תּורה נבֿיאים וּכתובֿים
תּרגום ייִדיש פֿון יהואש

בראשית
בראשית

א

 1אין אָנהײב האָט גאָט באַשאַפֿן דעם הימל און די ערד 2 .און
די ערד איז געװען װיסט און לײדיק ,און פֿינצטערניש איז
גײסט פֿון גאָט האָט
געװען אױפֿן געזיכט פֿון תּהום ,און דער ַ
געשװעבט אױפֿן געזיכט פֿון די װאַסערן.
 3האָט גאָט געזאָגט :זאָל װערן ליכט .און עס איז געװאָרן ליכט4 .
און גאָט האָט געזען דאָס ליכט אַז עס איז גוט; און גאָט האָט
פֿאַנאַנדערגעשײדט צװישן דעם ליכט און צװישן דער פֿינצטערניש5 .
און גאָט האָט גערופֿן דאָס ליכט טאָג ,און די פֿינצטערניש האָט ער
גערופֿן נאַכט .און עס איז געװען אָװנט ,און עס איז געװען
פֿרימאָרגן ,אײן טאָג.
 6האָט גאָט געזאָגט :זאָל װערן אַן אױסשפּרײט אין מיטן פֿון די
װאַסערן ,און ער זאָל פֿאַנאַנדערשײדן צװישן װאַסערן און װאַסערן.
 7און גאָט האָט געמאַכט דעם אױסשפּרײט ,און האָט
פֿאַנאַנדערגעשײדט צװישן די װאַסערן װאָס אונטער דעם
אױסשפּרײט און צװישן די װאַסערן װאָס איבער דעם אױסשפּרײט.
און עס איז אַזױ געשען 8 .און גאָט האָט גערופֿן דעם אױסשפּרײט
הימל .און עס איז געװען אָװנט ,און עס איז געװען פֿרימאָרגן ,אַ
צװײטן טאָג.

בראשית

אײנזאַמעלן די װאַסערן פֿון אונטערן
 9האָט גאָט געזאָגט :זאָלן זיך ַ
אַװײזן די יבשה .און עס איז אַזױ
הימל אין אײן אָרט ,און זאָל זיך ב ַ
אײנזאַמלונג
געשען 10 .און גאָט האָט גערופֿן די יבשה ערד ,און די ַ
פֿון די װאַסערן האָט ער גערופֿן ימען .און גאָט האָט געזען אַז דאָס
איז גוט.
קרײטעכץ װאָס
 11האָט גאָט געזאָגט :זאָל די ערד אַרױסגראָזן גראָזַ ,
גיט אַרױס זאָמען ,פֿרוכטבײמער װאָס טראָגן פֿרוכט אױף דער ערד
לױט זײערע מינים ,װאָס זײער זאָמען איז אין זײ .און עס איז אַזױ
קרײטעכץ װאָס
ַ
געשען 12 .און די ערד האָט אַרױסגעבראַכט גראָז,
זײנע מינים ,און בײמער װאָס טראָגן פֿרוכט,
גיט אַרױס זאָמען לױט ַ
װאָס זײער זאָמען איז אין זײ ,לױט זײערע מינים .און גאָט האָט
געזען אַז דאָס איז גוט 13 .און עס איז געװען אָװנט ,און עס איז
געװען פֿרימאָרגן ,אַ דריטן טאָג.
 14האָט גאָט געזאָגט :זאָלן װערן ליכטער אין דעם אױסשפּרײט פֿון
הימל ,פֿאַנאַנדערצושײדן צװישן דעם טאָג און צװישן דער נאַכט ,און
צײטן ,און פֿאַר טעג און יאָרן15 .
זײן פֿאַר צײכנס און פֿאַר ַ
זײ זאָלן ַ
זײן פֿאַר ליכטער אין דעם אױסשפּרײט פֿון הימל ,צו
און זײ זאָלן ַ
לײכטן אױף דער ערד .און עס איז אַזױ געשען 16 .און גאָט האָט
ַ
געמאַכט די צװײ גרױסע ליכטער :דאָס גרעסערע ליכט פֿאַר דער
געװעלטיקונג פֿון טאָג ,און דאָס קלענערע ליכט פֿאַר דער
געװעלטיקונג פֿון דער נאַכט; און די שטערן 17 .און גאָט האָט זײ
לײכטן אױף דער
אַרײנגעזעצט אין דעם אױסשפּרײט פֿון הימל ,צו ַ
ַ
ערד 18 ,און צו געװעלטיקן איבער דעם טאָג און איבער דער נאַכט,
און פֿאַנאַנדערצושײדן צװישן דעם ליכט און צװישן דער
פֿינצטערניש .און גאָט האָט געזען אַז דאָס איז גוט 19 .און עס איז
געװען אָװנט ,און עס איז געװען פֿרימאָרגן ,אַ פֿירטן טאָג.
 20האָט גאָט געזאָגט :זאָל דאָס װאַסער װידמענען אַ װידמענונג פֿון
לעבעדיקע באַשעפֿענישן ,און פֿױגלען זאָלן פֿליען אױף דער ערד,
פֿרײען אױסשפּרײט פֿון הימל 21 .און גאָט האָט באַשאַפֿן די
איבערן ַ
גרױסע ים-חיות ,און אַלע לעבעדיקע באַשעפֿענישן װאָס קריכן,
װאָס דאָס װאַסער האָט געװידמענט לױט זײערע מינים ,און אַלע
געפֿליגלטע פֿױגלען לױט זײערע מינים .און גאָט האָט געזען אַז דאָס
איז גוט.

