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פרשת וישב

פרק לז

גּורי ָא ִ֑ביו ְּב ֶׁ ֶ֖א ֶׁרץ ְּכ ָנ ַָֽען׃
וַ י ֵֶּׁ֣שב יַ ֲע ֹ֔קב ְּב ֶׁ ֶ֖א ֶׁרץ ְּמ ֵּ֣
ֵּ֣א ֶׁלה ׀ ת ְּל ֵּ֣דֹות יַ ֲע ֹ֗קב
ת־א ָחיו ַב ֹ֔צאן
ע־ע ְּש ֵ֤רה ָשנָ ה ָה ָָ֨יה ר ֶׁעֵ֤ה ֶׁא ֶׁ
ן־ש ַ ָֽב ֶׁ
יֹוסף ֶׁב ְּ
ֵ֞
שי ָא ִ֑ביו
ת־בנֵ֥י ז ְּל ָ ֶ֖פה נְּ ֵּ֣
ת־בנֵ֥י ב ְּל ָ ָ֛הה וְּ ֶׁא ְּ
וְּ ֵּ֣הּוא ַֹ֗נ ַער ֶׁא ְּ
יהם׃
ל־אב ֶׁ ָֽ
יֹוסף ֶׁאת־ד ָב ָ ֵ֥תם ָר ָ ֶ֖עה ֶׁא ֲ
יָבא ָ֛
וַ ֵ֥
ל־ב ֹ֔ ָניו
וְּ י ְּש ָר ֹ֗אל ָא ַ ֵ֤הב ֶׁאת־יֹוסף מ ָכ ָ
י־בן־זְּ ֻקנֵ֥ים ֶ֖הּוא לִ֑ ֹו
ָֽכ ֶׁ
וְּ ָ ֵ֥ע ָשה לֶ֖ ֹו ְּכ ֵ֥תנֶׁ ת ַפ ָֽסים׃
ל־א ָֹ֔חיו
יהם מ ָכ ֶׁ
וַ י ְּר ֵּ֣אּו ֶׁא ָֹ֗חיו ָֽכי־א ֵ֞תֹו ָא ַ ֵ֤הב ֲאב ֶׁ
ַוַָֽֽי ְּשנְּ ֶ֖אּו א ִ֑תֹו
יָכלֶ֖ ּו ַד ְּב ֵ֥רֹו ְּל ָש ָֽלם׃
וְּ ֵ֥לא ְּ
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וַ יַ ֲחלֵ֤ ם יֹוסף ֲח ֹ֔לֹום
וַ יַ גֶ֖ד ְּל ֶׁא ָ ִ֑חיו
יֹוספּו ֶ֖עֹוד ְּש ֵ֥נא א ָֽתֹו׃
וַ ֵ֥
יהם
אמר ֲאל ֶׁ ִ֑
וַ ֶ֖י ֶׁ
עּו־נא ַה ֲחלֵ֥ ֹום ַה ֶׁזֶ֖ה ֲא ֶׁ ֵ֥שר ָח ָ ָֽל ְּמתי׃
ש ְּמ ָָ֕
ְּוְ֠הנה ֲא ַַ֜נ ְּחנּו ְּמ ַא ְּל ֵ֤מים ֲא ֻלמים ְּב ֵּ֣תֹוְך ַה ָש ֶׁ ֹ֔דה
וְּ הנָ֛ה ָ ֵ֥ק ָמה ֲא ֻל ָמ ֶ֖תי וְּ גַ ם־נ ָ ִ֑צ ָבה
יכם
וְּ הנֵ֤ה ְּת ֻס ֶׁבינָ ה ֲא ֻל ֵּ֣מת ֶֹׁ֔
וַ ָֽת ְּש ַת ֲחֶׁוֶ֖ין ָ ַל ֲא ֻל ָמ ָֽתי׃
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אמרּו לֹו ֶׁא ָֹ֔חיו
וַ ֵ֤י ְּ
ֲה ָמלֵ֤ ְך ת ְּמלְך ָע ֹ֔לינּו
ם־מ ֵ֥שֹול ת ְּמ ֶ֖של ָ ִ֑בנּו
א ָ
יֹוספּו עֹוד ְּש ֵּ֣נא א ֹ֔תֹו
וַ ֵ֤
ל־ד ָב ָ ָֽריו׃
ל־חלמ ָ ֶ֖תיו וְּ ַע ְּ
ַע ֲ
וַ יַ ֲחלֵ֥ ם עֹוד ֲחלֵּ֣ ֹום ַא ֹ֔חר
וַ יְּ ַס ֵ֥פר א ֶ֖תֹו ְּל ֶׁא ָ ִ֑חיו
אמר
וַ ֹ֗י ֶׁ
