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 בראשית פרק מד 

 ֶׁ֥ ת ְושִׁ ֵ֑ ר יוְכ֖לון ְשאֵּ ֶכל ַכֲאֶשֶׁ֥ י֙ם ֹאֹ֔ ֲאָנשִׁ ת ָהָֽ א ֶאת־ַאְמְתֹחֹ֤ אֹמ֒ר ַמלֵַּ֞ יתוֹ֘ לֵּ ר ַעל־בֵּ ו ֶאת־ֲאֶשֶׁ֣ יש )א( ַוְיַצַ֞ ֖ ֶסף־אִׁ ים ֶכָֽ
י  ֶׁ֥ ו:ְבפִׁ  ַאְמַתְחתָֽ

ְדַבֶׁ֥  ַעש כִׁ ו ַוַיַּ֕ ְברֵ֑ ֶסף שִׁ ת ֶכֶׁ֣ ֖ ן ְואֵּ ַחת ַהָקֹטֹ֔ ֙י ַאְמַתֶׁ֣ י֙ם ְבפִׁ ֶסף ָתשִׁ יַע ַהֶכֶּ֗ ֶׁ֣ י ְגבִׁ יעִַׁ֞ ר:)ב( ְוֶאת־ְגבִׁ ָֽ בֵּ ר דִׁ ף ֲאֶשֶׁ֥ ֖  ר יוסֵּ

ם: יֶהָֽ ָםה ַוֲחֹמרֵּ ֖ ו הֵּ ים ֺשְלחֹ֔ ֶׁ֣ ור ְוָהֲאָנשִׁ ֶקר אֵ֑  )ג( ַהֹב֖

ו ם ָיְָֽצאֶׁ֣ ַשְגָת֙ם  )ד( הֵֵּ֠ ים ְוהִׁ ֵ֑ ֲאָנשִׁ י ָהָֽ ֶׁ֣ ף ַאֲחרֵּ ום ְרֹד֖ ו קֶׁ֥ יתֹ֔ ר ַעל־בֵּ ֲאֶשֶׁ֣ ף ָאַמ֙ר ַלָֽ ֹ֤ יק֒ו ְויוסֵּ ְרחִׁ א הִׁ ֶֹׁ֣ ירֹ֘ ל ֶאת־ָהעִׁ
ה: ַחת טוָבָֽ ה ַתֶׁ֥ ם ָרָע֖ ַלְמֶתֶׁ֥ ם ָלָםה שִׁ ֶהֹ֔  ְוָאַמְרָתֶׁ֣ ֲאלֵּ

ש ֶׁ֥ וא ַנחֵּ ו ְוהַּ֕ ֙י בֹ֔ ה ֲאֹדנִׁ ְשֶתֹ֤ ר יִׁ ה ֲאֶשֶׁ֨ וא ֶזֶּ֗ ם: )ה( ֲהלֶׁ֣ יֶתָֽ ר ֲעשִׁ ם ֲאֶשֶׁ֥ ֹעֶת֖ ו ֲהרֵּ ש בֵ֑ ֖  ְיַנחֵּ

ֶלה: ָֽ ים ָהאֵּ ֖ ם ֶאת־ַהְדָברִׁ ֶהֹ֔ ר ֲאלֵּ ֶׁ֣ ֵ֑ם ַוְיַדבֵּ גֵּ ַַֽישִׁ  )ו( ַוָֽ

ר ַהֶזָֽ  ֲע֖שות ַכָדָבֶׁ֥ יָך מֵּ יָל֙ה ַלֲעָבֶדֹ֔ ֶלה ָחלִֶׁׁ֨ ֵ֑ ים ָהאֵּ ֖ י ַכְדָברִׁ ר ֲאֹדנִֹׁ֔ ֶׁ֣ יו ָלָםה ְיַדבֵּ ָלֹ֔ ו אֵּ  ה:)ז( ַויֹאְמרֶׁ֣

ן ֶׁ֣ ית ֲאֹדֶנֹ֔  )ח( הֵּ ֶׁ֣ בֵּ ְגֹנ֙ב מִׁ יְך נִׁ ֶרץ ְכָנֵַ֑ען ְואֵֶּּ֗ ֶאֶׁ֣ יָך מֵּ ֶל֖ נו אֵּ יֹבֶׁ֥ ינו ֱהשִׁ י ַאְמְתֹחתֵֹּ֔ ֶׁ֣ אנ֙ו ְבפִׁ ר ָמָצ֙ ֶסף ֲאֶשֹ֤ ו ֶכֶּ֗ ֶסף אֶׁ֥ יָך ֶכ֖
ב:  ָזָהָֽ

