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פרשת וישב תשע"ט
בניו של יעקב
בראשית פרק לז

רש"י

(א) וישב יעקב וגו'  -אחר שכתב לך ישובי עשו ותולדותיו
(א) וַיֵּ֣שֶׁ ב ַיע ֲֹ֔קב בְּ ֶׁ ֶ֖א ֶׁרץ ְּמגּורֵּ֣י ָא ִ֑ביו בְּ ֶׁ ֶ֖א ֶׁרץ כְּ נָ ָֽעַ ן( :ב) ֵּ֣אלֶׁה׀
בדרךא קצרה ,שלא היו ספונים [הגונים] וחשובים לפרש
ת־א ָחי ֙ו
ן־ש ַ ָֽבע־עֶׁ ְּשרֵ֤ה שָ ָנ ֙ה ָה ָ֨ ָיה ר ֶׁעֵ֤ה ֶׁא ֶׁ
יֹוסף בֶׁ ְּ
לְּדֹות ַיע ֲֹ֗קב ֵ֞
ת ֵּ֣
היאך נתיישבו וסדר מלחמותיהם איך הורישו את החורים,
ְּשי ָא ִ֑ביו ַויָבֵ֥א
ת־בנֵ֥י זלְּ ָ ֶ֖פה נ ֵּ֣
ְּהה וְּ ֶׁא ְּ
ת־בנֵ֥י בל ָ ָ֛
בַ ֹ֔צאן וְּ ֵּ֣הּוא ֹ֗ ַנעַ ר ֶׁא ְּ
פירש לך ישובי יעקב ותולדותיו בדרך ארוכה כל גלגולי
יהם:
יֹוסף ֶׁאת־דבָ ָ ֵ֥תם ָר ָ ֶ֖עה ֶׁאל־אֲ ב ֶׁ ָֽ
ָ֛
סבתם ,לפי שהם חשובים לפני המקום להאריך בהם .וכן
אתה מוצא בעשרה דורות שמאדם ועד נח ,פלוני הוליד פלוני ,וכשבא לנח האריך בו .וכן בעשרה דורות שמנח ועד אברהם
קצר בהם ,ומשהגיע אצל אברהם האריך בו .משל למרגלית שנפלה בין החול ,אדם ממשמש בחול וכוברו בכברה עד שמוצא
את המרגלית ,ומשמצאה הוא משליך את הצרורות מידו ונוטל המרגלית( .דבר אחר וישב יעקב הפשתני הזה נכנסו גמליו
טעונים פשתן ,הפחמי תמה אנה יכנס כל הפשתן הזה ,היה פיקח אחד משיב לו ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ששורף את
כולו ,כך יעקב ראה כל האלופים הכתובים למעלה ,תמה ואמר מי יכול לכבוש את כולן ,מה כתיב למטה (פסוק ב) אלה
תולדות יעקב יוסף ,דכתיב (עובדיה א יח) והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ,ניצוץ יוצא מיוסף שמכלה
ושורף את כולם)( :ב) אלה תולדות יעקב  -אלה של תולדותב יעקב ,אלה ישוביהם וגלגוליהםג עד שבאו לכלל יישוב .סבה
ראשונה יוסף בן שבע עשרה וגו' על ידי זה נתגלגלו וירדו למצרים .זהו אחר פשוטו של מקרא להיות [דבר] דבור על אופניו.
