Genesis 44

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

Genesis 44:1-5

מ ֒ר
יתו ֵּלא ֹ
ל־ב ֹ֮
שר ַע ֵּ
ת־א ֶ ֶׁ֣
וַ יְ ַַ֞צו ֶא ֲ
יּוכ ֖לּון ְש ֵּ ֵ֑את
א ֶכל ַכ ֲא ֶ ֶׁ֥שר ְ
ת־א ְמ ְת ֹ֤חֹת ָ ָֽה ֲאנָ ִׁש ֙ים ֹ֔ ֹ
ַמ ַ֞ ֵּלא ֶא ַ
ף־איש ְב ִׁ ֶׁ֥פי ַא ְמ ַת ְח ָֽתו׃
וְ ִׁ ֶׁ֥שים ֶ ָֽכ ֶס ִׁ ֖
יעי גְ ִׁ ֶׁ֣ב ַיע ַה ֶֶּ֗כ ֶסף ָת ִׁש ֙ים ְב ִׁ ֙פי ַא ְמ ַ ֶׁ֣ת ַחת ַה ָק ֹ֔טֹן
וְ ֶאת־גְ ִׁב ַ֞ ִׁ
וְ ֵּ ֖את ֶכ ֶֶׁ֣סף ִׁש ְב ֵ֑רו
יוסף ֲא ֶ ֶׁ֥שר ִׁד ֵּ ָֽבר׃
וַ ַַּ֕י ַעש ִׁכ ְד ַ ֶׁ֥בר ֵּ ֖
יהם׃
ַה ֖בֹ ֶקר ֵ֑אור וְ ָה ֲאנָ ִׁ ֶׁ֣שים ֻׁש ְל ֹ֔חּו ֵּ ֖ה ָמה וַ ֲחמ ֵֹּר ֶ ָֽ
יתו
ל־ב ֹ֔
שר ַע ֵּ
יוסף ָא ַמ ֙ר ַ ָֽל ֲא ֶ ֶׁ֣
ת־ה ִׁע ֹ֮יר ֶׁ֣ל ֹא ִׁה ְר ִׁחיק ּ֒ו וְ ֵּ ֹ֤
ֵ֠ ֵּהם ָי ְָֽצ ֶׁ֣אּו ֶא ָ
ֶׁ֥קּום ְר ֖ד ֹף ַא ֲח ֵּ ֶׁ֣רי ָ ָֽה ֲאנָ ִׁ ֵ֑שים וְ ִׁה ַשגְ ָת ֙ם וְ ָא ַמ ְר ָ ֶׁ֣ת ֲא ֵּל ֶֹ֔הם
טובה׃
ָל ָָ֛מה ִׁש ַל ְמ ֶ ֶׁ֥תם ָר ָ ֖עה ַ ֶׁ֥ת ַחת ָ ָֽ
ֲה ֶׁ֣לוא ֶֶּ֗זה ֲא ֶֶׁ֨שר יִׁ ְש ֶ ֹ֤תה ֲאד ֹנִׁ ֙י ֹ֔בו וְ ַּ֕הּוא נַ ֵּ ֶׁ֥חש יְ נַ ֵּ ֖חש ֵ֑בו
יתם׃
ֲה ֵּרע ֶ ֹ֖תם ֲא ֶ ֶׁ֥שר ֲע ִׁש ֶ ָֽ
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ת־ה ְד ָב ִׁ ֖רים ָה ֵּ ָֽא ֶלה׃
ַ ָֽוַֽיַ ִׁש ֵּגֵ֑ם וַ יְ ַד ֵּ ֶׁ֣בר ֲא ֵּל ֶֹ֔הם ֶא ַ
אמ ֶׁ֣רּו ֵּא ֹ֔ ָליו
וַ י ֹ ְ
ָ ָ֚ל ָמה יְ ַד ֵּ ֶׁ֣בר ֲאד ִֹֹׁ֔ני ַכ ְד ָב ִׁ ֖רים ָה ֵּ ֵ֑א ֶלה
ָח ִׁ ֙ל ָיל ֙ה ַל ֲע ָב ֶ ֹ֔דיָך ֵּמ ֲע ֖שות ַכ ָד ָ ֶׁ֥בר ַה ֶזָֽה׃
אנּו ְב ִׁ ֶׁ֣פי ַא ְמ ְתח ֵֹֹּ֔תינּו ה ִׁשי ֶׁ֥בֹנּו ֵּא ֶל֖יָך ֵּמ ֶ ֶׁ֣א ֶר ְכ ָנ ֵַ֑ען
ֵּ ֶׁ֣הן ֶֶּ֗כ ֶסף ֲא ֶ ֹ֤שר ָמ ֙ ָצ ֙
וְ ֵֶּּ֗איְך נִׁ גְ נ ֹ֙ב ִׁמ ֵּבֶׁ֣ית ֲאד ֶֹֹ֔ניָך ֶכ ֶ֖סף ֶׁ֥או זָ ָ ָֽהב׃
יִׁמ ֵּ ֶׁ֥צא ִׁא ָ֛תו ֵּמ ֲע ָב ֶ ֖דיָך וָ ֵּ ֵ֑מת
ֲא ֶֶׁ֨שר ָ
ם־א ַַּ֕נ ְחנּו ִׁ ָֽנ ְה ֶיֶׁ֥ה ַ ָֽלאד ִֹׁנ֖י ַל ֲע ָב ִׁ ָֽדים׃
וְ גַ ֲ
אמר
וַ ַּ֕י ֹ ֶ
ן־הּוא
ם־ע ָ ֶׁ֥תה ְכ ִׁד ְב ֵּר ֶיכ֖ם ֶכ ֵ֑
גַ ַ
ה־לי ֹ֔ ָע ֶבד וְ ַא ֶ ֖תם ִׁת ְהיֶׁ֥ ּו נְ ִׁק ִׁיָֽם׃
תו יִׁ ְהיֶ ִׁ ֶׁ֣
יִׁמ ֵּצֹ֤א ִׁא ֙
ֲא ֶֶׁ֨שר ָ
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ת־ה ְד ָב ִׁ ֖רים ָה ֵּ ָֽא ֶלה׃
ַ ַ ָֽוַֽיַ ִׁש ֵּגֵ֑ם וַ יְ ַד ֵּ ֶׁ֣בר ֲא ֵּל ֶֹ֔הם ֶא
אמ ֶׁ֣רּו ֵּא ֹ֔ ָליו
ְ ֹ וַ י
ָ ָ֚ל ָמה יְ ַד ֵּ ֶׁ֣בר ֲאד ִֹֹׁ֔ני ַכ ְד ָב ִׁ ֖רים ָה ֵּ ֵ֑א ֶלה
ָח ִׁ ֙ל ָיל ֙ה ַל ֲע ָב ֶ ֹ֔דיָך ֵּמ ֲע ֖שות ַכ ָד ָ ֶׁ֥בר ַה ֶזָֽה׃
אנּו ְב ִׁ ֶׁ֣פי ַא ְמ ְתח ֵֹֹּ֔תינּו ה ִׁשי ֶׁ֥בֹנּו ֵּא ֶל֖יָך ֵּמ ֶ ֶׁ֣א ֶר ְכ ָנ ֵַ֑ען
֙ ֵּ ֶׁ֣הן ֶֶּ֗כ ֶסף ֲא ֶ ֹ֤שר ָמ ֙ ָצ
וְ ֵֶּּ֗איְך נִׁ גְ נ ֹ֙ב ִׁמ ֵּבֶׁ֣ית ֲאד ֶֹֹ֔ניָך ֶכ ֶ֖סף ֶׁ֥או זָ ָ ָֽהב׃

WBC (v7-9)
“The brothers protest their innocence in the most outspoken terms.
They point to their past behavior: their return of the money on their
previous trip. Their wild offer, that if any of them is a thief, he should
and the rest of them be enslaved, shows their confidence in their
innocence. But in the total perspective of the Joseph story, the
punishment of theft with slavery or death has echoes of their treatment
of Joseph; the brothers are now offering to suffer as they made him
suffer. So they are being fairer than they realize in making such an offer.”
offer.”

יִׁמ ֵּ ֶׁ֥צא ִׁא ָ֛תו ֵּמ ֲע ָב ֶ ֖דיָך וָ ֵּ ֵ֑מת
ָ ֲא ֶֶׁ֨שר
ם־א ַַּ֕נ ְחנּו ִׁ ָֽנ ְה ֶיֶׁ֥ה ַ ָֽלאד ִֹׁנ֖י ַל ֲע ָב ִׁ ָֽדים׃
ֲ ַוְ ג

