי ָּ ָָֽקץ׃
ש ַבע ש ֳבלים עֹלת ב ָּק ֶנֵ֥ה ֶא ָּחד מל ֵ֥את וט ָֽבות׃
ֹלמי והנָ֣ה׀ ֶ ָ֣
22וָּ א ֶרא ַבח ִ֑
יהם׃
ש ַבע ש ֳבלים צנ ֵ֥מות ַדקות שד ָ֣פות ָּק ִ֑דים צמחות ַאחר ֶ ָֽ
23והנה ֶ ָ֣
24וַ תב ַלען ָּ ָּהש ֳב ָ֣לים ַה ַדקת את ֶ ֵ֥ש ַבע ַ ָֽהש ֳבלים ַהט ִ֑בות ָּוָֽא ַמר
ל־ה ַחרטמים ו ֵ֥אין ַמגיד ָֽלי׃
ֶא ַ ָֽ
25וַ יא ֶמר יוסף ֶאל־ ַפרעה חלֵ֥ ום ַפרעה ֶא ָּ ָ֣חד ִ֑הוא ָ֣את א ֶשר ָּה ֱאֹלהים
ע ֶׂשה ה ֵ֥גיד ל ַפר ָֽעה׃

107

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

ֶ 26ש ַבע ָּפ ָ֣רת ַהטבת ֶש ַבע ָּשנים הנָּ ה ו ֶש ַבע ַ ָֽהש ֳבלים ַהטבת ֶ ֵ֥ש ַבע
ָּשנים ִ֑הנָּ ה חלום ֶא ָּ ֵ֥חד ָֽהוא׃
יהן ֶש ַבע ָּשנים הנָּ ה
ש ַבע ַה ָּפרות ָּ ָֽה ַרקות ו ָּה ָּרעת ָּהעֹלָ֣ ת ַאחר ֶ
27ו ֶ ָ֣
ו ֶש ַבע ַ ָֽהש ֳבלים ָּהרקות שדפות ַה ָּק ִ֑דים יהיו ֶש ַבע שנֵ֥י ָּר ָּ ָֽעב׃
ָ֣ 28הוא ַה ָּד ָּבר א ֶ ֵ֥שר ד ַברתי ֶאל־ ַפר ִ֑עה א ֶשר ָּה ֱאֹלהים ע ֶׂשה ֶהר ָּ ֵ֥אה
־פר ָֽעה׃
ֶאת ַ
29הנה ֶ ֵ֥ש ַבע ָּשנים ָּב ִ֑אות ָּׂש ָּ ֵ֥בע גָּ דול ב ָּכל־ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
31ו ָּקמו ֶש ַבע שני ָּר ָּעב ַאחרי ֶהן ונש ַ ֵ֥כח ָּכל־ ַה ָּש ָּבע ב ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים
־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
וכ ָּ ֵ֥לה ָּה ָּר ָּעב ֶאת ָּ
31ו ָֽלא־יוָּ ַדע ַה ָּש ָּבע ָּב ָּא ֶרץ מפני ָּה ָּר ָּ ֵ֥עב ַההוא ַאחרי־ ִ֑כן ָֽכי־ ָּכ ֵ֥בד הוא
מ ָֽאד׃
32ו ַעל ה ָּשנות ַהחלום ֶאל־ ַפרעה ַפע ָּ ִ֑מים ָֽכי־נָּ כון ַה ָּד ָּבר מ ָ֣עם ָּה ֱאֹלהים
ומ ַמ ֵ֥הר ָּה ֱאֹלהים ַלעׂש ָֽתו׃
33ו ַע ָּתה י ֶ ָ֣רא ַפרעה איש נָּ ָ֣בון ו ָּח ָּ ִ֑כם וישיתהו ַעל־ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
ת־א ֶרץ מצ ַרים
ל־ה ָּ ִ֑א ֶרץ וחמש ֶא ֶ ָ֣
ׂשה ַפרעה ויַפ ֵָ֥קד פקדים ַע ָּ
34יַ ע ֶ ָ֣
ב ֶש ַבע שנֵ֥י ַה ָּש ָּ ָֽבע׃
35ויקבצו ֶאת־ ָּכל־א ֶכל ַה ָּש ָ֣נים ַהטבת ַה ָּבאת ָּה ִ֑א ֶלה ויצברו־ ִָּ֞בר ַת ַחת
יַ ד־ ַפרעה ֵ֥א ֶכל ֶב ָּערים ו ָּש ָּ ָֽמרו׃
36ו ָּהיָּ ה ָּהא ֶכל לפ ָּקדון ָּל ָּא ֶרץ ל ֶש ַבע ש ָ֣ני ָּה ָּר ָּעב א ֶ ֵ֥שר תה ֶיין ָּ ב ֶ ָ֣א ֶרץ
מצ ָּ ִ֑רים ו ָֽלא־ת ָּכ ֵ֥רת ָּה ָּא ֶרץ ָּב ָּר ָּ ָֽעב׃
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37וַ יי ַ ֵ֥טב ַה ָּד ָּבר בעי ָ֣ני ַפר ִ֑עה ובעיני ָּכל־ע ָּב ָּ ָֽדיו׃
38וַ ֵ֥יא ֶמר ַפרעה ֶאל־ע ָּב ָּ ִ֑דיו הנמ ָּ ָ֣צא ָּכזֶ ה איש א ֶשר ֵ֥רו ַח ֱאֹלהים ָֽבו׃
39וַ יא ֶמר ַפרעה ֶאל־יוסף ַאחרי הודי ַע ֱאֹלהים אותך ֶאת־ ָּכל־ ִ֑זאת
אין־נָּ ֵ֥בון ו ָּח ָּכם ָּכ ָֽמוך׃
ל־ע ִ֑מי ַ ֵ֥רק ַהכסא ֶאג ַ ֵ֥דל מ ֶ ָֽמךָּ ׃
שק ָּכ ַ
ַ 41א ָּתה תה ֶי ָ֣ה ַעל־ביתי ו ַעל־פיך י ַ ָ֣
41וַ ֵ֥יא ֶמר ַפרעה ֶאל־יו ִ֑סף ראה נָּ ַ ָ֣תתי ָֽאתך ַעל ָּכל־ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
42וַ יָּ ַסר ַפרעה ֶאת־ ַט ַבעתו מ ַ ָ֣על יָּ דו וַ י ֵ֥תן א ָּתּה ַעל־יַ ָ֣ד יו ִ֑סף וַ יַ לבש אתו
ארו׃
ל־צוָּ ָֽ
בגדי־שש וַ יָּ ֶׂשם ר ֵ֥בד ַהזָּ ָּהב ַע ַ
43וַ יַ ר ָ֣כב אתו במר ֶכ ֶבת ַהמשנֶ ה א ֶשר־לו וַ יקר ֵ֥או ל ָּפ ָּניו ַאב ִ֑רְך ונָּ ָ֣תון
ל־א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
אתו ַעל ָּכ ֶ ֵ֥
44וַ יא ֶמר ַפרעה ֶאל־יוסף א ָ֣ני ַפר ִ֑עה ובל ָּע ֶדיך ָֽלא־יָּ רים איש ֶאת־יָּ דו
ל־א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
ו ֶאת ַ־רגלו ב ָּכ ֶ ֵ֥
ת־פוטי
ת־אסנַ ת ַב ֵ֥
45וַ יק ָּרא ַפר ָ֣עה שם־יוסף ָּ ָֽצפ ַנָ֣ת ַפענ ַח וַ י ֶתן־לָ֣ ו ֶא ָּ ָֽ
ל־א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
ֶפ ַרע כ ֵ֥הן אן לא ָּ ִ֑שה וַ י ֵ֥צא יוסף ַע ֶ ֵ֥
46ויוסף ֶבן־שֹל ָ֣שים ָּשנָּ ה ב ָּעמדו לפני ַפר ָ֣עה ֶ ָֽמ ֶלְך־מצ ָּ ִ֑רים וַ יצא יוסף
ל־א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
מלפ ָ֣ני ַפרעה ַוַָֽֽיַ עבר ב ָּכ ֶ ֵ֥
47וַ ַ ָ֣ת ַעׂש ָּה ָּא ֶרץ ב ֶש ַבע שנָ֣י ַה ָּש ָּ ִ֑בע לק ָּמ ָֽצים׃
ש ַבע ָּשנים א ֶשר ָּהיו ב ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים וַ י ֶתן־א ֶכל
48וַ יק ִ֞בץ ֶאת־ ָּכל־ ָ֣א ֶכל׀ ֶ ָ֣
תוכּה׃
יה נָּ ַ ֵ֥תן ב ָּ ָֽ
ה־העיר א ֶ ֵ֥שר סביב ֶת ָּ
ֶב ָּע ִ֑רים א ֶכל ׂשד ָּ
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49וַ יצבר יו ֵ֥סף ָּבר כ ֵ֥חול ַה ָּים ַהר ָ֣בה מ ִ֑אד ַעד כי־ ָּח ַ ֵ֥דל לספר כי־ ֵ֥אין
מס ָּ ָֽפר׃
51וליוסף י ַלד שנָ֣י ָּבנים ב ֶ ֵ֥ט ֶרם ָּתבוא ש ַנָ֣ת ָּה ָּר ָּ ִ֑עב א ֶשר ָּיָֽל ָּדה־לו
ת־פוטי ֶפ ַרע כ ֵ֥הן ָֽאון׃
ָּ ָֽאסנַ ת ַב ֵ֥
ת־כל־ע ָּמלי
שה ָֽכי־נַ ַשני ֱאֹלהים ֶא ָּ
51וַ יק ָּ ֵ֥רא יוסף ֶאת־ ֵ֥שם ַהבכור מנַ ֶ ִ֑
ל־בית ָּא ָֽבי׃
ואת ָּכ ֵ֥
52ואת ֵ֥שם ַהשני ָּק ָּ ָ֣רא ֶאפ ָּ ִ֑רים ָֽכי־הפ ַ ֵ֥רני ֱאֹלהים ב ֶ ֵ֥א ֶרץ ָּענ ָֽיי׃
53וַ תכ ֶלינָּ ה ֶש ַבע ש ָ֣ני ַה ָּש ָּ ִ֑בע א ֶ ֵ֥שר ָּה ָּיה ב ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
ש ַבע שני ָּה ָּר ָּעב ָּלבוא ַכא ֶשר ָּא ַ ָ֣מר יו ִ֑סף וַ יהי ָּר ָּעב
54וַ תח ֶלינָּ ה ֶ ָ֣
ל־א ֶרץ מצ ַרים ָּ ֵ֥היָּ ה ָּ ָֽל ֶחם׃
ל־הא ָּרצות וב ָּכ ֶ ֵ֥
ב ָּכ ָּ ָ֣
55וַ תר ַעב ָּכל־ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים וַ יצ ַ ֵ֥עק ָּה ָּעם ֶאל־ ַפרעה ַל ָּ ִ֑ל ֶחם וַ יא ֶמר ַפרעה
אמר ָּל ֶכם ַתע ָֽׂשו׃
ל ָּכל־מצ ַרים ל ָ֣כו ֶאל־יוסף א ֶשר־י ַ ֵ֥