ה ָ֨נה ָח ַל ְֵּ֤מ ָֽתי ֲחלֹום ֹ֔עֹוד
ֹוכ ֹ֔בים ָֽמ ְּש ַת ֲח ֶ֖וים ָֽלי׃
ש ֶׁמש וְּ ַהיָ ֹ֗ר ַח וְּ ַא ַ ֵ֤חד ָע ָשר ָֽכ ָ
וְּ הנֵּ֧ה ַה ֶׁ ֵּ֣
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ל־א ָחיו
ל־אביו וְּ ֶׁא ֶׁ
וַ יְּ ַספֵּ֣ר ֶׁא ָ
ר־בֹו ָא ֹ֔ביו
וַ יגְּ ַע ֵּ֣
אמר ֹ֔לֹו
וַ ֵּ֣י ֶׁ
שר ָח ָל ְִּ֑מ ָת
ָ ָ֛מה ַה ֲחלֵ֥ ֹום ַה ֶׁזֶ֖ה ֲא ֶׁ ֵּ֣
ֲה ֵּ֣בֹוא נָ ֹ֗בֹוא ֲאני וְּ א ְּמךֵּ֣ וְּ ַא ֶֹׁ֔חיך ְּלה ְּש ַת ֲח ֵ֥ות ְּלךֶ֖ ָ ָֽא ְּר ָצה׃
אּו־בֹו ֶׁא ָ ִ֑חיו
ֶ֖
וַ יְּ ַקנְּ
ת־ה ָד ָ ָֽבר׃
וְּ ָא ֶ֖ביו ָש ַ ֵ֥מר ֶׁא ַ
יהם ב ְּש ֶׁ ָֽכם׃
־צאן ֲאב ֶׁ ֶ֖
וַ י ְּל ֶ֖כּו ֶׁא ָ ִ֑חיו ל ְּר ָ֛עֹות ֶֶׁׄא ֶׄת ֵ֥
ל־יֹוסף
ֹ֗
אמר י ְּש ָר ַ֜אל ֶׁא
וַ ָ֨י ֶׁ
ֲהלֵ֤ ֹוא ַא ֶׁחיך ר ֵּ֣עים ב ְּש ֶֹׁ֔כם
יהם
ְּל ָ ֶ֖כה וְּ ֶׁא ְּש ָל ֲחךֵּ֣ ֲאל ֶׁ ִ֑
אמר לֶ֖ ֹו
וַ ֵ֥י ֶׁ
הנָֽני׃
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אמר ֹ֗לֹו
וַ ֵּ֣י ֶׁ
ת־שלֵּ֣ ֹום ַה ֹ֔צאן
ת־שלֵ֤ ֹום ַא ֶׁחיך וְּ ֶׁא ְּ
ְך־נא ְּר ַ֜אה ֶׁא ְּ
ֶׁל ָָ֨
וַ ֲהש ֶ֖בני ָד ָ ִ֑בר
וַ י ְּש ָלחהּו מע ֵֶּׁ֣מק ֶׁח ְּב ֹ֔רֹון
וַ ֶ֖יָבא ְּש ֶׁ ָֽכ ָמה׃
וַ י ְּמ ָצ ֵּ֣אהּו ֹ֔איש
וְּ הנֵ֥ה ת ֶׁ ֶ֖עה ַב ָש ֶׁ ִ֑דה
אמר
וַ י ְּש ָאלֵּ֧הּו ָה ָ֛איש ל ֶ֖
ה־ת ַב ָֽקש׃
ַמ ְּ
אמר
וַ ָ֕י ֶׁ
ת־א ַ ֶ֖חי ָאנ ֵּ֣כי ְּמ ַב ִ֑קש
ֶׁא ַ
ה־נֵּ֣א ֹ֔לי
ַה ָֽג ָיד ָ
יפה ֵ֥הם ר ָֽעים׃
א ֶ֖
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אמר ָהאיש
וַ ֵ֤י ֶׁ
נָ ְּס ֵּ֣עּו מ ֶֹׁ֔זה
ֵ֤כי ָש ַמ ְּעתי ָֽא ְּמ ֹ֔רים נ ְּל ָ ֶ֖כה ד ָ ִ֑תיְּ נָ ה
וַ י ֵֶׁ֤לְך יֹוסף ַא ַ ֵּ֣חר ֶׁא ָֹ֔חיו
וַ י ְּמ ָצ ֶ֖אם ְּבד ָ ָֽתן׃
וַ י ְּר ֵ֥אּו א ֶ֖תֹו מ ָר ִ֑חק
יהם
ּוב ֶׁט ֶׁרם י ְּק ַ ֵּ֣רב ֲאל ֶֹׁ֔
ְּ
יתֹו׃