אמר
ֶ ֹ וַ ַּ֕י
ן־הּוא
ֵ֑ ם־ע ָ ֶׁ֥תה ְכ ִׁד ְב ֵּר ֶיכ֖ם ֶכ
ַ ַג
ה־לי ֹ֔ ָע ֶבד וְ ַא ֶ ֖תם ִׁת ְהיֶׁ֥ ּו נְ ִׁק ִׁיָֽם׃
ֶׁ֣ ִׁ ֶתו יִׁ ְהי
֙ יִׁמ ֵּצֹ֤א ִׁא
ָ ֲא ֶֶׁ֨שר
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ת־ה ְד ָב ִׁ ֖רים ָה ֵּ ָֽא ֶלה׃
ַ ָֽוַֽיַ ִׁש ֵּגֵ֑ם וַ יְ ַד ֵּ ֶׁ֣בר ֲא ֵּל ֶֹ֔הם ֶא ַ
אמ ֶׁ֣רּו ֵּא ֹ֔ ָליו
וַ י ֹ ְ
ָ ָ֚ל ָמה יְ ַד ֵּ ֶׁ֣בר ֲאד ִֹֹׁ֔ני ַכ ְד ָב ִׁ ֖רים ָה ֵּ ֵ֑א ֶלה
ָח ִׁ ֙ל ָיל ֙ה ַל ֲע ָב ֶ ֹ֔דיָך ֵּמ ֲע ֖שות ַכ ָד ָ ֶׁ֥בר ַה ֶזָֽה׃
אנּו ְב ִׁ ֶׁ֣פי ַא ְמ ְתח ֵֹֹּ֔תינּו ה ִׁשי ֶׁ֥בֹנּו ֵּא ֶל֖יָך ֵּמ ֶ ֶׁ֣א ֶר ְכ ָנ ֵַ֑ען
ֵּ ֶׁ֣הן ֶֶּ֗כ ֶסף ֲא ֶ ֹ֤שר ָמ ֙ ָצ ֙
וְ ֵֶּּ֗איְך נִׁ גְ נ ֹ֙ב ִׁמ ֵּבֶׁ֣ית ֲאד ֶֹֹ֔ניָך ֶכ ֶ֖סף ֶׁ֥או זָ ָ ָֽהב׃
יִׁמ ֵּ ֶׁ֥צא ִׁא ָ֛תו ֵּמ ֲע ָב ֶ ֖דיָך וָ ֵּ ֵ֑מת
ֲא ֶֶׁ֨שר ָ
ם־א ַַּ֕נ ְחנּו ִׁ ָֽנ ְה ֶיֶׁ֥ה ַ ָֽלאד ִֹׁנ֖י ַל ֲע ָב ִׁ ָֽדים׃
וְ גַ ֲ

Another comparison
ESV Genesis 31:32
“Anyone with whom you find your gods shall not live. In the presence of
our kinsmen point out what I have that is yours, and take it." Now Jacob
”did not know that Rachel had stolen them.

אמר
וַ ַּ֕י ֹ ֶ
ן־הּוא
ם־ע ָ ֶׁ֥תה ְכ ִׁד ְב ֵּר ֶיכ֖ם ֶכ ֵ֑
גַ ַ
ה־לי ֹ֔ ָע ֶבד וְ ַא ֶ ֖תם ִׁת ְהיֶׁ֥ ּו נְ ִׁק ִׁיָֽם׃
תו יִׁ ְהיֶ ִׁ ֶׁ֣
יִׁמ ֵּצֹ֤א ִׁא ֙
ֲא ֶֶׁ֨שר ָ
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ת־ה ְד ָב ִׁ ֖רים ָה ֵּ ָֽא ֶלה׃
ַ ָֽוַֽיַ ִׁש ֵּגֵ֑ם וַ יְ ַד ֵּ ֶׁ֣בר ֲא ֵּל ֶֹ֔הם ֶא ַ
אמ ֶׁ֣רּו ֵּא ֹ֔ ָליו
וַ י ֹ ְ
ָ ָ֚ל ָמה יְ ַד ֵּ ֶׁ֣בר ֲאד ִֹֹׁ֔ני ַכ ְד ָב ִׁ ֖רים ָה ֵּ ֵ֑א ֶלה
ָח ִׁ ֙ל ָיל ֙ה ַל ֲע ָב ֶ ֹ֔דיָך ֵּמ ֲע ֖שות ַכ ָד ָ ֶׁ֥בר ַה ֶזָֽה׃
אנּו ְב ִׁ ֶׁ֣פי ַא ְמ ְתח ֵֹֹּ֔תינּו ה ִׁשי ֶׁ֥בֹנּו ֵּא ֶל֖יָך ֵּמ ֶ ֶׁ֣א ֶר ְכ ָנ ֵַ֑ען
ֵּ ֶׁ֣הן ֶֶּ֗כ ֶסף ֲא ֶ ֹ֤שר ָמ ֙ ָצ ֙
וְ ֵֶּּ֗איְך נִׁ גְ נ ֹ֙ב ִׁמ ֵּבֶׁ֣ית ֲאד ֶֹֹ֔ניָך ֶכ ֶ֖סף ֶׁ֥או זָ ָ ָֽהב׃
יִׁמ ֵּ ֶׁ֥צא ִׁא ָ֛תו ֵּמ ֲע ָב ֶ ֖דיָך וָ ֵּ ֵ֑מת
ֲא ֶֶׁ֨שר ָ
ם־א ַַּ֕נ ְחנּו ִׁ ָֽנ ְה ֶיֶׁ֥ה ַ ָֽלאד ִֹׁנ֖י ַל ֲע ָב ִׁ ָֽדים׃
וְ גַ ֲ
)WBC (v10
“Joseph’s whole purpose is to single out Benjamin to see whether his brothers will
sacrifice him as they did Joseph. Hence, the steward insists that only the thief will be
”taken into custody.

אמר
וַ ַּ֕י ֹ ֶ
ן־הּוא
ם־ע ָ ֶׁ֥תה ְכ ִׁד ְב ֵּר ֶיכ֖ם ֶכ ֵ֑
גַ ַ
ה־לי ֹ֔ ָע ֶבד וְ ַא ֶ ֖תם ִׁת ְהיֶׁ֥ ּו נְ ִׁק ִׁיָֽם׃
תו יִׁ ְהיֶ ִׁ ֶׁ֣
יִׁמ ֵּצֹ֤א ִׁא ֙
ֲא ֶֶׁ֨שר ָ
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ת־א ְמ ַת ְח ֖תו ָ ֵ֑א ְר ָצה
יורדּו ִׁ ֶׁ֥איש ֶא ַ
ַיְמ ֲה ֶּ֗רּו וַ ִׁ ָ֛
ָֽו ַ
ַ ָֽוַֽיִׁ ְפ ְת ֖חּו ִׁ ֶׁ֥איש ַא ְמ ַת ְח ָֽתו׃
ּוב ָק ֖טֹן ִׁכ ָלֵ֑ה
וַ יְ ַח ַּ֕ ֵּפש ַבגָ ֶׁ֣דול ֵּה ֵֹּ֔חל ַ
יָמן׃
יִׁמ ֵּצ ֙א ַהגָ ִֹׁ֔ב ַיע ְב ַא ְמ ַ ֖ת ַחת ִׁבנְ ִׁ ָֽ
וַ ָ
ֹלתם
ָֽוַיִׁ ְק ְר ֖עּו ִׁש ְמ ָ ֵ֑
ל־חמ ֹֹ֔רו
ַ ָֽוַֽיַ ֲעמ ֹ֙ס ִׁ ֶׁ֣איש ַע ֲ
וַ יָ ֻׁ ֖שבּו ָה ִׁ ָֽע ָירה׃
עודּנּו ָ ֵ֑שם וַ יִׁ ְפ ֶׁ֥לּו ְל ָפ ָנ֖יו ָ ָֽא ְר ָצה׃
יוסף וְ ֖הּוא ֶ ֶׁ֣
ֶׁ֣יתה ֵֹּ֔
הּודה וְ ֶא ָח ֙יו ֵּב ָ
וַ ֶׁ֨יָב ֹא יְ ָ ֹ֤
יוסף
אמר ָל ֶה ֙ם ֵֹּ֔
וַ ֹ֤י ֹ ֶ
יתם
ה־ה ַמ ֲע ֶ ֶׁ֥שה ַה ֶז֖ה ֲא ֶ ֶׁ֣שר ֲע ִׁש ֶ ֵ֑
ָ ָֽמ ַ
מנִׁ י׃
ֲה ֶׁ֣לוא יְ ַד ְע ֶֹ֔תם ִׁ ָֽכי־נַ ֵּ ֵ֧חש יְ נַ ֵּ ָ֛חש ִׁ ֖איש ֲא ֶ ֶׁ֥שר ָכ ָֽ ֹ
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ת־א ְמ ַת ְח ֖תו ָ ֵ֑א ְר ָצה
ַ יורדּו ִׁ ֶׁ֥איש ֶא
ָ֛ ִׁ ַַיְמ ֲה ֶּ֗רּו ו
ַ ָֽו
ַ ָֽוַֽיִׁ ְפ ְת ֖חּו ִׁ ֶׁ֥איש ַא ְמ ַת ְח ָֽתו׃
ּוב ָק ֖טֹן ִׁכ ָלֵ֑ה
ַ וַ יְ ַח ַּ֕ ֵּפש ַבגָ ֶׁ֣דול ֵּה ֵֹּ֔חל
יָמן׃
ָֽ ִׁ ְיִׁמ ֵּצ ֙א ַהגָ ִֹׁ֔ב ַיע ְב ַא ְמ ַ ֖ת ַחת ִׁבנ
ָ ַו
WBC (v13)
“When Joseph disappeared, it was only Jacob who tore his clothes (37:34); now all the brothers
do, the first clear sign of fraternal solidarity. Whereas they had contrived to dispatch Joseph to
Egypt, this time they voluntarily return with Benjamin to Egypt.”
ESV Genesis 37:34 “Then Jacob tore his garments and put sackcloth on his loins and mourned for
his son many days.”

