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Genesis 43:1-5

ב  ֶרץ׃  ְוָהָרָעָ֖ ד ָבָאָֽ ֵ֥ ָכב 

ּלוּ֙ ֶלֱאכ    ר כִּ י ַכֲאֶשֶׁ֤ ֶבר ַוְיהִִּ֗ ל ֶאת־ַהֶשֶּׁ֔

ר  ם ֲאֶשֵ֥ יִּ ְצָרָ֑ מִּ יאו מִּ ָ֖ בִּ ה 

אֶמר  ם ַוי ֶׁ֤ יֶהֶּׁ֔ יֶהםּ֙ ֲאבִּ ֲאל 

בו  ָ֖ כֶ ש  נו ְמַעט־א ָֽ ְברו־ָלֵ֥ ל׃  שִּ

אֶמר  ר  ַוי ֹּ֧ אמ ָ֑ ה ל  יו ְיהוָדָ֖ ָלָ֛ א 

ד  יש ל  ָהע   ֶׁ֤ נו ָהאִּ ֩ד ָבָּ֨ עִּ אמ רּ֙ ה 

ו  ְרא  א־תִּ י ֲא ל ָֽ ָ֖ ְלתִּ י בִּ ם׃  ָפַנֶּׁ֔ ְתֶכָֽ ם אִּ יֶכֵ֥ ִחִּ

ם־ֶיְשךָ֛  ַח ֶאת־ָא אִּ ֵ֥ נו  ְמַשּל  ָתָ֑ ינו אִּ ָ֖ ִחִּ

ה  ְרָדָ֕ ה ְלךָ֖ א ָֽ נ  ְשְבָרֵ֥ ֶכל׃  ְונִּ

יְנךֵ֥  ם־א  א נ  ְואִּ ַח ל   ָ֖ ד ְמַשּל  ָ֑ ר 

יש  י־ָהאִִּ֞ ָֽ ינוּ֙ כִּ ּ֙ ל  ר א  ָאַמֶׁ֤

ו  ְרא  א־תִּ יל ָֽ ָ֖ ְלתִּ י בִּ םָפַנֶּׁ֔ ְתֶכָֽ ם אִּ יֶכֵ֥ ׃  ֲאִחִּ

Genesis 43:6-7

ל   ְשָרא ֶּׁ֔ אֶמרּ֙ יִּ ַוי ּ֙

ה  י ָלָמֵ֥ ָ֑ ם לִּ ע ֶתָ֖ ֲהר 

םְלַהגִּ יד  ֹוד ָלֶכָ֖ יש ַהעֵ֥ ִח׃  ָלאִֶּּׁ֔ ָאָֽ

ַוי אְמ֡רו 

ֹול  נו וָשא  יש ָל  אִּ ַאל־ָהָ֠ נו  ָשָֽ ֹוַלְדת   ְלמָֽ

ר  אמ ִ֗ ל 

ֹוד  ם ִַחיּ֙  ַהעָּ֨ יֶכֵ֥ ֲאבִּ

ִח  ֲהי  ש  ם ָאֶּׁ֔ ָלֶכ 

ֹו  ֶגד־לֶּׁ֔ י ַהְדָברִּ  ַוַנָּ֨ ָ֖ ֶּלה  ַעל־פִּ ָ֑ ים ָהא 

ֹוַע  ר ֲהָיד  י י אַמֶּׁ֔ ע כִּ  ַדֶּׁ֔ נ 

ידו  ָ֖ ם׃  הֹורִּ יֶכָֽ ֶאת־ֲאִחִּ



Genesis 43:1-5

ב  ֶרץ׃  ְוָהָרָעָ֖ ד ָבָאָֽ ֵ֥ ָכב 

ּלוּ֙ ֶלֱאכ    ר כִּ י ַכֲאֶשֶׁ֤ ֶבר ַוְיהִִּ֗ ל ֶאת־ַהֶשֶּׁ֔

ר  ם ֲאֶשֵ֥ יִּ ְצָרָ֑ מִּ יאו מִּ ָ֖ בִּ ה 

אֶמר  ם ַוי ֶׁ֤ יֶהֶּׁ֔ יֶהםּ֙ ֲאבִּ ֲאל 

בו  ָ֖ כֶ ש  נו ְמַעט־א ָֽ ְברו־ָלֵ֥ ל׃  שִּ

אֶמר  ר  ַוי ֹּ֧ אמ ָ֑ ה ל  יו ְיהוָדָ֖ ָלָ֛ א 

ד  יש ל  ָהע   ֶׁ֤ נו ָהאִּ ֩ד ָבָּ֨ עִּ אמ רּ֙ ה 

ו  ְרא  א־תִּ י ֲא ל ָֽ ָ֖ ְלתִּ י בִּ ם׃  ָפַנֶּׁ֔ ְתֶכָֽ ם אִּ יֶכֵ֥ ִחִּ

ם־  ַח ךָ֛ ֶיְש אִּ ֵ֥ נו  ֶאת־ָא ְמַשּל  ָתָ֑ ינו אִּ ָ֖ ִחִּ

ה  ְרָדָ֕ ה ְלךָ֖ א ָֽ נ  ְשְבָרֵ֥ ֶכל׃  ְונִּ

יְנךֵ֥  ם־א  א נ  ְואִּ ַח ל   ָ֖ ד ְמַשּל  ָ֑ ר 

יש  י־ָהאִִּ֞ ָֽ ינוּ֙ כִּ ּ֙ ל  ר א  ָאַמֶׁ֤

ו  ְרא  א־תִּ יל ָֽ ָ֖ ְלתִּ י בִּ םָפַנֶּׁ֔ ְתֶכָֽ ם אִּ יֶכֵ֥ ׃  ֲאִחִּ

Genesis 43:6-7

ל   ְשָרא ֶּׁ֔ אֶמרּ֙ יִּ ַוי ּ֙

ה  י ָלָמֵ֥ ָ֑ ם לִּ ע ֶתָ֖ ֲהר 

יש ְלַהגִּ יד  םַה ָלאִֶּּׁ֔ ֹוד ָלֶכָ֖ ִח׃  עֵ֥ ָאָֽ

ַוי אְמ֡רו 

ֹול  נו וָשא  יש ָל  אִּ ַאל־ָהָ֠ נו  ָשָֽ ֹוַלְדת   ְלמָֽ

ר  אמ ִ֗ ל 

ֹוד  ם ִַחיּ֙  ַהעָּ֨ יֶכֵ֥ ֲאבִּ

ִח  ֲהי  ש  ם ָאֶּׁ֔ ָלֶכ 

ֹו  ֶגד־לֶּׁ֔ י ַהְדָברִּ  ַוַנָּ֨ ָ֖ ֶּלה  ַעל־פִּ ָ֑ ים ָהא 

ֹוַע  ר ֲהָיד  י י אַמֶּׁ֔ ע כִּ  ַדֶּׁ֔ נ 

ידו  ָ֖ ם׃  הֹורִּ יֶכָֽ ֶאת־ֲאִחִּ

“Why did you treat me so badly
by letting the man know that you
had another brother?”
( ה introducing indirect question 
(GKC, 150i).) WBC

יׁש + ptcp expresses more than
a willingness to act (so Joüon, 
154l); it indicates “that a state 
of affairs or behaviour . . . is
actually as one wants or 
expects” (EWAS, 77). WBC

