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  1 פרק ְּבֵראִׁשית

  .ְוֵאת ָהָאֶרץ, ֵאת ַהָּׁשַמִים, ֱאלִֹהים ָּבָרא, ְּבֵראִׁשית   א
, ְורּוַח ֱאלִֹהים; ְּפֵני ְתהֹום-ַעל ,ְוחֶֹׁשְך , ָהְיָתה תֹהּו ָובֹהּו, ְוָהָאֶרץ  ב

  .ְּפֵני ַהָּמִים-ְמַרֶחֶפת ַעל
  .אֹור-ַוְיִהי ;ְיִהי אֹור, ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים   ג
ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין , ַוַּיְבֵּדל ֱאלִֹהים ;טֹוב-ִּכי, ָהאֹור-ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ֶאת  ד

  .ַהחֶֹׁשְך 
, בֶֹקר- ֶעֶרב ַוְיִהי-ַוְיִהי; ָקָרא ָלְיָלה ְוַלחֶֹׁשְך , ַוִּיְקָרא ֱאלִֹהים ָלאֹור יֹום  ה

  }פ{  .יֹום ֶאָחד
  .ֵּבין ַמִים ָלָמִים, ִויִהי ַמְבִּדיל, ַהָּמִים ְיִהי ָרִקיַע ְּבתֹוְך , ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים   ו
ּוֵבין , עַ ַוַּיְבֵּדל ֵּבין ַהַּמִים ֲאֶׁשר ִמַּתַחת ָלָרִקי ,ָהָרִקיעַ -ֶאת, ַוַּיַעׂש ֱאלִֹהים  ז

  .ֵכן- ַוְיִהי; ֵמַעל ָלָרִקיעַ  ַהַּמִים ֲאֶׁשר
  }פ{  .יֹום ֵׁשִני, בֶֹקר- ַוְיִהיֶעֶרב -ַוְיִהי ;ָׁשָמִים, ַוִּיְקָרא ֱאלִֹהים ָלָרִקיעַ    ח
, ְוֵתָרֶאה, ָמקֹום ֶאָחד- ִמַּתַחת ַהָּׁשַמִים ֶאל ִיָּקוּו ַהַּמִים, ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים   ט

  .ֵכן-ַוְיִהי; ַהַּיָּבָׁשה
, ַוַּיְרא ֱאלִֹהים; ּוְלִמְקֵוה ַהַּמִים ָקָרא ַיִּמים ,ַוִּיְקָרא ֱאלִֹהים ַלַּיָּבָׁשה ֶאֶרץ  י
  .טֹוב-יִּכ 
ֵעץ ְּפִרי עֶֹׂשה , ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמְזִריַע ֶזַרע ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ, ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים   יא

  .ֵכן-ַוְיִהי; ָהָאֶרץ-בֹו ַעל- ַזְרעֹו ֲאֶׁשר, ְּפִרי ְלִמינֹו
ר ְּפִרי ֲאֶׁש -ְוֵעץ עֶֹׂשה, ְלִמיֵנהּו, ֶזַרע ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמְזִריעַ    יב

  .טֹוב-ִּכי, ֱאלִֹהים ַוַּיְרא; ְלִמיֵנהּו, בֹו- ַזְרעֹו
  }פ{  .ְׁשִליִׁשי יֹום, בֶֹקר-ֶעֶרב ַוְיִהי-ַוְיִהי  יג
ֵּבין ַהּיֹום ּוֵבין , ְלַהְבִּדיל, ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמִים ְיִהי ְמאֹרֹת, ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים   יד

  .ּוְלָיִמים ְוָׁשִנים, ְלאֹתֹת ּוְלמֹוֲעִדים ְוָהיּו; ַהָּלְיָלה
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  .ֵכן-ַוְיִהי; ָהָאֶרץ- ְלָהִאיר ַעל ,ְוָהיּו ִלְמאֹורֹת ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמִים   טו
, ַהָּמאֹור ַהָּגדֹל-ֶאת  :ַהְּגדִֹלים ְׁשֵני ַהְּמאֹרֹת-ֶאת, ַוַּיַעׂש ֱאלִֹהים  טז

  .ְוֵאת ַהּכֹוָכִבים, ְיָלהַהָּקטֹן ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהּלַ  ַהָּמאֹור- ְוֶאת, ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהּיֹום
  .ָהָאֶרץ- ַעל, ְלָהִאיר, ַהָּׁשָמִים ִּבְרִקיעַ , ַוִּיֵּתן אָֹתם ֱאלִֹהים   יז
ַוַּיְרא ; ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶֹׁשְך , ּוְלַהְבִּדיל ,ַּבּיֹום ּוַבַּלְיָלה, ְוִלְמׁשֹל   יח

  .טֹוב-ִּכי, ֱאלִֹהים
  }פ{  .ְרִביִעי יֹום, רבֶֹק - ֶעֶרב ַוְיִהי-ַוְיִהי  יט
, ָהָאֶרץ-ְועֹוף ְיעֹוֵפף ַעל; ֶׁשֶרץ ֶנֶפׁש ַחָּיה ,ִיְׁשְרצּו ַהַּמִים-- ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים  כ
  .ַהָּׁשָמִים ְּפֵני ְרִקיעַ -ַעל
ת ֶנֶפׁש ַהַחָּיה ָהרֶֹמֶׂש - ְוֵאת ָּכל; ַהְּגדִֹלים ַהַּתִּניִנם- ֶאת, ַוִּיְבָרא ֱאלִֹהים   כא

- ִּכי, ַוַּיְרא ֱאלִֹהים, עֹוף ָּכָנף ְלִמיֵנהּו-ְוֵאת ָּכל, ְלִמיֵנֶהם ְרצּו ַהַּמִיםֲאֶׁשר ָׁש 
  .טֹוב
, ַהַּמִים ַּבַּיִּמים-ּוִמְלאּו ֶאת, ּוְרבּו ְּפרּו  :ֵלאמֹר, ַוְיָבֶרְך אָֹתם ֱאלִֹהים   כב

  .ִיֶרב ָּבָאֶרץ, ְוָהעֹוף
  }פ{   .יִׁשיֲחִמ  יֹום, בֶֹקר- ֶעֶרב ַוְיִהי-ַוְיִהי  כג
- ְּבֵהָמה ָוֶרֶמׂש ְוַחְיתֹו, ַחָּיה ְלִמיָנּה ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש, ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים   כד
  .ֵכן-ַוְיִהי; ְלִמיָנּה, ֶאֶרץ
-ְוֵאת ָּכל, ַהְּבֵהָמה ְלִמיָנּה-ְוֶאת, ְלִמיָנּה ַחַּית ָהָאֶרץ-ַוַּיַעׂש ֱאלִֹהים ֶאת   כה

  .טֹוב- ִּכי, ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ;ֵנהּוְלִמי, ֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה
ְוִיְרּדּו ִבְדַגת ַהָּים ; ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו ַנֲעֶׂשה ָאָדם, ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים   כו

  .ָהָאֶרץ-ָהרֵֹמׂש ַעל, ָהֶרֶמׂש-ּוְבָכל, ָהָאֶרץ-ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל ,ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים
ָזָכר   :ְּבֶצֶלם ֱאלִֹהים ָּבָרא אֹתֹו, ְּבַצְלמֹו ָאָדםהָ -ַוִּיְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת   כז

  .ָּבָרא אָֹתם, ּוְנֵקָבה
-ָלֶהם ֱאלִֹהים ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ַוּיֹאֶמר, ֱאלִֹהים, ַוְיָבֶרְך אָֹתם   כח

- רֶֹמֶׂשת ַעלהָ , ַחָּיה-ּוְבָכל, ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים, ִּבְדַגת ַהָּים ּוְרדּו; ְוִכְבֻׁשהָ , ָהָאֶרץ
  .ָהָאֶרץ
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ְּפֵני - ֵעֶׂשב זֵֹרַע ֶזַרע ֲאֶׁשר ַעל-ָּכל- ֶאת ִהֵּנה ָנַתִּתי ָלֶכם, ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים  כט
 .ְלָאְכָלה, ָלֶכם ִיְהֶיה  :זֵֹרַע ָזַרע, ֵעץ- ּבֹו ְפִרי-ֲאֶׁשר ָהֵעץ-ָּכל-ְוֶאת, ָהָאֶרץ-ָכל
ּבֹו -ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ- ַמִים ּוְלכֹל רֹוֵמׂש ַעלַהָּׁש  עֹוף-ַחַּית ָהָאֶרץ ּוְלָכל- ּוְלָכל  ל

  .ֵכן- ַוְיִהי; ְלָאְכָלה, ֶיֶרק ֵעֶׂשב-ָּכל- ֶאת ,ֶנֶפׁש ַחָּיה
-ֶעֶרב ַוְיִהי-ַוְיִהי; טֹוב ְמאֹד-ְוִהֵּנה ,ֲאֶׁשר ָעָׂשה- ָּכל- ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ֶאת   לא
  }פ{  .יֹום ַהִּׁשִּׁשי, בֶֹקר
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 2 פרק ְּבֵראִׁשית

  .ְצָבָאם-ְוָכל, ְוָהָאֶרץ ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים   א
ַוִּיְׁשּבֹת ַּבּיֹום ; ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ,ַוְיַכל ֱאלִֹהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי  ב

  .ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה-ִמָּכל ,ַהְּׁשִביִעי
- ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל  :ֹוַוְיַקֵּדׁש אֹת ,יֹום ַהְּׁשִביִעי-ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת   ג

  }פ{   .ַלֲעׂשֹות ָּבָרא ֱאלִֹהים-ֲאֶׁשר, ְמַלאְכּתֹו
--ֲעׂשֹות ְיהָוה ֱאלִֹהים, ְּביֹום  :ָּבְרָאםִה ְּב  ,ֵאֶּלה תֹוְלדֹות ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ  ד

  .ְוָׁשָמִים ֶאֶרץ
ִּכי   :ֶטֶרם ִיְצָמח, ב ַהָּׂשֶדהֵעֶׂש -ְוָכל, ָבָאֶרץ ֶטֶרם ִיְהֶיה, ְוכֹל ִׂשיַח ַהָּׂשֶדה  ה

  .ָהֲאָדָמה-ַלֲעבֹד ֶאת, ְוָאָדם ַאִין, ָהָאֶרץ-ַעל, ֱאלִֹהים לֹא ִהְמִטיר ְיהָוה
  .ְּפֵני ָהֲאָדָמה-ָּכל-ֶאת ,ְוִהְׁשָקה, ָהָאֶרץ-ַיֲעֶלה ִמן, ְוֵאד   ו
ִנְׁשַמת , ַּפח ְּבַאָּפיוַוּיִ , ָהֲאָדָמה-ִמן ָעָפר, ָהָאָדם-ַוִּייֶצר ְיהָוה ֱאלִֹהים ֶאת  ז

  .ַחָּיה ְלֶנֶפׁש, ַוְיִהי ָהָאָדם; ַחִּיים
ָהָאָדם ֲאֶׁשר -ֶאת, ַוָּיֶׂשם ָׁשם; ִמֶּקֶדם--ְּבֵעֶדן- ַּגן ,ַוִּיַּטע ְיהָוה ֱאלִֹהים   ח

  .ָיָצר
ְוטֹוב , ֵעץ ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה-ָּכל ,ָהֲאָדָמה-ִמן, ַוַּיְצַמח ְיהָוה ֱאלִֹהים   ט

  .ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע, ְוֵעץ ,ְּבתֹוְך ַהָּגן, ְוֵעץ ַהַחִּיים--ֲאָכלְלַמ 
ְלַאְרָּבָעה , ְוָהָיה, ִיָּפֵרד, ּוִמָּׁשם; ַהָּגן-ֶאת ְלַהְׁשקֹות, ְוָנָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן  י

  .ָראִׁשים
, םָׁש -ֲאֶׁשר, ֶאֶרץ ַהֲחִויָלה- ֵאת ָּכל ,הּוא ַהּסֵֹבב-- ִּפיׁשֹון, ֵׁשם ָהֶאָחד   יא

  .ַהָּזָהב
  .ְוֶאֶבן ַהּׁשַֹהם, ַהְּבדַֹלח ָׁשם; טֹוב, ּוְזַהב ָהָאֶרץ ַהִהוא   יב
  .ֶאֶרץ ּכּוׁש-ֵאת ָּכל, ַהּסֹוֵבב הּוא-- ִּגיחֹון, ַהָּנָהר ַהֵּׁשִני- ְוֵׁשם  יג
 ְוַהָּנָהר; הּוא ַההֵֹלְך ִקְדַמת ַאּׁשּור ,ְוֵׁשם ַהָּנָהר ַהְּׁשִליִׁשי ִחֶּדֶקל   יד

  .הּוא ְפָרת, ָהְרִביִעי



  5  
  

  .ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרּה, ֵעֶדן- ַוַּיִּנֵחהּו ְבַגן ;ָהָאָדם-ֶאת, ַוִּיַּקח ְיהָוה ֱאלִֹהים   טו
  .ָאכֹל ּתֹאֵכל, ַהָּגן-ִמּכֹל ֵעץ  :ֵלאמֹר ָהָאָדם- ַעל, ַוְיַצו ְיהָוה ֱאלִֹהים  טז
--ְּביֹום ֲאָכְלָך ִמֶּמּנּו, ִּכי   :ִמֶּמּנּו ,לֹא תֹאַכל-- ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע, ּוֵמֵעץ   יז

  .מֹות ָּתמּות
, ּלֹו ֵעֶזר-ֶאֱעֶׂשה; ָהָאָדם ְלַבּדֹו טֹוב ֱהיֹות- לֹא, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֱאלִֹהים   יח

  .ְּכֶנְגּדֹו
עֹוף -ַחַּית ַהָּׂשֶדה ְוֵאת ָּכל- ָּכל ,ָהֲאָדָמה- ַוִּיֶצר ְיהָוה ֱאלִֹהים ִמן  יט

לֹו - ְוכֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרא; לֹו-ִּיְקָרא- ִלְראֹות ַמה ,ָהָאָדם-ַוָּיֵבא ֶאל, םַהָּׁשַמיִ 
  .ְׁשמֹו הּוא, ָהָאָדם ֶנֶפׁש ַחָּיה

; ַחַּית ַהָּׂשֶדה, ּוְלכֹל, ַהְּבֵהָמה ּוְלעֹוף ַהָּׁשַמִים-ְלָכל ,ַוִּיְקָרא ָהָאָדם ֵׁשמֹות  כ
  .ָמָצא ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו-לֹא ,ּוְלָאָדם

, ַאַחת ִמַּצְלעָֹתיו, ַוִּיַּקח; ַוִּייָׁשן, ָהָאָדם- ַעל ַוַּיֵּפל ְיהָוה ֱאלִֹהים ַּתְרֵּדָמה   אכ
  .ַּתְחֶּתָּנה ,ַוִּיְסּגֹר ָּבָׂשר

, ַוְיִבֶאהָ ; ְלִאָּׁשה, ָהָאָדם- ָלַקח ִמן- ֲאֶׁשר ַהֵּצָלע- ַוִּיֶבן ְיהָוה ֱאלִֹהים ֶאת   כב
  .ָהָאָדם-ֶאל
ְלזֹאת ִיָּקֵרא ; ּוָבָׂשר ִמְּבָׂשִרי, ֵמֲעָצַמי זֹאת ַהַּפַעם ֶעֶצם, ָהָאָדם, ַוּיֹאֶמר  כג

  .ּזֹאת-ֻלְקָחה ִּכי ֵמִאיׁש, ִאָּׁשה
ְוָהיּו ְלָבָׂשר , ְוָדַבק ְּבִאְׁשּתֹו; ִאּמֹו- ְוֶאת ,ָאִביו- ֶאת, ִאיׁש-ַיֲעָזב, ֵּכן-ַעל   כד

  .ֶאָחד
  .ִיְתּבָֹׁשׁשּו, ְולֹא; ְוִאְׁשּתֹו ָהָאָדם ,ַוִּיְהיּו ְׁשֵניֶהם ֲערּוִּמים   כה
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; ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָוה ֱאלִֹהים, ִמּכֹל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ,ָהָיה ָערּום, ְוַהָּנָחׁש   א
  .לֹא תֹאְכלּו ִמּכֹל ֵעץ ַהָּגן, ָאַמר ֱאלִֹהים-ַאף ִּכי, ָהִאָּׁשה-ֶאל ,ַוּיֹאֶמר

  .נֹאֵכל, ַהָּגן- ִמְּפִרי ֵעץ  :ַהָּנָחׁש-ֶאל, הַוּתֹאֶמר ָהִאָּׁש   ב
ְולֹא , ָאַמר ֱאלִֹהים לֹא תֹאְכלּו ִמֶּמּנּו-- ַהָּגן- ְּבתֹוְך  ֲאֶׁשר, ּוִמְּפִרי ָהֵעץ   ג

  .ְּתֻמתּון-ֶּפן  :ִתְּגעּו ּבֹו
  .ְּתֻמתּון, מֹות- לֹא  :ָהִאָּׁשה-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ַהָּנָחׁש  ד
, ִוְהִייֶתם; ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם, ֲאָכְלֶכם ִמֶּמּנּו ִּכי ְּביֹום, ֱאלִֹהיםיֵֹדַע , ִּכי  ה

  .טֹוב ָוָרע ,יְֹדֵעי, ֵּכאלִֹהים
ְוֶנְחָמד ָהֵעץ , הּוא ָלֵעיַנִים-ְוִכי ַתֲאָוה ַוֵּתֶרא ָהִאָּׁשה ִּכי טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל   ו

  .ַוּיֹאַכל, ְלִאיָׁשּה ִעָּמּה-ַוִּתֵּתן ַּגם; ַוּתֹאַכל, ִמִּפְריֹו ַוִּתַּקח, ְלַהְׂשִּכיל
, ַוִּיְתְּפרּו ֲעֵלה ְתֵאָנה; ִּכי ֵעיֻרִּמם ֵהם, ַוֵּיְדעּו ,ֵעיֵני ְׁשֵניֶהם, ַוִּתָּפַקְחָנה  ז

  .ֲחגֹרֹת ַוַּיֲעׂשּו ָלֶהם
ַוִּיְתַחֵּבא  ;ְלרּוַח ַהּיֹום--ִמְתַהֵּלְך ַּבָּגן ,קֹול ְיהָוה ֱאלִֹהים- ַוִּיְׁשְמעּו ֶאת   ח

  .ֵעץ ַהָּגן, ְּבתֹוְך , ִמְּפֵני ְיהָוה ֱאלִֹהים ,ָהָאָדם ְוִאְׁשּתֹו
  .ַאֶּיָּכה, ַוּיֹאֶמר לֹו ;ָהָאָדם-ֶאל, ַוִּיְקָרא ְיהָוה ֱאלִֹהים   ט
  .ָוֵאָחֵבא, ֵעירֹם ָאנִֹכי-ָוִאיָרא ִּכי ;קְֹלָך ָׁשַמְעִּתי ַּבָּגן- ֶאת, ַוּיֹאֶמר  י
י ֲאֶׁשר ִצִּויִתיָך ְלִבְלִּת , ָהֵעץ- ֲהִמן; ָאָּתה ִּכי ֵעירֹם, ִמי ִהִּגיד ְלךָ --אֶמרַוּיֹ   יא
  .ָאָכְלָּת -- ִמֶּמּנּו-ֲאָכל
ָהֵעץ -ִּלי ִמן-ִהוא ָנְתָנה, ָנַתָּתה ִעָּמִדי ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר   :ָהָאָדם, ַוּיֹאֶמר   יב

  .ָואֵֹכל
 ַהָּנָחׁש, ָהִאָּׁשה, ַוּתֹאֶמר; ּזֹאת ָעִׂשית-ַמה ,ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֱאלִֹהים ָלִאָּׁשה  יג

  .ָואֵֹכל, ִהִּׁשיַאִני
-ָארּור ַאָּתה ִמָּכל, ִּכי ָעִׂשיָת ּזֹאת ,ַהָּנָחׁש-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֱאלִֹהים ֶאל   יד

  .יךָ ְיֵמי ַחּיֶ - ְוָעָפר ּתֹאַכל ָּכל, ְּגחְֹנָך ֵתֵלְך -ַעל ;ּוִמּכֹל ַחַּית ַהָּׂשֶדה, ַהְּבֵהָמה
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הּוא ְיׁשּוְפָך   :ּוֵבין ַזְרָעּה, ּוֵבין ַזְרֲעךָ , ָהִאָּׁשה ֵּביְנָך ּוֵבין, ְוֵאיָבה ָאִׁשית   טו
  }ס{  .ְּתׁשּוֶפּנּו ָעֵקב ְוַאָּתה, רֹאׁש
; ֵּתְלִדי ָבִנים, ְּבֶעֶצב-- ִעְּצבֹוֵנְך ְוֵהרֵֹנְך  ַהְרָּבה ַאְרֶּבה, ָהִאָּׁשה ָאַמר- ֶאל  טז
  }ס{   .ָּבְך - ִיְמָׁשל, ְוהּוא, ְּתׁשּוָקֵתְך  ,יֵׁשְך ִא - ְוֶאל
 ֲאֶׁשר ִצִּויִתיךָ , ָהֵעץ-ַוּתֹאַכל ִמן, ִאְׁשֶּתךָ  ָׁשַמְעָּת ְלקֹול-ִּכי, ּוְלָאָדם ָאַמר   יז

ּכֹל, ְּבִעָּצבֹון ּתֹאְכֶלָּנה, ַּבֲעבּוֶרךָ , ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה-- ִמֶּמּנּו ֵלאמֹר לֹא תֹאַכל
  .יךָ ְיֵמי ַחּיֶ 

  .ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה-ֶאת, ְוָאַכְלָּת  ;ַּתְצִמיַח ָלְך , ְוקֹוץ ְוַדְרַּדר   יח
ִּכי ִמֶּמָּנה , ָהֲאָדָמה-ׁשּוְבָך ֶאל ַעד, ּתֹאַכל ֶלֶחם, ְּבֵזַעת ַאֶּפיךָ   יט

  .ָעָפר ָּתׁשּוב-ְוֶאל ,ָעָפר ַאָּתה-ִּכי  :ֻלָּקְחָּת 
  .ָחי-ֵאם ָּכל, ִּכי ִהוא ָהְיָתה  :ַחָּוה, ַוִּיְקָרא ָהָאָדם ֵׁשם ִאְׁשּתֹו  כ
  }פ{  .ַוַּיְלִּבֵׁשם-- ָּכְתנֹות עֹור, ּוְלִאְׁשּתֹו ַוַּיַעׂש ְיהָוה ֱאלִֹהים ְלָאָדם   כא
; טֹוב ָוָרע, ָלַדַעת, ָהָיה ְּכַאַחד ִמֶּמּנּו ֵהן ָהָאָדם, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֱאלִֹהים   כב

  .ָוַחי ְלעָֹלם, ְוָאַכל, ְוָלַקח ַּגם ֵמֵעץ ַהַחִּיים ,ִיְׁשַלח ָידֹו-ְוַעָּתה ֶּפן
, ֲאֶׁשר ֻלַּקח, ָהֲאָדָמה-ֶאת, ַלֲעבֹד-- ֵעֶדן-ִמַּגן ,ַוְיַׁשְּלֵחהּו ְיהָוה ֱאלִֹהים  כג

  .ִמָּׁשם
ְוֵאת ַלַהט , ַהְּכֻרִבים- ֵעֶדן ֶאת-ִמֶּקֶדם ְלַגן ַוַּיְׁשֵּכן; ָהָאָדם-ֶאת, ַוְיָגֶרׁש   כד
  }ס{  .ֶּדֶרְך ֵעץ ַהַחִּיים- ֶאת, ִלְׁשמֹר ,ֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכתַהחֶ 
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ָקִניִתי , ַוּתֹאֶמר, ַקִין- ַוֵּתֶלד ֶאת, ַוַּתַהר; ִאְׁשּתֹו ַחָּוה-ָיַדע ֶאת, ְוָהָאָדם   א
  .ְיהָוה-ִאיׁש ֶאת

ָהָיה , ְוַקִין, ֵעה צֹאןרֹ, ֶהֶבל-ַוְיִהי ;ָהֶבל-ָאִחיו ֶאת-ֶאת, ַוּתֶֹסף ָלֶלֶדת  ב
  .עֵֹבד ֲאָדָמה

  .ַליהָוה--ִמְנָחה, ִמְּפִרי ָהֲאָדָמה ַוָּיֵבא ַקִין; ִמֵּקץ ָיִמים, ַוְיִהי   ג
ֶהֶבל -ֶאל, ַוִּיַׁשע ְיהָוה; ּוֵמֶחְלֵבֶהן ,הּוא ִמְּבכֹרֹות צֹאנֹו-ְוֶהֶבל ֵהִביא ַגם  ד

  .ִמְנָחתֹו- ְוֶאל
  .ַוִּיְּפלּו ָּפָניו, ַוִּיַחר ְלַקִין ְמאֹד ;לֹא ָׁשָעה, ְנָחתֹוִמ -ַקִין ְוֶאל-ְוֶאל  ה
  .ְוָלָּמה ָנְפלּו ָפֶניךָ , ָלְך  ָלָּמה ָחָרה  :ָקִין-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה   ו
, ְוֵאֶליךָ ; ַלֶּפַתח ַחָּטאת רֵֹבץ, ֵתיִטיב ְוִאם לֹא, ְׂשֵאת, ֵּתיִטיב- ֲהלֹוא ִאם  ז

  .ּבֹו-ִּתְמָׁשל ,הְוַאָּת , ְּתׁשּוָקתֹו
ֶהֶבל - ַוָּיָקם ַקִין ֶאל, ִּבְהיֹוָתם ַּבָּׂשֶדה ַוְיִהי; ֶהֶבל ָאִחיו-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ַקִין   ח

  .ָאִחיו ַוַּיַהְרֵגהּו
ֲהׁשֵֹמר ָאִחי , ַוּיֹאֶמר לֹא ָיַדְעִּתי; ָאִחיךָ  ֵאי ֶהֶבל, ַקִין-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל   ט

  .ָאנִֹכי
  .ָהֲאָדָמה- צֲֹעִקים ֵאַלי ִמן, ָאִחיךָ  קֹול ְּדֵמי; ֶמה ָעִׂשיָת  ,ַוּיֹאֶמר  י
ְּדֵמי - ָלַקַחת ֶאת, ִּפיהָ - ֲאֶׁשר ָּפְצָתה ֶאת ָהֲאָדָמה-ִמן, ָארּור ָאָּתה, ְוַעָּתה   יא

  .ָאִחיָך ִמָּיֶדךָ 
 .ֶיה ָבָאֶרץִּתְה , ָנע ָוָנד; ּכָֹחּה ָלְך -ֵּתת תֵֹסף-לֹא, ָהֲאָדָמה-ִּכי ַתֲעבֹד ֶאת   יב
  .ִמְּנׂשֹא, ִֹני ֲעו ָּגדֹול  :ְיהָוה- ֶאל, ַוּיֹאֶמר ַקִין  יג
ְוָהִייִתי ָנע ; ֶאָּסֵתר, ּוִמָּפֶניךָ , ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֵמַעל, ֵהן ֵּגַרְׁשָּת אִֹתי ַהּיֹום   יד
  .ַיַהְרֵגִני, מְֹצִאי-ְוָהָיה ָכל ,ָּבָאֶרץ, ָוָנד
ן ַוָּיֶׂשם ְיהָוה ְלַקיִ ; ֻיָּקם, ִׁשְבָעַתִים, ַקִין הֵֹרג-ָלֵכן ָּכל ,ַוּיֹאֶמר לֹו ְיהָוה   טו
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.מְֹצאֹו-אֹתֹו ָּכל- ַהּכֹות ְלִבְלִּתי, אֹות

  .ֵעֶדן- ִקְדַמת, נֹוד-ַוֵּיֶׁשב ְּבֶאֶרץ ;ִמִּלְפֵני ְיהָוה, ַוֵּיֵצא ַקִין  טז
ַוִּיְקָרא , ּבֶֹנה ִעיר, ַוְיִהי; ֲחנֹוְך -ַוֵּתֶלד ֶאת ַוַּתַהר, ִאְׁשּתֹו- ַוֵּיַדע ַקִין ֶאת   יז

  .ְּבנֹו ֲחנֹוְך  ְּכֵׁשם, ֵׁשם ָהִעיר
- ָיַלד ֶאת, ּוְמִחָּייֵאל; ְמחּוָיֵאל- ָיַלד ֶאת, ְוִעיָרד ,ִעיָרד- ֶאת, ַוִּיָּוֵלד ַלֲחנֹוְך    יח

  .ָלֶמְך - ָיַלד ֶאת, ּוְמתּוָׁשֵאל ,ְמתּוָׁשֵאל
  .ְוֵׁשם ַהֵּׁשִנית ִצָּלה, ֵׁשם ָהַאַחת ָעָדה  :י ָנִׁשיםְׁשֵּת , לֹו ֶלֶמְך -ַוִּיַּקח  יט
  .יֵֹׁשב אֶֹהל ּוִמְקֶנה, ֲאִבי--ָהָיה הּוא  :ָיָבל- ֶאת, ַוֵּתֶלד ָעָדה  כ
  .ּתֵֹפׂש ִּכּנֹור ְועּוָגב-ָּכל ,ֲאִבי-- הּוא ָהָיה  :יּוָבל, ְוֵׁשם ָאִחיו   כא
; חֵֹרׁש ְנחֶֹׁשת ּוַבְרֶזל-ָּכל, לֵֹטׁש--ַקִין ַבלּתּו- ָיְלָדה ֶאת, ִהוא-ְוִצָּלה ַגם   כב

  .ַנֲעָמה, ַקִין-ַוֲאחֹות ּתּוַבל
ַהְאֵזָּנה , ְנֵׁשי ֶלֶמְך -- ְׁשַמַען קֹוִלי ָעָדה ְוִצָּלה, ַוּיֹאֶמר ֶלֶמְך ְלָנָׁשיו  כג

  .ְוֶיֶלד ְלַחֻּבָרִתי, ְלִפְצִעי ִּכי ִאיׁש ָהַרְגִּתי  :ִאְמָרִתי
  .ִׁשְבִעים ְוִׁשְבָעה ,ְוֶלֶמְך ; ָקִין-ֻיַּקם, ְבָעַתִיםִּכי ִׁש    כד
- ִּכי ָׁשת  :ְׁשמֹו ֵׁשת-ַוִּתְקָרא ֶאת, ַוֵּתֶלד ֵּבן ,ִאְׁשּתֹו-ֶאת, ַוֵּיַדע ָאָדם עֹוד   כה

  .ִּכי ֲהָרגֹו ָקִין, ַּתַחת ֶהֶבל-- ַאֵחר ֶזַרע, ִלי ֱאלִֹהים
 ִלְקרֹא ְּבֵׁשם, ָאז הּוַחל; ְׁשמֹו ֱאנֹוׁש- ֶאת ִּיְקָראוַ , ֵּבן-הּוא ֻיַּלד-ּוְלֵׁשת ַּגם   כו

  }ס{   .ְיהָוה
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 5 פרק ְּבֵראִׁשית

, ִּבְדמּות ֱאלִֹהים, ְּברֹא ֱאלִֹהים ָאָדם, ְּביֹום  :ּתֹוְלדֹת ָאָדם, ֶזה ֵסֶפר   א
  .ָעָׂשה אֹתֹו

, ְּביֹום, ָמם ָאָדםְׁש - ַוִּיְקָרא ֶאת ,ַוְיָבֶרְך אָֹתם; ְּבָרָאם, ָזָכר ּוְנֵקָבה  ב
  .ִהָּבְרָאם

-ַוִּיְקָרא ֶאת; ְּכַצְלמֹו, ַוּיֹוֶלד ִּבְדמּותֹו ,ְׁשלִֹׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה, ַוְיִחי ָאָדם   ג
  .ֵׁשת, ְׁשמֹו
ַוּיֹוֶלד ; ָׁשָנה, ְׁשמֶֹנה ֵמאֹת, ֵׁשת- ֶאת ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו, ָאָדם- ַוִּיְהיּו ְיֵמי  ד

  .ּוָבנֹות, ָּבִנים
; ּוְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה, ְּתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה ,ַחי-ֲאֶׁשר, ְיֵמי ָאָדם-ַוִּיְהיּו ָּכל  ה

  }ס{  .ַוָּימֹת
  .ֱאנֹוׁש- ֶאת, ַוּיֹוֶלד ;ָחֵמׁש ָׁשִנים ּוְמַאת ָׁשָנה, ֵׁשת- ַוְיִחי   ו
; אֹות ָׁשָנהּוְׁשמֶֹנה ֵמ , ֶׁשַבע ָׁשִנים ,ֱאנֹוׁש-ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת, ֵׁשת-ַוְיִחי  ז

  .ּוָבנֹות, ַוּיֹוֶלד ָּבִנים
}ס{  .ַוָּימֹת; ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה, ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְׁשֵּתים, ֵׁשת-ְיֵמי-ָּכל, ַוִּיְהיּו   ח

  .ֵקיָנן- ֶאת, ַוּיֹוֶלד ;ִּתְׁשִעים ָׁשָנה, ַוְיִחי ֱאנֹוׁש   ט
ּוְׁשמֶֹנה ֵמאֹות , ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה, ֵקיָנן-ֶאת ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו, ַוְיִחי ֱאנֹוׁש  י

  .ּוָבנֹות ,ַוּיֹוֶלד ָּבִנים; ָׁשָנה
  }ס{  .ַוָּימֹת; ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה, ָׁשִנים ָחֵמׁש, ְיֵמי ֱאנֹוׁש-ָּכל, ַוִּיְהיּו   יא
  .ַמֲהַלְלֵאל-ֶאת, ַוּיֹוֶלד ;ִׁשְבִעים ָׁשָנה, ַוְיִחי ֵקיָנן   יב
ּוְׁשמֶֹנה ֵמאֹות , ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ַמֲהַלְלֵאל-ֶאת ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו, ֵקיָנןַוְיִחי   יג

  .ּוָבנֹות, ָּבִנים ַוּיֹוֶלד; ָׁשָנה
  }ס{  .ַוָּימֹת; ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה, ָׁשִנים ֶעֶׂשר, ְיֵמי ֵקיָנן-ָּכל, ַוִּיְהיּו   יד
  .ָיֶרד-ֶאת, ַוּיֹוֶלד; ִּׁשים ָׁשָנהְוִׁש  ָחֵמׁש ָׁשִנים, ַוְיִחי ַמֲהַלְלֵאל   טו
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ּוְׁשמֶֹנה ֵמאֹות , ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה, ֶיֶרד-ֶאת ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו, ַוְיִחי ַמֲהַלְלֵאל  טז
  .ּוָבנֹות ,ַוּיֹוֶלד ָּבִנים; ָׁשָנה
; ָנהּוְׁשמֶֹנה ֵמאֹות ָׁש , ְוִתְׁשִעים ָׁשָנה ָחֵמׁש, ְיֵמי ַמֲהַלְלֵאל- ָּכל, ַוִּיְהיּו   יז

  }ס{  .ַוָּימֹת
  .ֲחנֹוְך -ֶאת, ַוּיֹוֶלד; ָׁשָנה ּוְמַאת ָׁשָנה ְׁשַּתִים ְוִׁשִּׁשים, ֶיֶרד-ַוְיִחי   יח
, ַוּיֹוֶלד ָּבִנים; ָׁשָנה, ְׁשמֶֹנה ֵמאֹות, ֲחנֹוְך -ֶאת ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו, ֶיֶרד-ַוְיִחי  יט

  .ּוָבנֹות
; ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה, ְוִׁשִּׁשים ָׁשָנה ַּתִיםְׁש , ֶיֶרד-ְיֵמי-ָּכל, ַוִּיְהיּו  כ

  }ס{  .ַוָּימֹת
  .ְמתּוָׁשַלח-ֶאת, ַוּיֹוֶלד; ָׁשָנה ָחֵמׁש ְוִׁשִּׁשים, ַוְיִחי ֲחנֹוְך    כא
ְׁשלֹׁש , ְמתּוֶׁשַלח-ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ,ָהֱאלִֹהים-ַוִּיְתַהֵּלְך ֲחנֹוְך ֶאת   כב

  .ּוָבנֹות ,ד ָּבִניםַוּיֹולֶ ; ָׁשָנה, ֵמאֹות
  .ּוְׁשלֹׁש ֵמאֹות ָׁשָנה, ְוִׁשִּׁשים ָׁשָנה ָחֵמׁש, ְיֵמי ֲחנֹוְך -ָּכל, ַוְיִהי  כג
  }ס{   .ָלַקח אֹתֹו ֱאלִֹהים-ִּכי, ְוֵאיֶנּנּו ;ָהֱאלִֹהים- ֶאת, ַוִּיְתַהֵּלְך ֲחנֹוְך    כד
  .ָלֶמְך -ֶאת, ַוּיֹוֶלד; ַאת ָׁשָנהָׁשָנה ּוְמ  ֶׁשַבע ּוְׁשמִֹנים, ַוְיִחי ְמתּוֶׁשַלח   כה
ּוְׁשַבע , ְׁשַּתִים ּוְׁשמֹוִנים ָׁשָנה, ֶלֶמְך -ֶאת ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו, ַוְיִחי ְמתּוֶׁשַלח   כו

  .ּוָבנֹות, ָּבִנים ַוּיֹוֶלד; ֵמאֹות ָׁשָנה
; אֹות ָׁשָנהּוְתַׁשע ֵמ , ֵּתַׁשע ְוִׁשִּׁשים ָׁשָנה ,ְיֵמי ְמתּוֶׁשַלח-ָּכל, ַוִּיְהיּו   כז

  }ס{  .ַוָּימֹת
  .ֵּבן, ַוּיֹוֶלד; ָׁשָנה ּוְמַאת ָׁשָנה ְׁשַּתִים ּוְׁשמִֹנים, ֶלֶמְך -ַוְיִחי   כח
, ּוֵמִעְּצבֹון ָיֵדינּו, ְיַנֲחֵמנּו ִמַּמֲעֵׂשנּו ֶזה  :ֵלאמֹר, ְׁשמֹו נֹחַ -ַוִּיְקָרא ֶאת  כט
  .ֵאְרָרּה ְיהָוה ֲאֶׁשר, ָהֲאָדָמה-ִמן
ַוֲחֵמׁש ֵמאֹת , ָחֵמׁש ְוִתְׁשִעים ָׁשָנה ,נֹחַ -ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת, ֶלֶמְך -ְיִחיוַ   ל

  .ּוָבנֹות, ַוּיֹוֶלד ָּבִנים; ָׁשָנה
; ּוְׁשַבע ֵמאֹות ָׁשָנה, ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה ֶׁשַבע, ֶלֶמְך -ְיֵמי-ָּכל, ַוְיִהי   לא
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  }ס{  .ַוָּימֹת
 .ָיֶפת- ָחם ְוֶאת-ֵׁשם ֶאת-ֶאת, ַוּיֹוֶלד נֹחַ  ;אֹות ָׁשָנהֲחֵמׁש ֵמ -ֶּבן, נֹחַ -ַוְיִהי   לב
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 6 פרק ְּבֵראִׁשית

  .ֻיְּלדּו ָלֶהם, ּוָבנֹות; ְּפֵני ָהֲאָדָמה-ָלרֹב ַעל ,ֵהֵחל ָהָאָדם-ַוְיִהי ִּכי   א
ַוִּיְקחּו ָלֶהם ; ִּכי טֹבֹת ֵהָּנה, ָהָאָדם ְּבנֹות- ָהֱאלִֹהים ֶאת-ַוִּיְראּו ְבֵני  ב

  .ִמּכֹל ֲאֶׁשר ָּבָחרּו, ָנִׁשים
ְוָהיּו ; הּוא ָבָׂשר, ְּבַׁשַּגם, ְלעָֹלם ָידֹון רּוִחי ָבָאָדם-לֹא, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה   ג

  .ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה, ָיָמיו
ֵכן ֲאֶׁשר ָיבֹאּו ְּבֵני -ְוַגם ַאֲחֵרי ,ַּבָּיִמים ָהֵהם, ַהְּנִפִלים ָהיּו ָבָאֶרץ  ד

, ֵהָּמה ַהִּגּבִֹרים ֲאֶׁשר ֵמעֹוָלם  :ְוָיְלדּו ָלֶהם ,ְּבנֹות ָהָאָדם- ים ֶאלָהֱאלִֹה 
  }פ{  .ַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם

ַרק ַרע , ֵיֶצר ַמְחְׁשבֹת ִלּבֹו-ְוָכל, ָּבָאֶרץ ִּכי ַרָּבה ָרַעת ָהָאָדם, ַוַּיְרא ְיהָוה  ה
  .ַהּיֹום-ָּכל
  .ִלּבֹו- ֶאל, ַוִּיְתַעֵּצב; ָּבָאֶרץ ָאָדםהָ - ָעָׂשה ֶאת-ִּכי, ַוִּיָּנֶחם ְיהָוה   ו
, ָּבָראִתי ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה- ֲאֶׁשר ָהָאָדם-ֶאְמֶחה ֶאת, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה  ז

  .ִּכי ֲעִׂשיִתם, ִּכי ִנַחְמִּתי  :עֹוף ַהָּׁשָמִים-ְוַעד ֶרֶמׂש-ַעד, ְּבֵהָמה- ֵמָאָדם ַעד
  }פ{  .הָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ְיהוָ , ְונֹחַ    ח
- ֶאת  :ְּבדֹרָֹתיו, ָּתִמים ָהָיה נַֹח ִאיׁש ַצִּדיק-- ּתֹוְלדֹת נֹחַ , ֵאֶּלה   ט

  .נֹחַ -ִהְתַהֶּלְך , ָהֱאלִֹהים
  .ָיֶפת- ָחם ְוֶאת-ֶאת ,ֵׁשם- ֶאת-- ְׁשלָֹׁשה ָבִנים, ַוּיֹוֶלד נֹחַ   י
  .ָחָמס, ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ;ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים, ַוִּתָּׁשֵחת ָהָאֶרץ   יא
-ָּבָׂשר ֶאת-ִהְׁשִחית ָּכל- ִּכי  :ִנְׁשָחָתה ְוִהֵּנה, ָהָאֶרץ- ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ֶאת   יב

  }ס{  .ָהָאֶרץ- ַעל, ַּדְרּכֹו
, ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס-ִּכי-- ָּבָׂשר ָּבא ְלָפַני-ָּכל ֵקץ, ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְלנֹחַ   יג

  .ָהָאֶרץ-ֶאת ,ַמְׁשִחיָתם ְוִהְנִני; ִמְּפֵניֶהם
 ְוָכַפְרָּת אָֹתּה ִמַּבִית; ַהֵּתָבה- ַּתֲעֶׂשה ֶאת ִקִּנים, גֶֹפר-ֲעֵׂשה ְלָך ֵּתַבת ֲעֵצי   יד

  .ַּבּכֶֹפר, ּוִמחּוץ
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ֲחִמִּׁשים , אֶֹרְך ַהֵּתָבה, ֵמאֹות ַאָּמה ְׁשלֹׁש  :ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה אָֹתּה, ְוֶזה   טו
  .קֹוָמָתּה ָּמהּוְׁשלִֹׁשים ַא, ַאָּמה ָרְחָּבּה

ְּבִצָּדּה , ּוֶפַתח ַהֵּתָבה, ְּתַכֶּלָּנה ִמְלַמְעָלה ַאָּמה-ְוֶאל, צַֹהר ַּתֲעֶׂשה ַלֵּתָבה  טז
  .ַּתֲעֶׂשהָ , ְׁשִנִּים ּוְׁשִלִׁשים ַּתְחִּתִּים; ָּתִׂשים

ּבֹו - ָׂשר ֲאֶׁשרּבָ -ְלַׁשֵחת ָּכל, ָהָאֶרץ- ַמִים ַעל ַהַּמּבּול- ִהְנִני ֵמִביא ֶאת, ַוֲאִני   יז
  .ִיְגָוע, ָּבָאֶרץ-ּכֹל ֲאֶׁשר  :ַהָּׁשָמִים ִמַּתַחת, רּוַח ַחִּיים

 ּוָבֶניָך ְוִאְׁשְּתךָ , ַאָּתה-- ַהֵּתָבה- ֶאל, ּוָבאָת  ;ִאָּתְך , ְּבִריִתי-ַוֲהִקמִֹתי ֶאת   יח
  .ָבֶניָך ִאָּתְך -ּוְנֵׁשי
ְלַהֲחיֹת -- ַהֵּתָבה- ָּתִביא ֶאל, לִמּכֹ ָּבָׂשר ְׁשַנִים-ָהַחי ִמָּכל- ּוִמָּכל  יט

  .ִיְהיּו, ָזָכר ּוְנֵקָבה  :ִאָּתְך 
--ְלִמיֵנהּו, ִמּכֹל ֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה, ְלִמיָנּה ַהְּבֵהָמה- ּוִמן, ֵמָהעֹוף ְלִמיֵנהּו  כ

  .ְלַהֲחיֹות ,ְׁשַנִים ִמּכֹל ָיבֹאּו ֵאֶליךָ 
ְוָהָיה ְלָך ; ֵאֶליךָ , ְוָאַסְפָּת , ֵיָאֵכל ַמֲאָכל ֲאֶׁשר- ִמָּכל, ְלךָ - ְוַאָּתה ַקח   כא

  .ְלָאְכָלה, ְוָלֶהם
  .ֵּכן ָעָׂשה--ֱאלִֹהים, אֹתֹו ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה  :נֹחַ , ַוַּיַעׂש   כב
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אְֹתָך ָרִאיִתי -ִּכי  :ַהֵּתָבה-ֵּביְתָך ֶאל- ַאָּתה ְוָכל- ּבֹא ,ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ְלנֹחַ    א
  .ַּבּדֹור ַהֶּזה ,יק ְלָפַניַצִּד 
- ּוִמן; ִאיׁש ְוִאְׁשּתֹו--ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה ְלךָ -ִּתַּקח, ִמּכֹל ַהְּבֵהָמה ַהְּטהֹוָרה  ב

  .ִאיׁש ְוִאְׁשּתֹו--ְׁשַנִים ,ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר לֹא ְטהָֹרה ִהוא
- ְּפֵני ָכל-ַעל, ּיֹות ֶזַרעְלחַ , ָזָכר ּוְנֵקָבה ,ַּגם ֵמעֹוף ַהָּׁשַמִים ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה   ג

  .ָהָאֶרץ
ְוַאְרָּבִעים , ַאְרָּבִעים יֹום, ָהָאֶרץ-ַמְמִטיר ַעל ָאנִֹכי, ִּכי ְלָיִמים עֹוד ִׁשְבָעה  ד

  .ְּפֵני ָהֲאָדָמה, ֵמַעל, ַהְיקּום ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי-ָּכל-ֶאת ,ּוָמִחיִתי; ָלְיָלה
  .ְיהָוה ,הּוִצּוָ - ְּככֹל ֲאֶׁשר, נֹחַ , ַוַּיַעׂש  ה
  .ָהָאֶרץ- ַמִים ַעל, ְוַהַּמּבּול ָהָיה ;ֵׁשׁש ֵמאֹות ָׁשָנה-ֶּבן, ְונֹחַ    ו
 .ֵמי ַהַּמּבּול, ִמְּפֵני  :ַהֵּתָבה-ֶאל--ָבָניו ִאּתֹו-ּוְנֵׁשי ּוָבָניו ְוִאְׁשּתֹו, ַוָּיבֹא נֹחַ   ז
-- ָהעֹוף-ּוִמן; ֵאיֶנָּנה ְטהָֹרה ֲאֶׁשר, ַהְּבֵהָמה- ּוִמן ,ַהְּטהֹוָרה, ַהְּבֵהָמה-ִמן   ח

  .ָהֲאָדָמה-ַעל ,רֵֹמׂש- ְוכֹל ֲאֶׁשר
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה   :ָזָכר ּוְנֵקָבה-- ַהֵּתָבה- ֶאל ,נֹחַ -ְׁשַנִים ְׁשַנִים ָּבאּו ֶאל   ט

  .נֹחַ -ֶאת, ֱאלִֹהים
  .ָהָאֶרץ- ָהיּו ַעל, ַהַּמּבּול ּוֵמי; ְלִׁשְבַעת ַהָּיִמים, ַוְיִהי  י
ָעָׂשר יֹום -ְּבִׁשְבָעה, ַּבחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני, נֹחַ -ְלַחֵּיי ,ֵמאֹות ָׁשָנה- ִּבְׁשַנת ֵׁשׁש   יא

,ַוֲאֻרּבֹת ַהָּׁשַמִים, ַמְעְינֹת ְּתהֹום ַרָּבה-ִנְבְקעּו ָּכל, ַהֶּזה ַּבּיֹום-- ַלחֶֹדׁש
  .ִנְפָּתחּו

  .ְרָּבִעים ָלְיָלהְוַא, ַאְרָּבִעים יֹום ,ָהָאֶרץ- ַעל, ַוְיִהי ַהֶּגֶׁשם   יב
 ּוְׁשלֶֹׁשת, ְוֵאֶׁשת נֹחַ ; נֹחַ -ְוָחם ָוֶיֶפת ְּבֵני-ְוֵׁשם ,ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ָּבא נֹחַ   יג
  .ַהֵּתָבה-ֶאל-- ִאָּתם ָבָניו- ְנֵׁשי
- לָהֶרֶמׂש ָהרֵֹמׂש עַ -ְוָכל, ַהְּבֵהָמה ְלִמיָנּה-ְוָכל ,ַהַחָּיה ְלִמיָנּה-ֵהָּמה ְוָכל   יד
  .ָּכָנף- ּכֹל ִצּפֹור ָּכל, ָהעֹוף ְלִמיֵנהּו-ְוָכל ;ְלִמיֵנהּו, ֶרץָהָא
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ּבֹו רּוַח - ֲאֶׁשר, ַהָּבָׂשר- ְׁשַנִים ְׁשַנִים ִמָּכל ,ַהֵּתָבה-ֶאל, נֹחַ - ַוָּיבֹאּו ֶאל   טו
  .ַחִּיים
; לִֹהיםאֱ , ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה אֹתֹו, ָּבָׂשר ָּבאּו-ִמָּכל ָזָכר ּוְנֵקָבה, ְוַהָּבִאים  טז

  .ַּבֲעדֹו ,ַוִּיְסּגֹר ְיהָוה
-ַוִּיְׂשאּו ֶאת, ַוִּיְרּבּו ַהַּמִים; ָהָאֶרץ-ַעל ,ַוְיִהי ַהַּמּבּול ַאְרָּבִעים יֹום   יז

  .ָהָאֶרץ ֵמַעל, ַוָּתָרם, ַהֵּתָבה
  .ֵני ַהָּמִיםּפְ -ַעל, ַוֵּתֶלְך ַהֵּתָבה; ָהָאֶרץ-ַעל ,ַוִּיְגְּברּו ַהַּמִים ַוִּיְרּבּו ְמאֹד   יח
, ֶהָהִרים ַהְּגבִֹהים- ָּכל, ַוְיֻכּסּו; ָהָאֶרץ- ַעל-- ְמאֹד ָּגְברּו ְמאֹד, ְוַהַּמִים  יט

  .ַהָּׁשָמִים- ָּכל ,ַּתַחת-ֲאֶׁשר
  .ֶהָהִרים, ַוְיֻכּסּו; ָּגְברּו ַהָּמִים ,ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ִמְלַמְעָלה  כ
, ַהֶּׁשֶרץ-ּוְבָכל, ָּבעֹוף ּוַבְּבֵהָמה ּוַבַחָּיה, ָהָאֶרץ-ַעל ׂשָּבָׂשר ָהרֵֹמ -ַוִּיְגַוע ָּכל   כא

  .ָהָאָדם, ְוכֹל-- ָהָאֶרץ- ַעל ַהּׁשֵֹרץ
  .ֵמתּו--ִמּכֹל ֲאֶׁשר ֶּבָחָרָבה, ְּבַאָּפיו רּוַח ַחִּיים-ּכֹל ֲאֶׁשר ִנְׁשַמת   כב
-ְּבֵהָמה ַעד-ֵמָאָדם ַעד, ְּפֵני ָהֲאָדָמה- ַעל ַהְיקּום ֲאֶׁשר- ָּכל- ַוִּיַמח ֶאת  כג

, נַֹח ַוֲאֶׁשר ִאּתֹו- ַוִּיָּׁשֶאר ַאְך ; ָהָאֶרץ-ִמן, ַוִּיָּמחּו ,עֹוף ַהָּׁשַמִים- ֶרֶמׂש ְוַעד
  .ַּבֵּתָבה
  .יֹום, ֲחִמִּׁשים ּוְמַאת ,ָהָאֶרץ-ַעל, ַוִּיְגְּברּו ַהַּמִים   כד
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ֲאֶׁשר ִאּתֹו , ַהְּבֵהָמה- ָּכל-ַהַחָּיה ְוֶאת- ְוֵאת ָּכל ,נֹחַ -ֶאת, ַוִּיְזּכֹר ֱאלִֹהים   א
  .ַוָּיׁשֹּכּו ַהָּמִים, ָהָאֶרץ-ֱאלִֹהים רּוַח ַעל ַוַּיֲעֵבר; ַּבֵּתָבה

  .ַהָּׁשָמִים-ִמן, ַוִּיָּכֵלא ַהֶּגֶׁשם; ַהָּׁשָמִים ַוֲאֻרּבֹת, ַוִּיָּסְכרּו ַמְעְינֹת ְּתהֹום  ב
 ֲחִמִּׁשים, ִמְקֵצה--ַוַּיְחְסרּו ַהַּמִים; ָוׁשֹוב ָהלֹוְך , ִים ֵמַעל ָהָאֶרץַוָּיֻׁשבּו ַהַּמ    ג

  .ּוְמַאת יֹום
.ָהֵרי ֲאָרָרט, ַעל, ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש-ְּבִׁשְבָעה ,ַוָּתַנח ַהֵּתָבה ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי  ד

, ׁשָּבֲעִׂשיִרי ְּבֶאָחד ַלחֹדֶ ; יִריַהחֶֹדׁש ָהֲעִׂש  ,ַעד, ָהיּו ָהלֹוְך ְוָחסֹור, ְוַהַּמִים  ה
  .ִנְראּו ָראֵׁשי ֶהָהִרים

  .ַחּלֹון ַהֵּתָבה ֲאֶׁשר ָעָׂשה- ֶאת, ַוִּיְפַּתח נֹחַ  ;ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹום, ַוְיִהי   ו
  .ְיבֶֹׁשת ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ-ַעד, ָוׁשֹוב ַוֵּיֵצא ָיצֹוא; ָהעֵֹרב-ֶאת, ַוְיַׁשַּלח  ז
  .ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה, ִלְראֹות ֲהַקּלּו ַהַּמִים-- ֵמִאּתֹו ,ַהּיֹוָנה-ַוְיַׁשַּלח ֶאת   ח
, ַמִים- ִּכי-- ַהֵּתָבה- ַוָּתָׁשב ֵאָליו ֶאל, ַרְגָלּה- ְלַכף ָמְצָאה ַהּיֹוָנה ָמנֹוחַ -ְולֹא   ט
  .ַהֵּתָבה-ֶאל ֵאָליו ַוָּיֵבא אָֹתּה, ַוִּיְׁשַלח ָידֹו ַוִּיָּקֶחהָ ; ָהָאֶרץ- ָכל ְּפֵני-ַעל
  .ַהֵּתָבה-ִמן, ַהּיֹוָנה-ַוּיֶֹסף ַׁשַּלח ֶאת ;ִׁשְבַעת ָיִמים ֲאֵחִרים, ַוָּיֶחל עֹוד  י
- ִּכי, ַוֵּיַדע נֹחַ ; ַזִית ָטָרף ְּבִפיהָ -ְוִהֵּנה ֲעֵלה ,ַוָּתבֹא ֵאָליו ַהּיֹוָנה ְלֵעת ֶעֶרב   יא

  .ָהָאֶרץ ַקּלּו ַהַּמִים ֵמַעל
-ָיְסָפה ׁשּוב-ְולֹא, ַהּיֹוָנה- ֶאת, ַוְיַׁשַּלח; ֲאֵחִרים ִׁשְבַעת ָיִמים, ָּיֶחל עֹודַוּיִ    יב

  .עֹוד, ֵאָליו
, ָחְרבּו ַהַּמִים, ָּבִראׁשֹון ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ,ֵמאֹות ָׁשָנה-ַוְיִהי ְּבַאַחת ְוֵׁשׁש  יג

 .ְוִהֵּנה ָחְרבּו ְּפֵני ָהֲאָדָמה, אַוַּיְר , ִמְכֵסה ַהֵּתָבה- ֶאת ,ַוָּיַסר נֹחַ ; ֵמַעל ָהָאֶרץ
  }ס{  .ָהָאֶרץ, ָיְבָׁשה-- ַלחֶֹדׁש, ְוֶעְׂשִרים יֹום ְּבִׁשְבָעה, ַהֵּׁשִני, ּוַבחֶֹדׁש   יד
  .נַֹח ֵלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ֱאלִֹהים   טו
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  .ָבֶניָך ִאָּתְך -ּוָבֶניָך ּוְנֵׁשי ְוִאְׁשְּתךָ , ַאָּתה--ַהֵּתָבה-ִמן, ֵצא  טז
 ָהֶרֶמׂש ָהרֵֹמׂש-ָּבעֹוף ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל, ָּבָׂשר-ִמָּכל ִאְּתךָ - ַהַחָּיה ֲאֶׁשר-ָּכל   יז
  .ָהָאֶרץ-ּוָפרּו ְוָרבּו ַעל, ְוָׁשְרצּו ָבָאֶרץ; ִאָּתְך ) ַהְיֵצא( הוצא-- ָהָאֶרץ-ַעל
  .ִאּתֹו, ָבָניו-ּוְנֵׁשי ּוָבָניו ְוִאְׁשּתֹו; נֹחַ - ַוֵּיֵצא   יח
--ָהָאֶרץ-רֹוֵמׂש ַעל, ּכֹל ,ָהעֹוף- ָהֶרֶמׂש ְוָכל-ָּכל, ַהַחָּיה- ָּכל  טי