בראשית

אײך און
 22און גאָט האָט זײ געבענטשט ,אַזױ צו זאָגן :פֿרוכפּערט ַ
אײך ,און פֿילט אָן די װאַסערן אין די ימען ,און די פֿױגלען
מערט ַ
זאָלן זיך מערן אױף דער ערד 23 .און עס איז געװען אָװנט ,און עס
איז געװען פֿרימאָרגן ,אַ פֿינפֿטן טאָג.
 24האָט גאָט געזאָגט :זאָל די ערד אַרױסברענגען לעבעדיקע
באַשעפֿענישן לױט זײערע מינים ,בהמות און שרצים און חיות פֿון
דער ערד לױט זײערע מינים .און עס איז אַזױ געשען 25 .און גאָט
האָט געמאַכט די חיות פֿון דער ערד לױט זײערע מינים ,און די
בהמות לױט זײערע מינים ,און אַלע שרצים פֿון דער ערד לױט
זײערע מינים .און גאָט האָט געזען אַז דאָס איז גוט.
 26האָט גאָט געזאָגט :לאָמיר מאַכן מענטשן אין אונדזער געשטאַלט,
גלײכעניש ,און זײ זאָלן געװעלטיקן איבער די פֿיש פֿון
לױט אונדזער ַ
ים ,און איבער די פֿױגלען פֿון הימל ,און איבער די בהמות ,און
איבער דער גאַנצער ערד ,און איבער אַלע שרצים װאָס קריכן אױף
זײן
דער ערד 27 .און גאָט האָט באַשאַפֿן דעם מענטשן אין ַ
געשטאַלט; אין דער געשטאַלט פֿון גאָט האָט ער אים באַשאַפֿן; אַ
זכר און אַ נקבֿה האָט ער זײ באַשאַפֿן.
 28און גאָט האָט זײ געבענטשט ,און גאָט האָט צו זײ געזאָגט:
אײך ,און פֿילט אָן די ערד ,און באַצװינגט
אײך און מערט ַ
פֿרוכפּערט ַ
זי ,און געװעלטיקט איבער די פֿיש פֿון ים ,און איבער די פֿױגלען פֿון
הימל ,און איבער אַלעם לעבעדיקן װאָס קריכט אױף דער ערד.
אײך געגעבן יעטװעדער
 29און גאָט האָט געזאָגט :זעט ,איך האָב ַ
קרײטעכץ װאָס גיט אַרױס זאָמען ,װאָס אױפֿן געזיכט פֿון דער
ַ
גאַנצער ערד ,און יעטװעדער בױם װאָס אױף אים איז דאָ
זײן צום
אײך זאָל דאָס ַ
בײמערפֿרוכט װאָס גיט אַרױס זאָמען; פֿאַר ַ
עסן 30 .און פֿאַר אַלע חיות פֿון דער ערד ,און פֿאַר אַלע פֿױגלען פֿון
הימל ,און פֿאַר אַלץ װאָס קריכט אױף דער ערד ,װאָס אין אים איז
קרײטעכץ צום עסן.
ַ
דאָ אַ לעבעדיקער אָטעם ,איז יעטװעדער גרין
און עס איז אַזױ געװען.
 31און גאָט האָט געזען אַלץ װאָס ער האָט געמאַכט ,ערשט עס איז
זײער גוט .און עס איז געװען אָװנט ,און עס איז געװען פֿרימאָרגן,
דעם זעקסטן טאָג.

בראשית

ב

זײנען פֿאַרענדיקט געװאָרן דער הימל און די ערד און
 1אַזױ ַ
זײער גאַנצער חיל 2 .און גאָט האָט געענדיקט צום זיבעטן טאָג
זײן אַרבעט װאָס ער האָט געמאַכט ,און ער האָט גערוט אױפֿן
ַ
זײן גאַנצער אַרבעט װאָס ער האָט געמאַכט 3 .און
זיבעטן טאָג פֿון ַ
גאָט האָט געבענטשט דעם זיבעטן טאָג ,און האָט אים געהײליקט,
זײן גאַנצער אַרבעט װאָס גאָט
װאָרום אין אים האָט ער גערוט פֿון ַ
האָט באַשאַפֿנדיק געמאַכט.