ומדרש אגדה דורש ,תלה הכתוב תולדות יעקבד ביוסף מפני כמה דברים ,אחת שכל עצמו של יעקב לא עבד אצל לבן אלא
ברחל,ה ושהיה זיו איקוניןו של יוסף דומה לו ,וכל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף,ז זה נשטם וזה נשטם ,זה אחיו מבקש
להרגו וזה אחיו מבקשים להרגו ,וכן הרבה בבראשית רבה (פד ו) .ועוד נדרש בוח וישב ביקש יעקב לישב בשלוה ,קפץ עליו
רוגזו של יוסף.ט צדיקים מבקשים לישב בשלוה אומר הקדוש ברוך הוא לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא,
אלא שמבקשים לישב בשלוה בעולם הזה :והוא נער  -שהיה עושה מעשה נערות,י מתקן בשערו ממשמש בעיניו ,כדי שיהיה
נראה יפה :את בני בלהה  -כלומר ורגיל אצל בני בלהה,כ לפי שהיו אחיו מבזין אותן והוא מקרבן :את דבתם רעה  -כל רעה
שהיה רואהל באחיו בני לאהמ היה מגיד לאביו ,שהיו אוכלין אבר מן החי ,ומזלזלין בבני השפחות לקרותן עבדים ,וחשודים
על העריות.נ ובשלשתן לקה .על אבר מן החי (לעיל פסוק לא) וישחטו שעיר עזים במכירתו ,ולאס אכלוהו חי .ועל דבה שספר
עליהם שקורין לאחיהם עבדים( ,תהלים קה יז) לעבד נמכר יוסף .ועל העריות שספר עליהם( ,להלן לט ז) ותשא אשת אדוניו
וגו' :דבתם  -כל לשון דבה פרלידי"ץ בלע"ז [רכילות] כל מה שהיה יכול לדבר בהם רעה היה מספר :דבה  -לשון (שיר ז י)
דובב שפתי ישנים:
בראשית פרק לח

רש"י

(א) ויהי בעת ההוא  -למה נסמכה פרשה זו לכאן ,והפסיק
בפרשתו של יוסף ,ללמד שהורידוהו אחיו מגדולתו כשראו
בצרת אביהם ,אמרו אתה אמרת למכרו ,אלו אמרת להשיבו
היינו שומעים לך :ויט  -מאת אחיו :עד איש עדלמי -
נשתתף עמו:

ד־איש