  .ַהֵּתָבה-ָיְצאּו ִמן, ְלִמְׁשְּפחֵֹתיֶהם
ּוִמּכֹל ָהעֹוף , ִמּכֹל ַהְּבֵהָמה ַהְּטהָֹרה ַוִּיַּקח; ַליהָוה, ַוִּיֶבן נַֹח ִמְזֵּבחַ   כ

  .ַּבִּמְזֵּבחַ  ,ַוַּיַעל עֹלֹת, ַהָּטהֹור
אִֹסף ְלַקֵּלל -ִלּבֹו לֹא-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ,ֵריַח ַהִּניחֹחַ -ֶאת, ַוָּיַרח ְיהָוה   כא

אִֹסף -ְולֹא; ִּכי ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְּנֻעָריו, ָהָאָדם ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּור-עֹוד ֶאת
  .ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי, ַחי-ָּכל- ֶאת עֹוד ְלַהּכֹות

-- ְויֹום ָוַלְיָלה, ְוקֹר ָוחֹם ְוַקִיץ ָוחֶֹרף ֶזַרע ְוָקִציר  :ץְיֵמי ָהָארֶ -ָּכל, עֹד   כב
  .לֹא ִיְׁשּבֹתּו
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- ּוִמְלאּו ֶאת, ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ְּפרּו ּוְרבּו; ָּבָניו- ְוֶאת נֹחַ -ֶאת, ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים   א
  .ָהָאֶרץ

; עֹוף ַהָּׁשָמִים- ְוַעל ָּכל, ַחַּית ָהָאֶרץ- ָּכל ַעל, ִיְהֶיה, ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחְּתֶכם  ב
  .ְּבֶיְדֶכם ִנָּתנּו, ְּדֵגי ַהָּים-ָהֲאָדָמה ּוְבָכל ְּבכֹל ֲאֶׁשר ִּתְרמֹׂש

ָנַתִּתי ָלֶכם , ְּכֶיֶרק ֵעֶׂשב  :ְלָאְכָלה ָלֶכם ִיְהֶיה, ַחי- ֶרֶמׂש ֲאֶׁשר הּוא-ָּכל   ג
  .ּכֹל-ֶאת
  .תֹאֵכלּו ָדמֹו לֹאְּבַנְפׁשֹו , ָּבָׂשר- ַאְך   ד
ּוִמַּיד ; ַחָּיה ֶאְדְרֶׁשּנּו-ִמַּיד ָּכל, ֶאְדרֹׁש ִּדְמֶכם ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם-ְוַאְך ֶאת  ה

  .ֶנֶפׁש ָהָאָדם-ֶאת, ֶאְדרֹׁש--ָאִחיו ִמַּיד ִאיׁש, ָהָאָדם
- ָׂשה ֶאתעָ , ִּכי ְּבֶצֶלם ֱאלִֹהים  :ִיָּׁשֵפְך  ָּבָאָדם ָּדמֹו, ׁשֵֹפְך ַּדם ָהָאָדם   ו

  .ָהָאָדם
  }ס{  .ָבּה-ּוְרבּו ,ִׁשְרצּו ָבָאֶרץ; ְּפרּו ּוְרבּו, ְוַאֶּתם  ז
  .ִאּתֹו ֵלאמֹר ָּבָניו- ְוֶאל, נֹחַ -ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל   ח
  .ַאֲחֵריֶכם, ַזְרֲעֶכם- ְוֶאת, ִאְּתֶכם ְּבִריִתי-ִהְנִני ֵמִקים ֶאת, ַוֲאִני   ט
ַחַּית ָהָאֶרץ -ָּבעֹוף ַּבְּבֵהָמה ּוְבָכל ,ַחָּיה ֲאֶׁשר ִאְּתֶכםֶנֶפׁש הַ -ְוֵאת ָּכל  י

  .ְלכֹל ַחַּית ָהָאֶרץ ,ִמּכֹל יְֹצֵאי ַהֵּתָבה; ִאְּתֶכם
; ָּבָׂשר עֹוד ִמֵּמי ַהַּמּבּול-ִיָּכֵרת ָּכל- ְולֹא ,ְּבִריִתי ִאְּתֶכם- ַוֲהִקמִֹתי ֶאת   יא
  .ָאֶרץְלַׁשֵחת הָ  ,ִיְהֶיה עֹוד ַמּבּול- ְולֹא
ּוֵבין , ֲאִני נֵֹתן ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם- ֲאֶׁשר ַהְּבִרית-זֹאת אֹות, ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים   יב
  .עֹוָלם, ְלדֹרֹת-- ִאְּתֶכם ֲאֶׁשר, ֶנֶפׁש ַחָּיה-ָּכל
  .ֵּביִני ּוֵבין ָהָאֶרץ, ְוָהְיָתה ְלאֹות ְּבִרית ;ָנַתִּתי ֶּבָעָנן, ַקְׁשִּתי- ֶאת  יג
  .ֶּבָעָנן, ְוִנְרֲאָתה ַהֶּקֶׁשת ,ָהָאֶרץ- ְּבַעְנִני ָעָנן ַעל, הְוָהיָ    יד
; ָּבָׂשר- ְּבָכל, ֶנֶפׁש ַחָּיה-ּוֵבין ָּכל, ּוֵביֵניֶכם ֲאֶׁשר ֵּביִני, ְּבִריִתי- ְוָזַכְרִּתי ֶאת   טו
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  .ָּבָׂשר-ְלַׁשֵחת ָּכל, ַהַּמִים ְלַמּבּול ִיְהֶיה עֹוד- ְולֹא
ּוֵבין , ֵּבין ֱאלִֹהים, ִלְזּכֹר ְּבִרית עֹוָלם, ּוְרִאיִתיהָ  ;ֶּבָעָנן, תְוָהְיָתה ַהֶּקֶׁש   טז
  .ָהָאֶרץ- ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ַעל-ְּבָכל ֶנֶפׁש ַחָּיה-ָּכל
ּוֵבין , ֵּביִני, ֲאֶׁשר ֲהִקמִֹתי, ַהְּבִרית-אֹות זֹאת  :נֹחַ -ֶאל, ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים   יז
  }פ{  .ָהָאֶרץ-ַעל ָּבָׂשר ֲאֶׁשר-ָּכל
הּוא ֲאִבי , ְוָחם; ְוָחם ָוָיֶפת, ֵׁשם-- ַהֵּתָבה-ִמן ַהּיְֹצִאים, נֹחַ -ַוִּיְהיּו ְבֵני   יח

  .ְכָנַען
  .ָהָאֶרץ-ָנְפָצה ָכל ,ּוֵמֵאֶּלה; נֹחַ -ְּבֵני, ְׁשלָֹׁשה ֵאֶּלה  יט
  .ָּכֶרם ,ַוִּיַּטע; ִאיׁש ָהֲאָדָמה, ַוָּיֶחל נֹחַ   כ
  .ְּבתֹוְך ָאֳהלֹה, ַוִּיְתַּגל ;ַוִּיְׁשָּכר, ַהַּיִין-ַוֵּיְׁשְּת ִמן   כא
  .ַּבחּוץ, ֶאָחיו- ַוַּיֵּגד ִלְׁשֵני; ָאִביו ֶעְרַות, ֵאת, ָחם ֲאִבי ְכַנַען, ַוַּיְרא   כב
ַוֵּיְלכּו , ְׁשֶכם ְׁשֵניֶהם-ַוָּיִׂשימּו ַעל ,ַהִּׂשְמָלה-ַוִּיַּקח ֵׁשם ָוֶיֶפת ֶאת  כג

לֹא , ְוֶעְרַות ֲאִביֶהם, ֲאחַֹרִּנית, ּוְפֵניֶהם; ֶעְרַות ֲאִביֶהם ַכּסּו ֵאתַויְ , ֲאחַֹרִּנית
  .ָראּו
  .ָעָׂשה לֹו ְּבנֹו ַהָּקָטן- ֲאֶׁשר ֵאת, ַוֵּיַדע; ִמֵּיינֹו, ַוִּייֶקץ נֹחַ    כד
  .ִיְהֶיה ְלֶאָחיו, ֲעָבִדים ֶעֶבד   :ָארּור ְּכָנַען, ַוּיֹאֶמר   כה
  .ֶעֶבד ָלמֹו, ִויִהי ְכַנַען ;רּוְך ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֵׁשםּבָ , ַוּיֹאֶמר   כו
  .ֶעֶבד ָלמֹו, ִויִהי ְכַנַען; ֵׁשם-ְּבָאֳהֵלי ְוִיְׁשּכֹן, ַיְפְּת ֱאלִֹהים ְלֶיֶפת   כז
  .ַוֲחִמִּׁשים ָׁשָנה, ֵמאֹות ָׁשָנה ְׁשלֹׁש, ַאַחר ַהַּמּבּול, נֹחַ -ַוְיִחי   כח
  }פ{  .ַוָּימֹת; ַוֲחִמִּׁשים ָׁשָנה, ֵמאֹות ָׁשָנה ְּתַׁשע, נֹחַ -ְיֵמי-ָּכל, ַוִּיְהיּו  כט
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 .ַאַחר ַהַּמּבּול, ַוִּיָּוְלדּו ָלֶהם ָּבִנים; ֵׁשם ָחם ָוָיֶפת ,נֹחַ - ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ְּבֵני   א
  .ְוִתיָרס, ְך ּוֶמֶׁש ; ְוָיָון ְוֻתָבל ּוָמַדי, ּגֶֹמר ּוָמגֹוג-- ְּבֵני ֶיֶפת  ב
  .ְותַֹגְרָמה ,ַאְׁשְּכַנז ְוִריַפת--ּגֶֹמר, ּוְבֵני   ג
  .ְודָֹדִנים, ִּכִּתים ,ֱאִליָׁשה ְוַתְרִׁשיׁש, ּוְבֵני ָיָון  ד
, ְלִמְׁשְּפחָֹתם-- ִלְלׁשֹנֹו, ִאיׁש, ְּבַאְרצָֹתם ,ֵמֵאֶּלה ִנְפְרדּו ִאֵּיי ַהּגֹוִים  ה

  .ְּבגֹוֵיֶהם
  .ּוְכָנַען ּופּוט, ּכּוׁש ּוִמְצַרִים--ָחם ,ּוְבֵני   ו
ְׁשָבא , ּוְבֵני ַרְעָמה; ְוַרְעָמה ְוַסְבְּתָכא ְוַסְבָּתה, ְסָבא ַוֲחִויָלה--ּוְבֵני כּוׁש  ז

  .ּוְדָדן
  .ִלְהיֹות ִּגּבֹר ָּבָאֶרץ ,הּוא ֵהֵחל; ִנְמרֹד-ָיַלד ֶאת, ְוכּוׁש   ח
ִלְפֵני , ְּכִנְמרֹד ִּגּבֹור ַצִיד, ֵיָאַמר, ֵּכן-ַעל ;ֵני ְיהָוהִלפְ , ַצִיד-ָהָיה ִגּבֹר-הּוא   ט

  .ְיהָוה
  .ִׁשְנָער, ְּבֶאֶרץ, ְוֶאֶרְך ְוַאַּכד ְוַכְלֵנה ,ַוְּתִהי ֵראִׁשית ַמְמַלְכּתֹו ָּבֶבל  י
- תְוֶא , ְרחֹבֹת ִעיר- ְוֶאת, ִניְנֵוה-ֶאת, ַוִּיֶבן ;ָיָצא ַאּׁשּור, ָהָאֶרץ ַהִהוא- ִמן   יא
  .ָּכַלח
  .ָהִעיר ַהְּגדָֹלה, ִהוא-- ָּכַלח ֵּבין ִניְנֵוה ּוֵבין, ֶרֶסן-ְוֶאת   יב
  .ַנְפֻּתִחים-ְוֶאת--ְלָהִבים-ְוֶאת, ֲעָנִמים-ְוֶאת לּוִדים-ּוִמְצַרִים ָיַלד ֶאת  יג
-תְוֶא --ֲאֶׁשר ָיְצאּו ִמָּׁשם ְּפִלְׁשִּתים ,ַּכְסֻלִחים-ַּפְתֻרִסים ְוֶאת-ְוֶאת   יד

  }ס{  .ַּכְפּתִֹרים
  .ֵחת-ְוֶאת-- ְּבכֹרֹו ִצידֹן- ָיַלד ֶאת, ּוְכַנַען   טו
  .ַהִּגְרָּגִׁשי ,ְוֵאת, ָהֱאמִֹרי-ְוֶאת, ַהְיבּוִסי-ְוֶאת  טז
  .ַהִּסיִני-ְוֶאת ,ַהַעְרִקי- ַהִחִּוי ְוֶאת- ְוֶאת   יז
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ִמְׁשְּפחֹות , ַאַחר ָנפֹצּווְ ; ַהֲחָמִתי-ְוֶאת ,ַהְּצָמִרי-ָהַאְרָוִדי ְוֶאת-ְוֶאת   יח
  .ַהְּכַנֲעִני

ּבֲֹאָכה ְסדָֹמה   :ַעָּזה- ַעד, ּבֲֹאָכה ְגָרָרה-- ִמִּצידֹן ,ַוְיִהי ְּגבּול ַהְּכַנֲעִני  יט
  .ָלַׁשע- ַעד-- ּוְצבִֹים ְוַאְדָמה, ַוֲעמָֹרה

  }ס{  .ֶהםְּבגֹויֵ , ְּבַאְרצָֹתם, ִלְלׁשֹנָֹתם ְלִמְׁשְּפחָֹתם, ָחם- ֵאֶּלה ְבֵני  כ
  .ֶיֶפת ַהָּגדֹול, ֲאִחי-- ֵעֶבר-ְּבֵני-ָּכל ,ֲאִבי  :הּוא-ַּגם, ּוְלֵׁשם ֻיַּלד   כא
  .ְולּוד ַוֲאָרם, ְוַאְרַּפְכַׁשד ,ֵעיָלם ְוַאּׁשּור, ְּבֵני ֵׁשם   כב
  .ָוַמׁש ְוֶגֶתר, עּוץ ְוחּול-- ֲאָרם, ּוְבֵני  כג
  .ֵעֶבר- ָיַלד ֶאת, ְוֶׁשַלח ;חָׁשלַ -ָיַלד ֶאת, ְוַאְרַּפְכַׁשד   כד
ְוֵׁשם , ִּכי ְבָיָמיו ִנְפְלָגה ָהָאֶרץ, ָהֶאָחד ֶּפֶלג ֵׁשם  :ְׁשֵני ָבִנים, ּוְלֵעֶבר ֻיַּלד   כה

  .ָיְקָטן, ָאִחיו
  .ָיַרח-ְוֶאת, ֲחַצְרָמֶות- ְוֶאת, ָׁשֶלף- ְוֶאת ַאְלמֹוָדד- ֶאת, ְוָיְקָטן ָיַלד   כו
  .ִּדְקָלה- ְוֶאת ,אּוָזל- תֲהדֹוָרם ְוֶא -ְוֶאת   כז
  .ְׁשָבא- ְוֶאת ,ֲאִביָמֵאל-עֹוָבל ְוֶאת-ְוֶאת   כח
  .ְּבֵני ָיְקָטן, ֵאֶּלה- ָּכל ;יֹוָבב-ְוֶאת, ֲחִויָלה-אֹוִפר ְוֶאת-ְוֶאת  כט
  .ַהר ַהֶּקֶדם, ְסָפָרה ּבֲֹאָכה, ִמֵּמָׁשא, ַוְיִהי מֹוָׁשָבם  ל
  .ְלגֹוֵיֶהם, ְּבַאְרצָֹתם, ִלְלׁשֹנָֹתם חָֹתםְלִמְׁשּפְ , ֵׁשם- ֵאֶּלה ְבֵני   לא
, ּוֵמֵאֶּלה ִנְפְרדּו ַהּגֹוִים; ְּבגֹוֵיֶהם, ְלתֹוְלדָֹתם נֹחַ - ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת ְּבֵני   לב

  }פ{   .ַהַּמּבּול ַאַחר-- ָּבָאֶרץ
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 11 פרק ְּבֵראִׁשית

  .יםֲאָחִד , ּוְדָבִרים, ֶאָחת ָׂשָפה, ָהָאֶרץ-ַוְיִהי ָכל   א
  .ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם, ִבְקָעה ְּבֶאֶרץ ִׁשְנָער ַוִּיְמְצאּו; ְּבָנְסָעם ִמֶּקֶדם, ַוְיִהי  ב
ַוְּתִהי ; ִלְׂשֵרָפה, ְוִנְׂשְרָפה, ִנְלְּבָנה ְלֵבִנים ָהָבה, ֵרֵעהּו-ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל   ג

  .ָהָיה ָלֶהם ַלחֶֹמר, ְוַהֵחָמר, ְלָאֶבן ,ָלֶהם ַהְּלֵבָנה
, ָּלנּו-ְוַנֲעֶׂשה, ּוִמְגָּדל ְורֹאׁשֹו ַבָּׁשַמִים ,ָּלנּו ִעיר-ַוּיֹאְמרּו ָהָבה ִנְבֶנה  ד

  .ָהָאֶרץ-ְּפֵני ָכל- ַעל ,ָנפּוץ-ֶּפן  :ֵׁשם
  .ְּבֵני ָהָאָדם, ֲאֶׁשר ָּבנּו, ַהִּמְגָּדל- ְוֶאת ָהִעיר- ִלְראֹת ֶאת, ַוֵּיֶרד ְיהָוה  ה
; ַהִחָּלם ַלֲעׂשֹות, ְוֶזה, ַאַחת ְלֻכָּלם ַעם ֶאָחד ְוָׂשָפה ֵהן, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה   ו

  .ֲאֶׁשר ָיְזמּו ַלֲעׂשֹות ּכֹל, ִיָּבֵצר ֵמֶהם- ְוַעָּתה לֹא
  .ִאיׁש ְׂשַפת ֵרֵעהּו, ֲאֶׁשר לֹא ִיְׁשְמעּו-- ְׂשָפָתם ,ְוָנְבָלה ָׁשם, ֵנְרָדה, ָהָבה  ז
  .ִלְבנֹת ָהִעיר, ַוַּיְחְּדלּו; ָהָאֶרץ-ָכל ֵניּפְ -ַעל, ַוָּיֶפץ ְיהָוה אָֹתם ִמָּׁשם   ח
ּוִמָּׁשם ; ָהָאֶרץ-ְׂשַפת ָּכל, ָּבַלל ְיהָוה ָׁשם-ִּכי, ָּבֶבל, ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה-ַעל   ט

  }פ{  .ָהָאֶרץ- ָּכל ְּפֵני-ַעל, ֱהִפיָצם ְיהָוה
, ְׁשָנַתִים  :ַאְרַּפְכָׁשד-ַוּיֹוֶלד ֶאת, ָׁשָנה ְמַאת-ֵׁשם ֶּבן-- ּתֹוְלדֹת ֵׁשם, ֵאֶּלה  י

  .ַאַחר ַהַּמּבּול
ַוּיֹוֶלד ; ָׁשָנה, ֲחֵמׁש ֵמאֹות, ַאְרַּפְכָׁשד- ֶאת ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו, ֵׁשם-ַוְיִחי   יא

  }ס{  .ּוָבנֹות, ָּבִנים
  .ָׁשַלח-ֶאת, ַוּיֹוֶלד; ָׁשָנה ָחֵמׁש ּוְׁשלִֹׁשים, ְוַאְרַּפְכַׁשד ַחי   יב
ְוַאְרַּבע ֵמאֹות , ָׁשלֹׁש ָׁשִנים, ֶׁשַלח-ֶאת ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו, ַּפְכַׁשדַוְיִחי ַאְר   יג

  }ס{  .ּוָבנֹות ,ַוּיֹוֶלד ָּבִנים; ָׁשָנה
  .ֵעֶבר- ֶאת, ַוּיֹוֶלד ;ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה, ְוֶׁשַלח ַחי   יד
; ע ֵמאֹות ָׁשָנהְוַאְרּבַ , ָׁשלֹׁש ָׁשִנים, ֵעֶבר- ֶאת ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו, ֶׁשַלח-ַוְיִחי   טו

  }ס{   .ּוָבנֹות ,ַוּיֹוֶלד ָּבִנים
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  .ָּפֶלג-ֶאת, ַוּיֹוֶלד; ָׁשָנה ַאְרַּבע ּוְׁשלִֹׁשים, ֵעֶבר-ַוְיִחי  טז
; ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה, ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה, ֶּפֶלג-ֶאת ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו, ֵעֶבר- ַוְיִחי   יז

  }ס{   .ּוָבנֹות ,ַוּיֹוֶלד ָּבִנים
  .ְרעּו- ֶאת, ַוּיֹוֶלד ;ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה, ֶפֶלג-ַוְיִחי   יח
ַוּיֹוֶלד ; ּוָמאַתִים ָׁשָנה, ֵּתַׁשע ָׁשִנים, ְרעּו-ֶאת ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו, ֶפֶלג-ַוְיִחי  יט

  }ס{  .ּוָבנֹות, ָּבִנים
  .ְׂשרּוג-ֶאת, ַוּיֹוֶלד; ָׁשָנה ְׁשַּתִים ּוְׁשלִֹׁשים, ַוְיִחי ְרעּו  כ
ַוּיֹוֶלד ; ּוָמאַתִים ָׁשָנה, ֶׁשַבע ָׁשִנים, ְׂשרּוג-ֶאת ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו, ַוְיִחי ְרעּו   כא

  }ס{  .ּוָבנֹות, ָּבִנים
  .ָנחֹור- ֶאת, ַוּיֹוֶלד ;ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה, ַוְיִחי ְׂשרּוג   כב
, ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ;ָמאַתִים ָׁשָנה--ָנחֹור- ֶאת ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו, ַוְיִחי ְׂשרּוג  כג

  }ס{   .ּוָבנֹות
  .ָּתַרח-ֶאת, ַוּיֹוֶלד; ָׁשָנה ֵּתַׁשע ְוֶעְׂשִרים, ַוְיִחי ָנחֹור   כד
; ּוְמַאת ָׁשָנה, ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה- ְּתַׁשע, ֶּתַרח- ֶאת ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו, ַוְיִחי ָנחֹור   כה

  }ס{   .ּוָבנֹות ,ַוּיֹוֶלד ָּבִנים
  .ָהָרן- ְוֶאת, ָנחֹור- ֶאת, ַאְבָרם-ֶאת, ַוּיֹוֶלד ;ִׁשְבִעים ָׁשָנה, ֶתַרח-ַוְיִחי   כו
; ָהָרן-ָנחֹור ְוֶאת- ֶאת, ַאְבָרם- ֶאת ֶּתַרח הֹוִליד--ּתֹוְלדֹת ֶּתַרח, ְוֵאֶּלה   כז

  .לֹוט-הֹוִליד ֶאת, ְוָהָרן
  .ר ַּכְׂשִּדיםְּבאּו, ְּבֶאֶרץ מֹוַלְדּתֹו ,ְּפֵני ֶּתַרח ָאִביו- ַעל, ַוָּיָמת ָהָרן   כח
-ְוֵׁשם ֵאֶׁשת, ָׂשָרי, ַאְבָרם-ֵׁשם ֵאֶׁשת  :ָנִׁשים ,ַוִּיַּקח ַאְבָרם ְוָנחֹור ָלֶהם  כט

  .ִמְלָּכה ַוֲאִבי ִיְסָּכה-ֲאִבי ָהָרן-ַּבת, ָנחֹור ִמְלָּכה
  .ָוָלד ,ֵאין ָלּה  :ֲעָקָרה, ַוְּתִהי ָׂשַרי  ל
, ֹוְוֵאת ָׂשַרי ַּכָּלת, ְּבנֹו-ָהָרן ֶּבן-לֹוט ֶּבן-ְוֶאת ,נֹוַאְבָרם ְּב -ַוִּיַּקח ֶּתַרח ֶאת   לא

ַוָּיבֹאּו  ,ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכַנַען, ַוֵּיְצאּו ִאָּתם ֵמאּור ַּכְׂשִּדים; ְּבנֹו ֵאֶׁשת ַאְבָרם
  .ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם, ָחָרן-ַעד
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  }פ{  .ְּבָחָרן, ַוָּיָמת ֶּתַרח; ּוָמאַתִים ָׁשָנה ָחֵמׁש ָׁשִנים, ֶתַרח- ַוִּיְהיּו ְיֵמי   לב
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 12 פרק ְּבֵראִׁשית

-ֶאל, ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביךָ -ֶלְך  ,ַאְבָרם-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל   א
  .ַאְרֶאּךָ  ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ

  .ְּבָרָכה, ֶוְהֵיה; ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמךָ  ,ַוֲאָבֶרְכךָ , ְלגֹוי ָּגדֹול, ְוֶאֶעְׂשךָ   ב
  .ּכֹל ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה, ְוִנְבְרכּו ְבךָ ; ָאאֹר ,ּוְמַקֶּלְלךָ , ְמָבְרֶכיךָ , ַוֲאָבְרָכה   ג
 ָחֵמׁש-ֶּבן, ְוַאְבָרם; לֹוט, ַוֵּיֶלְך ִאּתֹו, ְיהָוה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאָליו, ַוֵּיֶלְך ַאְבָרם  ד

  .ָרןֵמחָ , ְּבֵצאתֹו, ָׁשָנה ָׁשִנים ְוִׁשְבִעים
ר ְרכּוָׁשם ֲאֶׁש - ָּכל-ְוֶאת, ָאִחיו-לֹוט ֶּבן-ְוֶאת ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו- ַוִּיַּקח ַאְבָרם ֶאת  ה

, ַוָּיבֹאּו, ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכַנַען, ַוֵּיְצאּו; ָעׂשּו ְבָחָרן-ֲאֶׁשר ,ַהֶּנֶפׁש-ְוֶאת, ָרָכׁשּו
  .ְּכָנַען ַאְרָצה

ָאז , ְוַהְּכַנֲעִני; ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה, ְׁשֶכם ד ְמקֹוםעַ , ָּבָאֶרץ, ַוַּיֲעבֹר ַאְבָרם   ו
  .ָּבָאֶרץ

ַוִּיֶבן ; ָהָאֶרץ ַהּזֹאת- ְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת ,ַוּיֹאֶמר, ַאְבָרם- ֶאל, ַוֵּיָרא ְיהָוה  ז
  .ַהִּנְרֶאה ֵאָליו ַליהָוה, ָׁשם ִמְזֵּבחַ 

, ֵאל ִמָּים- ֵּבית; ַוֵּיט ָאֳהלֹה--ֵאל-ְלֵבית ִמֶּקֶדם, ַוַּיְעֵּתק ִמָּׁשם ָהָהָרה   ח
  .ַוִּיְקָרא ְּבֵׁשם ְיהָוה, ִמְזֵּבַח ַליהָוה ָׁשם-ַוִּיֶבן, ְוָהַעי ִמֶּקֶדם

  }פ{  .ַהֶּנְגָּבה ָהלֹוְך ְוָנסֹועַ , ַוִּיַּסע ַאְבָרם   ט
.ָהָרָעב ָּבָאֶרץ ָכֵבד-ִּכי, ִמְצַרְיָמה ָלגּור ָׁשם ַוֵּיֶרד ַאְבָרם; ָּבָאֶרץ, ַוְיִהי ָרָעב  י

ָנא -ִהֵּנה, ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו- ֶאל, ַוּיֹאֶמר; ִמְצָרְיָמה ַּכֲאֶׁשר ִהְקִריב ָלבֹוא, ַוְיִהי   יא
  .ַמְרֶאה ָאְּת -ִאָּׁשה ְיַפת ִּכי, ָיַדְעִּתי

, ְוָהְרגּו אִֹתי; ִאְׁשּתֹו זֹאת, ְוָאְמרּו ,ִיְראּו אָֹתְך ַהִּמְצִרים- ִּכי, ְוָהָיה   יב
  .אָֹתְך ְיַחּיּווְ 
  .ְוָחְיָתה ַנְפִׁשי ִּבְגָלֵלְך , ִלי ַבֲעבּוֵרְך - ִייַטב ְלַמַען-- ֲאחִֹתי ָאְּת , ָנא-ִאְמִרי  יג
ָיָפה -ִּכי, ָהִאָּׁשה- ַוִּיְראּו ַהִּמְצִרים ֶאת ;ְּכבֹוא ַאְבָרם ִמְצָרְיָמה, ַוְיִהי   יד

  .ִהוא ְמאֹד
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ֵּבית , ַוֻּתַּקח ָהִאָּׁשה; ַּפְרעֹה-ַוְיַהְללּו אָֹתּה ֶאל ,עֹהַוִּיְראּו אָֹתּה ָׂשֵרי ַפְר    טו
  .ַּפְרעֹה
ַוֲעָבִדים , ַוֲחמִֹרים, ּוָבָקר-לֹו צֹאן-ַוְיִהי ;ַּבֲעבּוָרּה, ּוְלַאְבָרם ֵהיִטיב  טז

  .ּוְגַמִּלים ַוֲאתֹנֹת, ּוְׁשָפחֹת
ֵאֶׁשת , ְּדַבר ָׂשַרי-ַעל, ֵּביתֹו-ְוֶאת ,ְּגדִֹלים ַּפְרעֹה ְנָגִעים- ַוְיַנַּגע ְיהָוה ֶאת   יז

  .ַאְבָרם
ִהַּגְדָּת - ָלָּמה לֹא; ּזֹאת ָעִׂשיָת ִּלי- ַמה ,ַוּיֹאֶמר, ְלַאְבָרם, ַוִּיְקָרא ַפְרעֹה   יח
  .ִּכי ִאְׁשְּתָך ִהוא, ִּלי
ה ִאְׁשְּתָך ִהּנֵ , ְוַעָּתה; אָֹתּה ִלי ְלִאָּׁשה ָוֶאַּקח, ָלָמה ָאַמְרָּת ֲאחִֹתי ִהוא  יט

  .ַקח ָוֵלְך 
 .לֹו- ֲאֶׁשר-ָּכל-ְוֶאת, ִאְׁשּתֹו- ַוְיַׁשְּלחּו אֹתֹו ְוֶאת ;ֲאָנִׁשים, ַוְיַצו ָעָליו ַּפְרעֹה  כ
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  .ַהֶּנְגָּבה-- ְולֹוט ִעּמֹו, לֹו-ֲאֶׁשר-הּוא ְוִאְׁשּתֹו ְוָכל ַוַּיַעל ַאְבָרם ִמִּמְצַרִים   א
  .ַּבֶּכֶסף ּוַבָּזָהב ,ַּבִּמְקֶנה, ָּכֵבד ְמאֹד, ָרםְוַאְב   ב
ה ָהָיה ָׁשם ָאֳהלֹ-ֲאֶׁשר, ַהָּמקֹום-ַעד--ֵאל-ֵּבית-ְוַעד ,ִמֶּנֶגב, ְלַמָּסָעיו, ַוֵּיֶלְך    ג

  .ּוֵבין ָהָעי, ֵאל-ֵּבית ֵּבין, ַּבְּתִחָּלה
, ַוִּיְקָרא ָׁשם ַאְבָרם; ָנהָּבִראׁשֹ, ָׁשם ָעָׂשה-ֲאֶׁשר, ַהִּמְזֵּבחַ , ְמקֹום- ֶאל  ד

  .ְּבֵׁשם ְיהָוה
  .ְואָֹהִלים, ּוָבָקר-צֹאן ָהָיה  :ַאְבָרם- ֶאת, ַההֵֹלְך --ְללֹוט-ְוַגם  ה
ְולֹא ָיְכלּו , ָהָיה ְרכּוָׁשם ָרב-ִּכי  :ַיְחָּדו ָלֶׁשֶבת, ָנָׂשא אָֹתם ָהָאֶרץ- ְולֹא   ו

  .ָלֶׁשֶבת ַיְחָּדו
, ְוַהְּכַנֲעִני; לֹוט-רֵֹעי ִמְקֵנה, ּוֵבין ,ַאְבָרם-ן רֵֹעי ִמְקֵנהֵּבי, ִריב-ַוְיִהי  ז

  .יֵֹׁשב ָּבָאֶרץ, ָאז, ְוַהְּפִרִּזי
ּוֵבין , ּוֵבין רַֹעי, ְמִריָבה ֵּביִני ּוֵביֶנךָ  ָנא ְתִהי-ַאל, לֹוט-ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל   ח

  .ֲאָנְחנּו, ַאִחים ֲאָנִׁשים-ִּכי  :רֶֹעיךָ 
-ְוִאם, ַהְּׂשמֹאל ְוֵאיִמָנה- ִאם  :ֵמָעָלי ִהָּפֶרד ָנא, ָהָאֶרץ ְלָפֶניךָ -ָכל ֲהלֹא   ט

  .ַהָּיִמין ְוַאְׂשְמִאיָלה
ִלְפֵני --ַמְׁשֶקה, ִּכי ֻכָּלּה, ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן-ָּכל-ֶאת ַוַּיְרא, ֵעיָניו-לֹוט ֶאת- ַוִּיָּׂשא  י

 .ּבֲֹאָכה צַֹער, ְיהָוה ְּכֶאֶרץ ִמְצַרִים- ןְּכגַ , ֲעמָֹרה- ְסדֹם ְוֶאת-ֶאת ,ַׁשֵחת ְיהָוה
ִאיׁש , ַוִּיָּפְרדּו; ִמֶּקֶדם, ַוִּיַּסע לֹוט, ַהַּיְרֵּדן ִּכַּכר- ֵאת ָּכל, לֹו לֹוט- ַוִּיְבַחר   יא

  .ֵמַעל ָאִחיו
  .ְסדֹם-ַעד, ַוֶּיֱאַהל, ָיַׁשב ְּבָעֵרי ַהִּכָּכר ,ְולֹוט; ְּכָנַען- ָיַׁשב ְּבֶאֶרץ, ַאְבָרם   יב
  .ְמאֹד, ַליהָוה ,ָרִעים ְוַחָּטִאים, ְוַאְנֵׁשי ְסדֹם  יג
, ָׂשא ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה, לֹוט ֵמִעּמֹו- ִהָּפֶרד ַאֲחֵרי, ַאְבָרם-ַויהָוה ָאַמר ֶאל   יד
  .ָוֵקְדָמה ָוָיָּמה, ָצפָֹנה ָוֶנְגָּבה-- ָׁשם ַאָּתה-ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר-ִמן
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  .עֹוָלם-ַעד, ּוְלַזְרֲעךָ , ְלָך ֶאְּתֶנָּנה ,ַאָּתה רֶֹאה- ֶרץ ֲאֶׁשרָהָא- ָּכל- ִּכי ֶאת   טו
-ִלְמנֹות ֶאת, יּוַכל ִאיׁש-ֲאֶׁשר ִאם  :ָהָאֶרץ ַּכֲעַפר, ַזְרֲעךָ -ְוַׂשְמִּתי ֶאת  טז

  .ִיָּמֶנה ,ַזְרֲעךָ -ַּגם--ֲעַפר ָהָאֶרץ
  .ֶאְּתֶנָּנה, ִּכי ְלךָ   :ּוְלָרְחָּבּה ְלָאְרָּכּה, קּום ִהְתַהֵּלְך ָּבָאֶרץ   יז
ָׁשם -ַוִּיֶבן; ֲאֶׁשר ְּבֶחְברֹון-- ְּבֵאלֵֹני ַמְמֵרא ַוָּיבֹא ַוֵּיֶׁשב, ַוֶּיֱאַהל ַאְבָרם   יח

  }פ{   .ַליהָוה, ִמְזֵּבחַ 
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ָלעֶֹמר ֶמֶלְך ְּכָדְר ; ֶמֶלְך ֶאָּלָסר, ַאְריֹוְך , ִׁשְנָער-ֶמֶלְך  ִּביֵמי ַאְמָרֶפל, ַוְיִהי   א
  .ְוִתְדָעל ֶמֶלְך ּגֹוִים ,ֵעיָלם

ִׁשְנָאב ; ֶמֶלְך ֲעמָֹרה, ִּבְרַׁשע-ְוֶאת ,ֶּבַרע ֶמֶלְך ְסדֹם-ֶאת, ָעׂשּו ִמְלָחָמה  ב
  .צַֹער- ִהיא, ּוֶמֶלְך ֶּבַלע, ְצבִֹיים ְוֶׁשְמֵאֶבר ֶמֶלְך , ֶמֶלְך ַאְדָמה

  .ָים ַהֶּמַלח, הּוא  :ִּדיםַהִּׂש  ,ֵעֶמק-ֶאל, ָחְברּו, ֵאֶּלה-ָּכל   ג
  .ָמָרדּו, ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה-ּוְׁשלֹׁש; ְּכָדְרָלעֶֹמר- ֶאת ָעְבדּו, ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה  ד
- ַוַּיּכּו ֶאת, ְוַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ִאּתֹו, ְכָדְרָלעֶֹמר ּוְבַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָּבא  ה

,ְּבָׁשֵוה, ָהֵאיִמים, ְוֵאת; ַהּזּוִזים ְּבָהם-ְוֶאת, ְּבַעְׁשְּתרֹת ַקְרַנִים ְרָפִאים
  .ִקְרָיָתִים

  .ַהִּמְדָּבר-ֲאֶׁשר ַעל, ָּפאָרן ַעד ֵאיל, ְּבַהְרָרם ֵׂשִעיר, ַהחִֹרי- ְוֶאת   ו
--ְׂשֵדה ָהֲעָמֵלִקי-ָּכל-ֶאת, ַוַּיּכּו, ִהוא ָקֵדׁש ,ֵעין ִמְׁשָּפט-ַוָּיֻׁשבּו ַוָּיבֹאּו ֶאל  ז

  .ְּבַחְצצֹן ָּתָמר, ַהּיֵֹׁשב ,ָהֱאמִֹרי-ֶאת, םְוגַ 
, ּוֶמֶלְך ֶּבַלע, ּוֶמֶלְך ַאְדָמה ּוֶמֶלְך ְצבִֹיים ,ְסדֹם ּוֶמֶלְך ֲעמָֹרה-ַוֵּיֵצא ֶמֶלְך    ח

  .ְּבֵעֶמק ַהִּׂשִּדים, ִאָּתם ִמְלָחָמה ַוַּיַעְרכּו; צַֹער-ִהוא
, ְוַאְמָרֶפל ֶמֶלְך ִׁשְנָער, ֶמֶלְך ּגֹוִים ָעלְוִתְד , ֵאת ְּכָדְרָלעֶֹמר ֶמֶלְך ֵעיָלם   ט

  .ַהֲחִמָּׁשה-ֶאת, ַאְרָּבָעה ְמָלִכים--ֶאָּלָסר ְוַאְריֹוְך ֶמֶלְך 
- ַוִּיְּפלּו, ְסדֹם ַוֲעמָֹרה-ַוָּיֻנסּו ֶמֶלְך , ֵחָמר ֶּבֱארֹת ֶּבֱארֹת, ְוֵעֶמק ַהִּׂשִּדים  י

  .ֶהָרה ָּנסּו ,ְוַהִּנְׁשָאִרים; ָׁשָּמה
  .ַוֵּיֵלכּו--ָאְכָלם- ָּכל- ְוֶאת, ַוֲעמָֹרה ְרֻכׁש ְסדֹם- ָּכל-ַוִּיְקחּו ֶאת   יא
 .ִּבְסדֹם, ְוהּוא יֵֹׁשב; ַוֵּיֵלכּו, ֲאִחי ַאְבָרם-ֶּבן ְרֻכׁשֹו-לֹוט ְוֶאת-ַוִּיְקחּו ֶאת   יב
לֵֹני ַמְמֵרא ְוהּוא ׁשֵֹכן ְּבֵא ; ָהִעְבִרי ְלַאְבָרם, ַוַּיֵּגד, ַהָּפִליט, ַוָּיבֹא  יג

  .ַאְבָרם- ַּבֲעֵלי ְבִרית, ְוֵהם, ָעֵנר ֲאִחי ֶאְׁשּכֹל ַוֲאִחי, ָהֱאמִֹרי
ְׁשמָֹנה , ֲחִניָכיו ְיִליֵדי ֵביתֹו- ַוָּיֶרק ֶאת; ָאִחיו ִּכי ִנְׁשָּבה, ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרם   יד

  .ָּדן- ַעד, ַוִּיְרּדֹף, ֵמאֹות ָעָׂשר ּוְׁשלֹׁש
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ֲאֶׁשר , חֹוָבה- ַעד, ַוִּיְרְּדֵפם; ַוַּיֵּכם, ַוֲעָבָדיו יֶהם ַלְיָלה הּואַוֵּיָחֵלק ֲעלֵ    טו
  .ְלַדָּמֶׂשק ,ִמְּׂשמֹאל

- ְוַגם ֶאת, לֹוט ָאִחיו ּוְרֻכׁשֹו ֵהִׁשיב- ֶאת ְוַגם; ָהְרֻכׁש-ֵאת ָּכל, ַוָּיֶׁשב  טז
  .ָהָעם-ַהָּנִׁשים ְוֶאת

-ְוֶאת, ְּכָדְרָלעֶֹמר-ׁשּובֹו ֵמַהּכֹות ֶאת ֲחֵריַא, ִלְקָראתֹו, ְסדֹם-ַוֵּיֵצא ֶמֶלְך    יז
  .הּוא ֵעֶמק ַהֶּמֶלְך , ָׁשֵוה ֵעֶמק- ֶאל-- ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ִאּתֹו

  .ְלֵאל ֶעְליֹון, ְוהּוא כֵֹהן; ֶלֶחם ָוָיִין הֹוִציא, ֶצֶדק ֶמֶלְך ָׁשֵלם-ּוַמְלִּכי   יח
  .קֵֹנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, ם ְלֵאל ֶעְליֹוןַאְברָ  ָּברּוְך   :ַוּיֹאַמר, ַוְיָבְרֵכהּו  יט
  .ִמּכֹל, לֹו ַמֲעֵׂשר-ַוִּיֶּתן; ָצֶריָך ְּבָיֶדךָ  ִמֵּגן-ֲאֶׁשר, ּוָברּוְך ֵאל ֶעְליֹון  כ
  .ָלְך - ְוָהְרֻכׁש ַקח, ִלי ַהֶּנֶפׁש-ֶּתן  :ַאְבָרם-ֶאל, ְסדֹם-ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך    כא
קֵֹנה , ְיהָוה ֵאל ֶעְליֹון- ֲהִרמִֹתי ָיִדי ֶאל  :ְסדֹם ֶמֶלְך -ֶאל, ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם   כב

  .ָׁשַמִים ָוָאֶרץ
, ְולֹא תֹאַמר; ָלְך -ֲאֶׁשר- ֶאַּקח ִמָּכל- ְוִאם ,ַנַעל- ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹוְך -ִאם  כג

  .ַאְבָרם-ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת
ֲאֶׁשר ָהְלכּו , ִׁשיםְוֵחֶלק ָהֲאנָ  ,ַהְּנָעִרים ַרק ֲאֶׁשר ָאְכלּו, ִּבְלָעַדי   כד
  }ס{  .ֵהם ִיְקחּו ֶחְלָקם, ּוַמְמֵרא ָעֵנר ֶאְׁשּכֹל  :ִאִּתי
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, ַּבַּמֲחֶזה, ַאְבָרם-ְיהָוה ֶאל-ָהָיה ְדַבר ,ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה   א
  .אֹדַהְרֵּבה ְמ , ְׂשָכְרךָ -- ָאנִֹכי ָמֵגן ָלְך  ,ִּתיָרא ַאְבָרם-ַאל   :ֵלאמֹר

ֶמֶׁשק -ּוֶבן; הֹוֵלְך ֲעִריִרי, ְוָאנִֹכי, ִלי-ִּתֶּתן-ַמה ֲאדָֹני ְיהִוה, ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם  ב
  .ַּדֶּמֶׂשק ֱאִליֶעֶזר הּוא, ֵּביִתי

  .יֹוֵרׁש אִֹתי, ֵּביִתי-ְוִהֵּנה ֶבן; ָזַרע לֹא ָנַתָּתה, ֵהן ִלי-- ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם   ג
ִאם ֲאֶׁשר ֵיֵצא - ִּכי  :ִייָרְׁשָך ֶזה לֹא, ֵאָליו ֵלאמֹר ְיהָוה- ְוִהֵּנה ְדַבר  ד

  .הּוא ִייָרֶׁשךָ , ִמֵּמֶעיךָ 
-ִאם-- ָנא ַהָּׁשַמְיָמה ּוְספֹר ַהּכֹוָכִבים- ַהֶּבט ַוּיֹאֶמר, ַוּיֹוֵצא אֹתֹו ַהחּוָצה  ה

  .ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶעךָ , ַוּיֹאֶמר לֹו ;ִלְסּפֹר אָֹתם, ּתּוַכל
  .ְצָדָקה ,ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו; ַּביהָוה, ןְוֶהֱאִמ    ו
- ָלֶתת ְלָך ֶאת--הֹוֵצאִתיָך ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ֲאֶׁשר, ֲאִני ְיהָוה  :ֵאָליו, ַוּיֹאֶמר  ז

  .ְלִרְׁשָּתּה, ָהָאֶרץ ַהּזֹאת
  .ִּכי ִאיָרֶׁשָּנה ַּבָּמה ֵאַדע, ֲאדָֹני ְיהִוה  :ַוּיֹאַמר   ח
; ְוַאִיל ְמֻׁשָּלׁש, ְוֵעז ְמֻׁשֶּלֶׁשת, ְמֻׁשֶּלֶׁשת ְקָחה ִלי ֶעְגָלה, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו   ט

  .ְוגֹוָזל, ְותֹר
ִלְקַראת , ִּבְתרֹו-ַוִּיֵּתן ִאיׁש, אָֹתם ַּבָּתֶוְך  ַוְיַבֵּתר, ֵאֶּלה-ָּכל- לֹו ֶאת-ַוִּיַּקח  י

  .לֹא ָבָתר ,ַהִּצּפֹר-ְוֶאת; ֵרֵעהּו
  .ַאְבָרם, ַוַּיֵּׁשב אָֹתם ;ְּפָגִריםהַ - ַעל, ַוֵּיֶרד ָהַעִיט   יא
ְוִהֵּנה ֵאיָמה ֲחֵׁשָכה ; ַאְבָרם- ָנְפָלה ַעל ְוַתְרֵּדָמה, ַוְיִהי ַהֶּׁשֶמׁש ָלבֹוא   יב

  .נֶֹפֶלת ָעָליו, ְגדָֹלה
, ַוֲעָבדּום, ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם-ִּכי ָידַֹע ֵּתַדע, ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם  יג
  .ָׁשָנה, ַאְרַּבע ֵמאֹות-- אָֹתם ִעּנּווְ 
  .ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול, ֵכן ֵיְצאּו-ְוַאֲחֵרי; ָאנִֹכי ָּדן, ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲעבֹדּו-ְוַגם ֶאת   יד
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  .ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה, ִּתָּקֵבר  :ְּבָׁשלֹום ,ֲאבֶֹתיךָ -ְוַאָּתה ָּתבֹוא ֶאל   טו
  .ֵהָּנה-ַעד, ֹן ָהֱאמִֹרי ָׁשֵלם ֲעו- לֹא ִּכי  :הָיׁשּובּו ֵהּנָ , ְודֹור ְרִביִעי  טז
ֲאֶׁשר , ְוַלִּפיד ֵאׁש, ְוִהֵּנה ַתּנּור ָעָׁשן; ָהָיה ַוֲעָלָטה, ַוְיִהי ַהֶּׁשֶמׁש ָּבָאה   יז

  .ָהֵאֶּלה ֵּבין ַהְּגָזִרים, ָעַבר
ָנַתִּתי , ֲעךָ ְלַזְר   :ְּבִרית ֵלאמֹר--ַאְבָרם-ֶאת ָּכַרת ְיהָוה, ַּבּיֹום ַההּוא   יח
  .ְּפָרת- ַהָּנָהר ַהָּגדֹל ְנַהר-ַעד, ִמְצַרִים ִמְּנַהר, ָהָאֶרץ ַהּזֹאת-ֶאת
  .ַהַּקְדמִֹני ,ְוֵאת, ַהְּקִנִּזי-ְוֶאת, ַהֵּקיִני- ֶאת  יט
  .ָהְרָפִאים-ְוֶאת ,ַהְּפִרִּזי-ַהִחִּתי ְוֶאת-ְוֶאת  כ
  }ס{  .ַהְיבּוִסי- ְוֶאת, ַהִּגְרָּגִׁשי-תְוֶא  ,ַהְּכַנֲעִני-ְוֶאת, ָהֱאמִֹרי-ְוֶאת   כא
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 16 פרק ְּבֵראִׁשית

  .ּוְׁשָמּה ָהָגר, ְוָלּה ִׁשְפָחה ִמְצִרית; ָיְלָדה לֹו לֹא, ְוָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם   א
-ָנא ֶאל-ּבֹא-- ֲעָצַרִני ְיהָוה ִמֶּלֶדת ָנא-ִהֵּנה, ַאְבָרם- ַוּתֹאֶמר ָׂשַרי ֶאל  ב

  .ְלקֹול ָׂשָרי, ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרם ;י ִאָּבֶנה ִמֶּמָּנהאּולַ , ִׁשְפָחִתי
, םִמֵּקץ ֶעֶׂשר ָׁשִני, ַהִּמְצִרית ִׁשְפָחָתּה ָהָגר-ֶאת, ַאְבָרם- ַוִּתַּקח ָׂשַרי ֵאֶׁשת   ג

  .לֹו ְלִאָּׁשה, ַוִּתֵּתן אָֹתּה ְלַאְבָרם ִאיָׁשּה; ְּכָנַען ְלֶׁשֶבת ַאְבָרם ְּבֶאֶרץ
  .ַוֵּתַקל ְּגִבְרָּתּה ְּבֵעיֶניהָ , ָהָרָתה ַוֵּתֶרא ִּכי; ַוַּתַהר, ָהָגר-ֶאלַוָּיבֹא   ד
, ָאנִֹכי ָנַתִּתי ִׁשְפָחִתי ְּבֵחיֶקךָ -- ָעֶליךָ  ֲחָמִסי, ַאְבָרם-ַוּתֹאֶמר ָׂשַרי ֶאל  ה

  .ֵּביִני ּוֵביֶניךָ , ִיְׁשּפֹט ְיהָוה; ְּבֵעיֶניהָ  ַוֵּתֶרא ִּכי ָהָרָתה ָוֵאַקל
; ַהּטֹוב ְּבֵעיָנִיְך , ָלּה-ֲעִׂשי-- ִׁשְפָחֵתְך ְּבָיֵדְך  ִהֵּנה, ָׂשַרי-ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל   ו

  .ַוִּתְבַרח ִמָּפֶניהָ  ,ַוְּתַעֶּנָה ָׂשַרי
  .ְּבֶדֶרְך ׁשּור, ָהַעִין-ַעל   :ַּבִּמְדָּבר--ַהַּמִים ֵעין-ַעל, ַוִּיְמָצָאּה ַמְלַאְך ְיהָוה  ז
ִמְּפֵני --ַוּתֹאֶמר; ְוָאָנה ֵתֵלִכי-- ָבאת ִמֶּזה-ָהָגר ִׁשְפַחת ָׂשַרי ֵאי, ַוּיֹאַמר   ח

  .ָאנִֹכי ּבַֹרַחת, ָׂשַרי ְּגִבְרִּתי
  .ַּתַחת ָיֶדיהָ , ְוִהְתַעִּני, ְּגִבְרֵּתְך - ֶאל ׁשּוִבי, ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ְיהָוה   ט
  .ֵמרֹב, ְולֹא ִיָּסֵפר, ַזְרֵעְך - ֶּבה ֶאתַאְר  ַהְרָּבה, ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ְיהָוה  י
, לְוָקָראת ְׁשמֹו ִיְׁשָמֵעא, ָהָרה ְויַֹלְדְּת ֵּבן ִהָּנְך , ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ְיהָוה   יא
  .ָעְנֵיְך -ֶאל ָׁשַמע ְיהָוה-ִּכי
.ִיְׁשּכֹן, ֶאָחיו-לְּפֵני כָ - ְוַעל; ְוַיד ּכֹל ּבֹו, ַבּכֹל ָידֹו-- ֶּפֶרא ָאָדם, ְוהּוא ִיְהֶיה   יב

ֲהַגם ֲהלֹם , ִּכי ָאְמָרה  :ַאָּתה ֵאל ֳרִאי ,ְיהָוה ַהּדֵֹבר ֵאֶליהָ -ַוִּתְקָרא ֵׁשם  יג
  .ַאֲחֵרי רִֹאי-- ָרִאיִתי

  .ּוֵבין ָּבֶרד, ָקֵדׁש-ִהֵּנה ֵבין-- רִֹאי ְּבֵאר ַלַחי, ֵּכן ָקָרא ַלְּבֵאר-ַעל   יד
, ָיְלָדה ָהָגר-ְּבנֹו ֲאֶׁשר-ַאְבָרם ֶׁשם ַוִּיְקָרא; ֵּבן ,ַוֵּתֶלד ָהָגר ְלַאְבָרם   טו

  .ִיְׁשָמֵעאל
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, ִיְׁשָמֵעאל-ָהָגר ֶאת-ְּבֶלֶדת, ָׁשִנים ְׁשמִֹנים ָׁשָנה ְוֵׁשׁש- ֶּבן, ְוַאְבָרם  טז
  }ס{   .ְלַאְבָרם



  36  
  

 

 17 פרק ְּבֵראִׁשית

, ַאְבָרם-ַוֵּיָרא ְיהָוה ֶאל; יםָׁשָנה ְוֵתַׁשע ָׁשנִ  ִּתְׁשִעים-ֶּבן, ַוְיִהי ַאְבָרם   א
  .ֶוְהֵיה ָתִמים, ִהְתַהֵּלְך ְלָפַני-- ַׁשַּדי ֵאל-ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני

  .ִּבְמאֹד ְמאֹד, ְוַאְרֶּבה אֹוְתךָ  ;ֵּביִני ּוֵביֶנךָ , ְוֶאְּתָנה ְבִריִתי  ב
  .מֹרֵלא, ִאּתֹו ֱאלִֹהים ַוְיַדֵּבר; ָּפָניו- ַעל, ַוִּיּפֹל ַאְבָרם   ג
  .ְלַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ,ְוָהִייָת ; ִהֵּנה ְבִריִתי ִאָּתְך , ֲאִני  ד
ֲהמֹון -ִּכי ַאב, ְוָהָיה ִׁשְמָך ַאְבָרָהם ;ַאְבָרם, ִׁשְמךָ -ִיָּקֵרא עֹוד ֶאת-ְולֹא  ה

  .ּגֹוִים ְנַתִּתיךָ 
  .ִמְּמָך ֵיֵצאּו, יםּוְמָלִכ ; ּוְנַתִּתיָך ְלגֹוִים ,ְוִהְפֵרִתי אְֹתָך ִּבְמאֹד ְמאֹד   ו
ִלְבִרית -- ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלדֹרָֹתם ,ְּבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנךָ -ַוֲהִקמִֹתי ֶאת  ז

  .ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריךָ  ,ִלְהיֹות ְלָך ֵלאלִֹהים   :עֹוָלם
, ַלֲאֻחַּזת, ַנַעןֶאֶרץ ְּכ - ֵאת ָּכל, ֶאֶרץ ְמֻגֶריךָ  ְוָנַתִּתי ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת   ח

  .ֵלאלִֹהים ,ְוָהִייִתי ָלֶהם; עֹוָלם
ַאָּתה ְוַזְרֲעָך --ְּבִריִתי ִתְׁשמֹר- ֶאת ְוַאָּתה, ַאְבָרָהם-ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל   ט

  .ְלדֹרָֹתם, ַאֲחֶריךָ 
ִהּמֹול   :ַאֲחֶריךָ , ּוֵבין ַזְרֲעךָ , ּוֵביֵניֶכם ֵּביִני, זֹאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּו  י

  .ָזָכר-ָּכל, ָלֶכם
  .ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם, ְוָהָיה ְלאֹות ְּבִרית ;ֵאת ְּבַׂשר ָעְרַלְתֶכם, ּוְנַמְלֶּתם   יא
--ְיִליד ָּבִית   :ְלדֹרֵֹתיֶכם--ָזָכר- ָּכל ִיּמֹול ָלֶכם, ְׁשמַֹנת ָיִמים- ּוֶבן   יב

  .ְרֲעָך הּואֲאֶׁשר לֹא ִמּזַ  ,ֵנָכר-ֶּכֶסף ִמּכֹל ֶּבן- ּוִמְקַנת
, ְוָהְיָתה ְבִריִתי ִּבְבַׂשְרֶכם; ַּכְסֶּפךָ  ּוִמְקַנת, ִהּמֹול ִיּמֹול ְיִליד ֵּביְתךָ   יג

  .ִלְבִרית עֹוָלם
, ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא-- ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו- ֶאת ִיּמֹול- ֲאֶׁשר לֹא, ְוָעֵרל ָזָכר   יד