56ו ָּה ָּר ָּ ָ֣עב ָּהיָּ ה ַעל ָּכל־פנָ֣י ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ וַ יפ ַתח יוסף ֶ ָֽאת־ ָּכל־א ֶשר ָּב ֶהם
וַ יש ָ֣בר למצ ַרים וַ יֶ ֱח ַזֵ֥ק ָּ ָֽה ָּר ָּעב ב ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
י־ח ַזֵ֥ק ָּה ָּר ָּעב
ל־יוסף ָֽכ ָּ
ִ֑
57ו ָּכל־ ָּה ָּא ֶרץ ָּ ָ֣באו מצ ַרי ָּמה לשבר ֶא
ל־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ב ָּכ ָּ
1 42וַ ַיַָֽ֣רא יַ עקב ֵ֥כי יֶ ש־ ֶש ֶבר במצ ָּ ִ֑רים וַ יא ֶמר יַ עקב ל ָּבנָּ יו ָּל ָּמה
תת ָּר ָֽאו׃
2וַ יא ֶמר ה ָ֣נה ָּש ַמעתי ֵ֥כי יֶ ש־ ֶש ֶבר במצ ָּ ִ֑רים רדו־ ָּש ָּמה ושברו־ ָּ ָ֣לנו
מ ָּשם ונח ֶיה ו ֵ֥לא נָּ ָֽמות׃
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3וַ יר ֵ֥דו א ָֽחי־יוסף ע ָּׂש ָּ ִ֑רה לש ֵ֥בר ָּבר ממצ ָּ ָֽרים׃
4ו ֶאת־בניָּ מין א ָ֣חי יוסף לא־ ָּש ַ ֵ֥לח יַ עקב ֶאת־ ֶא ָּ ִ֑חיו ָ֣כי ָּא ַמר ֶפן־יק ָּר ֶאנו
ָּא ָֽסון׃
5וַ יָּ באו ב ָ֣ני יׂש ָּראל לשבר ב ָ֣תוְך ַה ָּב ִ֑אים ָֽכי־ ָּה ָּ ֵ֥יה ָּה ָּר ָּעב ב ֶ ֵ֥א ֶרץ כ ָּ ָֽנ ַען׃
ל־עָ֣ם ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ וַ יָּבאו
6ויוסף ֵ֚הוא ַה ַש ָ֣ליט ַעל־ ָּה ָּא ֶרץ ֵ֥הוא ַה ַמשביר ל ָּכ ַ
א ָ֣חי יוסף וַ יש ַ ָֽתחוו־לֵ֥ ו ַא ַפים ָּ ָֽאר ָּצה׃
7וַ ַ ֵ֥יַֽרא יוסף ֶאת־ ֶא ָּחיו וַ יַ כ ִ֑רם וַ יתנַ כר אלי ֶהם וַ י ַדבר א ָּ ָ֣תם ָּקשות
ר־א ֶכל׃
אתם וַ ָ֣יאמרו מ ֶ ֵ֥א ֶרץ כ ַנ ַען לש ָּב ָֽ
אמר אל ֶהם מ ַ ָ֣אין ָּב ֶ
וַ י ֶ
8וַ יַ ֵ֥כר יוסף ֶאת־ ֶא ָּ ִ֑חיו והם ֵ֥לא הכ ָֽרהו׃
9וַ יז ָ֣כר יוסף ֵ֚את ַהחֹלמות א ֶ ֵ֥שר ָּח ַלם ָּל ֶ ִ֑הם וַ יא ֶמר אל ֶהם מ ַרג ָ֣לים
אתם׃
ַא ֶתם לראות ֶאת־ ֶערַ ֵ֥ות ָּה ָּא ֶרץ ָּב ֶ ָֽ
ר־א ֶכל׃
11וַ יאמ ֵ֥רו א ָּליו ָ֣לא אד ִ֑ני וַ ע ָּב ֶ ֵ֥דיך ָּבאו לש ָּב ָֽ
א־היֵ֥ ו ע ָּב ֶדיך מ ַרג ָֽלים׃
11כ ָּלנו ב ֵ֥ני איש־ ֶא ָּחד ָּ ִ֑נחנו כנָ֣ים אנַ חנו ל ָּ
12וַ יא ֶמר אל ֶ ִ֑הם לא ָֽכי־ ֶערַ ֵ֥ות ָּה ָּא ֶרץ ָּבא ֶ ֵ֥תם לר ָֽאות׃
יש־א ָּחד ב ֶ ָ֣א ֶרץ כ ָּנ ִַ֑ען
ֶ
13וַ יאמרו ש ָ֣נים ָּע ָּׂשר ע ָּב ֶדיך ַאחים׀ א ַנחנו בנֵ֥י א
ת־אבינו ַהיום ו ָּה ֶא ָּחד א ֶינָֽנו׃
והנה ַה ָּקטן ֶא ָּ
14וַ ֵ֥יא ֶמר אל ֶהם יו ִ֑סף הוא א ֶשר ד ַברתי אל ֶכם לאמר מ ַרג ֵ֥לים ַא ֶ ָֽתם׃
15בזאת ת ָּב ִ֑חנו חי ַפרעה אם־תצ ָ֣או מזֶ ה כי אם־בבוא אחי ֶ ֵ֥כם ַה ָּקטן
ָֽהנָּ ה׃
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16שלחו מ ֶ ָ֣כם ֶא ָּחד וי ַ ָ֣קח ֶאת־אחי ֶכם ו ַא ֶתם ה ָּ ָ֣אסרו וי ָּ ָֽבחנו דברי ֶכם
ַ ָֽה ֱא ֶמת את ֶ ִ֑כם ואם־לא ָ֣חי ַפרעה ֵ֥כי מ ַרגלים ַא ֶ ָֽתם׃
17וַ יֶ ֱא ֵ֥סף א ָּתם ֶאל־מש ָּמר שֹלֵ֥ ֶשת יָּ ָֽמים׃
18וַ יא ֶמר אל ֶהם יוסף ַביָ֣ ום ַהשלישי ֵ֥זאת עׂשו ָֽוחיִ֑ ו ֶאת־ ָּה ֱאֹלהים א ֵ֥ני
יָּ ָֽרא׃
19אם־כ ָ֣נים ַא ֶתם אחי ֶ ָ֣כם ֶא ָּחד י ָּאסר בבָ֣ית מש ַמר ֶכִ֑ם ו ַא ֶתם ל ָ֣כו
יכם׃
ָּהביאו ֶש ֶבר ַרע ֵ֥בון ָּבת ֶ ָֽ
21ו ֶאת־אחי ֶכם ַה ָּקטן ָּת ָ֣ביאו א ַלי וי ָּאמנֵ֥ ו דברי ֶכם ו ָ֣לא ָּת ִ֑מותו
ׂשו־כן׃
ָֽ
וַ יַ ע
21וַ יאמ ִ֞רו ָ֣איש ֶאל־ ָּאחיו א ָּבל אש ָ֣מים׀ אנַ חנו ַעל־ ָּאחינו א ֶשר ָּראינו
ָּצ ַ ֵ֥רת נַ פשו בהת ַ ָֽחננֵ֥ ו אלינו ו ָ֣לא ָּש ָּ ִ֑מענו ַעל־כן ָּב ָָּ֣אה אלינו ַה ָּצ ָּרה
ַה ָֽזאת׃
22וַ יַ ַען ראובן א ָּתם לאמר הלוא ָּא ַמרתי אלי ֶכם׀ לאמר ַאל־ ֶת ֶחט ֵ֥או
ם־דמו ה ֵ֥נה נד ָּ ָֽרש׃
ַב ֶי ֶלד ו ָ֣לא ש ַמע ֶ ִ֑תם וגַ ָּ
23והם ָ֣לא ָּ ָֽיַֽדעו ֵ֥כי שמ ַע יו ִ֑סף ֵ֥כי ַהמליץ בינ ָּ ָֽתם׃
24וַ י ֵ֥סב ָֽמעלי ֶהם וַ יִ֑בך וַ יָּ ָּשב אל ֶהם וַ י ַד ָ֣בר אל ֶהם וַ י ַקח ָֽמא ָּתם
יהם׃
ֶאת־שמעון וַ יֶ ֱא ֵ֥סר אתו לעינ ֶ ָֽ
ל־ׂשקו
יהם ָ֣איש ֶא ַ
יהם ָּבר ול ָּהשיב ַכספ ֶ
25וַ י ַ ָ֣צו יוסף וַ י ַמל ָ֣או ֶאת־כל ֶ
ו ָּל ֵ֥תת ָּל ֶהם צ ָּדה ַל ָּ ִ֑ד ֶרְך וַ ַי ֵַ֥עׂש ָּל ֶהם ָֽכן׃
26וַ יׂש ֵ֥או ֶאת־שב ָּרם ַעל־חמרי ֶ ִ֑הם וַ ילכו מ ָּ ָֽשם׃
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ת־כספו
27וַ יפ ַתח ָּה ֶא ָּחד ֶאת־ ַׂשקו ָּל ֵ֥תת מספוא ַלחמרו ַב ָּמלִ֑ ון וַ יַ רא ֶא ַ
והנה־הוא ב ֵ֥פי ַאמ ַתח ָֽתו׃
28וַ יא ֶמר ֶאל־ ֶא ָּחיו הו ַ ָ֣שב ַכספי ו ַגם ה ָ֣נה ב ַאמ ַתח ִ֑תי וַ יצָ֣א ל ָּבם
ל־אחיו לאמר ַמה־זאת ָּע ָּ ֵׂ֥שה ֱאֹלהים ָּ ָֽלנו׃
וַ ֶי ֶָֽחר ִ֞דו איש ֶא ָּ
29וַ יָּ באו ֶאל־יַ ע ֵ֥קב אבי ֶהם ַ ָ֣אר ָּצה כ ָּ ִ֑נ ַען וַ יַ ָ֣גידו לו את ָּכל־ ַהק ֵ֥רת א ָּתם
אמר׃
ל ָֽ
31ד ֶבר ָּהאיש אד ֵ֥ני ָּה ָּא ֶרץ א ָּתנו ָּק ִ֑שות וַ י ָ֣תן א ָּתנו ָֽכמ ַרגלים
ת־ה ָּ ָֽא ֶרץ׃
ֶא ָּ
31וַ ֵ֥נא ֶמר א ָּליו כ ָ֣נים א ָּ ִ֑נחנו ֵ֥לא ָּהיינו מ ַרג ָֽלים׃
32שנים־ ָּע ָּ ֵׂ֥שר א ַנחנו ַאחים בנָ֣י ָּא ִ֑בינו ָּה ֶא ָּ ָ֣חד אינֶ נו ו ַה ָּק ֵ֥טן ַהיום
ת־אבינו ב ֶ ֵ֥א ֶרץ כ ָּנ ַָֽען׃
ֶא ָּ
33וַ ָ֣יא ֶמר אלינו ָּהאיש אד ָ֣ני ָּה ָּא ֶרץ ב ָ֣זאת א ַדע ֵ֥כי כנים ַא ֶ ִ֑תם אחי ֶכם
ָּ ָֽה ֶא ָּחד ַה ָ֣ניחו אתי ו ֶאת־ ַרע ֵ֥בון ָּבת ֶיכם ק ֵ֥חו וָּ לָֽכו׃
34ו ָּהביאו ֶאת־אחי ֶ ָ֣כם ַה ָּקטן א ַלי ו ָֽאד ָּעה ָ֣כי לא מ ַרגלים ַא ֶתם ֵ֥כי כנים
ת־ה ָּא ֶרץ תס ָּ ָֽחרו׃
יכם ֶא ָ֣תן ָּל ֶכם ו ֶא ָּ
ַא ֶ ִ֑תם ֶאת־אח ֶ
35וַ יהי ֵ֚הם מריָ ָ֣קים ַׂשקי ֶהם והנה־ ֵ֥איש צרור־ ַכספו ב ַׂש ִ֑קו וַ יר ִ֞או
יראו׃
ֶאת־צררות ַכספ ֶיהם ֵ֥ה ָּמה וַ אב ֶיהם וַ י ָּ ָֽ
36וַ יא ֶמר אל ֶהם יַ ע ָ֣קב אבי ֶהם אתי ש ַכל ֶ ִ֑תם יוסף אינֶ נו ושמ ָ֣עון אינֶ נו
ו ֶאת־בניָּ ָ֣מן ת ָּקחו ָּע ַלי ָּהיֵ֥ ו כ ָּ ָֽלנָּ ה׃