ֹלתם
ֵ֑ ָ ָֽוַיִׁ ְק ְר ֖עּו ִׁש ְמ
ל־חמ ֹֹ֔רו
ֲ ַ ָֽוַֽיַ ֲעמ ֹ֙ס ִׁ ֶׁ֣איש ַע
וַ יָ ֻׁ ֖שבּו ָה ִׁ ָֽע ָירה׃

עודּנּו ָ ֵ֑שם וַ יִׁ ְפ ֶׁ֥לּו ְל ָפ ָנ֖יו ָ ָֽא ְר ָצה׃
ֶׁ֣ ֶ יוסף וְ ֖הּוא
ֵֹּ֔ ֶׁ֣יתה
ָ הּודה וְ ֶא ָח ֙יו ֵּב
ֹ֤ ָ ְוַ ֶׁ֨יָב ֹא י
יוסף
ֵֹּ֔ אמר ָל ֶה ֙ם
ֶ ֹ וַ ֹ֤י
יתם
ֵ֑ ֶ ה־ה ַמ ֲע ֶ ֶׁ֥שה ַה ֶז֖ה ֲא ֶ ֶׁ֣שר ֲע ִׁש
ַ ָ ָֽמ
מנִׁ י׃
ֹ ָֽ ֲה ֶׁ֣לוא יְ ַד ְע ֶֹ֔תם ִׁ ָֽכי־נַ ֵּ ֵ֧חש יְ נַ ֵּ ָ֛חש ִׁ ֖איש ֲא ֶ ֶׁ֥שר ָכ
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ת־א ְמ ַת ְח ֖תו ָ ֵ֑א ְר ָצה
יורדּו ִׁ ֶׁ֥איש ֶא ַ
ַיְמ ֲה ֶּ֗רּו וַ ִׁ ָ֛
ָֽו ַ
ַ ָֽוַֽיִׁ ְפ ְת ֖חּו ִׁ ֶׁ֥איש ַא ְמ ַת ְח ָֽתו׃
ּוב ָק ֖טֹן ִׁכ ָלֵ֑ה
וַ יְ ַח ַּ֕ ֵּפש ַבגָ ֶׁ֣דול ֵּה ֵֹּ֔חל ַ
יָמן׃
יִׁמ ֵּצ ֙א ַהגָ ִֹׁ֔ב ַיע ְב ַא ְמ ַ ֖ת ַחת ִׁבנְ ִׁ ָֽ
וַ ָ
ֹלתם
ָֽוַיִׁ ְק ְר ֖עּו ִׁש ְמ ָ ֵ֑
ל־חמ ֹֹ֔רו
ַ ָֽוַֽיַ ֲעמ ֹ֙ס ִׁ ֶׁ֣איש ַע ֲ
וַ יָ ֻׁ ֖שבּו ָה ִׁ ָֽע ָירה׃
”ַ ], so Joseph was still at his residence.ה ֖בֹ ֶקר

)WBC (v14
ֵ֑אור[ )“The brothers had left very early (v 3

עודּנּו ָ ֵ֑שם וַ יִׁ ְפ ֶׁ֥לּו ְל ָפ ָנ֖יו ָ ָֽא ְר ָצה׃
יוסף וְ ֖הּוא ֶ ֶׁ֣
ֶׁ֣יתה ֵֹּ֔
הּודה וְ ֶא ָח ֙יו ֵּב ָ
וַ ֶׁ֨יָב ֹא יְ ָ ֹ֤
יוסף
אמר ָל ֶה ֙ם ֵֹּ֔
וַ ֹ֤י ֹ ֶ
יתם
ה־ה ַמ ֲע ֶ ֶׁ֥שה ַה ֶז֖ה ֲא ֶ ֶׁ֣שר ֲע ִׁש ֶ ֵ֑
ָ ָֽמ ַ
מנִׁ י׃
ֲה ֶׁ֣לוא יְ ַד ְע ֶֹ֔תם ִׁ ָֽכי־נַ ֵּ ֵ֧חש יְ נַ ֵּ ָ֛חש ִׁ ֖איש ֲא ֶ ֶׁ֥שר ָכ ָֽ ֹ
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ת־א ְמ ַת ְח ֖תו ָ ֵ֑א ְר ָצה
ַ יורדּו ִׁ ֶׁ֥איש ֶא
ָ֛ ִׁ ַַיְמ ֲה ֶּ֗רּו ו
ַ ָֽו
ַ ָֽוַֽיִׁ ְפ ְת ֖חּו ִׁ ֶׁ֥איש ַא ְמ ַת ְח ָֽתו׃
ּוב ָק ֖טֹן ִׁכ ָלֵ֑ה
ַ וַ יְ ַח ַּ֕ ֵּפש ַבגָ ֶׁ֣דול ֵּה ֵֹּ֔חל
יָמן׃
ָֽ ִׁ ְיִׁמ ֵּצ ֙א ַהגָ ִֹׁ֔ב ַיע ְב ַא ְמ ַ ֖ת ַחת ִׁבנ
ָ ַו
Contrast verse 14 with the brothers’ previous homage to Jospeh.
ESV Genesis 42:6 “Now Joseph was governor over the land. He was the one who sold to all the
people of the land. And Joseph's brothers came and bowed themselves before him with their
faces to the ground [פיִׁ ם ָ ָֽא ְר ָצה
֖ ַ וּו־לו ַא
ֶׁ֥ ]וַ יִׁ ְש ַ ָֽת ֲח.”
ESV Genesis 43:26 “When Joseph came home, they brought into the house to him the present
that they had with them and bowed down to him to the ground [וּו־לו ָ ָֽא ְר ָצה
֖ ]וַ יִׁ ְש ַת ֲח.”

ֹלתם
ֵ֑ ָ ָֽוַיִׁ ְק ְר ֖עּו ִׁש ְמ
ל־חמ ֹֹ֔רו
ֲ ַ ָֽוַֽיַ ֲעמ ֹ֙ס ִׁ ֶׁ֣איש ַע
וַ יָ ֻׁ ֖שבּו ָה ִׁ ָֽע ָירה׃

עודּנּו ָ ֵ֑שם וַ יִׁ ְפ ֶׁ֥לּו ְל ָפ ָנ֖יו ָ ָֽא ְר ָצה׃
ֶׁ֣ ֶ יוסף וְ ֖הּוא
ֵֹּ֔ ֶׁ֣יתה
ָ הּודה וְ ֶא ָח ֙יו ֵּב
ֹ֤ ָ ְוַ ֶׁ֨יָב ֹא י
יוסף
ֵֹּ֔ אמר ָל ֶה ֙ם
ֶ ֹ וַ ֹ֤י
יתם
ֵ֑ ֶ ה־ה ַמ ֲע ֶ ֶׁ֥שה ַה ֶז֖ה ֲא ֶ ֶׁ֣שר ֲע ִׁש
ַ ָ ָֽמ
מנִׁ י׃
ֹ ָֽ ֲה ֶׁ֣לוא יְ ַד ְע ֶֹ֔תם ִׁ ָֽכי־נַ ֵּ ֵ֧חש יְ נַ ֵּ ָ֛חש ִׁ ֖איש ֲא ֶ ֶׁ֥שר ָכ
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הּודה
אמר יְ ָ ֶּ֗
וַ ֶׁ֣י ֹ ֶ
ּומה־ּנִׁ ְצ ַט ָ ֵ֑דק
אמ ֙ר ַ ָֽלאד ִֹֹׁ֔ני ַמה־ּנְ ַד ֵּ ֖בר ַ
ַמה־ּנ ֹ ַ
ת־ע ֶׁ֣ון ֲע ָב ֶ ֹ֔דיָך
ֹלהים ָמ ָצ ֙א ֶא ֲ
ָהא ִֶּׁ֗
ם־א ַַּ֕נ ְחנּו ַגָ֛ם ֲא ֶשר־נִׁ ְמ ָ ֶׁ֥צא ַהגָ ִׁ ֖ב ַיע ְביָ ָֽדו׃
ִׁהּנֶ ּנֹ֤ ּו ֲע ָב ִׁד ֙ים ַ ָֽלאד ִֹֹׁ֔ני גַ ֲ
אמר
וַ ַּ֕י ֹ ֶ
ָח ִׁ ֶׁ֣ל ָילה ֹ֔ ִׁלי ֵּמ ֲע ֖שות ֵ֑ז ֹאת
ה־לי ֹ֔ ָע ֶבד
ָה ִִׁ֡איש ֲא ֶשר֩ נִׁ ְמ ֶָׁ֨צא ַהגָ ִִׁ֜ב ַיע ְביָ ֶּ֗דו ָ֚הּוא יִׁ ְהיֶ ִׁ ֶׁ֣
יכם׃
ל־א ִׁב ֶ ָֽ
וְ ַא ֶַּ֕תם ֲע ֶׁ֥לּו ְל ָש ֖לום ֶא ֲ
אמ ֹ֮ר
הּודה וַ י ֹ ֶ
וַ יִׁ ֶׁ֨ ַגש ֵּא ִ֜ ָליו יְ ָ ֶּ֗
ר־נא ַע ְב ְדָךֹ֤ ָד ָב ֙ר ְב ָאזְ ֵּנֶׁ֣י ֲאד ִֹֹׁ֔ני
ִׁ ֶׁ֣בי ֲאד ֹנִׁ י֒ יְ ַד ֶב ֶָׁ֨
ל־י ֶַׁ֥חר ַא ְפָך֖ ְב ַע ְב ֶ ֵ֑דָך ִׁ ֶׁ֥כי ָכ ֖מוָך ְכ ַפ ְר ָֽעֹה׃
וְ ַא ִׁ
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הּודה
אמר יְ ָ ֶּ֗
וַ ֶׁ֣י ֹ ֶ
ּומה־ּנִׁ ְצ ַט ָ ֵ֑דק
אמ ֙ר ַ ָֽלאד ִֹֹׁ֔ני ַמה־ּנְ ַד ֵּ ֖בר ַ
ַמה־ּנ ֹ ַ
ת־ע ֶׁ֣ון ֲע ָב ֶ ֹ֔דיָך
ֹלהים ָמ ָצ ֙א ֶא ֲ
ָהא ִֶּׁ֗
ם־א ַַּ֕נ ְחנּו ַגָ֛ם ֲא ֶשר־נִׁ ְמ ָ ֶׁ֥צא ַהגָ ִׁ ֖ב ַיע ְביָ ָֽדו׃
ִׁהּנֶ ּנֹ֤ ּו ֲע ָב ִׁד ֙ים ַ ָֽלאד ִֹֹׁ֔ני גַ ֲ

?Are Judah and his brothers really guilty for stealing the silver cup
?Then why does Judah say God has uncovered their guilt

