The Westminster Leningrad Codex

Genesis
בראשית
1

בראשית ברא אלהים את השמים
2

הו ו "ב#הו
ואת הארץ׃ וה %ארץ היתה $ת $ #
להים מרחפת
וח#שך על־פני תהום ורוח א "
3
על־פני המים׃ וי #אמר אלהים יהי אור
4
להים את־האור כי־
ו3יהי־אור׃ וי37רא א 6
להים בין האור ובין
טוב ויבדל א "
5
אור י" ום
להים ׀ ל $
הח#שך׃ ויק >רא א =
ולח#שך קרא לילה ו3יהי־ערב ו3יהי־ב#קר
אחד׃ פ
יום
6
להים יהי רCקיע בתוך המים ויהי
וי #אמר א "
7
ים את־
מב "דיל בין מים למים׃ ויעש אלה E
יע ויב %דל =בין ה $מי $ם Hאש $ר מתחת
הרק I
לר "קיע ובין ה "מים Hאשר מעל לרCקיע ויהי־
8
להים לרCקיע שמים ו3יהי־
כן׃ ויק 7רא א 6
שני׃ פ
יום
ו3יהי־ב#קר
ערב
9
להים יקו> ו ה Mמים מ =תחת הש $מי $ם
וי #אמר א %
אל־מקום א "חד ותראה היבשה ו3יהי־
10
להים ׀ ליבש $ה "ארץ
כן׃ ויק >רא א =
ולמקוה המים קרא ימים וי3רא אלהים כי־
11
להים תד =שא ה $אר $ץ "דשא
טוב׃ וי #אמר א %
Sעשב מזריע "זרע עץ פ Pרי =ע#שה פ $רי למינ" ו
12
Hאשר זרעו־בו על־הארץ ו3יהי־כן׃ ותוֵצ>א
ה Mארץ Uדשא עשב מז =ריע $זר $ע למ "ינהו ו 7עץ
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ע#שה־פר6יH pcאשר זרעו־בו למינהו וי3רא
13
אלהים כי־טוב׃ ויהי־ערב ויהי־ב#קר יום
שלישי׃ פ
14
אר #$ת ברCקיע
להים י =הי מ #
וי #אמר א %
הש "מים להב Wדיל בין היום ובין הלילה והי= ו
15
וע "דים ולימים ושנים׃ והי=ו
את #$ת ולמ H
ל #
למאור #$ת ברCקיע הש "מים להאיר על־
16
להים את־שני
הארץ ויהי־כן׃ ויעש א "
אר #ת הגד #לים את־המ =אור הגד #ל$
המ #
ט#ן
לממשלת הי" ום ואת־המ =אור הק $
17
לממשלת ה "לילה ואת הכוכבים׃ ויתן
א #6תם אלהים ברCקיע השמים להאיר על־
18
הארץ׃ ולמש #ל $ביום וב "לילה ו Hלהב "דיל
בין האור ובין הח#שך וי3רא אלהים כי־
19
ו3יהי־ערב ו3יהי־ב#קר יום רביעי׃ פ
טוב׃
20
להים ישרֵצו ה "מים שרץ נפש
וי #אמר א "
עוף יעופף על־ה "ארץ על־פני רCקיע
חיה ו $
21
להים את־התנינם
השמים׃ ויברא א "
הגד #לים ואת כל־נפש החיה ׀ הר [#משת
ל־עוף
Hאשר\ שר >ֵצו ה Mמים למינ %הם ו >את כ =
22
כנ $ף למ "ינהו וי3רא אלהים כי־טוב׃ וי 7ברך
מר פרו ור %בו ומל =או את־
א #6תם אלהים לא #
23
ה $מי $ם בי "מים והעוף י3רב בארץ׃ ו3יהי־
Hחמישי׃ פ
יום
ו3יהי־ב#קר
ערב
24
תוֵצא ה Mארץ נ=פש חי $ה
>
להים
וי #אמר א %
למ "ינה בהמה ו 6רמש וחיתו־ארץ למינה
25
ים את־ח >ית ה Mארץ
ו3יהי־כן׃ ויעש אלה \
c We read one or more accents in L differently than
BHS. Often this notation indicates a typographical
error in BHS.
p We read punctuation in L differently from BHS.
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למ %ינה ואת־הבהמ $ה למ "ינה ו 6את כל־רמש
ה Hאדמה למינהו וי3רא אלהים כי־
26
להים נ Hעשה א 6דם בֵצלמנו
טוב׃ וי #אמר א "
כדמותנו וירדו\ בד >גת ה Mים ובעוף הש %מים
ובבהמ $ה ובכל־ה "ארץ ובכל־הרמש הר #מש
27
להים ׀ את־האד $ם
על־הארץ׃ ויב >רא א =
בֵצל "מו בֵצלם אלהים ברא א#תו זכר
28
ם
ונקבה ברא א#תם׃ ויברך א#ת Eם אלהי I
להים פרו ור 6בו ומלאו את־
ו >י #אמר ל Mהם א %
הארץ וכב _שה ור Pדו בדג=ת הי $ם ובעוף
הש "מים ובכל־חיה הר #משת על־
29
להים הנ \ה נ >תתי ל Mכם
הארץ׃ וי #אמר א %
את־כל־עשב ׀ ז#רע %זרע Hאש $ר על־פני כל־
ה "ארץ ואת־כל־ה 6עץ Hאשר־בו פרי־עץ ז#רע
30
ז3רע לכם יהיה לאכלה׃ ולכל־חית
ל־עוף הש Mמים ולכ#ל ׀ רומש
Uהארץ ולכ >
ר־בו נפש ח "יה את־כל־י3רק
על־ה %ארץ Hאש $
31
עשב לאכלה ו3יהי־כן׃ וי=3רא אלה $ים
אד ויהי־
ל־אשר ע "שה והנה־טוב מ #
את־כ H
הששי׃ פ
יום
ויהי־ב#קר
ערב

2

וי _כ 6לו
2

השמים

והארץ

וכל־

ֵצבאם׃ וי =כל אלה $ים ביום השב "יעי
מלאכתו Hאשר עשה וישב #$ת ביום השב "יעי
3
מכל־מלאכתו Hאשר עשה׃ וי =ברך אלה $ים
את־יום השב "יעי ויקדש א#תו כי =בו שב $ת
אלהים
Hאשר־ברא
מכל־מלאכ "תו
ל Hעשות׃ פ
4
אלה תול 7דות הש 6מים והארץ בהבראם

2

Hע 6שות יהוה אלהים ארץ
בי %ום
5
ושמים׃ וכ#ל ׀ שיח הש %דה Sטרם יהיה
ב "ארץ וכל־עשב השדה טרם יֵצמח כי\ >ל #א
המ Mטיר יהו=ה אלה $ים על־ה "ארץ ואדם "אין
6
ל Hע #בד את־ה Hאדמה׃ ואד י Hעלה מן־הארץ
7
הוה
והשCקה את־כל־פני־ה Hאדמה׃ וייֵצר\ י >
להים את־הא %דם עפ $ר מן־ה Hאד "מה ויפח
א M
באפיו נשמת חיים ו3יהי האדם לנפש
8
להים גן־בעדן מקדם
חיה׃ וי Pטע יהו7ה א 6
9
וישם "שם את־האדם Hאשר יֵצר׃ ויֵצ Pמח
ל־עץ נחמד
יהו=ה אלה $ים מן־ה Hאד "מה כ 6
למראה וטוב למ Hאכל ו =עץ החי $ים בתוך
10
ה "גן ו Wעץ הדעת טוב ורע׃ ונה $ר pי ֵ#צא
מ "עדן להשקות את־הג3ן ומש $ם יפ "רד והיה
11
לארבעה ראשים׃ שם האחד פישון
הוא הס #%בב Sאת כל־ארץ ה Hחו "ילה Hאשר־
12
שם הזהב׃ וז6 Hהב הארץ ההוא טוב שם
13
הבד #לח ואבן הש #הם׃ ושם־הנהר השני
סובב את כל־ארץ
גיחון הוא ה "
14
ישי ח "דקל הוא
כוש׃ ו >שם הנ =הר השל $
הה#לך קדמת אשור והנהר הרביעי הוא
15
פרת׃ וי 6קח יהוה אלהים את־האדם
16
ן־עדן לעבדה ולשמרה׃ ויֵצו$
וינחהו בג "
מר מכ#ל עץ־
להים על־האדם לא #
יהוה א "
17
הג3ן אכ#ל ת #אכל׃ ומ %עץ ה $דע $ת טוב ו "רע
ל #א ת #אכל ממנו %כי בי 6ום Hאכלך ממנו מות
18
א־טוב
להים ל 6 #
תמות׃ $וי #אמ $ר יהוה א "
1
היות האדם לבדו אעשה־לו 1עזר כנגדו׃
p We read punctuation in L differently from BHS.
1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
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להים מן־ה Hאד %מה כל־חי=ת
הוה א M
ויֵצר\ י >
השד $ה וא $ת כל־עוף הש "מים ויב $א אל־
הא "דם לראות מה־יקרא־לו וכ\ #ל Hא >שר
יקרא־ל 7ו הא 6דם נפש חיה הוא
20
שמו׃ ויק >רא הא Mדם ש %מות לכל־הבהמ $ה
ולעוף הש "מים ולכ#ל חית השדה ולא Wדם
21
להים
הוה א 7
ל #א־מֵצא עזר כנגדו׃ ויפ \ל י >
׀ תרד 6מה על־האדם ויישן וי %קח אח $ת
22
מצלע "#תיו ויס #גר בשר תחתנה׃ ויבן\
להים ׀ את־הצל6ע Hאשר־לCקח מן־
הוה א 7
י >
23
האדם לאשה ויבאה אל־האדם׃ וי#אמ Eר
ם ז #את ה %פעם Sעֵצם מ Hעֵצ "מי ובשר
האד I
את יקרא א "שה כי מאיש
מבשרי לז $ #
24
ב־איש את־אביו
ל־כן י Hעז "
_ל hקחה־ז #את׃ ע $
ואת־אמו ודבק באש "תו והיו לבשר
25
רומים האדם
אחד׃ ויהי= ו שניה $ם Hע "
ואשתו ול #א יתב#ששו׃
 3והנח $ש היה ע "רום מכ#ל $חית הש "דה
Hאשר עשה יהוה אלהים $וי #אמ $ר אל־
להים ל #א ת #אכ "לו
הא "שה Sאף כי־אמר א "
2
מכ#ל עץ הג3ן׃ ות #אמר האשה אל־הנחש
3
מפרי עץ־הג3ן נ #אכל׃ ומפרי הע Eץ Hאשר
להים =ל #א ת #אכ $לו מ "מנו
בתוך־הגן Iאמר א %
4
ול #א תגעו בו פן־ת _מתון׃ וי #אמר הנחש
5
אל־האשה ל #א־מות ת _מתון׃ Sכי י #דע
יום Hאכלכם מ "מנו ונפקחו
להים %כי ב $
א "
אלהים י #דעי טוב
עיניכם והיית $ם כ "
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
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6

ורע׃ ותרא הא [שה כי טוב\ ה >עץ למ Hא Mכל
ו 7כי ת Hאוה־הוא לע %ינים ונח =מד הע $ץ
להש "כיל ותקח מפריו ות#אכל ות 7תן גם־
7
ישה עמה וי#אכל׃ ותפ $קחנ $ה עיני
לא 6
רו Hעלה
יהם וי3ד "עו כי ע _ירמם הם ו3יתפ $
שנ "
8
תא "נה וי Hעשו להם Hח #גר #ת׃ ו3ישמ Pעו את־
להים מתהלך בג3ן לרוח היום
>קול יהו7ה א 6
להים
ויתח >בא הא Mדם ואש %תו מפ $ני יהוה א "
9
בתוך עץ הג3ן׃ ויק 6רא יהוה אלהים אל־
10
האדם וי #אמר לו איכה׃ ו Wי #אמר את־ק#לך
ירא כי־עיר #ם א #נכי
שמעתי בג3ן וא 6
11
ואחבא׃ ו Wי #אמר Sמי הגיד ל "ך כי עיר #ם
יתיך לבלתי Hאכל־
אתה Hהמן־ה %עץ Hא 7שר ֵצו 6
12
ממנו אכלת׃ וי #אמר האדם האש $ה
Hאשר נתתה עמ "די 6הוא נתנה־לי מן־העץ
13
להים לאשה מה־
וא#כל׃ ו >י #אמר יהו7ה א 6
ז #את עשית ו $ת #אמ $ר הא "שה הנחש השיאני
14
וא#כל׃ וי#אמר\ יהו>ה אלהים ׀ אל־הנח Eש
ת א =רור את $ה מכל־הבה "מה
כי עשית ז#א I
ומכ#ל חית השדה על־גח#נך ת "לך ועפר
15
ת #אכל כל־ימי חייך׃ ואיבה ׀ א %שית
בינ $ך ובין הא "שה ובין זר Hעך ובין זרעה
Sהוא ישופך "ר #אש ואתה תשופנו
16
אל־האשה א %מר הר =בה
עCקב׃ ס
ארב $ה עצבונ3ך והר "#נך בעֵצב תלדי בנים
ואל־איש $ך תשוק "תך והוא ימשל־
17
ולאדם א %מר כי־שמע Eת cלקול
בך׃ ס
c We read one or more accents in L differently than
BHS. Often this notation indicates a typographical
error in BHS.
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אשתך Iו $ת #אכל $מן־ה "עץ Hא =שר ֵצו $ית $יך
רורה ה Hאדמ $ה
מר ל #א ת #אכל ממנו Hא =
לא " #
אכ "לנה כ#ל ימי
בון ת H #
בורך בעצ $
ב Hע "
18
חייך׃ וקוץ ודרדר תֵצמיח לך ואכלת
19
את־עשב השדה׃ בז =עת א $פ $יך ת #אכל
"לחם =עד שוב $ך אל־ה Hאד "מה כי ממנה
ואל־עפר
"אתה
כי־עפר
_לקחת
20
תשוב׃ ויק 7רא הא 6דם שם אשתו חוה 6כי
21
הוה
הוא היתה אם כל־חי׃ ויעש\ י >
להים לא 7דם ולאש 6תו כתנות עור
א M
וילבשם׃ פ
22
להים =הן האד $ם הי $ה
וי #אמר ׀ יהוה א %
כאחד מ "מנו לדעת טוב ורע ועתה ׀ פן־
ישלח י %דו ולק $ח Sגם מעץ הח "יים ואכל וחי
23
לע#לם׃ ו3ישל 6חהו יהוה אלהים מגן־עדן
_לקח
Hאשר
את־ה Hאד "מה
ל Hעב #$ד
24
משם׃ ויג3רש את־האדם וישכן\ מ >קדם
ן־עדן את־הכ _ר %בים ו >את ל=הט ה $חר $ב
לג M
עץ
את־דרך
מר
לש # W
המתה "פכת
החיים׃ ס
 4והא "דם ידע את־חוה אשתו ו $תה $ר
ת־קין ו Wת #אמר קניתי איש את־
ותלד א "
2
תסף ל "לדת את־אחיו את־הבל
יהוה׃ ו #
י־הבל $ר #עה "ֵצ #אן ו Wקין היה ע#בד
ו3יה $
3
Hאדמה׃ ויהי מקץ ימים וי >בא Mקין מפ 7רי
4
ה Hאד 6מה מנחה ליהוה׃ ו >הבל הביא גם־
הוה
6הוא מבכ#רות ֵצ#אנו ומחלבהן וישע י "
5
אל־הבל ואל־מנחתו׃ ואל־קין ואל־

4

אד ו3יפלו
מנחתו ל #א שעה וי=חר ל $ק $ין מ " #
6
פניו׃ וי #אמר יהוה אל־קין Sלמה חרה "לך
7
ולמה נפלו פניך׃ Hהל= וא אם־תיט $יב ש "את
יטיב לפתח חטאת ר#בץ וא $ל $יך
וא $ם ל #א ת "
8
תשוק "תו ואתה תמשל־בו׃ וי #אמר קין
הי בהיותם בש "דה וי3קם
אל־הבל אחיו וי $
9
6קין אל־הבל אחיו ויהרגהו׃ ו =י #אמר יהו $ה
ל־קין אי הבל אחיך $וי #אמ $ר ל #א י "דעתי
א "
10
Hהש #מר אחי א #נכי׃ וי #אמר מה עשית
ק Sול דמי א "חיך ֵצ #HעCקים אלי מן־
11
ה Hאדמה׃ ועתה ארור אתה מן־ה Hאדמ $ה
ת־פיה ל C6קחת את־דמי
Hאשר פֵצתה א "
12
אחיך מידך׃ =כי ת Hעב #$ד את־ה Hאד "מה ל #א־
ת#סף תת־כ#חה לך נע ונד תהיה
13
בארץ׃ וי #אמר קין אל־יהוה גדול Hעו iני
14
מנש#א׃ הן\ ג >רשת א #Mתי הי %ום מעל $פני
ה Hאד "מה ומפניך אסתר וה Mייתי נ=ע ונ $ד
15
ב "ארץ והיה כל־מֵ#צאי יהרגני׃ ו 7י #אמר לו
הוה ל $כן כל־ה#רג "קין שבעתים י_ קם ו >ישם
י %
יהו=ה ל $ק $ין "אות לבלתי הכות־א#תו כל־
16
מֵ#צאו׃ ויֵצא קין מלפני יהוה וישב
17
בארץ־נוד קדמת־עדן׃ וי=3דע $ק $ין את־
הי ב#נה
ת־חנוך ו3י $
אש "תו ותהר ותלד א H
"עיר ויקר $א שם ה "עיר כשם בנו
18
ירד ילד
ירד וע W
נוך את־ע "
Hחנוך׃ ויול=ד ל Hח $
את־מחויאל ומחיי %אל יל $ד את־מתוש "אל
19
ומתושאל ילד את־למך׃ וי3קח־לו למך
שתי נשים =שם האח $ת ע "דה ושם השנית
20
ֵצלה׃ ותלד עדה את־יבל הוא ה "יה Hא Wבי
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אהל ומקנה׃ ושם אחיו יובל הוא
י #שב #
22
ה "יה Hא Wבי כל־ת#פש כנור ועוגב׃ וֵצלה
לטש כל־
ם־הוא ילד $ה את־תובל "קין W
ג %
ח#רש נח#שת וברזל ו Hאחות תובל־קין
23
נעHמה׃ ו >י #אמר Mלמך לנ %שיו ע =דה וֵצל $ה
קולי נשי "למך האזנה אמרתי כי
שמען "
24
תי לפֵצ "עי וילד לח _ברתי׃ כי
=איש ה $רג $
שבעים
ולמך
י_ קם־קין
שבעתים
25
עוד את־אש "תו
$
ושבעה׃ ו >ידע אדם
ת־לי
ותלד "בן ותקרא את־שמו שת כי ש =
אלה $ים ז3רע א "חר תחת "הבל כי Hהרגו
26
ד־בן ויקרא את־
ם־הוא י_ ל "
$
קין׃ ול =שת ג
הוחל לקר #א בשם יהוה׃ פ
שמו אנוש אז "
 5זה "ספר תולד #ת אדם בי %ום ב =ר #א
אלה $ים א "דם בדמות אלהים עשה
2
א#תו׃ זכר ונקבה בראם ויברך א #%תם
ביום
א "דם
את־שמ $ם
ויק =רא
3
לשים ומא $ת
ויחי א %דם ש =
הבראם׃ ס
ש "נה ויולד בדמותו כֵצלמו ויקרא את־
4
שמו שת׃ ויהיו ימי־א %דם א Hח $רי הולידו
את שנה ויולד בנים
ת־שת שמ#נה מ #
א "
5
ר־חי ת =שע
ובנות׃ ויהי Pו כל־י =מי אד $ם Hאש "
שנה
ושלשים
ש "נה
אות
מ $
6
י־שת חמש שנים ומאת
ויח W
מת׃ ס
וי #
7
י־שת א Hח $רי
שנה ויולד את־אנוש׃ ויח %
הולידו את־אנ" וש שבע ש "נים ושמ#נה
8
מאות שנה ויולד בנים ובנות׃ ויה $יו כל־
י־שת ש =תים עשר $ה ש "נה ותשע מאות
ימ "
Genesis 5
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ויחי אנוש תשעים
מת׃ ס
שנה וי #
10
שנה ויולד את־קינ3ן׃ ויחי אנ %וש א Hח $רי
הולידו את־ק "ינן Hח =מש עשר $ה ש "נה ושמ#נה
11
מאות שנה ויולד בנים ובנות׃ ויה $יו כל־
ימי אנ" וש חמש ש "נים ותשע מאות שנה
12
ויחי קינ3ן שבעים שנה
מת׃ ס
וי #
13
ויולד את־מ Hהללאל׃ ויחי ק %ינן א Hח $רי
הולידו את־מ Hהלל "אל ארבעים ש "נה
ושמ#נה מאות שנה ויולד בנים
14
ובנות׃ ויה $יו כל־ימי ק "ינן עשר ש "נים
15
ויחי
מת׃ ס
ותשע מאות שנה וי #
מ Hהלל "אל חמש שנים וששים שנה ויולד
16
את־י3רד׃ ויחי מ Hהלל %אל א Hח $רי הולידו
ת־ירד שלשים ש "נה ושמ#נה מאות שנה
א "
17
ויולד בנים ובנות׃ ויה $יו כל־ימי
מ Hהלל "אל ח =מש ותשע $ים ש "נה ושמ#נה
18
י־ירד ש 7תים
ויח W
מת׃ ס
מאות שנה וי #
וש 6שים שנה ומאת שנה ויולד את־
19
ת־חנ" וך
י־ירד א Hח $רי הולידו א H
Hחנוך׃ ויח %
שמ#נה מאות שנה ויולד בנים
20
י־ירד ש =תים ושש $ים
ובנות׃ ויה $יו כל־ימ "
מת׃ פ
ש "נה ותשע מאות שנה וי #
21
ויחי Hחנ" וך חמש וששים שנה ויולד את־
22
להים
מתושלח׃ ויתה >לך Hחנ Mוך את־הא %
תושלח שלש מאות
א Hח $רי הולידו את־מ "
23
שנה ויולד בנים ובנות׃ ויהי כל־ימי
Hחנוך ח =מש ושש $ים ש "נה ושלש מאות
24
שנה׃ ויתהלך Hחנוך את־האלהים וא Wיננו
אלהים׃ פ
א#תו
כי־לCקח
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25

תושלח 7שבע ושמ#נ6ים שנה ומאת
ויחי מ "
26
תושלח
שנה ויולד את־למך׃ ויחי מ %
ת־למך ש =תים ושמונ $ים
א Hח $רי הולידו א "
ש "נה ושבע מאות שנה ויולד בנים
27
תושלח =תשע
ובנות׃ ויה $יו כל־ימי מ "
מת׃ פ
ושש $ים ש "נה ותשע מאות שנה וי #
28
י־למך ש 7תים ושמ#נ6ים שנה ומאת
ויח W
29
שנה ויולד בן׃ ויק 7רא את־ש 6מו #נח
מר Uזה ינ Hח =מנו ממ Hע $ש $נו ומעצבון י "דינו
לא #
30
מן־ה Hאד "מה Hאשר אררה יהוה׃ ויחי־
%למך א Hח $רי הולידו את־ "נ #ח ח =מש ותשע $ים
את שנה ויולד בנים
ש "נה ו Hחמש מ #
31
י־למך =שבע ושבע $ים
הי כל־ימ "
ובנות׃ וי $
שנה
מאות
ושבע
ש "נה
32
ן־חמש מאות
ויהי־ Wנ #ח ב H
מת׃ ס
וי #
שנה ויולד "נ #ח את־שם את־חם ואת־יפת׃

6

הי כי־החל הא "דם לר#ב על־פני
ו3י $
2

ה Hאדמה ובנות י_ לדו להם׃ ויר =או בני־
ים את־בנות הא "דם כי ט#ב#ת הנה
האלה $
Hאשר
מכ#ל
נ "שים
לה $ם
ויק =חו
3
רוחי באד $ם
=
הוה ל #א־י >דון
בחרו׃ וי #אמר י %
לע "#לם בשגם הוא בשר והיו י "מיו מאה
4
ועשרים שנה׃ הנפ Pלים היו באר Eץ בימים
י־כן Hא >שר י Mב#או בנ=י
ם וגם א Hחר %
הה I
ים אל־בנות הא "דם וילדו להם 7המה
האלה $
Hאשר מעולם אנשי השם׃ פ
הגב #6רים
5
הוה כי ר 6בה רעת האדם בארץ
וי3רא י "
ל־יֵצ $ר מחשב#ת ל "בו רק רע כל־
וכ $

6

6

הוה כי־עשה את־האדם
היום׃ וינחם י "
7
הוה
בארץ ויתעצב אל־לבו׃ וי #אמר י %
אתי מעל $פני
אמ >חה את־הא =דם Hאשר־ב $ר $
ה Hאד "מה מאד $ם עד־בה "מה עד־רמש ועד־
8
עוף השמים כי נחמתי כי Hעשיתם׃ ו Wנ #ח
יהוה׃ פ
בעיני
חן
מֵצא
9
Sאלה תולד #ת "נ #ח %נ #ח איש ֵצ 6דיק תמים
היה בד #ר #תיו את־האלהים התהלך־
10
נ#ח׃ ויולד #נח שלשה בנים את־שם את־
11
חם ואת־יפת׃ ותשחת הארץ לפני
12
האלהים ותמלא הארץ חמס׃ וי37רא
להים את־הארץ והנה נשחתה כי־
א 6
על־
את־דרכו
הש 7חית כל־ב 6שר
13
להים ל% 3נ #ח =קץ
ו >י #אמר א M
הארץ׃ ס
כל־בש $ר בא לפ "ני כי־מלאה ה 6ארץ חמס
את־
משחיתם
והנני
מפניהם
14
הארץ׃ Hע =שה ל $ך תבת Hעֵצי־ "ג #פר קנים
ת Hעשה את־התבה וכפרת א #6תה מבית
15
ומחוץ בכ#פר׃ ו Wזה Hאשר ת Hעשה א#תה
ארך הת "בה Hחמ =שים
של 7ש מאות א %מה # S
אמה
ושלשים
רח "בה
אמ $ה
16
קומתה׃ ֵצ#הר ׀ ת Hעשה לת %בה ואל־אמ $ה
תכלנה 1מל "מעלה ופתח התבה בֵצדה
ושלשים
שנים
תחתי6ם
תשים
17
ת Hעשה׃ ו Hא %ני הנני\ מ >ביא את־המבול
ר־בו
$מי $ם על־ה "ארץ לשחת כל־ב %שר Hאש $
רוח ח "יים מתחת השמים כ#ל Hאשר־בארץ
1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
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את
יגוע׃ ו Hהקמ#תי את־בריתי אתך וב $
אל־הת "בה א Wתה ובנ6יך ואשתך ונשי־בניך
19
ל־החי מכל־ב Pשר שנ37ים מ 6כ#ל
אתך׃ ומכ U
תביא אל־התבה לה Hחי#ת אתך זכר ונקבה
20
יהיו׃ מהעוף למ %ינהו ומן־הבהמ $ה למ "ינה
מ 6כ#ל רמש ה Hאדמה למינהו שנ37ים מ 6כ#ל
21
יב#או אליך לה Hחיות׃ ואתה קח־ל %ך
מכל־מ HאכלH $אשר יא "כל ואספת אליך
22
והיה לך 6ולהם לאכלה׃ ויעש #נח Uככ#ל
Hא >שר ֵצוה א #6תו אלהים כן עשה׃ ס
 7ו =י #אמר יהו $ה ל" 3נ #ח ב #א־אתה וכל־ביתך
אל־התבה כי־א#תך ר 6איתי ֵצדיק לפני
2
הורה
בדור הזה׃ מכ#ל ׀ הבהמה הט %
תקח־לך 6שבעה שבעה איש ואשתו ומן־
הבה [מה H Uאשר ל #א טה#רה 6הוא שנ3ים איש
3
ואשתו׃ גם מ 7עוף הש 6מים שבעה שבעה
זכר ונקבה לחיות ז3רע על־פני כל־
4
#כי
הארץ׃ כי\ לי >מים Mעוד שב %עה אנ $
ממטיר על־ה "ארץ ארבעים י" ום וארבעים
קום Hאשר ע "שיתי
לילה ומ %חיתי את־כל־הי $
5
מעל פני ה Hאדמה׃ ויעש #נח ככ#ל Hאשר־
6
ֵצוהו יהוה׃ ו Wנ #ח בן־שש מאות שנה
7
והמבול ה "יה מים על־הארץ׃ ויב#א %נ #ח
וUבניו ואש 7תו ונשי־בנ6יו אתו אל־התבה
8
הורה
מפני מי המבול׃ מן־הבהמ $ה הט "
ומן־ה "עוף
ן־הבה "מה Hאשר איננה טה#רה >
ומ >
9
וכ#ל Hאשר־ר #מש על־ה Hאדמה׃ ש >נים ש Mנים
7באו אל־ 6#נח אל־התבה זכר ונקבה כ Hא 6שר
Genesis 7
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ֵצוה אלהים את־ #נח׃ ויהי לשבעת
11
הימים ומי המ "בול היו על־הארץ׃ בש >נת
שש־מ =אות שנ $ה לחיי־ "נ #ח ב $ח #ד $ש הש "ני
עו
בשבעה־עשר יום לח#דש ביום ה %זה נבק $
כל־מעינ #$ת תהום ר "בה ו Hא _רב#ת השמים
12
נפתחו׃ ויהי הגשם על־הארץ ארבעים
13
י" ום וארבעים לילה׃ ב >עֵצם הי= ום הז $ה
בא "נ #ח ושם־וחם ויפת בני־ #נח ואשת %נ #ח
אל־
אתם
נשי־בנ6יו
ושל 7שת
14
התבה׃ Mהמה וכל־החיה למ %ינה וכל־
הבהמ $ה למ "ינה וכל־ה 6רמש הר #מש על־
הארץ למינהו וכל־העוף למ "ינהו כ#ל ֵצפור
15
כל־כנ3ף׃ ויב#או אל־ #נח אל־התבה שנ=3ים
רוח
Hאשר־בו
מכל־הב "שר
שני $ם
$
16
חיים׃ והב %אים ז >כר ונק =בה מכל־בש $ר
"באו כ Hא 6שר ֵצוה א#תו אלהים ויס #גר יהוה
17
ב Hעדו׃ וי 7הי המ 6בול ארבעים יום על־
או את־הת "בה
הארץ וירבו ה %מים ויש $
18
ותרם מעל הארץ׃ ויגברו ה 6מים וירבו
אד על־הארץ ותלך התבה על־פני
מ #
19
אד על־
אד מ #
המים׃ וה %מים גב 6רו מ #
הארץ וי _כ %סו כל־ההר $ים הגב "#הים Hאשר־
20
תחת כל־השמים׃ Hח >מש עש =רה אמ $ה
וי _כסו
המים
גברו
מל "מעלה
21
ההרים׃ ויג Pוע כל־בשר ׀ הר #מש על־
ה %ארץ ב =עוף ובבהמ $ה ובח "יה ובכל־השרץ
22
הש #רץ על־הארץ וכ#ל האדם׃ [כ#ל Hאשר\
ת־רוח ח Mיים בא %פיו מ 6כ#ל Hאשר
נשמ >
23
בחרבה מתו׃ ו Mימח את־כל־היקום ׀
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Hאשר ׀ על־פני ה Hאד %מה מא =דם עד־בהמ $ה
ד־רמ $ש ועד־עוף הש "מים וימחו מן־
ע $
2
הארץ וי 7שאר 1אך־ 6#נח ו Hאשר אתו בתבה׃
4
ויגברו המים על־הארץ Hחמשים ומאת
יום׃
 8ויז =כ#ר אלה $ים את־ "נ #ח ו =את כל־החי $ה
ואת־כל־הבה "מה Hאשר אתו בתבה וי Hע >בר
ויש #כו
על־ה "ארץ
וח
$ר $
אלהים
2
רו מעי #נת ת "הום ו Hא _רב#ת
המים׃ ויסכ $
3
השמים ויכלא הגשם מן־השמים׃ ויש_7בו
ה 6מים מעל הארץ הלוך ושוב ויחסרו
4
ה "מים מק ֵWצה Hחמשים ומאת יום׃ ו =תנח
התב $ה בח#דש השב "יעי בשבעה־עשר יום
5
לח#דש על הרי Hאררט׃ וה %מים ה $יו הלוך
ירי באחד
וח "סור עד הח#דש ה Hעשירי ב Hעש $
6
ל "ח#דש נראו ראשי ההרים׃ וי Wהי מקץ
ארבעים יום ויפתח "נ #ח את־חלון התבה
7
ֵצוא
Hאשר עשה׃ וישלח את־הע#רב ויֵצ=א י $
מעל
המים
עד־יב#שת
ו "שוב
8
אות
הארץ׃ וישלח את־היונה מאתו לר $
9
HהCקלו ה "מים מעל פני ה Hאדמה׃ ול#א־
יונה מנ Mוח לכף־רג %לה ו =תשב אל $יו
מֵצא \ה ה >
אל־הת "בה כי־מים על־פני כל־הארץ
וישל=ח י $דו ויק "חה ויבא א #6תה אליו אל־
10
התבה׃ ויחל "עוד שבעת ימים Hאחרים
11
ו 6#יסף שלח את־היונה מן־התבה׃ ות >ב #א
1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
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אל=יו היונ $ה לעת "ערב והנה Hעלה־ז3ית טרף
בפיה וי3דע "נ #ח כי־קלו המים מעל
12
הארץ׃ וייחל "עוד שבעת ימים Hאחרים
יונה ול #א־יספה שוב־אליו
וישל $ח את־ה "
13
עוד׃ וUיהי בא >חת ושש־מ Mאות ש %נה
אשון באחד ל "ח#דש חרבו המים מעל
בר $
הארץ וי=סר $נ $ #ח את־מכסה הת "בה ו Wירא
14
והנה חרבו פני ה Hאדמה׃ וב $ח #ד $ש הש "ני
בשב 7עה ועש 6רים יום לח#דש יבשה
15
וידבר אלהים אל־ #נח
הארץ׃ ס
16
לאמ#ר׃ ֵצא מן־התבה א Wתה ואשתך6
17
ובניך ונשי־בניך אתך׃ כל־הח >יה Hאשר־
את Mך מכל־ב %שר ב 7עוף ובבה 6מה ובכל־
ה 6רמש הר #מש על־הארץ הוֵצא היֵצא אתך
ושרֵצו ב "ארץ ופרו ורבו על־
18
הארץ׃ ויֵצא־ #נח ובנ6יו ואשתו ונשי־בניו
19
אתו׃ כל־הח %יה כל־ה $רמ $ש וכל־ה "עוף כ#ל
יהם יֵצאו מן־
רומש על־הארץ למשפח#ת "
20
התבה׃ ויבן 6#נח מזבח ליהוה וי Pקח מכ#ל
הורה ומכ#ל $העוף הט "ה#ר
׀ הבהמה הט %
21
ויעל ע#לת במזבח׃ וי3רח יהו Eה את־ריח
אסף
הוה אל־ל %בו ל #א־ # U
#ח ו >י #אמר י M
הניח I
לק >לל =עוד את־ה Hאדמ $ה ב Hעבור הא "דם Uכי
יֵצר ל7ב הא 6דם רע מנ _עריו ול #א־א#סף 6עוד
22
#עד
להכות את־כל־חי כ Hאשר עשיתי׃
כל־ימי הארץ [זרע וUקֵציר ו >ק#ר ו Mח#ם ו C7קיץ
ו 6ח#רף ויום ולילה ל #א ישב#תו׃

