Genesis 43

Claes Corneliszoon Moeyaert - Josephs Schaffner findet den Kelch in Benjamins Sack
(December 31, 1626)

Genesis 43:1-5

וְ ָה ָר ָ ָ֖עב ָכ ֵ֥בד ָב ָ ָֽא ֶרץ׃
ת־ה ֶֶּׁ֔ש ֶבר
וַ יְ ִִּ֗הי ַכ ֲא ֶ ֶׁ֤שר ִּכ ּּ֙לו ֶל ֱאכל ֶא ַ
ֲא ֶ ֵ֥שר ה ִּ ָ֖ביאו ִּמ ִּמ ְצ ָ ָ֑ריִּ ם
יהם
יה ּ֙ם ֲא ִּב ֶֶּׁ֔
אמר ֲאל ֶ
וַ ֶׁ֤י ֶ
ט־א ֶכל׃
רו־לנו ְמ ַע ָֽ
ָ֖שבו ִּש ְב ָ ֵ֥
אמר
הודה ל ָ֑
אמר א ָלָ֛יו יְ ָ ָ֖
וַ ֹּ֧י ֶ
ָהעד ה ִּעד֩ ָָּ֨בנו ָה ִּ ֶׁ֤איש לאמ ּ֙ר
יכם ִּא ְת ֶ ָֽכם׃
א־ת ְראו ָפ ֶַּׁ֔ני ִּב ְל ִּ ָ֖תי ֲא ִִּח ֶ ֵ֥
ָֽל ִּ
ת־א ִּ ִָ֖חינו ִּא ָ ָ֑תנו
ִּאם־יֶ ְשךָ֛ ְמ ַש ֵּ֥ל ַח ֶא ָ
נ ְר ָ ָ֕דה וְ נִּ ְש ְב ָ ֵ֥רה ְלךָ֖ ָֽא ֶכל׃

וְ ִּאם־אינְ ךֵ֥ ְמ ַשּל ַָ֖ח לא נ ָ֑רד
ינו
י־ה ִִּ֞איש ָא ַ ֶׁ֤מר א ּ֙ל ּ֙
ִּ ָֽכ ָ
יכם ִּא ְת ֶ ָֽכם׃
א־ת ְראו ָפ ֶַּׁ֔ני ִּב ְל ִּ ָ֖תי ֲא ִִּח ֶ ֵ֥
ָֽל ִּ

Genesis 43:6-7

אמ ּ֙ר יִּ ְש ָר ֶּׁ֔אל
וַ ּ֙י ֶ
ָל ָ ֵ֥מה ֲהרע ֶ ָ֖תם ִּ ָ֑לי
ְל ַה ִּגיד ָל ִֶּּׁ֔איש ַה ֵ֥עֹוד ָל ֶכָ֖ם ָ ָֽאִח׃
אמ ֡רו
וַ י ְ
ֹול ְדתנו
ל־ה ִּאיש ָלנו ו ְל ָֽמ ַ
ָשאֹול ָ ָֽש ַא ָ֠ ָ
אמר
ל ִ֗
ִחי
יכם ַ ּ֙
ַה ָּ֨עֹוד ֲא ִּב ֶ ֵ֥
ֲהיש ָל ֶכם ֶָּׁ֔אִח
ל־פי ַה ְד ָב ִּרים ָה ָ֑א ֶּלה
ד־לֹו ַע ִּ ָ֖
וַ ַָּ֨נגֶ ֶּׁ֔
אמר
ֲהיָ ד ַֹוע נ ַ ֶּׁ֔דע ִּכי י ֶַּׁ֔
יכם׃
ת־א ִִּח ֶ ָֽ
הֹורידו ֶא ֲ
ִּ ָ֖

Genesis 43:1-5

וְ ָה ָר ָ ָ֖עב ָכ ֵ֥בד ָב ָ ָֽא ֶרץ׃
ת־ה ֶֶּׁ֔ש ֶבר
וַ יְ ִִּ֗הי ַכ ֲא ֶ ֶׁ֤שר ִּכ ּּ֙לו ֶל ֱאכל ֶא ַ
ֲא ֶ ֵ֥שר ה ִּ ָ֖ביאו ִּמ ִּמ ְצ ָ ָ֑ריִּ ם
יהם
יה ּ֙ם ֲא ִּב ֶֶּׁ֔
אמר ֲאל ֶ
וַ ֶׁ֤י ֶ
ט־א ֶכל׃
רו־לנו ְמ ַע ָֽ
ָ֖שבו ִּש ְב ָ ֵ֥

Genesis 43:6-7

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

אמ ּ֙ר יִּ ְש ָר ֶּׁ֔אל
וַ ּ֙י ֶ
ָל ָ ֵ֥מה ֲהרע ֶ ָ֖תם ִּ ָ֑לי
ְל ַה ִּגיד ָל ִֶּּׁ֔איש ַה ֵ֥עֹוד ָל ֶכָ֖ם ָ ָֽאִח׃

אמ ֡רו
וַ י ְ
ֹול ְדתנו
ל־ה ִּאיש ָלנו ו ְל ָֽמ ַ
ָשאֹול ָ ָֽש ַא ָ֠ ָ
אמר
הודה ל ָ֑
אמר א ָלָ֛יו יְ ָ ָ֖
וַ ֹּ֧י ֶ
אמר
ל ִ֗
ָהעד ה ִּעד֩ ָָּ֨בנו ָה ִּ ֶׁ֤איש לאמ ּ֙ר
ִחי
יכם ַ ּ֙
ַה ָּ֨עֹוד ֲא ִּב ֶ ֵ֥
יכם ִּא ְת ֶ ָֽכם׃
א־ת ְראו ָפ ֶַּׁ֔ני ִּב ְל ִּ ָ֖תי ֲא ִִּח ֶ ֵ֥
ָֽל ִּ
ֲהיש ָל ֶכם ֶָּׁ֔אִח
ל־פי ַה ְד ָב ִּרים ָה ָ֑א ֶּלה
ד־לֹו ַע ִּ ָ֖
וַ ַָּ֨נגֶ ֶּׁ֔
ת־א ִּ ִָ֖חינו ִּא ָ ָ֑תנו
ִּאם־יֶ ְשךָ֛ ְמ ַש ֵּ֥ל ַח ֶא ָ
אמר
ֲהיָ ד ַֹוע נ ַ ֶּׁ֔דע ִּכי י ֶַּׁ֔
נ ְר ָ ָ֕דה וְ נִּ ְש ְב ָ ֵ֥רה ְלךָ֖ ָֽא ֶכל׃
 + ptcp expresses more thanישׁ
יכם׃
ת־א ִִּח ֶ ָֽ
הֹורידו ֶא ֲ
ִּ ָ֖
a willingness to act (so Joüon,
154l); it indicates “that a state
וְ ִּאם־אינְ ךֵ֥ ְמ ַשּל ַָ֖ח לא נ ָ֑רד
of affairs or behaviour . . . is
actually as one wants or
ינו
י־ה ִִּ֞איש ָא ַ ֶׁ֤מר א ּ֙ל ּ֙
ִּ ָֽכ ָ
expects” (EWAS, 77). WBC
יכם ִּא ְת ֶ ָֽכם׃
א־ת ְראו ָפ ֶַּׁ֔ני ִּב ְל ִּ ָ֖תי ֲא ִִּח ֶ ֵ֥
ָֽל ִּ
EWAS = T. Muraoka, Emphatic Words and Structures in Biblical Hebrew

Genesis 43:8-10

Genesis 43:11-13

הודה ֶאל־יִּ ְש ָראל ָא ִִּ֗ביו
אמר יְ ָ
וַ ָּ֨י ֶ
ִּש ְל ָ ִֵ֥חה ַה ַנ ַָ֛ער ִּא ִּ ָ֖תי
ומה וְ נל ָָ֑כה
וְ נָ ק ָ
וְ ִּ ָֽנ ְִחיֶ ּ֙ה וְ לא נָ ֶּׁ֔מות
־ט ָֽפנו׃
ם־א ָ ָ֖תה גַ ם ַ
ם־א ַנ ְִֵ֥חנו גַ ַ
גַ ֲ

יהם
אמר ֲאל ֶהם יִּ ְש ָראל ֲא ִּב ִֶ֗
וַ ָּ֨י ֶ
פֹוא זאת ֲעש ּ֒ו
ִּאם־כן ׀ א ֮
יכם
ְק ִִ֞חו ִּמזִּ ְמ ַ ֶׁ֤רת ָה ָּ֙א ֶר ּ֙ץ ִּב ְכל ֶֶּׁ֔
הֹורידו ָל ִּ ָ֖איש ִּמנְ ָ ִָ֑חה
וְ ִּ ֵ֥
ומ ַעט ְד ֶַּׁ֔בש
ְמ ַ ֶׁ֤עט ֳצ ִּ ּ֙רי ְ
נְ כאת וָ ֶּׁ֔לט
ושק ִּ ָֽדים׃
ָב ְט ִּנָ֖ים ְ

ָ ָֽאנ ִּ ּ֙כי ָֽ ֶא ֶע ְר ֶֶּׁ֔בנו
ִּמיָ ִּ ָ֖די ְת ַב ְק ֶ ָ֑שנו
ם־לא ֲה ִּביא ִּ ֶׁ֤תיו א ֶ ּ֙ל ּ֙יך וְ ִּה ַצגְ ִּתיו ְל ָפ ֶֶּׁ֔ניך
ִּא ָּ֨
יָמים׃
ל־ה ִּ ָֽ
אתי ְלךָ֖ ָכ ַ
וְ ִָח ָ ֵ֥ט ִּ ָֽ
ִּ ָ֖כי לולא ִּה ְת ַמ ְה ָ ָ֑מ ְהנו
י־ע ָ ֵ֥תה ַ ָ֖ש ְבנו ֶזֵ֥ה ַפ ֲע ָ ָֽמיִּ ם׃
ִּ ָֽכ ַ