אמר
וַ ַּ֕י ֹ ֶ
ָח ִׁ ֶׁ֣ל ָילה ֹ֔ ִׁלי ֵּמ ֲע ֖שות ֵ֑ז ֹאת
ה־לי ֹ֔ ָע ֶבד
ָה ִִׁ֡איש ֲא ֶשר֩ נִׁ ְמ ֶָׁ֨צא ַהגָ ִִׁ֜ב ַיע ְביָ ֶּ֗דו ָ֚הּוא יִׁ ְהיֶ ִׁ ֶׁ֣
יכם׃
ל־א ִׁב ֶ ָֽ
וְ ַא ֶַּ֕תם ֲע ֶׁ֥לּו ְל ָש ֖לום ֶא ֲ
אמ ֹ֮ר
הּודה וַ י ֹ ֶ
וַ יִׁ ֶׁ֨ ַגש ֵּא ִ֜ ָליו יְ ָ ֶּ֗
ר־נא ַע ְב ְדָךֹ֤ ָד ָב ֙ר ְב ָאזְ ֵּנֶׁ֣י ֲאד ִֹֹׁ֔ני
ִׁ ֶׁ֣בי ֲאד ֹנִׁ י֒ יְ ַד ֶב ֶָׁ֨
ל־י ֶַׁ֥חר ַא ְפָך֖ ְב ַע ְב ֶ ֵ֑דָך ִׁ ֶׁ֥כי ָכ ֖מוָך ְכ ַפ ְר ָֽעֹה׃
וְ ַא ִׁ

Genesis 44:16-18

הּודה
ֶּ֗ ָ ְאמר י
ֶ ֹ וַ ֶׁ֣י
ּומה־ּנִׁ ְצ ַט ָ ֵ֑דק
ַ אמ ֙ר ַ ָֽלאד ִֹֹׁ֔ני ַמה־ּנְ ַד ֵּ ֖בר
ַ ֹ ַמה־ּנ
ת־ע ֶׁ֣ון ֲע ָב ֶ ֹ֔דיָך
ֲ ֹלהים ָמ ָצ ֙א ֶא
ִֶּׁ֗ ָהא
ם־א ַַּ֕נ ְחנּו ַגָ֛ם ֲא ֶשר־נִׁ ְמ ָ ֶׁ֥צא ַהגָ ִׁ ֖ב ַיע ְביָ ָֽדו׃
ֲ ִַׁהּנֶ ּנֹ֤ ּו ֲע ָב ִׁד ֙ים ַ ָֽלאד ִֹֹׁ֔ני ג

Are Judah and his brothers really guilty for stealing the silver cup?
Then why does Judah say God has uncovered their guilt?

Compare:
ESV Genesis 42:21-23 Then they said to one
another, "In truth we are guilty concerning our
brother, in that we saw the distress of his soul,
when he begged us and we did not listen. That is
why this distress has come upon us." 22 And
Reuben answered them, "Did I not tell you not to
sin against the boy? But you did not listen. So now
there comes a reckoning for his blood." 23 They
did not know that Joseph understood them, for
there was an interpreter between them.

אמר
ֶ ֹ וַ ַּ֕י
ָח ִׁ ֶׁ֣ל ָילה ֹ֔ ִׁלי ֵּמ ֲע ֖שות ֵ֑ז ֹאת
ה־לי ֹ֔ ָע ֶבד
ֶׁ֣ ִׁ ֶָה ִִׁ֡איש ֲא ֶשר֩ נִׁ ְמ ֶָׁ֨צא ַהגָ ִִׁ֜ב ַיע ְביָ ֶּ֗דו ָ֚הּוא יִׁ ְהי
יכם׃
ָֽ ֶ ל־א ִׁב
ֲ וְ ַא ֶַּ֕תם ֲע ֶׁ֥לּו ְל ָש ֖לום ֶא
אמ ֹ֮ר
ֶ ֹ הּודה וַ י
ֶּ֗ ָ ְוַ יִׁ ֶׁ֨ ַגש ֵּא ִ֜ ָליו י
ר־נא ַע ְב ְדָךֹ֤ ָד ָב ֙ר ְב ָאזְ ֵּנֶׁ֣י ֲאד ִֹֹׁ֔ני
ֶָׁ֨ ִׁ ֶׁ֣בי ֲאד ֹנִׁ י֒ יְ ַד ֶב
ל־י ֶַׁ֥חר ַא ְפָך֖ ְב ַע ְב ֶ ֵ֑דָך ִׁ ֶׁ֥כי ָכ ֖מוָך ְכ ַפ ְר ָֽעֹה׃
ִׁ וְ ַא
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הּודה
אמר יְ ָ ֶּ֗
וַ ֶׁ֣י ֹ ֶ
ּומה־ּנִׁ ְצ ַט ָ ֵ֑דק
אמ ֙ר ַ ָֽלאד ִֹֹׁ֔ני ַמה־ּנְ ַד ֵּ ֖בר ַ
ַמה־ּנ ֹ ַ
ת־ע ֶׁ֣ון ֲע ָב ֶ ֹ֔דיָך
ֹלהים ָמ ָצ ֙א ֶא ֲ
ָהא ִֶּׁ֗
ם־א ַַּ֕נ ְחנּו ַגָ֛ם ֲא ֶשר־נִׁ ְמ ָ ֶׁ֥צא ַהגָ ִׁ ֖ב ַיע ְביָ ָֽדו׃
ִׁהּנֶ ּנֹ֤ ּו ֲע ָב ִׁד ֙ים ַ ָֽלאד ִֹֹׁ֔ני גַ ֲ
אמר
וַ ַּ֕י ֹ ֶ
ָח ִׁ ֶׁ֣ל ָילה ֹ֔ ִׁלי ֵּמ ֲע ֖שות ֵ֑ז ֹאת
ה־לי ֹ֔ ָע ֶבד
ָה ִִׁ֡איש ֲא ֶשר֩ נִׁ ְמ ֶָׁ֨צא ַהגָ ִִׁ֜ב ַיע ְביָ ֶּ֗דו ָ֚הּוא יִׁ ְהיֶ ִׁ ֶׁ֣
יכם׃
ל־א ִׁב ֶ ָֽ
וְ ַא ֶַּ֕תם ֲע ֶׁ֥לּו ְל ָש ֖לום ֶא ֲ
אמ ֹ֮ר
הּודה וַ י ֹ ֶ
וַ יִׁ ֶׁ֨ ַגש ֵּא ִ֜ ָליו יְ ָ ֶּ֗
ר־נא ַע ְב ְדָךֹ֤ ָד ָב ֙ר ְב ָאזְ ֵּנֶׁ֣י ֲאד ִֹֹׁ֔ני
ִׁ ֶׁ֣בי ֲאד ֹנִׁ י֒ יְ ַד ֶב ֶָׁ֨
ל־י ֶַׁ֥חר ַא ְפָך֖ ְב ַע ְב ֶ ֵ֑דָך ִׁ ֶׁ֥כי ָכ ֖מוָך ְכ ַפ ְר ָֽעֹה׃
וְ ַא ִׁ

Note how Judah is not going to take
up the offer for them all to go free
except Benjamin.
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Note how Judah is not going to take
up the offer for them all to go free
except Benjamin.

הּודה
ֶּ֗ ָ ְאמר י
ֶ ֹ וַ ֶׁ֣י
ּומה־ּנִׁ ְצ ַט ָ ֵ֑דק
ַ אמ ֙ר ַ ָֽלאד ִֹֹׁ֔ני ַמה־ּנְ ַד ֵּ ֖בר
ַ ֹ ַמה־ּנ
ת־ע ֶׁ֣ון ֲע ָב ֶ ֹ֔דיָך
ֲ ֹלהים ָמ ָצ ֙א ֶא
ִֶּׁ֗ ָהא
ם־א ַַּ֕נ ְחנּו ַגָ֛ם ֲא ֶשר־נִׁ ְמ ָ ֶׁ֥צא ַהגָ ִׁ ֖ב ַיע ְביָ ָֽדו׃
ֲ ִַׁהּנֶ ּנֹ֤ ּו ֲע ָב ִׁד ֙ים ַ ָֽלאד ִֹֹׁ֔ני ג

Joseph presses the test.
WBC (v17)
“But Joseph cannot be certain that they are really
sorry for their earlier sin, and he puts them in a
situation that replicates their situation twenty-two
years earlier as closely as possible. He therefore
invites them to return home without Benjamin, who
will stay in Egypt as his slave.”

אמר
ֶ ֹ וַ ַּ֕י
ָח ִׁ ֶׁ֣ל ָילה ֹ֔ ִׁלי ֵּמ ֲע ֖שות ֵ֑ז ֹאת
ה־לי ֹ֔ ָע ֶבד
ֶׁ֣ ִׁ ֶָה ִִׁ֡איש ֲא ֶשר֩ נִׁ ְמ ֶָׁ֨צא ַהגָ ִִׁ֜ב ַיע ְביָ ֶּ֗דו ָ֚הּוא יִׁ ְהי
יכם׃
ָֽ ֶ ל־א ִׁב
ֲ וְ ַא ֶַּ֕תם ֲע ֶׁ֥לּו ְל ָש ֖לום ֶא
אמ ֹ֮ר
ֶ ֹ הּודה וַ י
ֶּ֗ ָ ְוַ יִׁ ֶׁ֨ ַגש ֵּא ִ֜ ָליו י
ר־נא ַע ְב ְדָךֹ֤ ָד ָב ֙ר ְב ָאזְ ֵּנֶׁ֣י ֲאד ִֹֹׁ֔ני
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Now Judah begins his speech.
• here to the end of the chapter
• longest speech in Genesis
• 3 parts
)• Review of the past (v18-29
)• What will happen if Ben doesn’t return (v30-32
)• Judah offers himself (v33-34

“His [Judah’s] remarkable speech is a point-for-point undoing, morally and
psychologically, of the brothers’ earlier violation of fraternal and filial bonds. A
basic biblical perception about both human relations and relations between God
and man is that love is unpredictable, arbitrary, at times perhaps seemingly unjust,
and Judah now comes to an acceptance of that fact with all its consequences. His
father, he states clearly to Joseph, has singled out Benjamin for a special love, as he
singled out Rachel’s other son before. It is a painful reality of favoritism with which
Judah, in contrast to the earlier jealousy over Joseph, is here reconciled, out of filial
duty and more, out of filial love. His entire speech is motivated by the deepest
empathy for his father by a real understanding of what it means for the old man’s
very life to be bound up with that of the lad. He can even bring himself to quote
sympathetically (verse 27) Jacob’s typically extravagant statement that his wife bore
him two sons—as though Leah were not also his wife and the other ten were not
also his sons. Twenty-two years earlier, Judah engineered the selling of Joseph into
slavery; now he is prepared to offer himself as a slave so that the other son of
Rachel can be set free. Twenty-two years earlier, he stood with his brothers and
silently watched when the bloodied tunic they had brought to Jacob sent their
father into a fit of anguish; now he is willing to do anything in order not to have to
see his father suffer that way again.”
Robert Alter on Judah’s speech in Genesis 44:18-34
(Art of Biblical Narrative, 174–75)
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)WBC (v18
Judah maintains a deferential mode of address.
…
“You are just like Pharaoh” explains Judah’s deference and
maybe hints at Joseph’s power to pardon.
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Note no mention of
-charge of spying
-imprisonment
-detention of Simeon.