9

להים את־ #נח ואת־בניו ו 7י #אמר
ויברך א "
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את־
ומלאו
ורבו
פרו
ל 6הם
2
הארץ׃ ומור Hאכ=ם וחתכ $ם יה "יה Sעל כל־
חית ה "ארץ ועל כל־עוף השמים בכ\ #ל
מש ה Hאד 6מה ובכל־דגי הים
Hא >שר תר # 7
3
הוא־חי
"
ל־רמ $ש Hאשר
בידכם נתנו׃ כ $
לכם יהיה לאכלה כי3רק "עשב נתתי לכם
4
את־כ#ל׃ אך־ב Wשר בנפשו דמו ל #א
5
ת #אכלו׃ ו >אך את־דמכ=ם לנפש #תיכ $ם
אד "ר #ש מיד כל־חיה אדרשנו ומיד הא %דם
מי $ד איש א "חיו אדר #ש את־נפש
6
האדם׃ ש #פ $ך דם הא "דם באדם דמו
להים עשה את־
ישפך Sכי בֵצלם א "
7
האדם׃ ואתם פרו ורבו שרֵצו בארץ
8
ו =י #אמר אלה $ים אל־ "נ #ח
ורבו־בה׃ ס
9
מר׃ ו Hא Wני הנני מ C6קים
ואל־בניו אתו לא #
ואת־זר Hעכם
אתכם
את־בריתי
10
א Hחריכם׃ ו >את כל־נ=פש החי $ה Hאשר
את "כם ב 7עוף בבה 6מה ובכל־חית הארץ
אתכם מכ#ל $י ֵ#צאי הת "בה לכ#ל חית
11
יתי את "כם ול #א־
הארץ׃ ו Hהקמ =#תי את־בר $
יכ 7רת כל־ב 6שר עוד ממי המבול ול #א־יהיה
12
להים
6עוד מבול לשחת הארץ׃ וי #אמר א %
יני
ר־אני נ #%תן ב $
=ז #את אות־הבר $ית Hאש H
ובין כל־נפש חיה Hאשר אתכם
ובינ "יכם 6
13
לד#ר #ת עולם׃ את־קש Wתי נתתי בענ3ן
ובין
ביני
ב "רית
לאות
והית $ה
14
הארץ׃ וה Wיה בענני ענ3ן על־הארץ
15
ונר Hאתה הקשת בענ3ן׃ וזכרתי את־
ובין כל־נפש
יני ובינ "יכם 6
בר %יתי Hא =שר ב $
Genesis 10
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חיה בכל־בשר ול #א־יה >יה =עוד ה $מי $ם
16
למ "בול לשחת כל־בשר׃ והיתה הקשת
עולם בין
"
בענ3ן ורא %יתיה לזכ #$ר ברית
להים וב $ין כל־נפש ח "יה בכל־בשר Hאשר
א "
17
על־הארץ׃ וי #אמר אלהים אל־ #נח =ז #את
מתי ב Wיני ובין כל־
אות־הבר $ית Hאשר Hהק " #
על־הארץ׃ פ
Hאשר
בשר
18
ויהיו בני־ %נ #ח היֵ#צא $ים מן־הת "בה שם
19
וחם ויפת ו Wחם הוא Hאבי כנען׃ שלשה
אלה בני־ #נח ומאלה נפֵצה כל־
20
הארץ׃ ויחל #נח איש ה Hאדמה ויטע
21
כרם׃ וישת מן־הי3ין וישכר ויתגל בתוך
22
א hהלה׃ qו %ירא Sחם Hאבי כ "נען את ערות
23
אביו ויגד לשני־אחיו בחוץ׃ ויק \ח >שם
ימו על־שכם
ו Mיפת את־השמ %לה וי $ש $
כו Hאח#ר "נית ויכ Wסו את ערות
יהם ויל $
שנ "
Hאביהם ופניה $ם Hאח#ר "נית וערות Hאביהם ל #א
24
ראו׃ וייקץ #נח מיינו ו Wידע 6את Hאשר־
25
עשה־לו בנו הקטן׃ וי #אמר ארור כנען
26
עבד Hעבדים יהיה לאחיו׃ ו Wי #אמר ברוך
יהוה אלהי שם ויהי כנען עבד
27
למו׃ י=פת אלה $ים ל "יפת וישכ#ן בא hהלי־
28
שם ויהי כנען עבד למו׃ ויחי־ #נח אחר
אות ש "נה ו Hחמשים
המבול של= ש מ $
29
אות ש "נה
שנה׃ ויה $יו כל־ימי־ "נ #ח ת =שע מ $
מת׃ פ
וי #
שנה
ו Hחמשים

q We have abandoned or added a ketib/qere relative to
BHS. In doing this we agree with L against BHS.
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ו $אל $ה תולד #ת בני־ "נ #ח שם חם ויפת
2

ויולדו ל 6הם בנים אחר המבול׃ בני "יפת
#גמר ומ "גוג ומדי ויו3ן ו _תבל ומשך
3
#גמר אש Hכנז וריפת
ותירס׃ ובני
4
ות#גרמה׃ ובני יו3ן אלישה ותרשיש כתים
5
וד #דנים׃ Uמאלה נפר Pדו אי=י הגוי $ם
בארֵצ "#תם איש ללש #נו למשפח#תם
6
בגויהם׃ ובני חם כוש ומֵצרים ופוט
7
וכנען׃ ובני "כוש סב $א ו Hחו "ילה וסבתה
ורעמה וסבתכא ובני רעמה שבא
8
ודדן׃ וכוש ילד את־נמר #ד הוא ה "חל
9
להיות גב#ר בארץ׃ הוא־היה גב#ר־ֵציד
ל־כן יא "מר כנמ 6ר #ד גבור ֵציד
לפני יהוה ע $
10
תו ב "בל
אשית ממלכ $
לפני יהוה׃ ות >הי ר =
11
וארך ואכד וכלנה בארץ שנער׃ מן־
הארץ ההוא יֵצא אשור $וי $בן את־נינ "וה
12
ת־רסן בין
ואת־רח#ב#ת עיר ואת־כלח׃ וא "
העיר
הוא
כלח
ובין
נינוה
13
ת־לודים ואת־
7
הגד #לה׃ ומֵצ [רים י Pלד א
14
Hענ 6מים ואת־להבים ואת־נפ _תחים׃ ואת־
פת _ר Pסים ואת־כס _ל %חים Hא >שר יֵצאו מ 6שם
15
וכ %נען יל6ד
פלשתים ואת־כפת#רים׃ ס
16
את־ֵציד #ן בכ#רו ואת־חת׃ ואת־היבוסי$
17
ואת־האמ "#רי ואת הגרגשי׃ ואת־החוי
18
ואת־הערCקי ואת־הסיני׃ ואת־הארודי
ואת־הצמרי ואת־ה Hחמתי ואחר נ " #פֵצו
19
משפחות הכנ Hעני׃ וי Pהי ג =בול הכנ Hע $ני
מצי "ד #ן ב #Hאכה גררה עד־עזה ב #Hא Pכה ס 7ד #מה

10

20

ו Hעמ #6רה ואדמה וֵצב#ים עד־לשע׃ אלה
י־חם למשפח#תם ללש #נ#תם בארֵצ #תם
בנ "
21
ולשם י_ לד גם־הוא Hא $בי
בגויהם׃ ס
22
י־עבר Hאחי יפת הגדול׃ בני שם
כל־בנ "
ולוד
וארפכשד
ואשור
עילם
23
ו Hארם׃ ובני Hארם עוץ וחול וגתר
24
ומש׃ וארפכשד ילד את־שלח ושלח
25
ילד את־עבר׃ ולעבר י_ לד שני בנים שם
הא Pחד %פלג =כי בימ $יו נפלגה ה "ארץ ושם
26
אחיו יקטן׃ ויקטן י "לד את־אלמודד
ואת־
ת־חֵצרמות
וא H
ואת־שלף
27
ת־הדורם ואת־אוזל ואת־
י3רח׃ וא H
28
ת־אבימאל ואת־
דקלה׃ ואת־עובל וא H
29
ת־חוילה ואת־יובב
שבא׃ ואת־אופר וא H
30
כל־אלה בני יקטן׃ ויהי מושבם ממשא
31
י־שם
ב #Hאכה ספרה הר הקדם׃ אלה בנ "
בארֵצ #תם
ללש#נ#תם
למשפח#תם
32
בני־ 6#נח
משפ 7ח#ת
לגויהם׃ אלה
לתולד #תם בגויהם ומ Mאלה נפר 7דו הגוי6ם
המבול׃ פ
אחר
בארץ

11

ויהי כל־הארץ שפה אחת ודברים
2

Hאחדים׃ ויהי בנסעם מקדם וימֵצאו
3
בק 6עה בארץ שנער וישבו שם׃ וי#אמרPו
איש אל־ר %עהו Sהבה נלבנה לב "נים
ונשרפה לשרפה ות >הי ל =הם הלבנ $ה ל "אבן
4
והח "מר היה להם לח#מר׃ וי#אמ Pרו הבה ׀
נבנה־לנו %עיר ומגדל $ור#אשו בש "מים
Genesis 11

The Westminster Leningrad Codex

ונ Hעשה־לנו שם פן־נפוץ על־פני כל־
5
את את־העיר ואת־
הוה לר #
הארץ׃ וי3רד י "
6
המגדל Hאשר בנו בני האדם׃ וי#אמר
הוה הן =עם אח $ד וש =פה אח $ת ל _כ "לם וזה
י %
החלם ל Hעשות ועת $ה ל #א־יבֵצר מ "הם 6כ#ל
7
Hאשר יזמו ל Hעשות׃ Sהבה נר "דה ונבלה
שם שפתם Hאש $ר ל #א ישמ "עו איש שפת
8
רעהו׃ ו >יפץ יהוה א #6תם משם על־פני כל־
9
ל־כן ק =רא
הארץ ויחדלו לב #נת העיר׃ ע P
י־שם בלל יהוה שפת כל־
שמ $ה ב "בל כ 6
הוה על־פני כל־
הארץ ומש $ם הפיֵצם י "
הארץ׃ פ
10
Sאלה תולד #ת "שם Sשם בן־מאת ש "נה
ויולד את־ארפכשד שנתים אחר
11
י־שם א Hח $רי הולידו את־
המבול׃ ויח %
ארפכ "שד Hחמש מאות שנה ויולד בנים
12
חמש
"חי
וארפכשד
ובנות׃ ס
13
ושלשים שנה ויולד את־שלח׃ ויחי
ת־שלח שלש
ארפכ %שד א Hח $רי הולידו א "
ש "נים וארבע מאות שנה ויולד בנים
14
ושלח חי שלשים שנה
ובנות׃ ס
15
י־שלח א Hח $רי הולידו
ויולד את־עבר׃ ויח %
ת־עבר שלש ש "נים וארבע מאות שנה
א "
16
ו3יחי־עWבר
ובנות׃ ס
ויולד בנים
ארבע ושלשים שנה ויולד את־
17
ת־פלג
י־עבר א Hח $רי הולידו א "
פלג׃ ו3יח %
שלשים ש "נה וארבע מאות שנה ויולד
18
ויחי־פלג שלשים
בנים ובנות׃ ס
19
י־פלג א Hח $רי
שנה ויולד את־רעו׃ ויח %
Genesis 12
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הולידו את־ר "עו תשע שנים ומאתים שנה
20
ויחי ר "עו שתים
ויולד בנים ובנות׃ ס
21
ושלשים שנה ויולד את־שרוג׃ ויחי ר %עו
א Hח $רי הולידו את־ש "רוג שבע שנים
בנים
ויולד
שנה
ומאתים
22
ויחי שרוג שלשים שנה
ובנות׃ ס
23
ויולד את־נחור׃ ויחי ש %רוג א Hח 6רי הולידו
את־נחור מאתים שנה ויולד בנים
24
ויחי נ "חור תשע ועשרים
ובנות׃ ס
25
שנה ויולד את־תרח׃ ויחי נ %חור א Hח $רי
ת־תרח תשע־עשרה שנה ומאת
הולידו א "
26
ויחי־תרח
שנה ויולד בנים ובנות׃ ס
שבעים שנה $ויול $ד את־אב "רם את־נחור
27
ואת־הרן׃ ו $אל $ה תולד #ת "תרח Sתרח
הוליד את־אב "רם את־נחור ואת־הרן והרן
28
הוליד את־לוט׃ וימת ה "רן על־פני תרח
באור
מולדתו
בארץ
אביו
29
כשדים׃ וי >קח אב 7רם ונ 6חור להם נשים
חור
=שם אשת־אבר $ם ש "רי ו =שם אשת־נ $
ו Hאבי
Hאבי־מלכה
בת־הרן
מל "כה
30
יסכה׃ ותהי שרי Hעקרה אין לה
31
ולד׃ וי >קח Mתרח את־אברם בנ %ו ואת־
ל= וט בן־ה $רן בן־בנ" ו וא $ת שרי כל "תו אשת
אברם בנו ויֵצ >או א Mתם מאור כש %דים
ל $לכ $ת ארֵצה כ "נען ויב#או עד־חרן וישבו
32
י־תרח חמש שנים
שם׃ ויהיו ימ "
ומאתים שנה וימת תרח בחרן׃ ס

12

ו =י #אמר יהו $ה אל־אב "רם לך־לך6
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מארֵצך וממולדתך ומבית אביך אל־
2
הארץ Hאשר אראך׃ ואעש $ך לגוי ג "דול
והיה
שמך
ו Hאגדלה
ו Hאברכ "ך
3
אר
ברכה׃ ו Hאב Hרכ $ה מבר "כיך ומקללך א #
4
ונברכו ב "ך כ#ל משפח#ת ה Hאדמה׃ וילך
הוה וילך אתו
אב %רם כ Hא >שר ד =בר אל $יו י "
לוט ואב %רם בן־ח =מש שנ $ים ושבעים ש "נה
5
בֵצאתו מחרן׃ ויקח אבר \ם את־ש >רי
אש Mתו ואת־לוט בן־א %חיו ואת־כל־רכוש $ם
Hאשר ר "כשו ואת־הנפש Hאשר־עשו בחרן
ויֵצ %או ל $לכ $ת ארֵצה כ "נען ויב#או ארֵצה
6
כנען׃ וי Hע =ב#ר אבר $ם ב "ארץ Sעד מקום
ש "כם עד אלון מורה והכנ Hעני אז
7
בארץ׃ וי =רא יהו $ה אל־אב "רם ו Wי #אמר
ל >זר Hע "ך אתן את־הארץ הז #את וי=בן ש $ם
8
מז "בח ליהוה הנראה אליו׃ ויע >תק מ Mשם
ה %הרה מ 6קדם לבית־אל ויט א hהלה qבית־
יהוה
ן־שם מז $ב $ח ל "
=אל מי $ם והעי מ "קדם ויב =
9
ויקרא בשם יהוה׃ ויסע אב "רם הלוך
הנ3גבה׃ פ
ונסוע
10
ויהי רעב בארץ ו >ירד אב =רם מֵצ $רימ $ה
11
לגור "שם כי־כבד הרעב בארץ׃ ויהWי
כ Hאשר הקריב לבוא מֵצרימה $וי #אמ $ר אל־
שרי אש "תו הנה־נא י "דעתי 6כי אשה יפת־
12
מראה את׃ וה %יה כי־יר =או א#ת $ך המֵצ "רים
ואמרו אשתו ז #את והרגו א#תי וא#תך
13
יחיו׃ אמרי־נא Hאח#תי את ל $מ $ען ייטב־לי
14
בורך וחיתה נפשי בגללך׃ וי Wהי
ב Hע "
q We have abandoned or added a ketib/qere relative to
BHS. In doing this we agree with L against BHS.

12

כבוא אברם מֵצרימה ויר =או המֵצר $ים את־
15
אד׃ ויר =או א#ת $ה
הא "שה כי־יפה הוא מ #
שרי פר "ע#ה ויהללו א#תה אל־פרע#ה ו _תקח
16
האשה בית פרע#ה׃ ולאברם היטיב
ב Hעבורה ויהי־ל= ו ֵצ#אן־ובק $ר ו Hחמ "#רים
17
ת #נת וגמלים׃ וינ >גע
ו Hעבד $ים ושפ "ח#ת ו Hא #
יהו7ה ׀ את־פר 6ע#ה נגעים גד #לים ואת־ביתו
18
על־דבר שרי אשת אברם׃ ויק =רא
פרע #$ה לאב "רם ו Wי #אמר מה־ז #את עשית לי
19
Sלמה ל#א־הג3דת "לי כי אשתך הוא׃ למ=ה
א $מר $ת Hאח#תי "הוא ואקח א #6תה לי לאשה
20
וע Wתה הנה אשתך קח ולך׃ ויֵצו על6יו
פרע#ה Hאנשים וישלחו א #6תו ואת־אשתו
ל־אשר־לו׃
ואת־כ H

13

ויע \ל אב >רם ממֵצ Mרים Uהוא ואש 7תו
2

ל־אשר־ל 6ו ולוט עמו הנ3גבה׃ ואברם
וכ H
3
אד במק Wנה בכסף ובזהב׃ וי$לך$
כבד מ #
למס "עיו מנ3גב ועד־בית־אל עד־המ %קום
ר־היה =שם אהלה א hה $לו בתח "לה בין
Hאש >
4
קום המז "בח
בית־אל ובין העי׃ אל־מ $
Hאשר־עשה שם בראש #נה ויקרא 6שם
5
אברם בשם יהוה׃ וגם־ל "לוט הה#לך את־
6
אברם היה ֵצ#אן־ובCקר וא#הלים׃ ול#א־נשא
א #6תם הארץ לשבת יחדו כי־הי=ה רכוש $ם
7
י־ריב Sבין
"רב ול #א יכלו לשבת יחדו׃ ויה %
ר #עי מקנה־אב "רם ובין ר #עי מקנה־לוט
8
והכנ Hע $ני והפר "זי אז י #שב בארץ׃ וי>#אמר
ל־נא ת =הי מריב $ה ביני
ל־לוט א >
אב Mרם א %
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י־אנשים אחים
וב "יניך ובין ר #עי ובין ר #עיך כ H
9
אHנחנו׃ Hה =ל #א כל־ה $אר $ץ לפ "ניך הפרד נא
ימנה ואם־הימין
מעלי אם־השמ #אל וא "
10
ואשמאילה׃ וישא־לוט את־ע %יניו ויר $א
את־כל־ככר היר "דן כי _כלה משCקה לפני ׀
ת־עמ "#רה כגן־יהו $ה
הוה את־סד #$ם וא H
שחת י %
11
כארץ מֵצ "רים ב #Hאכה ֵצ #ער׃ ויבחר־לו
%לוט Sאת כל־ככר היר "דן ויסע לוט מקדם
12
ויפר "דו איש מעל אחיו׃ אברם ישב
בארץ־כנען ו %לוט יש $ב בערי הכ "כר ויאהל
13
עד־סד #ם׃ ואנשי ס "ד #ם רעים וחטאים
14
יהוה אמר אל־אב %רם
אד׃ ו P
ליהוה מ #
א Hח $רי הפרד־לוט מע "מו שא נ=א ע $ינ $יך
ור "אה מן־המקום Hאשר־אתה שם ֵצ #פנה
15
ונ3גבה וCקדמה וימה׃ 7כי את־כל־ה 6ארץ
Hאשר־אתה ר #אה לך אתננה ולזר Hעך עד־
16
עולם׃ ושמתי את־זר Hעך כ Hעפר הארץ
ת־עפר
נות א H
Hאשר ׀ אם־יוכל %איש למ $
17
ה "ארץ גם־זר Hעך ימנה׃ ק Sום התהלך
ב "ארץ לארכה ולרחבה כי לך
18
אתננה׃ ויאהל אב %רם וי 6ב #א וי 6שב באלני
ממרא Hאשר בחברון ויבן־שם מזבח
ליהוה׃ פ
ימי אמרפל מלך־שנ "ער אריוך
 14וי %הי ב $
מלך אלסר כדרל $ע #מ $ר מלך ע "ילם ותדעל
2
ת־בר $ע מלך
מלך גוים׃ עשו מלח %מה א $
ס "ד #ם ואת־ברשע מלך Hעמ#רה שנאב ׀
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בויים
מלך אד %מה ושמ $אב $ר מלך ֵצביים ֵצ "
3
ל־אל $ה חב "רו אל־
ומלך בלע היא־ֵצ#ער׃ כ $
4
עמק השדים הוא ים המלח׃ שת=ים
עשר $ה ש "נה עבדו את־כדרלע#מר ושלש־
5
עשרה שנה מרדו׃ ובארב \ע עש >רה ש Mנה
בא כדרל %ע#מר והמלכ $ים Hאשר א "תו וי =כו
את־רפא $ים בעשתר #ת קר "נים ואת־הזוזים
6
ימים בשוה קריתים׃ ואת־
בהם וא $ת הא "
ארן Hאשר
הח#רי בהררם שעיר Sעד איל פ "
7
על־המדבר׃ וUי _שבו וי Mב#או אל־ע=ין משפ $ט
הוא ק "דש וי Wכו את־כל־שדה ה HעמלCקי וג $ם
8
את־האמ "#רי הי #שב בחֵצֵצ #ן תמר׃ וי >ֵצא
ומלך אדמ $ה ומלך
מלך־ס Mד #ם ומלך Hעמ #%רה =
בוים ומלך בלע הוא־ֵצ #ער ויער =כו
ֵצביים ֵצ "
9
את $ם מלח "מה בעמק השדים׃ את
גוים
כדרל Mע#מר מלך ע %ילם ותדעל $מלך "
ואמרפל $מלך שנ "ער ואריוך מלך אלסר
10
ארבעה מלכים את־ה Hחמשה׃ ועמק
הש %דים 1בא =ר #ת באר #$ת ח "מר וי _נ6סו מלך־
סד #ם ו Hעמ#רה ויפלו־שמה והנשארים הרה
11
נסו׃ וUיקחו את־כל־ר >_כש ס 7ד #ם ו Hעמ #6רה
12
ת־לוט
ואת־כל־אכלם וילכו׃ ויק >חו א 7
ן־אחי אברם וילכו והוא י #שב
ואת־ר _כ 6שו ב H
13
בסד #ם׃ ויב $ #א הפ "ליט ויגד לאברם
לני ממרא האמ #%רי
הוא ש >#כן בא M
העברי ו \
Hא =חי אשכ#ל $ו Hאחי ע "נר והם ב Hעלי ברית־
k

k We read one or more consonants in L differently from
BHS.
1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
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אברם׃ וישמע אב "רם כי נשבה אחיו
יתו שמ#נ=ה עש $ר
ת־חנ Mיכיו ילידי ב %
ו >ירק א H
15
ושלש מ "אות וירד #ף עד־דן׃ ויח >לק
יהם ׀ ל6ילה הוא ו Hעבדיו ויכם וירדפ $ם
Hעל 7
16
ד־חובה Hאשר משמ #אל לדמשק׃ ויWשב
"
ע
שו
ת־לוט א =חיו ור _כ $
את כל־הר _כש וג \ם א >
17
ה "שיב וגם את־הנשים ואת־העם׃ ויֵצא
כות
שובו מה $
%
מלך־סד #Eם לקראתו Iא Hחרי
את־כדרל "ע#מר pnואת־המלכים Hאשר אתו
18
אל־עמק ש "וה הוא עמק המלך׃ ומלכי־
ֵ$צד $ק מלך ש "לם הוֵציא לחם וי3ין והוא כ#הן
19
לאל עליון׃ ויברכהו וי#אמר ב =רוך אבר $ם
20
רוך אל
לאל עלי" ון ק#נה שמים וארץ׃ וב $
עלי" ון Hאשר־מג3ן ֵצריך בידך ויתן־לו מ Hעשר
21
מכ#ל׃ וי #אמר מלך־סד #ם אל־אברם תן־
22
לי ה "נפש והר _כש קח־לך׃ וי #אמר אברם
מתי י =די אל־יהו $ה אל
אל־מלך סד #ם Hהרי > #
23
חוט ועד
עלי" ון ק#נה שמים וארץ׃ אם־מ $
ל־אשר־לך ול #א
וך־נעל ואם־אקח מכ H
שר "
24
אמר Hאני העשרתי את־אברם׃ בלע %די
ת" #
Sרק Hאשר אכלו הנע "רים ו $חל $ק ה Hאנ "שים
Hאשר הלכו אתי ענ $ר אשכ#ל וממ "רא הם
יקחו חלCקם׃ ס
 15אחר ׀ הדברים ה %אלה הי=ה דבר־
מר אל־תירא
יהו $ה אל־אב "רם במ Hחזה לא #
#כי מג3ן "לך שכרך הרבה
אב %רם אנ $
2
מא#ד׃ וי #אמר אב %רם Hאד #נ=י יהו $ה מה־תתן־
n Marks an anomalous form.
p We read punctuation in L differently from BHS.
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"לי ואנ#כי הולך Hערירי ובן־משק ב "יתי הוא
3
דמשק אליעזר׃ וי #אמר אב "רם הן "לי ל #א
נתתה ז3רע והנה בן־ביתי יורש
4
מר ל #א
א#תי׃ וה >נה דבר־יהו=ה אל $יו לא " #
יירשך זה כי־א $ם Hאשר יֵצא ממ "עיך הוא
5
יוֵצא א #Mתו ה %חוֵצה $וי #אמ $ר הבט־
יירשך׃ ו >
נא הש %מימה וספ #$ר הכוכ "בים אם־תוכל
לס #פר א#תם וי #אמר "לו כ#ה יהיה
6
זרעך׃ והאמן ביהוה ויחשבה לו
7
הוה Hא =שר
ֵצדCקה׃ וי #אמר אליו Hאני י %
את $יך מאור כש "דים 7לתת לך 6את־
הוֵצ $
8
הוה
הארץ הז #את לרשתה׃ וי#אמר Hאד #ני י "
9
במה אדע כי אירשנה׃ וי #אמר א %ליו קחה
$לי עגלה מ _ש "לשת ועז מ _שלשת ואיל
10
ל־אלה
תר וגוזל׃ וי3קח־לו את־כ %
מ _שלש ו #
ויב =תר א#ת $ם ב "תוך ויתן איש־בתרו
1
לקראת רעהו ואת־הֵצ #פר 1ל #א בתר׃
1
וי3רד העיט על־הפגרים וישב א#תם
12
אברם׃ וי =הי ה $שמ $ש ל "בוא ותרדמה
ימה Hחשכה גד #לה
נפלה על־אברם והנה א 6
13
נ#פלת עליו׃ וי #אמר לאב %רם י >ד #ע ת Mדע
כי־גר ׀ יהיה זר Hע %ך ב $אר $ץ ל #א ל "הם
ו Hעבדום וענו א#תם ארבע מאות
14
שנה׃ וג7ם את־הג 6וי Hאשר י Hע #בדו דן א #נכי
15
וא Hחרי־כן יֵצאו בר _כש גדול׃ וא 6תה
ל־אב#תיך בשלום תקבר בשיבה
תבוא א H
16
טובה׃ ודור רביעי ישובו הנה 7כי ל#א־
1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
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של6ם Hעו iן האמ#רי עד־הנה׃ וי =הי ה $שמ $ש
שן ולפיד
"באה ו Hעלטה היה וה >נה תנ= ור ע $
18
"אש Hאשר ע "בר בין הגזרים האלה׃ ביום
מר
ה %הוא כ 7רת יהו6ה את־אברם ברית לא #
תי את־הארץ ה "ז #את מנהר
לזר Hע %ך נ $ת $
19
מֵצ "רים עד־הנהר הגד #ל נהר־פרת׃ את־
20
יני ואת־הקנ "זי ואת הקדמ#ני׃ ואת־
הק $
21
החתי ואת־הפרזי ואת־הרפאים׃ ואת־
האמ #$רי ואת־הכנ Hע "ני ואת־הגרגשי ואת־
היבוסי׃ ס

16

וש $רי אשת אב "רם ל #א ילדה לו ול6ה
2

שפחה מֵצרית ושמה הגר׃ ו >ת #אמר ש Mרי
ה־נא Hעֵצ =רני יהו $ה מ "לדת
אל־אב %רם הנ P
v
ב#א־נ $א אל־שפח "תי אולי אבנה ממנה
3
וישמע אברם לקול שרי׃ ות Pקח שרי
אשת־אב %רם את־הג=ר המֵצר $ית שפח "תה
מק $ץ עשר ש "נים לשבת אברם בארץ
כנען ותתן א #6תה לאברם אישה לו
4
לאשה׃ ויב #א אל־הגר ותהר ו $תר $א כי
5
ה "רתה ותCקל גברתה בעיניה׃ ו >ת #אמר
שרי אל־אבר Eם Hחמסי עליך Iאנ #%כי נ =תתי
יקך ו $תר $א כי ה "רתה ואCקל
תי בח "
שפח $
6 4
בעיניה יש #פט יהוה ביני וביני kך׃ ו >י #אמר
אב Mרם אל־ש %רי הנ=ה שפחת $ך בי "דך Hעשי־
לה הטוב בעינ3יך ותענה ש "רי ותברח
v We read one or more vowels in L differently from
BHS.
4 Puncta extraordinaria -- a \u05c4 is used to mark such
marks in the text when they are above the line and
a \u05c5 when they are below the line.
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מפניה׃ ו3ימֵצ Pאה מל 7אך יהו6ה על־עין
בדרך
על־העין
במדבר
המים
8
אמר ה Pגר שפחת ש 6רי אי־מזה
שור׃ וי % #
באת ואנה תלכי ו Wת #אמר מפ $ני שרי גבר "תי
9
הוה
אנ#כי ב#רחת׃ ו =י #אמר ל $ה מלאך י "
תחת
והתעני
אל־גברתך
שובי
10
הוה הרבה
ידיה׃ ו =י #אמר ל $ה מלאך י "
יספר
ול #א
את־זרעך
ארבה
11
הוה הנ3ך הרה
מר#ב׃ ו =י #אמר ל $ה מלאך י "
מו ישמ "עאל כי־שמע
וי #לדת בן וק =ראת ש $
12
יהוה אל־עני3ך׃ ו =הוא יהי $ה פרא א "דם
ידו ב "כ#ל ויד כ#ל בו ועל־פני כל־אחיו
13
ישכ#ן׃ ותק =רא שם־יהו $ה הד#בר א "ליה
אתה אל hראי כי אמ %רה Hהגם Hה 6לם ראיתי
14
ל־כן קרא לב "אר באר לחי
א Hחרי ר #אי׃ ע $
15
ר #אי הנה בין־קדש ובין ברד׃ ו 7תלד הג6ר
לאברם בן ויק >רא אב 7רם שם־בנ 6ו Hאשר־
16
ילדה הגר ישמעאל׃ ואב Wרם בן־שמ#נים
שנה ושש שנים בלדת־הגר את־ישמעאל
לאברם׃ ס
 17ויהי אב "רם בן־תשעים שנה ותשע
הוה אל־אב %רם ו =י #אמר אל $יו
שנים וי >רא י M
Hאני־אל ש "די התהלך לפני והיה
2
תמים׃ ואתנה בריתי ביני ובינ3ך וארבה
3
אד׃ וי #פל אברם על־פניו
אד מ #
אותך במ #
4
מר׃ Hא Wני הנה
וידבר א 6תו אלהים לא #
5
בריתי אתך וה Wיית לאב Hהמון גוים׃ ול#א־
יקרא 6עוד את־שמך אברם והי=ה שמ $ך
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גוים
ב־המון
א H
6כי
אבר "הם
6
אד
אד מ " #
את $ך במ #
#
נתתיך׃ והפר =תי
ממך
ומלכים
לגוים
ונתתיך
7
ובין
יֵצאו׃ ו Hהקמ >#תי את־בר Mיתי ביני וב %ינך >
זר Hעך 7א Hח 6ריך לד#ר #תם לברית עולם להי= ות
8
אלהים ולזר Hעך א Hחריך׃ ונתתי Uלך
ל $ך ל "
ולזר Hע >ך א Hח Mריך את ׀ ארץ מג_ %ריך Sאת כל־
ארץ כ "נען ל Hא _חזת עולם והייתי להם
9
לאלהים׃ ו =י #אמר אלה $ים אל־אבר "הם
מר א 6תה וזר Hעך
ואתה את־בריתי תש #
10
א Hחריך לד#ר #תם׃ ז #את בר Pיתי Hאשר
יני ובינ "יכם ובין זר Hעך א Hחריך
תשמ %רו ב $
11
המול לכם כל־זכר׃ ונמל Wתם את בשר
ערלתכם והי $ה לאות ב "רית ביני
12
וביניכם׃ ובן־שמ#נת י %מים ימול לכ6ם כל־
ת־כס $ף מכ#ל
זכר לד#ר #תיכם יליד "בית ומקנ $
13
בן־נ "כר Hא 6שר ל #א מזר Hעך הוא׃ ה 7מול ׀
י 6מול יליד ביתך ומקנת כספך והי 7תה
14
יתי בבשרכם לברית עולם׃ וערל ׀
בר 6
ז %כר Hא =שר ל #א־ימול $את־בשר ערל "תו
ונכר 6תה הנפש ההוא מעמיה את־בריתי
15
ו =י #אמר אלה $ים אל־אבר "הם
הפר׃ ס
שרי אשת "ך ל#א־תקרא את־שמה שרי כי
16
שרה שמה׃ וברכתי א "#תה ו >גם נ 7תתי
גוים מלכי
יה והיתה ל "
מ 6מנה לך בן וברכ $ת $
17
עמים ממנה יהיו׃ וי 7#פל אבר 6הם על־פניו
ויֵצחק וי #אמר בל %בו הל =בן מאה־שנ $ה יו "לד
שנה
Hהבת־תשעים
ו >אם־ש "רה
18
תלד׃ וי #אמר אברהם אל־האלהים לו