זײנען
 4דאָס איז די געשיכטע פֿון דעם הימל און דער ערד װען זײ ַ
באַשאַפֿן געװאָרן ,אין דעם טאָג װאָס גאָט דער האַר האָט געמאַכט
ערד און הימל.
 5און קײן בײמל פֿון פֿעלד איז נאָך ניט געװען אױף דער ערד ,און
קרײטעכץ פֿון פֿעלד האָט נאָך ניט געשפּראָצט ,װאָרום גאָט דער
קײן ַ
האַר האָט ניט געמאַכט רעגענען אױף דער ערד ,און אַ מענטש איז
ניט געװען צו באַאַרבעטן די ערד;  6נאָר אַ נעבל פֿלעגט אױפֿגײן פֿון
דער ערד ,און פֿלעגט אָנטרינקען דאָס גאַנצע געזיכט פֿון דער ערד7 .
האָט גאָט דער האַר געפֿורעמט דעם מענטשן פֿון שטױב פֿון דער
זײנע נאָזלעכער אַן אָטעם פֿון
אַרײנגעבלאָזן אין ַ
ַ
ערד ,און האָט
לעבן ,און דער מענטש איז געװאָרן אַ לעבעדיקער נפֿש 8 .און גאָט
דער האַר האָט געפֿלאַנצט אַ גאָרטן אין ֵע ֶדן ,אין מזרח ,און האָט
אַרײנגעזעצט דעם מענטשן װאָס ער האָט געפֿורעמט 9 .און
ַ
דאָרטן
גאָט דער האַר האָט געמאַכט שפּראָצן פֿון דער ערד אַלערלײ בײמער
גלוסטיק אָנצוקוקן און גוט צום עסן; אױך דעם בױם פֿון לעבן ,אין
מיטן גאָרטן ,און דעם בױם פֿון װיסן גוטס און שלעכטס.
טײך איז אַרױסגעגאַנגען פֿון ֵע ֶדן אָנצוטרינקען דעם גאָרטן,
 10און אַ ַ
און פֿון דאָרטן האָט ער זיך צעשײדט ,און איז געװאָרן פֿיר טײלן11 .
דער נאָמען פֿון אײנעם איז פּישון; דאָס איז דער װאָס רינגלט אַרום
ילה ,װאָס דאָרטן איז דאָ גאָלד;  12און דאָס
דאָס גאַנצע לאַנד ַחוִ ָ
גאָלד פֿון יענעם לאַנד איז גוט .דאָרטן איז דער בדוֹ ַלח און דער
טײך איז גיחוֹן; דאָס איז
אָניקלשטײן 13 .און דער נאָמען פֿון צװײטן ַ
דער װאָס רינגלט אַרום דאָס גאַנצע לאַנד כּוש 14 .און דער נאָמען
טײך איז ִח ֶדקל; דאָס איז דער װאָס גײט צו מזרח פֿון
פֿון דריטן ַ
פּרת.
טײך ,דאָס איז ָ
אַשור .און דער פֿירטער ַ

בראשית

 15און גאָט דער האַר האָט גענומען דעם מענטשן ,און האָט אים
אַרײנגעזעצט אין גאָרטן פֿון ֵע ֶדן ,אים צו באַאַרבעטען און אים צו
ַ
היטן 16 .און גאָט דער האַר האָט אָנגעזאָגט דעם מענטשן ,אַזױ צו
זאָגן :פֿון אַלע בײמער פֿון גאָרטן מעגסטו עסן;  17אָבער פֿון דעם
בױם פֿון װיסן גוטס און שלעכטס ,פֿון אים זאָלסטו ניט עסן ,װאָרום
אין דעם טאָג װאָס דו עסט פֿון אים ,װעסטו זיכער שטאַרבן.
 18און גאָט דער האַר האָט געזאָגט :עס איז ניט גוט דער מענטש
זײן אַלײן; איך װעל אים מאַכן אַ געהילף װעדליק פֿאַר אים19 .
זאָל ַ
און גאָט דער האַר האָט געפֿורעמט פֿון דער ערד אַלערלײ חיות פֿון
פֿעלד און אַלערלײ פֿױגלען פֿון הימל ,און געבראַכט צו דעם
מענטשן ,צו זען װאָס ער װעט זײ רופֿן ,און װאָס נאָר דער מענטש
זײן איר
װעט רופֿן איטלעך לעבעדיקע באַשעפֿעניש ,דאָס זאָל ַ
נאָמען 20 .האָט דער מענטש אָנגערופֿן נעמען פֿאַר אַלע בהמות ,און
פֿאַר די פֿױגלען פֿון הימל ,און פֿאַר אַלע חיות פֿון פֿעלד; אָבער פֿאַר
ָאָ ָדמען האָט ער ניט געפֿונען אַ געהילף װעדליק פֿאַר אים 21 .האָט
גאָט דער האַר געלאָזט פֿאַלן אַ טיפֿן שלאָף אױף דעם מענטשן ,און
זײנע
אײנגעשלאָפֿן; און ער האָט אַרױסגענומען אײנע פֿון ַ
ער איז ַ
ריפּן ,און האָט פֿאַרשטאָפּט איר אָרט מיט פֿלײש 22 .און גאָט דער
האַר האָט געבױט פֿון דער ריפּ  ,װאָס ער האָט אַרױסגענומען פֿון
דעם מענטשן ,אַ פֿרױ ,און האָט זי געבראַכט צו דעם מענטשן23 .
מײנע
האָט דער מענטש געזאָגט :דאָס מאָל איז דאָס אַ בײן פֿון ַ
מײן פֿלײש; די דאָזיקע זאָל גערופֿן װערן פֿרױ,
בײנער ,און פֿלײש פֿון ַ
װײל פֿון אַ מאַן איז גענומען געװאָרן די דאָזיקע 24 .דרום פֿאַרלאָזט
ַ
װײב ,און
זײן מוטער ,און באַהעפֿט זיך אָן ַ
זײן ַ
זײן פֿאָטער און ַ
אַ מאַן ַ
לײב.
זײ װערן אײן ַ
װײב ,און
זײן ַ
זײנען בײדע געװען נאַקעט ,דער מענטש און ַ
 25און זײ ַ
זײ פֿלעגן זיך ניט שעמען.