הּודה מ ֵּ֣את ֶׁא ָ ִ֑חיו וַיָ֛ט עַ ֵ֥
(א) וַ ַָֽֽיְּ ה ֙י בָ עֵּ֣ת הַ ֹ֔הוא וַיֵ֥ ֶַֽׁרד ְּי ָ ֶ֖
ּוש ֵּ֣מֹו
ת־איש כְּ ַנעֲנֶ֖י ְּ
ְּהּודָ֛ה בַ ֵ֥
א־שם י ָ
ירה( :ב) ַוי ְַּר ָ ָׁ֧
ּוש ֵ֥מֹו ח ָ ָֽ
ֲדֻלָמי ְּ
ע ֶ֖
ת־ש ֶ֖מֹו
וַת ֶׁלד בִ֑ן וַי ְּק ָרֵ֥א ֶׁא ְּ
ִ֑שּועַ וַ י ָק ֶׁ ֶ֖חהָ ַוי ֵָ֥בא א ֶׁ ָֽליהָ ( :ג) וַ ַ ֶ֖תהַ ר ֵּ֣
ת־ש ֶ֖מֹו אֹונָ ָֽ ַֽן( :ה) ַו ֵ֤ת ֶׁסף
וַתהַ ר ֶ֖עֹוד וַ ֵּ֣תלֶׁד בִ֑ן ַות ְּק ָרֵ֥א ֶׁא ְּ
ָֽער( :ד) ַ ֵ֥
ת־ש ֶ֖מֹו ש ָלִ֑ה וְּ הָ יָ ֵ֥ה בכְּ ֶ֖זיב בְּ ל ְּד ָ ֵ֥תּה א ָֽתֹו:
עֹוד֙ וַ ֵּ֣תלֶׁד ֹ֔בן וַת ְּק ָרֵ֥א ֶׁא ְּ
ּוש ָ ֶ֖מּה ָת ָ ָֽמר( :ז) ַויְּ ֹ֗הי ֵ֚ער ְּבכֵּ֣ ֹור
כֹורֹו ְּ
הּודָ֛ה א ָ ֶ֖שה לְּעֵּ֣ר ְּב ִ֑
(ו) וַי ַ ָׁ֧קח יְּ ָ
ל־אשֶׁ ת ָא ֶ֖חיָך וְּ יַבֵּ֣ם א ָ ִ֑תּה וְּ ָה ֵ֥קם ֶׁז ֶַַֽ֖רע ל ְָּא ָֽחיָך( :ט) וַיֵּ֣ ַַֽדע אֹו ֹ֔ ָנן ָ֛כי ֵ֥לא
יְּהּודה ַ ֶ֖רע בְּ עינֵּ֣י ִ֑ה' ַויְּמ ֶ֖תהּו ָֽה'( :ח) ו ֵַ֤יאמֶׁ ר יְּהּודָ ֙ה ְּלאֹו ֹ֔ ָנן ָ֛בא ֶׁא ֵ֥
ֹ֔ ָ
ל־אשֶׁ ת ָאחי ֙ו וְּ ש ֵּ֣חת ֹ֔ ַא ְּרצָ ה ְּלבל ְֵּ֥תי נְּ ָתן־זֶׁ ֶַַֽ֖רע ל ְָּא ָֽחיו( :י) וַיָ֛ ַַֽרע ְּבעינֵ֥י ֶ֖ה' אֲ ֶׁ ֵּ֣שר עָ ָ ִ֑שה וַ יָ ֶֶׁ֖מת גַם־א ָֽתֹו:
ם־בא ֶׁא ֵ֤
לֶ֖ ֹו י ְּהיֶׁ ֵּ֣ה הַ זָ ִ֑ ַַֽרע וְּ הָ ֵָ֞יה א ָ֨ ָ
וַתלְֶׁך ָת ֹ֔ ָמר וַ ֶ֖ת ֶׁשב ֵ֥בית
ַם־הּוא כְּ ֶׁא ָ ִ֑חיו ֵּ֣
ית־א ֹ֗ביְך עַ ד־יגְּ דַ ל֙ ש ָלֵּ֣ה בְּ ֹ֔ני ֵּ֣כי ָא ֹ֔ ַמר ֶׁפן־י ֵָ֥מּות ג ֶ֖
(יא) ֵּ֣וַיאמֶׁ ר ְּיהּודָ ה֩ ל ְָּת ָ֨ ָמר ַכלָ ֜תֹו ְּש ָׁ֧בי ַאלְּמָ נָ ֵּ֣ה ב ָ