וְ ֶ ֵ֥כ ֶסף ִּמ ְש ֶנָ֖ה ְקִחו ְביֶ ְד ֶ ָ֑כם
יכ ּ֙ם
מושב ְב ִּ ֶׁ֤פי ַא ְמ ְת ִָֽחת ֶ
ת־ה ֶכ ֶסף ַה ָָּ֨
וְ ֶא ַ
ָת ִּשיבו ְביֶ ְד ֶֶּׁ֔כם
אולי ִּמ ְש ֶגָ֖ה ָֽהוא׃
ַ ֵ֥
ת־א ִִּח ֶיכָ֖ם ָ ָ֑קִחו
וְ ֶא ֲ
ל־ה ִּ ָֽאיש׃
וְ ָ֖קומו ֵ֥שובו ֶא ָ

Genesis 43:8-10

Genesis 43:11-13

הודה ֶאל־יִּ ְש ָראל ָא ִִּ֗ביו
אמר יְ ָ
וַ ָּ֨י ֶ
ִּש ְל ָ ִֵ֥חה ַה ַנ ַָ֛ער ִּא ִּ ָ֖תי
ומה וְ נל ָָ֑כה
וְ נָ ק ָ
וְ ִּ ָֽנ ְִחיֶ ּ֙ה וְ לא נָ ֶּׁ֔מות
־ט ָֽפנו׃
ם־א ָ ָ֖תה גַ ם ַ
ם־א ַנ ְִֵ֥חנו גַ ַ
גַ ֲ

יהם
אמר ֲאל ֶהם יִּ ְש ָראל ֲא ִּב ִֶ֗
וַ ָּ֨י ֶ
פֹוא זאת ֲעש ּ֒ו
ִּאם־כן ׀ א ֮
יכם
ְק ִִ֞חו ִּמזִּ ְמ ַ ֶׁ֤רת ָה ָּ֙א ֶר ּ֙ץ ִּב ְכל ֶֶּׁ֔
הֹורידו ָל ִּ ָ֖איש ִּמנְ ָ ִָ֑חה
וְ ִּ ֵ֥
ומ ַעט ְד ֶַּׁ֔בש
ְמ ַ ֶׁ֤עט ֳצ ִּ ּ֙רי ְ
נְ כאת וָ ֶּׁ֔לט
ושק ִּ ָֽדים׃
ָב ְט ִּנָ֖ים ְ

ָ ָֽאנ ִּ ּ֙כי ָֽ ֶא ֶע ְר ֶֶּׁ֔בנו
ִּמיָ ִּ ָ֖די ְת ַב ְק ֶ ָ֑שנו
ם־לא ֲה ִּביא ִּ ֶׁ֤תיו א ֶ ּ֙ל ּ֙יך וְ ִּה ַצגְ ִּתיו ְל ָפ ֶֶּׁ֔ניך
ִּא ָּ֨
יָמים׃
ל־ה ִּ ָֽ
אתי ְלךָ֖ ָכ ַ
וְ ִָח ָ ֵ֥ט ִּ ָֽ
 in apodoses, seeכי On use of
GKC, 159ee; Joüon, 167s. WBC

ִּ ָ֖כי לולא ִּה ְת ַמ ְה ָ ָ֑מ ְהנו
־ע ָ ֵ֥תה ַ ָ֖ש ְבנו ֶזֵ֥ה ַפ ֲע ָ ָֽמיִּ ם׃
ִּ ָֽכי ַ

וְ ֶ ֵ֥כ ֶסף ִּמ ְש ֶנָ֖ה ְקִחו ְביֶ ְד ֶ ָ֑כם
יכ ּ֙ם
מושב ְב ִּ ֶׁ֤פי ַא ְמ ְת ִָֽחת ֶ
ת־ה ֶכ ֶסף ַה ָָּ֨
וְ ֶא ַ
ָת ִּשיבו ְביֶ ְד ֶֶּׁ֔כם
אולי ִּמ ְש ֶגָ֖ה ָֽהוא׃
ַ ֵ֥
ת־א ִִּח ֶיכָ֖ם ָ ָ֑קִחו
וְ ֶא ֲ
ל־ה ִּ ָֽאיש׃
וְ ָ֖קומו ֵ֥שובו ֶא ָ

Genesis 43:8-10

Genesis 43:11-13

הודה ֶאל־יִּ ְש ָראל ָא ִִּ֗ביו
אמר יְ ָ
וַ ָּ֨י ֶ
ִּש ְל ָ ִֵ֥חה ַה ַנ ַָ֛ער ִּא ִּ ָ֖תי
ומה וְ נל ָָ֑כה
וְ נָ ק ָ
וְ ִּ ָֽנ ְִחיֶ ּ֙ה וְ לא נָ ֶּׁ֔מות
־ט ָֽפנו׃
ם־א ָ ָ֖תה גַ ם ַ
ם־א ַנ ְִֵ֥חנו גַ ַ
גַ ֲ

יהם
אמר ֲאל ֶהם יִּ ְש ָראל ֲא ִּב ִֶ֗
וַ ָּ֨י ֶ
פֹוא זאת ֲעש ּ֒ו
ִּאם־כן ׀ א ֮
יכם
ְק ִִ֞חו ִּמזִּ ְמ ַ ֶׁ֤רת ָה ָּ֙א ֶר ּ֙ץ ִּב ְכל ֶֶּׁ֔
הֹורידו ָל ִּ ָ֖איש ִּמנְ ָ ִָ֑חה
וְ ִּ ֵ֥
ומ ַעט ְד ֶַּׁ֔בש
ְמ ַ ֶׁ֤עט ֳצ ִּ ּ֙רי ְ
נְ כאת וָ ֶּׁ֔לט
ושק ִּ ָֽדים׃
ָב ְט ִּנָ֖ים ְ

ָ ָֽאנ ִּ ּ֙כי ָֽ ֶא ֶע ְר ֶֶּׁ֔בנו
ִּמיָ ִּ ָ֖די ְת ַב ְק ֶ ָ֑שנו
ם־לא ֲה ִּביא ִּ ֶׁ֤תיו א ֶ ּ֙ל ּ֙יך וְ ִּה ַצגְ ִּתיו ְל ָפ ֶֶּׁ֔ניך
ִּא ָּ֨
יָמים׃
ל־ה ִּ ָֽ
אתי ְלךָ֖ ָכ ַ
וְ ִָח ָ ֵ֥ט ִּ ָֽ
ִּ ָ֖כי לולא ִּה ְת ַמ ְה ָ ָ֑מ ְהנו
י־ע ָ ֵ֥תה ַ ָ֖ש ְבנו ֶזֵ֥ה ַפ ֲע ָ ָֽמיִּ ם׃
ִּ ָֽכ ַ

וְ ֶ ֵ֥כ ֶסף ִּמ ְש ֶנָ֖ה ְקִחו ְביֶ ְד ֶ ָ֑כם
יכ ּ֙ם GKC
מושב ְב ִּ ֶׁ֤פי ַא ְמ ְת ִָֽחת ֶ
ת־ה ֶכ ֶסף ַה ָָּ֨
וְ ֶא ַ
§ 159. Conditional Sentences.
ָת ִּשיבו ְביֶ ְד ֶֶּׁ֔כם
...
ee
whichוא׃
ְ resultש ֶaגָ֖ה ָֽה
אולי ִּמ
ֵ֥ ַ is to be expected is
3. The absolute certainty with

ִּ 2 S 2:27,כי ָאז ;ִּ Is 7:9כי frequently emphasized by the insertion of
,לו ִּ now verily, Nu 22:29, 1 S 14:30 afterכי ַע ָתה 19:7, Jb 11:15; or
.אִחם ֶיכָ֖ם ָ
ת־א ִּ ִּ
וְ ֶא ֲ
ִחו , Jbלולי Gn 31:42, 43:10 after
ָ֑ afterק8:6

ל־ה
passagesא ָ
ומו ֵ֥שובו ֶ
§  18:20, &c., andוְ ָ֖ק
יש׃ On this corroborative
ָֽ ִּ suchאִּ cf.כי
as Gn
ִּ after an oath cf. 163 d.כי ִּאם 148 d. On

Genesis 43:8-10

Genesis 43:11-13

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

יהם
ִֶ֗ אמר ֲאל ֶהם יִּ ְש ָראל ֲא ִּב
ֶ וַ ָּ֨י
פֹוא זאת ֲעש ּ֒ו
֮ ִּאם־כן ׀ א
יכם
ֶֶּׁ֔ ְק ִִ֞חו ִּמזִּ ְמ ַ ֶׁ֤רת ָה ָּ֙א ֶר ּ֙ץ ִּב ְכל
הֹורידו ָל ִּ ָ֖איש ִּמנְ ָ ִָ֑חה
ֵ֥ ִּ ְו
ומ ַעט ְד ֶַּׁ֔בש
ְ ְמ ַ ֶׁ֤עט ֳצ ִּ ּ֙רי
נְ כאת וָ ֶּׁ֔לט
ושק ִּ ָֽדים׃
ְ ָב ְט ִּנָ֖ים

וְ ֶ ֵ֥כ ֶסף ִּמ ְש ֶנָ֖ה ְקִחו ְביֶ ְד ֶ ָ֑כם
יכ ּ֙ם
ֶ מושב ְב ִּ ֶׁ֤פי ַא ְמ ְת ִָֽחת
ָָּ֨ ת־ה ֶכ ֶסף ַה
ַ וְ ֶא
ָת ִּשיבו ְביֶ ְד ֶֶּׁ֔כם
ESV Genesis 37:25 Then they sat down to eat. And looking
אולי ִּמ ְש ֶגָ֖ה ָֽהוא׃
ֵ֥ ַ
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.