  }ס{   .ֵהַפר ,ְּבִריִתי- ֶאת  :ֵמַעֶּמיהָ 
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ְׁשָמּה - ִתְקָרא ֶאת- לֹא, ִאְׁשְּתךָ  ָׂשַרי, ַאְבָרָהם- ֶאל, ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים   טו
  .ְׁשָמּה, ִּכי ָׂשָרה  :ָׂשָרי
, ּוֵבַרְכִּתיָה ְוָהְיָתה ְלגֹוִים; ִמֶּמָּנה ְלָך ֵּבן ְוַגם ָנַתִּתי, ּוֵבַרְכִּתי אָֹתּה  טז

  .ִמֶּמָּנה ִיְהיּו ַמְלֵכי ַעִּמים
, ָׁשָנה ִיָּוֵלד-ַהְּלֶבן ֵמָאה, ַוּיֹאֶמר ְּבִלּבֹו; ַוִּיְצָחק ,ָּפָניו-ַוִּיּפֹל ַאְבָרָהם ַעל   יז

  .ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ֵּתֵלד- ֲהַבת ,ָׂשָרה-ְוִאם
  .ִיְחֶיה ְלָפֶניךָ , ִיְׁשָמֵעאל לּו  :ָהֱאלִֹהים-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם   יח
, ְׁשמֹו-ְוָקָראָת ֶאת, ִאְׁשְּתָך יֶֹלֶדת ְלָך ֵּבן ל ָׂשָרהֲאבָ , ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים  יט

  .ְלַזְרעֹו ַאֲחָריו, ְּבִריִתי ִאּתֹו ִלְבִרית עֹוָלם-ֶאת ַוֲהִקמִֹתי; ִיְצָחק
, ֹוֵּבַרְכִּתי אֹתֹו ְוִהְפֵריִתי אֹתֹו ְוִהְרֵּביִתי אֹת ִהֵּנה-- ְׁשַמְעִּתיךָ , ּוְלִיְׁשָמֵעאל  כ

  .ּוְנַתִּתיו ְלגֹוי ָּגדֹול, ָעָׂשר ְנִׂשיִאם יֹוִליד-ְׁשֵנים  :ִּבְמאֹד ְמאֹד
, הֲאֶׁשר ֵּתֵלד ְלָך ָׂשָרה ַלּמֹוֵעד ַהּזֶ  ,ִיְצָחק-ָאִקים ֶאת, ְּבִריִתי-ְוֶאת   כא

  .ַּבָּׁשָנה ָהַאֶחֶרת
  .ֵמַעל ַאְבָרָהם, ֱאלִֹהים ַוַּיַעל; ְלַדֵּבר ִאּתֹו, ַוְיַכל   כב
ִמְקַנת -ְיִליֵדי ֵביתֹו ְוֵאת ָּכל- ְוֵאת ָּכל, ְּבנֹו ִיְׁשָמֵעאל-ח ַאְבָרָהם ֶאתַוִּיַּק   כג

ְּבֶעֶצם , ְּבַׂשר ָעְרָלָתם-ַוָּיָמל ֶאת; ְּבַאְנֵׁשי ֵּבית ַאְבָרָהם ,ָזָכר- ָּכל--ַּכְסּפֹו
  .ֱאלִֹהים, ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּתֹו, ַהֶּזה ַהּיֹום
  .ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו, ְּבִהּמֹלֹו  :ָׁשָנה ,ִעים ָוֵתַׁשעִּתְׁש -ֶּבן-- ְוַאְבָרָהם   כד
  .ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו, ֵאת-- ְּבִהּמֹלֹו   :ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְׁשלֹׁש-ֶּבן, ְוִיְׁשָמֵעאל ְּבנֹו   כה
  .ְּבנֹו, ְוִיְׁשָמֵעאל, ַאְבָרָהם ִנּמֹול, ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה   כו
, ִנּמֹלּו-- ֵנָכר-ֶּכֶסף ֵמֵאת ֶּבן- ּוִמְקַנת ,ִליד ָּבִיתַאְנֵׁשי ֵביתֹו יְ - ְוָכל   כז

  }פ{   .ִאּתֹו
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 .ְּכחֹם ַהּיֹום, ָהאֶֹהל-ְוהּוא יֵֹׁשב ֶּפַתח; ְּבֵאלֵֹני ַמְמֵרא ,ַוֵּיָרא ֵאָליו ְיהָוה   א
ַוָּיָרץ , ַוַּיְרא; ִבים ָעָליוִנּצָ , ְׁשלָֹׁשה ֲאָנִׁשים ְוִהֵּנה, ַוַּיְרא, ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו  ב

  .ָאְרָצה, ַוִּיְׁשַּתחּו, ָהאֶֹהל ִלְקָראָתם ִמֶּפַתח
 .ֵמַעל ַעְבֶּדךָ , ָנא ַתֲעבֹר-ַאל-- ְּבֵעיֶניךָ  ָנא ָמָצאִתי ֵחן-ִאם, ֲאדָֹני  :ַוּיֹאַמר   ג
  .ֵעץַּתַחת הָ , ְוִהָּׁשֲענּו; ַרְגֵליֶכם ְוַרֲחצּו, ַמִים-ָנא ְמַעט-ֻיַּקח  ד
- ַעל, ֵּכן ֲעַבְרֶּתם- ַעל- ִּכי--ַאַחר ַּתֲעבֹרּו ,ֶלֶחם ְוַסֲעדּו ִלְּבֶכם-ְוֶאְקָחה ַפת  ה

  .ַּתֲעֶׂשה ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת  ֵּכן, ַוּיֹאְמרּו; ַעְבְּדֶכם
 ַמֲהִרי ְׁשלֹׁש ְסִאים ֶקַמח, ַוּיֹאֶמר ;ָׂשָרה-ֶאל, ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם ָהאֱֹהָלה   ו

  .ַוֲעִׂשי ֻעגֹות, לּוִׁשי-- סֶֹלת
, ַהַּנַער-ַוִּיֵּתן ֶאל, ָּבָקר ַרְך ָוטֹוב- ֶּבן ַוִּיַּקח; ָרץ ַאְבָרָהם, ַהָּבָקר-ְוֶאל  ז

  .ַלֲעׂשֹות אֹתֹו, ַוְיַמֵהר
עֵֹמד - ְוהּוא; ִלְפֵניֶהם, ַוִּיֵּתן, ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַהָּבָקר-ּוֶבן, ַוִּיַּקח ֶחְמָאה ְוָחָלב   ח

  .ַוּיֹאֵכלּו ,ַּתַחת ָהֵעץֲעֵליֶהם 
  .ִהֵּנה ָבאֶֹהל, ַוּיֹאֶמר; ִאְׁשֶּתךָ  ַאֵּיה ָׂשָרה, ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו   ט
ְוָׂשָרה ; ְלָׂשָרה ִאְׁשֶּתךָ , ֵבן- ְוִהֵּנה, ַחָּיה ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶליָך ָּכֵעת, ַוּיֹאֶמר  י

  .ְוהּוא ַאֲחָריו ,ׁשַֹמַעת ֶּפַתח ָהאֶֹהל
אַֹרח , ָחַדל ִלְהיֹות ְלָׂשָרה; ַּבָּיִמים ָּבִאים, ָרָהם ְוָׂשָרה ְזֵקִניםְוַאְב    יא

  .ַּכָּנִׁשים
ַואדִֹני , ִּלי ֶעְדָנה-ַאֲחֵרי ְבלִֹתי ָהְיָתה   :ְּבִקְרָּבּה ֵלאמֹר, ַוִּתְצַחק ָׂשָרה   יב
  .ָזֵקן
ַהַאף ֻאְמָנם , ֵלאמֹר ֶּזה ָצֲחָקה ָׂשָרה ָלָּמה  :ַאְבָרָהם-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה  יג

  .ַוֲאִני ָזַקְנִּתי-- ֵאֵלד
  .ּוְלָׂשָרה ֵבן-- ָּכֵעת ַחָּיה, ָאׁשּוב ֵאֶליךָ  ַלּמֹוֵעד; ָּדָבר, ֲהִיָּפֵלא ֵמְיהָוה   יד
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  .ִּכי ָצָחְקְּת , ַוּיֹאֶמר לֹא; ִּכי ָיֵרָאה ,ַוְּתַכֵחׁש ָׂשָרה ֵלאמֹר לֹא ָצַחְקִּתי   טו
, הֵֹלְך ִעָּמם-- ְוַאְבָרָהם; ְּפֵני ְסדֹם-ַוַּיְׁשִקפּו ַעל ,ם ָהֲאָנִׁשיםַוָּיֻקמּו ִמָּׁש   טז

  .ְלַׁשְּלָחם
  .ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂשה, ֵמַאְבָרָהם ַהְמַכֶּסה ֲאִני  :ָאָמר, ַויהָוה   יז
  .ָאֶרץּגֹוֵיי הָ , ּכֹל-- בֹו-ְוִנְבְרכּו; ְוָעצּום ,ָהיֹו ִיְהֶיה ְלגֹוי ָּגדֹול-- ְוַאְבָרָהם   יח
 ְוָׁשְמרּו ֶּדֶרְך , ֵּביתֹו ַאֲחָריו-ָּבָניו ְוֶאת-ֶאת ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה, ִּכי ְיַדְעִּתיו  יט

-ֵאת ֲאֶׁשר, ַאְבָרָהם-ָהִביא ְיהָוה ַעל, ְלַמַען--ּוִמְׁשָּפט ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה, ְיהָוה
  .ָעָליו, ִּדֶּבר
, ִּכי ָכְבָדה-- ְוַחָּטאָתם; ָרָּבה-ִּכי מָֹרהַזֲעַקת ְסדֹם ַועֲ , ַוּיֹאֶמר ְיהָוה  כ

  .ְמאֹד
, לֹא-ְוִאם; ַהָּבָאה ֵאַלי ָעׂשּו ָּכָלה ַהְּכַצֲעָקָתּה, ָּנא ְוֶאְרֶאה-ֵאְרָדה   כא

  .ֵאָדָעה
ִלְפֵני , עֹוֶדּנּו עֵֹמד-- ְוַאְבָרָהם; ְסדָֹמה ַוֵּיְלכּו, ַוִּיְפנּו ִמָּׁשם ָהֲאָנִׁשים   כב

  .ְיהָוה
  .ָרָׁשע-ַצִּדיק ִעם, ִּתְסֶּפה ַהַאף  :ַוּיֹאַמר, ַוִּיַּגׁש ַאְבָרָהם  כג
ִתָּׂשא - ַהַאף ִּתְסֶּפה ְולֹא; ָהִעיר ְּבתֹוְך , אּוַלי ֵיׁש ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקם   כד

  .ֲאֶׁשר ְּבִקְרָּבּה ְלַמַען ֲחִמִּׁשים ַהַּצִּדיִקם, ַלָּמקֹום
, ְוָהָיה ַכַּצִּדיק, ָרָׁשע-ְלָהִמית ַצִּדיק ִעם ,ָּדָבר ַהֶּזהָחִלָלה ְּלָך ֵמֲעׂשֹת ּכַ    כה

  .לֹא ַיֲעֶׂשה ִמְׁשָּפט, ָהָאֶרץ- ֲהׁשֵֹפט ָּכל--ָּלְך  ָחִלָלה; ָּכָרָׁשע
--ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקם ְּבתֹוְך ָהִעיר ֶאְמָצא ִבְסדֹם-ִאם, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה   כו

  .ּוָרםַּבֲעב, ַהָּמקֹום-ְוָנָׂשאִתי ְלָכל
ְוָאנִֹכי ָעָפר , ֲאדָֹני-הֹוַאְלִּתי ְלַדֵּבר ֶאל ָנא-ִהֵּנה  :ַוּיֹאַמר, ַוַּיַען ַאְבָרָהם   כז

  .ָוֵאֶפר
-ָּכל- ֶאת, ֲהַתְׁשִחית ַּבֲחִמָּׁשה--ֲחִמָּׁשה ,אּוַלי ַיְחְסרּון ֲחִמִּׁשים ַהַּצִּדיִקם   כח

  .ַאְרָּבִעים ַוֲחִמָּׁשה, ָׁשםֶאְמָצא - ִאם ,לֹא ַאְׁשִחית, ַוּיֹאֶמר; ָהִעיר
ַוּיֹאֶמר ; ַאְרָּבִעים, אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם ,ַוּיֹאַמר, ַוּיֶֹסף עֹוד ְלַדֵּבר ֵאָליו  כט
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.ָהַאְרָּבִעיםַּבֲעבּור, לֹא ֶאֱעֶׂשה

; ְׁשלִֹׁשים, אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם-- ַוֲאַדֵּבָרה ,ָנא ִיַחר ַלאדָֹני-ַוּיֹאֶמר ַאל  ל
  .ֶאְמָצא ָׁשם ְׁשלִֹׁשים-ִאם ,ַוּיֹאֶמר לֹא ֶאֱעֶׂשה

, אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם--ֲאדָֹני-ֶאל ָנא הֹוַאְלִּתי ְלַדֵּבר-ִהֵּנה, ַוּיֹאֶמר   לא
  .ַּבֲעבּור ָהֶעְׂשִרים ,ַוּיֹאֶמר לֹא ַאְׁשִחית; ֶעְׂשִרים

, אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם-- ַהַּפַעם-ַוֲאַדְּבָרה ַאְך  ,ָנא ִיַחר ַלאדָֹני-ַוּיֹאֶמר ַאל   לב
  .ַּבֲעבּור ָהֲעָׂשָרה, ַאְׁשִחית ַוּיֹאֶמר לֹא; ֲעָׂשָרה

  .ָׁשב ִלְמקֹמֹו, ְוַאְבָרָהם; ַאְבָרָהם-ְלַדֵּבר ֶאל ,ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה-- ַוֵּיֶלְך ְיהָוה  לג
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-ַוַּיְרא; ְסדֹם- יֵֹׁשב ְּבַׁשַער, ְולֹוט, ָּבֶעֶרב, ְסדָֹמה ַוָּיבֹאּו ְׁשֵני ַהַּמְלָאִכים   א
  .ַוִּיְׁשַּתחּו ַאַּפִים ָאְרָצה, ִלְקָראָתם לֹוט ַוָּיָקם

, ֵּבית ַעְבְּדֶכם ְוִלינּו ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם-ֶאל סּורּו ָנא, ֲאדַֹני- ַוּיֹאֶמר ִהֶּנה ָּנא  ב
  .ִּכי ָבְרחֹוב ָנִלין, ּיֹאְמרּו ּלֹאוַ ; ַוֲהַלְכֶּתם ְלַדְרְּכֶכם ,ְוִהְׁשַּכְמֶּתם

, ַוַּיַעׂש ָלֶהם ִמְׁשֶּתה; ֵּביתֹו-ַוָּיבֹאּו ֶאל ,ַוָּיֻסרּו ֵאָליו-- ָּבם ְמאֹד-ַוִּיְפַצר   ג
  .ּוַמּצֹות ָאָפה ַוּיֹאֵכלּו

- ַעדִמַּנַער וְ , ַהַּבִית-ַאְנֵׁשי ְסדֹם ָנַסּבּו ַעל ְוַאְנֵׁשי ָהִעיר, ִיְׁשָּכבּו, ֶטֶרם  ד
  .ִמָּקֶצה ,ָהָעם-ָּכל  :ָזֵקן
; ָּבאּו ֵאֶליָך ַהָּלְיָלה- ַאֵּיה ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ,לֹוט ַוּיֹאְמרּו לֹו-ַוִּיְקְראּו ֶאל  ה

  .ְוֵנְדָעה אָֹתם ,הֹוִציֵאם ֵאֵלינּו
  .ָסַגר ַאֲחָריו, ְוַהֶּדֶלת ;ַהֶּפְתָחה, ַוֵּיֵצא ֲאֵלֶהם לֹוט   ו
  .ָּתֵרעּו, ָנא ַאַחי- לַא  :ַוּיֹאַמר  ז
ָּנא ֶאְתֶהן -אֹוִציָאה-- ָיְדעּו ִאיׁש-לֹא ֲאֶׁשר, ָנא ִלי ְׁשֵּתי ָבנֹות-ִהֵּנה   ח

- ִּכי, ַּתֲעׂשּו ָדָבר-ַאל, ַרק ָלֲאָנִׁשים ָהֵאל; ְּבֵעיֵניֶכם ַוֲעׂשּו ָלֶהן ַּכּטֹוב, ֲאֵליֶכם
  .ְּבֵצל קָֹרִתי ,ֵּכן ָּבאּו-ַעל
ָנַרע , ַעָּתה-- ָלגּור ַוִּיְׁשּפֹט ָׁשפֹוט-ָהֶאָחד ָּבא ַוּיֹאְמרּו, ָהְלָאה- ׁשַוּיֹאְמרּו ּגֶ    ט

  .ַוִּיְּגׁשּו ִלְׁשּבֹר ַהָּדֶלת, ָבִאיׁש ְּבלֹוט ְמאֹד ַוִּיְפְצרּו; ְלָך ֵמֶהם
- ְוֶאת; לֹוט ֲאֵליֶהם ַהָּבְיָתה- ַוָּיִביאּו ֶאת ,ָיָדם-ַוִּיְׁשְלחּו ָהֲאָנִׁשים ֶאת  י

  .ָסָגרּו, ֶלתַהּדֶ 
; ָּגדֹול-ְוַעד, ִמָּקטֹן, ִהּכּו ַּבַּסְנֵוִרים ,ֶּפַתח ַהַּבִית- ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר-ְוֶאת   יא

  .ִלְמצֹא ַהָּפַתח, ַוִּיְלאּו
ְוכֹל , ָחָתן ּוָבֶניָך ּוְבנֶֹתיךָ -- ְלָך פֹה-ִמי עֹד, לֹוט- ַוּיֹאְמרּו ָהֲאָנִׁשים ֶאל   יב

  .ַהָּמקֹום-ִמן ,הֹוֵצא  :ְלָך ָּבִעיר-ֲאֶׁשר
ְּפֵני -ָגְדָלה ַצֲעָקָתם ֶאת-ִּכי  :ַהֶּזה ַהָּמקֹום-ֶאת, ַמְׁשִחִתים ֲאַנְחנּו-ִּכי  יג
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.ְלַׁשֲחָתּהַוְיַׁשְּלֵחנּו ְיהָוה, ְיהָוה

- ַוּיֹאֶמר קּומּו ְּצאּו ִמן, לְֹקֵחי ְבנָֹתיו ֲחָתָניו-ַוֵּיֵצא לֹוט ַוְיַדֵּבר ֶאל   יד
  .ְּבֵעיֵני ֲחָתָניו, ַוְיִהי ִכְמַצֵחק; ָהִעיר- ֶאת, ְיהָוה ַמְׁשִחית- ִּכי, ם ַהֶּזהַהָּמקֹו
- קּום ַקח ֶאת  :ַהַּמְלָאִכים ְּבלֹוט ֵלאמֹר ַוָּיִאיצּו, ּוְכמֹו ַהַּׁשַחר ָעָלה   טו

  .ֹן ָהִעיר ַּבֲעו, ִּתָּסֶפה-ֶּפן-- ַהִּנְמָצאֹת ,ְׁשֵּתי ְבנֶֹתיךָ -ִאְׁשְּתָך ְוֶאת
, ִאְׁשּתֹו ּוְבַיד ְׁשֵּתי ְבנָֹתיו-ְּבָידֹו ּוְבַיד ַוַּיֲחִזיקּו ָהֲאָנִׁשים--ַוִּיְתַמְהָמּה  טז

  .ִמחּוץ ָלִעיר, ַוּיִֹצֻאהּו ַוַּיִּנֻחהּו ;ְּבֶחְמַלת ְיהָוה ָעָליו
יט ַּתִּב - ַאל--ַנְפֶׁשךָ -ַוּיֹאֶמר ִהָּמֵלט ַעל ,ַוְיִהי ְכהֹוִציָאם אָֹתם ַהחּוָצה   יז

  .ִּתָּסֶפה-ֶּפן, ָהָהָרה ִהָּמֵלט  :ַהִּכָּכר-ְּבָכל ַּתֲעמֹד- ְוַאל, ַאֲחֶריךָ 
  .ֲאדָֹני ,ָנא-ַאל  :ֲאֵלֶהם, ַוּיֹאֶמר לֹוט   יח
, ִדיַוַּתְגֵּדל ַחְסְּדָך ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ִעָּמ , ְּבֵעיֶניךָ  ,ָנא ָמָצא ַעְבְּדָך ֵחן-ִהֵּנה  יט

, ָהָרָעה ִּתְדָּבַקִני- ֶּפן--לֹא אּוַכל ְלִהָּמֵלט ָהָהָרה, ְוָאנִֹכי ;ַנְפִׁשי-ֶאת ְלַהֲחיֹות
  .ָוַמִּתי

ִאָּמְלָטה ָּנא ; ְוִהוא ִמְצָער-- ָׁשָּמה ָלנּוס, ָנא ָהִעיר ַהּזֹאת ְקרָֹבה- ִהֵּנה  כ
  .ַנְפִׁשי ּוְתִחי-- ֲהלֹא ִמְצָער ִהוא, ָׁשָּמה
- ָהְפִּכי ֶאת ְלִבְלִּתי  :ַּגם ַלָּדָבר ַהֶּזה, ָפֶניךָ  ִהֵּנה ָנָׂשאִתי-- ַוּיֹאֶמר ֵאָליו   כא

  .ִּדַּבְרָּת  ֲאֶׁשר, ָהִעיר
ֵּכן -ַעל; ּבֲֹאָך ָׁשָּמה-ַעד, ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ִּכי לֹא אּוַכל, ִהָּמֵלט ָׁשָּמה, ַמֵהר   כב

  .צֹוַער, ָהִעיר-ָקָרא ֵׁשם
  .צֲֹעָרה ָּבא ,ְולֹוט; ָהָאֶרץ-ָיָצא ַעל, ַהֶּׁשֶמׁש  כג
- ִמן, ֵמֵאת ְיהָוה   :ָּגְפִרית ָוֵאׁש--ֲעמָֹרה-ְוַעל ְסדֹם- ִהְמִטיר ַעל, ַויהָוה   כד

  .ַהָּׁשָמִים
, יְֹׁשֵבי ֶהָעִרים- ְוֵאת ָּכל, ַהִּכָּכר-ָּכל ְוֵאת, ֶהָעִרים ָהֵאל- ַוַּיֲהפְֹך ֶאת   כה

  .ְוֶצַמח ָהֲאָדָמה
  .ְנִציב ֶמַלח ,ַוְּתִהי ;ֵמַאֲחָריו, ַוַּתֵּבט ִאְׁשּתֹו   כו
 .ְּפֵני ְיהָוה-ֶאת, ָעַמד ָׁשם-ֲאֶׁשר--ַהָּמקֹום-ֶאל  :ַּבּבֶֹקר, ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם   כז
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ְוִהֵּנה , ַוַּיְרא; ֶאֶרץ ַהִּכָּכר, ְּפֵני-ָּכל-ְוַעל ,ְּפֵני ְסדֹם ַוֲעמָֹרה-ַעל, ַוַּיְׁשֵקף   כח
  .ִּכְבָׁשןהַ , ְּכִקיטֹר ,ָעָלה ִקיטֹר ָהָאֶרץ

; ַאְבָרָהם-ֶאת, ַוִּיְזּכֹר ֱאלִֹהים, ַהִּכָּכר ָעֵרי-ְּבַׁשֵחת ֱאלִֹהים ֶאת, ַוְיִהי  כט
  .ָיַׁשב ָּבֵהן לֹוט-ֲאֶׁשר, ֶהָעִרים-ַּבֲהפְֹך ֶאת, ַהֲהֵפָכה ִמּתֹוְך , לֹוט- ַוְיַׁשַּלח ֶאת

; ָלֶׁשֶבת ְּבצֹוַער, ִּכי ָיֵרא, נָֹתיו ִעּמֹוּוְׁשֵּתי ְב  ,ַוַּיַעל לֹוט ִמּצֹוַער ַוֵּיֶׁשב ָּבָהר  ל
  .ּוְׁשֵּתי ְבנָֹתיו, הּוא--ַּבְּמָעָרה ,ַוֵּיֶׁשב
ְוִאיׁש ֵאין ָּבָאֶרץ ָלבֹוא ; ָאִבינּו ָזֵקן ,ַהְּצִעיָרה-ַוּתֹאֶמר ַהְּבִכיָרה ֶאל   לא

  .ָהָאֶרץ-ְּכֶדֶרְך ָּכל, ָעֵלינּו
  .ָזַרע, ּוְנַחֶּיה ֵמָאִבינּו; ְוִנְׁשְּכָבה ִעּמֹו ,ִיןָאִבינּו יַ -ְלָכה ַנְׁשֶקה ֶאת   לב
-ַוָּתבֹא ַהְּבִכיָרה ַוִּתְׁשַּכב ֶאת; ַּבַּלְיָלה הּוא ,ֲאִביֶהן ַיִין-ַוַּתְׁשֶקיָן ֶאת  לג

  .ְּבִׁשְכָבּה ּוְבקּוָמּה ָיַדע-ְולֹא, ָאִביהָ 
- תָׁשַכְבִּתי ֶאֶמׁש ֶא - ֵהן, ְּצִעיָרההַ -ֶאל ַוּתֹאֶמר ַהְּבִכיָרה, ִמָּמֳחָרת, ַוְיִהי   לד
  .ָזַרע, ּוְנַחֶּיה ֵמָאִבינּו, ּובִֹאי ִׁשְכִבי ִעּמֹו, ַהַּלְיָלה-ַּגם ַנְׁשֶקּנּו ַיִין; ָאִבי
ב ַוָּתָקם ַהְּצִעיָרה ַוִּתְׁשּכַ ; ָיִין-- ֲאִביֶהן-ֶאת ,ַוַּתְׁשֶקיָן ַּגם ַּבַּלְיָלה ַההּוא   לה
  .ִׁשְכָבּה ּוְבֻקָמּהְּב  ָיַדע- ְולֹא, ִעּמֹו
  .ֵמֲאִביֶהן ,לֹוט-ַוַּתֲהֶריָן ְׁשֵּתי ְבנֹות   לו
  .ַהּיֹום-ַעד, מֹוָאב-הּוא ֲאִבי  :ְׁשמֹו מֹוָאב ַוִּתְקָרא, ַוֵּתֶלד ַהְּבִכיָרה ֵּבן   לז
- ֵניהּוא ֲאִבי ְב    :ַעִּמי-ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ֶּבן ,ִהוא ָיְלָדה ֵּבן-ְוַהְּצִעיָרה ַגם   לח

  }ס{  .ַהּיֹום-ַעד, ַעּמֹון
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 20 פרק ְּבֵראִׁשית

, ַוָּיָגר; ָקֵדׁש ּוֵבין ׁשּור-ַוֵּיֶׁשב ֵּבין, ַאְרָצה ַהֶּנֶגב ַוִּיַּסע ִמָּׁשם ַאְבָרָהם   א
  .ִּבְגָרר

ֲאִביֶמֶלְך ֶמֶלְך , ַוִּיְׁשַלח; ֲאחִֹתי ִהוא ,ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו-ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל  ב
  .ָׂשָרה-ֶאת, ַוִּיַּקח, ָררּגְ 
-ִהְּנָך ֵמת ַעל, ַוּיֹאֶמר לֹו; ַהָּלְיָלה ַּבֲחלֹום, ֲאִביֶמֶלְך -ַוָּיבֹא ֱאלִֹהים ֶאל   ג

  .ְּבֻעַלת ָּבַעל ,ְוִהוא, ָלַקְחָּת -ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר
  .ֲהרֹגַצִּדיק ַּת - ֲהגֹוי ַּגם, ֲאדָֹני--ַוּיֹאַמר ;לֹא ָקַרב ֵאֶליהָ , ַוֲאִביֶמֶלְך   ד
-ְּבָתם; ִהוא ָאְמָרה ָאִחי הּוא-ַגם-ְוִהיא ,ִלי ֲאחִֹתי ִהוא- ֲהלֹא הּוא ָאַמר  ה

  .ָעִׂשיִתי זֹאת ,ְלָבִבי ּוְבִנְקיֹן ַּכַּפי
ְלָבְבָך ָעִׂשיָת -ָאנִֹכי ָיַדְעִּתי ִּכי ְבָתם ַּגם, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָהֱאלִֹהים ַּבֲחלֹם   ו

 .ִלְנּגַֹע ֵאֶליהָ , ְנַתִּתיךָ -ֵּכן לֹא- ַעל; ִלי-ֵמֲחטֹו, אֹוְתךָ  נִֹכיָא-ָוֶאְחׂשְֹך ַּגם, ּזֹאת
-ְוִאם; ֶוְחֵיה, ְוִיְתַּפֵּלל ַּבַעְדךָ , הּוא ָנִביא-ָהִאיׁש ִּכי- ָהֵׁשב ֵאֶׁשת, ְוַעָּתה  ז

  .ָלְך - ֲאֶׁשר- ַאָּתה ְוָכל, ָּתמּות מֹות-ַּדע ִּכי-- ֵאיְנָך ֵמִׁשיב
ַהְּדָבִרים - ָּכל- ַוְיַדֵּבר ֶאת, ֲעָבָדיו-ַוִּיְקָרא ְלָכל ,יֶמֶלְך ַּבּבֶֹקרַוַּיְׁשֵּכם ֲאִב    ח

  .ְמאֹד, ַוִּייְראּו ָהֲאָנִׁשים; ְּבָאְזֵניֶהם ,ָהֵאֶּלה
, ָחָטאִתי ָלְך -ָעִׂשיָת ָּלנּו ּוֶמה-ַוּיֹאֶמר לֹו ֶמה ,ַוִּיְקָרא ֲאִביֶמֶלְך ְלַאְבָרָהם   ט
, ֵיָעׂשּו-ַמֲעִׂשים ֲאֶׁשר לֹא  :ֲחָטָאה ְגדָֹלה, ַמְמַלְכִּתי-ְוַעל ֵהֵבאָת ָעַלי-ִּכי

  .ִעָּמִדי ָעִׂשיָת 
  .ַהָּדָבר ַהֶּזה- ִּכי ָעִׂשיָת ֶאת, ָרִאיָת  ָמה  :ַאְבָרָהם-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך   י
; ַהֶּזה ַּבָּמקֹום, ִיְרַאת ֱאלִֹהים-ֵאין ִּכי ָאַמְרִּתי ַרק, ַאְבָרָהם, ַוּיֹאֶמר   יא

  .ְּדַבר ִאְׁשִּתי-ַעל, ַוֲהָרגּוִני
 .ְלִאָּׁשה, ִלי-ַוְּתִהי; ִאִּמי- לֹא ַבת, ַאְך --ִהוא ָאִבי- ֲאחִֹתי ַבת, ָאְמָנה-ְוַגם   יב
ֶזה ַחְסֵּדְך , ָואַֹמר ָלּה, ִמֵּבית ָאִבי ֱאלִֹהים, ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִהְתעּו אִֹתי  יג

 .ִלי ָאִחי הּוא-ִאְמִרי, ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָנבֹוא ָׁשָּמה-ָּכל ֶאל  :ֲאֶׁשר ַּתֲעִׂשי ִעָּמִדי
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, ַוָּיֶׁשב לֹו; ְלַאְבָרָהם, ַוִּיֵּתן, ַוֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹת ,ַוִּיַּקח ֲאִביֶמֶלְך צֹאן ּוָבָקר   יד
  .ִאְׁשּתֹו ֵאת ָׂשָרה

  .ֵׁשב, ְּבֵעיֶניךָ  ַּבּטֹוב  :ְלָפֶניךָ  ִהֵּנה ַאְרִצי, ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך    טו
ָלְך ְּכסּות -ִהֵּנה הּוא-- ֶּכֶסף ְלָאִחיְך  ִהֵּנה ָנַתִּתי ֶאֶלף, ּוְלָׂשָרה ָאַמר  טז

  .ְונָֹכַחת, ּכֹל ְוֵאת; ְלכֹל ֲאֶׁשר ִאָּתְך , ֵעיַנִים
-ֲאִביֶמֶלְך ְוֶאת-ַוִּיְרָּפא ֱאלִֹהים ֶאת ;ָהֱאלִֹהים-ֶאל, ַוִּיְתַּפֵּלל ַאְבָרָהם   יז
  .ַוֵּיֵלדּו-- ְוַאְמהָֹתיו, ְׁשּתֹוִא 
 ֵאֶׁשת, ְּדַבר ָׂשָרה-ַעל, ְלֵבית ֲאִביֶמֶלְך  ֶרֶחם-ְּבַעד ָּכל, ָעצֹר ָעַצר ְיהָוה-ִּכי   יח

  }ס{  .ַאְבָרָהם
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 21 פרק ְּבֵראִׁשית

  .ֵּברַּכֲאֶׁשר ִּד , ַוַּיַעׂש ְיהָוה ְלָׂשָרה; ַּכֲאֶׁשר ָאָמר ,ָׂשָרה-ַויהָוה ָּפַקד ֶאת   א
ִּדֶּבר אֹתֹו -ֲאֶׁשר, ַלּמֹוֵעד, ִלְזֻקָניו ,ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ָׂשָרה ְלַאְבָרָהם ֵּבן  ב

  .ֱאלִֹהים
  .ִיְצָחק-- ּלֹו ָׂשָרה-ָיְלָדה-ֲאֶׁשר, לֹו-ַהּנֹוַלד ְּבנֹו-ֶׁשם-ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם ֶאת   ג
, ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה אֹתֹו, ַנת ָיִמיםְׁשמֹ-ֶּבן ,ִיְצָחק ְּבנֹו-ַוָּיָמל ַאְבָרָהם ֶאת  ד

  .ֱאלִֹהים
  .ֵאת ִיְצָחק ְּבנֹו, לֹו ְּבִהָּוֶלד, ְמַאת ָׁשָנה-ֶּבן, ְוַאְבָרָהם  ה
  .ִלי-ִיְצַחק, ַהּׁשֵֹמעַ -ָּכל  :ֱאלִֹהים ָעָׂשה ִלי, ְצחֹק-- ַוּתֹאֶמר ָׂשָרה   ו
, ָיַלְדִּתי ֵבן- ִּכי   :ָׂשָרה, יםָבנִ  ֵהיִניָקה, ִמי ִמֵּלל ְלַאְבָרָהם, ַוּתֹאֶמר  ז

  .ִלְזֻקָניו
- ְּביֹום ִהָּגֵמל ֶאת, ַאְבָרָהם ִמְׁשֶּתה ָגדֹול ַוַּיַעׂש; ַוִּיָּגַמל, ַוִּיְגַּדל ַהֶּיֶלד   ח

  .ִיְצָחק
  .ְמַצֵחק--ָיְלָדה ְלַאְבָרָהם-ֲאֶׁשר ,ָהָגר ַהִּמְצִרית-ֶּבן- ַוֵּתֶרא ָׂשָרה ֶאת   ט
-ִּכי לֹא ִייַרׁש ֶּבן   :ְּבָנּה-ְוֶאת, ַהּזֹאת ָּגֵרׁש ָהָאָמה, ְלַאְבָרָהם ,ַוּתֹאֶמר  י

  .ִיְצָחק-ִעם ְּבִני-ִעם, ָהָאָמה ַהּזֹאת
  .אֹודֹת ְּבנֹו, ַעל, ַאְבָרָהם ְּבֵעיֵני, ַוֵּיַרע ַהָּדָבר ְמאֹד   יא
-- ֲאָמֶתךָ -ַהַּנַער ְוַעל-ֵיַרע ְּבֵעיֶניָך ַעל-ַאל ,ַאְבָרָהם-ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל   יב

  .ִיָּקֵרא ְלָך ָזַרע, ִּכי ְבִיְצָחק  :ְׁשַמע ְּבקָֹלּה, ָׂשָרה ּכֹל ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאֶליךָ 
  .הּוא, ִּכי ַזְרֲעךָ   :ֲאִׂשיֶמּנּו ְלגֹוי, ָהָאָמה-ֶּבן-ְוַגם ֶאת  יג
- ָהָגר ָׂשם ַעל-ם ַוִּיֵּתן ֶאלֶלֶחם ְוֵחַמת ַמיִ - ַוִּיַּקח ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר   יד

  .ְּבִמְדַּבר ְּבֵאר ָׁשַבע, ַוֵּתֶלְך ַוֵּתַתע; ַוְיַׁשְּלֶחהָ -- ַהֶּיֶלד-ְוֶאת ,ִׁשְכָמּה
  .ַּתַחת ַאַחד ַהִּׂשיִחם, ַהֶּיֶלד-ַוַּתְׁשֵלְך ֶאת ;ַהֵחֶמת-ִמן, ַוִּיְכלּו ַהַּמִים   טו
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ֶאְרֶאה - ַאל, ִּכי ָאְמָרה, ִּכְמַטֲחֵוי ֶקֶׁשת ְרֵחקהַ , ַוֵּתֶלְך ַוֵּתֶׁשב ָלּה ִמֶּנֶגד  טז
  .קָֹלּה ַוֵּתְבְּך - ַוִּתָּׂשא ֶאת, ִמֶּנֶגד ַוֵּתֶׁשב; ְּבמֹות ַהָּיֶלד

-ָהָגר ִמן-ַוִּיְקָרא ַמְלַאְך ֱאלִֹהים ֶאל ,קֹול ַהַּנַער-ֶאת, ַוִּיְׁשַמע ֱאלִֹהים   יז
קֹול -ָׁשַמע ֱאלִֹהים ֶאל-ִּכי, ִּתיְרִאי- ַאל; ָגרהָ  ָּלְך -ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמה, ַהָּׁשַמִים

  .ָׁשם-הּוא ַהַּנַער ַּבֲאֶׁשר
  .ֲאִׂשיֶמּנּו, ְלגֹוי ָּגדֹול-ִּכי   :ָיֵדְך ּבֹו-ֶאת ְוַהֲחִזיִקי, ַהַּנַער- קּוִמי ְׂשִאי ֶאת   יח
- ַמֵּלא ֶאתַוֵּתֶלְך ַוְּת ; ְּבֵאר ָמִים ַוֵּתֶרא, ֵעיֶניהָ - ַוִּיְפַקח ֱאלִֹהים ֶאת  יט

  .ַהָּנַער-ֶאת ,ַוַּתְׁשְק , ַמִים, ַהֵחֶמת
  .רֶֹבה ַקָּׁשת, ַוְיִהי, ַּבִּמְדָּבר, ַוֵּיֶׁשב ;ַוִּיְגָּדל, ַהַּנַער-ַוְיִהי ֱאלִֹהים ֶאת  כ
  }פ{  .ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, לֹו ִאּמֹו ִאָּׁשה-ַוִּתַּקח ;ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן, ַוֵּיֶׁשב   כא
ַאְבָרָהם -ֶאל, ְצָבאֹו- ֲאִביֶמֶלְך ּוִפיכֹל ַׂשר ַוּיֹאֶמר, ָּבֵעת ַהִהוא, יַוְיִה    כב

  .ַאָּתה עֶֹׂשה- ְּבכֹל ֲאֶׁשר ,ֱאלִֹהים ִעְּמךָ    :ֵלאמֹר
; ּוְלִניִני ּוְלֶנְכִּדי, ִּתְׁשקֹר ִלי- ִאם, ֵהָּנה ִהָּׁשְבָעה ִּלי ֵבאלִֹהים, ְוַעָּתה  כג

  .ַּגְרָּתה ָּבּה-ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ-ְוִעם, ַּתֲעֶׂשה ִעָּמִדי, ְּמךָ עִ  ָעִׂשיִתי- ַּכֶחֶסד ֲאֶׁשר
  .ִאָּׁשֵבעַ , ָאנִֹכי, ַאְבָרָהם, ַוּיֹאֶמר   כד
ֵדי ֲאֶׁשר ָּגְזלּו ַעְב , אֹדֹות ְּבֵאר ַהַּמִים-ַעל ,ֲאִביֶמֶלְך -ֶאת, ְוהֹוִכַח ַאְבָרָהם   כה

  .ֲאִביֶמֶלְך 
-ַאָּתה לֹא-ְוַגם; ַהָּדָבר ַהֶּזה- ָעָׂשה ֶאת ִמי, א ָיַדְעִּתילֹ-- ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך    כו

  .ִּבְלִּתי ַהּיֹום--ָׁשַמְעִּתי ְוַגם ָאנִֹכי לֹא, ִהַּגְדָּת ִּלי
  .ְּבִרית, ַוִּיְכְרתּו ְׁשֵניֶהם; ַוִּיֵּתן ַלֲאִביֶמֶלְך  ,ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם צֹאן ּוָבָקר   כז
  .ְלַבְּדֶהן-- ַהּצֹאן ֶׁשַבע ִּכְבׂשֹת-תֶא , ַוַּיֵּצב ַאְבָרָהם   כח
ֲאֶׁשר , ֶׁשַבע ְּכָבׂשֹת ָהֵאֶּלה, ֵהָּנה ָמה  :ַאְבָרָהם- ֶאל, ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך   כט

  .ְלַבָּדָנה, ִהַּצְבָּת 
ִּכי , ִּלי ְלֵעָדה-ַּבֲעבּור ִּתְהֶיה  :ִּתַּקח ִמָּיִדי ,ֶׁשַבע ְּכָבׂשֹת- ִּכי ֶאת-- ַוּיֹאֶמר  ל

  .ַהּזֹאת ַהְּבֵאר-ָחַפְרִּתי ֶאת
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  .ְׁשֵניֶהם, ִּכי ָׁשם ִנְׁשְּבעּו   :ָׁשַבע ְּבֵאר-- ָקָרא ַלָּמקֹום ַההּוא, ֵּכן-ַעל   לא
, ַוָּיֻׁשבּו, ְצָבאֹו-ּוִפיכֹל ַׂשר, ַוָּיָקם ֲאִביֶמֶלְך  ;ִּבְבֵאר ָׁשַבע, ַוִּיְכְרתּו ְבִרית   לב
  .ְּפִלְׁשִּתים ֶאֶרץ-ֶאל
  .ֵאל עֹוָלם, ְּבֵׁשם ְיהָוה--ָׁשם- ַוִּיְקָרא ;ִּבְבֵאר ָׁשַבע, ַוִּיַּטע ֶאֶׁשל  לג
  }פ{  .ָיִמים ַרִּבים ,ַוָּיָגר ַאְבָרָהם ְּבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים   לד
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ר ַוּיֹאֶמ ; ַאְבָרָהם-ִנָּסה ֶאת, ְוָהֱאלִֹהים, ָהֵאֶּלה ַאַחר ַהְּדָבִרים, ַוְיִהי   א
  .ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני ַאְבָרָהם, ֵאָליו
, ְלךָ - ְוֶלְך , ִיְצָחק- ֶאת, ָאַהְבָּת - ֲאֶׁשר ְיִחיְדךָ -ִּבְנָך ֶאת- ָנא ֶאת-ַוּיֹאֶמר ַקח  ב
ֲאֶׁשר אַֹמר , ַעל ַאַחד ֶהָהִרים, ְלעָֹלה, ָׁשם ְוַהֲעֵלהּו; ֶאֶרץ ַהּמִֹרָּיה-ֶאל

  .ֵאֶליךָ 
, ְׁשֵני ְנָעָריו ִאּתֹו-ַוִּיַּקח ֶאת, ֲחמֹרֹו-ַוַּיֲחבֹׁש ֶאת ,ּבֶֹקרַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ּבַ    ג

לֹו -ָאַמר-ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום-ֶאל, ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך , ֲעֵצי עָֹלה, ַוְיַבַּקע; ְּבנֹו ְוֵאת ִיְצָחק
  .ָהֱאלִֹהים

  .ֵמָרחֹק-- ַהָּמקֹום- ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת-ֶאת ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם, ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי  ד
, ַוֲאִני ְוַהַּנַער, ַהֲחמֹור-ָלֶכם ּפֹה ִעם-ְׁשבּו ,ְנָעָריו- ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל  ה

  .ְוָנׁשּוָבה ֲאֵליֶכם, ְוִנְׁשַּתֲחֶוה ;ּכֹה-ֵנְלָכה ַעד
-ֶאת, ָידֹוַוִּיַּקח ְּב , ִיְצָחק ְּבנֹו- ַוָּיֶׂשם ַעל ,ֲעֵצי ָהעָֹלה-ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם ֶאת   ו

  .ַיְחָּדו, ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם ;ַהַּמֲאֶכֶלת- ָהֵאׁש ְוֶאת
; ִהֶּנִּני ְבִני, ַוּיֹאֶמר, ַוּיֹאֶמר ָאִבי ,ַאְבָרָהם ָאִביו- ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל  ז

  .ְלעָֹלה, ְוַאֵּיה ַהֶּׂשה, ְוָהֵעִצים ִהֵּנה ָהֵאׁש, ַוּיֹאֶמר
, ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם; ְּבִני, ַהֶּׂשה ְלעָֹלה ּלֹו-ים ִיְרֶאהֱאלִֹה , ַאְבָרָהם, ַוּיֹאֶמר   ח

  .ַיְחָּדו
-ַוִּיֶבן ָׁשם ַאְבָרָהם ֶאת, ָהֱאלִֹהים לֹו- ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר-ֶאל, ַוָּיבֹאּו   ט

- ַוָּיֶׂשם אֹתֹו ַעל, ִיְצָחק ְּבנֹו-ֶאת, ַוַּיֲעקֹד ;ָהֵעִצים-ַוַּיֲערְֹך ֶאת, ַהִּמְזֵּבחַ 
  .ָלֵעִצים ִמַּמַעל, ִּמְזֵּבחַ הַ 
  .ְּבנֹו-ֶאת, ִלְׁשחֹט, ַהַּמֲאֶכֶלת- ֶאת ַוִּיַּקח, ָידֹו-ַוִּיְׁשַלח ַאְבָרָהם ֶאת  י
; ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם, ַוּיֹאֶמר, ַהָּׁשַמִים-ִמן ,ַוִּיְקָרא ֵאָליו ַמְלַאְך ְיהָוה   יא

  .ִהֵּנִני, ַוּיֹאֶמר
ִּכי ַעָּתה    :ְמאּוָמה, ַּתַעׂש לֹו-ְוַאל, ַהַּנַער- ֶאל ַלח ָיְדךָ ִּתְׁש -ַאל, ַוּיֹאֶמר   יב

  .ִמֶּמִּני, ְיִחיְדךָ -ִּבְנָך ֶאת-ְולֹא ָחַׂשְכָּת ֶאת, ֱאלִֹהים ַאָּתה ְיֵרא-ִּכי, ָיַדְעִּתי
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; ַקְרָניוֶנֱאַחז ַּבְּסַבְך ְּב , ַאַחר, ַאִיל- ְוִהֵּנה ַוַּיְרא, ֵעיָניו-ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת  יג
  .ַוַּיֲעֵלהּו ְלעָֹלה ַּתַחת ְּבנֹו, ָהַאִיל-ַוִּיַּקח ֶאת ַוֵּיֶלְך ַאְבָרָהם

, ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ַהּיֹום, ְיהָוה ִיְרֶאה, ַההּוא ַהָּמקֹום- ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם ֵׁשם   יד
  .ְּבַהר ְיהָוה ֵיָרֶאה

  .ַהָּׁשָמִים- ִמן, יתֵׁשנִ  ,ַאְבָרָהם- ֶאל, ַוִּיְקָרא ַמְלַאְך ְיהָוה   טו
, ַהָּדָבר ַהֶּזה- ַיַען ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת, ִּכי  :ְיהָוה- ְנֻאם ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי, ַוּיֹאֶמר  טז
  .ְיִחיֶדךָ -ִּבְנָך ֶאת-ֶאת, ָחַׂשְכָּת  ְולֹא
, ְוַכחֹול, ַזְרֲעָך ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים-ַאְרֶּבה ֶאת ְוַהְרָּבה, ָבֵרְך ֲאָבֶרְכךָ -ִּכי   יז

  .ֵאת ַׁשַער אְֹיָביו, ְוִיַרׁש ַזְרֲעךָ ; ַהָּים ְׂשַפת-ֲאֶׁשר ַעל
  .ֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ְּבקִֹלי, ֵעֶקב, ָהָאֶרץ ּכֹל ּגֹוֵיי, ְוִהְתָּבְרכּו ְבַזְרֲעךָ    יח
ַוֵּיֶׁשב ; ְּבֵאר ָׁשַבע-ַוָּיֻקמּו ַוֵּיְלכּו ַיְחָּדו ֶאל ,ְנָעָריו- ַוָּיָׁשב ַאְבָרָהם ֶאל  יט

  }פ{  .ָׁשַבע ִּבְבֵאר, ַאְבָרָהם
 ִהֵּנה ָיְלָדה ִמְלָּכה  :ֵלאמֹר, ַוֻּיַּגד ְלַאְבָרָהם ,ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ַוְיִהי  כ
  .ְלָנחֹור ָאִחיךָ -- ָּבִנים ,ִהוא- ַגם
  .ֲאִבי ֲאָרם, ְקמּוֵאל-ְוֶאת ,ּבּוז ָאִחיו-ְוֶאת, עּוץ ְּבכֹרֹו-ֶאת   כא
  .ְּבתּוֵאל, ְוֵאת, ִיְדָלף-ִּפְלָּדׁש ְוֶאת-ְוֶאת ,ֲחזֹו- ֶּכֶׂשד ְוֶאת-ְוֶאת   כב
ְלָנחֹור ֲאִחי , ֵאֶּלה ָיְלָדה ִמְלָּכה ְׁשמָֹנה; ִרְבָקה-ָיַלד ֶאת, ּוְבתּוֵאל  כג

  .ַאְבָרָהם
-ְוֶאת, ַחםּגַ -ֶטַבח ְוֶאת-ִהוא ֶאת-ַוֵּתֶלד ַּגם ;ּוְׁשָמּה ְראּוָמה, ּוִפיַלְגׁשֹו   כד

  }פ{  .ַמֲעָכה- ַּתַחׁש ְוֶאת
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 23 פרק ְּבֵראִׁשית

 .ַחֵּיי ָׂשָרה, ְׁשֵני--ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוֶׁשַבע ָׁשִנים ֵמָאה, ַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָׂשָרה   א
, ָהםַאְברָ , ַוָּיבֹא; ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען-- ֶחְברֹון ְּבִקְרַית ַאְרַּבע ִהוא, ַוָּתָמת ָׂשָרה  ב

  .ָתּהּכְֹוִלְב  ,ִלְסּפֹד ְלָׂשָרה
  .ֵלאמֹר, ֵחת- ְּבֵני- ַוְיַדֵּבר ֶאל ;ְּפֵני ֵמתֹו, ֵמַעל, ַאְבָרָהם, ַוָּיָקם   ג
ְוֶאְקְּבָרה ֵמִתי , ֶקֶבר ִעָּמֶכם- ֲאֻחַּזת ְּתנּו ִלי; ִעָּמֶכם, ְותֹוָׁשב ָאנִֹכי- ֵּגר  ד

  .ִמְּלָפָני
  .לֹו ֵלאמֹר, ַאְבָרָהם-תֵחת ֶא - ַוַּיֲענּו ְבֵני  ה
- ְקבֹר ֶאת, ְּבִמְבַחר ְקָבֵרינּו--ְּבתֹוֵכנּו ְנִׂשיא ֱאלִֹהים ַאָּתה, ְׁשָמֵענּו ֲאדִֹני   ו

  .ִיְכֶלה ִמְּמָך ִמְּקבֹר ֵמֶתךָ -ִקְברֹו לֹא- ֶאת ,ִאיׁש ִמֶּמּנּו; ֵמֶתךָ 
  .ֵחת-ִלְבֵני, ָהָאֶרץ-ְלַעם ַוָּיָקם ַאְבָרָהם ַוִּיְׁשַּתחּו  ז
--ֵמִתי ִמְּלָפַני- ִלְקּבֹר ֶאת, ַנְפְׁשֶכם-ֶאת ֵיׁש-ִאם  :ֵלאמֹר, ַוְיַדֵּבר ִאָּתם   ח

  .צַֹחר-ְּבֶעְפרֹון ֶּבן ִלי- ּוִפְגעּו, ְׁשָמעּוִני
ְּבֶכֶסף    :ִּבְקֵצה ָׂשֵדהּו, ֲאֶׁשר, לֹו-ֲאֶׁשר ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה-ֶאת, ִלי-ְוִיֶּתן   ט

  .ָקֶבר-ַלֲאֻחַּזת--ְּבתֹוְכֶכם ,ִּלי ָמֵלא ִיְּתֶנָּנה
-ַאְבָרָהם ְּבָאְזֵני ְבֵני- ַוַּיַען ֶעְפרֹון ַהִחִּתי ֶאת ;ֵחת-ְּבתֹוְך ְּבֵני, ְוֶעְפרֹון יֵֹׁשב  י

  .ִעירֹו ֵלאמֹר- ַׁשַער ְלכֹל ָּבֵאי, ֵחת
; ּבֹו ְלָך ְנַתִּתיהָ -ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר, ָלְך  ַהָּׂשֶדה ָנַתִּתי-- ֲאדִֹני ְׁשָמֵעִני-לֹא   יא

  .ְקבֹר ֵמֶתךָ , ָּלְך  ַעִּמי ְנַתִּתיהָ -ְלֵעיֵני ְבֵני
  .ָהָאֶרץ ַעם, ִלְפֵני, ַאְבָרָהם, ַוִּיְׁשַּתחּו   יב
, ַאָּתה לּו- ַאְך ִאם, ֵלאמֹר, ָהָאֶרץ-ַעם ֶעְפרֹון ְּבָאְזֵני-ַוְיַדֵּבר ֶאל  יג

  .ָׁשָּמה, ֵמִתי- ְוֶאְקְּבָרה ֶאת, ח ִמֶּמִּניַק , ַהָּׂשֶדה ָנַתִּתי ֶּכֶסף  :ְׁשָמֵעִני
  .לֹו ֵלאמֹר, ַאְבָרָהם- ַוַּיַען ֶעְפרֹון ֶאת   יד
- ְוֶאת; ִהוא-ֶּכֶסף ֵּביִני ּוֵביְנָך ַמה-ֶׁשֶקל ֶאֶרץ ַאְרַּבע ֵמאֹת, ֲאדִֹני ְׁשָמֵעִני   טו
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  .ְקבֹר, ֵמְתךָ 
 ַהֶּכֶסף ֲאֶׁשר- ֶאת, קֹל ַאְבָרָהם ְלֶעְפרֹןַוִּיְׁש  ,ֶעְפרֹון-ֶאל, ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרָהם  טז

  .עֵֹבר ַלּסֵֹחר, ַאְרַּבע ֵמאֹות ֶׁשֶקל ֶּכֶסף-- ֵחת- ְבֵני ִּדֶּבר ְּבָאְזֵני
, ַהָּׂשֶדה  :ִלְפֵני ַמְמֵרא, ֲאֶׁשר, ַּבַּמְכֵּפָלה ֲאֶׁשר, ַוָּיָקם ְׂשֵדה ֶעְפרֹון   יז

  .ְּגֻבלֹו ָסִביב-ֲאֶׁשר ְּבָכל, ֶׁשר ַּבָּׂשֶדהָהֵעץ אֲ -ְוָכל ,ּבֹו-ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר
  .ִעירֹו-ָּבֵאי ַׁשַער, ְּבכֹל ,ֵחת-ְלֵעיֵני ְבֵני, ְלַאְבָרָהם ְלִמְקָנה   יח
ה ְמָעַרת ְׂשֵדה ַהַּמְכֵּפלָ - ֶאל, ִאְׁשּתֹו ָׂשָרה-ֵכן ָקַבר ַאְבָרָהם ֶאת-ְוַאֲחֵרי  יט
  .ְּכָנַען, ֶאֶרץְּב    :ִהוא ֶחְברֹון-- ְּפֵני ַמְמֵרא-ַעל
- ְּבֵני, ֵמֵאת  :ָקֶבר-ַלֲאֻחַּזת--ְלַאְבָרָהם, ּבֹו-ֲאֶׁשר ַוָּיָקם ַהָּׂשֶדה ְוַהְּמָעָרה  כ

  }ס{  .ֵחת
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 24 פרק ְּבֵראִׁשית

  .ַּבּכֹל, ַאְבָרָהם- ַויהָוה ֵּבַרְך ֶאת; ַּבָּיִמים ָּבא, ְוַאְבָרָהם ָזֵקן   א
ָנא -ִׂשים  :לֹו- ֲאֶׁשר-ְּבָכל, ַהּמֵֹׁשל, ֵּביתֹו ַעְבּדֹו ְזַקן-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם  ב

  .ַּתַחת ְיֵרִכי, ָיְדךָ 
ִתַּקח -ֲאֶׁשר לֹא  :ֵואלֵֹהי ָהָאֶרץ, ַהָּׁשַמִים ַּביהָוה ֱאלֵֹהי-- ְוַאְׁשִּביֲעךָ    ג

  .ֲאֶׁשר ָאנִֹכי יֹוֵׁשב ְּבִקְרּבֹו, ַהְּכַנֲעִני ִמְּבנֹות, ִלְבִני, ִאָּׁשה
  .ִלְבִני ְלִיְצָחק, ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ;ֵּתֵלְך , מֹוַלְדִּתי-ַאְרִצי ְוֶאל-ִּכי ֶאל  ד
ָהָאֶרץ -ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ֶאל, ָהִאָּׁשה תֹאֶבה-אּוַלי לֹא, ָהֶעֶבד, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  ה