ירָ֛ה רעֵ֥הּו ָהעֲדֻלָ ֶ֖מי ת ְּמנָ ָָֽתה:
ל־גזֲזֵ֤י צאנ ֹ֙ו ֹ֗הּוא וְּ ח ָ
ְּהּודה וַ ֜ ַיעַ ל עַ ָֽ
הּודִ֑ה ַוינָ ֵּ֣חֶׁ ם י ֹ֗ ָ
ת־שּועַ ָֽאשֶׁ ת־יְּ ָ
ַת ָמת בַ ֵּ֣
ָא ָֽביהָ ( :יב) וַי ְּרבּו֙ הַ י ָֹ֔מים ו ָ ֶ֖
יה ו ְַּת ַכֵ֤ס בַ צָ עי ֙ף וַת ְּתעַ לָֹ֔ ף וַ ֙ת ֶׁשב֙ בְּ ֶׁפ ֵַּ֣תח
נּותּה ָֽמעָ ֶֹׁ֗ל ָ
אמר הנֵ֥ה ָח ָ֛מיְך ע ֶׁלֵ֥ה ת ְּמנָ ֶ֖ ָתה ל ֵָ֥גז צאנָֽ ֹו( :יד) ו ַָתסַ ר֩ בגְּ ָ֨די ַאלְּ ְּמ ֜ ָ
לְּת ָ ֶ֖מר ל ִ֑
(יג) וַ יֻגַ ֵ֥ד ָ
הּודה ַוַָֽֽי ְַּח ְּש ֶׁ ֶ֖ב ָה לְּזֹונָ ִ֑ה ֵ֥כי כ ְּס ָ ֶ֖תה פָ נֶׁ ָֽיהָ :
ל־ד ֵֶּׁ֣רְך ת ְּמנָ ִָ֑תה ֵ֤כי ָראֲ ָתה֙ ָֽכי־ ג ַָדֵּ֣ל ש ָֹ֔לה וְּ ִ֕הוא ָֽלא־נ ְּתנָ ֵ֥ה לֶ֖ ֹו לְּא ָ ָֽשה( :טו) וַ י ְּר ֶׁ ֵּ֣א ָה ְּי ֹ֔ ָ
עי ֹ֔ ַנים אֲ ֶׁ ֶ֖שר עַ ֶׁ
ן־לי ֵ֥כי ָת ֶ֖בֹוא א ָ ָֽלי( :יז) וַ ִ֕יאמֶׁ ר
אמר֙ ַמה־ת ֶׁת ֹ֔
ַת ֶׁ
ל־ה ֹ֗ ֶׁד ֶׁרְך וַ י֙אמֶׁ ֙ר ָ ָֽהבָ ה־ ָנ ֙א ָא ֵּ֣בֹוא אלַֹ֔ יְך ֵ֚כי ֵּ֣לא י ֹ֔ ַָדע ֵ֥כי כַלָ ֶ֖תֹו ִ֑הוא ו ֙
(טז) ו ַָ֨יט אלֶׁ֜ יהָ ֶׁא ַ
אמר ח ָ ָֽת ְּמָך֙ ּופְּ תילֶֹׁ֔ ָך
אמר ָ ֵּ֣מה ָ ָֽהע ָרבֹון֘ אֲ ֶׁ ֵּ֣שר ֶׁא ֶׁתן־ ָל ְְ֒ך ו ַֹ֗ת ֶׁ
ָאנ ָ֛כי אֲ שַ ַלֵ֥ח גְּ ָֽדי־ע ֶ֖זים מן־הַ ִ֑צאן ו ִַ֕תאמֶׁ ר אם־ת ֵ֥תן ע ָר ֶ֖בֹון ַעֵ֥ד שָ ל ֶׁ ְָּֽחָך( :יח) ו ַֹ֗י ֶׁ
נּותּה( :כ) וַ י ְּש ַָ֨לח
ִ֑יה וַ תל ַ ְֶּ֖בש בגְּ דֵ֥י ַאל ְְּּמ ָ ָֽ
יפּה מעָ ֶׁל ָ
ַתסַ ר צְּ ע ָ ֶ֖
ַת ָקם ו ַֹ֔תלְֶׁך ו ָ ֵ֥
ַת ַהר לָֽ ֹו( :יט) ו ָ ֵּ֣
יה ו ַ ֵ֥
ן־לָּ֛ה וַ י ֵָ֥בא א ֶׁ ֶ֖ל ָ
ּומ ְּטָךֶ֖ אֲ ֶׁ ֵּ֣שר בְּ י ֶׁ ִָ֑דָך וַ י ֶׁת ָ