ת־א ִִּח ֶיכָ֖ם ָ ָ֑קִחו
ֲ וְ ֶא

הֹוריד
ֵ֥ ִּ הֹול ִּ ָ֖כים ְל
ְ את ו ְצ ִּרי וָ ֶּׁ֔לט
ּ֙ וגְ ַמּל ֶיהם ָֽנ ְש ִִּ֗אים נְ כ
ק ָ ָֽריְ ָמ
וְ ִּמ ָ֖ ְצ
ל־ה ִּ ָֽאיש׃
ָ ומוה׃ ֵ֥שובו ֶא

WBC – cf. Esau in Gen 32

הודה ֶאל־יִּ ְש ָראל ָא ִִּ֗ביו
ָ ְאמר י
ֶ וַ ָּ֨י
Despite the famine, he prepares a “present” of the
 ִּא ִּ ָ֖תman.”
ה ַנ ַָ֛ערThough
ַ ִּש ְל ָ ִֵ֥חה
“choice produce of the land” for “יthe
somewhat smaller than the present he sent to Esau,
“ נל ָָ֑כהfor
ְומה ו
ָ וְ נָ ק
it was no doubt sent with a similar motive:
he
thought ‘I shall mollify him with the present ahead
מות
ֶּׁ֔ ָא נface
וְ לto ּ֙הface.
ֶוְ ִּ ָֽנ ְִחי
of me, and then afterward I shall see
him
Perhaps he will accept me’” (32:21 [20]).
־ט ָֽפנו׃
ַ ם־א ָ ָ֖תה גַ ם
ַ ַם־א ַנ ְִֵ֥חנו ג
ֲ ַג
WBC – cf. Joseph in Gen 37

ָ ָֽאנ ִּ ּ֙כי ָֽ ֶא ֶע ְר ֶֶּׁ֔בנו
It is possible that the narrator sees a parallel between
ִּמיָ ִּ ָ֖די ְת ַב ְק ֶ ָ֑שנו
this expedition to Egypt and the Ishmaelite caravan
that brought
Joseph
there.
Both
carried
similar
יך
נ
ֶ
ֶּׁ֔
פ
ָ
ל
ְ
יו
ת
ִּ
ְג
צ
ַ
ה
ִּ
ְו
יך
ּ֙
ל
ּ֙
ֶ
א
יו
ת
ֶׁ֤
ִּ
יא
ם־לא ֲה ִּב
ָּ֨ ִּא
products, “gums of tragacanth, storax, and
ladanum.” From the Ishmaelites,
brothers
יָמים׃
ָֽ ִּ ל־ה
ַ Joseph’s
אתי ְלךָ֖ ָכ
ָֽ ִּ וְ ִָח ָ ֵ֥ט

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
נוtoמ ְהjoin
ָ֑ ָ מ ְהhis
ַ  ְתbrothers,
ִּ ָ֖כי לולא ִּה
only to find himself the property of a trading caravan
מיִּ ם׃presses
ָֽ ָ ֵ֥ה ַפ ֲעfor
נו ֶזclosure
ה ַ ָ֖ש ְבonce
י־ע ָ ֵ֥ת
ַ theִּ ָֽכ
bound for Egypt, now
brothers leave home in a caravan to rescue a brother
in Egypt” (M. Sternberg, Poetics, 300–301).

Genesis 43:8-10

Genesis 43:11-13

הודה ֶאל־יִּ ְש ָראל ָא ִִּ֗ביו
אמר יְ ָ
וַ ָּ֨י ֶ
ִּש ְל ָ ִֵ֥חה ַה ַנ ַָ֛ער ִּא ִּ ָ֖תי
ומה וְ נל ָָ֑כה
וְ נָ ק ָ
וְ ִּ ָֽנ ְִחיֶ ּ֙ה וְ לא נָ ֶּׁ֔מות
־ט ָֽפנו׃
ם־א ָ ָ֖תה גַ ם ַ
ם־א ַנ ְִֵ֥חנו גַ ַ
גַ ֲ

יהם
אמר ֲאל ֶהם יִּ ְש ָראל ֲא ִּב ִֶ֗
וַ ָּ֨י ֶ
פֹוא זאת ֲעש ּ֒ו
ִּאם־כן ׀ א ֮
יכם
ְק ִִ֞חו ִּמזִּ ְמ ַ ֶׁ֤רת ָה ָּ֙א ֶר ּ֙ץ ִּב ְכל ֶֶּׁ֔
הֹורידו ָל ִּ ָ֖איש ִּמנְ ָ ִָ֑חה
וְ ִּ ֵ֥
ומ ַעט ְד ֶַּׁ֔בש
ְמ ַ ֶׁ֤עט ֳצ ִּ ּ֙רי ְ
נְ כאת וָ ֶּׁ֔לט
ושק ִּ ָֽדים׃
ָב ְט ִּנָ֖ים ְ

ָ ָֽאנ ִּ ּ֙כי ָֽ ֶא ֶע ְר ֶֶּׁ֔בנו
ִּמיָ ִּ ָ֖די ְת ַב ְק ֶ ָ֑שנו
ם־לא ֲה ִּביא ִּ ֶׁ֤תיו א ֶ ּ֙ל ּ֙יך וְ ִּה ַצגְ ִּתיו ְל ָפ ֶֶּׁ֔ניך
ִּא ָּ֨
יָמים׃
ל־ה ִּ ָֽ
אתי ְלךָ֖ ָכ ַ
וְ ִָח ָ ֵ֥ט ִּ ָֽ
ִּ ָ֖כי לולא ִּה ְת ַמ ְה ָ ָ֑מ ְהנו
י־ע ָ ֵ֥תה ַ ָ֖ש ְבנו ֶזֵ֥ה ַפ ֲע ָ ָֽמיִּ ם׃
ִּ ָֽכ ַ

Food

וְ ֶ ֵ֥כ ֶסף ִּמ ְש ֶנָ֖ה ְקִחו ְביֶ ְד ֶ ָ֑כם
יכ ּ֙ם
מושב ְב ִּ ֶׁ֤פי ַא ְמ ְת ִָֽחת ֶ
ת־ה ֶכ ֶסף ַה ָָּ֨
וְ ֶא ַ
ָת ִּשיבו ְביֶ ְד ֶֶּׁ֔כם
Money
אולי ִּמ ְש ֶגָ֖ה ָֽהוא׃
ַ ֵ֥
ת־א ִִּח ֶיכָ֖ם ָ ָ֑קִחו
וְ ֶא ֲ
ל־ה ִּ ָֽאיש׃
וְ ָ֖קומו ֵ֥שובו ֶא ָ

Benjamin

Genesis 43:14-16

וְ אל ַש ַ ִ֗די יִּ ָּ֨תן ָל ֶכֶׁ֤ם ַר ֲִח ִּמ ּ֙ים ִּל ְפני ָה ִֶּּׁ֔איש
יָמין
ת־בנְ ִּ ָ֑
יכם ַא ִָ֖חר וְ ֶא ִּ
ת־א ִִּח ֶ ֵ֥
וְ ִּש ַ ֵּ֥לִח ָל ֶכָ֛ם ֶא ֲ
וַ ֲא ִָּ֕ני ַכ ֲא ֶ ֵ֥שר ָש ָ֖כ ְל ִּתי ָש ָ ָֽכ ְל ִּתי׃
ת־ה ִּמנְ ִָחה ַה ֶּׁ֔זאת
וַ יִּ ְק ִֶׁ֤חו ָ ָֽה ֲאנָ ִּש ּ֙ים ֶא ַ
יָמן
ת־בנְ ִּ ָ֑
ה־כ ֶָ֛סף ָל ְק ִֵ֥חו ְביָ ָ ָ֖דם וְ ֶא ִּ
ומ ְשנֶ ֶ
ִּ
מו וַ י ְרדו ִּמ ְצ ַ ֶּׁ֔ריִּ ם
וַ יָ ּ֙ק ּ֙
יֹוסף׃
וַ ַי ַָֽע ְמ ָ֖דו ִּל ְפנֵ֥י ָֽ
ת־בנְ יָ ִּמיןּ֒
וַ ַָּ֨י ְרא יֹוסף ִּא ָת ֮ם ֶא ִּ
יתֹו
אמ ּ֙ר ַ ָֽל ֲא ֶשר ַעל־ב ֶּׁ֔
וַ ּ֙י ֶ
ת־ה ֲאנָ ִּ ָ֖שים ַה ָ ָ֑ביְ ָתה
ָה ֵ֥בא ֶא ָ
וט ֶׁ֤ב ַח ֶּ֙ט ַב ִּ֙ח וְ ָה ֶּׁ֔כן
ְ
אכ ֵ֥לו ָה ֲאנָ ִּ ָ֖שים ַ ָֽב ָצ ֳה ָ ָֽריִּ ם׃
ִּ ֵ֥כי ִּא ִּ ָ֛תי י ְ

Genesis 43:17-20

יֹוסף
וַ ַי ַעש ָה ִֶּּׁ֔איש ַ ָֽכ ֲא ֶ ָ֖שר ָא ַמר ָ֑
יֹוסף׃
יתה ָֽ
ת־ה ֲאנָ ִּ ָ֖שים ֵ֥ב ָ
יָבא ָה ִּ ָ֛איש ֶא ָ
וַ ֵ֥
אמ ִ֗רו
או בית יֹוס ּ֒ף וַ י ְ
וב ֮
וַ ִּ ָֽי ְיראו ָ ָֽה ֲאנָ ִִּ֗שים ִּכי ָֽה ְ
ינו ַב ְת ִִּח ֶּׁ֔ ָּלה
ל־ד ַ ֶׁ֤בר ַה ּ֙ ֶכ ֶס ּ֙ף ַה ָ ֶׁ֤שב ְב ַא ְמ ְתִח ּ֙ת ּ֙
ַע ְ
וב ִּ ָ֑אים
ֲא ַנ ְִָ֖חנו ָֽמ ָ
ול ִּה ְתנַ פל ָע ֶּׁ֔לינו
ינו ְ
ְל ִּה ְתגלֶׁ֤ל ָע ּ֙ל ּ֙
ת־ִחמ ָֽרינו׃
וְ ָל ַ ָֹּ֧ק ִַחת א ָ ָ֛תנו ַל ֲע ָב ִּ ָ֖דים וְ ֶא ֲ
יֹוסף
ל־ה ִֶּּׁ֔איש ֲא ֶ ָ֖שר ַעל־בית ָ֑
שו ֶא ָ
ַ ָֽוַֽיִּ גְ ּ֙
וַ יְ ַד ְב ֵ֥רו א ָלָ֖יו ֶ ֵ֥פ ַתִח ַה ָ ָֽביִּ ת׃
אמ ָ֖רו
וַ י ְ
ִּבי ֲאד ִּנָ֑י יָ ֵ֥רד יָ ַ ָ֛ר ְדנו ַב ְת ִִּח ָּלָ֖ה ִּל ְש ָבר־ ָֽא ֶכל׃