16

19

להים
ישמעאל יחיה לפניך׃ וי #אמר א %
Hאבל $שרה אשת %ך י#ל=דת ל $ך "בן וקראת
את־שמו יֵצחק ו Hהקמ >#תי את־בריתי א 6תו
20
1
לברית עולם לזרעו א Hחריו׃ ולישמעlאל
שמעתיך Iהנה ׀ ברכתי א #%תו והפריתי א #6תו
אד שנים־ע =שר
אד מ #
והרביתי א#תו במ #
21
יוליד ונתתיו לגוי גדול׃ ואת־
נשיא $ם "
בריתי אCקים את־יֵצחק Hאשר\ ת >לד לך=
22
שר $ה למועד ה "זה בשנה האחרת׃ ויכל
להים מעל
לדבר אתו ויעל א "
23
אברהם׃ וי >קח אבר Mהם את־ישמעאל
יתו וא $ת כל־מקנת
ידי ב $
בנ %ו ו >את כל־יל =
כס "פו כל־ז Wכר באנשי בית אברהם ו Mימל
את־בשר ערל %תם ב $עֵצ $ם היום ה "זה כ Hא 6שר
24
דבר אתו אלהים׃ ו >אבר "הם בן־תשעים
בשר
בהמ#לו
שנה
ותשע
25
ערלתו׃ וישמעאל בנ" ו בן־שלש עשרה
26
שנה ב >המ "#לו את בשר ערלתו׃ בעֵ$צם$
היום ה "זה נמול אברהם וישמעאל
27
יתו יליד "בית ומקנת־
בנו׃ וכל־אנ =שי ב $
אתו׃ פ
מלו
כסף מאת בן־נכר נ #

18

הוה באלני ממרא ו 6הוא
וי =רא אל $יו י "
2

אהל כח#ם היום׃ וי =שא עינ $יו
י #שב פתח־ה #
ו "ירא והנ $ה שלשה Hאנ "שים נצבים עליו
אהל
ו %ירא ו =י3רץ לקראת $ם מפתח ה " #
3
ם־נא
וישתחו ארֵצה׃ וי#אמר Hאד #%ני א >
1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
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חן בע "יניך אל־נא ת Hעב#ר מעל
מ =ֵצאתי $
4
ט־מים ור Hחֵצו רגליכם
עבדך׃ י_ קח־נא מע "
5
ת־לחם
והש Hענו תחת העץ׃ ואק >חה פ M
וס Hע =דו לבכ $ם אחר ת Hע "ב#רו כי־על־כן
Hעברתם על־עבדכם וי #אמ "רו כן ת Hעשה
6
אהלה
כ Hאשר דברת׃ וימ 7הר אבר 6הם ה #
אל־שרה ו %י #אמר מ Hה Pרי של= ש סא $ים קמח
7
"ס#לת לושי ו Hעשי _עגות׃ ואל־הבCקר רץ
טוב ויתן אל־
אברהם וי >קח בן־ב Mקר =רך ו $
8
ה "נער וימהר ל Hעשות א#תו׃ וי >קח חמ Mאה
וח %לב ובן־הבק $ר Hאשר ע "שה ויתן לפניהם
העץ
תחת
יהם
Hעל 6
והוא־ ע #7מד
9
וי#אכלו׃ וי#אמרו kא " kלי kו 4 kאיה שרה אשתך
10
אהל׃ ו %י #אמר שוב א =שוב
וי #אמר הנה ב #
א $ל $יך כעת ח "יה והנה־בן לשרה אשתך
אהל והוא
ושרה ש #6מעת פתח ה #
11
א Hחריו׃ ואבר =הם ושר $ה זק "נים באים
ארח
#
בימים חדל $להיות לש "רה
12
מר
כנשים׃ ותֵצחק שרה בקרבה לא #
לתי היתה־לי עד "נה ואד #ני
א Hח =רי ב $
13
זCקן׃ וי #אמר יהוה אל־אברהם למה ז \ה
מר האף _אמנ6ם אלד ו Hאני
ֵצ Hח >קה ש Mרה לא # %
14
מועד
זCקנתי׃ Hהיפלא מיהוה דבר ל P
אשוב אל6יך כעת חיה ולשרה
15
מר ל #א ֵצחקתי
בן׃ ותכ >חש ש 7רה ׀ לא # 6
16
כי ׀ יראה וי #אמר ׀ ל #א כי ֵצחקת׃ וי _ =Cקמו
מש $ם ה Hאנ "שים וישCקפו על־פני סד #ם
4 Puncta extraordinaria -- a \u05c4 is used to mark such
marks in the text when they are above the line and
a \u05c5 when they are below the line.
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ו >אבר "הם ה#לך עמם לשלחם׃ ויהוה
אמר המכ =סה Hא $ני מאבר "הם Hאשר Hאני
18
ע#שה׃ ו >אבר "הם הי 7ו יהי6ה לגוי גדול
19
ועֵצום ו >נברכו "בו כ#ל גויי הארץ׃ כי
ידע %תיו למען\ Hא >שר יֵצ Mוה את־בנ=יו ואת־
הוה ל Hעשות
רו דרך י "
יתו א Hח "ריו ושמ $
ב $
ֵצדCקה ומשפט ל %מען ה =ביא יהו $ה על־
20
אבר "הם את Hאשר־דבר עליו׃ וי#אמר
הוה ז Hע C6קת סד #ם ו Hעמ#רה כי־רבה
י "
21
אד׃ א Hרדה־נא
אתם כי כבדה מ #
ו >חט "
ואר "אה הכֵצ Hעק 6תה הבאה אלי עשו ׀
22
כלה ואם־ל #א אדעה׃ ויפנ= ו מש $ם
ה Hאנ "שים וילכו סד #מה ו >אבר "הם עודנו ע#מד
23
לפני יהוה׃ ויגש אברהם וי#אמר האף
24
תס "פה ֵצדיק עם־רשע׃ אולי י6ש Hחמשים
ֵצדיCקם בתוך העיר ה =אף תספ $ה ול#א־תשא
למ "קום ל 6מען Hחמשים הצדיCקם Hאשר
25
בקרבה׃ ח >ללה ל Mך מ Hעש #ת ׀ כדבר ה %זה
לה =מית ֵצד $יק עם־ר "שע והיה כצדיק
כרשע חללה "לך Hהש #פ $ט כל־ה "ארץ ל #א
26
הוה אם־אמֵצא
י Hעשה משפט׃ וי #אמר י "
בס 6ד #ם Hחמשים ֵצדיCקם בתוך העיר
27
ונשאתי לכל־המקום ב Hעבורם׃ ויען
תי לדבר
הואל $
$
אברהם וי#אמר הנה־נ=א
28
ל־אד "#ני ואנ#כי עפר ואפר׃ אUולי
א H
יחס Pרון Hחמ =שים הצדיק $ם Hחמ "שה Hהתשחית
ב Hחמשה את־כל־העיר $וי #אמ $ר ל #א אש "חית
29
אם־אמֵצא "שם ארבעים ו Hחמשה׃ וי>#סף
אמר אול6י ימֵצאון שם
Mעוד לד =בר אל $יו וי " #
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ארבעים $וי #אמ $ר ל #א אע "שה ב Hעבור
30
ל־נא י=חר לאד #$ני
הארבעים׃ וUי#אמר א P
ו Hאד "ברה אול6י ימֵצאון שם שלשים $וי #אמ $ר
שם
אם־אמֵצא
אע "שה
ל #א
31
תי לדבר
הואל $
$
שלשים׃ ו %י #אמר הנה־נ=א
ל־אד "#ני אול6י ימֵצאון שם עשרים $וי #אמ $ר
א H
32
ל #א אש "חית ב Hעבור העשרים׃ וUי#אמר
ל־נא י=חר לאד #$ני ו Hאדברה אך־ה "פעם
א P
אול6י ימֵצאון שם Hעשרה $וי #אמ $ר ל #א
33
הוה
אש "חית ב Hעבור ה Hעשרה׃ וילך י "
כ Hאשר כ "לה לדבר אל־אברהם ואברהם
שב למק#מו׃
 19וUיב#או ש >ני המלא =כים ס $ד #מ $ה ב "ערב
א־לוט וי3קם
$
ולוט י #שב בשער־סד #ם ויר
2
אתם וישתחו אפים ארֵצה׃ ויM#אמר
לקר "
ל־בית עבדכ=ם
א־אד #%ני סורו Uנא א >
הנה נ H
v
ינו ור Hחֵצו רגל "יכם והשכמתם ו Hהלכתם
ו $ל $
לדרככם וי#אמרו "ל #א כי ברחוב
3
אד וי _סרו א "ליו ויב#או
נלין׃ ויפֵצר־בם מ " #
אל־ביתו וי=עש לה $ם מש "תה ומצות אפה
4
וי#אכלו׃ טר Eם ישכב Iו ואנ >שי ה Mעיר אנ =שי
סד #$ם נסבו על־ה "בית מנער ועד־זCקן כל־
5
ל־לוט וי #אמרו "לו
$
העם מקֵצה׃ ויקר =או א
אי7ה ה Hאנ 6שים Hאשר־באו אליך הלילה
6
הוֵציאם א "לינו ונדעה א#תם׃ ויֵצ7א Hאל 6הם
7
לוט הפתחה והדלת סגר א Hחריו׃ וי#אמר
8
ה־נא Mלי שתי בנ %ות
אל־נא אחי תרעו׃ הנ >
v We read one or more vowels in L differently from
BHS.
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הן
עו "איש אוֵציאה־נ=א את $
Hא =שר ל #א־יד $
Hאל "יכם ו Hעשו ל "הן כטוב בעיניכם Uרק
ל Hאנ =שים האל $אל־ת Hעשו ד "בר כי־על־כן
9
ש־הלאה
באו בֵצל ק#רתי׃ וי#אמרו ׀ ג %
גור ויש #פט ש "פוט
רו הא =חד בא־ל $
וי #אמ $
לוט
ע Wתה נרע לך מהם ויפֵצ >רו ב =איש ב $
10
אד ו3יגשו לשב#ר הדלת׃ וישל =חו
מ"#
ה Hאנש $ים את־י "דם וי 7ביאו את־ל 6וט Hאליהם
11
הביתה ואת־הדלת סגרו׃ ואת־ה Hאנ Pשים
כו בסנו "רים מקט#ן
Hאשר־פתח ה %בית ה $
12
ועד־גדול וילאו למֵצ #א הפתח׃ וי#אמר>ו
תן ובניך
ל־לוט S#עד מי־לך " #פה ח $
ה Hאנ Mשים א %
ובנ "#תיך וכ#ל Hאשר־לך בעיר הוֵצא מן־
13
Hא "נחנו את־
המקום׃ כי־משחתים
המקום הזה כי־גדל=ה ֵצ Hעקת $ם את־פני
14
הוה וישלחנו יהוה לש Hחתה׃ וי >ֵצא Mלוט
י "
ל־חתניו ׀ לקחי בנ #%תיו $וי #אמ $ר
וידבר ׀ א H
או מן־המקום ה "זה כי־משחית
=קומו צ $
יהוה את־העיר ויהי כמֵצחק בעיני
15
מו השחר ע "לה ויאיֵצו
חHתניו׃ וכ $
קום >קח את־
\
מר
המלאכים בלוט לא #
את פן־
אשת Mך ואת־ש =תי בנ #$ת $יך הנמֵצ " #
16
תספה ב Hעו iן העיר׃ ויתמה mמה ׀ וי Hח >זקו
ה Hאנ Mשים בידו וביד־אש %תו ובי $ד שתי
בנ "#תיו בחמלת יהוה עליו ויֵ#צ _אהו וינ _חהו
17
יאם א #Mתם
מחוץ לעיר׃ ויהי\ כהוֵצ >
ה %חוֵצה $וי #אמ $ר המלט על־נפ "שך אל־תביט
מד בכל־הככר ההרה
א Hח "ריך ואל־ת Hע #
18
המלט פן־תספה׃ וי #אמר לוט Hאלהם
19
חן
ה־נא מ >ֵצא עבדך E
אל־נא Hאד #ני׃ הנ U
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בעיניך Iותגדל חסד %ך Hא =שר ע $ש $ית עמ "די
לה Hחיות את־נפשי ואנ #%כי =ל #א אוכל $להמלט
20
ה־נא
ה "הרה פן־תדבCקני הרעה ומתי׃ הנ U
ה >עיר ה 7ז #את קר #6בה לנוס שמה והיא
מֵצער אמל >טה Mנא %שמה Hהל #א מֵצ 6ער הוא
21
ותחי נפשי׃ וי #אמר א "ליו הנ $ה נשאתי
פ "ניך גם לדבר הזה לבל 6תי הפכי את־
22
העיר Hאשר דברת׃ מה $ר המלט "שמה כי
=ל #א אוכל $ל Hעשות ד "בר עד־ב #Hאך שמה על־
23
כ6ן קרא שם־העיר ֵצוער׃ השמש יֵצא
24
יהוה
על־הארץ ולוט בא ֵצ H #ערה׃ ו %
ל־עמ#רה גפרית ואש
המ 7טיר על־ס 6ד #ם וע H
25
מאת יהוה מן־השמים׃ וי Hהפ #$ך את־
הערים ה "אל ואת כל־הככר וא $ת כל־י #שבי
26
הע "רים וֵצמח ה Hאדמה׃ ותבט אשתו
27
מא Hחריו ותהי נֵציב מלח׃ וישכם
ל־המ "קום Hאשר־עמד שם
אברהם בב#קר א >
28
את־פני יהוה׃ ויש %קף על־פנ=י סד #$ם
ו Hעמ "#רה ועל־כל־פני ארץ הככר ו %ירא והנ=ה
29
על $ה קיט#ר ה "ארץ כקיט#ר הכבשן׃ ויה%י
בש =חת אלה $ים את־ערי הכ "כר ויזכ#ר
ת־לוט מתוך
$
אלהים את־אברהם וישל=ח א
ה Hהפ "כה ב Hהפ #$ך את־הע "רים Hאשר־ישב בהן
30
לוט׃ ויע \ל >לוט מ Mצוער וישב ב %הר וש =תי
בנ#ת $יו ע "מו כי ירא לשבת בֵצוער ו$יש $ב
31
במע "רה הוא ושתי בנ#תיו׃ ו 7ת #אמר
ירה אל־הצעירה אבינו זCקן ו >איש =אין
הבכ 6
ב $אר $ץ לבוא ע "לינו כדרך כל־
32
הארץ׃ ל >כה נש C7קה את־א 6בינו י3ין
Genesis 20
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מאבינו
ונחיה
עמו
ונשכבה
33
יהן י3ין בלילה הוא
ת־אב 6
ז3רע׃ ותש C7קין א H
ות =ב #א הבכיר $ה ותשכב את־א "ביה ול #א־ידע
34
הי ממ hח "רת ו =ת #אמר
בשכבה וב kקומה׃ 4וי $
ירה הן־שכבתי אמש
הבכיר $ה אל־הצע "
אי שכבי
את־אבי נש >קנו Mיין גם־ה %לילה $וב $ #
35
ע "מו ונחיה מאבינו ז3רע׃ ותש Mקין גם
ת־אביהן י3ין ו =תקם
ב 7לילה ה 6הוא א H
הצעיר $ה ותשכב ע "מו ול #א־ידע בשכבה
36
בנות־לוט
שתי
וב _קמה׃ ות Hה 6רין
37
מ Hאביהן׃ ו =תלד הבכיר $ה "בן ותקרא שמו
עד־
Hאבי־מואב
הוא
מואב
38
וא ילדה "בן
ירה גם־ה $
היום׃ והצע =
ותקרא שמו בן־עמי 6הוא Hאבי בני־עמון
עד־היום׃ ס
 20וי >סע מ =שם אברה $ם ארֵצה ה "נגב
וישב בין־קדש ובין שור וי3גר
2
בגרר׃ ו 7י #אמר אבר 6הם אל־שרה אשתו
ימל $ך מלך ג "רר ויקח
Hאח#תי הוא ויש %לח Hאב $
3
ל־אבימלך
להים א H
את־שרה׃ וי 7ב #א א 6
ב Hחלום הלילה וי #אמר %לו הנך מ $ת על־
Hאשר־ל "קחת והוא ב _עלת
האשה
4
אמר
ימלך ל #א קרב אליה וי W #
בעל׃ ו Hאב W
5
Hאד #Wני Hהגוי גם־ֵצדיק ת Hהר #ג׃ Hה >ל #א =הוא
ר־לי Hאח#תי "הוא והיא־גם־הוא אמרה
אמ $
אחי הוא בתם־לב 6בי ובנקי #ן כפי עשיתי
4 Puncta extraordinaria -- a \u05c4 is used to mark such
marks in the text when they are above the line and
a \u05c5 when they are below the line.
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להים ב Hח %לם גם
ז #את׃ וי#אמר\ א >ליו הא M
תי =כי בתם־לבב $ך עשית "ז #את
אנ =#כי י $דע $
ואח 7ש #ך גם־אנ #6כי אותך מ Hחטו־לי על־כן
7
ל#א־נתתיך לנ #גע אליה׃ וע %תה ה =שב
יש כי־נביא "הוא ויתפלל בעדך
אשת־הא $
וחיה ואם־אינך מ %שיב Sדע כי־מות ת "מות
8
ימלך
ל־אשר־לך׃ ויש >כם Hאב M
אתה וכ H
ל־עב "דיו ויד 6בר את־כל־
ב %ב#קר ויקר $א לכ H
הדברים האלה באזניהם וייראו ה Hאנשים
9
ימלך לאבר %הם ו >י #אמר
מא#ד׃ ויק >רא Hאב M
Mלו מה־ע =שית $ל $נו ומה־חטאתי "לך כי־
ה 7באת על6י ועל־ממלכתי Hחטאה גד #לה
עשית
ל#א־יע "שו
Hאשר
מ Hעש $ים
10
עמדי׃ וי #אמר Hאבימלך אל־אברהם מה
11
ר "אית כי עשית את־הדבר הזה׃ וי$#אמר$
להים
אבר "הם כי א %מרתי Sרק אין־יראת א "
על־דבר
ו Hהרגוני
הזה
במקום
12
אשתי׃ וגם־אמ %נה Hאח =#תי בת־א $בי "הוא
13
אך ל #א בת־אמי ותהי־לי לאשה׃ ויהPי
ים מבית אביI
כ Hא 7שר התעו א #%תי אלה E
וא#מר "לה זה חס "דך Hאשר ת Hעשי עמדי =אל
קום Hאשר נבוא "שמה אמרי־לי
כל־המ $
14
ימלך ֵצ #אן וב %קר
אחי הוא׃ וי >קח Hאב M
ו Hעבד $ים ושפ "ח#ת ויתן לאברהם וישב "לו
15
ימלך הנה
את שרה אשתו׃ וי #אמר Hאב "
16
ארֵצי לפניך בטוב בעיניך שב׃ ולשרה
א %מר ה >נה נ Mתתי =אלף $כס $ף לא "חיך הנ=ה
הוא־ל $ך כסות ע "ינים לכ#ל Hאשר אתך ואת
17
כ#ל ונ#כחת׃ ויתפלל אברהם אל־

20

ימלך ואת־
ת־אב 7
להים א H
האלהים ויר >פא א M
18
אש 6תו ואמה#תיו וילדו׃ כי־ע =ֵצ#ר עֵצ $ר
הוה בעד כל־רחם לבית Hאבימלך על־
י "
דבר שרה אשת אברהם׃ ס
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ויהו6ה פCקד את־שרה כ Hאשר אמר
2

וי7עש יהו6ה לשרה כ Hאשר דבר׃ ותהר\
מועד
ו >תלד ש 7רה לאבר 6הם בן לז _קניו ל W
3
Hאשר־דבר א#תו אלהים׃ ויק >רא אבר Mהם
את־שם־בנ 7ו הנולד־ל 6ו Hאשר־ילדה־לו
4
שרה יֵצחק׃ וי=מל אברה $ם את־יֵצחק בנ" ו
בן־שמ#נת ימים כ Hא 6שר ֵצוה א#תו
5
אלהים׃ ואברהם בן־מאת שנה בהולד
6
"לו את יֵצחק בנו׃ ות #אמר ש "רה ֵצ Wח#ק
עשה לי אלהים כל־הש #מע יֵצחק־
7
לי׃ ו %ת #אמר =מי מלל $לאבר "הם היניקה
8
בנים שרה כי־ילדתי בן לז _קניו׃ ויגדל
הילד ויגמל וי=עש אברה $ם משתה ג "דול
9
ביום הגמל את־יֵצחק׃ ו >תרא ש Mרה את־
בן־הג7ר המֵצ 6רית Hאשר־ילדה לאברהם
10
מֵצחק׃ ו $ת #אמ $ר לאבר "הם ג 6רש האמה
הז #את ואת־בנה כי =ל #א ייר $ש בן־האמה
11
ה "ז #את עם־בני עם־יֵצחק׃ וי37רע הד 6בר
אד בעיני אברהם על אוד #ת
מ #
12
להים אל־אבר %הם אל־י =רע
בנו׃ ו >י #אמר א M
ל־אמ "תך כ\ #ל Hא >שר
בע $ינ $יך על־הנער וע H
ת #אמר אל6יך שרה שמע בק#לה כי ביֵצ "חק
13
יקרא לך ז3רע׃ וגם את־בן־האמה לגוי
14
Hאשימנו כי זר Hעך הוא׃ וישכם אברהם ׀
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ל־הגר
ב [ב#קר וי3קח־לח \ם ו >חמת Mמים ויתן א U
7שם על־שכ 6מה ואת־הילד ו3ישלחה ותלך
15
ו "תתע במדבר באר שבע׃ ויכלו המים
מן־החמת ותשלך את־ה "ילד תחת אחד
16
השיחם׃ ותלך\ ו >תשב Mלה מ %נגד הרח $ק
כמט Hחוי "קשת כי אמ "רה אל־אראה במות
הילד ותשב מ "נגד ותשא את־ק#לה
17
ים את־קול הנערI
ותבך׃ וישמע אלה E
להים ׀ אל־הג $ר מן־
ויקר \א מל >אך א =
הש "מים וי #אמר לה מה־לך הגר אל־תיר "אי
להים אל־קול הנער ב Hאשר
כי־ש 7מע א 6
18
הוא־שם׃ ק Sומי שאי את־ה "נער וה Hחזיקי
גדול
כי־לגוי
בו
את־ידך
19
Hאשימנו׃ ויפ =Cקח אלה $ים את־ע "יניה ותרא
באר מים ו Mתלך ותמל=א את־ה $חמ $ת "מים
20
להים את־הנער
ותשק את־הנער׃ וי 7הי א 6
ויגדל ו$יש $ב במד "בר ויהי ר#בה
21
קשת׃ וישב במדבר פארן ותקח־לו
מֵצרים׃ פ
מארץ
אשה
א 6מו
22
ימלך ופיכ#ל$
הי בעת ה "הוא וי #אמר Hאב %
וי $
מר אלהים עמ "ך
שר־ֵצב "או אל־אברהם לא #
23
בכ#ל Hאשר־אתה ע#שה׃ וע %תה ה >שבעה
=לי באלה $ים "הנה אם־תשק#ר "לי ולניני
ולנכדי כ Mחסד Hאשר־ע =שיתי עמ $ך ת Hעשה
Hאשר־ג3רתה
ועם־הארץ
עמ "די
24
אנ#כי
אבר "הם
בה׃ $וי #אמ $ר
25
ת־אבימלך
אשבע׃ והוכח אברהם א H
#דות באר ה "מים Hאשר גזלו עבדי
על־א $
26
ימלך ל #א י "דעתי מי
אHבימלך׃ וי #אמר Hאב "
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עשה את־הדבר הזה וגם־א Pתה ל#א־הג3דת
%לי וג7ם אנ #6כי ל #א שמעתי בלתי
27
היום׃ וי =קח אברה $ם ֵצ #אן וב "קר ויתן
28
ל Hאבימלך ויכרתו שניהם ברית׃ ויצב
הצ #אן
כבש #ת
ת־שבע
א 6
אבר %הם
29
לבדהן׃ וי #אמר Hאבימלך אל־אברהם מה
%הנה =שבע כבש #$ת ה "אלה Hאשר הצבת
30
לבדנה׃ ו Wי #אמר Sכי את־שבע כב "ש #ת
בור תהיה־לי לע "דה כי
תקח מידי ב Hע $
31
ל־כן ק 6רא
חפרתי את־הבאר הז #את׃ ע %
למקום ההוא באר שבע 6כי שם נשבעו
32
שניהם׃ ויכרתו ברית בבאר שבע וי3קם
ימלך ופיכ#ל $שר־ֵצב "או וי _שבו אל־ארץ
Hאב %
33
פלשתים׃ ויטע אשל בבאר שבע
34
א־שם בשם יהוה אל עולם׃ וי37גר
ו >יקר "
הם בארץ פלשתים ימים רבים׃ פ
אבר 6
להים
 22וי %הי אח $ר הדברים ה "אלה והא "
נסה את־אברהם וי #אמר א "ליו אברהם
2
c
ח־נא את־בנ >ך
וי #אמר הנני׃ ו [י #אמר ק U
את־יחידך= Hאשר־א $הב $ת את־יֵצ "חק ולך־ל "ך
אל־ארץ המ#ריה וה Hעל=הו ש $ם לע "#לה Sעל
3
אחד הה "רים Hאשר א#מר אליך׃ ויש >כם
ת־חמ "#רו וי Pקח
אבר Mהם ב %ב#קר ו3י Hחב #$ש א H
את־שנ=י נער $יו א "תו ואת יֵצחק בנו ויבק $ע
Hעֵצי ע "#לה וי3קם ו "ילך אל־המקום Hאשר־
4
ישי וי >שא
אמר־לו האלהים׃ ביום השל %
c We read one or more accents in L differently than
BHS. Often this notation indicates a typographical
error in BHS.
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אבר 7הם את־עינ6יו וי3רא את־המקום
5
מרח#ק׃ ו >י #אמר אבר Mהם אל־נע %ריו שבו־
לכם פ #$ה עם־ה Hח "מור ו Hאני וה "נער נלכה
6
עד־כ#ה ונשת Hחוה ונשובה Hאליכם׃ וי >קח
ת־עֵצי הע #%לה ו$יש $ם על־יֵצחק
אבר Mהם א H
בנ" ו ויקח בי "דו את־האש ואת־המ Hאכלת
7
וילכו שניהם יחדו׃ ו >י #אמר יֵצ Mחק אל־
אבר =הם אב $יו וי #אמר א "בי וי #אמר הנני בני
ו %י #אמר הנ=ה הא $ש והע "ֵצים ואיה השה
8
להים יראה־לו
לע#לה׃ $וי #אמ $ר אבר "הם א P
ה 6שה לע#לה בני וילכו שניהם
9
קום Hאשר אמר־לו
יחדו׃ וי %ב#או אל־המ E
ם ו >יבן =שם אברה $ם את־המז "בח
האלהי I
ו3י Hער #ך את־העֵצים ו3י Hעק #$ד את־יֵצחק בנ" ו
ממעל
על־המז "בח
#תו
א $
וי=שם
10
לעֵצים׃ וישל=ח אברה $ם את־י "דו ויקח
11
את־המ Hאכלת לשח#ט את־בנו׃ ויק >רא
א Mליו מל =אך יהו $ה מן־הש "מים וי #אמר
12
אברהם ׀ אברהם וי #אמר הנני׃ וי%#אמר
אל־תשל=ח י3ד $ך אל־ה "נער ואל־תעש לו
מאומה 1כי ׀ עתה י %דעתי כי־י =רא אלה $ים
"אתה ול #א ח 6שכת את־בנך את־יחידך
13
ממני׃ וי >שא אבר Mהם את־ע %יניו ויר $א
ה־איל א Wחר נאחז בסבך בקרניו וי=לך
והנ "
אברה $ם ויקח את־ה "איל וי Hעלהו לע#לה
14
תחת בנו׃ ויק 7רא אבר 6הם שם־המקום
ההוא יהוה ׀ יראה Hאש $ר יאמר הי" ום בהר
15
יהוה יראה׃ ויק 6רא מלאך יהוה אל־
1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
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16

אברהם שנית מן־השמים׃ ו Wי #אמר בי
נשבעתי נ _אם־יהוה %כי יSען Hא =שר ע $ש $ית
את־הדבר ה "זה ול #א חשכת את־בנך את־
17
יחידך׃ כי־ברך Hאברכ %ך והר >בה אר =בה
את־זר Hע $ך ככוכבי הש "מים וכ Wחול Hאשר
על־שפת הים וירש זר Hע "ך את שער
18
א#יביו׃ והתב Hרכו בזר Hע "ך כ#ל גויי הארץ
19
Wעקב Hאשר שמעת בק#לי׃ וי=שב אברה $ם
אל־נע "ריו וי _ C6קמו וילכו יחדו אל־באר שבע
שבע׃ פ
בבאר
אברהם
וישב
20
וי %הי א Hח $רי הדברים ה "אלה וי_ גד
ם־הוא
מר Uהנה יל >דה מלכה ג 6
לאברהם לא #
21
בנים לנחור אחיך׃ את־עוץ בכ#רו ואת־
22
בוז אחיו ואת־קמואל Hאבי Hארם׃ ואת־
ת־חז" ו ואת־פלדש ואת־ידלף ואת
כשד וא H
23
בתואל׃ ובתואל ילד את־רבCקה שמ#נה
Hאחי
$אל $ה ילדה מל "כה לנחור
24
אברהם׃ ופילגשו ושמה ראומה ו =תלד
ת־גחם ואת־תחש
וא את־טבח וא "
גם־ה $
ואת־מ Hעכה׃ ס

23

ויה $יו חיי ש "רה מאה שנ6ה ועשרים
2

שנה ושבע שנים שני חיי שרה׃ ותמת
ש %רה בקרית אר 6בע הוא חברון בארץ
כנען ויב $ #א אבר "הם לס #פד לשרה
3
ולבכ#תה׃ $ויק $ם אבר "הם מעל פני מתו
4
מר׃ גר־ותושב
וידבר אל־בני־חת לא #
ת־קב $ר עמ "כם
אנ#כי עמכם תנ> ו =לי Hא _חז $
5
י־חת את־
ואקברה מתי מלפני׃ וי Hענ 7ו בנ 6
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מר לו׃ שמענו ׀ Hאד #%ני נ >שיא
אברהם לא #
תוכנו במבחר קב "רינו קב#ר
להים את $ה ב "
א =
את־מתך איש מ "מנו את־קב 6רו ל #א־יכלה
7
ממך מקב#ר מתך׃ וי37קם אבר 6הם וישתחו
8
מר
לעם־הארץ לבני־חת׃ וידבר אתם לא #
תי מלפ "ני
אם־יש את־נפש %כם לק =ב#ר את־מ $
9
שמ Wעוני ופגעו־לי בעפרון בן־ֵצ #חר׃ ויתן־
ר־לו Hאשר
%לי את־מע =רת המכפל $ה Hאש "
בקֵצה שדהו ב >כסף מ Mלא יתננה 6לי
10
בתוככם ל Hא _חזת־קבר׃ ועפרון י #שב
בתוך בני־חת ויען\ עפ >רון הח =תי את־
י־חת ל 6כ#ל באי שער־
אברה $ם באזני בנ "
11
א־אד #ני שמ "עני השד $ה
מר׃ ל H #
עירו לא #
נתתי "לך והמערה Hאשר־בו לך נתתיה
לעינ7י בני־ע 6מי נתתיה לך קב#ר
12
חו אבר "הם לפני עם
מתך׃ ויש $ת $
13
הארץ׃ ויד >בר אל־עפ Mרון באזנ=י עם־
מר 6אך אם־אתה לו שמעני
ה $אר $ץ לא " #
נ Mתתי כ=סף השד $ה קח מ "מני ואקברה את־
14
מתי שמה׃ וי7ען עפ 6רון את־אברהם
15
מר לו׃ Hאד #ני שמ "עני ארץ\ אר >בע
לא #
את שקל־כ6סף ביני ובינך מה־הוא ואת־
מ#7
16
מתך קב#ר׃ וישמע אברה Eם אל־עפרוןI
ויש =ק#ל אברה $ם לעפ "ר #ן את־ה Wכסף Hאשר
אות שקל
דבר באזני בני־חת אר =בע מ $
17
"כסף ע#בר לס#חר׃ וי3קם ׀ שדה עפ %רון
Hאש $ר במכפ "לה Hאשר לפני ממרא השד $ה
ר־בו וכל־הע $ץ Hאשר בש "דה
והמערה Hאש "
18
Hאשר בכל־ג _בלו סביב׃ לאברהם למקנה
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לעיני בני־חת בכ#ל באי שער־
19
עירו׃ וא Hחרי־כן\ ק >בר אבר Mהם את־שרה
אש %תו אל־מע Pרת ש 7דה המכפל6ה על־פני
20
ממרא הוא חברון בארץ כנען׃ וי>קם
ר־בו לאברהם
הש Mדה והמע 7רה Hאש 6
ל Hא _חזת־קבר מאת בני־חת׃ ס