ַ
אמר ַאיָׁ֧ה
ת־א ְּנ ֵ֤שי ְּמק ָמּה֙ ל ֹ֔
יְּהּודה ֶׁאת־גְּ ֵּ֣די ָ ָֽהע ֹ֗זים ְּביַד֙ רעֵּ֣הּו ָ ָֽהעֲדֻ ל ָֹ֔מי ל ַ ֵָ֥קחַ ת ָהע ָר ֶ֖בֹון מיַ ֵּ֣ד הָ א ָ ִ֑שה וְּ ֶ֖לא ְּמצָ ָ ָֽאּה( :כא) ַוי ְּש ֵ֞ ַאל ֶׁא ַ
ָ֜
יה וְּ ָ֨ ַגם ַאנְּ ֵ֤שי ַה ָמקֹום֙
את ָ
אמר ֵּ֣לא ְּמצָ ִ֑
הּודה ו ֶַ֖י ֶׁ
אמ ֹ֔רּו לא־הָ ְּי ָ ֵ֥תה בָ זֶׁ ֶ֖ה ְּקד ָ ָֽשה( :כב) ַו ָי ָ֙ש ֙ב ֶׁאל־יְּ ֹ֔ ָ
הַ ְּקד ָ ָ֛שה ֵ֥הוא בָ עינַ ֶ֖ ַֽים עַ ל־הַ ָד ִֶׁ֑רְך ו ֵַּ֣י ְּ
ָ ָֽא ְּמ ֹ֔רּו לא־הָ ְּי ָ ֵ֥תה בָ זֶׁ ֶ֖ה ְּקד ָ ָֽשה( :כג) ו ֵַ֤יאמֶׁ ר ְּיהּודָ ֙ה ָֽת ַ ָֽקח־לָֹ֔ ּה ֶׁ ֶ֖פן נ ְּהיֶׁ ֵּ֣ה ָל ִ֑בּוז הנֵ֤ה שָ לַָ֨ ְּחת ֙י ַהגְּ ֵּ֣די ַה ֹ֔ ֶׁזה וְּ ַא ָ ֶ֖תה ֵ֥לא ְּמצָ א ָ ָֽתּה( :כד) וַיְּ ֵּ֣הי
מּוצאת
ּוה וְּ ת ָש ָֽרף( :כה) ֵּ֣הוא ֹ֗
יא ָ
ְּהּודה הֹוצ ֶ֖
אמר י ֹ֔ ָ
יהּודֵ֤ה ָֽלאמ ֙ר זָ ָֽ ְּנ ָת ֙ה ָת ָ ֵּ֣מר ַכ ל ֹ֔ ֶָׁתָך וְּ גַ ָ֛ם הנֵ֥ה הָ ָ ֶ֖רה לזְּ נּונִ֑ים וַ ֵּ֣י ֶׁ
כְּ מ ְּשלֵּ֣ ש חֳ דָ ֹ֗שים וַ יֻ ָ֨ ַגד ָֽל ָ
ר־אלֶׁה ֹ֔לֹו ָאנ ֶ֖כי הָ ָרִ֑ה וַת֙אמֶׁ ֙ר הַ כֶׁר־ ֹ֔ ָנא ְּל ֵ֞מי ַהח ֶׁ ָׁ֧ת ֶׁמת וְּ ַהפְּ תילָ֛ים וְּ ַה ַמ ֶׁ ֶ֖טה ָה ָֽאלֶׁה( :כו) וַ יַכֵּ֣ר
ש אֲ שֶׁ ֵּ֣
אמר לְּאי ֙
֙יה ל ֹ֔
ל־חמ ָ ֙
לְּחה ֶׁא ָ
וְּ ָ֨היא ָש ָ ֵ֤
אֹומים ְּבב ְּטנָ ָּֽה:
יה לְּ ש ָלֵּ֣ה ְּבנִ֑י וְּ ָֽלא־י ַ ֵָ֥סף ֶ֖עֹוד ְּל ַדעְּ ָ ָֽתּה( :כז) וַ י ְֶּ֖הי ְּבעֵּ֣ת ל ְּד ָ ִ֑תּה וְּ הנֵ֥ה ְּת ֶ֖
יְּהּודה וַ י֙אמֶׁ ר֙ ָ ָֽצ ְּד ָ ֵּ֣קה מ ֹ֔ ֶׁמני ָֽכי־עַ ל־כֵ֥ן לא־נ ְַּת ֶ֖ת ָ