Genesis 43:14-16

Genesis 43:17-20

וְ אל ַש ַ ִ֗די יִּ ָּ֨תן ָל ֶכֶׁ֤ם ַר ֲִח ִּמ ּ֙ים ִּל ְפני ָה ִֶּּׁ֔איש
יָמין
ת־בנְ ִּ ָ֑
יכם ַא ִָ֖חר וְ ֶא ִּ
וְ ִּש ַ ֵּ֥לִח ָל ֶכָ֛ם ֶאת־ ֲא ִִּח ֶ ֵ֥
וַ ֲא ִָּ֕ני ַכ ֲא ֶ ֵ֥שר ָש ָ֖כ ְל ִּתי ָש ָ ָֽכ ְל ִּתי׃
ת־ה ִּמנְ ִָחה ַה ֶּׁ֔זאת
וַ יִּ ְק ִֶׁ֤חו ָ ָֽה ֲאנָ ִּש ּ֙ים ֶא ַ
יָמן
ת־בנְ ִּ ָ֑
ה־כ ֶָ֛סף ָל ְק ִֵ֥חו ְביָ ָ ָ֖דם וְ ֶא ִּ
ומ ְשנֶ ֶ
ִּ
מו וַ י ְרדו ִּמ ְצ ַ ֶּׁ֔ריִּ ם
וַ יָ ּ֙ק ּ֙
יֹוסף׃
וַ ַי ַָֽע ְמ ָ֖דו ִּל ְפנֵ֥י ָֽ

Food

Money

ת־בנְ יָ ִּמיןּ֒
וַ ַָּ֨י ְרא יֹוסף ִּא ָת ֮ם ֶא ִּ
יתֹו
אמ ּ֙ר ַ ָֽל ֲא ֶשר ַעל־ב ֶּׁ֔
וַ ּ֙י ֶ
ת־ה ֲאנָ ִּ ָ֖שים ַה ָ ָ֑ביְ ָתה
ָה ֵ֥בא ֶא ָ
וט ֶׁ֤ב ַח ֶּ֙ט ַב ִּ֙ח וְ ָה ֶּׁ֔כן
ְ
אכ ֵ֥לו ָה ֲאנָ ִּ ָ֖שים ַ ָֽב ָצ ֳה ָ ָֽריִּ ם׃
ִּ ֵ֥כי ִּא ִּ ָ֛תי י ְ

Benjamin

?Simeon or Joseph

יֹוסף
וַ ַי ַעש ָה ִֶּּׁ֔איש ַ ָֽכ ֲא ֶ ָ֖שר ָא ַמר ָ֑
יֹוסף׃ WBC
יתה ָֽ
ת־ה ֲאנָ ִּ ָ֖שים ֵ֥ב ָ
יָבא ָה ִּ ָ֛איש ֶא ָ
וַ ֵ֥
“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
אמ ִ֗רו
observedוַ י ְ
someבbyית יֹוס ּ֒ף
או
וב ֮
ְ Jewish
ִּ commentators:כי ָֽה
“Jacobאו ָ ָֽה ֲאנָ ִִּ֗שים
וַ ִּ ָֽי ְיר
[vol. 02, p. 422] prophesied but knew not what he was
refers
;prophesyingה
ינו ַב ְת ִִּח ֶּׁ֔ ָּל
ּ֙ ‘yourת ּ֙
’brotherמ ְתִח
שב ְב ַא ְ
ֶ Benjamin,ס ּ֙toף ַה ָ ֶׁ֤
ל־ד ַ ֶׁ֤בר ַה ּ֙ ֶכ
’ְ ‘another
ַע
refers to Joseph,” so ʾAbot r. Nat., quoted by Leibowitz,
וב ִּ ָ֑א
ָ Rab
;. 90:3נו ָֽמ
;ֲ Rashiא ַנ ְִָ֖ח
ים480; similar points are made by
Midr.
)Ramban.

ול ִּה ְתנַ פל ָע ֶּׁ֔לינו
ינו ְ
ְל ִּה ְתגלֶׁ֤ל ָע ּ֙ל ּ֙
ת־ִחמ ָֽרינו׃
וְ ָל ַ ָֹּ֧ק ִַחת א ָ ָ֛תנו ַל ֲע ָב ִּ ָ֖דים וְ ֶא ֲ

יֹוסף
ל־ה ִֶּּׁ֔איש ֲא ֶ ָ֖שר ַעל־בית ָ֑
שו ֶא ָ
ַ ָֽוַֽיִּ גְ ּ֙
וַ יְ ַד ְב ֵ֥רו א ָלָ֖יו ֶ ֵ֥פ ַתִח ַה ָ ָֽביִּ ת׃
אמ ָ֖רו
וַ י ְ
ִּבי ֲאד ִּנָ֑י יָ ֵ֥רד יָ ַ ָ֛ר ְדנו ַב ְת ִִּח ָּלָ֖ה ִּל ְש ָבר־ ָֽא ֶכל׃

Genesis 43:14-16

וְ אל ַש ַ ִ֗די יִּ ָּ֨תן ָל ֶכֶׁ֤ם ַר ֲִח ִּמ ּ֙ים ִּל ְפני ָה ִֶּּׁ֔איש
יָמין
ת־בנְ ִּ ָ֑
יכם ַא ִָ֖חר וְ ֶא ִּ
ת־א ִִּח ֶ ֵ֥
וְ ִּש ַ ֵּ֥לִח ָל ֶכָ֛ם ֶא ֲ
וַ ֲא ִָּ֕ני ַכ ֲא ֶ ֵ֥שר ָש ָ֖כ ְל ִּתי ָש ָ ָֽכ ְל ִּתי׃
ת־ה ִּמנְ ִָחה ַה ֶּׁ֔זאת
וַ יִּ ְק ִֶׁ֤חו ָ ָֽה ֲאנָ ִּש ּ֙ים ֶא ַ
יָמן
ת־בנְ ִּ ָ֑
ה־כ ֶָ֛סף ָל ְק ִֵ֥חו ְביָ ָ ָ֖דם וְ ֶא ִּ
ומ ְשנֶ ֶ
ִּ
מו וַ י ְרדו ִּמ ְצ ַ ֶּׁ֔ריִּ ם
וַ יָ ּ֙ק ּ֙
יֹוסף׃
וַ ַי ַָֽע ְמ ָ֖דו ִּל ְפנֵ֥י ָֽ
ת־בנְ יָ ִּמיןּ֒
וַ ַָּ֨י ְרא יֹוסף ִּא ָת ֮ם ֶא ִּ
WBC
ֹopeningו“In the courtyard,” lit “in the
ית
אמ ּ֙ר ַ ָֽל ֲא ֶשtheר ַofעל־ב ֶּׁ֔
וַ ּ֙י ֶ
” “openingפתִח house.” As in the ritual texts,
precinct,ה ָָ֑ aביְָofתה
suchאנָ ִּ ָ֖שים ַ
ת־ה ֲ
ָה ֵ֥בא ֶאָ as
seems to have the sense
the court of the tabernacle, surrounding a
וט ֶׁ֤ב ַח ֶּ֙ט ַב ִּ֙ח וְ ָה ֶּׁ֔כן
ְ
building (cf eg, Lev 1:3, 5).
אכ ֵ֥לו ָה ֲאנָ ִּ ָ֖שים ַ ָֽב ָצ ֳה ָ ָֽריִּ ם׃
ִּ ֵ֥כי ִּא ִּ ָ֛תי י ְ
Me
Note too that Joseph used to be in charge of
someone else’s house. Again the wheel comes
full circle.

Genesis 43:17-20

יֹוסף
וַ ַי ַעש ָה ִֶּּׁ֔איש ַ ָֽכ ֲא ֶ ָ֖שר ָא ַמר ָ֑
יֹוסף׃
יתה ָֽ
ת־ה ֲאנָ ִּ ָ֖שים ֵ֥ב ָ
יָבא ָה ִּ ָ֛איש ֶא ָ
וַ ֵ֥
אמ ִ֗רו
או בית יֹוס ּ֒ף וַ י ְ
וב ֮
וַ ִּ ָֽי ְיראו ָ ָֽה ֲאנָ ִִּ֗שים ִּכי ָֽה ְ
ינו ַב ְת ִִּח ֶּׁ֔ ָּלה
ל־ד ַ ֶׁ֤בר ַה ּ֙ ֶכ ֶס ּ֙ף ַה ָ ֶׁ֤שב ְב ַא ְמ ְתִח ּ֙ת ּ֙
ַע ְ
וב ִּ ָ֑אים
ֲא ַנ ְִָ֖חנו ָֽמ ָ
ול ִּה ְתנַ פל ָע ֶּׁ֔לינו
ינו ְ
ְל ִּה ְתגלֶׁ֤ל ָע ּ֙ל ּ֙
ת־ִחמ ָֽרינו׃
וְ ָל ַ ָֹּ֧ק ִַחת א ָ ָ֛תנו ַל ֲע ָב ִּ ָ֖דים וְ ֶא ֲ
יֹוסף
ל־ה ִֶּּׁ֔איש ֲא ֶ ָ֖שר ַעל־בית ָ֑
שו ֶא ָ
ַ ָֽוַֽיִּ גְ ּ֙
וַ יְ ַד ְב ֵ֥רו א ָלָ֖יו ֶ ֵ֥פ ַתִח ַה ָ ָֽביִּ ת׃
אמ ָ֖רו
וַ י ְ
ִּבי ֲאד ִּנָ֑י יָ ֵ֥רד יָ ַ ָ֛ר ְדנו ַב ְת ִִּח ָּלָ֖ה ִּל ְש ָבר־ ָֽא ֶכל׃