וַ י ְָּֽתנַ ְּכלֵ֥ ּו א ֶ֖תֹו ַל ֲהמ ָֽ
ל־א ִ֑חיו
אמ ֶ֖רּו ֵּ֣איש ֶׁא ָ
וַ י ְּ
למֹות ַה ָל ֶׁזֶ֖ה ָ ָֽבא׃
ה ֹ֗נה ַ ָ֛ב ַעל ַה ֲח ֵ֥
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וְּ ַע ָ ֵּ֣תה ׀ ְּל ֵּ֣כּו וְּ ַנ ַָֽה ְּר ֹ֗גהּו
וְּ נַ ְּשלכהּו ְּב ַא ַ ֵּ֣חד ַהב ֹ֔רֹות
וְּ ָא ַָ֕מ ְּרנּו
ַח ָיֵ֥ה ָר ָ ֶ֖עה ֲא ָכ ָל ְִּ֑תהּו
וְּ נ ְּר ֶָׁ֕אה ַמה־י ְּהיֶ֖ ּו ֲחלמ ָ ָֽתיו׃
אּובן
וַ י ְּש ַ ֵּ֣מע ְּר ֹ֔
וַ יַ צלֶ֖הּו מיָ ָ ִ֑דם
אמר
וַ ָ֕י ֶׁ
ֵ֥לא נַ ֶׁ ֶ֖כנּו ָנ ֶָֽׁפש׃
אמר ֲאל ֶׁ ֵּ֣הם ׀ ְּראּובן
וַ ָ֨י ֶׁ
כּו־דם
ַאל־ת ְּש ְּפ ָ
שר ַבמ ְּד ָֹ֔בר
ל־ה ֵ֤בֹור ַהזֶׁ ה ֲא ֶׁ ֵּ֣
ַה ְּש ֵּ֣ליכּו א ֹ֗תֹו ֶׁא ַ
חּו־בֹו
וְּ ָיֶ֖ד ַאל־ת ְּש ְּל ִ֑
ל־א ָֽביו׃
ְּל ַֹ֗מ ַען ַה ֵ֤ציל אתֹו מיָ ָ ֹ֔דם ַל ֲהש ֶ֖יבֹו ֶׁא ָ
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ל־א ָ ִ֑חיו
יֹוסף ֶׁא ֶׁ
ר־בא ֶ֖
ָֽוַיְּ ָ֕הי ָֽ ַכ ֲא ֶׁש ָ ֵ֥
ת־כ ָתנְּ ֹ֔תֹו
וַ יַ ְּפ ֵ֤שיטּו ֶׁאת־יֹוסף ֶׁא ֻ
ת־כ ֵ֥תנֶׁ ת ַה ַפ ֶ֖סים ֲא ֶׁ ֵ֥שר ָע ָ ָֽליו׃
ֶׁא ְּ
וַ ָ֨י ָק ֹֻ֔חהּו
וַ יַ ְּש ֵ֥לכּו א ֶ֖תֹו ַה ִ֑ב ָרה
וְּ ַה ֵּ֣בֹור ֹ֔רק
ֵ֥אין ֶ֖בֹו ָ ָֽמים׃
ל־ל ֶׁחם
וַ י ְּשבּו ֶׁ ָֽל ֱא ָכ ֶׁ
יהם
וַ י ְּש ֵ֤אּו ָֽעינ ֶׁ
וַ י ְּר ֹ֔אּו
אלים ָב ָ ֶ֖אה מג ְּל ָ ִ֑עד
וְּ הנה א ְּר ַ ֵּ֣חת י ְּש ְּמע ֹ֔
ּוצ ֵּ֣רי וָ ֹ֔לט
יהם ָֽנ ְּש ֹ֗אים נְּ כאת ְּ
ּוגְּ ַמל ֶׁ ֵּ֣
הֹוריד מ ְּצ ָ ָֽריְּ ָמה׃
הֹול ֶ֖כים ְּל ֵ֥
ְּ
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ל־א ָ ִ֑חיו
הּודה ֶׁא ֶׁ
אמר יְּ ָ ֶ֖
וַ ֵ֥י ֶׁ
ת־א ֹ֔חינּו
ה־ב ַצע ֵ֤כי נַ ֲהרג ֶׁא ָ
ַמ ֶֹׁ֗
ת־ד ָֽמֹו׃
וְּ כ ֶ֖סינּו ֶׁא ָ
אלים
ְּל ֵ֞כּו וְּ נ ְּמ ְּכ ֶׁרנּו ַלי ְּש ְּמע ֹ֗
י־בֹו
ל־תה ֹ֔
וְּ יָ דנּו ַא ְּ
י־א ֵ֥חינּו ְּב ָש ֶ֖רנּו ִ֑הּוא