)WBC (V19-23
[T]he demand to bring
Benjamin is softened into
“so that I can look after
him” (v 21), lit “put my
eye upon him,” a phrase
that generally expresses
benevolent attention (cf
Jer 24:6; 39:12; 40:4).

WBC (V19-23)
Note no mention of
-charge of spying
-imprisonment
-detention of Simeon.

WBC (V19-23)
And Judah slips in more
details about the age of
Jacob and his attachment
to Benjamin. Jacob is
“elderly”; Benjamin is
“young,” the “child of his
old age”; “his brother is
dead” (not just “no more”
[42:13]); and “his father
loves him,” indeed “will
die” if he does not return.

Summary of first visit to Egypt.

Genesis 44:19-23

או־אח׃
ָֽ ָ
ש־ל ֶ ֶׁ֥כם ָ ֖אב
ָ ֲֵּהי

מר
ֹ ֵ֑ ת־ע ָב ָ ֖דיו ֵּלא
ֲ ֲאד ִֹׁנֶׁ֣י ָש ַֹ֔אל ֶא

ש־ל ֙נּו ָ ֶׁ֣אב זָ ֵּ ֹ֔קן וְ ֶי ֶֶׁ֥לד זְ ֻׁק ִׁנ֖ים ָק ָ ֵ֑טן
֙ ָ ֶי
וְ ָא ִֶׁׁ֨חיו ִֵּ֜מת וַ יִׁ ּוָ ֵֶּׁ֨תר ֵ֧הּוא ְל ַב ָ֛דו ְל ִׁא ֖מו
וְ ָא ִׁ ֶׁ֥ביו ֲא ֵּה ָֽבו׃

ל־אד ִֹֹׁ֔ני
ֲ אמ ֙ר ֶא
ֶ ֹ וַ ּ֙נ

ימה ֵּע ִׁינ֖י ָע ָ ָֽליו׃
ָ הור ֻׁ ֖דהּו ֵּא ָלֵ֑י וְ ָא ִׁ ֶׁ֥ש
ִׁ

ל־ע ָב ֶ ֹ֔דיָך
ֲ אמ ֙ר ֶא
ֶ ֹ וַ ֙ת

ת־א ִׁ ֵ֑ביו
ָ א־יּוכל ַה ַּנ ַ֖ער ַל ֲעזֶֹׁ֣ב ֶא
ֶׁ֥ ַ ֹ ל
ת־א ִׁ ֖ביו וָ ֵּ ָֽמת׃
ָ וְ ָע ַזֶׁ֥ב ֶא

ל־אד ִֹֹׁ֔ני
ֲ אמ ֙ר ֶא
ֶ ֹ וַ ּ֙נ

יכם ַה ָק ֖טֹן ִׁא ְת ֶ ֵ֑כם
ֶׁ֥ ֶ ם־ל ֹא יֵּ ֵּ ָ֛רד ֲא ִׁח
ֶׁ֥ ִׁא
ֶׁ֥ל ֹא ת ִֹׁס ֖פּון ִׁל ְר ֶׁ֥אות ָפ ָנָֽי׃

ל־ע ָב ֶ ֹ֔דיָך
ֲ אמ ֙ר ֶא
ֶ ֹ וַ ֙ת

WBC (V19-23)
Note no mention of
-charge of spying
-imprisonment
-detention of Simeon.

Summary of first visit to Egypt.

Genesis 44:19-23

או־אח׃
ָֽ ָ
ש־ל ֶ ֶׁ֥כם ָ ֖אב
ָ ֲֵּהי

מר
ֹ ֵ֑ ת־ע ָב ָ ֖דיו ֵּלא
ֲ ֲאד ִֹׁנֶׁ֣י ָש ַֹ֔אל ֶא

ש־ל ֙נּו ָ ֶׁ֣אב זָ ֵּ ֹ֔קן וְ ֶי ֶֶׁ֥לד זְ ֻׁק ִׁנ֖ים ָק ָ ֵ֑טן
֙ ָ ֶי
וְ ָא ִֶׁׁ֨חיו ִֵּ֜מת וַ יִׁ ּוָ ֵֶּׁ֨תר ֵ֧הּוא ְל ַב ָ֛דו ְל ִׁא ֖מו
וְ ָא ִׁ ֶׁ֥ביו ֲא ֵּה ָֽבו׃

ל־אד ִֹֹׁ֔ני
ֲ אמ ֙ר ֶא
ֶ ֹ וַ ּ֙נ

ימה ֵּע ִׁינ֖י ָע ָ ָֽליו׃
ָ הור ֻׁ ֖דהּו ֵּא ָלֵ֑י וְ ָא ִׁ ֶׁ֥ש
ִׁ

ל־ע ָב ֶ ֹ֔דיָך
ֲ אמ ֙ר ֶא
ֶ ֹ וַ ֙ת

ת־א ִׁ ֵ֑ביו
ָ א־יּוכל ַה ַּנ ַ֖ער ַל ֲעזֶֹׁ֣ב ֶא
ֶׁ֥ ַ ֹ ל
ת־א ִׁ ֖ביו וָ ֵּ ָֽמת׃
ָ וְ ָע ַזֶׁ֥ב ֶא

ל־אד ִֹֹׁ֔ני
ֲ אמ ֙ר ֶא
ֶ ֹ וַ ּ֙נ

יכם ַה ָק ֖טֹן ִׁא ְת ֶ ֵ֑כם
ֶׁ֥ ֶ ם־ל ֹא יֵּ ֵּ ָ֛רד ֲא ִׁח
ֶׁ֥ ִׁא
ֶׁ֥ל ֹא ת ִֹׁס ֖פּון ִׁל ְר ֶׁ֥אות ָפ ָנָֽי׃

ל־ע ָב ֶ ֹ֔דיָך
ֲ אמ ֙ר ֶא
ֶ ֹ וַ ֙ת

WBC (V19-23)
The acknowledgment of his father’s favoritism is striking, for it was Jacob’s love of Joseph that
caused his brothers to hate him. Now this same favoritism is cited as ground for mercy; the other
brothers, or at least Judah, have accepted that love for their father must override all other grudges.

Genesis 44:24-29

ד־לו ֵּ ֖את ִׁד ְב ֵּ ֶׁ֥רי ֲאד ִׁ ָֹֽני׃
ל־ע ְב ְדָך֖ ָא ִׁ ֵ֑בי וַ ֶַּׁ֨נגֶ ֹ֔
הי ִׁ ֶׁ֣כי ָע ֹ֔ ִׁלינּו ֶ ָֽא ַ
וַ יְ ִׁ ֙
אמר ָא ִׁ ֵ֑בינּו
וַ ֖י ֹ ֶ

א ֶכל׃
רּו־לנּו ְמ ַעט־ ָֽ ֹ
ֻׁ ֖שבּו ִׁש ְב ָ ֶׁ֥

אמר
וַ ַּּ֕נ ֹ ֶ

נּוכ֖ל ָל ֶ ֵ֑ר ֶדת
ֶׁ֥ל ֹא ַ
ִׁאם־יֵּ ש֩ ָא ִֶׁׁ֨חינּו ַה ָק ֹ֤טֹן ִׁא ָ֙ת ֙נּו וְ יָ ַ ֹ֔ר ְדנּו
אות ְפ ֵּנֶׁ֣י ָה ִֹׁ֔איש וְ ָא ִׁ ֶׁ֥חינּו ַה ָק ֖טֹן ֵּא ֶינֶּׁ֥נּו ִׁא ָ ָֽתנּו׃
נּוכל ִׁל ְר ֙
י־ל ֹא ֶַּ֗
ִׁכ ֶׁ֣

אמר ַע ְב ְדָךֶׁ֥ ָא ִׁ ֖בי ֵּא ֵּלֵ֑ינּו
וַ ָ֛י ֹ ֶ

ה־לי ִׁא ְש ִׁ ָֽתי׃
ַא ֶ ֶׁ֣תם יְ ַד ְע ֶֹ֔תם ִׁ ֶׁ֥כי ְש ַ ֖נַֽיִׁ ם ָי ְָֽל ָד ִׁ ֶׁ֥
וַ יֵּ ֵּצֹ֤א ָ ָֽה ֶא ָח ֙ד ֵּ ָֽמ ִׁא ִֹׁ֔תי וָ א ַַֹּ֕מר ַ ֖אְך ָט ֶׁ֣ר ֹף ט ָ ֵֹ֑רף
ד־הּנָ ה׃
יתיו ַע ֵּ ָֽ
וְ ֶׁ֥ל ֹא ְר ִׁא ִׁ ֖
ת־זָ֛ה ֵּמ ִׁ ֶׁ֥עם ָפ ַנ֖י וְ ָק ָ ֶׁ֣רהּו ָא ֵ֑סון
ם־א ֶ
ּול ַק ְח ֶ ֵ֧תם גַ ֶ
ְ
א ָלה׃
ת־ש ָיב ִׁ ָ֛תי ְב ָר ָ ֖עה ְש ָֽ ֹ
וְ ָֽה ַור ְד ֶ ֵ֧תם ֶא ֵּ

