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 tíhsereB reféS ֺאְֵּראִשית ֵסֶפר
Bereshít Pérek 1 

 תֹה־א ָהיְָּתה וְָּהָאֶרץ( 2: )ָהָאֶרץ וְֵּאת ַהָשַמיִם ֵאת|  ֱאֹלִהים ָֺאָרא ֺאְֵּראִשית( 1)
נֵי ַעל וְּחֶֹשְך ָובֹה־א הֹום פְּ ַרֶחֶפת ֱאֹלִהים וְּר־אחַ |  תְּ נֵי ַעל מְּ  ַוׁאֹאֶמר( 3: )ַהָׅאיִם פְּ

א( 4: )אֹור ַויְִּהי|  אֹור ייְּהִ  ֱאֹלִהים ֵּאל|  טֹוב ׃ִאי ָהאֹור ֶאת ֱאֹלִהים ַוׁאַרְּ  ַוׁאַבְּ
ָרא( 5: )ַהחֶֹשְך ־אֵבין ָהאֹור ֵֺאין ֱאֹלִהים  ָקָרא וְַּלחֶֹשְך יֹום ָלאֹור ֱאֹלִהים ַוׁאִקְּ

 : ֶאָחד יֹום בֶֹקר ַויְִּהי ֶעֶרב ַויְִּהי|  ָליְָּלה
ִּאיל ִויִהי|  ַהָׅאיִם ֺאְּתֹוְך ִקיעַ רָ  יְִּהי ֱאֹלִהים ַוׁאֹאֶמר( 6) ( 7: )ָלָמיִם ַמיִם ֵֺאין ַמבְּ

ֵּאל ָהָרִקיעַ  ֶאת ֱאֹלִהים ַוׁאַַעׂש  ַהַׅאיִם ־אֵבין ָלָרִקיעַ  ִמַתַחת ֲאֶשר ַהַׅאיִם ֵֺאין ַוׁאַבְּ
ָרא( 8: )ֵכן ַויְִּהי|  ָלָרִקיעַ  ֵמַעל ֲאֶשר  ֶעֶרב ִהיַויְּ |  ָשָמיִם ָלָרִקיעַ  ֱאֹלִהים ַוׁאִקְּ
 : ֵשנִי יֹום בֶֹקר ַויְִּהי

 וְֵּתָרֶאה ֶאָחד ָמקֹום ֶאל ַהָשַמיִם ִמַתַחת ַהַׅאיִם יִָקו־א ֱאֹלִהים ַוׁאֹאֶמר( 9)
ָרא( 11: )ֵכן ַויְִּהי|  ַהׁאַָֺאָשה ֵוה ֶאֶרץ ַלׁאַָֺאָשה ֱאֹלִהים ַוׁאִקְּ ִמקְּ  ָקָרא ַהַׅאיִם ־אלְּ

א|  יִַׅאים ֵשא ֱאֹלִהים ַוׁאֹאֶמר( 11: )טֹוב י׃אִ  ֱאֹלִהים ַוׁאַרְּ  ֵעֶׂשב ֶּאֶשא ָהָאֶרץ ַתדְּ
ִרי ֵעץ זֶַרע ַמזְִּריעַ  ִרי עֶֹׂשה פְּ ִמינֹו פְּ עֹו ֲאֶשר לְּ : ֵכן ַויְִּהי|  ָהָאֶרץ ַעל בֹו זַרְּ

ִמינֵה־א זֶַרע ַמזְִּריעַ  ֵעֶׂשב ֶּאֶשא ָהָאֶרץ ַותֹוֵצא( 12) ִרי עֶֹׂשה וְֵּעץ לְּ  ֲאֶשר פְּ
עֹוזַ  ִמינֵה־א בֹו רְּ א|  לְּ  יֹום בֶֹקר ַויְִּהי ֶעֶרב ַויְִּהי( 13: )טֹוב ׃ִאי ֱאֹלִהים ַוׁאַרְּ

ִליִשי  : שְּ
אֹרֹת יְִּהי ֱאֹלִהים ַוׁאֹאֶמר( 14) ִקיעַ  מְּ ִּאיל ַהָשַמיִם ִֺארְּ ַהבְּ  ־אֵבין ַהׁאֹום ֵֺאין לְּ

יִָמים ־אלְּמֹוֲעִדים לְּאֹתֹת וְָּהי־א|  ַהָׄאיְָּלה אֹורֹת וְָּהי־א( 15: )נִיםוְּשָ  ־אלְּ ִקיעַ  ִלמְּ  ִֺארְּ
ָהִאיר ַהָשַמיִם נֵי ֶאת ֱאֹלִהים ַוׁאַַעׂש( 16: )ֵכן ַויְִּהי|  ָהָאֶרץ ַעל לְּ אֹרֹת שְּ  ַהׅאְּ
ֶשֶלת ַהָֻאדֹל ַהָׅאאֹור ֶאת|  ַהֻאְּדִֹלים ֶממְּ ֶשֶלת ַהָקטֹן ַהָׅאאֹור וְֶּאת ַהׁאֹום לְּ ֶממְּ  לְּ
ִקיעַ  ֱאֹלִהים אָֹתם ַוׁאִֵתן( 17: )ִביםַה׃אֹוכָ  וְֵּאת ַהַׄאיְָּלה ָהִאיר|  ַהָשָמיִם ִֺארְּ  ַעל לְּ
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שֹל( 18: )ָהָאֶרץ ִּאיל ־אַבַׄאיְָּלה ַֺאׁאֹום וְִּלמְּ א|  ַהחֶֹשְך ־אֵבין ָהאֹור ֵֺאין ־אֲלַהבְּ  ַוׁאַרְּ
ִביִעי יֹום בֶֹקר ַויְִּהי ֶעֶרב ַויְִּהי( 19: )טֹוב ׃ִאי ֱאֹלִהים  : רְּ

(21 ) ֹ צ־א ֱאֹלִהים אֶמרַוׁא רְּ  ָהָאֶרץ ַעל יְּעֹוֵפף וְּעֹוף|  ַחׁאָה נֶֶפש ֶשֶרץ ַהַׅאיִם יִשְּ
נֵי ַעל ִקיעַ  פְּ ָרא( 21: )ַהָשָמיִם רְּ  ׃ָאל וְֵּאת|  ַהֻאְּדִֹלים ַהַת׆אִינִם ֶאת ֱאֹלִהים ַוׁאִבְּ

צ־א ֲאֶשר ָהרֶֹמֶׂשת ַהַחׁאָה נֶֶפש ִמינֵֶהם ַהַׅאיִם ָשרְּ ִמינֵה־א ׃ָאנָף עֹוף ל׃אָ  וְֵּאת לְּ  לְּ
א ב־א פְּר־א|  ֵלאמֹר ֱאֹלִהים אָֹתם ַויְָּבֶרְך( 22: )טֹוב ׃ִאי ֱאֹלִהים ַוׁאַרְּ  ־אִמלְּא־א ־ארְּ

 : ֲחִמיִשי יֹום בֶֹקר ַויְִּהי ֶעֶרב ַויְִּהי( 23: )ָֺאָאֶרץ יִֶרב וְָּהעֹוף ַֺאׁאִַׅאים ַהַׅאיִם ֶאת
ִמינָֽא ַחׁאָה נֶֶפש ץָהָארֶ  תֹוֵצא ֱאֹלִהים ַוׁאֹאֶמר( 24)  וְַּחיְּתֹו ָוֶרֶמׂש ֺאְֵּהָמה לְּ

ִמינָֽא ֶאֶרץ ִמינָֽא ָהָאֶרץ ַחׁאַת ֶאת ֱאֹלִהים ַוׁאַַעׂש( 25: )ֵכן ַויְִּהי|  לְּ  וְֶּאת לְּ
ֵהָמה ִמינָֽא ַהֺאְּ ִמינֵה־א ָהֲאָדָמה ֶרֶמׂש ׃ָאל וְֵּאת לְּ א|  לְּ ( 26: )טֹוב ׃ִאי ֱאֹלִהים ַוׁאַרְּ
ֵמנ־א ָאָדם נֲַעֶׂשה יםֱאֹלהִ  ַוׁאֹאֶמר ַצלְּ מ־אֵתנ־א ֺאְּ ּא־א|  ׃ִאדְּ יִרְּ גַת וְּ  ־אבְּעֹוף ַהׁאָם ִבדְּ

ָכל ־אַבֺאְֵּהָמה ַהָשַמיִם ָכל ָהָאֶרץ ־אבְּ  ַוׁאִבְָּרא( 27: )ָהָאֶרץ ַעל ָהרֵֹמׂש ָהֶרֶמׂש ־אבְּ
ַצלְּמֹו ָהָאָדם ֶאת ֱאֹלִהים ֶצֶלם ֺאְּ  ָֺאָרא ָבה־אנְּקֵ  זָָכר|  אֹתֹו ָֺאָרא ֱאֹלִהים ֺאְּ

ר־א ֱאֹלִהים ָלֶהם ַוׁאֹאֶמר ֱאֹלִהים אָֹתם ַויְָּבֶרְך( 28: )אָֹתם ב־א פְּ  ֶאת ־אִמלְּא־א ־ארְּ
ֺשהָ  ָהָאֶרץ ד־א|  וְִּכבְּ גַת ־ארְּ ָכל ַהָשַמיִם ־אבְּעֹוף ַהׁאָם ִֺאדְּ  ַעל ָהרֶֹמֶׂשת ַחׁאָה ־אבְּ
 ַעל ֲאֶשר זֶַרע זֵֹרעַ  ֵעֶׂשב ׃ָאל תאֶ  ָלֶכם נַָתִתי ִה׆אֵה ֱאֹלִהים ַוׁאֹאֶמר( 29: )ָהָאֶרץ

נֵי ִרי ֺאֹו ֲאֶשר ָהֵעץ ׃ָאל וְֶּאת ָהָאֶרץ ָכל פְּ יֶה ָלֶכם|  זַָרע זֵֹרעַ  ֵעץ פְּ : לְָּאכְָּלה יִהְּ
 ֺאֹו ֲאֶשר ָהָאֶרץ ַעל רֹוֵמׂש ־אלְּכֹל ַהָשַמיִם עֹוף ־אלְָּכל ָהָאֶרץ ַחׁאַת ־אלְָּכל( 31)

א( 31: )ֵכן ַויְִּהי|  לְָּאכְָּלה ֵעֶׂשב קיֶרֶ  ׃ָאל ֶאת ַחׁאָה נֶֶפש  ׃ָאל ֶאת ֱאֹלִהים ַוׁאַרְּ
אֹד טֹוב וְִּה׆אֵה ָעָׂשה ֲאֶשר  :ַהִשִשי יֹום בֶֹקר ַויְִּהי ֶעֶרב ַויְִּהי|  מְּ
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Bereshít Pérek 2 
ָבָאם וְָּכל וְָּהָאֶרץ ַהָשַמיִם ַויְֺּכׄא־א( 1)  ִביִעיַהשְּ  ַֺאׁאֹום ֱאֹלִהים ַויְַּכל( 2: )צְּ

ַלאכְּתֹו ֺאֹת|  ָעָׂשה ֲאֶשר מְּ ִביִעי ַֺאׁאֹום ַוׁאִשְּ ַלאכְּתֹו ִמ׃ָאל ַהשְּ ( 3: )ָעָׂשה ֲאֶשר מְּ
ִביִעי יֹום ֶאת ֱאֹלִהים ַויְָּבֶרְך ַלאכְּתֹו ִמ׃ָאל ָשַבת בֹו ׃ִאי|  אֹתֹו ַויְַּקֵּאש ַהשְּ  מְּ
 : ַלֲעׂשֹות ֱאֹלִהים ָֺאָרא ֲאֶשר

ָאם וְָּהָאֶרץ ַהָשַמיִם דֹותתֹולְּ  ֵאֶׄאה( 4) ִהָֺארְּ ֶוה ֲעׂשֹות ֺאְּיֹום|  ֺאְּ  ֱאֹלִהים יַהְּ
יֶה ֶטֶרם ַהָשֶדה ִׂשיחַ  וְּכֹל( 5: )וְָּשָמיִם ֶאֶרץ  ֶטֶרם ַהָשֶדה ֵעֶׂשב וְָּכל ָבָאֶרץ יִהְּ

ִטיר ֹלא ׃ִאי|  יִצְָּמח ֶוה ִהמְּ  ֶאת ַלֲעבֹד ַאיִן וְָּאָדם ָהָאֶרץ ַעל ֱאֹלִהים יַהְּ
ָקה|  ָהָאֶרץ ִמן יֲַעֶלה וְֵּאד( 6: )ָהֲאָדָמה נֵי ׃ָאל ֶאת וְִּהשְּ  ַוׁאִיֶצר( 7: )ָהֲאָדָמה פְּ

ֶוה ַאָפיו ַוׁאִַפח ָהֲאָדָמה ִמן ָעָפר ָהָאָדם ֶאת ֱאֹלִהים יַהְּ ַמת ֺאְּ  ַויְִּהי|  ַחׁאִים נִשְּ
ֶוה ַוׁא׀ִַאע( 8: )ַחׁאָה לְּנֶֶפש ָהָאָדם  ֶאת ָשם ַוׁאֶָׂשם|  ִמֶקֶדם ֵעֶדןֺאְּ  ַֻאן ֱאֹלִהים יַהְּ
ֶוה ַוׁאַצְַּמח( 9: )יָָצר ֲאֶשר ָהָאָדם ָמד ֵעץ ׃ָאל ָהֲאָדָמה ִמן ֱאֹלִהים יַהְּ ֶאה נֶחְּ ַמרְּ  לְּ
ַמֲאָכל וְּטֹוב  יֵֹצא וְּנָָהר( 11: )ָוָרע טֹוב ַהַּאַעת וְֵּעץ ַהָֻאן ֺאְּתֹוְך ַהַחׁאִים וְֵּעץ|  לְּ
קֹות ֵמֵעֶדן ָֺאָעה וְָּהיָה יִָפֵרד ־אִמָשם|  ןַהֻאָ  ֶאת לְַּהשְּ  ֵשם( 11: )ָראִשים לְַּארְּ
 ־אזֲַהב( 12: )ַהֿאָָהב ָשם ֲאֶשר ַהֲחִויָלה ֶאֶרץ ׃ָאל ֵאת ַהׇאֵֹבב ה־אא|  ִפישֹון ָהֶאָחד
|  ִֻאיחֹון ַהֵשנִי ַה׆אָָהר וְֵּשם( 13: )ַהשַֹהם וְֶּאֶבן ַהֺאְּדַֹלח ָשם|  טֹוב ַהִהוא ָהָאֶרץ

ִליִשי ַה׆אָָהר וְֵּשם( 14: )׃א־אש ֶאֶרץ ׃ָאל ֵאת ַהׇאֹוֵבב ה־אא  ַההֵֹלְך ה־אא ִחֶּאֶקל ַהשְּ
ַמת ִביִעי וְַּה׆אָָהר|  ַאש־אר ִקדְּ ֶוה ַוׁאִַקח( 15: )פְָּרת ה־אא ָהרְּ  ֶאת ֱאֹלִהים יַהְּ
גַן ַוׁא׆ַאִֵחה־א|  ָהָאָדם ָדֽא ֵעֶדן בְּ ָעבְּ ָרֽא לְּ ֶוה יְַּצווַ ( 16: )־אלְָּשמְּ  ַעל ֱאֹלִהים יַהְּ
 ֹלא ָוָרע טֹוב ַהַּאַעת ־אֵמֵעץ( 17: )תֹאֵכל ָאכֹל ַהָֻאן ֵעץ ִמ׃אֹל|  ֵלאמֹר ָהָאָדם
ֶוה ַוׁאֹאֶמר( 18: )ָתמ־את מֹות ִמֶׅא׆א־א ֲאָכלְָּך ֺאְּיֹום ׃ִאי|  ִמֶׅא׆א־א תֹאַכל  ֹלא ֱאֹלִהים יַהְּ

נֶגְּּאֹו ֵעזֶר ׄאֹו ֶאֱעֶׂשֽא|  לְַּבּאֹו ָהָאָדם ֱהיֹות טֹוב ֶוה ַוׁאִֶצר( 19: )׃אְּ  ִמן ֱאֹלִהים יַהְּ
אֹות ָהָאָדם ֶאל ַוׁאֵָבא ַהָשַמיִם עֹוף ׃ָאל וְֵּאת ַהָשֶדה ַחׁאַת ׃ָאל ָהֲאָדָמה  ַמה ִלרְּ
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ָרא ָרא ֲאֶשר וְּכֹל|  לֹו ׁאִקְּ מֹו ה־אא ַחׁאָה נֶֶפש ָהָאָדם לֹו יִקְּ ָרא( 21: )שְּ  ַוׁאִקְּ
ֵהָמה לְָּכל מֹותשֵ  ָהָאָדם  ֹלא ־אלְָּאָדם|  ַהָשֶדה ַחׁאַת ־אלְּכֹל ַהָשַמיִם ־אלְּעֹוף ַהֺאְּ
נֶגְּּאֹו ֵעזֶר ָמָצא ֶוה ַוׁאֵַפל( 21: )׃אְּ ֵּאָמה ֱאֹלִהים יַהְּ  ַוׁאִַקח|  ַוׁאִיָשן ָהָאָדם ַעל ַתרְּ
ֻאֹר ִמַצלְּעָֹתיו ַאַחת ֶת׆אָה ָֺאָׂשר ַוׁאִסְּ ֶוה ַוׁאִֶבן( 22: )ַתחְּ  ַהֵצָלע ֶאת ֱאֹלִהים יַהְּ
 זֹאת ָהָאָדם ַוׁאֹאֶמר( 23: )ָהָאָדם ֶאל ַויְִּבֶאהָ |  לְִּאָשה ָהָאָדם ִמן ָלַקח ֲאֶשר

ָׂשִרי ־אָבָׂשר ֵמֲעָצַמי ֶעֶצם ַהַפַעם  ֺלֳקָחה ֵמִאיש ׃ִאי ִאָשה יִָקֵרא לְּזֹאת|  ִמֺאְּ
תֹו וְָּדַבק|  ִאׅאֹו וְֶּאת וָאִבי ֶאת ִאיש יֲַעזָב ׃ֵאן ַעל( 24: )ֿאֹאת ָבָׂשר וְָּהי־א ֺאְִּאשְּ  לְּ
י־א( 25: )ֶאָחד נֵיֶהם ַוׁאִהְּ תֹו ָהָאָדם ֲער־אִׅאים שְּ ֺאָֹשש־א וְֹּלא|  וְִּאשְּ  :יִתְּ

 
Bereshít Pérek 3 

ֶוה ָעָׂשה ֲאֶשר ַהָשֶדה ַחׁאַת ִמ׃אֹל ָער־אם ָהיָה וְַּה׆אָָחש( 1)  ַוׁאֹאֶמר|  ֱאֹלִהים יַהְּ
 ָהִאָשה ַותֹאֶמר( 2: )ַהָֻאן ֵעץ ִמ׃אֹל תֹאכְּל־א ֹלא ֱאֹלִהים ָאַמר ׃ִאי ַאף ָהִאָשה ֶאל
ִרי|  ַה׆אָָחש ֶאל ִרי( 3: )נֹאֵכל ַהָֻאן ֵעץ ִמפְּ  ָאַמר ַהָֻאן ֺאְּתֹוְך ֲאֶשר ָהֵעץ ־אִמפְּ

ֺמת־א ֶפן|  ֺאֹו ִתֻאְּע־א וְֹּלא ִמֶׅא׆א־א תֹאכְּל־א ֹלא ֱאֹלִהים  ֶאל ַה׆אָָחש ַוׁאֹאֶמר( 4: )ןתְּ
ֺמת־אן מֹות ֹלא|  ָהִאָשה ח־א ִמֶׅא׆א־א ֲאָכלְֶּכם ֺאְּיֹום ׃ִאי ֱאֹלִהים יֵֹדעַ  ׃ִאי( 5: )תְּ קְּ  וְּנִפְּ
יִיֶתם|  ֵעינֵיֶכם ֵעי ׃ֵאאֹלִהים ִוהְּ  ָהֵעץ טֹוב ׃ִאי ָהִאָשה ַוֵתֶרא( 6: )ָוָרע טֹוב יֹדְּ
ַמֲאָכל ָמד ֵעינַיִםלָ  ה־אא ַתֲאָוה וְִּכי לְּ ׃ִאיל ָהֵעץ וְּנֶחְּ יֹו ַוִתַקח לְַּהׂשְּ  ַותֹאַכל ִמִפרְּ

נָה( 7: )ַוׁאֹאַכל ִעָׅאֽא לְִּאיָשֽא ַֻאם ַוִתֵתן|  נֵיֶהם ֵעינֵי ַוִתָפַקחְּ ע־א שְּ  ֵעיֺרִׅאם ׃ִאי ַוׁאֵדְּ
ר־א|  ֵהם פְּ ֵאנָה ֲעֵלה ַוׁאִתְּ ע( 8: )ֲחגֹרֹת ָלֶהם ַוׁאֲַעׂש־א תְּ מְּ ֶוה קֹול ֶאת ־אַוׁאִשְּ  יַהְּ

ַהֵׄאְך ֱאֹלִהים ַחֵֺאא|  ַהׁאֹום לְּר־אחַ  ַֺאָֻאן ִמתְּ תֹו ָהָאָדם ַוׁאִתְּ נֵי וְִּאשְּ ֶוה ִמפְּ  יַהְּ
ָרא( 9: )ַהָֻאן ֵעץ ֺאְּתֹוְך ֱאֹלִהים ֶוה ַוׁאִקְּ : ַאׁא׃ֶָאה לֹו ַוׁאֹאֶמר|  ָהָאָדם ֶאל ֱאֹלִהים יַהְּ

ִתי קֹלְָּך ֶאת ַוׁאֹאֶמר( 11) ( 11: )ָוֵאָחֵבא ָאנִֹכי ֵעירֹם ׃ִאי ָוִאיָרא|  ַֺאָֻאן ָשַמעְּ
ִבלְִּתי ִצ־ִאיִתיָך ֲאֶשר ָהֵעץ ֲהִמן|  ָאָתה ֵעירֹם ׃ִאי לְָּך ִהִֻאיד ִמי ַוׁאֹאֶמר  ֲאָכל לְּ
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נָה ִהוא ִעָׅאִדי נַָתָתה ֲאֶשר ָהִאָשה|  ָהָאָדם ַוׁאֹאֶמר( 12: )ָאָכלְּתָ  ִמֶׅא׆א־א  ִמן ִׄאי נָתְּ
ֶוה ַוׁאֹאֶמר( 13: )ָואֵֹכל ֵעץהָ   ַותֹאֶמר|  ָעִׂשית ֿאֹאת ַמה ָלִאָשה ֱאֹלִהים יַהְּ

 ָעִׂשיתָ  ׃ִאי ַה׆אָָחש ֶאל ֱאֹלִהים יְּהָֹוה ַוׁאֹאֶמר( 14: )ָואֵֹכל ִהִשיַאנִי ַה׆אָָחש ָהִאָשה
 וְָּעָפר ֵתֵלְך ֻאְּחֹנְָּך לעַ |  ַהָשֶדה ַחׁאַת ־אִמ׃אֹל ַהֺאְֵּהָמה ִמ׃ָאל ַאָתה ָאר־אר ֿאֹאת

ֲעָך ־אֵבין ָהִאָשה ־אֵבין ֵֺאינְָּך ָאִשית וְֵּאיָבה( 15: )ַחׁאֶיָך יְֵּמי ׃ָאל תֹאַכל  ־אֵבין זַרְּ
ָעֽא ש־אֶפ׆א־א וְַּאָתה רֹאש יְּש־אפְָּך ה־אא|  זַרְּ  ָאַמר ָהִאָשה ֶאל( 16) : ָעֵקב תְּ
ָֺאה ֶֺאה ַהרְּ ִדי ֺאְֶּעֶצב וְֵּהרֹנְֵך ִעצְּבֹונְֵך ַארְּ ש־אָקֵתְך ִאיֵשְך וְֶּאל|  ָבנִים ֵתלְּ  תְּ
ָשל וְּה־אא תָ  ׃ִאי ָאַמר ־אלְָּאָדם( 17) : ָֺאְך יִמְּ ֶתָך לְּקֹול ָשַמעְּ  ִמן ַותֹאַכל ִאשְּ
 ַֺאֲעב־אֶרָך ָהֲאָדָמה ֲאר־אָרה|  ִמֶׅא׆א־א תֹאַכל ֹלא ֵלאמֹר ִצ־ִאיִתיָך ֲאֶשר ָהֵעץ

ִעָצבֹון ַּאר וְּקֹוץ( 18: )ַחׁאֶיָך יְֵּמי ׃אֹל ֶל׆אָהתֹאכֲ  ֺאְּ ִמיחַ  וְַּדרְּ  ֶאת וְָּאַכלְּתָ |  ָלְך ַתצְּ
 ִמֶׅא׆אָה ׃ִאי ָהֲאָדָמה ֶאל ש־אבְָּך ַעד ֶלֶחם תֹאַכל ַאֶפיָך ֺאְּזֵַעת( 19: )ַהָשֶדה ֵעֶׂשב

תָ  ָרא( 21: )ָתש־אב ָעָפר וְֶּאל ַאָתה ָעָפר ׃ִאי|  ֺלָקחְּ תֹו ֵשם ָדםָהָא ַוׁאִקְּ |  ַח־ָאה ִאשְּ
ֶוה ַוׁאַַעׂש( 21: )ָחי ׃ָאל ֵאם ָהיְָּתה ִהוא ׃ִאי תֹו לְָּאָדם ֱאֹלִהים יַהְּ נֹות ־אלְִּאשְּ  ׃ָאתְּ

 : ַוׁאַלְִֺּאֵשם עֹור
ֶוה ַוׁאֹאֶמר( 22) |  ָוָרע טֹוב ָלַדַעת ִמֶׅא׆א־א ׃אְַּאַחד ָהיָה ָהָאָדם ֵהן ֱאֹלִהים יַהְּ

לַ  ֶפן וְַּעָתה  ַויְַּשׄאְֵּחה־א( 23: )לְּעָֹלם ָוַחי וְָּאַכל ַהַחׁאִים ֵמֵעץ ַֻאם וְָּלַקח יָדֹו חיִשְּ
ֶוה  ֶאת ַויְּגֶָרש( 24: )ִמָשם ֺלַקח ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ֶאת ַלֲעבֹד|  ֵעֶדן ִמַֻאן ֱאֹלִהים יַהְּ

׃ֵאן|  ָהָאָדם גַן ִמֶקֶדם ַוׁאַשְּ ֺרִבים ֶאת ֵעֶדן לְּ ַהֶפֶכת בַהֶחרֶ  ַלַהט וְֵּאת ַה׃אְּ  ַהִׅאתְּ
מֹר   : ַהַחׁאִים ֵעץ ֶּאֶרְך ֶאת ִלשְּ

Bereshít Pérek 4 
תֹו ַח־ָאה ֶאת יַָדע וְָּהָאָדם( 1)  ִאיש ָקנִיִתי ַותֹאֶמר ַקיִן ֶאת ַוֵתֶלד ַוַתַהר|  ִאשְּ

ֶוה ֶאת  יִןוְּקַ  צֹאן רֵֹעה ֶהֶבל ַויְִּהי|  ָהֶבל ֶאת ָאִחיו ֶאת ָלֶלֶדת ַותֶֹסף( 2: )יַהְּ
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ִרי ַקיִן ַוׁאֵָבא|  יִָמים ִמֵקץ ַויְִּהי( 3: )ֲאָדָמה עֵֹבד ָהיָה  ִמנְָּחה ָהֲאָדָמה ִמפְּ
ֵבֶהן צֹאנֹו ִמֺאְּכֹרֹות ה־אא גַם ֵהִביא וְֶּהֶבל( 4: )ַליהָוה ֶוה ַוׁאִַשע|  ־אֵמֶחלְּ  ֶאל יַהְּ

ַקיִן ַוׁאִַחר | ָשָעה ֹלא ִמנְָּחתֹו וְֶּאל ַקיִן וְֶּאל( 5: )ִמנְָּחתֹו וְֶּאל ֶהֶבל אֹד לְּ  ַוׁאִפְּל־א מְּ
ֶוה ַוׁאֹאֶמר( 6: )ָפנָיו ל־א וְָּלָׅאה ָלְך ָחָרה ָלָׅאה|  ָקיִן ֶאל יַהְּ  ֲהלֹוא( 7: )ָפנֶיָך נָפְּ
ֵאת ֵתיִטיב ִאם ש־אָקתֹו וְֵּאֶליָך|  רֵֹבץ ַח׀ָאאת ַלֶפַתח ֵתיִטיב ֹלא וְִּאם ׂשְּ  תְּ

ָשל וְַּאָתה יֹוָתם ַויְִּהי|  ָאִחיו ֶהֶבל ֶאל ַקיִן רַוׁאֹאמֶ ( 8: )ֺאֹו ִתמְּ  ַוׁאָָקם ַֺאָשֶדה ִֺאהְּ
גֵה־א ָאִחיו ֶהֶבל ֶאל ַקיִן ֶוה ַוׁאֹאֶמר( 9: )ַוׁאַַהרְּ  ַוׁאֹאֶמר|  ָאִחיָך ֶהֶבל ֵאי ַקיִן ֶאל יַהְּ
ִתי ֹלא ֵמי קֹול|  ָעִׂשיתָ  ֶמה ַוׁאֹאֶמר( 11: )ָאנִֹכי ָאִחי ֲהשֵֹמר יַָדעְּ  צֲֹעִקים ָאִחיָך ּאְּ

ָתה ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ִמן|  ָאָתה ָאר־אר וְַּעָתה( 11: )ָהֲאָדָמה ִמן ֵאַלי  ִפיהָ  ֶאת ָפצְּ
ֵמי ֶאת ָלַקַחת  ׃אָֹחֽא ֵתת תֵֹסף ֹלא ָהֲאָדָמה ֶאת ַתֲעבֹד ׃ִאי( 12: )ִמׁאֶָדָך ָאִחיָך ּאְּ

יֶה ָונָד נָע|  ָלְך ֶוה ֶאל ַקיִן ַוׁאֹאֶמר( 13: )ָבָאֶרץ ִתהְּ ( 14: )ִמ׆אְּׂשֹא ֲעֹונִי ָֻאדֹול|  יַהְּ
תָ  ֵהן נֵי ֵמַעל ַהׁאֹום אִֹתי ֵֻאַרשְּ  ָונָד נָע וְָּהיִיִתי|  ֶאׇָאֵתר ־אִמָפנֶיָך ָהֲאָדָמה פְּ

ִאי ָכל וְָּהיָה ָֺאָאֶרץ גֵנִי מֹצְּ ֶוה לֹו ַוׁאֹאֶמר( 15: )יַַהרְּ  ַקיִן הֵֹרג ׃ָאל ָלֵכן יַהְּ
ָעַתיִם ֶוה ׁאֶָׂשםוַ |  יָֺקם ִשבְּ ַקיִן יַהְּ ִתי אֹות לְּ ִבלְּ ( 16: )מֹצְּאֹו ׃ָאל אֹתֹו ַה׃אֹות לְּ

נֵי ַקיִן ַוׁאֵֵצא ֶוה ִמִׄאפְּ ֶאֶרץ ַוׁאֵֶשב|  יַהְּ ַמת נֹוד ֺאְּ  ֶאת ַקיִן ַוׁאֵַדע( 17: )ֵעֶדן ִקדְּ
תֹו ָרא ִעיר ֺאֹנֶה ַויְִּהי|  ֲחנֹוְך ֶאת ַוֵתֶלד ַוַתַהר ִאשְּ  ֺאְּנֹו ׃אְֵּשם ָהִעיר ֵשם ַוׁאִקְּ
ח־איֵָאל ֶאת יַָלד וְִּעיָרד ִעיָרד ֶאת ַלֲחנֹוְך ַוׁא־ִָאֵלד( 18: )ֲחנֹוְך ִחׁאיֵָאל|  מְּ  יַָלד ־אמְּ

ת־אָשֵאל ֶאת ת־אָשֵאל מְּ ֵתי ֶלֶמְך לֹו ַוׁאִַקח( 19: )ָלֶמְך ֶאת יַָלד ־אמְּ  ֵשם|  נִָשים שְּ
 יֵֹשב ֲאִבי ָהיָה ה־אא|  יָָבל ֶאת ָעָדה ַוֵתֶלד (21: )ִצָׄאה ַהֵשנִית וְֵּשם ָעָדה ָהַאַחת

נֶה אֶֹהל ( 22: )וְּע־אגָב ׃ִא׆אֹור תֵֹפׂש ׃ָאל ֲאִבי ָהיָה ה־אא|  י־אָבל ָאִחיו וְֵּשם( 21: )־אִמקְּ
זֶל נְּחֶֹשת חֵֹרש ׃ָאל ֹלֵטש ַקיִן ת־אַבל ֶאת יָלְָּדה ִהוא גַם וְִּצָׄאה  ַוֲאחֹות|  ־אַברְּ
נָָשיו ֶלֶמְך ַוׁאֹאֶמר( 23: )נֲַעָמה ןַקיִ  ת־אַבל ַמַען וְִּצָׄאה ָעָדה לְּ  ֶלֶמְך נְֵּשי קֹוִלי שְּ
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ז׆ֵאָה ָרִתי ַהאְּ ִעי ָהַרגְִּתי ִאיש ׃ִאי|  ִאמְּ ִפצְּ ַחֺֺאָרִתי וְּיֶֶלד לְּ ָעַתיִם ׃ִאי( 24: )לְּ  ִשבְּ
ִעים וְֶּלֶמְך|  ָקיִן יַֺקם ָעה ִשבְּ תֹו ֶאת דעֹו ָאָדם ַוׁאֵַדע( 25: )וְִּשבְּ  ֵֺאן ַוֵתֶלד ִאשְּ

ָרא מֹו ֶאת ַוִתקְּ : ָקיִן ֲהָרגֹו ׃ִאי ֶהֶבל ַתַחת ַאֵחר זֶַרע ֱאֹלִהים ִלי ָשת ׃ִאי|  ֵשת שְּ
ָרא ֵֺאן יַֺׄאד ה־אא ַֻאם ־אלְֵּשת( 26) מֹו ֶאת ַוׁאִקְּ רֹא ה־אַחל ָאז|  ֱאנֹוש שְּ  ֺאְֵּשם ִלקְּ

ֶוה  :יַהְּ
Bereshít Pérek 5 

מ־את ָאָדם ֱאֹלִהים ֺאְּרֹא ֺאְּיֹום|  ָאָדם תֹולְּדֹת ֵסֶפר זֶה( 1)  ָעָׂשה ֱאֹלִהים ִֺאדְּ
ָרא אָֹתם ַויְָּבֶרְך|  ֺאְָּרָאם ־אנְֵּקָבה זָָכר( 2: )אֹתֹו ָמם ֶאת ַוׁאִקְּ  ֺאְּיֹום ָאָדם שְּ

ָאם ֹלִשים ָאָדם ַויְִּחי( 3) : ִהָֺארְּ ַאת שְּ מ־אתֹו ַוׁאֹוֶלד ָשנָה ־אמְּ צַ  ִֺאדְּ |  לְּמֹו׃אְּ
ָרא מֹו ֶאת ַוׁאִקְּ י־א( 4: )ֵשת שְּ מֹנֶה ֵשת ֶאת הֹוִלידֹו ַאֲחֵרי ָאָדם יְֵּמי ַוׁאִהְּ  ֵמאֹת שְּ

י־א( 5: )־אָבנֹות ָֺאנִים ַוׁאֹוֶלד|  ָשנָה ַשע ַחי ֲאֶשר ָאָדם יְֵּמי ׃ָאל ַוׁאִהְּ  ָשנָה ֵמאֹות תְּ
ֹלִשים ַאת ָשנִים ָחֵמש ֵשת ַויְִּחי( 6) : ַוׁאָמֹת|  ָשנָה ־אשְּ  ֶאת ַוׁאֹוֶלד|  ָשנָה ־אמְּ

מֹנֶה ָשנִים ֶשַבע ֱאנֹוש ֶאת הֹוִלידֹו ַאֲחֵרי ֵשת ַויְִּחי( 7: )ֱאנֹוש  ָשנָה ֵמאֹות ־אשְּ
י־א( 8: )־אָבנֹות ָֺאנִים ַוׁאֹוֶלד|  ֵתים ֵשת יְֵּמי ׃ָאל ַוׁאִהְּ ֵרה שְּ ַשע ָשנָה ֶעׂשְּ  ֵמאֹות ־אתְּ

ִעים ֱאנֹוש ַויְִּחי( 9) : ׁאָמֹתוַ |  ָשנָה  ַויְִּחי( 11: )ֵקינָן ֶאת ַוׁאֹוֶלד|  ָשנָה ִתשְּ
ֵרה ֲחֵמש ֵקינָן ֶאת הֹוִלידֹו ַאֲחֵרי ֱאנֹוש מֹנֶה ָשנָה ֶעׂשְּ  ַוׁאֹוֶלד|  ָשנָה ֵמאֹות ־אשְּ
י־א( 11: )־אָבנֹות ָֺאנִים שַ  ָשנִים ָחֵמש ֱאנֹוש יְֵּמי ׃ָאל ַוׁאִהְּ : ַוׁאָמֹת|  ָשנָה ֵמאֹות ע־אתְּ

ִעים ֵקינָן ַויְִּחי( 12)   ֵקינָן ַויְִּחי( 13: )ַמֲהַללְֵּאל ֶאת ַוׁאֹוֶלד|  ָשנָה ִשבְּ
ָֺאִעים ַמֲהַללְֵּאל ֶאת הֹוִלידֹו ַאֲחֵרי מֹנֶה ָשנָה ַארְּ  ָֺאנִים ַוׁאֹוֶלד|  ָשנָה ֵמאֹות ־אשְּ
י־א( 14: )־אָבנֹות ַשע ָשנִים ֶעֶׂשר ֵקינָן יְֵּמי ׃ָאל ַוׁאִהְּ : ַוׁאָמֹת|  ָשנָה ֵמאֹות ־אתְּ
( 16: )יֶָרד ֶאת ַוׁאֹוֶלד|  ָשנָה וְִּשִשים ָשנִים ָחֵמש ַמֲהַללְֵּאל ַויְִּחי( 15) 
ֹלִשים יֶֶרד ֶאת הֹוִלידֹו ַאֲחֵרי ַמֲהַללְֵּאל ַויְִּחי מֹנֶה ָשנָה שְּ |  ָשנָה ֵמאֹות ־אשְּ
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י־א( 17: )ת־אָבנֹו ָֺאנִים ַוׁאֹוֶלד ִעים ָחֵמש ַמֲהַללְֵּאל יְֵּמי ׃ָאל ַוׁאִהְּ מֹנֶה ָשנָה וְִּתשְּ  ־אשְּ
ַתיִם יֶֶרד ַויְִּחי( 18) : ַוׁאָמֹת|  ָשנָה ֵמאֹות ַאת ָשנָה וְִּשִשים שְּ |  ָשנָה ־אמְּ
מֹנֶה ֲחנֹוְך ֶאת הֹוִלידֹו ַאֲחֵרי יֶֶרד ַויְִּחי( 19: )ֲחנֹוְך ֶאת ַוׁאֹוֶלד |  ָשנָה ֹותֵמא שְּ
י־א( 21: )־אָבנֹות ָֺאנִים ַוׁאֹוֶלד ַתיִם יֶֶרד יְֵּמי ׃ָאל ַוׁאִהְּ ַשע ָשנָה וְִּשִשים שְּ  ֵמאֹות ־אתְּ
 : ַוׁאָמֹת|  ָשנָה

ת־אָשַלח ֶאת ַוׁאֹוֶלד|  ָשנָה וְִּשִשים ָחֵמש ֲחנֹוְך ַויְִּחי( 21) ַהֵׄאְך( 22: )מְּ  ֲחנֹוְך ַוׁאִתְּ
ת־אֶשַלח ֶאת הֹוִלידֹו ַאֲחֵרי םָהֱאֹלִהי ֶאת ֹלש מְּ  ָֺאנִים ַוׁאֹוֶלד|  ָשנָה ֵמאֹות שְּ

ֹלש ָשנָה וְִּשִשים ָחֵמש|  ֲחנֹוְך יְֵּמי ׃ָאל ַויְִּהי( 23: )־אָבנֹות ( 24: )ָשנָה ֵמאֹות ־אשְּ
ַהֵׄאְך   :ֱאֹלִהים אֹתֹו ָלַקח ׃ִאי וְֵּאינ׆ֶא־א|  ָהֱאֹלִהים ֶאת ֲחנֹוְך ַוׁאִתְּ

ת־אֶשַלח ַויְִּחי( 25) מֹנִים ֶשַבע מְּ ַאת ָשנָה ־אשְּ ( 26: )ָלֶמְך ֶאת ַוׁאֹוֶלד|  ָשנָה ־אמְּ
ת־אֶשַלח ַויְִּחי ַתיִם ֶלֶמְך ֶאת הֹוִלידֹו ַאֲחֵרי מְּ מֹונִים שְּ ַבע ָשנָה ־אשְּ  ֵמאֹות ־אשְּ
י־א( 27: )־אָבנֹות ָֺאנִים ַוׁאֹוֶלד|  ָשנָה ת־אֶשַלח יְֵּמי ׃ָאל ַוׁאִהְּ  ָשנָה וְִּשִשים ֵתַשע מְּ

ַשע  : ַוׁאָמֹת|  ָשנָה ֵמאֹות ־אתְּ
ַתיִם ֶלֶמְך ַויְִּחי( 28) מֹנִים שְּ ַאת ָשנָה ־אשְּ ָרא( 29: )ֵֺאן ַוׁאֹוֶלד|  ָשנָה ־אמְּ  ֶאת ַוׁאִקְּ

מֹו בֹון ִמַׅאֲעֵׂשנ־א יְּנֲַחֵמנ־א זֶה|  ֵלאמֹר נֹחַ  שְּ  ֲאֶשר ֲאָדָמההָ  ִמן יֵָדינ־א ־אֵמִעצְּ
ָרֽא ֶוה ֵארְּ ִעים ָחֵמש נֹחַ  ֶאת הֹוִלידֹו ַאֲחֵרי ֶלֶמְך ַויְִּחי( 31: )יַהְּ  ָשנָה וְִּתשְּ
ִעים ֶשַבע ֶלֶמְך יְֵּמי ׃ָאל ַויְִּהי( 31: )־אָבנֹות ָֺאנִים ַוׁאֹוֶלד|  ָשנָה ֵמאֹת ַוֲחֵמש  וְִּשבְּ
ַבע ָשנָה |  ָשנָה ֵמאֹות ֲחֵמש ֶֺאן נֹחַ  ַויְִּהי (32) : ַוׁאָמֹת|  ָשנָה ֵמאֹות ־אשְּ

 :יֶָפת וְֶּאת ָחם ֶאת ֵשם ֶאת נֹחַ  ַוׁאֹוֶלד
Bereshít Pérek 6 

נֵי ַעל ָלרֹב ָהָאָדם ֵהֵחל ׃ִאי ַויְִּהי( 1) א־א( 2: )ָלֶהם יֺׄאְּד־א ־אָבנֹות|  ָהֲאָדָמה פְּ  ַוׁאִרְּ
נֵי ח־א|  הֵה׆אָ  טֹבֹת ׃ִאי ָהָאָדם ֺאְּנֹות ֶאת ָהֱאֹלִהים בְּ  ֲאֶשר ִמ׃אֹל נִָשים ָלֶהם ַוׁאִקְּ

ֶוה ַוׁאֹאֶמר( 3: )ָֺאָחר־א  וְָּהי־א|  ָבָׂשר ה־אא ֺאְַּשַֻאם לְּעָֹלם ָבָאָדם ר־אִחי יָדֹון ֹלא יַהְּ
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ִרים ֵמָאה יָָמיו  ֵכן ַאֲחֵרי וְּגַם ָהֵהם ַֺאׁאִָמים ָבָאֶרץ ָהי־א ַה׆אְִּפִלים( 4: )ָשנָה וְֶּעׂשְּ
נֵי יָבֹא־א ֲאֶשר  ֲאֶשר ַהִֻאֺאִֹרים ֵהָׅאה|  ָלֶהם וְּיָלְּד־א ָהָאָדם ֺאְּנֹות ֶאל ָהֱאֹלִהים ֺאְּ

 : ַהֵשם ַאנְֵּשי ֵמעֹוָלם
א( 5) ֶוה ַוׁאַרְּ בֹת יֵֶצר וְָּכל|  ָֺאָאֶרץ ָהָאָדם ָרַעת ַרָֺאה ׃ִאי יַהְּ שְּ  ַרע ַרק ִלֺאֹו ַמחְּ

ֶוה ַוׁא׆ִאֶָחם( 6: )ַהׁאֹום ׃ָאל ַעֵצב|  ָֺאָאֶרץ ָהָאָדם ֶאת הָעׂשָ  ׃ִאי יַהְּ ( 7: )ִלֺאֹו ֶאל ַוׁאִתְּ
ֶוה ַוׁאֹאֶמר ֶחה יַהְּ נֵי ֵמַעל ָֺאָראִתי ֲאֶשר ָהָאָדם ֶאת ֶאמְּ  ַעד ֵמָאָדם ָהֲאָדָמה פְּ
ֵהָמה ִתי ׃ִאי|  ַהָשָמיִם עֹוף וְַּעד ֶרֶמׂש ַעד ֺאְּ  ֵחן ָמָצא וְּנֹחַ ( 8: )ֲעִׂשיִתם ׃ִאי נִַחמְּ
ֵעינֵי  : ֶוהיַהְּ  ֺאְּ

 ָהֱאֹלִהים ֶאת|  ֺאְּדֹרָֹתיו ָהיָה ָתִמים ַצִּאיק ִאיש נֹחַ  נֹחַ  תֹולְּדֹת ֵאֶׄאה( 9)
ַהֶׄאְך ֹלָשה נֹחַ  ַוׁאֹוֶלד( 11: )נֹחַ  ִהתְּ ( 11: )יֶָפת וְֶּאת ָחם ֶאת ֵשם ֶאת|  ָבנִים שְּ
נֵי ָהָאֶרץ ַוִתָשֵחת א( 12): ָחָמס ָהָאֶרץ ַוִתָׅאֵלא|  ָהֱאֹלִהים ִלפְּ  ֶאת ֱאֹלִהים ַוׁאַרְּ
ָחָתה וְִּה׆אֵה ָהָאֶרץ ִחית ׃ִאי|  נִשְּ ׃אֹו ֶאת ָֺאָׂשר ׃ָאל ִהשְּ ( 13) : ָהָאֶרץ ַעל ַּארְּ
נֹחַ  ֱאֹלִהים ַוׁאֹאֶמר ָפנַי ָֺאא ָֺאָׂשר ׃ָאל ֵקץ לְּ נֵיֶהם ָחָמס ָהָאֶרץ ָמלְָּאה ׃ִאי לְּ |  ִמפְּ
ִהנְּנִי ִחיָתם וְּ  ֶאת ַתֲעֶׂשה ִק׆אִים גֶֹפר ֲעֵצי ֵתַבת לְָּך ֵׂשהעֲ ( 14: )ָהָאֶרץ ֶאת ַמשְּ

תָ |  ַהֵתָבה |  אָֹתֽא ַתֲעֶׂשה ֲאֶשר וְּזֶה( 15: )ַֺא׃אֶֹפר ־אִמח־אץ ִמַֺאיִת אָֹתֽא וְָּכַפרְּ
ֹלש ָֺאֽא ַאָׅאה ֲחִמִשים ַהֵתָבה אֶֹרְך ַאָׅאה ֵמאֹות שְּ ֹלִשים ָרחְּ : קֹוָמָתֽא ַאָׅאה ־אשְּ

ַכֶל׆אָה ַאָׅאה וְֶּאל ַלֵתָבה ַתֲעֶׂשה צַֹהר( 16) ָלה תְּ ַמעְּ ִצָּאֽא ַהֵתָבה ־אֶפַתח ִמלְּ  ֺאְּ
ִתׁאִם|  ָתִׂשים נִׁאִם ַתחְּ ִלִשים שְּ  ַהַׅאֺא־אל ֶאת ֵמִביא ִהנְּנִי ַוֲאנִי( 17: )ַתֲעֶׂשהָ  ־אשְּ

 ׃אֹל|  ַהָשָמיִם ַחתִמתַ  ַחׁאִים ר־אחַ  ֺאֹו ֲאֶשר ָֺאָׂשר ׃ָאל לְַּשֵחת ָהָאֶרץ ַעל ַמיִם
ִריִתי ֶאת ַוֲהִקמִֹתי( 18: )יִגְָּוע ָֺאָאֶרץ ֲאֶשר  ַאָתה ַהֵתָבה ֶאל ־אָבאתָ |  ִאָתְך ֺאְּ
ָך ־אָבנֶיָך תְּ נַיִם ָֺאָׂשר ִמ׃ָאל ָהַחי ־אִמ׃ָאל( 19: )ִאָתְך ָבנֶיָך ־אנְֵּשי וְִּאשְּ  ִמ׃אֹל שְּ
ַהֲחיֹת ַהֵתָבה ֶאל ָתִביא י־א ־אנְֵּקָבה זָָכר|  ִאָתְך לְּ ִמינֵה־א ֵמָהעֹוף( 21: )יִהְּ  ־אִמן לְּ

ֵהָמה ִמינָֽא ַהֺאְּ ִמינֵה־א ָהֲאָדָמה ֶרֶמׂש ִמ׃אֹל לְּ נַיִם|  לְּ  ֵאֶליָך יָבֹא־א ִמ׃אֹל שְּ
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ַהֲחיֹות תָ  יֵָאֵכל ֲאֶשר ַמֲאָכל ִמ׃ָאל לְָּך ַקח וְַּאָתה( 21: )לְּ  לְָּך וְָּהיָה|  ֵאֶליָך וְָּאַספְּ
  : ָעָׂשה ׃ֵאן ֱאֹלִהים אֹתֹו ִצ־ָאה ֲאֶשר ׃אְּכֹל|  נֹחַ  ַוׁאַַעׂש( 22: )לְָּאכְָּלה וְָּלֶהם

 
Bereshít Pérek 7 

ֶוה ַוׁאֹאֶמר( 1) נֹחַ  יַהְּ ָך וְָּכל ַאָתה ֺאֹא לְּ ָך ׃ִאי|  ַהֵתָבה ֶאל ֵֺאיתְּ  ַצִּאיק ָרִאיִתי אֹתְּ
ָפנַי ָעה ִשבְָּעה לְָּך ִתַקח הֹוָרהַה׀אְּ  ַהֺאְֵּהָמה ִמ׃אֹל( 2: )ַהֿאֶה ַֺאּאֹור לְּ  ִאיש ִשבְּ

תֹו הָֹרה ֹלא ֲאֶשר ַהֺאְֵּהָמה ־אִמן|  וְִּאשְּ נַיִם ִהוא טְּ תֹו ִאיש שְּ  ֵמעֹוף ַֻאם( 3: )וְִּאשְּ
ָעה ַהָשַמיִם ָעה ִשבְּ נֵי ַעל זֶַרע לְַּחׁאֹות|  ־אנְֵּקָבה זָָכר ִשבְּ  ׃ִאי( 4: )ָהָאֶרץ ָכל פְּ
יִָמים ָעהשִ  עֹוד לְּ ִטיר ָאנִֹכי בְּ ָֺאִעים ָהָאֶרץ ַעל ַממְּ ָֺאִעים יֹום ַארְּ |  ָליְָּלה וְַּארְּ

נֵי ֵמַעל ָעִׂשיִתי ֲאֶשר ַהיְּק־אם ׃ָאל ֶאת ־אָמִחיִתי  ׃אְּכֹל|  נֹחַ  ַוׁאַַעׂש( 5: )ָהֲאָדָמה פְּ
ֶוה ִצ־ָאה־א ֲאֶשר : ָהָאֶרץ ַעל ַמיִם הָהיָ  וְַּהַׅאֺא־אל|  ָשנָה ֵמאֹות ֵשש ֶֺאן וְּנֹחַ ( 6: )יַהְּ

תֹו ־אָבנָיו נֹחַ  ַוׁאָבֹא( 7) נֵי|  ַהֵתָבה ֶאל ִאתֹו ָבנָיו ־אנְֵּשי וְִּאשְּ ( 8: )ַהַׅאֺא־אל ֵמי ִמפְּ
הֹוָרה ַהֺאְֵּהָמה ִמן הָֹרה ֵאינ׆ֶאָה ֲאֶשר ַהֺאְֵּהָמה ־אִמן ַה׀אְּ  ֲאֶשר וְּכֹל ָהעֹוף ־אִמן|  טְּ

ִ ( 9: )ָהֲאָדָמה ַעל רֵֹמׂש נַי נַיִם םשְּ |  ־אנְֵּקָבה זָָכר ַהֵתָבה ֶאל נֹחַ  ֶאל ָֺאא־א שְּ
ַעת ַויְִּהי( 11: )נֹחַ  ֶאת ֱאֹלִהים ִצ־ָאה ׃ַאֲאֶשר  ַעל ָהי־א ַהַׅאֺא־אל ־אֵמי|  ַהׁאִָמים לְִּשבְּ
נַת( 11: )ָהָאֶרץ ַחׁאֵי ָשנָה ֵמאֹות ֵשש ִֺאשְּ ָעה ַהֵשנִי ַֺאחֶֹדש נֹחַ  לְּ ִשבְּ  ָעָׂשר ֺאְּ

ע־א ַהֿאֶה ַֺאׁאֹום|  ַלחֶֹדש ֹוםי קְּ יְּנֹת ׃ָאל נִבְּ הֹום ַמעְּ  ַהָשַמיִם ַוֲאֺרֺאֹת ַרָֺאה תְּ
ָתח־א ָֺאִעים|  ָהָאֶרץ ַעל ַהֶֻאֶשם ַויְִּהי( 12: )נִפְּ ָֺאִעים יֹום ַארְּ ( 13: )ָליְָּלה וְַּארְּ
ֶעֶצם נֵי ָויֶֶפת וְָּחם וְֵּשם נֹחַ  ָֺאא ַהֿאֶה ַהׁאֹום ֺאְּ ֹלֶשת נֹחַ  וְֵּאֶשת | נֹחַ  ֺאְּ  נְֵּשי ־אשְּ

ִמינָֽא ַהַחׁאָה וְָּכל ֵהָׅאה( 14: )ַהֵתָבה ֶאל ִאָתם ָבנָיו ִמינָֽא ַהֺאְֵּהָמה וְָּכל לְּ  וְָּכל לְּ
ִמינֵה־א ָהָאֶרץ ַעל ָהרֵֹמׂש ָהֶרֶמׂש ִמינֵה־א ָהעֹוף וְָּכל|  לְּ : ׃ָאנָף ׃ָאל ִצפֹור ׃אֹל לְּ

נַיִם|  ֵתָבההַ  ֶאל נֹחַ  ֶאל ַוׁאָבֹא־א( 15) נַיִם שְּ : ַחׁאִים ר־אחַ  ֺאֹו ֲאֶשר ַהָֺאָׂשר ִמ׃ָאל שְּ
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ֻאֹר|  ֱאֹלִהים אֹתֹו ִצ־ָאה ׃ַאֲאֶשר ָֺאא־א ָֺאָׂשר ִמ׃ָאל ־אנְֵּקָבה זָָכר וְַּהָֺאִאים( 16)  ַוׁאִסְּ
ֶוה ָֺאִעים ַהַׅאֺא־אל ַויְִּהי( 17: )ַֺאֲעדֹו יַהְּ ֺא־א|  ָהָאֶרץ ַעל יֹום ַארְּ א־א ַהַׅאיִם ַוׁאִרְּ  ַוׁאִׂשְּ

ֺא־א ַהַׅאיִם ַוׁאִגְֺּאְּר־א( 18: )ָהָאֶרץ ֵמַעל ַוָתָרם ַהֵתָבה ֶאת אֹד ַוׁאִרְּ |  ָהָאֶרץ ַעל מְּ
נֵי ַעל ַהֵתָבה ַוֵתֶלְך ר־א וְַּהַׅאיִם( 19: )ַהָׅאיִם פְּ אֹד ָֻאבְּ אֹד מְּ  ַויְֺּכׇא־א|  ָהָאֶרץ ַעל מְּ

ֵרה ֲחֵמש( 21: )ַהָשָמיִם ׃ָאל ַחתתַ  ֲאֶשר ַהֻאְּבִֹהים ֶהָהִרים ׃ָאל  ַאָׅאה ֶעׂשְּ
ָלה ַמעְּ ר־א ִמלְּ  ַעל ָהרֵֹמׂש ָֺאָׂשר ׃ָאל ַוׁאִגְַּוע( 21: )ֶהָהִרים ַויְֺּכׇא־א|  ַהָׅאיִם ָֻאבְּ

ָכל ־אַבַחׁאָה ־אַבֺאְֵּהָמה ָֺאעֹוף ָהָאֶרץ : ָהָאָדם וְּכֹל|  ָהָאֶרץ ַעל ַהשֵֹרץ ַהֶשֶרץ ־אבְּ
ַמת רֲאשֶ  ׃אֹל( 22) ַאָפיו ַחׁאִים ר־אחַ  נִשְּ  ַוׁאִַמח( 23: )ֵמת־א ֶֺאָחָרָבה ֲאֶשר ִמ׃אֹל ֺאְּ

נֵי ַעל ֲאֶשר ַהיְּק־אם ׃ָאל ֶאת  עֹוף וְַּעד ֶרֶמׂש ַעד ֺאְֵּהָמה ַעד ֵמָאָדם ָהֲאָדָמה פְּ
 ַוׁאִגְֺּאְּר־א( 24: )הַֺאֵתבָ  ִאתֹו ַוֲאֶשר נֹחַ  ַאְך ַויִָשֶאר|  ָהָאֶרץ ִמן ַוׁאִָׅאח־א ַהָשַמיִם

ַאת ֲחִמִשים|  ָהָאֶרץ ַעל ַהַׅאיִם  :יֹום ־אמְּ
 

Bereshít Pérek 8 
ֵהָמה ׃ָאל וְֶּאת ַהַחׁאָה ׃ָאל וְֵּאת נֹחַ  ֶאת ֱאֹלִהים ַוׁאִזְּ׃אֹר( 1) |  ַֺאֵתָבה ִאתֹו ֲאֶשר ַהֺאְּ

יְּנֹת ַוׁאִׇָאכְּר־א( 2: )ַהָׅאיִם ַוׁאָש׃ֹא־א ָהָאֶרץ ַעל ר־אחַ  ֱאֹלִהים ַוׁאֲַעֵבר הֹום ַמעְּ  תְּ
 ָהָאֶרץ ֵמַעל ַהַׅאיִם ַוׁאָֺשב־א( 3: )ַהָשָמיִם ִמן ַהֶֻאֶשם ַוׁא׃ִָאֵלא|  ַהָשָמיִם ַוֲאֺרֺאֹת

ר־א|  ָושֹוב ָהלֹוְך סְּ ֵצה ַהַׅאיִם ַוׁאַחְּ ַאת ֲחִמִשים ִמקְּ  ַהֵתָבה ַוָתנַח( 4: )יֹום ־אמְּ
ִביִעי ַֺאחֶֹדש ָעהֺאְּ  ַהשְּ  ָהי־א וְַּהַׅאיִם( 5: )ֲאָרָרט ָהֵרי ַעל|  ַלחֶֹדש יֹום ָעָׂשר ִשבְּ
א־א ַלחֶֹדש ֺאְֶּאָחד ָֺאֲעִׂשיִרי|  ָהֲעִׂשיִרי ַהחֶֹדש ַעד וְָּחסֹור ָהלֹוְך  ָראֵשי נִרְּ

ָֺאִעים ִמֵקץ ַויְִּהי( 6: )ֶהָהִרים ַתח|  יֹום ַארְּ  ֲאֶשר ַהֵתָבה ַחׄאֹון ֶאת נֹחַ  ַוׁאִפְּ
 ֵמַעל ַהַׅאיִם יְּבֶֹשת ַעד ָושֹוב יָצֹוא ַוׁאֵֵצא|  ָהעֵֹרב ֶאת ַויְַּשַׄאח( 7: )ָעָׂשה

אֹות|  ֵמִאתֹו ַהׁאֹונָה ֶאת ַויְַּשַׄאח( 8: )ָהָאֶרץ נֵי ֵמַעל ַהַׅאיִם ֲהַקׄא־א ִלרְּ : ָהֲאָדָמה פְּ
 ַעל ַמיִם ׃ִאי ַהֵתָבה ֶאל יוֵאלָ  ַוָתָשב ַרגְָּלֽא לְַּכף ָמנֹוחַ  ַהׁאֹונָה ָמצְָּאה וְֹּלא( 9)
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נֵי ַלח|  ָהָאֶרץ ָכל פְּ  ַוׁאֶָחל( 11: )ַהֵתָבה ֶאל ֵאָליו אָֹתֽא ַוׁאֵָבא ַוׁאִָקֶחהָ  יָדֹו ַוׁאִשְּ
 ֵאָליו ַוָתבֹא( 11: )ַהֵתָבה ִמן ַהׁאֹונָה ֶאת ַשַׄאח ַוׁאֶֹסף|  ֲאֵחִרים יִָמים ִשבְַּעת עֹוד

ִפיהָ  ָטָרף זַיִת ֲעֵלה ִה׆אֵהוְּ  ֶעֶרב לְֵּעת ַהׁאֹונָה  ֵמַעל ַהַׅאיִם ַקׄא־א ׃ִאי נֹחַ  ַוׁאֵַדע|  ֺאְּ
ָפה וְֹּלא ַהׁאֹונָה ֶאת ַויְַּשַׄאח|  ֲאֵחִרים יִָמים ִשבְַּעת עֹוד ַוׁאִׁאֶָחל( 12: )ָהָאֶרץ  יָסְּ

ֶאחָ  ָֺאִראשֹון ָשנָה ֵמאֹות וְֵּשש ֺאְַּאַחת ַויְִּהי( 13: )עֹוד ֵאָליו ש־אב  ַלחֶֹדש דֺאְּ
ב־א א ַהֵתָבה ִמכְֵּסה ֶאת נֹחַ  ַוׁאַָסר|  ָהָאֶרץ ֵמַעל ַהַׅאיִם ָחרְּ ב־א וְִּה׆אֵה ַוׁאַרְּ נֵי ָחרְּ  פְּ