  .ָיָצאָת ִמָּׁשם-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר- ֶאל ,ִּבְנךָ -ֶהָהֵׁשב ָאִׁשיב ֶאת; ַהּזֹאת
  .ְּבִני ָׁשָּמה- ָּתִׁשיב ֶאת-ֶּפן, ְלךָ  ִהָּׁשֶמר  :ַאְבָרָהם, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו   ו
ַוֲאֶׁשר , ִמֵּבית ָאִבי ּוֵמֶאֶרץ מֹוַלְדִּתי ֲאֶׁשר ְלָקַחִני, ְיהָוה ֱאלֵֹהי ַהָּׁשַמִים  ז

, הּוא--אתָהָאֶרץ ַהּזֹ- ְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת, ֵלאמֹר ִלי-ִלי ַוֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע-ִּדֶּבר
  .ִמָּׁשם, ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני, ְלָפֶניךָ  ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו

ַרק ; ִמְּׁשֻבָעִתי זֹאת, ְוִנִּקיָת -- ַאֲחֶריךָ  ָלֶלֶכת, לֹא תֹאֶבה ָהִאָּׁשה-ְוִאם   ח
  .לֹא ָתֵׁשב ָׁשָּמה, ְּבִני-ֶאת
ַהָּדָבר -ַעל, ַוִּיָּׁשַבע לֹו; ֲאדָֹניו ַאְבָרָהם ַּתַחת ֶיֶרְך , ָידֹו-ַוָּיֶׂשם ָהֶעֶבד ֶאת   ט

  .ַהֶּזה
; ְּבָידֹו, טּוב ֲאדָֹניו-ְוָכל, ַוֵּיֶלְך , ִמְּגַמֵּלי ֲאדָֹניו ַוִּיַּקח ָהֶעֶבד ֲעָׂשָרה ְגַמִּלים  י

  .ִעיר ָנחֹור- ֶאל-- ֲאַרם ַנֲהַרִים-ַוֵּיֶלְך ֶאל ,ַוָּיָקם
ְלֵעת ֵצאת , ְלֵעת ֶעֶרב, ְּבֵאר ַהָּמִים-ֶאל ,ירַוַּיְבֵרְך ַהְּגַמִּלים ִמחּוץ ָלעִ    יא

  .ַהּׁשֲֹאבֹת
-ַוֲעֵׂשה; ָנא ְלָפַני ַהּיֹום-ַהְקֵרה, ַאְבָרָהם ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאדִֹני--ַוּיֹאַמר   יב

  .ִעם ֲאדִֹני ַאְבָרָהם, ֶחֶסד
 .ְצאֹת ִלְׁשאֹב ָמִיםיֹ, ּוְבנֹות ַאְנֵׁשי ָהִעיר ;ֵעין ַהָּמִים- ַעל, ִהֵּנה ָאנִֹכי ִנָּצב  יג
, ְוָאְמָרה ְׁשֵתה, ָנא ַכֵּדְך ְוֶאְׁשֶּתה-ַהִּטי ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶליהָ , ְוָהָיה ַהַּנֲערָ    יד
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ָעִׂשיָת -ִּכי, ּוָבּה ֵאַדע, ְלַעְבְּדָך ְלִיְצָחק, אָֹתּה הַֹכְחָּת --ַאְׁשֶקה ְּגַמֶּליךָ -ְוַגם
  .ֲאדִֹני-ֶחֶסד ִעם

ּוֵאל ְוִהֵּנה ִרְבָקה יֵֹצאת ֲאֶׁשר ֻיְּלָדה ִלְבת ,ֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּברֶט , הּוא-ַוְיִהי   טו
  .ִׁשְכָמּה-ַעל, ְוַכָּדּה; ֲאִחי ַאְבָרָהם ֵאֶׁשת ָנחֹור, ִמְלָּכה-ֶּבן
, ַוֵּתֶרד ָהַעְיָנה; ְוִאיׁש לֹא ְיָדָעּה, ְּבתּוָלה-- ְמאֹד טַֹבת ַמְרֶאה, ְוַהַּנֲערָ   טז

  .ַוָּתַעל ּהַוְּתַמֵּלא ַכּדָ 
  .ַמִים ִמַּכֵּדְך -ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט ,ַוּיֹאֶמר; ִלְקָראָתּה, ַוָּיָרץ ָהֶעֶבד   יז
  .ַוַּתְׁשֵקהּו-- ָיָדּה-ַוּתֶֹרד ַּכָּדּה ַעל ,ַוְּתַמֵהר; ְׁשֵתה ֲאדִֹני, ַוּתֹאֶמר   יח
  .ִלְׁשּתֹת, ִּכּלּו-ַעד ִאם, ָאבִלְגַמֶּליָך ֶאְׁש  ַּגם, ַוּתֹאֶמר; ְלַהְׁשקֹתֹו, ַוְּתַכל  יט
,ַוִּתְׁשַאב; ִלְׁשאֹב, ַהְּבֵאר-ַוָּתָרץ עֹוד ֶאל, ַהּׁשֶֹקת-ֶאל ַוְּתַער ַּכָּדּה, ַוְּתַמֵהר  כ

  .ְּגַמָּליו-ְלָכל
 .לֹא-ִאם, ָלַדַעת ַהִהְצִליַח ְיהָוה ַּדְרּכֹו-- ַמֲחִריׁש ;ָלּה, ְוָהִאיׁש ִמְׁשָּתֵאה   כא
ֶּבַקע , ַוִּיַּקח ָהִאיׁש ֶנֶזם ָזָהב, ִלְׁשּתֹות ַּכֲאֶׁשר ִּכּלּו ַהְּגַמִּלים, ִהיַויְ    כב

  .ֲעָׂשָרה ָזָהב ִמְׁשָקָלם, ָיֶדיהָ - ַעל ּוְׁשֵני ְצִמיִדים--ִמְׁשָקלֹו
  .ָלִלין, ָאִביְך ָמקֹום ָלנּו-ֲהֵיׁש ֵּבית; ִלי ַהִּגיִדי ָנא, ִמי ַאְּת - ַוּיֹאֶמר ַּבת  כג
  .ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלָנחֹור, ִמְלָּכה-ֶּבן--ָאנִֹכי ְּבתּוֵאל-ַּבת, ַוּתֹאֶמר ֵאָליו   כד
  .ָללּון, ָמקֹום- ַּגם-- ִמְסּפֹוא ַרב ִעָּמנּו-ַּגם ֶּתֶבן-ַּגם, ַוּתֹאֶמר ֵאָליו   כה
  .ַוִּיְׁשַּתחּו ַליהָוה, ַוִּיּקֹד ָהִאיׁש   כו
, ָעַזב ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו-ֲאֶׁשר לֹא, ַאְבָרָהם י ֲאדִֹניָּברּוְך ְיהָוה ֱאלֹהֵ , ַוּיֹאֶמר   כז

  .ֲאֵחי ֲאדִֹני, ֵּבית, ַּבֶּדֶרְך ָנַחִני ְיהָוה ,ָאנִֹכי; ֵמִעם ֲאדִֹני
  .ָהֵאֶּלה, ַּכְּדָבִרים--ִאָּמּה ְלֵבית, ַוַּתֵּגד, ַהַּנֲערָ , ַוָּתָרץ   כח
  .ָהָעִין- ֶאל, ָהִאיׁש ַהחּוָצה-ָלָבן ֶאל ץַוָּירָ ; ּוְׁשמֹו ָלָבן, ּוְלִרְבָקה ָאח  כט
-ּוְכָׁשְמעֹו ֶאת, ְיֵדי ֲאחֹתֹו- ַהְּצִמִדים ַעל-ְוֶאת ,ַהֶּנֶזם-ַוְיִהי ִּכְראֹת ֶאת  ל

ְוִהֵּנה , ָהִאיׁש-ֶאל, ַוָּיבֹא; ִדֶּבר ֵאַלי ָהִאיׁש-ּכֹה, ֵלאמֹר ִּדְבֵרי ִרְבָקה ֲאחֹתֹו
  .ָעִיןהָ -ַעל, ַהְּגַמִּלים- ַעל עֵֹמד
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, ְוָאנִֹכי ִּפִּניִתי ַהַּבִית, ַּבחּוץ, ַתֲעמֹד ָלָּמה; ּבֹוא ְּברּוְך ְיהָוה, ַוּיֹאֶמר   לא
  .ּוָמקֹום ַלְּגַמִּלים

, ַלְּגַמִּלים, ַוִּיֵּתן ֶּתֶבן ּוִמְסּפֹוא; ַהְּגַמִּלים ַוְיַפַּתח, ַוָּיבֹא ָהִאיׁש ַהַּבְיָתה   לב
  .ְוַרְגֵלי ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִאּתֹו, ַרְגָליו ּוַמִים ִלְרחֹץ

; ִּדַּבְרִּתי ְּדָבָרי-ַעד ִאם, ַוּיֹאֶמר לֹא אַֹכל ,ֶלֱאכֹל, ְלָפָניו) ַוּיּוַׂשם(ויישם   לג
  .ַּדֵּבר, ַוּיֹאֶמר

  .ָאנִֹכי, ֶעֶבד ַאְבָרָהם  :ַוּיֹאַמר   לד
, ְוֶכֶסף ְוָזָהב, לֹו צֹאן ּוָבָקר-ֶּתןַוּיִ ; ַוִּיְגָּדל--ְמאֹד ,ֲאדִֹני- ַויהָוה ֵּבַרְך ֶאת   לה

  .ּוְגַמִּלים ַוֲחמִֹרים, ּוְׁשָפחֹת ַוֲעָבִדם
-ָּכל- ֶאת, לֹו-ַוִּיֶּתן; ִזְקָנָתּה, ַאֲחֵרי, ַלאדִֹני ,ַוֵּתֶלד ָׂשָרה ֵאֶׁשת ֲאדִֹני ֵבן   לו

  .לֹו-ֲאֶׁשר
ֲאֶׁשר , ִמְּבנֹות ַהְּכַנֲעִני, ִלְבִני ,ִתַּקח ִאָּׁשה-לֹא  :ֵלאמֹר, ַוַּיְׁשִּבֵעִני ֲאדִֹני   לז

  .ְּבַאְרצֹו ָאנִֹכי יֵֹׁשב
  .ִלְבִני, ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה; ִמְׁשַּפְחִּתי-ְוֶאל ,ָאִבי ֵּתֵלְך - ֵּבית-לֹא ֶאל-ִאם   לח
  .ַאֲחָרי, ָהִאָּׁשה ֵתֵלְך - ֻאַלי לֹא  :ֲאדִֹני-ֶאל, ָואַֹמר  לט
ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ִאָּתְך , ִהְתַהַּלְכִּתי ְלָפָניו-ֲאֶׁשר ְיהָוה  :ֵאָלי, ַוּיֹאֶמר  מ

  .ִמִּמְׁשַּפְחִּתי ּוִמֵּבית ָאִבי, ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני, ַּדְרֶּכךָ  ְוִהְצִליחַ 
ְוָהִייָת , לֹא ִיְּתנּו ָלְך -ְוִאם; ִמְׁשַּפְחִּתי-ֶאל ִּכי ָתבֹוא, ָאז ִּתָּנֶקה ֵמָאָלִתי   מא

  .ָלִתיָנִקי ֵמָא
- ֶיְׁשךָ -ִאם, ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאדִֹני ַאְבָרָהם ,ָואַֹמר; ָהָעִין-ֶאל, ָוָאבֹא ַהּיֹום   מב

  .ָאנִֹכי הֵֹלְך ָעֶליהָ  ֲאֶׁשר, ָּנא ַמְצִליַח ַּדְרִּכי
, ַהּיֵֹצאת ִלְׁשאֹב, ְוָהָיה ָהַעְלָמה ;ֵעין ַהָּמִים-ַעל, ִהֵּנה ָאנִֹכי ִנָּצב  מג

  .ַמִים ִמַּכֵּדְך -ְמַעט ָנא- ַהְׁשִקיִני, ֶליהָ ְוָאַמְרִּתי ֵא 
-ֲאֶׁשר, ִהוא ָהִאָּׁשה-- ִלְגַמֶּליָך ֶאְׁשָאב ְוַגם, ַאָּתה ְׁשֵתה- ְוָאְמָרה ֵאַלי ַּגם   מד

  .ֲאדִֹני-הִֹכיַח ְיהָוה ְלֶבן
, ִׁשְכָמּה-לְוִהֵּנה ִרְבָקה יֵֹצאת ְוַכָּדּה עַ  ,ִלִּבי- ֲאִני ֶטֶרם ֲאַכֶּלה ְלַדֵּבר ֶאל   מה
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  .ַהְׁשִקיִני ָנא, ָואַֹמר ֵאֶליהָ ; ַוִּתְׁשָאב ,ַוֵּתֶרד ָהַעְיָנה
; ְּגַמֶּליָך ַאְׁשֶקה-ְוַגם, ַוּתֹאֶמר ְׁשֵתה ,ַוּתֹוֶרד ַּכָּדּה ֵמָעֶליהָ , ַוְּתַמֵהר   מו

  .ִהְׁשָקָתה ְוַגם ַהְּגַמִּלים, ָוֵאְׁשְּת 
ֲאֶׁשר , ָנחֹור-ְּבתּוֵאל ֶּבן-ַוּתֹאֶמר ַּבת ,י ַאְּת ִמ -ָואַֹמר ַּבת, ָוֶאְׁשַאל אָֹתּה   מז

  .ָיֶדיהָ -ְוַהְּצִמיִדים ַעל, ַאָּפּה-ַהֶּנֶזם ַעל ָוָאִׂשם; ּלֹו ִמְלָּכה-ָיְלָדה
, ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאדִֹני ַאְבָרָהם-ֶאת, ָוֲאָבֵרְך  ;ַליהָוה, ָוֶאּקֹד ָוֶאְׁשַּתֲחֶוה   מח

  .ֲאִחי ֲאדִֹני ִלְבנֹו- ַּבת- ָלַקַחת ֶאת, ֶמתאֱ  ֲאֶׁשר ִהְנַחִני ְּבֶדֶרְך 
-לֹא-ְוִאם; ַהִּגידּו ִלי--ֲאדִֹני-ֶאת, ֶוֱאֶמת ֶיְׁשֶכם עִֹׂשים ֶחֶסד-ְוַעָּתה ִאם  מט

  .ְׂשמֹאל- ָיִמין אֹו ַעל- ַעל ְוֶאְפֶנה, ַהִּגידּו ִלי-
ַרע , לֹא נּוַכל ַּדֵּבר ֵאֶליךָ ; ֵמְיהָוה ָיָצא ַהָּדָבר ,ַוַּיַען ָלָבן ּוְבתּוֵאל ַוּיֹאְמרּו  נ
  .טֹוב-אֹו
ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר , ֲאדֶֹניךָ - ּוְתִהי ִאָּׁשה ְלֶבן ;ַקח ָוֵלְך , ִרְבָקה ְלָפֶניךָ -ִהֵּנה   נא

  .ְיהָוה
 .ַליהָוה, ַוִּיְׁשַּתחּו ַאְרָצה; ִּדְבֵריֶהם- ֶאת ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע ֶעֶבד ַאְבָרָהם, ַוְיִהי   נב
--ּוִמְגָּדנֹת; ְלִרְבָקה, ַוִּיֵּתן, ּוְבָגִדים, ָזָהב ֶכֶסף ּוְכֵלי-ֵצא ָהֶעֶבד ְּכֵליַוּיֹו  נג

  .ּוְלִאָּמּה ,ָנַתן ְלָאִחיהָ 
, ַוָּיקּומּו ַבּבֶֹקר; ַוָּיִלינּו--ִעּמֹו-ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר הּוא, ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו   נד

  .ַׁשְּלֻחִני ַלאדִֹני ַוּיֹאֶמר
  .ֵּתֵלְך , ַאַחר; ַהַּנֲעָר ִאָּתנּו ָיִמים אֹו ָעׂשֹור ֵּתֵׁשב, ַוּיֹאֶמר ָאִחיָה ְוִאָּמּה   נה
ְוֵאְלָכה , ַׁשְּלחּוִני; ַויהָוה ִהְצִליַח ַּדְרִּכי ,ְּתַאֲחרּו אִֹתי-ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאל   נו

  .ַלאדִֹני
  .ִּפיהָ -תֶא , ְוִנְׁשֲאָלה ,ִנְקָרא ַלַּנֲערָ , ַוּיֹאְמרּו   נז
, ַוּתֹאֶמר; ָהִאיׁש ַהֶּזה-ֲהֵתְלִכי ִעם, ֵאֶליהָ  ַוִּיְקְראּו ְלִרְבָקה ַוּיֹאְמרּו   נח

  .ֵאֵלְך 
- ְוֶאת, ֶעֶבד ַאְבָרָהם-ְוֶאת, ֵמִנְקָּתּה- ְוֶאת ,ִרְבָקה ֲאחָֹתם-ַוְיַׁשְּלחּו ֶאת  נט

  .ֲאָנָׁשיו
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ְוִייַרׁש ; ַאְּת ֲהִיי ְלַאְלֵפי ְרָבָבה, ֲאחֵֹתנּו--ָלּה ַוּיֹאְמרּו, ִרְבָקה-ַוְיָבְרכּו ֶאת   ס
  .ׂשְֹנָאיו ֵאת ַׁשַער, ַזְרֵעְך 
ַאֲחֵרי , ַוֵּתַלְכָנה, ַהְּגַמִּלים-ַוִּתְרַּכְבָנה ַעל ,ַוָּתָקם ִרְבָקה ְוַנֲערֶֹתיהָ    סא

  .ַוֵּיַלְך , ִרְבָקה- ָהֶעֶבד ֶאת ַוִּיַּקח; ָהִאיׁש
  .ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב, ְוהּוא יֹוֵׁשב; רִֹאי ְּבֵאר ַלַחי, ֹואְוִיְצָחק ָּבא ִמּב  סב
ְוִהֵּנה ְגַמִּלים , ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא; ִלְפנֹות ָעֶרב ,ַוֵּיֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדה   סג

  .ָּבִאים
  .ָּגָמלֵמַעל הַ , ַוִּתּפֹל; ִיְצָחק-ֶאת ַוֵּתֶרא, ֵעיֶניהָ -ַוִּתָּׂשא ִרְבָקה ֶאת  סד
ַוּיֹאֶמר , ַהָּלֶזה ַההֵֹלְך ַּבָּׂשֶדה ִלְקָראֵתנּו ָהִאיׁש-ִמי, ָהֶעֶבד-ַוּתֹאֶמר ֶאל  סה

  .ַוִּתְתָּכס, ַוִּתַּקח ַהָּצִעיף ;הּוא ֲאדִֹני, ָהֶעֶבד
  .ֲאֶׁשר ָעָׂשה, ַהְּדָבִרים- ָּכל ֵאת, ְלִיְצָחק, ַוְיַסֵּפר ָהֶעֶבד   סו
, לֹו ְלִאָּׁשה-ִרְבָקה ַוְּתִהי-ַוִּיַּקח ֶאת, ִאּמֹו ָהאֱֹהָלה ָׂשָרה, קַוְיִבֶאָה ִיְצחָ   סז

  }פ{  .ַאֲחֵרי ִאּמֹו, ִיְצָחק ַוִּיָּנֵחם; ַוֶּיֱאָהֶבהָ 
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  .ּוְׁשָמּה ְקטּוָרה, ִאָּׁשה ַוּיֶֹסף ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח   א
, ִיְׁשָּבק-ְוֶאת--ִמְדָין-ְוֶאת, ְמָדן-ְוֶאת ,ָׁשןָיְק -ִזְמָרן ְוֶאת- ֶאת, ַוֵּתֶלד לֹו  ב

  .ׁשּוחַ - ְוֶאת
ָהיּו ַאּׁשּוִרם ּוְלטּוִׁשם , ּוְבֵני ְדָדן ;ְּדָדן-ְׁשָבא ְוֶאת-ֶאת, ְוָיְקָׁשן ָיַלד   ג

  .ּוְלֻאִּמים
 .ְּבֵני ְקטּוָרה ,ֵאֶּלה-ָּכל; ְוֶאְלָּדָעה, ַוֲאִביָדע ,ֵעיָפה ָוֵעֶפר ַוֲחנְֹך , ּוְבֵני ִמְדָין  ד
  .ְלִיְצָחק ,לֹו-ֲאֶׁשר-ָּכל-ַוִּיֵּתן ַאְבָרָהם ֶאת  ה
ַוְיַׁשְּלֵחם ֵמַעל ; ָנַתן ַאְבָרָהם ַמָּתנֹת, ְלַאְבָרָהם ְוִלְבֵני ַהִּפיַלְגִׁשים ֲאֶׁשר   ו

  .ֶאֶרץ ֶקֶדם-ֶאל, ֵקְדָמה, ְּבעֹוֶדּנּו ַחי ,ִיְצָחק ְּבנֹו
, ְמַאת ָׁשָנה ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה  :ָחי-ֲאֶׁשר--ַאְבָרָהם ַחֵּיי- ֵניְיֵמי ְׁש , ְוֵאֶּלה  ז

  .ְוָחֵמׁש ָׁשִנים
  .ַעָּמיו- ֶאל, ַוֵּיָאֶסף; ָזֵקן ְוָׂשֵבעַ , טֹוָבה ַוִּיְגַוע ַוָּיָמת ַאְבָרָהם ְּבֵׂשיָבה   ח
ְׂשֵדה -ֶאל  :ְכֵּפָלהַהַּמ , ְמָעַרת- ֶאל, ָּבָניו ,ַוִּיְקְּברּו אֹתֹו ִיְצָחק ְוִיְׁשָמֵעאל   ט

  .ְּפֵני ַמְמֵרא- ַעל, ֲאֶׁשר ,ַהִחִּתי, צַֹחר-ֶעְפרֹן ֶּבן
ְוָׂשָרה , ָׁשָּמה ֻקַּבר ַאְבָרָהם-- ֵחת-ְּבֵני ֵמֵאת, ָקָנה ַאְבָרָהם- ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר  י

  .ִאְׁשּתֹו
ַוֵּיֶׁשב ; ְּבנֹוִיְצָחק - ֶאת, ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ,ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם, ַוְיִהי   יא

  }פ{  .רִֹאי ְּבֵאר ַלַחי-ִעם, ִיְצָחק
, ֲאֶׁשר ָיְלָדה ָהָגר ַהִּמְצִרית  :ַאְבָרָהם-ֶּבן ,ְוֵאֶּלה ּתְֹלדֹת ִיְׁשָמֵעאל   יב

  .ְלַאְבָרָהם-- ִׁשְפַחת ָׂשָרה
ָמֵעאל ְּבכֹר ִיְׁש   :ְלתֹוְלדָֹתם, ִּבְׁשמָֹתם ,ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל, ְוֵאֶּלה  יג

  .ּוִמְבָׂשם ְוֵקָדר ְוַאְדְּבֵאל, ְנָביֹת
  .ּוַמָּׂשא, ּוִמְׁשָמע ְודּוָמה   יד
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  .ְיטּור ָנִפיׁש ָוֵקְדָמה, ֲחַדד ְוֵתיָמא   טו
-ְׁשֵנים--ּוְבִטירָֹתם, ְּבַחְצֵריֶהם, ְׁשמָֹתם ְוֵאֶּלה, ֵאֶּלה ֵהם ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל  טז

  .םְלֻאּמָֹת , ָעָׂשר ְנִׂשיִאם
; ְוֶׁשַבע ָׁשִנים, ָׁשָנה ּוְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ְמַאת--ְׁשֵני ַחֵּיי ִיְׁשָמֵעאל, ְוֵאֶּלה   יז

  .ַעָּמיו-ֶאל ַוֵּיָאֶסף, ַוִּיְגַוע ַוָּיָמת
- ַעל; ַאּׁשּוָרה, ּבֲֹאָכה, ְּפֵני ִמְצַרִים-ֲאֶׁשר ַעל ,ׁשּור-ַוִּיְׁשְּכנּו ֵמֲחִויָלה ַעד   יח

  }פ{   .ָנָפל ,יוֶאחָ -ְּפֵני ָכל
  .ִיְצָחק-הֹוִליד ֶאת, ַאְבָרָהם  :ַאְבָרָהם-ֶּבן ,ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ִיְצָחק  יט
, ְּבתּוֵאל ָהֲאַרִּמי-ִרְבָקה ַּבת-ְּבַקְחּתֹו ֶאת ,ַאְרָּבִעים ָׁשָנה-ֶּבן, ַוְיִהי ִיְצָחק  כ

  .לֹו ְלִאָּׁשה, ָהֲאַרִּמי ֲאחֹות ָלָבן-- ִמַּפַּדן ֲאָרם
, ַוֵּיָעֶתר לֹו ְיהָוה; ִּכי ֲעָקָרה ִהוא, ִאְׁשּתֹו ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַליהָוה ְלנַֹכח   כא

  .ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו
, ַוֵּתֶלְך ; ָלָּמה ֶּזה ָאנִֹכי, ֵּכן- ַוּתֹאֶמר ִאם ,ְּבִקְרָּבּה, ַוִּיְתרְֹצצּו ַהָּבִנים   כב

  .ְיהָוה- ִלְדרֹׁש ֶאת
; ִמֵּמַעִיְך ִיָּפֵרדּו, ּוְׁשֵני ְלֻאִּמים, ְּבִבְטֵנְך  ְׁשֵני גִֹיים, ְיהָוה ָלּה ַוּיֹאֶמר  כג

  .ְוַרב ַיֲעבֹד ָצִעיר, ֶיֱאָמץ ּוְלאֹם ִמְלאֹם
  .ְּבִבְטָנּה, תֹוִמם ְוִהֵּנה; ָלֶלֶדת, ַוִּיְמְלאּו ָיֶמיהָ    כד
  .ֵעָׂשו, ַוִּיְקְראּו ְׁשמֹו; ֵׂשָער ְּכַאֶּדֶרת ֻּכּלֹו, ַוֵּיֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני   כה
; ַיֲעקֹב, ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו, אֶֹחֶזת ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו ְוָידֹו, ֵכן ָיָצא ָאִחיו-ְוַאֲחֵרי   כו

  .ְּבֶלֶדת אָֹתם, ָׁשָנה ִׁשִּׁשים-ְוִיְצָחק ֶּבן
, ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ָּתם; ָׂשֶדה ִאיׁש, ִאיׁש יֵֹדַע ַצִיד ַוְיִהי ֵעָׂשו, ַהְּנָעִרים, ַוִּיְגְּדלּו   כז

  .יֵֹׁשב אָֹהִלים
  .ַיֲעקֹב- אֶֹהֶבת ֶאת, ְוִרְבָקה; ְּבִפיו ַצִיד-ִּכי, ֵעָׂשו- ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת   כח
  .ְוהּוא ָעֵיף, ַהָּׂשֶדה-ִמן ַוָּיבֹא ֵעָׂשו; ָנִזיד, ַוָּיֶזד ַיֲעקֹב  כט
, ִּכי ָעֵיף--ָהָאדֹם ָהָאדֹם ַהֶּזה-ָנא ִמן ֵטִניַהְלִעי, ַיֲעקֹב-ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ֶאל  ל
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.ֱאדֹום,ְׁשמֹו- ֵּכן ָקָרא- ַעל; ָאנִֹכי

  .ִלי, ְּבכָֹרְתךָ -ֶאת ִמְכָרה ַכּיֹום  :ַיֲעקֹב, ַוּיֹאֶמר   לא
  .ְּבכָֹרה, ֶּזה ִלי- ְוָלָּמה; ָלמּות ִהֵּנה ָאנִֹכי הֹוֵלְך , ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו   לב
, ְּבכָֹרתֹו-ַוִּיְמּכֹר ֶאת; לֹו, ַוִּיָּׁשַבע, ַּכּיֹום ִהָּׁשְבָעה ִּלי, ֲעקֹבַוּיֹאֶמר יַ   לג

  .ְלַיֲעקֹב
ַוִּיֶבז ; ַוָּיָקם ַוֵּיַלְך , ַוּיֹאַכל ַוֵּיְׁשְּת , ֲעָדִׁשים ֶלֶחם ּוְנִזיד, ְוַיֲעקֹב ָנַתן ְלֵעָׂשו   לד
  }פ{  .ַהְּבכָֹרה-ֶאת ,ֵעָׂשו
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ַוֵּיֶלְך ; ֲאֶׁשר ָהָיה ִּביֵמי ַאְבָרָהם, ִמְּלַבד ָהָרָעב ָהִראׁשֹון ,ָּבָאֶרץ, ַוְיִהי ָרָעב   א
  .ְּגָרָרה, ְּפִלְׁשִּתים-ֲאִביֶמֶלְך ֶמֶלְך - ֶאל ִיְצָחק

ֲאֶׁשר אַֹמר , ְׁשכֹן ָּבָאֶרץ  :ִמְצָרְיָמה ֵּתֵרד-ַוּיֹאֶמר ַאל, ַוֵּיָרא ֵאָליו ְיהָוה  ב
  .ֵאֶליךָ 

-ָּכל-ֶאֵּתן ֶאת, ְלָך ּוְלַזְרֲעךָ - ִּכי  :ַוֲאָבְרֶכּךָ  ְוֶאְהֶיה ִעְּמךָ , ּגּור ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת   ג
  .ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ָאִביךָ , ַהְּׁשֻבָעה- ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ,ָהֲאָרצֹת ָהֵאל

ָהֲאָרצֹת -ֵאת ָּכל, ִּתי ְלַזְרֲעךָ ְוָנַת , ַהָּׁשַמִים ְּככֹוְכֵבי, ַזְרֲעךָ -ְוִהְרֵּביִתי ֶאת  ד
  .ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ, ְבַזְרֲעךָ  ְוִהְתָּבְרכּו; ָהֵאל
ֻחּקֹוַתי , ַֹתי ִמְצו, ִמְׁשַמְרִּתי, ַוִּיְׁשמֹר ;ָׁשַמע ַאְבָרָהם ְּבקִֹלי-ֲאֶׁשר, ֵעֶקב  ה

  .ְותֹורָֹתי
  .ִּבְגָרר, ַוֵּיֶׁשב ִיְצָחק   ו
ֵלאמֹר , ִּכי ָיֵרא  :ֲאחִֹתי ִהוא, ַוּיֹאֶמר, ְלִאְׁשּתֹו ,ְנֵׁשי ַהָּמקֹוםַוִּיְׁשֲאלּו ַא  ז

  .טֹוַבת ַמְרֶאה ִהוא-ִּכי, ִרְבָקה- ַיַהְרֻגִני ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ַעל-ֶּפן ,ִאְׁשִּתי
ַעד ְּב , ַוַּיְׁשֵקף ֲאִביֶמֶלְך ֶמֶלְך ְּפִלְׁשִּתים ,לֹו ָׁשם ַהָּיִמים-ִּכי ָאְרכּו, ַוְיִהי   ח

  .ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו, ֵאת, ְוִהֵּנה ִיְצָחק ְמַצֵחק ,ַוַּיְרא; ַהַחּלֹון
, ְוֵאיְך ָאַמְרָּת , ַאְך ִהֵּנה ִאְׁשְּתָך ִהוא ַוּיֹאֶמר, ַוִּיְקָרא ֲאִביֶמֶלְך ְלִיְצָחק   ט

  .ָאמּות ָעֶליהָ - ֶּפן, ִּכי ָאַמְרִּתי, ִיְצָחק ,ַוּיֹאֶמר ֵאָליו; ֲאחִֹתי ִהוא
- ֶאת, ִּכְמַעט ָׁשַכב ַאַחד ָהָעם; ָּלנּו ּזֹאת ָעִׂשיָת -ַמה, ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך   י

  .ָאָׁשם, ְוֵהֵבאָת ָעֵלינּו, ִאְׁשֶּתךָ 
-- ּוְבִאְׁשּתֹו, ַהּנֵֹגַע ָּבִאיׁש ַהֶּזה  :ֵלאמֹר ָהָעם-ָּכל- ֶאת, ַוְיַצו ֲאִביֶמֶלְך    יא

  .מֹות יּוָמת
; ַוִּיְמָצא ַּבָּׁשָנה ַהִהוא ֵמָאה ְׁשָעִרים ,ָּבָאֶרץ ַהִהואַוִּיְזַרע ִיְצָחק    יב

  .ְיהָוה, ַוְיָבְרֵכהּו
  .ָגַדל ְמאֹד-ַעד ִּכי, ְוָגֵדל ַוֵּיֶלְך ָהלֹוְך ; ָהִאיׁש, ַוִּיְגַּדל  יג
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, ַוְיַקְנאּו אֹתֹו; ַוֲעֻבָּדה ַרָּבה ,צֹאן ּוִמְקֵנה ָבָקר- לֹו ִמְקֵנה-ַוְיִהי   יד
  .ִּתיםְּפִלְׁש 
ִסְּתמּום -- ַאְבָרָהם ָאִביו, ִּביֵמי, ָאִביו ֲאֶׁשר ָחְפרּו ַעְבֵדי, ַהְּבֵארֹת- ְוָכל   טו

  .ַוְיַמְלאּום ָעָפר, ְּפִלְׁשִּתים
  .ְמאֹד, ָעַצְמָּת ִמֶּמּנּו-ִּכי, ֵמִעָּמנּו ,ֵלְך   :ִיְצָחק-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך   טז
  .ַוֵּיֶׁשב ָׁשם, ְּגָרר-ְּבַנַחל ַוִּיַחן; ְצָחקיִ , ַוֵּיֶלְך ִמָּׁשם   יז
, ִביוֲאֶׁשר ָחְפרּו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָא, ַהַּמִים ְּבֵארֹת- ַוָּיָׁשב ִיְצָחק ַוַּיְחּפֹר ֶאת   יח

, ַּכֵּׁשמֹת, ֵׁשמֹות, ַוִּיְקָרא ָלֶהן; ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם ,ַוְיַסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים
  .ֶהן ָאִביולָ  ָקָרא-ֲאֶׁשר
  .ַמִים ַחִּיים, ְּבֵאר-- ָׁשם- ַוִּיְמְצאּו ;ַּבָּנַחל, ִיְצָחק-ַוַּיְחְּפרּו ַעְבֵדי  יט
ַהְּבֵאר -ַוִּיְקָרא ֵׁשם; ָלנּו ַהָּמִים--ֵלאמֹר רֵֹעי ִיְצָחק-ִעם, ַוָּיִריבּו רֵֹעי ְגָרר  כ

  .ִעּמֹו ִּכי ִהְתַעְּׂשקּו, ֵעֶׂשק
  .ִׂשְטָנה, ַוִּיְקָרא ְׁשָמּה; ָעֶליהָ -ַּגם ַוָּיִריבּו, ֵאר ַאֶחֶרתַוַּיְחְּפרּו ְּב    כא
, ַוִּיְקָרא ְׁשָמּה; ָעֶליהָ , ְולֹא ָרבּו, ַאֶחֶרת ַוַּיְחּפֹר ְּבֵאר, ַוַּיְעֵּתק ִמָּׁשם   כב

  .ּוָפִרינּו ָבָאֶרץ, ַעָּתה ִהְרִחיב ְיהָוה ָלנּו-ִּכי ַוּיֹאֶמר, ְרחֹבֹות
  .ְּבֵאר ָׁשַבע, ִמָּׁשם ַוַּיַעל  כג
; ָאנִֹכי ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ָאִביךָ , ַוּיֹאֶמר, ַההּוא ַּבַּלְיָלה ,ַוֵּיָרא ֵאָליו ְיהָוה   כד
ַּבֲעבּור ַאְבָרָהם, ַזְרֲעךָ - ּוֵבַרְכִּתיָך ְוִהְרֵּביִתי ֶאת, ָאנִֹכי ִאְּתךָ -ִּכי, ִּתיָרא-ַאל

  .ַעְבִּדי
ָׁשם -ַוִּיְכרּו; ָאֳהלֹו, ָׁשם-ַוֶּיט, ְּבֵׁשם ְיהָוה ַוִּיְקָרא, חַ ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזּבֵ    כה

  .ְּבֵאר, ִיְצָחק-ַעְבֵדי
  .ְצָבאֹו- ַׂשר, ּוִפיכֹל, ֵמֵרֵעהּו, ַוֲאֻחַּזת ;ָהַלְך ֵאָליו ִמְּגָרר, ַוֲאִביֶמֶלְך    כו
, אֶתם אִֹתיְוַאֶּתם ְׂשנֵ ; ָּבאֶתם ֵאָלי ַמּדּועַ , ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִיְצָחק   כז

  .ַוְּתַׁשְּלחּוִני ֵמִאְּתֶכם
ַוּנֹאֶמר ְּתִהי ָנא ָאָלה , ְיהָוה ִעָּמְך  ָהָיה- ָראֹו ָרִאינּו ִּכי, ַוּיֹאְמרּו   כח

  .ִעָּמְך , ְוִנְכְרָתה ְבִרית ;ֵּביֵנינּו ּוֵביֶנךָ , ֵּבינֹוֵתינּו
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-ְוַכֲאֶׁשר ָעִׂשינּו ִעְּמָך ַרק, ךָ לֹא ְנַגֲענּו ַּכֲאֶׁשר, ַּתֲעֵׂשה ִעָּמנּו ָרָעה-ִאם  כט
  .ְּברּוְך ְיהָוה, ַאָּתה ַעָּתה; ְּבָׁשלֹום ַוְּנַׁשֵּלֲחךָ , טֹוב
  .ַוִּיְׁשּתּו ַוּיֹאְכלּו, ַוַּיַעׂש ָלֶהם ִמְׁשֶּתה  ל
ֵמִאּתֹו  ַוֵּיְלכּו, ַוְיַׁשְּלֵחם ִיְצָחק; ִאיׁש ְלָאִחיו ַוִּיָּׁשְבעּו, ַוַּיְׁשִּכימּו ַבּבֶֹקר   לא

  .ְּבָׁשלֹום
ר אֹדֹות ַהְּבֵאר ֲאֶׁש -ַעל, ַוַּיִּגדּו לֹו, ַעְבֵדי ִיְצָחק ַוָּיבֹאּו, ַוְיִהי ַּבּיֹום ַההּוא   לב

  .ָמָצאנּו ָמִים, ַוּיֹאְמרּו לֹו ;ָחָפרּו
ַעד ַהּיֹום , ָהִעיר ְּבֵאר ֶׁשַבע-ֵׁשם ֵּכן- ַעל; ִׁשְבָעה, ַוִּיְקָרא אָֹתּה  לג
  }ס{   .הַהּזֶ 
ְּבֵאִרי - ַּבת, ְיהּוִדית- ַוִּיַּקח ִאָּׁשה ֶאת ,ַאְרָּבִעים ָׁשָנה-ֶּבן, ַוְיִהי ֵעָׂשו   לד

  .ֵאילֹן ַהִחִּתי-ַּבת ,ָּבְׂשַמת-ְוֶאת-- ַהִחִּתי
  }ס{  .ּוְלִרְבָקה ,ְלִיְצָחק, מַֹרת רּוחַ , ַוִּתְהֶייןָ    לה
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 27 פרק ְּבֵראִׁשית

, ֵעָׂשו ְּבנֹו ַהָּגדֹל- ַוִּיְקָרא ֶאת; ַוִּתְכֶהיָן ֵעיָניו ֵמְראֹת ,ן ִיְצָחקָזֵק -ַוְיִהי ִּכי   א
  .ִהֵּנִני, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו, ֵאָליו ְּבִני ַוּיֹאֶמר

  .יֹום מֹוִתי, ָיַדְעִּתי לֹא; ָנא ָזַקְנִּתי- ִהֵּנה, ַוּיֹאֶמר  ב
צידה , ְוצּוָדה ִּלי, ַהָּׂשֶדה, ְוֵצא ;ְוַקְׁשֶּתךָ  ֶּתְלְיךָ , ָנא ֵכֶליךָ - ְוַעָּתה ָׂשא   ג
  ).ָצִיד(
ַּבֲעבּור   :ְואֵֹכָלה-- ְוָהִביָאה ִּלי, ָאַהְבִּתי ִלי ַמְטַעִּמים ַּכֲאֶׁשר-ַוֲעֵׂשה  ד

  .ְּבֶטֶרם ָאמּות ,ְּתָבֶרְכָך ַנְפִׁשי
ָלצּוד , ו ַהָּׂשֶדהַוֵּיֶלְך ֵעָׂש ; ֵעָׂשו ְּבנֹו-ֶאל ,ְּבַדֵּבר ִיְצָחק-- ְוִרְבָקה ׁשַֹמַעת  ה

  .ַצִיד ְלָהִביא
ְמַדֵּבר , ָאִביךָ -ִהֵּנה ָׁשַמְעִּתי ֶאת  :ֵלאמֹר ,ַיֲעקֹב ְּבָנּה-ֶאל, ָאְמָרה, ְוִרְבָקה   ו

  .ֵעָׂשו ָאִחיָך ֵלאמֹר-ֶאל
י ִלְפנֵ , ַוֲאָבֶרְכָכה ִלְפֵני ְיהָוה; ְואֵֹכָלה, ַמְטַעִּמים ִלי-ָהִביָאה ִּלי ַצִיד ַוֲעֵׂשה  ז

  .מֹוִתי
  .ְמַצָּוה אָֹתְך , ֲאִני ַלֲאֶׁשר--ְׁשַמע ְּבקִֹלי, ְוַעָּתה ְבִני   ח
 ְוֶאֱעֶׂשה אָֹתם; טִֹבים, ְׁשֵני ְּגָדֵיי ִעִּזים ִלי ִמָּׁשם-ְוַקח, ַהּצֹאן-ֶאל, ָנא-ֶלְך    ט

  .ַּכֲאֶׁשר ָאֵהב ,ַמְטַעִּמים ְלָאִביךָ 
  .ִלְפֵני מֹותֹו, ֲאֶׁשר ְיָבֶרְכךָ  ֲעֻברּבַ , ְוָאָכל, ְוֵהֵבאָת ְלָאִביךָ   י
ְוָאנִֹכי ִאיׁש , ֵהן ֵעָׂשו ָאִחי ִאיׁש ָׂשִער  :ִרְבָקה ִאּמֹו-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב   יא

  .ָחָלק
ְולֹא , ְוֵהֵבאִתי ָעַלי ְקָלָלה; ְבֵעיָניו ִּכְמַתְעֵּתעַ  ְוָהִייִתי, אּוַלי ְיֻמֵּׁשִני ָאִבי   יב

  .ְבָרָכה
  .ִלי-ְוֵלְך ַקח, ַאְך ְׁשַמע ְּבקִֹלי; ְּבִני ָעַלי ִקְלָלְתךָ , ַוּתֹאֶמר לֹו ִאּמֹו  יג
  .ַּכֲאֶׁשר ָאֵהב ָאִביו, ַוַּתַעׂש ִאּמֹו ַמְטַעִּמים ;ְלִאּמֹו, ַוָּיֵבא, ַוִּיַּקח, ַוֵּיֶלְך    יד
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; ַּבָּבִית, ֲאֶׁשר ִאָּתּה, דֹתַהֲחמֻ , ְּבָנּה ַהָּגדֹל ִּבְגֵדי ֵעָׂשו-ַוִּתַּקח ִרְבָקה ֶאת   טו
  .ְּבָנּה ַהָּקָטן, ַיֲעקֹב-ֶאת ַוַּתְלֵּבׁש

  .ֶחְלַקת ַצָּואָריו, ְוַעל-- ָיָדיו-ַעל, ִהְלִּביָׁשה ,עֹרֹת ְּגָדֵיי ָהִעִּזים, ְוֵאת  טז
  .ּהַיֲעקֹב ְּבנָ , ְּבַיד, ֲאֶׁשר ָעָׂשָתה, ַהֶּלֶחם- ְוֶאת ַהַּמְטַעִּמים-ַוִּתֵּתן ֶאת   יז
  .ִמי ַאָּתה ְּבִני, ַוּיֹאֶמר ִהֶּנִּני ;ַוּיֹאֶמר ָאִבי, ָאִביו- ַוָּיבֹא ֶאל   יח
; יַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֵאלָ , ָעִׂשיִתי-- ֵעָׂשו ְּבכֶֹרךָ  ָאנִֹכי, ָאִביו-ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל  יט
  .ְפֶׁשךָ ְּתָבְרַכִּני נַ , ַּבֲעבּור-- ְוָאְכָלה ִמֵּציִדי ,ָנא ְׁשָבה-קּום
ִּכי ִהְקָרה , ַוּיֹאֶמר; ִמַהְרָּת ִלְמצֹא ְּבִני ֶּזה- ַמה, ְּבנֹו-ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל  כ

  .ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ְלָפָני
, ַהַאָּתה ֶזה ְּבִני ֵעָׂשו  :ָּנא ַוֲאֻמְׁשָך ְּבִני-ְּגָׁשה ,ַיֲעקֹב- ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל   כא
  .לֹא- ִאם
, ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹב, ַוּיֹאֶמר; ַוְיֻמֵּׁשהּו ,ִיְצָחק ָאִביו-ֲעקֹב ֶאלַוִּיַּגׁש יַ    כב

  .ְיֵדי ֵעָׂשו, ְוַהָּיַדִים
  .ַוְיָבְרֵכהּו; ְׂשִערֹת, ֵעָׂשו ָאִחיו ָהיּו ָיָדיו ִּכיֵדי-ִּכי-- ְולֹא ִהִּכירֹו  כג
  .ָאִני, ַוּיֹאֶמר ;ַאָּתה ֶזה ְּבִני ֵעָׂשו, ַוּיֹאֶמר   כד
, לֹו-ַוַּיֶּגׁש; ַנְפִׁשי, ְלַמַען ְּתָבֶרְכךָ --ִמֵּציד ְּבִני ַהִּגָׁשה ִּלי ְואְֹכָלה, ַוּיֹאֶמר   כה

  .ַוֵּיְׁשְּת , ַוָּיֵבא לֹו ַיִין ,ַוּיֹאַכל
  .ְּבִני, ִּלי-ָּנא ּוְׁשָקה-ְּגָׁשה  :ִיְצָחק ָאִביו, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו   כו
ְרֵאה ֵריַח , ַוּיֹאֶמר; ַוְיָבְרֵכהּו, ֵריַח ְּבָגָדיו-ֶאת ָּיַרחוַ , לֹו- ַוִּיַּׁשק, ַוִּיַּגׁש   כז
  .ֲאֶׁשר ֵּבְרכֹו ְיהָוה, ָׂשֶדה ְּכֵריחַ , ְּבִני
 .ְוִתירֹׁש, ְורֹב ָּדָגן-- ּוִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ, ַהָּׁשַמִים ִמַּטל, ָהֱאלִֹהים, ְלךָ -ְוִיֶּתן   כח
, ֱהֵוה ְגִביר ְלַאֶחיךָ -- ְלָך ְלֻאִּמים) ְׁשַּתֲחוּוְויִ ( וישתחו, ַיַעְבדּוָך ַעִּמים  כט

  .ּוְמָבְרֶכיָך ָּברּוְך , אְֹרֶריָך ָארּור; ְּבֵני ִאֶּמךָ  ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלךָ 
, ַוְיִהי ַאְך ָיצֹא ָיָצא ַיֲעקֹב, ַיֲעקֹב-ֶאת ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ִיְצָחק ְלָבֵרְך , ַוְיִהי  ל

  .ָּבא ִמֵּצידֹו, ְוֵעָׂשו ָאִחיו ;ֵמֵאת ְּפֵני ִיְצָחק ָאִביו
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ָיֻקם ָאִבי , ַוּיֹאֶמר ְלָאִביו; ְלָאִביו ַוָּיֵבא, הּוא ַמְטַעִּמים- ַוַּיַעׂש ַּגם   לא
  .ְּתָבְרַכִּני ַנְפֶׁשךָ  ,ַּבֲעֻבר--ְויֹאַכל ִמֵּציד ְּבנֹו

  .ְבכְֹרָך ֵעָׂשו ֲאִני ִּבְנךָ , ַוּיֹאֶמר ;ָאָּתה- ִמי, ַוּיֹאֶמר לֹו ִיְצָחק ָאִביו   לב
ַצִיד - ֵאפֹוא הּוא ַהָּצד-ַוּיֹאֶמר ִמי, ְמאֹד-ַעד ְּגדָֹלה, ַוֶּיֱחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה  לג

  .ִיְהֶיה, ָּברּוְך - ַּגם; ָוֲאָבְרֵכהּו, ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא ַוָּיֵבא ִלי ָואַֹכל ִמּכֹל
; ְמאֹד- ְּגדָֹלה ּוָמָרה ַעד, ָקהַוִּיְצַעק ְצעָ  ,ִּדְבֵרי ָאִביו- ֶאת, ִּכְׁשמַֹע ֵעָׂשו   לד

  .ָאִני ָאִבי-ַגם ָּבְרֵכִני, ַוּיֹאֶמר ְלָאִביו
  .ִּבְרָכֶתךָ , ַוִּיַּקח ;ָּבא ָאִחיָך ְּבִמְרָמה, ַוּיֹאֶמר   לה
, ְּבכָֹרִתי ָלָקח- ֶאת-- ַוַּיְעְקֵבִני ֶזה ַפֲעַמִים ,ַוּיֹאֶמר ֲהִכי ָקָרא ְׁשמֹו ַיֲעקֹב   לו

  .ָאַצְלָּת ִּלי ְּבָרָכה- ֲהלֹא, ַוּיֹאַמר; ִּבְרָכִתי ה ָלַקחְוִהֵּנה ַעָּת 
ֶאָחיו ָנַתִּתי לֹו -ָּכל-ְּגִביר ַׂשְמִּתיו ָלְך ְוֶאת ֵהן, ַוַּיַען ִיְצָחק ַוּיֹאֶמר ְלֵעָׂשו   לז

  .ָמה ֶאֱעֶׂשה ְּבִני, ּוְלָכה ֵאפֹוא; ְסַמְכִּתיו, ְוִתירֹׁש ְוָדָגן, ַלֲעָבִדים
, ָאִני- ָּבְרֵכִני ַגם--ְלָך ָאִבי-ַאַחת ִהוא ַהְבָרָכה, ָאִביו-אֶמר ֵעָׂשו ֶאלַוּיֹ   לח
  .ַוֵּיְבְּך  ,ַוִּיָּׂשא ֵעָׂשו קֹלֹו; ָאִבי
, ִיְהֶיה מֹוָׁשֶבךָ , ִהֵּנה ִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ  :ֵאָליו ַוּיֹאֶמר, ַוַּיַען ִיְצָחק ָאִביו  לט

  .ֵמָעל ,ּוִמַּטל ַהָּׁשַמִים
ּוָפַרְקָּת ֻעּלֹו , ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָּתִריד; ַּתֲעבֹד ָאִחיךָ - ְוֶאת, ַחְרְּבָך ִתְחֶיה-ְוַעל  מ

  .ֵמַעל ַצָּואֶרךָ 
ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ; ֲאֶׁשר ֵּבְרכֹו ָאִביו, ַהְּבָרָכה- ַעל ,ַיֲעקֹב- ֶאת, ַוִּיְׂשטֹם ֵעָׂשו   מא
  .ַיֲעקֹב ָאִחי-ֶאת, ְרָגהְוַאהַ , ְיֵמי ֵאֶבל ָאִבי ִיְקְרבּו, ְּבִלּבֹו
ְּבָנּה , ַוִּתְׁשַלח ַוִּתְקָרא ְלַיֲעקֹב; ְּבָנּה ַהָּגדֹל ִּדְבֵרי ֵעָׂשו- ֶאת, ַוֻּיַּגד ְלִרְבָקה   מב

  .ִהֵּנה ֵעָׂשו ָאִחיָך ִמְתַנֵחם ְלָך ְלָהְרֶגךָ , ֵאָליו ַוּתֹאֶמר, ַהָּקָטן
  .ָחָרָנה, ָלָבן ָאִחי-ְלָך ֶאל-ְּבַרח ְוקּום; ְׁשַמע ְּבקִֹלי, ְוַעָּתה ְבִני  מג
  .ֲחַמת ָאִחיךָ , ָּתׁשּוב-ֲאֶׁשר ַעד--ָיִמים ֲאָחִדים, ְוָיַׁשְבָּת ִעּמֹו   מד
, ְוָׁשַלְחִּתי, ָעִׂשיָת ּלֹו-ֵאת ֲאֶׁשר ְוָׁשַכח, ָאִחיָך ִמְּמךָ -ׁשּוב ַאף-ַעד   מה

  .יֹום ֶאָחד, ֶכםְׁשֵני-ַּגם ָלָמה ֶאְׁשַּכל; ּוְלַקְחִּתיָך ִמָּׁשם
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לֵֹקַח -ִאם; ִמְּפֵני ְּבנֹות ֵחת, ְצִּתי ְבַחַּייַק  ,ִיְצָחק- ֶאל, ַוּתֹאֶמר ִרְבָקה   מו
  .ַחִּיים, ָלָּמה ִּלי--ִמְּבנֹות ָהָאֶרץ, ֵחת ָּכֵאֶּלה- ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ַיֲעקֹב
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 28 פרק ְּבֵראִׁשית

ִתַּקח -לֹא, ַוְיַצֵּוהּו ַוּיֹאֶמר לֹו; אֹתֹו ַוְיָבֶרְך  ,ַיֲעקֹב- ַוִּיְקָרא ִיְצָחק ֶאל   א
  .ְּכָנַען ִאָּׁשה ִמְּבנֹות

, ְלָך ִמָּׁשם ִאָּׁשה- ְוַקח; ֲאִבי ִאֶּמךָ  ֵּביָתה ְבתּוֵאל, קּום ֵלְך ַּפֶּדָנה ֲאָרם  ב
  .ִמְּבנֹות ָלָבן ֲאִחי ִאֶּמךָ 

  .ִלְקַהל ַעִּמים, ְוָהִייָת ; ְוַיְרֶּבךָ  ְוַיְפְרךָ , ְוֵאל ַׁשַּדי ְיָבֵרְך אְֹתךָ    ג
ֶאֶרץ - ְלִרְׁשְּתָך ֶאת--ּוְלַזְרֲעָך ִאָּתְך  ְלךָ , ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם-ְלָך ֶאת-ְוִיֶּתן  ד

  .ְלַאְבָרָהם ָנַתן ֱאלִֹהים-ֲאֶׁשר, ְמֻגֶריךָ 
, ְּבתּוֵאל- ָלָבן ֶּבן- ֶאל-- ַּפֶּדָנה ֲאָרם ַוֵּיֶלְך , ַיֲעקֹב- ַוִּיְׁשַלח ִיְצָחק ֶאת  ה

  .ַיֲעקֹב ְוֵעָׂשו ֵאם, ֲאִחי ִרְבָקה, ָהֲאַרִּמי
לֹו -ָלַקַחת, ְוִׁשַּלח אֹתֹו ַּפֶּדָנה ֲאָרם, ַיֲעקֹב-ֶאת ֵבַרְך ִיְצָחק-ִּכי, ַוַּיְרא ֵעָׂשו   ו

 .ןַּקח ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכָנעַ ִת - לֹא, ַוְיַצו ָעָליו ֵלאמֹר-- ְּבָבְרכֹו אֹתֹו  :ִמָּׁשם ִאָּׁשה
  .ַּפֶּדָנה ֲאָרם, ַוֵּיֶלְך ; ִאּמֹו-ְוֶאל ָאִביו-ֶאל, ַוִּיְׁשַמע ַיֲעקֹב  ז
  .ִיְצָחק ָאִביו, ְּבֵעיֵני, ְּכָנַען ִּכי ָרעֹות ְּבנֹות, ַוַּיְרא ֵעָׂשו   ח
ַאְבָרָהם -ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן-תָמֲחַלת ּבַ -ֶאת ַוִּיַּקח; ִיְׁשָמֵעאל-ֶאל, ַוֵּיֶלְך ֵעָׂשו   ט

  }ס{  .ְלִאָּׁשה לֹו-- ָנָׁשיו-ַעל, ֲאחֹות ְנָביֹות
  .ָחָרָנה, ַוֵּיֶלְך  ;ִמְּבֵאר ָׁשַבע, ַוֵּיֵצא ַיֲעקֹב  י
ַוָּיֶׂשם , ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני ַהָּמקֹום, ָבא ַהֶּׁשֶמׁש- ִּכי ,ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום ַוָּיֶלן ָׁשם   יא

  .ַּבָּמקֹום ַההּוא, ַוִּיְׁשַּכב ;יוְמַרֲאׁשָֹת 
ְוִהֵּנה ; ַמִּגיַע ַהָּׁשָמְיָמה, ְורֹאׁשֹו, ַאְרָצה ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב, ַוַּיֲחלֹם   יב

  .ְויְֹרִדים ּבֹו עִֹלים, ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים
ֵואלֵֹהי , ִביךָ ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ָא ,ַוּיֹאַמר, ְוִהֵּנה ְיהָוה ִנָּצב ָעָליו  יג

  .ּוְלַזְרֶעךָ , ְלָך ֶאְּתֶנָּנה-- ׁשֵֹכב ָעֶליהָ  ֲאֶׁשר ַאָּתה, ָהָאֶרץ; ִיְצָחק
ְוִנְבְרכּו ; ּוָפַרְצָּת ָיָּמה ָוֵקְדָמה ְוָצפָֹנה ָוֶנְגָּבה ,ְוָהָיה ַזְרֲעָך ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ   יד
  .ּוְבַזְרֶעךָ , ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה-ָּכל ְבךָ 