EWAS = T. Muraoka, Emphatic Words and Structures in Biblical Hebrew



Genesis 43:8-10

ל ְשָרא   ה ֶאל־יִּ אֶמר ְיהוָד  יו ַוי ָּ֨ ָאבִִּ֗

ה  ְלִָחֵ֥ י שִּ ָ֖ תִּ ַהַנַָ֛ער אִּ

וָמה  ָָ֑כה  ְוָנק  ל  ְונ 

ְִחֶיהּ֙  ָֽ ות  ְונִּ א ָנמֶּׁ֔ ְול  

ְִחנו  ה ַגםַגם־ֲאַנֵ֥ נו׃  ַגם־ַאָתָ֖ ָֽ ־ַטפ 

יּ֙  נ כִּ נו ָאָֽ ֶעְרֶבֶּׁ֔ ֶ אָֽ

י  ָ֖ ָידִּ נו  מִּ ְתַבְקֶשָ֑

א  ם־ל ָּ֨ יךּ֙ אִּ ֶלּ֙ יו א  ֶׁ֤ יא תִּ צַ ֲהבִּ יו ְוהִּ יךְגתִּ  ְלָפֶנֶּׁ֔

י  ָֽ אתִּ ָֽ ְוִָחָטֵ֥ ים׃  ְלךָ֖ ָכל־ַהָימִּ

י  ָ֖ ְהנו  כִּ ְתַמְהָמָ֑ לול  א הִּ

ה  י־ַעָתֵ֥ ָֽ ְבנו ֶזֵ֥ה ַפעֲ כִּ ם׃  ַשָ֖ יִּ ָמָֽ

Genesis 43:11-13

ל ֲאבִּ  ְשָרא   ם יִּ ֶה  אֶמר ֲאל  ם ַוי ָּ֨ יֶהִ֗

ן  ם־כ   את ֲעשוּ֒ אִּ פֹו֮א ז   ׀ א 

ו  ֶרץּ֙ בִּ ְקִחִ֞ ת ָהָאּ֙ ְמַרֶׁ֤ זִּ ם  מִּ יֶכֶּׁ֔ ְכל 

ידו  ֵ֥ ה  ְוהֹורִּ ְנִָחָ֑ יש מִּ ָ֖ ָלאִּ

ט  שְמַעֶׁ֤ ט ְדַבֶּׁ֔ יּ֙ וְמַע  ֳצרִּ

את  ט ְנכ   ָולֶּׁ֔

ים  ָ֖ ים׃  ָבְטנִּ ָֽ דִּ וְשק 

ֶסף  ו ְבֶיְדֶכָ֑ ְוֶכֵ֥ ְשֶנָ֖ה ְקִח  ם מִּ

ֶסף  ב ְוֶאת־ַהֶכ  י בְ ַהמוָשָּ֨ ֶׁ֤ יֶכםּ֙ פִּ ת  ַאְמְתִח ָֽ

יבו  ם  ָתשִּ  ְבֶיְדֶכֶּׁ֔

י  וא׃ אוַלֵ֥ ְשֶגָ֖ה הָֽ מִּ

ם  יֶכָ֖ ִחו ְוֶאת־ֲאִחִּ ָקָ֑

ומו  יש׃  ְוקָ֖ ָֽ ובו ֶאל־ָהאִּ שֵ֥



Genesis 43:8-10

ל ְשָרא   ה ֶאל־יִּ אֶמר ְיהוָד  יו ַוי ָּ֨ ָאבִִּ֗

ה  ְלִָחֵ֥ י שִּ ָ֖ תִּ ַהַנַָ֛ער אִּ

וָמה  ָָ֑כה  ְוָנק  ל  ְונ 

ְִחֶיהּ֙  ָֽ ות  ְונִּ א ָנמֶּׁ֔ ְול  

ְִחנו  ה ַגםַגם־ֲאַנֵ֥ נו׃  ַגם־ַאָתָ֖ ָֽ ־ַטפ 

יּ֙  נ כִּ נו ָאָֽ ֶעְרֶבֶּׁ֔ ֶ אָֽ

י  ָ֖ ָידִּ נו  מִּ ְתַבְקֶשָ֑

א  ם־ל ָּ֨ יךּ֙ אִּ ֶלּ֙ יו א  ֶׁ֤ יא תִּ צַ ֲהבִּ יו ְוהִּ יךְגתִּ  ְלָפֶנֶּׁ֔

י  ָֽ אתִּ ָֽ ְוִָחָטֵ֥ ים׃  ְלךָ֖ ָכל־ַהָימִּ

י  ָ֖ ְהנו  כִּ ְתַמְהָמָ֑ לול  א הִּ

י ָֽ ה כִּ ְבנו ֶזֵ֥ה ַפעֲ ־ַעָתֵ֥ ם׃  ַשָ֖ יִּ ָמָֽ

Genesis 43:11-13

ל ֲאבִּ  ְשָרא   ם יִּ ֶה  אֶמר ֲאל  ם ַוי ָּ֨ יֶהִ֗

ן  ם־כ   את ֲעשוּ֒ אִּ פֹו֮א ז   ׀ א 

ו  ֶרץּ֙ בִּ ְקִחִ֞ ת ָהָאּ֙ ְמַרֶׁ֤ זִּ ם  מִּ יֶכֶּׁ֔ ְכל 

ידו  ֵ֥ ה  ְוהֹורִּ ְנִָחָ֑ יש מִּ ָ֖ ָלאִּ

ט  שְמַעֶׁ֤ ט ְדַבֶּׁ֔ יּ֙ וְמַע  ֳצרִּ

את  ט ְנכ   ָולֶּׁ֔

ים  ָ֖ ים׃  ָבְטנִּ ָֽ דִּ וְשק 

ֶסף  ו ְבֶיְדֶכָ֑ ְוֶכֵ֥ ְשֶנָ֖ה ְקִח  ם מִּ

ֶסף  ב ְוֶאת־ַהֶכ  י בְ ַהמוָשָּ֨ ֶׁ֤ יֶכםּ֙ פִּ ת  ַאְמְתִח ָֽ

יבו  ם  ָתשִּ  ְבֶיְדֶכֶּׁ֔

י  וא׃ אוַלֵ֥ ְשֶגָ֖ה הָֽ מִּ

ם  יֶכָ֖ ִחו ְוֶאת־ֲאִחִּ ָקָ֑

ומו  יש׃  ְוקָ֖ ָֽ ובו ֶאל־ָהאִּ שֵ֥

On use of כי in apodoses, see 
GKC, 159ee; Joüon, 167s. WBC



Genesis 43:8-10

ל ְשָרא   ה ֶאל־יִּ אֶמר ְיהוָד  יו ַוי ָּ֨ ָאבִִּ֗

ה  ְלִָחֵ֥ י שִּ ָ֖ תִּ ַהַנַָ֛ער אִּ

וָמה  ָָ֑כה  ְוָנק  ל  ְונ 

ְִחֶיהּ֙  ָֽ ות  ְונִּ א ָנמֶּׁ֔ ְול  

ְִחנו  ה ַגםַגם־ֲאַנֵ֥ נו׃  ַגם־ַאָתָ֖ ָֽ ־ַטפ 

יּ֙  נ כִּ נו ָאָֽ ֶעְרֶבֶּׁ֔ ֶ אָֽ

י  ָ֖ ָידִּ נו  מִּ ְתַבְקֶשָ֑

א  ם־ל ָּ֨ יךּ֙ אִּ ֶלּ֙ יו א  ֶׁ֤ יא תִּ צַ ֲהבִּ יו ְוהִּ יךְגתִּ  ְלָפֶנֶּׁ֔

י  ָֽ אתִּ ָֽ ְוִָחָטֵ֥ ים׃  ְלךָ֖ ָכל־ַהָימִּ

י  ָ֖ ְהנו  לול  אכִּ ְתַמְהָמָ֑ הִּ

ה י־ַעָתֵ֥ ָֽ ְבנו ֶזֵ֥ה ַפעֲ כִּ ם׃  ַשָ֖ יִּ ָמָֽ

Genesis 43:11-13

ל ֲאבִּ  ְשָרא   ם יִּ ֶה  אֶמר ֲאל  ם ַוי ָּ֨ יֶהִ֗

ן  ם־כ   את ֲעשוּ֒ אִּ פֹו֮א ז   ׀ א 

ו  ֶרץּ֙ בִּ ְקִחִ֞ ת ָהָאּ֙ ְמַרֶׁ֤ זִּ ם  מִּ יֶכֶּׁ֔ ְכל 

ידו  ֵ֥ ה  ְוהֹורִּ ְנִָחָ֑ יש מִּ ָ֖ ָלאִּ

ט  שְמַעֶׁ֤ ט ְדַבֶּׁ֔ יּ֙ וְמַע  ֳצרִּ

את  ט ְנכ   ָולֶּׁ֔

ים  ָ֖ ים׃  ָבְטנִּ ָֽ דִּ וְשק 

ֶסף  ו ְבֶיְדֶכָ֑ ְוֶכֵ֥ ְשֶנָ֖ה ְקִח  ם מִּ

ֶסף  ב ְוֶאת־ַהֶכ  י בְ ַהמוָשָּ֨ ֶׁ֤ יֶכםּ֙ פִּ ת  ַאְמְתִח ָֽ

יבו  ם  ָתשִּ  ְבֶיְדֶכֶּׁ֔

י  וא׃ אוַלֵ֥ ְשֶגָ֖ה הָֽ מִּ

ם  יֶכָ֖ ִחו ְוֶאת־ֲאִחִּ ָקָ֑

ומו  יש׃  ְוקָ֖ ָֽ ובו ֶאל־ָהאִּ שֵ֥

GKC
§ 159. Conditional Sentences.
...
ee
3. The absolute certainty with which a result is to be expected is 
frequently emphasized by the insertion of  י כִּ Is 7:9; י ָאז כִּ 2 S 2:27, 
19:7, Jb 11:15; or י  ַעָתה כִּ now verily, Nu 22:29, 1 S 14:30 after לו, 
Gn 31:42, 43:10 after י ,לול  Jb 8:6 after ם .אִּ

On this corroborative י כִּ cf. such passages as Gn 18:20, &c., and §
148 d. On י  ם כִּ אִּ after an oath cf. 163 d.



Genesis 43:8-10

ל ְשָרא   ה ֶאל־יִּ אֶמר ְיהוָד  יו ַוי ָּ֨ ָאבִִּ֗

ה  ְלִָחֵ֥ י שִּ ָ֖ תִּ ַהַנַָ֛ער אִּ

וָמה  ָָ֑כה  ְוָנק  ל  ְונ 

ְִחֶיהּ֙  ָֽ ות  ְונִּ א ָנמֶּׁ֔ ְול  

ְִחנו  ה ַגםַגם־ֲאַנֵ֥ נו׃  ַגם־ַאָתָ֖ ָֽ ־ַטפ 

יּ֙  נ כִּ נו ָאָֽ ֶעְרֶבֶּׁ֔ ֶ אָֽ

י  ָ֖ ָידִּ נו  מִּ ְתַבְקֶשָ֑

א  ם־ל ָּ֨ יךּ֙ אִּ ֶלּ֙ יו א  ֶׁ֤ יא תִּ צַ ֲהבִּ יו ְוהִּ יךְגתִּ  ְלָפֶנֶּׁ֔

י  ָֽ אתִּ ָֽ ְוִָחָטֵ֥ ים׃  ְלךָ֖ ָכל־ַהָימִּ

י  ָ֖ ְהנו  כִּ ְתַמְהָמָ֑ לול  א הִּ

ה  י־ַעָתֵ֥ ָֽ ְבנו ֶזֵ֥ה ַפעֲ כִּ ם׃  ַשָ֖ יִּ ָמָֽ

Genesis 43:11-13

ל ֲאבִּ  ְשָרא   ם יִּ ֶה  אֶמר ֲאל  ם ַוי ָּ֨ יֶהִ֗

ן  ם־כ   את ֲעשוּ֒ אִּ פֹו֮א ז   ׀ א 

ו  ֶרץּ֙ בִּ ְקִחִ֞ ת ָהָאּ֙ ְמַרֶׁ֤ זִּ ם  מִּ יֶכֶּׁ֔ ְכל 

ידו  ֵ֥ ה  ְוהֹורִּ ְנִָחָ֑ יש מִּ ָ֖ ָלאִּ

ט  יּ֙ ְמַעֶׁ֤ ט ֳצרִּ שוְמַע  ְדַבֶּׁ֔

את ט וָ ְנכ   לֶּׁ֔

ים  ָ֖ ים׃  ָבְטנִּ ָֽ דִּ וְשק 

ֶסף  ו ְבֶיְדֶכָ֑ ְוֶכֵ֥ ְשֶנָ֖ה ְקִח  ם מִּ

ֶסף  ב ְוֶאת־ַהֶכ  י בְ ַהמוָשָּ֨ ֶׁ֤ יֶכםּ֙ פִּ ת  ַאְמְתִח ָֽ

יבו  ם  ָתשִּ  ְבֶיְדֶכֶּׁ֔

י  וא׃ אוַלֵ֥ ְשֶגָ֖ה הָֽ מִּ

ם  יֶכָ֖ ִחו ְוֶאת־ֲאִחִּ ָקָ֑

ומו  יש׃  ְוקָ֖ ָֽ ובו ֶאל־ָהאִּ שֵ֥

WBC – cf. Esau in Gen 32

Despite the famine, he prepares a “present” of the 
“choice produce of the land” for “the man.” Though 
somewhat smaller than the present he sent to Esau, 
it was no doubt sent with a similar motive: “for he 
thought ‘I shall mollify him with the present ahead 
of me, and then afterward I shall see him face to face. 
Perhaps he will accept me’” (32:21 [20]).