113

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

37וַ יא ֶמר ראובן ֶאל־ ָּא ָ֣ביו לאמר ֶאת־שני ָּבנַ י ָּתמית אם־ ֵ֥לא אבי ֶאנו
א ֶ ִ֑ליך ת ָּנה אתו ַעל־יָּ די וַ אני אשי ֶ ֵ֥בנו א ֶ ָֽליך׃
38וַ יא ֶמר ָֽלא־י ֵ֥רד בני ע ָּמ ֶ ִ֑כם ָֽכי־ ָּאחיו מת והוא ל ַב ָ֣דו נש ָּאר וק ָּר ָּאהו
ולה׃
הורד ֶתם ֶאת־ׂשי ָּבתי ביָּ גון ש ָֽא ָּ
שר ָֽתלכו־ ָּבּה ו ַ
ָּאסון ַב ֶד ֶרְך א ֶ ָ֣
1 43ו ָּה ָּר ָּעב ָּכ ֵ֥בד ָּב ָּ ָֽא ֶרץ׃
2וַ יהי ַכא ֶשר כלו ֶל ֱא ָ֣כל ֶאת־ ַה ֶש ֶבר א ֶ ֵ֥שר הביאו ממצ ָּ ִ֑רים וַ יא ֶמר
ט־א ֶכל׃
יהם שבו שברו־ ָּ ֵ֥לנו מ ַע ָֽ
יהם אב ֶ
אל ֶ
3וַ יא ֶמר א ָּליו יהו ָּדה לא ִ֑מר ָּה ָ֣עד העד ָּבנו ָּהאיש לאמר ָֽלא־תר ָ֣או
ָּפנַ י בלתי אחי ֶ ֵ֥כם את ֶ ָֽכם׃
4אם־יֶ שך מ ַש ֵ֥ל ַח ֶאת־ ָּאחינו א ָּ ִ֑תנו נר ָּדה ונשב ָּ ֵ֥רה לך ָֽא ֶכל׃
5ואם־אינךֵ֥ מ ַשל ַח ָ֣לא נ ִ֑רד ָֽכי־ ָּה ִ֞איש ָּא ַמר אלינו ָֽלא־תר ָ֣או ָּפנַ י בלתי
אחי ֶ ֵ֥כם את ֶ ָֽכם׃
6וַ יא ֶמר יׂש ָּראל ָּל ָּ ֵ֥מה הרע ֶתם ִ֑לי ל ַה ָ֣גיד ָּלאיש ַה ֵ֥עוד ָּל ֶכם ָּ ָֽאח׃
7וַ יאמרו ָּש ָ֣אול ָּ ָֽש ַאל־ ָּהאיש ָּ ָ֣לנו ול ָֽמו ַלדתנו לאמר ַהעוד אבי ֶ ֵ֥כם ַחי
אמר
הי ָ֣ש ָּל ֶ ָ֣כם ָּאח וַ נַ גֶ ד־לו ַעל־פי ַהד ָּב ָ֣רים ָּה ִ֑א ֶלה היָּ ָ֣ד ַוע נ ַדע ָ֣כי י ַ
יכם׃
הורידו ֶאת־אח ֶ ָֽ
8וַ יא ֶמר יהו ָּדה ֶאל־יׂש ָּר ָ֣אל ָּאביו של ָּ ֵ֥חה ַה ַנ ַער אתי ונָּ ָ֣קו ָּמה ונ ִ֑ל ָּכה
ם־ט ָֽפנו׃
ם־א ָּתה גַ ַ
ו ָֽנחיֶ ה ו ָ֣לא נָּ מות גַ ם־א ַ ֵ֥נחנו גַ ַ
ָֽ ָּ 9אנכי ֶ ָֽא ֶער ֶבנו מיָּ די ת ַבק ֶ ִ֑שנו אם־לא הביאתיו א ֶליך וה ַצג ָ֣תיו ל ָּפנֶ יך
ל־היָּ ָֽמים׃
אתי לך ָּכ ַ
ו ָּח ָּ ֵ֥ט ָֽ
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11כי לו ָ֣לא הת ַמה ָּ ִ֑מהנו ָֽכי־ ַע ָּ ֵ֥תה ַשבנו ֶ ֵ֥זה ַפע ָּ ָֽמים׃
11וַ יא ֶמר אל ֶהם יׂש ָּר ָ֣אל אבי ֶהם אם־ ָ֣כן׀ אפוא ָ֣זאת עׂשו ק ִ֞חו מזמ ַרת
הורידו ָּלאיש מנ ָּ ִ֑חה מ ַעט ֳצרי ומ ַ ָ֣עט ד ַבש נ ָ֣כאת
ָּה ָּא ֶרץ בכלי ֶכם ו ֵ֥
וָּ ֹלט ָּבטנים ושק ָֽדים׃
12ו ֶ ֵ֥כ ֶסף מש ֶנה ק ָ֣חו ביֶ ד ֶ ִ֑כם ו ֶאת־ ַה ֶכ ֶסף ַהמו ָּשב בפי ַאמת ָֽחתי ֶכם
אולי מש ֶגה ָֽהוא׃
ָּת ָ֣שיבו ביֶ ד ֶכם ַ ֵ֥
ל־ה ָֽאיש׃
13ו ֶאת־אחי ֶכם ָּ ִ֑קחו וקומו ֵ֥שובו ֶא ָּ
14ו ָ֣אל ַש ַדי יתן ָּל ֶכם ַרחמים לפנָ֣י ָּהאיש וש ַ ֵ֥לח ָּל ֶכם ֶאת־אחי ֶ ֵ֥כם ַאחר
ו ֶאת־בניָּ ִ֑מין וַ אני ַכא ֶ ֵ֥שר ָּשכלתי ָּש ָּ ָֽכלתי׃
־כ ֶסף ָּלק ֵ֥חו ביָּ ָּדם
15וַ יקחו ָּ ָֽהאנָּ שים ֶאת־ ַהמנ ָּ ָ֣חה ַהזאת ומשנֶ ה ֶ
יוסף׃
ו ֶאת־בניָּ ִ֑מן וַ יָּ קמו וַ יר ָ֣דו מצ ַרים וַ ַי ַָֽעמדו לפנֵ֥י ָֽ
שר ַעל־ביתו ָּה ֵ֥בא
אמר ַ ָֽלא ֶ ָ֣
16וַ יַ רא יו ָ֣סף א ָּתם ֶאת־בניָּ מין וַ י ֶ
ת־האנָּ שים ַה ָּ ִ֑בי ָּתה וטב ַח ֶט ַבח ו ָּהכן ֵ֥כי אתי יאכלֵ֥ ו ָּהאנָּ שים
ֶא ָּ
ַ ָֽב ָּצ ֳה ָּ ָֽרים׃
יתה
ת־האנָּ שים ֵ֥ב ָּ
17וַ ַיָ֣ ַעׂש ָּהאיש ַ ָֽכא ֶשר ָּא ַ ָ֣מר יו ִ֑סף וַ יָּ ֵ֥בא ָּהאיש ֶא ָּ
יוסף׃
ָֽ
18וַ ָֽייר ָ֣או ָּ ָֽהאנָּ שים ָ֣כי ָֽהובאו ָ֣בית יוסף וַ יאמרו ַעל־ד ַבר ַה ֶכ ֶסף ַה ָּשב
וב ִ֑אים להתגלל ָּעלינו ולהתנַ פָ֣ל ָּעלינו
ב ַאמתחתינו ַבתח ָּלה א ַנחנו ָֽמ ָּ
ו ָּל ַָק ַחת א ָּתנו ַלע ָּבדים ו ֶאת־חמ ָֽרינו׃
ַ19וַָֽֽיגשו ֶאל־ ָּהאיש א ֶשר ַעל־ ָ֣בית יו ִ֑סף וַ י ַדב ֵ֥רו א ָּליו ֶ ֵ֥פ ַתח ַה ָּ ָֽבית׃
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21וַ יאמרו ָ֣בי אד ִ֑ני יָּ ֵ֥רד יָּ ַרדנו ַבתח ָּלה לש ָּבר־ ָֽא ֶכל׃
ַ21וַָֽֽי ִ֞הי כי־ ָּ ָ֣באנו ֶאל־ ַה ָּמלון ַ ָֽונפת ָּחה ֶאת־ ַאמתחתינו והנה ֶ ָֽכ ֶסף־איש
ב ָ֣פי ַאמ ַתחתו ַכספנו במש ָּקלִ֑ ו וַ ָּ ֵ֥נ ֶשב אתו ביָּ ָֽדנו׃
י־ׂשם ַכספנו
ר־א ֶכל ָ֣לא יָּ ַדענו מ ָּ ֵ֥
22ו ֶכ ֶסף ַאחר הו ַ ֵ֥רדנו ביָּ דנו לש ָּב ִ֑
ב ַאמתח ָֽתינו׃
23וַ יא ֶמר ָּשלום ָּל ֶכם ַאל־תי ָּראו ֱאֹלהי ֶכם ָֽואֹלהי אבי ֶכם נָּ ַתן ָּל ֶכם
יוצא אל ֶהם ֶאת־שמ ָֽעון׃
יכם ַכספ ֶכם ָּבָ֣א א ָּלִ֑י וַ ֵ֥
ַמטמון ב ַאמת ָ֣חת ֶ
24וַ יָּ ֵ֥בא ָּהאיש ֶאת־ ָּהאנָּ שים ָ֣בי ָּתה יו ִ֑סף וַ י ֶתן־ ַמים וַ ירח ָ֣צו ַרגלי ֶהם וַ י ֵ֥תן
יהם׃
מספוא ַלח ָֽמר ֶ ָֽ
25וַ יָּ כינו ֶאת־ ַהמנ ָּחה ַעד־ ֵ֥בוא יוסף ַ ָֽב ָּצ ֳה ָּ ִ֑רים ָ֣כי ָּ ָֽשמעו כי־ ָּשם ֵ֥יאכלו
ָּ ָֽל ֶחם׃
ת־המנ ָּ ֵ֥חה א ֶשר־ביָּ ָּדם ַה ָּ ִ֑בי ָּתה
26וַ יָּ בא יוסף ַה ַבי ָּתה וַ יָּ ֵ֥ביּאו לו ֶא ַ
וַ יש ַתחוו־לו ָּ ָֽאר ָּצה׃
שר א ַמר ֶ ִ֑תם
27וַ יש ַאל ָּל ֶהם ל ָּשלום וַ יא ֶמר ה ָּשלום אבי ֶ ֵ֥כם ַהזָּ ָקן א ֶ ָ֣
עודנו ָּ ָֽחי׃
ַה ֶ
28וַ יאמרו ָּשלום ל ַעבדךֵ֥ ל ָּאבינו עו ֶ ָ֣דנו ָּ ִ֑חי ַוַָֽֽיקדו וַ ָֽיש ַתחוָֽ׃
29וַ י ָּ ָ֣שא עינָּ יו וַ ִַ֞ירא ֶאת־בניָּ ָ֣מין ָּאחיו ֶבן־אמו וַ יא ֶמר הזֶ ה אחי ֶ ָ֣כם ַה ָּקטן
ֹלהים יָּ חנך בנָֽי׃
אמר ֱא ֵ֥
א ֶ ֵ֥שר א ַמר ֶתם א ָּלִ֑י וַ י ַ
־אחיו וַ י ַבקש לב ִ֑כות וַ ֵ֥יָּבא ַה ַחד ָּרה
31וַ י ַמ ָ֣הר יוסף ָֽכי־נכמרו ַרח ָּמיו ֶאל ָּ
וַ יֵ֥בך ָּ ָֽש ָּמה׃
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31וַ יר ַ ֵ֥חץ ָּפ ָּניו וַ י ִ֑צא וַ ית ַא ַפק וַ יא ֶמר ֵׂ֥שימו ָּ ָֽל ֶחם׃
32וַ יָּ ֵׂ֥שימו לו ל ַבדו ו ָּל ֶ ָ֣הם ל ַב ָּ ִ֑דם ו ַלמצ ִ֞רים ָּהאכלים אתו ל ַב ָּדם כי לא
יוכלון ַהמצרים ֶל ֱאכל ֶאת־ ָּ ָֽהעברים ֶל ֶחם כי־תוע ָּ ֵ֥בה הוא למצ ָּ ָֽרים׃
33וַ יש ָ֣בו ל ָּפנָּ יו ַהבכר כב ָ֣כ ָּרתו ו ַה ָּצעיר כצע ָּר ִ֑תו וַ יתמ ֵ֥הו ָּהאנָּ שים
ֵ֥איש ֶאל־ר ָֽעהו׃
34וַ י ָּשא ַמׂשאת מ ָ֣את ָּפנָּ יו אל ֶהם וַ ת ֶרב ַמׂש ַאת בניָּ מן מ ַמׂש ֵ֥את כ ָּלם
ָּח ָ֣מש יָּ ִ֑דות וַ יש ֵ֥תו ַוַָֽֽישכרו ע ָֽמו׃
שר ַעל־ביתו לאמר ַמ ִ֞לא ֶאת־ ַאמתחת ָּ ָֽהאנָּ שים א ֶכל
1 44וַ י ִַ֞צו ֶאת־א ֶ ָ֣
ַכא ֶ ֵ֥שר יוכלון ׂש ִ֑את ו ֵׂ֥שים ֶ ָֽכ ֶסף־איש ב ֵ֥פי ַאמ ַתח ָֽתו׃
2ו ֶאת־גבי ִ֞עי ג ָ֣בי ַע ַה ֶכ ֶסף ָּתׂשים בפי ַאמ ַ ָ֣ת ַחת ַה ָּקטן ואת ֶ ָ֣כ ֶסף שב ִ֑רו
וַ יַ ַעׂש כד ַ ֵ֥בר יוסף א ֶ ֵ֥שר ד ָֽבר׃
ַ 3הב ֶקר ִ֑אור ו ָּהאנָּ ָ֣שים שלחו ה ָּמה וַ חמרי ֶ ָֽהם׃
שר ַעל־ביתו ֵ֥קום
4הם ָּ ָֽיצ ָ֣או ֶאת־ ָּהעיר ָ֣לא הרחיקו ויוסף ָּא ַמר ַ ָֽלא ֶ ָ֣
רדף ַאח ָ֣רי ָּ ָֽהאנָּ ִ֑שים וה ַשג ָּתם ו ָּא ַמר ָּ ָ֣ת אל ֶהם ָּל ָּמה ש ַלמ ֶ ֵ֥תם ָּר ָּעה
ַ ֵ֥ת ַחת טו ָּ ָֽבה׃
5הלָ֣ וא זֶ ה א ֶשר יש ֶתה אדני בו והוא נַ ֵ֥חש ינַ חש ִ֑בו הרע ֶתם א ֶ ֵ֥שר
יתם׃
עׂש ֶ ָֽ
ַ6וַָֽֽיַ ש ִ֑גם וַ י ַד ָ֣בר אל ֶהם ֶאת־ ַהד ָּברים ָּה ָֽא ֶלה׃
7וַ יאמ ָ֣רו א ָּליו ָּ ֵ֚ל ָּמה י ַד ָ֣בר אדני ַכד ָּברים ָּה ִ֑א ֶלה ָּחלי ָּלה ַלע ָּב ֶדיך
מעׂשות ַכ ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ֶ ָֽזה׃
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ָ֣ 8הן ֶכ ֶסף א ֶשר ָּמ ָּצאנו ב ָ֣פי ַאמתחתינו ֱהש ֵ֥יבנו א ֶליך מ ֶ ָ֣א ֶרץ כ ָּנ ִַ֑ען
ואיְך נגנב מבָ֣ית אדנֶ יך ֶכ ֶסף ֵ֥או זָּ ָּ ָֽהב׃
9א ֶשר י ָּמ ֵ֥צא אתו מע ָּב ֶדיך וָּ ִ֑מת וגַ ם־אנַ חנו ָֽנה ֶיֵ֥ה ַ ָֽלאדני ַלע ָּב ָֽדים׃
11וַ יא ֶמר גַ ם־ ַע ָּ ֵ֥תה כדברי ֶכם ֶכן־ ִ֑הוא א ֶשר י ָּמצא אתו יהיֶ ה־ ָ֣לי ָּע ֶבד
ו ַא ֶתם תהיֵ֥ ו נק ָֽים׃
ַ11וַָֽֽי ַמהרו וַ יורדו ֵ֥איש ֶאת־ ַאמ ַתחתו ָּ ִ֑אר ָּצה ַוַָֽֽיפתחו ֵ֥איש ַאמ ַתח ָֽתו׃
12וַ י ַחפׂש ַבגָּ ָ֣דול החל ו ַב ָּקטן כ ָּ ִ֑לה וַ י ָּמצא ַהגָּ בי ַע ב ַאמ ַת ַחת בניָּ ָֽמן׃
ַ13וַָֽֽיקרעו ׂשמֹל ָּ ִ֑תם ַוַָֽֽיַ עמס ָ֣איש ַעל־חמרו וַ יָּ שבו ָּה ָֽעי ָּרה׃
14וַ יָּ בא יהו ָּדה ו ֶא ָּחיו ָ֣בי ָּתה יוסף והוא עו ֶ ָ֣דנו ָּ ִ֑שם וַ יפלֵ֥ ו ל ָּפ ָּניו ָּ ָֽאר ָּצה׃
שר עׂשי ֶ ִ֑תם הלָ֣ וא י ַדע ֶתם
15וַ יא ֶמר ָּל ֶהם יוסף ָּ ָֽמה־ ַה ַמע ֶ ֵׂ֥שה ַה ֶזה א ֶ ָ֣
ָֽכי־נַ חש ינַ חש איש א ֶ ֵ֥שר ָּכ ָֽמני׃
ומה־נצ ַט ָּ ִ֑דק ָּה ֱאֹלהים
16וַ ָ֣יא ֶמר יהו ָּדה ַמה־נא ַמר ַ ָֽלאדני ַמה־נ ַדבר ַ
ָּמ ָּצא ֶאת־עוָ֣ ן ע ָּב ֶדיך הנֶ נו ע ָּבדים ַ ָֽלאדני גַ ם־אנַ חנו ַגם א ֶשר־נמ ָּ ֵ֥צא
ַהגָּ ב ַיע ביָּ ָֽדו׃
17וַ יא ֶמר ָּח ָ֣לי ָּלה לי מעׂשות ִ֑זאת ָּהאיש א ֶשר נמ ָּצא ַהגָּ בי ַע ביָּ דו ֵ֚הוא
יהיֶ ה־ ָ֣לי ָּע ֶבד ו ַא ֶתם עלֵ֥ ו ל ָּשלום ֶאל־אבי ֶ ָֽכם׃