Genesis 43:14-16

Genesis 43:17-20

יֹוסף
ָ֑ וַ ַי ַעש ָה ִֶּּׁ֔איש ַ ָֽכ ֲא ֶ ָ֖שר ָא ַמר
יֹוסף׃
ָֽ יתה
ָ ת־ה ֲאנָ ִּ ָ֖שים ֵ֥ב
ָ יָבא ָה ִּ ָ֛איש ֶא
ֵ֥ ַו
אמ ִ֗רו
ְ או בית יֹוס ּ֒ף וַ י
֮ וב
ְ וַ ִּ ָֽי ְיראו ָ ָֽה ֲאנָ ִִּ֗שים ִּכי ָֽה
ינו ַב ְת ִִּח ֶּׁ֔ ָּלה
ּ֙ ל־ד ַ ֶׁ֤בר ַה ּ֙ ֶכ ֶס ּ֙ף ַה ָ ֶׁ֤שב ְב ַא ְמ ְתִח ּ֙ת
ְ ַע
וב ִּ ָ֑אים
ָ ֲא ַנ ְִָ֖חנו ָֽמ
ול ִּה ְתנַ פל ָע ֶּׁ֔לינו
ְ ינו
ּ֙ ְל ִּה ְתגלֶׁ֤ל ָע ּ֙ל
ת־ִחמ ָֽרינו׃
ֲ וְ ָל ַ ָֹּ֧ק ִַחת א ָ ָ֛תנו ַל ֲע ָב ִּ ָ֖דים וְ ֶא
יֹוסף
ָ֑ ל־ה ִֶּּׁ֔איש ֲא ֶ ָ֖שר ַעל־בית
ָ שו ֶא
ּ֙ ְַ ָֽוַֽיִּ ג
וַ יְ ַד ְב ֵ֥רו א ָלָ֖יו ֶ ֵ֥פ ַתִח ַה ָ ָֽביִּ ת׃
אמ ָ֖רו
ְ וַ י
ִּבי ֲאד ִּנָ֑י יָ ֵ֥רד יָ ַ ָ֛ר ְדנו ַב ְת ִִּח ָּלָ֖ה ִּל ְש ָבר־ ָֽא ֶכל׃

וְ אל ַש ַ ִ֗די יִּ ָּ֨תן ָל ֶכֶׁ֤ם ַר ֲִח ִּמ ּ֙ים ִּל ְפני ָה ִֶּּׁ֔איש
יָמין
ָ֑ ִּ ְת־בנ
ִּ יכם ַא ִָ֖חר וְ ֶא
ֵ֥ ֶ ת־א ִִּח
ֲ וְ ִּש ַ ֵּ֥לִח ָל ֶכָ֛ם ֶא
JM § 105 c, p323 כ ְל ִּתי׃
ָֽ ָ וַ ֲא ִָּ֕ני ַכ ֲא ֶ ֵ֥שר ָש ָ֖כ ְל ִּתי ָש

 ִּביis an entreating interjection in the special sense of
Pardon!, Excuse me! The fact that we find  ִּביsolely
before ( ֲאדנִּ י7 x) and ( ֲאדנָ י5 x) clearly indicates that this
is mainly a term
Itַ is used
אתof ֶּׁ֔זpoliteness.
ת־ה ִּמנְ ִָחה ַה
 ּ֙ים ֶאwith
אנָ ִּשthe
ֲ  ָ ָֽהstrong
וַ יִּ ְק ִֶׁ֤חו
nuance in Nu 12.11 in order to beg for forgiveness for
יָמן
ָ֑ ִּelsewhere
ְת־בנ
ִּ  ֶאalways
ְ ְביָ ָ ָ֖דם וinוa ִֵ֥חweakened
ה־כ ֶָ֛סף ָל ְק
ֶsense,ֶ ְשנlike
ומ
ִּ
an offence;
Pardon me! in English in order to excuse oneself for
 םJdg
ִּ ְצ ַ ֶּׁ֔רי6.15;
דו ִּמin ְרorder
מו וַ י
ּ֙ toוַ יָ ּ֙ק
doing something as in Ex 4.10, 13;
excuse oneself for what one is going to say as in Josh
יֹוסף׃
ָֽ  ְפנֵ֥יfor
וַ ַי ַָֽע ְמ ָ֖דו ִּל
7.8; Jdg 6.13; 13.8; in order to excuse
oneself
addressing a person of distinction as in Gn 43.20; 44.18;
1Sm 1.26; 1Kg 3.17, 26†(11).
11

ּ֒ת־בנְ יָ ִּמין
ִּ וַ ַָּ֨י ְרא יֹוסף ִּא ָת ֮ם ֶא

 ִּביtherefore has a sense totally different from אנָ א.
ָ It
does not mean: for pity's sakeיתֹו
Iֶּׁ֔ beg
ל־בyou
 ַע,רasשitֶ ֲאis ַ ָֽלusually
אמ ּ֙ר
ֶ וַ ּ֙י
translated. The sense Pardon!, Excuse me! is in favour
of the explanation, according
ִּ ָ would
 ַה ָ ָ֑ביְ ָתהtoיםwhich
ת־הבי ֲאנָ ִּ ָ֖ש
 ֶאbe
ָה ֵ֥בא
elliptical for "(the fault is) upon me," "I am to blame,"
an admission which amounts to asking
 וְ ָה ֶּׁ֔כןfor
ַב ִּ֙חforgiveness.
וט ֶׁ֤ב ַח ֶּ֙ט
ְ
Note that we never find in Hebrew an expression
ם׃toִּ ָֽריthe
ָ  ָצ ֳהnotion
שים ַ ָֽב
ָ֖ ִּ ָנbegging
אכ ֵ֥לו ָה ֲא
ְ  ִּ;ָ֛תי יfor
י ִּאthat
ִּ ֵ֥כ
corresponding
of
pardon
one says "I have sinned" (cf. Ehrlich ad Ex 9.27). For
that matter BH lacks expressions for "Thank you!".

Genesis 43:21-23

Genesis 43:24-26

ל־ה ָמ ִ֗לֹון
י־באנו ֶא ַ
ַ ָֽוַֽיְ ִִּ֞הי ִּכ ָ
ת־א ְמ ְתִח ֶּׁ֔תינו
ַ ָֽונִּ ְפ ְת ִָח ּ֙ה ֶא ַ
יש ְב ִּפי ַא ְמ ַת ְִח ֶּׁ֔תֹו
ף־א ּ֙
וְ ִּהנֶׁ֤ה ֶ ָֽכ ֶס ִּ
ַכ ְס ָ֖פנו ְב ִּמ ְש ָק ָ֑לֹו
וַ ָנ ֵֶ֥שב א ָ֖תֹו ְביָ ָֽדנו׃

יֹוסף
יתה ָ֑
ת־ה ֲאנָ ִּ ָ֖שים ב ָ
יָבא ָה ִּ ָ֛איש ֶא ָ
וַ ֵ֥
ן־מיִּ ּ֙ם
וַ יִּ ֶת ַּ֙
יהם
וַ יִּ ְר ֲִחצו ַרגְ ל ֶֶּׁ֔
יהם׃
וַ יִּ ֵ֥תן ִּמ ְס ָ֖פֹוא ַל ֲִח ָֽמר ֶ ָֽ

ר־א ֶכל
הֹור ְדנו ְביָ ָ֖דנו ִּל ְש ָב ָ֑
וְ ֶכ ֶֹּ֧סף ַא ִָ֛חר ַ ֵ֥
י־שם ַכ ְס ָ֖פנו ְב ַא ְמ ְתִח ָֽתינו׃
לא יָ ַ ֶּׁ֔ד ְענו ִּמ ָ ֵ֥
אמר֩
וַ י ֶ
יראו
ל־ת ָ ִ֗
ָש ָּ֨לֹום ָל ֶכם ַא ִּ
יכ ּ֙ם נָ ַָּ֨תן ָל ֶכֶׁ֤ם
אלהי ֲא ִּב ֶ
יכם ָֽו ֶׁ֤
ֱא ָּ֨לה ֶ
יכם
מֹון ְב ַא ְמ ְתִחת ֶֶּׁ֔
ַמ ְט ּ֙
ַכ ְס ְפ ֶכָ֖ם ָבא א ָלָ֑י
ת־ש ְמ ָֽעֹון׃
יֹוצא ֲאל ֶ ָ֖הם ֶא ִּ
וַ ֵ֥

יֹוסף ַ ָֽב ָצ ֳה ָ ָ֑ריִּ ם
ד־בֹוא ָ֖
ת־ה ִּמנְ ִֶָּׁ֔חה ַע ֵ֥
ינו ֶא ַ
וַ יָ ּ֙ ִּכ ּ֙
אכלו ָ ָֽל ִֶחם׃
י־שם ֵ֥י ְ
ִּכי ָ ָֽש ְמ ֶּׁ֔עו ִּכ ָ ָ֖
וַ ֶׁ֤יָבא יֹוס ּ֙ף ַה ֶַּׁ֔ביְ ָתה
ת־ה ִּמנְ ָ ִֵ֥חה
יָביּאו ָ֛לֹו ֶא ַ
וַ ִּ ֵ֥
ר־ביָ ָ ָ֖דם ַה ָ ָ֑ביְ ָתה
ֲא ֶש ְ
וו־לֹו ָ ָֽא ְר ָצה׃
וַ יִּ ְש ַת ֲִח ָ֖

Genesis 43:24-26

WBC
יֹוסף
ָ֑ יתה
ָ coh
ים בhere,
אנָ ִּ ָ֖שsee
ֲ ת־ה
ָ WOC,
ָה ִּ ָ֛איש ֶא
On use of
(pseudo)
576–77.