ESV  Genesis 37:25 Then they sat down to eat. And looking 
up they saw a caravan of Ishmaelites coming from Gilead, 
with their camels bearing gum, balm, and myrrh, on their 
way to carry it down to Egypt.

ים  ְשאִִּ֗ ם נ ָֽ יֶה  יוְנכ אתּ֙ וְגַמּל  יד  טלֶּׁ֔ וָ ְצרִּ  ֵ֥ ים ְלהֹורִּ ָ֖ הֹוְלכִּ
ְיָמה׃ ְצָרָֽ מִּ

WBC 
“a little storax gum, 
a little honey, 
tragacanth and 
ladanum gum, 
pistachios, and 
almonds”

WBC – cf. Joseph in Gen 37

It is possible that the narrator sees a parallel between 
this expedition to Egypt and the Ishmaelite caravan 
that brought Joseph there. Both carried similar 
products, “gums of tragacanth, storax, and 
ladanum.” From the Ishmaelites, Joseph’s brothers 
received money; now they are carrying money back 
to Egypt. “The wheel seems to have come full circle. 
The plot movement that started with a brother 
leaving home in all innocence to join his brothers, 
only to find himself the property of a trading caravan 
bound for Egypt, now presses for closure once the 
brothers leave home in a caravan to rescue a brother 
in Egypt” (M. Sternberg, Poetics, 300–301).



Genesis 43:8-10

ל ְשָרא   ה ֶאל־יִּ אֶמר ְיהוָד  יו ַוי ָּ֨ ָאבִִּ֗

ה  ְלִָחֵ֥ י שִּ ָ֖ תִּ ַהַנַָ֛ער אִּ

וָמה  ָָ֑כה  ְוָנק  ל  ְונ 

ְִחֶיהּ֙  ָֽ ות  ְונִּ א ָנמֶּׁ֔ ְול  

ְִחנו  ה ַגםַגם־ֲאַנֵ֥ נו׃  ַגם־ַאָתָ֖ ָֽ ־ַטפ 

יּ֙  נ כִּ נו ָאָֽ ֶעְרֶבֶּׁ֔ ֶ אָֽ

י  ָ֖ ָידִּ נו  מִּ ְתַבְקֶשָ֑

א  ם־ל ָּ֨ יךּ֙ אִּ ֶלּ֙ יו א  ֶׁ֤ יא תִּ צַ ֲהבִּ יו ְוהִּ יךְגתִּ  ְלָפֶנֶּׁ֔

י  ָֽ אתִּ ָֽ ְוִָחָטֵ֥ ים׃  ְלךָ֖ ָכל־ַהָימִּ

י  ָ֖ ְהנו  כִּ ְתַמְהָמָ֑ לול  א הִּ

ה  י־ַעָתֵ֥ ָֽ ְבנו ֶזֵ֥ה ַפעֲ כִּ ם׃  ַשָ֖ יִּ ָמָֽ

Genesis 43:11-13

ל ֲאבִּ  ְשָרא   ם יִּ ֶה  אֶמר ֲאל  ם ַוי ָּ֨ יֶהִ֗

ן  ם־כ   את ֲעשוּ֒ אִּ פֹו֮א ז   ׀ א 

ו  ֶרץּ֙ בִּ ְקִחִ֞ ת ָהָאּ֙ ְמַרֶׁ֤ זִּ ם  מִּ יֶכֶּׁ֔ ְכל 

ידו  ֵ֥ ה  ְוהֹורִּ ְנִָחָ֑ יש מִּ ָ֖ ָלאִּ

ט  שְמַעֶׁ֤ ט ְדַבֶּׁ֔ יּ֙ וְמַע  ֳצרִּ

את  ט ְנכ   ָולֶּׁ֔

ים  ָ֖ ים׃  ָבְטנִּ ָֽ דִּ וְשק 

ֶסף  ו ְבֶיְדֶכָ֑ ְוֶכֵ֥ ְשֶנָ֖ה ְקִח  ם מִּ

ֶסף  ב ְוֶאת־ַהֶכ  י בְ ַהמוָשָּ֨ ֶׁ֤ יֶכםּ֙ פִּ ת  ַאְמְתִח ָֽ

יבו  ם  ָתשִּ  ְבֶיְדֶכֶּׁ֔

י  וא׃ אוַלֵ֥ ְשֶגָ֖ה הָֽ מִּ

ם  יֶכָ֖ ִחו ְוֶאת־ֲאִחִּ ָקָ֑

ומו  יש׃  ְוקָ֖ ָֽ ובו ֶאל־ָהאִּ שֵ֥

Food

Money

Benjamin



Genesis 43:14-16

ל  ם ַרֲִח ְוא   ן ָלֶכֶׁ֤ ת ָּ֨ י יִּ ישַשַדִ֗ ְפנ  י ָהאִֶּּׁ֔ יםּ֙ לִּ מִּ

ִח  ַּלֵ֥ ם ַא ְושִּ יֶכֵ֥ ם ֶאת־ֲאִחִּ ָ֑ ָלֶכָ֛ ְנָימִּ ר ְוֶאת־בִּ ָ֖ ין  ִח 

י  י ָש ַוֲאנִָּ֕ ְלתִּ ר ָשכ ָ֖ י׃  ַכֲאֶשֵ֥ ְלתִּ ָכָֽ

יםּ֙ ֶאת־ַהמִּ  ֲאָנשִּ ו ָהָֽ ְקִחֶׁ֤ את  ַויִּ ה ַהז ֶּׁ֔ ְנִָח 

ֶסף  ְשֶנה־ֶכָ֛ ו ְבָיָדָ֖ ומִּ ן ָלְקִחֵ֥ ָ֑ ְנָימִּ ם ְוֶאת־בִּ

מוּ֙  ּ֙ ם  ַוָיק  יִּ ְצַרֶּׁ֔ ו מִּ ְרד  ַוי 

ו  ַעְמדָ֖ ף׃ ַוַיָֽ ָֽ ֵ֥י יֹוס  ְפנ  לִּ

ְניָ  ָת֮ם ֶאת־בִּ ף אִּ ְרא יֹוס   יןּ֒  ַוַיָּ֨ מִּ

אֶמרּ֙  ֹו ַוי ּ֙ יתֶּׁ֔ ר ַעל־ב  ֲאֶש  ַלָֽ

א  ֵ֥ יְ ָהב  ים ַהָבָ֑ ָ֖ ָתה ֶאת־ָהֲאָנשִּ

ַח  ן  וְטב ֶׁ֤ ַבִחּ֙ ְוָהכ ֶּׁ֔ ֶטּ֙

י  ֵ֥ ָ֖ כִּ ו ָהֲאָנשִּ י י אְכלֵ֥ ָ֛ תִּ ם׃  אִּ יִּ ָצֳהָרָֽ ים ַבָֽ

Genesis 43:17-20

ר ָא  ֲאֶשָ֖ יש ַכָֽ ף ַוַי ַעש ָהאִֶּּׁ֔ ָ֑ ר יֹוס  ַמ 

א  ֵ֥ ָ֖ ַוָיב  יש ֶאת־ָהֲאָנשִּ ָ֛ ף׃ ָהאִּ ָֽ יָתה יֹוס  ֵ֥ ים ב 

י הָֽ  ים כִּ  ֲאָנשִִּ֗ ו ָהָֽ יְרא  ָֽ ףּ֒ ַויִּ ית יֹוס  ו וַ וְבא֮ו ב   י אְמרִ֗