ֹ֗ ָ
אמר זֶׁ ֶ֖ה י ָ ֵָ֥צא ראשנָ ָֽה( :כט) ַו ְּי ֵּ֣הי׀ כְּ מ ֵּ֣שיב י ָֹ֗דֹו וְּ הנה֙ י ָ ֵָּ֣צא ָא ֹ֔חיו
(כח) וַיְּ ֵ֥הי בְּ ל ְּד ָ ֶ֖תּה וַ י ֶׁתן־יָ ִ֑ד ַות ַ ֵּ֣קח ַה ְּמ ַי ֶֹׁ֗ל ֶׁדת ַות ְּק ָ֨שר עַ ל־י ֵָ֤דֹו ָשנ ֙י ל ֹ֔
אמר ַמה־פָ ַ ֶ֖רצְּ ָת עָ ֶׁלֵּ֣יָך ָפ ִֶׁ֑רץ וַ י ְּק ָרֵ֥א ְּש ֶ֖מֹו ָ ָֽפ ֶׁרץ( :ל) וְּ ַאחַ ֙ר ָי ָ ֵּ֣צא ָא ֹ֔חיו אֲ ֶׁ ֵ֥שר עַ ל־י ֶָ֖דֹו ַה ָשנִ֑י וַ י ְּק ָרֵ֥א ְּש ֶ֖מֹו זָ ַַָֽֽרח:
וַת ֶׁ
ִ֕
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בראשית פרק לט

(ו) ַו ַיע ֲֵּ֣זב כָל־אֲ ֶׁש ֘
ה־ת ַאר ויפֵ֥ה ַמ ְּר ֶׁ ָֽאה( :ז) וַיְּ ֹ֗הי
יֹוסף יְּפ ֶ֖
ר־הּוא אֹוכִ֑ל ַו ְּי ֵּ֣הי ֹ֔
ּומה ֵ֥כי אם־הַ ֶׁ ֶ֖לחֶׁ ם אֲ שֶׁ ֵּ֣
ר־לֹו בְּ יַד־יֹוס ְ֒ף וְּ לא־י ַָדֵ֤ע את ֹ֙ו ְּמ ֹ֔א ָ
ל־א ֶׁשת אֲ ד ֹ֔ ָניו ֵּ֣הן אֲ ד ֹ֔ני לא־
֙אמ ֙ר ֶׁא ֵּ֣
ל־יֹוסף ו ֶַ֖תאמֶׁ ר שכְּ ָבֵ֥ה ע ָֽמי( :ח) ַוי ְָּמ ֵ֓אן׀ וַי ֶׁ
ִ֑
ֶ֖יה ֶׁא
ַאחַ ר֙ הַ ְּדבָ ֵּ֣רים הָ ֹ֔א ֶׁלה וַת ָ ָׁ֧שא ָֽאשֶׁ ת־אֲ דנָ ָ֛יו ֶׁאת־עינֶׁ ָ
ם־אֹותְך בַ אֲ ֶׁ ֵּ֣שר ַא ְּת־
ָ ֶ֖
ּומה ֵ֥כי א
א־ח ַ ֵ֤שְך מ ֶׁמ֙נ ֙י ְּמ ֹ֔א ָ
ָתן ְּבי ָָֽדי( :ט) אי ָ֨ ֶׁננּו ג ָ֜דֹול בַ ַבֵּ֣ית הַ ֶׁז ֘ה מ ֶׁמנ ְ֒י וְּ ָֽל ָ
י ַָדֵ֥ע א ֶ֖תי ַמה־בַ ָבִ֑ית וְּ ֵ֥כל אֲ ֶׁשר־יֶׁש־לֶ֖ ֹו נ ַ ֵ֥
ָ֛יה ל ְּש ַכֵ֥ב ֶׁא ְּצ ָ ֶ֖לּה
א־ש ַ ֵ֥מע א ֶׁל ָ
ל־יֹוסף יֵּ֣ ֹום׀ יִ֑ ֹום וְּ ל ָ
ֶ֖
אלהים( :י) ַויְּ ִ֕הי כְּ דַ בְּ ָרֵּ֥ה ֶׁא
א ְּש ִ֑תֹו וְּ ָ֨איְך ֶׁ ָֽאעֱשֶׁ֜ ה הָ ָר ָעֵ֤ה הַ גְּ ד ָל ֙ה הַ ֹ֔זאת וְּ חָ ָ ֶ֖טאתי ָֽל ָֽ