ג

 1און די שלאַנג איז געװען ליסטיקער פֿון אַלע חיות פֿון פֿעלד
װאָס גאָט דער האַר האָט געמאַכט ,און זי האָט געזאָגט צו דער
פֿרױ :ניט-שױן האָט גאָט געזאָגט ,איר זאָלט ניט עסן פֿון קײן בױם
פֿון גאָרטן?  2האָט די פֿרױ געזאָגט צו דער שלאַנג :פֿון דער פֿרוכט
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פֿון די בײמער פֿון גאָרטן מעגן מיר עסן 3 ,נאָר פֿון דער פֿרוכט פֿון
דעם בױם װאָס אין מיטן גאָרטן האָט גאָט געזאָגט :איר זאָלט
דערפֿון ניט עסן ,און איר זאָלט זיך דעראָן ניט אָנרירן ,אַזיסט װעט
איר שטאַרבן 4 .האָט די שלאַנג געזאָגט צו דער פֿרױ :שטאַרבן װעט
איר ניט שטאַרבן 5 ,נאָר גאָט װײס אַז אין דעם טאָג װאָס איר עסט
זײן אַזױ װי
אײערע אױגן ,און איר װעט ַ
דערפֿון ,װעלן זיך עפֿענען ַ
גאָט צו װיסן גוטס און שלעכטס 6 .האָט די פֿרױ געזען אַז דער בױם
איז גוט צום עסן ,און אַז ער איז אַ גאַרונג פֿאַר די אױגן ,און דער
זײן פֿרוכט,
בױם איז גלוסטיק אָנצוקוקן ,און זי האָט גענומען פֿון ַ
און האָט געגעסן; און זי האָט אױך געגעבן איר מאַן מיט איר ,און ער
האָט געגעסן 7 .און זײערע בײדנס אױגן האָבן זיך געעפֿנט ,און זײ
זײנען נאַקעט; האָבן זײ צונױפֿגענײט
האָבן געװוּסט אַז זײ ַ
פֿײגנבלעטער ,און זיך געמאַכט גאַרטלען.
ַ
 8און זײ האָבן געהערט דעם קול פֿון גאָט דעם האַר ,װי ער גײט
זײן
אַרום אין גאָרטן אין דער קילקײט פֿון טאָג; און דער מענטש און ַ
װײב האָבן זיך באַהאַלטן פֿאַר גאָט דעם האַר צװישן די בײמער פֿון
ַ
גאָרטן 9 .האָט גאָט דער האַר גערופֿן צו דעם מענטשן ,און האָט צו
אים געזאָגט :װוּ ביסטו?  10האָט ער געענטפֿערט :איך האָב געהערט
װײל איך בין
דײן קול אין גאָרטן ,און איך האָב מורא געהאַטַ ,
ַ
נאַקעט ,האָב איך מיך באַהאַלטן 11 .האָט ער געזאָגט :װער האָט דיר
געזאָגט אַז דו ביסט נאַקעט? האָסטו געגעסן פֿון דעם בױם װאָס
איך האָב דיר אָנגעזאָגט ניט צו עסן פֿון אים?  12האָט דער מענטש
װײב װאָס דו האָסט מיר געגעבן ,זי האָט מיר געגעבן פֿון
געזאָגט :די ַ
דעם בױם ,און איך האָב געגעסן.
 13האָט גאָט דער האַר געזאָגט צו דער פֿרױ :װאָס האָסטו דאָ
געטאָן? האָט די פֿרױ געזאָגט :די שלאַנג האָט מיך אָנגערעדט ,און
איך האָב געגעסן.
װײל דו האָסט דאָס
 14האָט גאָט דער האַר געזאָגט צו דער שלאַנגַ :
זײן פֿאַרשאָלטן פֿון צװישן אַלע בהמות ,און פֿון
געטאָן ,זאָלסטו ַ
דײן בױך זאָלסטו גײן ,און שטױב
צװישן אַלע חיות פֿון פֿעלד; אױף ַ
פֿײנטשאַפֿט װעל איך
דײן לעבן 15 .און אַ ַ
זאָלסטו עסן אַלע טעג פֿון ַ
דײן זאָמען און
מאַכן צװישן דיר און צװישן דער פֿרױ ,און צװישן ַ
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צװישן איר זאָמען; ער װעט דיך טרעפֿן אין קאָפּ ,און דו װעסט אים
טרעפֿן אין טריט.
דײן
 16צו דער פֿרױ האָט ער געזאָגט :מערן װעל איך מערן ַ
דײן טראָגװײעניש; מיט יסורים װעסטו געבערן
מאַטערניש און ַ
דײן גלוסטונג ,און ער װעט
זײן ַ
דײן מאַן װעט ַ
קינדער ,און צו ַ
געװעלטיקן איבער דיר.
װײל דו האָסט צוגעהערט צו
 17און צו ָאָ ָדמען האָט ער געזאָגטַ :
װײב ,און געגעסן פֿון דעם בױם װאָס איך האָב דיר
דײן ַ
דעם קול פֿון ַ
זײן
אָנגעזאָגט ,אַזױ צו זאָגן :זאָלסט פֿון אים ניט עסן; זאָל די ערד ַ
דײנעטװעגן; מיט מאַטערניש זאָלסטו זיך נערן פֿון
פֿאַרשאָלטן פֿון ַ
דײן לעבן 18 .און דערנער און שטעכיק געװעקס
איר אַלע טעג פֿון ַ
קרײטעכץ פֿון פֿעלד19 .
זאָל זי דיר מאַכן שפּראָצן ,און זאָלסט עסן ַ
דײן פּנים זאָלסטו עסן ברױט ,ביז דו קערסט
מיט דעם שװײס פֿון ַ
װײל פֿון איר ביסטו גענומען געװאָרן; װאָרום
זיך אום צו דער ערד; ַ
שטױב ביסטו ,און צו שטױב זאָסלטו זיך אומקערן.
װײל
װײב ַחוָהַ ,
זײן ַ
 20און דער מענטש האָט גערופֿן דעם נאָמען פֿון ַ
זי איז געװען די מוטער פֿון אַלעם לעבעדיקן.
װײב
זײן ַ
 21און גאָט דער האַר האָט געמאַכט פֿאַר ָאָ ָדמען און פֿאַר ַ
העמדלעך פֿון פֿעל ,און האָט זײ באַקלײדט.
 22און גאָט דער האַר האָט געזאָגט :זע ,דער מענטש איז געװאָרן װי
אײנער פֿון אונדז צו װיסן גוטס און שלעכטס ,און אַצונד קען ער
זײן האַנט ,און נעמען אױך פֿון דעם בױם פֿון
נאָך אױסשטרעקן ַ
לעבן ,און ער װעט עסן ,און װעט לעבן אײביק 23 .האָט גאָט דער
האַר אים אַרױסגעשיקט פֿון דעם גאָרטן פֿון ֵע ֶדן ,צו באַאַרבעטן די
ערד ,װאָס ער איז פֿון דאָרטן גענומען געװאָרן 24 .און ער האָט
אַרײנגעזעצט אין מזרח
ַ
אַרױסגעטריבן דעם מענטשן; און ער האָט
פֿון דעם גאָרטן פֿון ֵע ֶדן די כּרובים ,און די פֿלאַמיקע שװערד װאָס
דרײט זיך ,צו היטן דעם װעג צום בױם פֿון לעבן.
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ד