24

ואברהם ז "קן בא בימים ויהו6ה ברך
2

את־אברהם בכ#ל׃ וי #אמר אבר %הם אל־
ל־אשר־לו שים־
יתו המ#של בכ H
עב $דו זCקן ב "
3
יע "ך ביהו $ה
נא ידך תחת ירכי׃ ואשב H
אלהי הש "מים ואלהי הארץ Hא >שר ל #א־
נות הכנ Hע "ני Hאשר
ת =קח אש $ה לב "ני מב $
4
אנ#כי יושב בקרבו׃ 7כי אל־אר ֵ6צי ואל־
מולדתי תלך ולקחת אשה לבני
5
אולי ל#א־
$
ליֵצחק׃ ו =י #אמר אל $יו ה "עבד
ת #אבה הא "שה ללכת א Hחרי אל־הארץ
הז #את הה =שב אש $יב את־בנ "ך אל־הארץ
6
Hאשר־יֵצאת משם׃ וי #אמר אליו אברהם
7
השמר ל "ך פן־תשיב את־בני שמה׃ יהוה
בי
׀ אלהי הש %מים Hא >שר לק Mחני מבית א E
ר־לי ו Hא =שר
ומארץ מולדתי Iו Hא >שר דב M
מר ל >זר Hע "ך אתן את־הארץ
ע־לי לא " #
נשב $
הז #את %הוא ישל=ח מלא $כו לפ "ניך ולקחת
8
אבה האש $ה
ם־ל #א ת = #
א 6שה לבני משם׃ וא >
ללכת א Hח "ריך ונ Wקית מש _בעתי ז #את רק
9
את־ב "ני ל #א תשב שמה׃ וי=שם ה $עב $ד
את־י "דו 6תחת י3רך אברהם Hאד #ניו וישבע
10
"לו על־הדבר הזה׃ ויקח Uהעבד Hעש >רה
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גמ Mלים מגמל=י Hאד #נ $יו ו "ילך וכל־טוב Hאד #ניו
ל־ארם נ Hהרים אל־עיר
בידו ו %יקם וי6לך א H
11
נחור׃ ויב 7רך הגמ 6לים מחוץ לעיר אל־
באר המים לעת "ערב לעת ֵצאת
12
להי Hאד #ני
הוה א $
אמר ׀ י %
הש #Hאב#ת׃ וי m #
ה־חסד
אבר "הם הקרה־נא לפני היום ו Hעש W
13
עם Hאד #ני אברהם׃ הנ6ה אנ#כי נצב על־
אב
את לש #
נות אנשי ה "עיר י ֵ#צ #
עין המים וב $
14
מים׃ והיה הנ Hע %ר Hא >שר א =#מר א $ל $יה הטי־
נ=א כד $ך ואש "תה ואמרה ש "תה וגם־גמליך
אשCקה א =#תה ה #$כח $ת לעבדך ליֵצ "חק ובה
15
ם־אד #ני׃ ו3יהי־ה%וא
א "דע כי־עשית חסד ע H
טר Eם כלה לדבר Iוהנ7ה רבCקה י ֵ#%צאת Hא =שר
י_ לד $ה לבתואל בן־מל "כה אשת נחור Hאחי
16
אברהם וכדה על־שכמה׃ והנ Hע %ר ט =#בת
תולה ואיש ל #א ידעה ותרד
אד ב W
מרא $ה מ " #
17
ה "עינה ותמלא כדה ותעל׃ וי3רץ העבד
לקראתה ו Wי #אמר הגמיאיני נ6א מעט־מים
18
מכדך׃ ות #אמר שתה Hאד #ני ותמ %הר
19
תרד כ 6דה על־ידה ותשCקהו׃ ותכל
ו#7
להשק#תו ו %ת #אמר ג=ם לגמ $ל $יך אש "אב עד
20
תת׃ ותמ %הר ות =ער כד $ה
אם־כלו לש #
אב
אל־ה "ש #קת ותרץ 6עוד אל־הבאר לש #
21
ותשאב לכל־גמליו׃ והאיש משתאה
לה מ Hח Wריש ל %דעת ההֵצ 7ליח יהו6ה דרכו
22
אם־ל #א׃ וי %הי כ Hא >שר כל= ו הגמל $ים
יש נ3זם ז "הב בקע
לש "תות וי =קח הא $
משקלו ושנ=י ֵצמיד $ים על־י "דיה Hעשרה זהב
23
משקלם׃ $וי #אמ $ר בת־מי "את הגידי נא לי

24

24

Hהי7ש בית־א 6ביך מקום לנו ללין׃ ות#אמר
א "ליו בת־בתואל א #נכי בן־מל Wכה Hאשר
25
ילדה לנחור׃ ות #אמר א "ליו גם־תבן גם־
26
מספוא רב עמנו גם־מקום ללון׃ ויק#ד
27
ה "איש וישתחו ליהוה׃ ו %י #אמר ב =רוך
להי Hאד #ני אבר "הם H Uאשר ל #א־עזב
יהו $ה א $
חס 6דו ו Hאמתו מעם Hאד #ני אנ #%כי ב $דר $ך נחני
28
הוה בית Hאחי Hאד #ני׃ ו $תר $ץ הנ Hע "ר ותגד
י "
29
לבית אמה כדברים האלה׃ ולרבCקה
אח ושמו לבן ו >ירץ ל 7בן אל־ה 6איש החוֵצה
30
את את־ה %נזם ואת־
אל־העין׃ ויהי ׀ כר #
ים על־ידי Hאח#תו Iוכשמ %עו את־דב Pרי
הצמד E
מר כ#ה־דבר אלי האיש
#תו לא " #
רב =Cקה Hאח $
ויב $ #א אל־ה "איש והנ6ה ע#מד על־הגמלים
31
על־העין׃ ו Wי #אמר בוא ברוך יהוה ל=מה
#כי פניתי ה "בית ומקום
ת Hעמ #$ד ב "חוץ ואנ $
32
יש ה "ביתה ויפתח
לגמלים׃ וי =ב #א הא $
ומי $ם
פוא לגמ "לים $
הגמלים וי >תן =תבן ומס $
לרח#ץ רג "ליו ורגלי ה Hאנשים Hאשר
33
יושם לפנ $יו לא "כ#ל $וי #אמ $ר ל #א
אתו׃ ויישם ו =
א "#כל עד אם־דברתי דברי וי #אמר
34
אברהם
עבד
דבר׃ וי#אמר
35
אד ויגדל
ת־אד #נ6י מ #
יהוה ב 7רך א H
אנ#כי׃ ו P
ן־לו =ֵצ #אן ובק $ר וכסף וז "הב ו Hעבד $ם
וית P
36
ושפ "ח#ת וגמלים ו Hחמ#רים׃ ו [תלד שר \ה
>אשת Hאד #ני $בן לאד "#ני א Hחרי זקנתה ויתן־
37
ל־אשר־לו׃ וישבעני Hאד #ני
לו 1את־כ H
1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
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נות הכנ Hע "ני
מר ל#א־ת =קח אש $ה לב "ני מב $
לא #
38
ם־ל #א אל־
Hאשר אנ#כי י #שב בארֵצו׃ א 7
בית־א 6בי תלך ואל־משפחתי ולקחת אשה
39
ל־אד #ני _אל6י ל#א־תלך
לבני׃ וא#מר א H
40
הוה Hאשר־
האשה א Hחרי׃ וי #אמר אלי י P
התהלכתי לפ %ניו יש >לח מלא =כו את $ך
והֵצליח דר "כך ולקח =ת אש $ה לב "ני
41
ממשפחתי ומבית אבי׃ =אז תנק $ה
ם־ל #א
מאל "תי כי תבוא אל־משפחתי וא =
42
ית $נו "לך והיית נCקי מאלתי׃ ואב #א היום
להי Hאד #ני אבר "הם
אל־העין וא #%מר יהו $ה א $
אם־ישך־נ $א מֵצליח דר "כי Hאשר אנ#כי ה#לך
43
עליה׃ הנ6ה אנ#כי נצב על־עין המים
אב ואמרתי
והי=ה העלמ $ה הי ֵ#צאת לש " #
מעט־מים
השCקיני־נא
א "ליה
44
מכדך׃ ואמ =רה א $לי גם־אתה ש "תה וגם
לגמליך אשאב הוא הא "שה Hאשר־ה#כיח
45
ן־אד #ני׃ Hאני\ >טרם Hאכ Mלה לדבר
יהוה לב H
את וכדה על־
אל־ל %בי וה >נה רב =Cקה י ֵ#צ $
שכ "מה ותרד העינה ותשאב וא#מר אליה
46
השCקיני נא׃ ותמ %הר ו =תורד כד $ה מע "ליה
ות #אמר ש "תה וגם־גמליך אשCקה ו Wאשת
47
וגם הגמלים השCקתה׃ ואשאל א #%תה
ת ו %ת #אמר בת־בתואל $בן־
וא#מ Eר בת־מי א I
נ "חור Hאשר ילדה־לו מלכה וא =שם ה$נז $ם
48
על־א "פה והצמידים על־ידיה׃ ואק#ד
להי
ואשת Hחוה ליהוה ו Hאב %רך את־יהו $ה א $
Hאד #ני אבר "הם Hא =שר הנ $ח $ני בדרך א "מת
49
ת־אחי Hאד #ני לבנו׃ וUעתה
ל C6קחת את־ב H
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ת־אד #ני
אם־יש >כם ע #Mשים 7חסד וא 6מת א H
ם־ל #א הגידו "לי ואפנה על־ימין
הגידו לי וא W
50
או על־שמ #אל׃ ו >יען ל =בן ובתואל $וי #אמ "רו
נוכל דבר אליך רע
מיהוה יֵצא הדבר ל #א 6
51
או־טוב׃ הנה־רבCקה לפניך קח ולך
ן־אד "#ניך כ Hאשר דבר
ות =הי אש $ה לב H
52
יהוה׃ וי Wהי כ Hאשר ש 6מע עבד אברהם
ארֵצה
וישתחו
את־דבריהם
53
י־כסף וכל=י זה $ב
יוֵצא ה Mעבד כל >
ליהוה׃ ו >
ומגד "נ #ת נתן לאחיה
ובג "דים ויתן לרבCקה >
54
ולאמה׃ וי#אכלו ויש %תו 6הוא וה Hאנשים
Hאשר־עמו וילינו ויקומו ב "ב#קר וי #אמר
55
של _חני לאד #ני׃ ו =י #אמר א $ח $יה וא "מה ת >שב
הנ Hער א 6תנו ימים או עשור אחר
56
תלך׃ ו =י #אמר Hאלה $ם אל־תא Hחרו א "#תי
ויהוה הֵצליח דרכי של Wחוני ואלכה
57
לאד#ני׃ וי#אמרו נקרא לנ Hער ונש Hאלה
58
את־פיה׃ ויקר =או לרבק $ה וי#אמרו א "ליה
ות #אמר
הזה
עם־האיש
Hהתלכי
59
אלך׃ ו3ישל 6חו את־רבCקה Hאח#תם ואת־
מנקתה ואת־עבד אברהם ואת־
60
אHנשיו׃ ויב Hר =כו את־רבק $ה וי #אמרו "לה
Hאח #Wתנו את Hהיי לאלפי רבבה ויירש זר "עך
61
את שער ש #נאיו׃ ו >תקם רב Mקה ונ Hער #%תיה
ותר $כבנ $ה על־הגמ "לים ותלכנה א Hחרי
את־רבCקה
הע6בד
ויקח
האיש
62
וילך׃ ויֵצח $ק בא מ "בוא באר לחי ר #אי
63
והוא יושב בארץ הנ3גב׃ ויֵצא יֵצ 6חק
לשוח בשדה לפנות ערב וי =שא עינ $יו ו "ירא
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64

והנה גמלים באים׃ ות =שא רבק $ה את־
ע "יניה ותרא את־יֵצחק ות #פל מעל
65
הגמל׃ ות #אמר אל־ה %עבד מי־ה =איש
אתנו וי #אמר
הלז $ה הה#ל=ך בשד $ה לקר "
Hאד #ני ותקח הצעיף
העבד הוא
66
ותתכס׃ ויספר העבד ליֵצחק את כל־
67
הדברים Hאשר עשה׃ ויבאה יֵצ %חק
ה $א #הל $ה שרה א "מו וי 7קח את־רב C6קה ותהי־
לו לאשה ויאהבה וינחם יֵצחק א Hחרי
אמו׃ פ

25

ו 7#יסף אבר 6הם ויקח אשה ושמה
2

קטורה׃ ותלד %לו את־זמ $רן ואת־יק "שן
ואת־מדן ואת־מדי3ן ואת־ישבק ואת־
3
שוח׃ ויקשן י "לד את־שבא ואת־דדן ובני
4
ד "דן הי 6ו אשורם ולטושים ול _אמים׃ ובני
יפה ו $עפ $ר ו Hח "נ#ך ו Hאבידע ואלדעה
מד %ין ע =
5
כל־אלה בני קטורה׃ וי 7תן אבר 6הם את־
6
ל־אשר־לו ליֵצחק׃ ולבנ=י הפילגש $ים
כ H
Hאשר לאבר "הם נתן אברהם מת #נת
ו3ישל Pחם מ >על יֵצ =חק ב $נו בעודנו "חי קדמה
7
אל־ארץ קדם׃ ו %אלה י 6מי שני־חיי
אברהם Hאשר־חי מאת שנ6ה ושבעים שנה
8
וחמש שנים׃ ויג >וע וי7מת אבר 6הם בשיבה
9
טובה זCקן ושבע ויאסף אל־עמיו׃ ויקב >רו
א #Mתו יֵצ =חק וישמעאל $ב "ניו אל־מערת
ן־ֵצ #ח $ר הח "תי
המכפלה אל־ש Pדה עפ =ר #ן ב $
10
Hאשר על־פני ממרא׃ הש 6דה Hאשר־קנה
אברהם מאת בני־חת 6שמה _קבר אברהם
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11

ושרה אשתו׃ וי %הי א Hח $רי מות אבר "הם
ויברך אלהים את־יֵצחק בנו וישב יֵצ "חק
12
ו 6אלה ת#לד #ת
עם־באר לחי ר #אי׃ ס
ישמעאל בן־אברהם Hא >שר יל Mדה הג7ר
13
המֵצ 6רית שפחת שרה לאברהם׃ ו %אלה
מות בני ישמ "עאל בשמ#תם לתולד #תם
ש $
ב =כ#ר ישמעאל $נב "י #ת וקדר ואדבאל
15
14
ומבשם׃ ומשמע ודומה ומשא׃ Hחדד
16
ימא יטור נפיש וCקדמה׃ אלה Pהם בנ=י
ות "
ישמעאל $ואלה שמ "#תם בחֵצריהם
נשיאם
שנים־עשר
ובטיר #תם
17
לא_מ#תם׃ ו %אלה ש $ני חיי ישמ "עאל מאת
שנ6ה ושלשים שנה ושבע שנים ויגוע
18
ו "ימת ויאסף אל־עמיו׃ וישכנ> ו מ Hחו Mילה
ד־שור Hאש $ר על־פני מֵצ "רים ב #Hאכה
ע %
נפל׃ פ
אשורה על־פני כל־אחיו
19
ו 6אלה תולד #ת יֵצחק בן־אברהם אברהם
20
הוליד את־יֵצחק׃ וי =הי יֵצח $ק בן־ארבעים
ש "נה בקחתו את־רב %קה בת־בתואל$
ה Hאר "מי מפדן Hארם Hא 6חות לבן ה Hארמי לו
21
לאשה׃ ויע >תר יֵצ =חק ליהו $ה ל #נכח
הוה
אש "תו כי Hעקרה הוא וי =עתר $לו י "
22
ותהר רבCקה אשתו׃ ויתר ֵH #צ =ֵצו הבנ $ים
ם־כן למה זה א #נכי
בקר "בה ות #אמר א "
23
הוה %לה
ותלך לדר #ש את־יהוה׃ ו >י #אמר י M
שנ=י גיים גוי $ם בבט "נך ושני ל _א "מים ממעיך
אם יא "מץ ורב י Hע #בד
יפרדו ולא #$ם מל #
24
ֵצעיר׃ וימלאו ימיה ללדת והנה תומם
25
מוני _כלו
אשון אד "
בבטנה׃ ויֵצ=א הר $
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שמו
ויקראו
שער
כאדרת
26
י־כן יֵצא א %חיו וי =דו א #$חז $ת
עשו׃ וא Hחר P
ב HעCקב ע "שו ויקרא שמו י Hעק#ב ויֵצ 6חק בן־
27
ששים שנה בלדת א#תם׃ ויגד $לו הנע "רים
ויהי ע %שו 6איש י #דע ֵציד איש שדה וי Hעק #$ב
28
איש "תם י #שב א#הלים׃ ויאהב יֵצ 6חק
את־עשו כי־ֵציד בפיו ורבCקה א#הבת את־
29
י Hעק#ב׃ וי3זד י Hעק#ב נזיד ויב #א ע 6שו מן־
30
השדה והוא עי3ף׃ ו >י #אמר ע Mשו אל־י Hע %ק#ב
יטני נ $א מן־הא =ד #ם האד #$ם ה "זה כי עי3ף
הלע =
31
א #נכי על־כן קרא־שמו אדום׃ וי #אמר
את־בכ#רתך
כי 6ום
מכרה
י Hעק#ב
32
לי׃ וי #אמר ע "שו הנ6ה אנ#כי הולך למות
33
ולמה־זה לי בכ#רה׃ וי #אמר י Hע %ק#ב
ה =שבעה $לי כי" ום וישבע לו וימכ#ר את־
34
בכ#רתו לי Hעק#ב׃ וי Hע Pק#ב נתן לע %שו Sלחם
ונזיד Hעד "שים וי #אכל ו "ישת וי3קם וילך ויבז
עשו את־הבכ#רה׃ ס
 26וי =הי רע $ב ב "ארץ מלב $ד הרעב
אשון Hאשר היה בימי אברהם וי7לך
הר "
1
מלך־פלשתים
ל־אבימלך
א H
יֵצ 6חק
2
הוה וי #אמר אל־תרד
גררה׃ וי =רא אל $יו י "
מֵצרימה שכ#ן ב "ארץ Hאשר א#מר
3
אליך׃ ג Sור בארץ ה "ז #את ואהיה עמך
תן את־כל־
ו Hאברכך כי־לך ולזר Hע %ך א $
#תי את־הש _ב "עה Hאשר
ה Hארֵצ #ת ה "אל ו HהCקמ $
1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
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יתי את־
נשבעתי לאברהם אביך׃ והרב =
זר Hע $ך ככוכבי הש "מים ונתתי לזר Hע "ך את
כל־ה Hארֵצ#ת האל והתב Hרכו בזר Hע "ך כ#ל גויי
5
הארץ׃ Wעקב Hאשר־שמע אברהם בק#לי
_חקותי
מֵצו iתי
משמר "תי
וישמ #$ר
7
6
ותור #תי׃ וישב יֵצחק בגרר׃ ו3ישאHלPו
קום לאש "תו וי #אמר Hאח#תי הוא
אנ =שי המ $
מר אש "תי פן־יהר _ Mגני אנ =שי
=כי יר $א לא #
קום על־רב "קה כי־טובת מראה
המ $
8
היא׃ וי %הי כי ארכו־לו ש $ם הי "מים ויש %קף
ימל $ך מלך פלש "תים בעד החלון ו %ירא
Hאב $
והנ=ה יֵצח $ק מֵצ "חק את רבCקה
9
ימלך ליֵצ %חק $וי #אמ $ר
אשתו׃ ויק >רא Hאב M
אך הנ=ה אשת $ך "הוא ואיך אמרת Hאח#תי
הוא ו =י #אמר אל $יו יֵצ "חק כי א "מרתי פן־
10
ימלך מה־ז #את
אמות עליה׃ וי #אמר Hאב "
עשית לנו Uכמעט ש Pכב א =חד הע $ם את־
11
אש "תך והבאת עלינו אשם׃ ויֵצו
מר הנ #Mגע באיש
ימלך את־כל־העם לא #
Hאב "
12
הז6ה ובאשתו מות יומת׃ ויז =רע יֵצח $ק
בארץ ה "הוא וימ ֵ6צא בשנה ההוא מאה
13
שערים ויב Hרכהו יהוה׃ ויגדל האיש
14
אד׃ ויהי־
לוך וג "דל עד כי־גדל מ #
וי=לך ה $
אן ומקנה ב "קר ו Hע _בדה רבה
ל= ו מקנה־ֵצ $ #
15
ויקנאו א#תו פלשתים׃ וכל־הבאר%#ת
רו עבדי א "ביו בימי אברהם אביו
Hא =שר חפ $
16
סתמום פלש "תים וימלאום עפר׃ וי#אמר
Hאבימלך אל־יֵצחק Sלך מע "מנו כי־עֵצמת־
17
אד׃ וילך משם יֵצחק ויחן
ממנו מ #
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18

בנחל־גרר וישב שם׃ ו >ישב יֵצ Mחק
רו
ויח #פר ׀ את־באר #ת ה %מים Hא =שר חפ $
ימי אברהם א "ביו ויסתמום פלש "תים
ב $
הן ש "מות
א Hחרי מות אברהם ויק =רא ל $
19
מת Hאשר־קרא להן אביו׃ ויחפרו
כש # W
או־שם באר מים
"
עבדי־יֵצחק בנחל ו >ימֵצ
20
חיים׃ וי Mריבו ר #עי ג %רר עם־ר #עי יֵצ 6חק
מר לנו המים ויק =רא שם־הבא $ר "עשק
לא #
21
רו באר א "חרת
כי התעשקו עמו׃ ו3יחפ $
שמה
ויקרא
גם־עליה
ויריבו
22
שטנה׃ ויעתק מ %שם ויחפ #$ר באר א "חרת
ול #א רבו עליה ויק =רא שמ $ה רח "#בות ו %י #אמר
כי־ע Pתה הר 7חיב יהו6ה לנו ופרינו
24
23
בארץ׃ ויעל משם באר שבע׃ וי >רא
אל=יו יהו $ה בלילה ה "הוא ו Wי #אמר אנ #Wכי אלהי
אברהם אביך אל־תיר $א כי־אתך א "נ #כי
וברכ $ת $יך והרביתי את־זר Hע "ך ב Hעבור
25
אברהם עבדי׃ וי7בן שם מז %בח ויקר $א
הוה ויט־שם א hהלו ויכרו־שם
בשם י "
26
ימלך הלך אליו
עבדי־יֵצחק באר׃ ו Hאב W
מגרר ו Hא _חז $ת מר "עהו ופיכ#ל שר־
27
ֵצבאו׃ ו =י #אמר Hאלה $ם יֵצ "חק מדוע באתם
אלי ואת $ם שנאתם א "#תי ותשלחוני
28
ינו כי־היה
מאתכם׃ וי#אמ %רו ראו רא E
יהוה ׀ עמך Iו %נ #אמר ת >הי נא אל6ה בינותינו
29
בינינו ובינ3ך ונכרתה ברית עמך׃ אם־
ת Hע >שה 1ע Mמנו ר %עה כ Hאש $ר ל #א נג Hענ" וך
ק־טוב ונשל Hחך
וכ Hא >שר ע =שינו עמ $ך ר "
1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
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30

בשלום אתה עתה ברוך יהוה׃ וי=עש
31
לה $ם מש "תה וי#אכלו וישתו׃ וישכימו
ב "ב#קר וישבעו איש לאחיו וישלחם יֵצ "חק
32
וילכו מאתו בשלום׃ ויהי ׀ ביום ה %הוא
או עבדי יֵצ "חק ויגדו "לו על־א#דות
וי $ב $ #
הבאר Hאשר חפרו וי #אמרו לו מֵצאנו
33
מים׃ ויקרא א#תה שבעה על־כ=ן שם־
היום
עד
"שבע
באר
יר
הע $
34
וי =הי עש$ו בן־ארבעים ש "נה
הזה׃ ס
הודית בת־בארי החתי
וי =קח אש $ה את־י "
35
ואת־בש "מת בת־אילן החתי׃ ותהיין
מרת רוח ליֵצחק ולרבCקה׃ ס
#
הי כי־זCקן יֵצ "חק ותכהין עיניו
 27וי $
את ויק Pרא את־עשו ׀ בנו הג %ד #ל ו =י #אמר
מר #
2
אל $יו ב "ני וי #אמר אליו הנני׃ ו Wי #אמר הנה־
3
נא זCקנתי ל #א ידעתי יום מותי׃ ועת $ה
שא־נא כ "ליך תליך וקשתך וֵצ $א הש "דה
4
ה־לי מטע Mמים
וֵצודה לי ֵצידה ֵציד׃ ו Hעש >
כ Hאשר א 6הבתי והביאה לי וא#כלה ב Hע 6בור
5
תברכך נפשי בטרם אמות׃ ורבCקה
ש "#מעת בדבר יֵצ "חק אל־עשו בנו וי=לך
6
עש$ו הש "דה לֵצוד ֵציד להביא׃ ורבקה$
תי
מר הנ=ה ש $מע $
אמ "רה אל־י Hעק#ב בנה לא #
אחיך
אל־עשו
מד 6בר
את־א "ביך
7
לאמ#ר׃ ה >ביאה לי ֵצ6יד ו Hעשה־לי
מטעמים וא#כלה ו Hאברכ 6כה לפני יהוה
8
לפני מותי׃ ועתה בני שמע בק#לי ל Hאשר
9
Hאני מֵצוה א#תך׃ לך־נ $א אל־ה "צ #אן וCקח־לי
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מ %שם שנ6י גדיי עזים ט#בים ואע >שה א #7תם
10
מטע 6מים לאביך כ Hאשר אהב׃ והבאת
לאביך ואכל ב Hע _ב6ר Hאשר יברכך לפני
11
מותו׃ וי #אמר י Hע "ק#ב אל־רבCקה אמו הן
חי איש ש "ער ואנ#כי איש
ע =שו א $
12
חלק׃ אול=י י _מ $ש $ני א "בי והייתי בעיניו
כמתעתע והבאתי על6י קללה ול #א
13
ברכה׃ ו =ת #אמר $לו א "מו עלי קללתך בני
14
6אך שמע בק#לי ולך קח־לי׃ $ויל $ך וי "קח
מו מטע "מים כ Hאשר
ויבא לאמו ו =תעש א $
15
אהב אביו׃ ותקח Uרבקה את־בג >די ע Mשו
בנ=ה הגד #ל $ה Hח _מ "ד #ת Hאשר אתה בבית
16
ותלבש את־י Hעק#ב בנה הקטן׃ ו %את ע#ר #$ת
גדיי הע "זים הלבישה על־ידיו ועל חלCקת
17
ֵצואריו׃ ות 7תן את־המטע 6מים ואת־
Hאשר עשתה ביד י Hעק#ב
הלחם
18
בנה׃ ויב #א אל־אביו וי #אמר אבי וי #אמר
19
ה "נני מי אתה בני׃ ו >י #אמר י Hע Mק#ב אל־
#כי עשו בכ "#רך ע Wשיתי כ Hאשר
א %ביו אנ $
ידי
דברת אלי קום־נא ש %בה ואכל $ה מצ "
20
ב Hעבור תב Hרכני נפשך׃ ו =י #אמר יֵצח $ק
אל־בנ" ו מה־ז6ה מהרת למֵצ #א בני ו Wי #אמר
21
כי הק 6רה יהוה אלהיך לפני׃ וי=#אמר
יֵצח $ק אל־י Hע "ק#ב גשה־נא ו Hא _משך בני
22
האתה ז6ה בני עשו אם־ל #א׃ ויג7ש י Hע 6ק#ב
אל־יֵצחק אביו וי _משהו ו %י #אמר הק#ל $קול
23
ירו כי־
י Hע "ק#ב והידים ידי עשו׃ ול #א הכ "
ידי עשו אחיו שער #ת
היו י %דיו כ 6
24
ו3יברכהו׃ ו Wי #אמר אתה זה בני עשו
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אכל $ה
וי #אמר אני׃ ו %י #אמר הג=שה $לי ו #
ש־לו
מציד ב "ני למען תברכך נפשי ויג $
26
אכל וי7בא ל nו י3ין וישת׃ וי #אמר אליו
וי " #
27
יֵצחק אביו גשה־נא ושקה־לי בני׃ ויג $ש
ק־לו ו 6י3רח את־ריח בגדיו ויב Hרכהו
וי ש "
ו %י #אמר רא $ה ריח ב "ני כריח ש "דה Hאשר
28
להים מטל$
ב Hרכו יהוה׃ ויתן־ל $ך הא "
הש "מים ומשמני הארץ ור#ב דג3ן
29
ותיר#ש׃ יעבדוך ע %מים וישתחו וישתחHו=ו
ל $ך ל _א "מים הו=ה גב $יר לא "חיך וישת Hחוו 1לך
בני אמך א#רריך א "רור ומב Hרכיך
30
ברוך׃ וי %הי כ Hא >שר כלה יֵצח Eק לברך
את־י HעקI #ב וי %הי אך י =ֵצ #א יֵצ $א י Hע "ק#ב מאת
פני יֵצחק אביו ועשו א "חיו בא
31
ם־הוא מטע "מים ויבא
$
מצידו׃ וי=עש ג
לאביו וי #אמר לא %ביו י _ =Cקם א $בי וי#אכל $מציד
32
בנ" ו ב Hעבור תב Hרכני נפשך׃ וי #אמר 6לו
יֵצחק אביו מי־אתה ו Wי #אמר Hאנ6י בנך בכ#רך
33
עשו׃ ויח >רד יֵצחק Hחרד Eה גד #לה עד־
אד Iו [י #אמר מי־א [פוא הוא הצד־ֵציד\ ו >יבא
מ #
Mלי וא#כל מ 6כ#ל בטרם תבוא ו Hאב Hרכהו גם־
34
מע עש$ו את־דברי א "ביו
ברוך יהיה׃ כש = #
אד וי #אמר
ויֵצעק ֵצע "קה גד #לה ומרה עד־מ #
35
לא "ביו ב Hרכני גם־אני אבי׃ ו Wי #אמר בא
36
אחיך במרמה ויקח ברכתך׃ ו [י #אמר
Hהכי\ ק >רא ש Mמו י Hע %ק#ב ויעק $ב $ני זה פ Hע "מים
את־בכ#רתי ל "קח והנה עתה לCקח ברכתי
1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
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אמר Hהל#א־אֵצלת לי ברכה׃ ו >יען יֵצ Mחק
וי W #
וי #אמר לע %שו הן ג Pביר שמתיו ל $ך ואת־כל־
א %חיו נ =תתי $לו ל Hעב "דים ודג3ן ותיר #ש
סמכתיו ולכה א "פוא מה אעשה
38
בני׃ ו >י #אמר ע Mשו אל־א %ביו הבר >כה א =חת
הוא־ל $ך א "בי ב Hרכני גם־אני אבי וישא
39
ע 6שו ק#לו ויבך׃ וי6ען יֵצחק אביו וי #אמר
אליו ה Pנה משמנ=י ה $אר $ץ יהיה מוש "בך
40
ומטל השמים מעל׃ ועל־חרבך תח "יה
ואת־אחיך ת Hע #בד והי $ה כ Hאשר ת "ריד
41
ופרקת _עלו מעל ֵצוארך׃ ויש =ט#ם עש$ו
ל־הבר "כה Hאשר ב Hרכו אביו
את־י Hע "ק#ב ע >
מי אבל א "בי
בו י $
ו >י #אמר ע Mשו בל %בו יקר $
42
ואהרגה את־י Hעק#ב אחי׃ וי_ גד לרב "קה
את־דברי עשו בנה הגד #ל ותש Pלח ותק =רא
לי Hעק #$ב בנה הק "טן ות #אמר א "ליו הנ $ה עשו
43
א "חיך מתנחם לך להרג3ך׃ ועתה בני
שמע בק#לי ו 7קום ברח־לך 6אל־לבן אחי
44
חרנה׃ וישבת עמו ימים Hאחדים עד
45
ד־שוב אף־
Hאשר־תשוב Hחמת אחיך׃ ע >
א Mחיך ממ %ך ושכ $ח את Hאשר־עשית "לו
ושלחתי ולקחתיך משם למה אש 6כל גם־
46
שניכם יום אחד׃ ו =ת #אמר רבק $ה אל־
יֵצ "חק קֵצתי בח "יי מפני בנות חת אם־לCקח
ות־חת כ $אל $ה מבנות
=
י UHעק#ב א >שה מבנ
ה "ארץ למה לי חיים׃
 28ויקרא יֵצ 6חק אל־י Hעק#ב ויברך א#תו
הו וי #אמר "לו ל #א־תקח אשה מבנות
ויֵצ$ו $
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כנען׃ קום ל $ך פדנה Hא "רם ביתה בתואל
Hאבי אמך וקח־לך= מש $ם א "שה מבנות לבן
3
את "ך ויפרך
Hאחי אמך׃ ו =אל ש $די יברך #
4
וירבך והיית לקהל עמים׃ ויתן־ל $ך את־
ברכת אבר "הם לך ולזר Hעך אתך לרשת $ך
Hאשר־נתן אלהים
את־ארץ מג_ "ריך
5
לאברהם׃ וישל=ח יֵצח $ק את־י Hע "ק#ב וילך
פדנה Hארם אל־ל =בן בן־בתואל $ה Hאר "מי
6
Hאחי רב "קה אם י Hעק#ב ועשו׃ וי3רא ע %שו
#תו פדנה
כי־ברך יֵצח Eק את־י HעקI #ב ושל=ח א $
Hא "רם לCקחת־לו משם אשה בב Hרכו א "#תו
מר ל #א־תקח אשה מבנות
ויֵצ=ו על $יו לא " #
7
כנען׃ וישמע י Hע "ק#ב אל־אביו ואל־אמו
8
וילך פדנה Hארם׃ וי3רא ע "שו כי רעות
9
בנות כנען בעיני יֵצחק אביו׃ וילך עשו
אל־ישמעאל וי [קח את־מ Hחלת ׀ בת־
ישמ >עאל בן־אבר Mהם Hא 7חות נבי 6ות על־
10
ויֵצא י Hעק#ב מבאר
נשיו לו לאשה׃ ס
11
שבע וילך חרנה׃ ויפ >גע במ Mקום וי=לן ש $ם
כי־בא ה "שמש ויק $ח מאבני המ "קום וישם
12
מר Hאש #תיו וישכב במקום ההוא׃ ויחHל%ם
והנ=ה _סל $ם _מצב "ארֵצה ור#אשו מגיע
להים ע#לים
השמימה והנ $ה מל Hאכי א "
13
הוה נצב על Eיו וי#אמרI
וי #רדים בו׃ וה >נה י M
להי אברהם א "ביך ואלהי
הוה א $
Hאני י %
יֵצחק ה %ארץ Hא =שר את $ה ש #כב ע "ליה לך
14
אתננה ולזרעך׃ והי=ה זר Hע $ך כ Hעפר
ה "ארץ ופרֵצ 6ת ימה וCקדמה וֵצ #פנה ונ3גבה
כל־משפח#ת ה Hאדמה
ונב Hרכו בך6
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ובזרעך׃ וה >נה אנ #Mכי ע %מך ושמר $ת $יך
בכ#ל Hאשר־ת "לך ו Hהשב "#תיך אל־ה Hאדמה
הז #את Sכי ל #א אעזב "ך Sעד Hאשר אם־ע "שיתי
16
את Hאשר־דברתי לך׃ וייCקץ י Hעק #Eב
הוה במקום הזה
משנתו Iו Wי #אמר א $כן יש י "
17
אמר מה־נורא
ואנ#כי ל #א ידעתי׃ וייר $א וי " #
להים
המקום הזה אין %זה Sכי אם־בית א "
18
וזה שער השמים׃ ויש >כם י Hע Mק#ב ב %ב#קר
וי =קח את־ה $א $בן Hאשר־שם מר Hאש "#תיו וישם
על־
שמן
ויֵצ #ק
מצבה
א#תה
19
ר#אשה׃ ויק 6רא את־שם־המקום ההוא
שם־העיר
לוז
ואול6ם
בית־אל
20
מר אם־
לראש#נה׃ וידר י Hעק#ב נ3דר לא #
להים עמ %די ושמ $ר $ני ב =דרך הז $ה
יה >יה א M
הולך ונתן־לי ל6חם לאכ#ל ובגד
Hאשר אנ#כי "
21
ללב#ש׃ ושבתי בשלום אל־בית אבי
22
והי7ה יהו6ה לי לאלהים׃ והאבן ה %ז #את
תי מצ "בה יהיה בית אלהים וכ#ל$
ר־שמ $
Hאש $
ן־לי עשר Hאעשרנו לך׃
Hאשר תת "