ר  בַעל־ְדַבֶׁ֤ ֶסףּ֙ ַהָשֶׁ֤ ינוּ֙ בַ ַהֶכּ֙ ה  ְבַאְמְתִח ת ּ֙ ָּלֶּׁ֔ ְתִחִּ

ְִחנו  ים ֲאַנָ֖ ָ֑ וָבאִּ מָֽ

ל  ֶׁ֤ ְתג ל  ְתנַ ְלהִּ ינוּ֙ וְלהִּ ּ֙ ינו ָעל  ל ָעל ֶּׁ֔ פ  

ִַחת  ים ְוֶא ְוָלַָקֹּ֧ ָ֖ נו ַלֲעָבדִּ ינו׃  א ָתָ֛ ָֽ ת־ֲִחמ ר 

יש ֲאֶשָ֖  ְגשוּ֙ ֶאל־ָהאִֶּּׁ֔ ַֽיִּ ף  ַוָֽ ָ֑ ית יֹוס  ר ַעל־ב  

ו  ַתִח ַהָבָֽ ַוְיַדְברֵ֥ יו ֶפֵ֥ ָלָ֖ ת׃ א  יִּ

ו  ַוי אְמרָ֖

י  ְדנו ַבְת בִּ  ד ָיַרָ֛ ָ֑י ָיר ֵ֥ ְשָבר־ֲאד נִּ ה לִּ ָּלָ֖ ֶכל׃  ִחִּ א ָֽ



Genesis 43:14-16

ל  ם ַרֲִח ְוא   ן ָלֶכֶׁ֤ ת ָּ֨ י יִּ ישַשַדִ֗ ְפנ  י ָהאִֶּּׁ֔ יםּ֙ לִּ מִּ

ִח  ַּלֵ֥ ם ֶאת־ְושִּ ם ַא ָלֶכָ֛ יֶכֵ֥ ר ֲאִחִּ ָ֖ ָ֑ ִח  ְנָימִּ ין  ְוֶאת־בִּ

י  י ָש ַוֲאנִָּ֕ ְלתִּ ר ָשכ ָ֖ י׃  ַכֲאֶשֵ֥ ְלתִּ ָכָֽ

יםּ֙ ֶאת־ַהמִּ  ֲאָנשִּ ו ָהָֽ ְקִחֶׁ֤ את  ַויִּ ה ַהז ֶּׁ֔ ְנִָח 

ֶסף  ְשֶנה־ֶכָ֛ ו ְבָיָדָ֖ ומִּ ן ָלְקִחֵ֥ ָ֑ ְנָימִּ ם ְוֶאת־בִּ

מוּ֙  ּ֙ ם  ַוָיק  יִּ ְצַרֶּׁ֔ ו מִּ ְרד  ַוי 

ו  ַעְמדָ֖ ף׃ ַוַיָֽ ָֽ ֵ֥י יֹוס  ְפנ  לִּ

ְניָ  ָת֮ם ֶאת־בִּ ף אִּ ְרא יֹוס   יןּ֒  ַוַיָּ֨ מִּ

אֶמרּ֙  ֹו ַוי ּ֙ יתֶּׁ֔ ר ַעל־ב  ֲאֶש  ַלָֽ

א  ֵ֥ יְ ָהב  ים ַהָבָ֑ ָ֖ ָתה ֶאת־ָהֲאָנשִּ

ַח  ן  וְטב ֶׁ֤ ַבִחּ֙ ְוָהכ ֶּׁ֔ ֶטּ֙

י  ֵ֥ ָ֖ כִּ ו ָהֲאָנשִּ י י אְכלֵ֥ ָ֛ תִּ ם׃  אִּ יִּ ָצֳהָרָֽ ים ַבָֽ

Genesis 43:17-20

ר ָא  ֲאֶשָ֖ יש ַכָֽ ף ַוַי ַעש ָהאִֶּּׁ֔ ָ֑ ר יֹוס  ַמ 

א  ֵ֥ ָ֖ ַוָיב  יש ֶאת־ָהֲאָנשִּ ָ֛ ף׃ ָהאִּ ָֽ יָתה יֹוס  ֵ֥ ים ב 

י הָֽ  ים כִּ  ֲאָנשִִּ֗ ו ָהָֽ יְרא  ָֽ ףּ֒ ַויִּ ית יֹוס  ו וַ וְבא֮ו ב   י אְמרִ֗

ר  בַעל־ְדַבֶׁ֤ ֶסףּ֙ ַהָשֶׁ֤ ינוּ֙ בַ ַהֶכּ֙ ה  ְבַאְמְתִח ת ּ֙ ָּלֶּׁ֔ ְתִחִּ

ְִחנו  ים ֲאַנָ֖ ָ֑ וָבאִּ מָֽ

ל  ֶׁ֤ ְתג ל  ְתנַ ְלהִּ ינוּ֙ וְלהִּ ּ֙ ינו ָעל  ל ָעל ֶּׁ֔ פ  

ִַחת  ים ְוֶא ְוָלַָקֹּ֧ ָ֖ נו ַלֲעָבדִּ ינו׃  א ָתָ֛ ָֽ ת־ֲִחמ ר 

יש ֲאֶשָ֖  ְגשוּ֙ ֶאל־ָהאִֶּּׁ֔ ַֽיִּ ף  ַוָֽ ָ֑ ית יֹוס  ר ַעל־ב  

ו  ַתִח ַהָבָֽ ַוְיַדְברֵ֥ יו ֶפֵ֥ ָלָ֖ ת׃ א  יִּ

ו  ַוי אְמרָ֖

י  ְדנו ַבְת בִּ  ד ָיַרָ֛ ָ֑י ָיר ֵ֥ ְשָבר־ֲאד נִּ ה לִּ ָּלָ֖ ֶכל׃  ִחִּ א ָֽ

Simeon or Joseph?

WBC
“Your other brother” in context refers to Simeon, but the 
narrator may have a greater answer to the prayer in view, 
for the other brother could be Joseph (cf Eph 3:20). (This 
has been observed by some Jewish commentators: “Jacob 
[vol. 02, p. 422] prophesied but knew not what he was 
prophesying; ‘your brother’ refers to Benjamin, ‘another’ 
refers to Joseph,” so ʾAbot r. Nat., quoted by Leibowitz, 
480; similar points are made by Midr. Rab. 90:3; Rashi; 
Ramban.)

Food

Money

Benjamin



Genesis 43:14-16

ל  ם ַרֲִח ְוא   ן ָלֶכֶׁ֤ ת ָּ֨ י יִּ ישַשַדִ֗ ְפנ  י ָהאִֶּּׁ֔ יםּ֙ לִּ מִּ

ִח  ַּלֵ֥ ם ַא ְושִּ יֶכֵ֥ ם ֶאת־ֲאִחִּ ָ֑ ָלֶכָ֛ ְנָימִּ ר ְוֶאת־בִּ ָ֖ ין  ִח 

י  י ָש ַוֲאנִָּ֕ ְלתִּ ר ָשכ ָ֖ י׃  ַכֲאֶשֵ֥ ְלתִּ ָכָֽ

יםּ֙ ֶאת־ַהמִּ  ֲאָנשִּ ו ָהָֽ ְקִחֶׁ֤ את  ַויִּ ה ַהז ֶּׁ֔ ְנִָח 

ֶסף  ְשֶנה־ֶכָ֛ ו ְבָיָדָ֖ ומִּ ן ָלְקִחֵ֥ ָ֑ ְנָימִּ ם ְוֶאת־בִּ

מוּ֙  ּ֙ ם  ַוָיק  יִּ ְצַרֶּׁ֔ ו מִּ ְרד  ַוי 

ו  ַעְמדָ֖ ף׃ ַוַיָֽ ָֽ ֵ֥י יֹוס  ְפנ  לִּ

ְניָ  ָת֮ם ֶאת־בִּ ף אִּ ְרא יֹוס   יןּ֒  ַוַיָּ֨ מִּ

אֶמרּ֙  ֹו ַוי ּ֙ יתֶּׁ֔ ר ַעל־ב  ֲאֶש  ַלָֽ

א  ֵ֥ יְ ָהב  ים ַהָבָ֑ ָ֖ ָתה ֶאת־ָהֲאָנשִּ

ַח  ן  וְטב ֶׁ֤ ַבִחּ֙ ְוָהכ ֶּׁ֔ ֶטּ֙

י  ֵ֥ ָ֖ כִּ ו ָהֲאָנשִּ י י אְכלֵ֥ ָ֛ תִּ ם׃  אִּ יִּ ָצֳהָרָֽ ים ַבָֽ

Genesis 43:17-20

ר ָא  ֲאֶשָ֖ יש ַכָֽ ף ַוַי ַעש ָהאִֶּּׁ֔ ָ֑ ר יֹוס  ַמ 

א  ֵ֥ ָ֖ ַוָיב  יש ֶאת־ָהֲאָנשִּ ָ֛ ף׃ ָהאִּ ָֽ יָתה יֹוס  ֵ֥ ים ב 

י הָֽ  ים כִּ  ֲאָנשִִּ֗ ו ָהָֽ יְרא  ָֽ ףּ֒ ַויִּ ית יֹוס  ו וַ וְבא֮ו ב   י אְמרִ֗

ר  בַעל־ְדַבֶׁ֤ ֶסףּ֙ ַהָשֶׁ֤ ינוּ֙ בַ ַהֶכּ֙ ה  ְבַאְמְתִח ת ּ֙ ָּלֶּׁ֔ ְתִחִּ

ְִחנו  ים ֲאַנָ֖ ָ֑ וָבאִּ מָֽ

ל  ֶׁ֤ ְתג ל  ְתנַ ְלהִּ ינוּ֙ וְלהִּ ּ֙ ינו ָעל  ל ָעל ֶּׁ֔ פ  

ִַחת  ים ְוֶא ְוָלַָקֹּ֧ ָ֖ נו ַלֲעָבדִּ ינו׃  א ָתָ֛ ָֽ ת־ֲִחמ ר 

יש ֲאֶשָ֖  ְגשוּ֙ ֶאל־ָהאִֶּּׁ֔ ַֽיִּ ף  ַוָֽ ָ֑ ית יֹוס  ר ַעל־ב  

ו  יו ַוְיַדְברֵ֥ ָלָ֖ ַתִח ַהָבָֽ א  תֶפֵ֥ ׃ יִּ

ו  ַוי אְמרָ֖

י  ְדנו ַבְת בִּ  ד ָיַרָ֛ ָ֑י ָיר ֵ֥ ְשָבר־ֲאד נִּ ה לִּ ָּלָ֖ ֶכל׃  ִחִּ א ָֽ

WBC
“In the courtyard,” lit “in the opening of the 
house.” As in the ritual texts,  פתִח “opening” 
seems to have the sense of a precinct, such as 
the court of the tabernacle, surrounding a 
building (cf eg, Lev 1:3, 5).

Me
Note too that Joseph used to be in charge of 
someone else’s house. Again the wheel comes 
full circle.