פ

18וַ יגַ ש א ָּליו יהו ָּדה וַ יא ֶמר ָ֣בי אדני י ַד ֶבר־נָּ א ַעבדך ָּד ָּבר ב ָּאזנָ֣י אדני
ו ַאל־ ֵ֥י ַחר ַאפך ב ַעב ֶ ִ֑דך ֵ֥כי ָּכמוך כ ַפר ָֽעה׃
19אד ָ֣ני ָּש ַאל ֶאת־ע ָּב ָּדיו לא ִ֑מר היש־ ָּל ֶ ֵ֥כם ָּאב או־ ָּ ָֽאח׃
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21וַ נא ֶמר ֶאל־אדני יֶ ש־ ָּלנו ָּ ָ֣אב זָּ קן ויֶ ֵ֥ ֶלד זקנים ָּק ָּ ִ֑טן ו ָּאחיו מת וַ יוָּ תר
הוא ל ַבדו לאמו ו ָּא ֵ֥ביו אה ָֽבו׃
21וַ תא ֶמר ֶאל־ע ָּב ֶדיך הורדהו א ָּ ִ֑לי ו ָּא ֵׂ֥שי ָּמה עיני ָּע ָּ ָֽליו׃
22וַ נא ֶמר ֶאל־אדני לא־יו ַ ֵ֥כל ַה ַנ ַער ַלע ָ֣זב ֶאת־ ָּא ִ֑ביו ו ָּע ַ ֵ֥זב ֶאת־ ָּאביו וָּ ָֽמת׃
23וַ תא ֶמר ֶאל־ע ָּב ֶדיך אם־ ֵ֥לא ירד אחי ֶ ֵ֥כם ַה ָּקטן את ֶ ִ֑כם ֵ֥לא תספון
לר ֵ֥אות ָּפ ָּ ָֽני׃
24וַ יהי ָ֣כי ָּעלינו ֶ ָֽאל־ ַעבדך ָּא ִ֑בי וַ נַ גֶ ד־לו את דב ֵ֥רי אדנָֽי׃
25וַ יא ֶמר ָּא ִ֑בינו שבו שברו־ ָּ ֵ֥לנו מ ַעט־ ָֽא ֶכל׃
26וַ נא ֶמר ֵ֥לא נו ַכל ָּל ֶ ִ֑ר ֶדת אם־יש ָּאחינו ַה ָּקטן א ָּתנו ויָּ ַרדנו כי־ ָ֣לא
יננו א ָּ ָֽתנו׃
נו ַכל לראות פנָ֣י ָּהאיש ו ָּא ֵ֥חינו ַה ָּקטן א ֶ ֵ֥
27וַ יא ֶמר ַעבדךֵ֥ ָּאבי א ִ֑לינו ַא ֶ ָ֣תם י ַדע ֶתם ֵ֥כי ש ַנַֽים יָּ ָֽ ל ָּדה־ ֵ֥לי אש ָֽתי׃
28וַ יצא ָּ ָֽה ֶא ָּחד ָֽמאתי וָּ א ַמר ַאְך ָּט ָ֣רף ט ָּ ִ֑רף ו ֵ֥לא ראיתיו ַעד־ ָֽהנָּ ה׃
29ול ַקח ֶתם גַ ם־ ֶאת־ ֶזה מ ֵ֥עם ָּפ ַני ו ָּק ָּ ָ֣רהו ָּא ִ֑סון ו ָֽהו ַרד ֶתם ֶאת־ׂשי ָּבתי
ב ָּר ָּעה ש ָֽא ָּלה׃
31ו ַע ָּתה כבאי ֶאל־ ַעבדךָ֣ ָּאבי ו ַה ַנ ַער אינֶ נָ֣ ו א ָּ ִ֑תנו ונַ פשו קשו ָּ ֵ֥רה
בנַ פ ָֽשו׃
31ו ָּהיָּ ה כראותו כי־ ֵ֥אין ַה ַנ ַער וָּ ִ֑מת והורידו ע ָּב ֶדיך ֶאת־ׂש ַיבת ַעבדךֵ֥
ָּאבינו ביָּ גון ש ָֽא ָּלה׃
יאנו א ֶליך
אמר אם־לא אב ֶ
32כי ַעבדך ָּע ַ ָ֣רב ֶאת־ ַהנַ ַער מ ֵ֥עם ָּאבי ל ִ֑
ל־היָּ ָֽמים׃
ו ָּח ָּ ֵ֥טאתי ל ָּאבי ָּכ ַ
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33ו ַע ָּתה ָֽי ֶשב־ ָּנא ַעבדך ַ ָ֣ת ַחת ַהנַ ַער ֶע ֶבד ַ ָֽלאד ִ֑ני ו ַה ַנ ַער ַ ֵ֥י ַעל עם־ ֶא ָּ ָֽחיו׃
34כי־איְך ֶ ָֽא ֱע ֶ ָ֣לה ֶאל־ ָּאבי ו ַה ַנ ַער אינֶ נָ֣ ו א ִ֑תי ֶ ֵ֚פן ֶאר ֶ ָ֣אה ָּב ָּרע א ֶ ֵ֥שר
־א ָֽבי׃
ימ ָּצא ֶאת ָּ
1 45ו ָֽלא־יָּ כל יוסף להת ַאפק לכל ַהנ ָּצבים ָּע ָּליו וַ יק ָּרא הו ֵ֥ציאו
ל־א ָּ ָֽחיו׃
ָּכל־איש מ ָּע ָּ ִ֑לי ולא־ ָּע ַמד איש אתו בהתוַ ַ ֵ֥דע יוסף ֶא ֶ
2וַ י ֵ֥תן ֶאת־קלו בב ִ֑כי וַ ישמ ָ֣עו מצ ַרים וַ יש ַמע ֵ֥בית ַפר ָֽעה׃
3וַ יא ֶמר יוסף ֶאל־ ֶא ָּחיו א ָ֣ני יוסף ַה ֵ֥עוד ָּאבי ָּ ִ֑חי ו ָֽלא־יָּ כלו ֶא ָּחיו ַלענָ֣ ות
אתו ֵ֥כי נבהלו מ ָּפ ָּ ָֽניו׃
4וַ יא ֶמר יוסף ֶאל־ ֶא ָּחיו גשו־ ָּ ֵ֥נא א ַלי וַ י ָּ ִ֑גשו וַ יא ֶמר אני יו ָ֣סף אחי ֶכם
א ֶשר־מ ַכר ֶ ֵ֥תם אתי מצ ָּ ָֽרי ָּמה׃
5ו ַע ָּ ָ֣תה׀ ַאל־ת ָּ ָ֣עצבו ו ַאל־י ַחר ב ָ֣עיני ֶכם ָֽכי־מ ַכר ֶ ֵ֥תם אתי ִ֑הנָּ ה ָ֣כי
ל ָֽמחיָּ ה ש ָּל ַ ֵ֥חני ֱאֹלהים לפני ֶ ָֽכם׃
6כי־ ֶזה שנָּ ַ ֵ֥תים ָּה ָּר ָּעב בָ ֶ ָ֣ק ֶרב ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ועוד ָּח ָ֣מש ָּשנים א ֶ ֵ֥שר אין־ ָּחריש
ו ָּק ָֽציר׃
7וַ יש ָּלחני ֱאֹלהים לפני ֶכם ָּל ֵׂ֥שום ָּל ֶכם שארית ָּב ָּ ִ֑א ֶרץ ול ַהחיָ֣ ות ָּל ֶכם
לפלי ָּטה גד ָּ ָֽלה׃
8ו ַע ָּתה ָֽלא־ ַא ִֶ֞תם ש ַלח ֶתם אתי הנָּ ה כי ָּה ֱאֹל ִ֑הים וַ יׂשימ ָֽני ל ָּאב
ל־א ֶרץ מצ ָּ ָֽרים׃
ל ַפרעה ול ָּאדון ל ָּכל־ביתו ומשל ב ָּכ ֶ ֵ֥
ַ 9מהרו וַ עלָ֣ ו ֶאל־ ָּאבי וַ א ַמר ֶ ָ֣תם א ָּליו כה ָּא ַמר בנךָ֣ יוסף ָּׂש ַמני ֱאֹלהים
ל־תע ָֽמד׃
ל ָּאדון ל ָּכל־מצ ָּ ִ֑רים ר ָּ ֵ֥דה א ַלי ַ ָֽא ַ
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וב ֶניך ובנָ֣י ָּב ֶנִ֑יך וצאנךֵ֥
ית ָּקרוב א ַלי ַא ָּתה ָּ
11ויָּ ַשב ָּ ָ֣ת ב ֶ ָֽא ֶרץ־ג ֶשן ו ָּהי ָּ
ר־לְך׃
וב ָּקרך ו ָּכל־א ֶש ָּ ָֽ
וביתך
11וכל ַכלתי ָֽאתך ָּשם כי־עוד ָּח ֵ֥מש ָּשנים ָּר ָּ ִ֑עב ֶפן־תוָּ רש ַא ָּ ֵ֥תה ָֽ
ר־לְך׃
ו ָּכל־א ֶש ָּ ָֽ
12והנה ָֽעיני ֶכם ראות ועיני ָּא ָ֣חי בניָּ ִ֑מין כי־פי ַ ָֽהמ ַד ֵ֥בר אלי ֶ ָֽכם׃
שר ראי ֶ ִ֑תם
13והגַ ד ֶ ָ֣תם ל ָּאבי ֶאת־ ָּכל־כבודי במצ ַרים ואת ָּכל־א ֶ ָ֣
־אבי ָֽהנָּ ה׃
הורד ֶ ֵ֥תם ֶאת ָּ
ו ָֽמ ַהר ֶתם ו ַ
14וַ יפל ַעל־ ַצוא ֵ֥רי בניָּ ָֽמן־ ָּאחיו וַ יִ֑בך ובניָּ מן ָּב ָּכה ַעל־ ַצוָּ א ָּ ָֽריו׃
15וַ ינַ ֵ֥שק ל ָּכל־ ֶא ָּחיו וַ י ָ֣בך עלי ֶ ִ֑הם ו ַ ָ֣אחרי כן דב ֵ֥רו ֶא ָּחיו א ָֽתו׃
16ו ַה ָ֣קל נש ַמע בית ַפרעה לאמר ָּבאו א ָ֣חי יו ִ֑סף וַ יי ַטב בעי ָ֣ני ַפרעה
ובעיני ע ָּב ָּ ָֽדיו׃
17וַ יא ֶמר ַפרעה ֶאל־יוסף ֱא ֵ֥מר ֶאל־ ַא ֶחיך ָ֣זאת ע ִׂ֑שו ַ ָֽטענו ֶאת־ב ָ֣עיר ֶכם
ולכו־באו ַ ֵ֥אר ָּצה כ ָּ ָֽנ ַען׃
18וקחו ֶאת־אבי ֶכם ו ֶאת־ ָּבתי ֶכם ו ָ֣באו א ָּ ִ֑לי ו ֶאת ָּ ָ֣נה ָּל ֶכם ֶאת־טוב ֶ ָ֣א ֶרץ
־ח ֶלב ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
מצ ַרים ואכלו ֶאת ֵ֥
חו־ל ֶכם מ ֶא ֶרץ מצ ַרים עגָּ לות ל ַטפ ֶכם
19ו ַא ָּ ֵ֥תה צוי ָּתה ָ֣זאת ע ִׂ֑שו ק ָּ
אתם׃
וב ֶ ָֽ
אתם ֶאת־אב ֶיכם ָּ
יכם ונ ָּׂש ֶ ֵ֥
ולנש ֶ
21ו ָ֣עינ ֶכם ַאל־ ָּתחס ַעל־כלי ֶ ִ֑כם כי־טוב ָּכל־ ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ַרים ָּל ֶ ֵ֥כם ָֽהוא׃
21וַ ַ ָֽיעׂשו־כן בנָ֣י יׂש ָּראל וַ יתן ָּל ֶ ֵ֥הם יוסף עגָּ לות ַעל־ ָ֣פי ַפר ִ֑עה וַ י ֵ֥תן ָּל ֶהם
צ ָּדה ַל ָּ ָֽד ֶרְך׃
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22לכ ָּ ֵ֥לם נָּ ַתן ָּלאיש חל ָ֣פות ׂש ָּמֹלִ֑ ת ולבניָּ מן נָּ ַתן שֹלָ֣ ש מ ָ֣אות ֶכ ֶסף
ו ָּחמש חל ֵ֥פת ׂש ָּמ ָֹֽלת׃
23ול ָּא ִ֞ביו ָּש ַלח כזאת ע ָּׂש ָּ ָ֣רה חמרים נׂשאים מ ָ֣טוב מצ ָּ ִ֑רים ו ֶ ָ֣ע ֶׂשר
אתנת ָֽנׂשאת ָּ ָ֣בר וָּ ֶל ֶחם ו ָּמזון ל ָּאביו ַל ָּ ָֽד ֶרְך׃
24וַ י ַש ַ ֵ֥לח ֶאת־ ֶא ָּחיו וַ י ִ֑לכו וַ ָ֣יא ֶמר אל ֶהם ַ ָֽאל־תרגזו ַב ָּ ָֽד ֶרְך׃
יהם׃
ַ25וַָֽֽיַ עלו ממצ ָּ ִ֑רים וַ יָּ באו ֶ ָ֣א ֶרץ כנַ ַען ֶ ָֽאל־יַ עקב אב ֶ ָֽ
26וַ יַ גדו לו לאמר עֵ֚ וד יו ָ֣סף ַחי ו ָֽכי־ ֵ֥הוא משל ב ָּכל־ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ָּ ִ֑רים וַ יָּ ָ֣ ָּפג
־ה ֱאמין ָּל ֶ ָֽהם׃
לבו ֵ֥כי לא ֶ
שר ד ֶ ָ֣בר אל ֶהם וַ יַ רא ֶאת־ ָּ ָ֣העגָּ לות
27וַ י ַדב ָ֣רו א ָּליו ָ֣את ָּכל־דברי יוסף א ֶ ָ֣
יהם׃
ׂשאת א ִ֑תו וַ תחי ר ַוח יַ ע ֵ֥קב אב ֶ ָֽ
א ֶשר־ ָּש ַ ֵ֥לח יוסף ָּל ָ֣
28וַ יא ֶמר יׂש ָּראל ַרב עוד־יו ֵ֥סף בני ָּ ִ֑חי ָֽאל ָּ ֵ֥כה ו ֶאר ֶאנו ב ֶ ֵ֥ט ֶרם ָּא ָֽמות׃
1 46וַ י ַסע יׂש ָּראל ו ָּכל־א ֶשר־לו וַ יָּ בא ב ָ֣א ָּרה ָּ ִ֑ש ַבע וַ יז ַ ָ֣בח ז ָּבחים
לאֹלהי ָּא ֵ֥ביו יצ ָּ ָֽחק׃
אמר
אמר יַ ע ָ֣קב׀ יַ ע ִ֑קב וַ י ֶ
2וַ יא ֶמר ֱאֹלהים׀ ליׂש ָּראל ב ַמר ָ֣את ַה ַלי ָּלה וַ י ֶ
הנָֽני׃
3וַ יא ֶמר ָּאנ ֵ֥כי ָּהאל ֱאֹל ָ֣הי ָּא ִ֑ביך ַאל־תי ָּרא מר ָּ ָ֣דה מצ ַרי ָּמה ָֽכי־לגֵ֥ וי
גָּ דול א ָֽׂשימךֵ֥ ָּ ָֽשם׃
ָּ 4אנכי ארד עמך מצ ַרי ָּמה ו ָּאנכי ַ ָֽא ַעלךָ֣ גַ ם־ ָּעֹלִ֑ ה ויוסף יָּ ֵ֥שית יָּ דו
יניך׃
ַעל־ע ֶ ָֽ
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5וַ ָּ ֵ֥יַֽ ָּקם יַ עקב מב ָ֣אר ָּ ִ֑ש ַבע וַ יׂשאו ב ָֽני־יׂש ָּראל ֶאת־יַ ע ָ֣קב אבי ֶהם
יהם ָּבעגָּ לות א ֶשר־ ָּש ַ ֵ֥לח ַפרעה ָּל ֵׂ֥שאת א ָֽתו׃
־ט ָּפם ו ֶאת־נש ֶ
ו ֶאת ַ
6וַ יק ָ֣חו ֶאת־מקני ֶהם ו ֶאת־רכו ָּשם א ֶשר ָּ ָֽרכשו ב ֶ ָ֣א ֶרץ כנַ ַען וַ יָּ באו
מצ ָּ ִ֑רי ָּמה יַ עקב ו ָּכל־זַ ר ֵ֥עו א ָֽתו׃
ָּ 7ב ִָּ֞ניו ובני ָּבנָּ יו אתו בנ ָּתיו ובנֵ֥ ות ָּב ָּניו ו ָּכל־זַ ר ִ֑עו ה ֵ֥ביא אתו מצ ָּ ָֽרי ָּמה׃
ס