ָעה ַהֵשנִי ־אַבחֶֹדש( 14: )ָהֲאָדָמה ִשבְּ ִרים ֺאְּ : ָהָאֶרץ יָבְָּשה|  ַלחֶֹדש יֹום וְֶּעׂשְּ
ָך ַאָתה|  ַהֵתָבה ִמן ֵצא( 16: )ֵלאמֹר נֹחַ  ֶאל ֱאֹלִהים ַויְַּדֵֺאר( 15)  תְּ  וְִּאשְּ
ָך ֲאֶשר ַהַחׁאָה ׃ָאל( 17: )ִאָתְך ָבנֶיָך ־אנְֵּשי ־אָבנֶיָך  ־אַבֺאְֵּהָמה ָֺאעֹוף ָֺאָׂשר ִמ׃ָאל ִאתְּ
ָכל צ־א|  ִאָתְך[ קרי ַהיְֵּצא] הוצא ָהָאֶרץ ַעל ָהרֵֹמׂש ָהֶרֶמׂש ־אבְּ  ָבָאֶרץ וְָּשרְּ
תֹו ־אָבנָיו|  נֹחַ  ַוׁאֵֵצא( 18: )ץָהָארֶ  ַעל וְָּרב־א ־אָפר־א  ׃ָאל( 19: )ִאתֹו ָבנָיו ־אנְֵּשי וְִּאשְּ
חֵֹתיֶהם|  ָהָאֶרץ ַעל רֹוֵמׂש ׃אֹל ָהעֹוף וְָּכל ָהֶרֶמׂש ׃ָאל ַהַחׁאָה פְּ ִמשְּ א־א לְּ  ִמן יָצְּ
 ָהעֹוף ־אִמ׃אֹל הֹוָרהַה׀אְּ  ַהֺאְֵּהָמה ִמ׃אֹל ַוׁאִַקח|  ַליהָוה ִמזְֵֺּאחַ  נֹחַ  ַוׁאִֶבן( 21: )ַהֵתָבה
ֶוה ַוׁאַָרח( 21: )ַֺאִׅאזְֵֺּאחַ  עֹֹלת ַוׁאַַעל ַה׀ָאהֹר ֶוה ַוׁאֹאֶמר ַה׆אִיחֹחַ  ֵריחַ  ֶאת יַהְּ  ֶאל יַהְּ

ַקֵׄאל אִֹסף ֹלא ִלֺאֹו  ַרע ָהָאָדם ֵלב יֵֶצר ׃ִאי ָהָאָדם ַֺאֲעב־אר ָהֲאָדָמה ֶאת עֹוד לְּ
ַה׃אֹו עֹוד אִֹסף וְֹּלא|  ִמ׆אְֺּעָריו  יְֵּמי ׃ָאל עֹד( 22: )ָעִׂשיִתי ׃ַאֲאֶשר ַחי ׃ָאל ֶאת תלְּ
ֺאֹת־א ֹלא ָוַליְָּלה וְּיֹום ָוחֶֹרף וְַּקיִץ ָוחֹם וְּקֹר וְָּקִציר זֶַרע|  ָהָאֶרץ  :יִשְּ

 
Bereshít Pérek 9 

ב־א פְּר־א ָלֶהם ַוׁאֹאֶמר|  ָֺאנָיו וְֶּאת נֹחַ  ֶאת ֱאֹלִהים ַויְָּבֶרְך( 1)  ֶאת ־אִמלְּא־א ־ארְּ
ֶכם ־אמֹוַרֲאֶכם( 2: )ָאֶרץהָ  יֶה וְִּחתְּ  ַהָשָמיִם עֹוף ׃ָאל וְַּעל ָהָאֶרץ ַחׁאַת ׃ָאל ַעל יִהְּ
מֹׂש ֲאֶשר ֺאְּכֹל|  ָכל ָהֲאָדָמה ִתרְּ גֵי ־אבְּ ֶכם ַהׁאָם ּאְּ יֶדְּ  ֲאֶשר ֶרֶמׂש ׃ָאל( 3: )נִָתנ־א ֺאְּ

יֶה ָלֶכם ַחי ה־אא יֶֶרק|  לְָּאכְָּלה יִהְּ  ָֺאָׂשר ַאְך( 4: )׃אֹל ֶאת ָלֶכם ינַָתתִ  ֵעֶׂשב ׃אְּ
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נַפְּשֹו ֶכם ֶאת וְַּאְך( 5: )תֹאֵכל־א ֹלא ָדמֹו ֺאְּ נַפְּשֵֹתיֶכם ִּאמְּ רֹש לְּ  ַחׁאָה ׃ָאל ִמׁאַד ֶאדְּ
ֶש׆א־א רְּ רֹש ָאִחיו ִאיש ִמׁאַד ָהָאָדם ־אִמׁאַד|  ֶאדְּ  ַּאם שֵֹפְך( 6: )ָהָאָדם נֶֶפש ֶאת ֶאדְּ

ר־א וְַּאֶתם( 7: )ָהָאָדם ֶאת ָעָׂשה ֱאֹלִהים ֺאְֶּצֶלם ׃ִאי|  יִָשֵפְך ָּאמֹו ָֺאָאָדם ָהָאָדם  פְּ
ב־א צ־א|  ־ארְּ ב־א ָבָאֶרץ ִשרְּ  ָֺאנָיו וְֶּאל נֹחַ  ֶאל ֱאֹלִהים ַוׁאֹאֶמר( 8) : ָבֽא ־ארְּ
ִריִתי ֶאת ֵמִקים ִהנְּנִי ַוֲאנִי( 9: )ֵלאמֹר ִאתֹו ֶכם ֺאְּ ֲעֶכם וְֶּאת|  ִאתְּ : ֶכםַאֲחֵרי זַרְּ

ֶכם ֲאֶשר ַהַחׁאָה נֶֶפש ׃ָאל וְֵּאת( 11) ֵהָמה ָֺאעֹוף ִאתְּ ָכל ַֺאֺאְּ  ָהָאֶרץ ַחׁאַת ־אבְּ
ֶכם ֵאי ִמ׃אֹל|  ִאתְּ ִריִתי ֶאת ַוֲהִקמִֹתי( 11: )ָהָאֶרץ ַחׁאַת לְּכֹל ַהֵתָבה יֹצְּ ֶכם ֺאְּ  ִאתְּ

: ָהָאֶרץ לְַּשֵחת ַמֺא־אל עֹוד יֶהיִהְּ  וְֹּלא|  ַהַׅאֺא־אל ִמֵׅאי עֹוד ָֺאָׂשר ׃ָאל י׃ִָאֵרת וְֹּלא
 ׃ָאל ־אֵבין ־אֵבינֵיֶכם ֵֺאינִי נֵֹתן ֲאנִי ֲאֶשר ַהֺאְִּרית אֹות זֹאת ֱאֹלִהים ַוׁאֹאֶמר( 12)

ֶכם ֲאֶשר ַחׁאָה נֶֶפש ִתי ֶאת( 13: )עֹוָלם לְּדֹרֹת|  ִאתְּ  וְָּהיְָּתה|  ֶֺאָענָן נַָתִתי ַקשְּ
ַענְּנִי וְָּהיָה( 14: )ָהָאֶרץ ־אֵבין ֵֺאינִי ֺאְִּרית לְּאֹות ֲאָתה|  ָהָאֶרץ ַעל ָענָן ֺאְּ  וְּנִרְּ

ִתי( 15: )ֶֺאָענָן ַהֶקֶשת ִריִתי ֶאת וְּזַָכרְּ  ַחׁאָה נֶֶפש ׃ָאל ־אֵבין ־אֵבינֵיֶכם ֵֺאינִי ֲאֶשר ֺאְּ
יֶה וְֹּלא|  ָֺאָׂשר ֺאְָּכל  ָהיְָּתהוְּ ( 16: )ָֺאָׂשר ׃ָאל לְַּשֵחת לְַּמֺא־אל ַהַׅאיִם עֹוד יִהְּ

ִאיִתיהָ |  ֶֺאָענָן ַהֶקֶשת  ַחׁאָה נֶֶפש ׃ָאל ־אֵבין ֱאֹלִהים ֵֺאין עֹוָלם ֺאְִּרית ִלזְּ׃אֹר ־ארְּ
 ַהֺאְִּרית אֹות זֹאת|  נֹחַ  ֶאל ֱאֹלִהים ַוׁאֹאֶמר( 17: )ָהָאֶרץ ַעל ֲאֶשר ָֺאָׂשר ֺאְָּכל
 : ֶרץָהָא ַעל ֲאֶשר ָֺאָׂשר ׃ָאל ־אֵבין ֵֺאינִי ֲהִקמִֹתי ֲאֶשר

י־א( 18) נֵי ַוׁאִהְּ ִאים נֹחַ  בְּ נַָען ֲאִבי ה־אא וְָּחם|  ָויֶָפת וְָּחם ֵשם ַהֵתָבה ִמן ַהׁאֹצְּ : כְּ
ֹלָשה( 19) נֵי ֵאֶׄאה שְּ ָצה ־אֵמֵאֶׄאה|  נֹחַ  ֺאְּ  ִאיש נֹחַ  ַוׁאֶָחל( 21: )ָהָאֶרץ ָכל נָפְּ

תְּ ( 21: )׃ָאֶרם ַוׁא׀ִַאע|  ָהֲאָדָמה ִ  ִמן ַוׁאֵשְּ ׃ָאר ןַהׁאַי ַֻאל|  ַוׁאִשְּ ( 22: )ָאֳהֹלה ֺאְּתֹוְך ַוׁאִתְּ
א נַַען ֲאִבי ָחם ַוׁאַרְּ ַות ֵאת כְּ נֵי ַוׁאֵַֻאד|  ָאִביו ֶערְּ  ֵשם ַוׁאִַקח( 23: )ַֺאח־אץ ֶאָחיו ִלשְּ
ָלה ֶאת ָויֶֶפת ֶכם ַעל ַוׁאִָׂשימ־א ַהִשמְּ נֵיֶהם שְּ  ֵאת ַויְַּכׇא־א ֲאחַֹר׆אִית ַוׁאֵלְּכ־א שְּ

נֵיֶהם|  ֲאִביֶהם ַותֶערְּ  ַות ֲאחַֹר׆אִית ־אפְּ  נֹחַ  ַוׁאִיֶקץ( 24: )ָרא־א ֹלא ֲאִביֶהם וְֶּערְּ
נֹו לֹו ָעָׂשה ֲאֶשר ֵאת ַוׁאֵַדע|  ִמׁאֵינֹו נַָען ָאר־אר ַוׁאֹאֶמר( 25: )ַהָקָטן ֺאְּ  ֶעֶבד|  ׃אְּ
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יֶה ֲעָבִדים ֶאָחיו יִהְּ נַַען ִויִהי|  םשֵ  ֱאֹלֵהי יְּהָֹוה ָֺאר־אְך ַוׁאֹאֶמר( 26: )לְּ  ֶעֶבד כְּ
תְּ ( 27: )ָלמֹו ׃אֹן לְּיֶֶפת ֱאֹלִהים יַפְּ נַַען ִויִהי|  ֵשם ֺאְָּאֳהֵלי וְּיִשְּ ( 28: )ָלמֹו ֶעֶבד כְּ
ֹלש|  ַהַׅאֺא־אל ַאַחר נֹחַ  ַויְִּחי י־א( 29: )ָשנָה ַוֲחִמִשים ָשנָה ֵמאֹות שְּ  יְֵּמי ׃ָאל ַוׁאִהְּ

ַשע נֹחַ   :ַוׁאָמֹת|  ָשנָה ֲחִמִשיםוַ  ָשנָה ֵמאֹות תְּ
 

Bereshít Pérek 10 
נֵי תֹולְּדֹת וְֵּאֶׄאה( 1) ( 2: )ַהַׅאֺא־אל ַאַחר ָֺאנִים ָלֶהם ַוׁא־ִָאלְּד־א|  ָויֶָפת ָחם ֵשם נֹחַ  ֺאְּ

נֵי נֵי( 3: )וְִּתיָרס ־אֶמֶשְך|  וְֺּתָבל וְּיָָון ־אָמַדי ־אָמגֹוג ֻאֶֹמר יֶֶפת ֺאְּ ׃אֲ |  ֻאֶֹמר ־אבְּ  נַזַאשְּ
ָמה וְִּריַפת נֵי( 4: )וְּתֹגַרְּ ִשיש ֱאִליָשה יָָון ־אבְּ  ֵמֵאֶׄאה( 5: )וְּדָֹדנִים ׃ִאִתים|  וְַּתרְּ
ד־א רְּ צָֹתם ַהֻאֹויִם ִאׁאֵי נִפְּ פְּחָֹתם|  ִללְּשֹנֹו ִאיש ֺאְַּארְּ גֹויֵֶהם לְִּמשְּ נֵי( 6: )ֺאְּ  ָחם ־אבְּ

ַריִם ׃א־אש|  נַָען ־אפ־אט ־אִמצְּ ָבא כ־אש נֵי־אבְּ ( 7: )־אכְּ ָתה ַוֲחִויָלה סְּ  וְַּרעְָּמה וְַּסבְּ
ָכא תְּ נֵי|  וְַּסבְּ ָבא ַרעְָּמה ־אבְּ ָדן שְּ רֹד ֶאת יַָלד וְּכ־אש( 8: )־אדְּ  ֵהֵחל ה־אא|  נִמְּ

יֹות נֵי ַציִד גִֺאֹר ָהיָה ה־אא( 9: )ָֺאָאֶרץ ִֻאֺאֹר ִלהְּ ֶוה ִלפְּ רֹד יֵָאַמר ׃ֵאן ַעל|  יַהְּ נִמְּ  ׃אְּ
נֵילִ  ַציִד ִֻאֺאֹור ֶוה פְּ ִהי( 11: )יַהְּ ַלכְּתֹו ֵראִשית ַותְּ נֵה וְַּא׃ַאד וְֶּאֶרְך ָֺאֶבל ַממְּ |  וְַּכלְּ

ֶאֶרץ חֹבֹת וְֶּאת נִינְֵּוה ֶאת ַוׁאִֶבן|  ַאש־אר יָָצא ַהִהוא ָהָאֶרץ ִמן( 11: )ִשנְָּער ֺאְּ  רְּ
( 13: )ַהֻאְּדָֹלה ָהִעיר ִהוא|  ׃ָאַלח ־אֵבין נִינְֵּוה ֵֺאין ֶרֶסן וְֶּאת( 12: )׃ָאַלח וְֶּאת ִעיר

ַריִם ָהִבים וְֶּאת ֲענִָמים וְֶּאת ל־אִדים ֶאת יַָלד ־אִמצְּ ֺתִחים וְֶּאת לְּ  וְֶּאת( 14: )נַפְּ
ֺרִסים ֺלִחים וְֶּאת ַפתְּ ִתים ִמָשם יָצְּא־א ֲאֶשר ׃ַאסְּ ִלשְּ ( 15) : ׃ַאפְּתִֹרים וְֶּאת פְּ

נַַען  וְֵּאת ָהֱאמִֹרי וְֶּאת ַהיְּב־אִסי וְֶּאת( 16: )ֵחת וְֶּאת ֺאְּכֹרֹו ִצידֹן ֶאת יַָלד ־אכְּ
ָֻאִשי ִקי וְֶּאת ַהִח־ִאי וְֶּאת( 17: )ַהִֻארְּ ָוִדי וְֶּאת( 18: )ַהִׇאינִי וְֶּאת ַהַערְּ  וְֶּאת ָהַארְּ
ָמִרי פְּחֹות נָפֹצ־א וְַּאַחר|  ַהֲחָמִתי וְֶּאת ַהצְּ נֲַענִי ִמשְּ נֲַענִי ֻאְּב־אל ַויְִּהי( 19: )ַה׃אְּ  ַה׃אְּ
דָֹמה ֺאֲֹאָכה|  ַעֿאָה ַעד גְָּרָרה ֺאֲֹאָכה ִמִצידֹן ָמה ַוֲעמָֹרה סְּ בֹיִם וְַּאדְּ  ַעד ־אצְּ
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נֵי ֵאֶׄאה( 21: )ָלַשע פְּחָֹתם ָחם בְּ צָֹתם|  ִללְּשֹנָֹתם לְִּמשְּ : ֺאְּגֹויֵֶהם ֺאְַּארְּ
נֵי ׃ָאל ֲאִבי|  ה־אא ַֻאם יַֺׄאד ־אלְֵּשם( 21)   נֵיֺאְּ ( 22: )ַהָֻאדֹול יֶֶפת ֲאִחי ֵעֶבר ֺאְּ

ַפכְַּשד|  וְַּאש־אר ֵעיָלם ֵשם נֵי( 23: )ַוֲאָרם וְּל־אד וְַּארְּ  וְּגֶֶתר וְּח־אל ע־אץ|  ֲאָרם ־אבְּ
ַפכְַּשד( 24: )ָוַמש  יַֺׄאד ־אלְֵּעֶבר( 25: )ֵעֶבר ֶאת יַָלד וְֶּשַלח|  ָשַלח ֶאת יַָלד וְַּארְּ
נֵי יָָמיו ׃ִאי ֶפֶלג ָהֶאָחד ֵשם|  ָבנִים שְּ גָ בְּ לְּ ָטן ָאִחיו וְֵּשם ָהָאֶרץ הנִפְּ ( 26: )יָקְּ

ָטן יָקְּ ָמֶות וְֶּאת|  ָשֶלף וְֶּאת ַאלְּמֹוָדד ֶאת יַָלד וְּ  וְֶּאת( 27: )יַָרח וְֶּאת ֲחַצרְּ
ָלה וְֶּאת א־אזָל וְֶּאת ֲהדֹוָרם ָבא וְֶּאת ֲאִביָמֵאל וְֶּאת עֹוָבל וְֶּאת( 28: )ִּאקְּ ( 29: )שְּ

נֵי ֵאֶׄאה ׃ָאל|  ָבביֹו וְֶּאת ֲחִויָלה וְֶּאת אֹוִפר וְֶּאת ָטן ֺאְּ  מֹוָשָבם ַויְִּהי( 31: )יָקְּ
ָפָרה ֺאֲֹאָכה|  ִמֵׅאָשא נֵי ֵאֶׄאה( 31: )ַהֶקֶדם ַהר סְּ פְּחָֹתם ֵשם בְּ |  ִללְּשֹנָֹתם לְִּמשְּ

צָֹתם חֹת ֵאֶׄאה( 32: )לְּגֹויֵֶהם ֺאְַּארְּ פְּ נֵי ִמשְּ  ־אֵמֵאֶׄאה|  ֺאְּגֹויֵֶהם לְּתֹולְּדָֹתם נֹחַ  ֺאְּ
ד־אנִפְּ   :ַהַׅאֺא־אל ַאַחר ָֺאָאֶרץ ַהֻאֹויִם רְּ

 
Bereshít Pérek 11 

ָבִרים|  ֶאָחת ָׂשָפה ָהָאֶרץ ָכל ַויְִּהי( 1) ָעם ַויְִּהי( 2: )ֲאָחִדים ־אדְּ נָסְּ |  ִמֶקֶדם ֺאְּ
א־א צְּ ָעה ַוׁאִמְּ ֶאֶרץ ִבקְּ ב־א ִשנְָּער ֺאְּ ר־א( 3: )ָשם ַוׁאֵשְּ  ָהָבה ֵרֵעה־א ֶאל ִאיש ַוׁאֹאמְּ

נָהנִ  ֺאְּ ֵבנִים לְּ ָפה לְּ רְּ ֵרָפה וְּנִׂשְּ ִהי|  ִלׂשְּ ֵבנָה ָלֶהם ַותְּ  ָהיָה וְַּהֵחָמר לְָּאֶבן ַהׄאְּ
ר־א( 4: )ַלחֶֹמר ָלֶהם נֶה ָהָבה ַוׁאֹאמְּ  וְּנֲַעֶׂשה ַבָשַמיִם וְּרֹאשֹו ־אִמגְָּּאל ִעיר ָׄאנ־א נִבְּ
נֵי ַעל נָפ־אץ ֶפן|  ֵשם ָׄאנ־א ֶוה דַוׁאֵרֶ ( 5: )ָהָאֶרץ ָכל פְּ אֹת יַהְּ  וְֶּאת ָהִעיר ֶאת ִלרְּ

נֵי ָֺאנ־א ֲאֶשר|  ַהִׅאגְָּּאל ֶוה ַוׁאֹאֶמר( 6: )ָהָאָדם ֺאְּ  ַאַחת וְָּׂשָפה ֶאָחד ַעם ֵהן יַהְּ
ֺכָׄאם ( 7: )ַלֲעׂשֹות יָזְּמ־א ֲאֶשר ׃אֹל ֵמֶהם יִָֺאֵצר ֹלא וְַּעָתה|  ַלֲעׂשֹות ַהִחָׄאם וְּזֶה לְּ
ָדה ָהָבה ָלה נֵרְּ ָפָתם םשָ  וְּנָבְּ ע־א ֹלא ֲאֶשר|  ׂשְּ מְּ ַפת ִאיש יִשְּ  ַוׁאֶָפץ( 8: )ֵרֵעה־א ׂשְּ
ֶוה נֵי ַעל ִמָשם אָֹתם יַהְּ ל־א|  ָהָאֶרץ ָכל פְּ ּאְּ נֹת ַוׁאַחְּ  ָקָרא ׃ֵאן ַעל( 9: )ָהִעיר ִלבְּ
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ָמֽא ֶוה ָֺאַלל ָשם ׃ִאי ָֺאֶבל שְּ ַפת יַהְּ ֶוה ֱהִפיָצם ־אִמָשם|  ָהָאֶרץ ׃ָאל ׂשְּ נֵי לעַ  יַהְּ  פְּ
 : ָהָאֶרץ ׃ָאל

ַאת ֶֺאן ֵשם ֵשם תֹולְּדֹת ֵאֶׄאה( 11) ַפכְָּשד ֶאת ַוׁאֹוֶלד ָשנָה מְּ נַָתיִם|  ַארְּ  ַאַחר שְּ
ַפכְָּשד ֶאת הֹוִלידֹו ַאֲחֵרי ֵשם ַויְִּחי( 11: )ַהַׅאֺא־אל  ַוׁאֹוֶלד|  ָשנָה ֵמאֹות ֲחֵמש ַארְּ

ַפכְּ ( 12) : ־אָבנֹות ָֺאנִים ֹלִשים ָחֵמש ַחי ַשדוְַּארְּ : ָשַלח ֶאת ַוׁאֹוֶלד|  ָשנָה ־אשְּ
ַפכְַּשד ַויְִּחי( 13) ַֺאע ָשנִים ָשֹלש ֶשַלח ֶאת הֹוִלידֹו ַאֲחֵרי ַארְּ  ָשנָה ֵמאֹות וְַּארְּ
ֹלִשים ַחי וְֶּשַלח( 14) : ־אָבנֹות ָֺאנִים ַוׁאֹוֶלד|  ( 15: )ֵעֶבר ֶאת ַוׁאֹוֶלד|  ָשנָה שְּ
ַֺאע ָשנִים ָשֹלש ֵעֶבר ֶאת הֹוִלידֹו ַאֲחֵרי ֶשַלח ִחיַויְּ   ַוׁאֹוֶלד|  ָשנָה ֵמאֹות וְַּארְּ

ַֺאע ֵעֶבר ַויְִּחי( 16) : ־אָבנֹות ָֺאנִים ֹלִשים ַארְּ ( 17: )ָפֶלג ֶאת ַוׁאֹוֶלד|  ָשנָה ־אשְּ
ֹלִשים ֶפֶלג ֶאת הֹוִלידֹו ַאֲחֵרי ֵעֶבר ַויְִּחי ֺאַ  ָשנָה שְּ  ַוׁאֹוֶלד|  ָשנָה ֵמאֹות עוְַּארְּ
ֹלִשים ֶפֶלג ַויְִּחי( 18) : ־אָבנֹות ָֺאנִים ע־א ֶאת ַוׁאֹוֶלד|  ָשנָה שְּ  ַויְִּחי( 19: )רְּ
ע־א ֶאת הֹוִלידֹו ַאֲחֵרי ֶפֶלג : ־אָבנֹות ָֺאנִים ַוׁאֹוֶלד|  ָשנָה ־אָמאַתיִם ָשנִים ֵתַשע רְּ

ע־א ַויְִּחי( 21)  ַתיִם רְּ ֹל שְּ ר־אג ֶאת ַוׁאֹוֶלד|  ָשנָה ִשים־אשְּ ע־א ַויְִּחי( 21: )ׂשְּ  רְּ
ר־אג ֶאת הֹוִלידֹו ַאֲחֵרי : ־אָבנֹות ָֺאנִים ַוׁאֹוֶלד|  ָשנָה ־אָמאַתיִם ָשנִים ֶשַבע ׂשְּ
ר־אג ַויְִּחי( 22)  ֹלִשים ׂשְּ ר־אג ַויְִּחי( 23: )נָחֹור ֶאת ַוׁאֹוֶלד|  ָשנָה שְּ  ַאֲחֵרי ׂשְּ

 ֵתַשע נָחֹור ַויְִּחי( 24) : ־אָבנֹות ָֺאנִים ַוׁאֹוֶלד|  ָשנָה ָמאַתיִם נָחֹור תאֶ  הֹוִלידֹו
ִרים  ֶתַרח ֶאת הֹוִלידֹו ַאֲחֵרי נָחֹור ַויְִּחי( 25: )ָתַרח ֶאת ַוׁאֹוֶלד|  ָשנָה וְֶּעׂשְּ

ַשע ֵרה תְּ ַאת ָשנָה ֶעׂשְּ  ֶתַרח יַויְּחִ ( 26) : ־אָבנֹות ָֺאנִים ַוׁאֹוֶלד|  ָשנָה ־אמְּ
ִעים ָרם ֶאת ַוׁאֹוֶלד|  ָשנָה ִשבְּ  ֶתַרח תֹולְּדֹת וְֵּאֶׄאה( 27: )ָהָרן וְֶּאת נָחֹור ֶאת ַאבְּ

ָהָרן|  ָהָרן וְֶּאת נָחֹור ֶאת ַאבְָּרם ֶאת הֹוִליד ֶתַרח  ַוׁאָָמת( 28: )לֹוט ֶאת הֹוִליד וְּ
נֵי ַעל ָהָרן ֶאֶרץ|  ָאִביו ֶתַרח פְּ תֹו ֺאְּ ִּאים רֺאְּא־א מֹוַלדְּ ָרם ַוׁאִַקח( 29: )׃ַאׂשְּ  ַאבְּ

ָרם ֵאֶשת ֵשם|  נִָשים ָלֶהם וְּנָחֹור  ָהָרן ַֺאת ִמלְּ׃ָאה נָחֹור ֵאֶשת וְֵּשם ָׂשָרי ַאבְּ
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׃ָאה ַוֲאִבי ִמלְּ׃ָאה ֲאִבי ִהי( 31: )יִסְּ  ֶתַרח ַוׁאִַקח( 31: )ָוָלד ָלֽא ֵאין|  ֲעָקָרה ָׂשַרי ַותְּ
ָרם ֶאת נֹו ֶֺאן ָהָרן ֶֺאן לֹוט ֶאתוְּ  ֺאְּנֹו ַאבְּ נֹו ַאבְָּרם ֵאֶשת ׃ַאָׄאתֹו ָׂשַרי וְֵּאת ֺאְּ |  ֺאְּ

ִּאים ֵמא־אר ִאָתם ַוׁאֵצְּא־א ָצה ָלֶלֶכת ׃ַאׂשְּ נַַען ַארְּ ב־א ָחָרן ַעד ַוׁאָבֹא־א ׃אְּ : ָשם ַוׁאֵשְּ
י־א( 32) ָחָרן חֶתרַ  ַוׁאָָמת|  ָשנָה ־אָמאַתיִם ָשנִים ָחֵמש ֶתַרח יְֵּמי ַוׁאִהְּ   : ֺאְּ

 
Bereshít Pérek 12 

ֶוה ַוׁאֹאֶמר( 1) ָרם ֶאל יַהְּ צְָּך לְָּך ֶלְך ַאבְּ ָך ֵמַארְּ תְּ  ֶאל|  ָאִביָך ־אִמֵֺאית ־אִמׅאֹוַלדְּ
ֶאׂאָ  ֲאֶשר ָהָאֶרץ ָך( 2: )ַארְּ גֹוי וְֶּאֶעׂשְּ ָלה ַוֲאָבֶרכְָּך ָֻאדֹול לְּ ֶמָך ַוֲאגַּאְּ יֵה|  שְּ  ֶוהְּ
ָרָכה ֶכיָך הַוֲאָבֲרכָ ( 3: )ֺאְּ ָברְּ ַקֶׄאלְָּך מְּ כ־א|  ָאאֹר ־אמְּ רְּ פְּחֹת ׃אֹל בְָּך וְּנִבְּ  ִמשְּ

ָרם ַוׁאֵֶלְך( 4: )ָהֲאָדָמה ֶוה ֵאָליו ִּאֶֺאר ׃ַאֲאֶשר ַאבְּ ָרם|  לֹוט ִאתֹו ַוׁאֵֶלְך יַהְּ  ֶֺאן וְַּאבְּ
ִעים ָשנִים ָחֵמש ָרם ַוׁאִַקח( 5: )ֵמָחָרן ֺאְֵּצאתֹו ָשנָה וְִּשבְּ תֹו ַריׂשָ  ֶאת ַאבְּ  ִאשְּ
כ־אָשם ׃ָאל וְֶּאת ָאִחיו ֶֺאן לֹוט וְֶּאת  ָעׂש־א ֲאֶשר ַה׆אֶֶפש וְֶּאת ָרָכש־א ֲאֶשר רְּ

ָחָרן א־א|  בְּ ָצה ָלֶלֶכת ַוׁאֵצְּ נַַען ַארְּ ָצה ַוׁאָבֹא־א ׃אְּ נַָען ַארְּ ָרם ַוׁאֲַעבֹר( 6: )׃אְּ  ַאבְּ
קֹום ַעד ָֺאָאֶרץ ֶכם מְּ ֶוה ַוׁאֵָרא( 7: )ָֺאָאֶרץ ָאז נֲַענִיוְַּה׃אְּ |  מֹוֶרה ֵאלֹון ַעד שְּ  יַהְּ

ָרם ֶאל ֲעָך ַוׁאֹאֶמר ַאבְּ זַרְּ  ַליהָוה ִמזְֵֺּאחַ  ָשם ַוׁאִֶבן|  ַהֿאֹאת ָהָאֶרץ ֶאת ֶאֵתן לְּ
ֶאה ֵתק( 8: )ֵאָליו ַה׆אִרְּ ֵבית ִמֶקֶדם ָהָהָרה ִמָשם ַוׁאַעְּ  ֵאל ֵֺאית|  ָאֳהֹלה ַוׁאֵט ֵאל לְּ

ָהַעי ִמׁאָם ָרא ַליהָוה ִמזְֵֺּאחַ  ָשם ַוׁאִֶבן ֶדםִמקֶ  וְּ ֶוה ֺאְֵּשם ַוׁאִקְּ  ַאבְָּרם ַוׁאִַׇאע( 9: )יַהְּ
 : ַה׆אֶגְָֺּאה וְּנָסֹועַ  ָהלֹוְך

ָרם ַוׁאֵֶרד|  ָֺאָאֶרץ ָרָעב ַויְִּהי( 11) ַריְָּמה ַאבְּ  ָהָרָעב ָכֵבד ׃ִאי ָשם ָלג־אר ִמצְּ
ִריב ׃ַאֲאֶשר ַויְִּהי( 11: )ָֺאָאֶרץ ָריְָּמה ָלבֹוא ִהקְּ תֹו ָׂשַרי ֶאל ַוׁאֹאֶמר|  ִמצְּ  ִאשְּ

ִתי נָא ִה׆אֵה ֶאה יְַּפת ִאָשה ׃ִאי יַָדעְּ א־א ׃ִאי וְָּהיָה( 12: )ָאתְּ  ַמרְּ ִרים אָֹתְך יִרְּ  ַהִׅאצְּ
ר־א תֹו וְָּאמְּ ג־א|  זֹאת ִאשְּ ִרי( 13: )יְַּחׁא־א וְּאָֹתְך אִֹתי וְָּהרְּ ַמַען|  ָאתְּ  ֲאחִֹתי נָא ִאמְּ  לְּ

ִשי וְָּחיְָּתה ַבֲעב־אֵרְך ִלי יִיַטב ָריְָּמה ַאבְָּרם ׃אְּבֹוא ַויְִּהי( 14: )ִֺאגְָּלֵלְך נַפְּ |  ִמצְּ
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א־א ִרים ַוׁאִרְּ אֹד ִהוא יָָפה ׃ִאי ָהִאָשה ֶאת ַהִׅאצְּ א־א( 15: )מְּ עֹה ָׂשֵרי אָֹתֽא ַוׁאִרְּ  ַפרְּ
עֹה ֶאל אָֹתֽא ַויְַּהלְּל־א ֹ  ֵֺאית ָהִאָשה ַוֺתַקח|  ַפרְּ ע ָרם( 16: )הַפרְּ  ֵהיִטיב ־אלְַּאבְּ

ָפחֹת ַוֲעָבִדים ַוֲחמִֹרים ־אָבָקר צֹאן לֹו ַויְִּהי|  ַֺאֲעב־אָרֽא : ־אגְַּמִׄאים ַוֲאתֹנֹת ־אשְּ
ֶוה ַויְּנַַֻאע( 17) עֹה ֶאת יַהְּ ַבר ַעל|  ֵֺאיתֹו וְֶּאת ֻאְּדִֹלים נְּגִָעים ַפרְּ  ֵאֶשת ָׂשַרי ּאְּ

ָרם ָרא( 18: )ַאבְּ עֹה ַוׁאִקְּ ָרםלְּ  ַפרְּ  ֹלא ָלָׅאה|  ִׄאי ָעִׂשיתָ  ֿאֹאת ַמה ַוׁאֹאֶמר ַאבְּ
תָ  ָך ׃ִאי ִׄאי ִהַֻאדְּ תְּ תָ  ָלָמה( 19: )ִהוא ִאשְּ  לְִּאָשה ִלי אָֹתֽא ָוֶאַקח ִהוא ֲאחִֹתי ָאַמרְּ

ָך ִה׆אֵה וְַּעָתה|  תְּ עֹה ָעָליו ַויְַּצו( 21: )ָוֵלְך ַקח ִאשְּ ֹ  ַויְַּשׄאְּח־א|  ֲאנִָשים ַפרְּ  תֹוא
תֹו וְֶּאת  :לֹו ֲאֶשר ׃ָאל וְֶּאת ִאשְּ

Bereshít Pérek 13 
ַריִם ַאבְָּרם ַוׁאַַעל( 1) תֹו ה־אא ִמִׅאצְּ ( 2: )ַה׆אֶגְָֺּאה ִעׅאֹו וְּלֹוט לֹו ֲאֶשר וְָּכל וְִּאשְּ

ָרם אֹד ׃ָאֵבד וְַּאבְּ נֶה|  מְּ ַמׇָאָעיו ַוׁאֵֶלְך( 3: )־אַבֿאָָהב ַֺא׃ֶאֶסף ַֺאִׅאקְּ  ֵֺאית ַעדוְּ  ִמ׆אֶגֶב לְּ
ִחָׄאה[ קרי ָאֳהלֹו] אהלה ָשם ָהיָה ֲאֶשר ַהָׅאקֹום ַעד|  ֵאל  ֵאל ֵֺאית ֵֺאין ַֺאתְּ

קֹום ֶאל( 4: )ָהָעי ־אֵבין ָרא|  ָֺאִראשֹנָה ָשם ָעָׂשה ֲאֶשר ַהִׅאזְֵֺּאחַ  מְּ  ָשם ַוׁאִקְּ
ָרם ֶוה ֺאְֵּשם ַאבְּ ָרם ֶאת ַההֵֹלְך לְּלֹוט וְּגַם( 5: )יַהְּ  ־אָבָקר צֹאן יָההָ |  ַאבְּ

ָּאו ָלֶשֶבת ָהָאֶרץ אָֹתם נָָׂשא וְֹּלא( 6: )וְּאָֹהִלים כ־אָשם ָהיָה ׃ִאי|  יַחְּ  וְֹּלא ָרב רְּ
ָּאו ָלֶשֶבת יָכְּל־א נֵה רֵֹעי ֵֺאין ִריב ַויְִּהי( 7: )יַחְּ נֵה רֵֹעי ־אֵבין ַאבְָּרם ִמקְּ |  לֹוט ִמקְּ

נֲַענִי ִרֿאִי וְַּה׃אְּ ָרם ַוׁאֹאֶמר( 8: )ֶרץָֺאָא יֵֹשב ָאז וְַּהפְּ ִהי נָא ַאל לֹוט ֶאל ַאבְּ  תְּ
ִריָבה נ־א ַאִחים ֲאנִָשים ׃ִאי|  רֶֹעיָך ־אֵבין רַֹעי ־אֵבין ־אֵבינֶיָך ֵֺאינִי מְּ  ֲהֹלא( 9: )ֲאנָחְּ

ָפנֶיָך ָהָאֶרץ ָכל מֹאל ִאם|  ֵמָעָלי נָא ִהָפֶרד לְּ  ַהׁאִָמין וְִּאם וְֵּאיִמנָה ַהשְּ
ִאיָלה מְּ א ֵעינָיו ֶאת לֹוט ַוׁאִָשא( 11: )וְַּאׂשְּ ֵּאן ׃ִא׃ַאר ׃ָאל ֶאת ַוׁאַרְּ  ֺכָׄאֽא ׃ִאי ַהׁאַרְּ

ֶקה נֵי|  ַמשְּ ֶוה ַשֵחת ִלפְּ דֹם ֶאת יַהְּ גַן ֲעמָֹרה וְֶּאת סְּ ֶוה ׃אְּ ֶאֶרץ יַהְּ ַריִם ׃אְּ  ִמצְּ
ַחר( 11: )צַֹער ֺאֲֹאָכה ֵּאן ׃ִא׃ַאר ׃ָאל ֵאת לֹוט לֹו ַוׁאִבְּ |  ִמֶקֶדם ֹוטל ַוׁאִַׇאע ַהׁאַרְּ
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ד־א ָרם( 12: )ָאִחיו ֵמַעל ִאיש ַוׁאִָפרְּ ֶאֶרץ יַָשב ַאבְּ נַָען ֺאְּ ָעֵרי יַָשב וְּלֹוט|  ׃אְּ  ֺאְּ
דֹם ַעד ַוׁאֱֶאַהל ַה׃ִא׃ָאר דֹם וְַּאנְֵּשי( 13: )סְּ אֹד ַליהָוה|  וְַּח׀ָאִאים ָרִעים סְּ ( 14: )מְּ
ֵאה ֵעינֶיָך נָא ָׂשא ִעׅאֹומֵ  לֹוט ִהָפֶרד ַאֲחֵרי ַאבְָּרם ֶאל ָאַמר ַויהָוה  ִמן ־ארְּ

ָמה ָונֶגְָֺּאה ָצפֹנָה|  ָשם ַאָתה ֲאֶשר ַהָׅאקֹום  ָהָאֶרץ ׃ָאל ֶאת ׃ִאי( 15: )ָויָָׅאה ָוֵקדְּ
נ׆ֶאָה לְָּך רֶֹאה ַאָתה ֲאֶשר ֲעָך|  ֶאתְּ זַרְּ ִתי( 16: )עֹוָלם ַעד ־אלְּ ֲעָך ֶאת וְַּׂשמְּ  זַרְּ
נֹות ִאיש י־אַכל םאִ  ֲאֶשר|  ָהָאֶרץ ׃ַאֲעַפר ֲעָך ַֻאם ָהָאֶרץ ֲעַפר ֶאת ִלמְּ : יִָׅאנֶה זַרְּ

ַהֵׄאְך ק־אם( 17) ׃ָאֽא ָֺאָאֶרץ ִהתְּ ָֺאֽא לְָּארְּ ָרחְּ נ׆ֶאָה לְָּך ׃ִאי|  ־אלְּ  ַוׁאֱֶאַהל( 18: )ֶאתְּ
ָרם ֵרא ֺאְֵּאֹלנֵי ַוׁאֵֶשב ַוׁאָבֹא ַאבְּ רֹון ֲאֶשר ַממְּ ֶחבְּ  :ַליהָוה ִמזְֵֺּאחַ  ָשם ַוׁאִֶבן|  ֺאְּ

 
Bereshít Pérek 14 

ָרֶפל ִֺאיֵמי ַויְִּהי( 1) יֹוְך ִשנְָּער ֶמֶלְך ַאמְּ ָלעֶֹמר|  ֶאָׄאָסר ֶמֶלְך ַארְּ ָדרְּ  ֶמֶלְך ׃אְּ
ָעל ֵעיָלם דֹם ֶמֶלְך ֶֺאַרע ֶאת ִמלְָּחָמה ָעׂש־א( 2: )ֻאֹויִם ֶמֶלְך וְִּתדְּ ַשע וְֶּאת סְּ  ִֺארְּ
מָ  ֶמֶלְך ִשנְָּאב|  ֲעמָֹרה ֶמֶלְך ֵאֶבר הַאדְּ  ־אֶמֶלְך[ קרי צְּבֹויִים] צביים ֶמֶלְך וְֶּשמְּ
( 4: )ַהֶׅאַלח יָם ה־אא|  ַהִשִּאים ֵעֶמק ֶאל ָחבְּר־א ֵאֶׄאה ׃ָאל( 3: )צַֹער ִהיא ֶֺאַלע

ֵתים ֵרה שְּ ד־א ָשנָה ֶעׂשְּ ָלעֶֹמר ֶאת ָעבְּ ָדרְּ ֹלש|  ׃אְּ ֵרה ־אשְּ ( 5: )ָמָרד־א ָשנָה ֶעׂשְּ
ַֺאע רֵ  ־אבְַּארְּ ָלעֶֹמר ָֺאא ָשנָה הֶעׂשְּ ָדרְּ ָלִכים כְּ ָפִאים ֶאת ַוׁא׃ַא־א ִאתֹו ֲאֶשר וְַּהׅאְּ  רְּ

רֹת תְּ ַעשְּ נַיִם ֺאְּ יָָתיִם ֺאְָּשֵוה ָהֵאיִמים וְֵּאת|  ֺאְָּהם ַהֿא־אזִים וְֶּאת ַקרְּ  וְֶּאת( 6: )ִקרְּ
ָרם ַהחִֹרי ַהרְּ ָֺאר ַעל ֲאֶשר ָפאָרן ֵאיל ַעד|  ֵׂשִעיר ֺאְּ  ַוׁאָבֹא־א ׁאָֺשב־אוַ ( 7: )ַהִׅאדְּ

ָפט ֵעין ֶאל ֵדה ׃ָאל ֶאת ַוׁא׃ַא־א ָקֵדש ִהוא ִמשְּ  ָהֱאמִֹרי ֶאת וְּגַם|  ָהֲעָמֵלִקי ׂשְּ
צֹן ַהׁאֵֹשב ַחצְּ דֹם ֶמֶלְך ַוׁאֵֵצא( 8: )ָתָמר ֺאְּ ָמה ־אֶמֶלְך ֲעמָֹרה ־אֶמֶלְך סְּ  ־אֶמֶלְך ַאדְּ
בֹויִם] צביים כ־א|  רצֹעַ  ִהוא ֶֺאַלע ־אֶמֶלְך[ קרי צְּ ָחָמה ִאָתם ַוׁאַַערְּ  ֺאְֵּעֶמק ִמלְּ

ָלעֶֹמר ֵאת( 9: )ַהִשִּאים ָדרְּ ָעל ֵעיָלם ֶמֶלְך ׃אְּ ָרֶפל ֻאֹויִם ֶמֶלְך וְִּתדְּ  ֶמֶלְך וְַּאמְּ
יֹוְך ִשנְָּער ָֺאָעה|  ֶאָׄאָסר ֶמֶלְך וְַּארְּ ָלִכים ַארְּ  וְֵּעֶמק( 11: )ַהֲחִמָשה ֶאת מְּ
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דֹם ֶמֶלְך ַוׁאָנֺס־א ָמרחֵ  ֶֺאֱארֹת ֶֺאֱארֹת ַהִׂשִּאים ל־א ַוֲעמָֹרה סְּ |  ָשָׅאה ַוׁאִפְּ
ָאִרים ח־א( 11: )׆אָס־א ֶהָרה וְַּה׆אִשְּ ֺכש ׃ָאל ֶאת ַוׁאִקְּ דֹם רְּ  ָאכְָּלם ׃ָאל וְֶּאת ַוֲעמָֹרה סְּ

ח־א( 12: )ַוׁאֵֵלכ־א ֺכשֹו וְֶּאת לֹוט ֶאת ַוׁאִקְּ ָרם ֲאִחי ֶֺאן רְּ  יֵֹשב וְּה־אא|  ַוׁאֵֵלכ־א ַאבְּ
דֹם ָרם ַוׁאֵַֻאד ַהָפִליט ַוׁאָבֹא( 13: )ִֺאסְּ ִרי לְַּאבְּ ֵאֹלנֵי שֵֹכן וְּה־אא|  ָהִעבְּ ֵרא ֺאְּ  ַממְּ

׃אֹל ֲאִחי ָהֱאמִֹרי ִרית ַֺאֲעֵלי וְֵּהם ָענֵר ַוֲאִחי ֶאשְּ ָרם בְּ ַמע( 14: )ַאבְּ  ַאבְָּרם ַוׁאִשְּ
ָֺאה ׃ִאי מֹנָה ֹוֵבית יְִּליֵדי ֲחנִיָכיו ֶאת ַוׁאֶָרק|  ָאִחיו נִשְּ ֹלש ָעָׂשר שְּ  ֵמאֹות ־אשְּ

ּאֹף ֵפם|  ַוׁא׃ֵַאם ַוֲעָבָדיו ה־אא ַליְָּלה ֲעֵליֶהם ַוׁאֵָחֵלק( 15: )ָּאן ַעד ַוׁאִרְּ ּאְּ  ַעד ַוׁאִרְּ
מֹאל ֲאֶשר חֹוָבה ַדָׅאֶׂשק ִמשְּ ֺכש ׃ָאל ֵאת ַוׁאֶָשב( 16: )לְּ  ָאִחיו לֹוט ֶאת וְּגַם|  ָהרְּ

ֺכשֹו דֹם ֶמֶלְך ַוׁאֵֵצא( 17: )ָהָעם וְֶּאת ַה׆אִָשים ֶאת וְּגַם ֵהִשיב ־ארְּ ָראתֹו סְּ  ִלקְּ
ָלִכים וְֶּאת ָלעֶֹמר ׃אְָּדר ֶאת ֵמַה׃אֹות ש־אבֹו ַאֲחֵרי  ֵעֶמק ֶאל|  ִאתֹו ֲאֶשר ַהׅאְּ
׃ִאי( 18: )ַהֶׅאֶלְך ֵעֶמק ה־אא ָשֵוה  וְּה־אא|  ָויָיִן ֶלֶחם הֹוִציא ָשֵלם ֶמֶלְך ֶצֶדק ־אַמלְּ
יֹון לְֵּאל ןכֹהֵ  ֵכה־א( 19: )ֶעלְּ ָרם ָֺאר־אְך|  ַוׁאֹאַמר ַויְָּברְּ יֹון לְֵּאל ַאבְּ  ָשַמיִם קֹנֵה ֶעלְּ

יֹון ֵאל ־אָבר־אְך( 21: )ָוָאֶרץ יֶָדָך ָצֶריָך ִמֵֻאן ֲאֶשר ֶעלְּ : ִמ׃אֹל ַמֲעֵׂשר לֹו ַוׁאִֶתן|  ֺאְּ
דֹם ֶמֶלְך ַוׁאֹאֶמר( 21) ָרם ֶאל סְּ ֺכש שַה׆אֶפֶ  ִלי ֶתן|  ַאבְּ  ַוׁאֹאֶמר( 22: )ָלְך ַקח וְָּהרְּ

ָרם דֹם ֶמֶלְך ֶאל ַאבְּ ֶוה ֶאל יִָדי ֲהִרימִֹתי|  סְּ יֹון ֵאל יַהְּ : ָוָאֶרץ ָשַמיִם קֹנֵה ֶעלְּ
רֹוְך וְַּעד ִמח־אט ִאם( 23)  ֲאנִי תֹאַמר וְֹּלא|  ָלְך ֲאֶשר ִמ׃ָאל ֶאַקח וְִּאם נַַעל ׂשְּ

ִתי ָרם ֶאת ֶהֱעַשרְּ ָעַדיֺאִ ( 24: )ַאבְּ  ָהֲאנִָשים וְֵּחֶלק ַה׆אְָּעִרים ָאכְּל־א ֲאֶשר ַרק לְּ
׃אֹל ָענֵר|  ִאִתי ָהלְּכ־א ֲאֶשר ֵרא ֶאשְּ ח־א ֵהם ־אַממְּ   : ֶחלְָּקם יִקְּ

 
Bereshít Pérek 15 

ָבִרים ַאַחר( 1) ַבר ָהיָה ָהֵאֶׄאה ַהּאְּ ֶוה דְּ ָרם ֶאל יַהְּ  ַאל|  ֵלאמֹר ַֺאַׅאֲחזֶה ַאבְּ
ָך ָלְך ָמגֵן ָאנִֹכי ַאבְָּרם ִתיָרא ָכרְּ ֵֺאה ׂשְּ אֹד ַהרְּ ָרם ַוׁאֹאֶמר( 2: )מְּ  ֲאדֹנָי ַאבְּ
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: ֱאִליֶעזֶר ַּאֶׅאֶׂשק ה־אא ֵֺאיִתי ֶמֶשק ־אֶבן|  ֲעִריִרי הֹוֵלְך וְָּאנִֹכי ִלי ִתֶתן ַמה יֱהִוה
ָרם ַוׁאֹאֶמר( 3)  וְִּה׆אֵה( 4: )אִֹתי יֹוֵרש ֵֺאיִתי ֶבן וְִּה׆אֵה|  זַָרע נַָתָתה ֹלא ִלי ֵהן ַאבְּ

ַבר ֶוה דְּ ָך ֹלא ֵלאמֹר ֵאָליו יַהְּ  ה־אא ִמֵׅאֶעיָך יֵֵצא ֲאֶשר ִאם ׃ִאי|  זֶה יִיָרשְּ
פֹר ַהָשַמיְָּמה נָא ַהֶֺאט ַוׁאֹאֶמר ַהח־אָצה אֹתֹו ַוׁאֹוֵצא( 5: )יִיָרֶשָך  ַה׃אֹוָכִבים ־אסְּ

פֹר ת־אַכל ִאם ֶעָך יֶהיִהְּ  ׃אֹה לֹו ַוׁאֹאֶמר|  אָֹתם ִלסְּ |  ַֺאיהָוה וְֶּהֱאִמן( 6: )זַרְּ
ֶבהָ  שְּ ָדָקה ׄאֹו ַוׁאַחְּ ֶוה ֲאנִי|  ֵאָליו ַוׁאֹאֶמר( 7: )צְּ  ֵמא־אר הֹוֵצאִתיָך ֲאֶשר יַהְּ
ִּאים ָתֽא ַהֿאֹאת ָהָאֶרץ ֶאת לְָּך ָלֶתת ׃ַאׂשְּ  ַֺאָׅאה יֱהִוה ֲאדֹנָי|  ַוׁאֹאַמר( 8: )לְִּרשְּ

ָחה ֵאָליו ַוׁאֹאֶמר (9: )ִאיָרֶש׆אָה ׃ִאי ֵאַדע ֺשֶׄאֶשת ֶעגְָּלה ִלי קְּ ֺשֶׄאֶשת וְֵּעז מְּ  מְּ
ֺשָׄאש וְַּאיִל  ַוׁאִֵתן ַֺאָתֶוְך אָֹתם ַויְַּבֵתר ֵאֶׄאה ׃ָאל ֶאת לֹו ַוׁאִַקח( 11: )וְּגֹוזָל וְּתֹר|  מְּ
רֹו ִאיש ַראת ִֺאתְּ  ַעל יִטָהעַ  ַוׁאֵֶרד( 11: )ָבָתר ֹלא ַהִצפֹר וְֶּאת|  ֵרֵעה־א ִלקְּ

גִָרים ָרם אָֹתם ַוׁאֵַשב|  ַהפְּ ֵּאָמה ָלבֹוא ַהֶשֶמש ַויְִּהי( 12: )ַאבְּ ָלה וְַּתרְּ  ַעל נָפְּ
ָרם ָרם ַוׁאֹאֶמר( 13: )ָעָליו נֶֹפֶלת גְּדָֹלה ֲחֵשָכה ֵאיָמה וְִּה׆אֵה|  ַאבְּ  יָדֹעַ  לְַּאבְּ

יֶה גֵר ׃ִאי ֵתַדע ֲעָך יִהְּ ֶאֶרץ זַרְּ ַֺאע|  אָֹתם וְִּע׆א־א םַוֲעָבד־א ָלֶהם ֹלא ֺאְּ  ֵמאֹות ַארְּ
ֺכש יֵצְּא־א ֵכן וְַּאֲחֵרי|  ָאנִֹכי ָּאן יֲַעבֹד־א ֲאֶשר ַהֻאֹוי ֶאת וְּגַם( 14: )ָשנָה : ָֻאדֹול ִֺארְּ

 וְּדֹור( 16: )טֹוָבה ֺאְֵּׂשיָבה ִתָקֵבר|  ֺאְָּשלֹום ֲאבֶֹתיָך ֶאל ָתבֹוא וְַּאָתה( 15)
ִביִעי  ַהֶשֶמש ַויְִּהי( 17: )ֵה׆אָה ַעד ָהֱאמִֹרי ֲעֹון ָשֵלם ֹלא ׃ִאי | ֵה׆אָה יָש־אב־א רְּ

 ַהֻאְּזִָרים ֵֺאין ָעַבר ֲאֶשר ֵאש וְַּלִפיד ָעָשן ַת׆א־אר וְִּה׆אֵה|  ָהיָה ַוֲעָלָטה ָֺאָאה
ֶוה ׃ָאַרת ַהה־אא ַֺאׁאֹום( 18: )ָהֵאֶׄאה ָרם ֶאת יַהְּ ֲעָך|  ֵלאמֹר ֺאְִּרית ַאבְּ זַרְּ  ינַָתתִ  לְּ

ַריִם ִמ׆אְַּהר ַהֿאֹאת ָהָאֶרץ ֶאת  ַהֵקינִי ֶאת( 19: )פְָּרת נְַּהר ַהָֻאדֹל ַה׆אָָהר ַעד ִמצְּ
נִֿאִי וְֶּאת מֹנִי וְֵּאת ַהקְּ ִרֿאִי וְֶּאת ַהִחִתי וְֶּאת( 21: )ַהַקדְּ ָפִאים וְֶּאת ַהפְּ ( 21: )ָהרְּ
נֲַענִי וְֶּאת ָהֱאמִֹרי וְֶּאת ָֻאִשי וְֶּאת ַה׃אְּ   : ַהיְּב־אִסי תוְּאֶ  ַהִֻארְּ
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Bereshít Pérek 16 
ָחה וְָּלֽא|  לֹו יָלְָּדה ֹלא ַאבְָּרם ֵאֶשת וְָּׂשַרי( 1) ִרית ִשפְּ ָמֽא ִמצְּ ( 2: )ָהגָר ־אשְּ

ָרם ֶאל ָׂשַרי ַותֹאֶמר ֶוה ֲעָצַרנִי נָא ִה׆אֵה ַאבְּ ָחִתי ֶאל נָא ֺאֹא ִמֶׄאֶדת יַהְּ  ִשפְּ
מַ |  ִמֵׅא׆אָה ִאָֺאנֶה א־אַלי  ַאבְָּרם ֵאֶשת ָׂשַרי ַוִתַקח( 3: )ָׂשָרי לְּקֹול ַאבְָּרם עַוׁאִשְּ
ִרית ָהגָר ֶאת ָחָתֽא ַהִׅאצְּ ֶאֶרץ ַאבְָּרם לְֶּשֶבת ָשנִים ֶעֶׂשר ִמֵקץ ִשפְּ נַָען ֺאְּ |  ׃אְּ

ָרם אָֹתֽא ַוִתֵתן  ׃ִאי ַוֵתֶרא|  ַוַתַהר ָהגָר ֶאל ַוׁאָבֹא( 4: )לְִּאָשה לֹו ִאיָשֽא לְַּאבְּ
ָתֽא ַוֵתַקל ָתהָהרָ  ֵעינֶיהָ  ֻאְִּברְּ ָרם ֶאל ָׂשַרי ַותֹאֶמר( 5: )ֺאְּ  ָאנִֹכי ָעֶליָך ֲחָמִסי ַאבְּ

ָחִתי נַָתִתי ֵחיֶקָך ִשפְּ ֵעינֶיהָ  ָוֵאַקל ָהָרָתה ׃ִאי ַוֵתֶרא ֺאְּ פֹט|  ֺאְּ ֶוה יִשְּ  ֵֺאינִי יַהְּ
ָרם ַוׁאֹאֶמר( 6: )־אֵבינֶיָך חָ  ִה׆אֵה ָׂשַרי ֶאל ַאבְּ יֵָדְך ֵתְךִשפְּ  ַה׀אֹוב ָלֽא ֲעִׂשי ֺאְּ
ֵעינָיְִך ַע׆אֶהָ |  ֺאְּ ַרח ָׂשַרי ַותְּ ָצָאֽא( 7: )ִמָפנֶיהָ  ַוִתבְּ ֶוה ַמלְַּאְך ַוׁאִמְּ  ֵעין ַעל יַהְּ
ָֺאר ַהַׅאיִם ֶדֶרְך ָהַעיִן ַעל|  ַֺאִׅאדְּ  ִמֿאֶה ֵאי ָׂשַרי ִשפְַּחת ָהגָר ַוׁאֹאַמר( 8: )ש־אר ֺאְּ
נֵי ַותֹאֶמר|  יֵתֵלכִ  וְָּאנָה ָבאת ִתי ָׂשַרי ִמפְּ  ָלֽא ַוׁאֹאֶמר( 9: )ֺאַֹרַחת ָאנִֹכי ֻאְִּברְּ

ֶוה ַמלְַּאְך ֵתְך ֶאל ש־אִבי יַהְּ ַע׆אִי|  ֻאְִּברְּ  ַמלְַּאְך ָלֽא ַוׁאֹאֶמר( 11: )יֶָדיהָ  ַתַחת וְִּהתְּ
ֶוה ָֺאה יַהְּ ֶֺאה ַהרְּ ֵעְך ֶאת ַארְּ ֶוה ַמלְַּאְך ָלֽא ֶמרַוׁאֹא( 11: )ֵמרֹב יִׇָאֵפר וְֹּלא|  זַרְּ  יַהְּ
תְּ  ָהָרה ִה׆אְָך מֹו וְָּקָראת|  ֵֺאן וְּיַֹלדְּ ָמֵעאל שְּ ֶוה ָשַמע ׃ִאי יִשְּ ( 12: )ָענְּיְֵך ֶאל יַהְּ

יֶה וְּה־אא יַד ַב׃אֹל יָדֹו ָאָדם ֶפֶרא יִהְּ נֵי וְַּעל|  ֺאֹו ׃אֹל וְּ ׃אֹן ֶאָחיו ָכל פְּ ( 13: )יִשְּ
ָרא ֶוה ֵשם ַוִתקְּ ָרה ׃ִאי|  ֳרִאי ֵאל ַאָתה ֵאֶליהָ  רַהּאֹבֵ  יַהְּ  ָרִאיִתי ֲהֹלם ֲהגַם ָאמְּ

: ָֺאֶרד ־אֵבין ָקֵדש ֵבין ִה׆אֵה|  רִֹאי ַלַחי ֺאְֵּאר ַלֺאְֵּאר ָקָרא ׃ֵאן ַעל( 14: )רִֹאי ַאֲחֵרי
ָרם ָהגָר ַוֵתֶלד( 15) ָרא|  ֵֺאן לְַּאבְּ ָרם ַוׁאִקְּ  ָהגָר יָלְָּדה ֲאֶשר ֺאְּנֹו ֶשם ַאבְּ

מֹנִים ֶֺאן וְַּאבְָּרם( 16: )ָמֵעאליִשְּ   ֶאת ָהגָר ֺאְֶּלֶדת|  ָשנִים וְֵּשש ָשנָה שְּ
ָמֵעאל ָרם יִשְּ   : לְַּאבְּ
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Bereshít Pérek 17 
ָרם ַויְִּהי( 1) ִעים ֶֺאן ַאבְּ ֶוה ַוׁאֵָרא|  ָשנִים וְֵּתַשע ָשנָה ִתשְּ ָרם ֶאל יַהְּ  ַוׁאֹאֶמר ַאבְּ

הַ  ַשַּאי ֵאל ֲאנִי ֵאָליו ָפנַי ֵׄאְךִהתְּ יֵה לְּ נָה( 2: )ָתִמים ֶוהְּ ִריִתי וְֶּאתְּ |  ־אֵבינֶָך ֵֺאינִי בְּ
ֶֺאה ָך וְַּארְּ אֹד אֹותְּ אֹד ִֺאמְּ ָרם ַוׁאִפֹל( 3: )מְּ  ֱאֹלִהים ִאתֹו ַויְַּדֵֺאר|  ָפנָיו ַעל ַאבְּ
ִריִתי ִה׆אֵה ֲאנִי( 4: )ֵלאמֹר  עֹוד יִָקֵרא אוְֹּל( 5: )ֻאֹויִם ֲהמֹון לְַּאב וְָּהיִיתָ |  ִאָתְך בְּ

ָך ֶאת ָרם ִשמְּ ָך וְָּהיָה|  ַאבְּ ָרָהם ִשמְּ ֵרִתי( 6: )נְַּתִתיָך ֻאֹויִם ֲהמֹון ַאב ׃ִאי ַאבְּ  וְִּהפְּ
ָך אֹד אֹתְּ אֹד ִֺאמְּ ָלִכים|  לְּגֹויִם ־אנְַּתִתיָך מְּ ָך ־אמְּ  ֶאת ַוֲהִקמִֹתי( 7: )יֵֵצא־א ִמׅאְּ

ִריִתי ֲעָך ־אֵבין ־אֵבינֶָך ֵֺאינִי ֺאְּ ִרית לְּדֹרָֹתם ֲחֶריָךַא זַרְּ יֹות|  עֹוָלם ִלבְּ  לְָּך ִלהְּ
ֲעָך ֵלאֹלִהים זַרְּ ֲעָך לְָּך וְּנַָתִתי( 8: )ַאֲחֶריָך ־אלְּ זַרְּ גֶֺריָך ֶאֶרץ ֵאת ַאֲחֶריָך ־אלְּ  מְּ

נַַען ֶאֶרץ ׃ָאל ֵאת  ֱאֹלִהים ַוׁאֹאֶמר( 9: )ֵלאֹלִהים ָלֶהם וְָּהיִיִתי|  עֹוָלם ַלֲאֺחֿאַת ׃אְּ
ָרָהם ֶאל ִריִתי ֶאת וְַּאָתה ַאבְּ מֹר ֺאְּ ֲעָך ַאָתה|  ִתשְּ ( 11: )לְּדֹרָֹתם ַאֲחֶריָך וְּזַרְּ

ִריִתי זֹאת ר־א ֲאֶשר ֺאְּ מְּ ֲעָך ־אֵבין ־אֵבינֵיֶכם ֵֺאינִי ִתשְּ  ׃ָאל ָלֶכם ִהׅאֹול|  ַאֲחֶריָך זַרְּ
ֶכם ֺאְַּׂשר ֵאת ־אנְַּמלְֶּתם( 11: )זָָכר ַלתְּ : ־אֵבינֵיֶכם ינִיֺאֵ  ֺאְִּרית לְּאֹות וְָּהיָה|  ָערְּ