יָבא
ֵ֥ ַו
ן־מיִּ ּ֙ם
ַּ֙ וַ יִּ ֶת
WOC (p. 576-77)
יהם
ֶֶּׁ֔ וַ יִּ ְר ֲִחצו ַרגְ ל
§ 34.5.3 Pseudo-Cohortative
יהם׃
ָֽ ֶ וַ יִּ ֵ֥תן ִּמ ְס ָ֖פֹוא ַל ֲִח ָֽמר
a
The cohortative form is sometimes used
where an appropriate sense is lacking. The
ף ַ ָֽב ָצform
יֹוס
ָ֖ toֹואdenote
ד־ב
ֵ֥  ַעboth
 ִֶָּׁ֔חהthe
ְת־ה ִּמנ
ַ ינו ֶא
ּ֙ וַ יָ ּ֙ ִּכ
useםofִּ ָ֑ריaָ  ֳהsingle
volitional and indicative moods cannot be
אכלו ָ ָֽל ֶ…ִחם׃
ְ י־שם ֵ֥י
ָ֖ ָ ִּכי ָ ָֽש ְמ ֶּׁ֔עו ִּכ
readily explained.
b
The pseudo-cohortative (as we may call this
וַ ֶׁ֤יָבא יֹוס ּ֙ף ַה ֶַּׁ֔ביְ ָתה
form) can be used to refer to past time,
without waw-relative (## 1–2)
 ָ ִֵ֥חהorְ ִּמנwith
ת־ה
ַ itיָביּאו ָ֛לֹו ֶא
ֵ֥ ִּ ַו
(## 3–5).28 The latter combination is relatively

ר־ביָ ָ ָ֖דם ַה ָ ָ֑ביְ ָתה
ְ ֲא ֶש

common (about ninety occurrences) and has an erratic
distribution in the Bible. …The

combination is also
used in gnomic situations (rendered
with
ה׃
צ
ָ
ר
ְ
א
ָֽ ָ וו־לֹו
ָ֖ וַ יִּ ְש ַת ֲִח
an English present tense; ## 6-7) and with
future-time reference (# 8).

Genesis 43:21-23

ל־ה ָמ ִ֗לֹון
ַ י־באנו ֶא
ָ ַ ָֽוַֽיְ ִִּ֞הי ִּכ
ת־א ְמ ְתִח ֶּׁ֔תינו
ַ ַ ָֽונִּ ְפ ְת ִָח ּ֙ה ֶא
יש ְב ִּפי ַא ְמ ַת ְִח ֶּׁ֔תֹו
ּ֙ ף־א
ִּ וְ ִּהנֶׁ֤ה ֶ ָֽכ ֶס
ַכ ְס ָ֖פנו ְב ִּמ ְש ָק ָ֑לֹו
וַ ָנ ֵֶ֥שב א ָ֖תֹו ְביָ ָֽדנו׃
ר־א ֶכל
ָ֑ הֹור ְדנו ְביָ ָ֖דנו ִּל ְש ָב
ֵ֥ ַ וְ ֶכ ֶֹּ֧סף ַא ִָ֛חר
י־שם ַכ ְס ָ֖פנו ְב ַא ְמ ְתִח ָֽתינו׃
ֵ֥ ָ לא יָ ַ ֶּׁ֔ד ְענו ִּמ
֩אמר
ֶ וַ י
יראו
ִ֗ ָ ל־ת
ִּ ָש ָּ֨לֹום ָל ֶכם ַא
יכ ּ֙ם נָ ַָּ֨תן ָל ֶכֶׁ֤ם
ֶ אלהי ֲא ִּב
ֶׁ֤ יכם ָֽו
ֶ ֱא ָּ֨לה
יכם
ֶֶּׁ֔ מֹון ְב ַא ְמ ְתִחת
ּ֙ ַמ ְט
ַכ ְס ְפ ֶכָ֖ם ָבא א ָלָ֑י
ת־ש ְמ ָֽעֹון׃
ִּ יֹוצא ֲאל ֶ ָ֖הם ֶא
ֵ֥ ַו
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WBC
יֹוסף
ָ֑ יתה
ָ coh
ים בhere,
אנָ ִּ ָ֖שsee
ֲ ת־ה
ָ WOC,
ָה ִּ ָ֛איש ֶא
On use of
(pseudo)
576–77.

יָבא
ֵ֥ ַו
ן־מיִּ ּ֙ם
ַּ֙ וַ יִּ ֶת
WOC (p. 576-77)
יהם
ֶֶּׁ֔ וַ יִּ ְר ֲִחצו ַרגְ ל
§ 34.5.3 Pseudo-Cohortative
יהם׃
ָֽ ֶ וַ יִּ ֵ֥תן ִּמ ְס ָ֖פֹוא ַל ֲִח ָֽמר
a
The cohortative form is sometimes used
where an appropriate sense is lacking. The
ף ַ ָֽב ָצform
יֹוס
ָ֖ toֹואdenote
ד־ב
ֵ֥  ַעboth
 ִֶָּׁ֔חהthe
ְת־ה ִּמנ
ַ ינו ֶא
ּ֙ וַ יָ ּ֙ ִּכ
useםofִּ ָ֑ריaָ  ֳהsingle
volitional and indicative moods cannot be
אכלו ָ ָֽל ֶ…ִחם׃
ְ י־שם ֵ֥י
ָ֖ ָ ִּכי ָ ָֽש ְמ ֶּׁ֔עו ִּכ
readily explained.
b
The pseudo-cohortative (as we may call this
וַ ֶׁ֤יָבא יֹוס ּ֙ף ַה ֶַּׁ֔ביְ ָתה
form) can be used to refer to past time,
without waw-relative (## 1–2)
 ָ ִֵ֥חהorְ ִּמנwith
ת־ה
ַ itיָביּאו ָ֛לֹו ֶא
ֵ֥ ִּ ַו
(## 3–5).28 The latter combination is relatively

ר־ביָ ָ ָ֖דם ַה ָ ָ֑ביְ ָתה
ְ ֲא ֶש

common (about ninety occurrences) and has an erratic
distribution in the Bible. …The

combination is also
used in gnomic situations (rendered
with
ה׃
צ
ָ
ר
ְ
א
ָֽ ָ וו־לֹו
ָ֖ וַ יִּ ְש ַת ֲִח
an English present tense; ## 6-7) and with
future-time reference (# 8).
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ל־ה ָמ ִ֗לֹון
ַ י־באנו ֶא
ָ ַ ָֽוַֽיְ ִִּ֞הי ִּכ
ת־א ְמ ְתִח ֶּׁ֔תינו
ַ ַ ָֽונִּ ְפ ְת ִָח ּ֙ה ֶא
יש ְב ִּפי ַא ְמ ַת ְִח ֶּׁ֔תֹו
ּ֙ ף־א
ִּ וְ ִּהנֶׁ֤ה ֶ ָֽכ ֶס
ַכ ְס ָ֖פנו ְב ִּמ ְש ָק ָ֑לֹו
וַ ָנ ֵֶ֥שב א ָ֖תֹו ְביָ ָֽדנו׃
ר־א ֶכל
ָ֑ הֹור ְדנו ְביָ ָ֖דנו ִּל ְש ָב
ֵ֥ ַ וְ ֶכ ֶֹּ֧סף ַא ִָ֛חר
י־שם ַכ ְס ָ֖פנו ְב ַא ְמ ְתִח ָֽתינו׃
ֵ֥ ָ לא יָ ַ ֶּׁ֔ד ְענו ִּמ
֩אמר
ֶ וַ י
יראו
ִ֗ ָ ל־ת
ִּ ָש ָּ֨לֹום ָל ֶכם ַא
יכ ּ֙ם נָ ַָּ֨תן ָל ֶכֶׁ֤ם
ֶ אלהי ֲא ִּב
ֶׁ֤ יכם ָֽו
ֶ ֱא ָּ֨לה
יכם
ֶֶּׁ֔ מֹון ְב ַא ְמ ְתִחת
ּ֙ ַמ ְט
ַכ ְס ְפ ֶכָ֖ם ָבא א ָלָ֑י
ת־ש ְמ ָֽעֹון׃
ִּ יֹוצא ֲאל ֶ ָ֖הם ֶא
ֵ֥ ַו

Genesis 43:21-23

Genesis 43:24-26

ל־ה ָמ ִ֗לֹון
י־באנו ֶא ַ
ַ ָֽוַֽיְ ִִּ֞הי ִּכ ָ
ת־א ְמ ְתִח ֶּׁ֔תינו
ַ ָֽונִּ ְפ ְת ִָח ּ֙ה ֶא ַ
יש ְב ִּפי ַא ְמ ַת ְִח ֶּׁ֔תֹו
ף־א ּ֙
וְ ִּהנֶׁ֤ה ֶ ָֽכ ֶס ִּ
ַכ ְס ָ֖פנו ְב ִּמ ְש ָק ָ֑לֹו
Anchor
in the exact amount. Literally “in
וַ ָנ ֵֶ֥שב א ָ֖תֹו ְביָ ָֽדנו׃
its weight.” Until coins were

יֹוסף
יתה ָ֑
ת־ה ֲאנָ ִּ ָ֖שים ב ָ
יָבא ָה ִּ ָ֛איש ֶא ָ
וַ ֵ֥
ן־מיִּ ּ֙ם
וַ יִּ ֶת ַּ֙
יהם
וַ יִּ ְר ֲִחצו ַרגְ ל ֶֶּׁ֔
יהם׃
וַ יִּ ֵ֥תן ִּמ ְס ָ֖פֹוא ַל ֲִח ָֽמר ֶ ָֽ

introduced, toward the middle of
the first millennium, all payments
in metal were made by weight
ר־א ֶכ
ָ֑ the
monetaryש ָב
הֹור ְדנו ְביָ ָ֖דנו ִּל ְ
וְ ֶכ ֶֹּ֧סף ַא ִָ֛חר ַ ֵ֥
henceל(stem šql,
unit “shekel”). This mode of
י־שם ַכ ְס ָ֖פנו ְב ַא ְמ ְתִח ָֽתינו׃
לא יָ ַ ֶּׁ֔ד ְענו ִּמ ָ ֵ֥
payment is still often practiced in
the Near East.