ל ְּהיֵ֥ ֹות ע ָ ָֽמּה( :יא) וַ יְּה ֙י כְּ הַ יֵּ֣ ֹום הַ ֹ֔ ֶׁזה וַ י ֵָ֥בא הַ ַ ֶ֖בי ְָּתה ַלע ֲֵּ֣שֹות ְּמלַ אכְּ ִ֑תֹו וְּ ָ֨אין ֜איש מ ַא ְּנ ֵ֥שי ַה ַבָ֛ית ָ ֶ֖שם בַ ָ ָֽבית( :יב) וַת ְּתפְּ ָׁ֧שהּו ְּבבגְּ ָ֛דֹו
לְּאנְּ ֵּ֣שי
אֹותּה ָֽכי־עָ ַזֵ֥ב בגְּ ֶ֖דֹו ְּבי ָָדִּ֑ה ַויָ ֶ֖ נָס ַה ָֽחּוצָ ה( :יד) וַת ְּק ָ ֵ֞רא ַ
אמר שכְּ ָבֵּ֣ה ע ִ֑מי וַ ַיע ֲֵ֤זב בגְּ ד ֹ֙ו בְּ י ֹ֔ ָָדּה וַ יָ ֶ֖נָס וַי ֵ֥צא הַ ָֽחּוצָ ה( :יג) ַו ְּיה ֙י כ ְּר ֹ֔ ָ
ל ֶ֖
אמר ְּר ֹ֗אּו ֵ֥הביא ָלָ֛נּו ֵ֥איש עבְּ ֶ֖רי ְּל ַ ֵּ֣צחֶׁ ק ָבִ֑נּו ָבֵ֤א א ַל ֙י ל ְּש ַכֵּ֣ב ע ֹ֔מי ו ֶָׁא ְּק ָ ֶ֖רא ְּב ֵ֥קֹול ג ָָֽדֹול( :טו) וַ יְּ ֵּ֣הי כְּ ָש ְּמ ֹ֔עֹו ָֽכי־
ם ל ֹ֔
יתּה וַ ֵ֤תאמֶׁ ר לָ הֶׁ ֙
ב ֹ֗ ָ
וַת ַדבֵּ֣ר אלָֹ֔ יו
יתֹו( :יז) ְּ
ד־בֹוא אֲ דנָ ֶ֖יו ֶׁאל־ב ָֽ
קֹולי ָו ֶׁא ְּק ָרִ֑א וַ ַיע ֲֵ֤זב בגְּ ד ֹ֙ו ֶׁאצְּ ֹ֔לי ַויָ ֶ֖ נָס וַ י ֵ֥צא ַה ָֽחּוצָ ה( :טז) ו ַַתנַ ֵ֥ח בגְּ ֶ֖דֹו ֶׁא ְּצ ָלִּ֑ה עַ ֵ֥
ימתי ֶ֖
הֲ ר ֵ֥
קֹולי ו ֶָׁא ְּק ָרִ֑א ַו ַיע ֲֵ֥זב בגְּ ָ֛דֹו ֶׁא ְּצ ֶ֖לי וַ יָ ֵ֥נָס
ימי ֶ֖
ֵ֥את ָ ֶ֖לנּו ְּל ַ ֵ֥צחֶׁ ק ָֽבי( :יח) ַו ְּי ִ֕הי כַהֲ ר ֵ֥
אמר ָ ָֽבא־אלֵַ֞ י הָ ֶׁעָׁ֧בֶׁ ד ָ ָֽהעבְּ ָ֛רי אֲ שֶׁ ר־הב ָ
כַדבָ ֵ֥רים הָ ֶ֖אלֶׁ ה ל ִ֑
ְּ
אמר כַ ְּדבָ ֵּ֣רים ָה ֹ֔א ֶׁלה ָע ֵָ֥שה ֶ֖לי עַ ְּב ֶׁדִָ֑ך וַ ֶ֖י ַחר ַא ָֽפֹו( :כ) וַי ַקח֩ אֲ ד ָ֨ני
הַ ָֽחּוצָ ה( :יט) ַויְּ הי֩ כ ְּש ָ֨מעַ אֲ ד ֜ ָניו ֶׁאת־דבְּ רֵּ֣י א ְּש ֹ֗תֹו אֲ ָ֨ ֶׁשר דבְּ ָרֵ֤ה א ָלי ֙ו ל ֹ֔