מֹנַת ־אֶבן( 12) נַת ָֺאיִת יְִּליד|  לְּדֹרֵֹתיֶכם זָָכר ׃ָאל ָלֶכם יִׅאֹול יִָמים שְּ  ׃ֶאֶסף ־אִמקְּ
ֲעָך ֹלא ֲאֶשר נֵָכר ֶֺאן ִמ׃אֹל ָך יְִּליד יִׅאֹול ִהׅאֹול( 13: )ה־אא ִמֿאַרְּ נַת ֵֺאיתְּ  ־אִמקְּ

ֶפָך ִריִתי וְָּהיְָּתה|  ׃ַאסְּ ֶכם בְּ ַׂשרְּ ִרית ִֺאבְּ  ֹלא ֲאֶשר זָָכר וְָּעֵרל( 14: )עֹוָלם ִלבְּ
ָלתֹו ֺאְַּׂשר ֶאת יִׅאֹול ָתה ָערְּ ִריִתי ֶאת|  ֵמַעֶׅאיהָ  ַהִהוא ַה׆אֶֶפש וְּנִכְּרְּ : ֵהַפר ֺאְּ

ָרָהם ֶאל ֱאֹלִהים ַוׁאֹאֶמר( 15)  ָך ָׂשַרי ַאבְּ תְּ ָרא ֹלא ִאשְּ ָמֽא ֶאת ִתקְּ  שְּ
ָמֽא ָׂשָרה ׃ִאי|  ָׂשָרי ִתי (16: )שְּ ִתיהָ |  ֵֺאן לְָּך ִמֶׅא׆אָה נַָתִתי וְּגַם אָֹתֽא ־אֵבַרכְּ  ־אֵבַרכְּ

ֵכי לְּגֹויִם וְָּהיְָּתה י־א ִמֶׅא׆אָה ַעִׅאים ַמלְּ ָרָהם ַוׁאִפֹל( 17: )יִהְּ ָחק ָפנָיו ַעל ַאבְּ |  ַוׁאִצְּ
ִלֺאֹו ַוׁאֹאֶמר ֶבן ֺאְּ ִעי ֲהַבת ָׂשָרה וְִּאם י־ִָאֵלד ָשנָה ֵמָאה ַהׄאְּ ( 18: )ֵתֵלד ָשנָה םִתשְּ
ָרָהם ַוׁאֹאֶמר ָמֵעאל ל־א|  ָהֱאֹלִהים ֶאל ַאבְּ יֶה יִשְּ ָפנֶיָך יִחְּ  ֱאֹלִהים ַוׁאֹאֶמר( 19: )לְּ
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ָך ָׂשָרה ֲאָבל תְּ מֹו ֶאת וְָּקָראתָ  ֵֺאן לְָּך יֶֹלֶדת ִאשְּ ָחק שְּ  ֶאת ַוֲהִקמִֹתי|  יִצְּ
ִריִתי ִרית ִאתֹו ֺאְּ עֹו עֹוָלם ִלבְּ זַרְּ ָמֵעאל( 21: )יוַאֲחרָ  לְּ יִשְּ ִתיָך ־אלְּ ַמעְּ  ִה׆אֵה שְּ
ִתי ֵריִתי אֹתֹו ֵֺאַרכְּ ֵֺאיִתי אֹתֹו וְִּהפְּ אֹד אֹתֹו וְִּהרְּ אֹד ִֺאמְּ נֵים|  מְּ  נְִּׂשיִאם ָעָׂשר שְּ
גֹוי ־אנְַּתִתיו יֹוִליד ִריִתי וְֶּאת( 21: )ָֻאדֹול לְּ ָחק ֶאת ָאִקים ֺאְּ  לְָּך ֵתֵלד ֲאֶשר|  יִצְּ
 ֵמַעל ֱאֹלִהים ַוׁאַַעל|  ִאתֹו לְַּדֵֺאר ַויְַּכל( 22: )ָהַאֶחֶרת ַֺאָשנָה ַהֿאֶה דַלׅאֹועֵ  ָׂשָרה

ָרָהם ָרָהם ַוׁאִַקח( 23: )ַאבְּ ָמֵעאל ֶאת ַאבְּ נֹו יִשְּ  ׃ָאל וְֵּאת ֵביתֹו יְִּליֵדי ׃ָאל וְֵּאת ֺאְּ
נַת פֹו ִמקְּ ָרָהם ֵֺאית ֺאְַּאנְֵּשי זָָכר ׃ָאל ׃ַאסְּ ָלָתם ֺאְַּׂשר ֶאת ַוׁאָָמל|  ַאבְּ ֶעֶצם ָערְּ  ֺאְּ
ָרָהם( 24: )ֱאֹלִהים ִאתֹו ִּאֶֺאר ׃ַאֲאֶשר ַהֿאֶה ַהׁאֹום ִעים ֶֺאן וְַּאבְּ |  ָשנָה ָוֵתַשע ִתשְּ

ִהׅאֹלֹו ָלתֹו ֺאְַּׂשר ֺאְּ ָמֵעאל( 25: )ָערְּ ֹלש ֶֺאן ֺאְּנֹו וְּיִשְּ ֵרה שְּ ִהׅאֹלֹו|  ָשנָה ֶעׂשְּ  ֺאְּ
ָלתֹו ֺאְַּׂשר ֵאת ָרָהם נִׅאֹול ַהֿאֶה ַהׁאֹום ֺאְֶּעֶצם( 26: )ָערְּ ָמֵעאל|  ַאבְּ נֹו וְּיִשְּ ( 27: )ֺאְּ
נַת ָֺאיִת יְִּליד ֵביתֹו ַאנְֵּשי וְָּכל  :ִאתֹו נִׅאֹל־א|  נֵָכר ֶֺאן ֵמֵאת ׃ֶאֶסף ־אִמקְּ
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ֶוה ֵאָליו ַוׁאֵָרא( 1) ֵאֹלנֵי יַהְּ ֵרא ֺאְּ ( 2: )ַהׁאֹום ׃אְּחֹם ָהאֶֹהל ֶפַתח יֵֹשב וְּה־אא|  ַממְּ
א ֵעינָיו ַוׁאִָשא ֹלָשה וְִּה׆אֵה ַוׁאַרְּ א|  ָעָליו נִָצִבים ֲאנִָשים שְּ ָראָתם ַוׁאָָרץ ַוׁאַרְּ  ִלקְּ

ַתח־א ָהאֶֹהל ִמֶפַתח ָצה ַוׁאִשְּ ֵעינֶיָך ֵחן ָמָצאִתי נָא ִאם ֲאדֹנָי|  ַוׁאֹאַמר( 3: )ָארְּ  ֺאְּ
ֶּאָך ֵמַעל ַתֲעבֹר נָא ַאל ַעט נָא יַֺקח( 4) :ַעבְּ  וְִּהָשֲענ־א|  ַרגְֵּליֶכם וְַּרֲחצ־א ַמיִם מְּ

ָחה( 5: )ָהֵעץ ַתַחת  ׃ֵאן ַעל ׃ִאי ַתֲעבֹר־א ַאַחר ִלֺאְֶּכם וְַּסֲעד־א ֶלֶחם ַפת וְֶּאקְּ
ֶתם ֶכם ַעל ֲעַברְּ ּאְּ ר־א|  ַעבְּ תָ  ׃ַאֲאֶשר ַתֲעֶׂשה ׃ֵאן ַוׁאֹאמְּ ָרָהם ַויְַּמֵהר( 6: )ִּאַֺארְּ  ַאבְּ

ֹלש ַמֲהִרי ַוׁאֹאֶמר|  ָׂשָרה ֶאל אֱֹהָלההָ  ִאים שְּ : ֺעגֹות ַוֲעִׂשי ל־אִשי סֶֹלת ֶקַמח סְּ
ָרָהם ָרץ ַהָֺאָקר וְֶּאל( 7)  ַויְַּמֵהר ַה׆אַַער ֶאל ַוׁאִֵתן ָוטֹוב ַרְך ָֺאָקר ֶֺאן ַוׁאִַקח|  ַאבְּ

ָאה ַוׁאִַקח( 8: )אֹתֹו ַלֲעׂשֹות נֵיֶהם ַוׁאִֵתן ָעָׂשה ֲאֶשר ַהָֺאָקר ־אֶבן וְָּחָלב ֶחמְּ |  ִלפְּ
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ר־א( 9: )ַוׁאֹאֵכל־א ָהֵעץ ַתַחת ֲעֵליֶהם עֵֹמד וְּה־אא ֶתָך ָׂשָרה ַאׁאֵה ֵאָליו ַוׁאֹאמְּ |  ִאשְּ
 לְָּׂשָרה ֵבן וְִּה׆אֵה ַחׁאָה ׃ָאֵעת ֵאֶליָך ָאש־אב שֹוב ַוׁאֹאֶמר( 11: )ָבאֶֹהל ִה׆אֵה ַוׁאֹאֶמר
ֶתָך ָרָהם( 11: )ַאֲחָריו וְּה־אא ָהאֶֹהל ֶפַתח שַֹמַעת וְָּׂשָרה|  ִאשְּ  וְָּׂשָרה וְַּאבְּ
יֹות ָחַדל|  ַֺאׁאִָמים ָֺאִאים זְֵּקנִים ַחק( 12: )׃ַא׆אִָשים אַֹרח לְָּׂשָרה ִלהְּ  ָׂשָרה ַוִתצְּ

ָֺאֽא ִקרְּ נָה ִׄאי ָהיְָּתה בְֹּלִתי ַאֲחֵרי|  ֵלאמֹר ֺאְּ  ֶוהיַהְּ  ַוׁאֹאֶמר( 13: )זֵָקן ַואדֹנִי ֶעדְּ
ָרָהם ֶאל נָם ַהַאף ֵלאמֹר ָׂשָרה ָצֲחָקה ֿאֶה ָלָׅאה|  ַאבְּ ( 14: )זַָקנְִּתי ַוֲאנִי ֵאֵלד ֺאמְּ

ֶוהמֵ  ֲהיִָפֵלא ( 15: )ֵבן ־אלְָּׂשָרה ַחׁאָה ׃ָאֵעת ֵאֶליָך ָאש־אב ַלׅאֹוֵעד|  ָּאָבר יַהְּ
ַכֵחש ִתי ֹלא ֵלאמֹר ָׂשָרה ַותְּ תְּ  ׃ִאי ֹלא ַוׁאֹאֶמר|  יֵָרָאה ׃ִאי ָצַחקְּ  ַוׁאָֺקמ־א( 16: )ָצָחקְּ

ִקפ־א ָהֲאנִָשים ִמָשם נֵי ַעל ַוׁאַשְּ דֹם פְּ ָרָהם|  סְּ ַשׄאְָּחם ִעָׅאם הֵֹלְך וְַּאבְּ ( 17: )לְּ
ַכֶׇאה|  ָאָמר ַויהָֹוה ָרָהם ֲאנִי ַהמְּ ָרָהם( 18: )עֶֹׂשה ֲאנִי ֲאֶשר ֵמַאבְּ  ָהיֹו וְַּאבְּ
יֶה כ־א|  וְָּעצ־אם ָֻאדֹול לְּגֹוי יִהְּ רְּ ִתיו ׃ִאי( 19: )ָהָאֶרץ ֻאֹויֵי ׃אֹל בֹו וְּנִבְּ ַמַען יְַּדעְּ  לְּ
ר־א ַאֲחָריו ֵֺאיתֹו וְֶּאת ָֺאנָיו ֶאת יְַּצ־ֶאה ֲאֶשר ֶוה ֶּאֶרְך וְָּשמְּ ָדָקה ַלֲעׂשֹות יַהְּ  צְּ

ָפט ַמַען|  ־אִמשְּ ֶוה ָהִביא לְּ ָרָהם ַעל יַהְּ  רַוׁאֹאמֶ ( 21: )ָעָליו ִּאֶֺאר ֲאֶשר ֵאת ַאבְּ
ֶוה דֹם זֲַעַקת יַהְּ ָדה ׃ִאי וְַּח׀ָאאָתם|  ָרָֺאה ׃ִאי ַוֲעמָֹרה סְּ אֹד ָכבְּ  ׆אָא ֵאֲרָדה( 21: )מְּ

ֶאה ַצֲעָקָתֽא וְֶּארְּ נ־א( 22: )ֵאָדָעה ֹלא וְִּאם|  ׃ָאָלה ָעׂש־א ֵאַלי ַהָֺאָאה ַה׃אְּ  ִמָשם ַוׁאִפְּ
דָֹמה ַוׁאֵלְּכ־א ָהֲאנִָשים ָרָהם|  סְּ ֹ  עֹוֶד׆א־א וְַּאבְּ נֵי ֵמדע ֶוה ִלפְּ ָרָהם ַוׁאִַֻאש( 23: )יַהְּ  ַאבְּ

ֶפה ַהַאף|  ַוׁאֹאַמר  ֺאְּתֹוְך ַצִּאיִקם ֲחִמִשים יֵש א־אַלי( 24: )ָרָשע ִעם ַצִּאיק ִתסְּ
ֶפה ַהַאף|  ָהִעיר ַמַען ַלָׅאקֹום ִתָשא וְֹּלא ִתסְּ  ֲאֶשר ַהַצִּאיִקם ֲחִמִשים לְּ

ָֺאֽא ִקרְּ ָהִמית ַהֿאֶה ׃ַאָּאָבר ֵמֲעׂשֹת ׄאְָּך ָחִלָלה( 25: )ֺאְּ  וְָּהיָה ָרָשע ִעם ַצִּאיק לְּ
ָפט יֲַעֶׂשה ֹלא ָהָאֶרץ ׃ָאל ֲהשֵֹפט ָׄאְך ָחִלָלה|  ׃ָאָרָשע ַכַצִּאיק  ַוׁאֹאֶמר( 26: )ִמשְּ

ֶוה ָצא ִאם יַהְּ דֹם ֶאמְּ  קֹוםַהׅאָ  לְָּכל וְּנָָׂשאִתי|  ָהִעיר ֺאְּתֹוְך ַצִּאיִקם ֲחִמִשים ִבסְּ
ָרָהם ַוׁאַַען( 27: )ַֺאֲעב־אָרם ִתי נָא ִה׆אֵה|  ַוׁאֹאַמר ַאבְּ ַדֵֺאר הֹוַאלְּ  וְָּאנִֹכי ֲאדֹנָי ֶאל לְּ

ר־אן א־אַלי( 28: )ָוֵאֶפר ָעָפר סְּ ִחית ֲחִמָשה ַהַצִּאיִקם ֲחִמִשים יַחְּ  ַֺאֲחִמָשה ֲהַתשְּ
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ִחית ֹלא ַוׁאֹאֶמר|  ָהִעיר ׃ָאל ֶאת ָֺאִעים ָשם ָצאֶאמְּ  ִאם ַאשְּ ( 29: )ַוֲחִמָשה ַארְּ
ַדֵֺאר עֹוד ַוׁאֶֹסף א־אן א־אַלי ַוׁאֹאַמר ֵאָליו לְּ ָֺאִעים ָשם יִָׅאצְּ  ֹלא ַוׁאֹאֶמר|  ַארְּ

ָֺאִעים ַֺאֲעב־אר ֶאֱעֶׂשה  א־אַלי ַוֲאַדֵֺאָרה ַלאדֹנָי יִַחר נָא ַאל ַוׁאֹאֶמר( 31: )ָהַארְּ
ֹלִשים ָשם יִָׅאצְּא־אן ֹ |  שְּ ָצא ִאם ֶאֱעֶׂשה ֹלא אֶמרַוׁא ֹלִשים ָשם ֶאמְּ ( 31: )שְּ
ִתי נָא ִה׆אֵה ַוׁאֹאֶמר ַדֵֺאר הֹוַאלְּ א־אן א־אַלי ֲאדֹנָי ֶאל לְּ ִרים ָשם יִָׅאצְּ  ַוׁאֹאֶמר|  ֶעׂשְּ

ִחית ֹלא ִרים ַֺאֲעב־אר ַאשְּ  ַאְך ַוֲאַדֺאְָּרה ַלאדֹנָי יִַחר נָא ַאל ַוׁאֹאֶמר( 32: )ָהֶעׂשְּ
א־אן א־אַלי ַהַפַעם ִחית ֹלא ַוׁאֹאֶמר|  ֲעָׂשָרה ָשם יִָׅאצְּ ( 33: )ָהֲעָׂשָרה ַֺאֲעב־אר ַאשְּ
ֶוה ַוׁאֵֶלְך ַדֵֺאר ׃ִאָׄאה ׃ַאֲאֶשר יַהְּ ָרָהם ֶאל לְּ ָרָהם|  ַאבְּ קֹמֹו ָשב וְַּאבְּ  :ִלמְּ
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נֵי ַוׁאָבֹא־א( 1) דָֹמה ַהַׅאלְָּאִכים שְּ ֹ  וְּלֹוט ָֺאֶעֶרב סְּ דֹם ֺאְַּשַער ֵשבי א|  סְּ  לֹוט ַוׁאַרְּ
ָראָתם ַוׁאָָקם ַתח־א ִלקְּ ָצה ַאַפיִם ַוׁאִשְּ  ֶאל נָא ס־אר־א ֲאדֹנַי ׆אָא ִה׆אֶה ַוׁאֹאֶמר( 2: )ָארְּ
ֶכם ֵֺאית ּאְּ ֶתם ַרגְֵּליֶכם וְַּרֲחצ־א וְִּלינ־א ַעבְּ ׃ַאמְּ ׃אְֶּכם ַוֲהַלכְֶּתם וְִּהשְּ ַדרְּ ר־א|  לְּ  ַוׁאֹאמְּ
ַצר( 3: )נִָלין חֹובָברְּ  ׃ִאי ֹּלא אֹד ָֺאם ַוׁאִפְּ  ַוׁאַַעׂש|  ֵֺאיתֹו ֶאל ַוׁאָבֹא־א ֵאָליו ַוׁאָֺסר־א מְּ

ֶתה ָלֶהם ׃ָאב־א ֶטֶרם( 4: )ַוׁאֹאֵכל־א ָאָפה ־אַמצֹות ִמשְּ דֹם ַאנְֵּשי ָהִעיר וְַּאנְֵּשי יִשְּ  סְּ
א־א( 5: )הִמָקצֶ  ָהָעם ׃ָאל|  זֵָקן וְַּעד ִמ׆אַַער ַהַֺאיִת ַעל נַָסֺא־א רְּ  לֹוט ֶאל ַוׁאִקְּ

ר־א ָעה ֵאֵלינ־א הֹוִציֵאם|  ַהָׄאיְָּלה ֵאֶליָך ָֺאא־א ֲאֶשר ָהֲאנִָשים ַאׁאֵה לֹו ַוׁאֹאמְּ  וְּנֵדְּ
ָחה לֹוט ֲאֵלֶהם ַוׁאֵֵצא( 6: )אָֹתם  נָא ַאל|  ַוׁאֹאַמר( 7: )ַאֲחָריו ָסגַר וְַּהֶּאֶלת|  ַהֶפתְּ
ֵתי ִלי נָא ִה׆אֵה( 8: )ָתֵרע־א ַאַחי ע־א ֹלא ֲאֶשר ָבנֹות שְּ ֶהן ׆אָא אֹוִציָאה ִאיש יָדְּ  ֶאתְּ

ֵעינֵיֶכם ׃ַא׀אֹוב ָלֶהן ַוֲעׂש־א ֲאֵליֶכם  ׃ִאי ָדָבר ַתֲעׂש־א ַאל ָהֵאל ָלֲאנִָשים ַרק|  ֺאְּ
ר־א( 9: )קָֹרִתי ֺאְֵּצל ָֺאא־א ׃ֵאן ַעל ר־א ָהלְָּאה ֶֻאש ַוׁאֹאמְּ  ָלג־אר ָֺאא ָהֶאָחד ַוׁאֹאמְּ

פֹט צְּר־א|  ֵמֶהם לְָּך נַָרע ַעָתה ָשפֹוט ַוׁאִשְּ אֹד ֺאְּלֹוט ָבִאיש ַוׁאִפְּ ֺאֹר ַוׁאִֻאְּש־א מְּ  ִלשְּ
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לְּח־א( 11: )ַהָּאֶלת |  ַהָֺאיְָּתה ֲאֵליֶהם לֹוט ֶאת ַוׁאִָביא־א יָָדם ֶאת ָהֲאנִָשים ַוׁאִשְּ
 ִמָקטֹן ַֺאַׇאנְֵּוִרים ִה׃א־א ַהַֺאיִת ַתחפֶ  ֲאֶשר ָהֲאנִָשים וְֶּאת( 11: )ָסגָר־א ַהֶּאֶלת וְֶּאת
צֹא ַוׁאִלְּא־א|  ָֻאדֹול וְַּעד ר־א( 12: )ַהָפַתח ִלמְּ  לְָּך ִמי עֹד לֹוט ֶאל ָהֲאנִָשים ַוׁאֹאמְּ
נֶֹתיָך ־אָבנֶיָך ָחָתן פֹה  ׃ִאי( 13: )ַהָׅאקֹום ִמן הֹוֵצא|  ָֺאִעיר לְָּך ֲאֶשר וְּכֹל ־אבְּ

ִחִתים נ־א ַמשְּ ָלה ׃ִאי|  ַהֿאֶה ַהָׅאקֹום תאֶ  ֲאנַחְּ נֵי ֶאת ַצֲעָקָתם גָדְּ ֶוה פְּ  יַהְּ
ֵחנ־א ֶוה ַויְַּשׄאְּ ֵחי ֲחָתנָיו ֶאל ַויְַּדֵֺאר לֹוט ַוׁאֵֵצא( 14: )לְַּשֲחָתֽא יַהְּ נָֹתיו ֹלקְּ  בְּ

ִחית ׃ִאי ַהֿאֶה ַהָׅאקֹום ִמן צְּא־א ק־אמ־א ַוׁאֹאֶמר ֶוה ַמשְּ ַצחֵ  ַויְִּהי|  ָהִעיר ֶאת יַהְּ  קִכמְּ
ֵעינֵי  ק־אם|  ֵלאמֹר ֺאְּלֹוט ַהַׅאלְָּאִכים ַוׁאִָאיצ־א ָעָלה ַהַשַחר ־אכְּמֹו( 15: )ֲחָתנָיו ֺאְּ

ָך ֶאת ַקח תְּ ֵתי וְֶּאת ִאשְּ נֶֹתיָך שְּ ָצאֹת בְּ ( 16: )ָהִעיר ַֺאֲעֹון ִתׇָאֶפה ֶפן ַה׆אִמְּ
ַמהְָּמֽא יָדֹו ָהֲאנִָשים ַוׁאֲַחזִק־א ַוׁאִתְּ יַד ֺאְּ יַד תֹוִאשְּ  ־אבְּ ֵתי ־אבְּ נָֹתיו שְּ ַלת בְּ ֶחמְּ  ֺאְּ

ֶוה  ַהח־אָצה אָֹתם כְּהֹוִציָאם ַויְִּהי( 17: )ָלִעיר ִמח־אץ ַוׁא׆ַאִֺחה־א ַוׁאִֹצֺאה־א|  ָעָליו יַהְּ
 ָהָהָרה|  ַה׃ִא׃ָאר ֺאְָּכל ַתֲעמֹד וְַּאל ַאֲחֶריָך ַתִֺאיט ַאל נַפְֶּשָך ַעל ִהָׅאֵלט ַוׁאֹאֶמר
 ָמָצא נָא ִה׆אֵה( 19: )ֲאדֹנָי נָא ַאל|  ֲאֵלֶהם לֹוט ַוׁאֹאֶמר( 18: )ֶפהִתׇאָ  ֶפן ִהָׅאֵלט
ָך ּאְּ ֵעינֶיָך ֵחן ַעבְּ ָך ַוַתגְֵּּאל ֺאְּ ּאְּ ַהֲחיֹות ִעָׅאִדי ָעִׂשיתָ  ֲאֶשר ַחסְּ ִשי ֶאת לְּ |  נַפְּ
ָֺאַקנִי ֶפן ָהָהָרה לְִּהָׅאֵלט א־אַכל ֹלא וְָּאנִֹכי  ָהִעיר נָא ִה׆אֵה (21: )ָוַמִתי ָהָרָעה ִתדְּ
רָֹבה ַהֿאֹאת ָער וְִּהיא ָשָׅאה ָלנ־אס קְּ ָער ֲהֹלא ָשָׅאה ׆אָא ִאָׅאלְָּטה|  ִמצְּ  ִהוא ִמצְּ
ִחי ִשי ־אתְּ ִבלְִּתי|  ַהֿאֶה ַלָּאָבר ַֻאם ָפנֶיָך נָָׂשאִתי ִה׆אֵה ֵאָליו ַוׁאֹאֶמר( 21: )נַפְּ  לְּ
׃ִאי תָ  ֲאֶשר ָהִעיר ֶאת ָהפְּ  ַלֲעׂשֹות א־אַכל ֹלא ׃ִאי ָשָׅאה ִהָׅאֵלט ֵהרמַ ( 22: )ִּאַֺארְּ
 ַעל יָָצא ַהֶשֶמש( 23: )צֹוַער ָהִעיר ֵשם ָקָרא ׃ֵאן ַעל|  ָשָׅאה ֺאֲֹאָך ַעד ָּאָבר

ִטיר ַויהָוה( 24: )צֲֹעָרה ָֺאא וְּלֹוט|  ָהָאֶרץ דֹם ַעל ִהמְּ ִרית ֲעמָֹרה וְַּעל סְּ  ָֻאפְּ
ֶוה ֵמֵאת|  ָוֵאש |  ַה׃ִא׃ָאר ׃ָאל וְֵּאת ָהֵאל ֶהָעִרים ֶאת ַוׁאֲַהפְֹך( 25: )ָמיִםַהשָ  ִמן יַהְּ
ֵבי ׃ָאל וְֵּאת תֹו ַוַתֵֺאט( 26: )ָהֲאָדָמה וְֶּצַמח ֶהָעִרים יֹשְּ ִהי|  ֵמַאֲחָריו ִאשְּ  ַותְּ
׃ֵאם( 27: )ֶמַלח נְִּציב ָרָהם ַוׁאַשְּ נֵ  ֶאת ָשם ָעַמד ֲאֶשר ַהָׅאקֹום ֶאל|  ַֺאֺאֶֹקר ַאבְּ  יפְּ
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ֶוה ֵקף( 28: )יַהְּ נֵי ַעל ַוׁאַשְּ דֹם פְּ נֵי ׃ָאל וְַּעל ַוֲעמָֹרה סְּ א|  ַה׃ִא׃ָאר ֶאֶרץ פְּ  וְִּה׆אֵה ַוׁאַרְּ
ָשן ׃אְִּקיטֹר ָהָאֶרץ ִקיטֹר ָעָלה  ַה׃ִא׃ָאר ָעֵרי ֶאת ֱאֹלִהים ֺאְַּשֵחת ַויְִּהי( 29: )ַה׃ִאבְּ

ָרָהם ֶאת ֱאֹלִהים ַוׁאִזְּ׃אֹר  ֶאת ַֺאֲהפְֹך ַהֲהֵפָכה ִמתֹוְך לֹוט תאֶ  ַויְַּשַׄאח|  ַאבְּ
ֵתי ָֺאָהר ַוׁאֵֶשב ִמצֹוַער לֹוט ַוׁאַַעל( 31: )לֹוט ָֺאֵהן יַָשב ֲאֶשר ֶהָעִרים נָֹתיו ־אשְּ  בְּ

ָעָרה ַוׁאֵֶשב|  ֺאְּצֹוַער ָלֶשֶבת יֵָרא ׃ִאי ִעׅאֹו ֵתי ה־אא ַֺאׅאְּ נָֹתיו ־אשְּ  ַותֹאֶמר( 31: )בְּ
ִכיָרה ִעיָרה לאֶ  ַהֺאְּ ֶדֶרְך ָעֵלינ־א ָלבֹוא ָֺאָאֶרץ ֵאין וְִּאיש|  זֵָקן ָאִבינ־א ַהצְּ  ׃ָאל ׃אְּ

ֶקה לְָּכה( 32: )ָהָאֶרץ ׃אְָּבה יַיִן ָאִבינ־א ֶאת נַשְּ : זַָרע ֵמָאִבינ־א ־אנְַּחׁאֶה|  ִעׅאֹו וְּנִשְּ
(33 ) ָ ֶקין ׃ַאב ִכיָרהַהֺאְּ  ַוָתבֹא|  ה־אא ַֺאַׄאיְָּלה יַיִן ֲאִביֶהן ֶאת ַוַתשְּ  ָאִביהָ  ֶאת ַוִתשְּ

ִשכְָּבֽא יַָדע וְֹּלא  ֶאל ַהֺאְִּכיָרה ַותֹאֶמר ִמָׅאֳחָרת ַויְִּהי( 34: )־אבְּק־אָמֽא ֺאְּ
ִעיָרה ִתי ֵהן ַהצְּ ֶק׆א־א|  ָאִבי ֶאת ֶאֶמש ָשַכבְּ ִבי ־אבִֹאי ַהַׄאיְָּלה ַֻאם יַיִן נַשְּ  ִעׅאֹו ִשכְּ

ָ ( 35: )זַָרע ֵמָאִבינ־א ־אנְַּחׁאֶה ֶקין  ַוָתָקם|  יָיִן ֲאִביֶהן ֶאת ַהה־אא ַֺאַׄאיְָּלה ַֻאם ַוַתשְּ
ִעיָרה ׃ַאב ַהצְּ ִשכְָּבֽא יַָדע וְֹּלא ִעׅאֹו ַוִתשְּ ֺקָמֽא ֺאְּ ָ ( 36: )־אבְּ ֵתי ַוַתֲהֶרין נֹות שְּ  בְּ

ִכיָרה ַוֵתֶלד( 37: )ֵמֲאִביֶהן לֹוט ָרא ֵֺאן ַהֺאְּ מֹו ַוִתקְּ  מֹוָאב יֲאבִ  ה־אא|  מֹוָאב שְּ
ִעיָרה( 38: )ַהׁאֹום ַעד ָרא ֵֺאן יָלְָּדה ִהוא גַם וְַּהצְּ מֹו ַוִתקְּ  ֲאִבי ה־אא|  ַעִׅאי ֶֺאן שְּ
נֵי   : ַהׁאֹום ַעד ַעׅאֹון בְּ

Bereshít Pérek 20 
ָרָהם ִמָשם ַוׁאִַׇאע( 1) ָצה ַאבְּ : רִֺאגְּרָ  ַוׁאָגָר|  ש־אר ־אֵבין ָקֵדש ֵֺאין ַוׁאֵֶשב ַה׆אֶגֶב ַארְּ
ָרָהם ַוׁאֹאֶמר( 2) תֹו ָׂשָרה ֶאל ַאבְּ ַלח|  ִהוא ֲאחִֹתי ִאשְּ  ֻאְָּרר ֶמֶלְך ֲאִביֶמֶלְך ַוׁאִשְּ

 לֹו ַוׁאֹאֶמר|  ַהָׄאיְָּלה ַֺאֲחלֹום ֲאִביֶמֶלְך ֶאל ֱאֹלִהים ַוׁאָבֹא( 3: )ָׂשָרה ֶאת ַוׁאִַקח
תָ  ֲאֶשר ָהִאָשה ַעל ֵמת ִה׆אְָּך ֺעלַ  וְִּהוא ָלַקחְּ  ָקַרב ֹלא ַוֲאִביֶמֶלְך( 4: )ָֺאַעל תֺאְּ

 ִהוא ֲאחִֹתי ִלי ָאַמר ה־אא ֲהֹלא( 5: )ַתֲהרֹג ַצִּאיק ַֻאם ֲהגֹוי ֲאדֹנָי ַוׁאֹאַמר|  ֵאֶליהָ 
ָרה ִהוא גַם וְִּהיא ָבִבי ֺאְָּתם|  ה־אא ָאִחי ָאמְּ יֹן לְּ נִקְּ ( 6: )זֹאת ָעִׂשיִתי ׃ַאַפי ־אבְּ

ִתי ָאנִֹכי ַֻאם ֲחֹלםֺאַ  ָהֱאֹלִהים ֵאָליו ַוׁאֹאֶמר ָבבְָּך בְָּתם ׃ִאי יַָדעְּ  ֿאֹאת ָעִׂשיתָ  לְּ
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ָך ָאנִֹכי ַֻאם ָוֶאחְּׂשְֹך  וְַּעָתה( 7: )ֵאֶליהָ  ִלנְֻּאֹעַ  נְַּתִתיָך ֹלא ׃ֵאן ַעל|  ִלי ֵמֲחטֹו אֹותְּ
ַפֵׄאל ה־אא נִָביא ׃ִאי ָהִאיש ֵאֶשת ָהֵשב ָך וְּיִתְּ יֵה ַֺאַעדְּ  ַּאע ֵמִשיב ֵאינְָּך וְִּאם|  ֶוחְּ

׃ֵאם( 8: )ָלְך ֲאֶשר וְָּכל ַאָתה ָתמ־את מֹות ׃ִאי ָרא ַֺאֺאֶֹקר ֲאִביֶמֶלְך ַוׁאַשְּ  לְָּכל ַוׁאִקְּ
ָבִרים ׃ָאל ֶאת ַויְַּדֵֺאר ֲעָבָדיו א־א|  ֺאְָּאזְּנֵיֶהם ָהֵאֶׄאה ַהּאְּ אֹד ָהֲאנִָשים ַוׁאִירְּ ( 9: )מְּ
ָרא ָרָהם ֲאִביֶמֶלְך ַוׁאִקְּ  ׃ִאי ָלְך ָחָטאִתי ־אֶמה ָׄאנ־א ָעִׂשיתָ  ֶמה לֹו רַוׁאֹאמֶ  לְַּאבְּ
ִתי וְַּעל ָעַלי ֵהֵבאתָ  ַלכְּ  ָעִׂשיתָ  יֵָעׂש־א ֹלא ֲאֶשר ַמֲעִׂשים|  גְּדָֹלה ֲחָטָאה ַממְּ
ָרָהם ֶאל ֲאִביֶמֶלְך ַוׁאֹאֶמר( 11: )ִעָׅאִדי  ַהָּאָבר ֶאת ָעִׂשיתָ  ׃ִאי ָרִאיתָ  ָמה|  ַאבְּ
ָרָהם ַוׁאֹאֶמר( 11: )ַהֿאֶה ִתי ׃ִאי ַאבְּ ַאת ֵאין ַרק ָאַמרְּ |  ַהֿאֶה ַֺאָׅאקֹום ֱאֹלִהים יִרְּ

ַבר ַעל ַוֲהָרג־אנִי ִתי ּאְּ נָה וְּגַם( 12: )ִאשְּ  ַבת ֹלא ַאְך ִהוא ָאִבי ַבת ֲאחִֹתי ָאמְּ
ִהי|  ִאִׅאי ע־א ׃ַאֲאֶשר ַויְִּהי( 13: )לְִּאָשה ִלי ַותְּ  ָואַֹמר ָאִבי ִמֵֺאית ֱאֹלִהים אִֹתי ִהתְּ
ֵּאְך זֶה ָלֽא ִרי ָשָׅאה נָבֹוא ֲאֶשר ַהָׅאקֹום ׃ָאל ֶאל|  ִעָׅאִדי ַתֲעִׂשי ֲאֶשר ַחסְּ  ִלי ִאמְּ

ָפחֹת ַוֲעָבִדים ־אָבָקר צֹאן ֲאִביֶמֶלְך ַוׁאִַקח( 14: )ה־אא ָאִחי ָרָהם ַוׁאִֵתן ־אשְּ |  לְַּאבְּ
תֹו ָׂשָרה ֵאת לֹו ַוׁאֶָשב ִצי ִה׆אֵה ֲאִביֶמֶלְך ַוׁאֹאֶמר( 15: )ִאשְּ ָפנֶיָך ַארְּ  ַֺא׀אֹוב|  לְּ

ֵעינֶיָך  ָלְך ה־אא ִה׆אֵה לְָּאִחיְך ׃ֶאֶסף ֶאֶלף נַָתִתי ִה׆אֵה ָאַמר ־אלְָּׂשָרה( 16: )ֵשב ֺאְּ
ַפֵׄאל( 17: )וְּנָֹכַחת ׃אֹל וְֵּאת|  ִאָתְך ֲאֶשר לְּכֹל ֵעינַיִם ׃אְּס־את ָרָהם ַוׁאִתְּ  ֶאל ַאבְּ

ָפאוַ |  ָהֱאֹלִהים תֹו וְֶּאת ֲאִביֶמֶלְך ֶאת ֱאֹלִהים ׁאִרְּ הָֹתיו ִאשְּ  ׃ִאי( 18: )ַוׁאֵֵלד־א וְַּאמְּ
ֶוה ָעַצר ָעצֹר ַבר ַעל|  ֲאִביֶמֶלְך לְֵּבית ֶרֶחם ׃ָאל ֺאְַּעד יַהְּ  ֵאֶשת ָׂשָרה ּאְּ

ָרָהם   : ַאבְּ
Bereshít Pérek 21 

ֶוה ַעׂשַוׁאַ |  ָאָמר ׃ַאֲאֶשר ָׂשָרה ֶאת ָפַקד ַויהָוה( 1) ( 2: )ִּאֵֺאר ׃ַאֲאֶשר לְָּׂשָרה יַהְּ
ָרָהם ָׂשָרה ַוֵתֶלד ַוַתַהר ( 3: )ֱאֹלִהים אֹתֹו ִּאֶֺאר ֲאֶשר ַלׅאֹוֵעד|  ִלזְֺּקנָיו ֵֺאן לְַּאבְּ

ָרא ָרָהם ַוׁאִקְּ נֹו ֶשם ֶאת ַאבְּ ָחק ָׂשָרה ׄאֹו יָלְָּדה ֲאֶשר לֹו ַה׆אֹוַלד ֺאְּ  ַוׁאָָמל( 4: )יִצְּ
ָרָהם ָחק תאֶ  ַאבְּ נֹו יִצְּ מֹנַת ֶֺאן ֺאְּ ( 5: )ֱאֹלִהים אֹתֹו ִצ־ָאה ׃ַאֲאֶשר|  יִָמים שְּ
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ָרָהם ַאת ֶֺאן וְַּאבְּ ִה־ָאֶלד|  ָשנָה מְּ ָחק ֵאת לֹו ֺאְּ נֹו יִצְּ חֹק ָׂשָרה ַותֹאֶמר( 6: )ֺאְּ  צְּ
ַחק ַהשֵֹמעַ  ׃ָאל|  ֱאֹלִהים ִלי ָעָׂשה רָ  ִמֵׄאל ִמי ַותֹאֶמר( 7: )ִלי יִצְּ  ָהםלְַּאבְּ

ִתי ׃ִאי|  ָׂשָרה ָבנִים ֵהינִיָקה  ַוׁאַַעׂש|  ַוׁאִָֻאַמל ַהׁאֶֶלד ַוׁאִגְַּּאל( 8: )ִלזְֺּקנָיו ֵבן יַָלדְּ
ָרָהם ֶתה ַאבְּ ָחק ֶאת ִהָֻאֵמל ֺאְּיֹום גָדֹול ִמשְּ  ָהגָר ֶֺאן ֶאת ָׂשָרה ַוֵתֶרא( 9: )יִצְּ

ִרית ָרָהם יָלְָּדה ֲאֶשר ַהִׅאצְּ ַצֵחק לְַּאבְּ ָרָהם ַותֹאֶמר (11: )מְּ  ָהָאָמה ָֻאֵרש לְַּאבְּ
נָֽא וְֶּאת ַהֿאֹאת נִי ִעם ַהֿאֹאת ָהָאָמה ֶֺאן יִיַרש ֹלא ׃ִאי|  ֺאְּ ָחק ִעם ֺאְּ  ַוׁאֵַרע( 11: )יִצְּ
אֹד ַהָּאָבר ֵעינֵי מְּ ָרָהם ֺאְּ נֹו אֹודֹת ַעל|  ַאבְּ ָרָהם ֶאל ֱאֹלִהים ַוׁאֹאֶמר( 12: )ֺאְּ  ַאבְּ

ֵעינֶיָך יֵַרע ַאל ַמע ָׂשָרה ֵאֶליָך תֹאַמר ֲאֶשר ׃אֹל ֲאָמֶתָך וְַּעל ַה׆אַַער לעַ  ֺאְּ  שְּ
ָחק ׃ִאי|  ֺאְּקָֹלֽא יִצְּ  ׃ִאי|  ֲאִׂשיֶמ׆א־א לְּגֹוי ָהָאָמה ֶֺאן ֶאת וְּגַם( 13: )זַָרע לְָּך יִָקֵרא בְּ
ֲעָך ׃ֵאם( 14: )ה־אא זַרְּ ָרָהם ַוׁאַשְּ  ָהגָר ֶאל ׁאִֵתןוַ  ַמיִם וְֵּחַמת ֶלֶחם ַוׁאִַקח ַֺאֺאֶֹקר ַאבְּ

ֶחהָ  ַהׁאֶֶלד וְֶּאת ִשכְָּמֽא ַעל ָׂשם ַֺאר ַוֵתַתע ַוֵתֶלְך|  ַויְַּשׄאְּ ִמדְּ ( 15: )ָשַבע ֺאְֵּאר ֺאְּ
ֵלְך|  ַהֵחֶמת ִמן ַהַׅאיִם ַוׁאִכְּל־א  ַוֵתֶלְך( 16: )ַהִשיִחם ַאַחד ַתַחת ַהׁאֶֶלד ֶאת ַוַתשְּ
ֵחק ִמ׆אֶגֶד ָלֽא ַוֵתֶשב ַטֲחֵוי׃אִ  ַהרְּ ָרה ׃ִאי ֶקֶשת מְּ ֶאה ַאל ָאמְּ |  ַהׁאֶָלד ֺאְּמֹות ֶארְּ
ׂאְּ  קָֹלֽא ֶאת ַוִתָשא ִמ׆אֶגֶד ַוֵתֶשב ַמע( 17: )ַוֵתבְּ  ַה׆אַַער קֹול ֶאת ֱאֹלִהים ַוׁאִשְּ
ָרא  ַאל|  ָהגָר ָׄאְך ַמה ָלֽא ַוׁאֹאֶמר ַהָשַמיִם ִמן ָהגָר ֶאל ֱאֹלִהים ַמלְַּאְך ַוׁאִקְּ

ִאי ק־אִמי( 18: )ָשם ה־אא ַֺאֲאֶשר ַה׆אַַער קֹול ֶאל ֱאֹלִהים ָשַמע ׃ִאי ִאיִתירְּ   ֶאת ׂשְּ
 ֶאת ֱאֹלִהים ַוׁאִפְַּקח( 19: )ֲאִׂשיֶמ׆א־א ָֻאדֹול לְּגֹוי ׃ִאי|  ֺאֹו יֵָדְך ֶאת וְַּהֲחזִיִקי ַה׆אַַער
ַמֵׄאא ַוֵתֶלְך|  ָמיִם ֺאְֵּאר ַוֵתֶרא ֵעינֶיהָ  קְּ  ַמיִם ַהֵחֶמת ֶאת ַותְּ : ַה׆אַָער ֶאת ַוַתשְּ

ָֺאר ַוׁאֵֶשב|  ַוׁאִגְָּּאל ַה׆אַַער ֶאת ֱאֹלִהים ַויְִּהי( 21) ( 21: )ַקָשת רֶֹבה ַויְִּהי ַֺאִׅאדְּ
ַֺאר ַוׁאֵֶשב ִמדְּ ָריִם ֵמֶאֶרץ ִאָשה ִאׅאֹו לֹו ַוִתַקח|  ָפאָרן ֺאְּ  : ִמצְּ

ָבאֹו ַׂשר ־אִפיכֹל ֶלְךֲאִבימֶ  ַוׁאֹאֶמר ַהִהוא ָֺאֵעת ַויְִּהי( 22) ָרָהם ֶאל צְּ |  ֵלאמֹר ַאבְּ
ָך ֱאֹלִהים ָעה וְַּעָתה( 23: )עֶֹׂשה ַאָתה ֲאֶשר ֺאְּכֹל ִעׅאְּ  ֵה׆אָה ֵבאֹלִהים ִׄאי ִהָשבְּ

קֹר ִאם נִינִי ִלי ִתשְּ ִּאי ־אלְּ נֶכְּ ָך ָעִׂשיִתי ֲאֶשר ׃ַאֶחֶסד|  ־אלְּ  וְִּעם ִעָׅאִדי ַתֲעֶׂשה ִעׅאְּ
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ָתה ֲאֶשר ָהָאֶרץ ָרָהם ַוׁאֹאֶמר( 24: )ָֺאֽא ַֻארְּ  וְּהֹוִכחַ ( 25: )ִאָשֵבעַ  ָאנִֹכי ַאבְּ
ָרָהם ֵדי ָֻאזְּל־א ֲאֶשר ַהַׅאיִם ֺאְֵּאר אֹדֹות ַעל|  ֲאִביֶמֶלְך ֶאת ַאבְּ ( 26: )ֲאִביֶמֶלְך ַעבְּ
ִתי ֹלא ֲאִביֶמֶלְך ַוׁאֹאֶמר תָ  ֹלא ַאָתה וְּגַם|  ַהֿאֶה ַהָּאָבר ֶאת ָעָׂשה ִמי יַָדעְּ  ִׄאי ִהַֻאדְּ

ִתי ֹלא ָאנִֹכי וְּגַם ִתי ָשַמעְּ ָרָהם ַוׁאִַקח( 27: )ַהׁאֹום ִֺאלְּ  ַוׁאִֵתן ־אָבָקר צֹאן ַאבְּ
ת־א|  ַלֲאִביֶמֶלְך נֵיֶהם ַוׁאִכְּרְּ ָרָהם ַוׁאֵַצב( 28: )ֺאְִּרית שְּ  ׃ִאבְּׂשֹת ֶשַבע ֶאת ַאבְּ

ֶהן ַהצֹאן ַבּאְּ ָרָהם ֶאל ִביֶמֶלְךאֲ  ַוׁאֹאֶמר( 29: )לְּ  ׃אְָּבׂשֹת ֶשַבע ֵה׆אָה ָמה|  ַאבְּ
תָ  ֲאֶשר ָהֵאֶׄאה ַבָּאנָה ִהַצבְּ |  ִמׁאִָדי ִתַקח ׃אְָּבׂשֹת ֶשַבע ֶאת ׃ִאי ַוׁאֹאֶמר( 31: )לְּ

יֶה ַֺאֲעב־אר ִתי ׃ִאי לְֵּעָדה ִׄאי ִתהְּ  ָקָרא ׃ֵאן ַעל( 31: )ַהֿאֹאת ַהֺאְֵּאר ֶאת ָחַפרְּ
ֺאְּע־א ָשם ׃ִאי|  ָשַבע ֺאְֵּאר ־אאַהה ַלָׅאקֹום נֵיֶהם נִשְּ ת־א( 32: )שְּ ִרית ַוׁאִכְּרְּ ֵאר בְּ  ִֺאבְּ

ָבאֹו ַׂשר ־אִפיכֹל ֲאִביֶמֶלְך ַוׁאָָקם|  ָשַבע ִתים ֶאֶרץ ֶאל ַוׁאָֺשב־א צְּ ִלשְּ  ַוׁא׀ִַאע( 33: )פְּ
ֵאר ֶאֶשל ָרא|  ָשַבע ִֺאבְּ ֶוה ֺאְֵּשם ָשם ַוׁאִקְּ ָרָהם ַוׁאָגָר( 34: )םעֹולָ  ֵאל יַהְּ  ַאבְּ

ֶאֶרץ ִתים ֺאְּ ִלשְּ  :ַרִֺאים יִָמים פְּ
Bereshít Pérek 22 

ָבִרים ַאַחר ַויְִּהי( 1) ָרָהם ֶאת נִׇָאה וְָּהֱאֹלִהים ָהֵאֶׄאה ַהּאְּ  ֵאָליו ַוׁאֹאֶמר|  ַאבְּ
ָרָהם ָך ֶאת ִֺאנְָּך ֶאת נָא ַקח ַוׁאֹאֶמר( 2: )ִה׆אֵנִי ַוׁאֹאֶמר ַאבְּ תָ  ֶשראֲ  יְִּחידְּ  ֶאת ָאַהבְּ

ָחק  ֲאֶשר ֶהָהִרים ַאַחד ַעל לְּעָֹלה ָשם וְַּהֲעֵלה־א|  ַהׅאִֹרׁאָה ֶאֶרץ ֶאל לְָּך וְֶּלְך יִצְּ
׃ֵאם( 3: )ֵאֶליָך אַֹמר ָרָהם ַוׁאַשְּ נֵי ֶאת ַוׁאִַקח ֲחמֹרֹו ֶאת ַוׁאֲַחבֹש ַֺאֺאֶֹקר ַאבְּ  שְּ

ָחק וְֵּאת ִאתֹו נְָּעָריו  ֲאֶשר ַהָׅאקֹום ֶאל ַוׁאֵֶלְך ַוׁאָָקם עָֹלה ֲעֵצי ַקעַויְּבַ |  ֺאְּנֹו יִצְּ
ִליִשי ַֺאׁאֹום( 4: )ָהֱאֹלִהים לֹו ָאַמר ָרָהם ַוׁאִָשא ַהשְּ א ֵעינָיו ֶאת ַאבְּ  ֶאת ַוׁאַרְּ

ָרָהם ַוׁאֹאֶמר( 5: )ֵמָרחֹק ַהָׅאקֹום ב־א נְָּעָריו ֶאל ַאבְּ  ַהֲחמֹור ִעם פֹה ָלֶכם שְּ
ַתֲחֶוה|  ׃אֹה ַעד נֵלְָּכה רוְַּה׆אַעַ  ַוֲאנִי ָרָהם ַוׁאִַקח( 6: )ֲאֵליֶכם וְּנָש־אָבה וְּנִשְּ  ֶאת ַאבְּ
ָחק ַעל ַוׁאֶָׂשם ָהעָֹלה ֲעֵצי נֹו יִצְּ יָדֹו ַוׁאִַקח ֺאְּ  ַוׁאֵלְּכ־א|  ַהַׅאֲאֶכֶלת וְֶּאת ָהֵאש ֶאת ֺאְּ
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נֵיֶהם ָּאו שְּ ָחק ַוׁאֹאֶמר( 7: )יַחְּ ָרָהם ֶאל יִצְּ  ִה׆א׆ֶאִי ַוׁאֹאֶמר ָאִבי ַוׁאֹאֶמר ָאִביו ַאבְּ
נִי ָרָהם ַוׁאֹאֶמר( 8: )לְּעָֹלה ַהֶשה וְַּאׁאֵה וְָּהֵעִצים ָהֵאש ִה׆אֵה ַוׁאֹאֶמר|  בְּ  ַאבְּ

ֶאה ֱאֹלִהים נִי לְּעָֹלה ַהֶשה ׄאֹו יִרְּ נֵיֶהם ַוׁאֵלְּכ־א|  ֺאְּ ָּאו שְּ  ֶאל ַוׁאָבֹא־א( 9: )יַחְּ
ָרָהם ָשם ַוׁאִֶבן ֹלִהיםָהאֱ  לֹו ָאַמר ֲאֶשר ַהָׅאקֹום  ֶאת ַוׁאֲַערְֹך ַהִׅאזְֵֺּאחַ  ֶאת ַאבְּ
ָחק ֶאת ַוׁאֲַעקֹד|  ָהֵעִצים ( 11: )ָלֵעִצים ִמַׅאַעל ַהִׅאזְֵֺּאחַ  ַעל אֹתֹו ַוׁאֶָׂשם ֺאְּנֹו יִצְּ
ַלח ָרָהם ַוׁאִשְּ חֹט|  ַהַׅאֲאֶכֶלת ֶאת ַוׁאִַקח יָדֹו ֶאת ַאבְּ נֹו ֶאת ִלשְּ  ָראַוׁאִקְּ ( 11: )ֺאְּ

ֶוה ַמלְַּאְך ֵאָליו ָרָהם ַוׁאֹאֶמר ַהָשַמיִם ִמן יַהְּ ָרָהם ַאבְּ ( 12: )ִה׆אֵנִי ַוׁאֹאֶמר|  ַאבְּ
ַלח ַאל ַוׁאֹאֶמר ָך ִתשְּ א־אָׅאה לֹו ַתַעׂש וְַּאל ַה׆אַַער ֶאל יָדְּ ִתי ַעָתה ׃ִאי|  מְּ  ׃ִאי יַָדעְּ

תָ  וְֹּלא ַאָתה ֱאֹלִהים יְֵּרא ָך תאֶ  ִֺאנְָּך ֶאת ָחַׂשכְּ ָרָהם ַוׁאִָשא( 13: )ִמֶׅא׆אִי יְִּחידְּ  ַאבְּ
א ֵעינָיו ֶאת ַבְך נֱֶאַחז ַאַחר ַאיִל וְִּה׆אֵה ַוׁאַרְּ נָיו ַֺאׇאְּ ַקרְּ ָרָהם ַוׁאֵֶלְך|  ֺאְּ  ַוׁאִַקח ַאבְּ
נֹו ַתַחת לְּעָֹלה ַוׁאֲַעֵלה־א ָהַאיִל ֶאת ָרא( 14: )ֺאְּ ָרָהם ַוׁאִקְּ  ַהה־אא ַהָׅאקֹום ֵשם ַאבְּ
וֶ  ֶאה היַהְּ ֶוה ֺאְַּהר ַהׁאֹום יֵָאֵמר ֲאֶשר|  יִרְּ ָרא( 15: )יֵָרֶאה יַהְּ ֶוה ַמלְַּאְך ַוׁאִקְּ  יַהְּ
ָרָהם ֶאל ִתי ִֺאי ַוׁאֹאֶמר( 16: )ַהָשָמיִם ִמן ֵשנִית|  ַאבְּ ַֺאעְּ ֶוה נְֺּאם נִשְּ  יַַען ׃ִאי|  יַהְּ

 ָבֵרְך ׃ִאי( 17: )יְִּחיֶדָך ֶאת נְָּךֺאִ  ֶאת ָחַׂשכְּתָ  וְֹּלא ַהֿאֶה ַהָּאָבר ֶאת ָעִׂשיתָ  ֲאֶשר
ָֺאה ֲאָבֶרכְָּך ֶֺאה וְַּהרְּ ֲעָך ֶאת ַארְּ ֵבי זַרְּ ַפת ַעל ֲאֶשר וְַּכחֹול ַהָשַמיִם ׃אְּכֹוכְּ  ׂשְּ

ֲעָך וְּיִַרש|  ַהׁאָם ְָּביו ַשַער ֵאת זַרְּ ָֺאֲרכ־א( 18: )אֹי ֲעָך וְִּהתְּ זַרְּ |  ָהָאֶרץ ֻאֹויֵי ׃אֹל בְּ
תָ  ֲאֶשר ֵעֶקב ָרָהם ַוׁאָָשב( 19: )ֺאְּקִֹלי ָשַמעְּ ָּאו ַוׁאֵלְּכ־א ַוׁאָֺקמ־א נְָּעָריו ֶאל ַאבְּ  יַחְּ
ָרָהם ַוׁאֵֶשב|  ָשַבע ֺאְֵּאר ֶאל ֵאר ַאבְּ  : ָשַבע ִֺאבְּ

ָבִרים ַאֲחֵרי ַויְִּהי( 21) ָרָהם ַוׁאַֺֻאד ָהֵאֶׄאה ַהּאְּ  ִמלְּ׃ָאה יָלְָּדה ִה׆אֵה|  ֵלאמֹר לְַּאבְּ
נָ  ָֺאנִים ִהוא גַם מ־אֵאל וְֶּאת|  ָאִחיו ֺא־אז וְֶּאת ֺאְּכֹרֹו ע־אץ ֶאת( 21: )ָאִחיָך חֹורלְּ  קְּ

ָלף וְֶּאת ִפלְָּּאש וְֶּאת ֲחזֹו וְֶּאת ׃ֶאֶׂשד וְֶּאת( 22: )ֲאָרם ֲאִבי ( 23: )ֺאְּת־אֵאל וְֵּאת|  יִדְּ
מֹנָה|  ִרבְָּקה ֶאת יַָלד ־אבְּת־אֵאל ( 24: )ָרָהםַאבְּ  ֲאִחי לְּנָחֹור ִמלְּ׃ָאה יָלְָּדה ֵאֶׄאה שְּ
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ָמֽא ־אִפיַלגְּשֹו א־אָמה ־אשְּ  וְֶּאת ַתַחש וְֶּאת ַֻאַחם וְֶּאת ֶטַבח ֶאת ִהוא ַֻאם ַוֵתֶלד|  רְּ
  : ַמֲעָכה

Bereshít Pérek 23 
י־א( 1) ִרים ָשנָה ֵמָאה ָׂשָרה ַחׁאֵי ַוׁאִהְּ נֵי|  ָשנִים וְֶּשַבע ָשנָה וְֶּעׂשְּ : ָׂשָרה ַחׁאֵי שְּ
יַת ָרהׂשָ  ַוָתָמת( 2) ַֺאע ֺאְִּקרְּ רֹון ִהוא ַארְּ ֶאֶרץ ֶחבְּ נַָען ֺאְּ ָרָהם ַוׁאָבֹא|  ׃אְּ  ַאבְּ

פֹד ָרָהם ַוׁאָָקם( 3: )וְִּלבְּ׃אָֹתֽא לְָּׂשָרה ִלסְּ נֵי ֵמַעל ַאבְּ נֵי ֶאל ַויְַּדֵֺאר|  ֵמתֹו פְּ  ֵחת ֺאְּ
נ־א|  ִעָׅאֶכם ָאנִֹכי וְּתֹוָשב ֵֻאר( 4: )ֵלאמֹר ֺאְָּרה ֶכםִעׅאָ  ֶקֶבר ֲאֺחֿאַת ִלי תְּ  וְֶּאקְּ

ָפנָי ֵמִתי נֵי ַוׁאֲַענ־א( 5: )ִמׄאְּ ָרָהם ֶאת ֵחת בְּ ָמֵענ־א( 6: )לֹו ֵלאמֹר ַאבְּ  נְִּׂשיא ֲאדֹנִי שְּ
ַחר ֺאְּתֹוֵכנ־א ַאָתה ֱאֹלִהים ִמבְּ ָבֵרינ־א ֺאְּ בֹר קְּ  ִקבְּרֹו ֶאת ִמֶׅא׆א־א ִאיש|  ֵמֶתָך ֶאת קְּ

ָך יִכְֶּלה ֹלא בֹר ִמׅאְּ ָרָהם ַוׁאָָקם( 7: )ֵמֶתָך ִמקְּ ַתח־א ַאבְּ נֵי ָהָאֶרץ לְַּעם ַוׁאִשְּ  ִלבְּ
ֶכם ֶאת יֵש ִאם|  ֵלאמֹר ִאָתם ַויְַּדֵֺאר( 8: )ֵחת ֺאֹר נַפְּשְּ ָפנַי ֵמִתי ֶאת ִלקְּ  ִמׄאְּ

ָמע־אנִי ֶעפְּרֹון ִלי ־אִפגְּע־א שְּ ָעַרת ֶאת ִלי וְּיִֶתן( 9: )צַֹחר ֶֺאן ֺאְּ ֵפָלה מְּ  ֲאֶשר ַהַׅאכְּ
ֵצה ֲאֶשר לֹו ֶכֶסף|  ָׂשֵדה־א ִֺאקְּ נ׆ֶאָה ָמֵלא ֺאְּ ( 11: )ָקֶבר ַלֲאֺחֿאַת ֺאְּתֹוכְֶּכם ִלי יִתְּ

נֵי ֺאְּתֹוְך יֵֹשב וְֶּעפְּרֹון ָרָהם ֶאת ַהִחִתי ֶעפְּרֹון ַוׁאַַען|  ֵחת ֺאְּ נֵי ֺאְָּאזְּנֵי ַאבְּ  ֵחת בְּ
ָמֵענִי ֲאדֹנִי ֹלא( 11: )ֵלאמֹר ִעירֹו ַשַער ָֺאֵאי לְּכֹל  ָלְך נַָתִתי ֶדהַהשָ  שְּ

ָעָרה ֵעינֵי|  נְַּתִתיהָ  לְָּך ֺאֹו ֲאֶשר וְַּהׅאְּ נֵי לְּ בֹר ָׄאְך נְַּתִתיהָ  ַעִׅאי בְּ ( 12: )ֵמֶתָך קְּ
ַתח־א ָרָהם ַוׁאִשְּ נֵי ַאבְּ  ָהָאֶרץ ַעם ֺאְָּאזְּנֵי ֶעפְּרֹון ֶאל ַויְַּדֵֺאר( 13: )ָהָאֶרץ ַעם ִלפְּ

ָמֵענִי ל־א ַאָתה ִאם ַאְך ֵלאמֹר ֺאְָּרה ִמֶׅא׆אִי ַקח ַהָשֶדה ׃ֶאֶסף נַָתִתי|  שְּ  ֶאת וְֶּאקְּ
ָרָהם ֶאת ֶעפְּרֹון ַוׁאַַען( 14: )ָשָׅאה ֵמִתי ָמֵענִי ֲאדֹנִי( 15: )לֹו ֵלאמֹר ַאבְּ  ֶאֶרץ שְּ

ַֺאע ָך וְֶּאת|  ִהוא ַמה ־אֵבינְָּך ֵֺאינִי ׃ֶאֶסף ֶשֶקל ֵמאֹת ַארְּ בֹר ֵמתְּ ַמע( 16: )קְּ  ַוׁאִשְּ
ָרהָ  קֹל ֶעפְּרֹון ֶאל םַאבְּ ָרָהם ַוׁאִשְּ רֹן ַאבְּ ֶעפְּ נֵי ֺאְָּאזְּנֵי ִּאֶֺאר ֲאֶשר ַה׃ֶאֶסף ֶאת לְּ  בְּ

ַֺאע|  ֵחת ֵדה ַוׁאָָקם( 17: )ַלׇאֵֹחר עֵֹבר ׃ֶאֶסף ֶשֶקל ֵמאֹות ַארְּ  ֲאֶשר ֶעפְּרֹון ׂשְּ
ֵפָלה נֵי ֲאֶשר ַֺאַׅאכְּ ֵרא ִלפְּ ָעָרה ַהָשֶדה|  ַממְּ  ֲאֶשר ָהֵעץ וְָּכל ֺאֹו ֲאֶשר וְַּהׅאְּ
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ָרָהם( 18: )ָסִביב ֻאְֺּבלֹו ֺאְָּכל ֲאֶשר ַֺאָשֶדה נָה לְַּאבְּ ִמקְּ ֵעינֵי לְּ נֵי לְּ  ֺאְּכֹל|  ֵחת בְּ
ָרָהם ָקַבר ֵכן וְַּאֲחֵרי( 19: )ִעירֹו ַשַער ָֺאֵאי תֹו ָׂשָרה ֶאת ַאבְּ ָעַרת ֶאל ִאשְּ  מְּ

ֵדה ֵפָלה ׂשְּ נֵי ַעל ַהַׅאכְּ ֵרא פְּ ֶאֶרץ|  רֹוןֶחבְּ  ִהוא ַממְּ נַָען ֺאְּ  ַהָשֶדה ַוׁאָָקם( 21: )׃אְּ
ָעָרה ָרָהם ֺאֹו ֲאֶשר וְַּהׅאְּ נֵי ֵמֵאת|  ָקֶבר ַלֲאֺחֿאַת לְַּאבְּ   : ֵחת ֺאְּ