ים: ָֽ י ַלֲעָבדִׁ ֖ אֹדנִׁ ְהֶיֶׁ֥ה ַלָֽ ָֽ ְחנו נִׁ ת ְוַגם־ֲאַנַּ֕ ֵ֑ יָך ָומֵּ ֲעָבֶד֖ תו מֵּ א אִׁ ֶׁ֥ ָםצֵּ ר יִׁ  )ט( ֲאֶשֶׁ֨

ָֽ )י יִׁ ו ְנקִׁ ְהיֶׁ֥ ם תִׁ ֶבד ְוַאֶת֖ י ָעֹ֔ ֶׁ֣ ְהֶיה־לִׁ ת֙ו יִׁ א אִׁ ֹ֤ ָםצֵּ ר יִׁ וא ֲאֶשֶׁ֨ ם ֶכן־הֵ֑ יֶכ֖ ְברֵּ ה ְכדִׁ אֶמר ַגם־ַעָתֶׁ֥ ַֹּ֕  ם:( ַוי

ו: יש ַאְמַתְחתָֽ ֶׁ֥ ְפְת֖חו אִׁ ַֽיִׁ ְרָצה ַוָֽ יש ֶאת־ַאְמַתְח֖תו ָאֵ֑ ֶׁ֥ דו אִׁ ו ַויורִׁ ְַֽיַמֲהרֶּ֗  )יא( ַוָֽ

ש בַ  ן:)יב( ַוְיַחפֵַּּ֕ ָֽ ְנָימִׁ ַחת בִׁ יַע ְבַאְמַת֖ ֙א ַהָגבִֹׁ֔ ָםצֵּ ה ַויִׁ ָלֵ֑ ן כִׁ ל וַבָקֹט֖ חֵֹּ֔ ול הֵּ  ָגדֶׁ֣

יָרה: ָֽ בו ָהעִׁ ו ַוָיֺש֖ יש ַעל־ֲחֹמרֹ֔ ֶׁ֣ ַַֽיֲעֹמ֙ס אִׁ ם ַוָֽ ְמֹלָתֵ֑ ְקְר֖עו שִׁ ַֽיִׁ  )יג( ַוָֽ

ם  מו ָשֵ֑ ף ְו֖הוא עוֶדֶׁ֣ יָתה יוסֵֹּ֔ ֶׁ֣ ה ְוֶאָחי֙ו בֵּ א ְיהוָדֹ֤ ֶֹׁ֨ ְרָצה:)יד( ַוָיב ו ְלָפָנ֖יו ָאָֽ ְפלֶׁ֥  ַויִׁ

יש ֖ ש אִׁ ש ְיַנחֵּ ֵ֧ י־ַנחֵּ ָֽ ם כִׁ וא ְיַדְעֶתֹ֔ ם ֲהלֶׁ֣ יֶתֵ֑ ר ֲעשִׁ ה ֲאֶשֶׁ֣ ה ַהֶז֖ ה־ַהַםֲעֶשֶׁ֥ ף ָמָֽ אֶמר ָלֶה֙ם יוסֵֹּ֔ ֹֹ֤ י:)טו( ַוי נִׁ ר ָכֹמָֽ   ֲאֶשֶׁ֥

ְצטַ  ר וַמה־מִׁ ֖ י ַמה־ְמַדבֵּ אֹדנִֹׁ֔ ה ַמה־מֹאַמ֙ר ַלָֽ אֶמר ְיהוָדֶּ֗ ֶֹׁ֣ י֙ם )טז( ַוי ו ֲעָבדִׁ ֶממֹ֤ יָך הִׁ ן ֲעָבֶדֹ֔ ים ָמָצ֙א ֶאת־ֲעוֶׁ֣ ק ָהֱאֹלהִֶּׁ֗ ָדֵ֑
ו: יַע ְבָידָֽ ֖ א ַהָגבִׁ ְמָצֶׁ֥ ְחנו ַגם ֲאֶשר־נִׁ י ַגם־ֲאַנַּ֕ אֹדנִֹׁ֔  ַלָֽ