  71  
  

ָהֲאָדָמה - ֶאל, ַוֲהִׁשבִֹתיךָ , ֵּתֵלְך - ְּבכֹל ֲאֶׁשר ּוְׁשַמְרִּתיךָ , ִהֵּנה ָאנִֹכי ִעָּמְך וְ    טו
  .ִּדַּבְרִּתי ָלְך -ֵאת ֲאֶׁשר, ָעִׂשיִתי- ַעד ֲאֶׁשר ִאם, ֶאֱעָזְבךָ  לֹא, ִּכי   :ַהּזֹאת

לֹא , ְוָאנִֹכי; ם ַהֶּזהָאֵכן ֵיׁש ְיהָוה ַּבָּמקֹו ,ַוּיֹאֶמר, ִמְּׁשָנתֹו, ַוִּייַקץ ַיֲעקֹב  טז
  .ָיָדְעִּתי

, ֵּבית ֱאלִֹהים-ִּכי ִאם, ֵאין ֶזה  :ַהָּמקֹום ַהֶּזה ,ּנֹוָרא-ַמה, ַוּיֹאַמר, ַוִּייָרא   יז
  .ַׁשַער ַהָּׁשָמִים, ְוֶזה
 ַוָּיֶׂשם, ָׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו-ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר-ֶאת ַוִּיַּקח, ַוַּיְׁשֵּכם ַיֲעקֹב ַּבּבֶֹקר   יח

  .רֹאָׁשּה-ַעל, ֶׁשֶמן ַוִּיצֹק; ַמֵּצָבה, אָֹתּה
, ָהִעיר-ְואּוָלם לּוז ֵׁשם; ֵאל- ֵּבית ,ַהָּמקֹום ַההּוא- ֵׁשם-ַוִּיְקָרא ֶאת  יט

  .ָלִראׁשָֹנה
ה ּוְׁשָמַרִני ַּבֶּדֶרְך ַהּזֶ , ִיְהֶיה ֱאלִֹהים ִעָּמִדי- ִאם  :ֶנֶדר ֵלאמֹר, ַוִּיַּדר ַיֲעקֹב  כ

  .ּוֶבֶגד ִלְלּבֹׁש, ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹל- ְוָנַתן, הֹוֵלְך  ִכיֲאֶׁשר ָאנֹ
  .ֵלאלִֹהים, ְוָהָיה ְיהָוה ִלי ;ֵּבית ָאִבי-ֶאל, ְוַׁשְבִּתי ְבָׁשלֹום   כא
ְוכֹל ֲאֶׁשר ; ֵּבית ֱאלִֹהים, ִיְהֶיה-- ַמֵּצָבה ַׂשְמִּתי-ֲאֶׁשר, ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת   כב
  .ֶרּנּו ָלְך ֲאַעְּׂש  ַעֵּׂשר, ִלי- ִּתֶּתן
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 29 פרק ְּבֵראִׁשית

  .ֶקֶדם- ַאְרָצה ְבֵני, ַוֵּיֶלְך  ;ַרְגָליו, ַוִּיָּׂשא ַיֲעקֹב   א
ִּכי -- צֹאן רְֹבִצים ָעֶליהָ -ָׁשם ְׁשלָֹׁשה ֶעְדֵרי-ְוִהֵּנה ,ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְבֵאר ַּבָּׂשֶדה  ב
  .ִּפי ַהְּבֵאר-ַעל, דָֹלהְוָהֶאֶבן ּגְ ; ַיְׁשקּו ָהֲעָדִרים ,ַהְּבֵאר ַהִהוא-ִמן
, ְוִהְׁשקּו, ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר- ְוָגְללּו ֶאת ,ָהֲעָדִרים-ָׁשָּמה ָכל-ְוֶנֶאְספּו   ג

  .ִלְמקָֹמּה, ִּפי ַהְּבֵאר-ָהֶאֶבן ַעל-ֶאת ְוֵהִׁשיבּו; ַהּצֹאן-ֶאת
  .ֵמָחָרן ֲאָנְחנּו, ַוּיֹאְמרּו; ַאֶּתם ַאַחי ֵמַאִין, ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַיֲעקֹב  ד
  .ָיָדְענּו, ַוּיֹאְמרּו; ָנחֹור-ֶּבן ָלָבן-ַהְיַדְעֶּתם ֶאת, ַוּיֹאֶמר ָלֶהם  ה
- ָּבָאה ִעם, ְוִהֵּנה ָרֵחל ִּבּתֹו--ָׁשלֹום ַוּיֹאְמרּו; ֲהָׁשלֹום לֹו, ַוּיֹאֶמר ָלֶהם   ו

  .ַהּצֹאן
, ַהְׁשקּו ַהּצֹאן; ָאֵסף ַהִּמְקֶנההֵ , ֵעת-לֹא-- ָּגדֹול ֵהן עֹוד ַהּיֹום, ַוּיֹאֶמר  ז

  .ּוְלכּו ְרעּו
ָהֶאֶבן ֵמַעל -ְוָגְללּו ֶאת, ָהֲעָדִרים-ֵיָאְספּו ָּכל ַעד ֲאֶׁשר, לֹא נּוַכל, ַוּיֹאְמרּו   ח

  .ַהּצֹאן, ְוִהְׁשִקינּו ;ִּפי ַהְּבֵאר
, ִּכי רָֹעה--ָאִביהָ ַהּצֹאן ֲאֶׁשר לְ -ִעם ,ְוָרֵחל ָּבָאה; ְמַדֵּבר ִעָּמם, עֹוֶדּנּו   ט

  .ִהוא
, צֹאן ָלָבן-ְוֶאת, ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו-ַּבת ,ָרֵחל-ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ַיֲעקֹב ֶאת  י

צֹאן -ֶאת, ַוַּיְׁשְק , ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר-ַוָּיֶגל ֶאת ,ַוִּיַּגׁש ַיֲעקֹב; ֲאִחי ִאּמֹו
  .ִאּמֹו ָלָבן ֲאִחי

  .ַוֵּיְבְּך , קֹלֹו-ֶאת ַוִּיָּׂשא; ְלָרֵחל, קֹבַוִּיַּׁשק ַיעֲ    יא
, ַוָּתָרץ; הּוא, ִרְבָקה-ְוִכי ֶבן, ָאִביָה הּוא ִּכי ֲאִחי, ַוַּיֵּגד ַיֲעקֹב ְלָרֵחל   יב

  .ַוַּתֵּגד ְלָאִביהָ 
לֹו -ַוָּיָרץ ִלְקָראתֹו ַוְיַחֶּבק, ֲאחֹתֹו-ֶּבן ֵׁשַמע ַיֲעקֹב- ַוְיִהי ִכְׁשמַֹע ָלָבן ֶאת  יג

  .ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה-ֵאת ָּכל, ַוְיַסֵּפר ְלָלָבן; ֵּביתֹו-ֶאל ,ַוְיִביֵאהּו, לֹו- ַוְיַנֶּׁשק
  .חֶֹדׁש ָיִמים, ַוֵּיֶׁשב ִעּמֹו; ּוְבָׂשִרי ָאָּתה ַאְך ַעְצִמי, ַוּיֹאֶמר לֹו ָלָבן   יד
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- ַמה, ַהִּגיָדה ִּלי; ִני ִחָּנםַוֲעַבְדַּת , ַאָּתה ָאִחי-ֲהִכי, ְלַיֲעקֹב, ַוּיֹאֶמר ָלָבן   טו
  .ַּמְׂשֻּכְרֶּתךָ 

  .ְוֵׁשם ַהְּקַטָּנה ָרֵחל, ַהְּגדָֹלה ֵלָאה ֵׁשם  :ְׁשֵּתי ָבנֹות, ּוְלָלָבן  טז
  .ִויַפת ַמְרֶאה, ּתַֹאר-ְיַפת ,ָהְיָתה, ְוָרֵחל; ַרּכֹות, ְוֵעיֵני ֵלָאה   יז
, ְּבָרֵחל ִּבְּתךָ , ֶאֱעָבְדָך ֶׁשַבע ָׁשִנים ,רַוּיֹאֶמ ; ָרֵחל- ֶאת, ַוֶּיֱאַהב ַיֲעקֹב   יח

  .ַהְּקַטָּנה
, ְׁשָבה; ְלִאיׁש ַאֵחר, ִמִּתִּתי אָֹתּה ,טֹוב ִּתִּתי אָֹתּה ָלְך , ַוּיֹאֶמר ָלָבן  יט

  .ִעָּמִדי
ַאֲהָבתֹו ְּב , ַוִּיְהיּו ְבֵעיָניו ְּכָיִמים ֲאָחִדים; ָׁשִנים ֶׁשַבע, ַוַּיֲעבֹד ַיֲעקֹב ְּבָרֵחל  כ

  .אָֹתּה
, ְוָאבֹוָאה; ִּכי ָמְלאּו ָיָמי, ִאְׁשִּתי- ֶאת ָלָבן ָהָבה-ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל   כא

  .ֵאֶליהָ 
  .ַוַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה, ַהָּמקֹום ַאְנֵׁשי-ָּכל-ַוֶּיֱאסֹף ָלָבן ֶאת   כב
  .ֵאֶליהָ , ַוָּיבֹא; ָליוַוָּיֵבא אָֹתּה ֵא , ִבּתֹו ֵלָאה-ַוִּיַּקח ֶאת-- ַוְיִהי ָבֶעֶרב  כג
  .ִׁשְפָחה, ְלֵלָאה ִבּתֹו--ִׁשְפָחתֹו ִזְלָּפה-ֶאת, ַוִּיֵּתן ָלָבן ָלּה   כד
--ּזֹאת ָעִׂשיָת ִּלי-ַמה, ָלָבן-ַוּיֹאֶמר ֶאל ;ִהוא ֵלָאה- ְוִהֵּנה, ַוְיִהי ַבּבֶֹקר   כה

  .ְוָלָּמה ִרִּמיָתִני ,ֲהלֹא ְבָרֵחל ָעַבְדִּתי ִעָּמְך 
  .ִלְפֵני ַהְּבִכיָרה, ָלֵתת ַהְּצִעיָרה-- ִּבְמקֹוֵמנּו ֵיָעֶׂשה ֵכן-לֹא, ַוּיֹאֶמר ָלָבן   כו
, ִדיַּבֲעבָֹדה ֲאֶׁשר ַּתֲעבֹד ִעָּמ , זֹאת-ֶאת-ַּגם ְוִנְּתָנה ְלךָ ; ְׁשֻבַע זֹאת, ַמֵּלא   כז
  .ֲאֵחרֹות ָׁשִנים- ֶׁשַבע, עֹוד
 .לֹו ְלִאָּׁשה, ָרֵחל ִּבּתֹו-לֹו ֶאת-ַוִּיֶּתן; זֹאת א ְׁשֻבעַ ַוְיַמּלֵ , ַוַּיַעׂש ַיֲעקֹב ֵּכן   כח
  .ְלִׁשְפָחה, ָלּה-- ִּבְלָהה ִׁשְפָחתֹו- ֶאת ,ַוִּיֵּתן ָלָבן ְלָרֵחל ִּבּתֹו  כט
-עֹוד ֶׁשַבע, ַוַּיֲעבֹד ִעּמֹו; ָרֵחל ִמֵּלָאה-ֶאת- ַּגם ַוֶּיֱאַהב, ָרֵחל-ַוָּיבֹא ַּגם ֶאל  ל

  .רֹותָׁשִנים ֲאחֵ 
  .ֲעָקָרה, ְוָרֵחל; ַרְחָמּה- ַוִּיְפַּתח ֶאת ,ְׂשנּוָאה ֵלָאה-ַוַּיְרא ְיהָוה ִּכי   לא
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ָרָאה ְיהָוה - ִּכי, ִּכי ָאְמָרה  :ְׁשמֹו ְראּוֵבן ַוִּתְקָרא, ַוַּתַהר ֵלָאה ַוֵּתֶלד ֵּבן   לב
  .ֶיֱאָהַבִני ִאיִׁשי ,ִּכי ַעָּתה-- ְּבָעְנִיי
ִלי -ַוִּיֶּתן, ְׂשנּוָאה ָאנִֹכי-ָׁשַמע ְיהָוה ִּכי-ִּכי ַוּתֹאֶמר, ַוֵּתֶלד ֵּבן, ַוַּתַהר עֹוד  לג
  .ִׁשְמעֹון, ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ;ֶזה- ֶאת- ַּגם
ָיַלְדִּתי - ִּכי, ַעָּתה ַהַּפַעם ִיָּלֶוה ִאיִׁשי ֵאַלי ַוּתֹאֶמר, ַוֵּתֶלד ֵּבן, ַוַּתַהר עֹוד   לד

  .ֵלִוי, ְׁשמֹו-ֵּכן ָקָרא- ַעל ;לֹו ְׁשלָֹׁשה ָבִנים
ֵּכן ָקְרָאה -ַעל--ְיהָוה- ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת ַוּתֹאֶמר, ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן   לה
  .ִמֶּלֶדת ,ַוַּתֲעמֹד; ְיהּוָדה, ְׁשמֹו
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 30 פרק ְּבֵראִׁשית

- ַוּתֹאֶמר ֶאל; ַּבֲאחָֹתּה, ַוְּתַקֵּנא ָרֵחל, ְלַיֲעקֹב ִּכי לֹא ָיְלָדה, ַוֵּתֶרא ָרֵחל   א
  .ַאִין ֵמָתה ָאנִֹכי-ְוִאם, ָבִנים ִּלי-ַיֲעקֹב ָהָבה

, ָמַנע ִמֵּמְך - ֲאֶׁשר, ֲהַתַחת ֱאלִֹהים ָאנִֹכי ,ַוּיֹאֶמר; ְּבָרֵחל, ַאף ַיֲעקֹב-ַוִּיַחר  ב
  .ָבֶטן- ְּפִרי
- ְוִאָּבֶנה ַגם ,ִּבְרַּכי- ַעל, ְוֵתֵלד; ֵאֶליהָ  ִהֵּנה ֲאָמִתי ִבְלָהה ּבֹא, ַוּתֹאֶמר   ג

  .ִמֶּמָּנה, ָאנִֹכי
  .ַיֲעקֹב, ַוָּיבֹא ֵאֶליהָ ; ְלִאָּׁשה ,ִּבְלָהה ִׁשְפָחָתּה- לֹו ֶאת-ַוִּתֶּתן  ד
  .ַוֵּתֶלד ְלַיֲעקֹב ֵּבן, ַוַּתַהר ִּבְלָהה  ה
ֵּכן ָקְרָאה -ַעל; ִלי ֵּבן-ַוִּיֶּתן, ָׁשַמע ְּבקִֹלי ְוַגם, ָּדַנִּני ֱאלִֹהים, ַוּתֹאֶמר ָרֵחל   ו

  .ָּדן, ְׁשמֹו
  .ְלַיֲעקֹב, ֵּבן ֵׁשִני  :ָרֵחל ִּבְלָהה ִׁשְפַחת, ַוֵּתֶלד-- ַוַּתַהר עֹוד  ז
ַוִּתְקָרא ; ָיכְֹלִּתי-ַּגם-- ֲאחִֹתי- ִנְפַּתְלִּתי ִעם ַנְפּתּוֵלי ֱאלִֹהים, ַוּתֹאֶמר ָרֵחל   ח

  .ַנְפָּתִלי, ְׁשמֹו
ַוִּתֵּתן אָֹתּה , ִזְלָּפה ִׁשְפָחָתּה- ַוִּתַּקח ֶאת ;ָדה ִמֶּלֶדתִּכי ָעְמ , ַוֵּתֶרא ֵלָאה   ט

  .ְלַיֲעקֹב ְלִאָּׁשה
  .ְלַיֲעקֹב ֵּבן--ֵלָאה ִזְלָּפה ִׁשְפַחת, ַוֵּתֶלד  י
  .ָּגד, ְׁשמֹו- ַוִּתְקָרא ֶאת ;)ָּבא ָגד(בגד , ַוּתֹאֶמר ֵלָאה   יא
  .ְלַיֲעקֹב, ֵׁשִני ןּבֵ , ִזְלָּפה ִׁשְפַחת ֵלָאה, ַוֵּתֶלד   יב
  .ָאֵׁשר, ְׁשמֹו-ַוִּתְקָרא ֶאת; ִאְּׁשרּוִני ָּבנֹות ִּכי, ְּבָאְׁשִרי-- ַוּתֹאֶמר ֵלָאה  יג
, ַוָּיֵבא אָֹתם, ַוִּיְמָצא דּוָדִאים ַּבָּׂשֶדה ,ִחִּטים-ַוֵּיֶלְך ְראּוֵבן ִּביֵמי ְקִציר   יד
  .ִמּדּוָדֵאי ְּבֵנְך , ָנא ִלי-ְּתִני, הֵלָא-ֶאל, ָרֵחל ַוּתֹאֶמר; ֵלָאה ִאּמֹו-ֶאל
; ּדּוָדֵאי ְּבִני-ַּגם ֶאת, ְוָלַקַחת, ִאיִׁשי-ֶאת ַהְמַעט ַקְחֵּתְך , ַוּתֹאֶמר ָלּה   טו

  .ּדּוָדֵאי ְבֵנְך , ַּתַחת, ִיְׁשַּכב ִעָּמְך ַהַּלְיָלה ָלֵכן, ַוּתֹאֶמר ָרֵחל



  76  
  

ַוֵּתֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו ַוּתֹאֶמר ֵאַלי  ,ָּבֶעֶרב, ַהָּׂשֶדה-ַוָּיבֹא ַיֲעקֹב ִמן  טז
  .ַּבַּלְיָלה הּוא, ַוִּיְׁשַּכב ִעָּמּה; ְּבדּוָדֵאי ְּבִני ִּכי ָׂשכֹר ְׂשַכְרִּתיךָ , ָּתבֹוא

  .ֵּבן ֲחִמיִׁשי, ַוֵּתֶלד ְלַיֲעקֹב ַוַּתַהר; ֵלָאה-ֶאל, ַוִּיְׁשַמע ֱאלִֹהים   יז
; ְלִאיִׁשי, ָנַתִּתי ִׁשְפָחִתי-ֲאֶׁשר ,ִהים ְׂשָכִריָנַתן ֱאלֹ, ַוּתֹאֶמר ֵלָאה   יח

  .ִיָּׂששָכר, ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו
  .ִׁשִּׁשי ְלַיֲעקֹב-ֵּבן ַוֵּתֶלד, ַוַּתַהר עֹוד ֵלָאה  יט
-ִּכי, ַהַּפַעם ִיְזְּבֵלִני ִאיִׁשי-- ֵזֶבד טֹוב ְזָבַדִני ֱאלִֹהים אִֹתי, ַוּתֹאֶמר ֵלָאה  כ

  .ְזֻבלּון, ְׁשמֹו-ַוִּתְקָרא ֶאת ;ִׁשָּׁשה ָבִניםָיַלְדִּתי לֹו 
  .ִּדיָנה, ְׁשָמּה-ֶאת ַוִּתְקָרא; ָיְלָדה ַּבת, ְוַאַחר   כא
  .ַרְחָמּה-ַוִּיְפַּתח ֶאת, ַוִּיְׁשַמע ֵאֶליָה ֱאלִֹהים ;ָרֵחל-ֶאת, ַוִּיְזּכֹר ֱאלִֹהים   כב
  .ֶחְרָּפִתי-לִֹהים ֶאתאֱ  ָאַסף, ַוּתֹאֶמר; ַוֵּתֶלד ֵּבן, ַוַּתַהר  כג
  .ֵּבן ַאֵחר, יֵֹסף ְיהָוה ִלי  :ֵלאמֹר, ְׁשמֹו יֹוֵסף-ַוִּתְקָרא ֶאת   כד
ַׁשְּלֵחִני , ָלָבן-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב; יֹוֵסף-ֶאת ַּכֲאֶׁשר ָיְלָדה ָרֵחל, ַוְיִהי   כה

  .ּוְלַאְרִצי ְמקֹוִמי-ֶאל, ְוֵאְלָכה
ִּכי ַאָּתה   :ְוֵאֵלָכה-- ָעַבְדִּתי אְֹתָך ָּבֵהן ֲאֶׁשר, ְיָלַדי- תָנַׁשי ְוֶא -ְּתָנה ֶאת   כו

  .ֲאֶׁשר ֲעַבְדִּתיךָ  ֲעבָֹדִתי- ֶאת, ָיַדְעָּת 
ַוְיָבְרֵכִני ְיהָוה , ִנַחְׁשִּתי; ֵחן ְּבֵעיֶניךָ  ָנא ָמָצאִתי-ִאם, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָלָבן   כז

  .ִּבְגָלֶלךָ 
  .ְוֶאֵּתָנה ,ְרָך ָעַליָנְקָבה ְׂשכָ   :ַוּיֹאַמר   כח
, ָהָיה ִמְקְנךָ - ְוֵאת ֲאֶׁשר; ֲאֶׁשר ֲעַבְדִּתיךָ  ֵאת, ַאָּתה ָיַדְעָּת -- ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  כט
  .ִאִּתי
; ְלַרְגִלי, ַוְיָבֶרְך ְיהָוה אְֹתךָ , ַוִּיְפרֹץ ָלרֹב ,ָהָיה ְלָך ְלָפַני-ִּכי ְמַעט ֲאֶׁשר  ל

  .ְלֵביִתי-- ָאנִֹכי-ַגם ָמַתי ֶאֱעֶׂשה, ְוַעָּתה
-ִאם--ִלי ְמאּוָמה- ִתֶּתן-לֹא, ַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר; ָלְך -ָמה ֶאֶּתן, ַוּיֹאֶמר   לא

  .ֶאְרֶעה צֹאְנָך ֶאְׁשמֹר ָאׁשּוָבה, ִּלי ַהָּדָבר ַהֶּזה- ַּתֲעֶׂשה
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חּום -ֶׂשה-ֶׂשה ָנקֹד ְוָטלּוא ְוָכל-ִמָּׁשם ָּכל ָהֵסר, צֹאְנָך ַהּיֹום-ֶאֱעבֹר ְּבָכל   לב
  .ְׂשָכִרי, ְוָהָיה; ָּבִעִּזים, ְוָנקֹד ְוָטלּוא, ַּבְּכָׂשִבים

- ּכֹל ֲאֶׁשר  :ְׂשָכִרי ְלָפֶניךָ -ָתבֹוא ַעל-ִּכי ,ִּבי ִצְדָקִתי ְּביֹום ָמָחר-ְוָעְנָתה  לג
  .ִאִּתי, ָּגנּוב הּוא-- ְוחּום ַּבְּכָׂשִבים, ָּבִעִּזים ֵאיֶנּנּו ָנקֹד ְוָטלּוא

  .ִכְדָבֶרךָ  ְיִהי, לּו  :ֵהן, אֶמר ָלָבןַוּיֹ   לד
ָהִעִּזים -ְוֵאת ָּכל, ָהֲעֻקִּדים ְוַהְּטֻלִאים ַהְּתָיִׁשים- ַוָּיַסר ַּבּיֹום ַההּוא ֶאת   לה

 .ָּבָניו-ְּבַיד, ַוִּיֵּתן; חּום ַּבְּכָׂשִבים- ְוָכל, ָלָבן ּבֹו- ֲאֶׁשר ּכֹל, ַהְּנֻקּדֹות ְוַהְּטֻלאֹת
צֹאן -רֶֹעה ֶאת, ְוַיֲעקֹב; ּוֵבין ַיֲעקֹב, ֵּבינֹו ,ֶּדֶרְך ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים, םַוָּיֶׂש    לו
  .ַהּנֹוָתרֹת-- ָלָבן
ְּפָצלֹות , ַוְיַפֵּצל ָּבֵהן; ְולּוז ְוַעְרמֹון-- ַלח ַמַּקל ִלְבֶנה, לֹו ַיֲעקֹב-ַוִּיַּקח   לז

  .ַהַּמְקלֹות- ֲאֶׁשר ַעל, ַהָּלָבן ַמְחׂשֹף-- ְלָבנֹות
ֲאֶׁשר -- ְּבִׁשְקתֹות ַהָּמִים, ָּבְרָהִטים ,ַהַּמְקלֹות ֲאֶׁשר ִּפֵּצל- ֶאת, ַוַּיֵּצג   לח

  .ַוֵּיַחְמָנה ְּבבָֹאן ִלְׁשּתֹות, ַהּצֹאן ָּתבֹאָן ַהּצֹאן ִלְׁשּתֹות ְלנַֹכח
 .יםֲעֻקִּדים ְנֻקִּדים ּוְטֻלִא , ַוֵּתַלְדָן ַהּצֹאן ;ַהַּמְקלֹות-ֶאל, ַוֶּיֱחמּו ַהּצֹאן  לט
ְּבצֹאן , חּום- ָעקֹד ְוָכל-ְּפֵני ַהּצֹאן ֶאל ַוִּיֵּתן, ִהְפִריד ַיֲעקֹב, ְוַהְּכָׂשִבים  מ

  .צֹאן ָלָבן- ְולֹא ָׁשָתם ַעל, ְלַבּדֹו לֹו ֲעָדִרים- ַוָּיֶׁשת; ָלָבן
ֵני ַהַּמְקלֹות ְלֵעי-ְוָׂשם ַיֲעקֹב ֶאת, ַהְמֻקָּׁשרֹות ַיֵחם ַהּצֹאן- ְּבָכל, ְוָהָיה   מא

  .ַּבַּמְקלֹות, ְלַיְחֵמָּנה--ָּבְרָהִטים ,ַהּצֹאן
 .בְוַהְּקֻׁשִרים ְלַיֲעקֹ, ָהֲעֻטִפים ְלָלָבן ְוָהָיה; לֹא ָיִׂשים, ּוְבַהֲעִטיף ַהּצֹאן   מב
, ּוְׁשָפחֹות ַוֲעָבִדים, צֹאן ַרּבֹות, לֹו-ַוְיִהי ;ְמאֹד ְמאֹד, ַוִּיְפרֹץ ָהִאיׁש  מג

  .ִריםּוְגַמִּלים ַוֲחמֹ
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 31 פרק ְּבֵראִׁשית

; ֲאֶׁשר ְלָאִבינּו-ֵאת ָּכל, ָלַקח ַיֲעקֹב, ָלָבן ֵלאמֹר-ְבֵני ִּדְבֵרי-ֶאת, ַוִּיְׁשַמע   א
  .ַהָּכבֹד ַהֶּזה- ֵאת ָּכל, ָעָׂשה--ְלָאִבינּו ּוֵמֲאֶׁשר

  .ִׁשְלׁשֹום ִּכְתמֹול, ֵאיֶנּנּו ִעּמֹו ְוִהֵּנה; ְּפֵני ָלָבן- ֶאת, ַוַּיְרא ַיֲעקֹב  ב
, ְוֶאְהֶיה; ֶאֶרץ ֲאבֹוֶתיָך ּוְלמֹוַלְדֶּתךָ -ֶאל ׁשּוב, ַיֲעקֹב-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל   ג

  .ִעָּמְך 
  .צֹאנֹו- ֶאל, ַהָּׂשֶדה, ּוְלֵלָאה ַוִּיְקָרא ְלָרֵחל, ַוִּיְׁשַלח ַיֲעקֹב  ד
; ִּכְתמֹל ִׁשְלׁשֹם, יֶנּנּו ֵאַליֵא - ִּכי, ֲאִביֶכן ְּפֵני-רֶֹאה ָאנִֹכי ֶאת, ַוּיֹאֶמר ָלֶהן  ה

  .ִעָּמִדי ָהָיה, ֵואלֵֹהי ָאִבי
  .ֲאִביֶכן-ֶאת, ָעַבְדִּתי, ּכִֹחי-ְּבָכל ,ִּכי  :ְיַדְעֶּתן, ְוַאֵּתָנה   ו
, ְנָתנֹו ֱאלִֹהים- ְולֹא; ַמְׂשֻּכְרִּתי ֲעֶׂשֶרת מִֹנים-ֶאת ְוֶהֱחִלף, ַוֲאִביֶכן ֵהֶתל ִּבי  ז

  .יְלָהַרע ִעָּמִד 
-ְוִאם; ְנֻקִּדים, ַהּצֹאן-ְוָיְלדּו ָכל--ְׂשָכֶרךָ  ְנֻקִּדים ִיְהֶיה, ּכֹה יֹאַמר- ִאם   ח

  .ֲעֻקִּדים, ַהּצֹאן-ְוָיְלדּו ָכל-- ִיְהֶיה ְׂשָכֶרךָ  ֲעֻקִּדים, ּכֹה יֹאַמר
  .ִלי-ַוִּיֶּתן ,ִמְקֵנה ֲאִביֶכם-ַוַּיֵּצל ֱאלִֹהים ֶאת   ט
ְוִהֵּנה ָהַעֻּתִדים ; ַּבֲחלֹום, ֵעיַני ָוֵאֶרא ָוֶאָּׂשא, ם ַהּצֹאןְּבֵעת ַיחֵ , ַוְיִהי  י

  .ְנֻקִּדים ּוְבֻרִּדים ֲעֻקִּדים, ַהּצֹאן-ָהעִֹלים ַעל
  .ִהֵּנִני, ָואַֹמר; ַיֲעקֹב-- ַּבֲחלֹום ,ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ַמְלַאְך ָהֱאלִֹהים   יא
ֲעֻקִּדים , ַהּצֹאן- ַעֻּתִדים ָהעִֹלים ַעלהָ - ָּכל ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה-ָׂשא, ַוּיֹאֶמר   יב

  .ֲאֶׁשר ָלָבן עֶֹׂשה ָּלְך -ֵאת ָּכל, ָרִאיִתי ִּכי   :ּוְבֻרִּדים, ְנֻקִּדים
; ֶדרֲאֶׁשר ָנַדְרָּת ִּלי ָׁשם נֶ , ָמַׁשְחָּת ָּׁשם ַמֵּצָבה ֲאֶׁשר, ֵאל- ֵּבית, ָאנִֹכי ָהֵאל  יג

  .ֶאֶרץ מֹוַלְדֶּתךָ -ֶאל, ְוׁשּוב ,ָהָאֶרץ ַהּזֹאת-ִמן קּום ֵצא, ַעָּתה
 .ְּבֵבית ָאִבינּו, ַהעֹוד ָלנּו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה  :לֹו ַוּתֹאַמְרָנה, ַוַּתַען ָרֵחל ְוֵלָאה   יד
  .ַּכְסֵּפנּו-ֶאת, ָאכֹול-ַוּיֹאַכל ַּגם; ְמָכָרנּו ִּכי, ֲהלֹוא ָנְכִרּיֹות ֶנְחַׁשְבנּו לֹו   טו
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, ְוַעָּתה; ּוְלָבֵנינּו, ָלנּו הּוא-- ֵמָאִבינּו ֲאֶׁשר ִהִּציל ֱאלִֹהים, ָהעֶֹׁשר- ִּכי ָכל  טז
  .ֲעֵׂשה-- ֵאֶליךָ  ּכֹל ֲאֶׁשר ָאַמר ֱאלִֹהים

  .ַהְּגַמִּלים-ַעל, ָנָׁשיו-ְוֶאת ָּבָניו- ַוִּיָּׂשא ֶאת; ַיֲעקֹב, ַוָּיָקם   יז
ֲאֶׁשר , ִמְקֵנה ִקְנָינֹו-- ֶׁשר ָרָכׁשְרֻכׁשֹו אֲ -ָּכל- ְוֶאת ,ִמְקֵנהּו-ָּכל-ַוִּיְנַהג ֶאת   יח

  .ַאְרָצה ְּכָנַען, ִיְצָחק ָאִביו-ָלבֹוא ֶאל  :ֲאָרם ָרַכׁש ְּבַפַּדן
  .ַהְּתָרִפים ֲאֶׁשר ְלָאִביהָ -ֶאת, ַוִּתְגנֹב ָרֵחל ;צֹאנֹו-ִלְגזֹז ֶאת, ְוָלָבן ָהַלְך   יט
  .ִּכי בֵֹרַח הּוא, ְּבִלי ִהִּגיד לֹו- לעַ -- ָהֲאַרִּמי ֵלב ָלָבן- ֶאת, ַוִּיְגנֹב ַיֲעקֹב  כ
, ָּפָניו- ַוָּיֶׂשם ֶאת; ַהָּנָהר-ַוַּיֲעבֹר ֶאת ַוָּיָקם, לֹו- ֲאֶׁשר-ַוִּיְבַרח הּוא ְוָכל   כא

  .ַהר ַהִּגְלָעד
  .ַיֲעקֹב, ִּכי ָבַרח  :ַהְּׁשִליִׁשי ַּבּיֹום, ַוֻּיַּגד ְלָלָבן   כב
, ַוַּיְדֵּבק אֹתֹו; ֶּדֶרְך ִׁשְבַעת ָיִמים, ַאֲחָריו ַוִּיְרּדֹף, ֹוִעּמ, ֶאָחיו-ַוִּיַּקח ֶאת  כג

  .ְּבַהר ַהִּגְלָעד
ִהָּׁשֶמר ְלָך , ַוּיֹאֶמר לֹו; ַּבֲחלֹם ַהָּלְיָלה ,ָלָבן ָהֲאַרִּמי- ַוָּיבֹא ֱאלִֹהים ֶאל   כד
  .ָרע-ִמּטֹוב ַעד--ַיֲעקֹב- ִעם ְּתַדֵּבר-ֶּפן
- ְוָלָבן ָּתַקע ֶאת, ָאֳהלֹו ָּבָהר-ָּתַקע ֶאת ,ְוַיֲעקֹב; ַיֲעקֹב- תֶא , ַוַּיֵּׂשג ָלָבן   כה

  .ְּבַהר ַהִּגְלָעד, ֶאָחיו
, ְּבנַֹתי-ֶאת, ַוְּתַנֵהג; ְלָבִבי-ַוִּתְגנֹב ֶאת ,ֶמה ָעִׂשיָת , ְלַיֲעקֹב, ַוּיֹאֶמר ָלָבן   כו

  .ָחֶרב, ִּכְׁשֻביֹות
ה ָוֲאַׁשֵּלֲחָך ְּבִׂשְמחָ , ִהַּגְדָּת ִּלי- ְולֹא; אִֹתי נֹבַוִּתגְ , ָלָּמה ַנְחֵּבאָת ִלְברֹחַ    כז

  .ּוְבִכּנֹור ּוְבִׁשִרים ְּבתֹף
  .ִהְסַּכְלָּת ֲעׂשֹו, ַעָּתה; ְוִלְבנָֹתי ְלַנֵּׁשק ְלָבַני, ְולֹא ְנַטְׁשַּתִני   כח
ר ֵאַלי ֵואלֵֹהי ֲאִביֶכם ֶאֶמׁש ָאַמ  ;ַלֲעׂשֹות ִעָּמֶכם ָרע, ְלֵאל ָיִדי- ֶיׁש  כט

  .ָרע- ִמּטֹוב ַעד-- ַיֲעקֹב- ִעם ִהָּׁשֶמר ְלָך ִמַּדֵּבר, ֵלאמֹר
-ֶאת, ָלָּמה ָגַנְבָּת ; ִנְכַסְפָּתה ְלֵבית ָאִביךָ  ִנְכסֹף-ִּכי, ְוַעָּתה ָהלְֹך ָהַלְכָּת   ל

  .ֱאלָֹהי
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- ִּתְגזֹל ֶאת-ןּפֶ , ִּכי ָאַמְרִּתי-- ָיֵראִתי ִּכי  :ַוּיֹאֶמר ְלָלָבן, ַוַּיַען ַיֲעקֹב   לא
  .ְּבנֹוֶתיָך ֵמִעִּמי

ְלָך ָמה -ֶנֶגד ַאֵחינּו ַהֶּכר-- ִיְחֶיה לֹא, ֱאלֶֹהיךָ - ִעם ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ֶאת   לב
  .ִּכי ָרֵחל ְּגָנָבַתם, ַיֲעקֹב ָיַדע- ְולֹא; ָלְך -ְוַקח, ִעָּמִדי
ְולֹא -- ֵּתי ָהֲאָמהֹתּוְבאֶֹהל ְׁש , ֵלָאה ַוָּיבֹא ָלָבן ְּבאֶֹהל ַיֲעקֹב ּוְבאֶֹהל  לג

  .ַוָּיבֹא ְּבאֶֹהל ָרֵחל ,ַוֵּיֵצא ֵמאֶֹהל ֵלָאה; ָמָצא
; ַוֵּתֶׁשב ֲעֵליֶהם--ַוְּתִׂשֵמם ְּבַכר ַהָּגָמל ,ַהְּתָרִפים-ְוָרֵחל ָלְקָחה ֶאת   לד

  .ְולֹא ָמָצא, ָהאֶֹהל-ָּכל-ֶאת ַוְיַמֵּׁשׁש ָלָבן
, ִּכי לֹוא אּוַכל ָלקּום ִמָּפֶניךָ , ֲאדִֹני ֵעיֵניִיַחר ְּב - ַאל, ָאִביהָ -ַוּתֹאֶמר ֶאל   לה
  .ַהְּתָרִפים- ְולֹא ָמָצא ֶאת, ַוְיַחֵּפׂש ;ֶדֶרְך ָנִׁשים ִלי-ִּכי
ִּפְׁשִעי ַמה -ַמה, ַוּיֹאֶמר ְלָלָבן, ַוַּיַען ַיֲעקֹב ;ַוָּיֶרב ְּבָלָבן, ַוִּיַחר ְלַיֲעקֹב   לו

  .ַאֲחָרי ִּכי ָדַלְקָּת , ַחָּטאִתי
ֶנֶגד , ִׂשים ּכֹה--ֵביֶתךָ -ָּמָצאָת ִמּכֹל ְּכֵלי-ַמה ,ֵּכַלי- ָּכל- ִמַּׁשְׁשָּת ֶאת-ִּכי   לז

  .ֵּבין ְׁשֵנינּו, ְויֹוִכיחּו ;ַאַחי ְוַאֶחיךָ 
לֹא , ְוֵאיֵלי צֹאְנךָ ; ְרֵחֶליָך ְוִעֶּזיָך לֹא ִׁשֵּכלּו ,ֶזה ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָאנִֹכי ִעָּמְך    לח

  .ָאָכְלִּתי
ְּגֻנְבִתי ; ִמָּיִדי ְּתַבְקֶׁשָּנה, ֲאַחֶּטָּנה ָאנִֹכי--ֵהֵבאִתי ֵאֶליךָ -לֹא, ְטֵרָפה  לט
  .ּוְגֻנְבִתי ָלְיָלה, יֹום
  .ֵמֵעיָני, ַוִּתַּדד ְׁשָנִתי; ַּבָּלְיָלה ְוֶקַרח, ָהִייִתי ַבּיֹום ֲאָכַלִני חֶֹרב  מ
ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ִּבְׁשֵּתי -ֲעַבְדִּתיָך ַאְרַּבע ,ְּבֵביֶתךָ , ִּלי ֶעְׂשִרים ָׁשָנה-ֶזה   מא

  .ֲעֶׂשֶרת מִֹנים, ַמְׂשֻּכְרִּתי- ַוַּתֲחֵלף ֶאת; ְּבצֹאֶנךָ  ְוֵׁשׁש ָׁשִנים, ְבנֶֹתיךָ 
ֵריָקם , ִּכי ַעָּתה--ָהָיה ִלי, ּוַפַחד ִיְצָחק לּוֵלי ֱאלֵֹהי ָאִבי ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם   מב

  .ַוּיֹוַכח ָאֶמׁש-- ָרָאה ֱאלִֹהים, ְיִגיַע ַּכַּפי-ְוֶאת ָעְנִיי-ֶאת; ִׁשַּלְחָּתִני
, ַהָּבנֹות ְּבנַֹתי ְוַהָּבִנים ָּבַני ְוַהּצֹאן צֹאִני ,ַיֲעקֹב-ַוַּיַען ָלָבן ַוּיֹאֶמר ֶאל  מג

אֹו , ַהּיֹום, ֶאֱעֶׂשה ָלֵאֶּלה-ְוִלְבנַֹתי ָמה; הּוא-ִלי, רֶֹאה ַאָּתה- ְוכֹל ֲאֶׁשר
  .ֶׁשר ָיָלדּואֲ  ,ִלְבֵניֶהן
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  .ֵּביִני ּוֵביֶנךָ , ְוָהָיה ְלֵעד; ָוָאָּתה ֲאִני-- ְלָכה ִנְכְרָתה ְבִרית, ְוַעָּתה   מד
  .ַמֵּצָבה ,ַוְיִריֶמהָ ; ָאֶבן, ַוִּיַּקח ַיֲעקֹב   מה
לּו ַוּיֹאְכ ; ָגל-ַוִּיְקחּו ֲאָבִנים ַוַּיֲעׂשּו, ֲאָבִנים ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ְלֶאָחיו ִלְקטּו   מו
  .ַהָּגל-ַעל, ָׁשם
  .ָקָרא לֹו ַּגְלֵעד, ְוַיֲעקֹב ;ְיַגר ָׂשֲהדּוָתא, לֹו ָלָבן-ַוִּיְקָרא   מז
 .ַּגְלֵעד, ְׁשמֹו-ֵּכן ָקָרא-ַעל; ּוֵביְנָך ַהּיֹום ַהַּגל ַהֶּזה ֵעד ֵּביִני, ַוּיֹאֶמר ָלָבן   מח
  .ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו, ִּכי ִנָּסֵתר  :ּוֵביֶנךָ ֵּביִני  ִיֶצף ְיהָוה, ְוַהִּמְצָּפה ֲאֶׁשר ָאַמר  מט
; ִעָּמנּו, ֵאין ִאיׁש-- ְּבנַֹתי-ָנִׁשים ַעל ִּתַּקח-ְוִאם, ְּבנַֹתי-ְּתַעֶּנה ֶאת-ִאם  נ

  .ּוֵביֶנךָ  ֱאלִֹהים ֵעד ֵּביִני, ְרֵאה
ֵּביִני , ר ָיִריִתיֲאֶׁש , ְוִהֵּנה ַהַּמֵּצָבה, ַהֶּזה ִהֵּנה ַהַּגל  :ְלַיֲעקֹב, ַוּיֹאֶמר ָלָבן   נא

  .ּוֵביֶנךָ 
ַהַּגל -ֶאֱעבֹר ֵאֶליָך ֶאת- לֹא, ָאִני-ִאם  :ְוֵעָדה ַהַּמֵּצָבה, ֵעד ַהַּגל ַהֶּזה   נב

, ַהַּמֵּצָבה ַהּזֹאת-ַהַּגל ַהֶּזה ְוֶאת-ֶאת ַתֲעבֹר ֵאַלי- ַאָּתה לֹא- ְוִאם, ַהֶּזה
  .ְלָרָעה

ַוִּיָּׁשַבע ; ֲאִביֶהם, ֱאלֵֹהי-- ִיְׁשְּפטּו ֵביֵנינּו ,ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֵואלֵֹהי ָנחֹור  נג
  .ִיְצָחק ְּבַפַחד ָאִביו, ַיֲעקֹב
, ַוּיֹאְכלּו ֶלֶחם; ָלֶחם-ַוִּיְקָרא ְלֶאָחיו ֶלֱאָכל ,ַוִּיְזַּבח ַיֲעקֹב ֶזַבח ָּבָהר   נד

  .ַוָּיִלינּו ָּבָהר
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 32 פרק ְּבֵראִׁשית

ַוֵּיֶלְך ַוָּיָׁשב; ַוְיָבֶרְך ֶאְתֶהם--ַוְיַנֵּׁשק ְלָבָניו ְוִלְבנֹוָתיו ,רַוַּיְׁשֵּכם ָלָבן ַּבּבֶֹק    א
  .ִלְמקֹמֹו, ָלָבן
  .ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים, בֹו-ַוִּיְפְּגעּו ;ָהַלְך ְלַדְרּכֹו, ְוַיֲעקֹב  ב
ם ַהָּמקֹו-ַוִּיְקָרא ֵׁשם; ֱאלִֹהים ֶזה ַמֲחֵנה, ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ַּכֲאֶׁשר ָרָאם   ג

  }פ{  .ַמֲחָנִים, ַההּוא
.ְׂשֵדה ֱאדֹום, ַאְרָצה ֵׂשִעיר, ֵעָׂשו ָאִחיו-ֶאל ,ַוִּיְׁשַלח ַיֲעקֹב ַמְלָאִכים ְלָפָניו  ד

ַעְבְּדָך , ּכֹה ָאַמר  :ַלאדִֹני ְלֵעָׂשו ,ּכֹה תֹאְמרּון, ֵלאמֹר, ַוְיַצו אָֹתם  ה
  .הָעָּת - ַעד ָוֵאַחר, ָלָבן ַּגְרִּתי-ִעם, ַיֲעקֹב

, ָוֶאְׁשְלָחה ְלַהִּגיד ַלאדִֹני; ְוִׁשְפָחה צֹאן ְוֶעֶבד, ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור- ַוְיִהי   ו
  .ֵחן ְּבֵעיֶניךָ -ִלְמצֹא

ְוַגם , ֵעָׂשו-ֶאל, ָאִחיךָ - ָּבאנּו ֶאל   :ֵלאמֹר ,ַיֲעקֹב-ֶאל, ַהַּמְלָאִכים, ַוָּיֻׁשבּו  ז
  .ִעּמֹו ֵמאֹות ִאיׁש- ְוַאְרַּבע ,הֵֹלְך ִלְקָראְתךָ 

ַהּצֹאן -ְוֶאת, ִאּתֹו-ָהָעם ֲאֶׁשר- ַוַּיַחץ ֶאת ;ַוֵּיֶצר לֹו, ַוִּייָרא ַיֲעקֹב ְמאֹד   ח
  .ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות-- ְוַהְּגַמִּלים ַהָּבָקר- ְוֶאת
ְוָהָיה ַהַּמֲחֶנה -- ָהַאַחת ְוִהָּכהּו ַהַּמֲחֶנה- ָיבֹוא ֵעָׂשו ֶאל-ִאם, ַוּיֹאֶמר   ט

  .ֵליָטהִלפְ , ַהִּנְׁשָאר
ְיהָוה ָהאֵֹמר   :ֵואלֵֹהי ָאִבי ִיְצָחק, ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ָאִבי, ַיֲעקֹב, ַוּיֹאֶמר  י

  .ְוֵאיִטיָבה ִעָּמְך -- ּוְלמֹוַלְדְּתךָ  ׁשּוב ְלַאְרְצךָ , ֵאַלי
ִּכי   :ַעְבֶּדךָ -ֶאת, ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת , ָהֱאֶמת- ּוִמָּכל ,ָקטְֹנִּתי ִמּכֹל ַהֲחָסִדים   יא
  .ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות, ְוַעָּתה ָהִייִתי, ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה-ֶאת ָעַבְרִּתי, ַמְקִליְב 
, ָיבֹוא ְוִהַּכִני-ֶּפן-- אֹתֹו, ָיֵרא ָאנִֹכי-ִּכי  :ֵעָׂשו ִמַּיד, ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי   יב

  .ָּבִנים- ֵאם ַעל
ֲאֶׁשר , ַזְרֲעָך ְּכחֹול ַהָּים-ְמִּתי ֶאתְוַׂש ; ִעָּמְך  ֵהיֵטב ֵאיִטיב, ְוַאָּתה ָאַמְרָּת   יג
  .ִיָּסֵפר ֵמרֹב-לֹא
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  .ְלֵעָׂשו ָאִחיו--ִמְנָחה, ַהָּבא ְבָידֹו- ַוִּיַּקח ִמן ;ַּבַּלְיָלה ַההּוא, ַוָּיֶלן ָׁשם   יד
  .ְוֵאיִלים ֶעְׂשִרים, ְרֵחִלים ָמאַתִים ,ּוְתָיִׁשים ֶעְׂשִרים, ִעִּזים ָמאַתִים   טו
, ּוָפִרים ֲעָׂשָרה, ָּפרֹות ַאְרָּבִעים; ְׁשלִֹׁשים ,ַמִּלים ֵמיִניקֹות ּוְבֵניֶהםּגְ   טז

  .ֲעָׂשָרה ַוְעָיִרם, ֲאתֹנֹת ֶעְׂשִרים
ְוֶרַוח , ִעְברּו ְלָפַני, ֲעָבָדיו-ַוּיֹאֶמר ֶאל; ְלַבּדֹו ,ֵעֶדר ֵעֶדר, ֲעָבָדיו- ְּבַיד, ַוִּיֵּתן   יז

  .ין ֵעֶדרֵעֶדר ּובֵ  ֵּבין, ָּתִׂשימּו
-ְלִמי, ּוְׁשֵאְלָך ֵלאמֹר, ִיְפָגְׁשָך ֵעָׂשו ָאִחי ִּכי  :ֵלאמֹר, ָהִראׁשֹון-ַוְיַצו ֶאת   יח

  .ּוְלִמי ֵאֶּלה ְלָפֶניךָ  ,ַאָּתה ְוָאָנה ֵתֵלְך 
-ְוִהֵּנה ַגם; ַלאדִֹני ְלֵעָׂשו, ִמְנָחה ִהוא ְׁשלּוָחה-- ְלַיֲעקֹב ְלַעְבְּדךָ , ְוָאַמְרָּת   יט
  .ַאֲחֵרינּו ,אהּו
ַאֲחֵרי , ַההְֹלִכים- ָּכל- ַּגם ֶאת, ַהְּׁשִליִׁשי-ֶאת ַּגם, ַהֵּׁשִני-ַוְיַצו ַּגם ֶאת  כ

  .ְּבמַֹצֲאֶכם אֹתֹו, ֵעָׂשו- ַּכָּדָבר ַהֶּזה ְּתַדְּברּון ֶאל  :ָהֲעָדִרים ֵלאמֹר
, ָאַמר ֲאַכְּפָרה ָפָניו-יִּכ   :ַאֲחֵרינּו, ַיֲעקֹב ַּגם ִהֵּנה ַעְבְּדךָ --ַוֲאַמְרֶּתם   כא

  .אּוַלי ִיָּׂשא ָפָני, ֵכן ֶאְרֶאה ָפָניו- ְוַאֲחֵרי, ְלָפָני ַּבִּמְנָחה ַההֶֹלֶכת
  .ַּבַּמֲחֶנה, ַההּוא-ָלן ַּבַּלְיָלה ְוהּוא; ָּפָניו- ַעל, ַוַּתֲעבֹר ַהִּמְנָחה   כב
ַאַחד - ְוֶאת, ְׁשֵּתי ִׁשְפחָֹתיו-יו ְוֶאתְׁשֵּתי ָנָׁש - ֶאת ַוִּיַּקח, ַוָּיָקם ַּבַּלְיָלה הּוא  כג

  .ֵאת ַמֲעַבר ַיּבֹק, ַוַּיֲעבֹר ;ְיָלָדיו, ָעָׂשר
  .לֹו- ֲאֶׁשר-ֶאת, ַוַּיֲעֵבר ;ַהָּנַחל- ֶאת, ַוַּיֲעִבֵרם--ַוִּיָּקֵחם   כד
  .ַעד ֲעלֹות ַהָּׁשַחר, ִאיׁש ִעּמֹו ַוֵּיָאֵבק; ְלַבּדֹו, ַוִּיָּוֵתר ַיֲעקֹב   כה
ְּבֵהָאְבקֹו , ֶיֶרְך ַיֲעקֹב- ַוֵּתַקע ַּכף; ְיֵרכֹו- ְּבַכף ,ַוִּיַּגע, ִּכי לֹא ָיכֹל לֹו, ַוַּיְרא   כו
  .ִעּמֹו
 .ֵּבַרְכָּתִני- ִּכי ִאם, ַוּיֹאֶמר לֹא ֲאַׁשֵּלֲחךָ ; ַהָּׁשַחר ִּכי ָעָלה, ַוּיֹאֶמר ַׁשְּלֵחִני   כז
  .ַיֲעקֹב ,ֶמרַוּיֹא; ְּׁשֶמךָ - ַמה, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו   כח
- ָׂשִריָת ִעם-ִּכי  :ִיְׂשָרֵאל-ִאם, ִּכי--ִׁשְמךָ  לֹא ַיֲעקֹב ֵיָאֵמר עֹוד, ַוּיֹאֶמר  כט

  .ַוּתּוָכל ,ֲאָנִׁשים-ֱאלִֹהים ְוִעם
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; יָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמ , ַוּיֹאֶמר, ָּנא ְׁשֶמךָ - ַהִּגיָדה ַוּיֹאֶמר, ַוִּיְׁשַאל ַיֲעקֹב  ל
  .ָׁשם, אֹתֹו ַוְיָבֶרְך 
-ָרִאיִתי ֱאלִֹהים ָּפִנים ֶאל- ִּכי  :ְּפִניֵאל ,ַוִּיְקָרא ַיֲעקֹב ֵׁשם ַהָּמקֹום   לא

  .ַוִּתָּנֵצל ַנְפִׁשי, ָּפִנים
  .ְיֵרכֹו-ַעל, ְוהּוא צֵֹלעַ ; ְּפנּוֵאל-ֶאת ַּכֲאֶׁשר ָעַבר, לֹו ַהֶּׁשֶמׁש-ַוִּיְזַרח   לב
, ַעד, ַּכף ַהָּיֵרְך -ֲאֶׁשר ַעל, ִּגיד ַהָּנֶׁשה-ֶאת ִיְׂשָרֵאל-ייֹאְכלּו ְבנֵ -ֵּכן לֹא-ַעל  לג

  .ְּבִגיד ַהָּנֶׁשה, ֶיֶרְך ַיֲעקֹב-ְּבַכף ִּכי ָנַגע  :ַהּיֹום ַהֶּזה
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ַּיַחץוַ ; ַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש, ְוִעּמֹו, ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ֵעָׂשו ָּבא ,ַוִּיָּׂשא ַיֲעקֹב ֵעיָניו   א
  .ְׁשֵּתי ַהְּׁשָפחֹות, ְוַעל, ָרֵחל- ֵלָאה ְוַעל-ַעל, ַהְיָלִדים-ֶאת
ֵלָאה ִויָלֶדיָה - ְוֶאת; ִראׁשָֹנה ,ַיְלֵדיֶהן- ַהְּׁשָפחֹות ְוֶאת-ַוָּיֶׂשם ֶאת  ב

  .ַאֲחרִֹנים יֹוֵסף-ָרֵחל ְוֶאת-ְוֶאת, ַאֲחרִֹנים
  .ָאִחיו-ִּגְׁשּתֹו ַעד-ַעד, ְרָצה ֶׁשַבע ְּפָעִמיםַא ַוִּיְׁשַּתחּו; ָעַבר ִלְפֵניֶהם, ְוהּוא   ג
  .ַוִּיְבּכּו; ַצָּואָרו ַוִּיָּׁשֵקהּו-ַוִּיּפֹל ַעל ,ַוָּיָרץ ֵעָׂשו ִלְקָראתֹו ַוְיַחְּבֵקהּו  ד
;ֵאֶּלה ָּלְך -ִמי, ַוּיֹאֶמר, ַהְיָלִדים-ַהָּנִׁשים ְוֶאת-ֶאת ַוַּיְרא, ֵעיָניו- ַוִּיָּׂשא ֶאת  ה
  .ַעְבֶּדךָ -ָחַנן ֱאלִֹהים ֶאת-ֲאֶׁשר, ַהְיָלִדים-- אַמרַוּיֹ
  .ַוִּתְׁשַּתֲחֶויןָ , ְוַיְלֵדיֶהן ַוִּתַּגְׁשָן ַהְּׁשָפחֹות ֵהָּנה   ו
  .ַוִּיְׁשַּתֲחוּו--ִנַּגׁש יֹוֵסף ְוָרֵחל, ְוַאַחר; ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ,ֵלָאה ִויָלֶדיהָ - ַוִּתַּגׁש ַּגם  ז
ֵחן ְּבֵעיֵני -ִלְמצֹא, ַוּיֹאֶמר; ֲאֶׁשר ָּפָגְׁשִּתי ַהַּמֲחֶנה ַהֶּזה-י ְלָך ָּכלִמ , ַוּיֹאֶמר   ח

  .ֲאדִֹני
  .ָלְך - ְלָך ֲאֶׁשר ְיִהי, ָאִחי; ִלי ָרב-ֶיׁש, ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו   ט
, ְוָלַקְחָּת ִמְנָחִתי, ֵחן ְּבֵעיֶניךָ  ָנא ָמָצאִתי-ָנא ִאם- ַאל, ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב  י

  .ַוִּתְרֵצִני--ִּכְראֹת ְּפֵני ֱאלִֹהים, ָפֶניךָ  ֵּכן ָרִאיִתי-ִּכי ַעל  :יִמָּיִד 
; כֹל-ִלי- ַחַּנִני ֱאלִֹהים ְוִכי ֶיׁש-ִּכי ,ִּבְרָכִתי ֲאֶׁשר ֻהָבאת ָלְך -ָנא ֶאת- ַקח   יא

  .ַוִּיָּקח, ּבֹו-ַוִּיְפַצר
  .ְלֶנְגֶּדךָ  ,ְוֵאְלָכה; ִנְסָעה ְוֵנֵלָכה, ַוּיֹאֶמר   יב
; ָעלֹות ָעָלי, ְוַהּצֹאן ְוַהָּבָקר, ַהְיָלִדים ַרִּכים-ִּכי ֲאדִֹני יֵֹדעַ , ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  יג

  .ַהּצֹאן-ָוֵמתּו ָּכל, ֶאָחד ּוְדָפקּום יֹום
ְלֶרֶגל ַהְּמָלאָכה , ַוֲאִני ֶאְתָנֲהָלה ְלִאִּטי ;ִלְפֵני ַעְבּדֹו, ָנא ֲאדִֹני-ַיֲעָבר   יד