 
Bereshít Pérek 24 

ָרָהם( 1) ָרָהם ֶאת ֵֺאַרְך ַויהָוה|  ַֺאׁאִָמים ָֺאא זֵָקן וְַּאבְּ  ַוׁאֹאֶמר( 2: )ַֺא׃אֹל ַאבְּ
ָרָהם ָך נָא ִׂשים|  לֹו ֲאֶשר ֺאְָּכל ַהׅאֵֹשל ֵֺאיתֹו זְַּקן ּאֹוַעבְּ  ֶאל ַאבְּ : יְֵּרִכי ַתַחת יָדְּ

ִֺאיֲעָך( 3)  ִאָשה ִתַקח ֹלא ֲאֶשר|  ָהָאֶרץ ֵואֹלֵהי ַהָשַמיִם ֱאֹלֵהי ַֺאיהָוה וְַּאשְּ
נִי נֲַענִי ִמֺאְּנֹות ִלבְּ ֺאֹו יֹוֵשב ָאנִֹכי ֲאֶשר ַה׃אְּ ִקרְּ ִצי ֶאל ׃ִאי( 4: )ֺאְּ  וְֶּאל ַארְּ

ִתי תָ |  ֵתֵלְך מֹוַלדְּ נִי ִאָשה וְָּלַקחְּ ָחק ִלבְּ יִצְּ  ֹלא א־אַלי ָהֶעֶבד ֵאָליו ַוׁאֹאֶמר( 5: )לְּ
 ֶאל ִֺאנְָּך ֶאת ָאִשיב ֶהָהֵשב|  ַהֿאֹאת ָהָאֶרץ ֶאל ַאֲחַרי ָלֶלֶכת ָהִאָשה תֹאֶבה
ָרָהם ֵאָליו ַוׁאֹאֶמר( 6: )ִמָשם יָָצאתָ  ֲאֶשר ָהָאֶרץ  ָתִשיב ֶפן לְָּך ִהָשֶמר|  ַאבְּ

נִי ֶאת ֶוה( 7: )ָשָׅאה ֺאְּ ָקַחנִי ֲאֶשר ַהָשַמיִם ֱאֹלֵהי יַהְּ  ־אֵמֶאֶרץ ָאִבי ִמֵֺאית לְּ
ִתי ַֺאע ַוֲאֶשר ִלי ִּאֶֺאר ַוֲאֶשר מֹוַלדְּ ֲעָך ֵלאמֹר ִלי נִשְּ זַרְּ  ָהָאֶרץ ֶאת ֶאֵתן לְּ

ַלח ה־אא|  ַהֿאֹאת ָפנֶיָך כֹוַמלְָּא יִשְּ תָ  לְּ נִי ִאָשה וְָּלַקחְּ  ֹלא וְִּאם( 8: )ִמָשם ִלבְּ
ֺבָעִתי וְּנִִקיתָ  ַאֲחֶריָך ָלֶלֶכת ָהִאָשה תֹאֶבה נִי ֶאת ַרק|  זֹאת ִמשְּ  ָתֵשב ֹלא ֺאְּ
ָרָהם יֶֶרְך ַתַחת יָדֹו ֶאת ָהֶעֶבד ַוׁאֶָׂשם( 9: )ָשָׅאה  ַעל לֹו ַוׁאִָשַבע|  ֲאדֹנָיו ַאבְּ
 ט־אב וְָּכל ַוׁאֵֶלְך ֲאדֹנָיו ִמֻאְַּמֵׄאי גְַּמִׄאים ֲעָׂשָרה ָהֶעֶבד ַוׁאִַקח( 11: )ַהֿאֶה ַהָּאָבר
יָדֹו ֲאדֹנָיו  ַוׁאַבְֵּרְך( 11: )נָחֹור ִעיר ֶאל נֲַהַריִם ֲאַרם ֶאל ַוׁאֵֶלְך ַוׁאָָקם|  ֺאְּ

( 12: )ַהשֲֹאבֹת ֵצאת ֵעתלְּ  ֶעֶרב לְֵּעת|  ַהָׅאיִם ֺאְֵּאר ֶאל ָלִעיר ִמח־אץ ַהֻאְַּמִׄאים
ֶוה ַוׁאֹאַמר ָרָהם ֲאדֹנִי ֱאֹלֵהי יַהְּ ֵרה ַאבְּ ָפנַי נָא ַהקְּ  ִעם ֶחֶסד ַוֲעֵׂשה|  ַהׁאֹום לְּ

ָרָהם ֲאדֹנִי נֹות|  ַהָׅאיִם ֵעין ַעל נִָצב ָאנִֹכי ִה׆אֵה( 13: )ַאבְּ אֹת ָהִעיר ַאנְֵּשי ־אבְּ  יֹצְּ
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אֹב ֶתה ַכֵּאְך נָא ַה׀ִאי ֵאֶליהָ  אַֹמר ֲאֶשר רָ ַה׆אַעֲ  וְָּהיָה( 14: )ָמיִם ִלשְּ  וְֶּאשְּ
ָרה ֵתה וְָּאמְּ ֶקה ֻאְַּמֶׄאיָך וְּגַם שְּ תָ  אָֹתֽא|  ַאשְּ ָך הַֹכחְּ ּאְּ ַעבְּ יִצְָּחק לְּ  ׃ִאי ֵאַדע ־אָבֽא לְּ
ַדֵֺאר ׃ִאָׄאה ֶטֶרם ה־אא ַויְִּהי( 15: )ֲאדֹנִי ִעם ֶחֶסד ָעִׂשיתָ  ָקה וְִּה׆אֵה לְּ  יֵֹצאת ִרבְּ

ָרָהם ֲאִחי נָחֹור ֵאֶשת ִמלְּ׃ָאה ֶֺאן ִלבְּת־אֵאל יֺׄאְָּדה רֲאשֶ  : ִשכְָּמֽא ַעל וְַּכָּאֽא|  ַאבְּ
ֶאה טַֹבת וְַּה׆אֲַערָ ( 16) אֹד ַמרְּ ַמֵׄאא ָהַעיְּנָה ַוֵתֶרד|  יְָּדָעֽא ֹלא וְִּאיש ֺאְּת־אָלה מְּ  ַותְּ

ָראָתֽא ָהֶעֶבד ַוׁאָָרץ( 17: )ַוָתַעל ַכָּאֽא ַעט נָא ַהגְִּמיִאינִי רַוׁאֹאמֶ |  ִלקְּ  ַמיִם מְּ
ֵתה ַותֹאֶמר( 18: )ִמ׃ַאֵּאְך ַמֵהר|  ֲאדֹנִי שְּ ֵקה־א יָָדֽא ַעל ׃ַאָּאֽא ַותֶֹרד ַותְּ ( 19: )ַוַתשְּ
ַכל קֹתֹו ַותְּ ַהשְּ ָאב ִלגְַּמֶׄאיָך ַֻאם ַותֹאֶמר|  לְּ תֹת ׃ִאׄא־א ִאם ַעד ֶאשְּ ( 21: )ִלשְּ

ַמֵהר ַער ַותְּ אֹב ַהֺאְֵּאר ֶאל עֹוד ַוָתָרץ ַהשֶֹקת ֶאל ׃ַאָּאֽא ַותְּ ַאב|  ִלשְּ  לְָּכל ַוִתשְּ
ָתֵאה וְָּהִאיש( 21: )ֻאְַּמָׄאיו ִליחַ  ָלַדַעת ַמֲחִריש|  ָלֽא ִמשְּ ֶוה ַהִהצְּ ׃אֹו יַהְּ  ִאם ַּארְּ

תֹות ַהֻאְַּמִׄאים ׃ִאׄא־א ׃ַאֲאֶשר ַויְִּהי( 22: )ֹלא  ֶֺאַקע ָהבזָ  נֶזֶם ָהִאיש ַוׁאִַקח ִלשְּ
ָקלֹו נֵי|  ִמשְּ ִמיִדים ־אשְּ ָקָלם זָָהב ֲעָׂשָרה יֶָדיהָ  ַעל צְּ  ִמי ַֺאת ַוׁאֹאֶמר( 23: )ִמשְּ

 ַֺאת ֵאָליו ַותֹאֶמר( 24: )ָלִלין ָלנ־א ָמקֹום ָאִביְך ֵֺאית ֲהיֵש|  ִלי נָא ַהִֻאיִדי ַאתְּ 
 ֻאַם ֶתֶבן ַֻאם ֵאָליו ַותֹאֶמר( 25: )רלְּנָחֹו יָלְָּדה ֲאֶשר ִמלְּ׃ָאה ֶֺאן|  ָאנִֹכי ֺאְּת־אֵאל
פֹוא ַתח־א ָהִאיש ַוׁאִקֹד( 26: )ָלל־אן ָמקֹום ַֻאם|  ִעָׅאנ־א ַרב ִמסְּ ( 27: )ַליהָוה ַוׁאִשְּ
ֶוה ָֺאר־אְך ַוׁאֹאֶמר ָרָהם ֲאדֹנִי ֱאֹלֵהי יַהְּ ּאֹו ָעזַב ֹלא ֲאֶשר ַאבְּ  ֵמִעם ַוֲאִמתֹו ַחסְּ

ֶוה נַָחנִי ֶּאֶרְךֺאַ  ָאנִֹכי|  ֲאדֹנִי  לְֵּבית ַוַתֵֻאד ַה׆אֲַערָ  ַוָתָרץ( 28: )ֲאדֹנִי ֲאֵחי ֵֺאית יַהְּ
ָבִרים|  ִאָׅאֽא ָקה( 29: )ָהֵאֶׄאה ׃ַאּאְּ ִרבְּ מֹו ָאח ־אלְּ  ָהִאיש ֶאל ָלָבן ַוׁאָָרץ|  ָלָבן ־אשְּ

אֹת ַויְִּהי( 31: )ָהָעיִן ֶאל ַהח־אָצה ִמדִ  וְֶּאת ַה׆אֶזֶם ֶאת ׃ִארְּ  ֲאחֹתֹו יְֵּדי ַעל יםַהצְּ
עֹו ָשמְּ ֵרי ֶאת ־אכְּ ָקה ִּאבְּ  ֶאל ַוׁאָבֹא|  ָהִאיש ֵאַלי ִדֶֺאר ׃אֹה ֵלאמֹר ֲאחֹתֹו ִרבְּ

ֶוה ֺאְּר־אְך ֺאֹוא ַוׁאֹאֶמר( 31: )ָהָעיִן ַעל ַהֻאְַּמִׄאים ַעל עֵֹמד וְִּה׆אֵה ָהִאיש  ָלָׅאה|  יַהְּ
 ַהַֺאיְָּתה ָהִאיש ַוׁאָבֹא( 32: )ַלֻאְַּמִׄאים ־אָמקֹום תַהַֺאיִ  ִפ׆אִיִתי וְָּאנִֹכי ַֺאח־אץ ַתֲעמֹד
פֹוא ֶתֶבן ַוׁאִֵתן|  ַהֻאְַּמִׄאים ַויְַּפַתח חֹץ ־אַמיִם ַלֻאְַּמִׄאים ־אִמסְּ  וְַּרגְֵּלי ַרגְָּליו ִלרְּ



                               [ ]

Centro de Estudios Hablemos Toráh  

 

 
36 

 

ָפנָיו[ קרי ַוׁא־אַׂשם] וייׂשם( 33: )ִאתֹו ֲאֶשר ָהֲאנִָשים  אַֹכל ֹלא ַוׁאֹאֶמר ֶלֱאכֹל לְּ
ִתי ִאם דעַ  ָבָרי ִּאַֺארְּ ָרָהם ֶעֶבד|  ַוׁאֹאַמר( 34: )ַּאֵֺאר ַוׁאֹאֶמר|  ּאְּ ( 35: )ָאנִֹכי ַאבְּ

אֹד ֲאדֹנִי ֶאת ֵֺאַרְך ַויהָוה  ַוֲעָבִדם וְּזָָהב וְֶּכֶסף ־אָבָקר צֹאן לֹו ַוׁאִֶתן|  ַוׁאִגְָּּאל מְּ
ָפחֹת  ַאֲחֵרי ַלאדֹנִי ֵבן ֲאדֹנִי תֵאשֶ  ָׂשָרה ַוֵתֶלד( 36: )ַוֲחמִֹרים ־אגְַּמִׄאים ־אשְּ
נָָתֽא ִֺאֵענִי( 37: )לֹו ֲאֶשר ׃ָאל ֶאת ׄאֹו ַוׁאִֶתן|  זִקְּ  ִתַקח ֹלא|  ֵלאמֹר ֲאדֹנִי ַוׁאַשְּ
נִי ִאָשה נֲַענִי ִמֺאְּנֹות ִלבְּ צֹו יֵֹשב ָאנִֹכי ֲאֶשר ַה׃אְּ  ֵֺאית ֶאל ֹלא ִאם( 38: )ֺאְַּארְּ
פַ  וְֶּאל ֵתֵלְך ָאִבי ִתיִמשְּ תָ |  חְּ נִי ִאָשה וְָּלַקחְּ  ֹלא ֺאַלי|  ֲאדֹנִי ֶאל ָואַֹמר( 39: )ִלבְּ
ֶוה|  ֵאָלי ַוׁאֹאֶמר( 41: )ַאֲחָרי ָהִאָשה ֵתֵלְך ִתי ֲאֶשר יַהְּ ַהַׄאכְּ ָפנָיו ִהתְּ ַלח לְּ  יִשְּ

ִליחַ  ִאָתְך ַמלְָּאכֹו ׃ֶאָך וְִּהצְּ תָ  ַּארְּ נִי ִאָשה וְָּלַקחְּ ַפחְּ  ִלבְּ : ָאִבי ־אִמֵֺאית ִתיִמִׅאשְּ
ִתי ֶאל ָתבֹוא ׃ִאי ֵמָאָלִתי ִת׆אֶָקה ָאז( 41) ַפחְּ נ־א ֹלא וְִּאם|  ִמשְּ  נִָקי וְָּהיִיתָ  ָלְך יִתְּ

ֶוה ָואַֹמר|  ָהָעיִן ֶאל ַהׁאֹום ָוָאבֹא( 42: )ֵמָאָלִתי ָרָהם ֲאדֹנִי ֱאֹלֵהי יַהְּ  ִאם ַאבְּ
ָך ִליחַ  ׆אָא יֶשְּ ׃ִאי ַמצְּ  ֵעין ַעל נִָצב ָאנִֹכי ִה׆אֵה( 43: )ָעֶליהָ  הֵֹלְך ָאנִֹכי ֲאֶשר ַּארְּ

אֹב ַהׁאֵֹצאת ָהַעלְָּמה וְָּהיָה|  ַהָׅאיִם ִתי ִלשְּ ִקינִי ֵאֶליהָ  וְָּאַמרְּ ַעט נָא ַהשְּ  ַמיִם מְּ
ָרה( 44: )ִמ׃ַאֵּאְך ֵתה ַאָתה ַֻאם ֵאַלי וְָּאמְּ ָאב ִלגְַּמֶׄאיָך וְּגַם שְּ  ָהִאָשה ִהוא|  ֶאשְּ

ֶוה הִֹכיחַ  ֶשראֲ  ֶבן יַהְּ ַדֵֺאר ֲאַכֶׄאה ֶטֶרם ֲאנִי( 45: )ֲאדֹנִי לְּ  וְִּה׆אֵה ִלִֺאי ֶאל לְּ
ָקה ָאב ָהַעיְּנָה ַוֵתֶרד ִשכְָּמֽא ַעל וְַּכָּאֽא יֵֹצאת ִרבְּ ִקינִי ֵאֶליהָ  ָואַֹמר|  ַוִתשְּ  ַהשְּ

ַמֵהר( 46: )נָא תֵ  ַותֹאֶמר ֵמָעֶליהָ  ׃ַאָּאֽא ַותֹוֶרד ַותְּ ֶקה ֻאְַּמֶׄאיָך וְּגַם השְּ |  ַאשְּ
תְּ  ָקָתה ַהֻאְַּמִׄאים וְּגַם ָוֵאשְּ ַאל( 47: )ִהשְּ  ַותֹאֶמר ַאתְּ  ִמי ַֺאת ָואַֹמר אָֹתֽא ָוֶאשְּ

 ַאָפֽא ַעל ַה׆אֶזֶם ָוָאִׂשם|  ִמלְּ׃ָאה ׄאֹו יָלְָּדה ֲאֶשר נָחֹור ֶֺאן ֺאְּת־אֵאל ַֺאת
ִמיִדים ֹ ( 48: )יֶָדיהָ  ַעל וְַּהצְּ ַתֲחֶוה דָוֶאק ֶוה ֶאת ָוֲאָבֵרְך|  ַליהָוה ָוֶאשְּ  ֱאֹלֵהי יַהְּ

ָרָהם ֲאדֹנִי ֶדֶרְך ִהנְַּחנִי ֲאֶשר ַאבְּ נֹו ֲאדֹנִי ֲאִחי ַֺאת ֶאת ָלַקַחת ֱאֶמת ֺאְּ ( 49: )ִלבְּ
ֶכם ִאם וְַּעָתה  ִלי ַהִֻאיד־א ֹלא וְִּאם|  ִלי ַהִֻאיד־א ֲאדֹנִי ֶאת ֶוֱאֶמת ֶחֶסד עִֹׂשים יֶשְּ
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נֶהוְּאֶ  מֹאל ַעל אֹו יִָמין ַעל פְּ ר־א ־אבְּת־אֵאל ָלָבן ַוׁאַַען( 51: )ׂשְּ ֶוהמֵ  ַוׁאֹאמְּ  יָָצא יַהְּ
|  ָוֵלְך ַקח לְָּפנֶיָך ִרבְָּקה ִה׆אֵה( 51: )טֹוב אֹו ַרע ֵאֶליָך ַּאֵֺאר נ־אַכל ֹלא|  ַהָּאָבר
ִהי ֶבן ִאָשה ־אתְּ ֶוה ִּאֶֺאר ׃ַאֲאֶשר ֲאדֹנֶיָך לְּ  ֶעֶבד ָשַמע ׃ַאֲאֶשר ִהיַויְּ ( 52: )יַהְּ

ָרָהם ֵריֶהם ֶאת ַאבְּ ַתח־א|  ִּאבְּ ָצה ַוׁאִשְּ ֵלי ָהֶעֶבד ַוׁאֹוֵצא( 53: )ַליהָוה ַארְּ  ֶכֶסף ׃אְּ
ֵלי גִָדים זָָהב ־אכְּ ָקה ַוׁאִֵתן ־אבְּ ִרבְּ ִאָׅאֽא לְָּאִחיהָ  נַָתן ־אִמגְָּּאנֹת|  לְּ  ַוׁאֹאכְּל־א( 54: )־אלְּ

ת־א ֺחנִי ַוׁאֹאֶמר ַבֺאֶֹקר ַוׁאָק־אמ־א|  ַוׁאִָלינ־א ִעׅאֹו ֲאֶשר יםוְָּהֲאנָשִ  ה־אא ַוׁאִשְּ  ַשׄאְּ
 ַאַחר|  ָעׂשֹור אֹו יִָמים ִאָתנ־א ַה׆אֲַערָ  ֵתֵשב וְִּאָׅאֽא ָאִחיהָ  ַוׁאֹאֶמר( 55: )ַלאדֹנִי

ַאֲחר־א ַאל ֲאֵלֶהם ַוׁאֹאֶמר( 56: )ֵתֵלְך ִליחַ  ַויהָוה אִֹתי תְּ ׃ִאי ִהצְּ  ַשׄאְּח־אנִי|  ַּארְּ
ר־א( 57: )ַלאדֹנִי וְֵּאלְָּכה ָרא ַוׁאֹאמְּ ֲאָלה| ַל׆אֲַערָ  נִקְּ א־א( 58: )ִפיהָ  ֶאת וְּנִשְּ רְּ  ַוׁאִקְּ
ָקה ִרבְּ ר־א לְּ ִכי ֵאֶליהָ  ַוׁאֹאמְּ  ַויְַּשׄאְּח־א( 59: )ֵאֵלְך ַותֹאֶמר|  ַהֿאֶה ָהִאיש ִעם ֲהֵתלְּ

ָקה ֶאת ָתֽא וְֶּאת ֲאחָֹתם ִרבְּ ָרָהם ֶעֶבד וְֶּאת|  ֵמנִקְּ  ַויְָּבֲרכ־א( 61: )ֲאנָָשיו וְֶּאת ַאבְּ
ר־א ִרבְָּקה ֶאת ֵפי ֲהיִי ַאתְּ  ֲאחֵֹתנ־א ָלֽא ַוׁאֹאמְּ ָבָבה לְַּאלְּ ֵעְך וְּיִיַרש|  רְּ  ֵאת זַרְּ

נָה וְּנֲַערֶֹתיהָ  ִרבְָּקה ַוָתָקם( 61: )ׂשֹנְָּאיו ַשַער ׃ַאבְּ נָה ַהֻאְַּמִׄאים ַעל ַוִתרְּ  ַוֵתַלכְּ
ָקה ֶאת ָהֶעֶבד ַוׁאִַקח|  ישָהאִ  ַאֲחֵרי ָחק( 62: )ַוׁאֵַלְך ִרבְּ יִצְּ  ַלַחי ֺאְֵּאר ִמֺאֹוא ָֺאא וְּ
ָחק ַוׁאֵֵצא( 63: )ַה׆אֶגֶב ֺאְֶּאֶרץ יֹוֵשב וְּה־אא|  רִֹאי נֹות ַֺאָשֶדה ָלׂש־אחַ  יִצְּ |  ָעֶרב ִלפְּ

א ֵעינָיו ַוׁאִָשא ָקה אַוִתשָ ( 64: )ָֺאִאים גְַּמִׄאים וְִּה׆אֵה ַוׁאַרְּ  ַוֵתֶרא ֵעינֶיהָ  ֶאת ִרבְּ
ָחק ֶאת  ַההֵֹלְך ַהָׄאזֶה ָהִאיש ִמי ָהֶעֶבד ֶאל ַותֹאֶמר( 65: )ַהָֻאָמל ֵמַעל ַוִתפֹל|  יִצְּ

ָראֵתנ־א ַֺאָשֶדה ׃ָאס ַהָצִעיף ַוִתַקח|  ֲאדֹנִי ה־אא ָהֶעֶבד ַוׁאֹאֶמר ִלקְּ ( 66: )ַוִתתְּ
ָחק ָהֶעֶבד ַויְַּסֵפר יִצְּ ָבִרים ׃ָאל ֵאת|  לְּ ָחק ַויְִּבֶאהָ ( 67: )ָעָׂשה ֲאֶשר ַהּאְּ  יִצְּ

ָקה ֶאת ַוׁאִַקח ִאׅאֹו ָׂשָרה ָהאֱֹהָלה ִהי ִרבְּ ָחק ַוׁא׆ִאֵָחם|  ַוׁאֱֶאָהֶבהָ  לְִּאָשה לֹו ַותְּ  יִצְּ
 :ִאׅאֹו ַאֲחֵרי
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Bereshít Pérek 25 
ָרָהם ַוׁאֶֹסף( 1) ָמֽא ִאָשה ַוׁאִַקח ַאבְּ ט־א ־אשְּ ָרן ֶאת לֹו ַוֵתֶלד( 2: )ָרהקְּ  וְֶּאת זִמְּ

ָשן ָדן וְֶּאת יָקְּ יָן וְֶּאת מְּ ָֺאק וְֶּאת|  ִמדְּ ָשן( 3: )ש־אחַ  וְֶּאת יִשְּ ָבא ֶאת יַָלד וְּיָקְּ  שְּ
ָדן וְֶּאת נֵי|  ּאְּ ָדן ־אבְּ ֺאִׅאים ־אלְּט־אִשים ַאש־אִרם ָהי־א דְּ נֵי( 4: )־אלְּ יָן ־אבְּ  ֵעיָפה ִמדְּ

ָּאָעה ַוֲאִביָדע ַוֲחנְֹך ָוֵעֶפר נֵי ֵאֶׄאה ׃ָאל|  וְֶּאלְּ ט־אָרה ֺאְּ ָרָהם ַוׁאִֵתן( 5: )קְּ  ֶאת ַאבְּ
ָחק לֹו ֲאֶשר ׃ָאל יִצְּ נֵי( 6: )לְּ ָרָהם ֲאֶשר ַהִפיַלגְִּשים וְִּלבְּ ָרָהם נַָתן לְַּאבְּ  ַאבְּ

ָחק ֵמַעל ַויְַּשׄאְֵּחם|  ַמָתנֹת נֹו יִצְּ ָמה ַחי ֺאְּעֹוֶד׆א־א ֺאְּ  וְֵּאֶׄאה( 7: )ֶקֶדם ֶאֶרץ ֶאל ֵקדְּ
נֵי יְֵּמי ָרָהם ַחׁאֵי שְּ ַאת|  ָחי ֲאֶשר ַאבְּ ִעים ָשנָה מְּ ( 8: )ָשנִים וְָּחֵמש ָשנָה וְִּשבְּ

ָרָהם ַוׁאָָמת ַוׁאִגְַּוע ֵׂשיָבה ַאבְּ ֺאְּר־א( 9: )ַעָׅאיו ֶאל ַוׁאֵָאֶסף|  וְָּׂשֵבעַ  זֵָקן טֹוָבה ֺאְּ  ַוׁאִקְּ
ָחק אֹתֹו ָמֵעאל יִצְּ ָעַרת ֶאל נָיוֺאָ  וְּיִשְּ ֵפָלה מְּ ֵדה ֶאל|  ַהַׅאכְּ רֹן ׂשְּ  צַֹחר ֶֺאן ֶעפְּ

נֵי ַעל ֲאֶשר ַהִחִתי ֵרא פְּ ָרָהם ָקנָה ֲאֶשר ַהָשֶדה( 11: )ַממְּ נֵי ֵמֵאת ַאבְּ |  ֵחת ֺאְּ
ָרָהם ֺקַֺאר ָשָׅאה תֹו וְָּׂשָרה ַאבְּ ָרָהם מֹות ַאֲחֵרי ַויְִּהי( 11: )ִאשְּ  ַויְָּבֶרְך ַאבְּ

ָחק ֶאת ֱאֹלִהים נֹו יִצְּ ָחק ַוׁאֵֶשב|  ֺאְּ  וְֵּאֶׄאה( 12) : רִֹאי ַלַחי ֺאְֵּאר ִעם יִצְּ
ָמֵעאל תֹלְּדֹת ָרָהם ֶֺאן יִשְּ ִרית ָהגָר יָלְָּדה ֲאֶשר|  ַאבְּ  ָׂשָרה ִשפְַּחת ַהִׅאצְּ

ָרָהם מֹות וְֵּאֶׄאה( 13: )לְַּאבְּ נֵי שְּ ָמֵעאל ֺאְּ מָֹתם יִשְּ  ֺאְּכֹר|  לְּתֹולְּדָֹתם ִֺאשְּ
ָמֵעאליִ  ֺאְֵּאל וְֵּקָדר נְָּביֹת שְּ ָמע( 14: )־אִמבְָּׂשם וְַּאדְּ ( 15: )־אַמָשא וְּד־אָמה ־אִמשְּ

ָמה נִָפיש יְּט־אר וְֵּתיָמא ֲחַדד נֵי ֵהם ֵאֶׄאה( 16: )ָוֵקדְּ ָמֵעאל ֺאְּ מָֹתם וְֵּאֶׄאה יִשְּ  שְּ
ֵריֶהם ַחצְּ ִטירָֹתם ֺאְּ נֵים|  ־אבְּ נֵי וְֵּאֶׄאה (17: )לְֺּאׅאָֹתם נְִּׂשיִאם ָעָׂשר שְּ  ַחׁאֵי שְּ
ָמֵעאל ַאת יִשְּ ֹלִשים ָשנָה מְּ  ֶאל ַוׁאֵָאֶסף ַוׁאָָמת ַוׁאִגְַּוע|  ָשנִים וְֶּשַבע ָשנָה ־אשְּ

נ־א( 18: )ַעָׅאיו ׃אְּ נֵי ַעל ֲאֶשר ש־אר ַעד ֵמֲחִויָלה ַוׁאִשְּ ַריִם פְּ |  ַאש־אָרה ֺאֲֹאָכה ִמצְּ
נֵי ַעל  : נָָפל ֶאָחיו ָכל פְּ



                               [ ]

Centro de Estudios Hablemos Toráh  

 

 
39 

 

ָחק תֹולְּדֹת וְֵּאֶׄאה( 19) ָרָהם ֶֺאן יִצְּ ָרָהם|  ַאבְּ ָחק ֶאת הֹוִליד ַאבְּ  ַויְִּהי( 21: )יִצְּ
ָחק ָֺאִעים ֶֺאן יִצְּ תֹו ָשנָה ַארְּ |  ֲאָרם ִמַפַּאן ָהֲאַרִׅאי ֺאְּת־אֵאל ַֺאת ִרבְָּקה ֶאת ֺאְַּקחְּ
ַתר( 21: )לְִּאָשה לֹו ָהֲאַרִׅאי ָלָבן ֲאחֹות ָחק ַוׁאֶעְּ תֹו לְּנַֹכח יהָוהלַ  יִצְּ  ׃ִאי ִאשְּ
ֶוה לֹו ַוׁאֵָעֶתר|  ִהוא ֲעָקָרה תֹו ִרבְָּקה ַוַתַהר יַהְּ רֲֹצצ־א( 22: )ִאשְּ  ַהָֺאנִים ַוׁאִתְּ

ָֺאֽא ִקרְּ רֹש ַוֵתֶלְך|  ָאנִֹכי ֿאֶה ָלָׅאה ׃ֵאן ִאם ַותֹאֶמר ֺאְּ ֶוה ֶאת ִלדְּ  ַוׁאֹאֶמר( 23: )יַהְּ
ֶוה נֵי ָלֽא יַהְּ נְֵך[ קרי םגֹויִ ] גיים שְּ ִבטְּ נֵי ֺאְּ ֺאִׅאים ־אשְּ  ־אלְּאֹם|  יִָפֵרד־א ִמֵׅאַעיְִך לְּ

לְּא־א( 24: )ָצִעיר יֲַעבֹד וְַּרב יֱֶאָמץ ִמלְּאֹם  תֹוִמם וְִּה׆אֵה|  ָלֶלֶדת יֶָמיהָ  ַוׁאִמְּ
נָֽא ִבטְּ מֹונִי ָהִראשֹון ַוׁאֵֵצא( 25: )ֺאְּ ַאֶּאֶרת ׃ֺאׄאֹו ַאדְּ א־א|  ֵׂשָער ׃אְּ רְּ : ֵעָׂשו מֹושְּ  ַוׁאִקְּ

ָרא ֵעָׂשו ַֺאֲעֵקב אֶֹחזֶת וְּיָדֹו ָאִחיו יָָצא ֵכן וְַּאֲחֵרי( 26) מֹו ַוׁאִקְּ ָחק|  יֲַעקֹב שְּ יִצְּ  וְּ
ל־א( 27: )אָֹתם ֺאְֶּלֶדת ָשנָה ִשִשים ֶֺאן  ַציִד יֵֹדעַ  ִאיש ֵעָׂשו ַויְִּהי ַה׆אְָּעִרים ַוׁאִגְּּאְּ

ָחק ַוׁאֱֶאַהב( 28: )אָֹהִלים ביֹשֵ  ָתם ִאיש וְּיֲַעקֹב|  ָׂשֶדה ִאיש  ׃ִאי ֵעָׂשו ֶאת יִצְּ
ִפיו ַציִד ָקה|  ֺאְּ  ִמן ֵעָׂשו ַוׁאָבֹא|  נָזִיד יֲַעקֹב ַוׁאָזֶד( 29: )יֲַעקֹב ֶאת אֶֹהֶבת וְִּרבְּ

ִעיֵטנִי יֲַעקֹב ֶאל ֵעָׂשו ַוׁאֹאֶמר( 31: )ָעיֵף וְּה־אא ַהָשֶדה  ָהָאדֹם ָהָאדֹם ִמן נָא ַהלְּ
מֹו ָקָרא ׃ֵאן ַעל|  ָאנִֹכי ָעיֵף י׃אִ  ַהֿאֶה  ַכׁאֹום ִמכְָּרה|  יֲַעקֹב ַוׁאֹאֶמר( 31: )ֱאדֹום שְּ
ָך ֶאת  ִלי ֿאֶה וְָּלָׅאה|  ָלמ־את הֹוֵלְך ָאנִֹכי ִה׆אֵה ֵעָׂשו ַוׁאֹאֶמר( 32: )ִלי ֺאְּכָֹרתְּ

ָעה יֲַעקֹב ַוׁאֹאֶמר( 33: )ֺאְּכָֹרה ׃אֹר|  ֹול ַוׁאִָשַבע ׃ַאׁאֹום ִׄאי ִהָשבְּ  ֺאְּכָֹרתֹו ֶאת ַוׁאִמְּ
יֲַעקֹב ֵעָׂשו נַָתן וְּיֲַעקֹב( 34: )לְּ תְּ  ַוׁאֹאַכל ֲעָדִשים ־אנְּזִיד ֶלֶחם לְּ |  ַוׁאֵַלְך ַוׁאָָקם ַוׁאֵשְּ

  : ַהֺאְּכָֹרה ֶאת ֵעָׂשו ַוׁאִֶבז
Bereshít Pérek 26 

ָרָהם ִֺאיֵמי ָהיָה ֲאֶשר ָהִראשֹון ָהָרָעב ִמׄאְַּבד ָֺאָאֶרץ ָרָעב ַויְִּהי( 1)  ַוׁאֵֶלְך|  ַאבְּ
ָחק ִתים ֶמֶלְך ֲאִביֶׅאֶלְך ֶאל יִצְּ ִלשְּ ֶוה ֵאָליו ַוׁאֵָרא( 2: )ֻאְָּרָרה פְּ  ַאל ַוׁאֹאֶמר יַהְּ
ָריְָּמה ֵתֵרד כֹן|  ִמצְּ יֶה ַהֿאֹאת ָֺאָאֶרץ ֻא־אר( 3: )ֵאֶליָך אַֹמר ֲאֶשר ָֺאָאֶרץ שְּ  וְֶּאהְּ
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ָך ֶכׂאָ  ִעׅאְּ ֲעָך לְָּך י׃אִ |  ַוֲאָברְּ זַרְּ  ֶאת ַוֲהִקמִֹתי ָהֵאל ָהֲאָרצֹת ׃ָאל ֶאת ֶאֵתן ־אלְּ
ֺבָעה ִתי ֲאֶשר ַהשְּ ַֺאעְּ ָרָהם נִשְּ ֵֺאיִתי( 4: )ָאִביָך לְַּאבְּ ֲעָך ֶאת וְִּהרְּ  ׃אְּכֹוכְֵּבי זַרְּ
ֲעָך וְּנַָתִתי ַהָשַמיִם זַרְּ ָֺאֲרכ־א|  ָהֵאל ָהֲאָרצֹת ׃ָאל ֵאת לְּ ֲעָך וְִּהתְּ זַרְּ ֹ  בְּ  ֻאֹויֵי ל׃א
ָרָהם ָשַמע ֲאֶשר ֵעֶקב( 5: )ָהָאֶרץ מֹר|  ֺאְּקִֹלי ַאבְּ ִתי ַוׁאִשְּ ַמרְּ ֹוַתי ִמשְּ  ִמצְּ
ָחק ַוׁאֵֶשב( 6: )וְּתֹורָֹתי ֺחקֹוַתי ֲאל־א( 7: )ִֺאגְָּרר יִצְּ תֹו ַהָׅאקֹום ַאנְֵּשי ַוׁאִשְּ  לְִּאשְּ
ִתי ֵלאמֹר יֵָרא ׃ִאי|  ִהוא ֲאחִֹתי ַוׁאֹאֶמר גֺנִי ֶפן ִאשְּ  ַעל ַהָׅאקֹום ַאנְֵּשי יַַהרְּ
ָקה ֶאה טֹוַבת ׃ִאי ִרבְּ כ־א ׃ִאי ַויְִּהי( 8: )ִהיא ַמרְּ ֵקף ַהׁאִָמים ָשם לֹו ָארְּ  ַוׁאַשְּ

ִתים ֶמֶלְך ֲאִביֶמֶלְך ִלשְּ א|  ַהַחׄאֹון ֺאְַּעד פְּ ָחק וְִּה׆אֵה ַוׁאַרְּ ַצֵחק יִצְּ  ִרבְָּקה ֵאת מְּ
תֹו ָרא( 9: )ִאשְּ ָחק ִביֶמֶלְךאֲ  ַוׁאִקְּ יִצְּ ָך ִה׆אֵה ַאְך ַוׁאֹאֶמר לְּ תְּ  וְֵּאיְך ִהוא ִאשְּ
תָ  ָחק ֵאָליו ַוׁאֹאֶמר|  ִהוא ֲאחִֹתי ָאַמרְּ ִתי ׃ִאי יִצְּ ( 11: )ָעֶליהָ  ָאמ־את ֶפן ָאַמרְּ
ַעט|  ָׄאנ־א ָעִׂשיתָ  ֿאֹאת ַמה ֲאִביֶמֶלְך ַוׁאֹאֶמר ֶתָך ֶאת ָהָעם ַאַחד ָשַכב ׃ִאמְּ  ִאשְּ

 ָֺאִאיש ַה׆אֹגֵעַ |  ֵלאמֹר ָהָעם ׃ָאל ֶאת ֲאִביֶמֶלְך ַויְַּצו( 11: )ָאָשם ָעֵלינ־א ֵבאתָ וְּהֵ 
תֹו ַהֿאֶה ִאשְּ ָחק ַוׁאִזְַּרע( 12: )י־אָמת מֹות ־אבְּ ָצא ַהִהוא ָֺאָאֶרץ יִצְּ  ַֺאָשנָה ַוׁאִמְּ

ָעִרים ֵמָאה ַהִהוא ֶוה ַויְָּבֲרֵכה־א|  שְּ  וְּגֵָדל ָהלֹוְך ַוׁאֵֶלְך|  ישָהאִ  ַוׁאִגְַּּאל( 13: )יַהְּ
אֹד גַָדל ׃ִאי ַעד נֵה לֹו ַויְִּהי( 14: )מְּ נֵה צֹאן ִמקְּ  ַויְַּקנְּא־א|  ַרָֺאה ַוֲעֺבָּאה ָבָקר ־אִמקְּ

ִתים אֹתֹו ִלשְּ ֵדי ָחפְּר־א ֲאֶשר ַהֺאְֵּארֹת וְָּכל( 15: )פְּ ָרָהם ִֺאיֵמי ָאִביו ַעבְּ  ַאבְּ
מ־אם|  ָאִביו ִתים ִסתְּ ִלשְּ ָחק ֶאל ֲאִביֶמֶלְך ַוׁאֹאֶמר( 16: )ָעָפר ַויְַּמלְּא־אם פְּ |  יִצְּ

תָ  ׃ִאי ֵמִעָׅאנ־א ֵלְך אֹד ִמֶׅא׆א־א ָעַצמְּ ָחק ִמָשם ַוׁאֵֶלְך( 17: )מְּ נַַחל ַוׁאִַחן|  יִצְּ  ֻאְָּרר ֺאְּ
ָחק ַוׁאָָשב( 18: )ָשם ַוׁאֵֶשב פֹר יִצְּ  יֵמיֺאִ  ָחפְּר־א ֲאֶשר ַהַׅאיִם ֺאְֵּארֹת ֶאת ַוׁאַחְּ

ָרָהם מ־אם ָאִביו ַאבְּ ִתים ַויְַּסתְּ ִלשְּ ָרָהם מֹות ַאֲחֵרי פְּ ָרא|  ַאבְּ  ֵשמֹות ָלֶהן ַוׁאִקְּ
פְּר־א( 19: )ָאִביו ָלֶהן ָקָרא ֲאֶשר ׃ַאֵשמֹת ֵדי ַוׁאַחְּ ָחק ַעבְּ צְּא־א|  ַֺא׆אַָחל יִצְּ  ָשם ַוׁאִמְּ

ָחק רֵֹעי ִעם גְָּרר רֵֹעי ַוׁאִָריב־א( 21: )ַחׁאִים ַמיִם ֺאְֵּאר |  ַהָׅאיִם ָלנ־א ֵלאמֹר יִצְּ
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ָרא ק־א ׃ִאי ֵעֶׂשק ַהֺאְֵּאר ֵשם ַוׁאִקְּ ַעשְּ ר־א( 21: )ִעׅאֹו ִהתְּ פְּ  ַוׁאִָריב־א ַאֶחֶרת ֺאְֵּאר ַוׁאַחְּ
ָרא|  ָעֶליהָ  ַֻאם ָמֽא ַוׁאִקְּ נָה שְּ ֵתק( 22: )ִׂשטְּ פֹר ִמָשם ַוׁאַעְּ  וְֹּלא ַאֶחֶרת ֺאְֵּאר ַוׁאַחְּ

ָרא|  ֶליהָ עָ  ָרב־א ָמֽא ַוׁאִקְּ חֹבֹות שְּ ִחיב ַעָתה ׃ִאי ַוׁאֹאֶמר רְּ ֶוה ִהרְּ  ־אָפִרינ־א ָלנ־א יַהְּ
ֶוה ֵאָליו ַוׁאֵָרא( 24: )ָשַבע ֺאְֵּאר ִמָשם ַוׁאַַעל( 23: )ָבָאֶרץ  ַהה־אא ַֺאַׄאיְָּלה יַהְּ
ָרָהם ֱאֹלֵהי ָאנִֹכי ַוׁאֹאֶמר ָך ׃ִאי ִתיָרא ַאל|  ָאִביָך ַאבְּ  ־אֵבַרכְִּתיָך ָאנִֹכי ִאתְּ

ֵֺאיִתי ֲעָך ֶאת וְִּהרְּ ָרָהם ַֺאֲעב־אר זַרְּ ִּאי ַאבְּ ָרא ִמזְֵֺּאחַ  ָשם ַוׁאִֶבן( 25: )ַעבְּ  ַוׁאִקְּ
ֶוה ֺאְֵּשם ֵדי ָשם ַוׁאִכְּר־א|  ָאֳהלֹו ָשם ַוׁאֶט יַהְּ ָחק ַעבְּ  ַוֲאִביֶמֶלְך( 26: )ֺאְֵּאר יִצְּ
ָבאֹו ַׂשר ־אִפיכֹל ֵרֵעה־אמֵ  ַוֲאֺחֿאַת|  ִמֻאְָּרר ֵאָליו ָהַלְך  ֲאֵלֶהם ַוׁאֹאֶמר( 27: )צְּ

ָחק נֵאֶתם וְַּאֶתם|  ֵאָלי ָֺאאֶתם ַמּא־אעַ  יִצְּ ַשׄאְּח־אנִי אִֹתי ׂשְּ ֶכם ַותְּ ( 28: )ֵמִאתְּ
ר־א ֶוה ָהיָה ׃ִאי ָרִאינ־א ָראֹו ַוׁאֹאמְּ ִהי ַו׆אֹאֶמר ִעָׅאְך יַהְּ  ֵֺאינֵינ־א ֵֺאינֹוֵתינ־א ָאָלה נָא תְּ

ָתה|  ֵבינֶָך־א ִרית וְּנִכְּרְּ  נְּגֲַענ־אָך ֹלא ׃ַאֲאֶשר ָרָעה ִעָׅאנ־א ַתֲעֵׂשה ִאם( 29: )ִעָׅאְך בְּ
ָך ָעִׂשינ־א וְַּכֲאֶשר ֶוה ֺאְּר־אְך ַעָתה ַאָתה|  ֺאְָּשלֹום ַו׆אְַּשֵׄאֲחָך טֹוב ַרק ִעׅאְּ ( 31: )יַהְּ

ֶתה ָלֶהם ַוׁאַַעׂש ת־א ַוׁאֹאכְּל־א ִמשְּ ׃ִאימ־א( 31: )ַוׁאִשְּ ע־א ַבֺאֶֹקר ַוׁאַשְּ  ִאיש ַוׁאִָשבְּ
ָחק ַויְַּשׄאְֵּחם|  לְָּאִחיו  ַוׁאָבֹא־א ַהה־אא ַֺאׁאֹום ַויְִּהי( 32: )ֺאְָּשלֹום ֵמִאתֹו ַוׁאֵלְּכ־א יִצְּ
ֵדי ָחק ַעבְּ ר־א|  ָחָפר־א ֲאֶשר ַהֺאְֵּאר אֹדֹות ַעל לֹו ַוׁאִַֻאד־א יִצְּ : ָמיִם ָמָצאנ־א לֹו ַוׁאֹאמְּ

ָרא( 33) ָעה אָֹתֽא ַוׁאִקְּ : ַהֿאֶה ַהׁאֹום ַעד ֶשַבע ֺאְֵּאר ָהִעיר ֵשם ׃ֵאן ַעל|  ִשבְּ
ָֺאִעים ֶֺאן ֵעָׂשו ַויְִּהי( 34)  ֵאִרי ַֺאת יְּה־אִדית ֶאת ִאָשה ַוׁאִַקח ָשנָה ַארְּ  ֺאְּ
ַמת וְֶּאת|  ַהִחִתי ָ ( 35: )ַהִחִתי ֵאיֹלן ַֺאת ָֺאׂשְּ יֶין יִצְָּחק|  ר־אחַ  מַֹרת ַוִתהְּ  לְּ

ָקה ִרבְּ   : ־אלְּ
Bereshít Pérek 27 

ָחק זֵָקן ׃ִאי ַויְִּהי( 1) ָ  יִצְּ ֶהין אֹת ֵעינָיו ַוִתכְּ ָרא|  ֵמרְּ נֹו ֵעָׂשו ֶאת ַוׁאִקְּ  ַהָֻאדֹל ֺאְּ
נִי ֵאָליו ַוׁאֹאֶמר ִתי ֹלא|  זַָקנְִּתי נָא ִה׆אֵה ַוׁאֹאֶמר( 2: )ִה׆אֵנִי ֵאָליו ַוׁאֹאֶמר ֺאְּ  יַָדעְּ

יְָּך ֵכֶליָך נָא ָׂשא וְַּעָתה( 3: )מֹוִתי יֹום ֶתָך ֶתלְּ  ִׄאי וְּצ־אָדה ַהָשֶדה וְֵּצא|  וְַּקשְּ
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ַעִׅאים ִלי ַוֲעֵׂשה( 4[: )קרי ָציִד] צידה ִתי ׃ַאֲאֶשר ַמטְּ |  וְּאֵֹכָלה ִׄאי וְָּהִביָאה ָאַהבְּ
ָבֶרכְָּך ַֺאֲעב־אר ִשי תְּ ָחק ֺאְַּדֵֺאר ַעתשֹמַ  וְִּרבְָּקה( 5: )ָאמ־את ֺאְֶּטֶרם נַפְּ  ֶאל יִצְּ

ָהִביא ַציִד ָלצ־אד ַהָשֶדה ֵעָׂשו ַוׁאֵֶלְך|  ֺאְּנֹו ֵעָׂשו ָרה וְִּרבְָּקה( 6: )לְּ  יֲַעקֹב ֶאל ָאמְּ
נָֽא ִתי ִה׆אֵה|  ֵלאמֹר ֺאְּ ַדֵֺאר ָאִביָך ֶאת ָשַמעְּ ( 7: )ֵלאמֹר ָאִחיָך ֵעָׂשו ֶאל מְּ

ַעׅאִ  ִלי ַוֲעֵׂשה ַציִד ִׄאי ָהִביָאה נֵי ַוֲאָבֶרכְָּכה|  וְּאֵֹכָלה יםַמטְּ ֶוה ִלפְּ נֵי יַהְּ  ִלפְּ
נִי וְַּעָתה( 8: )מֹוִתי ַמע בְּ ַצ־ָאה ֲאנִי ַלֲאֶשר|  ֺאְּקִֹלי שְּ  ֶאל נָא ֶלְך( 9: )אָֹתְך מְּ
נֵי ִמָשם ִלי וְַּקח ַהצֹאן ַעִׅאים אָֹתם וְֶּאֱעֶׂשה|  טִֹבים ִעֿאִים ֻאְָּדיֵי שְּ  לְָּאִביָך ַמטְּ

נֵי יְָּבֶרכְָּך ֲאֶשר ַֺאֲעֺבר|  וְָּאָכל לְָּאִביָך וְֵּהֵבאתָ ( 11: )ֵהבָא ׃ַאֲאֶשר : מֹותֹו ִלפְּ
ָקה ֶאל יֲַעקֹב ַוׁאֹאֶמר( 11) : ָחָלק ִאיש וְָּאנִֹכי ָׂשִער ִאיש ָאִחי ֵעָׂשו ֵהן|  ִאׅאֹו ִרבְּ
ֵעינָיו וְָּהיִיִתי ָאִבי יְֺּמֵשנִי א־אַלי( 12) ֵתעַ  בְּ ַתעְּ ָלָלה ָעַלי ִתיוְֵּהֵבא|  ׃ִאמְּ  וְֹּלא קְּ

ָרָכה ָך ָעַלי ִאׅאֹו לֹו ַותֹאֶמר( 13: )בְּ נִי ִקלְָּלתְּ ַמע ַאְך|  ֺאְּ : ִלי ַקח וְֵּלְך ֺאְּקִֹלי שְּ
ַעִׅאים ִאׅאֹו ַוַתַעׂש|  לְִּאׅאֹו ַוׁאֵָבא ַוׁאִַקח ַוׁאֵֶלְך( 14) ( 15: )ָאִביו ָאֵהב ׃ַאֲאֶשר ַמטְּ

נָֽא ֵעָׂשו ִֺאגְֵּדי ֶאת ִרבְָּקה ַוִתַקח  ַוַתלְֵֺּאש|  ַֺאָֺאיִת ִאָתֽא ֲאֶשר ַהֲחֺמדֹת ַהָֻאדֹל ֺאְּ
נָֽא יֲַעקֹב ֶאת  וְַּעל|  יָָדיו ַעל ִהלְִֺּאיָשה ָהִעֿאִים ֻאְָּדיֵי עֹרֹת וְֵּאת( 16: )ַהָקָטן ֺאְּ

ַעִׅאים ֶאת ַוִתֵתן( 17: )ַצ־ָאאָריו ֶחלְַּקת יַד|  ָעָׂשָתה ֲאֶשר ַהֶׄאֶחם וְֶּאת ַהַׅאטְּ  ֺאְּ
נָֽא יֲַעקֹב נִי ַאָתה ִמי ִה׆א׆ֶאִי ַוׁאֹאֶמר|  ָאִבי ַוׁאֹאֶמר ָאִביו ֶאל ַוׁאָבֹא( 18: )ֺאְּ ( 19: )ֺאְּ

תָ  ׃ַאֲאֶשר ָעִׂשיִתי ֺאְּכֶֹרָך ֵעָׂשו ָאנִֹכי ָאִביו ֶאל יֲַעקֹב ַוׁאֹאֶמר  ק־אם|  ֵאָלי ִּאַֺארְּ
ָבה נָא ָחק ַוׁאֹאֶמר( 21: )נַפְֶּשָך ָבֲרַכ׆אִיתְּ  ַֺאֲעב־אר ִמֵציִדי וְָּאכְָּלה שְּ נֹו ֶאל יִצְּ  ֺאְּ
תָ  ֿאֶה ַמה צֹא ִמַהרְּ נִי ִלמְּ ָרה ׃ִאי ַוׁאֹאֶמר|  ֺאְּ ֶוה ִהקְּ ָפנָי ֱאֹלֶהיָך יַהְּ  ַוׁאֹאֶמר( 21: )לְּ

ָחק ָך ׆אָא ֻאְָּשה יֲַעקֹב ֶאל יִצְּ נִי ַוֲאֺמשְּ נִי זֶה ַהַאָתה|  ֺאְּ ( 22: )ֹלא ִאם ֵעָׂשו ֺאְּ
ָחק ֶאל יֲַעקֹב ַֻאשַוׁאִ   יְֵּדי וְַּהׁאַָדיִם יֲַעקֹב קֹול ַהקֹל ַוׁאֹאֶמר|  ַויְֺּמֵשה־א ָאִביו יִצְּ

ִערֹת ָאִחיו ֵעָׂשו ׃ִאיֵדי יָָדיו ָהי־א ׃ִאי ִה׃ִאירֹו וְֹּלא( 23: )ֵעָׂשו ֵכה־א|  ׂשְּ ( 24: )ַויְָּברְּ
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נִי זֶה ַאָתה ַוׁאֹאֶמר  ִמֵציד וְּאֹכְָּלה ִׄאי ַהִֻאָשה ַוׁאֹאֶמר( 25: )ָאנִי ַוׁאֹאֶמר|  ֵעָׂשו ֺאְּ
נִי ַמַען ֺאְּ ָבֶרכְָּך לְּ ִשי תְּ תְּ  יַיִן לֹו ַוׁאֵָבא ַוׁאֹאַכל לֹו ַוׁאֶַֻאש|  נַפְּ  ַוׁאֹאֶמר( 26: )ַוׁאֵשְּ

ָחק ֵאָליו ָקה ׆אָא ֻאְָּשה|  ָאִביו יִצְּ נִי ִׄאי ־אשְּ  ֵריחַ  תאֶ  ַוׁאַָרח לֹו ַוׁאִַשק ַוׁאִַֻאש( 27: )ֺאְּ
גָָדיו ֵאה ַוׁאֹאֶמר|  ַויְָּבֲרֵכה־א ֺאְּ נִי ֵריחַ  רְּ ֵריחַ  ֺאְּ ֶוה ֵֺאֲרכֹו ֲאֶשר ָׂשֶדה ׃אְּ ( 28: )יַהְּ
ַמ׆אֵי ַהָשַמיִם ִמ׀ַאל ָהֱאֹלִהים לְָּך וְּיִֶתן ( 29: )וְִּתירֹש ָּאגָן וְּרֹב|  ָהָאֶרץ ־אִמשְּ

ַתֲחו־א] וישתחו ַעִׅאים יַַעבְּד־אָך ֺאִׅאים לְָּך [קרי וְּיִשְּ  לְַּאֶחיָך גְִּביר ֱהֵוה לְּ
ַתֲח־א־א יִשְּ נֵי לְָּך וְּ ֶריָך|  ִאֶׅאָך ֺאְּ ָבֲרֶכיָך ָאר־אר אֹרְּ  ׃ַאֲאֶשר ַויְִּהי( 31: )ָֺאר־אְך ־אמְּ

ָחק ׃ִאָׄאה ָבֵרְך יִצְּ נֵי ֵמֵאת יֲַעקֹב יָָצא יָצֹא ַאְך ַויְִּהי יֲַעקֹב ֶאת לְּ ָחק פְּ |  ָאִביו יִצְּ
ַעִׅאים ה־אא ַֻאם ַוׁאַַעׂש( 31: )ִמֵצידֹו ָֺאא וָאִחי וְֵּעָׂשו  ַוׁאֹאֶמר|  לְָּאִביו ַוׁאֵָבא ַמטְּ

נֹו ִמֵציד וְּיֹאַכל ָאִבי יָֺקם לְָּאִביו ָבֲרַכ׆אִי ַֺאֲעב־אר ֺאְּ  לֹו ַוׁאֹאֶמר( 32: )נַפְֶּשָך תְּ
ָחק ָך ִֺאנְָּך ֲאנִי ַוׁאֹאֶמר|  ָאָתה ִמי ָאִביו יִצְּ כֹרְּ ָחק ַוׁאֱֶחַרד( 33: )ֵעָׂשו בְּ  ֲחָרָדה יִצְּ
אֹד ַעד ֻאְּדָֹלה  ֺאְֶּטֶרם ִמ׃אֹל ָואַֹכל ִלי ַוׁאֵָבא ַציִד ַהָצד ה־אא ֵאפֹוא ִמי ַוׁאֹאֶמר מְּ
יֶה ָֺאר־אְך ַֻאם|  ָוֲאָבֲרֵכה־א ָתבֹוא מֹעַ ( 34: )יִהְּ ֵרי ֶאת ֵעָׂשו ׃ִאשְּ ַעק ָאִביו ִּאבְּ  ַוׁאִצְּ
ָעָקה  ַוׁאֹאֶמר( 35: )ָאִבי ָאנִי גַם ָֺאֲרֵכנִי לְָּאִביו ַוׁאֹאֶמר|  אֹדמְּ  ַעד ־אָמָרה ֻאְּדָֹלה צְּ

ָמה ָאִחיָך ָֺאא ִמרְּ ָכֶתָך ַוׁאִַקח|  ֺאְּ מֹו ָקָרא ֲהִכי ַוׁאֹאֶמר( 36: )ִֺארְּ  יֲַעקֹב שְּ
ֵבנִי קְּ ָכִתי ָלַקח ַעָתה וְִּה׆אֵה ָלָקח ֺאְּכָֹרִתי ֶאת ַפֲעַמיִם זֶה ַוׁאַעְּ  ֹלאהֲ  ַוׁאֹאַמר|  ִֺארְּ

תָ  ָרָכה ִׄאי ָאַצלְּ ָחק ַוׁאַַען( 37: )ֺאְּ ֵעָׂשו ַוׁאֹאֶמר יִצְּ ִתיו ֻאְִּביר ֵהן לְּ  ׃ָאל וְֶּאת ָלְך ַׂשמְּ
ָדגָן ַלֲעָבִדים לֹו נַָתִתי ֶאָחיו ִתיו וְִּתירֹש וְּ ַמכְּ נִי ֶאֱעֶׂשה ָמה ֵאפֹוא ־אלְָּכה|  סְּ : ֺאְּ

ָרָכה ָאִביו ֶאל ֵעָׂשו ַוׁאֹאֶמר( 38) |  ָאִבי ָאנִי גַם ָֺאֲרֵכנִי ָאִבי לְָּך ִהוא ַאַחת ַהבְּ
ׂאְּ  קֹלֹו ֵעָׂשו ַוׁאִָשא ָחק ַוׁאַַען( 39: )ַוׁאֵבְּ ַמ׆אֵי ִה׆אֵה|  ֵאָליו ַוׁאֹאֶמר ָאִביו יִצְּ  ִמשְּ

יֶה ָהָאֶרץ ֺאְָּך וְַּעל( 41: )ֵמָעל ַהָשַמיִם ־אִמ׀ַאל מֹוָשֶבָך יִהְּ יֶה ַחרְּ  ָאִחיָך וְֶּאת ִתחְּ
תָ  ָתִריד ׃ַאֲאֶשר וְָּהיָה|  ַתֲעבֹד טֹם( 41: )ַצ־ָאאֶרָך ֵמַעל ֺעׄאֹו ־אָפַרקְּ  ֶאת ֵעָׂשו ַוׁאִׂשְּ
ָרָכה ַעל יֲַעקֹב ִלֺאֹו ֵעָׂשו ַוׁאֹאֶמר|  ָאִביו ֵֺאֲרכֹו ֲאֶשר ַהֺאְּ ב־א ֺאְּ רְּ  ֵאֶבל יְֵּמי יִקְּ
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גָה ָאִבי ָקה ַוׁאַֺֻאד( 42: )ָאִחי יֲַעקֹב ֶאת וְַּאַהרְּ ֵרי ֶאת לְִּרבְּ נָֽא ֵעָׂשו ִּאבְּ |  ַהָֻאדֹל ֺאְּ
ַלח ָרא ַוִתשְּ יֲַעקֹב ַוִתקְּ נָֽא לְּ נֵַחם ָאִחיָך ֵעָׂשו ִה׆אֵה ֵאָליו ַותֹאֶמר ַהָקָטן ֺאְּ  ִמתְּ

גֶָך לְָּך ָהרְּ נִי וְַּעָתה( 43: )לְּ ַמע בְּ : ָחָרנָה ָאִחי ָלָבן ֶאל לְָּך ֺאְַּרח וְּק־אם|  ֺאְּקִֹלי שְּ
תָ ( 44)  ש־אב ַעד( 45: )ָאִחיָך ֲחַמת ָתש־אב ֲאֶשר ַעד|  ֲאָחִדים יִָמים ִעׅאֹו וְּיַָשבְּ

ָך ָאִחיָך ַאף ִתי ׄאֹו ָעִׂשיתָ  ֲאֶשר ֵאת וְָּשַכח ִמׅאְּ ִתיָך וְָּשַלחְּ  ָלָמה|  ִמָשם ־אלְַּקחְּ
׃ַאל נֵיֶכם ַֻאם ֶאשְּ ָקה ַותֹאֶמר( 46: )ֶאָחד יֹום שְּ ָחק ֶאל ִרבְּ ִתי יִצְּ ַחׁאַ  ַקצְּ נֵי יבְּ  ִמפְּ
 ִׄאי ָלָׅאה ָהָאֶרץ ִמֺאְּנֹות ׃ָאֵאֶׄאה ֵחת ִמֺאְּנֹות ִאָשה יֲַעקֹב ֹלֵקחַ  ִאם|  ֵחת ֺאְּנֹות
 :ַחׁאִים

Bereshít Pérek 28 
ָרא( 1) ָחק ַוׁאִקְּ  ִאָשה ִתַקח ֹלא לֹו ַוׁאֹאֶמר ַויְַּצ־ֵאה־א|  אֹתֹו ַויְָּבֶרְך יֲַעקֹב ֶאל יִצְּ

נַָען ִמֺאְּנֹות  לְָּך וְַּקח|  ִאֶׅאָך ֲאִבי בְּת־אֵאל ֵֺאיָתה ֲאָרם ַפֶּאנָה ֵלְך ק־אם( 2: )׃אְּ
ָך יְָּבֵרְך ַשַּאי וְֵּאל( 3: )ִאֶׅאָך ֲאִחי ָלָבן ִמֺאְּנֹות ִאָשה ִמָשם ָך אֹתְּ רְּ ֶֺאָך וְּיַפְּ |  וְּיַרְּ
ַהל וְָּהיִיתָ  ׃ַאת ֶאת לְָּך וְּיִֶתן( 4: )ַעִׅאים ִלקְּ ָרָהם ִֺארְּ ֲעָך־אלְּ  לְָּך ַאבְּ |  ִאָתְך זַרְּ

ָך תְּ גֶֺריָך ֶאֶרץ ֶאת לְִּרשְּ ָרָהם ֱאֹלִהים נַָתן ֲאֶשר מְּ ַלח( 5: )לְַּאבְּ ָחק ַוׁאִשְּ  ֶאת יִצְּ
ָקה ֲאִחי ָהֲאַרִׅאי ֺאְּת־אֵאל ֶֺאן ָלָבן ֶאל|  ֲאָרם ַפֶּאנָה ַוׁאֵֶלְך יֲַעקֹב  יֲַעקֹב ֵאם ִרבְּ
א( 6: )וְֵּעָׂשו ָחקיִ  ֵבַרְך ׃ִאי ֵעָׂשו ַוׁאַרְּ  ָלַקַחת ֲאָרם ַפֶּאנָה אֹתֹו וְִּשַׄאח יֲַעקֹב ֶאת צְּ