 ֶׁ֣ ְהֶיה־לִׁ ו הוא יִׁ יַע ְבָידֶּ֗ א ַהָגבִׁ ְמָצֶׁ֨ יש ֲאֶש֩ר נִׁ את ָהאִִׁ֡ ֵֹ֑ ֲע֖שות ז י מֵּ יָלה לִֹׁ֔ ֶׁ֣ אֶמר ָחלִׁ ַֹּ֕ ו ְלָש֖לום )יז( ַוי ם ֲעלֶׁ֥ ֶבד ְוַאֶתַּ֕ י ָעֹ֔
ם: יֶכָֽ  ֶאל־ֲאבִׁ

 בראשית פרק יח  .1

ע: ם־ָרָשָֽ יק עִׁ ֖ ה ַצדִׁ ְסֶפֹ֔ ף תִׁ ר ַהַאֶׁ֣ ם ַויֹאַמֵ֑ ַגֶׁ֥ש ַאְבָרָה֖  )כג( ַויִׁ

א ָשֶׁ֣ ְסֶפ֙ה ְולֹא־תִׁ ף תִׁ יר ַהַאֹ֤ ֵ֑ וְך ָהעִׁ ם ְבתֶׁ֣ ֖ יקִׁ ים ַצדִׁ ֶׁ֥ שִׁ ש ֲחמִׁ י יֵּ ה: )כד( אוַלֶׁ֥ ְרָבָֽ ר ְבקִׁ ם ֲאֶשֶׁ֥ ֖ יקִׁ ים ַהַצדִׁ ֶׁ֥ שִׁ ום ְלַמַען ֲחמִׁ  ַלָםקֹ֔

ָלה ָלֹ֔  ֶׁ֣ ע ָחלִׁ יק ָכָרָשֵ֑ ֖ ע ְוָהָיֶׁ֥ה ַכַצדִׁ ם־ָרָשֹ֔ י֙ק עִׁ ית ַצדִׁ ֹ֤ ה ְלָהמִׁ ר ַהֶזֶּ֗ ת׀ ַכָדָבֶׁ֣ ֲעֹשֶׁ֣ ָלה ְלָך מֵּ ה )כה( ָחלִֶׁׁ֨ א ַיֲעֶש֖ ֶֹׁ֥ ֶרץ ל ֙ט ָכל־ָהָאֹ֔ ְך ֲהֹשפֵּ
ט: ְשָפָֽ  מִׁ

י ְלָכל־ַהָםק֖ום ַבֲעבוָרָֽ )כו אתִׁ יר ְוָנָשֶׁ֥ ֵ֑ וְך ָהעִׁ ם ְבתֶׁ֣ ֖ יקִׁ ים ַצדִׁ ֶׁ֥ שִׁ ְסֹדם ֲחמִׁ א בִׁ ם־ֶאְמָצֶׁ֥ אֶמר ְיקָוֹ֔ק אִׁ ֶֹׁ֣  ם:( ַוי
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ֶפר: ָֽ ר ָואֵּ י ָעָפֶׁ֥ ֖ י ְוָאֹנכִׁ ר ֶאל־ֲאֹדָנֹ֔ ֶׁ֣ ֙י ְלַדבֵּ ְלתִׁ ה־ָנֹ֤א הוַא֙ מֵּ ר הִׁ ם ַויֹאַמֵ֑  ......)כז( ַוַיֶַׁ֥ען ַאְבָרָה֖

ו:)לג( וַ   ְמֹקמָֽ ב לִׁ ם ָשֶׁ֥ ם ְוַאְבָרָה֖ ר ֶאל־ַאְבָרָהֵ֑ ֖ ה ְלַדבֵּ ָלֹ֔ ר כִׁ ֶֶׁ֣לְך ְיקָוֹ֔ק ַכֲאֶשֶׁ֣  יֵּ

 בראשית פרק מד . 2

חַ  ֶׁ֥ י ְוַאל־יִׁ ֶׁ֣י ֲאֹדנִֹׁ֔ א ַעְבְדָךֹ֤ ָדָב֙ר ְבָאְזנֵּ ֒י ְיַדֶבר־ָנֶׁ֨ י ֲאֹדנִׁ ֶׁ֣ ה ַויֹאֶמרֹ֘ בִׁ ָליו ְיהוָדֶּ֗ ש אֵּ ַגֶׁ֨ ה: ר)יח( ַויִׁ י ָכ֖מוָך ְכַפְרֹעָֽ ֶׁ֥ ָך כִׁ  ַאְפָ֖ך ְבַעְבֶדֵ֑