Genesis 44:24-29

Summary of the discussion in Canaan.
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הי ִׁ ֶׁ֣כי ָע ֹ֔ ִׁלינּו ֶ ָֽא ַ
וַ יְ ִׁ ֙
אמר ָא ִׁ ֵ֑בינּו
וַ ֖י ֹ ֶ

א ֶכל׃
רּו־לנּו ְמ ַעט־ ָֽ ֹ
ֻׁ ֖שבּו ִׁש ְב ָ ֶׁ֥

אמר
וַ ַּּ֕נ ֹ ֶ

נּוכ֖ל ָל ֶ ֵ֑ר ֶדת
ֶׁ֥ל ֹא ַ
ִׁאם־יֵּ ש֩ ָא ִֶׁׁ֨חינּו ַה ָק ֹ֤טֹן ִׁא ָ֙ת ֙נּו וְ יָ ַ ֹ֔ר ְדנּו
אות ְפ ֵּנֶׁ֣י ָה ִֹׁ֔איש וְ ָא ִׁ ֶׁ֥חינּו ַה ָק ֖טֹן ֵּא ֶינֶּׁ֥נּו ִׁא ָ ָֽתנּו׃
נּוכל ִׁל ְר ֙
י־ל ֹא ֶַּ֗
ִׁכ ֶׁ֣

אמר ַע ְב ְדָךֶׁ֥ ָא ִׁ ֖בי ֵּא ֵּלֵ֑ינּו
וַ ָ֛י ֹ ֶ

ה־לי ִׁא ְש ִׁ ָֽתי׃
ַא ֶ ֶׁ֣תם יְ ַד ְע ֶֹ֔תם ִׁ ֶׁ֥כי ְש ַ ֖נַֽיִׁ ם ָי ְָֽל ָד ִׁ ֶׁ֥
וַ יֵּ ֵּצֹ֤א ָ ָֽה ֶא ָח ֙ד ֵּ ָֽמ ִׁא ִֹׁ֔תי וָ א ַַֹּ֕מר ַ ֖אְך ָט ֶׁ֣ר ֹף ט ָ ֵֹ֑רף
ד־הּנָ ה׃
יתיו ַע ֵּ ָֽ
וְ ֶׁ֥ל ֹא ְר ִׁא ִׁ ֖
ת־זָ֛ה ֵּמ ִׁ ֶׁ֥עם ָפ ַנ֖י וְ ָק ָ ֶׁ֣רהּו ָא ֵ֑סון
ם־א ֶ
ּול ַק ְח ֶ ֵ֧תם גַ ֶ
ְ
א ָלה׃
ת־ש ָיב ִׁ ָ֛תי ְב ָר ָ ֖עה ְש ָֽ ֹ
וְ ָֽה ַור ְד ֶ ֵ֧תם ֶא ֵּ
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ד־לו ֵּ ֖את ִׁד ְב ֵּ ֶׁ֥רי ֲאד ִׁ ָֹֽני׃
ל־ע ְב ְדָך֖ ָא ִׁ ֵ֑בי וַ ֶַּׁ֨נגֶ ֹ֔
הי ִׁ ֶׁ֣כי ָע ֹ֔ ִׁלינּו ֶ ָֽא ַ
וַ יְ ִׁ ֙
אמר ָא ִׁ ֵ֑בינּו
וַ ֖י ֹ ֶ

א ֶכל׃
רּו־לנּו ְמ ַעט־ ָֽ ֹ
ֻׁ ֖שבּו ִׁש ְב ָ ֶׁ֥

אמר
וַ ַּּ֕נ ֹ ֶ

נּוכ֖ל ָל ֶ ֵ֑ר ֶדת
ֶׁ֥ל ֹא ַ
ִׁאם־יֵּ ש֩ ָא ִֶׁׁ֨חינּו ַה ָק ֹ֤טֹן ִׁא ָ֙ת ֙נּו וְ יָ ַ ֹ֔ר ְדנּו
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ד־הּנָ ה׃
יתיו ַע ֵּ ָֽ
וְ ֶׁ֥ל ֹא ְר ִׁא ִׁ ֖

)WBC (V24-29
Nowhere in 42:29–43:14
does Jacob say, “You know
my wife bore me two
sons” (44:27), but Judah
puts his father’s attitudes
into words, even though
he thereby in effect
delegitimizes himself.
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ְ
א ָלה׃
ת־ש ָיב ִׁ ָ֛תי ְב ָר ָ ֖עה ְש ָֽ ֹ
וְ ָֽה ַור ְד ֶ ֵ֧תם ֶא ֵּ

Summary of the discussion in Canaan.

Genesis 44:24-29

ד־לו ֵּ ֖את ִׁד ְב ֵּ ֶׁ֥רי ֲאד ִׁ ָֹֽני׃
ֹ֔ ֶל־ע ְב ְדָך֖ ָא ִׁ ֵ֑בי וַ ֶַּׁ֨נג
ַ הי ִׁ ֶׁ֣כי ָע ֹ֔ ִׁלינּו ֶ ָֽא
֙ ִׁ ְוַ י
א ֶכל׃
ֹ ָֽ רּו־לנּו ְמ ַעט־
ֶׁ֥ ָ ֻׁ ֖שבּו ִׁש ְב

אמר ָא ִׁ ֵ֑בינּו
ֶ ֹ וַ ֖י

נּוכ֖ל ָל ֶ ֵ֑ר ֶדת
ַ ֶׁ֥ל ֹא
ִׁאם־יֵּ ש֩ ָא ִֶׁׁ֨חינּו ַה ָק ֹ֤טֹן ִׁא ָ֙ת ֙נּו וְ יָ ַ ֹ֔ר ְדנּו
אות ְפ ֵּנֶׁ֣י ָה ִֹׁ֔איש וְ ָא ִׁ ֶׁ֥חינּו ַה ָק ֖טֹן ֵּא ֶינֶּׁ֥נּו ִׁא ָ ָֽתנּו׃
֙ נּוכל ִׁל ְר
ֶַּ֗ י־ל ֹא
ֶׁ֣ ִׁכ

אמר
ֶ ֹ וַ ַּּ֕נ

ה־לי ִׁא ְש ִׁ ָֽתי׃
ֶׁ֥ ִׁ ַא ֶ ֶׁ֣תם יְ ַד ְע ֶֹ֔תם ִׁ ֶׁ֥כי ְש ַ ֖נַֽיִׁ ם ָי ְָֽל ָד

אמר ַע ְב ְדָךֶׁ֥ ָא ִׁ ֖בי ֵּא ֵּלֵ֑ינּו
ֶ ֹ וַ ָ֛י

וַ יֵּ ֵּצֹ֤א ָ ָֽה ֶא ָח ֙ד ֵּ ָֽמ ִׁא ִֹׁ֔תי וָ א ַַֹּ֕מר ַ ֖אְך ָט ֶׁ֣ר ֹף ט ָ ֵֹ֑רף
ד־הּנָ ה׃
ָֽ ֵּ יתיו ַע
֖ ִׁ וְ ֶׁ֥ל ֹא ְר ִׁא
ת־זָ֛ה ֵּמ ִׁ ֶׁ֥עם ָפ ַנ֖י וְ ָק ָ ֶׁ֣רהּו ָא ֵ֑סון
ֶ ם־א
ֶ ַּול ַק ְח ֶ ֵ֧תם ג
ְ
א ָלה׃
ֹ ָֽ ת־ש ָיב ִׁ ָ֛תי ְב ָר ָ ֖עה ְש
ֵּ וְ ָֽה ַור ְד ֶ ֵ֧תם ֶא

WBC (V24-29)
Then he goes on to tell what Jacob surmised
had happened to Joseph: “Surely he has been
torn to bits [cf 37:33], and I haven’t seen him
since.” “Joseph now hears for the first time
what happened at home when the brothers
came back without him.
He hears of his father’s lament and grief that
still persists; he hears the father’s cry ‘torn to
pieces, torn to pieces!’ which still echoes in
the brothers’ ears” (Westermann 3:136).

Genesis 44:30-34

שּורה ְבנַ ְפ ָֽשו׃
ל־ע ְב ְדָךֶׁ֣ ָא ִֹׁ֔בי וְ ַה ַּנ ַ֖ער ֵּא ֶינֶּׁ֣נּו ִׁא ָ ֵ֑תנּו וְ נַ ְפ ֖שו ְק ָ ֶׁ֥
ֹאי ֶא ַ
וְ ַע ֶָּ֗תה ְכב ִׁ ֙
י־אין ַה ַּנ ַ֖ער וָ ֵּ ֵ֑מת
אותו ִׁכ ֵּ ֶׁ֥
וְ ָה ֶָּ֗יה ִׁכ ְר ָ֛
א ָלה׃
ת־ש ֶַׁ֨יבת ַע ְב ְדָךֶׁ֥ ָא ִׁ ָ֛בינּו ְביָ ג֖ ון ְש ָֽ ֹ
הורידּו ֲע ָב ֶ ִ֜דיָך ֶא ֵּ
וְ ִׁ ֶׁ֨
מר
ת־ה ַֹּ֔נ ַער ֵּמ ִׁ ֶׁ֥עם ָא ִׁ ֖בי ֵּלא ֵ֑ ֹ
ִׁ ֹ֤כי ַע ְב ְד ָ֙ך ָע ַ ֶׁ֣רב ֶא ַ
יא ּ֙נּו ֵּא ֹ֔ ֶליָך
ם־ל ֹא ֲא ִׁב ֶ֙
ִׁא ֹ֤
יָמים׃
ל־ה ִׁ ָֽ
אתי ְל ָא ִׁ ֖בי ָכ ַ
וְ ָח ָ ֶׁ֥ט ִׁ
ם־א ָ ָֽחיו׃
ב־נֹ֤א ַע ְב ְד ָ֙ך ַ ֶׁ֣ת ַחת ַה ַֹּ֔נ ַער ֶ ֖ע ֶבד ַ ָֽלאד ִֹׁנֵ֑י וְ ַה ַּנ ַ֖ער ַי ֶַׁ֥על ִׁע ֶ
וְ ַע ֶָּ֗תה ֵּי ֶָֽש ָ
ל־א ִֹׁ֔בי וְ ַה ַּנ ַ֖ער ֵּא ֶינֶּׁ֣נּו ִׁא ִׁ ֵ֑תי
י־א ֙יְך ֶ ָֽאע ֶלֶׁ֣ה ֶא ָ
ִׁכ ֵּ
ת־א ִׁ ָֽבי׃
יִׁמ ָ ֖צא ֶא ָ
ֶ ָ֚פן ֶא ְר ֶ ֶׁ֣אה ָב ָ ֹ֔רע ֲא ֶ ֶׁ֥שר ְ

Genesis 44:30-34

Judah predicts what will happen to his father.