29

וישא י Hעק#ב רגליו וילך ארֵצה בני־
2

ה־שם
קדם׃ ו Pירא והנ7ה באר בש %דה והנ P
אן ר#בֵצים ע "ליה Sכי מן־
לשה עדרי־ֵצ $ #
ש =
הבאר ה "הוא ישקו ה Hעדרים והאבן גד #לה
3
על־פי הבאר׃ ונאספו־שמה כל־ה Hעד %רים
וגל Hל= ו את־ה $א $בן מעל $פי הב "אר והשקו
את־הצ #אן וה 7שיבו את־ה 6אבן על־פי הבאר
4
למק#מה׃ ו =י #אמר לה $ם י Hע "ק#ב אחי מאין
5
אתם וי #אמ "רו מחרן Hאנחנו׃ וי #אמר ל "הם
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הידעתם את־לבן בן־נחור וי#אמרו
6
ידענו׃ וי #אמר להם Hהשלום לו וי#אמרו
ש "לום והנ $ה רחל ב "תו באה עם־
7
עוד היום ג "דול ל#א־עת
הצ #אן׃ ו %י #אמר הן $
האסף המקנה השקו הצ #אן ולכו
8
פו
רו ל #א נוכל  Iעד Hא =שר יאס $
רעו׃ וי#אמ E
כל־ה Hעד "רים וגל$ Hלו את־ה "אבן מעל פי
9
הבאר והשCקינו הצ #אן׃ עודנו מדבר עמם
אן Hאשר לא "ביה כי
ורחל ׀ %באה עם־הצ $ #
10
ר #עה הוא׃ וי [הי כ Hאשר\ ר >אה י Hע Mק#ב את־
ר %חל בת־ל $בן Hאחי א "מו ואת־ֵצ #אן לבן Hאחי
אמו ויגש י Hע %ק#ב ו =י3גל את־ה $א $בן מעל $פי
Hאחי
הב "אר ו Wישק את־ֵצ #אן לבן
11
אמו׃ וישק י Hעק#ב לרחל וישא את־ק#לו
12
יה
ויבך׃ וי >גד י Hע Mק#ב לר %חל כי Hא =חי א $ב $
"הוא וכי בן־רבCקה הוא ותרץ ותגד
13
מע ל Mבן את־שמע ׀
לאביה׃ ויהי\ כש > #
ק־לו
אתו ויחב $
ן־אח #%תו ו =י3רץ לקר $
י Hעק#ב ב H
ק־לו ויביאהו אל־ביתו ויספר לל "בן
וינש "
14
את כל־הדברים האלה׃ ו =י #אמר $לו ל "בן
6אך עֵצמי ובשרי אתה וישב עמו ח#דש
15
ימים׃ ו =י #אמר ל $בן לי Hע "ק#ב Hהכי־אחי "אתה
ו Hעבדתני חנם הגידה לי מה־
16
מש _כרתך׃ וללבן שתי בנות =שם הגד #ל $ה
17
ל "אה ושם הקטנה רחל׃ ועיני לאה
תאר ויפת
רכות ורחל $הי "תה יפת־ #
18
מראה׃ ויאהב י Hעק#ב את־רחל ו %י #אמר
אעבד $ך שבע ש "נים ברחל בתך
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הקטנה׃ וי #אמר ל %בן Sטוב cתתי א#תה "לך
מתתי א#תה לאיש אחר שבה
20
עמדי׃ וי Hע # 7בד י Hע 6ק#ב ברחל שבע שנים
ויהי= ו בעינ $יו כימים Hאח "דים בא Hהבתו
21
א#תה׃ ו >י #אמר י Hע =ק#ב אל־ל $בן הבה את־
ואבואה
ימי
מלאו
כי
אש "תי
22
אליה׃ ויאס#ף ל 6בן את־כל־אנשי המקום
23
ויעש משתה׃ ויהי ב "ערב ויק $ח את־לאה
24
ב "תו ויבא א#תה אליו ויב #א אליה׃ וי =תן
ל $בן "לה את־זלפה שפחתו ללאה בתו
25
שפחה׃ ויהי ב "ב#קר והנה־הוא לאה
את עשית "לי Hה =ל #א
וי #אמר אל־ל %בן מה־ז $ #
ולמה
ע "מך
עבדתי
ברחל$
26
רמיתני׃ וי #אמר ל "בן ל#א־יעשה כן
לפני
הצעירה
לתת
במקומנו
27
הבכירה׃ מלא ש _בע ז #את ונת >נה ל Mך גם־
ת־ז #את ב Hעב#ד $ה Hאשר ת Hע #בד עמ "די עוד
א %
28
שבע־שנים Hאחרות׃ וי=עש י Hעק #$ב "כן
וימלא ש _בע ז #את ויתן־ל 6ו את־רחל בתו לו
29
לאשה׃ וי =תן ל $בן לרחל ב "תו את־בלהה
30
שפחתו לה לשפחה׃ ויב $ #א גם אל־ר "חל
ויאהב גם־את־רחל מלאה וי Hע #בד ע "מו עוד
31
שבע־שנים Hאחרות׃ וי=3רא יהו $ה כי־
שנואה ל "אה ויפתח את־רחמה ורחל
32
Hעקרה׃ ו =תהר לא $ה ותלד "בן ותקרא
שמו ראובן כי אמ %רה כי־ר =אה יהו $ה בענ "יי
33
עוד ותלד
כי עתה יאהבני אישי׃ ותהר E
c We read one or more accents in L differently than
BHS. Often this notation indicates a typographical
error in BHS.
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בן Iו %ת #אמר כי־ש =מע יהו $ה כי־שנואה א "נ #כי
שמו
ותקרא
גם־את־זה
ויתן־לי
34
עוד ותלד בן Iו %ת #אמר
E
שמעון׃ ותהר
ישי א "לי כי־ילדתי לו
ע =תה ה $פע $ם ילו=ה א $
קרא־שמו
על־כן
בנים
שלשה
35
לוי׃ ו >תהר Mעוד ותלד %בן ו $ת #אמ $ר ה $פע $ם
הוה על־כ6ן קראה שמו יהודה
אודה את־י "
מד מלדת׃
ות Hע #
 30ותרא ר %חל כי =ל #א ילד $ה לי Hע "ק#ב
ותקנא רחל ב Hאח#תה ו =ת #אמר אל־י Hעק #$ב
2
הבה־לי ב "נים ואם־אין מתה א #נכי׃ ויחר־
אף י Hעק#ב ברחל ו %י #אמר Hה =תחת אלה $ים
3
א "נ #כי Hאשר־מנע ממך פרי־בטן׃ ותW#אמר
הנ6ה Hאמתי בלהה ב #א אליה ותל $ד על־
4
ן־לו
בר "כי ואבנה גם־אנ#כי ממנה׃ ותת 6
את־בלהה שפחתה לאשה ויב #א אליה
5
י Hעק#ב׃ ותהר בל "הה ותלד לי Hעק#ב
6
להים וג $ם שמע
בן׃ ו =ת #אמר רחל $דנני א "
בק "#לי ויתן־לי בן על־כ6ן קראה שמו
7
דן׃ ותהר "עוד ו Wתלד בלהה שפחת רחל
8
תולי
בן שני לי Hעק#ב׃ ות #אמר ר %חל נפ >
ם־אח#תי גם־יכ#לתי
להים ׀ נפ 6תלתי ע H
א 7
9
ותקרא שמו נפתלי׃ ותרא ל "אה כי
עמדה מלדת ותק $ח את־זלפה שפח "תה
10
ותתן א #6תה לי Hעק#ב לאשה׃ ו %תלד זל 6פה
11
שפחת לאה לי Hעק#ב בן׃ ות #אמר לאה
12
בגד בא גד ותקרא את־שמו גד׃ ו %תלד
שני
בן
ל "אה
שפחת
זלפ $ה
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לי Hעק#ב׃ ות #אמר ל "אה באש Wרי כי אשרוני
14
בנות ותקרא את־שמו אשר׃ וי>לך
אובן בימי קֵציר־ח %טים וימ =ֵצא דודא $ים
ר M
בש "דה ויבא א "#תם אל־לאה אמו ו =ת #אמר
רחל $אל־ל "אה תני־נא "לי מדודאי
15
בנ3ך׃ ות #אמר %לה המע $ט קחתך את־
ישי ול Wקחת גם את־דודאי בני ות #אמר
א "
ר %חל ל $כן ישכ=ב עמ $ך ה "לילה תחת דודאי
16
בנ3ך׃ וי >ב #א י Hעק#ב מן־השד Eה בער Iב
אתו ו $ת #אמ $ר אלי ת "בוא Sכי
ות >ֵצא ל Mאה לקר %
שכ#ר שכר "תיך בדודאי בני וישכב עמה
17
בלילה הוא׃ וישמע אלהים אל־לאה
18
ו 6תהר ותלד לי Hעק#ב בן Hחמישי׃ ות#אמר
ל %אה נ =תן אלה $ים שכ "רי Hאשר־נתתי
שמו
ותקרא
לאישי
שפחתי
19
עוד ל "אה ותלד בן־ששי
יששכר׃ ו =תהר $
20
לי Hעק#ב׃ 1ות #אמר ל %אה זב >דני אלהים ׀
ישי כי־
#תי זבד טו Iב ה $פע $ם יזבלני א "
א E
ילדתי לו ששה בנים ותקרא את־שמו
21
ז _בלון׃ ואחר ילדה בת ותקרא את־
22
שמה דינה׃ ויזכ#ר אלהים את־רחל
להים ויפתח את־
ויש =מע א $ל $יה א "
23
רחמה׃ ותהר ותלד בן ו Wת #אמר אסף
24
אלהים את־חרפתי׃ ותק 7רא את־ש 6מו
25
מר י #7סף יהו6ה לי בן אחר׃ ויהWי
יוסף לא #
כ Hא 6שר ילדה רחל את־יוסף ו =י #אמר י Hעק #$ב
אל־ל "בן של $ח $ני ואל "כה אל־מקומי

ולארֵצי׃ ת Pנה את־נשי ואת־יל %די Hא >שר
אתך 6בהן ואלכה Sכי אתה י "דעת
ע 7בדתי #
27
ת־עב#דתי Hאשר Hעבדתיך׃ ו =י #אמר אל $יו
א H
ל "בן אם־נ6א מֵצאתי חן בעיניך נ Wחשתי
28
ויב Hרכני יהוה בגללך׃ וי#אמר נק 7בה
29
שכרך 6עלי ואתנה׃ וי #אמר א "ליו אתה
י "דעת את Hאשר Hעבדתיך ו 6את Hאשר־היה
30
מקנך אתי׃ [כי מע \ט Hאשר־ה >יה לך= לפ $ני
ויפר #ץ ל "ר#ב וי 7ברך יהו6ה א#תך לרגלי וע %תה
31
מ 6תי אעשה גם־אנ#כי לביתי׃ וי #אמר מה
אתן־לך ו =י #אמר י Hעק #$ב ל#א־תתן־לי מ "אומה
ה־לי הדבר ה "זה א 6שובה ארעה
אם־ת Hעש $
32
מר׃ אע >ב#ר בכל־ֵצ #אנ Mך הי %ום
ֵצ #אנך אש #
ה >סר מ Mשם כל־שה ׀ נק#ד וט %לוא וכל־שה־
חום בכש "בים וטלוא ונק#ד בעזים והיה
$
33
תי ביום מ "חר כי־
ה־בי ֵצדק $
שכרי׃ וענת =
תבוא על־שכרי לפניך כ#ל Hאשר־איננו\
חום בכש "בים גנוב
נ >ק#ד וט Mלוא בע %זים ו $
34
הוא אתי׃ וי #אמר לבן הן לו יהי
35
יום ה >הוא את־התי Mשים
כדברך׃ ויסר ב \
ה Hע _קדים והט _ל %אים ו =את כל־העז $ים
את =כ#ל Hאשר־ל $בן "בו וכל־
הנ _קדות והט _ל " #
36
חום בכשבים ויתן ביד־בניו׃ ו %ישם Sדרך
שלשת י "מים בינו ובין י Hעק#ב וי Hע %ק#ב ר #ע6ה
37
את־ֵצ #אן לבן הנותר #ת׃ וי3קח־לו י Hע %ק#ב
הן
מקל לבנ6ה לח ולוז וערמון 1ויפצ=ל ב $
פֵצלות לבנ" ות מחש #$ף הל "בן Hאשר על־

1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.

1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
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38

לות Hאשר פ "צל
המקלות׃ וי %צג את־המק $
ב hרהטים בש Hקתות המים Hאשר\ ת >ב #אן
תות ל #נכח ה "צ #אן ויחמנה בב#אן
ה =צ #אן לש $
39
לשתות׃ ויחמו הצ #אן אל־המקלות
נ _קדים
Hע _קדים
ה "צ #אן
ותלדן
40
ים הפריד י HעקI #ב וUיתן
וט _לאים׃ והכשב E
פ >ני ה 7צ #אן אל־ע 6ק#ד וכל־חום בֵצ #אן לבן
ת־לו Hעדר $ים לב "דו ול #א שתם על־ֵצ #אן
וי ש =
41
ת
לבן׃ וה %יה בכל־יח Eם הצ #אן המ _קשרו I
ו >שם י Hע 7ק#ב את־המקל 6ות לעיני הצ #אן
42
ב hרהטים ליחמנה במקלות׃ ובהעHטיף
הצ #אן ל #א ישים והי=ה ה Hע _טפ $ים לל "בן
43
אד
והק _שרים לי Hעק#ב׃ ויפר #ץ האיש מ #
חות ו Hעב "דים
י־לו ֵצ #אן ר "בות ושפ $
אד ויה $
מ #
וגמלים ו Hחמ#רים׃
מר
 31ויש %מע את־דב =רי בני־ל $בן לא " #
ל־אשר לאבינו ומ Hאשר
לCקח י Hע "ק#ב את כ H
2
לא "בינו ע Wשה את כל־הכ #בד הזה׃ וי3רא
י Hעק#ב את־פני לבן והנה אינ6נו עמו כתמול
3
שלשום׃ ו =י #אמר יהו $ה אל־י Hע "ק#ב 6שוב אל־
ואהיה
ולמולדתך
Hאבותיך
ארץ
4
עמך׃ וישלח י Hע "ק#ב ויקרא לרחל וללאה
5
#כי
השדה אל־ֵצ#אנו׃ וי #אמר ל %הן ר =#אה אנ $
מל שלש #ם
את־פני Hאב "יכן כי־איננו אלי כת #
6
ואלהי א "בי היה עמדי׃ ואתנה ידעתן Sכי
7
יכן
ת־אביכן׃ ו Hאב $
בכל־כ "#חי עבדתי א H
התל "בי והחלף את־מש _כרתי Hעשרת מ#נים
8
להים להרע עמדי׃ אם־כ#ה
ול #א־נתנו א "

34

אמר נ _קד $ים יהיה שכ "רך וילדו כל־הצ #אן
י% #
אמר Hע _קד $ים יהיה שכ "רך
נ _קדים ואם־כ#ה י % #
9
להים את־
וילדו כל־הצ #אן Hע _קדים׃ וי 7צל א 6
10
מקנה Hאביכם ויתן־לי׃ וי %הי בע $ת יחם
ה "צ #אן ואשא עינ6י וארא ב Hחלום והנ=ה
הע _תד $ים הע#לים על־ה "צ #אן Hע _קדים נ _קדים
11
להים
וב _רדים׃ ו >י #אמר א Mלי מל 7אך הא 6
12
א־נא
ב Hחלום י Hעק#ב וא#מר הנני׃ ו %י #אמר ש >
עינ=יך ורא $ה כל־הע _תד $ים הע#לים על־ה "צ #אן
Hע _קדים נ _קדים וב _רדים כי ר "איתי 6את כל־
13
ית־אל
Hאשר לבן ע#שה לך׃ אנ =#כי האל $ב "
Hא >שר מ =שחת ש $ם מצ "בה Hא >שר נדרת 6לי
שם נ3דר ע %תה קום ֵצ $א מן־הארץ ה "ז #את
14
ושוב אל־ארץ מולדתך׃ ו =תען רחל$
ול "אה ות #אמרנה לו העוד ל6נו חלק ונ Hחלה
15
בבית אבינו׃ Hהל 7וא נכרי 6ות נחשבנו לו
כי מכרנו וי #אכל גם־אכול את־
16
כספנו׃ כי כל־ה %ע#שר Hא >שר ה =ציל
אלה $ים מא "בינו לנו הוא ולבנינו וע %תה כ\ #ל
17
להים אליך Hעשה׃ וי3קם
Hא >שר א 7מר א 6
י Hעק#ב וי 6שא את־בניו ואת־נשיו על־
18
הגמלים׃ וינהג את־כל־מק %נהו ואת־כל־
שו Hאשר ר "כש מקנ $ה קנינ" ו Hאשר רכש
ר _כ $
בפדן Hארם ל 6בוא אל־יֵצחק אביו ארֵצה
19
כנען׃ ולבן ה "לך לגז#ז את־ֵצ#אנו ותג #נב
20
ר "חל את־התרפים Hאשר לאביה׃ ויג #נב
י Hע "ק#ב את־לב לבן ה Hארמי על־ב $לי הגיד "לו
21
ר־לו
ל־אש "
הוא וכ H
$
כי ב#רח הוא׃ ויברח
וי3קם וי Hעב#ר את־הנהר וישם את־פניו הר
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הגלעד׃ וי_ גד ללבן ביום השלישי כי
23
ברח י Hעק#ב׃ וי =קח את־אח $יו ע "מו וירד #ף
א Hח "ריו דרך שבעת ימים וידבק א#תו בהר
24
להים אל־לבן ה Hארמי
הגלעד׃ וי 7ב #א א 6
ב Hחלם הלילה וי #אמר %לו ה 7שמר לך 6פן־
25
תדבר עם־י Hעק#ב מטוב עד־רע׃ וישג
לבן את־י Hעק#ב וי Hע %ק#ב ת =Cקע את־א hה $לו ב "הר
בהר
את־אחיו
תCקע
ול 6בן
26
הגלעד׃ ו =י #אמר ל $בן לי Hע "ק#ב מה ע "שית
ותג #נב את־לבבי ותנה $ג את־בנ "#תי כש _ביות
27
את לב "ר #ח ותג #נב א#תי
חרב׃ ל=מה נח $ב $
ול#א־הג3דת "לי ו Hאשל Hחך 6בשמחה ובשרים
28
תף ובכנור׃ ול #א נטש "תני לנשק לבני
ב #
29
ולבנ#תי עתה הסכלת Hעשו׃ יש־לאל י "די
אלהי Hאב Mיכם אמש ׀
ל Hעשות עמכם רע ו >
מר ה 7שמר לך 6מדבר עם־
א 7מר אלי לא # %
30
י Hעק#ב מטוב עד־רע׃ ועת $ה הלך ה "לכת
כי־נכס#ף נכספתה לבית אביך למה גנבת
31
את־אלהי׃ ויען י Hעק#ב וי #אמר ללבן כי
י "ראתי כי א "מרתי פן־תגז#ל את־בנותיך
32
יך ל #א
מעמי׃ Uעם Hא >שר תמֵצא את־אלה E
ה נ3גד א 7חינו הכר־לך 6מה עמדי וCקח־
יחי I
33
לך ול #א־ידע י Hע "ק#ב כי רחל גנבתם׃ ויב>#א
אהל
אהל ל %אה וב # 6
אהל י Hעק#ב ׀ וב #
ל Mבן ב #
אהל ל "אה
שתי ה Hאמה#ת ול #א מֵצא ויֵצ $א מ #
34
אהל רחל׃ ור Pחל לקחה את־
ויב #א ב #
התר %פים ותש 6מם בכר הגמל ותשב
אהל ול #א
Hעליהם וימשש ל 6בן את־כל־ה #
35
ל־יח $ר בעיני
מֵצא׃ ות #אמר אל־א %ביה א $
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Hאד "#ני כי ל= וא אוכל $לקום מפ "ניך כי־דרך
נשים לי ויח Wפש ול #א מֵצא את־
36
התרפים׃ ויחר לי Hעק#ב וי3רב בלבן וי=ען
אתי
י Hעק #$ב וי #אמר לל "בן מה־פש $עי מה חט "
37
כי דלקת א Hחרי׃ כי־מששת את־כל־כ %לי
את מכ#ל כלי־ב "יתך שים "כ#ה נ3גד
מה־מ ֵ$צ $
38
אחי ואחיך ויוכיחו בין שנינו׃ זה\
#כי ע "מך רחליך ועזיך ל #א
עש >רים שנ=ה אנ $
39
שכלו ואילי ֵצ#אנך ל #א אכלתי׃ טרפ $ה
ל#א־הבאתי א "ליך אנ#כי Hאח "טנה מידי
40
תבקשנה ג _נבתי י" ום וג _נבתי לילה׃ הי7יתי
בי 6ום Hאכלני ח#רב וCקרח בלילה ותדד שנתי
41
ה־לי עשרים שנ Eה בביתךI
מעיני׃ ז P
Hעבד Mתיך ארבע־עש =רה שנ $ה בשתי בנ "#תיך
ושש שנים בֵצ#אנ3ך ות Hחלף את־מש _כרתי
42
להי
לולי אלהי אבי\ א >
[
Hעשרת מ#נים׃
ופחד יֵצח $ק היה "לי כי עתה
אבר Mהם =
v
ריCקם שלחתני את־ענ Pיי ואת־י 7גיע כ 6פי
43
ראה אלהים ויוכח אמש׃ ו >יען ל Mבן
וי #אמר אל־י Hע %ק#ב הבנ> ות בנ #Mתי והבנ=ים ב $ני
אני ו 6כ#ל Hאשר־אתה ר #אה לי־הוא
והצ #אן ֵצ " #
ולבנ #Pתי מה־אע =שה ל $אל $ה הי" ום או לבניהן
44
Hאשר ילדו׃ וע %תה ל 6כה נכרתה ברית
45
Hאני ואתה והיה לעד ביני ובינ3ך׃ ויקח
46
י Hעק#ב אבן וירימה מצבה׃ ו >י #אמר י Hע =ק#ב
לאח $יו לקטו Hאב "נים ויקחו Hאבנים וי Hעשו־
47
גל וי #אכלו שם על־הגל׃ ויקרא־לו ל "בן
יגר ש Hהדותא וי Hע "ק#ב קרא לו
v We read one or more vowels in L differently from
BHS.
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48

גלעד׃ וי #אמר ל "בן ה >גל הזה ע6ד ביני
4
ובינך היום על־כן קרא־שמו cגלעד׃
9
והמֵצפ $ה Hאשר א "מר יֵצף יהוה ביני ובינ3ך
50
כי נסתר איש מרעהו׃ אם־תענה את־
בנ #%תי ואם־ת =קח נש $ים על־בנ "#תי אין איש
ביני
עד
אלהים
ר Wאה
עמנו
51
ובינ3ך׃ וי #אמר לבן לי Hעק#ב הנה ׀ הגל
ה %זה והנ $ה המצ "בהH 1אשר יריתי ביני
52
ובינ3ך׃ Sעד הגל ה "זה ועדה המצבה אם־
%אני ל #א־אע =ב#ר א $ל $יך את־הגל ה "זה ואם־
Uאתה ל#א־ת Hע >ב#ר א Mלי את־הגל הז6ה ואת־
53
להי אבר Mהם
המצבה הז #את לרעה׃ א >
חור ישפטו ב "ינינו אלהי Hאביהם
אלהי נ $
ו =
54
וישבע י Hע "ק#ב בפחד אביו יֵצחק׃ ויז >בח
י Hעק#ב $זב $ח ב "הר ויקרא לאחיו לאכל־לחם
וי #אכלו "לחם וילינו בהר׃
 32ויש >כם ל Mבן ב %ב#קר וינ 7שק לבנ6יו
ולבנותיו ויברך אתהם וי6לך וישב לבן
2
למק#מו׃ וי Hעק#ב הלך לדרכו ויפגעו־בו
3
מל Hאכי אלהים׃ ו =י #אמר י Hעק #$ב כ Hאשר
ר "אם מ Hחנה אלהים זה ויק 6רא שם־המקום
מ Hחנ3ים׃ פ
ההוא
4
ויש >לח י Hע =ק#ב מלאכ $ים לפ "ניו אל־עשו
5
אחיו ארֵצה שעיר שדה אדום׃ ויֵצ=ו
c We read one or more accents in L differently than
BHS. Often this notation indicates a typographical
error in BHS.
1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.

36

מר כ#ה ת #אמ "רון לאד #ני לעשו =כ#ה
א#ת $ם לא " #
אמ $ר עבדך י Hע "ק#ב עם־לבן "גרתי ואחר
6
י־לי שור ו Hח "מור ֵצ #אן ועבד
עד־עתה׃ ו3יה $
ושפחה ואשלח $ה להגיד לאד "#ני למֵצ#א־חן
7
בו המלא "כים אל־י Hעק#ב
בעיניך׃ וי _$ש $
מר =באנו אל־א $ח $יך אל־ע "שו וג $ם ה#לך
לא #
8
ירא
לקראת "ך וארבע־מאות איש עמו׃ וי 7
אד ויֵצר לו ו Mיחץ את־העם Hאשר־
י Hע 6ק#ב מ #
א %תו ואת־ה 7צ #אן ואת־הב C6קר והגמלים
9
לשני מ Hחנות׃ ו Wי #אמר אם־יבוא ע 6שו אל־
המ Hחנה האחת והכהו והי6ה המ Hחנה
10
להי
הנשאר לפליטה׃ וי#אמ Eר י HעקI #ב א $
הוה
אבי אבר "הם ואלהי אבי יֵצחק י P
הא#מר א %לי 7שוב לארֵצך 6ולמולדתך
11
ואיטיבה עמך׃ ק Mט#נתי מ =כ#ל ה Hחסד $ים
ומכל־הא "מת Hאשר עשית את־עבדך כי
תי את־הירדן ה "זה ועתה
במק %לי ע $בר $
12
הייתי לשני מ Hחנות׃ הצילני נ6א מיד אחי
#כי א "#תו פן־יבוא וה "כני
מיד עשו כי־י =רא אנ $
13
אם על־בנים׃ ואתה א "מרת היטב
איטיב עמך ושמ =תי את־זר Hע $ך כחול ה "ים
14
Hאשר ל#א־יספר מר#ב׃ וילן שם בלילה
ההוא וי Pקח מן־ה 7בא בי 6דו מנחה לעשו
15
אתים ותישים עשרים
אחיו׃ עזים מ "
16
רחלים מאתים ואילים עשרים׃ גמל7ים
מינ 6יקות ובניהם שלשים פ =רות ארבע $ים
1
ת #נת עש "רים ועירם
ופרים Hעש "רה Hא #
1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
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17

ד־עב "דיו עדר עדר לבדו
תן בי H
Hעשרה׃ וי $
ל־עבד $יו עברו לפ "ני ורוח ת "שימו
ו=י#אמר א H
18
בין עדר ובין עדר׃ ויֵצו את־הראשון
1
מר כי יפגש Pך 1עשו א %חי ושאל $ך
לא #
י־את $ה ואנה ת "לך ולמי אלה
מר למ $
לא " #
19
לפניך׃ ואמר $ת לעבדך לי Hע "ק#ב מנחה
לוחה לאד #ני לעשו והנה גם־הוא
וא ש "
ה $
20
א Hחרינו׃ וי ֵPצו גם את־הש %ני Sגם את־
ישי Sגם את־כל־הה#ל "כים א Hחרי
השל "
מר כד =בר הז $ה תדברון אל־
ה Hעדרים לא #
21
ע "שו במֵ#צ Hאכם א#תו׃ ו Hאמר Wתם %גם הנ6ה
עבדך י Hעק#ב א Hחרינו כי־א Pמר Hאכפרה פ %ניו
י־כן אראה
במנח $ה הה#לכת לפ "ני וא Hחר $
22
פ "ניו אולי ישא פני׃ ות Hעב#ר המנחה על־
בלילה־ההוא
לן
ו 6הוא
פניו
23
במ Hחנה׃ וי3קם ׀ בלילה %הוא וי Pקח את־
ש =תי נש $יו ואת־שתי שפח "#תיו ואת־אחד
עשר ילדיו ו3י Hע "ב#ר את מ Hעבר
24
יב#ק׃ ויק "חם וי Hעברם את־הנחל ו3י Hעבר
25
ת־אשר־לו׃ 1ויותר י Hעק#ב לבדו ויאבק
א H
26
יש ע "מו עד Hעלות השחר׃ ו %ירא כי =ל #א
א $
יכ#ל" $לו ויגע בכף־ירכו ו $תק $ע כף־י3רך י Hע "ק#ב
27
בהאבקו עמו׃ וי #אמר של "חני כי עלה
השחר $וי #אמ $ר ל #א Hאשל Hח "ך כי אם־
1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
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28

ברכתני׃ וי #אמר אליו מה־שמך וי #אמר
29
עוד שמ "ך
י Hעק#ב׃ ו %י #אמר =ל #א י Hעק #$ב יאמר $
להים ועם־
כי אם־ישראל כי־ש 7רית עם־א 6
30
Hאנשים ותוכל׃ וישאל י Hע %ק#ב $וי #אמ $ר
הגידה־נא ש "מך ו Wי #אמר למה זה תשאל
31
לשמי ויברך א#תו שם׃ ויק 7רא י Hע 6ק#ב שם
המקום פניאל כי־ר =איתי אלה $ים פנים אל־
32
פ "נים ותנֵצל נפשי׃ וי3זרח־לו ה "שמש
כ Hאשר עבר את־פנואל והוא ֵצ #לע על־
33
ל־כן ל #א־י#אכ >לו בני־ישר Mאל את־
ירכו׃ ע [
גיד הנ %שה Hאש $ר על־כף הי "רך עד היום
הזה =כי נג $ע בכף־י3רך י Hע "ק#ב בגיד הנשה׃
 33וי >שא י Hע Mק#ב ע %יניו ויר $א והנה עשו "בא
וע Wמו ארבע מאות איש ויחץ את־היל %דים
שתי
ועל
ועל־ר "חל
על־לא $ה
2
השפחות׃ וי7שם את־השפ 6חות ואת־
ילדיהן ראש #נה ואת־ל =אה ויל $ד $יה א Hחר "#נים
3
ואת־רחל ואת־יוסף א Hחר #נים׃ והוא עבר
לפניהם ויש =תחו $ארֵצ $ה שבע פע "מים עד־
4
אתו
גשתו עד־אחיו׃ ו >ירץ ע =שו לקר $
4
ויחב "קהו וי #פל על־ֵצוארוk qו kי kש kק kהוk
5
ויבכו׃ וישא את־ע %יניו וי=3רא את־הנש $ים
אמר
ואת־היל "דים וי #אמר מי־אלה לך וי W #
את־
אלהים
Hאשר־חנ3ן
היל Wדים
6
עבדך׃ ותג7שן השפ 6חות הנה וילדיהן
q We have abandoned or added a ketib/qere relative to
BHS. In doing this we agree with L against BHS.
4 Puncta extraordinaria -- a \u05c4 is used to mark such
marks in the text when they are above the line and
a \u05c5 when they are below the line.
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20

וילדיה
גם־ל 6אה
ותשת Hחוין׃ ותג7ש
יוסף ורחל
6
וישת Hחוו וא %חר נגש
8
וישת Hחוו׃ ו Wי #אמר מי לך 6כל־המ Hחנה הזה
Hאשר פגשתי ו Wי #אמר למֵצ#א־חן בעיני
9
Hאד #ני׃ וי #אמר עשו יש־לי רב א Wחי יהי לך
10
ם־נא
אHשר־לך׃ וי #אמר י Hע %ק#ב אל־נ $א א >
חן בע "יניך ולקחת מנחתי מידי כי
מ =ֵצאתי $
את פני אלהים
ל־כן ראיתי פ %ניך כר # 6
ע P
11
תי Hאשר _הבאת
ותרֵצני׃ קח־נ=א את־ברכ $
"לך כי־חנני אלהים וכי יש־לי־כ#ל ויפֵצר־בו
12
ויקח׃ וי #אמר נסעה ונלכה ואלכה
13
לנגדך׃ וי #אמר א %ליו Hאד #נ=י י #$ד $ע כי־
הילדים ר "כים והצ #אן והבCקר עלות עלי
כל־
ומתו
א "חד
יום
קום
ודפ $
14
הצ #אן׃ י Hעבר־נא Hאד #ני לפני עבדו ו Hא Pני
אכה Hאשר־
אתנ Hהלה cלא %טי ל >רגל המל =
לפ $ני ולרגל היל "דים 6עד Hאשר־אב #א אל־
15
Hאד #ני שעירה׃ וי #אמר ע "שו אציגה־נא
עמ "ך מן־העם Hאשר אתי $וי #אמ $ר למה "זה
16
אמֵצא־חן בעיני Hאד #ני׃ וישב\ בי> ום ההוא
17
ע 6שו לדרכו שעירה׃ וי Hעק #$ב נסע _ס "כ#תה
הו עשה _ס "כ#ת על־כ6ן
ויבן לו בית ולמק $נ $
18
ויב#א\
_סכות׃ ס
קרא שם־המקום
י Hע >ק#ב ש Mלם עיר ש %כם Hאש $ר בארץ כ "נען
Hארם ויחן את־פני
בב#או מפדן
19
העיר׃ ו Mיקן את־חלCקת הש %דה Hא =שר
י־חמור Hאבי שכם
נטה־ש $ם א hה "לו מיד בנ H

לי Hעק#ב לראות בבנות הארץ׃ ו >ירא א #Mתה
ן־ח 6מור החוי נשיא הארץ ויקח
שכ7ם ב H
3
א #6תה וישכב א#תה ויענה׃ ותדבק נפ "שו
בדינה בת־י Hעק#ב ויאה $ב את־הנ Hע "ר וידבר
4
ל־חמור
על־לב הנ Hער׃ וי #אמר ש "כם א H
ח־לי את־הילדה הז #את
מר ק 6
אביו לא #
5
לאשה׃ וי Hעק#ב ש %מע =כי טמ $א את־דינה
ב "תו ובנ6יו היו את־מקנהו בשדה והחרש
6
י Hעק#ב עד־ב#אם׃ ויֵצ6א Hחמור Hאבי־שכם
7
אל־י Hעק#ב לדבר אתו׃ וב >ני י Hע Mק#ב =באו
בו ה Hאנ "שים
מן־השד $ה כשמ "עם ויתעצ $
אד כי־נב Pלה עשה בישר %אל
ויחר להם מ #
ל #א
וכן
את־בת־י Hע "ק#ב
לשכ $ב
8
מר שכם
יעשה׃ וידבר Hחמור אתם לא #
שו בבת "כם תנ> ו נא א #6תה לו
ב %ני חש =Cקה נפ $
9
לאשה׃ והתחתנו א#תנו ב #נתיכ $ם תתנו־
10
"לנו ואת־בנ#תינו תקחו לכם׃ ואתנו
בו וסח "רוה
תשבו וה $אר $ץ תהיה לפנ "יכם ש $
11
1
והא Hחזו בה׃ ו =י #אמר שכ $ם אל־אביה
ואל־א "חיה אמֵצא־חן בעיניכם ו Hאשר
12
מהר
ת #אמ 6רו אלי אתן׃ הר >בו על=י מא #$ד #
ומ "תן ו >את "נה כ Hאשר ת #אמרו אלי ותנו־לי
13
את־הנ Hער לאשה׃ וי Hענ> ו בני־י Hע Mק#ב את־

c We read one or more accents in L differently than
BHS. Often this notation indicates a typographical
error in BHS.