Genesis 43:14-16

ל  ם ַרֲִח ְוא   ן ָלֶכֶׁ֤ ת ָּ֨ י יִּ ישַשַדִ֗ ְפנ  י ָהאִֶּּׁ֔ יםּ֙ לִּ מִּ

ִח  ַּלֵ֥ ם ַא ְושִּ יֶכֵ֥ ם ֶאת־ֲאִחִּ ָ֑ ָלֶכָ֛ ְנָימִּ ר ְוֶאת־בִּ ָ֖ ין  ִח 

י  י ָש ַוֲאנִָּ֕ ְלתִּ ר ָשכ ָ֖ י׃  ַכֲאֶשֵ֥ ְלתִּ ָכָֽ

יםּ֙ ֶאת־ַהמִּ  ֲאָנשִּ ו ָהָֽ ְקִחֶׁ֤ את  ַויִּ ה ַהז ֶּׁ֔ ְנִָח 

ֶסף  ְשֶנה־ֶכָ֛ ו ְבָיָדָ֖ ומִּ ן ָלְקִחֵ֥ ָ֑ ְנָימִּ ם ְוֶאת־בִּ

מוּ֙  ּ֙ ם  ַוָיק  יִּ ְצַרֶּׁ֔ ו מִּ ְרד  ַוי 

ו  ַעְמדָ֖ ף׃ ַוַיָֽ ָֽ ֵ֥י יֹוס  ְפנ  לִּ

ְניָ  ָת֮ם ֶאת־בִּ ף אִּ ְרא יֹוס   יןּ֒  ַוַיָּ֨ מִּ

אֶמרּ֙  ֹו ַוי ּ֙ יתֶּׁ֔ ר ַעל־ב  ֲאֶש  ַלָֽ

א  ֵ֥ יְ ָהב  ים ַהָבָ֑ ָ֖ ָתה ֶאת־ָהֲאָנשִּ

ַח  ן  וְטב ֶׁ֤ ַבִחּ֙ ְוָהכ ֶּׁ֔ ֶטּ֙

י  ֵ֥ ָ֖ כִּ ו ָהֲאָנשִּ י י אְכלֵ֥ ָ֛ תִּ ם׃  אִּ יִּ ָצֳהָרָֽ ים ַבָֽ

Genesis 43:17-20

ר ָא  ֲאֶשָ֖ יש ַכָֽ ף ַוַי ַעש ָהאִֶּּׁ֔ ָ֑ ר יֹוס  ַמ 

א  ֵ֥ ָ֖ ַוָיב  יש ֶאת־ָהֲאָנשִּ ָ֛ ף׃ ָהאִּ ָֽ יָתה יֹוס  ֵ֥ ים ב 

י הָֽ  ים כִּ  ֲאָנשִִּ֗ ו ָהָֽ יְרא  ָֽ ףּ֒ ַויִּ ית יֹוס  ו וַ וְבא֮ו ב   י אְמרִ֗

ר  בַעל־ְדַבֶׁ֤ ֶסףּ֙ ַהָשֶׁ֤ ינוּ֙ בַ ַהֶכּ֙ ה  ְבַאְמְתִח ת ּ֙ ָּלֶּׁ֔ ְתִחִּ

ְִחנו  ים ֲאַנָ֖ ָ֑ וָבאִּ מָֽ

ל  ֶׁ֤ ְתג ל  ְתנַ ְלהִּ ינוּ֙ וְלהִּ ּ֙ ינו ָעל  ל ָעל ֶּׁ֔ פ  

ִַחת  ים ְוֶא ְוָלַָקֹּ֧ ָ֖ נו ַלֲעָבדִּ ינו׃  א ָתָ֛ ָֽ ת־ֲִחמ ר 

יש ֲאֶשָ֖  ְגשוּ֙ ֶאל־ָהאִֶּּׁ֔ ַֽיִּ ף  ַוָֽ ָ֑ ית יֹוס  ר ַעל־ב  

ו  ַתִח ַהָבָֽ ַוְיַדְברֵ֥ יו ֶפֵ֥ ָלָ֖ ת׃ א  יִּ

ו  ַוי אְמרָ֖

י ָ֑יבִּ  ְדנו ַבְת ֲאד נִּ ד ָיַרָ֛ ְשָבר־ָיר ֵ֥ ה לִּ ָּלָ֖ ֶכל׃  ִחִּ א ָֽ

JM § 105 c, p323
י בִּ is an entreating interjection in the special sense of 
Pardon!, Excuse me! The fact that we find י בִּ solely 
before י ֲאד נִּ (7 x) and ֲאדָני (5 x) clearly indicates that this 
is mainly a term of politeness. It is used with the strong 
nuance in Nu 12.11 in order to beg for forgiveness for 
an offence; elsewhere always in a weakened sense, like 
Pardon me! in English in order to excuse oneself for 
doing something as in Ex 4.10, 13; Jdg 6.15; in order to 
excuse oneself for what one is going to say as in Josh 
7.8; Jdg 6.13; 13.8; in order to excuse oneself for 
addressing a person of distinction as in Gn 43.20; 44.18; 
1Sm 1.26; 1Kg 3.17, 26†(11).

11 י בִּ therefore has a sense totally different from ָאָנא. It 
does not mean: for pity's sake I beg you, as it is usually 
translated. The sense Pardon!, Excuse me! is in favour 
of the explanation, according to which י בִּ would be 
elliptical for "(the fault is) upon me," "I am to blame," 
an admission which amounts to asking for forgiveness. 
Note that we never find in Hebrew an expression 
corresponding to the notion of begging pardon; for that 
one says "I have sinned" (cf. Ehrlich ad Ex 9.27). For 
that matter BH lacks expressions for "Thank you!".



Genesis 43:21-23

ֹון   אנו ֶאל־ַהָמלִ֗ י־ָב  י כִּ ְַֽיהִִּ֞ ַוָֽ

ְפְתִָחהּ֙  נִּ ינַוָֽ ו  ֶאת־ַאְמְתִח ת ֶּׁ֔

ֶׁ֤ה  נ  י ַא ְוהִּ ישּ֙ ְבפִּ  ֶסף־אִּ ֹו  ֶכָֽ ְמַתְִחתֶּׁ֔

נו  ָ֖ ֹו  ַכְספ  ְשָקלָ֑ ְבמִּ

נו׃ ַוָנֵֶ֥שב  ָֽ ֹו ְבָיד  א תָ֖

ֶסף  ָ֖ ְוֶכֹּ֧ ְדנו ְבָיד  ר הֹוַרֵ֥ ָ֛ ֶכל  ַאִח  ְשָבר־א ָ֑ נו לִּ

א  ָ֖ ל   ם ַכְספ  י־ָשֵ֥ ְענו מִּ ינוָיַדֶּׁ֔ ָֽ ׃  נו ְבַאְמְתִח ת 

ַוי אֶמ֩ר 

ֹום  או  ָשלָּ֨ יָרִ֗ ם ַאל־תִּ ָלֶכ 

ם  יֶכ  ה  יֶכםּ֙ נָ ֱאלָּ֨ י ֲאבִּ ֶׁ֤ ם  וָֽ אלה  ן ָלֶכֶׁ֤ ַתָּ֨

ם  ַמְטמֹוןּ֙  יֶכֶּׁ֔ ת  ְבַאְמְתִח  

ם  י  ַכְסְפֶכָ֖ ָלָ֑ א א  ָב 

א  ֵ֥ ֹון׃  ַויֹוצ  ְמעָֽ ם ֶאת־שִּ ֶהָ֖ ֲאל 

Genesis 43:24-26

 ָ֖ יש ֶאת־ָהֲאָנשִּ ָ֛ א ָהאִּ ֵ֥ ף ַוָיב  ָ֑ יָתה יֹוס  ים ב  

םּ֙   יִּ ֶתן־ַמּ֙ ַויִּ

ו  ְרֲִחצ  ם ַויִּ יֶהֶּׁ֔ ַרְגל 

ן  ֵ֥ ת  םַויִּ יֶהָֽ ר  ֹוא ַלֲִחמ ָֽ ְספָ֖ ׃ מִּ

ה ַעד־בֵ֥  ְנִָחֶּׁ֔ ינוּ֙ ֶאת־ַהמִּ ָצֳהָרָ֑ ַוָיכִּּ֙ ף ַבָֽ ָ֖ ם ֹוא יֹוס  יִּ

י  אכְ כִּ  ם י ֵ֥ י־ָשָ֖ ו כִּ ְמעֶּׁ֔ ִֶחם׃  ָשָֽ לו ָלָֽ

ְיָתה  ףּ֙ ַהַבֶּׁ֔ א יֹוס  ַוָיב ֶׁ֤

יּאו  ֵ֥ ה  ַוָיבִּ ְנִָחֵ֥ ֹו ֶאת־ַהמִּ לָ֛

ם  ְיָתה ֲאֶשר־ְבָיָדָ֖ ַהָבָ֑

ֹו  ְשַתֲִחוו־לָ֖ ְרָצה׃ ַויִּ ָאָֽ



ֹון   אנו ֶאל־ַהָמלִ֗ י־ָב  י כִּ ְַֽיהִִּ֞ ַוָֽ

ְפְתִָחהּ֙  נִּ ינַוָֽ ו  ֶאת־ַאְמְתִח ת ֶּׁ֔

ֶׁ֤ה  נ  י ַא ְוהִּ ישּ֙ ְבפִּ  ֶסף־אִּ ֹו  ֶכָֽ ְמַתְִחתֶּׁ֔

נו  ָ֖ ֹו  ַכְספ  ְשָקלָ֑ ְבמִּ

נו׃ ַוָנֵֶ֥שב  ָֽ ֹו ְבָיד  א תָ֖

ֶסף  ָ֖ ְוֶכֹּ֧ ְדנו ְבָיד  ר הֹוַרֵ֥ ָ֛ ֶכל  ַאִח  ְשָבר־א ָ֑ נו לִּ

א  ָ֖ ל   ם ַכְספ  י־ָשֵ֥ ְענו מִּ ינוָיַדֶּׁ֔ ָֽ ׃  נו ְבַאְמְתִח ת 

ַוי אֶמ֩ר 

ֹום  או  ָשלָּ֨ יָרִ֗ ם ַאל־תִּ ָלֶכ 

ם  יֶכ  ה  יֶכםּ֙ נָ ֱאלָּ֨ י ֲאבִּ ֶׁ֤ ם  וָֽ אלה  ן ָלֶכֶׁ֤ ַתָּ֨

ם  ַמְטמֹוןּ֙  יֶכֶּׁ֔ ת  ְבַאְמְתִח  

ם  י  ַכְסְפֶכָ֖ ָלָ֑ א א  ָב 

א  ֵ֥ ֹון׃  ַויֹוצ  ְמעָֽ ם ֶאת־שִּ ֶהָ֖ ֲאל 

Genesis 43:21-23Genesis 43:24-26

 ָ֖ יש ֶאת־ָהֲאָנשִּ ָ֛ א ָהאִּ ֵ֥ ף ַוָיב  ָ֑ יָתה יֹוס  ים ב  

םּ֙   יִּ ֶתן־ַמּ֙ ַויִּ

ו  ְרֲִחצ  ם ַויִּ יֶהֶּׁ֔ ַרְגל 

ן  ֵ֥ ת  םַויִּ יֶהָֽ ר  ֹוא ַלֲִחמ ָֽ ְספָ֖ ׃ מִּ

ה ַעד־בֵ֥  ְנִָחֶּׁ֔ ינוּ֙ ֶאת־ַהמִּ ָצֳהָרָ֑ ַוָיכִּּ֙ ף ַבָֽ ָ֖ ם ֹוא יֹוס  יִּ