װײב ַחוָהן ,און זי איז
זײן ַ
 1און דער מענטש האָט דערקענט ַ
טראָגעדיק געװאָרן ,און האָט געבאָרן ַק ִינען ,און זי האָט
געזאָגט :איך האָב געקריגן אַ מאַן דורך גאָט 2 .און זי האָט װידער
זײן ברודער ֶהבלען.
געבאָרן – ַ

און ֶהבל איז געװען אַ פּאַסטוך פֿון שאָף ,און ַק ִין איז געװען אַן
ערדאַרבעטער 3 .און עס איז געװען נאָך אַ פֿאַרלױף פֿון טעג ,האָט
ַקיִן געבראַכט פֿון דער פֿרוכט פֿון דער ערד אַ קרבן צו גאָט 4 .און
זײנע שאָף און
ֶהבל ,ער אױך האָט געבראַכט פֿון די ערשטלינגען פֿון ַ
פֿון זײערע פֿעטסטע .און גאָט האָט זיך געקערט צו ֶהבלען און צו
זײן קרבן האָט ער זיך ניט געקערט.
זײן קרבן 5 ,און צו ַקיִנען און צו ַ
ַ
זײן פּנים איז אַראָפּגעפֿאַלן 6 .האָט
האָט ַקיִנען זײער געערגערט ,און ַ
גאָט געזאָגט צו ַקיִנען :פֿאַר װאָס פֿאַרדריסט דיך ,און פֿאַר װאָס איז
דײן פּנים?  7פֿאַר װאָר ,אױב דו װעסט גוטס טאָן
אַראָפּגעפֿאַלן ַ
װעסטו אױפֿגענומען װערן ,און אױב דו װעסט ניט גוטס טאָן,
הױערט די זינד ב ַײ דער טיר; און צו דיר איז איר גלוסטונג ,אָבער דו
קענסט געװעלטיקן איבער איר.
זײן ברודער ֶהבלען .און עס איז געװען ,װי זײ
 8האָט ַק ִין גערעדט צו ַ
זײן
זײנען געװען אין פֿעלד ,אַזױ איז ַקיִ ן אױפֿגעשטאַנען קעגן ַ
ַ
ברודער ֶהבלען ,און האָט אים געהרגעט.
דײן ברודער ֶהבל? האָט ער
 9האָט גאָט געזאָגט צו ַקיִנען :װוּ איז ַ
מײן ברודער? 10
געזאָגט :איך װײס ניט; בין איך דען דער שומר פֿון ַ
דײן ברודערס
האָט ער געזאָגט :װאָס האָסטו געטאָן? דער ָקול פֿון ַ
שרײט צו מיר פֿון דער ערד 11 .און אַצונד ,פֿאַרשאָלטן
ַ
בלוט
זײן פֿון דער ערד װאָס האָט אױפֿגעמאַכט איר מױל
זאָלסטו ַ
דײן האַנט 12 .אַז דו װעסט
דײן ברודערס בלוט פֿון ַ
צוצונעמען ַ
נע-ונַד
באַאַרבעטן די ערד ,זאָל זי דיר מער ניט געבן איר קראַפֿט; ַ
מײן
זײן אױף דער ערד 13 .האָט ַקיִ ן געזאָגט צו גאָטַ :
זאָלסטו ַ
הײנט
שטראָף איז צו גרױס אַריבערצוטראָגן 14 .אָט האָסטו מיך ַ
זײן
דײן פּנים װעל איך ַ
פֿאַרטריבן פֿון דעם געזיכט פֿון לאַנד ,און פֿון ַ
זײן ,װער-
נע-ונַד אױף דער ערד; װעט ַ
זײן ַ
פֿאַרבאָרגן ,און איך װעל ַ
נאָר עס טרעפֿט מיך װעט מיך דערהרגען 15 .האָט גאָט צו אים
געזאָגט :דרום װער-נאָר עס הרגעט ַקיִנען זאָל זיבנפֿאַך גענומען