1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
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במאה קשיטה׃ ויצב־שם מזבח ו >יקרא־
"לו אל אלהי ישראל׃ ס

34

ותֵצ=א דינ $ה בת־ל "אה Hאשר ילדה
2
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ת־חמור א 6ביו במרמה וידברו
ש >כם וא H
14
Hאשר ט "מא את דינה Hאח#תם׃ וי#אמרו
שות הדבר ה "זה לת $ת
יהם =ל #א נוכל $ל Hע $
Hאל %
ת־אח "#תנו לאיש Hאשר־לו ערלה כי־
א H
15
חרפה הוא לנו׃ אך־בז #את נאות לכם
מל לכם כל־
מנו לה #
Sאם תהיו כ " #
16
ינו ל "כם ואת־
זכר׃ ונ =תנו את־בנ #$ת $
בנ#תיכם נ3קח־לנו וישבנו את "כם והיינו
17
ם־ל #א תשמ 6עו אלינו
לעם אחד׃ וא 7
18
להמול ולCקחנו את־בתנו והלכנו׃ וייטבו
דבריהם בעיני Hחמור ובעיני שכם בן־
19
Hחמור׃ ול #א־א =חר ה$נע $ר ל Hעשות הד "בר
כי חפץ בבת־י Hעק#ב והוא נכ "בד מכ#ל בית
20
אביו׃ ויב #א Hח 6מור ושכם בנו אל־שער
עירם
אל־אנשי
ו3ידב 6רו
עירם
21
לאמ#ר׃ ה Hאנ >שים ה Mאלה של 7מים הם
א %תנו ויש =בו ב $אר $ץ ויס Hחרו א "#תה וה 6ארץ
הנה ר Hחבת־ידים לפניהם את־בנ#ת $ם נקח־
22
לנו לנ "שים ואת־בנ#תינו נתן להם׃ אך־
אתו ל=נו ה Hאנש $ים לשבת א "תנו
Uבז#את י > #
להיות לעם אחד בהמול $ל $נו כל־ז "כר
23
כ Hאשר הם נמ#לים׃ מקנ =הם וקנינ $ם וכל־
בהמ "תם Hהלוא לנו הם Sאך נאותה ל "הם
24
מור ואל־
ל־ח $
וישבו אתנו׃ וישמ =עו א H
שכם בנ" ו כל־י ֵ#צאי שער עירו וי $מ $ #לו כל־
25
ז "כר כל־י ֵ#צאי שער עירו׃ ויהי\ בי> ום
ישי בהיותם כH #א %בים ויקחו שני־בני־
השל M
י UHעק#ב שמ >עון ול Mוי Hא =חי דינ $ה איש חר "בו
ויב#או על־העיר בטח ויהרגו כל־
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26

מור ואת־שכם בנ" ו הרגו
ת־ח $
זכר׃ וא H
לפי־חרב ויק 7חו את־דינ6ה מבית שכם
27
ויֵצאו׃ בני י Hע %ק#ב Sבאו על־ה Hחל "לים ויב#זו
28
העיר Hאשר טמאו Hאחותם׃ את־ֵצ#אנם
ת־חמ#ריהם 1ו 7את Hאשר־
ואת־בקרם וא H
29
ת־אשר בשדה לCקחו׃ ואת־כל־
ב 6עיר וא H
יהם שבו
חיל=ם ואת־כל־טפ $ם ואת־נש "
30
ל־אשר בבית׃ ו >י #אמר י Hע Mק#ב
ויב#זו ואת כ H
Hעכרתם א#תיI
אל־שמעון ואל־לוEי
יש $ני בי #שב ה "ארץ בכנ Hעני ובפרזי
להבא $
ו Hא $ני מתי מס "פר ונאס =פו ע $לי וה "כוני
31
זונה
ונשמדתי Hאני וביתי׃ וי#אמרו הכ W
ת־אחותנו׃ פ
א H
י Hעשה
 35ו =י #אמר אלה $ים אל־י Hע "ק#ב 6קום Hעלה
בית־אל ושב־שם ו Hעשה־שם מז "בח לאל$
הנראה א "ליך בבר Hח "ך 1מפני עשו
2
יתו ואל כל־
אחיך׃ ו =י #אמר י Hעק #$ב אל־ב "
להי הנכ $ר Hאשר
Hאשר עמו ה Mסרו את־א =
וה Hחליפו
והט Hה "רו
בת#כ "כם
3
שמלתיכם׃ ונקומה ונ Hעלה בית־אל
#תי ביום
ואעשה־שם מז %בח ל Pאל הע#נ=ה א $
Hאשר
הי עמ "די בדרך
ֵצר "תי וי $
4
להי
הלכתי׃ ויתנו אל־י Hע %ק#ב את כל־א =
הנכ $ר Hאשר בי "דם ואת־הנזמים Hאשר
1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
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מן א#ת $ם י Hע "ק#ב תחת האלה
באזניהם ויט = #
5
Hאשר עם־שכם׃ ויסעו ויהי ׀ חתת
יהם ול #א
להים על־הער $ים Hאש $ר סביב#ת "
א %
6
רד "פו א Hחרי בני י Hעק#ב׃ וי >ב #א י Hע Mק#ב %לוזה
Hאש $ר בארץ כ "נען הוא בית־אל הוא וכל־
7
העם Hאשר־עמו׃ וי=בן ש $ם מז "בח ויקר $א
למ "קום אל בית־אל כי %שם נגל= ו אל $יו
8
להים בברחו מפני אחיו׃ ו =תמת
הא "
דב#ר $ה מינ3קת רב "קה ותק 6בר מתחת
לבית־אל תחת האלון ויקרא שמו אלון
בכות׃ פ
9
להים אל־י Hעק #$ב "עוד בב#או מפדן
וי >רא א =
10
Hארם ויברך א#תו׃ וי #אמר־לו אלהים
שמך י Hעק#ב ל #א־יקר \א שמ >ךM cעוד י Hע %ק#ב =כי
אם־ישראל $יהיה ש "מך ויקרא את־שמו
11
להים Hא >ני =אל ש $די
ישראל׃ וי#אמר\ >לו א M
פרה ור "בה ג 6וי וקהל גוים יהיה ממך
12
ומלכים מ Hחלֵציך יֵצאו׃ ואת־ה %ארץ
Hאשר נ 6תתי לאברהם וליֵצחק לך אתננה
13
ולזר Hעך א Hחריך אתן את־הארץ׃ ויעל
Hאשר־דבר
מעליו אלהים במקום
14
אתו׃ וי >צב י Hע Mק#ב מצ %בה במ 6קום Hאשר־
דבר אתו מצבת אבן וי =סך ע $ל $יה "נסך ויֵצ #ק
15
עליה שמן׃ ויק >רא י Hע Mק#ב את־שם
המ %קום Hאשר\ ד >בר אתו 6שם אלהים בית־
16
עו מבית "אל ו3יהי־עוד כברת־
אל׃ ויס $
הארץ לבוא אפרתה ותלד רחל ותCקש
c We read one or more accents in L differently than
BHS. Often this notation indicates a typographical
error in BHS.

40

17

בלדתה
בהקש #תה
בלדתה׃ ויהי
ו >ת #אמר ל=ה המי $לד $ת אל־תיר "אי כי־גם־זה
18
לך בן׃ וי Pהי בֵצ=את נפש $ה כי "מתה
ותקרא שמו בן־אוני ואביו קרא־לו
19
בנימין׃ ותמת רחל ותקב $ר בדרך
20
אפ "רתה הוא בית לחם׃ ויצ7ב י Hע 6ק#ב
מצבה על־ק _ברתה 6הוא מצבת ק _ברת־
21
q
רחל עד־היום׃ ויסע ישראל ויט א hה "לה
22
בש =כ#ן
למגדל־עדר׃ וי %הי
מהלאה
אובן ויש Wכ $ב
ישראל $בארץ ה "הוא וילך ר "
את־בלה $ה פילגש א "ביו וישמע ישראל פ
23
ויהיו בני־י Hעק#ב שנים עשר׃ בני ל "אה
יהודה
עון ולוי ו "
בכור י Hעק#ב ראובן ושמ $
24
בולן׃ בני ר "חל יוסף
ויששכר וז _
25
ובנימן׃ ובנ=י בלה $ה שפחת ר "חל דן
26
ונפתלי׃ ובני זל 6פה שפחת לאה גד
ואשר Sאלה בני י Hע "ק#ב Hאשר י_ לד־לו בפדן
27
אHרם׃ וי =ב #א י Hעק #$ב אל־יֵצחק א "ביו ממרא
קרית הארבע הוא חב "רון Hאשר־גר־שם
28
אברהם ויֵצחק׃ ויהיו ימי יֵצחק מאת
29
שנה ושמ#נים שנה׃ ויג >וע יֵצ =חק $וימ $ת
ויאסף אל־ע "מיו זCקן ושבע ימים ויקברו
בניו׃ פ
וי Hעק#ב
עשו
א "#תו
 36ו 6אלה ת#לדות עשו הוא אדום׃ ע 6שו
לCקח את־נשיו מבנות כנען את־ע %דה בת־
ת־ע "נה בת־
ילון הח "תי ואת־א hהליבמ $ה ב H
א $
2

q We have abandoned or added a ketib/qere relative to
BHS. In doing this we agree with L against BHS.
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ֵצבעון החוי׃ ואת־בשמת בת־ישמעאל
4
Hאחות נביות׃ ו 7תלד ע 6דה לעשו את־
את־
ילדה
ובש "מת
אליפז
5
רעואל׃ וא hהליבמ $ה יל "דה את־יעיש יעוש
ואת־יעלם ואת־ק#רח Sאלה בני ע "שו Hאשר
6
ת־נשיו
י_ לדו־לו בארץ כנען׃ ויקח ע [שו א U
ואת־בניו ואת־בנ#ת Eיו ואת־כל־נפשות ביתוI
ואת־מקנהו ואת־כל־בהמ %תו וא $ת כל־
קנינ" ו Hאשר רכש בארץ כנען וילך אל־
7
כושם
"ארץ מפני י Hעק#ב אחיו׃ כי־הי7ה ר 6
רב משבת יחדו ו >ל #א יכ Mלה =ארץ מגוריה $ם
8
לשאת א "#תם מפני מקניהם׃ וי =שב עש$ו
9
בהר ש "עיר עשו הוא אדום׃ ו 6אלה
Hאבי אדום בהר
ת#לדות עשו
10
שעיר׃ אלה שמות בני־עשו אל %יפז בן־
עואל בן־בשמת אשת
עד $ה אשת ע "שו ר W
11
אומר ֵצפו
"
עשו׃ ויהיו בני אליפז תימן
12
וגעתם וקנז׃ ותמנע ׀ היתה פ %ילגש
ת־עמלק
לאליפ $ז בן־ע "שו ותלד לאליפז א H
13
Wאלה בני עדה אשת עשו׃ ו $אל $ה בני
עואל נחת וז3רח שמה ומזה אלה 1הי" ו
ר "
14
בני בשמת אשת עשו׃ ואלה הי %ו ב >ני
ת־ענ6ה בת־ֵצבעון אשת עשו
א hהליב 7מה ב H
ותלד לע "שו את־יעיש יעוש ואת־יעלם ואת־
15
ק#רח׃ אלה אלופי בני־עשו בנ=י אליפ $ז
אומר אלוף
"
ימן אלוף
בכור ע "שו אל= וף ת $
16
ֵצפו אלוף קנז׃ אלוף־ 6ק#רח אלוף געתם
1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
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לופי אליפ $ז בארץ
אלוף Hעמלק אלה א =
17
א "דום אלה בני עדה׃ ו %אלה בנ=י רעואל$
בן־ע "שו אלוף $נח $ת אלוף "זרח אלוף שמה
לופי רעואל $בארץ
אלוף מזה אלה א =
Wאלה בני בשמת אשת
א "דום
18
עשו׃ ו %אלה בנ=י א hהליבמ $ה אשת ע "שו
אלוף י 6עוש אלוף יעלם אלוף ק#רח אלה
ת־ענה אשת
לופי א hהליב 6מה ב H
א P
19
עשו׃ 7אלה בני־ע 6שו ואלה אלופיהם
20
יר הח "#רי
=אלה בני־שע $
הוא אדום׃ ס
י #שבי הארץ לוטן ושובל וֵצבעון
21
לופי
ועHנה׃ ודשון ואֵצר ודישן אלה א 7
22
הח #6רי בני שעיר בארץ אדום׃ ויהיו בני־
לוטן ח#רי והימם ו Hאחות לוטן
23
שובל עלו3ן ומנחת
"
תמנע׃ ו $אל $ה בני
24
ועיבל שפו ואונם׃ ואלה בני־ֵצבעון
ואיה ו Hענה הוא Hע %נה Hא >שר מ =ֵצא את־הימ $ם
במד "בר ברע#תו את־ה Hחמ#רים לֵצבעון
25
י־ענה דש #ן וא hהליבמה
אביו׃ ואלה בנ H
26
בת־עHנה׃ ואלה בני דישן חמדן ואשבן
27
ויתרן וכרן׃ אלה בני־אֵצר בלהן וז Hעו3ן
29
28
ועCHקן׃ אלה בני־דישן עוץ ו Hארן׃ אלה
שובל אלוף
לוטן אלוף "
$
אלופי הח#רי אל= וף
30
ֵצבעון אלוף Hענה׃ אלוף ד 6ש #ן אלוף אֵצר
לופי הח #6רי לא _לפיהם
אלוף דישן אלה א 7
שעיר׃ פ
בארץ
31
ו $אל $ה המל "כים Hאשר מלכו בארץ אדום
32
לפני מלך־מלך לבני ישראל׃ וימלך
בא "דום בלע בן־בעור ושם עירו
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33

דנהבה׃ וימת בלע וימלך תח "תיו יובב
34
בן־ז3רח מבֵצרה׃ וימת יובב וימלך
35
תח "תיו _חשם מארץ התימני׃ וימת _חשם
וימ >לך תח Mתיו Hהדד בן־ב %דד המכ=ה את־
מואב ושם עירו
"
מד $ין בשדה
36
Hעוית׃ וימת Hהדד וימלך תח "תיו שמלה
37
ממשרCקה׃ וימת שמלה וימלך תח "תיו
38
שאול מרח#בות הנהר׃ וימת שאול
39
וימלך תח "תיו בעל חנ3ן בן־עכבור׃ וימ Eת
בעל חנ3ן בן־עכבור Iוימל= ך תחת $יו Hה "דר
ושם עירו פעו ו >שם אש =תו מהיטבאל $בת־
40
לופי
מט "רד בת מי זהב׃ וUאלה ש Pמות א =
עש$ו למשפח "#תם למק#מ#תם בשמ#תם אלוף
41
תמנ6ע אלוף עלוה אלוף יתת׃ אל7וף
42
א hהליב 6מה אלוף אלה אלוף פי #נן׃ אלוף
43
קנ6ז אלוף תימן אלוף מבֵצר׃ אלוף
מגדיאל אלוף עירם אלה ׀ אלופי א %דום
משב#ת $ם בארץ Hא _חז "תם הוא עשו Hאבי
ל #
אדום׃ פ

37

וישב י Hע "ק#ב בארץ מגורי אביו בארץ
2

יוסף בן־
כנען׃ אלה ׀ ת#לדות י Hע %ק#ב P
שבע־עש =רה שנ $ה ה >יה ר #ע=ה את־אח $יו
ב "צ #אן והוא %נער את־בני בל 6הה ואת־בני
יוסף את־דבתם רעה
זלפה נשי אביו ויבא 6
3
ל־אביהם׃ וישר %אל א =הב את־יוס $ף
א H
מכל־ב "ניו כי־בן־ז _קנים הוא לו ועשה לו
4
תנת פסים׃ ויראו א %חיו כי־א #Pתו א =הב
כ #

42

Hאביה $ם מכל־א "חיו ו3ישנאו א#תו ול #א יכלו
5
דברו לשלם׃ וי Hח =לם יוס $ף Hח "לום ויגד
6
לאחיו ויוספו עוד שנ #א א#תו׃ וי#אמר
עו־נא ה Hחלום הזה Hאשר
Hאליהם שמ W
7
חלמתי׃ וUהנה Hא Mנחנו מאל =מים Hא _למ $ים
בתוך הש "דה והנ6ה קמה Hא _למתי וגם־
מת "יכם ותשת Hחוין
נצבה והנ=ה ת _ס $בינ $ה Hא _ל #
8
לך
לאHל_מתי׃ ו =י #אמרו $לו א "חיו Hהמל= ך תמ $
עוד
$
יוספו
ע "לינו אם־משול תמש #ל בנו ו =
9
ל־חלמ#תיו ועל־דבריו׃ וי Hחלם
שנ #א א "#תו ע H
עוד Hחלום א "חר ויספר א#תו לאחיו ו %י #אמר
$
לום "עוד והנ7ה השמש
ה >נה חל=מתי Hח $
והי %רח וא =חד עש $ר כוכ "בים משת Hחוים
10
לי׃ ויספר אל־אב Eיו ואל־אחי Iו ויגער־בו
א "ביו וי #אמר "לו 6מה ה Hחלום הזה Hאשר
חלמת Hהבוא נ %בוא Hא $ני ואמך וא "חיך
11
להשת Hחו iת לך ארֵצה׃ ויקנאו־בו אחיו
12
ואביו שמר את־הדבר׃ וילכו אחיו
13
לר 6עות kא kת־ֵצ #אןH 4אביהם בשכם׃ ו >י #אמר
ל־יוסף Hהל= וא א $ח $יך ר #עים בש "כם
%
ישר Mאל א
לכה ואשל Hחך Hאליהם וי #אמר לו
14
ך־נא ר Mאה את־ש =לום
הנני׃ וי #אמר %לו ל >
א $ח $יך ואת־שלום ה "צ #אן ו Hהשבני דבר
ויב #א
חב "רון
מעמק
הו
וישל $ח $
15
שכמה׃ וימֵצאהו "איש והנה ת#עה
מר מה־
בשדה וישאל7הו ה 6איש לא #
16
תבקש׃ ו Wי #אמר את־אחי אנ#כי מבקש
4 Puncta extraordinaria -- a \u05c4 is used to mark such
marks in the text when they are above the line and
a \u05c5 when they are below the line.
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הגידה־נא "לי אי #פה הם ר #עים׃ וי=#אמר
אמ "רים נלכה
תי #
יש נסעו מ "זה =כי ש $מע $
הא $
ד #תינה וי=לך יוס $ף אחר א "חיו וימֵצאם
18
בד #תן׃ ויראו א#תו מרח#ק וב $טר $ם יקרב
19
יהם ויתנכלו א#תו ל Hהמיתו׃ וי#אמרו
Hאל "
איש אל־אחיו ה %נה 6בעל ה Hחלמות הלזה
20
הו
בא׃ ועתה ׀ לכו ונהר %גהו ונשל $כ $
באחד הב "#רות וא Wמרנו חיה רעה Hאכלתהו
21
אובן
ונר Wאה מה־יהיו Hחלמ#תיו׃ וישמע ר "
ויצלהו מידם ו Wי #אמר ל #א נכנו
22
אובן אל־
נפש׃ ו >י #אמר Hאלהם ׀ ר E
ם השליכו א #%תו אל־ה =בור הז $ה
תשפכו־ד I
Hאשר במד "בר ויד אל־תשלחו־בו ל %מען
23
#תו מי "דם ל Hהשיבו אל־אביו׃ ויהWי
ה =ציל א $
כ Hאשר־בא יוסף אל־אחיו ויפ =שיטו את־
תנת הפסים Hאשר
ת־כתנ "תו את־כ #
יוס $ף א _
24
עליו׃ ו >יק _"חהו וישלכו א#תו הב#רה והבור
25
ם
בו לאכל־לח I
"רק אין בו מים׃ ויש E
ויש =או עיניה $ם ויר "או והנ $ה א#רחת
אלים באה מגלעד וגמליהם #נש %אים
ישמע "
את וֵצרי ו "לט הולכים להוריד
נכ $ #
26
מֵצרימה׃ וי #אמר יהודה אל־אחיו מה־
%בֵצע =כי נ Hהר #$ג את־א "חינו וכסינו את־
27
אלים וי $ד $נו
דמו׃ ל Pכו ונמכרנו לישמע %
י־בו כי־אחינו בשרנו הוא ו3ישמעו
אל־תה "
28
אחיו׃ ויעברו\ Hאנ >שים מדי Mנים סH #ח %רים
כו וי Hעל= ו את־יוס $ף מן־ה "בור וימכ 7רו
ו3ימש $
ת־יוסף לישמעאלים בעשרים כסף
6
א
29
אובן
ויביאו את־יוסף מֵצרימה׃ וי=שב ר $
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אל־ה "בור והנה אין־יוסף בבור ויקרע את־
30
בגדיו׃ וישב אל־אחיו וי#אמר הילד
31
א "יננו ו Hאני אנה Hאני־בא׃ ויקחו את־
טו שעיר ע "זים ויטבלו
תנת יוסף ו3יש Hח $
כ #
32
תנת
תנת בדם׃ ו3ישל Pחו את־כ #
את־ה _כ #
יהם וי#אמרו ז #את
ל־אב "
יאו א H
הפ %סים וי $ב $
תנת בנך 6הוא אם־
ר־נא הכ # 7
מֵצאנו הכ %
33
תנת ב "ני חיה רעה
ירה $וי #אמ $ר כ #
ל #א׃ ויכ =
34
Hאכלתהו טר #ף ט#רף יוסף׃ ויק =רע י Hעק #$ב
לתיו וישם שק במתניו ויתאבל על־
שמ "
35
בנו ימים רבים׃ וי _קמו\ כל־ב >ניו וכל־
אן להתנ "חם ו Wי #אמר כי־
בנ #Mתיו לנ Hח %מו וימ $
אלה ויבך א#תו
א 7רד אל־בנ6י אבל ש #
36
אביו׃ ו >המד "נים מכרו א#תו אל־מֵצרים
לפוטיפ $ר סריס פר "ע#ה שר הטבחים׃ פ
הי בעת ה "הוא וי3רד יהודה מאת
 38ו3י $
אחיו וי6ט עד־איש Hע _דלמי ושמו
2
הודה בת־איש כנ Hעני
א־שם י 6
חירה׃ ויר 7
3
ושמו שוע ויקחה ויב #א אליה׃ ותהר
4
ותלד בן ויקרא את־שמו ער׃ ותהר עוד
5
ותלד בן ותקרא את־שמו אונ3ן׃ ות=#סף
עוד ותלד "בן ותקרא את־שמו שלה והיה
$
6
הודה אשה
בכזיב בלדתה א#תו׃ וי 7קח י 6
7
לער בכורו ושמה תמר׃ וי %הי Sער בכור
הודה רע בעיני יהוה וימתהו
י "
8
אונן 6ב #א אל־אשת
יהוה׃ ו =י #אמר יהוד $ה ל "
ז3רע
והCקם
א#תה
ויבם
אחיך
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9

אונן 6כי ל #א 1לו יהיה הז3רע
לאחיך׃ וי3דע "
ל־אשת אח $יו ושחת
ם־בא א =
וה Pיה א >
10
"ארֵצה לבלתי נתן־ז3רע לאחיו׃ וי36רע
בעיני יהוה Hאשר עשה וימת גם־
11
א#תו׃ וי #אמר יהוד \ה לת >מר כל Mתו ש 7בי
אלמנה בית־א %ביך עד־יגדל $שלה ב "ני כי
א "מר פן־ימות גם־הוא כאחיו ותלך ת "מר
12
בו הי "מים ותמת
ותשב בית אביה׃ ויר $
הודה ו Mיעל
בת־שוע אשת־יהודה וינחם י %
ירה רעהו ה Hע _דלמי
אנו %הוא וח 6
על־ #גז Hז=י ֵצ $ #
13
מר הנה ח 6מיך
תמנתה׃ וי_ גד לתמר לא #
14
ע#לה תמנתה ל #גז ֵצ#אנו׃ ותסר\ בג >די
נותה מע %ליה ותכ=ס בצע $יף ותתע "לף
אלמ M
ו $תש $ב בפתח ע "ינים Hאשר על־דרך תמנתה
=כי ר Hאת $ה כי־גדל ש "לה ו Wהוא ל #א־נתנה לו
15
הודה ויחשבה לזונה כי
לאשה׃ ויראה י "
16
כסתה פניה׃ ו >יט א Mליה אל־ה %דרך
$וי #אמ $ר הבה־נ $א אבוא א "ליך Sכי ל #א י "דע כי
ן־לי 1כי תבוא
כלתו הוא ו $ת #אמ $ר מה־תת "
17
אלי׃ ו Wי #אמר אנ #6כי Hאשלח גדי־עזים מן־
הצ #אן ו Wת #אמר אם־תתן ערבון עד
18
בון Hאשר אתן־
שלחך׃ ו %י #אמר מה הער E
לך Iו %ת #אמר ח#תמ $ך ופת "ילך ומטך Hאשר
בידך ויתן־ל6ה ויב #א אליה ותהר
19
לו׃ ותקם ו "תלך ותסר ֵצעיפה מעליה
20
הודה
ותלבש בגדי אלמנותה׃ ויש >לח י M
1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
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את־גדי הע %זים בי $ד רעהו ה Hע _דל "מי לCקחת
21
הערבון מיד האשה ול #א מֵצאה׃ וישאPל
מר אי7ה הקד 6שה הוא
את־אנ =שי מק#מ $ה לא " #
בעינ3ים על־הדרך וי #אמ "רו ל#א־היתה בזה
22
הודה וי #אמר ל #א
קדשה׃ ו$יש $ב אל־י "
קום אמ "רו ל#א־
מֵצאתיה ו >גם אנ =שי המ $
23
היתה בזה קדשה׃ ו =י #אמר יהוד $ה תקח־
תי הגדי ה "זה
"לה פן נהיה לבוז הנ=ה ש $לח $
24
ואתה ל #א מֵצאתה׃ ויהי ׀ כמשלש
יהודה לאמ #$ר זנת $ה תמר
hחד %שים וי_ >גד ל =
הודה
כל "תך וג6ם הנה הרה לזנונים וי #אמר י "
25
מוֵצאת ו >היא
%
הוֵציאוה ותשרף׃ הוא
יש Hאשר־אלה
מר לא $
של =חה אל־ח $מ $יה לא " #
ר־נא ל Pמי
"לו אנ#כי הרה ו $ת #אמ $ר הכ "
26
ילים והמטה האלה׃ ויכר
הח #7תמת והפת 6
הודה $וי #אמ $ר ֵצדCקה מ "מני כי־על־כן ל#א־
י %
1
נתתיה לשלה בני ול #א־יסף עוד לדעתה׃
27
ויהי בעת לדתה והנה תאומים
28
בבטנה׃ ויהי בלדתה ויתן־יד ותקח
מר זה
המי %לדת ותק >ש #ר על־י =דו ש $ני לא " #
29
יֵצא ראש #נה׃ ויהי ׀ כמשיב י %דו והנ $ה
יֵצא א "חיו ו Wת #אמר מה־פרֵצת עליך פרץ
30
ויקרא שמו פרץ׃ ואח $ר יֵצא א "חיו Hאשר
על־ידו השני ויקרא שמו ז3רח׃ ס
 39ויוסף הורד מֵצרימה ויק [נהו פוטיפר\
ס >ריס פר Mע#ה =שר הטבח $ים איש מֵצ "רי מי $ד
1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
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2

אלים Hאשר הור _דהו שמה׃ וי =הי
הישמע "
ת־יוסף ויהי איש מֵצליח וי Wהי בבית
"
יהו $ה א
3
Hאד #ניו המֵצרי׃ וי3רא Hאד "#ניו כי יהוה אתו
וכ#לH $אשר־הוא ע "#שה יהוה מֵצליח
4
בידו׃ וימ >ֵצא יוסף 6חן בעיניו וישרת א#תו
יתו וכל־יש־לו נתן
הו על־ב "
ויפק $ד $
5
יתו ועל$
בידו׃ וי [הי מאז\ הפ >קיד א #Mתו בב %
ש־לו וי 7ברך יהו6ה את־בית
ל־אשר י "
כ H
המֵצרי בגלל יוסף וי Pהי בר =כת יהו $ה בכל־
6
ש־לו בבית ובשדה׃ וי Hעז#ב כל־
Hאשר י "
תו מ "אומה
ר־לו ביד־יוס Iף ול#א־י =דע א $
Hאש E
יוסף
כי אם־הלחם Hאשר־הוא אוכל ויהי "
7
תאר ויפה מראה׃ וי %הי אח $ר
יפה־ #
ת־אד #נ6יו את־
הדברים ה "אלה ות 7שא אש H
שכבה
ות #אמר
אל־יוסף
עיניה
8
עמי׃ וימ mאן ׀ $וי #אמ $ר אל־אשת Hאד "#ניו הן
Hאד "#ני ל#א־ידע אתי מה־בבית וכ#ל Hאשר־
9
יש־לו נתן בידי׃ א >יננו ג Mדול בבית הז Eה
ממני Iול #א־ח =שך מ $מ $ני מ "אומה כי אם־
אותך ב Hאשר את־אשתו ו >איך אע Mשה
וחטאתי
ה "ז #את
הגד #ל $ה
הר =עה
10
לאלהים׃ וי Wהי כדברה אל־יוסף יום ׀
יום ול#א־שמע אל6יה לשכב אֵצלה להיות
11
הי כהיום ה "זה ויב #א הביתה
עמה׃ וי $
ל Hעשות מלאכתו ו >אין Mאיש מאנשי ה 6בית
12
מר
שם בבית׃ ותתפ 7שהו בבג 6דו לא #
שכבה עמי וי Hע =#זב בג $דו בי "דה וינס ויֵצא
13
אותה כי־עזב בגדו
הי כר "
החוֵצה׃ וי $
14
בידה וינס החוֵצה׃ ותק Pרא לאנשי
Genesis 40
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מר ר %או הביא ל6נו
יתה ו =ת #אמר לה $ם לא " #
ב %
איש עברי לֵצחק בנו =בא א $לי לשכב ע "מי
15
ואקרא בקול גדול׃ ויהי כשמ "עו כי־
מתי קולי ואקרא וי Hע =#זב בג $דו אֵצ "לי
Hהרי #
16
וינס ויֵצא החוֵצה׃ ותנח בגדו אֵצלה
17
עד־בוא Hאד #ניו אל־ביתו׃ ותדבר א "ליו
מר בא־א Pלי ה 7עבד
כדברים האלה לא #
18
העב 6רי Hאשר־הבאת לנו לֵצחק בי׃ ויהWי
כ Hהרימי קולי ואקרא וי Hעז#ב בג 6דו אֵצלי
19
מע Hאד #Mניו את־
וינס החוֵצה׃ ויהי\ כש > #
מר
דברי אש %תו Hא >שר דב =רה אל $יו לא " #
כדברים ה "אלה עשה 1לי עבדך ויחר
20
הו אל־
יוסף א #%תו ו3ית $נ $
אפו׃ ויק \ח Hאד >#ני M
בית ה "ס#הר מ Wקום Hאשר־אסורי Hאסירי המלך
21
Hאסורים ויהי־שם בבית הס#הר׃ וי =הי
ת־יוסף ויט אליו חסד ויתן חנ" ו
"
יהו $ה א
22
בעיני שר בית־הס#הר׃ וי Pתן =שר בית־
ירם Hאשר
ד־יוסף Sאת כל־ה Hאס "
"
ה $ס #ה $ר בי
ל־א =שר ע#ש $ים "שם
בבית הס#הר ו >את כ H
23
הוא היה ע#שה׃ אין ׀ שר בית־ה %ס#הר
ר =#אה את־כל־מ $אומ $ה בי "דו ב Hאשר יהוה
אתו ו Hאשר־הוא ע#שה יהוה מֵצליח׃ ס
 40וי %הי אח $ר הדברים ה "אלה חט 6או
משCקה מלך־מֵצרים והא#פה ל Hאד #ניהם
2
למלך מֵצרים׃ ויקֵצ#ף פר "ע#ה על שני
סריסיו Sעל שר המש "קים ועל שר
1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
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3