  .ֵׂשִעיָרה, ֲאדִֹני-ָאבֹא ֶאל- ַעד ֲאֶׁשר, ַהְיָלִדים ּוְלֶרֶגלְלָפַני -ֲאֶׁשר
, ַוּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה; ָהָעם ֲאֶׁשר ִאִּתי-ִמן ,ָּנא ִעְּמךָ -ַאִּציָגה--ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו   טו
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.ֵחן ְּבֵעיֵני ֲאדִֹני-ֶאְמָצא

  .ֵׂשִעיָרה, ְלַדְרּכֹו ַוָּיָׁשב ַּבּיֹום ַההּוא ֵעָׂשו  טז
ֵּכן ָקָרא -ַעל, ּוְלִמְקֵנהּו ָעָׂשה ֻסּכֹת; ָּבִית ַוִּיֶבן לֹו, ְוַיֲעקֹב ָנַסע ֻסּכָֹתה   יז
  }ס{  .ַהָּמקֹום ֻסּכֹות-ֵׁשם
; ִמַּפַּדן ֲאָרם, ְּבבֹאֹו, ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ,ַוָּיבֹא ַיֲעקֹב ָׁשֵלם ִעיר ְׁשֶכם   יח
  .ָהִעיר ְּפֵני- ֶאת, ַוִּיַחן
ֲאִבי , ֲחמֹור- ִמַּיד ְּבֵני, ָׁשם ָאֳהלֹו- ָנָטה ֲאֶׁשר, ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה-ֶקן ֶאתַוּיִ   יט

  .ְקִׂשיָטה, ְּבֵמָאה-- ְׁשֶכם
  }ס{   .ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל, ֵאל-- לֹו-ַוִּיְקָרא ;ִמְזֵּבחַ , ָׁשם-ַוַּיֶּצב  כ
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  .ִּבְבנֹות ָהָאֶרץ, ִלְראֹות, ָדה ְלַיֲעקֹבֲאֶׁשר ָילְ  ,ֵלָאה- ַוֵּתֵצא ִדיָנה ַּבת   א
ַוִּיַּקח אָֹתּה ַוִּיְׁשַּכב ; ְנִׂשיא ָהָאֶרץ-- ַהִחִּוי ,ֲחמֹור-ַוַּיְרא אָֹתּה ְׁשֶכם ֶּבן  ב

  .ַוְיַעֶּנהָ , אָֹתּה
ֵלב -ַעל, ַוְיַדֵּבר, ַהַּנֲערָ - ֶאת, ַוֶּיֱאַהב; ַיֲעקֹב-ַּבת ְּבִדיָנה, ַוִּתְדַּבק ַנְפׁשֹו   ג

  .ַהַּנֲערָ 
, ַהַּיְלָּדה ַהּזֹאת-ִלי ֶאת-ַקח  :ֲחמֹור ָאִביו ֵלאמֹר- ֶאל, ַוּיֹאֶמר ְׁשֶכם  ד

  .ְלִאָּׁשה
; ַּבָּׂשֶדה, ִמְקֵנהּו-ּוָבָניו ָהיּו ֶאת, ִבּתֹו ִּדיָנה-ִּכי ִטֵּמא ֶאת, ְוַיֲעקֹב ָׁשַמע  ה

  .ּבָֹאם-ַעד ,ְוֶהֱחִרׁש ַיֲעקֹב
  .ִאּתֹו, ְלַדֵּבר ,ַיֲעקֹב-ֶאל, ְׁשֶכם-ֹור ֲאִביַוֵּיֵצא ֲחמ   ו
ַוִּיַחר ָלֶהם , ַוִּיְתַעְּצבּו ָהֲאָנִׁשים, ְּכָׁשְמָעם ,ַהָּׂשֶדה- ּוְבֵני ַיֲעקֹב ָּבאּו ִמן  ז

  .לֹא ֵיָעֶׂשה, ְוֵכן, ַיֲעקֹב-ַּבת-ִלְׁשַּכב ֶאת, ָעָׂשה ְבִיְׂשָרֵאל ְנָבָלה-ִּכי  :ְמאֹד
ְּתנּו ָנא --ָחְׁשָקה ַנְפׁשֹו ְּבִבְּתֶכם, ְּבִני ְׁשֶכם  :ִאָּתם ֵלאמֹר, ֲחמֹורַוְיַדֵּבר    ח

  .ְלִאָּׁשה, אָֹתּה לֹו
  .ִּתְקחּו ָלֶכם, ְּבנֵֹתינּו- ְוֶאת, ָלנּו-ִּתְּתנּו ,ְּבנֵֹתיֶכם   :אָֹתנּו, ְוִהְתַחְּתנּו   ט
  .ְוֵהָאֲחזּו ָּבּה, ְׁשבּו ּוְסָחרּוהָ -- םִלְפֵניכֶ  ִּתְהֶיה, ְוָהָאֶרץ; ֵּתֵׁשבּו, ְוִאָּתנּו  י
ַוֲאֶׁשר ; ֵחן ְּבֵעיֵניֶכם- ֶאְמָצא, ַאֶחיהָ -ְוֶאל ָאִביהָ -ַוּיֹאֶמר ְׁשֶכם ֶאל   יא

  .ֶאֵּתן, ּתֹאְמרּו ֵאַלי
ִלי - ּוְתנּו; ַּכֲאֶׁשר ּתֹאְמרּו ֵאָלי, ְוֶאְּתָנה ,מַֹהר ּוַמָּתן, ַהְרּבּו ָעַלי ְמאֹד   יב
  .ְלִאָּׁשה, ֲערָ ַהּנַ -ֶאת
ֲאֶׁשר   :ַוְיַדֵּברּו--ְּבִמְרָמה, ֲחמֹור ָאִביו- ְוֶאת ְׁשֶכם-ַיֲעקֹב ֶאת-ַוַּיֲענּו ְבֵני  יג

  .ֲאחָֹתם ֵאת ִּדיָנה, ִטֵּמא
, ֲאחֵֹתנּו-ָלֵתת ֶאת-- ַהָּדָבר ַהֶּזה לֹא נּוַכל ַלֲעׂשֹות, ַוּיֹאְמרּו ֲאֵליֶהם   יד

  .ָלנּו, ִהוא ֶחְרָּפה-ִּכי  :הלֹו ָעְרלָ - ְלִאיׁש ֲאֶׁשר
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  .ָזָכר- ְלִהּמֹל ָלֶכם ָּכל, ָכמֹנּו ִאם ִּתְהיּו  :ֵנאֹות ָלֶכם, ְּבזֹאת-ַאְך    טו
, ְוָיַׁשְבנּו ִאְּתֶכם; ָלנּו-ְּבנֵֹתיֶכם ִנַּקח- ְוֶאת ,ְּבנֵֹתינּו ָלֶכם- ְוָנַתּנּו ֶאת  טז

  .ְוָהִיינּו ְלַעם ֶאָחד
  .ְוָהָלְכנּו, ִּבֵּתנּו-ְוָלַקְחנּו ֶאת-- ְלִהּמֹול ,עּו ֵאֵלינּולֹא ִתְׁשְמ -ְוִאם   יז
  .ֲחמֹור-ְׁשֶכם ֶּבן, ּוְבֵעיֵני ,ְּבֵעיֵני ֲחמֹור, ַוִּייְטבּו ִדְבֵריֶהם   יח
ִמּכֹל , ְוהּוא ִנְכָּבד; ַיֲעקֹב-ִּכי ָחֵפץ ְּבַבת ,ֵאַחר ַהַּנַער ַלֲעׂשֹות ַהָּדָבר-ְולֹא  יט

  .ֵּבית ָאִביו
, ַאְנֵׁשי ִעיָרם- ַוְיַדְּברּו ֶאל; ִעיָרם ַׁשַער- ֶאל, ַוָּיבֹא ֲחמֹור ּוְׁשֶכם ְּבנֹו  כ

  .ֵלאמֹר
, ְוֵיְׁשבּו ָבָאֶרץ ְוִיְסֲחרּו אָֹתּה, ִאָּתנּו ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ְׁשֵלִמים ֵהם   כא

- ְוֶאת ,ָלנּו ְלָנִׁשים-ְּבנָֹתם ִנַּקח- ֶאת; ִלְפֵניֶהם, ָיַדִים-ַרֲחַבת ְוָהָאֶרץ ִהֵּנה
  .ְּבנֵֹתינּו ִנֵּתן ָלֶהם

ְלַעם , ִלְהיֹות--ָלֶׁשֶבת ִאָּתנּו ,ְּבזֹאת ֵיאֹתּו ָלנּו ָהֲאָנִׁשים- ַאְך    כב
  .ַּכֲאֶׁשר ֵהם ִנּמִֹלים ,ָזָכר-ְּבִהּמֹול ָלנּו ָּכל  :ֶאָחד
 ְוֵיְׁשבּו, ַאְך ֵנאֹוָתה ָלֶהם; ֲהלֹוא ָלנּו ֵהם ,ְּבֶהְמָּתם- ִמְקֵנֶהם ְוִקְנָיָנם ְוָכל  כג

  .ִאָּתנּו
- ָּכל, ַוִּיּמֹלּו; יְֹצֵאי ַׁשַער ִעירֹו-ָּכל, ְּבנֹו ְׁשֶכם-ֲחמֹור ְוֶאל-ַוִּיְׁשְמעּו ֶאל   כד
  .ַׁשַער ִעירֹו ,יְֹצֵאי-ָּכל--ָזָכר
ַיֲעקֹב ִׁשְמעֹון -ֵניְב - ַוִּיְקחּו ְׁשֵני, ּכֲֹאִבים ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹוָתם   כה

  .ָזָכר-ָּכל, ַוַּיַהְרגּו; ֶּבַטח, ָהִעיר- ַוָּיבֹאּו ַעל, ַחְרּבֹו ְוֵלִוי ֲאֵחי ִדיָנה ִאיׁש
ִּדיָנה ִמֵּבית - ַוִּיְקחּו ֶאת; ָחֶרב-ְלִפי ָהְרגּו, ְׁשֶכם ְּבנֹו-ֲחמֹור ְוֶאת-ְוֶאת   כו

  .ַוֵּיֵצאּו, ְׁשֶכם
  .ֲאחֹוָתם, ֲאֶׁשר ִטְּמאּו-- ָהִעיר, ַוָּיבֹּזּו ,ַהֲחָלִלים-ַעל ָּבאּו, ְּבֵני ַיֲעקֹב   כז
ֲאֶׁשר -ָּבִעיר ְוֶאת-ְוֵאת ֲאֶׁשר, ֲחמֵֹריֶהם-ְוֶאת ,ְּבָקָרם-צֹאָנם ְוֶאת-ֶאת   כח

  .ָלָקחּו, ַּבָּׂשֶדה
-ָּכל, ְוֵאת; ָׁשבּו ַוָּיבֹּזּו, ְנֵׁשיֶהם- ְוֶאת ַטָּפם-ָּכל-ֵחיָלם ְוֶאת-ָּכל-ְוֶאת  כט
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  .ֲאֶׁשר ַּבָּבִית
ְלַהְבִאיֵׁשִני ְּביֵֹׁשב , ֲעַכְרֶּתם אִֹתי, ֵלִוי-ְוֶאל ִׁשְמעֹון- ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל  ל

ְוִנְׁשַמְדִּתי  ,ְוֶנֶאְספּו ָעַלי ְוִהּכּוִני, ְמֵתי ִמְסָּפר, ַוֲאִני; ּוַבְּפִרִּזי ַּבְּכַנֲעִני, ָהָאֶרץ
  .ֲאִני ּוֵביִתי

  }פ{  .ֲאחֹוֵתנּו-ֶאת ַיֲעֶׂשה, ַהְכזֹוָנה  :אְמרּוַוּיֹ   לא
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 35 פרק ְּבֵראִׁשית

ָׁשם -ַוֲעֵׂשה; ָׁשם-ֵאל ְוֶׁשב-קּום ֲעֵלה ֵבית ,ַיֲעקֹב-ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל   א
  .ְּבָבְרֲחָך ִמְּפֵני ֵעָׂשו ָאִחיךָ , ֵאֶליךָ  ָלֵאל ַהִּנְרֶאה-- ִמְזֵּבחַ 

, ֱאלֵֹהי ַהֵּנָכר-ָהִסרּו ֶאת   :ֲאֶׁשר ִעּמֹו- ָּכל ְוֶאל, ֵּביתֹו-ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל  ב
  .ְוַהֲחִליפּו ִׂשְמלֵֹתיֶכם, ְוִהַּטֲהרּו ,ֲאֶׁשר ְּבתְֹכֶכם

ָלֵאל ָהעֶֹנה אִֹתי ְּביֹום , ָּׁשם ִמְזֵּבחַ -ְוֶאֱעֶׂשה ;ֵאל-ֵּבית, ְוָנקּוָמה ְוַנֲעֶלה   ג
  .ְך ֲאֶׁשר ָהָלְכִּתיַּבֶּדרֶ , ִעָּמִדי ַוְיִהי, ָצָרִתי

ֲאֶׁשר , ַהְּנָזִמים- ְוֶאת, ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּבָיָדם ֱאלֵֹהי- ֵאת ָּכל, ַיֲעקֹב-ַוִּיְּתנּו ֶאל  ד
  .ְׁשֶכם- ַּתַחת ָהֵאָלה ֲאֶׁשר ִעם, אָֹתם ַיֲעקֹב ַוִּיְטמֹן; ְּבָאְזֵניֶהם

, ְולֹא ָרְדפּו, ר ְסִביבֹוֵתיֶהםֶהָעִרים ֲאֶׁש -ַעל ,ַוְיִהי ִחַּתת ֱאלִֹהים; ַוִּיָּסעּו  ה
  .ַאֲחֵרי ְּבֵני ַיֲעקֹב

ָהָעם - ְוָכל, הּוא   :ֵאל- ֵּבית, ִהוא--ְּכַנַען ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ, ַוָּיבֹא ַיֲעקֹב לּוָזה   ו
  .ִעּמֹו-ֲאֶׁשר

ָליו ִנְגלּו ֵא , ִּכי ָׁשם  :ֵאל- ֵאל ֵּבית, ַלָּמקֹום ַוִּיְקָרא, ִמְזֵּבחַ , ַוִּיֶבן ָׁשם  ז
  .ִמְּפֵני ָאִחיו ,ְּבָבְרחֹו, ָהֱאלִֹהים

; ֵאל ַּתַחת ָהַאּלֹון-ַוִּתָּקֵבר ִמַּתַחת ְלֵבית ,ַוָּתָמת ְּדבָֹרה ֵמיֶנֶקת ִרְבָקה   ח
  }פ{  .ָּבכּות ַאּלֹון, ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו

  .אֹתֹו ,ַוְיָבֶרְך ; ִמַּפַּדן ֲאָרם ְּבבֹאֹו, ַיֲעקֹב עֹוד-ַוֵּיָרא ֱאלִֹהים ֶאל   ט
- ִּכי ִאם, ִיָּקֵרא ִׁשְמָך עֹוד ַיֲעקֹב- לֹא  :ִׁשְמָך ַיֲעקֹב, לֹו ֱאלִֹהים- ַוּיֹאֶמר  י

  .ִיְׂשָרֵאל, ְׁשמֹו- ַוִּיְקָרא ֶאת ,ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה ְׁשֶמךָ 
 ִיְהֶיה, ּגֹוי ּוְקַהל ּגֹוִים--ְּפֵרה ּוְרֵבה ,ַוּיֹאֶמר לֹו ֱאלִֹהים ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי   יא

  .ֵיֵצאּו ֵמֲחָלֶציךָ , ּוְמָלִכים; ִמֶּמּךָ 
ּוְלַזְרֲעָך ; ְלָך ֶאְּתֶנָּנה-- ּוְלִיְצָחק ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ְלַאְבָרָהם, ָהָאֶרץ-ְוֶאת   יב

  .ָהָאֶרץ-ֶאֵּתן ֶאת, ַאֲחֶריךָ 
  .ִּדֶּבר ִאּתֹו-ֲאֶׁשר ,ַּבָּמקֹום, ֱאלִֹהים, ַוַּיַעל ֵמָעָליו  יג
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ַוַּיֵּסְך ָעֶליָה ; ַמֶּצֶבת ָאֶבן-- ִּדֶּבר ִאּתֹו- ֲאֶׁשר ַּבָּמקֹום, ֲעקֹב ַמֵּצָבהַוַּיֵּצב יַ    יד
  .ָעֶליָה ָׁשֶמן ַוִּיצֹק, ֶנֶסְך 
.ֵאל- ֵּבית-- ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּתֹו ָׁשם ֱאלִֹהים ,ֵׁשם ַהָּמקֹום-ַוִּיְקָרא ַיֲעקֹב ֶאת   טו

, ַוֵּתֶלד ָרֵחל; ָהָאֶרץ ָלבֹוא ֶאְפָרָתה-ְבַרתִּכ  עֹוד- ַוְיִהי, ַוִּיְסעּו ִמֵּבית ֵאל  טז
  .ַוְּתַקׁש ְּבִלְדָּתּה

ֶזה -ַגם- ִּכי, ִּתיְרִאי- ַוּתֹאֶמר ָלּה ַהְמַיֶּלֶדת ַאל ;ְּבִלְדָּתּה, ַוְיִהי ְבַהְקׁשָֹתּה   יז
  .ָלְך ֵּבן
לֹו -ָקָרא, ְוָאִביו; יאֹונִ -ֶּבן, ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ,ִּכי ֵמָתה, ַוְיִהי ְּבֵצאת ַנְפָׁשּה   יח

  .ִבְנָיִמין
  .ִהוא ֵּבית ָלֶחם, ֶאְפָרָתה ַוִּתָּקֵבר ְּבֶדֶרְך ; ָרֵחל, ַוָּתָמת  יט
  .ַהּיֹום-ַעד, ָרֵחל-ִהוא ַמֶּצֶבת ְקֻבַרת-- ְקֻבָרָתּה-ַעל ,ַוַּיֵּצב ַיֲעקֹב ַמֵּצָבה  כ
  .ֵעֶדר- ְלִמְגַּדלֵמָהְלָאה  ,ַוֵּיט ָאֳהלֹה; ִיְׂשָרֵאל, ַוִּיַּסע   כא
ִּבְלָהה -ַוֵּיֶלְך ְראּוֵבן ַוִּיְׁשַּכב ֶאת, ַהִהוא ִּבְׁשּכֹן ִיְׂשָרֵאל ָּבָאֶרץ, ַוְיִהי   כב

 }פ{  ;ַוִּיְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ,ִּפיֶלֶגׁש ָאִביו
   

  .ְׁשֵנים ָעָׂשר, ַיֲעקֹב-ַוִּיְהיּו ְבֵני
  .ְוִיָּׂששָכר ּוְזֻבלּון, ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ִויהּוָדהוְ  ;ְּבכֹור ַיֲעקֹב ְראּוֵבן, ְּבֵני ֵלָאה  כג
  .יֹוֵסף ּוִבְנָיִמן, ְּבֵני ָרֵחל   כד
  .ְוַנְפָּתִלי ָּדן, ּוְבֵני ִבְלָהה ִׁשְפַחת ָרֵחל   כה
 לֹו ְּבַפַּדן- ֲאֶׁשר ֻיַּלד, ֵאֶּלה ְּבֵני ַיֲעקֹב; ְוָאֵׁשר ָּגד, ּוְבֵני ִזְלָּפה ִׁשְפַחת ֵלָאה   כו

  .ֲאָרם
, ִהוא ֶחְברֹון--ַמְמֵרא ִקְרַית ָהַאְרַּבע ,ִיְצָחק ָאִביו-ַוָּיבֹא ַיֲעקֹב ֶאל   כז

  .ָׁשם ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק-ָּגר-ֲאֶׁשר
  .ּוְׁשמִֹנים ָׁשָנה ,ְמַאת ָׁשָנה-- ְיֵמי ִיְצָחק, ַוִּיְהיּו   כח
, ַוִּיְקְּברּו אֹתֹו; ָזֵקן ּוְׂשַבע ָיִמים ,ַעָּמיו-ֶאל ַוִּיְגַוע ִיְצָחק ַוָּיָמת ַוֵּיָאֶסף  כט
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}פ{  .ָּבָניו ֵעָׂשו ְוַיֲעקֹב
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 36 פרק ְּבֵראִׁשית

  .ֱאדֹום הּוא, ְוֵאֶּלה ּתְֹלדֹות ֵעָׂשו   א
-ְוֶאת, ֵאילֹון ַהִחִּתי-ַּבת, ָעָדה- ֶאת  :ְּכָנַען ִמְּבנֹות, ָנָׁשיו- ֵעָׂשו ָלַקח ֶאת  ב

  .ִצְבעֹון ַהִחִּוי-ַּבת ,הֲענָ - ָאֳהִליָבָמה ַּבת
  .ְנָביֹות ֲאחֹות, ִיְׁשָמֵעאל- ָּבְׂשַמת ַּבת-ְוֶאת   ג
  .ְרעּוֵאל- ָיְלָדה ֶאת, ּוָבְׂשַמת ;ֱאִליָפז-ֶאת, ַוֵּתֶלד ָעָדה ְלֵעָׂשו  ד
ֵאֶּלה ְּבֵני ; קַֹרח-ְוֶאת, ַיְעָלם-ְוֶאת )ְיעּוׁש(יעיש - ֶאת, ָיְלָדה, ְוָאֳהִליָבָמה  ה

  .ְּכָנַען לֹו ְּבֶאֶרץ- ֲאֶׁשר ֻיְּלדּו, וֵעָׂש 
- ְוֶאת, ַנְפׁשֹות ֵּביתֹו-ָּכל-ְוֶאת, ְּבנָֹתיו-ְוֶאת ָּבָניו- ָנָׁשיו ְוֶאת-ַוִּיַּקח ֵעָׂשו ֶאת   ו

- ַוֵּיֶלְך ֶאל ;ֲאֶׁשר ָרַכׁש ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען, ִקְנָינֹו-ְּבֶהְמּתֹו ְוֵאת ָּכל-ָּכל-ְוֶאת ִמְקֵנהּו
  .ֵני ַיֲעקֹב ָאִחיוִמּפְ , ֶאֶרץ
ָלֵׂשאת , ְולֹא ָיְכָלה ֶאֶרץ ְמגּוֵריֶהם; ַיְחָּדו ִמֶּׁשֶבת, ָהָיה ְרכּוָׁשם ָרב-ִּכי  ז

  .ִמְקֵניֶהם, ִמְּפֵני--אָֹתם
  .ֱאדֹום ֵעָׂשו הּוא, ַוֵּיֶׁשב ֵעָׂשו ְּבַהר ֵׂשִעיר   ח
  .ִעירֵׂש , ְּבַהר ,ֲאִבי ֱאדֹום, ְוֵאֶּלה ּתְֹלדֹות ֵעָׂשו   ט
ָּבְׂשַמת -ֶּבן, ְרעּוֵאל, ָעָדה ֵאֶׁשת ֵעָׂשו-ֶּבן ,ֱאִליַפז  :ֵעָׂשו- ְׁשמֹות ְּבֵני, ֵאֶּלה  י

  .ֵאֶׁשת ֵעָׂשו
  .ְצפֹו ְוַגְעָּתם ּוְקַנז, אֹוָמר ֵּתיָמן-- ְּבֵני ֱאִליָפז, ַוִּיְהיּו   יא
; ֲעָמֵלק-ֶאת, ַוֵּתֶלד ֶלֱאִליַפז ,ֵעָׂשו-ֶּבן ֶלֱאִליַפז, ְוִתְמַנע ָהְיָתה ִפיֶלֶגׁש   יב

  .ֵעָׂשו ְּבֵני ָעָדה ֵאֶׁשת, ֵאֶּלה
ת ְּבֵני ָבְׂשַמת ֵאֶׁש , ֵאֶּלה ָהיּו; ַׁשָּמה ּוִמָּזה ַנַחת ָוֶזַרח, ְוֵאֶּלה ְּבֵני ְרעּוֵאל  יג

  .ֵעָׂשו
ַוֵּתֶלד ; ָׂשוֵאֶׁשת עֵ --ִצְבעֹון-ֲעָנה ַּבת-ַבת ְּבֵני ָאֳהִליָבָמה, ְוֵאֶּלה ָהיּו   יד

  .קַֹרח- ַיְעָלם ְוֶאת- ְוֶאת )ְיעּוׁש(יעיש - ֶאת, ְלֵעָׂשו
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ַאּלּוף ֵּתיָמן ַאּלּוף --ְּבכֹור ֵעָׂשו, ֱאִליַפז ְּבֵני  :ֵעָׂשו-ַאּלּוֵפי ְבֵני, ֵאֶּלה   טו
  .ְקַנז ַאּלּוף ְצפֹו ַאּלּוף, אֹוָמר
ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ֱאִליַפז ְּבֶאֶרץ ; קֲעָמלֵ  ַאּלּוף, קַֹרח ַאּלּוף ַּגְעָּתם- ַאּלּוף  טז

  .ֵאֶּלה ְּבֵני ָעָדה, ֱאדֹום
ַאּלּוף ַׁשָּמה ַאּלּוף , ַאּלּוף ַנַחת ַאּלּוף ֶזַרח-- ֵעָׂשו- ֶּבן ְּבֵני ְרעּוֵאל, ְוֵאֶּלה   יז

  .וְּבֵני ָבְׂשַמת ֵאֶׁשת ֵעָׂש , ֵאֶּלה-- ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום, ַאּלּוֵפי ְרעּוֵאל ֵאֶּלה; ִמָּזה
ַאּלּוף , ַאּלּוף ְיעּוׁש ַאּלּוף ַיְעָלם-- ֵעָׂשו ְּבֵני ָאֳהִליָבָמה ֵאֶׁשת, ְוֵאֶּלה   יח

  .ֵאֶׁשת ֵעָׂשו--ֲעָנה-ַּבת, ָאֳהִליָבָמה ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי; קַֹרח
  }ס{  .הּוא ֱאדֹום ,ֵעָׂשו ְוֵאֶּלה ַאּלּוֵפיֶהם-ֵאֶּלה ְבֵני  יט
  .ְוִצְבעֹון ַוֲעָנה, לֹוָטן ְוׁשֹוָבל  :ָהָאֶרץ יְֹׁשֵבי, יֵׂשִעיר ַהחִֹר - ֵאֶּלה ְבֵני  כ
  .ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום, ַאּלּוֵפי ַהחִֹרי ְּבֵני ֵׂשִעיר ֵאֶּלה; ְוִדיָׁשן, ְוִדׁשֹון ְוֵאֶצר   כא
  .ִּתְמָנע, ַוֲאחֹות לֹוָטן ;חִֹרי ְוֵהיָמם, לֹוָטן- ַוִּיְהיּו ְבֵני   כב
  .ְואֹוָנם, ְׁשפֹו, ְוֵעיָבל ַעְלָון ּוָמַנַחת, לְוֵאֶּלה ְּבֵני ׁשֹובָ   כג
ַהֵּיִמם -ֲאֶׁשר ָמָצא ֶאת, הּוא ֲעָנה ;ְוַאָּיה ַוֲעָנה, ִצְבעֹון-ְוֵאֶּלה ְבֵני   כד

  .ְלִצְבעֹון ָאִביו ,ַהֲחמִֹרים-ִּבְרעֹתֹו ֶאת, ַּבִּמְדָּבר
  .ָנהעֲ -ַּבת, ְוָאֳהִליָבָמה ;ִּדׁשֹן, ֲעָנה- ְוֵאֶּלה ְבֵני   כה
  .ְוִיְתָרן ּוְכָרן, ְוֶאְׁשָּבן ֶחְמָּדן-- ְּבֵני ִדיָׁשן, ְוֵאֶּלה   כו
  .ַוֲעָקן ,ִּבְלָהן ְוַזֲעָון-- ֵאֶצר-ְּבֵני, ֵאֶּלה   כז
  .עּוץ ַוֲאָרן, ִדיָׁשן- ֵאֶּלה ְבֵני   כח
 .עֹון ַאּלּוף ֲעָנהַאּלּוף ִצְב , ַאּלּוף ׁשֹוָבל ַאּלּוף לֹוָטן  :ַאּלּוֵפי ַהחִֹרי, ֵאֶּלה  כט
, ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ַהחִֹרי ְלַאֻּלֵפיֶהם; ִּדיָׁשן ַאּלּוף, ַאּלּוף ִּדׁשֹן ַאּלּוף ֵאֶצר  ל

  }פ{   .ְּבֶאֶרץ ֵׂשִעיר
ִלְבֵני , ֶמֶלְך -ִלְפֵני ְמָלְך --ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום ,ֲאֶׁשר ָמְלכּו, ַהְּמָלִכים, ְוֵאֶּלה   לא

  .ִיְׂשָרֵאל
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  .ִּדְנָהָבה, ְוֵׁשם ִעירֹו; ְּבעֹור-ֶּבן ֶּבַלע, ְך ֶּבֱאדֹוםַוִּיְמלֹ   לב
  .ֶזַרח ִמָּבְצָרה-יֹוָבב ֶּבן ,ַוִּיְמלְֹך ַּתְחָּתיו; ָּבַלע, ַוָּיָמת  לג
  .ֻחָׁשם ֵמֶאֶרץ ַהֵּתיָמִני ,ַוִּיְמלְֹך ַּתְחָּתיו; יֹוָבב, ַוָּיָמת   לד
ִמְדָין ִּבְׂשֵדה - ַהַּמֶּכה ֶאת, ְּבַדד-ֲהַדד ֶּבן ְחָּתיוַוִּיְמלְֹך ַּת ; ֻחָׁשם, ַוָּיָמת   לה

  .ֲעִוית ,ְוֵׁשם ִעירֹו, מֹוָאב
  .ַׂשְמָלה ִמַּמְׂשֵרָקה ,ַוִּיְמלְֹך ַּתְחָּתיו; ֲהָדד, ַוָּיָמת   לו
  .ָׁשאּול ֵמְרחֹבֹות ַהָּנָהר, ַּתְחָּתיו ַוִּיְמלְֹך ; ַׂשְמָלה, ַוָּיָמת   לז
  .ַעְכּבֹור-ַּבַעל ָחָנן ֶּבן ,ַוִּיְמלְֹך ַּתְחָּתיו; ָׁשאּול, ַוָּיָמת   לח
ְוֵׁשם ; ְוֵׁשם ִעירֹו ָּפעּו, ַוִּיְמלְֹך ַּתְחָּתיו ֲהַדר ,ַעְכּבֹור-ַּבַעל ָחָנן ֶּבן, ַוָּיָמת  לט

  .ַּבת ֵמי ָזָהב, ַמְטֵרד-ְמֵהיַטְבֵאל ַּבת ִאְׁשּתֹו
ַאּלּוף   :ִּבְׁשמָֹתם, ִלְמקֹמָֹתם, ְלִמְׁשְּפחָֹתם ,וְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ַאּלּוֵפי ֵעָׂש   מ

  .ַאּלּוף ְיֵתת ,ִּתְמָנע ַאּלּוף ַעְלָוה
  .ַאּלּוף ִּפינֹן ,ַאּלּוף ָאֳהִליָבָמה ַאּלּוף ֵאָלה   מא
  .ִמְבָצר ַאּלּוף, ַאּלּוף ְקַנז ַאּלּוף ֵּתיָמן   מב
ְלמְֹׁשבָֹתם ְּבֶאֶרץ , ה ַאּלּוֵפי ֱאדֹוםֵאּלֶ  ;ַאּלּוף ִעיָרם, ַאּלּוף ַמְגִּדיֵאל  מג

  }פ{  .ֱאדֹום ֲאִבי, הּוא ֵעָׂשו--ֲאֻחָּזָתם
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 37 פרק ְּבֵראִׁשית

  .ְּכָנַען, ְּבֶאֶרץ--ְמגּוֵרי ָאִביו ְּבֶאֶרץ, ַוֵּיֶׁשב ַיֲעקֹב   א
ֶאָחיו -ֶאתֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָהָיה רֶֹעה -ְׁשַבע-ֶּבן יֹוֵסף, ֵאֶּלה ּתְֹלדֹות ַיֲעקֹב  ב

ַוָּיֵבא יֹוֵסף; ְנֵׁשי ָאִביו, ְּבֵני ִזְלָּפה-ְּבֵני ִבְלָהה ְוֶאת- ֶאת ְוהּוא ַנַער, ַּבּצֹאן
  .ֲאִביֶהם-ֶאל, ִּדָּבָתם ָרָעה-ֶאת
, ְוָעָׂשה לֹו; לֹו, ְזֻקִנים הּוא-ֶבן-ִּכי-- ָּבָניו-ִמָּכל יֹוֵסף-ָאַהב ֶאת, ְוִיְׂשָרֵאל   ג

  .ְּכתֶֹנת ַּפִּסים
ְולֹא ; אֹתֹו, ַוִּיְׂשְנאּו-- ֶאָחיו-ִמָּכל אֹתֹו ָאַהב ֲאִביֶהם-ִּכי, ַוִּיְראּו ֶאָחיו  ד

  .ַּדְּברֹו ְלָׁשלֹם, ָיְכלּו
  .ְׂשנֹא אֹתֹו, ַוּיֹוִספּו עֹוד; ְלֶאָחיו ַוַּיֵּגד, ַוַּיֲחלֹם יֹוֵסף ֲחלֹום  ה
  .ֶּזה ֲאֶׁשר ָחָלְמִּתיהַ  ַהֲחלֹום, ָנא-ִׁשְמעּו  :ֲאֵליֶהם, ַוּיֹאֶמר   ו
- ְוַגם, ְוִהֵּנה ָקָמה ֲאֻלָּמִתי, ְּבתֹוְך ַהָּׂשֶדה ,ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו ְמַאְּלִמים ֲאֻלִּמים  ז

  .ַוִּתְׁשַּתֲחֶויָן ַלֲאֻלָּמִתי, ְתֻסֶּביָנה ֲאֻלּמֵֹתיֶכם ְוִהֵּנה; ִנָּצָבה
ַוּיֹוִספּו ; ָמׁשֹול ִּתְמׁשֹל ָּבנּו-ִאם, ינּוָעלֵ  ֲהָמלְֹך ִּתְמלְֹך , ֶאָחיו, ַוּיֹאְמרּו לֹו   ח

  .ְּדָבָריו-ֲחלֹמָֹתיו ְוַעל- ַעל ,עֹוד ְׂשנֹא אֹתֹו
ִהֵּנה ָחַלְמִּתי , ַוּיֹאֶמר; אֹתֹו ְלֶאָחיו ַוְיַסֵּפר, ַוַּיֲחלֹם עֹוד ֲחלֹום ַאֵחר   ט

  .ִמְׁשַּתֲחִוים ִלי, ִביםְוַהָּיֵרַח ְוַאַחד ָעָׂשר ּכֹוכָ  ְוִהֵּנה ַהֶּׁשֶמׁש, ֲחלֹום עֹוד
ה ַוּיֹאֶמר לֹו ָמה ַהֲחלֹום ַהּזֶ , ּבֹו ָאִביו- ַוִּיְגַער ,ֶאָחיו- ְוֶאל, ָאִביו-ַוְיַסֵּפר ֶאל  י

  .ָאְרָצה, ֹת ְלךָ  ְלִהְׁשַּתֲחו, ֲאִני ְוִאְּמָך ְוַאֶחיךָ , ֲהבֹוא ָנבֹוא  :ֲאֶׁשר ָחָלְמָּת 
  .ַהָּדָבר-ֶאת ָׁשַמר, יוְוָאִב ; ֶאָחיו, בֹו-ַוְיַקְנאּו   יא
  .ִּבְׁשֶכם, ֲאִביֶהם צֹאן- ִלְרעֹות ֶאת, ֶאָחיו, ַוֵּיְלכּו   יב
ְוֶאְׁשָלֲחָך , ְלָכה--ַאֶחיָך רִֹעים ִּבְׁשֶכם ֲהלֹוא, יֹוֵסף-ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל  יג

  .ִהֵּנִני ,ַוּיֹאֶמר לֹו; ֲאֵליֶהם
, ַוֲהִׁשֵבִני, ְׁשלֹום ַהּצֹאן- ַאֶחיָך ְוֶאת ְׁשלֹום- תָנא ְרֵאה ֶא -ֶלְך , ַוּיֹאֶמר לֹו   יד
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 .ַוָּיבֹא ְׁשֶכָמה, ֶחְברֹוןַוִּיְׁשָלֵחהּו ֵמֵעֶמק; ָּדָבר
-ַמה, ַוִּיְׁשָאֵלהּו ָהִאיׁש ֵלאמֹר; ַּבָּׂשֶדה ְוִהֵּנה תֶֹעה, ַוִּיְמָצֵאהּו ִאיׁש   טו

  .ְּתַבֵּקׁש
  .ֵאיפֹה ֵהם רִֹעים, ָּנא ִלי-ַהִּגיָדה ;ַבֵּקׁשַאַחי ָאנִֹכי ְמ -ֶאת, ַוּיֹאֶמר  טז
ַוֵּיֶלְך ; ֵנְלָכה ּדָֹתְיָנה, ָׁשַמְעִּתי אְֹמִרים ִּכי-- ָנְסעּו ִמֶּזה, ַוּיֹאֶמר ָהִאיׁש   יז

  .ַוִּיְמָצֵאם ְּבדָֹתן ,יֹוֵסף ַאַחר ֶאָחיו
  .ְתַנְּכלּו אֹתֹו ַלֲהִמיתֹוַוּיִ , ִיְקַרב ֲאֵליֶהם ּוְבֶטֶרם; ֵמָרחֹק, ַוִּיְראּו אֹתֹו   יח
  .ָּבא--ַּבַעל ַהֲחלֹמֹות ַהָּלֶזה ,ִהֵּנה  :ָאִחיו-ִאיׁש ֶאל, ַוּיֹאְמרּו  יט
ַחָּיה ָרָעה , ְוָאַמְרנּו, ְוַנְׁשִלֵכהּו ְּבַאַחד ַהּבֹרֹות ,ְוַעָּתה ְלכּו ְוַנַהְרֵגהּו  כ

  .ִּיְהיּו ֲחלֹמָֹתיו- ַמה, ְוִנְרֶאה ;ֲאָכָלְתהּו
  .לֹא ַנֶּכּנּו ָנֶפׁש, ַוּיֹאֶמר; ִמָּיָדם ַוַּיִּצֵלהּו, ַוִּיְׁשַמע ְראּוֵבן   כא
ַהּבֹור ַהֶּזה -ַהְׁשִליכּו אֹתֹו ֶאל-- ָדם- ִּתְׁשְּפכּו- ַאל ,ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְראּוֵבן   כב

,ַלֲהִׁשיבֹו, םַהִּציל אֹתֹו ִמָּידָ , ְלַמַען  :בֹו-ִּתְׁשְלחּו-ְוָיד ַאל ,ֲאֶׁשר ַּבִּמְדָּבר
  .ָאִביו-ֶאל
-ֶאת, ֻּכָּתְנּתֹו-יֹוֵסף ֶאת-ַוַּיְפִׁשיטּו ֶאת ;ֶאָחיו-ָּבא יֹוֵסף ֶאל-ַּכֲאֶׁשר, ַוְיִהי  כג

  .ָעָליו ְּכתֶֹנת ַהַּפִּסים ֲאֶׁשר
  .ֵאין ּבֹו ָמִים, ְוַהּבֹור ֵרק; ַהּבָֹרה ,ַוַּיְׁשִלכּו אֹתֹו--ַוִּיָּקֻחהּו   כד
 ְוִהֵּנה אְֹרַחת ִיְׁשְמֵעאִלים, ֵעיֵניֶהם ַוִּיְראּו ַוִּיְׂשאּו, ֶלֶחם- ֶלֱאָכל, בּוַוֵּיְׁש    כה

ְלהֹוִריד , הֹוְלִכים-- ְנכֹאת ּוְצִרי ָולֹט, ּוְגַמֵּליֶהם נְֹׂשִאים ;ָּבָאה ִמִּגְלָעד
  .ִמְצָרְיָמה

, ְוִכִּסינּו, ָאִחינּו-ִּכי ַנֲהרֹג ֶאת, ֶּבַצע-ַמה   :ֶאָחיו-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה   כו
  .ָּדמֹו-ֶאת
; הּוא, ָאִחינּו ְבָׂשֵרנּו-ִּכי, בֹו- ְּתִהי- ְוָיֵדנּו ַאל ,ְלכּו ְוִנְמְּכֶרּנּו ַלִּיְׁשְמֵעאִלים   כז

  .ֶאָחיו, ַוִּיְׁשְמעּו
, ֹורַהּב-יֹוֵסף ִמן-ַוִּיְמְׁשכּו ַוַּיֲעלּו ֶאת, סֲֹחִרים ַוַּיַעְברּו ֲאָנִׁשים ִמְדָיִנים   כח

,יֹוֵסף-ַוָּיִביאּו ֶאת; ְּבֶעְׂשִרים ָּכֶסף, יֹוֵסף ַלִּיְׁשְמֵעאִלים-ֶאת ַוִּיְמְּכרּו
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  .ִמְצָרְיָמה
  .ְּבָגָדיו-ֶאת, ַוִּיְקַרע; יֹוֵסף ַּבּבֹור-ֵאין ְוִהֵּנה, ַהּבֹור-ַוָּיָׁשב ְראּוֵבן ֶאל  כט
  .ָבא-ַוֲאִני ָאָנה ֲאִני, ּנּוֵאינֶ  ַהֶּיֶלד  :ַוּיֹאַמר, ֶאָחיו-ַוָּיָׁשב ֶאל  ל
ַהֻּכּתֶֹנת -ַוִּיְטְּבלּו ֶאת, ַוִּיְׁשֲחטּו ְׂשִעיר ִעִּזים ;ְּכתֶֹנת יֹוֵסף- ֶאת, ַוִּיְקחּו   לא
  .ַּבָּדם
זֹאת , ַוּיֹאְמרּו, ֲאִביֶהם-ַוָּיִביאּו ֶאל ,ְּכתֶֹנת ַהַּפִּסים- ַוְיַׁשְּלחּו ֶאת   לב

  .לֹא- ִאם-- ִּבְנָך ִהוא תֶֹנתַהְּכ , ָנא- ַהֶּכר  :ָמָצאנּו
  .יֹוֵסף, ָטרֹף טַֹרף; ַחָּיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו ,ַוַּיִּכיָרּה ַוּיֹאֶמר ְּכתֶֹנת ְּבִני  לג
ָיִמים , ְּבנֹו- ַוִּיְתַאֵּבל ַעל; ַׂשק ְּבָמְתָניו ַוָּיֶׂשם, ַוִּיְקַרע ַיֲעקֹב ִׂשְמלָֹתיו   לד

  .ַרִּבים
ֵאֵרד -ִּכי, ַוּיֹאֶמר, ַוְיָמֵאן ְלִהְתַנֵחם, ְלַנֲחמֹו ְּבנָֹתיו-ָניו ְוָכלּבָ - ַוָּיֻקמּו ָכל   לה
  .ָאִביו, ַוֵּיְבְּך אֹתֹו; ְׁשאָֹלה ְּבִני ָאֵבל-ֶאל
ַׂשר , ְלפֹוִטיַפר ְסִריס ַּפְרעֹה  :ִמְצָרִים-ֶאל ,ָמְכרּו אֹתֹו--ְוַהְּמָדִנים   לו

  }פ{  .ַהַּטָּבִחים
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 38 פרק ְּבֵראִׁשית

ּוְׁשמֹו , ִאיׁש ֲעֻדָּלִמי-ַוֵּיט ַעד; ְיהּוָדה ֵמֵאת ֶאָחיו ַוֵּיֶרד, ַוְיִהי ָּבֵעת ַהִהוא   א
  .ִחיָרה

  .ַוָּיבֹא ֵאֶליהָ , ַוִּיָּקֶחהָ ; ּוְׁשמֹו ׁשּועַ , ְּכַנֲעִני ִאיׁש-ָׁשם ְיהּוָדה ַּבת- ַוַּיְרא  ב
  .ֵער, ֹוְׁשמ- ֶאת ַוִּיְקָרא; ַוֵּתֶלד ֵּבן, ַוַּתַהר   ג
  .אֹוָנן, ְׁשמֹו- ֶאת ַוִּתְקָרא; ַוֵּתֶלד ֵּבן, ַוַּתַהר עֹוד  ד
ְּבִלְדָּתּה , ְוָהָיה ִבְכִזיב; ְׁשמֹו ֵׁשָלה-ֶאת ַוִּתְקָרא, ַוּתֶֹסף עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן  ה

  .אֹתֹו
  .ָּתָמר, ּוְׁשָמּה ;ְלֵער ְּבכֹורֹו, ַוִּיַּקח ְיהּוָדה ִאָּׁשה   ו
  .ְיהָוה, ַוְיִמֵתהּו; ְּבֵעיֵני ְיהָוה ,ַרע--ֵער ְּבכֹור ְיהּוָדה, יַוְיִה   ז
, ְוָהֵקם ֶזַרע; ָאִחיָך ְוַיֵּבם אָֹתּה ֵאֶׁשת-ּבֹא ֶאל, ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלאֹוָנן   ח

  .ְלָאִחיךָ 
 ְוִׁשֵחת, יוֵאֶׁשת ָאִח -ָּבא ֶאל- ְוָהָיה ִאם; ַהָּזַרע ִּכי ּלֹא לֹו ִיְהֶיה, ַוֵּיַדע אֹוָנן   ט

  .ְלָאִחיו, ֶזַרע-ְנָתן ְלִבְלִּתי, ַאְרָצה
  .אֹתֹו- ַּגם, ַוָּיֶמת ;ֲאֶׁשר ָעָׂשה, ַוֵּיַרע ְּבֵעיֵני ְיהָוה  י
ִיְגַּדל ֵׁשָלה -ַעד, ָאִביְך - ְׁשִבי ַאְלָמָנה ֵבית ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלָתָמר ַּכָּלתֹו   יא
  .ַוֵּתֶׁשב ֵּבית ָאִביהָ , ַוֵּתֶלְך ָּתָמר; הּוא ְּכֶאָחיו-ָימּות ַּגם-ֶּפן ,ִּכי ָאַמר-- ְבִני
- ַוַּיַעל ַעל, ַוִּיָּנֶחם ְיהּוָדה; ְיהּוָדה- ׁשּוַע ֵאֶׁשת-ַּבת ,ַוָּתָמת, ַהָּיִמים, ַוִּיְרּבּו   יב

  .ִּתְמָנָתה-- הּוא ְוִחיָרה ֵרֵעהּו ָהֲעֻדָּלִמי ּגְֹזֵזי צֹאנֹו
  .ָלגֹז צֹאנֹו, עֶֹלה ִתְמָנָתה ִהֵּנה ָחִמיְך   :רֵלאמֹ, ַוֻּיַּגד ְלָתָמר  יג
ַוֵּתֶׁשב ְּבֶפַתח , ַוְּתַכס ַּבָּצִעיף ַוִּתְתַעָּלף ,ַוָּתַסר ִּבְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה ֵמָעֶליהָ    יד

ִנְּתָנה- לֹא, ְוִהוא, ָגַדל ֵׁשָלה- ִּכי, ִּכי ָרֲאָתה  :ֶּדֶרְך ִּתְמָנָתה-ַעל ֲאֶׁשר, ֵעיַנִים
  .ִאָּׁשהלֹו לְ 
  .ָּפֶניהָ , ִּכי ִכְּסָתה  :ְלזֹוָנה ַוַּיְחְׁשֶבהָ , ַוִּיְרֶאָה ְיהּוָדה   טו
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ִּכי , ִּכי לֹא ָיַדע, ָּנא ָאבֹוא ֵאַלִיְך - ָהָבה ַוּיֹאֶמר, ַהֶּדֶרְך - ַוֵּיט ֵאֶליָה ֶאל  טז
  .ֵאָלי, ִּכי ָתבֹוא, ִלי- ִּתֶּתן- ַמה ,ַוּתֹאֶמר; ַכָּלתֹו ִהוא

ִּתֵּתן ֵעָרבֹון - ִאם, ַוּתֹאֶמר; ַהּצֹאן- ִעִּזים ִמן- ְּגִדי ָאנִֹכי ֲאַׁשַּלח, אֶמרַוּיֹ   יז
  .ַעד ָׁשְלֶחךָ 

ּוַמְּטָך , ַוּתֹאֶמר חָֹתְמָך ּוְפִתיֶלךָ , ָלְך -ֶאֶּתן ָמה ָהֵעָרבֹון ֲאֶׁשר, ַוּיֹאֶמר   יח
  .ַוַּתַהר לֹו, ָלּה ַוָּיבֹא ֵאֶליהָ -ַוִּיֶּתן ;ֲאֶׁשר ְּבָיֶדךָ 

  .ִּבְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה, ַוִּתְלַּבׁש; ֵמָעֶליהָ  ַוָּתַסר ְצִעיָפּה, ַוָּתָקם ַוֵּתֶלְך   יט
ִמַּיד , ָלַקַחת ָהֵעָרבֹון, ְּבַיד ֵרֵעהּו ָהֲעֻדָּלִמי ,ְּגִדי ָהִעִּזים- ַוִּיְׁשַלח ְיהּוָדה ֶאת  כ

  .ְמָצָאּה ,ְולֹא; ָהִאָּׁשה
- ַעל, ַאֵּיה ַהְּקֵדָׁשה ִהוא ָבֵעיַנִים ,ֵלאמֹר, י ְמקָֹמּהַאְנֵׁש -ַוִּיְׁשַאל ֶאת   כא

  .ָבֶזה ְקֵדָׁשה ָהְיָתה-לֹא, ַוּיֹאְמרּו; ַהָּדֶרְך 
, ְוַגם ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ָאְמרּו; ְמָצאִתיהָ  לֹא, ַוּיֹאֶמר, ְיהּוָדה-ֶאל, ַוָּיָׁשב   כב
  .ָהְיָתה ָבֶזה ְקֵדָׁשה-לֹא
, ִהֵּנה ָׁשַלְחִּתי ַהְּגִדי ַהֶּזה; ִנְהֶיה ָלבּוז ֶּפן, ָלּה-ה ִּתַּקחַוּיֹאֶמר ְיהּודָ   כג

  .ְוַאָּתה לֹא ְמָצאָתּה
ְוַגם , ִליהּוָדה ֵלאמֹר ָזְנָתה ָּתָמר ַּכָּלֶתךָ  ַוֻּיַּגד, ַוְיִהי ְּכִמְׁשלֹׁש ֳחָדִׁשים   כד

  .ִתָּׂשֵרףהֹוִציאּוָה וְ , ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ;ִלְזנּוִנים, ִהֵּנה ָהָרה
, ֵאֶּלה ּלֹו-ְלִאיׁש ֲאֶׁשר, ֵלאמֹר ָחִמיהָ -ְוִהיא ָׁשְלָחה ֶאל, ִהוא מּוֵצאת   כה

 .ָהֵאֶּלה, ַהחֶֹתֶמת ְוַהְּפִתיִלים ְוַהַּמֶּטה ְלִמי-- ָנא-ַהֶּכר, ַוּתֹאֶמר; ָאנִֹכי ָהָרה
; ְלֵׁשָלה ְבִני, ְנַתִּתיהָ - לֹא ֵּכן-ַעל-ִּכי, ִמֶּמִּני ַוּיֹאֶמר ָצְדָקה, ַוַּיֵּכר ְיהּוָדה   כו

  .ְלַדְעָּתּה ,ָיַסף עֹוד- ְולֹא
  .ְּבִבְטָנּה, ְתאֹוִמים ְוִהֵּנה; ְּבֵעת ִלְדָּתּה, ַוְיִהי   כז
, ָידֹו ָׁשִני ֵלאמֹר- ַוִּתְקׁשֹר ַעל, ַוִּתַּקח ַהְמַיֶּלֶדת ;ָיד-ַוִּיֶּתן, ַוְיִהי ְבִלְדָּתּה   כח
  .ִראׁשָֹנה ָיָצא, ֶזה
; ָּפַרְצָּת ָעֶליָך ָּפֶרץ-ַמה, ַוּתֹאֶמר, ָאִחיו ְוִהֵּנה ָיָצא, ַוְיִהי ְּכֵמִׁשיב ָידֹו  כט

  .ָּפֶרץ, ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו
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  }ס{  .ָזַרח, ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו; ַהָּׁשִני ָידֹו-ֲאֶׁשר ַעל, ְוַאַחר ָיָצא ָאִחיו  ל
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 39 פרק ְּבֵראִׁשית

, םַוִּיְקֵנהּו ּפֹוִטיַפר ְסִריס ַּפְרעֹה ַׂשר ַהַּטָּבִחי ;ָרְיָמההּוַרד ִמְצ , ְויֹוֵסף   א
  .ֲאֶׁשר הֹוִרֻדהּו ָׁשָּמה, ַהִּיְׁשְמֵעאִלים ִמַּיד, ִאיׁש ִמְצִרי

  .ְּבֵבית ֲאדָֹניו ַהִּמְצִרי, ַוְיִהי; ַמְצִליחַ  ַוְיִהי ִאיׁש, יֹוֵסף-ַוְיִהי ְיהָוה ֶאת  ב
  .ְיהָוה ַמְצִליַח ְּבָידֹו, הּוא עֶֹׂשה-ֲאֶׁשר ְוכֹל; י ְיהָוה ִאּתֹוִּכ , ַוַּיְרא ֲאדָֹניו   ג
, לֹו-ֶיׁש-ְוָכל, ֵּביתֹו-ַעל, ַוַּיְפִקֵדהּו; אֹתֹו ַוְיָׁשֶרת, ַוִּיְמָצא יֹוֵסף ֵחן ְּבֵעיָניו  ד

  .ָנַתן ְּבָידֹו
- ַוְיָבֶרְך ְיהָוה ֶאת, לֹו-ֲאֶׁשר ֶיׁש- ְוַעל ָּכל ,ַוְיִהי ֵמָאז ִהְפִקיד אֹתֹו ְּבֵביתֹו  ה

,ַּבַּבִית-- לֹו-ֲאֶׁשר ֶיׁש- ְּבָכל, ַוְיִהי ִּבְרַּכת ְיהָוה; יֹוֵסף ִּבְגַלל, ֵּבית ַהִּמְצִרי
  .ּוַבָּׂשֶדה

ַהֶּלֶחם -ִּכי ִאם, ָיַדע ִאּתֹו ְמאּוָמה- ְולֹא ,יֹוֵסף- ְּבַיד, לֹו- ֲאֶׁשר- ַוַּיֲעזֹב ָּכל   ו
  .תַֹאר ִויֵפה ַמְרֶאה-ְיֵפה, יֹוֵסף ִהיַויְ ; הּוא אֹוֵכל-ֲאֶׁשר

; יֹוֵסף-ֶאל, ֵעיֶניהָ - ֲאדָֹניו ֶאת- ַוִּתָּׂשא ֵאֶׁשת ,ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ַוְיִהי  ז
  .ִׁשְכָבה ִעִּמי, ַוּתֹאֶמר

; ַּבָּבִית-ָיַדע ִאִּתי ַמה- ֵהן ֲאדִֹני לֹא ,ֵאֶׁשת ֲאדָֹניו-ַוּיֹאֶמר ֶאל--ַוְיָמֵאן   ח
  .ְּבָיִדי ָנַתן, לֹו- ֶיׁש- כֹל ֲאֶׁשרוְ 
אֹוָתְך -ִּכי ִאם, ָחַׂשְך ִמֶּמִּני ְמאּוָמה-ְולֹא, ִמֶּמִּני ,ֵאיֶנּנּו ָגדֹול ַּבַּבִית ַהֶּזה   ט

,ְוָחָטאִתי, ַהּזֹאת, ְוֵאיְך ֶאֱעֶׂשה ָהָרָעה ַהְּגדָֹלה; ִאְׁשּתֹו-ַאְּת  ַּבֲאֶׁשר
  .ֵלאלִֹהים

ִלְהיֹות , ָׁשַמע ֵאֶליָה ִלְׁשַּכב ֶאְצָלּה-ְולֹא ;יֹוֵסף יֹום יֹום-ָרּה ֶאלְּכַדְּב , ַוְיִהי  י
  .ִעָּמּה
י ְוֵאין ִאיׁש ֵמַאְנֵׁש ; ַהַּבְיָתה ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו ַוָּיבֹא, ַוְיִהי ְּכַהּיֹום ַהֶּזה   יא

  .ַּבָּבִית-- ָׁשם ,ַהַּבִית
ַוָּיָנס ַוֵּיֵצא , ַוַּיֲעזֹב ִּבְגדֹו ְּבָיָדּה; ִׁשְכָבה ִעִּמי ,ַוִּתְתְּפֵׂשהּו ְּבִבְגדֹו ֵלאמֹר   יב

  .ַהחּוָצה
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  .ַהחּוָצה, ַוָּיָנס; ְּבָיָדּה, ִּבְגדֹו ָעַזב-ִּכי, ִּכְראֹוָתּה, ַוְיִהי  יג
, ְראּו ֵהִביא ָלנּו ִאיׁש ִעְבִרי, ָלֶהם ֵלאמֹר ַוּתֹאֶמר, ַוִּתְקָרא ְלַאְנֵׁשי ֵביָתּה   יד
  .ָוֶאְקָרא ְּבקֹול ָּגדֹול, ִלְׁשַּכב ִעִּמי ָּבא ֵאַלי  :ֶחק ָּבנּוְלצַ 
 ַוָּיָנס ַוֵּיֵצא, ַוַּיֲעזֹב ִּבְגדֹו ֶאְצִלי; ָוֶאְקָרא ֲהִרימִֹתי קֹוִלי-ִּכי, ַוְיִהי ְכָׁשְמעֹו   טו