ָבֲרכֹו|  ִאָשה ִמָשם לֹו נַָען ִמֺאְּנֹות ִאָשה ִתַקח ֹלא ֵלאמֹר ָעָליו ַויְַּצו אֹתֹו ֺאְּ : ׃אְּ
ַמע( 7) א( 8: )ֲאָרם ַפֶּאנָה ַוׁאֵֶלְך|  ִאׅאֹו וְֶּאל ָאִביו ֶאל יֲַעקֹב ַוׁאִשְּ  ׃ִאי ֵעָׂשו ַוׁאַרְּ

נַָען ֺאְּנֹות ָרעֹות ֵעינֵי|  ׃אְּ ָחק ֺאְּ ָמֵעאל ֶאל ֵעָׂשו ַוׁאֵֶלְך( 9: )ָאִביו יִצְּ  ֶאת ַוׁאִַקח|  יִשְּ
ָמֵעאל ַֺאת ָמֲחַלת ָרָהם ֶֺאן יִשְּ ( 11) : לְִּאָשה לֹו נָָשיו ַעל נְָּביֹות ֲאחֹות ַאבְּ
ַֻאע( 11: )ָחָרנָה ַוׁאֵֶלְך|  ָשַבע ִמֺאְֵּאר יֲַעקֹב ַוׁאֵֵצא  ָבא ׃ִאי ָשם ַוׁאֶָלן ַֺאָׅאקֹום ַוׁאִפְּ

נֵי ַוׁאִַקח ַהֶשֶמש ַרֲאשָֹתיו ַוׁאֶָׂשם ַהָׅאקֹום ֵמַאבְּ ׃ַאב|  מְּ ( 12: )ַהה־אא ַֺאָׅאקֹום ַוׁאִשְּ
ָצה ֺמָצב ֺסָׄאם וְִּה׆אֵה ַוׁאֲַחֹלם ֲאֵכי וְִּה׆אֵה|  ַהָשָמיְָּמה ַמִֻאיעַ  וְּרֹאשֹו ַארְּ  ַמלְּ
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ִדים עִֹלים ֱאֹלִהים יֹרְּ ֶוה וְִּה׆אֵה( 13: )ֺאֹו וְּ ֶוה ֲאנִי ַוׁאֹאַמר ָעָליו נִָצב יַהְּ  ֱאֹלֵהי יַהְּ
ָרָהם ָחק ֵואֹלֵהי ָאִביָך ַאבְּ נ׆ֶאָה לְָּך ָעֶליהָ  שֵֹכב ַאָתה ֲאֶשר ָהָאֶרץ|  יִצְּ  ֶאתְּ
ֶעָך זַרְּ ֲעָך וְָּהיָה( 14: )־אלְּ תָ  ָהָאֶרץ ׃ַאֲעַפר זַרְּ ָמה יָָׅאה ־אָפַרצְּ |  ָונֶגְָֺּאה וְָּצפֹנָה ָוֵקדְּ
ֲרכ־א חֹת ׃ָאל בְָּך וְּנִבְּ פְּ ֶעָך ָהֲאָדָמה ִמשְּ זַרְּ ִתיָך ִעָׅאְך ָאנִֹכי וְִּה׆אֵה( 15: )־אבְּ ַמרְּ  ־אשְּ

 ִאם ֲאֶשר ַעד ֶאֱעזָבְָּך ֹלא ׃ִאי|  ַהֿאֹאת ָהֲאָדָמה ֶאל ַוֲהִשבִֹתיָך ֵתֵלְך ֲאֶשר ֺאְּכֹל
ִתיּאִ  ֲאֶשר ֵאת ָעִׂשיִתי נָתֹו יֲַעקֹב ַוׁאִיַקץ( 16: )ָלְך ַֺארְּ ֶוה יֵש ָאֵכן ַוׁאֹאֶמר ִמשְּ  יַהְּ
ִתי ֹלא וְָּאנִֹכי|  ַהֿאֶה ַֺאָׅאקֹום |  ַהֿאֶה ַהָׅאקֹום ׆אֹוָרא ַמה ַוׁאֹאַמר ַוׁאִיָרא( 17: )יָָדעְּ

׃אֵ ( 18: )ַהָשָמיִם ַשַער וְּזֶה ֱאֹלִהים ֵֺאית ִאם ׃ִאי זֶה ֵאין  ַֺאֺאֶֹקר יֲַעקֹב םַוׁאַשְּ
ַרֲאשָֹתיו ָׂשם ֲאֶשר ָהֶאֶבן ֶאת ַוׁאִַקח  ַעל ֶשֶמן ַוׁאִצֹק|  ַמֵצָבה אָֹתֽא ַוׁאֶָׂשם מְּ

ָרא( 19: )רֹאָשֽא  ָהִעיר ֵשם ל־אז וְּא־אָלם|  ֵאל ֵֺאית ַהה־אא ַהָׅאקֹום ֵשם ֶאת ַוׁאִקְּ
יֶה ִאם|  ֵלאמֹר נֶֶדר יֲַעקֹב ַוׁאִַּאר( 21: )ָלִראשֹנָה ָמַרנִי ִעָׅאִדי ֱאֹלִהים יִהְּ  ־אשְּ

ִתי( 21: )ִללְֺּאֹש ־אֶבגֶד ֶלֱאכֹל ֶלֶחם ִלי וְּנַָתן הֹוֵלְך ָאנִֹכי ֲאֶשר ַהֿאֶה ַֺאֶּאֶרְך  וְַּשבְּ
ָשלֹום ֶוה וְָּהיָה|  ָאִבי ֵֺאית ֶאל בְּ  ֲאֶשר ַהֿאֹאת וְָּהֶאֶבן( 22: )ֵלאֹלִהים ִלי יַהְּ
ִתי יֶה ַמֵצָבה ַׂשמְּ ֶר׆א־א ַעֵשר ִלי ִתֶתן ֲאֶשר וְּכֹל|  ֱאֹלִהים ֵֺאית יִהְּ  :ָלְך ֲאַעשְּ

 
Bereshít Pérek 29 

ָצה ַוׁאֵֶלְך|  ַרגְָּליו יֲַעקֹב ַוׁאִָשא( 1) נֵי ַארְּ א( 2: )ֶקֶדם בְּ ֵאר וְִּה׆אֵה ַוׁאַרְּ  ַֺאָשֶדה בְּ
ֹלָשה ָשם וְִּה׆אֵה ֵרי שְּ ִצים צֹאן ֶעדְּ ק־א ַהִהוא ַהֺאְֵּאר ִמן ׃ִאי ָעֶליהָ  רֹבְּ  יַשְּ

פ־א( 3: )ַהֺאְֵּאר ִפי ַעל ֻאְּדָֹלה וְָּהֶאֶבן|  ָהֲעָדִרים  וְּגֲָלל־א ָהֲעָדִרים ָכל ָשָׅאה וְּנֶֶאסְּ
ק־א ַהֺאְֵּאר ִפי ֵמַעל ָהֶאֶבן ֶאת  ִפי ַעל ָהֶאֶבן ֶאת וְֵּהִשיב־א|  ַהצֹאן ֶאת וְִּהשְּ

קָֹמֽא ַהֺאְֵּאר ר־א|  ַאֶתם ֵמַאיִן ַאַחי יֲַעקֹב ָלֶהם ֶמרַוׁאֹא( 4: )ִלמְּ  ֵמָחָרן ַוׁאֹאמְּ
נ־א ר־א|  נָחֹור ֶֺאן ָלָבן ֶאת ַהיְַּדעְֶּתם ָלֶהם ַוׁאֹאֶמר( 5: )ֲאנָחְּ נ־א ַוׁאֹאמְּ ( 6: )יָָדעְּ
ר־א|  לֹו ֲהָשלֹום ָלֶהם ַוׁאֹאֶמר ( 7: )ַהצֹאן ִעם ָֺאָאה ִֺאתֹו ָרֵחל וְִּה׆אֵה ָשלֹום ַוׁאֹאמְּ
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נֶה ֵהָאֵסף ֵעת ֹלא ָֻאדֹול ַהׁאֹום עֹוד ֵהן ׁאֹאֶמרוַ  ק־א|  ַהִׅאקְּ ע־א ־אלְּכ־א ַהצֹאן ַהשְּ : רְּ
ר־א( 8) פ־א ֲאֶשר ַעד נ־אַכל ֹלא ַוׁאֹאמְּ  ִפי ֵמַעל ָהֶאֶבן ֶאת וְּגֲָלל־א ָהֲעָדִרים ׃ָאל יֵָאסְּ

ִקינ־א|  ַהֺאְֵּאר ַדֵֺאר עֹוֶד׆א־א( 9: )ַהצֹאן וְִּהשְּ  ֲאֶשר ַהצֹאן ִעם ָֺאָאה וְָּרֵחל|  ִעָׅאם מְּ
 ֲאִחי ָלָבן ַֺאת ָרֵחל ֶאת יֲַעקֹב ָרָאה ׃ַאֲאֶשר ַויְִּהי( 11: )ִהוא רָֹעה ׃ִאי לְָּאִביהָ 

 ַהֺאְֵּאר ִפי ֵמַעל ָהֶאֶבן ֶאת ַוׁאָגֶל יֲַעקֹב ַוׁאִַֻאש|  ִאׅאֹו ֲאִחי ָלָבן צֹאן וְֶּאת ִאׅאֹו
קְּ  ָרֵחל יֲַעקֹב ַוׁאִַשק( 11: )ִאׅאֹו יֲאחִ  ָלָבן צֹאן ֶאת ַוׁאַשְּ ׂאְּ  קֹלֹו ֶאת ַוׁאִָשא|  לְּ : ַוׁאֵבְּ

ָרֵחל יֲַעקֹב ַוׁאֵַֻאד( 12) ָקה ֶבן וְִּכי ה־אא ָאִביהָ  ֲאִחי ׃ִאי לְּ  ַוַתֵֻאד ַוָתָרץ|  ה־אא ִרבְּ
מֹעַ  ַויְִּהי( 13: )לְָּאִביהָ  ָראתֹו ַוׁאָָרץ ֲאחֹתֹו ֶֺאן יֲַעקֹב ֵשַמע ֶאת ָלָבן ִכשְּ  ִלקְּ
ָלָבן ַויְַּסֵפר|  ֵֺאיתֹו ֶאל ַויְִּביֵאה־א לֹו ַויְּנֶַשק לֹו ַויְַּחֶֺאק ָבִרים ׃ָאל ֵאת לְּ  ַהּאְּ
ִמי ַאְך ָלָבן לֹו ַוׁאֹאֶמר( 14: )ָהֵאֶׄאה ָׂשִרי ַעצְּ : יִָמים חֶֹדש ִעׅאֹו ַוׁאֵֶשב|  ָאָתה ־אבְּ

יֲַעקֹב ָלָבן ַוׁאֹאֶמר( 15) ַתנִי הַאתָ  ָאִחי ֲהִכי לְּ  ַמה ִׄאי ַהִֻאיָדה|  ִח׆אָם ַוֲעַבדְּ
ֶתָך ׃ֺארְּ ָלָבן( 16: )ַׅאׂשְּ ֵתי ־אלְּ ַט׆אָה וְֵּשם ֵלָאה ַהֻאְּדָֹלה ֵשם|  ָבנֹות שְּ ( 17: )ָרֵחל ַהקְּ

ֵעינֵי ֶאה ִויַפת תַֹאר יְַּפת ָהיְָּתה וְָּרֵחל|  ַר׃אֹות ֵלָאה וְּ  יֲַעקֹב ַוׁאֱֶאַהב( 18: )ַמרְּ
ָך ַוׁאֹאֶמר|  ָרֵחל ֶאת ָך ֺאְָּרֵחל ָשנִים ֶשַבע ֶאֱעָבדְּ ַט׆אָה ִֺאתְּ  ָלָבן ַוׁאֹאֶמר( 19: )ַהקְּ
ָבה|  ַאֵחר לְִּאיש אָֹתֽא ִמִתִתי ָלְך אָֹתֽא ִתִתי טֹוב  יֲַעקֹב ַוׁאֲַעבֹד( 21: )ִעָׅאִדי שְּ

ָרֵחל י־א|  ָשנִים ֶשַבע ֺאְּ ֵעינָיו ַוׁאִהְּ יִָמים בְּ  ַוׁאֹאֶמר( 21: )אָֹתֽא ַאֲהָבתֹוֺאְּ  ֲאָחִדים ׃אְּ
ִתי ֶאת ָהָבה ָלָבן ֶאל יֲַעקֹב  ַוׁאֱֶאסֹף( 22: )ֵאֶליהָ  וְָּאבֹוָאה|  יָָמי ָמלְּא־א ׃ִאי ִאשְּ
ֶתה ַוׁאַַעׂש ַהָׅאקֹום ַאנְֵּשי ׃ָאל ֶאת ָלָבן  ֵלָאה ֶאת ַוׁאִַקח ָבֶעֶרב ַויְִּהי( 23: )ִמשְּ
ָחתֹו זִלְָּפה ֶאת ָלֽא ָלָבן ַוׁאִֵתן( 24: )ֵאֶליהָ  ַוׁאָבֹא|  ֵאָליו אָֹתֽא ַוׁאֵָבא ִבתֹו |  ִשפְּ

ָחה ִבתֹו לְֵּלָאה  ַמה ָלָבן ֶאל ַוׁאֹאֶמר|  ֵלָאה ִהוא וְִּה׆אֵה ַבֺאֶֹקר ַויְִּהי( 25: )ִשפְּ
ָרֵחל ֲהֹלא ִׄאי ָעִׂשיתָ  ֿאֹאת ִתי בְּ  ֹלא ןָלבָ  ַוׁאֹאֶמר( 26: )ִרִׅאיָתנִי וְָּלָׅאה ִעָׅאְך ָעַבדְּ

קֹוֵמנ־א ֵכן יֵָעֶׂשה ִעיָרה ָלֵתת|  ִֺאמְּ נֵי ַהצְּ ִכיָרה ִלפְּ ֺבעַ  ַמֵׄאא( 27: )ַהֺאְּ |  זֹאת שְּ
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נָה : ֲאֵחרֹות ָשנִים ֶשַבע עֹוד ִעָׅאִדי ַתֲעבֹד ֲאֶשר ַֺאֲעבָֹדה זֹאת ֶאת ַֻאם לְָּך וְּנִתְּ
ֺבעַ  ַויְַּמֵׄאא ׃ֵאן יֲַעקֹב ַוׁאַַעׂש( 28) ( 29: )לְִּאָשה לֹו ִֺאתֹו ָרֵחל ֶאת לֹו ֶתןַוׁאִ |  זֹאת שְּ

ָרֵחל ָלָבן ַוׁאִֵתן ָחתֹו ִֺאלְָּהה ֶאת ִֺאתֹו לְּ ָחה ָלֽא|  ִשפְּ  ֶאל ַֻאם ַוׁאָבֹא( 31: )לְִּשפְּ
( 31: )ֲאֵחרֹות ָשנִים ֶשַבע עֹוד ִעׅאֹו ַוׁאֲַעבֹד|  ִמֵׄאָאה ָרֵחל ֶאת ַֻאם ַוׁאֱֶאַהב ָרֵחל
א וֶ  ַוׁאַרְּ נ־אָאה ׃ִאי היַהְּ ָמֽא ֶאת ַוׁאִפְַּתח ֵלָאה ׂשְּ  ַוַתַהר( 32: )ֲעָקָרה וְָּרֵחל|  ַרחְּ
ָרא ֵֺאן ַוֵתֶלד ֵלָאה מֹו ַוִתקְּ א־אֵבן שְּ ָרה ׃ִאי|  רְּ ֶוה ָרָאה ׃ִאי ָאמְּ ָענְּיִי יַהְּ  ַעָתה ׃ִאי ֺאְּ

ֶוה ַמעשָ  ׃ִאי ַותֹאֶמר ֵֺאן ַוֵתֶלד עֹוד ַוַתַהר( 33: )ִאיִשי יֱֶאָהַבנִי נ־אָאה ׃ִאי יַהְּ  ׂשְּ
ָרא|  זֶה ֶאת ַֻאם ִלי ַוׁאִֶתן ָאנִֹכי מֹו ַוִתקְּ עֹון שְּ  ֵֺאן ַוֵתֶלד עֹוד ַוַתַהר( 34: )ִשמְּ

ִתי ׃ִאי ֵאַלי ִאיִשי יִָׄאֶוה ַהַפַעם ַעָתה ַותֹאֶמר ֹלָשה לֹו יַָלדְּ  ׃ֵאן ַעל|  ָבנִים שְּ
מֹו ָקָרא ֶוה ֶאת אֹוֶדה ַהַפַעם ַותֹאֶמר ֵֺאן ַוֵתֶלד עֹוד רַוַתהַ ( 35: )ֵלִוי שְּ  ַעל יַהְּ

ָאה ׃ֵאן מֹו ָקרְּ  :ִמֶׄאֶדת ַוַתֲעמֹד|  יַה־אָדה שְּ
 

Bereshít Pérek 30 
יֲַעקֹב יָלְָּדה ֹלא ׃ִאי ָרֵחל ַוֵתֶרא( 1) ַק׆אֵא לְּ  יֲַעקֹב ֶאל ַותֹאֶמר|  ַֺאֲאחָֹתֽא ָרֵחל ַותְּ

ָרֵחל יֲַעקֹב ַאף ַוׁאִַחר( 2: )ָאנִֹכי ֵמָתה ַאיִן םוְּאִ  ָבנִים ִׄאי ָהָבה  ֲהַתַחת ַוׁאֹאֶמר|  ֺאְּ
ִרי ִמֵׅאְך ָמנַע ֲאֶשר ָאנִֹכי ֱאֹלִהים  ֺאֹא ִבלְָּהה ֲאָמִתי ִה׆אֵה ַותֹאֶמר( 3: )ָבֶטן פְּ

׃ַאי ַעל וְֵּתֵלד|  ֵאֶליהָ   ִֺאלְָּהה ֶאת לֹו ַוִתֶתן( 4: )ִמֶׅא׆אָה ָאנִֹכי גַם וְִּאָֺאנֶה ִֺארְּ
ָחָתֽא יֲַעקֹב ַוֵתֶלד ִֺאלְָּהה ַוַתַהר( 5: )יֲַעקֹב ֵאֶליהָ  ַוׁאָבֹא|  לְִּאָשה ִשפְּ ( 6: )ֵֺאן לְּ
ָאה ׃ֵאן ַעל|  ֵֺאן ִלי ַוׁאִֶתן ֺאְּקִֹלי ָשַמע וְּגַם ֱאֹלִהים ָּאנ׆ַאִי ָרֵחל ַותֹאֶמר מֹו ָקרְּ  שְּ

יֲַעקֹב ֵשנִי ֵֺאן|  ָרֵחל ִשפְַּחת הִֺאלְּהָ  ַוֵתֶלד עֹוד ַוַתַהר( 7: )ָּאן  ַותֹאֶמר( 8: )לְּ
ִתי ֱאֹלִהים נַפְּת־אֵלי ָרֵחל ַתלְּ ִתי ַֻאם ֲאחִֹתי ִעם נִפְּ ָרא|  יָכֹלְּ מֹו ַוִתקְּ ָתִלי שְּ : נַפְּ

ָדה ׃ִאי ֵלָאה ַוֵתֶרא( 9) ָחָתֽא זִלְָּפה ֶאת ַוִתַקח|  ִמֶׄאֶדת ָעמְּ  אָֹתֽא ַוִתֵתן ִשפְּ
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יַ  יֲַעקֹב ֵלָאה ִשפְַּחת זִלְָּפה ַוֵתֶלד( 11: )לְִּאָשה ֲעקֹבלְּ  ֵלָאה ַותֹאֶמר( 11: )ֵֺאן לְּ
ָרא[ | קרי גָד ָֺאא] בגד מֹו ֶאת ַוִתקְּ  ֵֺאן ֵלָאה ִשפְַּחת זִלְָּפה ַוֵתֶלד( 12: )ָֻאד שְּ
יֲַעקֹב ֵשנִי ִרי ֵלָאה ַותֹאֶמר( 13: )לְּ ר־אנִי ׃ִאי ֺאְָּאשְּ ָרא|  נֹותֺאָ  ִאשְּ מֹו ֶאת ַוִתקְּ  שְּ

א־אֵבן ַוׁאֵֶלְך( 14: )ָאֵשר ִציר ִֺאיֵמי רְּ ָצא ִח׀ִאים קְּ  ַוׁאֵָבא ַֺאָשֶדה ד־אָדִאים ַוׁאִמְּ
נִי ֵלָאה ֶאל ָרֵחל ַותֹאֶמר|  ִאׅאֹו ֵלָאה ֶאל אָֹתם נְֵך ִמּא־אָדֵאי ִלי נָא תְּ ( 15: )ֺאְּ

ַעט ָלֽא ַותֹאֶמר ֵתְך ַהמְּ נִי ּא־אָדֵאי ֶאת ַֻאם וְָּלַקַחת יִשיאִ  ֶאת ַקחְּ  ַותֹאֶמר|  ֺאְּ
׃ַאב ָלֵכן ָרֵחל נְֵך ּא־אָדֵאי ַתַחת ַהַׄאיְָּלה ִעָׅאְך יִשְּ  ַהָשֶדה ִמן יֲַעקֹב ַוׁאָבֹא( 16: )בְּ

ָראתֹו ֵלָאה ַוֵתֵצא ָֺאֶעֶרב ִתיָך ָׂשכֹר ׃ִאי ָתבֹוא ֵאַלי ַותֹאֶמר ִלקְּ ַכרְּ  ֺאְּד־אָדֵאי ׂשְּ
׃ַאב|  נִיֺאְּ  ַמע( 17: )ה־אא ַֺאַׄאיְָּלה ִעָׅאֽא ַוׁאִשְּ  ַוֵתֶלד ַוַתַהר|  ֵלָאה ֶאל ֱאֹלִהים ַוׁאִשְּ

יֲַעקֹב ָכִרי ֱאֹלִהים נַָתן ֵלָאה ַותֹאֶמר( 18: )ֲחִמיִשי ֵֺאן לְּ ָחִתי נַָתִתי ֲאֶשר ׂשְּ  ִשפְּ
ִאיִשי ָרא|  לְּ מֹו ַוִתקְּ יֲַעקֹב ִשִשי ֵֺאן ַוֵתֶלד ֵלָאה ֹודע ַוַתַהר( 19: )יִָששָכר שְּ : ׄאְּ

ֵלנִי ַהַפַעם טֹוב זֵֶבד אִֹתי ֱאֹלִהים זְָּבַדנִי ֵלָאה ַותֹאֶמר( 21)  ׃ִאי ִאיִשי יִזְֺּאְּ
ִתי ָרא|  ָבנִים ִשָשה לֹו יַָלדְּ מֹו ֶאת ַוִתקְּ |  ַֺאת יָלְָּדה וְַּאַחר( 21: )זְֺּבל־אן שְּ

ָרא ָמֽא ֶאת ַוִתקְּ ַמע|  ָרֵחל ֶאת ֱאֹלִהים ַוׁאִזְּ׃אֹר( 22: )ינָהּאִ  שְּ  ֱאֹלִהים ֵאֶליהָ  ַוׁאִשְּ
ַתח ָמֽא ֶאת ַוׁאִפְּ ָפִתי ֶאת ֱאֹלִהים ָאַסף ַותֹאֶמר|  ֵֺאן ַוֵתֶלד ַוַתַהר( 23: )ַרחְּ : ֶחרְּ

ָרא( 24) מֹו ֶאת ַוִתקְּ ֶוה יֵֹסף|  ֵלאמֹר יֹוֵסף שְּ  ׃ַאֲאֶשר ַויְִּהי( 25: )ַאֵחר ֵֺאן ִלי יַהְּ
ֵחנִי ָלָבן ֶאל יֲַעקֹב ַוׁאֹאֶמר|  יֹוֵסף ֶאת ָרֵחל יָלְָּדה קֹוִמי ֶאל וְֵּאלְָּכה ַשׄאְּ  מְּ

ִצי נָה( 26: )־אלְַּארְּ ִתי ֲאֶשר יְָּלַדי וְֶּאת נַָשי ֶאת תְּ ָך ָעַבדְּ  ׃ִאי|  וְֵּאֵלָכה ָֺאֵהן אֹתְּ
תָ  ַאָתה ִתיָך ֲאֶשר ֲעבָֹדִתי ֶאת יַָדעְּ  נָא ִאם ָלָבן ֵאָליו ַוׁאֹאֶמר( 27: )ֲעַבדְּ

ֵעינֶיָך ֵחן ָמָצאִתי ִתי|  ֺאְּ ֶוה ַויְָּבֲרֵכנִי נִַחשְּ ָבה|  ַוׁאֹאַמר( 28: )ִֺאגְָּלֶלָך יַהְּ  נָקְּ
ָך ָכרְּ תָ  ַאָתה ֵאָליו ַוׁאֹאֶמר( 29: )וְֶּאֵתנָה ָעַלי ׂשְּ ִתיָך ֲאֶשר ֵאת יַָדעְּ  וְֵּאת|  ֲעַבדְּ
נְָּך ָהיָה ֲאֶשר ַעט ׃ִאי( 31: )יִאתִ  ִמקְּ ָפנַי לְָּך ָהיָה ֲאֶשר מְּ  ַויְָּבֶרְך ָלרֹב ַוׁאִפְּרֹץ לְּ
ֶוה ָך יַהְּ ַרגְִּלי אֹתְּ ֵביִתי ָאנִֹכי גַם ֶאֱעֶׂשה ָמַתי וְַּעָתה|  לְּ  ֶאֶתן ָמה ַוׁאֹאֶמר( 31: )לְּ
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א־אָמה ִלי ִתֶתן ֹלא יֲַעקֹב ַוׁאֹאֶמר|  ָלְך  ָאש־אָבה ַהֿאֶה ַהָּאָבר ִׄאי ַתֲעֶׂשה ִאם מְּ
ֶעה מֹר צֹאנְָּך ֶארְּ  נָקֹד ֶׂשה ׃ָאל ִמָשם ָהֵסר ַהׁאֹום צֹאנְָּך ֺאְָּכל ֶאֱעבֹר( 32: )ֶאשְּ
ָכִרי וְָּהיָה|  ָֺאִעֿאִים וְּנָקֹד וְָּטל־אא ַֺא׃אְָּׂשִבים ח־אם ֶׂשה וְָּכל וְָּטל־אא ( 33: )ׂשְּ
ָענְָּתה ָקִתי ִֺאי וְּ ָכרִ  ַעל ָתבֹוא ׃ִאי ָמָחר ֺאְּיֹום ִצדְּ ָפנֶיָך יׂשְּ  ֵאינ׆ֶא־א ֲאֶשר ׃אֹל|  לְּ

 ל־א|  ֵהן ָלָבן ַוׁאֹאֶמר( 34: )ִאִתי ה־אא ָֻאנ־אב ַֺא׃אְָּׂשִבים וְּח־אם ָֺאִעֿאִים וְָּטל־אא נָקֹד
ָבֶרָך יְִּהי יִָשים ֶאת ַהה־אא ַֺאׁאֹום ַוׁאַָסר( 35: )ִכדְּ ֺלִאים ָהֲעֺקִּאים ַהתְּ  וְֵּאת וְַּה׀אְּ
ֺלאֹת ֹותַה׆אְֺּקּא ָהִעֿאִים ׃ָאל ָׂשִבים ח־אם וְָּכל ֺאֹו ָלָבן ֲאֶשר ׃אֹל וְַּה׀אְּ  ַוׁאִֵתן|  ַֺא׃אְּ

יַד ֹלֶשת ֶּאֶרְך ַוׁאֶָׂשם( 36: )ָֺאנָיו ֺאְּ  ֶאת רֶֹעה וְּיֲַעקֹב|  יֲַעקֹב ־אֵבין ֵֺאינֹו יִָמים שְּ
נֶה ַמַקל יֲַעקֹב לֹו ַוׁאִַקח( 37: )ַה׆אֹוָתרֹת ָלָבן צֹאן מֹוןוְּ  וְּל־אז ַלח ִלבְּ  ַויְַּפֵצל|  ֶערְּ
ָצלֹות ָֺאֵהן ָבנֹות פְּ ׂשֹף לְּ לֹות ַעל ֲאֶשר ַהָׄאָבן ַמחְּ לֹות ֶאת ַוׁאֵַצג( 38: )ַהַׅאקְּ  ַהַׅאקְּ

ָ  ֲאֶשר|  ַהָׅאיִם ֺאְִּשֲקתֹות ָֺאֳרָהִטים ִפֵצל ֲאֶשר תֹות ַהצֹאן ָתבֹאן נַֹכח ִלשְּ  לְּ
נָה ַהצֹאן תֹות ֺאְּבָֹאן ַוׁאֵַחמְּ לֹות ֶאל ַהצֹאן ַוׁאֱֶחמ־א( 39: )ִלשְּ ָ |  ַהַׅאקְּ ן  ַהצֹאן ַוֵתַלדְּ

ֺלִאים נְֺּקִּאים ֲעֺקִּאים ָׂשִבים( 41: )־אטְּ ִריד וְַּה׃אְּ נֵי ַוׁאִֵתן יֲַעקֹב ִהפְּ  ֶאל ַהצֹאן פְּ
ַבּאֹו ֲעָדִרים לֹו ַוׁאֶָשת|  ָלָבן ֺאְּצֹאן ח־אם וְָּכל ָעקֹד : ָלָבן צֹאן ַעל ָשָתם וְֹּלא לְּ

ֺקָשרֹות ַהצֹאן יֵַחם ֺאְָּכל וְָּהיָה( 41) לֹות ֶאת יֲַעקֹב וְָּׂשם ַהמְּ ֵעינֵי ַהַׅאקְּ  ַהצֹאן לְּ
ֵמ׆אָה|  ָֺאֳרָהִטים יַחְּ לֹות לְּ ַהֲעִטיף( 42: )ַֺאַׅאקְּ  וְָּהיָה|  יִָׂשים ֹלא ַהצֹאן ־אבְּ
ָלָבן ָהֲעֺטִפים ֺשִרים לְּ יֲַעקֹב וְַּהקְּ רֹץ( 43: )לְּ אֹד אֹדמְּ  ָהִאיש ַוׁאִפְּ  לֹו ַויְִּהי|  מְּ

ָפחֹות ַרֺאֹות צֹאן  :ַוֲחמִֹרים ־אגְַּמִׄאים ַוֲעָבִדים ־אשְּ
 

Bereshít Pérek 31 
ַמע( 1) ֵרי ֶאת ַוׁאִשְּ נֵי ִּאבְּ |  לְָּאִבינ־א ֲאֶשר ׃ָאל ֵאת יֲַעקֹב ָלַקח ֵלאמֹר ָלָבן בְּ

אַוׁאַ ( 2: )ַהֿאֶה ַה׃ָאבֹד ׃ָאל ֵאת ָעָׂשה לְָּאִבינ־א ־אֵמֲאֶשר נֵי ֶאת יֲַעקֹב רְּ |  ָלָבן פְּ
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מֹול ִעׅאֹו ֵאינ׆ֶא־א וְִּה׆אֵה ֶוה ַוׁאֹאֶמר( 3: )ִשלְּשֹום ׃ִאתְּ  ֶאֶרץ ֶאל ש־אב יֲַעקֹב ֶאל יַהְּ
ֶתָך ֲאבֹוֶתיָך יֶה|  ־אלְּמֹוַלדְּ ַלח( 4: )ִעָׅאְך וְֶּאהְּ ָרא יֲַעקֹב ַוׁאִשְּ ָרֵחל ַוׁאִקְּ |  ־אלְֵּלָאה לְּ
נֵי ֶאת ָאנִֹכי רֶֹאה ָלֶהן ַוׁאֹאֶמר( 5) :צֹאנֹו ֶאל ַהָשֶדה  ֵאַלי ֵאינ׆ֶא־א ׃ִאי ֲאִביֶכן פְּ
מֹל ֶתן וְַּאֵתנָה( 6: )ִעָׅאִדי ָהיָה ָאִבי ֵואֹלֵהי|  ִשלְּשֹם ׃ִאתְּ  ׃אִֹחי ֺאְָּכל ׃ִאי|  יְַּדעְּ
ִתי ִתי ֶאת וְֶּהֱחִלף ִֺאי ֵהֶתל ַוֲאִביֶכן( 7: )ֲאִביֶכן ֶאת ָעַבדְּ ׃ֺארְּ |  מֹנִים ֶׂשֶרתעֲ  ַמׂשְּ

יֶה נְֺּקִּאים יֹאַמר ׃אֹה ִאם( 8: )ִעָׅאִדי לְָּהַרע ֱאֹלִהים נְָּתנֹו וְֹּלא ָכֶרָך יִהְּ  וְּיָלְּד־א ׂשְּ
יֶה ֲעֺקִּאים יֹאַמר ׃אֹה וְִּאם|  נְֺּקִּאים ַהצֹאן ָכל ָכֶרָך יִהְּ  ַהצֹאן ָכל וְּיָלְּד־א ׂשְּ

נֵה ֶאת ֱאֹלִהים ַוׁאֵַצל( 9: )ֲעֺקִּאים  יֵַחם ֺאְֵּעת ַויְִּהי( 11: )ִלי ַוׁאִֶתן ִביֶכםאֲ  ִמקְּ
 ֲעֺקִּאים ַהצֹאן ַעל ָהעִֹלים ָהַעֺתִדים וְִּה׆אֵה|  ַֺאֲחלֹום ָוֵאֶרא ֵעינַי ָוֶאָשא ַהצֹאן

ֺרִּאים נְֺּקִּאים  ָואַֹמר|  יֲַעקֹב ַֺאֲחלֹום ָהֱאֹלִהים ַמלְַּאְך ֵאַלי ַוׁאֹאֶמר( 11: )־אבְּ
ֹ ( 12: )ִה׆אֵנִי ֵאה ֵעינֶיָך נָא ָׂשא אֶמרַוׁא  ַהצֹאן ַעל ָהעִֹלים ָהַעֺתִדים ׃ָאל ־ארְּ

ֺרִּאים נְֺּקִּאים ֲעֺקִּאים  ָאנִֹכי( 13: )ָׄאְך עֶֹׂשה ָלָבן ֲאֶשר ׃ָאל ֵאת ָרִאיִתי ׃ִאי|  ־אבְּ
תָ  ֲאֶשר ֵאל ֵֺאית ָהֵאל תָ  ֲאֶשר ַמֵצָבה ָשם ָמַשחְּ  ק־אם הַעתָ |  נֶֶדר ָשם ִׄאי נַָדרְּ
ֶתָך ֶאֶרץ ֶאל וְּש־אב ַהֿאֹאת ָהָאֶרץ ִמן ֵצא  וְֵּלָאה ָרֵחל ַוַתַען( 14: )מֹוַלדְּ

נָה ֵבית וְּנֲַחָלה ֵחֶלק ָלנ־א ַהעֹוד|  לֹו ַותֹאַמרְּ  נָכְִּרׁאֹות ֲהלֹוא( 15: )ָאִבינ־א ֺאְּ
נ־א ַשבְּ ָכָרנ־א ׃ִאי לֹו נֶחְּ ֵפנ־א ֶאת ָאכֹול ַֻאם ַוׁאֹאַכל|  מְּ  ֲאֶשר ָהעֶֹשר ָכל ׃ִאי( 16: )׃ַאסְּ

ָבנֵינ־א ה־אא ָלנ־א ֵמָאִבינ־א ֱאֹלִהים ִהִציל  ֵאֶליָך ֱאֹלִהים ָאַמר ֲאֶשר ׃אֹל וְַּעָתה|  ־אלְּ
 ַוׁאִנְַּהג( 18: )ַהֻאְַּמִׄאים ַעל נָָשיו וְֶּאת ָֺאנָיו ֶאת ַוׁאִָשא|  יֲַעקֹב ַוׁאָָקם( 17: )ֲעֵׂשה

נֵה־א ׃ָאל ֶאת ֺכשֹו ל׃אָ  וְֶּאת ִמקְּ נֵה ָרָכש ֲאֶשר רְּ ַפַּאן ָרַכש ֲאֶשר ִקנְּיָנֹו ִמקְּ  ֺאְּ
ָחק ֶאל ָלבֹוא|  ֲאָרם ָצה ָאִביו יִצְּ נַָען ַארְּ |  צֹאנֹו ֶאת ִלגְּזֹז ָהַלְך וְָּלָבן( 19: )׃אְּ

ָרִפים ֶאת ָרֵחל ַוִתגְּנֹב  ָלָבן ֵלב ֶאת יֲַעקֹב ַוׁאִגְּנֹב( 21: )לְָּאִביהָ  ֲאֶשר ַהתְּ
ִלי ַעל|  ִׅאיָהֲארַ   ַוׁאָָקם לֹו ֲאֶשר וְָּכל ה־אא ַוׁאִבְַּרח( 21: )ה־אא בֵֹרחַ  ׃ִאי לֹו ִהִֻאיד ֺאְּ

ָלָבן ַוׁאַֺֻאד( 22: )ַהִֻאלְָּעד ַהר ָפנָיו ֶאת ַוׁאֶָׂשם|  ַה׆אָָהר ֶאת ַוׁאֲַעבֹר  ַֺאׁאֹום לְּ
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ִליִשי ּאֹף ׅאֹועִ  ֶאָחיו ֶאת ַוׁאִַקח( 23: )יֲַעקֹב ָבַרח ׃ִאי|  ַהשְּ  ֶּאֶרְך ַאֲחָריו ַוׁאִרְּ
ַעת ֵֺאק|  יִָמים ִשבְּ  ָהֲאַרִׅאי ָלָבן ֶאל ֱאֹלִהים ַוׁאָבֹא( 24: )ַהִֻאלְָּעד ֺאְַּהר אֹתֹו ַוׁאַדְּ
ַדֵֺאר ֶפן לְָּך ִהָשֶמר לֹו ַוׁאֹאֶמר|  ַהָׄאיְָּלה ַֺאֲחֹלם ( 25: )ָרע ַעד ִמ׀אֹוב יֲַעקֹב ִעם תְּ
 ֺאְַּהר ֶאָחיו ֶאת ָתַקע וְָּלָבן ָֺאָהר ָאֳהלֹו ֶאת ָתַקע וְּיֲַעקֹב|  ֲעקֹביַ  ֶאת ָלָבן ַוׁאֵַשג

יֲַעקֹב ָלָבן ַוׁאֹאֶמר( 26: )ַהִֻאלְָּעד ָבִבי ֶאת ַוִתגְּנֹב ָעִׂשיתָ  ֶמה לְּ נֵַהג|  לְּ  ֶאת ַותְּ
נַֹתי ֺביֹות ֺאְּ ֵֺאאתָ  ָלָׅאה( 27: )ָחֶרב ׃ִאשְּ רֹחַ  נַחְּ תָ  אוְֹּל|  אִֹתי ַוִתגְּנֹב ִלבְּ  ִׄאי ִהַֻאדְּ

ָחה ָוֲאַשֵׄאֲחָך ִׂשמְּ ִשִרים ֺאְּ ִכ׆אֹור ֺאְּתֹף ־אבְּ ַתנִי וְֹּלא( 28: )־אבְּ ָבנַי לְּנֵַשק נְַּטשְּ  לְּ
נָֹתי ׃ַאלְּתָ  ַעָתה|  וְִּלבְּ  ֵואֹלֵהי|  ָרע ִעָׅאֶכם ַלֲעׂשֹות יִָדי לְֵּאל יֶש( 29: )ֲעׂשֹו ִהסְּ
: ָרע ַעד ִמ׀אֹוב יֲַעקֹב ִעם ִמַּאֵֺאר לְָּך ָשֶמרהִ  ֵלאמֹר ֵאַלי ָאַמר ֶאֶמש ֲאִביֶכם

תָ  ָהֹלְך וְַּעָתה( 31) ָתה נִכְּסֹף ׃ִאי ָהַלכְּ ַספְּ ֵבית נִכְּ תָ  ָלָׅאה|  ָאִביָך לְּ  ֶאת גָנַבְּ
ָלָבן ַוׁאֹאֶמר יֲַעקֹב ַוׁאַַען( 31: )ֱאֹלָהי ִתי ׃ִאי יֵָראִתי ׃ִאי|  לְּ  ֶאת ִתגְּזֹל ֶפן ָאַמרְּ

נֹוֶתיָך ָצא ֲאֶשר ִעם( 32: )ֵמִעִׅאי ֺאְּ יֶה ֹלא ֱאֹלֶהיָך ֶאת ִתמְּ  ַה׃ֶאר ַאֵחינ־א נֶגֶד יִחְּ
 ָלָבן ַוׁאָבֹא( 33: )ֻאְּנָָבַתם ָרֵחל ׃ִאי יֲַעקֹב יַָדע וְֹּלא|  ָלְך וְַּקח ִעָׅאִדי ָמה לְָּך

ֵתי ־אבְּאֶֹהל ֵלָאה ־אבְּאֶֹהל יֲַעקֹב ֺאְּאֶֹהל  ֵמאֶֹהל ׁאֵֵצאוַ |  ָמָצא וְֹּלא ָהֲאָמהֹת שְּ
ָחה וְָּרֵחל( 34: )ָרֵחל ֺאְּאֶֹהל ַוׁאָבֹא ֵלָאה ָרִפים ֶאת ָלקְּ ִׂשֵמם ַהתְּ  ַהָֻאָמל ֺאְַּכר ַותְּ

 ָאִביהָ  ֶאל ַותֹאֶמר( 35: )ָמָצא וְֹּלא ָהאֶֹהל ׃ָאל ֶאת ָלָבן ַויְַּמֵשש|  ֲעֵליֶהם ַוֵתֶשב
ֵעינֵי יִַחר ַאל  ַויְַּחֵפׂש|  ִלי נִָשים ֶדֶרְך ׃ִאי ִמָפנֶיָך ־אםָלק א־אַכל לֹוא ׃ִאי ֲאדֹנִי ֺאְּ

ָרִפים ֶאת ָמָצא וְֹּלא יֲַעקֹב ַוׁאִַחר( 36: )ַהתְּ ָלָבן ַוׁאֶָרב לְּ  ַוׁאֹאֶמר יֲַעקֹב ַוׁאַַען|  ֺאְּ
ָלָבן ִעי ַמה לְּ תָ  ׃ִאי ַח׀ָאאִתי ַמה ִפשְּ תָ  ׃ִאי( 37: )ַאֲחָרי ָדַלקְּ  ׃ֵאַלי ׃ָאל ֶאת ִמַששְּ

ֵלי ִמ׃אֹל ָׅאָצאתָ  ַמה נֵינ־א ֵֺאין וְּיֹוִכיח־א|  וְַּאֶחיָך ַאַחי נֶגֶד ׃אֹה ִׂשים ֵביֶתָך ׃אְּ : שְּ
ִרים זֶה( 38) ֵחֶליָך ִעָׅאְך ָאנִֹכי ָשנָה ֶעׂשְּ  ֹלא צֹאנְָּך וְֵּאיֵלי|  ִש׃ֵאל־א ֹלא וְִּעֿאֶיָך רְּ

ִתי ֵרָפה( 39: )ָאָכלְּ ֶש׆אָה ִמׁאִָדי ׆אָהֲאַח׀אֶ  ָאנִֹכי ֵאֶליָך ֵהֵבאִתי ֹלא טְּ ַבקְּ ִתי|  תְּ  ֻאְּנֺבְּ
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ִתי יֹום נִָתי ַוִתַּאד|  ַֺאָׄאיְָּלה וְֶּקַרח חֶֹרב ֲאָכַלנִי ַבׁאֹום ָהיִיִתי( 41: )ָליְָּלה ־אגְּנֺבְּ  שְּ
ִרים ִׄאי זֶה( 41: )ֵמֵעינָי ֵביֶתָך ָשנָה ֶעׂשְּ ִתיָך ֺאְּ ַֺאע ֲעַבדְּ ֵרה ַארְּ ֵתי ָשנָה ֶעׂשְּ  ִֺאשְּ
נֶֹתיָך ִתי ֶאת ַוַתֲחֵלף|  ֺאְּצֹאנֶָך ָשנִים וְֵּשש בְּ ׃ֺארְּ  ל־אֵלי( 42: )מֹנִים ֲעֶׂשֶרת ַמׂשְּ
ָרָהם ֱאֹלֵהי ָאִבי ֱאֹלֵהי ָחק ־אַפַחד ַאבְּ ָתנִי ֵריָקם ַעָתה ׃ִאי ִלי ָהיָה יִצְּ  ֶאת|  ִשַׄאחְּ
 ֶאל ַוׁאֹאֶמר ָלָבן ַוׁאַַען( 43: )ָאֶמש ַוׁאֹוַכח ֱאֹלִהים ָרָאה ׃ַאַפי יְּגִיעַ  וְֶּאת ָענְּיִי

נַֹתי ַהָֺאנֹות יֲַעקֹב |  ה־אא ִלי רֶֹאה ַאָתה ֲאֶשר וְּכֹל צֹאנִי וְַּהצֹאן ָֺאנַי וְַּהָֺאנִים ֺאְּ
נַֹתי נֵיֶהן אֹו ַהׁאֹום ָלֵאֶׄאה ֶאֱעֶׂשה ָמה וְִּלבְּ  לְָּכה וְַּעָתה( 44: )יָָלד־א ֲאֶשר ִלבְּ
ָתה ִרית נִכְּרְּ |  ָאֶבן יֲַעקֹב ַוׁאִַקח( 45: )־אֵבינֶָך ֵֺאינִי לְֵּעד וְָּהיָה|  ָוָאָתה ֲאנִי בְּ
ֶאָחיו יֲַעקֹב ַוׁאֹאֶמר( 46: )ַמֵצָבה ַויְִּריֶמהָ  ט־א לְּ ח־א ֲאָבנִים ִלקְּ  ַוׁאֲַעׂש־א ֲאָבנִים ַוׁאִקְּ

ָרא( 47: )ַהָֻאל ַעל ָשם ַוׁאֹאכְּל־א|  גָל ֹ |  ָׂשֲהד־אָתא יְּגַר ָלָבן לֹו ַוׁאִקְּ  לֹו ָקָרא בוְּיֲַעק
מֹו ָקָרא ׃ֵאן ַעל|  ַהׁאֹום ־אֵבינְָּך ֵֺאינִי ֵעד ַהֿאֶה ַהַֻאל ָלָבן ַוׁאֹאֶמר( 48: )ַֻאלְֵּעד  שְּ
ָפה( 49: )ַֻאלְֵּעד ֶוה יִֶצף ָאַמר ֲאֶשר וְַּהִׅאצְּ  ִאיש נִׇָאֵתר ׃ִאי|  ־אֵבינֶָך ֵֺאינִי יַהְּ

ַע׆אֶה ִאם( 51: )ֵמֵרֵעה־א נַֹתי ֶאת תְּ נַֹתי ַעל נִָשים ִתַקח וְִּאם ֺאְּ |  ִעָׅאנ־א ִאיש ֵאין ֺאְּ
ֵאה יֲַעקֹב ָלָבן ַוׁאֹאֶמר( 51: )־אֵבינֶָך ֵֺאינִי ֵעד ֱאֹלִהים רְּ  וְִּה׆אֵה ַהֿאֶה ַהַֻאל ִה׆אֵה|  לְּ

 ָאנִי ִאם|  ַהַׅאֵצָבה וְֵּעָדה ַהֿאֶה ַהַֻאל ֵעד( 52: )־אֵבינֶָך ֵֺאינִי יִָריִתי ֲאֶשר ַהַמֵצָבה
 וְֶּאת ַהֿאֶה ַהַֻאל ֶאת ֵאַלי ַתֲעבֹר ֹלא ַאָתה וְִּאם ַהֿאֶה ַהַֻאל ֶאת ֵאֶליָך ֶאֱעבֹר ֹלא

ָרָעה ַהֿאֹאת ַהַׅאֵצָבה ָרָהם ֱאֹלֵהי( 53: )לְּ פְּט־א נָחֹור ֵואֹלֵהי ַאבְּ  ֱאֹלֵהי ֵבינֵינ־א יִשְּ
ַפַחד יֲַעקֹב ַוׁאִָשַבע|  ֲאִביֶהם ָחק ָאִביו ֺאְּ  ָֺאָהר זֶַבח יֲַעקֹב ַֺאחַוׁאִזְּ ( 54: )יִצְּ
ָרא ֶאָחיו ַוׁאִקְּ  :ָֺאָהר ַוׁאִָלינ־א ֶלֶחם ַוׁאֹאכְּל־א|  ָלֶחם ֶלֱאָכל לְּ
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Bereshít Pérek 32 
׃ֵאם( 1) ָבנָיו ַויְּנֵַשק ַֺאֺאֶֹקר ָלָבן ַוׁאַשְּ נֹוָתיו לְּ ֶהם ַויְָּבֶרְך וְִּלבְּ  ַוׁאָָשב ַוׁאֵֶלְך|  ֶאתְּ

קֹמֹו ָלָבן ׃אֹו ָהַלְך קֹבוְּיַעֲ ( 2: )ִלמְּ ַדרְּ ֻאְּע־א|  לְּ ֲאֵכי בֹו ַוׁאִפְּ  ַוׁאֹאֶמר( 3: )ֱאֹלִהים ַמלְּ
ָרא|  זֶה ֱאֹלִהים ַמֲחנֵה ָרָאם ׃ַאֲאֶשר יֲַעקֹב  : ַמֲחנָיִם ַהה־אא ַהָׅאקֹום ֵשם ַוׁאִקְּ

ַלח( 4) ָפנָיו ַמלְָּאִכים יֲַעקֹב ַוׁאִשְּ ָצה|  ָאִחיו ֵעָׂשו ֶאל לְּ ֵדה ֵׂשִעיר ַארְּ : דֹוםאֱ  ׂשְּ
ר־אן ׃אֹה ֵלאמֹר אָֹתם ַויְַּצו( 5) ֵעָׂשו ַלאדֹנִי תֹאמְּ ָך ָאַמר ׃אֹה|  לְּ ּאְּ  ִעם יֲַעקֹב ַעבְּ

ִתי ָלָבן ָחה וְֶּעֶבד צֹאן ַוֲחמֹור שֹור ִלי ַויְִּהי( 6: )ָעָתה ַעד ָוֵאַחר ַֻארְּ |  וְִּשפְּ
לְָּחה ַהִֻאיד ָוֶאשְּ צֹא ַלאדֹנִי לְּ ֵעינֶיָך ֵחן ִלמְּ  יֲַעקֹב ֶאל ַהַׅאלְָּאִכים ׁאָֺשב־אוַ ( 7: )ֺאְּ

ָך הֵֹלְך וְּגַם ֵעָׂשו ֶאל ָאִחיָך ֶאל ָֺאאנ־א|  ֵלאמֹר ָראתְּ ַֺאע ִלקְּ  ִאיש ֵמאֹות וְַּארְּ
אֹד יֲַעקֹב ַוׁאִיָרא( 8: )ִעׅאֹו  ַהצֹאן וְֶּאת ִאתֹו ֲאֶשר ָהָעם ֶאת ַוׁאַַחץ|  לֹו ַוׁאֵֶצר מְּ
 ַהַׅאֲחנֶה ֶאל ֵעָׂשו יָבֹוא ִאם ַוׁאֹאֶמר( 9: )ַמֲחנֹות נֵיִלשְּ  וְַּהֻאְַּמִׄאים ַהָֺאָקר וְֶּאת

ָאר ַהַׅאֲחנֶה וְָּהיָה|  וְִּה׃ָאה־א ָהַאַחת ֵליָטה ַה׆אִשְּ  ֱאֹלֵהי יֲַעקֹב ַוׁאֹאֶמר( 11: )ִלפְּ
ָרָהם ָאִבי ָחק ָאִבי ֵואֹלֵהי ַאבְּ ֶוה|  יִצְּ צְָּך ש־אב ֵאַלי ָהאֵֹמר יַהְּ ָך לְַּארְּ תְּ  ־אלְּמֹוַלדְּ

 ֶאת ָעִׂשיתָ  ֲאֶשר ָהֱאֶמת ־אִמ׃ָאל ַהֲחָסִדים ִמ׃אֹל ָקטֹנְִּתי( 11: )ִעָׅאְך ֵאיִטיָבהוְּ 
ֶּאָך ִלי ׃ִאי|  ַעבְּ ַמקְּ ִתי בְּ ֵּאן ֶאת ָעַברְּ נֵי ָהיִיִתי וְַּעָתה ַהֿאֶה ַהׁאַרְּ ( 12: )ַמֲחנֹות ִלשְּ

ִה׃ַאנִי יָבֹוא ֶפן אֹתֹו יָאנֹכִ  יֵָרא ׃ִאי|  ֵעָׂשו ִמׁאַד ָאִחי ִמׁאַד נָא ַהִציֵלנִי  ַעל ֵאם וְּ
תָ  וְַּאָתה( 13: )ָֺאנִים ִתי|  ִעָׅאְך ֵאיִטיב ֵהיֵטב ָאַמרְּ ֲעָך ֶאת וְַּׂשמְּ  ַהׁאָם ׃אְּחֹול זַרְּ
יָדֹו ַהָֺאא ִמן ַוׁאִַקח|  ַהה־אא ַֺאַׄאיְָּלה ָשם ַוׁאֶָלן( 14: )ֵמרֹב יִׇָאֵפר ֹלא ֲאֶשר  בְּ
ֵעָׂשו ִמנְָּחה יִָשים ָמאַתיִם ִעֿאִים( 15: )ָאִחיו לְּ ִרים ־אתְּ ֵחִלים|  ֶעׂשְּ  ָמאַתיִם רְּ

ִרים וְֵּאיִלים נֵיֶהם ֵמינִיקֹות ֻאְַּמִׄאים( 16: )ֶעׂשְּ ֹלִשים ־אבְּ ָֺאִעים ָפרֹות|  שְּ  ַארְּ
ִרים ֲאתֹנֹת ֲעָׂשָרה ־אָפִרים יִָרם ֶעׂשְּ יַד ַוׁאִֵתן( 17: )ֲעָׂשָרה ַועְּ  ֵעֶדר ֲעָבָדיו ֺאְּ

ַבּאֹו ֵעֶדר ר־א ֲעָבָדיו ֶאל ַוׁאֹאֶמר|  לְּ ָפנַי ִעבְּ : ֵעֶדר ־אֵבין ֵעֶדר ֵֺאין ָתִׂשימ־א וְֶּרַוח לְּ
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ָך ׃ִאי|  ֵלאמֹר ָהִראשֹון ֶאת ַויְַּצו( 18) ָֻאשְּ ֵאלְָּך ָאִחי ֵעָׂשו יִפְּ ִמי ֵלאמֹר ִושְּ  לְּ
ִמי ֵתֵלְך וְָּאנָה ַאָתה ָפנֶיָך ֵאֶׄאה ־אלְּ תָ ( 19: )לְּ ָךלְּ  וְָּאַמרְּ ּאְּ יֲַעקֹב ַעבְּ  ִהוא ִמנְָּחה לְּ

ל־אָחה  ַֻאם ַהֵשנִי ֶאת ַֻאם ַויְַּצו( 21: )ַאֲחֵרינ־א ה־אא גַם וְִּה׆אֵה|  לְֵּעָׂשו ַלאדֹנִי שְּ
ִליִשי ֶאת  ַהֿאֶה ׃ַאָּאָבר|  ֵלאמֹר ָהֲעָדִרים ַאֲחֵרי ַההֹלְִּכים ׃ָאל ֶאת ַֻאם ַהשְּ

ַדֺאְּר־אן ֹ  ֺאְּמַֹצֲאֶכם ֵעָׂשו ֶאל תְּ ֶתם( 21: )תֹוא ָך ִה׆אֵה ַֻאם ַוֲאַמרְּ ּאְּ  יֲַעקֹב ַעבְּ
ָרה ָאַמר ׃ִאי|  ַאֲחֵרינ־א ָפנָי ַההֶֹלֶכת ַֺאִׅאנְָּחה ָפנָיו ֲאַכפְּ ֶאה ֵכן וְַּאֲחֵרי לְּ  ָפנָיו ֶארְּ

 ַהה־אא ַֺאַׄאיְָּלה ָלן וְּה־אא|  ָפנָיו ַעל ַהִׅאנְָּחה ַוַתֲעבֹר( 22: )ָפנָי יִָשא א־אַלי
ֵתי ֶאת ַוׁאִַקח ה־אא ַֺאַׄאיְָּלה ַוׁאָָקם( 23: )נֶהַֺאַׅאחֲ  ֵתי וְֶּאת נָָשיו שְּ חָֹתיו שְּ  וְֶּאת ִשפְּ
|  ַה׆אַָחל ֶאת ַוׁאֲַעִבֵרם ַוׁאִָקֵחם( 24: )יַֺאֹק ַמֲעַבר ֵאת ַוׁאֲַעבֹר|  יְָּלָדיו ָעָׂשר ַאַחד

 ֲעלֹות ַעד ִעׅאֹו ִאיש ַוׁאֵָאֵבק|  ֹולְַּבּא יֲַעקֹב ַוׁא־ִָאֵתר( 25: )לֹו ֲאֶשר ֶאת ַוׁאֲַעֵבר
א( 26: )ַהָשַחר  יֲַעקֹב יֶֶרְך ׃ַאף ַוֵתַקע|  יְֵּרכֹו ֺאְַּכף ַוׁאִַֻאע לֹו יָכֹל ֹלא ׃ִאי ַוׁאַרְּ

קֹו ֵהָאבְּ ֵחנִי ַוׁאֹאֶמר( 27: )ִעׅאֹו ֺאְּ  ׃ִאי ֲאַשֵׄאֲחָך ֹלא ַוׁאֹאֶמר|  ַהָשַחר ָעָלה ׃ִאי ַשׄאְּ
תָ  ִאם ֶמָך ַמה ֵאָליו ַוׁאֹאֶמר( 28: )נִיֵֺאַרכְּ  ֹלא ַוׁאֹאֶמר( 29: )יֲַעקֹב ַוׁאֹאֶמר|  שְּ

ָך עֹוד יֵָאֵמר יֲַעקֹב ָרֵאל ִאם ׃ִאי ִשמְּ  ֲאנִָשים וְִּעם ֱאֹלִהים ִעם ָׂשִריתָ  ׃ִאי|  יִׂשְּ
ַאל( 31: )ַות־אָכל ֶמָך ׆אָא ַהִֻאיָדה ַוׁאֹאֶמר יֲַעקֹב ַוׁאִשְּ ַאל ֿאֶה ָׅאהלָ  ַוׁאֹאֶמר שְּ  ִתשְּ
ִמי ָרא( 31: )ָשם אֹתֹו ַויְָּבֶרְך|  ִלשְּ נִיֵאל ַהָׅאקֹום ֵשם יֲַעקֹב ַוׁאִקְּ  ָרִאיִתי ׃ִאי|  פְּ

ִשי ַוִת׆אֵָצל ָפנִים ֶאל ָפנִים ֱאֹלִהים  ֶאת ָעַבר ׃ַאֲאֶשר ַהֶשֶמש לֹו ַוׁאִזְַּרח( 32: )נַפְּ
נ־אֵאל נֵי יֹאכְּל־א ֹלא ׃ֵאן ַעל( 33: )ֹויְֵּרכ ַעל צֵֹלעַ  וְּה־אא|  פְּ ָרֵאל בְּ  ִֻאיד ֶאת יִׂשְּ
 ֺאְּגִיד יֲַעקֹב יֶֶרְך ֺאְַּכף נָגַע ׃ִאי|  ַהֿאֶה ַהׁאֹום ַעד ַהׁאֵָרְך ׃ַאף ַעל ֲאֶשר ַה׆אֶָשה
 :ַה׆אֶָשה
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Bereshít Pérek 33 
א ֵעינָיו יֲַעקֹב ַוׁאִָשא( 1) ַֺאע וְִּעׅאֹו ָֺאא ֵעָׂשו וְִּה׆אֵה ַוׁאַרְּ  ַוׁאַַחץ|  ִאיש ֵמאֹות ַארְּ

ֵתי וְַּעל ָרֵחל וְַּעל ֵלָאה ַעל ַהיְָּלִדים ֶאת ָפחֹות שְּ ָפחֹות ֶאת ַוׁאֶָׂשם( 2: )ַהשְּ  ַהשְּ
ֵדיֶהן וְֶּאת  יֹוֵסף וְֶּאת ָרֵחל וְֶּאת ַאֲחרֹנִים ִויָלֶדיהָ  ֵלָאה וְֶּאת|  ִראשֹנָה יַלְּ

נֵיהֶ  ָעַבר וְּה־אא( 3: )ַאֲחרֹנִים ַתח־א|  םִלפְּ ָצה ַוׁאִשְּ ָעִמים ֶשַבע ַארְּ תֹו ַעד פְּ  ִֻאשְּ
ָראתֹו ֵעָׂשו ַוׁאָָרץ( 4: )ָאִחיו ַעד ֵקה־א ִלקְּ |  ַוׁאִָשֵקה־א ַצ־ָאאָרו ַעל ַוׁאִפֹל ַויְַּחֺאְּ

א ֵעינָיו ֶאת ַוׁאִָשא( 5: )ַוׁאִבְּ׃א־א  הֵאׄאֶ  ִמי ַוׁאֹאֶמר ַהיְָּלִדים וְֶּאת ַה׆אִָשים ֶאת ַוׁאַרְּ
ֶּאָך ֶאת ֱאֹלִהים ָחנַן ֲאֶשר ַהיְָּלִדים ַוׁאֹאַמר|  ָׄאְך ָ ( 6: )ַעבְּ ן ָפחֹות ַוִתַֻאשְּ  ֵה׆אָה ַהשְּ

ֵדיֶהן יַלְּ ָ  וְּ ַתֲחֶוין ַתֲחו־א ִויָלֶדיהָ  ֵלָאה ַֻאם ַוִתַֻאש( 7: )ַוִתשְּ  יֹוֵסף נִַֻאש וְַּאַחר|  ַוׁאִשְּ
ַתֲחו־א וְָּרֵחל ִתי ֲאֶשר ַהֿאֶה ַהַׅאֲחנֶה ׃ָאל לְָּך ִמי ֶמרַוׁאֹא( 8: )ַוׁאִשְּ  ַוׁאֹאֶמר|  ָפגָשְּ
צֹא ֵעינֵי ֵחן ִלמְּ : ָלְך ֲאֶשר לְָּך יְִּהי ָאִחי|  ָרב ִלי יֶש ֵעָׂשו ַוׁאֹאֶמר( 9: )ֲאדֹנִי ֺאְּ

ֵעינֶיָך ֵחן ָמָצאִתי נָא ִאם נָא ַאל יֲַעקֹב ַוׁאֹאֶמר( 11) תָ  ֺאְּ |  ִדיִמׁאָ  ִמנְָּחִתי וְָּלַקחְּ
אֹת ָפנֶיָך ָרִאיִתי ׃ֵאן ַעל ׃ִאי נֵי ׃ִארְּ ֵצנִי ֱאֹלִהים פְּ ָכִתי ֶאת נָא ַקח( 11: )ַוִתרְּ  ִֺארְּ

ַצר|  כֹל ִלי יֶש וְִּכי ֱאֹלִהים ַח׆אַנִי ׃ִאי ָלְך ֺהָבאת ֲאֶשר  ַוׁאֹאֶמר( 12: )ַוׁאִָקח ֺאֹו ַוׁאִפְּ
ָעה נֶגְֶּּאָך וְֵּאלְָּכה|  וְּנֵֵלָכה נִסְּ  ַר׃ִאים ַהיְָּלִדים ׃ִאי יֵֹדעַ  ֲאדֹנִי ֵאָליו ַוׁאֹאֶמר (13: )לְּ