ח: ב או־ָאָֽ ם ָא֖ ר ֲהיֵּש־ָלֶכֶׁ֥ אֹמֵ֑ יו לֵּ ל ֶאת־ֲעָבָד֖ י ָשַאֹ֔ ֶׁ֣  )יט( ֲאֹדנִׁ

וא ְלַבדו לְ  ר הֵ֧ ָותֵֶּׁ֨ ת ַויִׁ יו מֵּ ן ְוָאחִֶׁׁ֨ ים ָקָטֵ֑ ֖ ן ְוֶיֶֶׁ֥לד ְזֺקנִׁ ב ָזקֵֹּ֔ נ֙ו ָאֶׁ֣ י ֶיש־ָלֶׁ֨ אֶמ֙ר ֶאל־ֲאֹדנִֹׁ֔ ֹ֙ ֖ם )כ( ַומ ו:אִׁ בָֽ יו ֲאהֵּ ֶׁ֥  ו ְוָאבִׁ

יו: י ָעָלָֽ ֖ ינִׁ יָמה עֵּ ֶׁ֥ י ְוָאשִׁ ָלֵ֑ הו אֵּ ֺד֖ יָך הורִׁ אֶמ֙ר ֶאל־ֲעָבֶדֹ֔ ֹ֙  )כא( ַות

ת: ָֽ יו ָומֵּ ֖ יו ְוָעַזֶׁ֥ב ֶאת־ָאבִׁ ֵ֑ ב ֶאת־ָאבִׁ ל ַהַמַ֖ער ַלֲעֹזֶׁ֣ י לֹא־יוַכֶׁ֥ אֶמ֙ר ֶאל־ֲאֹדנִֹׁ֔ ֹ֙  )כב( ַומ

ד אֲ  רֵּ א יֵּ ֶֹׁ֥ ם־ל יָך אִׁ אֶמ֙ר ֶאל־ֲעָבֶדֹ֔ ֹ֙ ות ָפָנָֽי:)כג( ַות ְראֶׁ֥ ֖פון לִׁ א ֹתסִׁ ֶֹׁ֥ ם ל ְתֶכֵ֑ ן אִׁ ם ַהָקֹט֖ יֶכֶׁ֥  חִׁ

י: ָֽ י ֲאֹדנִׁ ֶׁ֥ ְברֵּ ת דִׁ ֖ ו אֵּ ֶגד־לֹ֔ י ַוַמֶׁ֨ ֵ֑ ל־ַעְבְדָ֖ך ָאבִׁ ינו ֶאָֽ י ָעלִֹׁ֔ ֶׁ֣ ֙י כִׁ  )כד( ַוְיהִׁ

ֶכל: נו ְמַעט־ֹאָֽ ְברו־ָלֶׁ֥ בו שִׁ ינו ֺש֖ ֵ֑ אֶמר ָאבִׁ ֹ֖  )כה( ַוי

דֶ  ל ָלֶרֵ֑ א נוַכ֖ ֶֹׁ֥ אֶמר ל ַֹּ֕ ן אֵּ )כו( ַומ ינו ַהָקֹט֖ ֶׁ֥ יש ְוָאחִׁ ֶׁ֣י ָהאִֹׁ֔ ְראו֙ת ְפנֵּ ל לִׁ א נוַכֶּ֗ ֶֹׁ֣ י־ל ְדנו כִׁ נ֙ו ְוָיַרֹ֔ ָת֙ ן אִׁ ינו ַהָקֹטֹ֤ ֩ש ָאחִֶׁׁ֨ ם־יֵּ נו:ת אִׁ ָתָֽ  יֶנֶׁ֥מו אִׁ

י: ָֽ ְשתִׁ י אִׁ ֶׁ֥ ם ָיְָֽלָדה־לִׁ ַֽיִׁ י ְשַנ֖ ֶׁ֥ ם כִׁ ם ְיַדְעֶתֹ֔ ינו ַאֶתֶׁ֣ ֵ֑ לֵּ י אֵּ ֖  )כז( ַויֹאֶמר ַעְבְדָךֶׁ֥ ָאבִׁ

ָמה: )כח( ָֽ יו ַעד־הֵּ ֖ יתִׁ א ְראִׁ ֶֹׁ֥ ף ְול ף ֹטָרֵ֑ ְך ָטֹרֶׁ֣ ר ַא֖ י ָוֹאַמַּ֕ ֹ֔ תִׁ אִׁ ָֽ ֶאָח֙ד מֵּ א ָהָֽ ֹ֤ צֵּ  ַויֵּ