8וא ֶלה שמות ב ָֽני־יׂש ָּראל ַה ָּב ֵ֥אים מצ ַרי ָּמה יַ ע ָ֣קב ו ָּב ָּ ִ֑ניו ב ֵ֥כר יַ עקב
ראו ָֽבן׃
9ובני ראו ִ֑בן חנֵ֥ וְך ו ַפלוא ו ֶחצ ֵ֥רון ו ַכר ָֽמי׃
ן־הכנַ ענָֽית׃
11וב ָ֣ני שמעון ימואל ויָּ מין וא ַהד ויָּ ָ֣כין ו ִ֑צ ַחר ו ָּשאול ֶב ַ ָֽ
11ובני ל ִ֑וי גרשון ק ָּהת ומ ָּר ָֽרי׃
12וב ָ֣ני יהו ָּדה ער ואו ָּנַֽן וש ָּלה וָּ ֶ ָ֣פ ֶרץ וָּ ָּ ִ֑זַֽ ַרח וַ יָּ ָּמת ער ואונָּ ן ב ֶ ָ֣א ֶרץ כנַ ַען
וַ יהיֵ֥ ו בני־ ֶפ ֶרץ ֶחצ ֵ֥רון ו ָּח ָֽמול׃
תולע ופָּוה ויֵ֥ וב ושמ ָֽרון׃
13ובני י ָּׂשש ָּ ִ֑כר ָּ ֵ֥
14ובני זבו ִ֑לן ֶ ֵ֥ס ֶרד ואלון ויַ חל ָֽאל׃
ָ֣ 15א ֶלה׀ ב ָ֣ני ל ָּאה א ֶשר יָּ ָֽ ל ָּדה ליַ עקב ב ַפ ַ ָ֣דן א ָּרם ואת די ָּ ָ֣נה ב ִ֑תו
ֹלשים ו ָּש ָֹֽלש׃
נותיו ש ֵ֥
ל־נ ֶפש ָּב ָּניו וב ָּ
ָּכ ֶ
16וב ָ֣ני גָּ ד צפיֵ֥ ון ו ַחגי שונָ֣י ו ֶאצ ִ֑בן ע ֵ֥רי ַוָֽארודי ו ַארא ָֽלי׃
יעה
ׂש ַרח אח ָּ ִ֑תם ובנָ֣י בר ָּ
17וב ָ֣ני ָּאשר ימ ָּנה וישָּוה ויש ֵ֥וי ובר ָּיעה ו ֶ ָ֣
יאל׃
ומלכ ָֽ
ֶח ֶבר ַ
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ֵ֚ 18א ֶלה ב ָ֣ני זל ָּפה א ֶשר־נָּ ַ ֵ֥תן ָּל ָּבן לל ָּ ָ֣אה ב ִ֑תו וַ ת ֶלד ֶאת־א ֶלה ליַ עקב
ֵ֥שש ֶעׂשרה ָּ ָֽנ ֶפש׃
19בני ָּרחל ָ֣א ֶשת יַ עקב יוסף ובניָּ ָֽמן׃
21וַ יוָּ ָ֣לד ליוסף ב ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים א ֶשר יָּ ָֽ ל ָּדה־לו ָּ ָֽאסנַ ת ַבת־ ֵ֥פוטי ֶפ ַרע כ ָ֣הן
־אפ ָּ ָֽרים׃
ִ֑אן ֶאת־מנַ ֶשה ו ֶאת ֶ
21וב ָ֣ני בניָּ מן ֶב ַלע וָּ ֶב ֶכר ו ַאשבל ג ָּ ֵ֥רא ונַ ע ָּמן א ָ֣חי וָּ ִ֑ראש מ ֵ֥פים וחפים
וָּ ָּ ָֽארד׃
ל־נ ֶפש ַאר ָּב ָּ ֵ֥עה ָּע ָּ ָֽׂשר׃
ֵ֚ 22א ֶלה ב ָ֣ני ָּרחל א ֶ ֵ֥שר י ַלד ליַ ע ִ֑קב ָּכ ֶ
23ובני ָּ־דן ח ָֽשים׃
24ובני נַ פ ָּת ִ֑לי יַ חצ ֵ֥אל וגוני ו ֵ֥י ֶצר וש ָֽלם׃
ֵ֚ 25א ֶלה ב ָ֣ני בל ָּהה א ֶשר־נָּ ַ ֵ֥תן ָּל ָּבן ל ָּר ָ֣חל ב ִ֑תו וַ ת ֶלד ֶאת־א ֶלה ליַ עקב
ל־נ ֶפש שב ָּ ָֽעה׃
ָּכ ֶ ֵ֥
שי בני־יַ ע ִ֑קב
ָּ 26כל־ ַהנֶ ֶפש ַה ָּב ָּאה ליַ עקב מצ ַרי ָּמה יצ ָ֣אי ירכו מל ַבד נ ָ֣
ל־נ ֶפש ש ֵ֥שים וָּ ָֽשש׃
ָּכ ֶ
ל־ה ֶנ ֶפש ל ָֽבית־יַ עקב
27וב ֵ֥ני יוסף א ֶשר־י ַלד־לֵ֥ ו במצ ַרים ֶנ ֶָ֣פש ש ָּ ִ֑נַֽים ָּכ ַ
ַה ָּ ֵ֥ב ָּאה מצ ַרי ָּמה שב ָֽעים׃