ָפק־אם|  ָעָלי ָעלֹות וְַּהָֺאָקר וְַּהצֹאן  נָא יֲַעָבר( 14: )ַהצֹאן ׃ָאל ָוֵמת־א ֶאָחד יֹום ־אדְּ
נֵי ֲאדֹנִי ּאֹו ִלפְּ נֲָהָלה ַוֲאנִי|  ַעבְּ ִא׀ִאי ֶאתְּ ֶרגֶל לְּ ָלאָכה לְּ ָפנַי ֲאֶשר ַהׅאְּ ֶרגֶל לְּ  ־אלְּ

ָך ׆אָא ַאִציגָה ֵעָׂשו ַוׁאֹאֶמר( 15: )ֵׂשִעיָרה ֲאדֹנִי ֶאל ָאבֹא ֲאֶשר ַעד יְָּלִדיםהַ   ִעׅאְּ
ָצא ֿאֶה ָלָׅאה ַוׁאֹאֶמר|  ִאִתי ֲאֶשר ָהָעם ִמן ֵעינֵי ֵחן ֶאמְּ  ַֺאׁאֹום ַוׁאָָשב( 16: )ֲאדֹנִי ֺאְּ

׃אֹו ֵעָׂשו ַהה־אא ַדרְּ נֵה־א|  ָֺאיִת לֹו ַוׁאִֶבן ׃אָֹתהסֺ  נַָסע וְּיֲַעקֹב( 17: )ֵׂשִעיָרה לְּ  ־אלְִּמקְּ
 ִעיר ָשֵלם יֲַעקֹב ַוׁאָבֹא( 18) : ֺס׃אֹות ַהָׅאקֹום ֵשם ָקָרא ׃ֵאן ַעל ֺס׃אֹת ָעָׂשה
ֶכם ֶאֶרץ ֲאֶשר שְּ נַַען ֺאְּ נֵי ֶאת ַוׁאִַחן|  ֲאָרם ִמַפַּאן ֺאְּבֹאֹו ׃אְּ  ַוׁאִֶקן( 19: )ָהִעיר פְּ
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נֵי ִמׁאַד ָאֳהלֹו ָשם נָָטה ֶשראֲ  ַהָשֶדה ֶחלְַּקת ֶאת ֶכם ֲאִבי ֲחמֹור ֺאְּ  ֺאְֵּמָאה|  שְּ
ִׂשיָטה ָרא|  ִמזְֵֺּאחַ  ָשם ַוׁאֶַצב( 21: )קְּ ָרֵאל ֱאֹלֵהי ֵאל לֹו ַוׁאִקְּ   : יִׂשְּ

 
Bereshít Pérek 34 

אֹות|  לְּיֲַעקֹב יָלְָּדה ֲאֶשר ֵלָאה ַֺאת ִדינָה ַוֵתֵצא( 1) נֹות ִלרְּ ( 2: )ץָהָארֶ  ִֺאבְּ
א ֶכם אָֹתֽא ַוׁאַרְּ ׃ַאב אָֹתֽא ַוׁאִַקח|  ָהָאֶרץ נְִּׂשיא ַהִח־ִאי ֲחמֹור ֶֺאן שְּ  אָֹתֽא ַוׁאִשְּ

ַֺאק( 3: )ַויְַּע׆אֶהָ  ִדינָה נַפְּשֹו ַוִתדְּ  ֵלב ַעל ַויְַּדֵֺאר ַה׆אֲַערָ  ֶאת ַוׁאֱֶאַהב|  יֲַעקֹב ַֺאת ֺאְּ
ֶכם ַוׁאֹאֶמר( 4: )ַה׆אֲַערָ   ַהֿאֹאת ַהׁאַלְָּּאה ֶאת ִלי ַקח|  ֵלאמֹר ָאִביו ֲחמֹור ֶאל שְּ

נֵה־א ֶאת ָהי־א ־אָבנָיו ִבתֹו ִּאינָה ֶאת ִטֵׅאא ׃ִאי ָשַמע וְּיֲַעקֹב( 5: )לְִּאָשה  ַֺאָשֶדה ִמקְּ
ֶכם ֲאִבי ֲחמֹור ַוׁאֵֵצא( 6: )ֺאָֹאם ַעד יֲַעקֹב וְֶּהֱחִרש|  ַדֵֺאר|  יֲַעקֹב ֶאל שְּ : ִאתֹו לְּ
ָעם ַהָשֶדה ִמן ָֺאא־א יֲַעקֹב נֵי־אבְּ ( 7) ָשמְּ ַעצְּב־א ׃אְּ אֹד ָלֶהם ַוׁאִַחר ָהֲאנִָשים ַוׁאִתְּ |  מְּ

ָרֵאל ָעָׂשה נְָּבָלה ׃ִאי יִׂשְּ ׃ַאב בְּ  ַויְַּדֵֺאר( 8: )יֵָעֶׂשה ֹלא וְֵּכן יֲַעקֹב ַֺאת ֶאת ִלשְּ
ֶכם|  ֵלאמֹר ִאָתם ֲחמֹור נִי שְּ ָקה ֺאְּ כֶ  נַפְּשֹו ָחשְּ נ־א םֺאְִּבתְּ  לֹו אָֹתֽא נָא תְּ

נ־א( 9: )לְִּאָשה ַחתְּ נֵֹתיֶכם|  אָֹתנ־א וְִּהתְּ נ־א ֺאְּ נֵֹתינ־א וְֶּאת ָלנ־א ִתתְּ ח־א ֺאְּ : ָלֶכם ִתקְּ
יֶה וְָּהָאֶרץ|  ֵתֵשב־א וְִּאָתנ־א( 11) נֵיֶכם ִתהְּ ב־א ִלפְּ ָחר־אהָ  שְּ ( 11: )ָֺאֽא וְֵּהָאֲחז־א ־אסְּ

ֶכם ַוׁאֹאֶמר ָצא ַאֶחיהָ  וְֶּאל ָאִביהָ  ֶאל שְּ ֵעינֵיֶכם ֵחן ֶאמְּ ר־א ַוֲאֶשר|  ֺאְּ  ֵאַלי תֹאמְּ
ֺא־א( 12: )ֶאֵתן אֹד ָעַלי ַהרְּ נָה ־אַמָתן מַֹהר מְּ ר־א ׃ַאֲאֶשר וְֶּאתְּ נ־א|  ֵאָלי תֹאמְּ  ִלי ־אתְּ
נֵי ַוׁאֲַענ־א( 13: )לְִּאָשה ַה׆אֲַערָ  ֶאת ֶכם ֶאת יֲַעקֹב בְּ מִ  ָאִביו ֲחמֹור וְֶּאת שְּ ָמהֺאְּ  רְּ

ר־א( 14: )ֲאחָֹתם ִּאינָה ֵאת ִטֵׅאא ֲאֶשר|  ַויְַּדֵֺאר־א  ַלֲעׂשֹות נ־אַכל ֹלא ֲאֵליֶהם ַוׁאֹאמְּ
ָלה לֹו ֲאֶשר לְִּאיש ֲאחֵֹתנ־א ֶאת ָלֵתת ַהֿאֶה ַהָּאָבר ָפה ׃ִאי|  ָערְּ ( 15: )ָלנ־א ִהוא ֶחרְּ

י־א ִאם|  ָלֶכם נֵאֹות ֺאְּזֹאת ַאְך ֹ  ָכמֹנ־א ִתהְּ ִהׅא  ֶאת וְּנַָת׆א־א( 16: )זָָכר ׃ָאל ָלֶכם ללְּ
נֵֹתינ־א נֵֹתיֶכם וְֶּאת ָלֶכם ֺאְּ נ־א|  ָלנ־א נִַקח ֺאְּ ֶכם וְּיַָשבְּ ( 17: )ֶאָחד לְַּעם וְָּהיִינ־א ִאתְּ
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ע־א ֹלא וְִּאם מְּ נ־א|  לְִּהׅאֹול ֵאֵלינ־א ִתשְּ נ־א ִֺאֵתנ־א ֶאת וְָּלַקחְּ ב־א( 18: )וְָּהָלכְּ  ַוׁאִיטְּ
ֵריֶהם ֵעינֵי|  ֲחמֹור ינֵיֺאְּעֵ  ִדבְּ ֶכם ־אבְּ  ַלֲעׂשֹות ַה׆אַַער ֵאַחר וְֹּלא( 19: )ֲחמֹור ֶֺאן שְּ

 ֲחמֹור ַוׁאָבֹא( 21: )ָאִביו ֵֺאית ִמ׃אֹל נִכְָֺּאד וְּה־אא|  יֲַעקֹב ֺאְַּבת ָחֵפץ ׃ִאי ַהָּאָבר
ֶכם נֹו ־אשְּ  ָהֲאנִָשים( 21: )ֵלאמֹר ִעיָרם ַאנְֵּשי ֶאל ַויְַּדֺאְּר־א|  ִעיָרם ַשַער ֶאל ֺאְּ
ֵלִמים ָהֵאֶׄאה ב־א ִאָתנ־א ֵהם שְּ ֲחר־א ָבָאֶרץ וְּיֵשְּ יִסְּ  ַרֲחַבת ִה׆אֵה וְָּהָאֶרץ אָֹתֽא וְּ
נֵיֶהם יַָדיִם נִָשים ָלנ־א נִַקח ֺאְּנָֹתם ֶאת|  ִלפְּ נֵֹתינ־א וְֶּאת לְּ  ַאְך( 22: )ָלֶהם נִֵתן ֺאְּ

יֹות נ־אִאתָ  ָלֶשֶבת ָהֲאנִָשים ָלנ־א יֵאֹת־א ֺאְּזֹאת  ׃ָאל ָלנ־א ֺאְִּהׅאֹול|  ֶאָחד לְַּעם ִלהְּ
נֵֶהם( 23: )נִׅאִֹלים ֵהם ׃ַאֲאֶשר זָָכר ִקנְּיָנָם ִמקְּ ָתם וְָּכל וְּ ֶהמְּ |  ֵהם ָלנ־א ֲהלֹוא ֺאְּ
ב־א ָלֶהם נֵאֹוָתה ַאְך ע־א( 24: )ִאָתנ־א וְּיֵשְּ מְּ ֶכם וְֶּאל ֲחמֹור ֶאל ַוׁאִשְּ  ׃ָאל ֺאְּנֹו שְּ

ֵאי ֵאי ׃ָאל זָָכר ׃ָאל ַוׁאִׅאֹל־א|  ירֹועִ  ַשַער יֹצְּ  ַבׁאֹום ַויְִּהי( 25: )ִעירֹו ַשַער יֹצְּ
ִליִשי יֹוָתם ַהשְּ ח־א ׃אֲֹאִבים ִֺאהְּ נֵי ַוׁאִקְּ נֵי שְּ עֹון יֲַעקֹב בְּ  ִדינָה ֲאֵחי וְֵּלִוי ִשמְּ

ֺאֹו ִאיש ג־א|  ֶֺאַטח ָהִעיר ַעל ַוׁאָבֹא־א ַחרְּ  וְֶּאת ֲחמֹור ֶאתוְּ ( 26: )זָָכר ׃ָאל ַוׁאַַהרְּ
ֶכם נֹו שְּ ג־א ֺאְּ ִפי ָהרְּ ח־א|  ָחֶרב לְּ ֶכם ִמֵֺאית ִּאינָה ֶאת ַוׁאִקְּ נֵי( 27: )ַוׁאֵֵצא־א שְּ  ֺאְּ
א־א ֲאֶשר|  ָהִעיר ַוׁאָבֹֿא־א ַהֲחָלִלים ַעל ָֺאא־א יֲַעקֹב  צֹאנָם ֶאת( 28: )ֲאחֹוָתם ִטׅאְּ
ָקָרם וְֶּאת ( 29: )ָלָקח־א ַֺאָשֶדה ֲאֶשר וְֶּאת ָֺאִעיר ֲאֶשר וְֵּאת|  ֲחמֵֹריֶֽאם וְֶּאת ֺאְּ
: ַֺאָֺאיִת ֲאֶשר ׃ָאל וְֵּאת|  ַוׁאָבֹֿא־א ָשב־א נְֵּשיֶהם וְֶּאת ַטָפם ׃ָאל וְֶּאת ֵחיָלם ׃ָאל וְֶּאת

עֹון ֶאל יֲַעקֹב ַוׁאֹאֶמר( 31) ֶתם ֵלִוי וְֶּאל ִשמְּ ִאיֵשנִי אִֹתי ֲעַכרְּ ַהבְּ  ֺאְּיֵֹשב לְּ
נַ  ָהָאֶרץ ִרֿאִי ֲענִיַֺא׃אְּ ֵתי ַוֲאנִי|  ־אַבפְּ ָפר מְּ פ־א ִמסְּ ִתי וְִּה׃א־אנִי ָעַלי וְּנֶֶאסְּ ַמדְּ  וְּנִשְּ

ר־א( 31: )־אֵביִתי ֲאנִי זֹונָה|  ַוׁאֹאמְּ  :ֲאחֹוֵתנ־א ֶאת יֲַעֶׂשה ַהכְּ
 

Bereshít Pérek 35 
 ִמזְֵֺּאחַ  ָשם הַוֲעׂשֵ |  ָשם וְֶּשב ֵאל ֵבית ֲעֵלה ק־אם יֲַעקֹב ֶאל ֱאֹלִהים ַוׁאֹאֶמר( 1)

ֶאה ָלֵאל ֲחָך ֵאֶליָך ַה׆אִרְּ ָברְּ נֵי ֺאְּ  ֵֺאיתֹו ֶאל יֲַעקֹב ַוׁאֹאֶמר( 2: )ָאִחיָך ֵעָׂשו ִמפְּ
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 וְַּהֲחִליפ־א וְִּה׀ַאֲהר־א ֺאְּתֹכְֶּכם ֲאֶשר ַה׆אֵָכר ֱאֹלֵהי ֶאת ָהִסר־א|  ִעׅאֹו ֲאֶשר ׃ָאל וְֶּאל
ֹלֵתיֶכם  אִֹתי ָהעֹנֶה ָלֵאל ִמזְֵֺּאחַ  ָשם וְֶּאֱעֶׂשה|  ֵאל יתֺאֵ  וְּנֲַעֶלה וְּנָק־אָמה( 3: )ִׂשמְּ

ִתי ֲאֶשר ַֺאֶּאֶרְך ִעָׅאִדי ַויְִּהי ָצָרִתי ֺאְּיֹום נ־א( 4: )ָהָלכְּ  ׃ָאל ֵאת יֲַעקֹב ֶאל ַוׁאִתְּ
מֹן|  ֺאְָּאזְּנֵיֶהם ֲאֶשר ַה׆אְּזִָמים וְֶּאת ֺאְּיָָדם ֲאֶשר ַה׆אֵָכר ֱאֹלֵהי  יֲַעקֹב אָֹתם ַוׁאִטְּ
ֶכם ִעם ֲאֶשר ָהֵאָלה ַתַחת  ֲאֶשר ֶהָעִרים ַעל ֱאֹלִהים ִחַתת ַויְִּהי|  ַוׁאִׇָאע־א( 5: )שְּ

ִביבֵֹתיֶהם פ־א וְֹּלא סְּ נֵי ַאֲחֵרי ָרדְּ ֶאֶרץ ֲאֶשר ל־אזָה יֲַעקֹב ַוׁאָבֹא( 6: )יֲַעקֹב ֺאְּ  ֺאְּ
נַַען ָרא ִמזְֵֺּאחַ  ָשם ׁאִֶבןוַ ( 7: )ִעׅאֹו ֲאֶשר ָהָעם וְָּכל ה־אא|  ֵאל ֵֺאית ִהוא ׃אְּ  ַוׁאִקְּ

חֹו ָהֱאֹלִהים ֵאָליו נִגְּל־א ָשם ׃ִאי|  ֵאל ֵֺאית ֵאל ַלָׅאקֹום ָברְּ נֵי ֺאְּ ( 8: )ָאִחיו ִמפְּ
בָֹרה ַוָתָמת ָקה ֵמינֶֶקת ּאְּ ָרא|  ָהַאׄאֹון ַתַחת ֵאל לְֵּבית ִמַתַחת ַוִתָקֵבר ִרבְּ  ַוׁאִקְּ
מֹו  : ָֺאכ־את ַאׄאֹון שְּ

 ַוׁאֹאֶמר( 11: )אֹתֹו ַויְָּבֶרְך|  ֲאָרם ִמַפַּאן ֺאְּבֹאֹו עֹוד יֲַעקֹב ֶאל ֱאֹלִהים ׁאֵָראוַ ( 9)
ָך ֱאֹלִהים לֹו ָך יִָקֵרא ֹלא|  יֲַעקֹב ִשמְּ ָרֵאל ִאם ׃ִאי יֲַעקֹב עֹוד ִשמְּ יֶה יִׂשְּ  יִהְּ

ֶמָך ָרא שְּ מֹו ֶאת ַוׁאִקְּ ָרֵאל שְּ ֵרה ַשַּאי ֵאל ֲאנִי ֱאֹלִהים לֹו ַוׁאֹאֶמר( 11: )יִׂשְּ  פְּ
ֵבה ַהל ֻאֹוי ־ארְּ יֶה ֻאֹויִם ־אקְּ ָלִכים|  ִמֶׅאׂאָ  יִהְּ  ָהָאֶרץ וְֶּאת( 12: )יֵֵצא־א ֵמֲחָלֶציָך ־אמְּ
ָרָהם נַָתִתי ֲאֶשר ָחק לְַּאבְּ יִצְּ נ׆ֶאָה לְָּך ־אלְּ ֲעָך|  ֶאתְּ זַרְּ : ָהָאֶרץ ֶאת ֶאֵתן ַאֲחֶריָך ־אלְּ

 ַמֵצָבה יֲַעקֹב ַוׁאֵַצב( 14: )ִאתֹו ִּאֶֺאר ֲאֶשר ַֺאָׅאקֹום|  יםֱאֹלהִ  ֵמָעָליו ַוׁאַַעל( 13)
( 15: )ָשֶמן ָעֶליהָ  ַוׁאִצֹק נֶֶסְך ָעֶליהָ  ַוׁאֵַׇאְך|  ָאֶבן ַמֶצֶבת ִאתֹו ִּאֶֺאר ֲאֶשר ַֺאָׅאקֹום
ָרא ( 16: )ֵאל ֵֺאית ֱאֹלִהים ָשם ִאתֹו ִּאֶֺאר ֲאֶשר ַהָׅאקֹום ֵשם ֶאת יֲַעקֹב ַוׁאִקְּ
ע־א ַרת עֹוד ַויְִּהי ֵאל ִמֵֺאית ַוׁאִסְּ ָרָתה ָלבֹוא ָהָאֶרץ ׃ִאבְּ ַקש ָרֵחל ַוֵתֶלד|  ֶאפְּ  ַותְּ

ָתֽא ִלדְּ שָֹתֽא ַויְִּהי( 17: )ֺאְּ ַהקְּ ָתֽא בְּ ִלדְּ יֶַׄאֶדת ָלֽא ַותֹאֶמר|  ֺאְּ ִאי ַאל ַהמְּ  ׃ִאי ִתירְּ
ָרא ֵמָתה ׃ִאי ֽאנַפְּשָ  ֺאְֵּצאת ַויְִּהי( 18: )ֵֺאן ָלְך זֶה גַם מֹו ַוִתקְּ  וְָּאִביו|  אֹונִי ֶֺאן שְּ

ֶדֶרְך ַוִתָקֵבר|  ָרֵחל ַוָתָמת( 19: )ִבנְּיִָמין לֹו ָקָרא ָרָתה ֺאְּ : ָלֶחם ֵֺאית ִהוא ֶאפְּ
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ֺבָרָתֽא ַעל ַמֵצָבה יֲַעקֹב ַוׁאֵַצב( 21) ֺבַרת ַמֶצֶבת ִהוא|  קְּ ( 21: )ַהׁאֹום ַעד ָרֵחל קְּ
ָרֵאל ַוׁאִַׇאע ִמגְַּּאל ֵמָהלְָּאה ָאֳהֹלה ַוׁאֵט|  יִׂשְּ ׃אֹן ַויְִּהי( 22: )ֵעֶדר לְּ ָרֵאל ִֺאשְּ  יִׂשְּ

א־אֵבן ַוׁאֵֶלְך ַהִהוא ָֺאָאֶרץ ׃ַאב רְּ ַמע|  ָאִביו ִפיֶלגֶש ִֺאלְָּהה ֶאת ַוׁאִשְּ ָרֵאל ַוׁאִשְּ   יִׂשְּ
י־א  נֵי ַוׁאִהְּ נֵים יֲַעקֹב בְּ נֵי( 23: )ָעָׂשר שְּ א־אֵבן יֲַעקֹב ֺאְּכֹור ֵלָאה ֺאְּ עֹון|  רְּ  וְִּשמְּ

ֵלִוי נֵי( 24: )־אזְּב־אֺלן וְּיִָששָכר ִויה־אָדה וְּ נֵי( 25: )־אִבנְּיִָמן יֹוֵסף ָרֵחל ֺאְּ  ִבלְָּהה ־אבְּ
ָתִלי ָּאן ָרֵחל ִשפְַּחת נֵי( 26: )וְּנַפְּ נֵי ֵאֶׄאה|  וְָּאֵשר ָֻאד ֵלָאה ִשפְַּחת זִלְָּפה ־אבְּ  ֺאְּ
ַפַּאן לֹו יַֺׄאד ֲאֶשר יֲַעקֹב ָחק ֶאל יֲַעקֹב ַוׁאָבֹא( 27: )ֲאָרם ֺאְּ ֵרא ָאִביו יִצְּ  ַממְּ
יַת ַֺאע ִקרְּ ָרָהם ָשם ָֻאר ֲאֶשר ֶחבְּרֹון ִהוא|  ָהַארְּ ָחק ַאבְּ י־א( 28: )וְּיִצְּ  יְֵּמי ַוׁאִהְּ
ָחק ַאת|  יִצְּ מֹנִים ָשנָה מְּ ָחק ַוׁאִגְַּוע( 29: )ָשנָה ־אשְּ  ַעָׅאיו ֶאל ֶסףַוׁאֵָא ַוׁאָָמת יִצְּ

ַבע זֵָקן ֺאְּר־א|  יִָמים ־אׂשְּ  :ָֺאנָיו וְּיֲַעקֹב ֵעָׂשו אֹתֹו ַוׁאִקְּ
 

Bereshít Pérek 36 
נַָען ִמֺאְּנֹות נָָשיו ֶאת ָלַקח ֵעָׂשו( 2: )ֱאדֹום ה־אא ֵעָׂשו תֹלְּדֹות וְֵּאֶׄאה( 1)  ֶאת|  ׃אְּ

עֹון ַֺאת נָהעֲ  ַֺאת ָאֳהִליָבָמה וְֶּאת ַהִחִתי ֵאילֹון ַֺאת ָעָדה  וְֶּאת( 3: )ַהִח־ִאי ִצבְּ
ַמת ָמֵעאל ַֺאת ָֺאׂשְּ ֵעָׂשו ָעָדה ַוֵתֶלד( 4: )נְָּביֹות ֲאחֹות יִשְּ |  ֱאִליָפז ֶאת לְּ

ַמת ע־אֵאל ֶאת יָלְָּדה ־אָבׂשְּ  וְֶּאת[ קרי יְּע־אש] יעיש ֶאת יָלְָּדה וְָּאֳהִליָבָמה( 5: )רְּ
ָלם נֵי ֵאֶׄאה|  קַֹרח וְֶּאת יַעְּ ֶאֶרץ לֹו יֺׄאְּד־א ֲאֶשר וֵעׂשָ  ֺאְּ נַָען ֺאְּ  ֵעָׂשו ַוׁאִַקח( 6: )׃אְּ

נָֹתיו וְֶּאת ָֺאנָיו וְֶּאת נָָשיו ֶאת נֵה־א וְֶּאת ֵֺאיתֹו נַפְּשֹות ׃ָאל וְֶּאת ֺאְּ  ׃ָאל וְֶּאת ִמקְּ
תֹו ֶהמְּ ֶאֶרץ ָרַכש ֲאֶשר ִקנְּיָנֹו ׃ָאל וְֵּאת ֺאְּ נַָען ֺאְּ נֵי ֶאֶרץ ֶאל ַוׁאֵֶלְך|  ׃אְּ  יֲַעקֹב ִמפְּ

כ־אָשם ָהיָה ׃ִאי( 7: )ָאִחיו ָּאו ִמֶשֶבת ָרב רְּ ג־אֵריֶהם ֶאֶרץ יָכְָּלה וְֹּלא|  יַחְּ  מְּ
נֵי אָֹתם ָלֵׂשאת נֵיֶהם ִמפְּ ( 9: )ֱאדֹום ה־אא ֵעָׂשו ֵׂשִעיר ֺאְַּהר ֵעָׂשו ַוׁאֵֶשב( 8: )ִמקְּ
מֹות ֶׄאהאֵ ( 11: )ֵׂשִעיר ֺאְַּהר|  ֱאדֹום ֲאִבי ֵעָׂשו תֹלְּדֹות וְֵּאֶׄאה נֵי שְּ |  ֵעָׂשו ֺאְּ
ע־אֵאל ֵעָׂשו ֵאֶשת ָעָדה ֶֺאן ֱאִליַפז ַמת ֶֺאן רְּ י־א( 11: )ֵעָׂשו ֵאֶשת ָֺאׂשְּ נֵי ַוׁאִהְּ  ֺאְּ
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פֹו אֹוָמר ֵתיָמן|  ֱאִליָפז נַז וְּגַעְָּתם צְּ נַע( 12: )־אקְּ  ֶֺאן ֶלֱאִליַפז ִפיֶלגֶש ָהיְָּתה וְִּתמְּ
נֵי ֵאֶׄאה|  ֲעָמֵלק תאֶ  ֶלֱאִליַפז ַוֵתֶלד ֵעָׂשו נֵי וְֵּאֶׄאה( 13: )ֵעָׂשו ֵאֶשת ָעָדה ֺאְּ  ֺאְּ

ע־אֵאל נֵי ָהי־א ֵאֶׄאה|  ־אִמֿאָה ַשָׅאה ָוזֶַרח נַַחת רְּ ַמת ֺאְּ  וְֵּאֶׄאה( 14: )ֵעָׂשו ֵאֶשת ָבׂשְּ
נֵי ָהי־א ֵעָׂשו ַוֵתֶלד|  ֵעָׂשו ֵאֶשת ִצבְּעֹון ַֺאת ֲענָה ַבת ָאֳהִליָבָמה ֺאְּ  יעיש ֶאת לְּ

נֵי ַאׄא־אֵפי ֵאֶׄאה( 15: )קַֹרח וְֶּאת יַעְָּלם וְֶּאת[ קרי יְּע־אש] נֵי|  ֵעָׂשו בְּ  ֱאִליַפז ֺאְּ
פֹו ַאׄא־אף אֹוָמר ַאׄא־אף ֵתיָמן ַאׄא־אף ֵעָׂשו ֺאְּכֹור נַז ַאׄא־אף צְּ  קַֹרח ַאׄא־אף( 16: )קְּ
ֶאֶרץ ֱאִליַפז ַאׄא־אֵפי ֵאֶׄאה|  ֲעָמֵלק ַאׄא־אף ַֻאעְָּתם ַאׄא־אף נֵי ֵאֶׄאה ֱאדֹום ֺאְּ : ָעָדה ֺאְּ

נֵי וְֵּאֶׄאה( 17) ע־אֵאל ֺאְּ  ִמֿאָה ַאׄא־אף ַשָׅאה ַאׄא־אף זֶַרח ַאׄא־אף נַַחת ַאׄא־אף ֵעָׂשו ֶֺאן רְּ
ע־אֵאל ַאׄא־אֵפי ֵאֶׄאה|  ֶאֶרץ רְּ נֵי ֵאֶׄאה ֱאדֹום ֺאְּ ַמת ֺאְּ  וְֵּאֶׄאה( 18: )ֵעָׂשו ֵאֶשת ָבׂשְּ

נֵי ָלם ַאׄא־אף יְּע־אש ַאׄא־אף ֵעָׂשו ֶשתאֵ  ָאֳהִליָבָמה ֺאְּ  ַאׄא־אֵפי ֵאֶׄאה|  קַֹרח ַאׄא־אף יַעְּ
נֵי ֵאֶׄאה( 19: )ֵעָׂשו ֵאֶשת ֲענָה ַֺאת ָאֳהִליָבָמה  ה־אא ַאׄא־אֵפיֶהם וְֵּאֶׄאה ֵעָׂשו בְּ

נֵי ֵאֶׄאה( 21) : ֱאדֹום ֵבי ַהחִֹרי ֵׂשִעיר בְּ  ןוְִּצבְּעֹו וְּשֹוָבל לֹוָטן|  ָהָאֶרץ יֹשְּ
נֵי ַהחִֹרי ַאׄא־אֵפי ֵאֶׄאה|  וְִּדיָשן וְֵּאֶצר וְִּדשֹון( 21: )ַוֲענָה ֶאֶרץ ֵׂשִעיר ֺאְּ : ֱאדֹום ֺאְּ

י־א( 22) נֵי ַוׁאִהְּ נָע לֹוָטן ַוֲאחֹות|  וְֵּהיָמם חִֹרי לֹוָטן בְּ נֵי וְֵּאֶׄאה( 23: )ִתמְּ  שֹוָבל ֺאְּ
ָון פֹו|  וְֵּעיָבל ־אָמנַַחת ַעלְּ נֵי ֵאֶׄאהוְּ ( 24: )וְּאֹונָם שְּ עֹון בְּ  ה־אא|  ַוֲענָה וְַּאׁאָה ִצבְּ
ָֺאר ַהׁאִֵמם ֶאת ָמָצא ֲאֶשר ֲענָה עֹתֹו ַֺאִׅאדְּ עֹון ַהֲחמִֹרים ֶאת ִֺארְּ ִצבְּ ( 25: )ָאִביו לְּ

נֵי וְֵּאֶׄאה נֵי וְֵּאֶׄאה( 26: )ֲענָה ַֺאת וְָּאֳהִליָבָמה|  ִּאשֹן ֲענָה בְּ ָּאן|  ִדיָשן ֺאְּ  ֶחמְּ
ָֺאן יִ  וְֶּאשְּ ָרןוְּ ָרן תְּ נֵי ֵאֶׄאה( 27: )־אכְּ ָהן|  ֵאֶצר ֺאְּ נֵי ֵאֶׄאה( 28: )ַוֲעָקן וְּזֲַעָון ִֺאלְּ  בְּ

 ַאׄא־אף שֹוָבל ַאׄא־אף לֹוָטן ַאׄא־אף|  ַהחִֹרי ַאׄא־אֵפי ֵאֶׄאה( 29: )ַוֲאָרן ע־אץ ִדיָשן
עֹון  ַאׄא־אֵפי ֵאֶׄאה|  ִּאיָשן ַאׄא־אף ֵאֶצר ַאׄא־אף ִּאשֹן ַאׄא־אף( 31: )ֲענָה ַאׄא־אף ִצבְּ
ַאֺׄאֵפיֶהם ַהחִֹרי ֶאֶרץ לְּ  : ֵׂשִעיר ֺאְּ
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ָלִכים וְֵּאֶׄאה( 31) ֶאֶרץ ָמלְּכ־א ֲאֶשר ַהׅאְּ נֵי|  ֱאדֹום ֺאְּ ָלְך ִלפְּ נֵי ֶמֶלְך מְּ  ִלבְּ
ָרֵאל ֹלְך( 32: )יִׂשְּ  ַוׁאָָמת( 33: )ִּאנְָּהָבה ִעירֹו וְֵּשם|  ֺאְּעֹור ֶֺאן ֶֺאַלע ֶֺאֱאדֹום ַוׁאִמְּ

ֹלְך|  עָֺאלַ  ָתיו ַוׁאִמְּ ֹלְך|  יֹוָבב ַוׁאָָמת( 34: )ִמָֺאצְָּרה זֶַרח ֶֺאן יֹוָבב ַתחְּ ָתיו ַוׁאִמְּ  ַתחְּ
ֹלְך|  ֺחָשם ַוׁאָָמת( 35: )ַהֵתיָמנִי ֵמֶאֶרץ ֺחָשם ָתיו ַוׁאִמְּ  ַהַׅא׃ֶאה ֺאְַּדד ֶֺאן ֲהַדד ַתחְּ

יָן ֶאת ֵדה ִמדְּ ֹלְך|  ֲהָדד ַוׁאָָמת( 36): ֲעִוית ִעירֹו וְֵּשם מֹוָאב ִֺאׂשְּ ָתיו ַוׁאִמְּ  ַתחְּ
ָלה ֵרָקה ַׂשמְּ ָלה ַוׁאָָמת( 37: )ִמַׅאׂשְּ ֹלְך|  ַׂשמְּ ָתיו ַוׁאִמְּ חֹבֹות ָשא־אל ַתחְּ : ַה׆אָָהר ֵמרְּ

ֹלְך|  ָשא־אל ַוׁאָָמת( 38) ָתיו ַוׁאִמְּ  ֶֺאן ָחנָן ַֺאַעל ַוׁאָָמת( 39: )ַעכְֺּאֹור ֶֺאן ָחנָן ַֺאַעל ַתחְּ
ֹלְך כְֺּאֹורעַ  ָתיו ַוׁאִמְּ תֹו וְֵּשם|  ָפע־א ִעירֹו וְֵּשם ֲהַדר ַתחְּ ֵאל ִאשְּ ֵהיַטבְּ  ַֺאת מְּ

ֵרד מֹות וְֵּאֶׄאה( 41: )זָָהב ֵמי ַֺאת ַמטְּ פְּחָֹתם ֵעָׂשו ַאׄא־אֵפי שְּ קֹמָֹתם לְִּמשְּ  ִלמְּ
מָֹתם נָע ַאׄא־אף|  ִֺאשְּ  ַאׄא־אף ָאֳהִליָבָמה ־אףַאׄא( 41: )יְֵּתת ַאׄא־אף ַעלְָּוה ַאׄא־אף ִתמְּ

נַז ַאׄא־אף( 42: )ִפינֹן ַאׄא־אף ֵאָלה ָצר ַאׄא־אף ֵתיָמן ַאׄא־אף קְּ  ַאׄא־אף( 43: )ִמבְּ
בָֹתם ֱאדֹום ַאׄא־אֵפי ֵאֶׄאה|  ִעיָרם ַאׄא־אף ַמגְִּּאיֵאל ֶאֶרץ לְּמֹשְּ  ה־אא ֲאֺחֿאָָתם ֺאְּ

 :ֱאדֹום ֲאִבי ֵעָׂשו
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ֶאֶרץ יֲַעקֹב בַוׁאֵשֶ ( 1) ג־אֵרי ֺאְּ נַָען ֺאְֶּאֶרץ|  ָאִביו מְּ  יֲַעקֹב תֹלְּדֹות ֵאֶׄאה( 2: )׃אְּ
ַבע ֶֺאן יֹוֵסף ֵרה שְּ נֵי ֶאת נַַער וְּה־אא ַֺאצֹאן ֶאָחיו ֶאת רֶֹעה ָהיָה ָשנָה ֶעׂשְּ  ֺאְּ

נֵי וְֶּאת ִבלְָּהה : ֲאִביֶהם ֶאל הָרעָ  ִּאָֺאָתם ֶאת יֹוֵסף ַוׁאֵָבא|  ָאִביו נְֵּשי זִלְָּפה ֺאְּ
ָרֵאל( 3) יִׂשְּ  ׃אְּתֹנֶת לֹו וְָּעָׂשה|  לֹו ה־אא זְֺּקנִים ֶבן ׃ִאי ָֺאנָיו ִמ׃ָאל יֹוֵסף ֶאת ָאַהב וְּ

א־א( 4: )ַפִׇאים נְּא־א ֶאָחיו ִמ׃ָאל ֲאִביֶהם ָאַהב אֹתֹו ׃ִאי ֶאָחיו ַוׁאִרְּ  וְֹּלא|  אֹתֹו ַוׁאִׂשְּ
ֶאָחיו ַוׁאֵַֻאד ֲחלֹום יֹוֵסף םַוׁאֲַחֹל( 5: )לְָּשֹלם ַּאֺאְּרֹו יָכְּל־א נֹא עֹוד ַוׁאֹוִספ־א|  לְּ  ׂשְּ
ע־א|  ֲאֵליֶהם ַוׁאֹאֶמר( 6: )אֹתֹו ִתי ֲאֶשר ַהֿאֶה ַהֲחלֹום נָא ִשמְּ  וְִּה׆אֵה( 7: )ָחָלמְּ

נ־א ַאׄאְִּמים ֲאנַחְּ  הוְִּה׆אֵ |  נִָצָבה וְּגַם ֲאֺלָׅאִתי ָקָמה וְִּה׆אֵה ַהָשֶדה ֺאְּתֹוְך ֲאֺלִׅאים מְּ
ֺסֶֺאינָה ָ  ֲאֺלׅאֵֹתיֶכם תְּ ַתֲחֶוין ר־א( 8: )ַלֲאֺלָׅאִתי ַוִתשְּ ֹלְך ֲהָמֹלְך ֶאָחיו לֹו ַוׁאֹאמְּ  ִתמְּ
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שֹל ָמשֹול ִאם ָעֵלינ־א נֹא עֹוד ַוׁאֹוִספ־א|  ָֺאנ־א ִתמְּ  וְַּעל ֲחֹלמָֹתיו ַעל אֹתֹו ׂשְּ
ָבָריו ֶאָחיו ֹואֹת ַויְַּסֵפר ַאֵחר ֲחלֹום עֹוד ַוׁאֲַחֹלם( 9: )ּאְּ ִתי ִה׆אֵה ַוׁאֹאֶמר|  לְּ  ָחַלמְּ
ַתֲחִוים ׃אֹוָכִבים ָעָׂשר וְַּאַחד וְַּהׁאֵָרחַ  ַהֶשֶמש וְִּה׆אֵה עֹוד ֲחלֹום ( 11: )ִלי ִמשְּ
 ֲאֶשר ַהֿאֶה ַהֲחלֹום ָמה לֹו ַוׁאֹאֶמר ָאִביו ֺאֹו ַוׁאִגְַּער ֶאָחיו וְֶּאל ָאִביו ֶאל ַויְַּסֵפר
תָ  ָך ֲאנִי בֹואנָ  ֲהבֹוא|  ָחָלמְּ ַתֲחֹות וְַּאֶחיָך וְִּאׅאְּ ָצה לְָּך לְִּהשְּ  בֹו ַויְַּקנְּא־א( 11: )ָארְּ
עֹות|  ֶאָחיו ַוׁאֵלְּכ־א( 12: )ַהָּאָבר ֶאת ָשַמר וְָּאִביו|  ֶאָחיו  ֲאִביֶהם צֹאן ֶאת ִלרְּ

ֶכם ָרֵאל ַוׁאֹאֶמר( 13: )ִֺאשְּ ֶכם רִֹעים ַאֶחיָך ֲהלֹוא יֹוֵסף ֶאל יִׂשְּ  ָכהלְּ  ִֺאשְּ
ָלֲחָך ֵאה נָא ֶלְך לֹו ַוׁאֹאֶמר( 14: )ִה׆אֵנִי לֹו ַוׁאֹאֶמר|  ֲאֵליֶהם וְֶּאשְּ לֹום ֶאת רְּ  שְּ

לֹום וְֶּאת ַאֶחיָך ָלֵחה־א|  ָּאָבר ַוֲהִשֵבנִי ַהצֹאן שְּ  ַוׁאָבֹא ֶחבְּרֹון ֵמֵעֶמק ַוׁאִשְּ
ֶכָמה ָצֵאה־א( 15: )שְּ ָאֵלה־א | ַֺאָשֶדה תֶֹעה וְִּה׆אֵה ִאיש ַוׁאִמְּ  ַמה ֵלאמֹר ָהִאיש ַוׁאִשְּ
ַבֵקש ַבֵקש ָאנִֹכי ַאַחי ֶאת ַוׁאֹאֶמר( 16: )תְּ : רִֹעים ֵהם ֵאיפֹה ִלי ׆אָא ַהִֻאיָדה|  מְּ

ע־א ָהִאיש ַוׁאֹאֶמר( 17) ִתי ׃ִאי ִמֿאֶה נָסְּ ִרים ָשַמעְּ  יֹוֵסף ַוׁאֵֶלְך|  ּאָֹתיְּנָה נֵלְָּכה אֹמְּ
ָצאֵ  ֶאָחיו ַאַחר א־א( 18: )ֺאְּדָֹתן םַוׁאִמְּ ֶטֶרם|  ֵמָרחֹק אֹתֹו ַוׁאִרְּ ַרב ־אבְּ  ֲאֵליֶהם יִקְּ

נ׃ַאְּל־א ר־א( 19: )ַלֲהִמיתֹו אֹתֹו ַוׁאִתְּ  ַהֲחֹלמֹות ַֺאַעל ִה׆אֵה|  ָאִחיו ֶאל ִאיש ַוׁאֹאמְּ
גֵה־א לְּכ־א וְַּעָתה( 21: )ָֺאא ַהָׄאזֶה ִלֵכה־א וְּנַַהרְּ נ־אוְָּאמַ  ַהֺאֹרֹות ֺאְַּאַחד וְּנַשְּ  ַחׁאָה רְּ
ה־א ָרָעה ֶאה|  ֲאָכָלתְּ י־א ַמה וְּנִרְּ ַמע( 21: )ֲחֹלמָֹתיו ׁאִהְּ א־אֵבן ַוׁאִשְּ  ִמׁאָָדם ַוׁאִַצֵלה־א רְּ

א־אֵבן ֲאֵלֶהם ַוׁאֹאֶמר( 22: )נֶָפש נ׃ֶַא׆א־א ֹלא ַוׁאֹאֶמר|  פְּכ־א ַאל רְּ ִליכ־א ָדם ִתשְּ  ַהשְּ
לְּח־א ַאל וְּיָד ָֺארַֺאִׅאדְּ  ֲאֶשר ַהֿאֶה ַהֺאֹור ֶאל אֹתֹו ַמַען|  בֹו ִתשְּ  אֹתֹו ַהִציל לְּ

ִשיט־א|  ֶאָחיו ֶאל יֹוֵסף ָֺאא ׃ַאֲאֶשר ַויְִּהי( 23: )ָאִביו ֶאל ַלֲהִשיבֹו ִמׁאָָדם  ֶאת ַוׁאַפְּ
ִלכ־א ַוׁאִָקֺחה־א( 24: )ָעָליו ֲאֶשר ַהַפִׇאים ׃אְּתֹנֶת ֶאת ׃ֺאָתנְּתֹו ֶאת יֹוֵסף  אֹתֹו ַוׁאַשְּ

ב־א( 25: )ָמיִם ֺאֹו ֵאין ֵרק וְַּהֺאֹור|  ַהֺאָֹרה א־א ֶלֶחם ֶלֱאָכל ַוׁאֵשְּ  ֵעינֵיֶהם ַוׁאִׂשְּ
א־א ַחת וְִּה׆אֵה ַוׁאִרְּ ֵעאִלים אֹרְּ מְּ ִאים ־אגְַּמֵׄאיֶהם|  ִמִֻאלְָּעד ָֺאָאה יִשְּ  נְּכֹאת נֹׂשְּ
ִרי ָריְָּמה לְּהֹוִריד הֹולְִּכים ָוֹלט ־אצְּ  ֶֺאַצע ַמה|  ֶאָחיו ֶאל ָדהיַה־א ַוׁאֹאֶמר( 26: )ִמצְּ
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ֶר׆א־א לְּכ־א( 27: )ָּאמֹו ֶאת וְִּכִׇאינ־א ָאִחינ־א ֶאת נֲַהרֹג ׃ִאי ׃אְּ ֵעאִלים וְּנִמְּ מְּ  וְּיֵָדנ־א ַלׁאִשְּ
ִהי ַאל ָׂשֵרנ־א ָאִחינ־א ׃ִאי בֹו תְּ ע־א|  ה־אא בְּ מְּ ר־א( 28: )ֶאָחיו ַוׁאִשְּ  ֲאנִָשים ַוׁאַַעבְּ

יָנִים כ־אַוׁאִ  סֲֹחִרים ִמדְּ שְּ ׃אְּר־א ַהֺאֹור ִמן יֹוֵסף ֶאת ַוׁאֲַעל־א מְּ  יֹוֵסף ֶאת ַוׁאִמְּ
ֵעאִלים מְּ ִרים ַלׁאִשְּ ָריְָּמה יֹוֵסף ֶאת ַוׁאִָביא־א|  ׃ָאֶסף ֺאְֶּעׂשְּ א־אֵבן ַוׁאָָשב( 29: )ִמצְּ  רְּ

ַרע|  ַֺאֺאֹור יֹוֵסף ֵאין וְִּה׆אֵה ַהֺאֹור ֶאל גָָדיו ֶאת ַוׁאִקְּ  ֶאָחיו ֶאל ַוׁאָָשב( 31: )ֺאְּ
ח־א( 31: )ָבא ֲאנִי ָאנָה ַוֲאנִי ֵאינ׆ֶא־א ַהׁאֶֶלד|  ַוׁאֹאַמר ֲחט־א|  יֹוֵסף ׃אְּתֹנֶת ֶאת ַוׁאִקְּ  ַוׁאִשְּ
ִעיר ֺאְּל־א ִעֿאִים ׂשְּ  ַהַפִׇאים ׃אְּתֹנֶת ֶאת ַויְַּשׄאְּח־א( 32: )ַֺאָּאם ַה׃ֺאתֹנֶת ֶאת ַוׁאִטְּ
ר־א ֲאִביֶהם ֶאל ַוׁאִָביא־א : ֹלא ִאם ִהוא ִֺאנְָּך ַה׃אְּתֹנֶת נָא ַה׃ֶאר|  ָמָצאנ־א זֹאת ַוׁאֹאמְּ

נִי ׃אְּתֹנֶת ַוׁאֹאֶמר ַוׁא׃ִַאיָרֽא( 33) ה־א ָרָעה ַחׁאָה ֺאְּ ( 34: )יֹוֵסף טַֹרף ָטרֹף|  ֲאָכָלתְּ
ַרע ֹלָתיו יֲַעקֹב ַוׁאִקְּ נָיו ַׂשק ַוׁאֶָׂשם ִׂשמְּ ַאֵֺאל|  ֺאְָּמתְּ נֹו ַעל ַוׁאִתְּ : ַרִֺאים יִָמים ֺאְּ

נָֹתיו וְָּכל ָֺאנָיו ָכל ַוׁאָֺקמ־א( 35) נֵַחם ַויְָּמֵאן לְּנֲַחמֹו ֺאְּ ִהתְּ  ֶאל ֵאֵרד ׃ִאי ַוׁאֹאֶמר לְּ
נִי אָֹלה ָאֵבל ֺאְּ ׂאְּ |  שְּ ָדנִים( 36: )ָאִביו אֹתֹו ַוׁאֵבְּ ָריִם ֶאל אֹתֹו ָמכְּר־א וְַּהׅאְּ |  ִמצְּ

ִריס לְּפֹוִטיַפר עֹה סְּ  :ַה׀ַאָֺאִחים ַׂשר ַפרְּ
 

Bereshít Pérek 38 
מֹו ֲעֺדָׄאִמי ִאיש ַעד ַוׁאֵט|  ֶאָחיו ֵמֵאת יַה־אָדה ַוׁאֵֶרד ַהִהוא ָֺאֵעת ַויְִּהי( 1)  ־אשְּ

א( 2: )ִחיָרה נֲַענִי ִאיש ַֺאת יַה־אָדה ָשם ַוׁאַרְּ מֹו ׃אְּ : ֵאֶליהָ  ַוׁאָבֹא ַוׁאִָקֶחהָ |  ש־אעַ  ־אשְּ
ָרא|  ֵֺאן ַוֵתֶלד ַוַתַהר( 3) מ ֶאת ַוׁאִקְּ ָרא|  ֵֺאן ַוֵתֶלד עֹוד ַוַתַהר( 4: )ֵער ֹושְּ  ַוִתקְּ

מֹו ֶאת ָרא ֵֺאן ַוֵתֶלד עֹוד ַותֶֹסף( 5: )אֹונָן שְּ מֹו ֶאת ַוִתקְּ  ִבכְּזִיב וְָּהיָה|  ֵשָלה שְּ
ָתֽא ִלדְּ ָמֽא|  ֺאְּכֹורֹו לְֵּער ִאָשה יַה־אָדה ַוׁאִַקח( 6: )אֹתֹו ֺאְּ  ֵער ַויְִּהי( 7: )ָתָמר ־אשְּ

ֵעינֵי ַרע יַה־אָדה כֹורֺאְּ  ֶוה ֺאְּ ֶוה ַויְִּמֵתה־א|  יַהְּ  ֺאֹא לְּאֹונָן יַה־אָדה ַוׁאֹאֶמר( 8: )יַהְּ
 לֹו ֹּלא ׃ִאי אֹונָן ַוׁאֵַדע( 9: )לְָּאִחיָך זֶַרע וְָּהֵקם|  אָֹתֽא וְּיֵַֺאם ָאִחיָך ֵאֶשת ֶאל

יֶה ָצה וְִּשֵחת ָאִחיו ֵאֶשת ֶאל ָֺאא ִאם וְָּהיָה|  ַהֿאַָרע יִהְּ ִתי ַארְּ ִבלְּ  זֶַרע נְָּתן לְּ



                               [ ]

Centro de Estudios Hablemos Toráh  

 

 
64 

 

ֵעינֵי ַוׁאֵַרע( 11: )לְָּאִחיו ֶוה ֺאְּ  ַוׁאֹאֶמר( 11: )אֹתֹו ַֻאם ַוׁאֶָמת|  ָעָׂשה ֲאֶשר יַהְּ
ִבי ׃ַאָׄאתֹו לְָּתָמר יַה־אָדה ָמנָה שְּ נִי ֵשָלה יִגְַּּאל ַעד ָאִביְך ֵבית ַאלְּ  ֶפן ָאַמר ׃ִאי בְּ
ֶאָחיו ה־אא ַֻאם יָמ־את ֺא־א( 12: )ָאִביהָ  ֵֺאית ַוֵתֶשב ָתָמר ֵתֶלְךוַ |  ׃אְּ  ַהׁאִָמים ַוׁאִרְּ
 וְִּחיָרה ה־אא צֹאנֹו ֻאֹזֲזֵי ַעל ַוׁאַַעל יַה־אָדה ַוׁא׆ִאֶָחם|  יַה־אָדה ֵאֶשת ש־אעַ  ַֺאת ַוָתָמת
נָָתה ָהֲעֺדָׄאִמי ֵרֵעה־א ָתָמר ַוׁאַֺֻאד( 13: )ִתמְּ נָָתה עֶֹלה ָחִמיְך ִה׆אֵה|  ֵלאמֹר לְּ  ִתמְּ

נ־אָתֽא ִֺאגְֵּדי ַוָתַסר( 14: )צֹאנֹו ָלגֹז ַכס ֵמָעֶליהָ  ַאלְּמְּ ַעָׄאף ַֺאָצִעיף ַותְּ  ַוֵתֶשב ַוִתתְּ
ֶפַתח נָָתה ֶּאֶרְך ַעל ֲאֶשר ֵעינַיִם ֺאְּ  ֹלא וְִּהוא ֵשָלה גַָדל ׃ִאי ָרֲאָתה ׃ִאי|  ִתמְּ
נָה ֶאהָ ( 15: )לְִּאָשה לֹו נִתְּ ֶבהָ  יַה־אָדה ַוׁאִרְּ שְּ זֹונָה ַוׁאַחְּ ָתה ׃ִאי|  לְּ ( 16: )ָפנֶיהָ  ִכׇאְּ

|  ִהוא ַכָׄאתֹו ׃ִאי יַָדע ֹלא ׃ִאי ֵאַליְִך ָאבֹוא ׆אָא ָהָבה ַוׁאֹאֶמר ַהֶּאֶרְך ֶאל ֵאֶליהָ  ַוׁאֵט
 ִמן ִעֿאִים ֻאְִּדי ֲאַשַׄאח ָאנִֹכי ַוׁאֹאֶמר( 17: )ֵאָלי ָתבֹוא ׃ִאי ִׄאי ִתֶתן ַמה ַותֹאֶמר

 ֲאֶשר ָהֵעָרבֹון ָמה ַוׁאֹאֶמר( 18: )ָשלְֶּחָך ַעד ֵעָרבֹון ִתֵתן ִאם ַותֹאֶמר|  ַהצֹאן
ָך ַותֹאֶמר ָׄאְך ֶאֶתן ִתיֶלָך חָֹתמְּ ָך ־אפְּ יֶָדָך ֲאֶשר ־אַמ׀אְּ  ֵאֶליהָ  ַוׁאָבֹא ָׄאֽא ַוׁאִֶתן|  ֺאְּ

ִעיָפֽא ַוָתַסר ַוֵתֶלְך ַוָתָקם( 19: )לֹו ַוַתַהר נ־אָתֽא ִֺאגְֵּדי ַוִתלְַֺּאש|  ֵמָעֶליהָ  צְּ : ַאלְּמְּ
ַלח( 21) יַד ָהִעֿאִים ֻאְִּדי ֶאת יַה־אָדה ַוׁאִשְּ  ִמׁאַד ָהֵעָרבֹון ָלַקַחת ָהֲעֺדָׄאִמי ֵרֵעה־א ֺאְּ

ָצָאֽא וְֹּלא|  ָהִאָשה ַאל( 21: )מְּ קָֹמֽא ַאנְֵּשי ֶאת ַוׁאִשְּ ֵדָשה ַאׁאֵה ֵלאמֹר מְּ  ִהוא ַהקְּ
 ִ ר־א|  ַהָּאֶרְך ַעל םָבֵעינַי ֵדָשה ָבזֶה ָהיְָּתה ֹלא ַוׁאֹאמְּ  יַה־אָדה ֶאל ַוׁאָָשב( 22: )קְּ
ָצאִתיהָ  ֹלא ַוׁאֹאֶמר ר־א ַהָׅאקֹום ַאנְֵּשי וְּגַם|  מְּ ֵדָשה ָבזֶה ָהיְָּתה ֹלא ָאמְּ ( 23: )קְּ
יֶה ֶפן ָלֽא ִתַקח יַה־אָדה ַוׁאֹאֶמר ִתי ִה׆אֵה|  ָלב־אז נִהְּ  ֹלא וְַּאָתה ַהֿאֶה ִדיַהֻאְּ  ָשַלחְּ

ָצאָתֽא ֹלש ַויְִּהי( 24: )מְּ  ׃ַאָׄאֶתָך ָתָמר זָנְָּתה ֵלאמֹר ִליה־אָדה ַוׁאַֺֻאד ֳחָדִשים ׃אְִּמשְּ
 מ־אֵצאת ִהוא( 25: )וְִּתָשֵרף הֹוִציא־אהָ  יַה־אָדה ַוׁאֹאֶמר|  ִלזְּנ־אנִים ָהָרה ִה׆אֵה וְּגַם

 ַותֹאֶמר|  ָהָרה ָאנִֹכי ׄאֹו ֵאֶׄאה ֲאֶשר לְִּאיש ֵלאמֹר ָחִמיהָ  ֶאל ָשלְָּחה וְִּהיא
ִמי נָא ַה׃ֶאר ִתיִלים ַהחֶֹתֶמת לְּ  ַוׁאֹאֶמר יַה־אָדה ַוׁא׃ֵַאר( 26: )ָהֵאֶׄאה וְַּהַׅא׀ֶאה וְַּהפְּ

ָקה נִי לְֵּשָלה נְַּתִתיהָ  ֹלא ׃ֵאן ַעל ׃ִאי ִמֶׅא׆אִי ָצדְּ ָתֽא עֹוד יַָסף וְֹּלא|  בְּ ַדעְּ ( 27: )לְּ
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ָתֽא ֺאְֵּעת יַויְּהִ  אֹוִמים וְִּה׆אֵה|  ִלדְּ נָֽא תְּ ִבטְּ ָתֽא ַויְִּהי( 28: )ֺאְּ ִלדְּ  ַוִתַקח|  יָד ַוׁאִֶתן בְּ
יֶַׄאֶדת שֹר ַהמְּ  יָדֹו ׃אְֵּמִשיב ַויְִּהי( 29: )ִראשֹנָה יָָצא זֶה ֵלאמֹר ָשנִי יָדֹו ַעל ַוִתקְּ

תָ  ַמה ַותֹאֶמר ָאִחיו יָָצא וְִּה׆אֵה ָרא|  ָפֶרץ ָךָעֶלי ָפַרצְּ מֹו ַוׁאִקְּ ( 31: )ָפֶרץ שְּ
ָרא|  ַהָשנִי יָדֹו ַעל ֲאֶשר ָאִחיו יָָצא וְַּאַחר מֹו ַוׁאִקְּ   : זַָרח שְּ

 
Bereshít Pérek 39 

ָריְָּמה ה־אַרד וְּיֹוֵסף( 1) נֵה־א|  ִמצְּ ִריס פֹוִטיַפר ַוׁאִקְּ עֹה סְּ  ִאיש ַה׀ַאָֺאִחים ַׂשר ַפרְּ
ִרי ֵעאִליםַהׁאִ  ִמׁאַד ִמצְּ מְּ ֶוה ַויְִּהי( 2: )ָשָׅאה הֹוִרֺדה־א ֲאֶשר שְּ  ַויְִּהי יֹוֵסף ֶאת יַהְּ
ִליחַ  ִאיש ִרי ֲאדֹנָיו ֺאְֵּבית ַויְִּהי|  ַמצְּ א( 3: )ַהִׅאצְּ ֶוה ׃ִאי ֲאדֹנָיו ַוׁאַרְּ  וְּכֹל|  ִאתֹו יַהְּ
ֶוה עֶֹׂשה ה־אא ֲאֶשר ִליחַ  יַהְּ יָדֹו ַמצְּ ָצא( 4: )ֺאְּ ֵעינָיו ןחֵ  יֹוֵסף ַוׁאִמְּ  אֹתֹו ַויְָּשֶרת ֺאְּ

ִקֵדה־א|  יָדֹו נַָתן לֹו יֶש וְָּכל ֵֺאיתֹו ַעל ַוׁאַפְּ ִקיד ֵמָאז ַויְִּהי( 5: )ֺאְּ  ֺאְֵּביתֹו אֹתֹו ִהפְּ
ֶוה ַויְָּבֶרְך לֹו יֶש ֲאֶשר ׃ָאל וְַּעל ִרי ֵֺאית ֶאת יַהְּ ׃ַאת ַויְִּהי|  יֹוֵסף ִֺאגְַּלל ַהִׅאצְּ  ִֺארְּ

ֶוה יַד לֹו ֲאֶשר ׃ָאל ַוׁאֲַעזֹב( 6: )־אַבָשֶדה ַֺאַֺאיִת לֹו יֶש רֲאשֶ  ֺאְָּכל יַהְּ  וְֹּלא יֹוֵסף ֺאְּ
א־אָמה ִאתֹו יַָדע  ִויֵפה תַֹאר יְֵּפה יֹוֵסף ַויְִּהי|  אֹוֵכל ה־אא ֲאֶשר ַהֶׄאֶחם ִאם ׃ִאי מְּ

ֶאה ָבִרים ַאַחר ַויְִּהי( 7: )ַמרְּ  ֶאל ֵעינֶיהָ  תאֶ  ֲאדֹנָיו ֵאֶשת ַוִתָשא ָהֵאֶׄאה ַהּאְּ
 ֹלא ֲאדֹנִי ֵהן ֲאדֹנָיו ֵאֶשת ֶאל ַוׁאֹאֶמר ַויְָּמֵאן( 8: )ִעִׅאי ִשכְָּבה ַותֹאֶמר|  יֹוֵסף
יִָדי נַָתן לֹו יֶש ֲאֶשר וְּכֹל|  ַֺאָֺאיִת ַמה ִאִתי יַָדע  ַהֿאֶה ַֺאַֺאיִת גָדֹול ֵאינ׆ֶא־א( 9: )ֺאְּ

א־א ִמֶׅא׆אִי ָחַׂשְך וְֹּלא ִמֶׅא׆אִי תֹו ַאתְּ  ַֺאֲאֶשר אֹוָתְך ִאם ׃ִאי ָמהמְּ  ֶאֱעֶׂשה וְֵּאיְך|  ִאשְּ
ַדֺאְָּרֽא ַויְִּהי( 11: )ֵלאֹלִהים וְָּחָטאִתי ַהֿאֹאת ַהֻאְּדָֹלה ָהָרָעה  יֹום יֹום יֹוֵסף ֶאל ׃אְּ

׃ַאב ֵאֶליהָ  ָשַמע וְֹּלא|  ָלֽא ִלשְּ יֹות ֶאצְּ ַהׁאֹום ַויְִּהי( 11: )ִעָׅאֽא ִלהְּ  בֹאַוׁאָ  ַהֿאֶה ׃אְּ
ַלאכְּתֹו ַלֲעׂשֹות ַהַֺאיְָּתה ( 12: )ַֺאָֺאיִת ָשם ַהַֺאיִת ֵמַאנְֵּשי ִאיש וְֵּאין|  מְּ

ֵׂשה־א פְּ ִבגְּדֹו ַוִתתְּ יָָדֽא ִֺאגְּדֹו ַוׁאֲַעזֹב|  ִעִׅאי ִשכְָּבה ֵלאמֹר ֺאְּ : ַהח־אָצה ַוׁאֵֵצא ַוׁאָנָס ֺאְּ
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אֹוָתֽא ַויְִּהי( 13) יָ  ִֺאגְּדֹו ָעזַב ׃ִאי ׃ִארְּ ָרא( 14: )ַהח־אָצה ַוׁאָנָס|  ָדֽאֺאְּ  לְַּאנְֵּשי ַוִתקְּ
א־א ֵלאמֹר ָלֶהם ַותֹאֶמר ֵביָתֽא ִרי ִאיש ָלנ־א ֵהִביא רְּ  ֵאַלי ָֺאא|  ָֺאנ־א לְַּצֶחק ִעבְּ
׃ַאב ָרא ִעִׅאי ִלשְּ עֹו ַויְִּהי( 15: )ָֻאדֹול ֺאְּקֹול ָוֶאקְּ ָרא קֹוִלי ֲהִרימִֹתי ׃ִאי כְָּשמְּ  ָוֶאקְּ

ִלי ִֺאגְּדֹו זֹבַוׁאַעֲ |  ָלֽא ִֺאגְּדֹו ַוַת׆אַח( 16: )ַהח־אָצה ַוׁאֵֵצא ַוׁאָנָס ֶאצְּ  ֺאֹוא ַעד|  ֶאצְּ
ַדֵֺאר( 17: )ֵֺאיתֹו ֶאל ֲאדֹנָיו ָבִרים ֵאָליו ַותְּ  ָהֶעֶבד ֵאַלי ָֺאא|  ֵלאמֹר ָהֵאֶׄאה ׃ַאּאְּ