אמר֩
וַ י ֶ
יראו
ל־ת ָ ִ֗
ָש ָּ֨לֹום ָל ֶכם ַא ִּ
יכ ּ֙ם נָ ַָּ֨תן ָל ֶכֶׁ֤ם
אלהי ֲא ִּב ֶ
יכם ָֽו ֶׁ֤
ֱא ָּ֨לה ֶ
יכם
מֹון ְב ַא ְמ ְתִחת ֶֶּׁ֔
ַמ ְט ּ֙
ַכ ְס ְפ ֶכָ֖ם ָבא א ָלָ֑י
ת־ש ְמ ָֽעֹון׃
יֹוצא ֲאל ֶ ָ֖הם ֶא ִּ
וַ ֵ֥

יֹוסף ַ ָֽב ָצ ֳה ָ ָ֑ריִּ ם
ד־בֹוא ָ֖
ת־ה ִּמנְ ִֶָּׁ֔חה ַע ֵ֥
ינו ֶא ַ
וַ יָ ּ֙ ִּכ ּ֙
אכלו ָ ָֽל ִֶחם׃
י־שם ֵ֥י ְ
ִּכי ָ ָֽש ְמ ֶּׁ֔עו ִּכ ָ ָ֖
וַ ֶׁ֤יָבא יֹוס ּ֙ף ַה ֶַּׁ֔ביְ ָתה
ת־ה ִּמנְ ָ ִֵ֥חה
יָביּאו ָ֛לֹו ֶא ַ
וַ ִּ ֵ֥
ר־ביָ ָ ָ֖דם ַה ָ ָ֑ביְ ָתה
ֲא ֶש ְ
וו־לֹו ָ ָֽא ְר ָצה׃
וַ יִּ ְש ַת ֲִח ָ֖

Genesis 43:21-23

Genesis 43:24-26

ל־ה ָמ ִ֗לֹון
י־באנו ֶא ַ
ַ ָֽוַֽיְ ִִּ֞הי ִּכ ָ
ת־א ְמ ְתִח ֶּׁ֔תינו
ַ ָֽונִּ ְפ ְת ִָח ּ֙ה ֶא ַ
יש ְב ִּפי ַא ְמ ַת ְִח ֶּׁ֔תֹו
ף־א ּ֙
וְ ִּהנֶׁ֤ה ֶ ָֽכ ֶס ִּ
ַכ ְס ָ֖פנו ְב ִּמ ְש ָק ָ֑לֹו
וַ ָנ ֵֶ֥שב א ָ֖תֹו ְביָ ָֽדנו׃

יָבא ָה ִּ ָ֛איש
וַ ֵ֥
ן־מיִּ ּ֙ם
וַ יִּ ֶת ַּ֙
יהם
וַ יִּ ְר ֲִחצו ַרגְ ל ֶֶּׁ֔
יהם׃
וַ יִּ ֵ֥תן ִּמ ְס ָ֖פֹוא ַל ֲִח ָֽמר ֶ ָֽ

ר־א ֶכל
הֹור ְדנו ְביָ ָ֖דנו ִּל ְש ָב ָ֑
וְ ֶכ ֶֹּ֧סף ַא ִָ֛חר ַ ֵ֥
י־שם ַכ ְס ָ֖פנו ְב ַא ְמ ְתִח ָֽתינו׃
לא יָ ַ ֶּׁ֔ד ְענו ִּמ ָ ֵ֥
אמר֩
וַ י ֶ
יראו
ל־ת ָ ִ֗
ָש ָּ֨לֹום ָל ֶכם ַא ִּ
יכ ּ֙ם נָ ַָּ֨תן ָל ֶכֶׁ֤ם
אלהי ֲא ִּב ֶ
יכם ָֽו ֶׁ֤
ֱא ָּ֨לה ֶ
יכם
מֹון ְב ַא ְמ ְתִחת ֶֶּׁ֔
ַמ ְט ּ֙
ַכ ְס ְפ ֶכָ֖ם ָבא א ָלָ֑י
ת־ש ְמ ָֽעֹון׃
יֹוצא ֲאל ֶ ָ֖הם ֶא ִּ
וַ ֵ֥

WBC
On the dagesh
יתin
the
שים,א
ף
יֹוס
ָ֑
ה
ָ
ב
ת־ה ֲאנָ ִּ ָ֖
ֶא ָ
see GKC, 14d.

יֹוסף ַ ָֽב ָצ ֳה ָ ָ֑ריִּ ם
ד־בֹוא ָ֖
ת־ה ִּמנְ ִֶָּׁ֔חה ַע ֵ֥
ינו ֶא ַ
וַ יָ ּ֙ ִּכ ּ֙
אכלו ָ ָֽל ִֶחם׃
י־שם ֵ֥י ְ
ִּכי ָ ָֽש ְמ ֶּׁ֔עו ִּכ ָ ָ֖
וַ ֶׁ֤יָבא יֹוס ּ֙ף ַה ֶַּׁ֔ביְ ָתה
ת־ה ִּמנְ ָ ִֵ֥חה
יָביּאו ָ֛לֹו ֶא ַ
וַ ִּ ֵ֥
ר־ביָ ָ ָ֖דם ַה ָ ָ֑ביְ ָתה
ֲא ֶש ְ
וו־לֹו ָ ָֽא ְר ָצה׃
וַ יִּ ְש ַת ֲִח ָ֖

Genesis 43:27-29

Genesis 43:30-32

וַ יִּ ְש ַ ֶׁ֤אל ָל ֶה ּ֙ם ְל ָש ֶּׁ֔לֹום
אמר
וַ ִ֗י ֶ
יכם ַהזָ ָָ֖קן ֲא ֶשר ֲא ַמ ְר ֶ ָ֑תם
ֲה ָש ָ֛לֹום ֲא ִּב ֶ ֵ֥
עֹודנו ָ ִָֽחי׃
ַה ֶ ָ֖

ל־א ִִֶּּׁ֔חיו
יֹוסף ִּ ָֽכי־נִּ ְכ ְמ ֶׁ֤רו ַר ֲִח ָמ ּ֙יו ֶא ָ
יְמהר ִ֗
וַ ַ
וַ ַיְב ָ֖קש ִּל ְב ָ֑כֹות
וַ ֵ֥יָבא ַה ַ ִָ֖ח ְד ָרה
וַ י ְֵ֥בךְ ָ ָֽש ָמה׃

אמ ִ֗רו
וַ י ְ
ָש ָ֛לֹום ְל ַע ְב ְדךֵ֥ ְל ָא ִּ ָ֖בינו
עֹודנו ָ ִָ֑חי
ֶ
ַ ָֽוַֽיִּ ְק ָ֖דו וישתִחו וַ ִּ ָֽי ְש ַת ֲִחוָֽ ו׃

וַ יִּ ְר ַ ִֵ֥חץ ָפ ָנָ֖יו וַ יצָ֑א
אמר
וַ ִָּּ֨י ְת ַא ֶּׁ֔ ַפק וַ ָ֖י ֶ
ִּ ֵ֥שימו ָ ָֽל ִֶחם׃

ן־אמֹוּ֒
ת־בנְ ִּיָמין ָא ִִּח ֮יו ֶב ִּ
וַ יִּ ָשא ע ִָ֗יניו וַ ִַ֞י ְרא ֶא ִּ
אמר
וַ ִ֗י ֶ
ֲהזֶ ּ֙ה ֲא ִִּח ֶיכם ַה ָק ֶּׁ֔טן ֲא ֶ ֵ֥שר ֲא ַמ ְר ֶ ָ֖תם א ָלָ֑י
אמר
וַ י ַָ֕
להים יָ ְִחנְ ךָ֖ ְב ִּ ָֽני׃
ֱא ִּ ֵ֥

וַ יָ ִּ ֵ֥שימו ָ֛לֹו ְל ַב ָ֖דֹו וְ ָל ֶהם ְל ַב ָ ָ֑דם
תֹו ְל ַב ָ ֶּׁ֔דם
וְ ַל ִּמ ְצ ִּ ִ֞רים ָהא ְכ ִּ ֶׁ֤לים ִּא ּ֙
יוכלון ַה ִּמ ְצ ִּ ִ֗רים
ִּכי֩ ָּ֨לא ְ
ת־ה ִּע ְב ִּר ּ֙ים ֶּׁ֔ ֶל ִֶחם
ֶל ֱא ֶׁ֤כל ֶא ָ ָֽ
ִּכי־תֹוע ָ ֵ֥בה ִּ ָ֖הוא ְל ִּמ ְצ ָ ָֽריִּ ם׃

Genesis 43:30-32

Genesis 43:27-29

ל־א ִִֶּּׁ֔חיו
ָ יֹוסף ִּ ָֽכי־נִּ ְכ ְמ ֶׁ֤רו ַר ֲִח ָמ ּ֙יו ֶא
ִ֗ יְמהר
ַ ַו
וַ ַיְב ָ֖קש ִּל ְב ָ֑כֹות
וַ ֵ֥יָבא ַה ַ ִָ֖ח ְד ָרה
וַ י ְֵ֥בךְ ָ ָֽש ָמה׃

וַ יִּ ְש ַ ֶׁ֤אל ָל ֶה ּ֙ם ְל ָש ֶּׁ֔לֹום
אמר
ֶ וַ ִ֗י
יכם ַהזָ ָָ֖קן ֲא ֶשר ֲא ַמ ְר ֶ ָ֑תם
ֵ֥ ֶ ֲה ָש ָ֛לֹום ֲא ִּב
עֹודנו ָ ִָֽחי׃
ָ֖ ֶ ַה

וַ יִּ ְר ַ ִֵ֥חץ ָפ ָנָ֖יו וַ יצָ֑א
אמר
ֶ וַ ִָּּ֨י ְת ַא ֶּׁ֔ ַפק וַ ָ֖י
ִּ ֵ֥שימו ָ ָֽל ִֶחם׃
וַ יָ ִּ ֵ֥שימו ָ֛לֹו ְל ַב ָ֖דֹו וְ ָל ֶהם ְל ַב ָ ָ֑דם
תֹו ְל ַב ָ ֶּׁ֔דם
ּ֙ וְ ַל ִּמ ְצ ִּ ִ֞רים ָהא ְכ ִּ ֶׁ֤לים ִּא
יוכלון ַה ִּמ ְצ ִּ ִ֗רים
ְ ִּכי֩ ָּ֨לא
ת־ה ִּע ְב ִּר ּ֙ים ֶּׁ֔ ֶל ִֶחם
ָֽ ָ ֶל ֱא ֶׁ֤כל ֶא
ִּכי־תֹוע ָ ֵ֥בה ִּ ָ֖הוא ְל ִּמ ְצ ָ ָֽריִּ ם׃

WBC
אמ ִ֗רו
ְ toוַ י
“He raised his eyes” often indicates that what is about
be seen is most important (13:10; 18:2; 22:4, 13; 33:1, 5;
בינוhis
ָ֖ ִּ ל ָאown
ְ ֵ֥דךmother’s
ְ ֹום ְל ַע ְבson.”
ָש ָ֛ל
37:25). “Benjamin his brother,
Hitherto in the audience scene, no relational terms have
נו ָ ִָ֑ח
עֹוד
ֶ
been used. The brothers are just “the men” יand
Joseph
is “the man,” but here suddenly Benjamin is called
ַ ָֽוַֽיִּ ְק ָ֖דו וישתִחו וַ ִּ ָֽי ְש ַת ֲִחוָֽ ו׃
“brother” and “mother’s son” to emphasize the bond
between him and Joseph.