שּורה ְבנַ ְפ ָֽשו׃
ל־ע ְב ְדָךֶׁ֣ ָא ִֹׁ֔בי וְ ַה ַּנ ַ֖ער ֵּא ֶינֶּׁ֣נּו ִׁא ָ ֵ֑תנּו וְ נַ ְפ ֖שו ְק ָ ֶׁ֥
ֹאי ֶא ַ
וְ ַע ֶָּ֗תה ְכב ִׁ ֙
י־אין ַה ַּנ ַ֖ער וָ ֵּ ֵ֑מת
אותו ִׁכ ֵּ ֶׁ֥
וְ ָה ֶָּ֗יה ִׁכ ְר ָ֛
א ָלה׃
ת־ש ֶַׁ֨יבת ַע ְב ְדָךֶׁ֥ ָא ִׁ ָ֛בינּו ְביָ ג֖ ון ְש ָֽ ֹ
הורידּו ֲע ָב ֶ ִ֜דיָך ֶא ֵּ
וְ ִׁ ֶׁ֨
מר
ת־ה ַֹּ֔נ ַער ֵּמ ִׁ ֶׁ֥עם ָא ִׁ ֖בי ֵּלא ֵ֑ ֹ
ִׁ ֹ֤כי ַע ְב ְד ָ֙ך ָע ַ ֶׁ֣רב ֶא ַ
יא ּ֙נּו ֵּא ֹ֔ ֶליָך
ם־ל ֹא ֲא ִׁב ֶ֙
ִׁא ֹ֤
יָמים׃
ל־ה ִׁ ָֽ
אתי ְל ָא ִׁ ֖בי ָכ ַ
וְ ָח ָ ֶׁ֥ט ִׁ
ם־א ָ ָֽחיו׃
ב־נֹ֤א ַע ְב ְד ָ֙ך ַ ֶׁ֣ת ַחת ַה ַֹּ֔נ ַער ֶ ֖ע ֶבד ַ ָֽלאד ִֹׁנֵ֑י וְ ַה ַּנ ַ֖ער ַי ֶַׁ֥על ִׁע ֶ
וְ ַע ֶָּ֗תה ֵּי ֶָֽש ָ
ל־א ִֹׁ֔בי וְ ַה ַּנ ַ֖ער ֵּא ֶינֶּׁ֣נּו ִׁא ִׁ ֵ֑תי
י־א ֙יְך ֶ ָֽאע ֶלֶׁ֣ה ֶא ָ
ִׁכ ֵּ
ת־א ִׁ ָֽבי׃
יִׁמ ָ ֖צא ֶא ָ
ֶ ָ֚פן ֶא ְר ֶ ֶׁ֣אה ָב ָ ֹ֔רע ֲא ֶ ֶׁ֥שר ְ

Genesis 44:30-34

Judah predicts what will happen to his father.

שּורה ְבנַ ְפ ָֽשו׃
ל־ע ְב ְדָךֶׁ֣ ָא ִֹׁ֔בי וְ ַה ַּנ ַ֖ער ֵּא ֶינֶּׁ֣נּו ִׁא ָ ֵ֑תנּו וְ נַ ְפ ֖שו ְק ָ ֶׁ֥
ֹאי ֶא ַ
וְ ַע ֶָּ֗תה ְכב ִׁ ֙
י־אין ַה ַּנ ַ֖ער וָ ֵּ ֵ֑מת
אותו ִׁכ ֵּ ֶׁ֥
וְ ָה ֶָּ֗יה ִׁכ ְר ָ֛
א ָלה׃
ת־ש ֶַׁ֨יבת ַע ְב ְדָךֶׁ֥ ָא ִׁ ָ֛בינּו ְביָ ג֖ ון ְש ָֽ ֹ
הורידּו ֲע ָב ֶ ִ֜דיָך ֶא ֵּ
וְ ִׁ ֶׁ֨
מר
ת־ה ַֹּ֔נ ַער ֵּמ ִׁ ֶׁ֥עם ָא ִׁ ֖בי ֵּלא ֵ֑ ֹ
ִׁ ֹ֤כי ַע ְב ְד ָ֙ך ָע ַ ֶׁ֣רב ֶא ַ
יא ּ֙נּו ֵּא ֹ֔ ֶליָך
ם־ל ֹא ֲא ִׁב ֶ֙
ִׁא ֹ֤
יָמים׃
ל־ה ִׁ ָֽ
אתי ְל ָא ִׁ ֖בי ָכ ַ
וְ ָח ָ ֶׁ֥ט ִׁ

)WBC (V30-32
Judah makes Jacob’s words his own, “bring
down your servant’s gray head in sorrow to the
grave” (cf 42:38).
Once again adding a comment of his own,
Judah underlines the bond of affection
between Jacob and Benjamin: “his life is bound
”up with his.

ם־א ָ ָֽחיו׃
ב־נֹ֤א ַע ְב ְד ָ֙ך ַ ֶׁ֣ת ַחת ַה ַֹּ֔נ ַער ֶ ֖ע ֶבד ַ ָֽלאד ִֹׁנֵ֑י וְ ַה ַּנ ַ֖ער ַי ֶַׁ֥על ִׁע ֶ
וְ ַע ֶָּ֗תה ֵּי ֶָֽש ָ
ל־א ִֹׁ֔בי וְ ַה ַּנ ַ֖ער ֵּא ֶינֶּׁ֣נּו ִׁא ִׁ ֵ֑תי
י־א ֙יְך ֶ ָֽאע ֶלֶׁ֣ה ֶא ָ
ִׁכ ֵּ
ת־א ִׁ ָֽבי׃
יִׁמ ָ ֖צא ֶא ָ
ֶ ָ֚פן ֶא ְר ֶ ֶׁ֣אה ָב ָ ֹ֔רע ֲא ֶ ֶׁ֥שר ְ

Genesis 44:30-34

שּורה ְבנַ ְפ ָֽשו׃
ל־ע ְב ְדָךֶׁ֣ ָא ִֹׁ֔בי וְ ַה ַּנ ַ֖ער ֵּא ֶינֶּׁ֣נּו ִׁא ָ ֵ֑תנּו וְ נַ ְפ ֖שו ְק ָ ֶׁ֥
ֹאי ֶא ַ
וְ ַע ֶָּ֗תה ְכב ִׁ ֙
י־אין ַה ַּנ ַ֖ער וָ ֵּ ֵ֑מת
אותו ִׁכ ֵּ ֶׁ֥
וְ ָה ֶָּ֗יה ִׁכ ְר ָ֛
א ָלה׃
ת־ש ֶַׁ֨יבת ַע ְב ְדָךֶׁ֥ ָא ִׁ ָ֛בינּו ְביָ ג֖ ון ְש ָֽ ֹ
הורידּו ֲע ָב ֶ ִ֜דיָך ֶא ֵּ
וְ ִׁ ֶׁ֨
Judah offers himself.

מר
ת־ה ַֹּ֔נ ַער ֵּמ ִׁ ֶׁ֥עם ָא ִׁ ֖בי ֵּלא ֵ֑ ֹ
ִׁ ֹ֤כי ַע ְב ְד ָ֙ך ָע ַ ֶׁ֣רב ֶא ַ
יא ּ֙נּו ֵּא ֹ֔ ֶליָך
ם־ל ֹא ֲא ִׁב ֶ֙
ִׁא ֹ֤
יָמים׃
ל־ה ִׁ ָֽ
אתי ְל ָא ִׁ ֖בי ָכ ַ
וְ ָח ָ ֶׁ֥ט ִׁ
ם־א ָ ָֽחיו׃
ב־נֹ֤א ַע ְב ְד ָ֙ך ַ ֶׁ֣ת ַחת ַה ַֹּ֔נ ַער ֶ ֖ע ֶבד ַ ָֽלאד ִֹׁנֵ֑י וְ ַה ַּנ ַ֖ער ַי ֶַׁ֥על ִׁע ֶ
וְ ַע ֶָּ֗תה ֵּי ֶָֽש ָ
ל־א ִֹׁ֔בי וְ ַה ַּנ ַ֖ער ֵּא ֶינֶּׁ֣נּו ִׁא ִׁ ֵ֑תי
י־א ֙יְך ֶ ָֽאע ֶלֶׁ֣ה ֶא ָ
ִׁכ ֵּ
ת־א ִׁ ָֽבי׃
יִׁמ ָ ֖צא ֶא ָ
ֶ ָ֚פן ֶא ְר ֶ ֶׁ֣אה ָב ָ ֹ֔רע ֲא ֶ ֶׁ֥שר ְ

Genesis 44:30-34

שּורה ְבנַ ְפ ָֽשו׃
ל־ע ְב ְדָךֶׁ֣ ָא ִֹׁ֔בי וְ ַה ַּנ ַ֖ער ֵּא ֶינֶּׁ֣נּו ִׁא ָ ֵ֑תנּו וְ נַ ְפ ֖שו ְק ָ ֶׁ֥
ֹאי ֶא ַ
וְ ַע ֶָּ֗תה ְכב ִׁ ֙
י־אין ַה ַּנ ַ֖ער וָ ֵּ ֵ֑מת
אותו ִׁכ ֵּ ֶׁ֥
וְ ָה ֶָּ֗יה ִׁכ ְר ָ֛
א ָלה׃
ת־ש ֶַׁ֨יבת ַע ְב ְדָךֶׁ֥ ָא ִׁ ָ֛בינּו ְביָ ג֖ ון ְש ָֽ ֹ
הורידּו ֲע ָב ֶ ִ֜דיָך ֶא ֵּ
וְ ִׁ ֶׁ֨
Judah offers himself.