ִרי ָרא קֹוִלי יִמי׃ַאֲהרִ  ַויְִּהי( 18: )ִֺאי לְַּצֶחק ָׄאנ־א ֵהֵבאתָ  ֲאֶשר ָהִעבְּ  ַוׁאֲַעזֹב|  ָוֶאקְּ
ִלי ִֺאגְּדֹו מֹעַ  ַויְִּהי( 19: )ַהח־אָצה ַוׁאָנָס ֶאצְּ ֵרי ֶאת ֲאדֹנָיו ִכשְּ תֹו ִּאבְּ  ֲאֶשר ִאשְּ

ָבִרים ֵלאמֹר ֵאָליו ִּאֺאְָּרה ֶּאָך ִלי ָעָׂשֽא ָהֵאֶׄאה ׃ַאּאְּ  ַוׁאִַקח( 21: )ַאפֹו ַוׁאִַחר|  ַעבְּ
נֵה־א אֹתֹו יֹוֵסף ֲאדֹנֵי קֹום ַהׇאַֹהר ֵֺאית ֶאל ַוׁאִתְּ [ קרי ֲאִסיֵרי] אסורי ֲאֶשר מְּ

ֶוה ַויְִּהי( 21: )ַהׇאַֹהר ֺאְֵּבית ָשם ַויְִּהי|  ֲאס־אִרים ַהֶׅאֶלְך  ֵאָליו ַוׁאֵט יֹוֵסף ֶאת יַהְּ
ֵעינֵי ִח׆אֹו ַוׁאִֵתן|  ָחֶסד יַד רַהׇאֹהַ  ֵֺאית ַׂשר ַוׁאִֵתן( 22: )ַהׇאַֹהר ֵֺאית ַׂשר ֺאְּ  יֹוֵסף ֺאְּ
ֵבית ֲאֶשר ָהֲאִסיִרם ׃ָאל ֵאת  ָהיָה ה־אא ָשם עִֹׂשים ֲאֶשר ׃ָאל וְֵּאת|  ַהׇאַֹהר ֺאְּ

א־אָמה ׃ָאל ֶאת רֶֹאה ַהׇאַֹהר ֵֺאית ַׂשר ֵאין( 23: )עֶֹׂשה יָדֹו מְּ ֶוה ַֺאֲאֶשר ֺאְּ  ִאתֹו יַהְּ
ֶוה עֶֹׂשה ה־אא ַוֲאֶשר|  ִליחַ  יַהְּ   : ַמצְּ

Bereshít Pérek 40 
ָבִרים ַאַחר ַויְִּהי( 1) א־א ָהֵאֶׄאה ַהּאְּ ֵקה ָחטְּ ַריִם ֶמֶלְך ַמשְּ |  וְָּהאֶֹפה ִמצְּ

ָריִם לְֶּמֶלְך ַלֲאדֹנֵיֶהם צֹף( 2: )ִמצְּ עֹה ַוׁאִקְּ נֵי ַעל ַפרְּ  ַׂשר ַעל|  ָסִריָסיו שְּ
ִקים ַמר אָֹתם ַוׁאִֵתן( 3: )ָהאֹוִפים ַׂשר וְַּעל ַהַׅאשְּ  ֶאל ַהַטָֺאִחים רׂשַ  ֵֺאית ֺאְִּמשְּ

קֹום|  ַהׇאַֹהר ֵֺאית קֹד( 4: )ָשם ָאס־אר יֹוֵסף ֲאֶשר מְּ  יֹוֵסף ֶאת ַה׀ַאָֺאִחים ַׂשר ַוׁאִפְּ
י־א|  אָֹתם ַויְָּשֶרת ִאָתם ָמר יִָמים ַוׁאִהְּ נֵיֶהם ֲחלֹום ַוׁאַַחלְּמ־א( 5: )ֺאְִּמשְּ  ִאיש שְּ
ַליְָּלה ֲחֹלמֹו רֹון ִאיש ֶאָחד ֺאְּ ִפתְּ ֶקה|  ֹלמֹוחֲ  ׃אְּ ֶמֶלְך ֲאֶשר וְָּהאֶֹפה ַהַׅאשְּ  לְּ

ַריִם א|  ַֺאֺאֶֹקר יֹוֵסף ֲאֵליֶהם ַוׁאָבֹא( 6: )ַהׇאַֹהר ֺאְֵּבית ֲאס־אִרים ֲאֶשר ִמצְּ  ַוׁאַרְּ
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ַאל( 7: )זֲֹעִפים וְִּה׆אָם אָֹתם ִריֵסי ֶאת ַוׁאִשְּ עֹה סְּ ַמר ִאתֹו ֲאֶשר ַפרְּ ִמשְּ  ֵֺאית בְּ
נֵיֶכם ־אעַ ַמּא|  ֵלאמֹר ֲאדֹנָיו ר־א( 8: )ַהׁאֹום ָרִעים פְּ נ־א ֲחלֹום ֵאָליו ַוׁאֹאמְּ  ָחַלמְּ
רֹנִים ֵלאֹלִהים ֲהלֹוא יֹוֵסף ֲאֵלֶהם ַוׁאֹאֶמר|  אֹתֹו ֵאין ־אפֵֹתר ר־א ִפתְּ : ִלי נָא ַספְּ

ִקים ַׂשר ַויְַּסֵפר( 9)  ֶפןגֶ וְִּה׆אֵה ַֺאֲחלֹוִמי לֹו ַוׁאֹאֶמר|  לְּיֹוֵסף ֲחֹלמֹו ֶאת ַהַׅאשְּ
ָפנָי ֹלָשה ־אַבֶֻאֶפן( 11: )לְּ ִשיל־א נִָצֽא ָעלְָּתה כְּפַֹרַחת וְִּהיא|  ָׂשִריגִם שְּ  ִהבְּ

׃אְֹּלֶתיהָ  עֹה וְּכֹוס( 11: )ֲענִָבים ַאשְּ יִָדי ַפרְּ ַחט ָהֲענִָבים ֶאת ָוֶאַקח|  ֺאְּ  אָֹתם ָוֶאׂשְּ
עֹה ׃אֹוס ֶאל עֹה ׃ַאף ַעל ַה׃אֹוס ֶאת ָוֶאֵתן ַפרְּ  זֶה יֹוֵסף לֹו ַוׁאֹאֶמר( 12: )ַפרְּ

רֹנֹו ֹלֶשת|  ִפתְּ ֹלֶשת ַהָשִרגִים שְּ ֹלֶשת ֺאְּעֹוד( 13: )ֵהם יִָמים שְּ  יִָשא יִָמים שְּ
עֹה עֹה כֹוס וְּנַָתתָ |  ׃ַא׆אֶָך ַעל ַוֲהִשיבְָּך רֹאֶשָך ֶאת ַפרְּ יָדֹו ַפרְּ ָפט ֺאְּ  ׃ַאִׅאשְּ

ֵקה־א ָהיִיתָ  ֲאֶשר ָהִראשֹון ַתנִי ִאם ׃ִאי( 14: )ַמשְּ ָך זְַּכרְּ  ָלְך יִיַטב ׃ַאֲאֶשר ִאתְּ
ַתנִי|  ָחֶסד ִעָׅאִדי ׆אָא וְָּעִׂשיתָ  עֹה ֶאל וְִּהזְּ׃ַארְּ ( 15: )ַהֿאֶה ַהַֺאיִת ִמן וְּהֹוֵצאַתנִי ַפרְּ

ִתי גֺ׆אֹב ׃ִאי ִרים ֵמֶאֶרץ ֺֻא׆אַבְּ א־אָמה ָעִׂשיִתי ֹלא פֹה וְּגַם|  ָהִעבְּ  אִֹתי ָׂשמ־א ׃ִאי מְּ
א( 16: )ַֺאֺאֹור  ֲאנִי ַאף יֹוֵסף ֶאל ַוׁאֹאֶמר|  ָפָתר טֹוב ׃ִאי ָהאִֹפים ַׂשר ַוׁאַרְּ

ֹלָשה וְִּה׆אֵה ַֺאֲחלֹוִמי יֹון ־אַבַׇאל( 17: )רֹאִשי ַעל חִֹרי ַסֵׄאי שְּ  ַמֲאַכל ִמ׃אֹל ָהֶעלְּ
עֹה ֹ  ֵמַעל ַהַׇאל ִמן אָֹתם אֵֹכל וְָּהעֹוף|  אֶֹפה ַמֲעֵׂשה ַפרְּ  יֹוֵסף ַוׁאַַען( 18: )אִשיר
רֹנֹו זֶה ַוׁאֹאֶמר ֹלֶשת|  ִפתְּ ֹלֶשת ַהַׇאִׄאים שְּ ֹלֶשת ֺאְּעֹוד( 19: )ֵהם יִָמים שְּ  שְּ
עֹה יִָשא יִָמים ָך ֶאת ַפרְּ ָך וְָּתָלה ֵמָעֶליָך רֹאשְּ  ֶאת ָהעֹוף וְָּאַכל|  ֵעץ ַעל אֹותְּ

ָך ִליִשי ַֺאׁאֹום ַויְִּהי( 21: )ֵמָעֶליָך ֺאְָּׂשרְּ עֹה ֶאת ֺהֶׄאֶדת יֹום ַהשְּ ֶתה ַוׁאַַעׂש ַפרְּ  ִמשְּ
ִקים ַׂשר רֹאש ֶאת ַוׁאִָשא|  ֲעָבָדיו לְָּכל  ֺאְּתֹוְך ָהאִֹפים ַׂשר רֹאש וְֶּאת ַהַׅאשְּ

ִקים ַׂשר ֶאת ַוׁאֶָשב( 21: )ֲעָבָדיו ֵקה־א ַעל ַהַׅאשְּ עֹה ׃ַאף ַעל ַה׃אֹוס ַוׁאִֵתן|  ַמשְּ : ַפרְּ
 ַׂשר זַָכר וְֹּלא( 23: )יֹוֵסף ָלֶהם ָפַתר ׃ַאֲאֶשר|  ָתָלה ָהאִֹפים ַׂשר וְֵּאת( 22)

ִקים ׃ָאֵחה־א יֹוֵסף ֶאת ַהַׅאשְּ  :ַוׁאִשְּ
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Bereshít Pérek 41 
נַָתיִם ִמֵקץ ַויְִּהי( 1) עֹה|  יִָמים שְּ  ִמן וְִּה׆אֵה( 2: )ַהיְּאֹר ַעל עֵֹמד וְִּה׆אֵה חֵֹלם ־אַפרְּ

ֶאה יְּפֹות ָפרֹות ֶשַבע תעֹֹל ַהיְּאֹר ִריאֹת ַמרְּ ֶעינָה|  ָֺאָׂשר ־אבְּ ( 3: )ָֺאָאח־א ַוִתרְּ
ֶאה ָרעֹות ַהיְּאֹר ִמן ַאֲחֵריֶהן עֹלֹות ֲאֵחרֹות ָפרֹות ֶשַבע וְִּה׆אֵה  וְַּדקֹות ַמרְּ
נָה|  ָֺאָׂשר ַפת ַעל ַהָפרֹות ֵאֶצל ַוַתֲעמֹדְּ נָה( 4: )ַהיְּאֹר ׂשְּ  ָרעֹות תַהָפרֹו ַותֹאַכלְּ

ֶאה ֶאה יְּפֹת ַהָפרֹות ֶשַבע ֵאת ַהָֺאָׂשר וְַּדקֹת ַהַׅארְּ ִריאֹת ַהַׅארְּ  ַוׁאִיַקץ|  וְַּהֺאְּ
עֹה ָקנֶה עֹלֹות ִשֳֺאִלים ֶשַבע וְִּה׆אֵה|  ֵשנִית ַוׁאֲַחֹלם ַוׁאִיָשן( 5: )ַפרְּ  ֶאָחד ֺאְּ

ִריאֹות ד־אפֹת ֹותַּאק ִשֳֺאִלים ֶשַבע וְִּה׆אֵה( 6: )וְּטֹבֹות ֺאְּ חֹות|  ָקִדים ־אשְּ  צֹמְּ
נָה( 7: )ַאֲחֵריֶהן ַלעְּ  ַהֺאְִּריאֹות ַהִשֳֺאִלים ֶשַבע ֵאת ַהַּאקֹות ַהִשֳֺאִלים ַוִתבְּ

ֵלאֹות עֹה ַוׁאִיַקץ|  וְַּהׅאְּ ַלח ר־אחֹו ַוִתָפֶעם ַבֺאֶֹקר ַויְִּהי( 8: )ֲחלֹום וְִּה׆אֵה ַפרְּ  ַוׁאִשְּ
ָרא ַריִם ֺטֵׅאיַחרְּ  ׃ָאל ֶאת ַוׁאִקְּ עֹה ַויְַּסֵפר|  ֲחָכֶמיהָ  ׃ָאל וְֶּאת ִמצְּ  ֶאת ָלֶהם ַפרְּ
עֹה אֹוָתם פֹוֵתר וְֵּאין ֲחֹלמֹו ַפרְּ ִקים ַׂשר ַויְַּדֵֺאר( 9: )לְּ עֹה ֶאת ַהַׅאשְּ  ֵלאמֹר ַפרְּ

עֹה( 11: )ַהׁאֹום ַמזְּ׃ִאיר ֲאנִי ֲחָטַאי ֶאת|   אִֹתי ַוׁאִֵתן|  ֲעָבָדיו ַעל ָקַצף ַפרְּ
ַמרֺאְּ   ֲחלֹום ַו׆אַַחלְָּמה( 11: )ָהאִֹפים ַׂשר וְֵּאת אִֹתי ַה׀ַאָֺאִחים ַׂשר ֵֺאית ִמשְּ

ַליְָּלה רֹון ִאיש|  ָוה־אא ֲאנִי ֶאָחד ֺאְּ ִפתְּ נ־א ֲחֹלמֹו ׃אְּ  נַַער ִאָתנ־א וְָּשם( 12: )ָחָלמְּ
ִרי ָתר לֹו ַו׆אְַּסֶפר ַה׀ַאָֺאִחים לְַּׂשר ֶעֶבד ִעבְּ  ׃ַאֲחֹלמֹו ִאיש|  ֹלמֵֹתינ־אחֲ  ֶאת ָלנ־א ַוׁאִפְּ
( 14: )ָתָלה וְּאֹתֹו ׃ַא׆אִי ַעל ֵהִשיב אִֹתי|  ָהיָה ׃ֵאן ָלנ־א ָפַתר ׃ַאֲאֶשר ַויְִּהי( 13: )ָפָתר

ַלח עֹה ַוׁאִשְּ ָרא ַפרְּ ֹלָתיו ַויְַּחֵׄאף ַויְּגַַׄאח|  ַהֺאֹור ִמן ַויְִּריֺצה־א יֹוֵסף ֶאת ַוׁאִקְּ  ִׂשמְּ
ֹ  ֶאל ַוׁאָבֹא ע עֹה ַוׁאֹאֶמר( 15: )הַפרְּ ִתי ֲחלֹום יֹוֵסף ֶאל ַפרְּ |  אֹתֹו ֵאין ־אפֵֹתר ָחַלמְּ
ִתי ַוֲאנִי ַמע ֵלאמֹר ָעֶליָך ָשַמעְּ תֹר ֲחלֹום ִתשְּ  ֶאת יֹוֵסף ַוׁאַַען( 16: )אֹתֹו ִלפְּ

עֹה ָעָדי ֵלאמֹר ַפרְּ לֹום ֶאת יֲַענֶה ֱאֹלִהים|  ִֺאלְּ עֹה שְּ עֹהפַ  ַויְַּדֵֺאר( 17: )ַפרְּ  ֶאל רְּ
ַפת ַעל עֵֹמד ִהנְּנִי ַֺאֲחֹלִמי|  יֹוֵסף  ֶשַבע עֹֹלת ַהיְּאֹר ִמן וְִּה׆אֵה( 18: )ַהיְּאֹר ׂשְּ
ִריאֹות ָפרֹות ֶעינָה|  תַֹאר ִויפֹת ָֺאָׂשר ֺאְּ  ָפרֹות ֶשַבע וְִּה׆אֵה( 19: )ָֺאָאח־א ַוִתרְּ
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ֹ  תַֹאר וְָּרעֹות ַּאׄאֹות ַאֲחֵריֶהן עֹלֹות ֲאֵחרֹות א  ָרִאיִתי ֹלא|  ָֺאָׂשר וְַּרקֹות דמְּ
ַריִם ֶאֶרץ ֺאְָּכל ָכֵה׆אָה נָה( 21: )ָלרֹעַ  ִמצְּ  ֵאת|  וְָּהָרעֹות ָהַרקֹות ַהָפרֹות ַותֹאַכלְּ
ֶֺאנָה ֶאל ַוָתבֹאנָה( 21: )ַהֺאְִּריאֹת ָהִראשֹנֹות ַהָפרֹות ֶשַבע  ׃ִאי נֹוַדע וְֹּלא ִקרְּ
ֶֺאנָה ֶאל ָבא־א ֵאיהֶ  ִקרְּ ִחָׄאה ׃ַאֲאֶשר ַרע ן־אַמרְּ |  ַֺאֲחֹלִמי ָוֵאֶרא( 22: )ָוִאיָקץ|  ַֺאתְּ

ָקנֶה עֹֹלת ִשֳֺאִלים ֶשַבע וְִּה׆אֵה ֵלאֹת ֶאָחד ֺאְּ  ִשֳֺאִלים ֶשַבע וְִּה׆אֵה( 23: )וְּטֹבֹות מְּ
נֺמֹות ֺדפֹות ַּאקֹות צְּ חֹות|  ָקִדים שְּ ָ ( 24: )ַאֲחֵריֶהם צֹמְּ ן ַלעְּ  ָהִשֳֺאִלים ַוִתבְּ
ֺטִׅאים ֶאל ָואַֹמר|  ַה׀אֹבֹות ַהִשֳֺאִלים ֶשַבע ֵאת ַהַּאקֹת ( 25: )ִלי ַמִֻאיד וְֵּאין ַהַחרְּ
עֹה ֶאל יֹוֵסף ַוׁאֹאֶמר עֹה ֲחלֹום ַפרְּ  עֶֹׂשה ָהֱאֹלִהים ֲאֶשר ֵאת|  ה־אא ֶאָחד ַפרְּ
עֹה ִהִֻאיד ַפרְּ  ַהִשֳֺאִלים ֶשַבעוְּ  ֵה׆אָה ָשנִים ֶשַבע ַה׀אֹבֹת ָפרֹת ֶשַבע( 26: )לְּ

 ָהַרקֹות ַהָפרֹות וְֶּשַבע( 27: )ה־אא ֶאָחד ֲחלֹום|  ֵה׆אָה ָשנִים ֶשַבע ַה׀אֹבֹת
ֺדפֹות ָהֵרקֹות ַהִשֳֺאִלים וְֶּשַבע ֵה׆אָה ָשנִים ֶשַבע ַאֲחֵריֶהן ָהעֹֹלת וְָּהָרעֹת  שְּ
י־א|  ַהָקִדים נֵי ֶשַבע יִהְּ ִתי ֲאֶשר רַהָּאבָ  ה־אא( 28: )ָרָעב שְּ עֹה ֶאל ִּאַֺארְּ |  ַפרְּ

ָאה עֶֹׂשה ָהֱאֹלִהים ֲאֶשר עֹה ֶאת ֶהרְּ  ָׂשָבע|  ָֺאאֹות ָשנִים ֶשַבע ִה׆אֵה( 29: )ַפרְּ
ָריִם ֶאֶרץ ֺאְָּכל ָֻאדֹול נֵי ֶשַבע וְָּקמ־א( 31: )ִמצְּ ׃ַאח ַאֲחֵריֶהן ָרָעב שְּ  ׃ָאל וְּנִשְּ

ֶאֶרץ ַהָשָבע ָריִם ֺאְּ  ַהָשָבע י־ִָאַדע וְֹּלא( 31: )ָהָאֶרץ ֶאת ָהָרָעב ָׄאהוְּכִ |  ִמצְּ
נֵי ָֺאָאֶרץ אֹד ה־אא ָכֵבד ׃ִאי|  ֵכן ַאֲחֵרי ַהה־אא ָהָרָעב ִמפְּ  ִהָשנֹות וְַּעל( 32: )מְּ

עֹה ֶאל ַהֲחלֹום ַמֵהר ָהֱאֹלִהים ֵמִעם ַהָּאָבר נָכֹון ׃ִאי|  ַפֲעָמיִם ַפרְּ  ָהֱאֹלִהים ־אמְּ
עֹה יֵֶרא וְַּעָתה( 33: )ַלֲעׂשֹתֹו  ֶאֶרץ ַעל ִויִשיֵתה־א|  וְָּחָכם נָבֹון ִאיש ַפרְּ
ָריִם עֹה יֲַעֶׂשה( 34: )ִמצְּ ֵקד ַפרְּ ִקִדים וְּיַפְּ  ֶאֶרץ ֶאת וְִּחֵׅאש|  ָהָאֶרץ ַעל פְּ
ַריִם נֵי ֺאְֶּשַבע ִמצְּ ֺאְּצ־א( 35: )ַהָשָבע שְּ  אֹתַהֺאָ  ַה׀אֹבֹת ַהָשנִים אֶֹכל ׃ָאל ֶאת וְּיִקְּ
ֺאְּר־א|  ָהֵאֶׄאה עֹה יַד ַתַחת ָבר וְּיִצְּ  ָהאֶֹכל וְָּהיָה( 36: )וְָּשָמר־א ֶֺאָעִרים אֶֹכל ַפרְּ

ִפָקדֹון נֵי לְֶּשַבע ָלָאֶרץ לְּ ָ  ֲאֶשר ָהָרָעב שְּ יֶין ֶאֶרץ ִתהְּ ָריִם ֺאְּ  ִת׃ָאֵרת וְֹּלא|  ִמצְּ
ֵעינֵי ַהָּאָבר ַוׁאִיַטב( 37: )ָֺאָרָעב ָהָאֶרץ ֹ  ֺאְּ ע ֵעינֵי|  הַפרְּ ( 38: )ֲעָבָדיו ׃ָאל ־אבְּ
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עֹה ַוׁאֹאֶמר ָצא|  ֲעָבָדיו ֶאל ַפרְּ ( 39: )ֺאֹו ֱאֹלִהים ר־אחַ  ֲאֶשר ִאיש ָכזֶה ֲהנִמְּ
עֹה ַוׁאֹאֶמר ָך ֱאֹלִהים הֹוִדיעַ  ַאֲחֵרי יֹוֵסף ֶאל ַפרְּ  נָבֹון ֵאין|  זֹאת ׃ָאל ֶאת אֹותְּ
יֶה ַאָתה( 41: )׃ָאמֹוָך וְָּחָכם  ַה׃ִאֵׇאא ַרק|  ַעִׅאי ׃ָאל יִַשק ִפיָך וְַּעל ֵֺאיִתי ַעל ִתהְּ
עֹה ַוׁאֹאֶמר( 41: )ִמֶׅאׂאָ  ֶאגְַּּאל ֵאה|  יֹוֵסף ֶאל ַפרְּ ָך נַָתִתי רְּ  ֶאֶרץ ׃ָאל ַעל אֹתְּ

ָריִם עֹה ַוׁאַָסר( 42: )ִמצְּ |  יֹוֵסף יַד ַעל אָֹתֽא ַוׁאִֵתן יָדֹו ֵמַעל ַטַֺאעְּתֹו ֶאת ַפרְּ
ִבד ַוׁאֶָׂשם ֵשש ִֺאגְֵּדי אֹתֹו ֵֺאשַוׁאַלְּ  ׃ֵאב( 43: )ַצ־ָאארֹו ַעל ַהֿאָָהב רְּ  אֹתֹו ַוׁאַרְּ

׃ֶאֶבת ִמרְּ נֶה ֺאְּ א־א לֹו ֲאֶשר ַהִׅאשְּ רְּ ָפנָיו ַוׁאִקְּ  ֶאֶרץ ׃ָאל ַעל אֹתֹו וְּנָתֹון|  ַאבְֵּרְך לְּ
ָריִם עֹה ַוׁאֹאֶמר( 44: )ִמצְּ עֹה ֲאנִי יֹוֵסף ֶאל ַפרְּ ָעֶדיָך־אבִ |  ַפרְּ  ִאיש יִָרים ֹלא לְּ

ָריִם ֶאֶרץ ֺאְָּכל ַרגְּלֹו וְֶּאת יָדֹו ֶאת ָרא( 45: )ִמצְּ עֹה ַוׁאִקְּ נַת יֹוֵסף ֵשם ַפרְּ  ָצפְּ
נֵחַ  נַת ֶאת לֹו ַוׁאִֶתן ַפעְּ  ֶאֶרץ ַעל יֹוֵסף ַוׁאֵֵצא|  לְִּאָשה אֹן ׃אֵֹהן ֶפַרע פֹוִטי ַֺאת ָאסְּ

ָריִם דֹו ָשנָה ֹלִשיםשְּ  ֶֺאן וְּיֹוֵסף( 46: )ִמצְּ ָעמְּ נֵי ֺאְּ עֹה ִלפְּ ָריִם ֶמֶלְך ַפרְּ |  ִמצְּ
נֵי יֹוֵסף ַוׁאֵֵצא עֹה ִמִׄאפְּ ָריִם ֶאֶרץ ֺאְָּכל ַוׁאֲַעבֹר ַפרְּ  ָהָאֶרץ ַוַתַעׂש( 47: )ִמצְּ

נֵי ֺאְֶּשַבע ָמִצים|  ַהָשָבע שְּ ֺאֹץ( 48: )ִלקְּ  ֲאֶשר ָשנִים ֶשַבע אֶֹכל ׃ָאל ֶאת ַוׁאִקְּ
ֶאֶרץ ָהי־א ַריִם ֺאְּ ֵדה אֶֹכל|  ֶֺאָעִרים אֶֹכל ַוׁאִֶתן ִמצְּ ִביבֶֹתיהָ  ֲאֶשר ָהִעיר ׂשְּ  נַָתן סְּ

ֺאֹר( 49: )ֺאְּתֹוָכֽא ֵֺאה ַהׁאָם ׃אְּחֹול ָֺאר יֹוֵסף ַוׁאִצְּ אֹד ַהרְּ פֹר ָחַדל ׃ִאי ַעד|  מְּ  ׃ִאי ִלסְּ
ָפר ֵאין נֵי יַֺׄאד ־אלְּיֹוֵסף( 51: )ִמסְּ נַת ָתבֹוא ֺאְֶּטֶרם ָבנִים שְּ  ֲאֶשר|  ָהָרָעב שְּ

נַת ׄאֹו יָלְָּדה ָרא( 51: )אֹון ׃אֵֹהן ֶפַרע פֹוִטי ַֺאת ָאסְּ  ַהֺאְּכֹור ֵשם ֶאת יֹוֵסף ַוׁאִקְּ
נֶַשה  ֵשם וְֵּאת( 52: )ָאִבי ֵֺאית ׃ָאל וְֵּאת ֲעָמִלי ׃ָאל ֶאת ֱאֹלִהים נַַשנִי ׃ִאי|  מְּ
ָריִם ָקָרא ַהֵשנִי ַרנִיהִ  ׃ִאי|  ֶאפְּ ֶלינָה( 53: )ָענְּיִי ֺאְֶּאֶרץ ֱאֹלִהים פְּ נֵי ֶשַבע ַוִתכְּ  שְּ

ֶאֶרץ ָהיָה ֲאֶשר|  ַהָשָבע ָריִם ֺאְּ ִחֶׄאינָה( 54: )ִמצְּ נֵי ֶשַבע ַותְּ  ָלבֹוא ָהָרָעב שְּ
ָכל ָהֲאָרצֹות ֺאְָּכל ָרָעב ַויְִּהי|  יֹוֵסף ָאַמר ׃ַאֲאֶשר ַריִם ֶאֶרץ ־אבְּ : ָלֶחם ָהיָה ִמצְּ

ַעב( 55) ַריִם ֶאֶרץ ׃ָאל ַוִתרְּ ַעק ִמצְּ עֹה ֶאל ָהָעם ַוׁאִצְּ עֹה ַוׁאֹאֶמר|  ַלָׄאֶחם ַפרְּ  ַפרְּ
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ַריִם לְָּכל  ׃ָאל ַעל ָהיָה וְָּהָרָעב( 56: )ַתֲעׂש־א ָלֶכם יֹאַמר ֲאֶשר יֹוֵסף ֶאל לְּכ־א ִמצְּ
נֵי ַתח|  ָהָאֶרץ פְּ ַריִם ֺאֹרַוׁאִשְּ  ָֺאֶהם ֲאֶשר ׃ָאל ֶאת יֹוֵסף ַוׁאִפְּ ִמצְּ  ָהָרָעב ַוׁאֱֶחזַק לְּ

ֶאֶרץ ָריִם ֺאְּ ַריְָּמה ָֺאא־א ָהָאֶרץ וְָּכל( 57: )ִמצְּ ֺאֹר ִמצְּ  ָחזַק ׃ִאי|  יֹוֵסף ֶאל ִלשְּ
 :ָהָאֶרץ ֺאְָּכל ָהָרָעב

Bereshít Pérek 42 
א( 1) ָריִם ֶשֶבר יֶש ׃ִאי יֲַעקֹב ַוׁאַרְּ ִמצְּ ָבנָיו יֲַעקֹב ַוׁאֹאֶמר|  ֺאְּ ָרא־א הָלׅאָ  לְּ ( 2: )ִתתְּ

ִתי ִה׆אֵה ַוׁאֹאֶמר ָריִם ֶשֶבר יֶש ׃ִאי ָשַמעְּ ִמצְּ ד־א|  ֺאְּ  ִמָשם ָלנ־א וְִּשבְּר־א ָשָׅאה רְּ
יֶה ד־א( 3: )נָמ־את וְֹּלא וְּנִחְּ ֺאֹר|  ֲעָׂשָרה יֹוֵסף ֲאֵחי ַוׁאֵרְּ ָריִם ָֺאר ִלשְּ  וְֶּאת( 4: )ִמִׅאצְּ

ָרֶא׆א־א ֶפן ָאַמר ׃ִאי|  ֶאָחיו ֶאת יֲַעקֹב ָשַלח ֹלא יֹוֵסף ֲאִחי ִֺאנְּיִָמין ( 5: )ָאסֹון יִקְּ
נֵי ַוׁאָבֹא־א ָרֵאל ֺאְּ ֺאֹר יִׂשְּ נַָען ֺאְֶּאֶרץ ָהָרָעב ָהיָה ׃ִאי|  ַהָֺאִאים ֺאְּתֹוְך ִלשְּ ( 6: )׃אְּ
ִֺאיר ה־אא ָהָאֶרץ ַעל ַהַשִׄאיט ה־אא וְּיֹוֵסף  יֲאחֵ  ַוׁאָבֹא־א|  ָהָאֶרץ ַעם לְָּכל ַהַׅאשְּ
ַתֲחו־א יֹוֵסף ָצה ַאַפיִם לֹו ַוׁאִשְּ א( 7: )ָארְּ נ׃ֵַאר|  ַוׁא׃ִַאֵרם ֶאָחיו ֶאת יֹוֵסף ַוׁאַרְּ  ַוׁאִתְּ

ר־א ָֺאאֶתם ֵמַאיִן ֲאֵלֶהם ַוׁאֹאֶמר ָקשֹות ִאָתם ַויְַּדֵֺאר ֲאֵליֶהם נַַען ֵמֶאֶרץ ַוׁאֹאמְּ  ׃אְּ
ָֺאר  ֵאת יֹוֵסף ַוׁאִזְּ׃אֹר( 9: )ִה׃ִאֺרה־א ֹלא וְֵּהם | ֶאָחיו ֶאת יֹוֵסף ַוׁא׃ֵַאר( 8: )אֶֹכל ִלשְּ

ַרֻאְִּלים ֲאֵלֶהם ַוׁאֹאֶמר|  ָלֶהם ָחַלם ֲאֶשר ַהֲחֹלמֹות אֹות ַאֶתם מְּ ַות ֶאת ִלרְּ  ֶערְּ
ר־א( 11: )ָֺאאֶתם ָהָאֶרץ ָֺאר ָֺאא־א ַוֲעָבֶדיָך|  ֲאדֹנִי ֹלא ֵאָליו ַוׁאֹאמְּ ( 11: )אֶֹכל ִלשְּ
נֵי ׃ֺאָׄאנ־א נ־א ֶאָחד שִאי ֺאְּ נ־א ׃ֵאנִים|  נָחְּ ַרֻאְִּלים ֲעָבֶדיָך ָהי־א ֹלא ֲאנַחְּ  ַוׁאֹאֶמר( 12: )מְּ

ַות ׃ִאי ֹלא|  ֲאֵלֶהם אֹות ָֺאאֶתם ָהָאֶרץ ֶערְּ ר־א( 13: )ִלרְּ נֵים ַוׁאֹאמְּ  ָעָׂשר שְּ
נ־א ַאִחים ֲעָבֶדיָך נֵי ֲאנַחְּ נַָען ֺאְֶּאֶרץ ֶאָחד ִאיש ֺאְּ  ָאִבינ־א תאֶ  ַהָקטֹן וְִּה׆אֵה|  ׃אְּ

ִתי ֲאֶשר ה־אא|  יֹוֵסף ֲאֵלֶהם ַוׁאֹאֶמר( 14: )ֵאינ׆ֶא־א וְָּהֶאָחד ַהׁאֹום  ֲאֵלֶכם ִּאַֺארְּ
ַרֻאְִּלים ֵלאמֹר עֹה ֵחי|  ִתָֺאֵחנ־א ֺאְּזֹאת( 15: )ַאֶתם מְּ  ִאם ׃ִאי ִמֿאֶה ֵתצְּא־א ִאם ַפרְּ
 וְַּאֶתם ֲאִחיֶכם ֶאת וְּיִַקח ָחדאֶ  ִמ׃ֶאם ִשלְּח־א( 16: )ֵה׆אָה ַהָקטֹן ֲאִחיֶכם ֺאְּבֹוא

ר־א ֵריֶכם וְּיִָֺאֲחנ־א ֵהָאסְּ ֶכם ַהֱאֶמת ִּאבְּ עֹה ֵחי ֹלא וְִּאם|  ִאתְּ ַרֻאְִּלים ׃ִאי ַפרְּ  מְּ
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ָמר ֶאל אָֹתם ַוׁאֱֶאסֹף( 17: )ַאֶתם ֹלֶשת ִמשְּ  יֹוֵסף ֲאֵלֶהם ַוׁאֹאֶמר( 18: )יִָמים שְּ
ִליִשי ַֺאׁאֹום י־אוִ  ֲעׂש־א זֹאת ַהשְּ  ַאֶתם ׃ֵאנִים ִאם( 19: )יֵָרא ֲאנִי ָהֱאֹלִהים ֶאת|  חְּ

ֶכם ֺאְֵּבית יֵָאֵסר ֶאָחד ֲאִחיֶכם ַמרְּ  ַרֲעבֹון ֶשֶבר ָהִביא־א לְּכ־א וְַּאֶתם|  ִמשְּ
נ־א ֵאַלי ָתִביא־א ַהָקטֹן ֲאִחיֶכם וְֶּאת( 21: )ָֺאֵתיֶכם ֵריֶכם וְּיֵָאמְּ |  ָתמ־את־א וְֹּלא ִדבְּ
ר־א( 21: )ֵכן ַוׁאֲַעׂש־א נ־א ֲאֵשִמים ֲאָבל ָאִחיו ֶאל ִאיש ַוׁאֹאמְּ  ֲאֶשר ָאִחינ־א ַעל ֲאנַחְּ
ַחנְּנֹו נַפְּשֹו ָצַרת ָרִאינ־א ִהתְּ נ־א וְֹּלא ֵאֵלינ־א ֺאְּ  ַהָצָרה ֵאֵלינ־א ָֺאָאה ׃ֵאן ַעל|  ָשָמעְּ
א־אֵבן ַוׁאַַען( 22: )ַהֿאֹאת ִתי ֲהלֹוא ֵלאמֹר אָֹתם רְּ  ַאל ֵלאמֹר םֲאֵליכֶ  ָאַמרְּ

א־א ַמעְֶּתם וְֹּלא ַבׁאֶֶלד ֶתֶחטְּ ָרש ִה׆אֵה ָּאמֹו וְּגַם|  שְּ ע־א ֹלא וְֵּהם( 23: )נִדְּ  ׃ִאי יָדְּ
ׂאְּ  ֵמֲעֵליֶהם ַוׁאִׇאֹב( 24: )ֵֺאינָֹתם ַהֵׅאִליץ ׃ִאי|  יֹוֵסף שֵֹמעַ   ֲאֵלֶהם ַוׁאָָשב|  ַוׁאֵבְּ

עֹוןשִ  ֶאת ֵמִאָתם ַוׁאִַקח ֲאֵלֶהם ַויְַּדֵֺאר ֵעינֵיֶהם אֹתֹו ַוׁאֱֶאסֹר מְּ  ַויְַּצו( 25: )לְּ
ֵליֶהם ֶאת ַויְַּמלְּא־א יֹוֵסף ָהִשיב ָֺאר ׃אְּ ֵפיֶהם ־אלְּ  ָלֶהם וְָּלֵתת ַׂשקֹו ֶאל ִאיש ׃ַאסְּ
א־א( 26: )׃ֵאן ָלֶהם ַוׁאַַעׂש|  ַלָּאֶרְך ֵצָדה ָרם ֶאת ַוׁאִׂשְּ  ַוׁאֵלְּכ־א|  ֲחמֵֹריֶהם ַעל ִשבְּ

ַתח (27: )ִמָשם פֹוא ָלֵתת ַׂשקֹו ֶאת ָהֶאָחד ַוׁאִפְּ א|  ַֺאָׅאלֹון ַלֲחמֹרֹו ִמסְּ  ֶאת ַוׁאַרְּ
פֹו ִפי ה־אא וְִּה׆אֵה ׃ַאסְּ ַתחְּתֹו ֺאְּ ִפי ה־אַשב ֶאָחיו ֶאל ַוׁאֹאֶמר( 28: )ַאמְּ  ִה׆אֵה וְּגַם ׃ַאסְּ

ִתי ַתחְּ ד־א ִלָֺאם ַוׁאֵֵצא|  בְַּאמְּ ֹ  ָאִחיו ֶאל ִאיש ַוׁאֶֶחרְּ  ֱאֹלִהים ָעָׂשה ֿאֹאת ַמה רֵלאמ
ָצה ֲאִביֶהם יֲַעקֹב ֶאל ַוׁאָבֹא־א( 29: )ָלנ־א נַָען ַארְּ  ַהקֹרֹת ׃ָאל ֵאת לֹו ַוׁאִַֻאיד־א|  ׃אְּ

 אָֹתנ־א ַוׁאִֵתן|  ָקשֹות ִאָתנ־א ָהָאֶרץ ֲאדֹנֵי ָהִאיש ִּאֶֺאר( 31: )ֵלאמֹר אָֹתם
ַרֻאְִּלים נ־א ׃ֵאנִים ֵאָליו רַו׆אֹאמֶ ( 31: )ָהָאֶרץ ֶאת ׃ִאמְּ ַרֻאְִּלים ָהיִינ־א ֹלא|  ֲאנָחְּ : מְּ

נֵים( 32) נ־א ָעָׂשר שְּ נֵי ַאִחים ֲאנַחְּ  ֶאת ַהׁאֹום וְַּהָקטֹן ֵאינ׆ֶא־א ָהֶאָחד|  ָאִבינ־א ֺאְּ
ֶאֶרץ ָאִבינ־א נַָען ֺאְּ  ׃ִאי ֵאַדע ֺאְּזֹאת ָהָאֶרץ ֲאדֹנֵי ָהִאיש ֵאֵלינ־א ַוׁאֹאֶמר( 33: )׃אְּ
ח־א ָֺאֵתיֶכם ַרֲעבֹון וְֶּאת ִאִתי ַה׆אִיח־א ָהֶאָחד ֲאִחיֶכם|  םַאתֶ  ֵכנִים ( 34: )ָוֵלכ־א קְּ

ָעה ֵאַלי ַהָקטֹן ֲאִחיֶכם ֶאת וְָּהִביא־א ַרֻאְִּלים ֹלא ׃ִאי וְֵּאדְּ |  ַאֶתם ֵכנִים ׃ִאי ַאֶתם מְּ
ָחר־א ָהָאֶרץ וְֶּאת ָלֶכם ֶאֵתן ֲאִחיֶכם ֶאת רִ  ֵהם ַויְִּהי( 35: )ִתסְּ  ַׂשֵקיֶהם יִקיםמְּ
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פֹו צְּרֹור ִאיש וְִּה׆אֵה א־א|  ֺאְַּׂשקֹו ׃ַאסְּ ֵפיֶהם צְּרֹרֹות ֶאת ַוׁאִרְּ  ַוֲאִביֶהם ֵהָׅאה ׃ַאסְּ
 ֵאינ׆ֶא־א יֹוֵסף|  ִש׃ַאלְֶּתם אִֹתי ֲאִביֶהם יֲַעקֹב ֲאֵלֶהם ַוׁאֹאֶמר( 36: )ַוׁאִיָרא־א

עֹון א־אֵבן ַוׁאֹאֶמר( 37: )ֺכָׄאנָה ָהי־א ָעַלי ִתָקח־א ִֺאנְּיִָמן וְֶּאת ֵאינ׆ֶא־א וְִּשמְּ  ֶאל רְּ
נֵי ֶאת ֵלאמֹר ָאִביו נָה|  ֵאֶליָך ֲאִביֶא׆א־א ֹלא ִאם ָתִמית ָבנַי שְּ  יִָדי ַעל אֹתֹו תְּ
נִי יֵֵרד ֹלא ַוׁאֹאֶמר( 38: )ֵאֶליָך ֲאִשיֶב׆א־א ַוֲאנִי  וְּה־אא ֵמת ָאִחיו ׃ִאי|  ִעָׅאֶכם ֺאְּ

ַבּאֹו ָא לְּ ָרָאה־א רנִשְּ ֶתם ָבֽא ֵתלְּכ־א ֲאֶשר ַֺאֶּאֶרְך ָאסֹון ־אקְּ  ֵׂשיָבִתי ֶאת וְּהֹוַרדְּ
יָגֹון אֹוָלה ֺאְּ  :שְּ

Bereshít Pérek 43 
 ֵהִביא־א ֲאֶשר ַהֶשֶבר ֶאת ֶלֱאכֹל ׃ִאׄא־א ׃ַאֲאֶשר ַויְִּהי( 2: )ָֺאָאֶרץ ׃ָאֵבד וְָּהָרָעב( 1)

ָריִם ר־א ֺשב־א יֶהםֲאבִ  ֲאֵליֶהם ַוׁאֹאֶמר|  ִמִׅאצְּ ַעט ָלנ־א ִשבְּ  ַוׁאֹאֶמר( 3: )אֶֹכל מְּ
א־א ֹלא ֵלאמֹר ָהִאיש ָֺאנ־א ֵהִעד ָהֵעד|  ֵלאמֹר יַה־אָדה ֵאָליו  ִֺאלְִּתי ָפנַי ִתרְּ

ֶכם ֲאִחיֶכם ָך ִאם( 4: )ִאתְּ ַשֵׄאחַ  יֶשְּ ָדה|  ִאָתנ־א ָאִחינ־א ֶאת מְּ ֺאְָּרה נֵרְּ  לְָּך וְּנִשְּ
ַשֵׄאחַ  ֵאינְָּך וְִּאם( 5: )אֶֹכל א־א ֹלא ֵאֵלינ־א ָאַמר ָהִאיש ׃ִאי|  נֵֵרד ֹלא מְּ  ָפנַי ִתרְּ

ִתי ֶכם ֲאִחיֶכם ִֺאלְּ ָרֵאל ַוׁאֹאֶמר( 6: )ִאתְּ ַהִֻאיד|  ִלי ֲהֵרעֶֹתם ָלָמה יִׂשְּ  ָלִאיש לְּ
ר־א( 7: )ָאח ָלֶכם ַהעֹוד ֵתנ־א ָלנ־א ָהִאיש ָשַאל ָשאֹול ַוׁאֹאמְּ ֹ  ־אלְּמֹוַלדְּ  ַהעֹוד רֵלאמ

ָבִרים ִפי ַעל לֹו ַונֶַֻאד ָאח ָלֶכם ֲהיֵש ַחי ֲאִביֶכם  ׃ִאי נֵַדע ֲהיָדֹועַ |  ָהֵאֶׄאה ַהּאְּ
ָרֵאל ֶאל יַה־אָדה ַוׁאֹאֶמר( 8: )ֲאִחיֶכם ֶאת הֹוִריד־א יֹאַמר  ַה׆אַַער ִשלְָּחה ָאִביו יִׂשְּ
יֶה|  וְּנֵֵלָכה וְּנָק־אָמה ִאִתי נ־א םֻאַ  נָמ־את וְֹּלא וְּנִחְּ ( 9: )ַטֵפנ־א ַֻאם ַאָתה גַם ֲאנַחְּ
ֶב׆א־א ָאנִֹכי ֶש׆א־א ִמׁאִָדי ֶאֶערְּ ַבקְּ ָפנֶיָך וְִּהַצגְִּתיו ֵאֶליָך ֲהִביאִֹתיו ֹלא ִאם|  תְּ  לְּ

נ־א ל־אֵלא ׃ִאי( 11: )ַהׁאִָמים ׃ָאל לְָּך וְָּחָטאִתי ָמהְּ ַמהְּ נ־א ַעָתה ׃ִאי|  ִהתְּ  זֶה ַשבְּ
ָרֵאל ֲאֵלֶהם ֶמרַוׁאֹא( 11: )ַפֲעָמיִם ח־א ֲעׂש־א זֹאת ֵאפֹוא ׃ֵאן ִאם ֲאִביֶהם יִׂשְּ  קְּ
ַרת ֵליֶכם ָהָאֶרץ ִמֿאִמְּ ַעט|  ִמנְָּחה ָלִאיש וְּהֹוִריד־א ִֺאכְּ ַעט ֳצִרי מְּ ַבש ־אמְּ  ּאְּ

נִים ָוֹלט נְּכֹאת ֵקִדים ָֺאטְּ נֶה וְֶּכֶסף( 12: )־אשְּ ח־א ִמשְּ ֶכם קְּ יֶדְּ  ַה׃ֶאֶסף וְֶּאת|  בְּ
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ִפי ַהׅא־אָשב חֵֹתיֶכם ֺאְּ תְּ ֶכם ָתִשיב־א ַאמְּ יֶדְּ ֶֻאה א־אַלי בְּ  וְֶּאת( 13: )ה־אא ִמשְּ
נֵי ַרֲחִמים ָלֶכם יִֵתן ַשַּאי וְֵּאל( 14: )ָהִאיש ֶאל ש־אב־א וְּק־אמ־א|  ָקח־א ֲאִחיֶכם  ִלפְּ
 ָשכֹלְִּתי ׃ַאֲאֶשר ַוֲאנִי|  ִֺאנְּיִָמין וְֶּאת ַאֵחר ֲאִחיֶכם ֶאת ָלֶכם וְִּשַׄאח ָהִאיש

ִתי ח־א( 15: )ָשָכלְּ נֶה ַהֿאֹאת ַהִׅאנְָּחה ֶאת ָהֲאנִָשים ַוׁאִקְּ ח־א ׃ֶאֶסף ־אִמשְּ יָָדם ָלקְּ  בְּ
ד־א ַוׁאָֺקמ־א|  ִֺאנְּיִָמן וְֶּאת ַריִם ַוׁאֵרְּ ד־א ִמצְּ נֵי ַוׁאַַעמְּ א( 16: )יֹוֵסף ִלפְּ  ִאָתם יֹוֵסף ַוׁאַרְּ
בֹחַ |  ַהָֺאיְָּתה ָהֲאנִָשים ֶאת ָהֵבא ֵֺאיתֹו ַעל ַלֲאֶשר ַוׁאֹאֶמר ִֺאנְּיִָמין ֶאת  ֶטַבח ־אטְּ

ָהֵכן  יֹוֵסף ָאַמר ׃ַאֲאֶשר ָהִאיש ַוׁאַַעׂש( 17: )ַֺאָצֳהָריִם ָהֲאנִָשים יֹאכְּל־א ִאִתי ׃ִאי וְּ
א־א( 18: )יֹוֵסף ֵֺאיָתה ָהֲאנִָשים ֶאת ָהִאיש ַוׁאֵָבא|  א־א ׃ִאי ָהֲאנִָשים ַוׁאִירְּ  יתֺאֵ  ה־אבְּ

ר־א יֹוֵסף ַבר ַעל ַוׁאֹאמְּ חֵֹתינ־א ַהָשב ַה׃ֶאֶסף ּאְּ תְּ ִחָׄאה ֺאְַּאמְּ נ־א ַֺאתְּ |  מ־אָבִאים ֲאנַחְּ
ֻאֵֹלל ִהתְּ נֵַפל ָעֵלינ־א לְּ ִהתְּ ( 19: )ֲחמֵֹרינ־א וְֶּאת ַלֲעָבִדים אָֹתנ־א וְָּלַקַחת ָעֵלינ־א ־אלְּ

( 21: )ַהָֺאיִת ֶפַתח ֵאָליו יְַּדֺאְּר־אוַ |  יֹוֵסף ֵֺאית ַעל ֲאֶשר ָהִאיש ֶאל ַוׁאִֻאְּש־א
ר־א נ־א יָרֹד|  ֲאדֹנִי ִֺאי ַוׁאֹאמְּ ִחָׄאה יַָרדְּ ָֺאר ַֺאתְּ  ֶאל ָבאנ־א ׃ִאי ַויְִּהי( 21: )אֶֹכל ִלשְּ
ָחה ַהָׅאלֹון תְּ חֵֹתינ־א ֶאת ַו׆אִפְּ תְּ ִפי ִאיש ֶכֶסף וְִּה׆אֵה ַאמְּ תֹו ֺאְּ ַתחְּ ֵפנ־א ַאמְּ  ׃ַאסְּ

ָקלֹו ִמשְּ יֵָדנ־א אֹתֹו ַו׆אֶָשב | ֺאְּ נ־א ַאֵחר וְֶּכֶסף( 22: )ֺאְּ יֵָדנ־א הֹוַרדְּ ָֺאר בְּ |  אֶֹכל ִלשְּ
נ־א ֹלא ֵפנ־א ָׂשם ִמי יַָדעְּ חֵֹתינ־א ׃ַאסְּ תְּ  ִתיָרא־א ַאל ָלֶכם ָשלֹום ַוׁאֹאֶמר( 23: )ֺאְַּאמְּ

מֹון ָלֶכם נַָתן ֲאִביֶכם ֵואֹלֵהי ֱאֹלֵהיֶכם חֵֹתיֶכם ַמטְּ תְּ ֶכם׃אַ  ֺאְַּאמְּ פְּ |  ֵאָלי ָֺאא סְּ
עֹון ֶאת ֲאֵלֶהם ַוׁאֹוֵצא  ַוׁאִֶתן|  יֹוֵסף ֵֺאיָתה ָהֲאנִָשים ֶאת ָהִאיש ַוׁאֵָבא( 24: )ִשמְּ

ֲחצ־א ַמיִם פֹוא ַוׁאִֵתן ַרגְֵּליֶהם ַוׁאִרְּ  ַעד ַהִׅאנְָּחה ֶאת ַוׁאִָכינ־א( 25: )ַלֲחמֵֹריֶהם ִמסְּ
ע־אשָ  ׃ִאי|  ַֺאָצֳהָריִם יֹוֵסף ֺאֹוא  ַהַֺאיְָּתה יֹוֵסף ַוׁאָבֹא( 26: )ָלֶחם יֹאכְּל־א ָשם ׃ִאי מְּ

ַתֲחו־א|  ַהָֺאיְָּתה ֺאְּיָָדם ֲאֶשר ַהִׅאנְָּחה ֶאת לֹו ַוׁאִָביֹא־א ָצה לֹו ַוׁאִשְּ ַאל( 27: )ָארְּ  ַוׁאִשְּ
ֶתם ֲאֶשר ַהֿאֵָקן ֲאִביֶכם ֲהָשלֹום ַוׁאֹאֶמר לְָּשלֹום ָלֶהם ( 28: )ָחי ־אַהעֹוֶד׆א|  ֲאַמרְּ

ר־א ָך ָשלֹום ַוׁאֹאמְּ ּאְּ ַעבְּ ד־א|  ָחי עֹוֶד׆א־א לְָּאִבינ־א לְּ ַתֲח־א־א] וישתחו ַוׁאִקְּ [: קרי ַוׁאִשְּ
א ֵעינָיו ַוׁאִָשא( 29)  ַהָקטֹן ֲאִחיֶכם ֲהזֶה ַוׁאֹאֶמר ִאׅאֹו ֶֺאן ָאִחיו ִֺאנְּיִָמין ֶאת ַוׁאַרְּ
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ֶתם ֲאֶשר נְָּך ֱאֹלִהים ַוׁאֹאַמר|  ֵאָלי ֲאַמרְּ נִי יָחְּ ר־א ׃ִאי יֹוֵסף ַויְַּמֵהר( 31: )ֺאְּ  נִכְּמְּ
ָרה ַוׁאָבֹא|  ִלבְּ׃אֹות ַויְַּבֵקש ָאִחיו ֶאל ַרֲחָמיו ׂאְּ  ַהַחדְּ ַחץ( 31: )ָשָׅאה ַוׁאֵבְּ  ָפנָיו ַוׁאִרְּ
ַאַפק|  ַוׁאֵֵצא ַבּאֹו לֹו ַוׁאִָׂשימ־א( 32: )ָלֶחם ִׂשימ־א ַוׁאֹאֶמר ַוׁאִתְּ ַבָּאם םוְָּלהֶ  לְּ |  לְּ

ִרים ַבָּאם ִאתֹו ָהאֹכְִּלים וְַּלִׅאצְּ ִרים י־אכְּל־אן ֹלא ׃ִאי לְּ ִרים ֶאת ֶלֱאכֹל ַהִׅאצְּ  ָהִעבְּ
ָריִם ִהוא תֹוֵעָבה ׃ִאי ֶלֶחם ִמצְּ ב־א( 33: )לְּ ָפנָיו ַוׁאֵשְּ כָֹרתֹו ַהֺאְּכֹר לְּ  וְַּהָצִעיר ׃ִאבְּ

ִעָרתֹו ה־א|  ׃ִאצְּ מְּ אֹת ַוׁאִָשא( 34: )ֵרֵעה־א ֶאל ִאיש ָהֲאנִָשים ַוׁאִתְּ  ָפנָיו ֵמֵאת ַמׂשְּ
ַאת ַוֵתֶרב ֲאֵלֶהם אֹת ִֺאנְּיִָמן ַמׂשְּ ת־א|  יָדֹות ָחֵמש ׃ֺאָׄאם ִמַׅאׂשְּ ׃אְּר־א ַוׁאִשְּ  :ִעׅאֹו ַוׁאִשְּ

 
Bereshít Pérek 44 

חֹת ֶאת ַמֵׄאא ֵלאמֹר ֵֺאיתֹו ַעל ֲאֶשר ֶאת ַויְַּצו( 1) תְּ  ׃ַאֲאֶשר לאֹכֶ  ָהֲאנִָשים ַאמְּ
ֵאת י־אכְּל־אן ִפי ִאיש ׃ֶאֶסף וְִּׂשים|  ׂשְּ תֹו ֺאְּ ַתחְּ  ַה׃ֶאֶסף ֻאְִּביעַ  ֻאְִּביִעי וְֶּאת( 2: )ַאמְּ
ִפי ָתִׂשים ַתַחת ֺאְּ ַבר ַוׁאַַעׂש|  ִשבְּרֹו ׃ֶאֶסף וְֵּאת ַהָקטֹן ַאמְּ : ִּאֵֺאר ֲאֶשר יֹוֵסף ׃ִאדְּ

א־א ֵהם( 4: )ַוֲחמֵֹריֶהם ֵהָׅאה ־אֺשׄאְּח וְָּהֲאנִָשים|  אֹור ַהֺאֶֹקר( 3)  ָהִעיר ֶאת יָצְּ
ִחיק־א ֹלא דֹף ק־אם ֵֺאיתֹו ַעל ַלֲאֶשר ָאַמר וְּיֹוֵסף ִהרְּ |  ָהֲאנִָשים ַאֲחֵרי רְּ

תָ  וְִּהַשגְָּתם ֶתם ָלָׅאה ֲאֵלֶהם וְָּאַמרְּ  ֲאֶשר זֶה ֲהלֹוא( 5: )טֹוָבה ַתַחת ָרָעה ִשַׄאמְּ
ֶתה |  ַוׁאִַשגֵם( 6: )ֲעִׂשיֶתם ֲאֶשר ֲהֵרעֶֹתם|  ֺאֹו יְּנֵַחש נֵַחש וְּה־אא ֺאֹו ֲאדֹנִי יִשְּ
ָבִרים ֶאת ֲאֵלֶהם ַויְַּדֵֺאר ר־א( 7: )ָהֵאֶׄאה ַהּאְּ  ֲאדֹנִי יְַּדֵֺאר ָלָׅאה ֵאָליו ַוׁאֹאמְּ

ָבִרים  ֲאֶשר ׃ֶאֶסף ֵהן( 8: )ַהֿאֶה ׃ַאָּאָבר ֵמֲעׂשֹות ַלֲעָבֶדיָך ָחִליָלה|  ָהֵאֶׄאה ׃ַאּאְּ
ִפי ָמָצאנ־א חֵֹתינ־א ֺאְּ תְּ נַָען ֵמֶאֶרץ ֵאֶליָך ֱהִשיבֹנ־א ַאמְּ  ִמֵֺאית נִגְּנֹב וְֵּאיְך|  ׃אְּ
נ־א וְּגַם|  ָוֵמת ֵמֲעָבֶדיָך ִאתֹו יִָׅאֵצא ֲאֶשר( 9: )זָָהב אֹו ׃ֶאֶסף ֲאדֹנֶיָך יֶה ֲאנַחְּ  נִהְּ
ִדבְּ  ַעָתה ַֻאם ַוׁאֹאֶמר( 11: )ַלֲעָבִדים ַלאדֹנִי  ִאתֹו יִָׅאֵצא ֲאֶשר|  ה־אא ׃ֶאן ֵריֶכםכְּ
יֶה י־א וְַּאֶתם ָעֶבד ִׄאי יִהְּ ַתחְּתֹו ֶאת ִאיש ַוׁאֹוִרד־א ַויְַּמֲהר־א( 11: )נְִּקׁאִם ִתהְּ  ַאמְּ

ָצה ח־א|  ָארְּ תְּ תֹו ִאיש ַוׁאִפְּ ַתחְּ |  ׃ִאָׄאה ־אַבָקטֹן ֵהֵחל ַֺאָֻאדֹול ַויְַּחֵפׂש( 12: )ַאמְּ
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ַתַחת ָֻאִביעַ הַ  ַוׁאִָׅאֵצא ע־א( 13: )ִֺאנְּיִָמן ֺאְַּאמְּ רְּ ֹלָתם ַוׁאִקְּ  ַעל ִאיש ַוׁאֲַעמֹס|  ִׂשמְּ
|  ָשם עֹוֶד׆א־א וְּה־אא יֹוֵסף ֵֺאיָתה וְֶּאָחיו יַה־אָדה ַוׁאָבֹא( 14: )ָהִעיָרה ַוׁאָֺשב־א ֲחמֹרֹו
ל־א ָפנָיו ַוׁאִפְּ ָצה לְּ  ֲעִׂשיֶתם ֲאֶשר ַהֿאֶה ֶׂשהַהַׅאעֲ  ָמה יֹוֵסף ָלֶהם ַוׁאֹאֶמר( 15: )ָארְּ

 ַמה יַה־אָדה ַוׁאֹאֶמר( 16: )׃ָאמֹנִי ֲאֶשר ִאיש יְּנֵַחש נֵַחש ׃ִאי יְַּדעְֶּתם ֲהלֹוא| 
ַטָּאק ־אַמה ׆אְַּדֵֺאר ַמה ַלאדֹנִי ׆אֹאַמר  ִה׆א׆ֶא־א ֲעָבֶדיָך ֲעֹון ֶאת ָמָצא ָהֱאֹלִהים|  ׆אִצְּ

נ־א ַֻאם ַלאדֹנִי ֲעָבִדים ָצא ֲאֶשר םֻאַ  ֲאנַחְּ יָדֹו ַהָֻאִביעַ  נִמְּ  ָחִליָלה ַוׁאֹאֶמר( 17: )ֺאְּ
ָצא ֲאֶשר ָהִאיש|  זֹאת ֵמֲעׂשֹות ִׄאי יָדֹו ַהָֻאִביעַ  נִמְּ יֶה ה־אא ֺאְּ  וְַּאֶתם ָעֶבד ִׄאי יִהְּ

 : ֲאִביֶכם ֶאל לְָּשלֹום ֲעל־א
ָך אנָ  יְַּדֶֺאר ֲאדֹנִי ִֺאי ַוׁאֹאֶמר יַה־אָדה ֵאָליו ַוׁאִַֻאש( 18) ּאְּ  ֲאדֹנִי ֺאְָּאזְּנֵי ָדָבר ַעבְּ

ֶּאָך ַאפְָּך יִַחר וְַּאל ַעבְּ עֹה ָכמֹוָך ׃ִאי|  ֺאְּ ַפרְּ  ֵלאמֹר ֲעָבָדיו ֶאת ָשַאל ֲאדֹנִי( 19: )׃אְּ
 זְֺּקנִים וְּיֶֶלד זֵָקן ָאב ָלנ־א יֶש ֲאדֹנִי ֶאל ַו׆אֹאֶמר( 21: )ָאח אֹו ָאב ָלֶכם ֲהיֵש| 

ַבּאֹו ה־אא ־ָאֵתרַוׁאִ  ֵמת וְָּאִחיו|  ָקָטן  ֶאל ַותֹאֶמר( 21: )ֲאֵהבֹו וְָּאִביו לְִּאׅאֹו לְּ
 י־אַכל ֹלא ֲאדֹנִי ֶאל ַו׆אֹאֶמר( 22: )ָעָליו ֵעינִי וְָּאִׂשיָמה|  ֵאָלי הֹוִרֺדה־א ֲעָבֶדיָך
 ֹלא ִאם ֲעָבֶדיָך ֶאל ַותֹאֶמר( 23: )ָוֵמת ָאִביו ֶאת וְָּעזַב|  ָאִביו ֶאת ַלֲעזֹב ַה׆אַַער

ֶכם ַהָקטֹן ֲאִחיֶכם ֵרדיֵ  אֹות תִֹספ־אן ֹלא|  ִאתְּ  ֶאל ָעִלינ־א ׃ִאי ַויְִּהי( 24: )ָפנָי ִלרְּ
ָך ּאְּ ֵרי ֵאת לֹו ַו׆אֶַֻאד|  ָאִבי ַעבְּ  ָלנ־א ִשבְּר־א ֺשב־א|  ָאִבינ־א ַוׁאֹאֶמר( 25: )ֲאדֹנִי ִּאבְּ
ַעט נ־א ִאָתנ־א ַהָקטֹן ִחינ־אָא יֵש ִאם|  ָלֶרֶדת נ־אַכל ֹלא ַו׆אֹאֶמר( 26: )אֶֹכל מְּ יַָרדְּ  וְּ