י  אכְ כִּ  ם י ֵ֥ י־ָשָ֖ ו כִּ ְמעֶּׁ֔ ִֶחם׃  ָשָֽ לו ָלָֽ

ְיָתה  ףּ֙ ַהַבֶּׁ֔ א יֹוס  ַוָיב ֶׁ֤

יּאו  ֵ֥ ה  ַוָיבִּ ְנִָחֵ֥ ֹו ֶאת־ַהמִּ לָ֛

ם  ְיָתה ֲאֶשר־ְבָיָדָ֖ ַהָבָ֑

ֹו  ְשַתֲִחוו־לָ֖ ְרָצה׃ ַויִּ ָאָֽ

WBC
On use of (pseudo) coh here, see WOC, 
576–77.

WOC (p. 576-77)
§ 34.5.3 Pseudo-Cohortative

a
The cohortative form is sometimes used 
where an appropriate sense is lacking. The 
use of a single form to denote both the 
volitional and indicative moods cannot be 
readily explained. …

b
The pseudo-cohortative (as we may call this 
form) can be used to refer to past time, 
without waw-relative (## 1–2) or with it 
(## 3–5).28 The latter combination is relatively 

common (about ninety occurrences) and has an erratic 

distribution in the Bible. …The combination is also 
used in gnomic situations (rendered with 
an English present tense; ## 6-7) and with 
future-time reference (# 8).



ֹון   אנו ֶאל־ַהָמלִ֗ י־ָב  י כִּ ְַֽיהִִּ֞ ַוָֽ

ְפְתִָחהּ֙  נִּ ינַוָֽ ו  ֶאת־ַאְמְתִח ת ֶּׁ֔

ֶׁ֤ה  נ  י ַא ְוהִּ ישּ֙ ְבפִּ  ֶסף־אִּ ֹו  ֶכָֽ ְמַתְִחתֶּׁ֔

נו  ָ֖ ֹו  ַכְספ  ְשָקלָ֑ ְבמִּ

נו׃ ַוָנֵֶ֥שב  ָֽ ֹו ְבָיד  א תָ֖

ֶסף  ָ֖ ְוֶכֹּ֧ ְדנו ְבָיד  ר הֹוַרֵ֥ ָ֛ ֶכל  ַאִח  ְשָבר־א ָ֑ נו לִּ

א  ָ֖ ל   ם ַכְספ  י־ָשֵ֥ ְענו מִּ ינוָיַדֶּׁ֔ ָֽ ׃  נו ְבַאְמְתִח ת 

ַוי אֶמ֩ר 

ֹום  או  ָשלָּ֨ יָרִ֗ ם ַאל־תִּ ָלֶכ 

ם  יֶכ  ה  יֶכםּ֙ נָ ֱאלָּ֨ י ֲאבִּ ֶׁ֤ ם  וָֽ אלה  ן ָלֶכֶׁ֤ ַתָּ֨

ם  ַמְטמֹוןּ֙  יֶכֶּׁ֔ ת  ְבַאְמְתִח  

ם  י  ַכְסְפֶכָ֖ ָלָ֑ א א  ָב 

א  ֵ֥ ֹון׃  ַויֹוצ  ְמעָֽ ם ֶאת־שִּ ֶהָ֖ ֲאל 

Genesis 43:21-23Genesis 43:24-26

 ָ֖ יש ֶאת־ָהֲאָנשִּ ָ֛ א ָהאִּ ֵ֥ ף ַוָיב  ָ֑ יָתה יֹוס  ים ב  

םּ֙   יִּ ֶתן־ַמּ֙ ַויִּ

ו  ְרֲִחצ  ם ַויִּ יֶהֶּׁ֔ ַרְגל 

ן  ֵ֥ ת  םַויִּ יֶהָֽ ר  ֹוא ַלֲִחמ ָֽ ְספָ֖ ׃ מִּ

ה ַעד־בֵ֥  ְנִָחֶּׁ֔ ינוּ֙ ֶאת־ַהמִּ ָצֳהָרָ֑ ַוָיכִּּ֙ ף ַבָֽ ָ֖ ם ֹוא יֹוס  יִּ

י  אכְ כִּ  ם י ֵ֥ י־ָשָ֖ ו כִּ ְמעֶּׁ֔ ִֶחם׃  ָשָֽ לו ָלָֽ

ְיָתה  ףּ֙ ַהַבֶּׁ֔ א יֹוס  ַוָיב ֶׁ֤

יּאו  ֵ֥ ה  ַוָיבִּ ְנִָחֵ֥ ֹו ֶאת־ַהמִּ לָ֛

ם  ְיָתה ֲאֶשר־ְבָיָדָ֖ ַהָבָ֑

ֹו  ְשַתֲִחוו־לָ֖ ְרָצה׃ ַויִּ ָאָֽ

WOC (p. 576-77)
§ 34.5.3 Pseudo-Cohortative

a
The cohortative form is sometimes used 
where an appropriate sense is lacking. The 
use of a single form to denote both the 
volitional and indicative moods cannot be 
readily explained. …

b
The pseudo-cohortative (as we may call this 
form) can be used to refer to past time, 
without waw-relative (## 1–2) or with it 
(## 3–5).28 The latter combination is relatively 

common (about ninety occurrences) and has an erratic 

distribution in the Bible. …The combination is also 
used in gnomic situations (rendered with 
an English present tense; ## 6-7) and with 
future-time reference (# 8).

WBC
On use of (pseudo) coh here, see WOC, 
576–77.



Genesis 43:21-23

ֹון   אנו ֶאל־ַהָמלִ֗ י־ָב  י כִּ ְַֽיהִִּ֞ ַוָֽ

ְפְתִָחהּ֙  נִּ ינַוָֽ ו  ֶאת־ַאְמְתִח ת ֶּׁ֔

ֶׁ֤ה  נ  י ַא ְוהִּ ישּ֙ ְבפִּ  ֶסף־אִּ ֹו  ֶכָֽ ְמַתְִחתֶּׁ֔

נו  ָ֖ ֹו  ַכְספ  ְשָקלָ֑ ְבמִּ

נו׃ ַוָנֵֶ֥שב  ָֽ ֹו ְבָיד  א תָ֖

ֶסף  ָ֖ ְוֶכֹּ֧ ְדנו ְבָיד  ר הֹוַרֵ֥ ָ֛ ֶכל  ַאִח  ְשָבר־א ָ֑ נו לִּ

א  ָ֖ ל   ם ַכְספ  י־ָשֵ֥ ְענו מִּ ינוָיַדֶּׁ֔ ָֽ ׃  נו ְבַאְמְתִח ת 

ַוי אֶמ֩ר 

ֹום  או  ָשלָּ֨ יָרִ֗ ם ַאל־תִּ ָלֶכ 

ם  יֶכ  ה  יֶכםּ֙ נָ ֱאלָּ֨ י ֲאבִּ ֶׁ֤ ם  וָֽ אלה  ן ָלֶכֶׁ֤ ַתָּ֨

ם  ַמְטמֹוןּ֙  יֶכֶּׁ֔ ת  ְבַאְמְתִח  

ם  י  ַכְסְפֶכָ֖ ָלָ֑ א א  ָב 

א  ֵ֥ ֹון׃  ַויֹוצ  ְמעָֽ ם ֶאת־שִּ ֶהָ֖ ֲאל 

Genesis 43:24-26

 ָ֖ יש ֶאת־ָהֲאָנשִּ ָ֛ א ָהאִּ ֵ֥ ף ַוָיב  ָ֑ יָתה יֹוס  ים ב  

םּ֙   יִּ ֶתן־ַמּ֙ ַויִּ

ו  ְרֲִחצ  ם ַויִּ יֶהֶּׁ֔ ַרְגל 

ן  ֵ֥ ת  םַויִּ יֶהָֽ ר  ֹוא ַלֲִחמ ָֽ ְספָ֖ ׃ מִּ

ה ַעד־בֵ֥  ְנִָחֶּׁ֔ ינוּ֙ ֶאת־ַהמִּ ָצֳהָרָ֑ ַוָיכִּּ֙ ף ַבָֽ ָ֖ ם ֹוא יֹוס  יִּ

י  אכְ כִּ  ם י ֵ֥ י־ָשָ֖ ו כִּ ְמעֶּׁ֔ ִֶחם׃  ָשָֽ לו ָלָֽ

ְיָתה  ףּ֙ ַהַבֶּׁ֔ א יֹוס  ַוָיב ֶׁ֤

יּאו  ֵ֥ ה  ַוָיבִּ ְנִָחֵ֥ ֹו ֶאת־ַהמִּ לָ֛

ם  ְיָתה ֲאֶשר־ְבָיָדָ֖ ַהָבָ֑

ֹו  ְשַתֲִחוו־לָ֖ ְרָצה׃ ַויִּ ָאָֽ

Anchor
in the exact amount. Literally “in 
its weight.” Until coins were 
introduced, toward the middle of 
the first millennium, all payments 
in metal were made by weight 
(stem s ̌ql, hence the monetary 
unit “shekel”). This mode of 
payment is still often practiced in 
the Near East.