האופים׃ וי >תן א #Mתם במש %מר 6בית שר
הטבחים 1אל־בית הס#הר מ Wקום Hאשר
4
יוסף אסור שם׃ וUיפק#ד שר הטב 7חים
ת־יוסף אתם וישרת א#תם ויהיו ימים
6
א
5
יהם =איש
במשמר׃ ויחלמו\ Hח >לום שנ M
למו בלילה א "חד איש כפתרון Hחלמו
Hח $
המשCקה והא #%פה Hאש $ר למלך מֵצ "רים Hאשר
6
יהם יוסף
Hאסורים בבית הס#הר׃ וי 7ב #א Hאל 6
7
בב#קר וי3רא א "#תם והנם ז #Hעפים׃ וישאPל
את־סריסי פר %ע#ה Hא >שר א 7תו במש 6מר בית
מר מ 6דוע פניכם רעים
Hאד #ניו לא #
8
היום׃ וי#אמרו א "ליו Hחלום ח "למנו ופ#תר
יוסף Hהל= וא לאלה $ים
אין א#תו ו >י #אמר Hאל Mהם %
9
פתר "#נים ספרו־נא לי׃ ויס 7פר שר־
ת־חלמו ליוסף וי #אמר "לו
המש C6קים א H
10
לומי והנה־גפן לפני׃ ובגפן שלשה
ב Hח W
שריגם ו =היא כפ #$רח $ת עלתה נ "צה הבשילו
11
אשכלתיה Hענבים׃ וכוס פרע#ה בידי
ואקח את־ה Hענ %בים ואש =חט א#ת $ם אל־כוס
על־כף
את־הכוס
ואתן
פר "ע#ה
12
יוסף זה פתר #נו
"
פרע#ה׃ ו =י #אמר $לו
13
ש $לש $ת השר "גים שלשת ימים הם׃ בעוד
אשך
׀ שלשת י %מים י =שא פרע #$ה את־ר " #
ו Hהשיבך על־כנ3ך ונת =ת כוס־פרע #$ה בי "דו
היית
Hאשר
אשון
הר "
כמשפ $ט
14
משCקהו׃ 7כי אם־זכרתני את %ך כ Hאש $ר
ייטב "לך ועשית־נא עמדי חסד והזכר $ת $ני
1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
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15

אל־פר "ע#ה והוֵצאתני מן־הבית הזה׃ כי־
ג_ #נב ג_ "נבתי מארץ העברים וגם־פ #$ה ל#א־
א#תי
כי־שמו
מ "אומה
עשיתי
16
בבור׃ וי3רא שר־הא#פים כי טוב פתר
לומי וה %נה
ף־א $ני ב Hח "
ל־יוסף א H
"
$וי #אמ $ר א
17
לשה סלי ח#רי על־ר#אשי׃ ובסל
ש 6
העלי" ון מ 6כ#ל מ Hאכל פרע#ה מ Hעשה א#פה
וה %עוף א#כל א #6תם מן־הסל מעל
18
ר#אשי׃ וי=ען יוס $ף ו "י #אמר זה פתר #נו
19
ש $לש $ת הס "לים שלשת ימים הם׃ בעוד
׀ שלשת י %מים י >שא פר =ע#ה את־ר #אש $ך
מע "ליך ותלה אותך על־עץ ואכל ה 6עוף
20
ישי
את־בשרך מעליך׃ ויהי ׀ ביום השל %
יSום_ cהלדת את־פר "ע#ה ויעש משתה לכל־
Hעבדיו וי Pשא את־ר #אש ׀ שר המש %קים
בתוך
הא#פים
שר
ת־ר #אש
וא 6
21
Hעבדיו׃ וי6שב את־שר המשCקים על־
22
משCקהו ויתן הכוס על־כף פרע#ה׃ ו 6את
שר הא#פים תלה כ Hאשר פ 6תר להם
23
יוסף׃ ול #א־ז 7כר שר־המש C6קים את־יוסף
וישכחהו׃ פ

41

וי Wהי מקץ שנתים ימים ופרע#ה ח "#לם
2

אר
אר׃ והנה מן־הי # %
והנה ע#מד על־הי #
את
#לת שבע פ "רות יפות מראה וברי #
ע $
3
בשר ותרעינה באחו׃ וה Pנה 7שבע פרות
אר רעות
יהן מן־הי " #
Hאח %רות ע#ל= ות א Hחר $
c We read one or more accents in L differently than
BHS. Often this notation indicates a typographical
error in BHS.
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מדנה אֵצל
מראה ודקות בשר ות Hע # 6
4
אר׃ ות #אכלנה
הפרות על־שפת הי #
הפ %רות ר =עות המרא $ה ודק#ת הב "שר Sאת
את
שבע הפ "רות י #פת המראה והברי #
5
ישן ו3י Hחלם שנית והנה ׀
וייCקץ פרע#ה׃ וי W
שבע ש hב %לים ע#ל 6ות בקנה אחד בריאות
6
וט#בות׃ והנ $ה שבע ש hב "לים דקות
ֵצ #מחות
קדים
ושדו #פת
7
א Hחריהן׃ ותב $לענ $ה הש hבלים הד "קות Sאת
שבע הש hב "לים הבריאות והמלאות וייCקץ
8
פרע#ה והנה Hחלום׃ וי =הי ב $ב #ק $ר ותפעם
רוחו ויש %לח ויק 6רא את־כל־חר _טמי מֵצרים
"
ל־חכמיה ויס >פר פר =ע#ה לה $ם את־
ואת־כ H
9
למו ואין־פותר אותם לפרע#ה׃ וידב $ר
Hח "
ת־חט Wאי
מר א H
שר המש "קים את־פרע#ה לא #
10
ל־עבדיו
Hאני מזכיר היום׃ פרע#ה קֵצף ע H
וי >תן א #Mתי במש %מר Sבית שר הטב "חים א #Wתי
11
ואת שר הא#פים׃ ונחלמה Hחל 6ום בלילה
אחד Hאני והוא 6איש כפתרון Hחלמו
12
חלמנו׃ ו >שם א Mתנו נער עב %רי Sעבד לשר
ר־לו 1ויפתר־לנו את־
הטב "חים ו >נספ "
13
Hחלמ#תינו איש כ Hחלמו פתר׃ וי 6הי כ Hאשר
פתר־לנו כן היה א #6תי השיב על־כני וא#תו
14
ת־יוסף
"
תלה׃ וישל=ח פרע #$ה ויקרא א
לתיו
ויר _יֵצהו מן־הבור ויגל $ח ויחלף שמ "
15
ל־יוסף
"
ויב #א אל־פרע#ה׃ ו =י #אמר פרע #$ה א
Hחלום ח "למתי ופ#תר אין א#תו ו Hא %ני ש =מעתי

תר
מר תשמע Hחלום לפ #
ע $ל $יך לא " #
16
מר בלעדי
יוסף את־פר 6ע#ה לא #
א#תו׃ ו >יען 7
17
להים י Hענה את־שלום פרע#ה׃ וידבר
א W
למי הנני ע#מד על־
פרע#ה אל־יוסף ב Hח W
18
#לת שבע
אר ע $
אר׃ והנה מן־הי # %
שפת הי #
תאר ותרעינה
פ "רות בריאות בשר וי #פת #
19
רות ע#לות
באחו׃ וה Pנה שבע־פ =רות Hאח $
אד ורקות
תאר מ #
יהן ד >לות ורעות # 6
א Hחר "
בשר ל #א־ר 7איתי כ 6הנה בכל־ארץ מֵצרים
20
#אכלנ $ה הפ "רות הרקות והרעות
לר#ע׃ ות $
הראש #נות
הפ 6רות
7שבע
את
21
את׃ ותב #אנה אל־קר %בנה ו =ל #א
הברי #
נוד $ע כי־באו אל־קר "בנה ומראיהן "רע
22
כ Hאשר בתחלה ואיCקץ׃ וארא ב Hחלמי
והנה ׀ שבע ש hב %לים ע #6לת בקנה אחד
23
את וט#בות׃ והנ $ה שבע ש hב "לים
מל #
ֵצנ_ מות דקות ש _דפות קדים ֵצ #מחות
24
א Hחריהם׃ ותב $ל $ען הש hבלים 1הד "ק#ת 6את
שבע הש hבלים הט#בות וא#מ $ר אל־
25
החר _ט "מים ואין מגיד לי׃ ו =י #אמר יוס $ף
אל־פר "ע#ה Hחלום פרע#ה אחד הוא את
הגיד
ע#שה
להים
הא 6
Hא 7שר
26
7שבע פר #ת הט% #ב#ת =שבע שנ $ים
לפרע#ה׃
"הנה ו =שבע הש hבל $ים הט" #ב#ת שבע שנים
27
הנה Hחלום אחד הוא׃ ושבע Uהפרות
יהן =שבע שנ $ים
הר >קות והר Mע#ת הע#לת א Hחר %
"הנה ו =שבע הש hבל $ים הר "קות ש _דפות

1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
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הקדים יהי Wו שבע שני רעב׃ הוא הד "בר
להים
Hאשר דברתי אל־פרע#ה Hא 7שר הא 6
29
ע#שה הראה את־פרע#ה׃ הנ6ה שבע
שנים באות שבע גדול בכל־ארץ
30
יהן
מֵצרים׃ וUקמו >שבע שנ=י רע $ב א Hחר "
ונשכח כל־השבע בארץ מֵצרים וכלה
31
הרעב את־הארץ׃ ול #א־יו =דע השב $ע
ב "ארץ מפנ6י הרעב ההוא א Hחרי־כן כי־
32
אד׃ ו >על השנ 7ות ה Hחל 6ום
כבד הוא מ #
אל־פרע#ה פ Hעמים כי־נ =כון הדב $ר מעם
האלהים
וממהר
להים
הא "
33
ל Hעש #תו׃ ועת $ה ירא פר "ע#ה איש נבון
34
וחכם וישיתהו על־ארץ מֵצרים׃ י Hעשה
פר "ע#ה ויפCקד פקדים על־הארץ וחמ $ש
שני
בשבע
מֵצ "רים
את־ארץ
35
השבע׃ ויקב ֵ%צו את־כל־ $א #כל $השנים
רו־בר 7תחת יד־
את האלה ויֵצב P
הט" #ב#ת הב #
36
אכל
אכל בערים ושמרו׃ וה >יה ה = #
פר 6ע#ה #
דון ל "ארץ ל $שב $ע שני הר "עב Hאשר
לפק $
תהיין בארץ מֵצרים ול #א־תכרת הארץ
37
ברעב׃ וייטב הדבר בעיני פרע#ה ובעיני
38
ל־עבדיו
ל־עבדיו׃ וי #אמר פרע#ה א H
כ H
Hהנמֵצא כ "זה Wאיש Hא 6שר רוח אלהים
39
הודיע
ל־יוסף א Hח >רי 7
"
בו׃ ו =י #אמר פרע #$ה א
להים אותך את־כל־ז #את אין־נבון וחכם
א 6
40
כמוך׃ את $ה תהיה על־ב "יתי ועל־פיך
ישק כל־עמי רק הכסא אגדל
41
ממך׃ וי #אמר פרע#ה אל־יוסף רא $ה נתתי
42
את "ך על כל־ארץ מֵצרים׃ ו >יסר פר =ע#ה
#

48

תו מעל י "דו ויתן א#תה על־יד
את־טבע $
י־שש וי6שם רבד
#תו בגד "
יוסף ויל =בש א $
43
הזהב על־ֵצוארו׃ וירכב א #%תו במרכ=בת
ר־לו ויקראו לפניו אברך
המשנ $ה Hאש "
44
ונתון א "#תו על כל־ארץ מֵצרים׃ וי7#אמר
פר 6ע#ה אל־יוסף Hאני פרע#ה ובלע %דיך ל #א־
י >רים 7איש את־י 6דו ואת־רגלו בכל־ארץ
45
מֵצרים׃ ויק >רא פרע#ה שם־יוס Eף ֵצפנת
ח ויתן־לו את־אס %נת בת־פוטי 6פרע
פענ I
אן לאשה ויֵצא יוסף על־ארץ
כ#הן #
46
מֵצרים׃ ויוס $ף בן־שלשים ש "נה בעמ Wדו
לפני פרע#ה מלך־מֵצרים ויֵצ=א יוס $ף מלפני
47
פר "ע#ה ו3יעב#ר 1בכל־ארץ מֵצרים׃ ותעש
השבע
שני
בשבע
ה "ארץ
48
אכל ׀ שבע
לקמֵצים׃ ויק Pב#ץ את־כל־ #
אכל
ש %נים Hא =שר ה $יו בארץ מֵצ "רים ויתן־ #
אכל שדה־ה 6עיר Hאשר סביב#תיה
בערים # 7
49
נתן בתוכה׃ ויֵצ >ב#ר יוסף 6בר כחול הים
אד 6עד כי־חדל לס #פר כי־אין
הרבה מ #
50
יוסף י_ ל $ד שני ב "נים בטרם
מספר׃ ול =
ה־לו אס "נת
תבוא שנת הרעב Hא =שר ילד $
51
יוסף
6
בת־פוטי פרע כ#הן און׃ ויקרא
את־שם הבכור מנשה כי־נ =שני אלה $ים
52
ל־עמ "לי ואת כל־בית אבי׃ וא6ת
את־כ H
שם השני קרא אפרים כי־הפרני אלהים
53
בארץ עניי׃ ותכ Wלינה שבע שני השבע
54
Hאשר היה בארץ מֵצרים׃ ותח Mלינה
1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
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שבע שנ=י הרע $ב ל "בוא כ Hאשר אמר יוסף
וי =הי רע $ב בכל־ה Hאר "ֵצות ובכל־ארץ מֵצרים
55
היה לחם׃ ותרע $ב כל־ארץ מֵצ "רים
ויֵצעק ה 6עם אל־פרע#ה ללחם ו >י #אמר
ל־יוסף Hאשר־
"
פר =ע#ה לכל־מֵצ $רי $ם לכו א
56
י#אמר לכם ת Hעשו׃ והרעב ה "יה על כל־
ל־א =שר בה $ם
יוסף את־כ H
פני הארץ ויפ >תח M
וישב#ר למֵצ "רים ויחזק הרעב בארץ
57
מֵצרים׃ וכל־ה $אר $ץ באו מֵצ "רימה לשב#ר
אל־יוסף כי־חזק הרעב בכל־הארץ׃
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וי3רא י Hע "ק#ב כי יש־שבר במֵצרים
2

ו =י #אמר י Hעק #$ב לב "ניו למה תתראו׃ ויW#אמר
הנה ש "מעתי כי יש־שבר במֵצרים רדו־
$שמ $ה ושברו־לנו מ "שם ונחיה ול #א
3
נמות׃ וירדו Hאחי־יוסף Hעשרה לשב#ר בר
4
יוסף ל#א־שלח
ממֵצרים׃ ואת־בנימ $ין Hאחי "
י Hעק#ב את־אחיו כי א "מר פן־יקראנו
5
או בני ישר "אל לשב#ר בתוך
אסון׃ וי $ב $ #
6
הבאים כי־היה הרעב בארץ כנען׃ ויוס%ף
Sהוא השליט על־ה "ארץ הוא המשביר
יוסף וישת Hחוו־
או Hאחי "
לכל־עם הארץ וי $ב $ #
7
יוסף את־אחיו
6
לו אפים ארֵצה׃ וי3רא
יהם ויד 7בר אתם ק %שות
ויכרם ויתנ >כר Hאל M
אתם וי #אמ "רו מארץ
ו =י #אמר Hאלה $ם מאין ב "
8
אכל׃ ויכר יוסף את־אחיו
כנען לשבר־ #
9
יוסף Sאת
"
והם ל #א הכ _רהו׃ ויזכ#ר
למות Hאשר חלם להם ו =י #אמר Hאלה $ם
ה Hח "
מרגלים א "תם לר 6אות את־ערות הארץ
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10

באתם׃ וי#אמרו אליו ל #א Hאד #ני ו Hעבדיך
11
אכל׃ _כ Wלנו בני איש־אחד
באו לשבר־ #
נחנו כנים Hא "נחנו ל#א־היו Hעבדיך
12
מרגלים׃ וי #אמר Hאלהם Wל #א כי־ערות
13
הארץ באתם לראות׃ וי#אמ %רו שנים
עשר\ Hעב >דיך א 7חים ׀ Hאנ6חנו בני איש־אחד
ינו הי" ום
בארץ כנען וה >נה הק =ט#ן את־א $ב $
14
והאחד איננו׃ וי #אמר Hאלהם יוסף %הוא
מר מרגלים
Hא >שר ד 7ברתי Hאלכ6ם לא #
15
אתם׃ בז #את תבחנו =חי פרע #$ה אם־
תֵצאו מ "זה 7כי אם־ב 6בוא Hאחיכם הקט#ן
16
הנה׃ של >חו מכם אח Eד ויקח את־
ם ואת $ם האס "רו ויב Hח $נו דבר "יכם
Hאחיכ I
ם־ל #א חי פר "ע#ה כי
האמת אתכם וא W
17
מרגלים אתם׃ ויאס#ף א #6תם אל־משמר
18
שלשת ימים׃ ו >י #אמר Hאל =הם יוס $ף ביום
ישי ז #את Hעשו וחיו את־האלהים Hאני
השל "
19
ירא׃ אם־כנים א "תם Hאחיכם א "חד יאסר
בבית משמרכם ואת $ם לכו ה "ביאו שבר
20
ט#ן
ת־אחיכ=ם הק $
ר Hעבון בתיכם׃ וא H
תביאו א "לי ויאמנו דבריכם ול #א תמותו
21
וי Hעשו־כן׃ וי#אמ Pרו איש אל־א %חיו Hאב Eל
Hאשמים ׀ Hאנח Eנו על־אחינ Iו Hא >שר ר Mאינו
ֵצרת נפ 6שו בהתחננו אלינו ול #א שמענו
22
ל־כן באה א "לינו הצרה הז #את׃ ויען\
ע $
לוא א >מרתי Hאליכ7ם ׀
מר Hה \
אובן א #Mתם לא # %
ר >
מר אל־תחטאו בילד ול #א שמעתם
לא # 6
23
וגם־דמו הנה נדרש׃ וה $ם ל #א יד "עו כי
24
ש #מע יוסף כי המליץ בינ#תם׃ ויס#ב

49

Genesis 42

The Westminster Leningrad Codex

מ Hעליהם ויבך וי=שב Hאלה $ם וידבר Hאל "הם
וי =קח מאת $ם את־שמ "עון ויאס#ר א#תו
25
יוסף וימלאו את־כליה Eם
לעיניהם׃ ויֵצו %
בר Iולה =שיב כספיה $ם איש אל־ש "קו ולתת
26
ל 6הם ֵצדה לדרך ויעש להם כן׃ וישאו
וילכו
ל־חמ#ריהם
ע H
את־שברם
27
משם׃ ויפ >תח הא Mחד את־ש %קו לתת
מס 6פוא ל Hחמ#רו במלון ויר $א את־כס "פו
28
והנה־הוא בפי אמתחתו׃ ו =י #אמר אל־
אח $יו הושב כס "פי וגם הנה באמתחתי
מר
ויֵצא ל %בם ויחר Pדו =איש אל־אח $יו לא " #
29
ה־ז #את עשה אלהים לנו׃ וי 6ב#או אל־
מ 6
י Hעק#ב Hאביהם ארֵצה כנען ויגידו "לו 6את
30
מר׃ Uדבר ה >איש
כל־הק#ר #ת א#תם לא #
Hאד #ני ה 6ארץ אתנו קשות ויתן א "#תנו
31
כמרגלים את־הארץ׃ ונ #אמר אליו כנים
32
Hאנחנו ל #א היינו מרגלים׃ שנים־עשר
Hאנ6חנו אחים בני אבינו האחד א "יננו
בארץ
את־אבינו
הי 6ום
והקט#ן
33
יש Hאד #ני ה "ארץ
כנען׃ וי #אמר א %לינו הא $
בז #את א "דע כי כנים אתם Hאחיכ=ם האח $ד
הניחו א "תי ואת־ר Hעבון בתיכם קחו
34
ט#ן אליI
ת־אחיכם הק E
ולכו׃ וUהביאו א H
ואד %עה כי =ל #א מרגל $ים א "תם כי כנים אתם
ת־אחיכ $ם אתן ל "כם ואת־הארץ
א H
35
יהם והנה־
תסחרו׃ וי %הי Sהם מריCקים שק "
איש ֵצרור־כספו בשקו ויר Pאו את־ֵצר #7רות
36
יהם המה ו Hאביהם וייראו׃ וי=#אמר
כספ 6
יוסף
יהם א#תי שכלתם =
Hאלה $ם י Hעק#ב Hאב "
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א $ינ $נו ושמעון א "יננו ואת־בנימן ת "קחו עלי
37
אובן אל־אביו
היו _כלנה׃ ו =י #אמר ר $
מר את־שנ=י ב $ני ת "מית אם־ל #א Hאביאנו
לא " #
#תו על־י "די ו Hאני Hאשיבנו
אליך תנ=ה א $
38
אליך׃ ו Wי #אמר ל #א־ירד בני עמכם כי־
סון
א >חיו Mמת ו 7הוא לבדו נש %אר וקר =אהו א $
כו־בה והורד 7תם את־
ב $דר $ך Hאשר תל "
שיב 6תי ביגון שאולה׃
 43והרעב כבד בארץ׃ וי %הי כ Hא =שר
כ $לו לאכ#ל את־ה "שבר Hאשר הביאו
יהם _שבו
ממֵצרים ו =י #אמר Hאליה $ם Hאב "
3
אכל׃ ו 7י #אמר אל6יו יהודה
שברו־לנו מעט־ #
מר העד העד\ >בנו ה =איש לאמ #$ר ל #א־
לא #
4
תראו פ "ני בלתי Hאחיכם אתכם׃ אם־ישך6
משלח את־אחינו אתנו נר Wדה ונשברה לך
5
אכל׃ ואם־אינך משלח ל #א נרד כי־
#
ינו ל #א־תראו פ "ני בלתי
ה Pאיש א =מר א $ל $
6
Hאחיכם אתכם׃ $וי #אמ $ר ישר "אל למה
Hהרע#תם לי להגיד ל "איש העוד לכם
7
ל־האיש לנו
אח׃ וי#אמ [רו שאול שא U
חי Hהיש
מר ה >עוד Hאביכם $
ולמולד Mתנו לא # %
1
ד־לו על־פי הדברים האלה
לכם "אח ו >נג "
אמר הורידו את־
Hהידוע נ "דע כי י " #
8
הודה אל־ישראל א %ביו
Hאחיכם׃ ו >י #אמר י M
שלחה הנ6ער אתי ונקומה ונלכה ונחי $ה
ם־אנחנו גם־אתה גם־
ול #א נ "מות ג H
9
#כי אער "בנו מידי תבקשנו אם־
טפנו׃ אנ $
2

1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
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>ל #א Hהביא =#תיו א $ל $יך והצגתיו לפ "ניך
10
וחטאתי לך כל־הימים׃ כי לולא
זה
שבנו
כי־עתה
התמהמהנו
11
יהם
פעHמים׃ ו >י #אמר Hאל Mהם ישראל Hאב %
פוא ז #את Hעש Iו ק Pחו מזמ =רת
אם־כן ׀ א E
ה $אר $ץ בכל "יכם והורידו לאיש מנחה מ =עט
ֵhצ $רי ומעט ד "בש נכ #את ו "לט בטנים
12
ושקדים׃ וכסף משנה קחו בידכם ואת־
מושב ב =פי אמתח#תיכ $ם תשיבו
ה Mכסף ה >
13
ת־אחיכם
ביד "כם אולי משגה הוא׃ וא H
14
קחו וקומו שובו אל־האיש׃ ואל ש %די
י >תן לכ=ם ר Hחמ $ים לפני ה "איש ושלח לכ6ם
ת־אחיכם אחר ואת־בנימין ו Hא Wני כ Hאשר
א H
15
שכ#לתי שכלתי׃ ויק =חו ה Hאנש $ים את־
המנחה ה "ז #את ומשנה־כ6סף לקחו בידם
מו וירדו מֵצ "רים ויעמדו
ואת־בנימן וי _ $ק $
16
לפני יוסף׃ ו >ירא יוסף את Eם את־בנימיןI
יתו הבא את־ה Hאנשים
$וי #אמ $ר ל Hאשר על־ב "
הביתה וט =ב#ח $טב $ח וה "כן כי א 6תי י#אכלו
17
ה Hאנשים בצ hהרים׃ ויעש ה "איש כ Hאשר
אמר יוסף ויבא ה 6איש את־ה Hאנשים ביתה
18
או בית
יוסף׃ וייראו ה Hאנ %שים כי הוב E
יוס Iף וי#אמ %רו על־ד =בר ה $כס $ף ה =שב
ינו בתח "לה Hאנחנו מובאים
באמתח #$ת $
ינו ולהתנפל ע "לינו ול C7קחת
להתג#ל=ל ע $ל $
19
שו אל־
ת־חמ#רינו׃ ו3יג $
א #6תנו ל Hעבדים וא H
ה "איש Hאשר על־בית יוסף וידברו אליו
20
פתח הבית׃ וי#אמרו בי Hאד #ני יר #ד י 6רדנו
21
אכל׃ ו3י Pהי כי־באנו אל־
בתחלה לשבר־ #
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המ %לון ונפתח $ה את־אמתח "#תינו והנ=ה
יש בפי אמתח "תו כספנו במשקלו
כסף־א $
22
ונשב א#תו בידנו׃ וכ7סף א 6חר הורדנו
אכל ל #א י "דענו מי־שם
בידנו לשבר־ #
23
כספנו באמתח#תינו׃ וי#אמר\ ש >לום ל Mכם
אלהי Hאביכ $ם נ >תן
יראו א >לה Mיכם ו =
אל־ת %
מון באמתח#ת "יכם כספכם בא
לכ=ם מט $
24
אלי ויוֵצא Hאלהם את־שמעון׃ ויבא
ן־מי $ם
ה 6איש את־ה Hאנשים ביתה יוסף וית $
מספוא
ויתן
יהם
רגל "
ויר Hחֵצו
25
ינו את־המנ "חה עד־בוא
מריהם׃ וי $כ $
ל Hח #
יוסף בצ hהרים כי שמ "עו כי־שם י #אכלו
26
לחם׃ וי =ב #א יוס $ף ה "ביתה ויביאו 6לו את־
המנחה Hאשר־בידם הביתה וישת Hחוו־לו
27
ארֵצה׃ ויש =אל לה $ם לש "לום ו %י #אמר
Hהשל 6ום Hאביכם הזCקן Hאשר Hאמרתם
28
העודנו חי׃ וי#אמ %רו ש 6לום לעבדך
1
לאבינו עודנו חי ו3יקדו וישתחו וישת Hחוו׃
29
וישא ע %יניו ו Pירא את־בנימין אח Eיו בן־
אמו Iו %י #אמר Hהז $ה Hאחיכם הק "ט#ן Hאשר
אמר אלהים יחנך
Hאמרתם אלי וי W #
30
יוסף כי־נכמ =רו ר Hחמ $יו אל־
בני׃ וימהר %
א "חיו ויבקש לבכות ויב #א החדרה ויבך
31
שמה׃ וירחץ פניו ויֵצא ו >יתא "פק וי #אמר
32
שימו לחם׃ וישימו ל 6ו לבדו ולהם לבדם
תו לב "דם כי\ >ל #א
ולמֵצ Pרים הא#כ =לים א $
יוכ Mלון המֵצ %רים לא =כ#ל את־העבר $ים "לחם
1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
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כי־תועבה הוא למֵצרים׃ וישבו לפ "ניו
הבכ #$ר כבכ#ר "תו והצעיר כֵצערתו ויתמהו
34
את
ה Hאנשים איש אל־רעהו׃ וי >שא מש # M
ם ו Mתרב מש 7את בני 6מן
מאת פנ Eיו Hאלה I
את _כלם חמש ידות וישתו ו3ישכרו
ממש #
עמו׃
מר Iמ Pלא
יתו לא #
ת־אשר על־ב E
 44וי ֵPצו א H
אכל כ Hאשר יוכלון
את־אמת =ח#ת ה Hאנש $ים " #
בפי
כסף־איש
ושים
שאת
2
אמתחתו׃ ואת־גב Pיעי גביע ה %כסף תש $ים
ב $פי אמתחת הק "ט#ן ואת כסף שברו ו Wיעש
3
כדבר יוסף Hאשר דבר׃ הב#קר אור
4
וה Hאנשים _של "חו המה ו Hחמ#ריהם׃ הUם
יוסף אמ $ר
יֵצאו את־הע Eיר ל #א הרחיק Iו ו =
יתו קום רד #ף א Hחרי ה Hאנשים
ל Hאשר על־ב "
והשגת $ם ואמרת Hאל "הם ל6מה שלמתם
5
רעה תחת טובה׃ Hהלוא %זה Hא >שר יש =תה
Hאד #$ני "בו ו Wהוא נחש ינחש בו Hהרע#תם Hאשר
6
עHשיתם׃ ו3ישגם וידבר Hאל "הם את־
7
הדברים האלה׃ וי#אמרו א "ליו Sלמה ידבר
Hאד "#ני כדברים האלה ח $ליל $ה ל Hעב "דיך
8
מ Hעשות כדבר הזה׃ הן %כסף Hא =שר
אנו בפי אמתח "#תינו השיב#נו אליך
מ ֵ$צ $
מארץ כנען ו %איך נגנ #$ב מבית Hאד "#ניך כסף
9
או זהב׃ Hא >שר ימֵצא א 6תו מ Hעבדיך ומת
10
ם־א Wנחנו נהיה לאד #ני ל Hעבדים׃ ויW#אמר
וג H
גם־עתה כדבריכם כן־הוא Hא >שר ימֵצ=א
"עבד ואתם תהיו
תו יהיה־לי
א $
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11

