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Rembrandt, Joseph Recounting His Dreams
(early 1640s), National Gallery of Art, Washington
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)פ ְרעֹה ח ֵֹל וְ ִהֵ0ה ע ֵֹמד ַעל ַה ְיאֹר) :ב( וְ ִהֵ0ה ִמ ַה ְיאֹר עֹלֹת ֶַ ,בע ָ:ר$ת יְ פ$ת
ָמי ַ
ָתיִ  י ִ
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יה ִמ ַה ְיאֹר ָרע$ת ַמ ְר ֶאה
2ח ֵר ֶ
ְַ .ר ֶעינָה ָ=5ח)) :ג( וְ ִהֵ0ה ֶַ ,בע ָ:ר$ת ֲא ֵחר$ת עֹל$ת ֲ
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ֲַ .עמ ְֹדנָה ֵא ֶצל ַה ָ:ר$ת ַעל ְַ +פת ַה ְיאֹר) :ד( ַוַ .
וְ ַד@$ת ָ+ָ 5ר ו ַ
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ַחלֹ ֵ,נִ ית וְ ִהֵ0ה ֶַ ,בע ִִ 5,
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יקְ :ַ Aרעֹה) :ה( ו ִַ" ָ
ֶַ ,בע ַה ָ:ר$ת יְ פֹת ַה ְַ 3ר ֶאה וְ ַה ְִ 5ריאֹת ו ִַ" ַ
ֳלי
ְַ .ב ַל ְענָה ַה ִ;ִ 5
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2ח ֵר ֶ
),ד)פֹת ָק ִדי צ ְֹמח$ת ֲ
ֳלי ַ$@8ת ְ
ֶא ָחד ְִ 5ריא$ת וְ טֹב$ת) :ו( וְ ִהֵ0ה ֶַ ,בע ִִ 5,
ֶַ :ָ .ע ר)ח$
יקְ :ַ Aרעֹה וְ ִהֵ0ה ֲחל) :$ח( וַיְ ִהי ַבֶֹ 5קר ו ִ
ֳלי ַה ְִ 5ריא$ת וְ ַה ְֵ 3לא$ת וַ"ִ ַ
ַה ַ$@8ת ֵאת ֶַ ,בע ַה ִ;ִ 5
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יה ו ְַי ַס ֵ:ר ְַ :רעֹה ָל ֶה ֶאת ֲחלֹמְ $ו ֵאי ֵ
וַ"ִ ְַ ,לח ו ִַ" ְק ָרא ֶאת ָ<ל ַח ְר 4ט ֵ3י ִמ ְצ ַריִ  ְו ֶאת ָ<ל ֲח ָכ ֶמ ָ
ְל ַפ ְרעֹה:

Rembrandt

)Joseph Kneeling Before Pharaoh (c. 1655
Kupferstichkabinett, Berlin

)Joseph Interpreting the Prisoners' Dreams (c. 1652
Rijksprentenkabinet, Amsterdam

דברים פרק יז

ימה ָע ַלי ֶמ ֶל ְ ְ< ָכל
=ָ +
=מ ְר ִָ .
ְָ ,ב ָ.ה ְָ ?5ו ַ
יר ְ ?.ָ ,וְ י ַ
י נ ֵֹת ָל ְ וִ ִ
=רֲ Aא ֶ,ר ְיקֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
)יד( ִ<י ָתבֹא ֶאל ָה ֶ
י
י ָ+ִ .י ָע ֶל ָ
2ח ָ
י ִ $5מ ֶ@ ֶרב ֶ
י ֶמ ֶל ְ ֲא ֶ,ר יִ ְב ַחר ְיקֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ַה$%יִ  ֲא ֶ,ר ְס ִביב ָֹתי) :טו( +ִ .ָ $+י ָע ֶל ָ
ָ,יב ֶאת ָה ָע
ס)סי ְולֹא י ִ
ַר ֶ5ה ִ $1
י ה)א) :טז( ַרק לֹא י ְ
=ח ָ
ָכ ִרי ֲא ֶ,ר לֹא ִ
י ִאי ,נ ְ
ת)כל ָל ֵתת ָע ֶל ָ
ֶמ ֶל ְ לֹא ַ
ָ,י
ַר ֶ5ה  $1נ ִ
=מר ָל ֶכ לֹא ת ִֹספ) ָל),ב ֶַ 8ֶ 5ר ְ ַהֶ-ה ע$ד) :יז( וְ לֹא י ְ
ִמ ְצ ַר ְי ָמה ְל ַמ ַע ַה ְר$5ת ס)ס וַיקֹוָק ַ
ַר ֶ5ה ְ $1מאֹד) :יח( וְ ָהיָה ְכ ְִ ,בַ $.על ִ< ֵBא ַמ ְמ ַל ְכ $.וְ ָכ ַתב לֶ $את ִמ ְ,נֵה
ָהב לֹא י ְ
וְ לֹא יָס)ר ְל ָבב $וְ ֶכ ֶס וְ ז ָ
$.רה ַהֹ-את ַעל ֵס ֶפר ִמ ְִ 1פנֵי ַה<ֹ ֲהנִ י ַה ְלוִ "ִ ) :יט( וְ ָה ְי ָתה ִע $3וְ ָק ָרא ב<ָ $ל ְי ֵמי ַח"ָיו ְל ַמ ַע יִ ְל ַמד ְליִ ְר=ה
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ַא ִר ְ
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ָמי ְ
)ל ִב ְל ִ.י ס)ר ִמ ַה ְִ 3צוָה י ִ
ֵמ ֶא ָחיו ְ
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