Genesis 43:21-23

ֹון   אנו ֶאל־ַהָמלִ֗ י־ָב  י כִּ ְַֽיהִִּ֞ ַוָֽ

ְפְתִָחהּ֙  נִּ ינַוָֽ ו  ֶאת־ַאְמְתִח ת ֶּׁ֔

ֶׁ֤ה  נ  י ַא ְוהִּ ישּ֙ ְבפִּ  ֶסף־אִּ ֹו  ֶכָֽ ְמַתְִחתֶּׁ֔

נו  ָ֖ ֹו  ַכְספ  ְשָקלָ֑ ְבמִּ

נו׃ ַוָנֵֶ֥שב  ָֽ ֹו ְבָיד  א תָ֖

ֶסף  ָ֖ ְוֶכֹּ֧ ְדנו ְבָיד  ר הֹוַרֵ֥ ָ֛ ֶכל  ַאִח  ְשָבר־א ָ֑ נו לִּ

א  ָ֖ ל   ם ַכְספ  י־ָשֵ֥ ְענו מִּ ינוָיַדֶּׁ֔ ָֽ ׃  נו ְבַאְמְתִח ת 

ַוי אֶמ֩ר 

ֹום  או  ָשלָּ֨ יָרִ֗ ם ַאל־תִּ ָלֶכ 

ם  יֶכ  ה  יֶכםּ֙ נָ ֱאלָּ֨ י ֲאבִּ ֶׁ֤ ם  וָֽ אלה  ן ָלֶכֶׁ֤ ַתָּ֨

ם  ַמְטמֹוןּ֙  יֶכֶּׁ֔ ת  ְבַאְמְתִח  

ם  י  ַכְסְפֶכָ֖ ָלָ֑ א א  ָב 

א  ֵ֥ ֹון׃  ַויֹוצ  ְמעָֽ ם ֶאת־שִּ ֶהָ֖ ֲאל 

Genesis 43:24-26

 ָ֖ יש ֶאת־ָהֲאָנשִּ ָ֛ א ָהאִּ ֵ֥ ף ַוָיב  ָ֑ יָתה יֹוס  ים ב  

םּ֙   יִּ ֶתן־ַמּ֙ ַויִּ

ו  ְרֲִחצ  ם ַויִּ יֶהֶּׁ֔ ַרְגל 

ן  ֵ֥ ת  םַויִּ יֶהָֽ ר  ֹוא ַלֲִחמ ָֽ ְספָ֖ ׃ מִּ

ה ַעד־בֵ֥  ְנִָחֶּׁ֔ ינוּ֙ ֶאת־ַהמִּ ָצֳהָרָ֑ ַוָיכִּּ֙ ף ַבָֽ ָ֖ ם ֹוא יֹוס  יִּ

י  אכְ כִּ  ם י ֵ֥ י־ָשָ֖ ו כִּ ְמעֶּׁ֔ ִֶחם׃  ָשָֽ לו ָלָֽ

ְיָתה  ףּ֙ ַהַבֶּׁ֔ א יֹוס  ַוָיב ֶׁ֤

י ֵ֥ ה  ו ּאַוָיבִּ ְנִָחֵ֥ ֹו ֶאת־ַהמִּ לָ֛

ם  ְיָתה ֲאֶשר־ְבָיָדָ֖ ַהָבָ֑

ֹו  ְשַתֲִחוו־לָ֖ ְרָצה׃ ַויִּ ָאָֽ

WBC
On the dagesh in the א, 
see GKC, 14d.



Genesis 43:27-29

ֹום  ל ָלֶהםּ֙ ְלָשלֶּׁ֔ ְשַאֶׁ֤ ַויִּ

אֶמר  ַוי ִ֗

ֹום  ן ֲאֶש  ֲהָשלָ֛ ָ֖ ם ַהָזָק  יֶכֵ֥ ם ֲאבִּ ר ֲאַמְרֶתָ֑

נו  י׃ ַהעֹוֶדָ֖ ִָחָֽ

ו  ַוי אְמרִ֗

ֹום  ינו ָשלָ֛ ָ֖ ְלַעְבְדךֵ֥ ְלָאבִּ

נו  י עֹוֶד  ִָחָ֑

ו  ְקדָ֖ ַֽיִּ ְשַתֲִחוָֽ ַוָֽ ָֽ ו׃  וישתִחו ַויִּ

יו  יָנִ֗ א ע  ָש  ְרא ַויִּ י֮ו ֶבן־אִּ ֶאת־בִּ ַוַיִ֞ ין ָאִחִּ מֹוּ֒ ְנָימִּ 

אֶמר  ַוי ִ֗

ן ֲהֶזהּ֙  ם ַהָקט ֶּׁ֔ יֶכ  י  ר ֲאֶשֵ֥ ֲאִחִּ ָלָ֑ ם א  ֲאַמְרֶתָ֖

ר  ַוי אַמָ֕

ים  ֵ֥ י׃ ֱאלהִּ ָֽ ָיְִחְנךָ֖ ְבנִּ

Genesis 43:30-32

ו ַר  ְכְמרֶׁ֤ י־נִּ ָֽ ף כִּ ר יֹוס ִ֗ יו  ַוְיַמה   ֲִחָמיוּ֙ ֶאל־ָאִחִֶּּׁ֔

ש  ָ֖ ֹות  ַוְיַבק  ְבכָ֑ לִּ

א  ְדָרה  ַוָיב ֵ֥ ַהִַחָ֖

ְֵ֥בְך  ָמה׃ ַוי  ָשָֽ

א   ָ֑ צ  ץ ָפָנָ֖יו ַוי  ְרִַחֵ֥ ַויִּ

אֶמר  ק ַוי ָ֖ ְתַאַפֶּׁ֔ ַויִָּּ֨

ימו  ֵ֥ ִֶחם׃ שִּ ָלָֽ

ם לְ  ֹו ְוָלֶה  ֹו ְלַבדָ֖ ימו לָ֛ ֵ֥ ם ַוָישִּ ַבָדָ֑

ים  ִ֞ ְצרִּ תֹוּ֙ לְ ְוַלמִּ ים אִּ ֶׁ֤ ם ָהא ְכלִּ ַבָדֶּׁ֔

֩י  ים  כִּ ִ֗ ְצרִּ ון ַהמִּ א יוְכל  ל ָּ֨

ל  ִֶח ֶלֱאכ ֶׁ֤ יםּ֙ ֶלֶּׁ֔ ְברִּ עִּ ם ֶאת־ָהָֽ

ה  ָבֵ֥ י־תֹוע  ם׃  כִּ יִּ ְצָרָֽ וא ְלמִּ ָ֖ הִּ



Genesis 43:27-29

ֹום  ל ָלֶהםּ֙ ְלָשלֶּׁ֔ ְשַאֶׁ֤ ַויִּ

אֶמר  ַוי ִ֗

ֹום  ן ֲאֶש  ֲהָשלָ֛ ָ֖ ם ַהָזָק  יֶכֵ֥ ם ֲאבִּ ר ֲאַמְרֶתָ֑

נו  י׃ ַהעֹוֶדָ֖ ִָחָֽ

ו  ַוי אְמרִ֗

ֹום  ינו ָשלָ֛ ָ֖ ְלַעְבְדךֵ֥ ְלָאבִּ

נו  י עֹוֶד  ִָחָ֑

ו  ְקדָ֖ ַֽיִּ ְשַתֲִחוָֽ ַוָֽ ָֽ ו׃  וישתִחו ַויִּ

יו  יָנִ֗ א ע  ָש  ְרא ַויִּ י֮ו ֶבן־אִּ ֶאת־בִּ ַוַיִ֞ ין ָאִחִּ מֹוּ֒ ְנָימִּ 

אֶמר  ַוי ִ֗

ן ֲהֶזהּ֙  ם ַהָקט ֶּׁ֔ יֶכ  י  ר ֲאֶשֵ֥ ֲאִחִּ ָלָ֑ ם א  ֲאַמְרֶתָ֖

ר  ַוי אַמָ֕

ים  ֵ֥ יָיְִחְנךָ֖ ֱאלהִּ ָֽ ׃ ְבנִּ

Genesis 43:30-32

ו ַר  ְכְמרֶׁ֤ י־נִּ ָֽ ף כִּ ר יֹוס ִ֗ יו  ַוְיַמה   ֲִחָמיוּ֙ ֶאל־ָאִחִֶּּׁ֔

ש  ָ֖ ֹות  ַוְיַבק  ְבכָ֑ לִּ

א  ְדָרה  ַוָיב ֵ֥ ַהִַחָ֖

ְֵ֥בְך  ָמה׃ ַוי  ָשָֽ

א   ָ֑ צ  ץ ָפָנָ֖יו ַוי  ְרִַחֵ֥ ַויִּ

אֶמר  ק ַוי ָ֖ ְתַאַפֶּׁ֔ ַויִָּּ֨

ימו  ֵ֥ ִֶחם׃ שִּ ָלָֽ

ם לְ  ֹו ְוָלֶה  ֹו ְלַבדָ֖ ימו לָ֛ ֵ֥ ם ַוָישִּ ַבָדָ֑

ים  ִ֞ ְצרִּ תֹוּ֙ לְ ְוַלמִּ ים אִּ ֶׁ֤ ם ָהא ְכלִּ ַבָדֶּׁ֔

֩י  ים  כִּ ִ֗ ְצרִּ ון ַהמִּ א יוְכל  ל ָּ֨

ל  ִֶח ֶלֱאכ ֶׁ֤ יםּ֙ ֶלֶּׁ֔ ְברִּ עִּ ם ֶאת־ָהָֽ

ה  ָבֵ֥ י־תֹוע  ם׃  כִּ יִּ ְצָרָֽ וא ְלמִּ ָ֖ הִּ

WBC
“He raised his eyes” often indicates that what is about to 
be seen is most important (13:10; 18:2; 22:4, 13; 33:1, 5; 
37:25). “Benjamin his brother, his own mother’s son.” 
Hitherto in the audience scene, no relational terms have 
been used. The brothers are just “the men” and Joseph 
is “the man,” but here suddenly Benjamin is called 
“brother” and “mother’s son” to emphasize the bond 
between him and Joseph.