ָֽכ ָ
ַוַָֽֽי ְּש ְּמ ֶ֖עּו ֶׁא ָ ָֽחיו׃
וַ ַי ַָֽע ְּברּו ֲאנָ ָ֨שים מ ְּדיָ ַ֜נים ָֽס ֲח ֹ֗רים
ַוַָֽֽי ְּמ ְּשכּו
ן־ה ֹ֔בֹור
וַ ַי ֲָֽעלֵ֤ ּו ֶׁאת־יֹוסף מ ַ
אלים ְּב ֶׁע ְּש ֵּ֣רים ָכ ִֶׁ֑סף
ת־יֹוסף ַלי ְּש ְּמע ֶ֖
ָ֛
וַ י ְּמ ְּכ ֵּ֧רּו ֶׁא
ת־יֹוסף מ ְּצ ָ ָֽריְּ ָמה׃
ֶ֖
יָביאּו ֶׁא
וַ ֵ֥
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ל־ה ֹ֔בֹור
וַ ָי ֵָ֤שב ְּראּובן ֶׁא ַ
ין־יֹוסף ַב ִ֑בֹור
ֶ֖
וְּ הנֵ֥ה א
ת־בגָ ָ ָֽדיו׃
וַ י ְּק ַ ֶ֖רע ֶׁא ְּ
ל־א ָ ֶ֖חיו
וַ ָי ֵָ֥שב ֶׁא ֶׁ
אמר
וַ י ַ ִ֑
ַה ֶׁי ֵֶּׁ֣לד א ֶֹׁ֔יננּו
י־בא׃
וַ ֲאנֶ֖י ָ ֵ֥אנָ ה ֲאנ ָ ָֽ
יֹוסף
ת־כ ֵּ֣תנֶׁ ת ִ֑
וַ י ְּק ֶ֖חּו ֶׁא ְּ
ַוַָֽֽי ְּש ֲחטּו ְּש ֵּ֣עיר ע ֹ֔זים
ת־ה ֻכ ֶ֖תנֶׁ ת ַב ָ ָֽדם׃
וַ י ְּט ְּבלֵ֥ ּו ֶׁא ַ
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ת־כ ֵּ֣תנֶׁ ת ַה ַפ ֹ֗סים
ַוַָֽֽיְּ ַש ְּל ֵ֞חּו ֶׁא ְּ
יהם
ל־אב ֶֹׁ֔
וַ יָביאּו ֶׁא ֲ
אמ ֶ֖רּו
וַ י ְּ
ֵּ֣זאת ָמ ָ ִ֑צאנּו
ר־נא
ַה ֶׁכ ָֹ֗
ם־לא׃
ַה ְּכ ֵּ֧תנֶׁ ת בנְּ ךָ֛ ֶ֖הוא א ָֽ
ירּה
וַ יַ כ ָ ֵ֤
אמר
וַ י ֶׁ
ְּכ ֵּ֣תנֶׁ ת ְּב ֹ֔ני
ַח ָיֵ֥ה ָר ָ ֶ֖עה ֲא ָכ ָל ְִּ֑תהּו
יֹוסף׃
ָט ֵ֥רף ט ַ ֶ֖רף ָֽ
לתיו
וַ י ְּק ַ ֵ֤רע יַ ֲעקב ש ְּמ ָֹ֔
וַ ָי ֵֶׁ֥שם ַ ֶ֖שק ְּב ָמ ְּת ָנִ֑יו
יָמים ַר ָֽבים׃
ל־בנֶ֖ ֹו ֵ֥
וַ י ְּת ַא ֵ֥בל ַע ְּ
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ל־בנ ַָ֜תיו ְּלנַ ֲח ֹ֗מֹו
ל־ב ָָ֨ניו וְּ ָכ ְּ
וַ יָ ֻקמּו ָכ ָ
וַ יְּ ָמאן ְּלה ְּתנַ ֹ֔חם
אמר
וַ ָ֕י ֶׁ
ל־בנָ֛י ָא ֶ֖בל ְּש ִ֑א ָלה
ָֽכי־א ֵּ֧רד ֶׁא ְּ
וַ י ְֵּ֥בךְּ א ֶ֖תֹו ָא ָֽביו׃
וְּ ַָ֨ה ְּמ ָד ֹ֔נים ָמ ְּכ ֵ֥רּו א ֶ֖תֹו ֶׁאל־מ ְּצ ָ ִ֑רים
יפר ְּס ֵּ֣ריס ַפ ְּר ֹ֔עה
ְּל ָֽפֹוט ַ
ַ ֶ֖שר ַה ַט ָב ָֽחים׃ פ