אֹות נ־אַכל ֹלא ׃ִאי נֵי ִלרְּ ָך ַוׁאֹאֶמר( 27: )ִאָתנ־א ֵאינ׆ֶא־א ַהָקטֹן וְָּאִחינ־א ָהִאיש פְּ  ַעבְּּאְּ
ֶתם ַאֶתם|  ֵאֵלינ־א ָאִבי נַיִם ׃ִאי יְַּדעְּ ִתי ִׄאי יָלְָּדה שְּ  ֵמִאִתי ָהֶאָחד ַוׁאֵֵצא( 28: )ִאשְּ

ִאיִתיו וְֹּלא|  טָֹרף ָטרֹף ְךאַ  ָואַֹמר ַקחְֶּתם( 29: )ֵה׆אָה ַעד רְּ  ֵמִעם זֶה ֶאת ַֻאם ־אלְּ
ֶתם|  ָאסֹון וְָּקָרה־א ָפנַי ָרָעה ֵׂשיָבִתי ֶאת וְּהֹוַרדְּ אָֹלה ֺאְּ  ֶאל ׃אְּבִֹאי וְַּעָתה( 31: )שְּ

ָך ּאְּ ש־אָרה וְּנַפְּשֹו|  ִאָתנ־א ֵאינ׆ֶא־א וְַּה׆אַַער ָאִבי ַעבְּ נַ  קְּ אֹותֹו וְָּהיָה( 31: )פְּשֹובְּ  ׃ִארְּ
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ָך ֵׂשיַבת ֶאת ֲעָבֶדיָך וְּהֹוִריד־א|  ָוֵמת ַה׆אַַער ֵאין ׃ִאי ּאְּ יָגֹון ָאִבינ־א ַעבְּ אָֹלה ֺאְּ : שְּ
ָך ׃ִאי( 32) ּאְּ  ֵאֶליָך ֲאִביֶא׆א־א ֹלא ִאם|  ֵלאמֹר ָאִבי ֵמִעם ַה׆אַַער ֶאת ָעַרב ַעבְּ

ָך נָא יֵֶשב וְַּעָתה( 33): ַהׁאִָמים ׃ָאל לְָּאִבי וְָּחָטאִתי ּאְּ  ֶעֶבד ַה׆אַַער ַתַחת ַעבְּ
 ִאִתי ֵאינ׆ֶא־א וְַּה׆אַַער ָאִבי ֶאל ֶאֱעֶלה ֵאיְך ׃ִאי( 34: )ֶאָחיו ִעם יַַעל וְַּה׆אַַער|  ַלאדֹנִי

ֶאה ֶפן|  ָצא ֲאֶשר ָבָרע ֶארְּ  :ָאִבי ֶאת יִמְּ
 

Bereshít Pérek 45 
אַ  יֹוֵסף יָכֹל וְֹּלא( 1) ִהתְּ ָרא ָעָליו ַה׆אִָצִבים לְּכֹל ֵפקלְּ  ִאיש ָכל הֹוִציא־א ַוׁאִקְּ

ַוַּאע ִאתֹו ִאיש ָעַמד וְֹּלא|  ֵמָעָלי ִהתְּ ִכי קֹלֹו ֶאת ַוׁאִֵתן( 2: )ֶאָחיו ֶאל יֹוֵסף ֺאְּ |  ִֺאבְּ
ע־א מְּ ַריִם ַוׁאִשְּ ַמע ִמצְּ עֹה ֵֺאית ַוׁאִשְּ  ֹוֵסףי ֲאנִי ֶאָחיו ֶאל יֹוֵסף ַוׁאֹאֶמר( 3: )ַפרְּ

ֲהל־א ׃ִאי אֹתֹו ַלֲענֹות ֶאָחיו יָכְּל־א וְֹּלא|  ָחי ָאִבי ַהעֹוד  ַוׁאֹאֶמר( 4: )ִמָפנָיו נִבְּ
ֶתם ֲאֶשר ֲאִחיֶכם יֹוֵסף ֲאנִי ַוׁאֹאֶמר|  ַוׁאִָֻאש־א ֵאַלי נָא ֻאְּש־א ֶאָחיו ֶאל יֹוֵסף ַכרְּ  מְּ
ָריְָּמה אִֹתי ב־א ַאל וְַּעָתה( 5: )ִמצְּ ֵעינֵיֶכם ַחריִ  וְַּאל ֵתָעצְּ ֶתם ׃ִאי ֺאְּ ַכרְּ  אִֹתי מְּ
יָה ׃ִאי|  ֵה׆אָה ִמחְּ ָלַחנִי לְּ נֵיֶכם ֱאֹלִהים שְּ נַָתיִם זֶה ׃ִאי( 6: )ִלפְּ ֶקֶרב ָהָרָעב שְּ  ֺאְּ

ָלֵחנִי( 7: )וְָּקִציר ָחִריש ֵאין ֲאֶשר ָשנִים ָחֵמש וְּעֹוד|  ָהָאֶרץ  ֱאֹלִהים ַוׁאִשְּ
נֵיֶכם ַהֲחיֹות|  ָֺאָאֶרץ ֵאִריתשְּ  ָלֶכם ָלׂש־אם ִלפְּ ֵליָטה ָלֶכם ־אלְּ ( 8: )ֻאְּדָֹלה ִלפְּ

ֶתם ַאֶתם ֹלא וְַּעָתה ַלחְּ עֹה לְָּאב ַויְִּׂשיֵמנִי|  ָהֱאֹלִהים ׃ִאי ֵה׆אָה אִֹתי שְּ ַפרְּ  לְּ
ָריִם ֶאֶרץ ֺאְָּכל ־אמֵֹשל ֵֺאיתֹו לְָּכל ־אלְָּאדֹון  ָאִבי ֶאל ַוֲעל־א ַמֲהר־א( 9: )ִמצְּ

ֶתם ָריִם לְָּכל לְָּאדֹון ֱאֹלִהים ָׂשַמנִי יֹוֵסף ִֺאנְָּך ָאַמר ׃אֹה ֵאָליו ַוֲאַמרְּ ָדה|  ִמצְּ  רְּ
תָ ( 11: )ַתֲעמֹד ַאל ֵאַלי ֶאֶרץ וְּיַָשבְּ נֵי ־אָבנֶיָך ַאָתה ֵאַלי ָקרֹוב וְָּהיִיתָ  ֻאֶֹשן בְּ  ־אבְּ

ָך וְּצֹאנְָּך|  ָבנֶיָך ָקרְּ ׃ַאלְּתִ ( 11: )ָלְך ֲאֶשר וְָּכל ־אבְּ ָך יוְִּכלְּ  ָחֵמש עֹוד ׃ִאי ָשם אֹתְּ
ָך ַאָתה ִת־ָאֵרש ֶפן|  ָרָעב ָשנִים  רֹאֹות ֵעינֵיֶכם וְִּה׆אֵה( 12: )ָלְך ֲאֶשר וְָּכל ־אֵביתְּ
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ֵעינֵי ַדֵֺאר ִפי ׃ִאי|  ִבנְּיִָמין ָאִחי וְּ ֶתם( 13: )ֲאֵליֶכם ַהמְּ ִהַֻאדְּ  ׃אְּבֹוִדי ׃ָאל ֶאת לְָּאִבי וְּ
ַריִם ִמצְּ ִאיֶתם ֲאֶשר ל׃אָ  וְֵּאת ֺאְּ ֶתם|  רְּ ֶתם ־אִמַהרְּ ( 14: )ֵה׆אָה ָאִבי ֶאת וְּהֹוַרדְּ

ׂאְּ  ָאִחיו ִבנְּיִָמן ַצ־אְּאֵרי ַעל ַוׁאִפֹל  ַויְּנֵַשק( 15: )ַצ־ָאאָריו ַעל ָֺאָכה ־אִבנְּיִָמן|  ַוׁאֵבְּ
ׂאְּ  ֶאָחיו לְָּכל ַמע ַהקֹלוְּ ( 16: )ִאתֹו ֶאָחיו ִּאֺאְּר־א ֵכן וְַּאֲחֵרי|  ֲעֵליֶהם ַוׁאֵבְּ  ֵֺאית נִשְּ

עֹה ֵעינֵי ַוׁאִיַטב|  יֹוֵסף ֲאֵחי ָֺאא־א ֵלאמֹר ַפרְּ עֹה ֺאְּ ֵעינֵי ַפרְּ ( 17: )ֲעָבָדיו ־אבְּ
עֹה ַוׁאֹאֶמר ֶכם ֶאת ַטֲענ־א|  ֲעׂש־א זֹאת ַאֶחיָך ֶאל ֱאמֹר יֹוֵסף ֶאל ַפרְּ ִעירְּ  ־אלְּכ־א ֺאְּ

ָצה בֹא־א נַָען ַארְּ ח־א( 18: )׃אְּ נָה|  ֵאָלי ־אבֹא־א ָֺאֵתיֶכם וְֶּאת םֲאִביכֶ  ֶאת ־אקְּ  וְֶּאתְּ
ַריִם ֶאֶרץ ט־אב ֶאת ָלֶכם  זֹאת ֺצ־ֵאיָתה וְַּאָתה( 19: )ָהָאֶרץ ֵחֶלב ֶאת וְִּאכְּל־א ִמצְּ
ח־א|  ֲעׂש־א ַריִם ֵמֶאֶרץ ָלֶכם קְּ ֶכם ֲעגָלֹות ִמצְּ ַטפְּ ִלנְֵּשיֶכם לְּ  ֶאת ־אנְָּׂשאֶתם וְּ

ֵליֶכם ַעל ָתחֹס ַאל ֶכםוְֵּעינְּ ( 21: )־אָבאֶתם ֲאִביֶכם ַריִם ֶאֶרץ ׃ָאל ט־אב ׃ִאי|  ׃אְּ  ִמצְּ
נֵי ֵכן ַוׁאֲַעׂש־א( 21: )ה־אא ָלֶכם ָרֵאל ֺאְּ עֹה ִפי ַעל ֲעגָלֹות יֹוֵסף ָלֶהם ַוׁאִֵתן יִׂשְּ |  ַפרְּ
ֺכָׄאם( 22: )ַלָּאֶרְך ֵצָדה ָלֶהם ַוׁאִֵתן ָמֹלת ֲחִלפֹות ָלִאיש נַָתן לְּ ִבנְּיָמִ |  ׂשְּ  נַָתן ן־אלְּ

ֹלש ָמֹלת ֲחִלפֹת וְָּחֵמש ׃ֶאֶסף ֵמאֹות שְּ  ֲעָׂשָרה ׃אְּזֹאת ָשַלח ־אלְָּאִביו( 23: )ׂשְּ
ִאים ֲחמִֹרים ָריִם ִמ׀א־אב נֹׂשְּ אֹת ֲאתֹנֹת וְֶּעֶׂשר|  ִמצְּ  לְָּאִביו ־אָמזֹון ָוֶלֶחם ָֺאר נֹׂשְּ
ֻאְּז־א ַאל ֲאֵלֶהם ַוׁאֹאֶמר|  ַוׁאֵֵלכ־א ֶאָחיו ֶאת ַויְַּשַׄאח( 24: )ַלָּאֶרְך ( 25: )ַֺאָּאֶרְך ִתרְּ
ָריִם ַוׁאֲַעל־א נַַען ֶאֶרץ ַוׁאָבֹא־א|  ִמִׅאצְּ  ֵלאמֹר לֹו ַוׁאִַֻאד־א( 26: )ֲאִביֶהם יֲַעקֹב ֶאל ׃אְּ

ָריִם ֶאֶרץ ֺאְָּכל מֵֹשל ה־אא וְִּכי ַחי יֹוֵסף עֹוד  ֶהֱאִמין ֹלא ׃ִאי ִלֺאֹו ַוׁאָָפג|  ִמצְּ
ֵרי ׃ָאל ֵאת ֵאָליו ר־אַויְַּדֺאְּ ( 27: )ָלֶהם א ֲאֵלֶהם ִּאֶֺאר ֲאֶשר יֹוֵסף ִּאבְּ  ֶאת ַוׁאַרְּ

ִחי|  אֹתֹו ָלֵׂשאת יֹוֵסף ָשַלח ֲאֶשר ָהֲעגָלֹות ( 28: )ֲאִביֶהם יֲַעקֹב ר־אחַ  ַותְּ
ָרֵאל ַוׁאֹאֶמר נִי יֹוֵסף עֹוד ַרב יִׂשְּ ֶא׆א־א ֵאלְָּכה|  ָחי ֺאְּ  :ָאמ־את ֺאְֶּטֶרם וְֶּארְּ
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ָרֵאל ַוׁאִַׇאע( 1)  ֵלאֹלֵהי זְָּבִחים ַוׁאִזְַֺּאח|  ָשַבע ֺאְֵּאָרה ַוׁאָבֹא לֹו ֲאֶשר וְָּכל יִׂשְּ
ָחק ָאִביו ָרֵאל ֱאֹלִהים ַוׁאֹאֶמר( 2: )יִצְּ יִׂשְּ אֹת לְּ ַמרְּ  יֲַעקֹב ַוׁאֹאֶמר ַהַׄאיְָּלה ֺאְּ
ָדה ִתיָרא ַאל|  ָאִביָך ֱאֹלֵהי לָהאֵ  ָאנִֹכי ַוׁאֹאֶמר( 3: )ִה׆אֵנִי ַוׁאֹאֶמר|  יֲַעקֹב  ֵמרְּ

ַריְָּמה ָך ָֻאדֹול לְּגֹוי ׃ִאי ִמצְּ ָך ֵאֵרד ָאנִֹכי( 4: )ָשם ֲאִׂשימְּ ַריְָּמה ִעׅאְּ  וְָּאנִֹכי ִמצְּ
|  ָשַבע ִמֺאְֵּאר יֲַעקֹב ַוׁאָָקם( 5: )ֵעינֶיָך ַעל יָדֹו יִָשית וְּיֹוֵסף|  ָעֹלה גַם ַאַעלְָּך
א־א נֵי ַוׁאִׂשְּ  ֲאֶשר ָֺאֲעגָלֹות נְֵּשיֶהם וְֶּאת ַטָפם וְֶּאת ֲאִביֶהם יֲַעקֹב ֶאת ָרֵאליִׂשְּ  בְּ
עֹה ָשַלח ח־א( 6: )אֹתֹו ָלֵׂשאת ַפרְּ נֵיֶהם ֶאת ַוׁאִקְּ כ־אָשם וְֶּאת ִמקְּ  ָרכְּש־א ֲאֶשר רְּ

ֶאֶרץ נַַען ֺאְּ ָריְָּמה ַוׁאָבֹא־א ׃אְּ עֹו וְָּכל יֲַעקֹב|  ִמצְּ נֵי־א ָֺאנָיו( 7: )ִאתֹו זַרְּ  ִאתֹו ָבנָיו בְּ
נָֹתיו נֹות ֺאְּ עֹו וְָּכל ָֺאנָיו ־אבְּ ָריְָּמה ִאתֹו ֵהִביא|  זַרְּ מֹות וְֵּאֶׄאה( 8) : ִמצְּ נֵי שְּ  ֺאְּ

ָרֵאל ַריְָּמה ַהָֺאִאים יִׂשְּ א־אֵבן יֲַעקֹב ֺאְּכֹר|  ־אָבנָיו יֲַעקֹב ִמצְּ נֵי( 9: )רְּ א־אֵבן ־אבְּ |  רְּ
מִ  וְֶּחצְּרֹון ־אַפׄא־אא ֲחנֹוְך נֵי( 11: )יוְַּכרְּ עֹון ־אבְּ יִָמין יְּמ־אֵאל ִשמְּ  וְּיִָכין וְּאַֹהד וְּ
נֲַענִית ֶֺאן וְָּשא־אל|  וְּצַֹחר נֵי( 11: )ַה׃אְּ שֹון|  ֵלִוי ־אבְּ ָהת ֵֻארְּ ָרִרי קְּ נֵי( 12: )־אמְּ  ־אבְּ
ֶאֶרץ וְּאֹונָן ֵער ַוׁאָָמת|  ָוזַָרח ָוֶפֶרץ וְֵּשָלה וְּאֹונָן ֵער יַה־אָדה נַַען ֺאְּ י־אַוׁאִ  ׃אְּ נֵי הְּ  בְּ

נֵי( 13: )וְָּחמ־אל ֶחצְּרֹון ֶפֶרץ רֹון וְּיֹוב ־אֺפ־ָאה תֹוָלע|  יִָׂששָכר ־אבְּ נֵי( 14: )וְִּשמְּ  ־אבְּ
לְֵּאל וְֵּאלֹון ֶסֶרד|  זְּב־אֺלן נֵי ֵאֶׄאה( 15: )וְּיַחְּ יֲַעקֹב יָלְָּדה ֲאֶשר ֵלָאה ֺאְּ ַפַּאן לְּ  ֺאְּ
נֹוָתיו נָיוֺאָ  נֶֶפש ׃ָאל|  ִבתֹו ִּאינָה וְֵּאת ֲאָרם ֹלִשים ־אבְּ נֵי( 16: )וְָּשֹלש שְּ  גָד ־אבְּ

יֹון ַחִֻאי ִצפְּ ֺאֹן ש־אנִי וְּ ֵאִלי ַוֲארֹוִדי ֵעִרי|  וְֶּאצְּ נֵי( 17: )וְַּארְּ נָה ָאֵשר ־אבְּ ָוה יִמְּ  וְּיִשְּ
ִוי יִשְּ ִריָעה וְּ נֵי|  ֲאחָֹתם וְֶּׂשַרח ־אבְּ ִריָעה ־אבְּ ׃ִאיֵאל ֶחֶבר בְּ נֵי ֵאֶׄאה( 18: )־אַמלְּ  ֺאְּ
יֲַעקֹב ֵאֶׄאה ֶאת ַוֵתֶלד|  ִבתֹו לְֵּלָאה ָלָבן נַָתן ֲאֶשר זִלְָּפה ֵרה ֵשש לְּ : נֶָפש ֶעׂשְּ

נֵי( 19) יֹוֵסף ַוׁא־ִָאֵלד( 21: )־אִבנְּיִָמן יֹוֵסף יֲַעקֹב ֵאֶשת ָרֵחל ֺאְּ ֶאֶרץ לְּ ַריִם ֺאְּ  ִמצְּ
נַת ׄאֹו יָלְָּדה ֲאֶשר נֶַשה ֶאת|  אֹן ׃אֵֹהן ֶפַרע פֹוִטי ַֺאת ָאסְּ ָריִם וְֶּאת מְּ ( 21: )ֶאפְּ
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נֵי ֵֺאל ָוֶבֶכר ֶֺאַלע ִבנְּיִָמן ־אבְּ ּאְּ  וְֺּחִפים ֺמִפים|  ָורֹאש ֵאִחי וְּנֲַעָמן ֵֻאָרא וְַּאשְּ : ָוָארְּ
נֵי ֵאֶׄאה( 22) יֲַעקֹב יַֺׄאד ֲאֶשר ָרֵחל ֺאְּ ָֺאָעה נֶֶפש ׃ָאל|  לְּ נֵי( 23: )ָעָׂשר ַארְּ  ָדן ־אבְּ

נֵי( 24: )ֺחִשים ָתִלי ־אבְּ ֵאל|  נַפְּ צְּ נֵי ֵאֶׄאה( 25: )וְִּשֵׄאם וְּיֵֶצר וְּג־אנִי יַחְּ  ִבלְָּהה ֺאְּ
ָרֵחל ָלָבן נַָתן ֲאֶשר יֲַעקֹב ֵאֶׄאה ֶאת ַוֵתֶלד|  ִֺאתֹו לְּ ָעה נֶֶפש ׃ָאל לְּ  ׃ָאל( 26: )ִשבְּ

יֲַעקֹב ַהָֺאָאה ַה׆אֶֶפש ַריְָּמה לְּ ֵאי ִמצְּ נֵי נְֵּשי דִמׄאְּבַ  יְֵּרכֹו יֹצְּ  נֶֶפש ׃ָאל|  יֲַעקֹב בְּ
נֵי( 27: )ָוֵשש ִשִשים ַריִם לֹו יַֺׄאד ֲאֶשר יֹוֵסף ־אבְּ ִמצְּ נָיִם נֶֶפש בְּ  ַה׆אֶֶפש ׃ָאל|  שְּ
ֵבית ַריְָּמה ַהָֺאָאה יֲַעקֹב לְּ ִעים ִמצְּ  : ִשבְּ

ָפנָיו ָשַלח יַה־אָדה וְֶּאת( 28) ָפנָיו לְּהֹורֹת יֹוֵסף ֶאל לְּ ָצה ַוׁאָבֹא־א|  נָהֻאֹשְּ  לְּ  ַארְּ
סֹר( 29: )ֻאֶֹשן ׃ַאבְּתֹו יֹוֵסף ַוׁאֶאְּ ַראת ַוׁאַַעל ֶמרְּ ָרֵאל ִלקְּ נָה ָאִביו יִׂשְּ  ַוׁאֵָרא|  ֻאֹשְּ
ׂאְּ  ַצ־ָאאָריו ַעל ַוׁאִפֹל ֵאָליו ָרֵאל ַוׁאֹאֶמר( 31: )עֹוד ַצ־ָאאָריו ַעל ַוׁאֵבְּ  יֹוֵסף ֶאל יִׂשְּ

אֹוִתי יַאֲחרֵ |  ַהָפַעם ָאמ־אָתה ָך ׃ִאי ָפנֶיָך ֶאת רְּ  ֶאל יֹוֵסף ַוׁאֹאֶמר( 31: )ָחי עֹודְּ
עֹה וְַּאִֻאיָדה ֶאֱעֶלה ָאִביו ֵֺאית וְֶּאל ֶאָחיו ַפרְּ ָרה|  לְּ  ָאִבי ־אֵבית ַאַחי ֵאָליו וְּאֹמְּ
ֶאֶרץ ֲאֶשר נַַען ֺאְּ נֶה ַאנְֵּשי ׃ִאי צֹאן רֵֹעי וְָּהֲאנִָשים( 32: )ֵאָלי ָֺאא־א ׃אְּ |  י־אהָ  ִמקְּ

ָקָרם וְּצֹאנָם ָרא ׃ִאי וְָּהיָה( 33: )ֵהִביא־א ָלֶהם ֲאֶשר וְָּכל ־אבְּ עֹה ָלֶכם יִקְּ |  ַפרְּ
ֶתם( 34: )ַׅאֲעֵׂשיֶכם ַמה וְָּאַמר נֶה ַאנְֵּשי ַוֲאַמרְּ  וְַּעד ִמ׆אְּע־אֵרינ־א ֲעָבֶדיָך ָהי־א ִמקְּ
נ־א ַֻאם ַעָתה ב־א ַֺאֲעב־אר|  ֲאבֵֹתינ־א ַֻאם ֲאנַחְּ ַריִם תֹוֲעַבת ׃ִאי ֻאֶֹשן ֶאֶרץֺאְּ  ֵתשְּ  ִמצְּ

 :צֹאן רֵֹעה ׃ָאל
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עֹה ַוׁאֵַֻאד יֹוֵסף ַוׁאָבֹא( 1) ַפרְּ ָקָרם וְּצֹאנָם וְַּאַחי ָאִבי ַוׁאֹאֶמר לְּ  ֲאֶשר וְָּכל ־אבְּ
נַָען ֵמֶאֶרץ ָֺאא־א ָלֶהם ֶאֶרץ וְִּה׆אָם|  ׃אְּ ֵצה( 2: )ֻאֶֹשן ֺאְּ  ֲחִמָשה ָלַקח ֶאָחיו ־אִמקְּ

נֵי ַוׁאִַצגֵם|  ֲאנִָשים עֹה ִלפְּ עֹה ַוׁאֹאֶמר( 3: )ַפרְּ |  ַׅאֲעֵׂשיֶכם ַמה ֶאָחיו ֶאל ַפרְּ
ר־א עֹה ֶאל ַוׁאֹאמְּ נ־א ַֻאם ֲעָבֶדיָך צֹאן רֵֹעה ַפרְּ ר־א( 4: )ֲאבֹוֵתינ־א ַֻאם ֲאנַחְּ  ֶאל ַוׁאֹאמְּ
עֹה ֶעה ֵאין ׃ִאי ָֺאאנ־א ָֺאָאֶרץ ָלג־אר ַפרְּ  ָהָרָעב ָכֵבד ׃ִאי ַלֲעָבֶדיָך ֲאֶשר צֹאןלַ  ִמרְּ
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ֶאֶרץ נַָען ֺאְּ ב־א וְַּעָתה|  ׃אְּ ֶאֶרץ ֲעָבֶדיָך נָא יֵשְּ עֹה ַוׁאֹאֶמר( 5: )ֻאֶֹשן ֺאְּ  יֹוֵסף ֶאל ַפרְּ
ַריִם ֶאֶרץ( 6: )ֵאֶליָך ָֺאא־א וְַּאֶחיָך ָאִביָך|  ֵלאמֹר ָפנֶיָך ִמצְּ  ֺאְֵּמיַטב ִהוא לְּ
ב־א|  ַאֶחיָך וְֶּאת ָאִביָך ֶאת הֹוֵשב ָהָאֶרץ ֶאֶרץ יֵשְּ תָ  וְִּאם ֻאֶֹשן ֺאְּ  ָֺאם וְּיֶש יַָדעְּ
ָתם ַחיִל ַאנְֵּשי נֶה ָׂשֵרי וְַּׂשמְּ  ָאִביו יֲַעקֹב ֶאת יֹוֵסף ַוׁאֵָבא( 7: )ִלי ֲאֶשר ַעל ִמקְּ

נֵי ַוׁאֲַעִמֵדה־א עֹה ִלפְּ עֹה ֶאת יֲַעקֹב ַויְָּבֶרְך|  ַפרְּ עֹה ַוׁאֹאֶמר( 8: )ַפרְּ |  יֲַעקֹב ֶאל ַפרְּ
נֵי יְֵּמי ׃ַאָׅאה עֹה ֶאל יֲַעקֹב ַוׁאֹאֶמר( 9: )ַחׁאֶיָך שְּ נֵי יְֵּמי ַפרְּ ג־אַרי שְּ ֹלִשים מְּ  שְּ

ַאת ַעט|  ָשנָה ־אמְּ נֵי יְֵּמי ָהי־א וְָּרִעים מְּ נֵי יְֵּמי ֶאת ִהִשיג־א וְֹּלא ַחׁאַי שְּ  ַחׁאֵי שְּ
ג־אֵריֶהם ִֺאיֵמי ֲאבַֹתי עֹה ֶאת יֲַעקֹב יְָּבֶרְךוַ ( 11: )מְּ נֵי ַוׁאֵֵצא|  ַפרְּ עֹה ִמִׄאפְּ : ַפרְּ

ֶאֶרץ ֲאֺחֿאָה ָלֶהם ַוׁאִֵתן ֶאָחיו וְֶּאת ָאִביו ֶאת יֹוֵסף ַוׁאֹוֵשב( 11) ַריִם ֺאְּ  ִמצְּ
ֵמיַטב ֶאֶרץ ָהָאֶרץ ֺאְּ ֵסס ֺאְּ מְּ עֹה ִצ־ָאה ׃ַאֲאֶשר|  ַרעְּ  ֶאת יֹוֵסף ַויְַּכלְּ׃ֵאל( 12: )ַפרְּ

ִפי ֶלֶחם|  ָאִביו ֵֺאית ׃ָאל וְֵּאת ֶאָחיו ֶאתוְּ  ָאִביו  ֺאְָּכל ֵאין וְֶּלֶחם( 13: )ַה׀ָאף לְּ
אֹד ָהָרָעב ָכֵבד ׃ִאי ָהָאֶרץ ַריִם ֶאֶרץ ַוֵתַלֽא|  מְּ נַַען וְֶּאֶרץ ִמצְּ נֵי ׃אְּ : ָהָרָעב ִמפְּ

ָצא ַה׃ֶאֶסף ׃ָאל ֶאת יֹוֵסף ַויְַּלֵקט( 14) ֶאֶרץ ַה׆אִמְּ ַריִם בְּ ֶארֶ  ִמצְּ נַַען ץ־אבְּ  ַֺאֶשֶבר ׃אְּ
ִרים ֵהם ֲאֶשר עֹה ֵֺאיָתה ַה׃ֶאֶסף ֶאת יֹוֵסף ַוׁאֵָבא|  שֹבְּ  ַה׃ֶאֶסף ַוׁאִתֹם( 15: )ַפרְּ

ַריִם ֵמֶאֶרץ נַַען ־אֵמֶאֶרץ ִמצְּ ַריִם ָכל ַוׁאָבֹא־א ׃אְּ  ָׄאנ־א ָהָבה ֵלאמֹר יֹוֵסף ֶאל ִמצְּ
נֵיֶכם ָהב־א יֹוֵסף ַוׁאֹאֶמר( 16: )ֶסף׃אָ  ָאֵפס ׃ִאי|  נֶגְֶּּאָך נָמ־את וְָּלָׅאה ֶלֶחם  ִמקְּ

נָה נֵיֶכם ָלֶכם וְֶּאתְּ ִמקְּ נֵיֶהם ֶאת ַוׁאִָביא־א( 17: )׃ָאֶסף ָאֵפס ִאם|  ֺאְּ  יֹוֵסף ֶאל ִמקְּ
נֵה ַֺאׇא־אִסים ֶלֶחם יֹוֵסף ָלֶהם ַוׁאִֵתן ִמקְּ נֵה ַהצֹאן ־אבְּ ִמקְּ |  ־אַבֲחמִֹרים ַהָֺאָקר ־אבְּ

נֵֶהם ֺאְָּכל ַֺאֶׄאֶחם ַויְּנֲַהֵלם  ַוׁאָבֹא־א ַהִהוא ַהָשנָה ַוִתתֹם( 18: )ַהִהוא ַֺאָשנָה ִמקְּ
ר־א ַהֵשנִית ַֺאָשנָה ֵאָליו נֵה ַה׃ֶאֶסף ַתם ִאם ׃ִאי ֵמֲאדֹנִי נְַּכֵחד ֹלא לֹו ַוׁאֹאמְּ  ־אִמקְּ

ֵהָמה ַאר ֹלא|  ֲאדֹנִי ֶאל ַהֺאְּ נֵי נִשְּ ִתי ֲאדֹנִי ִלפְּ ָמֵתנ־א ֵתנ־אֻאְִּוׁאָ  ִאם ִֺאלְּ ( 19: )וְַּאדְּ
ֵעינֶיָך נָמ־את ָלָׅאה נ־א ַֻאם לְּ ָמֵתנ־א ַֻאם ֲאנַחְּ נֵה ַאדְּ ָמֵתנ־א וְֶּאת אָֹתנ־א קְּ |  ַֺאָׄאֶחם ַאדְּ

יֶה נ־א וְּנִהְּ ָמֵתנ־א ֲאנַחְּ עֹה ֲעָבִדים וְַּאדְּ ַפרְּ יֶה זֶַרע וְֶּתן לְּ  וְָּהֲאָדָמה נָמ־את וְֹּלא וְּנִחְּ
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ַמת ׃ָאל ֶאת ֵסףיֹו ַוׁאִֶקן( 21: )ֵתָשם ֹלא ַריִם ַאדְּ עֹה ִמצְּ ַפרְּ ַריִם ָמכְּר־א ׃ִאי לְּ  ִמצְּ
ִהי|  ָהָרָעב ֲעֵלֶהם ָחזַק ׃ִאי ָׂשֵדה־א ִאיש עֹה ָהָאֶרץ ַותְּ ַפרְּ  ָהָעם וְֶּאת( 21: )לְּ

ֵצה|  ֶלָעִרים אֹתֹו ֶהֱעִביר ַריִם גְּב־אל ִמקְּ ַמת ַרק( 22: )ָקֵצה־א וְַּעד ִמצְּ  ַאדְּ
עֹה ֵמֵאת ַל׃אֲֹהנִים חֹק ׃ִאי|  הָקנָ  ֹלא ַה׃אֲֹהנִים  נַָתן ֲאֶשר ֺחָקם ֶאת וְָּאכְּל־א ַפרְּ

עֹה ָלֶהם ָמָתם ֶאת ָמכְּר־א ֹלא ׃ֵאן ַעל ַפרְּ  ֵהן ָהָעם ֶאל יֹוֵסף ַוׁאֹאֶמר( 23: )ַאדְּ
ֶכם ָקנִיִתי ֶכם וְֶּאת ַהׁאֹום ֶאתְּ ַמתְּ עֹה ַאדְּ  ֶאת ־אזְַּרעְֶּתם זֶַרע ָלֶכם ֵהא|  לְַּפרְּ
ב־אאֹת וְָּהיָה( 24: )הָהֲאָדמָ  עֹה ֲחִמיִשית ־אנְַּתֶתם ַֺאתְּ ַפרְּ ַֺאע|  לְּ יֶה ַהׁאָדֹת וְַּארְּ  יִהְּ
לְֶּכם ַהָשֶדה לְּזֶַרע ָלֶכם ָבֵתיֶכם וְַּלֲאֶשר ־אלְָּאכְּ ַטפְֶּכם וְֶּלֱאכֹל ֺאְּ ( 25: )לְּ

ר־א ָצא|  ֶהֱחיִָתנ־א ַוׁאֹאמְּ ֵעינֵי ֵחן נִמְּ עֹה ֲעָבִדים וְָּהיִינ־א ֲאדֹנִי ֺאְּ ַפרְּ  ַוׁאֶָׂשם( 26: )לְּ
ַמת ַעל ַהֿאֶה ַהׁאֹום ַעד לְּחֹק יֹוֵסף אָֹתֽא ַריִם ַאדְּ עֹה ִמצְּ ַפרְּ  ַרק|  ַלחֶֹמש לְּ

ַמת ַבָּאם ַה׃אֲֹהנִים ַאדְּ עֹה ָהיְָּתה ֹלא לְּ ַפרְּ ָרֵאל ַוׁאֵֶשב( 27: )לְּ ֶאֶרץ יִׂשְּ ַריִם ֺאְּ  ִמצְּ
ֶאֶרץ ֺא־א ַוׁאִפְּר־א ָבֽא ַוׁאֵָאֲחז־א|  ֻאֶֹשן ֺאְּ אֹד ַוׁאִרְּ ֶאֶרץ יֲַעקֹב ַויְִּחי( 28: )מְּ ַריִם ֺאְּ  ִמצְּ
ַבע ֵרה שְּ נֵי יֲַעקֹב יְֵּמי ַויְִּהי|  ָשנָה ֶעׂשְּ ָֺאִעים ָשנִים ֶשַבע ַחׁאָיו שְּ ַאת וְַּארְּ  ־אמְּ
ב־א( 29: )ָשנָה רְּ ָרֵאל יְֵּמי ַוׁאִקְּ ָרא ָלמ־את יִׂשְּ נֹו ַוׁאִקְּ  נָא ִאם לֹו ַוׁאֹאֶמר לְּיֹוֵסף ִלבְּ

ֵעינֶיָך ֵחן ָמָצאִתי ָך נָא ִׂשים ֺאְּ  ַאל ֶוֱאֶמת ֶחֶסד ִעָׅאִדי וְָּעִׂשיתָ |  יְֵּרִכי ַתַחת יָדְּ
ֵרנִי נָא ֺאְּ ָריִם ִתקְּ ִמצְּ ִתי( 31: )ֺאְּ ַריִם ־אנְָּׂשאַתנִי ֲאבַֹתי ִעם וְָּשַכבְּ ַתנִי ִמִׅאצְּ ַברְּ  ־אקְּ

ֺבָרָתם ָבֶרָך ֶאֱעֶׂשה ָאנִֹכי ַוׁאֹאַמר|  ִֺאקְּ ָעה ַוׁאֹאֶמר( 31: )ִכדְּ |  לֹו ַוׁאִָשַבע ִלי ִהָשבְּ
ַתח־א ָרֵאל ַוׁאִשְּ  :ַהִׅא׀ָאה רֹאש ַעל יִׂשְּ

Bereshít Pérek 48 
ָבִרים ַאֲחֵרי ַויְִּהי( 1) יֹוֵסף ַוׁאֹאֶמר ָהֵאֶׄאה ַהּאְּ  ֶאת ַוׁאִַקח|  חֶֹלה ָאִביָך ִה׆אֵה לְּ

נֵי נֶַשה ֶאת ִעׅאֹו ָבנָיו שְּ ָריִם וְֶּאת מְּ יֲַעקֹב ַוׁאֵַֻאד( 2: )ֶאפְּ  ִֺאנְָּך ִה׆אֵה ַוׁאֹאֶמר לְּ
ַחֿאֵק|  ֵאֶליָך ָֺאא יֹוֵסף ָרֵאל ַוׁאִתְּ  ֶאל יֲַעקֹב ַוׁאֹאֶמר( 3: )ַהִׅא׀ָאה ַעל ַוׁאֵֶשב יִׂשְּ
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ָאה ַשַּאי ֵאל יֹוֵסף ֶאֶרץ ֺאְּל־אז ֵאַלי נִרְּ נַָען ֺאְּ  יֵאלַ  ַוׁאֹאֶמר( 4: )אִֹתי ַויְָּבֶרְך|  ׃אְּ
ָך ִהנְּנִי רְּ ִֺאיִתָך ַמפְּ ַהל ־אנְַּתִתיָך וְִּהרְּ  ַהֿאֹאת ָהָאֶרץ ֶאת וְּנַָתִתי|  ַעִׅאים ִלקְּ

ֲעָך זַרְּ נֵי וְַּעָתה( 5: )עֹוָלם ֲאֺחֿאַת ַאֲחֶריָך לְּ ֶאֶרץ לְָּך ַה׆אֹוָלִדים ָבנֶיָך שְּ  ֺאְּ
ַריִם ַריְָּמה ֵאֶליָך ֺאִֹאי ַעד ִמצְּ ַריִם|  ֵהם ִלי ִמצְּ נַ  ֶאפְּ א־אֵבן ֶשה־אמְּ עֹון ׃ִארְּ  וְִּשמְּ

י־א ָך( 6: )ִלי יִהְּ תְּ תָ  ֲאֶשר ־אמֹוַלדְּ י־א לְָּך ַאֲחֵריֶהם הֹוַלדְּ  ֲאֵחיֶהם ֵשם ַעל|  יִהְּ
א־א נֲַחָלָתם יִָקרְּ ֶאֶרץ ָרֵחל ָעַלי ֵמָתה ִמַפָּאן ֺאְּבִֹאי ַוֲאנִי( 7: )ֺאְּ נַַען ֺאְּ  ַֺאֶּאֶרְך ׃אְּ
ַרת ֺאְּעֹוד ָרָתה ָלבֹא ֶאֶרץ ׃ִאבְּ ֶרהָ |  ֶאפְּ ֺאְּ ֶדֶרְך ָשם ָוֶאקְּ ָרת ֺאְּ  ֵֺאית ִהוא ֶאפְּ
א( 8: )ָלֶחם ָרֵאל ַוׁאַרְּ נֵי ֶאת יִׂשְּ  ֶאל יֹוֵסף ַוׁאֹאֶמר( 9: )ֵאֶׄאה ִמי ַוׁאֹאֶמר|  יֹוֵסף ֺאְּ
( 11: )ַוֲאָבֲרֵכם ֵאַלי נָא ָקֶחם ַוׁאֹאַמר|  ָֺאזֶה ֱאֹלִהים ִלי נַָתן ֲאֶשר ֵהם ָֺאנַי ָאִביו
ֵעינֵי ָרֵאל וְּ ד־א יִׂשְּ אֹות י־אַכל ֹלא ִמֿאֶֹקן ׃ָאבְּ  ָלֶהם ַוׁאִַשק ֵאָליו אָֹתם ַוׁאֵַֻאש|  ִלרְּ

ָרֵאל ַוׁאֹאֶמר( 11: )ָלֶהם ַויְַּחֵֺאק אֹה יֹוֵסף ֶאל יִׂשְּ ִתי ֹלא ָפנֶיָך רְּ  וְִּה׆אֵה|  ִפָׄאלְּ
ָאה ֶעָך ֶאת ַֻאם ֱאֹלִהים אִֹתי ֶהרְּ ׃ָאיו ֵמִעם אָֹתם ֵסףיֹו ַוׁאֹוֵצא( 12: )זַרְּ |  ִֺארְּ

ַתח־א ַאָפיו ַוׁאִשְּ ָצה לְּ נֵיֶהם ֶאת יֹוֵסף ַוׁאִַקח( 13: )ָארְּ ַריִם ֶאת שְּ  ִֺאיִמינֹו ֶאפְּ
מֹאל ָרֵאל ִמשְּ נֶַשה וְֶּאת יִׂשְּ מֹאלֹו מְּ ָרֵאל ִמיִמין ִבׂשְּ ( 14: )ֵאָליו ַוׁאֵַֻאש|  יִׂשְּ
ַלח ָרֵאל ַוׁאִשְּ ַריִם רֹאש ַעל ַוׁאֶָשת יְִּמינֹו ֶאת יִׂשְּ  וְֶּאת ַהָצִעיר וְּה־אא ֶאפְּ
מֹאלֹו נֶַשה רֹאש ַעל ׂשְּ נֶַשה ׃ִאי יָָדיו ֶאת ִׂש׃ֵאל|  מְּ  ֶאת ַויְָּבֶרְך( 15: )ַהֺאְּכֹור מְּ

ַהׄאְּכ־א ֲאֶשר ָהֱאֹלִהים|  ַוׁאֹאַמר יֹוֵסף ָפנָיו ֲאבַֹתי ִהתְּ ָרָהם לְּ ָחק ַאבְּ  וְּיִצְּ
 ִמ׃ָאל אִֹתי ַהֻאֵֹאל ַהַׅאלְָּאְך( 16: )ַהֿאֶה ַהׁאֹום ַעד ֵמעֹוִדי אִֹתי ָהרֶֹעה ָהֱאֹלִהים

ִמי ָבֶהם וְּיִָקֵרא ַה׆אְָּעִרים ֶאת יְָּבֵרְך ָרע ָרָהם ֲאבַֹתי וְֵּשם שְּ ָחק ַאבְּ יִצְּ ֻא־א|  וְּ יִדְּ  וְּ
ֶקֶרב ָלרֹב א( 17: )ָהָאֶרץ ֺאְּ  רֹאש ַעל יְִּמינֹו יַד ָאִביו יִָשית ׃ִאי יֹוֵסף ַוׁאַרְּ

ַריִם ֵעינָיו ַוׁאֵַרע ֶאפְּ מְֹך|  ֺאְּ ָהִסיר ָאִביו יַד ַוׁאִתְּ ַריִם רֹאש ֵמַעל אָֹתֽא לְּ  ַעל ֶאפְּ
נֶַשה רֹאש  ִׂשים ַהֺאְּכֹר זֶה ׃ִאי|  ָאִבי ֵכן ֹלא ָאִביו ֶאל יֹוֵסף ַוׁאֹאֶמר( 18: )מְּ
תִ  ַוׁאֹאֶמר ָאִביו ַויְָּמֵאן( 19: )רֹאשֹו ַעל יְִּמינְָּך נִי ייַָדעְּ ִתי בְּ יֶה ה־אא ַֻאם יַָדעְּ  יִהְּ
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עֹו ִמֶׅא׆א־א יִגְַּּאל ַהָקטֹן ָאִחיו וְּא־אָלם|  יִגְָּּאל ה־אא וְּגַם ׄאְָּעם יֶה וְּזַרְּ ֹלא יִהְּ  מְּ
ָרֵאל יְָּבֵרְך ֺאְָּך ֵלאמֹור ַהה־אא ַֺאׁאֹום ַויְָּבֲרֵכם( 21: )ַהֻאֹויִם ָך ֵלאמֹר יִׂשְּ  יְִּׂשמְּ

ַריִם ֱאֹלִהים נֶַשהוְּכִ  ׃אְֶּאפְּ ַריִם ֶאת ַוׁאֶָׂשם|  מְּ נֵי ֶאפְּ נֶַשה ִלפְּ  ַוׁאֹאֶמר( 21: )מְּ
ָרֵאל ֶכם וְֵּהִשיב ִעָׅאֶכם ֱאֹלִהים וְָּהיָה|  ֵמת ָאנִֹכי ִה׆אֵה יֹוֵסף ֶאל יִׂשְּ  ֶאל ֶאתְּ

ֶכם לְָּך נַָתִתי ַוֲאנִי( 22: )ֲאבֵֹתיֶכם ֶאֶרץ ִתי ֲאֶשר|  ַאֶחיָך ַעל ַאַחד שְּ  דִמׁאַ  ָלַקחְּ
ִֺאי ָהֱאמִֹרי ַחרְּ ִתי ֺאְּ ַקשְּ  :־אבְּ

Bereshít Pérek 49 
ָרא( 1) פ־א ַוׁאֹאֶמר|  ָֺאנָיו ֶאל יֲַעקֹב ַוׁאִקְּ ָרא ֲאֶשר ֵאת ָלֶכם וְַּאִֻאיָדה ֵהָאסְּ  יִקְּ

ֶכם צ־א( 2: )ַהׁאִָמים ֺאְַּאֲחִרית ֶאתְּ ע־א ִהָקבְּ נֵי וְִּשמְּ ע־א|  יֲַעקֹב ֺאְּ ָרֵאל ֶאל וְִּשמְּ  יִׂשְּ
א־אֵבן( 3: )יֶכםֲאבִ  ֵאת יֶֶתר|  אֹונִי וְֵּראִשית ׃אִֹחי ַאָתה ֺאְּכִֹרי רְּ ( 4: )ָעז וְּיֶֶתר ׂשְּ

ֵבי ָעִליתָ  ׃ִאי תֹוַתר ַאל ׃ַאַׅאיִם ַפַחז ׃אְּ  : ָעָלה יְּצ־אִעי ִחַׄאלְּתָ  ָאז|  ָאִביָך ִמשְּ
עֹון( 5) ֵלי|  ַאִחים וְֵּלִוי ִשמְּ ֵכרֵֹתיֶהם ָחָמס ׃אְּ ִשי ָתבֹא ַאל םֺאְּסֹדָ ( 6: )מְּ  נַפְּ

ָהָלם ַאָפם ׃ִאי|  ׃אְּבִֹדי ֵתַחד ַאל ִֺאקְּ ג־א בְּ צֹנָם ִאיש ָהרְּ ר־א ־אִברְּ ( 7: )שֹור ִעקְּ
ָרָתם ָעז ׃ִאי ַאָפם ָאר־אר יֲַעקֹב ֲאַחׄאְֵּקם|  ָקָשָתה ׃ִאי וְֶּעבְּ ָרֵאל ַוֲאִפיֵצם ֺאְּ יִׂשְּ : ֺאְּ
ַתֲח־א־א|  אֹיְֶּביָך ֺאְּעֶֹרף ָךיָדְּ  ַאֶחיָך יֹוד־אָך ַאָתה יַה־אָדה( 8)  נֵי לְָּך יִשְּ  ֺאְּ
יֵה ֻא־אר( 9: )ָאִביָך נִי ִמ׀ֶאֶרף יַה־אָדה ַארְּ יֵה ָרַבץ ׃ָאַרע|  ָעִליתָ  ֺאְּ ָלִביא ׃אְַּארְּ  ־אכְּ

חֵֹקק ִמיה־אָדה ֵשֶבט יָס־אר ֹלא( 11: )יְִּקיֶמ׆א־א ִמי  יָבֹא ׃ִאי ַעד|  ַרגְָּליו ִמֵֺאין ־אמְּ
ַהת וְּלֹו[ קרי ִשילֹו] שילה ִרי( 11: )ַעִׅאים יִקְּ [ קרי ִעירֹו] עירה ַלֶֻאֶפן אֹסְּ

נִי וְַּלשֵֹרָקה ( 12[: )קרי ס־אתֹו] סותה ֲענִָבים ־אבְַּדם לְֺּבשֹו ַֺאׁאַיִן ׃ִאֵֺאס|  ֲאתֹנֹו ֺאְּ
ִליִלי ֶבן|  ִמׁאָיִן ֵעינַיִם ַחכְּ  : ֵמָחָלב ִש׆אַיִם ־אלְּ

׃אֹן םיִַׅאי לְּחֹוף זְּב־אֺלן( 13) ָכתֹו ֳאנִׁאֹות לְּחֹוף וְּה־אא|  יִשְּ ( 14) : ִצידֹן ַעל וְּיַרְּ
ָתיִם ֵֺאין רֵֹבץ|  ָֻאֶרם ֲחמֹר יִָששָכר פְּ א( 15: )ַהִׅאשְּ נָֺחה ַוׁאַרְּ  וְֶּאת טֹוב ׃ִאי מְּ
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ֺאֹל ִשכְּמֹו ַוׁאֵט|  נֵָעָמה ׃ִאי ָהָאֶרץ |  ַעׅאֹו יִָדין ָּאן( 16) : עֵֹבד לְַּמס ַויְִּהי ִלסְּ
ֵטי ׃אְַּאַחד ָרֵאל ִשבְּ ִפיפֹן ֶדֶרְך ֲעֵלי נָָחש ָדן יְִּהי( 17: )יִׂשְּ  ַה׆אֵֹשְך|  אַֹרח ֲעֵלי שְּ
ֵבי ָך( 18: )ָאחֹור רֹכְּבֹו ַוׁאִפֹל ס־אס ִעקְּ ֶוה ִק־ִאיִתי ִליש־אָעתְּ  ֻאְּד־אד ָֻאד( 19: )יַהְּ
ֵמנָה ֵמָאֵשר( 21) : ָעֵקב יָגֺד וְּה־אא|  יְּג־אֶד׆א־א מֹו שְּ : ֶמֶלְך ַמֲעַד׆אֵי יִֵתן וְּה־אא|  ַלחְּ
ָתִלי( 21)  ֺלָחה ַאׁאָָלה נַפְּ ֵרי ַה׆אֵֹתן|  שְּ  ֵֺאן יֹוֵסף פָֹרת ֵֺאן( 22) : ָשֶפר ִאמְּ
ֺמה־א|  ָורֺֹא־א ַויְָּמֲרֺרה־א( 23: )ש־אר ֲעֵלי ָצֲעָדה ָֺאנֹות|  ָעיִן ֲעֵלי פָֹרת טְּ  ַֺאֲעֵלי ַוׁאִׂשְּ

ֵאיָתן ֵתֶשבוַ ( 24: )ִחִצים תֹו ֺאְּ  ִמָשם יֲַעקֹב ֲאִביר ִמיֵדי|  יָָדיו זְּרֵֹעי ַוׁאָפֹֿא־א ַקשְּ
ָרֵאל ֶאֶבן רֶֹעה זְֶּרׂאָ  ָאִביָך ֵמֵאל( 25: )יִׂשְּ יַעְּ ֶכׂאָ  ַשַּאי וְֵּאת וְּ כֹת ִויָברְּ  ָשַמיִם ִֺארְּ
כֹת ֵמָעל הֹום ִֺארְּ כֹת|  ָתַחת רֶֹבֶצת תְּ כֹת( 26): ָוָרַחם ָשַדיִם ִֺארְּ  ָאִביָך ִֺארְּ
ר־א כֹת ַעל ָֻאבְּ עֹת ַתֲאַות ַעד הֹוַרי ִֺארְּ ָ |  עֹוָלם ִֻאבְּ יֶין קֹד יֹוֵסף לְּרֹאש ִתהְּ ָקדְּ  ־אלְּ
 : ֶאָחיו נְּזִיר

ָרף זְֵּאב ִֺאנְּיִָמין( 27)  ֵאֶׄאה ׃ָאל( 28: )ָשָלל יְַּחֵׄאק וְָּלֶעֶרב|  ַעד יֹאַכל ַֺאֺאֶֹקר יִטְּ
ֵטי ָרֵאל ִשבְּ  אֹוָתם ַויְָּבֶרְך ֲאִביֶהם ָלֶהם ִּאֶֺאר ֲאֶשר וְּזֹאת|  ָעָׂשר נֵיםשְּ  יִׂשְּ
ָכתֹו ֲאֶשר ִאיש ִברְּ  נֱֶאָסף ֲאנִי ֲאֵלֶהם ַוׁאֹאֶמר אֹוָתם ַויְַּצו( 29: )אָֹתם ֵֺאַרְך ׃אְּ
ר־א ַעִׅאי ֶאל ָעָרה ֶאל|  ֲאבָֹתי ֶאל אִֹתי ִקבְּ ֵדה ֲאֶשר ַהׅאְּ ( 31: )ַהִחִתי ֶעפְּרֹון ִֺאׂשְּ

ָעָרה ֵדה ֲאֶשר ַֺאׅאְּ ֵפָלה ִֺאׂשְּ נֵי ַעל ֲאֶשר ַהַׅאכְּ ֵרא פְּ ֶאֶרץ ַממְּ נַָען ֺאְּ  ֲאֶשר|  ׃אְּ
ָרָהם ָקנָה רֹן ֵמֵאת ַהָשֶדה ֶאת ַאבְּ  ָקבְּר־א ָשָׅאה( 31: )ָקֶבר ַלֲאֺחֿאַת ַהִחִתי ֶעפְּ
ָרָהם ֶאת תֹו ָׂשָרה וְֵּאת ַאבְּ ָחק ֶאת ָקבְּר־א ָשָׅאה ִאשְּ ָקה ֵאתוְּ  יִצְּ תֹו ִרבְּ |  ִאשְּ

ִתי וְָּשָׅאה נֵה( 32: )ֵלָאה ֶאת ָקַברְּ ָעָרה ַהָשֶדה ִמקְּ נֵי ֵמֵאת ֺאֹו ֲאֶשר וְַּהׅאְּ : ֵחת ֺאְּ
ַצ־אֹת יֲַעקֹב ַויְַּכל( 33)  ֶאל ַוׁאֵָאֶסף ַוׁאִגְַּוע|  ַהִׅא׀ָאה ֶאל ַרגְָּליו ַוׁאֱֶאסֹף ָֺאנָיו ֶאת לְּ

 :ַעָׅאיו
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Bereshít Pérek 50 
נֵי ַעל יֹוֵסף ַוׁאִפֹל( 1) ׂאְּ |  ָאִביו פְּ  ֲעָבָדיו ֶאת יֹוֵסף ַויְַּצו( 2: )לֹו ַוׁאִַשק ָעָליו ַוׁאֵבְּ

ִאים ֶאת ִאים ַוׁאַַחנְּט־א|  ָאִביו ֶאת ַלֲחנֹט ָהרֹפְּ ָרֵאל ֶאת ָהרֹפְּ לְּא־א( 3: )יִׂשְּ  לֹו ַוׁאִמְּ
ָֺאִעים לְּא־א ׃ֵאן ׃ִאי יֹום ַארְּ ׃א־א|  ַהֲחנִֺטים יְֵּמי יִמְּ ַריִם אֹתֹו ַוׁאִבְּ ִעים ִמצְּ : יֹום ִשבְּ

ִכיתֹו יְֵּמי ַוׁאַַעבְּר־א( 4) עֹה ֵֺאית ֶאל יֹוֵסף ַויְַּדֵֺאר בְּ  ָמָצאִתי נָא ִאם|  ֵלאמֹר ַפרְּ
ֵעינֵיֶכם ֵחן עֹה ֺאְָּאזְּנֵי נָא ַּאֺאְּר־א ֺאְּ ִֺאיַענִי ָאִבי( 5: )ֵלאמֹר ַפרְּ  ִה׆אֵה ֵלאמֹר ִהשְּ

קִ  ֵמת ָאנִֹכי ִריֺאְּ ֶאֶרץ ִלי ׃ָאִריִתי ֲאֶשר בְּ נַַען ֺאְּ ֵרנִי ָשָׅאה ׃אְּ ֺאְּ  ֶאֱעֶלה וְַּעָתה|  ִתקְּ
ֺאְָּרה ׆אָא עֹה ַוׁאֹאֶמר( 6: )וְָּאש־אָבה ָאִבי ֶאת וְֶּאקְּ בֹר ֲעֵלה|  ַפרְּ  ָאִביָך ֶאת ־אקְּ

ִֺאיֶעָך ׃ַאֲאֶשר ֺאֹר יֹוֵסף ַוׁאַַעל( 7: )ִהשְּ ֵדי ׃ָאל ִאתֹו ַוׁאֲַעל־א|  ָאִביו ֶאת ִלקְּ  ַעבְּ
עֹה נֵי ַפרְּ נֵי וְּכֹל ֵביתֹו זִקְּ ָריִם ֶאֶרץ זִקְּ  ־אֵבית וְֶּאָחיו יֹוֵסף ֵֺאית וְּכֹל( 8: )ִמצְּ
ָקָרם וְּצֹאנָם ַטָפם ַרק|  ָאִביו ֶאֶרץ ָעזְּב־א ־אבְּ  ַֻאם ֶרֶכב ַֻאם ִעׅאֹו ַוׁאַַעל( 9: )ֻאֶֹשן ֺאְּ

ֹ  ׃ָאֵבד ַהַׅאֲחנֶה ַויְִּהי|  ָפָרִשים א ֵעֶבר ֲאֶשר ָהָאָטד ֻאֶֹרן ַעד ַוׁאָבֹא־א( 11: )דמְּ  ֺאְּ
ֵּאן ד־א ַהׁאַרְּ פְּ ֵפד ָשם ַוׁאִסְּ אֹד וְָּכֵבד ָֻאדֹול ִמסְּ  ִשבְַּעת ֵאֶבל לְָּאִביו ַוׁאַַעׂש|  מְּ
א( 11: )יִָמים נֲַענִי ָהָאֶרץ יֹוֵשב ַוׁאַרְּ גֶֹרן ָהֵאֶבל ֶאת ַה׃אְּ ר־א ָהָאָטד ֺאְּ  ֵאֶבל ַוׁאֹאמְּ

ָריִם זֶה ד׃ָאבֵ  ִמצְּ ָמֽא ָקָרא ׃ֵאן ַעל|  לְּ ַריִם ָאֵבל שְּ ֵעֶבר ֲאֶשר ִמצְּ ֵּאן ֺאְּ ( 12: )ַהׁאַרְּ
א־א( 13: )ִצ־ָאם ׃ַאֲאֶשר ׃ֵאן|  לֹו ָבנָיו ַוׁאֲַעׂש־א ָצה ָבנָיו אֹתֹו ַוׁאִׂשְּ נַַען ַארְּ ֺאְּר־א ׃אְּ  ַוׁאִקְּ

ָעַרת אֹתֹו ֵדה ִֺאמְּ ֵפָלה ׂשְּ ָרָהםַא ָקנָה ֲאֶשר|  ַהַׅאכְּ  ֶקֶבר ַלֲאֺחֿאַת ַהָשֶדה ֶאת בְּ
רֹן ֵמֵאת נֵי ַעל ַהִחִתי ֶעפְּ ֵרא פְּ ַריְָּמה יֹוֵסף ַוׁאָָשב( 14: )ַממְּ  וְָּכל וְֶּאָחיו ה־אא ִמצְּ

ֺאֹר ִאתֹו ָהעִֹלים א־א( 15: )ָאִביו ֶאת ָקבְּרֹו ַאֲחֵרי|  ָאִביו ֶאת ִלקְּ  יֹוֵסף ֲאֵחי ַוׁאִרְּ
ר־אַוׁאֹא ֲאִביֶהם ֵמת ׃ִאי ֵמנ־א ל־א מְּ טְּ  ָהָרָעה ׃ָאל ֵאת ָלנ־א יִָשיב וְָּהֵשב|  יֹוֵסף יִׂשְּ

נ־א ֲאֶשר נֵי ִצ־ָאה ָאִביָך|  ֵלאמֹר יֹוֵסף ֶאל ַויְַּצ־א־א( 16: )אֹתֹו ָֻאַמלְּ : ֵלאמֹר מֹותֹו ִלפְּ
ר־א ׃אֹה( 17)  ָמל־אָךגְּ ָרָעה ׃ִאי וְַּח׀ָאאָתם ַאֶחיָך ֶפַשע נָא ָׂשא ָא׆אָא לְּיֹוֵסף תֹאמְּ
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ֵדי לְֶּפַשע נָא ָׂשא וְַּעָתה ׂאְּ |  ָאִביָך ֱאֹלֵהי ַעבְּ ַדֺאְָּרם יֹוֵסף ַוׁאֵבְּ ( 18: )ֵאָליו ֺאְּ
ל־א ֶאָחיו ַֻאם ַוׁאֵלְּכ־א ָפנָיו ַוׁאִפְּ ר־א|  לְּ  ֲאֵלֶהם ַוׁאֹאֶמר( 19: )ַלֲעָבִדים לְָּך ִה׆א׆ֶא־א ַוׁאֹאמְּ
|  ָרָעה ָעַלי ֲחַשבְֶּתם וְַּאֶתם( 21: )ָאנִי ֱאֹלִהים ֲהַתַחת ׃ִאי|  ִתיָרא־א ַאל יֹוֵסף

ַמַען לְּטָֹבה ֲחָשָבֽא ֱאֹלִהים ַהֲחיֹת ַהֿאֶה ׃ַאׁאֹום ֲעׂשֹה לְּ  ַאל וְַּעָתה( 21: )ָרב ַעם לְּ
ֶכם ֲאַכלְּ׃ֵאל ָאנִֹכי ִתיָרא־א ֶכם וְֶּאת ֶאתְּ ( 22: )ִלָֺאם ַעל ַויְַּדֵֺאר אֹוָתם ַויְּנֵַחם|  ַטפְּ
ַריִם ףיֹוסֵ  ַוׁאֵֶשב ִמצְּ ( 23: )ָשנִים ָוֶעֶׂשר ֵמָאה יֹוֵסף ַויְִּחי|  ָאִביו ־אֵבית ה־אא ֺאְּ
א ַריִם יֹוֵסף ַוׁאַרְּ נֵי לְֶּאפְּ נֵי ַֻאם|  ִשֵׄאִשים ֺאְּ נֶַשה ֶֺאן ָמִכיר ֺאְּ ׃ֵאי ַעל יֺׄאְּד־א מְּ  ִֺארְּ
ֹ  ֵואֹלִהים|  ֵמת ָאנִֹכי ֶאָחיו ֶאל יֹוֵסף ַוׁאֹאֶמר( 24: )יֹוֵסף קֹד דָפק ֶכם יִפְּ  ֶאתְּ

ֶכם וְֶּהֱעָלה ַֺאע ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ַהֿאֹאת ָהָאֶרץ ִמן ֶאתְּ ָרָהם נִשְּ ָחק לְַּאבְּ יִצְּ  לְּ
יֲַעקֹב ַֺאע( 25: )־אלְּ נֵי ֶאת יֹוֵסף ַוׁאַשְּ ָרֵאל ֺאְּ קֹד ָפקֹד|  ֵלאמֹר יִׂשְּ  ֱאֹלִהים יִפְּ
ֶכם מַֹתי ֶאת וְַּהֲעִלֶתם ֶאתְּ |  ָשנִים ָוֶעֶׂשר ֵמָאה ֶֺאן יֹוֵסף ַוׁאָָמת( 26: )ִמֿאֶה ַעצְּ
ָריִם ָֺאָארֹון ַוׁאִיֶׂשם אֹתֹו ַוׁאַַחנְּט־א ִמצְּ  :ֺאְּ

 