  .ַהחּוָצה
  .ֵּביתֹו-ֶאל, ֲאדָֹניו ּבֹוא- ַעד, ֶאְצָלּה, ַוַּתַּנח ִּבְגדֹו  טז
-ֲאֶׁשר, ֵאַלי ָהֶעֶבד ָהִעְבִרי-ָּבא   :ֵלאמֹר ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ַוְּתַדֵּבר ֵאָליו   יז

  .ְלַצֶחק ִּבי-- ֵהֵבאָת ָּלנּו
  .ַוָּיָנס ַהחּוָצה, ַוַּיֲעזֹב ִּבְגדֹו ֶאְצִלי ;ַּכֲהִריִמי קֹוִלי ָוֶאְקָרא, ַוְיִהי   יח
, ֲאֶׁשר ִּדְּבָרה ֵאָליו ֵלאמֹר, ִאְׁשּתֹו ְבֵריִּד -ַוְיִהי ִכְׁשמַֹע ֲאדָֹניו ֶאת  יט

  .ַאּפֹו, ַוִּיַחר; ַעְבֶּדךָ  ָעָׂשה ִלי, ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה
אסורי -ֲאֶׁשר, ְמקֹום--ֵּבית ַהּסַֹהר-ַוִּיְּתֵנהּו ֶאל ,ַוִּיַּקח ֲאדֵֹני יֹוֵסף אֹתֹו  כ
  .ית ַהּסַֹהרְּבבֵ , ָׁשם- ַוְיִהי; ֲאסּוִרים ַהֶּמֶלְך ) ֲאִסיֵרי(

- ְּבֵעיֵני ַׂשר ֵּבית, ַוִּיֵּתן ִחּנֹו; ָחֶסד ַוֵּיט ֵאָליו, יֹוֵסף-ַוְיִהי ְיהָוה ֶאת   כא
  .ַהּסַֹהר

ֲאֶׁשר ְּבֵבית , ָהֲאִסיִרם- ֵאת ָּכל, יֹוֵסף- ְּבַיד ,ַהּסַֹהר- ַוִּיֵּתן ַׂשר ֵּבית   כב
  .עֶֹׂשה הּוא ָהָיה, עִֹׂשים ָׁשם ֲאֶׁשר-ְוֵאת ָּכל; ַהּסַֹהר

; ִאּתֹו, ַּבֲאֶׁשר ְיהָוה, ְמאּוָמה ְּבָידֹו- ָּכל- ֶאת רֶֹאה, ַהּסַֹהר- ֵאין ַׂשר ֵּבית  כג
  }פ{  .ְיהָוה ַמְצִליחַ  ,הּוא עֶֹׂשה- ַוֲאֶׁשר
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 40 פרק ְּבֵראִׁשית

--ְוָהאֶֹפה, ִמְצַרִים-ָחְטאּו ַמְׁשֵקה ֶמֶלְך , ָהֵאֶּלה ַאַחר ַהְּדָבִרים, ַוְיִהי   א
  .ִמְצָרִים ְלֶמֶלְך , ֲאדֵֹניֶהםלַ 
  .ְוַעל ַׂשר ָהאֹוִפים, ַעל ַׂשר ַהַּמְׁשִקים--ָסִריָסיו ַעל ְׁשֵני, ַוִּיְקצֹף ַּפְרעֹה  ב
ֲאֶׁשר , ְמקֹום  :ֵּבית ַהּסַֹהר- ֶאל-- ַהַּטָּבִחים ֵּבית ַׂשר, ַוִּיֵּתן אָֹתם ְּבִמְׁשַמר   ג

  .יֹוֵסף ָאסּור ָׁשם
, ַוִּיְהיּו ָיִמים; ַוְיָׁשֶרת אָֹתם-- ִאָּתם ,יֹוֵסף-ַׂשר ַהַּטָּבִחים ֶאת ַוִּיְפקֹד  ד

  .ְּבִמְׁשָמר
ְּכִפְתרֹון , ִאיׁש-- ְּבַלְיָלה ֶאָחד ,ַוַּיַחְלמּו ֲחלֹום ְׁשֵניֶהם ִאיׁש ֲחלֹמֹו  ה

ֵבית ְּב , ֲאֶׁשר ֲאסּוִרים, ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים ֲאֶׁשר, ַהַּמְׁשֶקה ְוָהאֶֹפה  :ֲחלֹמֹו
  .ַהּסַֹהר

  .ְוִהָּנם זֲֹעִפים, ַוַּיְרא אָֹתם ;ַּבּבֶֹקר, ַוָּיבֹא ֲאֵליֶהם יֹוֵסף   ו
-- ִאּתֹו ְבִמְׁשַמר ֵּבית ֲאדָֹניו ֲאֶׁשר, ְסִריֵסי ַפְרעֹה- ַוִּיְׁשַאל ֶאת  ז

  .ַהּיֹום, ַמּדּוַע ְּפֵניֶכם ָרִעים   :ֵלאמֹר
, ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף; ּופֵֹתר ֵאין אֹתֹו ,נּוֲחלֹום ָחַלְמ -- ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו   ח

  .ִלי, ָנא- ַסְּפרּו-- ִּפְתרִֹנים ֲהלֹוא ֵלאלִֹהים
-ְוִהֵּנה, ַּבֲחלֹוִמי-- ַוּיֹאֶמר לֹו; ְליֹוֵסף ,ֲחלֹמֹו-ַהַּמְׁשִקים ֶאת- ַוְיַסֵּפר ַׂשר   ט

  .ֶגֶפן ְלָפָני
 ִהְבִׁשילּו ַאְׁשְּכלֶֹתיהָ , פַֹרַחת ָעְלָתה ִנָּצּהְכ  ְוִהוא; ְׁשלָֹׁשה ָׂשִריִגם, ּוַבֶּגֶפן  י

  .ֲעָנִבים
, ּכֹוס ַּפְרעֹה- ָוֶאְׂשַחט אָֹתם ֶאל, ָהֲעָנִבים- ֶאת ָוֶאַּקח; ְּבָיִדי, ְוכֹוס ַּפְרעֹה   יא

  .ַּכף ַּפְרעֹה- ַעל ,ַהּכֹוס- ָוֶאֵּתן ֶאת
  .ֵהם, ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים-- ָּׂשִרִגיםהַ , ְׁשלֶֹׁשת  :ֶזה ִּפְתרֹנֹו, ַוּיֹאֶמר לֹו יֹוֵסף   יב
ְוָנַתָּת ; ַּכֶּנךָ -ַעל, ַוֲהִׁשיְבךָ , רֹאֶׁשךָ - ֶאת ִיָּׂשא ַפְרעֹה, ְּבעֹוד ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים  יג

  .ֲאֶׁשר ָהִייָת ַמְׁשֵקהּו, ַּכִּמְׁשָּפט ָהִראׁשֹון ,ְּבָידֹו, ַּפְרעֹה- כֹוס
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; ָחֶסד, ָּנא ִעָּמִדי-ְוָעִׂשיָת , ִייַטב ָלְך  ֶׁשרַּכאֲ , ְזַכְרַּתִני ִאְּתךָ - ִּכי ִאם   יד
  .ַהַּבִית ַהֶּזה-ִמן, ְוהֹוֵצאַתִני ,ַּפְרעֹה-ֶאל, ְוִהְזַּכְרַּתִני

ָׂשמּו - ִּכי, ָעִׂשיִתי ְמאּוָמה- ּפֹה לֹא-ְוַגם; ָהִעְבִרים ֵמֶאֶרץ, ֻגּנֹב ֻּגַּנְבִּתי-ִּכי   טו
  .אִֹתי ַּבּבֹור

, ֲאִני ַּבֲחלֹוִמי- ַאף, יֹוֵסף-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ;ִּכי טֹוב ָּפָתר, אִֹפיםהָ -ַוַּיְרא ַׂשר  טז
  .רֹאִׁשי-ַעל ְוִהֵּנה ְׁשלָֹׁשה ַסֵּלי חִֹרי

אֵֹכל אָֹתם , ְוָהעֹוף; ַמֲעֵׂשה אֶֹפה-- ַּפְרעֹה ִמּכֹל ַמֲאַכל, ּוַבַּסל ָהֶעְליֹון   יז
  .ֵמַעל רֹאִׁשי-- ַהַּסל-ִמן
  .ֵהם, ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים--ַהַּסִּלים, ְׁשלֶֹׁשת  :ִּפְתרֹנֹו ֶזה, ַוּיֹאֶמר ַוַּיַען יֹוֵסף   יח
- ַעל, ְוָתָלה אֹוְתךָ , רֹאְׁשָך ֵמָעֶליךָ -ֶאת ִיָּׂשא ַפְרעֹה, ְּבעֹוד ְׁשלֶֹׁשת ָיִמים  יט
  .ֵמָעֶליךָ  ,ְּבָׂשְרךָ -ְוָאַכל ָהעֹוף ֶאת; ֵעץ
; ֲעָבָדיו-ְלָכל, ַוַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה, ַּפְרעֹה-ֻהֶּלֶדת ֶאת יֹום, ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי  כ

  .ְּבתֹוְך ֲעָבָדיו--רֹאׁש ַׂשר ָהאִֹפים- ְוֶאת, ַׂשר ַהַּמְׁשִקים רֹאׁש- ַוִּיָּׂשא ֶאת
  .ַּכף ַּפְרעֹה-ַעל, ַוִּיֵּתן ַהּכֹוס; ַמְׁשֵקהּו-ַעל ,ַׂשר ַהַּמְׁשִקים- ַוָּיֶׁשב ֶאת   כא
  .יֹוֵסף, ָּפַתר ָלֶהם ַּכֲאֶׁשר  :ָּתָלה, ָהאִֹפים ְוֵאת ַׂשר   כב
  }פ{  .ַוִּיְׁשָּכֵחהּו ,יֹוֵסף-ַהַּמְׁשִקים ֶאת-ָזַכר ַׂשר-ְולֹא  כג



  106  
  

 

 41 פרק ְּבֵראִׁשית

  .ַהְיאֹר- ְוִהֵּנה עֵֹמד ַעל, ּוַפְרעֹה חֵֹלם; ָיִמים ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים, ַוְיִהי   א
; ּוְבִריאֹת ָּבָׂשר, ְיפֹות ַמְרֶאה ,עֹלֹת ֶׁשַבע ָּפרֹות, ַהְיאֹר- ְוִהֵּנה ִמן  ב

  .ָּבָאחּו, ַוִּתְרֶעיָנה
, ָרעֹות ַמְרֶאה, ַהְיאֹר-ַאֲחֵריֶהן ִמן עֹלֹות, ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ָּפרֹות ֲאֵחרֹות   ג

  .ְׂשַפת ַהְיאֹר- ַעל, ַהָּפרֹות ַוַּתֲעמְֹדָנה ֵאֶצל; ְוַדּקֹות ָּבָׂשר
ְיפֹת , ֵאת ֶׁשַבע ַהָּפרֹות, ְוַדּקֹת ַהָּבָׂשר ָרעֹות ַהַּמְרֶאה, ה ַהָּפרֹותַוּתֹאַכְלנָ   ד

  .ַּפְרעֹה, ַוִּייַקץ ;ַהַּמְרֶאה ְוַהְּבִריאֹת
ְּבִריאֹות -- עֹלֹות ְּבָקֶנה ֶאָחד, ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים ְוִהֵּנה; ַוַּיֲחלֹם ֵׁשִנית, ַוִּייָׁשן  ה

  .ְוטֹבֹות
  .ַאֲחֵריֶהן, צְֹמחֹות-- ּוְׁשדּופֹת ָקִדים ַּדּקֹות, ִׁשֳּבִלים ְוִהֵּנה ֶׁשַבע   ו
; ַהְּבִריאֹות ְוַהְּמֵלאֹות, ֵאת ֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים ,ַהִּׁשֳּבִלים ַהַּדּקֹות, ַוִּתְבַלְעָנה  ז

  .ְוִהֵּנה ֲחלֹום ,ַוִּייַקץ ַּפְרעֹה
, ַחְרֻטֵּמי ִמְצַרִים- ָּכל- ַוִּיְקָרא ֶאת ַוִּיְׁשַלח ,ַוִּתָּפֶעם רּוחֹו, ַוְיִהי ַבּבֶֹקר   ח

ּפֹוֵתר אֹוָתם -ְוֵאין, ֲחלֹמֹו-ַוְיַסֵּפר ַּפְרעֹה ָלֶהם ֶאת ;ֲחָכֶמיהָ - ָּכל- ְוֶאת
  .ְלַפְרעֹה

.ֲאִני ַמְזִּכיר ַהּיֹום, ֲחָטַאי- ֶאת  :ֵלאמֹר ַּפְרעֹה-ֶאת, ַוְיַדֵּבר ַׂשר ַהַּמְׁשִקים   ט

, אִֹתי--ֵּבית ַׂשר ַהַּטָּבִחים, אִֹתי ְּבִמְׁשַמר ַוִּיֵּתן; ֲעָבָדיו- ָקַצף ַעל, ַּפְרעֹה  י
  .ְוֵאת ַׂשר ָהאִֹפים

 .ָחָלְמנּו, ִאיׁש ְּכִפְתרֹון ֲחלֹמֹו  :ֲאִני ָוהּוא ,ַוַּנַחְלָמה ֲחלֹום ְּבַלְיָלה ֶאָחד   יא
- ָלנּו ֶאת-ַוִּיְפָּתר, לֹו-ְּנַסֶּפרוַ , ְלַׂשר ַהַּטָּבִחים ֶעֶבד, ְוָׁשם ִאָּתנּו ַנַער ִעְבִרי   יב

  .ָּפָתר, ַּכֲחלֹמֹו ִאיׁש  :ֲחלֹמֵֹתינּו
  .ְואֹתֹו ָתָלה, ַּכִּני-אִֹתי ֵהִׁשיב ַעל   :ָהָיה ֵּכן, ָלנּו-ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָּפַתר  יג
ח ַוְיַחֵּלף ַוְיַגּלַ ; ַהּבֹור-ַוְיִריֻצהּו ִמן, יֹוֵסף-ֶאת ַוִּיְׁשַלח ַּפְרעֹה ַוִּיְקָרא   יד

  .ַּפְרעֹה- ַוָּיבֹא ֶאל ,ִׂשְמלָֹתיו
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, ַוֲאִני; ּופֵֹתר ֵאין אֹתֹו, ָחַלְמִּתי ֲחלֹום, יֹוֵסף- ֶאל, ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה   טו
  .ִלְפּתֹר אֹתֹו, ֲחלֹום ִּתְׁשַמע, ָׁשַמְעִּתי ָעֶליָך ֵלאמֹר

ְׁשלֹום -ַיֲעֶנה ֶאת, ִהיםֱאלֹ  :ִּבְלָעָדי ,ַּפְרעֹה ֵלאמֹר-ַוַּיַען יֹוֵסף ֶאת  טז
  .ַּפְרעֹה

  .ְׂשַפת ַהְיאֹר-ִהְנִני עֵֹמד ַעל, ַּבֲחלִֹמי  :יֹוֵסף-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ַּפְרעֹה   יז
; ִויפֹת ּתַֹאר, ְּבִריאֹות ָּבָׂשר, ָּפרֹות עֹלֹת ֶׁשַבע, ַהְיאֹר- ְוִהֵּנה ִמן   יח

  .ָּבָאחּו, ַוִּתְרֶעיָנה
, ַּדּלֹות ְוָרעֹות ּתַֹאר ְמאֹד, ַאֲחֵריֶהן עֹלֹות, רֹות ֲאֵחרֹותּפָ - ְוִהֵּנה ֶׁשַבע  יט

  .ָלרֹעַ , ֶאֶרץ ִמְצַרִים- ָכֵהָּנה ְּבָכל ָרִאיִתי-לֹא   :ְוַרּקֹות ָּבָׂשר
, ֵאת ֶׁשַבע ַהָּפרֹות ָהִראׁשֹנֹות-- ְוָהָרעֹות ,ָהַרּקֹות, ַהָּפרֹות, ַוּתֹאַכְלָנה  כ

  .ַהְּבִריאֹת
, ּוַמְרֵאיֶהן ַרע, ִקְרֶּבָנה- ָבאּו ֶאל-ִּכי ְולֹא נֹוַדע, ִקְרֶּבָנה-אָנה ֶאלַוָּתבֹ   כא

  .ָוִאיָקץ; ַּכֲאֶׁשר ַּבְּתִחָּלה
 .ְמֵלאֹת ְוטֹבֹות--עֹלֹת ְּבָקֶנה ֶאָחד, ִׁשֳּבִלים ְוִהֵּנה ֶׁשַבע; ַּבֲחלִֹמי, ָוֵאֶרא   כב
  .ַאֲחֵריֶהם, צְֹמחֹות-- ֹות ְׁשֻדפֹות ָקִדיםַּדּק ְצֻנמֹות, ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ִׁשֳּבִלים  כג
-ֶאל, ָואַֹמר; ֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים ַהּטֹבֹות ֵאת, ַוִּתְבַלְעָן ַהִּׁשֳּבִלים ַהַּדּקֹת   כד

  .ִלי, ְוֵאין ַמִּגיד, ַהַחְרֻטִּמים
לִֹהים ֵאת ֲאֶׁשר ָהאֱ    :ַּפְרעֹה ֶאָחד הּוא ֲחלֹום, ַּפְרעֹה-ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל   כה

  .ִהִּגיד ְלַפְרעֹה, עֶֹׂשה
ם ֶׁשַבע ָׁשִני, ְוֶׁשַבע ַהִּׁשֳּבִלים ַהּטֹבֹת, ֵהָּנה ֶׁשַבע ָׁשִנים, ֶׁשַבע ָּפרֹת ַהּטֹבֹת   כו

  .הּוא ֶאָחד, ֲחלֹום  :ֵהָּנה
ַבע ְוֶׁש , ֶׁשַבע ָׁשִנים ֵהָּנה, ָהעֹלֹת ַאֲחֵריֶהן ְוֶׁשַבע ַהָּפרֹות ָהַרּקֹות ְוָהָרעֹת   כז

  .ֶׁשַבע ְׁשֵני ָרָעב, ִיְהיּו--ְׁשֻדפֹות ַהָּקִדים ,ַהִּׁשֳּבִלים ָהֵרקֹות
ֶהְרָאה , ֲאֶׁשר ָהֱאלִֹהים עֶֹׂשה  :ַּפְרעֹה-ֶאל ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי, הּוא ַהָּדָבר   כח
  .ַּפְרעֹה-ֶאת
  .ִיםֶאֶרץ ִמְצרָ - ְּבָכל, ָּגדֹול ָׂשָבע-- ָּבאֹות, ִהֵּנה ֶׁשַבע ָׁשִנים  כט
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ְוִכָּלה ; ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים, ַהָּׂשָבע- ְוִנְׁשַּכח ָּכל ,ַאֲחֵריֶהן, ְוָקמּו ֶׁשַבע ְׁשֵני ָרָעב  ל
  .ָהָאֶרץ- ֶאת, ָהָרָעב
, ָכֵבד הּוא- ִּכי  :ֵכן- ִמְּפֵני ָהָרָעב ַההּוא ַאֲחֵרי ,ִיָּוַדע ַהָּׂשָבע ָּבָאֶרץ-ְולֹא   לא

  .ְמאֹד
ָנכֹון ַהָּדָבר ֵמִעם -ִּכי--ַּפֲעָמִים ,ַּפְרעֹה- ַהֲחלֹום ֶאל ְוַעל ִהָּׁשנֹות   לב

  .ַלֲעׂשֹתֹו ּוְמַמֵהר ָהֱאלִֹהים, ָהֱאלִֹהים
  .ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ַעל, ִויִׁשיֵתהּו; ְוָחָכם ִאיׁש ָנבֹון, ְוַעָּתה ֵיֶרא ַפְרעֹה  לג
, ֶאֶרץ ִמְצַרִים-ֵּמׁש ֶאתְוִח ; ָהָאֶרץ-ַעל ְוַיְפֵקד ְּפִקִדים, ַיֲעֶׂשה ַפְרעֹה   לד

  .ְּבֶׁשַבע ְׁשֵני ַהָּׂשָבע
ָבר -ְוִיְצְּברּו; ָהֵאֶּלה, ַהָּבאֹת, ַהּטֹבֹות אֶֹכל ַהָּׁשִנים- ָּכל- ֶאת, ְוִיְקְּבצּו   לה

  .ְוָׁשָמרּו-- ֶּבָעִרים אֶֹכל, ַּפְרעֹה- ַּתַחת ַיד
ֲאֶׁשר ִּתְהֶייָן ְּבֶאֶרץ , י ָהָרָעבְלֶׁשַבע ְׁשנֵ  ,ָלָאֶרץ, ְוָהָיה ָהאֶֹכל ְלִפָּקדֹון   לו

  .ָּבָרָעב, ָהָאֶרץ ִתָּכֵרת-ְולֹא; ִמְצָרִים
  .ֲעָבָדיו-ָּכל, ּוְבֵעיֵני ,ְּבֵעיֵני ַפְרעֹה, ַוִּייַטב ַהָּדָבר   לז
 .ֹוֲאֶׁשר רּוַח ֱאלִֹהים ּב, ִאיׁש--ֲהִנְמָצא ָכֶזה  :ֲעָבָדיו-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה   לח
, זֹאת-ָּכל- הֹוִדיַע ֱאלִֹהים אֹוְתָך ֶאת ַאֲחֵרי, יֹוֵסף-ּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאלוַ   לט
  .ָּכמֹוךָ , ָנבֹון ְוָחָכם-ֵאין
 .ֶאְגַּדל ִמֶּמּךָ , ַרק ַהִּכֵּסא; ַעִּמי-ִיַּׁשק ָּכל ִּפיךָ - ְוַעל, ֵּביִתי- ַאָּתה ִּתְהֶיה ַעל  מ
  .ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ַעל ָּכל, ָנַתִּתי אְֹתךָ  ְרֵאה  :יֹוֵסף-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה   מא
ַוַּיְלֵּבׁש ; ַיד יֹוֵסף-ַוִּיֵּתן אָֹתּה ַעל, ָידֹו ַטַּבְעּתֹו ֵמַעל- ַוָּיַסר ַּפְרעֹה ֶאת   מב

  .ַצָּוארֹו- ַוָּיֶׂשם ְרִבד ַהָּזָהב ַעל ,ֵׁשׁש-אֹתֹו ִּבְגֵדי
ְוָנתֹון ; ַאְבֵרְך , ַוִּיְקְראּו ְלָפָניו, לֹו- ֲאֶׁשרַהִּמְׁשֶנה  ְּבִמְרֶּכֶבת, ַוַּיְרֵּכב אֹתֹו  מג
  .ֶאֶרץ ִמְצָרִים- ָּכל ַעל, אֹתֹו
ָידֹו -ָיִרים ִאיׁש ֶאת- לֹא, ּוִבְלָעֶדיךָ ; ַפְרעֹה ֲאִני, יֹוֵסף-ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל   מד
  .ִמְצָרִים ֶאֶרץ- ְּבָכל--ַרְגלֹו- ְוֶאת
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ּפֹוִטי -ָאְסַנת ַּבת-לֹו ֶאת-ַוִּיֶּתן, ַּפְעֵנחַ  ָצְפַנת, יֹוֵסף-ַוִּיְקָרא ַפְרעֹה ֵׁשם   מה
  .ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ַעל, ַוֵּיֵצא יֹוֵסף ;ְלִאָּׁשה, ֶפַרע ּכֵֹהן אֹן

ַוֵּיֵצא יֹוֵסף ; ִמְצָרִים-ִלְפֵני ַּפְרעֹה ֶמֶלְך , ְּבָעְמדֹו ,ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה-ֶּבן, ְויֹוֵסף   מו
  .ֶאֶרץ ִמְצָרִים-בֹר ְּבָכלַוַּיעֲ , ַפְרעֹה ִמִּלְפֵני
  .ִלְקָמִצים--ַהָּׂשָבע ְּבֶׁשַבע ְׁשֵני, ַוַּתַעׂש ָהָאֶרץ   מז
, אֶֹכל- ַוִּיֶּתן, ֲאֶׁשר ָהיּו ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ,אֶֹכל ֶׁשַבע ָׁשִנים-ָּכל- ַוִּיְקּבֹץ ֶאת   מח

  .ֹוָכּהָנַתן ְּבת, ָהִעיר ֲאֶׁשר ְסִביבֶֹתיהָ -ְׂשֵדה אֶֹכל  :ֶּבָעִרים
ֵאין -ִּכי, ָחַדל ִלְסּפֹר-ַעד ִּכי--ַהְרֵּבה ְמאֹד ,ַוִּיְצּבֹר יֹוֵסף ָּבר ְּכחֹול ַהָּים  מט

  .ִמְסָּפר
, ּלֹו ָאְסַנת-ֲאֶׁשר ָיְלָדה, ָּתבֹוא ְׁשַנת ָהָרָעב ְּבֶטֶרם, ּוְליֹוֵסף ֻיַּלד ְׁשֵני ָבִנים  נ

  .אֹון ּפֹוִטי ֶפַרע ּכֵֹהן-ַּבת
, ֲעָמִלי-ָּכל-ַנַּׁשִני ֱאלִֹהים ֶאת-ִּכי  :ְמַנֶּׁשה ,ֵׁשם ַהְּבכֹור-ְקָרא יֹוֵסף ֶאתַוּיִ    נא

  .ֵּבית ָאִבי-ְוֵאת ָּכל
  .ְּבֶאֶרץ ָעְנִיי, ִהְפַרִני ֱאלִֹהים-ִּכי  :ָקָרא ֶאְפָרִים, ְוֵאת ֵׁשם ַהֵּׁשִני   נב
  .ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים, ָיהֲאֶׁשר הָ  ,ֶׁשַבע ְׁשֵני ַהָּׂשָבע, ַוִּתְכֶליָנה  נג
-ַוְיִהי ָרָעב ְּבָכל; ָאַמר יֹוֵסף, ַּכֲאֶׁשר, ָלבֹוא ,ַוְּתִחֶּליָנה ֶׁשַבע ְׁשֵני ָהָרָעב   נד

  .ִמְצַרִים ָהָיה ָלֶחם ֶאֶרץ-ּוְבָכל, ָהֲאָרצֹות
אֶמר ַּפְרעֹה ַוּיֹ; ַּפְרעֹה ַלָּלֶחם-ַוִּיְצַעק ָהָעם ֶאל ,ֶאֶרץ ִמְצַרִים-ַוִּתְרַעב ָּכל   נה
  .יֹאַמר ָלֶכם ַּתֲעׂשּו-ֲאֶׁשר, יֹוֵסף- ֶאל ִמְצַרִים ְלכּו-ְלָכל
, ֲאֶׁשר ָּבֶהם- ָּכל-ַוִּיְפַּתח יֹוֵסף ֶאת ;ְּפֵני ָהָאֶרץ-ַעל ָּכל, ְוָהָרָעב ָהָיה   נו

  .ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים, ָהָרָעב ַוֶּיֱחַזק, ַוִּיְׁשּבֹר ְלִמְצַרִים
- ְּבָכל, ָחַזק ָהָרָעב-ִּכי   :יֹוֵסף- ִלְׁשּבֹר ֶאל ,ָּבאּו ִמְצַרְיָמה ָהָאֶרץ- ְוָכל   נז

  .ָהָאֶרץ
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 42 פרק ְּבֵראִׁשית

 .ָלָּמה ִּתְתָראּו, ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ְלָבָניו; ֶׁשֶבר ְּבִמְצָרִים-ֶיׁש ִּכי, ַוַּיְרא ַיֲעקֹב   א
ָלנּו -ָׁשָּמה ְוִׁשְברּו-ְרדּו; ִמְצָרִיםֶׁשֶבר ְּב - ֶיׁש ִּכי, ִהֵּנה ָׁשַמְעִּתי-- ַוּיֹאֶמר  ב

  .ְולֹא ָנמּות ְוִנְחֶיה, ִמָּׁשם
  .ִמִּמְצָרִים, ָּבר ִלְׁשּבֹר, ֲעָׂשָרה, יֹוֵסף-ַוֵּיְרדּו ֲאֵחי   ג
- ֶּפן, ִּכי ָאַמר  :ֶאָחיו- ַיֲעקֹב ֶאת ָׁשַלח-לֹא, ִּבְנָיִמין ֲאִחי יֹוֵסף-ְוֶאת  ד

  .ִיְקָרֶאּנּו ָאסֹון
 .ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען, ָהָיה ָהָרָעב- ִּכי  :ְּבתֹוְך ַהָּבִאים ִלְׁשּבֹר, ַוָּיבֹאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  ה
ַוָּיבֹאּו ; ַעם ָהָאֶרץ-ְלָכל, ַהַּמְׁשִּביר הּוא-- ָהָאֶרץ- הּוא ַהַּׁשִּליט ַעל, ְויֹוֵסף   ו

  .ַאַּפִים ָאְרָצה לֹו-ַוִּיְׁשַּתֲחוּו, ֲאֵחי יֹוֵסף
, תַוִּיְתַנֵּכר ֲאֵליֶהם ַוְיַדֵּבר ִאָּתם ָקׁשֹו ;ַוַּיִּכֵרם, ֶאָחיו- ַוַּיְרא יֹוֵסף ֶאת  ז

  .אֶֹכל-ֵמֶאֶרץ ְּכַנַען ִלְׁשָּבר, ַוּיֹאְמרּו, ָּבאֶתם ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֵמַאִין
  .ִהִּכֻרהּו לֹא, ְוֵהם; ֶאָחיו- ֶאת, ַוַּיֵּכר יֹוֵסף   ח
 ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְמַרְּגִלים; ָחַלם ָלֶהם ֲאֶׁשר, ֵאת ַהֲחלֹמֹות--ַוִּיְזּכֹר יֹוֵסף   ט

  .ָּבאֶתם ֶעְרַות ָהָאֶרץ- ִלְראֹות ֶאת, ַאֶּתם
  .אֶֹכל-ִלְׁשָּבר, ַוֲעָבֶדיָך ָּבאּו ;לֹא ֲאדִֹני, ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו  י
  .יּו ֲעָבֶדיָך ְמַרְּגִליםהָ -לֹא, ֵּכִנים ֲאַנְחנּו ;ֶאָחד ָנְחנּו-ְּבֵני ִאיׁש, ֻּכָּלנּו   יא
  .ָהָאֶרץ ָּבאֶתם ִלְראֹות ֶעְרַות- ִּכי, לֹא  :ֲאֵלֶהם, ַוּיֹאֶמר   יב
; ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען-- ֶאָחד-ַאִחים ֲאַנְחנּו ְּבֵני ִאיׁש ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲעָבֶדיךָ , ַוּיֹאְמרּו  יג

  .ּוְוָהֶאָחד ֵאיֶנּנ, ָאִבינּו ַהּיֹום- ֶאת ְוִהֵּנה ַהָּקטֹן
ְמַרְּגִלים -- ִּדַּבְרִּתי ֲאֵלֶכם ֵלאמֹר ֲאֶׁשר, הּוא  :יֹוֵסף, ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם   יד

  .ַאֶּתם
ְּבבֹוא ֲאִחיֶכם -ִּכי ִאם, ֵּתְצאּו ִמֶּזה-ִאם ֵחי ַפְרעֹה  :ִּתָּבֵחנּו, ְּבזֹאת   טו

  .ַהָּקטֹן ֵהָּנה
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 ְוִיָּבֲחנּו ִּדְבֵריֶכם, ְוַאֶּתם ֵהָאְסרּו ,ֲאִחיֶכם-ֶאת ְוִיַּקח, ִׁשְלחּו ִמֶּכם ֶאָחד  טז
  .ִּכי ְמַרְּגִלים ַאֶּתם, ֵחי ַפְרעֹה-- לֹא-ְוִאם ;ַהֱאֶמת ִאְּתֶכם

  .ָיִמים ְׁשלֶֹׁשת, ִמְׁשָמר-ַוֶּיֱאסֹף אָֹתם ֶאל   יז
, יםָהֱאלִֹה -ֶאת; זֹאת ֲעׂשּו ִוְחיּו, ַהְּׁשִליִׁשי ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַּבּיֹום   יח

  .ֲאִני ָיֵרא
ְוַאֶּתם ְלכּו ; ֵיָאֵסר ְּבֵבית ִמְׁשַמְרֶכם ,ֲאִחיֶכם ֶאָחד-- ֵּכִנים ַאֶּתם-ִאם  יט

  .ָּבֵּתיֶכם ֶׁשֶבר ַרֲעבֹון, ָהִביאּו
- ַוַּיֲעׂשּו; ְוֵיָאְמנּו ִדְבֵריֶכם ְולֹא ָתמּותּו ,ֲאִחיֶכם ַהָּקטֹן ָּתִביאּו ֵאַלי-ְוֶאת  כ
  .ֵכן
ֲאֶׁשר ָרִאינּו , ָאִחינּו-ֲאֵׁשִמים ֲאַנְחנּו ַעל ֲאָבל, ָאִחיו-ְמרּו ִאיׁש ֶאלַוּיֹא   כא

ַהָּצָרה , ֵּכן ָּבָאה ֵאֵלינּו-ַעל; ְולֹא ָׁשָמְענּו, ֵאֵלינּו ָצַרת ַנְפׁשֹו ְּבִהְתַחְננֹו
  .ַהּזֹאת

ֶּתֶחְטאּו -לָאַמְרִּתי ֲאֵליֶכם ֵלאמֹר ַא ֲהלֹוא, ַוַּיַען ְראּוֵבן אָֹתם ֵלאמֹר   כב
  .ִהֵּנה ִנְדָרׁש, ָּדמֹו-ְוַגם ;ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם--ַבֶּיֶלד
  .ֵּבינָֹתם, ִּכי ַהֵּמִליץ   :ִּכי ׁשֵֹמַע יֹוֵסף, ְוֵהם לֹא ָיְדעּו  כג
-ַוִּיַּקח ֵמִאָּתם ֶאת, ַוְיַדֵּבר ֲאֵלֶהם, ַוָּיָׁשב ֲאֵלֶהם ;ַוֵּיְבְּך , ַוִּיּסֹב ֵמֲעֵליֶהם   כד

  .ַוֶּיֱאסֹר אֹתֹו ְלֵעיֵניֶהם ,ןִׁשְמעֹו
, ַׂשּקֹו-ּוְלָהִׁשיב ַּכְסֵּפיֶהם ִאיׁש ֶאל, ָּבר ְּכֵליֶהם- ַוְיַמְלאּו ֶאת, ַוְיַצו יֹוֵסף   כה

  .ֵּכן, ַוַּיַעׂש ָלֶהם ;ְוָלֵתת ָלֶהם ֵצָדה ַלָּדֶרְך 
  .ִמָּׁשם, ַוֵּיְלכּו ;ֲחמֵֹריֶהם-ַעל, ִׁשְבָרם-ַוִּיְׂשאּו ֶאת   כו
-ֶאת, ַוַּיְרא; ַּבָּמלֹון-- ִמְסּפֹוא ַלֲחמֹרֹו ָלֵתת, ַׂשּקֹו- ַוִּיְפַּתח ָהֶאָחד ֶאת   כז

  .ַאְמַּתְחּתֹו ְּבִפי, הּוא-ְוִהֵּנה, ַּכְסּפֹו
, ַוֵּיֵצא ִלָּבם; ְוַגם ִהֵּנה ְבַאְמַּתְחִּתי ,ֶאָחיו הּוַׁשב ַּכְסִּפי- ַוּיֹאֶמר ֶאל   כח

  .ָלנּו, ּזֹאת ָעָׂשה ֱאלִֹהים-ַמה, ֵלאמֹר ִחיוָא-ַוֶּיֶחְרדּו ִאיׁש ֶאל
ַהּקֹרֹת -ֵאת ָּכל, ַוַּיִּגידּו לֹו; ְּכָנַען ַאְרָצה, ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם-ַוָּיבֹאּו ֶאל  כט

  .אָֹתם ֵלאמֹר
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-ִּכְמַרְּגִלים ֶאת, ַוִּיֵּתן אָֹתנּו; ָקׁשֹות--ִאָּתנּו ,ִּדֶּבר ָהִאיׁש ֲאדֵֹני ָהָאֶרץ  ל
  .ץָהָארֶ 
  .ְמַרְּגִלים, ָהִיינּו לֹא   :ֵּכִנים ֲאָנְחנּו, ַוּנֹאֶמר ֵאָליו   לא
- ְוַהָּקטֹן ַהּיֹום ֶאת, ָהֶאָחד ֵאיֶנּנּו; ָאִבינּו ְּבֵני, ָעָׂשר ֲאַנְחנּו ַאִחים-ְׁשֵנים   לב

  .ָאִבינּו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען
ִּכי ֵכִנים , את ֵאַדעְּבזֹ, ָהָאֶרץ ָהִאיׁש ֲאדֵֹני, ַוּיֹאֶמר ֵאֵלינּו  לג

  .ַרֲעבֹון ָּבֵּתיֶכם ְקחּו ָוֵלכּו-ְוֶאת ,ֲאִחיֶכם ָהֶאָחד ַהִּניחּו ִאִּתי  :ַאֶּתם
ִּכי , ְוֵאְדָעה ִּכי לֹא ְמַרְּגִלים ַאֶּתם ,ֵאַלי, ֲאִחיֶכם ַהָּקטֹן- ְוָהִביאּו ֶאת   לד

  .ְסָחרּוָהָאֶרץ ִּת -ְוֶאת, ָלֶכם ֲאִחיֶכם ֶאֵּתן-ֶאת; ֵכִנים ַאֶּתם
ַוִּיְראּו ; ְּבַׂשּקֹו, ַּכְסּפֹו-ִאיׁש ְצרֹור-ְוִהֵּנה ,ֵהם ְמִריִקים ַׂשֵּקיֶהם, ַוְיִהי   לה
  .ַוִּייָראּו-- ֵהָּמה ַוֲאִביֶהם, ַּכְסֵּפיֶהם ְצרֹרֹות-ֶאת
ן ְוִׁשְמעֹו, יֹוֵסף ֵאיֶנּנּו  :ִׁשַּכְלֶּתם אִֹתי, ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם   לו

  .ָעַלי ָהיּו ֻכָּלָנה, ִּתָּקחּו ִּבְנָיִמן-ְוֶאת, ֵאיֶנּנּו
לֹא ֲאִביֶאּנּו - ִאם, ְׁשֵני ָבַני ָּתִמית-ֶאת ,ָאִביו ֵלאמֹר- ֶאל, ַוּיֹאֶמר ְראּוֵבן   לז

  .ַוֲאִני ֲאִׁשיֶבּנּו ֵאֶליךָ  ,ָיִדי-ְּתָנה אֹתֹו ַעל; ֵאֶליךָ 
, ָאִחיו ֵמת ְוהּוא ְלַבּדֹו ִנְׁשָאר- ִּכי  :ֶכםֵיֵרד ְּבִני ִעָּמ -לֹא, ַוּיֹאֶמר   לח

, ֵׂשיָבִתי ְּבָיגֹון-ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת, ָבּה- ֵּתְלכּו ּוְקָרָאהּו ָאסֹון ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר
  .ְׁשאֹוָלה
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  .ָּכֵבד ָּבָאֶרץ, ְוָהָרָעב   א
ַוּיֹאֶמר ; ִמִּמְצָרִים, ֲאֶׁשר ֵהִביאּו, רַהֶּׁשבֶ - ֶאת ַּכֲאֶׁשר ִּכּלּו ֶלֱאכֹל, ַוְיִהי  ב

  .אֶֹכל-ָלנּו ְמַעט-ֻׁשבּו ִׁשְברּו ,ֲאֵליֶהם ֲאִביֶהם
ִתְראּו - ֵהִעד ָּבנּו ָהִאיׁש ֵלאמֹר לֹא ָהֵעד   :ֵלאמֹר, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְיהּוָדה   ג

  .ִּבְלִּתי ֲאִחיֶכם ִאְּתֶכם, ָפַני
  .ְוִנְׁשְּבָרה ְלָך אֶֹכל, ֵנְרָדה--ִאָּתנּו ,ִחינּוָא-ֶיְׁשָך ְמַׁשֵּלַח ֶאת-ִאם  ד
, ִתְראּו ָפַני- לֹא, ָהִאיׁש ָאַמר ֵאֵלינּו-ִּכי  :לֹא ֵנֵרד, ֵאיְנָך ְמַׁשֵּלחַ -ְוִאם  ה

  .ֲאִחיֶכם ִאְּתֶכם, ִּבְלִּתי
  .ָאחַהעֹוד ָלֶכם , ְלַהִּגיד ָלִאיׁש--ִלי ,ָלָמה ֲהֵרעֶֹתם, ִיְׂשָרֵאל, ַוּיֹאֶמר   ו
ַהעֹוד ֲאִביֶכם ַחי , ּוְלמֹוַלְדֵּתנּו ֵלאמֹר ָהִאיׁש ָלנּו-ַוּיֹאְמרּו ָׁשאֹול ָׁשַאל  ז

, ִּכי יֹאַמר--ֲהָידֹוַע ֵנַדע; ִּפי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה-ַעל ,לֹו- ַוַּנֶּגד, ֲהֵיׁש ָלֶכם ָאח
  .ֲאִחיֶכם-ֶאת הֹוִרידּו

; ְוָנקּוָמה ְוֵנֵלָכה-- ִׁשְלָחה ַהַּנַער ִאִּתי ,ִביוִיְׂשָרֵאל ָא-ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ֶאל   ח
  .ַטֵּפנּו-ַאָּתה ַּגם-ֲאַנְחנּו ַגם-ַּגם ,ְוִנְחֶיה ְולֹא ָנמּות

לֹא ֲהִביאִֹתיו ֵאֶליָך ְוִהַּצְגִּתיו - ִאם  :ְּתַבְקֶׁשּנּו ,ִמָּיִדי--ֶאֶעְרֶבּנּו, ָאנִֹכי   ט
  .יםַהָּיִמ -ְוָחָטאִתי ְלָך ָּכל ,ְלָפֶניךָ 

  .ֶזה ַפֲעָמִים, ַׁשְבנּו ַעָּתה-ִּכי--לּוֵלא ִהְתַמְהָמְהנּו, ִּכי  י
ְקחּו ִמִּזְמַרת --ֵּכן ֵאפֹוא זֹאת ֲעׂשּו-ִאם ,ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִיְׂשָרֵאל ֲאִביֶהם   יא

ְנכֹאת , ּוְמַעט ְּדַבׁש, ְמַעט ֳצִרי  :ָלִאיׁש ִמְנָחה ְוהֹוִרידּו, ָהָאֶרץ ִּבְכֵליֶכם
  .ּוְׁשֵקִדים ָּבְטִנים, לֹטוָ 
, ַהֶּכֶסף ַהּמּוָׁשב ְּבִפי ַאְמְּתחֵֹתיֶכם-ְוֶאת ;ְקחּו ְבֶיְדֶכם, ְוֶכֶסף ִמְׁשֶנה   יב

  .הּוא, ִמְׁשֶּגה אּוַלי-- ָּתִׁשיבּו ְבֶיְדֶכם
  .ָהִאיׁש-ֶאל ׁשּובּו, ְוקּומּו; ָקחּו, ֲאִחיֶכם-ְוֶאת  יג
, ֲאִחיֶכם ַאֵחר-ְוִׁשַּלח ָלֶכם ֶאת, ִלְפֵני ָהִאיׁש ֶכם ַרֲחִמיםִיֵּתן לָ , ְוֵאל ַׁשַּדי   יד
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 .ַּכֲאֶׁשר ָׁשכְֹלִּתי ָׁשָכְלִּתי,ַוֲאִני; ִּבְנָיִמין- ְוֶאת
-ֶּכֶסף ָלְקחּו ְבָיָדם ְוֶאת-ּוִמְׁשֶנה, ַהּזֹאת ַהִּמְנָחה-ַוִּיְקחּו ָהֲאָנִׁשים ֶאת   טו

  .ַוַּיַעְמדּו ִלְפֵני יֹוֵסף, ִמְצַרִיםַוֵּיְרדּו  ַוָּיֻקמּו; ִּבְנָיִמן
- ָהֵבא ֶאת, ֵּביתֹו-ַוּיֹאֶמר ַלֲאֶׁשר ַעל ,ִּבְנָיִמין-ֶאת, ַוַּיְרא יֹוֵסף ִאָּתם  טז

  .םִּכי ִאִּתי יֹאְכלּו ָהֲאָנִׁשים ַּבָּצֳהָריִ , ְוָהֵכן ּוְטבַֹח ֶטַבח; ָהֲאָנִׁשים ַהָּבְיָתה
ֵּביָתה , ָהֲאָנִׁשים-ַוָּיֵבא ָהִאיׁש ֶאת ;ר ָאַמר יֹוֵסףַּכֲאֶׁש , ַוַּיַעׂש ָהִאיׁש   יז

  .יֹוֵסף
 ְּדַבר ַהֶּכֶסף ַהָּׁשב- ַוּיֹאְמרּו ַעל, ֵּבית יֹוֵסף ִּכי הּוְבאּו, ַוִּייְראּו ָהֲאָנִׁשים   יח

, ָעֵלינּו לְלִהְתּגֵֹלל ָעֵלינּו ּוְלִהְתַנּפֵ -- ֲאַנְחנּו מּוָבִאים, ַּבְּתִחָּלה ְּבַאְמְּתחֵֹתינּו
  .ֲחמֵֹרינּו- ְוָלַקַחת אָֹתנּו ַלֲעָבִדים ְוֶאת

  .ֶּפַתח ַהָּבִית, ַוְיַדְּברּו ֵאָליו; ֵּבית יֹוֵסף-ַעל ,ֲאֶׁשר, ָהִאיׁש-ֶאל, ַוִּיְּגׁשּו  יט
  .אֶֹכל- ִלְׁשָּבר, ַּבְּתִחָּלה ָירֹד ָיַרְדנּו; ִּבי ֲאדִֹני, ַוּיֹאְמרּו  כ
ִאיׁש - ְוִהֵּנה ֶכֶסף, ַאְמְּתחֵֹתינּו- ַוִּנְפְּתָחה ֶאת ,ַהָּמלֹון-אנּו ֶאלבָ - ַוְיִהי ִּכי   כא

  .ְּבָיֵדנּו, ַוָּנֶׁשב אֹתֹו; ַּכְסֵּפנּו ְּבִמְׁשָקלֹו ,ְּבִפי ַאְמַּתְחּתֹו
ָׂשם ַּכְסֵּפנּו -ִמי, לֹא ָיַדְענּו; אֶֹכל-ִלְׁשָּבר ,ְוֶכֶסף ַאֵחר הֹוַרְדנּו ְבָיֵדנּו   כב

  .ְּתחֵֹתינּוְּבַאְמ 
ֱאלֵֹהיֶכם ֵואלֵֹהי ֲאִביֶכם ָנַתן ָלֶכם  ,ִּתיָראּו-ַוּיֹאֶמר ָׁשלֹום ָלֶכם ַאל  כג

  .ִׁשְמעֹון- ֶאת, ַוּיֹוֵצא ֲאֵלֶהם; ָּבא ֵאָלי, ַּכְסְּפֶכם-- ְּבַאְמְּתחֵֹתיֶכם ַמְטמֹון
, ם ַוִּיְרֲחצּו ַרְגֵליֶהםַמיִ -ַוִּיֶּתן; יֹוֵסף ֵּביָתה, ָהֲאָנִׁשים-ַוָּיֵבא ָהִאיׁש ֶאת   כד

  .ַלֲחמֵֹריֶהם ַוִּיֵּתן ִמְסּפֹוא
ָׁשם -ִּכי, ִּכי ָׁשְמעּו  :ַּבָּצֳהָרִים, יֹוֵסף ּבֹוא-ַעד, ַהִּמְנָחה- ֶאת, ַוָּיִכינּו   כה

  .יֹאְכלּו ָלֶחם
; ָּבְיָתהְּבָיָדם הַ - ַהִּמְנָחה ֲאֶׁשר-לֹו ֶאת ַוָּיִביּאּו, ַוָּיבֹא יֹוֵסף ַהַּבְיָתה   כו

  .ָאְרָצה, לֹו-ַוִּיְׁשַּתֲחוּו
-- ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם, ֲהָׁשלֹום ֲאִביֶכם ַהָּזֵקן ַוּיֹאֶמר, ְלָׁשלֹום, ַוִּיְׁשַאל ָלֶהם   כז

  .ָחי, ַהעֹוֶדּנּו
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וישתחו , ַוִּיְּקדּו; עֹוֶדּנּו ָחי--ְלָאִבינּו ָׁשלֹום ְלַעְבְּדךָ , ַוּיֹאְמרּו   כח
  ).ַוִּיְׁשַּתֲחוּו(

ַוּיֹאֶמר ֲהֶזה ֲאִחיֶכם , ִאּמֹו- ִּבְנָיִמין ָאִחיו ֶּבן-ֶאת ַוַּיְרא, ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו  כט
  .ֱאלִֹהים ָיְחְנָך ְּבִני, ַוּיֹאַמר; ֲאַמְרֶּתם ֵאָלי ֲאֶׁשר, ַהָּקטֹן

ָּיבֹא וַ ; ִלְבּכֹות, ַוְיַבֵּקׁש, ָאִחיו-ֶאל ִנְכְמרּו ַרֲחָמיו-ִּכי, ַוְיַמֵהר יֹוֵסף  ל
  .ַוֵּיְבְּך ָׁשָּמה, ַהַחְדָרה

  .ִׂשימּו ָלֶחם, ַוּיֹאֶמר-- ַוִּיְתַאַּפק ;ַוֵּיֵצא, ַוִּיְרַחץ ָּפָניו   לא
ִּכי -- ְלַבָּדם, ְוַלִּמְצִרים ָהאְֹכִלים ִאּתֹו; ְלַבָּדם ְוָלֶהם, ַוָּיִׂשימּו לֹו ְלַבּדֹו   לב

  .תֹוֵעָבה ִהוא ְלִמְצָרִים-ִּכי, ְבִרים ֶלֶחםָהעִ - ַהִּמְצִרים ֶלֱאכֹל ֶאת לֹא יּוְכלּון
, ַוִּיְתְמהּו ָהֲאָנִׁשים; ְוַהָּצִעיר ִּכְצִעָרתֹו, ִּכְבכָֹרתֹו ַהְּבכֹר--ַוֵּיְׁשבּו ְלָפָניו  לג

  .ֵרֵעהּו-ֶאל ִאיׁש
, ת ֻּכָּלםַוֵּתֶרב ַמְׂשַאת ִּבְנָיִמן ִמַּמְׂשאֹ, ֲאֵלֶהם ,ַוִּיָּׂשא ַמְׂשאֹת ֵמֵאת ָּפָניו   לד

  .ִעּמֹו, ַוִּיְׁשּתּו ַוִּיְׁשְּכרּו ;ָחֵמׁש ָידֹות
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, ַאְמְּתחֹת ָהֲאָנִׁשים אֶֹכל-ַמֵּלא ֶאת, ֵלאמֹר ,ֵּביתֹו-ֲאֶׁשר ַעל-ַוְיַצו ֶאת   א
  .ְּבִפי ַאְמַּתְחּתֹו, ִאיׁש-ְוִׂשים ֶּכֶסף ;ַּכֲאֶׁשר יּוְכלּון ְׂשֵאת

; ֶּכֶסף ִׁשְברֹו, ְוֵאת, ְּבִפי ַאְמַּתַחת ַהָּקטֹן ָּתִׂשים, ִביִעי ְּגִביַע ַהֶּכֶסףּגְ -ְוֶאת  ב
  .ֲאֶׁשר ִּדֵּבר ִּכְדַבר יֹוֵסף, ַוַּיַעׂש

  .ֵהָּמה ַוֲחמֵֹריֶהם ,ְוָהֲאָנִׁשים ֻׁשְּלחּו; אֹור, ַהּבֶֹקר   ג
קּום , ֵּביתֹו-ר ַלֲאֶׁשר ַעלְויֹוֵסף ָאַמ  ,לֹא ִהְרִחיקּו, ָהִעיר-ֵהם ָיְצאּו ֶאת  ד

ת ָלָּמה ִׁשַּלְמֶּתם ָרָעה ַּתחַ , ְוִהַּׂשְגָּתם ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ;ְרדֹף ַאֲחֵרי ָהֲאָנִׁשים
  .טֹוָבה

ֲאֶׁשר , ֲהֵרעֶֹתם; ַנֵחׁש ְיַנֵחׁש ּבֹו, ְוהּוא ,ֲאֶׁשר ִיְׁשֶּתה ֲאדִֹני ּבֹו, ֲהלֹוא ֶזה  ה
  .ֲעִׂשיֶתם

  .ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה-ֶאת ,ַוְיַדֵּבר ֲאֵלֶהם; םַוַּיִּׂשגֵ    ו
, ַלֲעָבֶדיךָ , ָחִליָלה; ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ,ָלָּמה ְיַדֵּבר ֲאדִֹני-- ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו  ז

  .ַּכָּדָבר ַהֶּזה, ֵמֲעׂשֹות
; ֶרץ ְּכָנַעןֵמֶא , ֱהִׁשיבֹנּו ֵאֶליךָ --ַאְמְּתחֵֹתינּו ֲאֶׁשר ָמָצאנּו ְּבִפי, ֵהן ֶּכֶסף   ח

  .אֹו ָזָהב, ֶּכֶסף, ֲאדֶֹניךָ  ִנְגנֹב ִמֵּבית, ְוֵאיְך 
  .ִנְהֶיה ַלאדִֹני ַלֲעָבִדים, ֲאַנְחנּו-ְוַגם ;ָוֵמת, ֲאֶׁשר ִיָּמֵצא ִאּתֹו ֵמֲעָבֶדיךָ    ט
, דִּלי ָעבֶ -ֲאֶׁשר ִיָּמֵצא ִאּתֹו ִיְהֶיה  :הּוא-ֶּכן ַעָּתה ְכִדְבֵריֶכם-ַּגם, ַוּיֹאֶמר  י

  .ְנִקִּים ְוַאֶּתם ִּתְהיּו
 .ִאיׁש ַאְמַּתְחּתֹו, ַוִּיְפְּתחּו; ָאְרָצה-- ַאְמַּתְחּתֹו- ֶאת ַוּיֹוִרדּו ִאיׁש, ַוְיַמֲהרּו   יא
 .ִּבְנָיִמן, ְּבַאְמַּתַחת, ַהָּגִביעַ , ַוִּיָּמֵצא; ִּכָּלה ּוַבָּקטֹן, ַּבָּגדֹול ֵהֵחל-- ַוְיַחֵּפׂש   יב
  .ַוָּיֻׁשבּו ָהִעיָרה, ֲחמֹרֹו- ַעל ַוַּיֲעמֹס ִאיׁש; ִׂשְמלָֹתם, עּוַוִּיְקְר   יג
 .ָאְרָצה, ַוִּיְּפלּו ְלָפָניו; ְוהּוא עֹוֶדּנּו ָׁשם ,ַוָּיבֹא ְיהּוָדה ְוֶאָחיו ֵּביָתה יֹוֵסף   יד
, ֶּתםֲהלֹוא ְיַדעְ ; ַהֶּזה ֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ַהַּמֲעֶׂשה-ָמה, ַוּיֹאֶמר ָלֶהם יֹוֵסף   טו
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.ָּכמִֹניַנֵחׁש ְיַנֵחׁש ִאיׁש ֲאֶׁשר-ִּכי

, ָהֱאלִֹהים; ִּנְצַטָּדק-ּוַמה, ְּנַדֵּבר-ַמה ,ּנֹאַמר ַלאדִֹני-ַמה, ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה  טז
ִנְמָצא-ֲאַנְחנּו ַּגם ֲאֶׁשר- ַּגם, ִהֶּנּנּו ֲעָבִדים ַלאדִֹני-- ֲעָבֶדיךָ  ֹן ֲעו- ָמָצא ֶאת
  .ַהָּגִביַע ְּבָידֹו

, ֹוָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִנְמָצא ַהָּגִביַע ְּבָיד ;ֵמֲעׂשֹות זֹאת, ָחִליָלה ִּלי-- ַוּיֹאֶמר   יז
  }ס{  .ֲאִביֶכם-ֲעלּו ְלָׁשלֹום ֶאל ,ְוַאֶּתם, ִּלי ָעֶבד-הּוא ִיְהֶיה

, ֵני ֲאדִֹניָנא ַעְבְּדָך ָדָבר ְּבָאזְ -ְיַדֶּבר, ֲאדִֹני ַוּיֹאֶמר ִּבי, ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה   יח
  .ְּכַפְרעֹה, ִּכי ָכמֹוךָ   :ְּבַעְבֶּדךָ  ִיַחר ַאְּפךָ - ְוַאל
  .ָאח- אֹו, ָלֶכם ָאב-ֲהֵיׁש  :ֲעָבָדיו ֵלאמֹר-ֶאת, ֲאדִֹני ָׁשַאל  יט
ַוִּיָּוֵתר , ְוָאִחיו ֵמת; ְוֶיֶלד ְזֻקִנים ָקָטן, ָזֵקן ָלנּו ָאב-ֶיׁש, ֲאדִֹני-ֶאל, ַוּנֹאֶמר  כ

  .ְוָאִביו ֲאֵהבֹו ּדֹו ְלִאּמֹוהּוא ְלבַ 
  .ָעָליו, ְוָאִׂשיָמה ֵעיִני; ֵאָלי ,הֹוִרֻדהּו, ֲעָבֶדיךָ -ֶאל, ַוּתֹאֶמר   כא
, ָאִביו-ְוָעַזב ֶאת  :ָאִביו-ַלֲעזֹב ֶאת, ַהַּנַער יּוַכל- לֹא, ֲאדִֹני-ֶאל, ַוּנֹאֶמר   כב
  .ָוֵמת
, לֹא תִֹספּון-- ִאְּתֶכם, ֲאִחיֶכם ַהָּקטֹן לֹא ֵיֵרד- ִאם, ֲעָבֶדיךָ - ֶאל, ַוּתֹאֶמר  כג