יורדו איש את־אמתחתו
נקים׃ וימ Hה %רו ו 6
12
ארֵצה ו3יפתחו איש אמתחתו׃ ויחפWש
בגדול ה "חל ובקט#ן כלה וימֵצ $א הג "ביע
13
באמתחת בנימן׃ ויקרעו שמלתם
וי _שבו
ל־חמ "#רו
ע H
איש
ו3י Hעמ #$ס
14
יוסף
הודה ואח $יו ביתה "
העירה׃ וי >ב #א י =
לפניו
ויפלו
שם
עודנו
והוא
15
יוסף מה־המ Hעשה
ארֵצה׃ ו =י #אמר לה $ם "
הזה Hאשר Hעשיתם Hהלוא ידע "תם כי־נ 7חש
16
הודה
מני׃ וי #אמר י %
ינ 6חש איש Hאשר כ #
מה־נ #אמ $ר לאד "#ני מה־נדבר ומה־נֵצטדק
ת־עו iן Hעב "דיך הננ= ו Hעבד $ים
להים מֵצ $א א H
הא %
ם־א Wנחנו ג6ם Hאשר־נמֵצא הגביע
לאד "#ני ג H
17
בידו׃ ו Wי #אמר חלילה "לי מ Hעשות ז #את
ה [איש Hאשר\ נמ >ֵצא הג Mביע בי %דו Sהוא יהיה־
ל־אביכם׃ פ
לי "עבד וא Wתם Hעלו לשלום א H
18
הודה וי#אמ Eר בי Hאד #ני Iידבר־
וי >גש א Mליו י %
>נא עבדך= דב $ר באזני Hאד "#ני ואל־יחר אפך
19
בעבדך כי כמוך כפרע#ה׃ Hאד #ני ש "אל
מר Hהיש־לכם אב או־
ת־עבדיו לא #
א H
20
ש־ל $נו אב ז "קן
ל־אד "#ני י $
אח׃ ו$נ #אמ $ר א H
וילד ז _קנים קטן וא >חיו Mמת ויו >תר 7הוא
21
לב 6דו לאמו ואביו Hאהבו׃ ו $ת #אמ $ר אל־
Hעב "דיך הור _דהו אלי ואשימה עיני
22
ל־אד "#ני ל#א־יוכל הנער
עליו׃ ו$נ #אמ $ר א H
את־אביו
ועזב
את־אביו
ל Hעז#ב
23
ל־עב "דיך אם־ל #א י 6רד
ומת׃ ו $ת #אמ $ר א H
Hאחיכם הקט#ן אתכם ל #א ת#ספון לראות
24
הי כי ע "לינו אל־עבדך אבי ו >נגד־
פני׃ וי $
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"לו את דברי Hאד #ני׃ וי #אמר אבינו _שבו
26
אכל׃ ו Wנ #אמר ל #א נוכל
שברו־לנו מעט־ #
לרדת אם־יש\ א >חינו הק =ט#ן א $ת $נו וי "רדנו
אות פני ה "איש ואחינו
נוכל לר $
כי־ל #א %
27
הקט#ן איננו אתנו׃ ו 6י #אמר עבדך אבי
אלינו אתם ידע "תם כי שנ3ים ילדה־לי
28
אשתי׃ ויֵצ=א האח $ד מא "תי וא #Wמר אך
עד־
ראיתיו
ול #א
ט#רף
טר #ף
29
הנה׃ ולקח 7תם גם־את־ז6ה מעם פני
וקרהו אסון והורד 7תם את־שיב 6תי ברעה
30
#אי אל־עבדך א "בי
אלה׃ וע %תה כב $
ש #
והנער איננו אתנו ונפשו קשורה
31
אותו כי־אין הנער ומת
בנפשו׃ וה %יה כר 6
הורידו Hעב Mדיך את־ש >יבת עבדך א 6בינו
ו >
32
אלה׃ =כי עבד $ך ערב את־ה "נער
ביגון ש #
יא $נו א "ליך
ם־ל #א Hאב $
מר א =
מעם אבי לא #
33
וחטאתי לאבי כל־הימים׃ וע %תה ישב־
נ=א עבד $ך תחת ה "נער עבד לאד #ני והנער
34
יעל עם־אחיו׃ כי־א $יך אעלה אל־א "בי
והנער איננו אתי Sפן אראה ב "רע Hאשר
ימֵצא את־אבי׃
יוסף להתא %פק ל =כ#ל הנצב $ים
 45ול #א־י >כ#ל M
ע "ליו ויק Wרא הוֵציאו כל־איש מעלי ול#א־
יש א "תו בהתודע יוסף אל־
=עמד א $
2
אחיו׃ ויתן את־ק#לו בבכי וישמעו מֵצ "רים
3
יוסף אל־אח $יו
וישמע בית פרע#ה׃ ו >י #אמר =
יוסף העוד אבי חי ול #א־יכל= ו אח $יו
Hאני "
4
יוסף
ל Hענות א "#תו כי נב Hהלו מפניו׃ ו >י #אמר 7
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אל־א 6חיו גשו־נא אלי ויגשו ו %י #אמר Hא $ני
Hאשר־מכרתם א#תי
Hאח "יכם
יוסף
5
ל־יח $ר
מֵצרימה׃ ועתה ׀ אל־תעֵצ %בו וא $
בעינ "יכם כי־מכרתם א#תי הנה כי למח "יה
6
שלחני אלהים לפניכם׃ כי־ז6ה שנתים
עוד חמש ש "נים
הרעב בCקרב הארץ ו $
7
Hאשר אין־חריש וקציר׃ 1וישל =חני אלה $ים
לפנ "יכם לשום לכ6ם שארית בארץ
8
ולה Hחיות ל "כם לפליטה גד #לה׃ וע %תה ל #א־
#תי "הנה כי האלהים
א Pתם שלח =תם א $
יתו
דון לכל־ב "
ימני ל Mאב לפר %ע#ה ולא $
ויש >
9
רו ו Hעלו אל־
ומ#של בכל־ארץ מֵצרים׃ מ Hה E
יוסף
אבי Iו Hאמרתם א %ליו =כ#ה אמ $ר בנך "
להים לאדון לכל־מֵצרים רדה אלי
ש 7מני א 6
10
מד׃ וישבת בארץ־ %ג#שן והי=ית
אל־ת Hע #
רוב א "לי א Wתה ובניך ובני בניך וֵצ#אנך
ק $
11
את $ך
#
ל־אשר־לך׃ וכלכל =תי
ובקרך וכ H
י־עוד חמש שנים רעב פן־תו 6רש
"שם כ 6
12
ל־אשר־לך׃ והנ=ה עיניכ $ם
אתה וביתך וכ H
ר "#אות ועיני אחי בנימין כי־פי המדבר
13
Hאליכם׃ והגדתם לא %בי את־כל־כבוד$י
ל־אשר ראיתם ומהר 6תם
במֵצ "רים ואת כ H
14
והורדתם את־אבי הנה׃ וי # 6פל על־ֵצוארי
בנימן־אחיו ויבך ובני "מן בכה על־
15
ֵצואריו׃ וינשק לכל־אחיו ויבך Hעליהם
16
וא Hחרי "כן דברו אחיו אתו׃ והק#ל נש %מע
מר באו Hאחי יוסף וייט $ב
=בית פרע #$ה לא " #
1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
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בעיני פר "ע#ה ובעיני Hעבדיו׃ ו =י #אמר
מר אל־אחיך ז #את Hעשו
ל־יוסף א #
"
פרע #$ה א
ט Hע $נו את־בעיר "כם ולכו־ב#או ארֵצה
18
ת־אביכ6ם ואת־בתיכם
כנען׃ וק 7חו א H
ת־טוב ארץ
$
וב#או אלי ואתנה ל %כם א
19
מֵצ "רים ואכלו את־חלב הארץ׃ ואתה
_ֵצויתה ז #את Hעשו קחו־לכ \ם מ >ארץ מֵצ Mרים
Hעג %לות לטפכ $ם ולנש "יכם ונשאתם את־
20
Hאביכם ובאתם׃ ועינ "כם אל־תח#ס על־
י־טוב כל־ארץ מֵצרים לכם
כליכם כ 6
21
שו־כן בני ישר "אל וי >תן להם
$
הוא׃ וי Hע
יוסף Hעגלות על־פי פרע#ה ויתן ל 6הם ֵצדה
6
22
לדרך׃ ל _כלם נ 6תן לאיש Hחלפות שמלת
תן שלש מאות "כסף וחמש
ולבני =מן נ $
23
את
Hחל #פת שמלת׃ ולא Pביו של=ח כז $ #
Hעשרה Hחמ "#רים נ#שאים מטוב מֵצרים ועשר
ת [נ #ת # Uנשא#ת בר ול7חם ומז 6ון לאביו
Hא #
24
לדרך׃ וישלח את־אחיו וילכו וי #אמר
25
Hאל "הם אל־תרגזו בדרך׃ ו3י Hעלו ממֵצרים
אל־י Hעק#ב
כ "נען
ארץ
או
וי $ב $ #
26
מר ע Sוד יוסף "חי
Hאביהם׃ וי >גדו Mלו לא # %
וכי־הוא מ#של בכל־ארץ מֵצרים ויפג ל "בו
27
כי ל#א־האמין להם׃ וידברו א %ליו את
כל־דב =רי יוס $ף Hאשר דבר Hאל "הם ויר $א את־
ה Hעג "לות Hאשר־שלח יוסף לשאת א#תו
28
ות Wחי רוח י Hעק#ב Hאביהם׃ $וי #אמ $ר ישר "אל
6רב עוד־יוסף בני חי אלכה ואראנו בטרם
אמות׃
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ר־לו ויב #א
ל־אש "
 46וי =סע ישראל $וכ H
בארה שבע ויזבח זב "חים לאלהי אביו
2
את
להים ׀ לישראל $במר #
יֵצחק׃ ו >י #אמר א =
ה "לילה וי #אמר י Hעק#ב ׀ י Hעק#ב וי #אמר
3
הנני׃ ו Wי #אמר אנ#כי האל אלהי אביך אל־
תיר $א מרדה מֵצ "רימה כי־לגוי גדול
4
Hאשימך שם׃ אנ #%כי א =רד עמ $ך מֵצ "רימה
יוסף ישית ידו על־
ואנ#כי אעלך גם־עלה ו W
5
עיניך׃ וי3קם י Hעק#ב מבאר שבע ויש >או
יהם ואת־טפ $ם
בני־ישר Mאל את־י Hעק#ב Hאב %
יהם ב Hעג Wלות Hאשר־שלח פרע#ה
ואת־נש "
6
יהם ואת־
לשאת א#תו׃ ויקחו את־מקנ %
שו בארץ כ "נען ויב#או
רכוש $ם Hא =שר רכ $
7
מֵצרימה י Hעק#ב וכל־זרעו אתו׃ ב Pניו ובנ=י
בנ $יו א "תו בנ #6תיו ובנות בניו וכל־זרעו
8
ו >אלה ש 7מות
הביא אתו מֵצרימה׃ ס
בני־ישר 6אל הבאים מֵצרימה י Hעק#ב ובניו
9
בכ#ר י Hעק#ב ראובן׃ ובני ראובן Hחנוך
10
מואל
ופלוא וחֵצרון וכרמי׃ ובני שמ %עון י 7
אהד ויכין וֵצ#חר ושאול בן־
וי 6מין ו #
11
הכנעHנית׃ ובני לוי גר Wשון קהת
12
הודה 7ער ואונ36ן ושלה
ומררי׃ ובני י %
אונן בארץ כ "נען
ופרץ וז3רח ו >ימת ע=ר ו $
13
ויהיו בני־פרץ חֵצרון וחמול׃ ובני
14
ופוה ויוב ושמרון׃ ובני
יששכר תולע _
15
בולן סרד ואלון ויחלאל׃ אלה ׀ בני
ז _
ל %אה Hא >שר יל =דה לי Hעק #$ב בפדן Hא "רם ואת
דינה בתו כל־נ7פש בנ6יו ובנותיו שלשים
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ושלש׃ ובני "גד ֵצפיון וחגי שוני ואֵצב#ן
17
ערי ו Hארודי ואראלי׃ ובני א %שר ימנ7ה
וישו6ה וישוי ובריעה ושרח Hאח#תם ובני
18
בר "יעה חבר ומלכיאל׃ Sאלה בני זל "פה
ת־אל $ה
Hאשר־נתן לבן ללאה בתו ו =תלד א $
19
לי Hע "ק#ב שש עשרה נפש׃ בנ=י רחל $אשת
20
י Hע "ק#ב יוסף ובנימן׃ ויולד ליוס Eף בארץ
ה־לו אס "נת בת־פוטי
ם Hא =שר ילד $
מֵצרי I
אן את־מנשה ואת־
#
פרע כ#הן
21
אפרים׃ ובני בני %מן =בלע ו $בכ $ר ואש "בל
גרא ונ Hעמן אחי ור #אש _מפים ו _חפים
22
וארד׃ Sאלה בני ר "חל Hאשר י_ לד לי Hעק#ב
23
עשר׃ ובני־דן
ארבעה
כל־נפש
24
ח_שים׃ ובני נפתלי יחֵצאל וגוני ויֵצר
25
ושלם׃ Sאלה בני בל "הה Hאשר־נתן לבן
ת־אלה לי Hעק#ב כל־נפש
לרחל בתו ו 7תלד א 6
26
לי Hע =ק#ב
הב >אה
ל־הנפש
שבעה׃ כ U
מֵצ $רימ $ה י ֵ#צאי יר "כו מלבד נשי בני־י Hעק#ב
27
יוסף Hאשר־
כל־נפש ששים ושש׃ ובני 6
י_ לד־לו במֵצרים נפש שנ3ים כל־הנ7פש
לבית־י Hע 6ק#ב הבאה מֵצרימה שבעים׃ פ
28
ל־יוסף להור #ת
"
הודה של=ח לפנ $יו א
ואת־י P
29
לפניו #גשנה ויב#או ארֵצה #גשן׃ ויא =ס#ר
יוס $ף מרכב "תו וי6על לקראת־ישראל אביו
אריו ויבך
#גשנה וירא א %ליו ויפ#ל $על־ֵצו "
30
על־ֵצואריו עוד׃ ו 7י #אמר ישר 6אל אל־
יוסף אמותה הפעם א Hח $רי ראותי את־
31
יוסף אל־אח $יו
פ "ניך כי עודך חי׃ ו >י #אמר =
ואל־בית א "ביו אעלה ואגידה לפרע#ה
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אמרה א "ליו א 7חי ובית־א 6בי Hאשר בארץ־
ו #
32
כנען באו אלי׃ וה Hאנש $ים ר #עי "ֵצ #אן כי־
ל־אשר
אנשי מקנה היו וֵצ#אנ7ם ובק 6רם וכ H
33
להם הביאו׃ וה Wיה כי־יקרא לכם פרע#ה
34
ואמר מה־מ Hעשיכם׃ ו Hאמר %תם אנ >שי
ד־עתה גם־
מק Mנה הי= ו Hעב $ד $יך מנעורינו וע "
בו בארץ
ם־אב#תינו ב Hע %בור תש $
Hאנחנו ג H
י־תועבת מֵצרים כל־ר #עה ֵצ #אן׃
H
"ג#שן כ
ה ו %י #אמר א >בי
 47ויב #א יוס Eף ויגד לפרעI #
ל־אשר ל "הם באו
וא Mחי וֵצ#אנ=ם ובקר $ם וכ H
2
מארץ כנען והנם בארץ #גשן׃ ומקֵצה
א "חיו לCקח Hחמשה Hאנשים ויצגם לפני
3
פרע#ה׃ ו 7י #אמר פר 6ע#ה אל־אחיו מה־
אן
מ Hעשיכם וי#אמרו אל־פר %ע#ה ר #עה ֵצ $ #
4
ם־אבותינו׃ וי#אמרו
ם־אנחנו ג H
Hעב "דיך ג H
אל־פר %ע#ה לגור באר Eץ באנ Iו כי־אין מר %עה
אן Hאשר ל Hעב "דיך כי־כבד הרעב בארץ
לצ $ #
כנען וע 6תה ישבו־נא Hעבדיך בארץ
5
מר אביך
#גשן׃ וי #אמר פר "ע#ה אל־יוסף לא #
6
ואחיך באו אליך׃ =ארץ מֵצ $רי $ם לפניך
"הוא במיטב ה "ארץ הושב את־אביך ואת־
בו בארץ "ג#שן ואם־י %דעת ויש־ב $ם
אחיך יש $
ל־אשר־
י־חיל ושמ 6תם שרי מקנה ע H
אנש "
7
לי׃ וי =בא יוס $ף את־י Hעק#ב א "ביו וי Hעמדהו
לפני פרע#ה ויברך י Hעק#ב את־
8
פרע#ה׃ וי #אמר פרע#ה אל־י Hעק#ב כ Wמה ימי
9
מי
שני חייך׃ ו =י #אמר י Hעק #$ב אל־פר "ע#ה י $
גורי שלשים ומאת שנה מעט
שני מ "
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מי
מי שני ח "יי ול #א ה %שיגו את־י $
ור %עים ה $יו י $
10
ש $ני חיי Hאב "#תי בימי מגוריהם׃ ויברך
מלפני
ויֵצא
את־פרע#ה
י Hעק#ב
11
פרע#ה׃ ויושב יוס Eף את־אביו ואת־אחי Iו
וי >תן ל =הם Hא _חז $ה בארץ מֵצ "רים במיטב
הארץ בארץ רעמסס כ Hאשר ֵצוה
12
פרע#ה׃ ויכלכ=ל יוס $ף את־אביו ואת־א "חיו
13
ואת כל־בית אביו לחם לפי הטף׃ ול=חם
אד ו Mתלה
א $ין בכל־ה "ארץ כי־כבד הרעב מ #
=ארץ מֵצ $רי $ם וארץ כ "נען מפני
14
יוסף את־כל־ה $כס $ף
%
הרעב׃ וילקט
הנמ =ֵצא בארץ־מֵצ $רי $ם ובארץ כ "נען בשבר
יוסף את־הכסף
Hאשר־הם ש #ברים ויבא 6
15
תם ה %כסף מארץ מֵצרי Eם
ביתה פרע#ה׃ וי #
ל־יוסף
=
ומארץ כנען Iויב#או\ כל־מֵצ >רים א
לאמ #$ר הבה־לנו "לחם ולמה נמות נגדך כי
16
אפס כסף׃ ו =י #אמר יוס $ף הבו מקנ "יכם
ואתנה לכם במקניכם אם־אפס
17
כסף׃ ויביאו את־מקניה Eם אל־יוס Iף ויתן
סוסים ובמקנה ה 6צ #אן
יוסף Mלחם ב %
לה \ם >
ובמקנה הבCקר וב Hחמ#רים וינ Hהל=ם ב $לח $ם
18
בכל־מקנ "הם בשנה ההוא׃ ותת#םE
השנה ההו Iא וי >ב#או א Mליו בשנה הש %נית
ו =י #אמרו $לו ל #א־נכחד מ Hאד "#ני Sכי אם־תם
ל־אד #ני =ל #א נשא $ר
ה "כסף ומקנה הבהמה א H
אם־גויתנו
בלתי
Hאד "#ני
לפני
19
ם־א $נח $נו
ואדמתנו׃ 7למה נמות לע %יניך ג H
גם אדמ "תנו קנה־א#תנו ואת־אדמתנו
בלחם ונה Pיה Hאנ=חנו ואדמ $ת $נו Hעבדים
ן־זרע ונחי $ה ול #א נ "מות
לפר "ע#ה ות %
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20

יוסף את־כל־
וה Hאדמה ל #א תשם׃ ו >יקן M
אד =מת מֵצ $רי $ם לפר "ע#ה כי־מכ =רו מֵצ $רי $ם
איש ש "דהו כי־חזק Hעלהם הרעב ותהי
21
הארץ לפרע#ה׃ ו >את־ה "עם העביר א#תו
לערים מקֵצה גבול־מֵצרים ועד־
22
קֵצהו׃ 6רק אדמת הכ #Hהנים ל #א קנה כי\
ת־חק $ם
>ח#ק לכ #Hה Mנים מאת פר %ע#ה ואכל= ו א _
ל־כן ל #א מכרו
Hא >שר נ =תן לה $ם פר "ע#ה ע W
23
את־אדמתם׃ ו =י #אמר יוס $ף אל־ה "עם הן\
ק >ניתי אתכם הי 6ום ואת־אדמתכם לפרע#ה
את־
וזרעתם
"זרע
הא־לכם
24
ונתתם
את
בתבו " #
ה Hאדמה׃ והי $ה
Hחמישית לפרע#ה וארבע הי [ד #ת יהיה לכ \ם
ל >זרע הש 7דה ולאכלכ6ם ול Hאשר בבתיכם
25
ולאכ#ל לטפכם׃ וי#אמרו החיתנו נמֵצא־
Hעבדים
והיינו
Hאד "#ני
בעיני
חן
$
26
יוסף לח \#ק עד־הי> ום
לפרע#ה׃ וישם א#תה [
ה Mזה על־אדמת מֵצ 6רים לפרע#ה לח#מש Pרק
אד =מת הכH #הנ $ים לב "דם ל #א היתה
27
לפרע#ה׃ וי7שב ישר 6אל בארץ מֵצרים
בארץ #גשן ויא Hחזו "בה ויפרו וירבו
28
מא#ד׃ וי =חי י Hעק #$ב בארץ מֵצ "רים שבע
עשרה שנה וי =הי ימי־י Hעק #$ב שני ח "ייו שבע
29
ש "נים וארבעים ומאת שנה׃ ויקרבו ימי־
יוסף ו =י #אמר
ת ויקרא ׀ לבנו ל %
ישר lאל 1למו I
חן בע "יניך שים־נא ידך
ם־נא מ =ֵצאתי $
$לו א >
תחת ירכי וע =שית עמ $די חסד וא "מת אל־
30
תי עם־
נא תקברני במֵצרים׃ ושכב $
1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
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את $ני ממֵצ "רים
Hאב "#תי ונש $
אנ#כי
אמר
וי W #
בק _ברתם
31
כדברך׃ ו %י #אמר השבע $ה "לי
וישתחו ישראל על־ר #אש

וקברתני
אעשה
וישבע לו
המטה׃ פ

 48וי %הי א Hח $רי הדברים ה "אלה וי #אמר
יוסף הנה אביך ח#לה וי Pקח את־שנ=י בנ $יו
ל "
2
ע "מו את־מנשה ואת־אפרים׃ ויגד לי Hע "ק#ב
ו Wי #אמר הנ6ה בנך יוסף בא אליך ויתחז $ק
3
ישר "אל וישב על־המטה׃ ו =י #אמר י Hעק #$ב
ל־יוסף אל ש 6די נראה־אלי בלוז בארץ
"
א
4
כנען ויברך א#תי׃ וי #אמר א %לי הננ=י מפר $ך
והרב "יתך ונתתיך לקהל עמים ו >נת Mתי את־
ה 7ארץ ה 6ז #את לזר Hעך א Hחריך Hא _חזת
5
עולם׃ וע [תה שני־בניך\ הנול >דים ל Mך
בארץ מֵצ %רים עד־ב#אי אל6יך מֵצרימה לי־
הם אפ $רי $ם ומנ "שה כראובן ושמעון יהיו־
6
לי׃ ומולדתךH 6אשר־הולדת א Hחריהם לך
יקראו
יהם
Hאח 6
7שם
על
יהיו
7
בנחHלתם׃ ו Hאני ׀ בב#אי מפ %דן \מת \ה ע >לי
ר Mחל ב =ארץ כ$נ $ען ב "דרך בעוד כברת־ארץ
לב #א אפרתה ואקב =רה ש $ם בדרך אפ "רת
8
הוא בית לחם׃ וי3רא ישראל את־בני
9
יוסף וי #אמר מי־אלה׃ ו =י #אמר יוס $ף אל־
א "ביו בני "הם Hאשר־נתן־לי אלהים בזה
10
אמר קחם־נא אלי ו Hאב Hרכם׃ ועינ=י
וי W #
ישראל $כבדו מ "ז #קן ל #א יוכל לראות ויג=ש
א#ת $ם א "ליו וישק להם ויחבק
11
אה
ל־יוסף ר #
"
להם׃ ו =י #אמר ישראל $א
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פניך ל #א פללתי וה >נה הראה א #6תי אלהים
12
יוסף א#תם מעם
6
גם את־זרעך׃ ויוֵצא
13
ברכיו וישתחו לאפיו ארֵצה׃ ויקח יוס Eף
ינו משמ #אל
ם את־אפ =רים בימ $
את־שניה I
ישר "אל ואת־מנשה בשמ#אלו מימין
14
ישראל ויגש אליו׃ וישל \ח ישר >אל את־
ל־ר #אש אפ $רי $ם והוא הצ "עיר
ימינ Mו ו >ישת ע =
ואת־שמ#אלו על־ר #אש מנשה שכל $את־
15
י "דיו כי מנשה הבכור׃ ויברך את־יוסף
להים Hאשר\ התהל >כו Hאב =#תי
וי#אמר הא [
לפנ $יו אברהם ויֵצ "חק האלה $ים הר #עה א "#תי
16
מעודי עד־היום הזה׃ המלאך\ הג >#אל
ם ויק =רא
ל־רע יבר Eך את־הנערי I
א #Mתי מכ %
בה $ם ש "מי ושם Hאב#תי אברהם ויֵצחק
17
יוסף כי־
וידגו לר#ב בCקרב הארץ׃ וי3רא %
י >שית א 7ביו יד־ימינ 6ו על־ר #אש אפרים וי3רע
מך יד־א %ביו להסיר א #6תה מעל
בעיניו וית #
18
ר#אש־אפרים על־ר #אש מנשה׃ וי7#אמר
יוסף אל־אביו ל#א־כן אבי כי־זה הב "כ#ר
6
19
שים ימינך על־ר#אשו׃ וימאן א %ביו
$וי #אמ $ר י =דעתי ב $ני י "דעתי גם־הוא יהיה־
ט#ן
אולם א =חיו הק $
לעם וגם־הוא יגדל ו %
יגדל מ "מנו וזרעו יהיה מל #א־
20
הוא לאמור Iב %ך
הגוים׃ וי >ב Hר Mכם ביום ה E
להים
מר ישמך א "
יב =רך ישראל $לא " #
כאפרים וכמנשה וישם את־אפרים לפני
21
ל־יוסף הנה
"
מנשה׃ ו =י #אמר ישראל $א
אנ#כי מת והי=ה אלה $ים עמ "כם והשיב
22
את "כם אל־ארץ Hאב#תיכם׃ ו Hא Pני נ 7תתי לך6
תי מיד
שכם אחד על־אחיך Hא =שר ל $קח $
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בחרבי

ובקשתי׃

פ

פו
 49ויקרא י Hעק#ב אל־בניו ו %י #אמר האס $
ואגידה ל "כם 6את Hאשר־יקרא אתכם
2
בא Hחרית הימים׃ הקבֵצו ושמעו בני
3
אובן
י Hעק#ב ושמעו אל־ישראל Hאביכם׃ ר $
בכ#רי "אתה כ#חי וראשית אוני יתר שאת
4
ל־תותר כי עלית
"
ויתר עז׃ =פחז כ $מי $ם א
משכבי אביך אז חללת יֵצועי עלה׃ פ
5
שמעון ולוי אחים כלי חמס
6
נפ "שי
אל־תב #א
מכר #תיהם׃ בס#ד $ם
בקהלם אל־תחד כב#די =כי באפ $ם הרגו
7
"איש וברֵצ #נם עקרו־שור׃ א =רור אפ $ם כי
"עז ועברתם כי קשתה HאחלCקם בי Hע "ק#ב
8
הודה את $ה
י %
ו Hאפיֵצם בישראל׃ ס
יודוך א "חיך ידך בע#רף א#יביך ישת Hחוו 1לך
9
הודה מטרף בני
בני אביך׃ ג= ור ארי $ה י "
עלית כ >רע ר 7בץ כארי6ה וכלביא מי
10
יהודה ומח#קק
יקימנו׃ ל #א־יסור $שב $ט מ "
מבין רגליו Sעד כי־יב #א שילה ש "ילו ולו יקהת
11
ירו ולש#רCקה
עמים׃ א#ס =רי ל $ג $פן עירה ע "
ם־ענבים
בני Hאת#נו כ =בס $בי $ין ל _ב "שו ובד H
12
סותה סותו׃ חכלילי עינ3ים מי3ין ולבן־
מחלב׃ פ
שנ3ים
13
הוא לחוף hאני" ות
בולן לחוף ימים ישכ#ן ו $
ז _W
14
מר
יששכר Hח #
וירכתו על־ֵציד #ן׃ ס
1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
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15

ג3רם ר#בץ בין המשפתים׃ וי=3רא מנ_ ח $ה
מו
כי "טוב ואת־הארץ כי נעמה וי=ט שכ $
16
דן ידין עמו
בל ויהי למס־ ע#בד׃ ס
לס " #
17
י־דן נחש Hעלי־
כאחד שבטי ישראל׃ יה $
י־סוס
ארח הנ#ש $ך עקב "
"דרך שפי #פן Hעלי־ #
18
וי #פל ר #כבו אחור׃ לישועתך קויתי
19
יהוה׃ גד גדוד יגודנו והוא י _גד
20
מאשר שמנה לחמו והוא
עCקב׃ ס
21
נפתלי אילה
מ Hעדני־מלך׃ ס
יתן
22
=בן פ#ר $ת
ש _לחה הנ#תן אמרי־שפר׃ ס
יוסף בן פ#רת Hעלי־עין בנ Wות ֵצ Hעדה Hעלי־
"
23
שור׃ ו3ימ Hר _רהו ור#בו ו3ישט _מהו ב Hעלי
24
יתן קש "תו וי #פזו זר #עי
חצים׃ ו =תשב בא $
ידי Hאביר י Hע "ק#ב משם ר #עה אבן
ידיו מ $
25
ישראל׃ מ >אל א Mביך ויעז %רך ו =את ש $די
ויבר "כך בר =כ#ת ש $מי $ם מ "על ברכ#ת תהום
26
ר#בֵצת תחת ברכ#ת שדים ורחם׃ ברכ#ת
הורי עד־ת Hאות
"
רו על־ברכ#ת
א %ביך גב $
1
יוסף ולקדק#ד
הי $ין לר #אש "
גבע#ת עולם ת $
אחיו׃ פ
נזיר
27
בנימ $ין זאב יט "רף בב#קר י #אכל עד
28
ל־אלה שבטי
ולערב יחלק שלל׃ כ 6
ישראל שנים עשר וUז#את Hאשר־ד >בר ל =הם
אותם 6איש Hאשר כברכתו
"
Hאביה $ם ויברך
29
אותם ו =י #אמר Hאלה $ם Hא $ני
ברך א#תם׃ ויֵצו %
ל־אב#תי אל־
נאסף אל־ע "מי קברו א#תי א H
עפרון
בשדה
Hאשר
>המע "רה
1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where
there might be a question of the validity of the form
and we keep the same form as BHS.
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30

החתי׃ במע Pרה Hא >שר בש 7דה המכפל6ה
Hאשר על־פני־ממרא בארץ כנען Hאשר\
ק >נה אבר Mהם את־הש %דה מ 6את עפר #ן
31
החתי ל Hא _חזת־קבר׃ שמה קב Pרו את־
אבר %הם וא $ת שרה אש "תו Sשמה קברו
את־יֵצ "חק ואת רבCקה אשתו ושמה
32
הש 6דה
את־לאה׃ מקנ7ה
קברתי
33
והמערה Hאשר־בו מאת בני־חת׃ וי =כל
י Hעק #$ב לֵצו iת את־ב "ניו ויאס#ף רגליו אל־
המטה ויגוע ויאסף אל־עמיו׃

50

וי #פל יוסף על־פני אביו ויבך עליו
2

ת־עבד $יו את־
יוסף א H
=
וישק־לו׃ וי >ֵצו
הר #פ "אים ל Hח #נט את־אביו ויחנטו הר #פאים
3
או־לו ארבעים י" ום 6כי
$
את־ישראל׃ וימל
כן ימלאו ימי ה Hחנ_ טים ויבכו א #6תו מֵצרים
4
יתו וידבר
רו ימי בכ "
שבעים יום׃ ויעב $
ם־נא מ =ֵצאתי
מר א >
יוסף אל־בית פרע#ה לא #
"
רו־נא באזני פרע#ה
חן בעינ "יכם דב W
$
5
#כי
מר הנה אנ E
לאמ#ר׃ א Pבי השביעני לא # %
ת בקב %רי Hא >שר כ =ריתי $לי בארץ כ "נען
מ I
שמה תקברני וע %תה אעלה־נ6א ואקברה
6
את־אבי ואשובה׃ וי #אמר פרע#ה Hעל6ה
7
וקב#ר את־אביך כ Hאשר השביעך׃ ויעל
יוסף לקב#ר את־אביו וי Hע >לו א Mתו כל־עב =די
יתו וכ#ל זקני ארץ־
פרע #$ה זקני ב "
8
יוסף ואחיו ובית אביו
מֵצרים׃ וכ#ל $בית "
%רק טפ $ם וֵצ#אנם ובק "רם עזבו בארץ
9
#גשן׃ ויעל ע "מו גם־רכב גם־פרשים ויהי
Genesis 50

Genesis 49
10

אד׃ וי Mב#או עד־ #גרן
המ Hחנה כבד מ #
דו־שם
הא %טד Hאש $ר בעבר היר "דן ו >יספ "
אד וי7עש לא 6ביו אבל
מס 6פד גדול וכבד מ #
11
שבעת ימים׃ ו [ירא יושב\ ה >ארץ הכנ Hע Mני
את־ה %אבל ב$ג $ #רן הא "טד וי #אמ "רו אבל־כבד
ל־כן ק =רא שמ $ה אבל
זה למֵצרים ע P
12
מֵצ "רים Hאשר בעבר הירדן׃ וי Hעשו בניו
13
לו כן כ Hאשר ֵצום׃ ויש >או א =#תו בנ $יו
ארֵצה כ "נען ויקברו א "#תו במערת שדה
המכפלה Hאשר קנ \ה אבר >הם את־הש Mדה
ת־קבר מ 6את עפר #ן החתי על־פני
ל Hא _חז %
14
יוסף מֵצ $רימ $ה הוא וא "חיו
ממרא׃ ו >ישב =
וכל־הע#לים אתו לקב#ר את־אביו א Hחרי
15
קברו את־אביו׃ ויר =או Hאחי־יוס $ף כי־מת
יהם וי #אמ "רו לו ישטמנו יוסף וה =שב
Hאב "
יש $יב "לנו Sאת כל־הר "עה Hאשר גמלנו
16
מר אביך ֵצ "וה
א#תו׃ ויֵצו Wו אל־יוסף לא #
17
יוסף
מר׃ כ#ה־ת#אמרו ל %
לפני מותו לא #
א [נא שא Uנא פשע א =חיך וחטאת $ם כי־
רעה גמ "לוך ועת $ה שא "נא לפשע עבדי
אלהי אביך ויבך יוסף בדברם
18
כו גם־א "חיו ויפלו לפניו וי #אמ "רו
אליו׃ ויל $
19
הננו לך ל Hעבדים׃ ו 7י #אמר Hאל 6הם יוסף
20
אל־תיראו 6כי Hהתחת אלהים אני׃ ואתWם
ים Hחשבה לט "#בה
Hחשבתם עלי רעה אלה $
ל %מען Hע 6ש #ה כיום הזה לה Hחי#ת עם־
21
יראו אנ #6כי Hאכלכל
רב׃ ועת $ה אל־ת "
אותם וידבר
"
אתכם ואת־טפכם וינחם
22
על־לבם׃ וי=שב יוס $ף במֵצ "רים הוא ובית
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23

יוסף מאה ועשר שנים׃ וי=3רא
אביו ויחי "
יר
יוס $ף לאפ "רים בני שלשים %גם בנ=י מכ $
24
בן־מנ "שה י_ לדו על־ברכי יוסף׃ ו =י #אמר
אלהים פ 7ק#ד
יוס $ף אל־א "חיו אנ#כי מת ו P
יפק#ד את %כם והעל=ה אתכ $ם מן־הארץ
ה "ז #את אל־ה Wארץ Hאשר נש 6בע לאברהם
25
יוסף את־בני
"
ליֵצחק ולי Hעק#ב׃ וישבע
מר פ >ק#ד יפ =ק#ד אלה $ים את "כם
ישראל לא #
26
יוסף
וה Hעלתם את־עֵצמ#תי מזה׃ וימת "
בן־מאה ועשר שנים ויחנטו א "#תו ויישם
בארון במֵצרים׃
End of Genesis
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