פ

28ו ֶאת־יהו ָּ ִ֞דה ָּש ַלח ל ָּפנָּ יו ֶאל־יוסף להו ֵ֥רת ל ָּפ ָּניו ִ֑גשנָּ ה וַ יָּבאו ַ ֵ֥אר ָּצה
ָֽג ֶשן׃
29וַ יֶ אסר יוסף ֶמר ַכבתו וַ יַ ַעל לק ַ ָֽראת־יׂש ָּר ֵ֥אל ָּאביו ִ֑גשנָּ ה וַ י ָּ ָ֣רא א ָּליו
אריו ָֽעוד׃
אריו וַ ֵ֥יבך ַעל־ ַצוָּ ָּ
וַ יפל ַעל־ ַצוָּ ָּ
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31וַ יא ֶמר יׂש ָּראל ֶאל־יוסף ָּא ָ֣מו ָּתה ַה ָּ ִ֑פ ַעם ַאחרי ראו ָ֣תי ֶאת־ ָּפנֶ יך ֵ֥כי
עודך ָּ ָֽחי׃
31וַ יא ֶמר יוסף ֶאל־ ֶא ָּחיו ו ֶאל־ ָ֣בית ָּאביו ֶא ֱע ֶלה ו ַא ָ֣גי ָּדה ל ַפר ִ֑עה ו ָֽאמ ָּ ָ֣רה
־אבי א ֶ ֵ֥שר ב ֶ ָֽא ֶרץ־כ ַנ ַען ָּ ֵ֥באו א ָּ ָֽלי׃
א ָּליו ַא ַחי ובית ָּ
32ו ָּהאנָּ שים ָ֣רעי צאן ָֽכי־ ַאנ ֵ֥שי מק ֶנה ָּ ִ֑היו וצא ָּנם וב ָּק ָּרם ו ָּכל־א ֶ ֵ֥שר
ָּל ֶהם ה ָֽביאו׃
33ו ָּהיָּ ה ָֽכי־יק ָּ ֵ֥רא ָּל ֶכם ַפר ִ֑עה ו ָּא ַמר ַמה־ ַמעׂשי ֶ ָֽכם׃
34וַ א ַמר ֶתם ַאנשי מקנֶ ה ָּהיו ע ָּב ֶדיך מנעו ָ֣רינו ו ַעד־ ַע ָּתה גַ ם־א ַנחנו
גַ ם־אב ִ֑תינו ַבעבור תשבו ב ֶ ָ֣א ֶרץ ג ֶשן ָֽכי־תוע ַ ֵ֥בת מצ ַרים ָּכל־ ֵ֥רעה
ָֽצאן׃
1 47וַ יָּ ָ֣בא יוסף וַ יַ ָ֣גד ל ַפרעה וַ יא ֶמר ָּאבי ו ַא ַחי וצא ָּנם וב ָּק ָּרם
שר ָּל ֶהם ָּבאו מ ֶ ָ֣א ֶרץ כ ָּנ ִַ֑ען וה ָּנם ב ֶ ֵ֥א ֶרץ ָֽג ֶשן׃
ו ָּכל־א ֶ ָ֣
2ומק ָ֣צה ֶא ָּחיו ָּלָ ַקח חמ ָּ ָ֣שה אנָּ ִ֑שים וַ יַ צגם לפנֵ֥י ַפר ָֽעה׃
ל־פרעה ר ֵ֥עה צאן
ה־מעׂש ֶיכִ֑ם וַ יאמ ָ֣רו ֶא ַ
3וַ יא ֶמר ַפרעה ֶאל־ ֶא ָּחיו ַמ ַ
בותינו׃
ע ָּב ֶדיך גַ ם־א ַנחנו גַ ם־א ָֽ
שר
4וַ יאמ ָ֣רו ֶאל־ ַפרעה ָּלגָ֣ ור ָּב ָּא ֶרץ ָּבאנו כי־ ָ֣אין מר ֶעה ַלצאן א ֶ ָ֣
בו־נא ע ָּב ֶדיך ב ֶ ֵ֥א ֶרץ
י־כ ֵ֥בד ָּה ָּר ָּעב ב ֶ ָ֣א ֶרץ כ ָּנ ִַ֑ען ו ַע ָּתה ָֽיש ָּ ֵ֥
ַלע ָּב ֶדיך ָֽכ ָּ
ָֽג ֶשן׃
5וַ ָ֣יא ֶמר ַפרעה ֶאל־יוסף לא ִ֑מר ָּא ֵ֥ביך ו ַא ֶחיך ָּ ֵ֥באו א ֶ ָֽליך׃
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ֶ 6א ֶרץ מצ ַרים ל ָּפ ֶנָ֣יך הוא במי ַ ָ֣טב ָּה ָּא ֶרץ הו ֵ֥שב ֶאת־ ָּאביך ו ֶאת־ ַא ֶ ִ֑חיך
י־חיל ו ַׂשמ ָּתם ָּׂש ֵ֥רי מק ֶנה
־בם ַאנש ַ
ישבו ב ֶ ָ֣א ֶרץ ג ֶשן ואם־יָּ ַדע ָּת ויֶ ש ָּ
ר־לי׃
ַעל־א ֶש ָֽ
7וַ יָּ בא יוסף ֶאת־יַ ָֽ ע ָ֣קב ָּאביו וַ יַ ָֽ עמדהו לפ ָ֣ני ַפר ִ֑עה וַ י ָּ ֵ֥ב ֶרְך יַ עקב
־פר ָֽעה׃
ֶאת ַ
8וַ ֵ֥יא ֶמר ַפרעה ֶ ָֽאל־יַ ע ִ֑קב ַכ ָּמה ימי ש ֵ֥ני ַח ֶ ָֽייך׃
9וַ יא ֶמר יַ עקב ֶאל־ ַפרעה ימי ש ָ֣ני מגו ַרי שֹל ֵ֥שים ומ ַאת ָּש ָּ ִ֑נה מ ַ ָ֣עט
ו ָּרעים ָּהיו ימי שנָ֣י ַחיַ י ו ָ֣לא השיגו ֶאת־ימי שני ַחי ָ֣י אב ַתי בימי
יהם׃
מגור ֶ ָֽ
11וַ י ָּ ֵ֥ב ֶרְך יַ עקב ֶאת־ ַפר ִ֑עה וַ יצא מלפ ֵ֥ני ַפר ָֽעה׃
שב יוסף ֶאת־ ָּא ָ֣ביו ו ֶאת־ ֶא ָּחיו וַ יתן ָּל ֶהם אחזָּ ה ב ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים
11וַ יו ָ֣
יטב ָּה ָּא ֶרץ ב ֶ ָ֣א ֶרץ ַרעמ ִ֑סס ַכא ֶשר צָּ ֵ֥וה ַפר ָֽעה׃
במ ַ ֵ֥
12וַ י ַכלכל יוסף ֶאת־ ָּא ָ֣ביו ו ֶאת־ ֶא ָּחיו ואת ָּכל־ ָ֣בית ָּא ִ֑ביו ֶל ֶחם ל ֵ֥פי ַה ָּ ָֽטף׃
13ו ֶל ֶחם אין ב ָּכל־ ָּה ָּא ֶרץ ָֽכי־ ָּכ ֵ֥בד ָּה ָּר ָּעב מ ִ֑אד וַ ת ַלּה ֶא ֶרץ מצ ַרים ו ֶ ָ֣א ֶרץ
כנַ ַען מפני ָּה ָּר ָּ ָֽעב׃
14וַ י ַל ָ֣קט יוסף ֶאת־ ָּכל־ ַה ֶכ ֶסף ַהנמ ָּצא ב ֶ ָֽא ֶרץ־מצ ַרים וב ֶ ָ֣א ֶרץ כנַ ַען
־ה ֶכ ֶסף ֵ֥בי ָּתה ַפר ָֽעה׃
ר־הם שב ִ֑רים וַ יָּ ֵ֥בא יוסף ֶאת ַ
ַב ֶש ֶבר א ֶש ָ֣
15וַ י ָ֣תם ַה ֶכ ֶסף מ ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים ומ ֶ ָ֣א ֶרץ כנַ ַען וַ יָּ באו ָּכל־מצ ַרים ֶאל־יוסף
לאמר ָּ ָֽה ָּבה־ ָּ ָ֣לנו ֶל ֶחם ו ָּ ֵ֥ל ָּמה נָּ מות נֶ ג ֶ ִ֑דך ֵ֥כי ָּאפס ָּ ָֽכ ֶסף׃
ם־אפס ָּ ָֽכ ֶסף׃
16וַ יא ֶמר יוסף ָּה ָ֣בו מקני ֶכם ו ֶאת ָּ ֵ֥נה ָּל ֶכם במקנ ֶיכִ֑ם א ָּ

126

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

17וַ יָּ ָ֣ביאו ֶאת־מקני ֶהם ֶאל־יוסף וַ י ָ֣תן ָּל ֶהם יוסף ֶל ֶחם ַבסוסים ובמק ֵ֥נה
ַהצאן ובמק ֵ֥נה ַה ָּב ָָּקר ו ַבחמ ִ֑רים וַ ינַ הלם ַב ֶל ֶחם ב ָּכל־מקנ ֶהם ַב ָּש ָּנה
ַה ָֽהוא׃
18וַ תתם ַה ָּש ָּ ָ֣נה ַההוא וַ יָּ באו א ָּליו ַב ָּש ָּ ָ֣נה ַהשנית וַ יאמרו לו ָֽלא־נ ַכ ָ֣חד
ָֽמאדני ֵ֚כי אם־ ַ ָ֣תם ַה ֶכ ֶסף ומק ֵ֥נה ַהבה ָּמה ֶאל־אדנִ֑י לא נש ַאר לפנָ֣י
אדני בל ֵ֥תי אם־גויָּ תנו ו ַאד ָּמ ָֽתנו׃
ָּ 19ל ָּמה נָּ ָ֣מות לעינֶ יך גַ ם־אנַ חנו ַ ָ֣גם ַאד ָּמתנו ק ָֽנה־א ָּ ֵ֥תנו ו ֶאת־ ַאד ָּמתנו
ַב ָּ ִ֑ל ֶחם ו ָֽנה ִֶ֞יה א ַנחנו ו ַאד ָּמתנו ע ָּב ָ֣דים ל ַפרעה ו ֶתן־זֶ ַרע ו ָֽנחיֶ ה ו ָ֣לא
נָּ מות ו ָּהא ָּד ָּמה ֵ֥לא ת ָּ ָֽשם׃
21וַ י ֶקן יוסף ֶאת־ ָּכל־ ַאד ַמת מצ ַרים ל ַפרעה ָֽכי־ ָּמכרו מצ ַרים ָ֣איש
י־ח ַ ֵ֥זק על ֶהם ָּה ָּר ָּ ִ֑עב וַ ת ֵ֥הי ָּה ָּא ֶרץ ל ַפר ָֽעה׃
ָּׂשדהו ָֽכ ָּ
ד־ק ָֽצהו׃
21ו ֶאת־ ָּה ָּעם ֶה ֱע ֵ֥ביר אתו ֶל ָּע ִ֑רים מק ֵ֥צה גבול־מצ ַרים ו ַע ָּ
ַ 22רק ַאד ַ ֵ֥מת ַהכהנים ָ֣לא ָּק ָּ ִ֑נה כי חק ַלכהנים מ ָ֣את ַפרעה ו ָּ ָֽאכלו
־אד ָּמ ָּ ָֽתם׃
ֶאת־ח ָּקם א ֶשר נָּ ַתן ָּל ֶהם ַפרעה ַעל־כן ֵ֥לא ָּמכרו ֶאת ַ
23וַ יא ֶמר יוסף ֶאל־ ָּה ָּעם הן ָּקניתי ֶאת ֶ ֵ֥כם ַהיום ו ֶאת־ ַאד ַמת ֶכם ל ַפר ִ֑עה
־הא ָּד ָּ ָֽמה׃
ָֽהא־ ָּל ֶ ָ֣כם זֶ ַרע וז ַרע ֶתם ֶאת ָּ
24ו ָּהיָּ ה ַבתבואת ונ ַת ֶ ֵ֥תם חמישית ל ַפר ִ֑עה ו ַאר ַבָ֣ע ַהיָּ דת יה ֶי ָ֣ה ָּל ֶכם
לזֶ ַרע ַה ָּש ֶדה וָֽ ל ָּאכל ֶכם ו ַלא ֶ ֵ֥שר ב ָּבת ֶיכם ו ֶל ֱא ֵ֥כל ל ַטפ ֶ ָֽכם׃
25וַ יאמרו ֶה ֱחי ָּ ִ֑תנו נמ ָּצא־חן בעי ָ֣ני אדני ו ָּה ֵ֥יינו ע ָּבדים ל ַפר ָֽעה׃
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26וַ ָּיָ֣ ֶׂשם א ָּ ָ֣תּה יוסף לחק ַעד־ ַהיום ַהזֶ ה ַעל־ ַאד ַ ֵ֥מת מצ ַרים ל ַפרעה
ַל ִ֑ח ֶמש ַ ִ֞רק ַאד ַמת ַה ָֽכהנים ל ַב ָּדם ֵ֥לא ָּהי ָּתה ל ַפר ָֽעה׃
27וַ י ֶשב יׂש ָּראל ב ֶ ֵ֥א ֶרץ מצ ַרים ב ֶ ָ֣א ֶרץ ִ֑ג ֶשן וַ י ָּאחזָ֣ ו ָּבּה וַ יפ ֵ֥רו וַ ירבו
מ ָֽאד׃
28וַ יחי יַ עקב ב ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים ש ַ ֵ֥בע ֶעׂשרה ָּש ָּ ִ֑נה וַ יהי י ָֽמי־יַ עקב שנָ֣י ַחיָּ יו
ש ַבע ָּשנים ו ַאר ָּב ֵ֥עים ומ ַאת ָּש ָּנָֽה׃
ֶ ָ֣
29וַ יקר ָ֣בו י ָֽמי־יׂש ָּראל ָּלמות וַ יק ָּ ָ֣רא׀ לבנָ֣ ו ליוסף וַ יא ֶמר לו אם־נָּ א
ם־נא יָּ דך ַ ָ֣ת ַחת יר ִ֑כי ו ָּעׂשי ָּת ע ָּמדי ֶ ָ֣ח ֶסד וֶ ֱא ֶמת
ָּמ ָּצאתי חן בעינֶ יך ָֽׂשי ָּ ֵ֥
ל־נא תקברני במצ ָּ ָֽרים׃
ַא ָּ ֵ֥
אמר
31ו ָּ ָֽש ַכבתי עם־אב ַתי ונ ָּׂשא ַתני ממצ ַרים וק ַבר ַתני בקב ָּר ָּ ִ֑תם וַ י ַ
ָּאנכי ֶ ָֽא ֱע ֶ ֵׂ֥שה כד ָּב ֶ ָֽרך׃
31וַ יא ֶמר ה ָּ ָֽשב ָּעה לי וַ י ָּש ַבע לִ֑ ו וַ יש ַ ֵ֥תחו יׂש ָּראל ַעל־ ֵ֥ראש ַהמ ָּ ָֽטה׃