  .ִלְראֹות ָּפָני
  .ִּדְבֵרי ֲאדִֹני, ֵאת--לֹו-ַוַּנֶּגד; ָאִבי ַעְבְּדךָ -ֶאל, ַוְיִהי ִּכי ָעִלינּו   כד
  .אֶֹכל-ָלנּו ְמַעט-ִׁשְברּו ,ֻׁשבּו  :ָאִבינּו, ַוּיֹאֶמר   כה
לֹא - ִּכי--ְוָיַרְדנּו, ָאִחינּו ַהָּקטֹן ִאָּתנּו ׁשיֵ -ִאם  :לֹא נּוַכל ָלֶרֶדת, ַוּנֹאֶמר   כו

  .ְוָאִחינּו ַהָּקטֹן ֵאיֶנּנּו ִאָּתנּו, ָהִאיׁש נּוַכל ִלְראֹות ְּפֵני
  .ִּלי ִאְׁשִּתי-ִּכי ְׁשַנִים ָיְלָדה, ַאֶּתם ְיַדְעֶּתם   :ֵאֵלינּו, ַוּיֹאֶמר ַעְבְּדָך ָאִבי   כז
  .ֵהָּנה-ַעד, ְולֹא ְרִאיִתיו; ָטרֹף טָֹרף ַאְך , ָואַֹמר, יֵמִאִּת , ַוֵּיֵצא ָהֶאָחד   כח
ֵׂשיָבִתי -ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת-- ְוָקָרהּו ָאסֹון ,ֶזה ֵמִעם ָּפַני-ֶאת-ּוְלַקְחֶּתם ַּגם  כט

  .ְׁשאָֹלה, ְּבָרָעה
ְקׁשּוָרה , ֹוְוַנְפׁש; ֵאיֶנּנּו ִאָּתנּו, ְוַהַּנַער ,ַעְבְּדָך ָאִבי- ְּכבִֹאי ֶאל, ְוַעָּתה  ל
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 .ְבַנְפׁשֹו
 ֵׂשיַבת ַעְבְּדךָ - ְוהֹוִרידּו ֲעָבֶדיָך ֶאת; ָוֵמת--ַהַּנַער ֵאין-ִּכְראֹותֹו ִּכי, ְוָהָיה   לא

  .ְׁשאָֹלה-- ְּבָיגֹון ,ָאִבינּו
, לֹא ֲאִביֶאּנּו ֵאֶליךָ - ִאם   :ָאִבי ֵלאמֹר ֵמִעם, ַהַּנַער-ִּכי ַעְבְּדָך ָעַרב ֶאת   לב

  .ַהָּיִמים- י ְלָאִבי ָּכלְוָחָטאִת 
-ַיַעל ִעם, ְוַהַּנַער; ַלאדִֹני, ֶעֶבד--ַהַּנַער ָנא ַעְבְּדָך ַּתַחת-ֵיֶׁשב, ְוַעָּתה  לג

  .ֶאָחיו
ֲאֶׁשר , ֶּפן ֶאְרֶאה ָבָרע  :ֵאיֶנּנּו ִאִּתי ְוַהַּנַער, ָאִבי-ֵאיְך ֶאֱעֶלה ֶאל-ִּכי   לד

  .ָאִבי- ִיְמָצא ֶאת
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 45 קפר ְּבֵראִׁשית

ִאיׁש -הֹוִציאּו ָכל, ַוִּיְקָרא, ְלכֹל ַהִּנָּצִבים ָעָליו ,ָיכֹל יֹוֵסף ְלִהְתַאֵּפק- ְולֹא   א
  .ֶאָחיו- ְּבִהְתַוַּדע יֹוֵסף ֶאל, ִאיׁש ִאּתֹו ָעַמד-ְולֹא; ֵמָעָלי

  .ַוִּיְׁשַמע ֵּבית ַּפְרעֹה, ִמְצַרִים ַוִּיְׁשְמעּו; ִּבְבִכי, קֹלֹו-ַוִּיֵּתן ֶאת  ב
 ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות- ְולֹא; ַהעֹוד ָאִבי ָחי ,ֶאָחיו ֲאִני יֹוֵסף-ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל   ג

  .ִּכי ִנְבֲהלּו ִמָּפָניו, אֹתֹו
, ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם, ַוּיֹאֶמר; ַוִּיָּגׁשּו, ֵאַלי ָנא-ֶאָחיו ְּגׁשּו-ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל  ד

  .ְצָרְיָמהִמ  ,ְמַכְרֶּתם אִֹתי-ֲאֶׁשר
ִּכי   :ֵהָּנה, ְמַכְרֶּתם אִֹתי-ִּכי, ְּבֵעיֵניֶכם ִיַחר- ְוַאל, ֵּתָעְצבּו-ְוַעָּתה ַאל  ה

  .ֱאלִֹהים ִלְפֵניֶכם ְׁשָלַחִני, ְלִמְחָיה
ָחִריׁש -ֲאֶׁשר ֵאין, ְועֹוד ָחֵמׁש ָׁשִנים; ָהָאֶרץ ְּבֶקֶרב, ֶזה ְׁשָנַתִים ָהָרָעב-ִּכי   ו

  .ְוָקִציר
, ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם, ָלֶכם ְׁשֵאִרית ָּבָאֶרץ ָלׂשּום, ַוִּיְׁשָלֵחִני ֱאלִֹהים ִלְפֵניֶכם  ז

  .ִלְפֵליָטה ְּגדָֹלה
ַוְיִׂשיֵמִני ְלָאב ; ָהֱאלִֹהים, ִּכי, ֵהָּנה ַאֶּתם ְׁשַלְחֶּתם אִֹתי- לֹא, ְוַעָּתה   ח

  .ֶאֶרץ ִמְצָרִים- לְּבכָ , ּומֵֹׁשל, ֵּביתֹו-ְלָכל ּוְלָאדֹון, ְלַפְרעֹה
ָׂשַמִני , ֵאָליו ּכֹה ָאַמר ִּבְנָך יֹוֵסף ַוֲאַמְרֶּתם, ָאִבי-ַוֲעלּו ֶאל, ַמֲהרּו   ט

  .ַּתֲעמֹד-ַאל, ְרָדה ֵאַלי ;ִמְצָרִים-ֱאלִֹהים ְלָאדֹון ְלָכל
ְוצֹאְנָך ; ֶניךָ ּוָבֶניָך ּוְבֵני בָ , ַאָּתה-- ָקרֹוב ֵאַלי ְוָהִייָת , ּגֶֹׁשן-ְוָיַׁשְבָּת ְבֶאֶרץ  י

  .ָלְך - ֲאֶׁשר- ְוָכל ,ּוְבָקְרךָ 
, ךָ ִּתָּוֵרׁש ַאָּתה ּוֵביְת - ֶּפן  :ָחֵמׁש ָׁשִנים ָרָעב עֹוד-ִּכי, ְוִכְלַּכְלִּתי אְֹתָך ָׁשם   יא
  .ָלְך - ֲאֶׁשר- ְוָכל
  .יֶכםַהְמַדֵּבר ֲאלֵ , ִפי- ִּכי  :ִבְנָיִמין ְוֵעיֵני ָאִחי, ְוִהֵּנה ֵעיֵניֶכם רֹאֹות   יב
; ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם- ָּכל, ְוֵאת, ְּבִמְצַרִים ְּכבֹוִדי-ָּכל-ֶאת, ְוִהַּגְדֶּתם ְלָאִבי  יג

  .ֵהָּנה ,ָאִבי- ּוִמַהְרֶּתם ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת
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  .ַצָּואָריו-ַעל, ָּבָכה--ּוִבְנָיִמן; ַוֵּיְבְּך  ,ָאִחיו-ַצְּואֵרי ִבְנָיִמן-ַוִּיּפֹל ַעל   יד
  .ִּדְּברּו ֶאָחיו ִאּתֹו, ְוַאֲחֵרי ֵכן; ֲעֵלֶהם ַוֵּיְבְּך , ֶאָחיו-ק ְלָכלַוְיַנֵּׁש    טו
, ַוִּייַטב ְּבֵעיֵני ַפְרעֹה; ֲאֵחי יֹוֵסף, ָּבאּו ,ֵּבית ַּפְרעֹה ֵלאמֹר, ְוַהּקֹל ִנְׁשַמע  טז

  .ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו
-ֶאת, ַטֲענּו  :ֲעׂשּוַאֶחיָך זֹאת -ֶאל ֱאמֹר, יֹוֵסף-ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל   יז

  .ְּכָנַען ַאְרָצה, בֹאּו-ּוְלכּו, ְּבִעיְרֶכם
טּוב -ֶאת, ְוֶאְּתָנה ָלֶכם; ּובֹאּו ֵאָלי ,ָּבֵּתיֶכם-ֲאִביֶכם ְוֶאת- ּוְקחּו ֶאת   יח

  .ָהָאֶרץ ֵחֶלב-ֶאת, ְוִאְכלּו, ֶאֶרץ ִמְצַרִים
ְלַטְּפֶכם , ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲעָגלֹותָלֶכם ֵמ - ְקחּו  :זֹאת ֲעׂשּו, ְוַאָּתה ֻצֵּויָתה  יט

  .ּוָבאֶתם, ֲאִביֶכם- ֶאת ּוְנָׂשאֶתם, ְוִלְנֵׁשיֶכם
  .ָלֶכם הּוא, ֶאֶרץ ִמְצַרִים-טּוב ָּכל-ִּכי  :ְּכֵליֶכם-ָּתחֹס ַעל-ַאל, ְוֵעיְנֶכם  כ
 ַוִּיֵּתן ָלֶהם; י ַפְרעֹהּפִ - ַוִּיֵּתן ָלֶהם יֹוֵסף ֲעָגלֹות ַעל ,ֵכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַוַּיֲעׂשּו   כא
  .ַלָּדֶרְך  ,ֵצָדה
, ּוְלִבְנָיִמן ָנַתן ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ֶּכֶסף ;ֲחִלפֹות ְׂשָמלֹת, ְלֻכָּלם ָנַתן ָלִאיׁש   כב

  .ְוָחֵמׁש ֲחִלפֹת ְׂשָמלֹת
ְוֶעֶׂשר ; ִמּטּוב ִמְצָרִים, נְֹׂשִאים, ֲחמִֹרים ֲעָׂשָרה, ּוְלָאִביו ָׁשַלח ְּכזֹאת  כג
  .ַלָּדֶרְך -- ְלָאִביו, ּוָמזֹון תֹנֹת נְֹׂשאֹת ָּבר ָוֶלֶחםאֲ 
  .ִּתְרְּגזּו ַּבָּדֶרְך -ַאל, ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ;ַוֵּיֵלכּו, ֶאָחיו-ַוְיַׁשַּלח ֶאת   כד
  .ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם-ֶאל, ְּכַנַען ַוָּיבֹאּו ֶאֶרץ; ִמִּמְצָרִים, ַוַּיֲעלּו   כה
ַוָּיָפג ; ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ְּבָכל, הּוא מֵֹׁשל-ְוִכי ,עֹוד יֹוֵסף ַחי, רַוַּיִּגדּו לֹו ֵלאמֹ   כו
  .ָלֶהם ֶהֱאִמין-ִּכי לֹא, ִלּבֹו
, ָהֲעָגלֹות-ַוַּיְרא ֶאת, יֹוֵסף ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵלֶהם ִּדְבֵרי-ֵאת ָּכל, ַוְיַדְּברּו ֵאָליו   כז

  .ַח ַיֲעקֹב ֲאִביֶהםרּו, ַוְּתִחי; ָלֵׂשאת אֹתֹו ָׁשַלח יֹוֵסף-ֲאֶׁשר
 .ְּבֶטֶרם ָאמּות, ֵאְלָכה ְוֶאְרֶאּנּו; ָחי, ְּבִני יֹוֵסף- ַרב עֹוד, ִיְׂשָרֵאל, ַוּיֹאֶמר   כח
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ֵלאלֵֹהי, ַוִּיְזַּבח ְזָבִחים; ַוָּיבֹא ְּבֵאָרה ָּׁשַבע, לֹו-ֲאֶׁשר-ְוָכל ַוִּיַּסע ִיְׂשָרֵאל   א
  .ָאִביו ִיְצָחק

, ַוּיֹאֶמר; ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ַיֲעקֹב, ַהַּלְיָלה ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְלִיְׂשָרֵאל ְּבַמְראֹת  ב
  .ִהֵּנִני
ְלגֹוי -ִּכי, ִּתיָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה- ַאל ;ָאנִֹכי ָהֵאל ֱאלֵֹהי ָאִביךָ , ַוּיֹאֶמר   ג

  .ָּגדֹול ֲאִׂשיְמָך ָׁשם
ָיִׁשית ָידֹו , ְויֹוֵסף; ָעלֹה- ַאַעְלָך ַגם, ְוָאנִֹכי ,ְצַרְיָמהֵאֵרד ִעְּמָך ִמ , ָאנִֹכי  ד
  .ֵעיֶניךָ -ַעל
-ְוֶאת, ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם- ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ַוִּיְׂשאּו ְבֵני ;ִמְּבֵאר ָׁשַבע, ַוָּיָקם ַיֲעקֹב  ה

  .ָׁשַלח ַּפְרעֹה ָלֵׂשאת אֹתֹו-ֲאֶׁשר, ָּבֲעָגלֹות ,ְנֵׁשיֶהם- ַטָּפם ְוֶאת
, ַוָּיבֹאּו, ֲאֶׁשר ָרְכׁשּו ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ְרכּוָׁשם-ְוֶאת, ִמְקֵניֶהם-ַוִּיְקחּו ֶאת   ו

  .ַזְרעֹו ִאּתֹו-ְוָכל ,ַיֲעקֹב  :ִמְצָרְיָמה
, ֵהִביא ִאּתֹו--ַזְרעֹו- ְוָכל, ּוְבנֹות ָּבָניו ְּבנָֹתיו, ִאּתֹו, ָּבָניו ּוְבֵני ָבָניו  ז

  }ס{  .ִמְצָרְיָמה
, ְּבכֹר ַיֲעקֹב  :ַיֲעקֹב ּוָבָניו, ִמְצַרְיָמה ִיְׂשָרֵאל ַהָּבִאים- ֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵניוְ    ח

  .ְראּוֵבן
  .ְוֶחְצרֹן ְוַכְרִמי ,ֲחנֹוְך ּוַפּלּוא-- ְראּוֵבן, ּוְבֵני   ט
  .ֲעִניתַהְּכנַ - ֶּבן, ְוָׁשאּול; ְוָיִכין ְוצַֹחר--ְואַֹהד ְימּוֵאל ְוָיִמין, ּוְבֵני ִׁשְמעֹון  י
  .ּוְמָרִרי ְקָהת, ֵּגְרׁשֹון-- ֵלִוי, ּוְבֵני   יא
, ןַוָּיָמת ֵער ְואֹוָנן ְּבֶאֶרץ ְּכַנעַ ; ָוֶפֶרץ ָוָזַרח--ְוֵׁשָלה ֵער ְואֹוָנן, ּוְבֵני ְיהּוָדה   יב

  .ֶפֶרץ ֶחְצרֹן ְוָחמּול-ְבֵני ַוִּיְהיּו
  .ְוִׁשְמרֹן ְויֹוב ,ּתֹוָלע ּוֻפָוה--ִיָּׂששָכר, ּוְבֵני  יג
  .ְוַיְחְלֵאל ,ֶסֶרד ְוֵאלֹון-- ְזֻבלּון, ּוְבֵני   יד
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-ָּכל  :ִּדיָנה ִבּתֹו, ְוֵאת, ְלַיֲעקֹב ְּבַפַּדן ֲאָרם ֲאֶׁשר ָיְלָדה, ֵאֶּלה ְּבֵני ֵלָאה   טו
  .ְׁשלִֹׁשים ְוָׁשלֹׁש, ּוְבנֹוָתיו ֶנֶפׁש ָּבָניו

  .ְוַאְרֵאִלי, ֵעִרי ַוֲארֹוִדי, ְוֶאְצּבֹן ִניִצְפיֹון ְוַחִּגי ׁשּו, ּוְבֵני ָגד  טז
, ּוְבֵני ְבִריָעה; ְוֶׂשַרח ֲאחָֹתם--ְוִיְׁשִוי ּוְבִריָעה ִיְמָנה ְוִיְׁשָוה, ּוְבֵני ָאֵׁשר   יז

  .ֶחֶבר ּוַמְלִּכיֵאל
, ֲעקֹבֵאֶּלה ְליַ -ַוֵּתֶלד ֶאת; ְלֵלָאה ִבּתֹו ָנַתן ָלָבן-ֲאֶׁשר, ֵאֶּלה ְּבֵני ִזְלָּפה   יח

  .ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה ָנֶפׁש
  .ּוִבְנָיִמן יֹוֵסף, ְּבֵני ָרֵחל ֵאֶׁשת ַיֲעקֹב  יט
ּפֹוִטי ֶפַרע ּכֵֹהן -ַּבת, ּלֹו ָאְסַנת-ֲאֶׁשר ָיְלָדה ,ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים, ַוִּיָּוֵלד ְליֹוֵסף  כ
  .ֶאְפָרִים- ְוֶאת ,ְמַנֶּׁשה-ֶאת-- אֹן
ֻמִּפים ; ֵאִחי ָורֹאׁש, ֵּגָרא ְוַנֲעָמן, ְוַאְׁשֵּבל ָוֶבֶכר ֶּבַלע, ּוְבֵני ִבְנָיִמן   כא

  .ָוָאְרְּד , ְוֻחִּפים
  .ַאְרָּבָעה ָעָׂשר, ֶנֶפׁש-ָּכל-- ְלַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ֻיַּלד, ֵאֶּלה ְּבֵני ָרֵחל   כב
  .ֻחִׁשים, ָדן-ּוְבֵני  כג
  .ֵּלםְוֵיֶצר ְוִׁש  ,ַיְחְצֵאל ְוגּוִני--ַנְפָּתִלי, ּוְבֵני   כד
, ֵאֶּלה ְלַיֲעקֹב- ַוֵּתֶלד ֶאת; ְלָרֵחל ִּבּתֹו ָנַתן ָלָבן- ֲאֶׁשר, ֵאֶּלה ְּבֵני ִבְלָהה   כה
  .ֶנֶפׁש ִׁשְבָעה-ָּכל
-- ַיֲעקֹב- ְנֵׁשי ְבֵני, ִמְּלַבד, יְֹצֵאי ְיֵרכֹו, ִמְצַרְיָמה ַהֶּנֶפׁש ַהָּבָאה ְלַיֲעקֹב-ָּכל   כו
  .ִׁשִּׁשים ָוֵׁשׁש ,ֶנֶפׁש-ָּכל
ַיֲעקֹב - ַהֶּנֶפׁש ְלֵבית-ָּכל  :ֶנֶפׁש ְׁשָנִים, ְבִמְצַרִים לֹו-ֻיַּלד- ּוְבֵני יֹוֵסף ֲאֶׁשר   כז

  }ס{   .ִׁשְבִעים, ִמְצַרְיָמה ַהָּבָאה
, ַוָּיבֹאּו; ּגְֹׁשָנה, ְלהֹורֹת ְלָפָניו, יֹוֵסף-ֶאל ,ְיהּוָדה ָׁשַלח ְלָפָניו-ְוֶאת   כח

  .ַאְרָצה ּגֶֹׁשן
, ַוֵּיָרא ֵאָליו; ִיְׂשָרֵאל ָאִביו ּגְֹׁשָנה- ִלְקַראת ַוַּיַעל, ַוֶּיְאסֹר יֹוֵסף ֶמְרַּכְבּתֹו  כט

  .עֹוד, ַצָּואָריו-ַוֵּיְבְּך ַעל ,ַצָּואָריו-ַוִּיּפֹל ַעל
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ִּכי , ָּפֶניךָ -ַאֲחֵרי ְראֹוִתי ֶאת, ַהָּפַעם ָאמּוָתה, יֹוֵסף- ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל  ל
  .ָחי עֹוְדךָ 
; ֶאֱעֶלה ְוַאִּגיָדה ְלַפְרעֹה, ָאִביו ֵּבית-ֶאָחיו ְוֶאל-ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל   לא

  .ְּכַנַען ָּבאּו ֵאָלי-ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ָאִבי- ַאַחי ּוֵבית, ְואְֹמָרה ֵאָליו
ר ֲאֶׁש - ְוצֹאָנם ּוְבָקָרם ְוָכל; ִמְקֶנה ָהיּו ַאְנֵׁשי-ִּכי, ְוָהֲאָנִׁשים רֵֹעי צֹאן   לב

  .ֵהִביאּו, ָלֶהם
  .ַּמֲעֵׂשיֶכם-ַמה, ְוָאַמר ;ִיְקָרא ָלֶכם ַּפְרעֹה-ִּכי, ְוָהָיה  לג
, ֲאַנְחנּו-ַּגם--ַעָּתה-ֲעָבֶדיָך ִמְּנעּוֵרינּו ְוַעד ַאְנֵׁשי ִמְקֶנה ָהיּו, ַוֲאַמְרֶּתם   לד
.רֵֹעה צֹאן-ָּכל, ַבת ִמְצַרִיםתֹועֲ -ִּכי, ֵּתְׁשבּו ְּבֶאֶרץ ּגֶֹׁשן, ַּבֲעבּור  :ֲאבֵֹתינּו- ַּגם
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ֲאֶׁשר - ַוּיֹאֶמר ָאִבי ְוַאַחי ְוצֹאָנם ּוְבָקָרם ְוָכל, ְלַפְרעֹה ַוַּיֵּגד, ַוָּיבֹא יֹוֵסף   א
  .ְּבֶאֶרץ ּגֶֹׁשן, ְוִהָּנם; ֵמֶאֶרץ ְּכָנַען ָּבאּו, ָלֶהם
  .ִלְפֵני ַפְרעֹה, ַוַּיִּצֵגם ;ִׁשיםָלַקח ֲחִמָּׁשה ֲאנָ , ּוִמְקֵצה ֶאָחיו  ב
רֵֹעה צֹאן, ַּפְרעֹה-ַוּיֹאְמרּו ֶאל; ַּמֲעֵׂשיֶכם-ַמה ,ֶאָחיו- ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל   ג

  .ֲאבֹוֵתינּו- ַּגם, ֲאַנְחנּו- ַּגם--ֲעָבֶדיךָ 
ֶׁשר ֵאין ִמְרֶעה ַלּצֹאן אֲ -ִּכי, ָּבאנּו ָלגּור ָּבָאֶרץ, ַּפְרעֹה-ַוּיֹאְמרּו ֶאל  ד

  .ְּבֶאֶרץ ּגֶֹׁשן, ָנא ֲעָבֶדיךָ -ְוַעָּתה ֵיְׁשבּו; ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ָכֵבד ָהָרָעב-ִּכי, ַלֲעָבֶדיךָ 
  .ָּבאּו ֵאֶליךָ , ָאִביָך ְוַאֶחיךָ   :יֹוֵסף ֵלאמֹר-ֶאל, ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה  ה
- ָאִביָך ְוֶאת-הֹוֵׁשב ֶאת, ָהָאֶרץ ְּבֵמיַטב-- ְלָפֶניָך ִהוא, ֶאֶרץ ִמְצַרִים   ו

י ְוַׂשְמָּתם ָׂשרֵ , ַחִיל- ָּבם ַאְנֵׁשי-ָיַדְעָּת ְוֶיׁש- ְוִאם--ּגֶֹׁשן ְּבֶאֶרץ, ֵיְׁשבּו  :ַאֶחיךָ 
  .ִלי- ֲאֶׁשר- ַעל ִמְקֶנה

-ֶאת, ַוְיָבֶרְך ַיֲעקֹב; ַוַּיֲעִמֵדהּו ִלְפֵני ַפְרעֹה ,ַיֲעקֹב ָאִביו- ַוָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת  ז
  .ַּפְרעֹה

  .ְיֵמי ְׁשֵני ַחֶּייךָ  ,ַּכָּמה  :ַיֲעקֹב-ֶאל, אֶמר ַּפְרעֹהַוּיֹ   ח
ְמַעט   :ְׁשלִֹׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה, ְׁשֵני ְמגּוַרי ְיֵמי, ַּפְרעֹה- ֶאל, ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב   ט

ִּביֵמי , ְיֵמי ְׁשֵני ַחֵּיי ֲאבַֹתי-ְולֹא ִהִּׂשיגּו ֶאת, ַחַּיי ָהיּו ְיֵמי ְׁשֵני, ְוָרִעים
  .ֵריֶהםְמגּו
  .ִמִּלְפֵני ַפְרעֹה ,ַוֵּיֵצא; ַּפְרעֹה-ֶאת, ַוְיָבֶרְך ַיֲעקֹב  י
, םַוִּיֵּתן ָלֶהם ֲאֻחָּזה ְּבֶאֶרץ ִמְצַריִ , ֶאָחיו-ְוֶאת ָאִביו-ֶאת, ַוּיֹוֵׁשב יֹוֵסף   יא

  .ִצָּוה ַפְרעֹה, ַּכֲאֶׁשר-- ְּבֶאֶרץ ַרְעְמֵסס ְּבֵמיַטב ָהָאֶרץ
ְלִפי , ֶלֶחם-- ֵּבית ָאִביו-ְוֵאת ָּכל, ֶאָחיו-ְוֶאת ָאִביו- יֹוֵסף ֶאת ַוְיַכְלֵּכל   יב

  .ַהָּטף
ְוֶאֶרץ , ַוֵּתַלּה ֶאֶרץ ִמְצַרִים; ָהָרָעב ְמאֹד ָכֵבד- ִּכי, ָהָאֶרץ-ְוֶלֶחם ֵאין ְּבָכל  יג

  .ָהָרָעב, ִמְּפֵני, ְּכַנַען
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, ִמְצַרִים ּוְבֶאֶרץ ְּכַנַען-א ְבֶאֶרץַהִּנְמצָ  ַהֶּכֶסף-ָּכל-ֶאת, ַוְיַלֵּקט יֹוֵסף   יד
  .ֵּביָתה ַפְרעֹה, ַהֶּכֶסף- ַוָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת; ׁשְֹבִרים ֵהם-ֲאֶׁשר, ַּבֶּׁשֶבר
יֹוֵסף - ִמְצַרִים ֶאל-ַוָּיבֹאּו ָכל, ּוֵמֶאֶרץ ְּכַנַען ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ַוִּיּתֹם ַהֶּכֶסף   טו

  .ָּכֶסף, ִּכי ָאֵפס  :ָנמּות ֶנְגֶּדךָ  ְוָלָּמה, ֶלֶחם ָּלנּו-ֵלאמֹר ָהָבה
 .ָּכֶסף, ָאֵפס-ִאם--ְוֶאְּתָנה ָלֶכם ְּבִמְקֵניֶכם ,ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ָהבּו ִמְקֵניֶכם  טז
ַוִּיֵּתן ָלֶהם יֹוֵסף ֶלֶחם ַּבּסּוִסים  ,יֹוֵסף-ֶאל, ִמְקֵניֶהם-ַוָּיִביאּו ֶאת   יז

, ִמְקֵנֶהם- ַוְיַנֲהֵלם ַּבֶּלֶחם ְּבָכל; ּוַבֲחמִֹרים, ָקרַהּבָ  ּוְבִמְקֵנה ַהּצֹאן ּוְבִמְקֵנה
  .ַהִהוא ַּבָּׁשָנה
ְנַכֵחד - ֵאָליו ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ַוּיֹאְמרּו לֹו לֹא ַוָּיבֹאּו, ַהָּׁשָנה ַהִהוא, ַוִּתּתֹם   יח

ְׁשַאר ִלְפֵנילֹא נִ   :ֲאדִֹני-ַּתם ַהֶּכֶסף ּוִמְקֵנה ַהְּבֵהָמה ֶאל-ִאם ִּכי, ֵמֲאדִֹני
  .ְּגִוָּיֵתנּו ְוַאְדָמֵתנּו-ִּבְלִּתי ִאם, ֲאדִֹני
, ַאְדָמֵתנּו- אָֹתנּו ְוֶאת-ְקֵנה--ַּגם ַאְדָמֵתנּו ֲאַנְחנּו-ַּגם, ָלָּמה ָנמּות ְלֵעיֶניךָ   יט

א ֶזַרע ְוִנְחֶיה ְולֹ- ְוֶתן, ֲעָבִדים ְלַפְרעֹה, ֲאַנְחנּו ְוַאְדָמֵתנּו ְוִנְהֶיה; ַּבָּלֶחם
  .ְוָהֲאָדָמה לֹא ֵתָׁשם ,ָנמּות

ָמְכרּו ִמְצַרִים ִאיׁש - ִּכי, ְלַפְרעֹה ,ַאְדַמת ִמְצַרִים- ָּכל- ַוִּיֶקן יֹוֵסף ֶאת  כ
  .ְלַפְרעֹה, ַוְּתִהי ָהָאֶרץ ;ָחַזק ֲעֵלֶהם ָהָרָעב-ִּכי, ָׂשֵדהּו
  .ָקֵצהּו-ְוַעד, ַרִיםִמְצ -ִמְקֵצה ְגבּול  :ֶלָעִרים, ֶהֱעִביר אֹתֹו-- ָהָעם-ְוֶאת   כא
ְוָאְכלּו , חֹק ַלּכֲֹהִנים ֵמֵאת ַּפְרעֹה ִּכי  :לֹא ָקָנה, ַרק ַאְדַמת ַהּכֲֹהִנים   כב
  .ַאְדָמָתם-לֹא ָמְכרּו ֶאת, ֵּכן-ַעל--ַּפְרעֹה ֻחָּקם ֲאֶׁשר ָנַתן ָלֶהם-ֶאת
ַאְדַמְתֶכם - תֶאְתֶכם ַהּיֹום ְוֶא  ֵהן ָקִניִתי, ָהָעם- ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל  כג

  .ָהֲאָדָמה- ֶאת ּוְזַרְעֶּתם, ָלֶכם ֶזַרע-ֵהא; ְלַפְרעֹה
 ְוַאְרַּבע ַהָּידֹת ִיְהֶיה ָלֶכם; ְלַפְרעֹה, ֲחִמיִׁשית ּוְנַתֶּתם, ַּבְּתבּואֹת, ְוָהָיה   כד

  .ְוֶלֱאכֹל ְלַטְּפֶכם-- ְוַלֲאֶׁשר ְּבָבֵּתיֶכם, ּוְלָאְכְלֶכם ְלֶזַרע ַהָּׂשֶדה
  .ְוָהִיינּו ֲעָבִדים ְלַפְרעֹה, ְּבֵעיֵני ֲאדִֹני ֵחן- ִנְמָצא; ֶהֱחִיָתנּו, אְמרּוַוּיֹ   כה
--ְלַפְרעֹה, ַאְדַמת ִמְצַרִים- ַהֶּזה ַעל ַהּיֹום- ַוָּיֶׂשם אָֹתּה יֹוֵסף ְלחֹק ַעד   כו

  .ְלַפְרעֹה, לֹא ָהְיָתה-- ְלַבָּדם ,ַרק ַאְדַמת ַהּכֲֹהִנים   :ַלחֶֹמׁש



  126  
  

ַוִּיְפרּו ַוִּיְרּבּו , ַוֵּיָאֲחזּו ָבּה; ְּבֶאֶרץ ּגֶֹׁשן ,ב ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִיםַוֵּיֶׁש    כז
  .ְמאֹד
ְׁשֵני , ַיֲעקֹב-ַוְיִהי ְיֵמי; ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְׁשַבע, ַוְיִחי ַיֲעקֹב ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים   כח
  .ְוַאְרָּבִעים ּוְמַאת ָׁשָנה ,ֶׁשַבע ָׁשִנים-- ַחָּייו
ָנא - ַוִּיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ַוּיֹאֶמר לֹו ִאם ,ָלמּות, ִיְׂשָרֵאל-ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי  טכ

, ְוָעִׂשיָת ִעָּמִדי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת; ָנא ָיְדָך ַּתַחת ְיֵרִכי- ִׂשים ,ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניךָ 
  .ִתְקְּבֵרִני ְּבִמְצָרִים ָנא-ַאל
, ַוּיֹאַמר; ּוְקַבְרַּתִני ִּבְקֻבָרָתם, ִמִּמְצַרִים ְנָׂשאַתִניּו, ֲאבַֹתי- ִעם, ְוָׁשַכְבִּתי  ל

  .ִכְדָבֶרךָ  ָאנִֹכי ֶאֱעֶׂשה
רֹאׁש - ַעל, ַוִּיְׁשַּתחּו ִיְׂשָרֵאל; לֹו ,ַוִּיָּׁשַבע-- ִהָּׁשְבָעה ִלי, ַוּיֹאֶמר   לא

  }פ{  .ַהִּמָּטה
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 48 פרק ְּבֵראִׁשית

ַוִּיַּקח ; ִהֵּנה ָאִביָך חֶֹלה, ַוּיֹאֶמר ְליֹוֵסף, ָהֵאֶּלה ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים, ַוְיִהי   א
  .ֶאְפָרִים- ְוֶאת, ְמַנֶּׁשה-ֶאת--ִעּמֹו ,ְׁשֵני ָבָניו-ֶאת
, ִיְׂשָרֵאל, ַוִּיְתַחֵּזק; ִּבְנָך יֹוֵסף ָּבא ֵאֶליךָ  ִהֵּנה, ַוּיֹאֶמר-- ַוַּיֵּגד ְלַיֲעקֹב  ב

  .ַהִּמָּטה- ַעל ,ַוֵּיֶׁשב
, ַוְיָבֶרְך ; ֵאַלי ְּבלּוז ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען-ִנְרָאה ֵאל ַׁשַּדי, יֹוֵסף-אֶמר ַיֲעקֹב ֶאלַוּיֹ   ג

  .אִֹתי
- ְוָנַתִּתי ֶאת; ִלְקַהל ַעִּמים, ּוְנַתִּתיךָ , ְוִהְרִּביִתךָ  ִהְנִני ַמְפְרךָ , ַוּיֹאֶמר ֵאַלי  ד

  .ֲאֻחַּזת עֹוָלם-- ְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריךָ  ,ָהָאֶרץ ַהּזֹאת
--ּבִֹאי ֵאֶליָך ִמְצַרְיָמה-ַעד, ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ָבֶניָך ַהּנֹוָלִדים ְלךָ -ְוַעָּתה ְׁשֵני  ה
  .ִלי-ִיְהיּו, ִּכְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון--ּוְמַנֶּׁשה ,ֶאְפַרִים  :ֵהם-ִלי
, ְראּוַעל ֵׁשם ֲאֵחיֶהם ִיָּק ; ְלָך ִיְהיּו ,הֹוַלְדָּת ַאֲחֵריֶהם- ּומֹוַלְדְּתָך ֲאֶׁשר   ו

  .ְּבַנֲחָלָתם
, ֶאֶרץ-ְּבעֹוד ִּכְבַרת, ָרֵחל ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ַּבֶּדֶרְך  ֵמָתה ָעַלי, ַוֲאִני ְּבבִֹאי ִמַּפָּדן  ז

  .ִהוא ֵּבית ָלֶחם, ָוֶאְקְּבֶרָה ָּׁשם ְּבֶדֶרְך ֶאְפָרת ;ָלבֹא ֶאְפָרָתה
  .ֵאֶּלה-ִמי ,ַוּיֹאֶמר ;ְּבֵני יֹוֵסף-ֶאת, ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל   ח
, ַוּיֹאַמר; ִלי ֱאלִֹהים ָּבֶזה-ָנַתן-ֲאֶׁשר ,ָּבַני ֵהם, ָאִביו-ֶאל, ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף   ט

  .ָנא ֵאַלי ַוֲאָבְרֵכם-ָקֶחם
ַוִּיַּׁשק , ַוַּיֵּגׁש אָֹתם ֵאָליו; יּוַכל ִלְראֹות לֹא, ְוֵעיֵני ִיְׂשָרֵאל ָּכְבדּו ִמּזֶֹקן  י

  .םָלֶהם ַוְיַחֵּבק ָלהֶ 
ְוִהֵּנה ֶהְרָאה אִֹתי ; ָפֶניָך לֹא ִפָּלְלִּתי ְראֹה, יֹוֵסף- ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל   יא

  .ַזְרֶעךָ - ַּגם ֶאת, ֱאלִֹהים
  .ָאְרָצה, ַוִּיְׁשַּתחּו ְלַאָּפיו ;ֵמִעם ִּבְרָּכיו, ַוּיֹוֵצא יֹוֵסף אָֹתם   יב
- ְוֶאת, ִים ִּביִמינֹו ִמְּׂשמֹאל ִיְׂשָרֵאלֶאְפרַ -ֶאת--ְׁשֵניֶהם-ֶאת ,ַוִּיַּקח יֹוֵסף  יג

  .ֵאָליו, ַוַּיֵּגׁש; ִבְׂשמֹאלֹו ִמיִמין ִיְׂשָרֵאל ְמַנֶּׁשה
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-ְוֶאת, ְוהּוא ַהָּצִעיר, רֹאׁש ֶאְפַרִים-ַוָּיֶׁשת ַעל ְיִמינֹו-ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ֶאת   יד
  .ַהְּבכֹור, ִּכי ְמַנֶּׁשה, ָיָדיו- ֶאת, ִׂשֵּכל  :ְמַנֶּׁשה רֹאׁש-ַעל, ְׂשמֹאלֹו

, ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ִהְתַהְּלכּו ֲאבַֹתי ְלָפָניו  :ַוּיֹאַמר, יֹוֵסף-ַוְיָבֶרְך ֶאת   טו
  .ַהּיֹום ַהֶּזה-ֵמעֹוִדי ַעד, ָהרֶֹעה אִֹתי ָהֱאלִֹהים-- ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק

, ְוִיָּקֵרא ָבֶהם ְׁשִמי, ָעִריםַהּנְ - ְיָבֵרְך ֶאת ,ָרע-ַהַּמְלָאְך ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמָּכל  טז
  .ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ, ְוִיְדּגּו ָלרֹב; ְוִיְצָחק ְוֵׁשם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם

; ַוֵּיַרע ְּבֵעיָניו-- רֹאׁש ֶאְפַרִים-ְיִמינֹו ַעל- ַיד ָיִׁשית ָאִביו-ִּכי, ַוַּיְרא יֹוֵסף   יז
  .רֹאׁש ְמַנֶּׁשה-ַעל--ֶאְפַרִים- ְלָהִסיר אָֹתּה ֵמַעל רֹאׁש ,ָאִביו- ַוִּיְתמְֹך ַיד

-ִׂשים ְיִמיְנָך ַעל, ֶזה ַהְּבכֹר-ִּכי  :ָאִבי ֵכן-לֹא, ָאִביו- ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל   יח
  .רֹאׁשֹו
הּוא -ְוַגם, ְּלָעם-הּוא ִיְהֶיה-ַּגם-- ְבִני ָיַדְעִּתי ַוּיֹאֶמר ָיַדְעִּתי, ַוְיָמֵאן ָאִביו  יט
  .ַהּגֹוִים- ִיְהֶיה ְמלֹא, ְוַזְרעֹו, יו ַהָּקטֹן ִיְגַּדל ִמֶּמּנּוָאִח  ,ְואּוָלם; ִיְגָּדל
ְיִׂשְמָך ֱאלִֹהים , ְיָבֵרְך ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ְּבךָ , ֵלאמֹור, ַוְיָבְרֵכם ַּבּיֹום ַההּוא  כ

  .ִלְפֵני ְמַנֶּׁשה, ֶאְפַרִים-ַוָּיֶׂשם ֶאת ;ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה
, ִעָּמֶכם, ְוָהָיה ֱאלִֹהים; ָאנִֹכי ֵמת ִהֵּנה, יֹוֵסף-ָרֵאל ֶאלַוּיֹאֶמר ִיְׂש    כא

  .ֲאבֵֹתיֶכם ֶאֶרץ- ֶאל, ְוֵהִׁשיב ֶאְתֶכם
, יֲאֶׁשר ָלַקְחִּתי ִמַּיד ָהֱאמִֹר   :ַאֶחיךָ -ַעל-- ַאַחד ְׁשֶכם, ַוֲאִני ָנַתִּתי ְלךָ    כב

  }פ{  .ּוְבַקְׁשִּתי ְּבַחְרִּבי
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ִיְקָרא -ֵאת ֲאֶׁשר, ֵהָאְספּו ְוַאִּגיָדה ָלֶכם, ַוּיֹאֶמר ;ָּבָניו-ֶאל, ַוִּיְקָרא ַיֲעקֹב   א
  .ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית, ֶאְתֶכם

  .ִיְׂשָרֵאל ֲאִביֶכם-ֶאל, ְוִׁשְמעּו ;ְּבֵני ַיֲעקֹב, ִהָּקְבצּו ְוִׁשְמעּו  ב
  .ְוֶיֶתר ָעז, ֶיֶתר ְׂשֵאת-- אֹוִני ּכִֹחי ְוֵראִׁשית, ְראּוֵבן ְּבכִֹרי ַאָּתה   ג
ְיצּוִעי , ָאז ִחַּלְלָּת ; ִמְׁשְּכֵבי ָאִביךָ  ִּכי ָעִליָת , ּתֹוַתר-ַּפַחז ַּכַּמִים ַאל  ד

  }פ{   .ָעָלה
  .ְמֵכרֵֹתיֶהם ,ְּכֵלי ָחָמס-- ַאִחים, ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי  ה
, ִּכי ְבַאָּפם ָהְרגּו ִאיׁש  :ד ְּכבִֹדיֵּתחַ -ַאל ִּבְקָהָלם, ָּתבֹא ַנְפִׁשי-ְּבסָֹדם ַאל   ו

  .ׁשֹור-ּוִבְרצָֹנם ִעְּקרּו
ַוֲאִפיֵצם , ֲאַחְּלֵקם ְּבַיֲעקֹב; ָקָׁשָתה ְוֶעְבָרָתם ִּכי, ָארּור ַאָּפם ִּכי ָעז  ז

  }פ{  .ְּבִיְׂשָרֵאל
 .ְּבֵני ָאִביךָ , ֲחוּו ְלךָ ִיְׁשַּת ; ְּבעֶֹרף אְֹיֶביךָ  ,ָיְדךָ -- ַאָּתה יֹודּוָך ַאֶחיךָ , ְיהּוָדה   ח
ִמי , ָּכַרע ָרַבץ ְּכַאְרֵיה ּוְכָלִביא; ָעִליָת  ִמֶּטֶרף ְּבִני, ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה   ט

  .ְיִקיֶמּנּו
ְולֹו , ָיבֹא ִׁשילֹה-ַעד ִּכי, ִמֵּבין ַרְגָליו ּוְמחֵֹקק, ָיסּור ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה- לֹא  י

  .ִיְּקַהת ַעִּמים
ֲעָנִבים -ּוְבַדם, ִּכֵּבס ַּבַּיִין ְלֻבׁשֹו; ְּבִני ֲאתֹנֹו ְוַלּׂשֵֹרָקה, ִרי ַלֶּגֶפן ִעירֹהאְֹס    יא

  .סּותֹה
  }פ{   .ֵמָחָלב, ִׁשַּנִים-ּוְלֶבן ;ִמָּיִין, ַחְכִליִלי ֵעיַנִים   יב
  }פ{  .ִצידֹן-ְוַיְרָכתֹו ַעל, ְלחֹוף ֳאִנּיֹת ְוהּוא; ְלחֹוף ַיִּמים ִיְׁשּכֹן, ְזבּוֻלן  יג
  .ַהִּמְׁשְּפָתִים ֵּבין, רֵֹבץ-- ֲחמֹר ָּגֶרם, ִיָּׂששָכר   יד
ַוְיִהי , ַוֵּיט ִׁשְכמֹו ִלְסּבֹל; ִּכי ָנֵעָמה ָהָאֶרץ-ְוֶאת, ַוַּיְרא ְמֻנָחה ִּכי טֹוב   טו

  }ס{   .עֵֹבד-ְלַמס
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  .ִיְׂשָרֵאל ִׁשְבֵטי, ְּכַאַחד--ָיִדין ַעּמֹו, ָּדן  טז
ַוִּיּפֹל , סּוס-ִעְּקֵבי, ַהּנֵֹׁשְך -- אַֹרח- ֲעֵלי ְׁשִפיפֹן, ֶדֶרְך -ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי-ִהייְ    יז

  .ָאחֹור, רְֹכבֹו
  }ס{  .ִקִּויִתי ְיהָוה, ִליׁשּוָעְתךָ    יח
  }ס{   .ָעֵקב ָיֻגד, ְוהּוא; ְּגדּוד ְיגּוֶדּנּו, ָּגד  יט
  }ס{  .ֶמֶלְך -ַמֲעַדֵּני ,ְוהּוא ִיֵּתן; ְׁשֵמָנה ַלְחמֹו, ֵמָאֵׁשר  כ
  }ס{  .ָׁשֶפר-ִאְמֵרי ,ַהּנֵֹתן-- ַאָּיָלה ְׁשֻלָחה, ַנְפָּתִלי   כא
  .ׁשּור-ָצֲעָדה ֲעֵלי, ָּבנֹות; ָעִין-ֲעֵלי ֵּבן ּפָֹרת, ֵּבן ּפָֹרת יֹוֵסף   כב
  .ַּבֲעֵלי ִחִּצים ,ַוִּיְׂשְטֻמהּו; ָורֹּבּו, ַוְיָמְרֻרהּו  כג
ִמָּׁשם רֶֹעה , ִמיֵדי ֲאִביר ַיֲעקֹב; ְזרֵֹעי ָיָדיו ַוָּיפֹּזּו, ְּבֵאיָתן ַקְׁשּתֹוַוֵּתֶׁשב    כד

  .ֶאֶבן ִיְׂשָרֵאל
ִּבְרכֹת , ִּבְרכֹת ָׁשַמִים ֵמָעל, ִויָבְרֶכּךָ  ְוֵאת ַׁשַּדי, ֵמֵאל ָאִביָך ְוַיְעְזֶרּךָ    כה

  .ָוָרַחם, ָׁשַדִים ִּבְרכֹת; ְּתהֹום רֶֹבֶצת ָּתַחת
ִּתְהֶייָן ; ִּגְבעֹת עֹוָלם, ַּתֲאַות-ַעד, הֹוַרי ִּבְרכֹת- ָּגְברּו ַעל, ִּבְרכֹת ָאִביךָ    וכ

  }פ{  .ְנִזיר ֶאָחיו ּוְלָקְדקֹד, ְלרֹאׁש יֹוֵסף
  .ְיַחֵּלק ָׁשָלל, ְוָלֶעֶרב; יֹאַכל ַעד ַּבּבֶֹקר, ִּבְנָיִמין ְזֵאב ִיְטָרף   כז
, ִּדֶּבר ָלֶהם ֲאִביֶהם-ְוזֹאת ֲאֶׁשר; ָעָׂשר ְׁשֵנים, ָרֵאלֵאֶּלה ִׁשְבֵטי ִיְׂש -ָּכל   כח

  .ֵּבַרְך אָֹתם, ְּכִבְרָכתֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר-- ַוְיָבֶרְך אֹוָתם
- ֶאל, ִקְברּו אִֹתי-- ַעִּמי-ֶנֱאָסף ֶאל ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֲאִני, ַוְיַצו אֹוָתם  כט

  .ֹון ַהִחִּתיֶעְפר, ִּבְׂשֵדה ֲאֶׁשר-- ַהְּמָעָרה-ֶאל  :ֲאבָֹתי
ְּבֶאֶרץ -- ַמְמֵרא-ְּפֵני-ֲאֶׁשר ַעל ,ַּבְּמָעָרה ֲאֶׁשר ִּבְׂשֵדה ַהַּמְכֵּפָלה  ל

  .ָקֶבר-ַלֲאֻחַּזת-- ֵמֵאת ֶעְפרֹן ַהִחִּתי, ַהָּׂשֶדה-ֶאת ֲאֶׁשר ָקָנה ַאְבָרָהם  :ְּכָנַען
, ִיְצָחק-ה ָקְברּו ֶאתָׁשָּמ , ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו ְוֵאת, ַאְבָרָהם-ָׁשָּמה ָקְברּו ֶאת   לא

  .ֵלָאה-ֶאת, ְוָׁשָּמה ָקַבְרִּתי ;ְוֵאת ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו
  .ֵחת-ֵמֵאת ְּבֵני, ּבֹו-ֲאֶׁשר ִמְקֵנה ַהָּׂשֶדה ְוַהְּמָעָרה   לב



  131  
  

ַוֵּיָאֶסף , ַוִּיְגַוע; ַהִּמָּטה-ַוֶּיֱאסֹף ַרְגָליו ֶאל ,ָּבָניו-ַוְיַכל ַיֲעקֹב ְלַצּוֹת ֶאת  לג
  .ַעָּמיו-ֶאל
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  .לֹו- ַוִּיַּׁשק, ַוֵּיְבְּך ָעָליו; ָאִביו ְּפֵני-ַעל, ַוִּיּפֹל יֹוֵסף   א
ַוַּיַחְנטּו ; ָאִביו-ַלֲחנֹט ֶאת ,ָהרְֹפִאים- ֲעָבָדיו ֶאת- ַוְיַצו יֹוֵסף ֶאת  ב

  .ִיְׂשָרֵאל-ֶאת, ָהרְֹפִאים
ַוִּיְבּכּו אֹתֹו ; ִיְמְלאּו ְיֵמי ַהֲחֻנִטים ִּכי ֵּכן ,לֹו ַאְרָּבִעים יֹום-ַוִּיְמְלאּו   ג

  .ִׁשְבִעים יֹום, ִמְצַרִים
ָנא -ִאם  :ֵּבית ַּפְרעֹה ֵלאמֹר- ֶאל, יֹוֵסף ַוְיַדֵּבר, ְיֵמי ְבִכיתֹו, ַוַּיַעְברּו  ד

  .ְּבָאְזֵני ַפְרעֹה ֵלאמֹר, ָנא-ַּדְּברּו-- ְּבֵעיֵניֶכם ,ָמָצאִתי ֵחן
 ְּבִקְבִרי ֲאֶׁשר ָּכִריִתי ִלי ְּבֶאֶרץ--ֵמת ִהֵּנה ָאנִֹכי, ְׁשִּביַעִני ֵלאמֹרָאִבי ִה   ה

  .ְוָאׁשּוָבה--ָאִבי-ָּנא ְוֶאְקְּבָרה ֶאת-ֶאֱעֶלה, ְוַעָּתה ;ָׁשָּמה ִּתְקְּבֵרִני, ְּכַנַען
  .ַּכֲאֶׁשר ִהְׁשִּביֶעךָ , ָאִביךָ -ֶאת ֲעֵלה ּוְקבֹר  :ַּפְרעֹה, ַוּיֹאֶמר   ו
, ִזְקֵני ֵביתֹו, ַעְבֵדי ַפְרעֹה-ַוַּיֲעלּו ִאּתֹו ָּכל ;ָאִביו-ִלְקּבֹר ֶאת, ַוַּיַעל יֹוֵסף  ז

  .ִמְצָרִים- ֶאֶרץ ִזְקֵני, ְוכֹל
, ָעְזבּו-- ַטָּפם ְוצֹאָנם ּוְבָקָרם, ַרק  :ְוֶאָחיו ּוֵבית ָאִביו, ְוכֹל ֵּבית יֹוֵסף   ח

  .ְּבֶאֶרץ ּגֶֹׁשן
  .ָּכֵבד ְמאֹד, ַוְיִהי ַהַּמֲחֶנה ;ָּפָרִׁשים-ֶרֶכב ַּגם-ַּגם, ֹוַוַּיַעל ִעּמ   ט
ִמְסֵּפד ָּגדֹול , ָׁשם-ַוִּיְסְּפדּו, ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ֲאֶׁשר, ּגֶֹרן ָהָאָטד- ַוָּיבֹאּו ַעד  י

  .ִׁשְבַעת ָיִמים, ַוַּיַעׂש ְלָאִביו ֵאֶבל ;ְוָכֵבד ְמאֹד
- ֵאֶבל, ַוּיֹאְמרּו, ְּבגֶֹרן ָהָאָטד, ָהֵאֶבל-ֶאת ץ ַהְּכַנֲעִניַוַּיְרא יֹוֵׁשב ָהָארֶ    יא

  .ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן, ֲאֶׁשר, ָאֵבל ִמְצַרִים, ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה- ַעל ;ָּכֵבד ֶזה ְלִמְצָרִים
  .ִצָּום ַּכֲאֶׁשר, ֵּכן--לֹו, ַוַּיֲעׂשּו ָבָניו   יב
ִּבְמָעַרת ְׂשֵדה , ַוִּיְקְּברּו אֹתֹו, ַנַעןְּכ  ַאְרָצה, ַוִּיְׂשאּו אֹתֹו ָבָניו  יג

ֵמֵאת ֶעְפרֹן , ֶקֶבר- ַהָּׂשֶדה ַלֲאֻחַּזת-ַאְבָרָהם ֶאת ֲאֶׁשר ָקָנה  :ַהַּמְכֵּפָלה
  .ַמְמֵרא ְּפֵני-ַעל-- ַהִחִּתי
, ָאִביו- ָהעִֹלים ִאּתֹו ִלְקּבֹר ֶאת-ְוָכל, ְוֶאָחיו ַוָּיָׁשב יֹוֵסף ִמְצַרְיָמה הּוא   יד
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.ָאִביו- ֶאת ָקְברֹו, ַאֲחֵרי

ְוָהֵׁשב ; לּו ִיְׂשְטֵמנּו יֹוֵסף, ַוּיֹאְמרּו, ֲאִביֶהם ֵמת-ִּכי, יֹוֵסף- ַוִּיְראּו ֲאֵחי   טו
  .ֲאֶׁשר ָּגַמְלנּו אֹתֹו, ָהָרָעה- ָּכל ֵאת, ָלנּו, ָיִׁשיב
  .אמֹרִלְפֵני מֹותֹו לֵ , ִצָּוה ָאִביךָ   :יֹוֵסף ֵלאמֹר-ֶאל, ַוְיַצּוּו  טז
, ָרָעה ְגָמלּוךָ -ֶּפַׁשע ַאֶחיָך ְוַחָּטאָתם ִּכי ָאָּנא ָׂשא ָנא, תֹאְמרּו ְליֹוֵסף-ּכֹה   יז

  .ְּבַדְּבָרם ֵאָליו, ַוֵּיְבְּך יֹוֵסף; ַעְבֵדי ֱאלֵֹהי ָאִביךָ  ְלֶפַׁשע, ְוַעָּתה ָׂשא ָנא
  .ִהֶּנּנּו ְלָך ַלֲעָבִדים, רּוַוּיֹאְמ ; ְלָפָניו ,ַוִּיְּפלּו, ֶאָחיו- ַּגם, ַוֵּיְלכּו   יח
  .ָאִני, ִּכי ֲהַתַחת ֱאלִֹהים  :ִּתיָראּו-ַאל, ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף  יט
ְלַמַען ֲעׂשֹה ַּכּיֹום , ֲחָׁשָבּה ְלטָֹבה, ֱאלִֹהים ;ֲחַׁשְבֶּתם ָעַלי ָרָעה, ְוַאֶּתם  כ

  .ָרב-ְלַהֲחיֹת ַעם, ַהֶּזה
, ַוְיַנֵחם אֹוָתם; ַטְּפֶכם- ְוֶאת, ֲאַכְלֵּכל ֶאְתֶכם ָאנִֹכי--אּוִּתירָ - ַאל, ְוַעָּתה   כא

  .ִלָּבם- ַוְיַדֵּבר ַעל
 .םֵמָאה ָוֶעֶׂשר ָׁשִני, ַוְיִחי יֹוֵסף; ָאִביו הּוא ּוֵבית, ַוֵּיֶׁשב יֹוֵסף ְּבִמְצַרִים   כב
- ַעל, ֻיְּלדּו--ְמַנֶּׁשה-ִכיר ֶּבןְּבֵני ָמ , ַּגם; ִׁשֵּלִׁשים ְּבֵני, ַוַּיְרא יֹוֵסף ְלֶאְפַרִים  כג

  .ִּבְרֵּכי יֹוֵסף
, ֵואלִֹהים ָּפקֹד ִיְפקֹד ֶאְתֶכם ;ָאנִֹכי ֵמת, ֶאָחיו-ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל   כד

ְצָחק ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְלַאְבָרָהם ְליִ , ָהָאֶרץ-ֶאל ,ָהָאֶרץ ַהּזֹאת-ְוֶהֱעָלה ֶאְתֶכם ִמן
  .ּוְלַיֲעקֹב

, ָּפקֹד ִיְפקֹד ֱאלִֹהים ֶאְתֶכם  :ֵלאמֹר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֶאת, ע יֹוֵסףַוַּיְׁשּבַ    כה
  .ַעְצמַֹתי ִמֶּזה-ְוַהֲעִלֶתם ֶאת

ַוִּייֶׂשם ָּבָארֹון , ַוַּיַחְנטּו אֹתֹו; ָׁשִנים ֵמָאה ָוֶעֶׂשר-ֶּבן, ַוָּיָמת יֹוֵסף   כו
  }ש{  .ְּבִמְצָרִים

 