בראשית

װערן נקמה פֿון אים .און גאָט האָט געמאַכט ַקיִנען אַ צײכן ,אַז
קײנער װאָס טרעפֿט אים ,זאָל אים ניט דערשלאָגן.
 16און ַק ִין איז אַװעקגעגאַנגען פֿון פֿאַר גאָט ,און האָט זיך באַזעצט
זײן
אין לאַנד נוֹד ,אין מזרח פֿון ֵע ֶדן 17 .און ַק ִין האָט דערקענט ַ
װײב ,און זי איז טראָגעדיק געװאָרן ,און האָט געבאָרן ַחנוכן .און ער
ַ
האָט געבױט אַ שטאָט ,און האָט גערופֿן דעם נאָמען פֿון דער שטאָט
זײן זוןַ ,חנוך 18 .און ב ַײ ַחנוכן איז געבאָרן
אַזױ װי דער נאָמען פֿון ַ
מחױ ֵאל האָט
ָ
מחױ ֵאלן ,און
ָ
ירד האָט געבאָרן
ירד ,און ִע ָ
געװאָרן ִע ָ
וש ֵאל האָט געבאָרן ֶל ֶמכן 19 .און ֶל ֶמך
מתוש ֵאלן ,און מת ָ
ָ
געבאָרן
װײבער; דער נאָמען פֿון אײנער איז געװען
האָט זיך גענומען צװײ ַ
ָע ָדה ,און דער נאָמען פֿון דער צװײטער ִצ ָלה 20 .און ָע ָדה האָט
ָבלן; ער איז געװען דער פֿאָטער פֿון די װאָס זיצן אין
געבאָרן י ָ
זײן ברודער איז געװען
געצעלטן און האָבן פֿי 21 .און דער נאָמען פֿון ַ
יו ַבל; ער איז געװען דער פֿאָטער פֿון אַלע װאָס האַלטן אַ האַרף און
תּובלַ -ק ִינען ,דעם
ַ
אַ פֿלייט 22 .און ִצ ָלה ,זי אױך האָט געבאָרן
זנגעצײג; און די
ַ
אײ
ַ
אױסשלײפֿער פֿון אַלערלײ קופּער -און
ַ
ַע ָמה.
תּובלַ -קיִ נען איז געװען נ ֲ
שװעסטער פֿון ַ
װײבער:
זײנע ַ
 23און ֶל ֶמך האָט געזאָגט צו ַ
מײן ָקול,
ָע ָדה און ִצ ָלה ,הערט ַ
מײן װאָרט;
װײבער פֿון ֶל ֶמכן ,פֿאַרנעמט ַ
ַ
מײן װוּנד,
װאָרום איך הרגע אַ מאַן פֿאַר ַ
מײן ב ַײל;
און אַ ייִנגל פֿאַר ַ
װײל זיבנפֿאַך װערט גענומען פֿאַר ַק ִינען נקמה,
ַ 24
פֿאַר ֶל ֶמכן אָבער זיבן און זיבעציק.
װײב ,און זי האָט געבאָרן אַ
זײן ַ
 25און ָאָ ָדם האָט װידער דערקענט ַ
װײל» :גאָט האָט מיר באַשערט
זײן נאָמען ֵשתַ ,
זון ,און האָט גערופֿן ַ
אַן אַנדער זאָמען אָנשטאָט ֶהבלען ,אַז ַק ִין האָט אים געהרגעט«26 .
און ב ַײ ֵשתן ,ב ַײ אים אױך איז געבאָרן געװאָרן אַ זון ,און ער האָט
זײן נאָמען ֶאנוֹש .דענצמאָל האָט מען אָנגעהױבן רופֿן צו
גערופֿן ַ
דעם נאָמען יהוה.

בראשית

ה

 1דאָס איז דאָס בוך פֿון די געבורטן פֿון ָאָ ָדמען :װען גאָט האָט
לײכעניש פֿון
באַשאַפֿן דעם מענטשן ,האָט ער אים אין דער ג ַ
גאָט געמאַכט;  2אַ זכר און אַ נקבֿה האָט ער זײ באַשאַפֿן ,און ער
האָט זײ געבענטשט ,און האָט גערופֿן זײער נאָמען מענטש אין דעם
זײנען באַשאַפֿן געװאָרן 3 .און ָאָ ָדם האָט געלעבט
טאָג װאָס זײ ַ
זײן
דרײסיק יאָר ,און האָט געבאָרן אַ זון אין ַ
ַ
הונדערט און
זײן נאָמען ֵשת.
זײן געשטאַלט ,און האָט גערופֿן ַ
גלײכעניש ,אַזױ װי ַ
ַ
זײנען
 4און די טעג פֿון ָאָ ָדמען נאָכדעם װי ער האָט געבאָרן ֵשתןַ ,
געװען אַכט הונדערט יאָר; און ער האָט געבאָרן זין און טעכטער5 .
נײן הונדערט
זײנען געװען ַ
און אַלע טעג װאָס ָאָ ָדם האָט געלעבטַ ,
דרײסיק יאָר; און ער איז געשטאָרבן.
יאָר און ַ
 6און ֵשת האָט געלעבט הונדערט יאָר און פֿינף יאָר ,און האָט
געבאָרן ֶאנוֹשן 7 .און ֵשת האָט געלעבט נאָכדעם װי ער האָט געבאָרן
ֶאנוֹשן ,אַכט הונדערט יאָר און זיבן יאָר; און ער האָט געבאָרן זין און
נײן הונדערט יאָר
זײנען געװען ַ
טעכטער 8 .און אַלע טעג פֿון ֵשתן ַ
און צװעלף יאָר; און ער איז געשטאָרבן.
נײנציק יאָר ,און האָט געבאָרן ֵקינָנען10 .
 9און ֶאנוֹש האָט געלעבט ַ
און ֶאנוֹש האָט געלעבט נאָכדעם װי ער האָט געבאָרן ֵקינָנען ,אַכט
הונדערט יאָר און פֿופֿצן יאָר; און ער האָט געבאָרן זין און טעכטער.
נײן הונדערט יאָר און פֿינף
זײנען געװען ַ
 11און אַלע טעג פֿון ֶאנושן ַ
יאָר; און ער איז געשטאָרבן.
לאלן.
הל ֵ
 12און ֵקינָן האָט געלעבט זיבעציק יאָר ,און האָט געבאָרן ַמ ַ
לאלן,
הל ֵ
 13און ֵקינָן האָט געלעבט נאָכדעם װי ער האָט געבאָרן ַמ ַ
אַכט הונדערט יאָר און פֿערציק יאָר; און ער האָט געבאָרן זין און
נײן הונדערט יאָר
זײנען געװען ַ
טעכטער 14 .און אַלע טעג פֿון ֵקינָנען ַ
און צען יאָר; און ער איז געשטאָרבן.
לאל האָט געלעבט פֿינף און זעכציק יאָר ,און האָט
הל ֵ
 15און ַמ ַ
לאל האָט געלעבט נאָכדעם װי ער האָט
הל ֵ
ֶרדן 16 .און ַמ ַ
געבאָרן י ֶ
דרײסיק יאָר; און ער האָט
ַ
ֶרדן ,אַכט הונדערט יאָר און
געבאָרן י ֶ
זײנען
לאלן ַ
הל ֵ
געבאָרן זין און טעכטער 17 .און אַלע טעג פֿון ַמ ַ
נײנציק יאָר; און ער איז
געװען אַכט הונדערט יאָר און פֿינף און ַ
געשטאָרבן.