פ

1 48וַ יהי ַאחרי ַהד ָּב ָ֣רים ָּהא ֶלה וַ ָ֣יא ֶמר ליוסף הנֵ֥ה ָּאביך ח ֶלִ֑ה וַ י ַ ִ֞קח
ת־אפ ָּ ָֽרים׃
ֶאת־שני ָּבנָּ יו עמו ֶאת־מנַ ֶשה ו ֶא ֶ
אמר הנה בנךֵ֥ יוסף ָּבָ֣א א ֶלִ֑יך וַ ית ַחזק יׂש ָּראל וַ י ֶשב
2וַ יַ גָ֣ד ליַ עקב וַ י ֶ
ל־המ ָּ ָֽטה׃
ַע ַ
3וַ יא ֶמר יַ עקב ֶאל־יוסף ֵ֥אל ַש ַדי נר ָּ ָֽאה־א ַ ֵ֥לי בלוז ב ֶ ָ֣א ֶרץ כ ָּ ִ֑נ ַען וַ י ָּב ֶרְך
א ָֽתי׃
4וַ ָ֣יא ֶמר א ַלי הנני ַמפרך והרביתך ונ ַתתיך לק ַ ָ֣הל ַע ִ֑מים ונָּ ַתתי
עולם׃
־ה ָּא ֶרץ ַהזאת לזַ רעךֵ֥ ַאח ֶריך אח ַ ֵ֥זת ָּ ָֽ
ֶאת ָּ
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5ו ַע ָּתה ש ָֽני־ ָּבנֶ יך ַהנו ָּלדים לך ב ֶ ָ֣א ֶרץ מצ ַרים ַעד־ב ֵ֥אי א ֶליך מצ ַרי ָּמה
י־הם ֶאפ ַרים ומנַ ֶשה כראו ֵ֥בן ושמעון ָֽיהיו־ ָֽלי׃
ל ִ֑
6ומו ַלדתך א ֶשר־הו ַ ֵ֥לד ָּת ַאחרי ֶהם לךָ֣ יהיִ֑ ו ַ ָ֣על שם אחי ֶהם י ָּקראו
בנַ ח ָּל ָּ ָֽתם׃
7וַ א ָ֣ני׀ בב ָ֣אי מ ַפ ָּדן מ ָּתה ָּע ַלי ָּרחל ב ֶא ֶרץ כנַ ַען ַב ֶד ֶרְך ב ֵ֥עוד
ת־א ֶרץ ָּל ָ֣בא ֶאפ ָּ ִ֑ר ָּתה וָּ ֶאקב ֶר ָּה ָּשם ב ֶ ָ֣ד ֶרְך ֶאפ ָּרת הוא ֵ֥בית ָּ ָֽל ֶחם׃
כב ַר ֶ
8וַ ַ ֵ֥יַֽרא יׂש ָּראל ֶאת־בנָ֣י יו ִ֑סף וַ יא ֶמר מי־ ָֽא ֶלה׃
9וַ יא ֶמר יוסף ֶאל־ ָּאביו ָּב ַ ָ֣ני הם א ֶשר־ ָּ ָֽנ ַתן־ ֵ֥לי ֱאֹלהים ָּב ֶ ִ֑זה וַ יא ַמר
ם־נא א ַלי וַ א ָּבר ָֽכם׃
ָּ ָֽק ֶח ָּ ֵ֥
11ועיני יׂש ָּראל ָּכב ָ֣דו מז ֶקן ֵ֥לא יו ַכל לר ִ֑אות וַ יַ גש א ָּתם א ָּליו וַ י ַ ֵ֥שק
ָּל ֶהם וַ י ַח ֵ֥בק ָּל ֶ ָֽהם׃
11וַ יא ֶמר יׂש ָּראל ֶאל־יוסף ר ֵ֥אה ָּפ ֶניך ָ֣לא פ ָּלִ֑לתי והנה ֶהר ָּ ֵ֥אה אתי
ֱאֹלהים ַגֵ֥ם ֶאת־זַ ר ֶ ָֽעך׃
12וַ יו ֵ֥צא יוסף א ָּתם מ ָ֣עם בר ָּ ִ֑כיו וַ יש ַ ֵ֥תחו ל ַא ָּפיו ָּ ָֽאר ָּצה׃
13וַ י ַ ָ֣קח יוסף ֶאת־שני ֶהם ֶאת־ ֶאפ ַרים ָֽבימינו מש ָ֣מאל יׂש ָּראל
ו ֶאת־מנַ ֶ ֵ֥שה בׂשמאלו מי ָ֣מין יׂש ָּר ִ֑אל וַ יַ גש א ָּ ָֽליו׃
14וַ יש ַלח יׂש ָּראל ֶאת־ימינו וַ יָּ ֶשת ַעל־ראש ֶאפ ַרים ו ָ֣הוא ַה ָּצעיר
ל־ראש מנַ ֶ ִ֑שה ׂשכל ֶאת־יָּ ָּדיו ֵ֥כי מנַ ֶשה ַהב ָֽכור׃
ו ֶאת־ׂשמאלו ַע ָ֣
אמר ָּ ָֽה ֱאֹלהים א ֶשר הת ַהלכו אב ַתי ל ָּפנָּ יו
15וַ י ָּ ֵ֥ב ֶרְך ֶאת־יוסף וַ י ַ ִ֑
ד־היֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
ַאב ָּר ָּ ָ֣הם ויצ ָּחק ָּ ָֽה ֱאֹלהים ָּהר ֶעָ֣ה אתי מעודי ַע ַ
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ת־הנ ָּערים וי ָּקרא ָּב ֶהם שמי
ל־רע י ָּברְך ֶא ַ
ַ 16ה ַמל ָּאְך ַהגאל אתי מ ָּכ ָּ
ו ֵ֥שם אב ַתי ַאב ָּר ָּ ָ֣הם ויצ ָּ ִ֑חק וידגֵ֥ ו ָּלרב ב ֶ ֵָ֥ק ֶרב ָּה ָּ ָֽא ֶרץ׃
17וַ ַיַָֽ֣רא יוסף כי־יָּ שית ָּאביו יַ ד־ימינו ַעל־ ֵ֥ראש ֶאפ ַרים וַ יַָֽ֣ ַרע בעי ָּ ִ֑ניו
ל־ראש מנַ ֶ ָֽשה׃
ש־אפ ַרים ַע ֵ֥
ד־אביו ל ָּה ֵ֥סיר א ָּתּה מ ַ ֵ֥על רא ֶ
וַ ית ָ֣מְך יַ ָּ
18וַ יא ֶמר יוסף ֶאל־ ָּאביו לא־ ָ֣כן ָּא ִ֑בי כי־ ֶזָ֣ה ַהבכר ֵׂ֥שים ימינך
ַעל־רא ָֽשו׃
19וַ י ָּמ ָ֣אן ָּאביו וַ יא ֶמר יָּ ַדע ָֽתי בני יָּ ַדעתי גַ ם־ ֵ֥הוא יהיֶ ה־ל ָּעם וגַ ם־ ָ֣הוא
גוים׃
־ה ָֽ
אולם ָּאחיו ַה ָּקטן יג ַ ָ֣דל מ ֶמנו וזַ רעו יה ֶ ֵ֥יה מ ָֽלא ַ
יג ָּ ִ֑דל ו ָּ
21וַ י ָּברכם ַביָ֣ ום ַההוא לאמור בך י ָּברְך יׂש ָּראל לאמר י ָֽׂשמךָ֣ ֱאֹלהים
ת־אפ ַרים לפנֵ֥י מנַ ֶ ָֽשה׃
כ ֶאפ ַרים וכמנַ ֶ ִ֑שה וַ ָּי ֵֶׂ֥שם ֶא ֶ
21וַ יא ֶמר יׂש ָּראל ֶאל־יוסף ה ֵ֥נה ָּאנכי ִ֑מת ו ָּה ָּיה ֱאֹלהים ע ָּמ ֶכם וה ָ֣שיב
ל־א ֶרץ אבתי ֶ ָֽכם׃
ֶאת ֶכם ֶא ֶ
ל־א ֶ ִ֑חיך א ֶשר ָּל ַקחתי מ ַיָ֣ד ָּ ָֽה ֱאמרי
22וַ א ִ֞ני נָּ ַת ָֽתי לך ש ֶ ֵ֥כם ַא ַחד ַע ַ
ב ַחרבי וב ַקש ָֽתי׃

פ

1 49וַ יק ָּ ֵ֥רא יַ עקב ֶאל־ ָּב ָּ ִ֑ניו וַ יא ֶמר ה ָּ ָֽאספו ו ַא ָ֣גי ָּדה ָּל ֶכם את
א ֶשר־יק ָּ ֵ֥רא ֶאת ֶכם ב ַאח ֵ֥רית ַהיָּ ָֽמים׃
2ה ָּקב ֵ֥צו ושמעו ב ָ֣ני יַ ע ִ֑קב ושמעו ֶאל־יׂש ָּר ֵ֥אל אבי ֶ ָֽכם׃
3ראובן ב ָ֣כרי ַא ָּתה כחי ורא ָ֣שית או ִ֑ני יֶ ֵ֥ ֶתר ׂשאת ו ֶי ֵֶ֥תר ָּ ָֽעז׃
צועי ָּע ָּ ָֽלה׃
ית משכבָ֣י ָּא ִ֑ביך ָּ ֵ֥אז ח ַלל ָּת י ֵ֥
ל־תותר ֵ֥כי ָּעל ָּ
ַ
ַ 4פ ַחז ַכ ַמים ַא
פ
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יהם׃
5שמ ֵ֥עון ולוי ַא ִ֑חים כ ֵ֥לי ָּח ָּמס מכרת ֶ ָֽ
6בס ָּדם ַאל־ ָּת ָ֣בא נַ פשי בק ָּה ָּלם ַאל־ת ַ ָ֣חד כב ִ֑די כי ב ַא ָּפם ָּ ָ֣הרגו איש
רו־שור׃
וברצ ָּנם עק ָֽ
ָּ 7ארור ַא ָּפם ָ֣כי ָּעז ו ֶעב ָּר ָּתם ָ֣כי ָּק ָּ ִ֑ש ָּתה א ַחלָ ָ֣קם ביַ עקב וַ אפיצם
ביׂש ָּר ָֽאל׃

ס

8יהו ָּדה ַא ָּתה יו ָ֣דוך ַא ֶחיך יָּ דך ב ָ֣ע ֶרף אי ֶ ִ֑ביך יש ַתחוֵ֥ ו לך בנֵ֥י ָּא ָֽביך׃
9גור ַאריה יהו ָּדה מ ֶט ֶרף ב ָ֣ני ָּע ִ֑לי ָּת ָּכ ַרע ָּר ַבץ כ ַאריה וכ ָּלביא ֵ֥מי
יקי ֶ ָֽמנו׃
י־יָּבא שיֹלה ולו
ָֽ 11לא־יָּ ֵ֥סור ש ֶבט ָֽמיהו ָּדה ומחקק מ ָ֣בין ַרג ָּ ִ֑ליו ַ ֵ֚עד ָֽכ ָ֣
יק ַ ֵ֥הת ַע ָֽמים׃
11אסרי ַלגֶ ֶפן עירה ו ַלשרָ ָּקה ב ָ֣ני אתנִ֑ ו כבס ַביַ ין לבשו וב ַדם־ענָּ בים
סו ָֽתה׃
ַ 12חכלי ֵ֥לי עי ַנַֽים מ ָּ ִ֑יַֽין ול ֶבן־ש ַנַֽים מ ָּח ָּ ָֽלב׃

פ

13זבולן ל ֵ֥חוף יַ מים יש ִ֑כן והוא ל ָ֣חוף ֳאניות ויַ ר ָּכתו ַעל־צ ָֽידן׃

ס

14י ָּשש ָּכר ח ָ֣מר ָּ ִ֑גַֽ ֶרם רבץ ֵ֥בין ַ ָֽהמשפ ָּ ָֽתים׃
ת־ה ָּא ֶרץ ָ֣כי נָּ ע ִָּ֑מה וַ יט שכמו לסבל וַ יהי
15וַ ַיַֽרא מנ ָּחה ָ֣כי טוב ו ֶא ָּ
ל ַמס־ע ָֽבד׃

ס

ָּ 16דן יָּ ָ֣דין ַע ִ֑מו כ ַא ַחד שב ֵ֥טי יׂש ָּר ָֽאל׃
17יהי־ ָּדן נָּ ָּ ָ֣חש עלי־ ֶד ֶרְך שפיפן עלי־ ִ֑א ַרח ַהנשְך עקבי־סוס וַ י ֵ֥פל רכבו
ָּא ָֽחור׃
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ָֽ 18לישו ָּעתך ק ֵ֥ויתי יהָּ ָֽוה׃
ָּ 19גד ג ָ֣דוד יגו ֶ ִ֑דנו והוא יָּ ֵ֥גד ָּע ָָֽקב׃

ס

י־מ ֶלְך׃
21מ ָּאשר שמ ָּנָ֣ה ַלח ִ֑מו ו ֵ֥הוא יתן ַ ָֽמע ַדנ ֶ ָֽ
־ש ֶפר׃
21נַ פ ָּתלי ַאיָּ ָּ ָ֣לה של ָּ ִ֑חה ַהנתן אמרי ָּ ָֽ