ָלה: ה ְשֹאָֽ י ְבָרָע֖ יָבתִׁ ם ֶאת־שֵּ וַרְדֶתֵ֧ ון ְוהָֽ הו ָאסֵ֑ ם ָפַנ֖י ְוָקָרֶׁ֣ ֶׁ֥ עִׁ ם ַגם־ֶאת־ֶזה מֵּ  )כט( וְלַקְחֶתֵ֧

י ֙י ֶאל־ַעְבְדָךֶׁ֣ ָאבִֹׁ֔ ה ְכֹבאִׁ ו: )ל( ְוַעָתֶּ֗ ה ְבַנְפשָֽ נו ְוַנְפ֖שו ְקשוָרֶׁ֥ ָתֵ֑ ו אִׁ יֶנמֶׁ֣  ְוַהַמַ֖ער אֵּ

ינו ְבָי֖גון ְש  ת ַעְבְדָךֶׁ֥ ָאבִׁ יַבֶׁ֨ ידו ֲעָבֶדיָך ֶאת־שֵּ ֶׁ֨ ת ְוהורִׁ ֵ֑ ין ַהַמַ֖ער ָומֵּ ֶׁ֥ י־אֵּ ְראותו כִׁ ה כִׁ ָלה:)לא( ְוָהָיֶּ֗  ֹאָֽ

ם ָא  ֶׁ֥ עִׁ ַער מֵּ ב ֶאת־ַהַמֹ֔ י ַעְבְדָ֙ך ָעַרֶׁ֣ ֹ֤ ים:)לב( כִׁ ָֽ י ָכל־ַהָימִׁ ֖ י ְלָאבִׁ אתִׁ יָך ְוָחָטֶׁ֥ ֶלֹ֔ מ֙ו אֵּ יֶא֙ א ֲאבִׁ ֹֹ֤ ם־ל ר אִׁ אֹמֵ֑ י לֵּ ֖  בִׁ

יו: ם־ֶאָחָֽ י ְוַהַמַ֖ער ַיֶַׁ֥על עִׁ ֵ֑ אֹדנִׁ ֶבד ַלָֽ ַער ֶע֖ ַחת ַהַמֹ֔ ֶָֽשב־ָנֹ֤א ַעְבְדָ֙ך ַתֶׁ֣ ה יֵּ  )לג( ְוַעָתֶּ֗

 ֵ֑ תִׁ ו אִׁ יֶנמֶׁ֣ י ְוַהַמַ֖ער אֵּ ה ֶאל־ָאבִֹׁ֔ ֱעֶלֶׁ֣ יְ֙ך ֶאָֽ י־אֵּ י:)לד( כִׁ ָֽ א ֶאת־ָאבִׁ ְמָצ֖ ר יִׁ ע ֲאֶשֶׁ֥ ה ָבָרֹ֔  י ֶפן ֶאְרֶאֶׁ֣
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)ה( ]מד, יח[ ד"א ויגש אליו יהודה שנגש בתוכחות בי אדוני אל תעבור עלינו מדת הדין, ידבר נא עבדך דבר באזני 
כה, כי כמוך כפרעה כשם שפרעה רבך אדוני ראוי היה לומר לפני אדוני, אלא מלמד שהיה מדבר אחת קשה ואחת ר

אוהב נשים ומחמדן כך אתה ראית לבנימן שהוא יפה תואר ואתה מחמדו להיות לך לעבד, דבר אחר כי כמוך כפרעה 
כשם שאתה ופרעה גדולים במקומכם כך אנו גדולים במקומנו, אדוני שאל את עבדיו, א"ל מתחילה בעלילה באת 

שבור אוכל ולא שאלת אחד מהן, שמא בתך באנו ליקח או אחותינו אתה סבור עלינו מכמה מדינות ירדו למצרים ל
 ,...לישא אעפ"כ לא כסינו ממך דבר
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כי כמוך כפרעה, מה פרעה גוזר ואינו מקיים אף את גוזר ואינך מקיים, מה פרעה להוט אחר הזכרים אף אתה כן, 
שני לו בארץ מצרים, כך אבא מלך בארץ כנען ואני שני לו, ואם שולף אני את חרבי ממך אני מה פרעה מלך ואתה 

 מתחיל, ובפרעה רבך אני מסיים

 