מר
ת־ה ַֹּ֔נ ַער ֵּמ ִׁ ֶׁ֥עם ָא ִׁ ֖בי ֵּלא ֵ֑ ֹ
ִׁ ֹ֤כי ַע ְב ְד ָ֙ך ָע ַ ֶׁ֣רב ֶא ַ
יא ּ֙נּו ֵּא ֹ֔ ֶליָך
ם־ל ֹא ֲא ִׁב ֶ֙
ִׁא ֹ֤
יָמים׃
ל־ה ִׁ ָֽ
אתי ְל ָא ִׁ ֖בי ָכ ַ
וְ ָח ָ ֶׁ֥ט ִׁ
ם־א ָ ָֽחיו׃
ב־נֹ֤א ַע ְב ְד ָ֙ך ַ ֶׁ֣ת ַחת ַה ַֹּ֔נ ַער ֶ ֖ע ֶבד ַ ָֽלאד ִֹׁנֵ֑י וְ ַה ַּנ ַ֖ער ַי ֶַׁ֥על ִׁע ֶ
וְ ַע ֶָּ֗תה ֵּי ֶָֽש ָ
ל־א ִֹׁ֔בי וְ ַה ַּנ ַ֖ער ֵּא ֶינֶּׁ֣נּו ִׁא ִׁ ֵ֑תי
י־א ֙יְך ֶ ָֽאע ֶלֶׁ֣ה ֶא ָ
ִׁכ ֵּ
ת־א ִׁ ָֽבי׃
יִׁמ ָ ֖צא ֶא ָ
ֶ ָ֚פן ֶא ְר ֶ ֶׁ֣אה ָב ָ ֹ֔רע ֲא ֶ ֶׁ֥שר ְ

)WBC (V33-34
“Simply, Judah so feels for his father that he begs
to sacrifice himself for a brother more loved than
himself” (Sternberg, Poetics, 308).

Genesis 44:30-34

שּורה ְבנַ ְפ ָֽשו׃
ֶׁ֥ ָ ל־ע ְב ְדָךֶׁ֣ ָא ִֹׁ֔בי וְ ַה ַּנ ַ֖ער ֵּא ֶינֶּׁ֣נּו ִׁא ָ ֵ֑תנּו וְ נַ ְפ ֖שו ְק
ַ ֹאי ֶא
֙ ִׁ וְ ַע ֶָּ֗תה ְכב

WBC (V33-34)
To Joseph, of course, the speech again reveals
even more than the speaker intended: the official
version of his own death (“torn to pieces”), the
reason for the delay in the brothers’ return, the
pain his testing as well as his fate must have
given. Most important, if to a listener ignorant of
the family situation and record, the brothers’
attitude as expressed by their leader would
appear admirable, then to one in the know it
surely manifests nothing short of a
transformation, from subnormal to abnormal
solidarity. …

י־אין ַה ַּנ ַ֖ער וָ ֵּ ֵ֑מת
ֶׁ֥ ֵּ אותו ִׁכ
ָ֛ וְ ָה ֶָּ֗יה ִׁכ ְר
א ָלה׃
ֹ ָֽ ת־ש ֶַׁ֨יבת ַע ְב ְדָךֶׁ֥ ָא ִׁ ָ֛בינּו ְביָ ג֖ ון ְש
ֵּ הורידּו ֲע ָב ֶ ִ֜דיָך ֶא
ֶׁ֨ ִׁ ְו
Judah offers himself.

מר
ֹ ֵ֑ ת־ה ַֹּ֔נ ַער ֵּמ ִׁ ֶׁ֥עם ָא ִׁ ֖בי ֵּלא
ַ ִׁ ֹ֤כי ַע ְב ְד ָ֙ך ָע ַ ֶׁ֣רב ֶא
יא ּ֙נּו ֵּא ֹ֔ ֶליָך
ֶ֙ ם־ל ֹא ֲא ִׁב
ֹ֤ ִׁא
יָמים׃
ָֽ ִׁ ל־ה
ַ אתי ְל ָא ִׁ ֖בי ָכ
ִׁ וְ ָח ָ ֶׁ֥ט

ם־א ָ ָֽחיו׃
ֶ ב־נֹ֤א ַע ְב ְד ָ֙ך ַ ֶׁ֣ת ַחת ַה ַֹּ֔נ ַער ֶ ֖ע ֶבד ַ ָֽלאד ִֹׁנֵ֑י וְ ַה ַּנ ַ֖ער ַי ֶַׁ֥על ִׁע
ָ וְ ַע ֶָּ֗תה ֵּי ֶָֽש
…That the sons of the hated wife should have
come to terms with the father’s attachment to
Rachel (“my wife”) and her children is enough to
promise an end to hostilities and a fresh start.
That the second of these children should enjoy
his brothers’ affection is amazing. But that Judah
should adduce the father’s favoritism as the
ground for self-sacrifice is such an irresistible
proof of filial devotion that it breaks down
Joseph’s last defences. (Sternberg, Poetics, 308)

ל־א ִֹׁ֔בי וְ ַה ַּנ ַ֖ער ֵּא ֶינֶּׁ֣נּו ִׁא ִׁ ֵ֑תי
ָ י־א ֙יְך ֶ ָֽאע ֶלֶׁ֣ה ֶא
ֵּ ִׁכ
ת־א ִׁ ָֽבי׃
ָ יִׁמ ָ ֖צא ֶא
ְ ֶ ָ֚פן ֶא ְר ֶ ֶׁ֣אה ָב ָ ֹ֔רע ֲא ֶ ֶׁ֥שר

Genesis 44:24-29

Summary of the discussion in Canaan.

ד־לו ֵּ ֖את ִׁד ְב ֵּ ֶׁ֥רי ֲאד ִׁ ָֹֽני׃
ֹ֔ ֶל־ע ְב ְדָך֖ ָא ִׁ ֵ֑בי וַ ֶַּׁ֨נג
ַ הי ִׁ ֶׁ֣כי ָע ֹ֔ ִׁלינּו ֶ ָֽא
֙ ִׁ ְוַ י
א ֶכל׃
ֹ ָֽ רּו־לנּו ְמ ַעט־
ֶׁ֥ ָ ֻׁ ֖שבּו ִׁש ְב

אמר ָא ִׁ ֵ֑בינּו
ֶ ֹ וַ ֖י

נּוכ֖ל ָל ֶ ֵ֑ר ֶדת
ַ ֶׁ֥ל ֹא
ִׁאם־יֵּ ש֩ ָא ִֶׁׁ֨חינּו ַה ָק ֹ֤טֹן ִׁא ָ֙ת ֙נּו וְ יָ ַ ֹ֔ר ְדנּו
אות ְפ ֵּנֶׁ֣י ָה ִֹׁ֔איש וְ ָא ִׁ ֶׁ֥חינּו ַה ָק ֖טֹן ֵּא ֶינֶּׁ֥נּו ִׁא ָ ָֽתנּו׃
֙ נּוכל ִׁל ְר
ֶַּ֗ י־ל ֹא
ֶׁ֣ ִׁכ

אמר
ֶ ֹ וַ ַּּ֕נ

ה־לי ִׁא ְש ִׁ ָֽתי׃
ֶׁ֥ ִׁ ַא ֶ ֶׁ֣תם יְ ַד ְע ֶֹ֔תם ִׁ ֶׁ֥כי ְש ַ ֖נַֽיִׁ ם ָי ְָֽל ָד

אמר ַע ְב ְדָךֶׁ֥ ָא ִׁ ֖בי ֵּא ֵּלֵ֑ינּו
ֶ ֹ וַ ָ֛י
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וַ יֵּ ֵּצֹ֤א ָ ָֽה ֶא ָח ֙ד ֵּ ָֽמ ִׁא ִֹׁ֔תי וָ א ַַֹּ֕מר ַ ֖אְך ָט ֶׁ֣ר ֹף ט ָ ֵֹ֑רף
ד־הּנָ ה׃
ָֽ ֵּ יתיו ַע
֖ ִׁ וְ ֶׁ֥ל ֹא ְר ִׁא

Judah tells the minister [Joseph]: ‘Our father said to us: “You know that my wife bore me two sons” – he said that to us, ten sons of a
different wife, but still we love him and worry about him. That is the way one should behave toward one’s family.’ By telling the story,
Judah draws the minister into the family circle. It is almost as if Judah wishes to suggest to the minister that he too is a member of the
family. By introducing a ‘third party’, Judah tries to develop a personal relationship with a stranger. The strategy is not based on logic.
But we can fill its strength.

ת־זָ֛ה ֵּמ ִׁ ֶׁ֥עם ָפ ַנ֖י וְ ָק ָ ֶׁ֣רהּו ָא ֵ֑סון
ֶ ם־א
ֶ ַּול ַק ְח ֶ ֵ֧תם ג
ְ
א ָלה׃
ֹ ָֽ ת־ש ָיב ִׁ ָ֛תי ְב ָר ָ ֖עה ְש
ֵּ וְ ָֽה ַור ְד ֶ ֵ֧תם ֶא