בראשית

ֶרד האָט געלעבט הונדערט יאָר און צװײ און זעכציק יאָר,
 18און י ֶ
ֶרד האָט געלעבט נאָכדעם װי ער
און האָט געבאָרן ַחנוֹכן 19 .און י ֶ
האָט געבאָרן ַחנוֹכן ,אַכט הונדערט יאָר; און ער האָט געבאָרן זין און
נײן הונדערט יאָר
טעכטער 20 .און אַלע טעג פֿון י ֶ
זײנען געװען ַ
ֶרדן ַ
און צװײ און זעכציק יאָר; און ער איז געשטאָרבן.
 21און ַחנוֹך האָט געלעבט פֿינף און זעכציק יאָר ,און האָט געבאָרן
מתוש ַלחן 22 .און ַחנוֹך איז געגאַנגען מיט גאָט נאָכדעם װי ער האָט
ֶ
דרײ הונדערט יאָר; און ער האָט געבאָרן זין און
מתוש ַלחןַ ,
ֶ
געבאָרן
דרײ הונדערט יאָר
זײנען געװען ַ
טעכטער 23 .און אַלע טעג פֿון ַחנוֹכן ַ
און פֿינף און זעכציק יאָר 24 .און ַחנוֹך איז געגאַנגען מיט גאָט; און
ער איז ניט געװאָרן ,װאָרום גאָט האָט אים צוגענומען.
מתוש ַלח האָט געלעבט הונדערט יאָר און זיבן און אַכציק
ֶ
 25און
מתוש ַלח האָט געלעבט נאָכדעם
ֶ
יאָר ,און האָט געבאָרן ֶל ֶמכן 26 .און
װי ער האָט געבאָרן ֶל ֶמכן ,זיבן הונדערט יאָר און צװײ און אַכציק
יאָר; און ער האָט געבאָרן זין און טעכטער 27 .און אַלע טעג פֿון
נײן און זעכציק יאָר;
נײן הונדערט יאָר און ַ
זײנען געװען ַ
מתוש ַלחן ַ
ֶ
און ער איז געשטאָרבן.
 28און ֶל ֶמך האָט געלעבט הונדערט יאָר און צװײ און אַכציק יאָר,
זײן נאָמען נֹח ,אַזױ
און האָט געבאָרן אַ זון 29 .און ער האָט גערופֿן ַ
זײן אַ נחמה פֿאַר אונדזער
צו זאָגן :דער דאָזיקער װעט אונדז ַ
אַרבעט ,און פֿאַר דער מאַטערניש פֿון אונדזערע הענט ,פֿון װעגן דער
ערד װאָס גאָט האָט זי פֿאַרשאָלטן 30 .און ֶל ֶמך האָט געלעבט
נאָכדעם װי ער האָט געבאָרן נֹחן ,פֿינף הונדערט יאָר און פֿינף און
נײנציק יאָר; און ער האָט געבאָרן זין און טעכטער 31 .און אַלע טעג
ַ
זײנען געװען זיבן הונדערט יאָר און זיבן און זיבעציק יאָר;
פֿון ֶל ֶמכן ַ
און ער איז געשטאָרבן.
 32און אַז נֹח איז געװאָרן פֿינף הונדערט יאָר אַלט ,האָט נֹח געבאָרן
ֵשמעןָ ,חמען ,און ֶיפֿתן.