WBC
“My son” expresses friendliness between two unrelated 
men of unequal status (1 Sam 3:16; 4:16; 26:21, 25).



Genesis 43:27-29

ֹום  ל ָלֶהםּ֙ ְלָשלֶּׁ֔ ְשַאֶׁ֤ ַויִּ

אֶמר  ַוי ִ֗

ֹום  ן ֲאֶש  ֲהָשלָ֛ ָ֖ ם ַהָזָק  יֶכֵ֥ ם ֲאבִּ ר ֲאַמְרֶתָ֑

נו  י׃ ַהעֹוֶדָ֖ ִָחָֽ

ו  ַוי אְמרִ֗

ֹום  ינו ָשלָ֛ ָ֖ ְלַעְבְדךֵ֥ ְלָאבִּ

נו  י עֹוֶד  ִָחָ֑

ו  ְקדָ֖ ַֽיִּ ְשַתֲִחוָֽ ַוָֽ ָֽ ו׃  וישתִחו ַויִּ

יו  יָנִ֗ א ע  ָש  ְרא ַויִּ י֮ו ֶבן־אִּ ֶאת־בִּ ַוַיִ֞ ין ָאִחִּ מֹוּ֒ ְנָימִּ 

אֶמר  ַוי ִ֗

ן ֲהֶזהּ֙  ם ַהָקט ֶּׁ֔ יֶכ  י  ר ֲאֶשֵ֥ ֲאִחִּ ָלָ֑ ם א  ֲאַמְרֶתָ֖

ר  ַוי אַמָ֕

ים  ֵ֥ י׃ ָיְִחְנךָ֖ ֱאלהִּ ָֽ ְבנִּ

Genesis 43:30-32

ו ַר  ְכְמרֶׁ֤ י־נִּ ָֽ ף כִּ ר יֹוס ִ֗ יו  ַוְיַמה   ֲִחָמיוּ֙ ֶאל־ָאִחִֶּּׁ֔

ש  ָ֖ ֹות  ַוְיַבק  ְבכָ֑ לִּ

א  ְדָרה  ַוָיב ֵ֥ ַהִַחָ֖

ְֵ֥בְך  ָמה׃ ַוי  ָשָֽ

א   ָ֑ צ  ץ ָפָנָ֖יו ַוי  ְרִַחֵ֥ ַויִּ

אֶמר  ק ַוי ָ֖ ְתַאַפֶּׁ֔ ַויִָּּ֨

ימו  ֵ֥ ִֶחם׃ שִּ ָלָֽ

ם לְ  ֹו ְוָלֶה  ֹו ְלַבדָ֖ ימו לָ֛ ֵ֥ ם ַוָישִּ ַבָדָ֑

ים  ִ֞ ְצרִּ תֹוּ֙ לְ ְוַלמִּ ים אִּ ֶׁ֤ ם ָהא ְכלִּ ַבָדֶּׁ֔

֩י  ים  כִּ ִ֗ ְצרִּ ון ַהמִּ א יוְכל  ל ָּ֨

ל  ִֶח ֶלֱאכ ֶׁ֤ יםּ֙ ֶלֶּׁ֔ ְברִּ עִּ ם ֶאת־ָהָֽ

ה  ָבֵ֥ י־תֹוע  ם׃  כִּ יִּ ְצָרָֽ וא ְלמִּ ָ֖ הִּ



Genesis 43:27-29

ֹום  ל ָלֶהםּ֙ ְלָשלֶּׁ֔ ְשַאֶׁ֤ ַויִּ

אֶמר  ַוי ִ֗

ֹום  ן ֲאֶש  ֲהָשלָ֛ ָ֖ ם ַהָזָק  יֶכֵ֥ ם ֲאבִּ ר ֲאַמְרֶתָ֑

נו  י׃ ַהעֹוֶדָ֖ ִָחָֽ

ו  ַוי אְמרִ֗

ֹום  ינו ָשלָ֛ ָ֖ ְלַעְבְדךֵ֥ ְלָאבִּ

נו  י עֹוֶד  ִָחָ֑

ו  ְקדָ֖ ַֽיִּ ְשַתֲִחוָֽ ַוָֽ ָֽ ו׃  וישתִחו ַויִּ

יו  יָנִ֗ א ע  ָש  ְרא ַויִּ י֮ו ֶבן־אִּ ֶאת־בִּ ַוַיִ֞ ין ָאִחִּ מֹוּ֒ ְנָימִּ 

אֶמר  ַוי ִ֗

ן ֲהֶזהּ֙  ם ַהָקט ֶּׁ֔ יֶכ  י  ר ֲאֶשֵ֥ ֲאִחִּ ָלָ֑ ם א  ֲאַמְרֶתָ֖

ר  ַוי אַמָ֕

ים  ֵ֥ י׃ ֱאלהִּ ָֽ ָיְִחְנךָ֖ ְבנִּ

Genesis 43:30-32

ו ַר  ְכְמרֶׁ֤ י־נִּ ָֽ ף כִּ ר יֹוס ִ֗ יו  ַוְיַמה   ֲִחָמיוּ֙ ֶאל־ָאִחִֶּּׁ֔

ש  ָ֖ ֹות  ַוְיַבק  ְבכָ֑ לִּ

א  ְדָרה  ַוָיב ֵ֥ ַהִַחָ֖

ְֵ֥בְך  ָמה׃ ַוי  ָשָֽ

א   ָ֑ צ  ץ ָפָנָ֖יו ַוי  ְרִַחֵ֥ ַויִּ

אֶמר  ק ַוי ָ֖ ְתַאַפֶּׁ֔ ַויִָּּ֨

ימו  ֵ֥ ִֶחםשִּ ׃ ָלָֽ

ם לְ  ֹו ְוָלֶה  ֹו ְלַבדָ֖ ימו לָ֛ ֵ֥ ם ַוָישִּ ַבָדָ֑

ים  ִ֞ ְצרִּ תֹוּ֙ לְ ְוַלמִּ ים אִּ ֶׁ֤ ם ָהא ְכלִּ ַבָדֶּׁ֔

֩י  ים  כִּ ִ֗ ְצרִּ ון ַהמִּ א יוְכל  ל ָּ֨

ל  ִֶח ֶלֱאכ ֶׁ֤ יםּ֙ ֶלֶּׁ֔ ְברִּ עִּ ם ֶאת־ָהָֽ

ה  ָבֵ֥ י־תֹוע  ם׃  כִּ יִּ ְצָרָֽ וא ְלמִּ ָ֖ הִּ

WBC
“Serve the food.” “Joseph hosts 
a meal for his brothers, who 
years before had callously sat 
down to eat while he languished 
in the pit” (Sarna, 302).



Genesis 43:33-34

יו  ו ְלָפָנֶּׁ֔ ְשב  ַוי 

ֹו  ַהְבכ רּ֙  ָרתֶּׁ֔ ְבכ   כִּ

יר  ָ֖ ֹו  ְוַהָצעִּ ָרתָ֑ ְצעִּ כִּ

ו  ְתְמהֵ֥ יש ֶא ַויִּ ֵ֥ ים אִּ ָ֖ הו׃  ָהֲאָנשִּ ָֽ ע  ל־ר 

ת ָפנָ  א   ת מ  א ַמְשא   ָשָּ֨ ֶהםּ֒  ַויִּ י֮ו ֲאל 

ֶרב  ן מִּ ַות   ָ֛ ְנָימִּ ת בִּ ם ִָחמ   ַמְשַאֹּ֧ ָּלָ֖ ת כ  ֹות ַמְשא ֵ֥ ש ָידָ֑

ו  ְשתֵ֥ מָֽ ַויִּ ו עִּ ְשְכרָ֖ ַֽיִּ ֹו׃ ַוָֽ
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יו  ו ְלָפָנֶּׁ֔ ְשב  ַוי 

ֹו  ַהְבכ רּ֙  ָרתֶּׁ֔ ְבכ   כִּ

יר  ָ֖ ֹו  ְוַהָצעִּ ָרתָ֑ ְצעִּ כִּ

ו ְתְמהֵ֥ יש ֶא ַויִּ ֵ֥ ים אִּ ָ֖ הו׃  ָהֲאָנשִּ ָֽ ע  ל־ר 

ת ָפנָ  א   ת מ  א ַמְשא   ָשָּ֨ ֶהםּ֒  ַויִּ י֮ו ֲאל 

ֶרב  ן מִּ ַות   ָ֛ ְנָימִּ ת בִּ ם ִָחמ   ַמְשַאֹּ֧ ָּלָ֖ ת כ  ֹות ַמְשא ֵ֥ ש ָידָ֑

ו  ְשתֵ֥ מָֽ ַויִּ ו עִּ ְשְכרָ֖ ַֽיִּ ֹו׃ ַוָֽ

WBC
Everywhere else the verb “stunned” תמה( ) describes a 
strong reaction to something both unexpected and 
unpleasant, a manifestation of divine judgment (eg, Job 
26:11; Ps 48:6 [5]; Jer 4:9). How many of these elements 
are present here is unclear, but the brothers were 
certainly disconcerted. 

The narrative also notes that Benjamin, like his brother 
Joseph before him, was singled out for special 
treatment, receiving five times as much as any of the 
rest. Was this an attempt by Joseph to reproduce the 
earlier situation to see whether the rest of his brothers 
would show the same jealousy toward Benjamin as they 
had to him, or was it just a mark of his affection for his 
only full brother?