ס

ס

י־שור׃
י־עין ָּבנות ָּצע ָּדה על ָֽ
22בן פ ָּרת יוסף ֵ֥בן פ ָּרת על ָּ ִ֑
ַ23וַָֽֽי ָּמררהו וָּ ִ֑רבו ַוַָֽֽיׂשטמהו ַבע ֵ֥לי ח ָֽצים׃
יתן ַקשתו וַ יָּ פזו זרעָ֣י יָּ ָּ ִ֑דיו מידי א ָ֣ביר יַ עקב מ ָּ ֵ֥שם ר ֶעה
24וַ ת ֶשב בא ָּ
ֶ ֵ֥א ֶבן יׂש ָּר ָֽאל׃
יבר ֶכךָּ ברכת ָּש ַמים מ ָּעל בר ֵ֥כת
25מאל ָּאביך ויַ עז ֶרךָּ ואת ַש ַדי ו ָּ ָ֣
תהום ר ֶב ֶָ֣צת ָּ ִ֑ת ַחת בר ֵ֥כת ָּש ַדים וָּ ָּ ָֽר ַחם׃
עולִ֑ם ָֽתהיֶ ין
־תאַות גב ָ֣עת ָּ
הורי ַ ָֽעד ַ
26בר ָ֣כת ָּאביך ָּ ָֽגברו ַעל־בר ָ֣כת ַ
ל ָ֣ראש יוסף ול ָּקדקד נ ֵ֥זיר ֶא ָּ ָֽחיו׃

פ

27בניָּ מין ז ָ֣אב יט ָּרף ַבב ֶקר ָ֣יא ַכל ַ ִ֑עד ו ָּל ֶע ֶרב י ַח ֵ֥לק ָּש ָּ ָֽלל׃
ָּ 28כל־א ֶלה שב ֵ֥טי יׂש ָּראל שנָ֣ים ָּע ָּ ִׂ֑שר וזאת א ֶשר־ד ֶבר ָּל ֶהם אבי ֶהם
וַ י ָּ ָ֣ב ֶרְך או ָּתם איש א ֶ ֵ֥שר כבר ָּכתו ב ַ ֵ֥רְך א ָּ ָֽתם׃
29וַ י ַ ָ֣צו או ָּתם וַ יא ֶמר אל ֶהם אני נֶ ֱא ָּ ָ֣סף ֶאל־ ַעמי קב ֵ֥רו אתי ֶאל־אב ָּ ִ֑תי
ל־המ ָּע ָּרה א ֶ ֵ֥שר בׂשדה ֶעפ ֵ֥רון ַ ָֽהח ָֽתי׃
ֶא ַ
ַ 31במ ָּע ָּ ִ֞רה א ֶשר בׂשדה ַה ַמכפ ָּלה א ֶ ֵ֥שר ַעל־פני־ ַממרא ב ֶ ָ֣א ֶרץ כ ָּ ִ֑נ ַען
־ק ֶבר׃
־ה ָּש ֶדה מאת ֶעפ ֵ֥רן ַהחתי ַלאחזַ ת ָּ ָֽ
א ֶשר ָּקנָּ ה ַאב ָּר ָּהם ֶאת ַ
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ָ֣ ָּ 31ש ָּמה ָּ ָֽקב ִ֞רו ֶאת־ ַאב ָּר ָּהם ואת ָּׂש ָּ ָ֣רה אשתו ָּ ֵ֚ש ָּמה ָּקב ָ֣רו ֶאת־יצ ָּחק
ואת רב ָּ ָָ֣קה אש ִ֑תו ו ָּ ֵ֥ש ָּמה ָּק ַברתי ֶאת־ל ָּ ָֽאה׃
32מקנה ַה ָּש ֶדה ו ַהמ ָּע ָּ ֵ֥רה א ֶשר־בו מ ֵ֥את בני־ ָֽחת׃
33וַ י ַכל יַ עקב ל ַצ ָ֣ות ֶאת־ ָּבנָּ יו וַ יֶ ֱא ֵ֥סף ַרג ָּליו ֶאל־ ַהמ ָּ ִ֑טה וַ יגַוע וַ י ָּ ֵ֥א ֶסף
ֶאל־ ַע ָּ ָֽמיו׃
1 50וַ י ֵ֥פל יוסף ַעל־פנָ֣י ָּא ִ֑ביו וַ ֵ֥יבך ָּע ָּליו וַ י ַשק־ ָֽלו׃
2וַ י ַצו יוסף ֶאת־ע ָּב ָּדיו ֶאת־ ָּה ָ֣רפאים ַלחנט ֶאת־ ָּא ִ֑ביו וַ יַ ַחנ ֵ֥טו ָּהרפאים
ֶאת־יׂש ָּר ָֽאל׃
3וַ ימלאו־לו ַאר ָּב ָ֣עים יום כי ֵ֥כן ימלאו י ָ֣מי ַהחנ ִ֑טים וַ יב ֵ֥כו אתו מצ ַרים
שב ֵ֥עים יָֽ ום׃
4וַ ַ ָֽי ַעברו י ָ֣מי בכיתו וַ י ַד ָ֣בר יוסף ֶאל־ ֵ֥בית ַפרעה לא ִ֑מר אם־נָּ א ָּמ ָּצאתי
אמר׃
חן ב ָ֣עיני ֶכם ַדברו־נָּ א ב ָּאז ֵ֥ני ַפרעה ל ָֽ
ָּ 5א ִ֞בי השבי ַ ָ֣עני לאמר הנָ֣ה ָּאנכי מת בקברי א ֶשר ָּכריתי לי ב ֶ ָ֣א ֶרץ
ובה׃
ת־אבי ו ָּא ָֽש ָּ
ה־נא ו ֶאקב ָּ ֵ֥רה ֶא ָּ
כנַ ַען ָּש ָּמה תקב ִ֑רני ו ַע ָּתה ֶ ָֽא ֱע ֶל ָּ
6וַ יא ֶמר ַפר ִ֑עה עלה וק ֵ֥בר ֶאת־ ָּאביך ַכא ֶ ֵ֥שר השבי ֶ ָֽעך׃
7וַ ַ ֵ֥י ַעל יוסף לק ָ֣בר ֶאת־ ָּא ִ֑ביו וַ יַ ָֽ עלו אתו ָּכל־ ַעבדי ַפרעה זק ָ֣ני ביתו וכל
זק ֵ֥ני ֶ ָֽא ֶרץ־מצ ָּ ָֽרים׃
8וכל ָ֣בית יוסף ו ֶא ָּחיו ו ָ֣בית ָּא ִ֑ביו ַרק ַט ָּפם וצא ָּ ָ֣נם וב ָּק ָּרם ָּעזבו ב ֶ ֵ֥א ֶרץ
ָֽג ֶשן׃
9וַ ַיָ֣ ַעל עמו גַ ם־ ֶר ֶכב גַ ם־ ָּפ ָּר ִ֑שים וַ י ֵ֥הי ַ ָֽה ַמח ֶנה ָּכ ֵ֥בד מ ָֽאד׃
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11וַ יָּ באו ַעד־ ָ֣ג ֶרן ָּה ָּא ָּטד א ֶשר ב ָ֣ע ֶבר ַהיַ רדן וַ יספדו־ ָּשם מספד גָּ ֵ֥דול
ו ָּכבד מ ִ֑אד וַ יַ ַעׂש ל ָּאביו א ֶבל שב ַ ֵ֥עת יָּ ָֽמים׃
11וַ יַ רא יושב ָּה ָּא ֶרץ ַ ָֽהכנַ עני ֶאת־ ָּהא ֶבל בג ֶרן ָּ ָֽה ָּא ָּטד וַ ָ֣יאמרו ָֽא ֶבל־ ָּכ ֵ֥בד
ֶזה למצ ָּ ִ֑רים ַעל־ ִ֞כן ָּק ָּרא ש ָּמּה ָּאבָ֣ל מצ ַרים א ֶשר ב ֵ֥ע ֶבר ַהיַ ר ָֽדן׃
12וַ יַ ע ֵׂ֥שו ָּב ָּניו לִ֑ ו כן ַכא ֶ ֵ֥שר צָּ ָֽום׃
13וַ יׂשאו אתו ָּבנָּ יו ַ ָ֣אר ָּצה כנַ ַען וַ יקב ָ֣רו אתו במ ָּע ַרת ׂש ָ֣דה ַה ַמכפ ָּ ִ֑לה
־ק ֶבר מאת ֶעפ ֵ֥רן ַהחתי
־ה ָּש ֶדה ַלאחזַ ת ֶ
שר ָּקנָּ ה ַאב ָּר ָּהם ֶאת ַ
א ֶ ָ֣
ַעל־פ ֵ֥ני ַממ ָֽרא׃
14וַ יָּ ָּשב יוסף מצ ַרי ָּמה ָ֣הוא ו ֶא ָּחיו ו ָּכל־ ָּהע ֵ֥לים אתו לק ָ֣בר ֶאת־ ָּא ִ֑ביו
ת־א ָֽביו׃
ַאחרי ָּקב ֵ֥רו ֶא ָּ
יוסף ו ָּהשב
יהם וַ ָ֣יאמרו לֵ֥ ו יׂשטמנו ִ֑
י־מת אב ֶ
15וַ יראו א ָֽחי־יוסף כ ָ֣
ל־ה ָּר ָּעה א ֶ ֵ֥שר גָּ ַמלנו א ָֽתו׃
יָּ שיב ָּלנו ֵ֚את ָּכ ָּ ָ֣
אמר׃
אמר ָּא ָ֣ביך צוָּ ה לפנֵ֥י מותו ל ָֽ
16וַ י ַצוו ֶאל־יוסף ל ִ֑
ָֽ 17כה־תאמ ָ֣רו ליוסף ָּ ָ֣אנָּ א ָּ ָׂ֣שא נָּ א ֶ ָ֣פ ַשע ַא ֶחיך ו ַח ָּטא ָּתם כי־ ָּר ָּ ָ֣עה
ג ָּמלוך ו ַע ָּתה ָּ ָׂ֣שא נָּ א ל ֶ ֵ֥פ ַשע ַעבדי ֱאֹל ָ֣הי ָּא ִ֑ביך וַ ֵ֥יבך יוסף ב ַדב ָּ ֵ֥רם
א ָּ ָֽליו׃
ם־א ָּחיו ַוַָֽֽיפלו ל ָּפ ָּנִ֑יו וַ ָ֣יאמרו ה ֶנֵ֥נָֽ ו לך ַלע ָּב ָֽדים׃
18וַ ילכו גַ ֶ
19וַ יא ֶמר אל ֶהם יוסף ַאל־תי ָּ ִ֑ראו כי ה ַ ֵ֥ת ַחת ֱאֹלהים ָּ ָֽאני׃
21ו ַא ֶתם ח ַשב ֶ ֵ֥תם ָּע ַלי ָּר ָּ ִ֑עה ֱאֹלהים ח ָּש ָּ ָ֣בּה לט ָּבה ל ַמ ַען עׂשה ַכיֵ֥ ום
ם־רב׃
ַה ֶזה ל ַהח ֵ֥ית ַע ָּ ָֽ
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21ו ַע ָּתה ַאל־תי ָּראו ָּאנכי א ַכל ֵ֥כל ֶאת ֶכם ו ֶ ָֽאת־ ַטפ ֶ ִ֑כם וַ ינַ ָ֣חם או ָּתם
וַ י ַדבר ַעל־ל ָּ ָֽבם׃
22וַ י ֶשב יוסף במצ ַרים הוא ו ָ֣בית ָּא ִ֑ביו וַ י ָ֣חי יוסף מ ָּ ֵ֥אה וָּ ֶע ֶׂשר ָּש ָֽנים׃
23וַ ַיַֽרא יוסף ל ֶאפ ַרים בני של ִ֑שים גַ ם בני ָּמכיר ֶבן־מנַ ֶשה ילדו
יוסף׃
ַעל־בר ֵ֥כי ָֽ
24וַ יא ֶמר יוסף ֶאל־ ֶא ָּחיו ָּאנכי ִ֑מת ָֽואֹל ִ֞הים ָּפקד יפ ָ֣קד ֶאת ֶכם ו ֶה ֱע ָּלה
ל־ה ָּא ֶרץ א ֶ ֵ֥שר נש ַבע ל ַאב ָּר ָּ ֵ֥הם ליצ ָּחק
ן־ה ָּ ָ֣א ֶרץ ַהזאת ֶא ָּ
ֶאת ֶכם מ ָּ
וָֽ ליַ ע ָֽקב׃
25וַ יַ ש ַ ָ֣בע יוסף ֶאת־ב ֵ֥ני יׂש ָּראל לא ִ֑מר ָּפקד יפקד ֱאֹלהים ֶאת ֶכם
ו ַהעל ֶ ֵ֥תם ֶאת־ ַעצמ ַתי מ ֶ ָֽזה׃
26וַ ָּיָ֣ ָּמת יוסף ֶבן־מ ָּ ֵ֥אה וָּ ֶע ֶׂשר ָּש ִ֑נים וַ יַ ַחנ ָ֣טו אתו וַ ֵ֥יי ֶׂשם ָּב ָּארון במצ ָּ ָֽרים׃
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