ּ֒ן־אמֹו
ִּ ת־בנְ ִּיָמין ָא ִִּח ֮יו ֶב
ִּ וַ יִּ ָשא ע ִָ֗יניו וַ ִַ֞י ְרא ֶא
אמר
ֶ וַ ִ֗י
ֲהזֶ ּ֙ה ֲא ִִּח ֶיכם ַה ָק ֶּׁ֔טן ֲא ֶ ֵ֥שר ֲא ַמ ְר ֶ ָ֖תם א ָלָ֑י
אמר
ַָ֕ וַ י
WBC
“My son” expresses friendliness between two unrelated
להים יָ ְִחנְ ךָ֖ ְב ִּ ָֽני׃
ֵ֥ ִּ ֱא
men of unequal status (1 Sam 3:16; 4:16; 26:21, 25).
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וַ יִּ ְש ַ ֶׁ֤אל ָל ֶה ּ֙ם ְל ָש ֶּׁ֔לֹום
אמר
וַ ִ֗י ֶ
יכם ַהזָ ָָ֖קן ֲא ֶשר ֲא ַמ ְר ֶ ָ֑תם
ֲה ָש ָ֛לֹום ֲא ִּב ֶ ֵ֥
עֹודנו ָ ִָֽחי׃
ַה ֶ ָ֖

ל־א ִִֶּּׁ֔חיו
יֹוסף ִּ ָֽכי־נִּ ְכ ְמ ֶׁ֤רו ַר ֲִח ָמ ּ֙יו ֶא ָ
יְמהר ִ֗
וַ ַ
וַ ַיְב ָ֖קש ִּל ְב ָ֑כֹות
וַ ֵ֥יָבא ַה ַ ִָ֖ח ְד ָרה
וַ י ְֵ֥בךְ ָ ָֽש ָמה׃

אמ ִ֗רו
וַ י ְ
ָש ָ֛לֹום ְל ַע ְב ְדךֵ֥ ְל ָא ִּ ָ֖בינו
עֹודנו ָ ִָ֑חי
ֶ
ַ ָֽוַֽיִּ ְק ָ֖דו וישתִחו וַ ִּ ָֽי ְש ַת ֲִחוָֽ ו׃

וַ יִּ ְר ַ ִֵ֥חץ ָפ ָנָ֖יו וַ יצָ֑א
אמר
וַ ִָּּ֨י ְת ַא ֶּׁ֔ ַפק וַ ָ֖י ֶ
ִּ ֵ֥שימו ָ ָֽל ִֶחם׃

ן־אמֹוּ֒
ת־בנְ ִּיָמין ָא ִִּח ֮יו ֶב ִּ
וַ יִּ ָשא ע ִָ֗יניו וַ ִַ֞י ְרא ֶא ִּ
אמר
וַ ִ֗י ֶ
ֲהזֶ ּ֙ה ֲא ִִּח ֶיכם ַה ָק ֶּׁ֔טן ֲא ֶ ֵ֥שר ֲא ַמ ְר ֶ ָ֖תם א ָלָ֑י
אמר
וַ י ַָ֕
להים יָ ְִחנְ ךָ֖ ְב ִּ ָֽני׃
ֱא ִּ ֵ֥

וַ יָ ִּ ֵ֥שימו ָ֛לֹו ְל ַב ָ֖דֹו וְ ָל ֶהם ְל ַב ָ ָ֑דם
תֹו ְל ַב ָ ֶּׁ֔דם
וְ ַל ִּמ ְצ ִּ ִ֞רים ָהא ְכ ִּ ֶׁ֤לים ִּא ּ֙
יוכלון ַה ִּמ ְצ ִּ ִ֗רים
ִּכי֩ ָּ֨לא ְ
ת־ה ִּע ְב ִּר ּ֙ים ֶּׁ֔ ֶל ִֶחם
ֶל ֱא ֶׁ֤כל ֶא ָ ָֽ
ִּכי־תֹוע ָ ֵ֥בה ִּ ָ֖הוא ְל ִּמ ְצ ָ ָֽריִּ ם׃

Genesis 43:27-29

Genesis 43:30-32

וַ יִּ ְש ַ ֶׁ֤אל ָל ֶה ּ֙ם ְל ָש ֶּׁ֔לֹום
אמר
וַ ִ֗י ֶ
יכם ַהזָ ָָ֖קן ֲא ֶשר ֲא ַמ ְר ֶ ָ֑תם
ֲה ָש ָ֛לֹום ֲא ִּב ֶ ֵ֥
עֹודנו ָ ִָֽחי׃
ַה ֶ ָ֖

ל־א ִִֶּּׁ֔חיו
יֹוסף ִּ ָֽכי־נִּ ְכ ְמ ֶׁ֤רו ַר ֲִח ָמ ּ֙יו ֶא ָ
יְמהר ִ֗
וַ ַ
וַ ַיְב ָ֖קש ִּל ְב ָ֑כֹות
וַ ֵ֥יָבא ַה ַ ִָ֖ח ְד ָרה
וַ י ְֵ֥בךְ ָ ָֽש ָמה׃

אמ ִ֗רו
וַ י ְ
ָש ָ֛לֹום ְל ַע ְב ְדךֵ֥ ְל ָא ִּ ָ֖בינו
עֹודנו ָ ִָ֑חי
ֶ
ַ ָֽוַֽיִּ ְק ָ֖דו וישתִחו וַ ִּ ָֽי ְש ַת ֲִחוָֽ ו׃
ן־אמֹוּ֒
ת־בנְ ִּיָמין ָא ִִּח ֮יו ֶב ִּ
וַ יִּ ָשא ע ִָ֗יניו וַ ִַ֞י ְרא ֶא ִּ
אמר
וַ ִ֗י ֶ
ֲהזֶ ּ֙ה ֲא ִִּח ֶיכם ַה ָק ֶּׁ֔טן ֲא ֶ ֵ֥שר ֲא ַמ ְר ֶ ָ֖תם א ָלָ֑י
אמר
וַ י ַָ֕
להים יָ ְִחנְ ךָ֖ ְב ִּ ָֽני׃
ֱא ִּ ֵ֥

וַ יִּ ְר ַ ִֵ֥חץ ָפ ָנָ֖יו וַ יצָ֑א
אמר
וַ ִָּּ֨י ְת ַא ֶּׁ֔ ַפק וַ ָ֖י ֶ
ִּ ֵ֥שימו ָ ָֽל ִֶחם׃

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).

וַ יָ ִּ ֵ֥שימו ָ֛לֹו ְל ַב ָ֖דֹו וְ ָל ֶהם ְל ַב ָ ָ֑דם
תֹו ְל ַב ָ ֶּׁ֔דם
וְ ַל ִּמ ְצ ִּ ִ֞רים ָהא ְכ ִּ ֶׁ֤לים ִּא ּ֙
יוכלון ַה ִּמ ְצ ִּ ִ֗רים
ִּכי֩ ָּ֨לא ְ
ת־ה ִּע ְב ִּר ּ֙ים ֶּׁ֔ ֶל ִֶחם
ֶל ֱא ֶׁ֤כל ֶא ָ ָֽ
ִּכי־תֹוע ָ ֵ֥בה ִּ ָ֖הוא ְל ִּמ ְצ ָ ָֽריִּ ם׃

Genesis 43:33-34

וַ י ְשבו ְל ָפ ֶָּׁ֔ניו
ַה ְבכ ּ֙ר ִּכ ְבכ ָר ֶּׁ֔תֹו
וְ ַה ָצ ִּ ָ֖עיר ִּכ ְצ ִּע ָר ָ֑תֹו
וַ יִּ ְת ְמ ֵ֥הו ָה ֲאנָ ִּ ָ֖שים ִּ ֵ֥איש ֶאל־ר ָֽעהו׃
ם
וַ יִּ ָָּ֨שא ַמ ְשאת מאת ָפנָ ֮יו ֲאל ֶה ּ֒
יָמן ִּמ ַמ ְש ֵ֥את כ ָּלָ֖ם ִָחמש יָ ָ֑דֹות
וַ ת ֶרב ַמ ְש ַ ֹּ֧את ִּבנְ ִּ ָ֛
וַ יִּ ְש ֵ֥תו ַ ָֽוַֽיִּ ְש ְכ ָ֖רו ִּע ָֽמֹו׃

Genesis 43:33-34

WBC
Everywhere else the verb “stunned” ( )תמהdescribes 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?

וַ י ְשבו ְל ָפ ֶָּׁ֔ניו
ַה ְבכ ּ֙ר ִּכ ְבכ ָר ֶּׁ֔תֹו
וְ ַה ָצ ִּ ָ֖עיר ִּכ ְצ ִּע ָר ָ֑תֹו
וַ יִּ ְת ְמ ֵ֥הו ָה ֲאנָ ִּ ָ֖שים ִּ ֵ֥איש ֶאל־ר ָֽעהו׃
ם
ּ֒ וַ יִּ ָָּ֨שא ַמ ְשאת מאת ָפנָ ֮יו ֲאל ֶה
יָמן ִּמ ַמ ְש ֵ֥את כ ָּלָ֖ם ִָחמש יָ ָ֑דֹות
ָ֛ ִּ ְוַ ת ֶרב ַמ ְש ַ ֹּ֧את ִּבנ
וַ יִּ ְש ֵ֥תו ַ ָֽוַֽיִּ ְש ְכ ָ֖רו ִּע ָֽמֹו׃