ת־יֹוסף וַיֵ֥ט
ֹ֔
י־שם ְּב ֵ֥בית ַה ָֽס ַהר( :כא) וַ יְּ ֵ֤הי ה֙' ֶׁא
סּורים ַוַָֽֽיְּ ה ָ ֶ֖
ירי ַה ֶׁ ֶ֖מ ֶׁלְך אֲ ִ֑
יֹוסף א ֹ֗תֹו וַ ַָֽֽי ְּת ֙נהּו֙ ֶׁאל־בֵּ֣ית הַ ֹ֔סהַ ר ְּמ ִ֕קֹום אֲ ֶׁשר־אסורי אֲ ס ֵ֥
֜
ירם אֲ ֶׁ ֶ֖שר ְּבבֵּ֣ית ַה ִ֑ס ַהר וְּ ָ֨את כָל־אֲ ֶׁ ֵ֤שר
ָל־האֲ ס ֹ֔
ַד־יֹוסף ֵ֚את כ ָ ֵּ֣
ֹ֔
א ָ ֶ֖ליו ָ ִ֑חסֶׁ ד וַ י ֵּ֣תן חנֹ֔ ֹו ְּבעינֶ֖י ַ ֵ֥שר בית־הַ ָֽסהַ ר( :כב) ַוי ֵ֞תן ַ ֵ֤שר בית־הַ ָ֨סהַ ֙ר ְּבי
יח:
ָל־מא֙ ּומָ ֙ה ְּבי ָֹ֔דֹו בַ אֲ ֶׁ ֵ֥שר ֶ֖ה' א ִ֑תֹו ַוָֽאֲ ֶׁשר ֵ֥־הּוא ע ֶׁ ֶ֖שה ֵ֥ה' ַמ ְּצ ָֽל ַ
ית־ה ֹ֗סהַ ר ר ֶׁ ֵ֤אה ֶׁ ָֽאת־כ ְּ
עשים֙ ֹ֔ ָשם ֶ֖הּוא הָ יָ ֵ֥ה ע ֶׁ ָֽשה( :כג) ֵּ֣אין׀ ַ ֵּ֣שר ב ַ
דברי הימים א פרק ב

הּודה עֵ֤ר וְּ אֹונָן֙
יֹוסף ּובנְּ י ָֹ֔מן נַפְּ ָת ֶ֖לי ָגֵ֥ד וְּ ָא ָֽשר :ס (ג) ְּבנֵּ֣י יְּ ֹ֗ ָ
שכר ּוזְּ בֻלָֽ ּון( :ב) ֵ֚דָ ן ֵּ֣
יהּודה ישָ ָ ֶ֖
(א) ֶ֖אלֶׁה בְּ נֵּ֣י י ְּש ָר ִ֑אל ְּראּובֵ֤ן ש ְּמעֹון֙ לוֵּ֣י ו ֹ֔ ָ
ת־פ ֵֶּׁ֣רץ וְּ ֶׁאת־
יתהּו :ס (ד) וְּ ָת ָמ ֙ר ַכ ָל ֹ֔תֹו יָ ֵ֥לְּ ָדה לֶ֖ ֹו ֶׁא ֶׁ
הּודה ַרָ֛ע ְּבעינֵ֥י ֶ֖ה' ַויְּ מ ָֽ
ת־שּועַ ַ ָֽהכְּ ַנעֲנִ֑ית וַ ְּי ֵ֞הי עֵּ֣ר׀ בְּ ֵּ֣כֹור ְּי ֹ֗ ָ
וְּ שלָֹ֗ ה ְּשלֹושָ ֙ה נֵּ֣ ֹולַד ֹ֔לֹו מבַ ֶ֖
ימן וְּ ַכ ְּל ֵ֥כל ו ָ ֶָ֖ד ַרע כ ָֻלֵ֥ם חֲ מ ָ ָֽשה:
יתן וְּ ה ָ ָ֛
י־פ ֶׁרץ חֶׁ צְּ ֵ֥רֹון וְּ חָ ָֽמּול :ס (ו) ּובְּ נֵּ֣י ֹ֗ ֶׁז ַרח ִ֠ז ְּמרי וְּ א ָ ָׁ֧
הּודה חֲ מ ָ ָֽשה :ס (ה) בְּ נ ֶׁ ֶ֖
זָ ִ֑ ַַֽרח כָל־בְּ נֵ֥י יְּ ָ ֶ֖