בראשית

ו

 1און עס איז געװען ,אַז די מענטשן האָבן זיך אָנגעהױבן מערן
זײנען געבאָרן געװאָרן
אױפֿן געזיכט פֿון דער ערד ,און ב ַײ זײ ַ
טעכטער 2 ,האָבן די זין פֿון גאָט געזען די טעכטער פֿון מענטשן אַז
װײבער װעמען-נאָר זײ
זײנען שײן ,און זײ האָבן זיך גענומען ַ
זײ ַ
גײסט זאָל ניט
מײן ַ
האָבן אױסדערװײלט 3 .האָט גאָט געזאָגטַ :
לײבן אין דעם מענטשן אױף אײביק ,װאָרום ער איז פֿאָרט פֿלײש;
ב ַ
זײן הונדערט און צװאַנציק יאָר.
זײנע טעג זאָלן ַ
נאָר ַ
זײנען געװען אױף דער ערד אין יענע טעג – און אױך
 4די נפֿילים ַ
דערנאָך – װען די זין פֿון גאָט פֿלעגן קומען צו די טעכטער פֿון
זײנען די גיבורים װאָס
מענטשן ,און זײ פֿלעגן געבערן פֿון זײ; דאָס ַ
פֿאַרצײטן ,מענער מיט אַ נאָמען.
ַ
פֿון
 5און גאָט האָט געזען אַז דאָס בײז פֿון דעם מענטשן איז גרױס אױף
זײן האַרצן
דער ערד ,און די גאַנצע טראַכטונג פֿון די מחשבות פֿון ַ
איז רק צום בײזן אַ גאַנצן טאָג 6 .און גאָט האָט חרטה געהאַט װאָס
ער האָט געמאַכט דעם מענטשן אױף דער ערד ,און ער איז געװען
זײן האַרצן 7 .און גאָט האָט געזאָגט :איך װעל
באַקומערט אין ַ
אָפּמעקן דעם מענטשן װאָס איך האָב באַשאַפֿן ,פֿון דעם געזיכט פֿון
דער ערד; פֿון אַ מענטשן ביז אַ בהמה ,ביז אַ שרץ ,און ביז אַ פֿױגל
פֿון הימל; װאָרום איך האָב חרטה װאָס איך האָב זײ געמאַכט8 .
לײטזעליקײט אין די אױגן פֿון גאָט.
אָבער נֹח האָט געפֿונען ַ

נ ַֹח
 9דאָס איז די געשיכטע פֿון נֹחן .נֹח איז געװען אַ גערעכטער,
זײן דור; מיט גאָט איז געגאַנגען נֹח 10 .און נֹח
ערלעכער מאַן אין ַ
ֶפת 11 .און די ערד איז
דרײ זיןֵ :שםָ ,חם ,און י ֶ
ַ
האָט געבאָרן
פֿאַרדאָרבן געװאָרן פֿאַר גאָט ,און די ערד איז פֿול געװאָרן מיט
אומרעכט 12 .און גאָט האָט געזען די ערד ,ערשט זי איז פֿאַרדאָרבן,
זײן װעג אױף דער ערד 13 .און
לײב האָט פֿאַרדאָרבן ַ
װײל יעטװעדער ַ
ַ
לײבער איז געקומען
גאָט האָט געזאָגט צו נֹחן :דער סוף פֿון אַלע ַ
פֿאַר מיר ,װאָרום די ערד איז פול מיט אומרעכט דורך זײ; און זע,
איך ברענג זײ אום מיט דער ערד 14 .מאַך דיר אַ תּבֿה פֿון
פּימסנהאָלץ; אין קאַמערן זאָלסטו מאַכן די תּבֿה ,און זאָלסט זי
אױספּעכן פֿון אינעװײניק און פֿון אױסנװײניק מיט פּעך 15 .און אָט
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דרײ הונדערט אײלן די לענג פֿון דער תּבֿה,
װי דו זאָלסט זי מאַכןַ :
דרײסיק אײלן איר הײך 16 .אַ גיבלדאַך
פֿופֿציק אײלן איר ברײט ,און ַ
זאָלסטו מאַכן צו דער תּבֿה ,און אױף אַן אײל ]די ברײט[ זאָלסטו זי
אײנגאַנג פֿון דער תּבֿה זאָלסטו מאַכן
פֿאַרענדיקן פֿון אױבן; און דעם ַ
זײט; מיט אַן אונטערשטן ,צװײטן ,און דריטן שטאָק
אין איר ַ
זאָלסטו זי מאַכן 17 .און איך ,זע ,איך ברענג אַ מבול װאַסער אױף
לײב װאָס אין אים איז דאָ אַן
דער ערד ,אומצוברענגען יעטװעדער ַ
אָטעם פֿון לעבן ,פֿון אונטערן הימל; אַלץ װאָס אױף דער ערד װעט
מײן בונד מיט דיר ,און
אומקומען 18 .אָבער איך װעל אױפֿשטעלן ַ
װײב ,און
דײן ַ
דײנע זין ,און ַ
אַרײנגײן אין דער תּבֿה ,דו און ַ
ַ
װעסט
װײבער ,מיט דיר 19 .און פֿון אַלץ װאָס לעבט ,פֿון אַלע
דײנע זינס ַ
ַ
אַרײנברענגען צו צװײ פֿון איטלעכן אין דער תּבֿה,
ַ
לײבער ,זאָלסטו
ַ
אױף צו דערהאַלטן ב ַײם לעבן מיט דיר; אַ זָכר און אַ נקבֿה זאָלן זײ
זײן 20 .פֿון די פֿױגלען לױט זײערע מינים ,און פֿון די בהמות לױט
ַ
זײערע מינים ,פֿון אַלע שרצים פֿון דער ערד לױט זײערע מינים ,צו
אַרײנגײן צו דיר ,אױף צו דערהאַלטן ב ַײם
ַ
צװײ פֿון איטלעכן זאָלן
לעבן 21 .און דו נעם דיר פֿון יעטװעדער עסנװאַרג װאָס װערט
זײן פֿאַר דיר און פֿאַר זײ
אײן צו דיר ,כּדי עס זאָל ַ
געגעסן ,און זאַמל ַ
צום עסן.
 22און נֹח האָט אַזױ געטאָן; אַזױ װי אַלץ װאָס גאָט האָט אים
באַפֿױלן ,אַזױ האָט ער געטאָן.

ז

דײן גאַנץ
אַרײן דו און ַ
ַ
 1און גאָט האָט געזאָגט צו נֹחן :גײ
הױזגעזינט אין דער תּבֿה ,װאָרום דיך האָב איך געזען גערעכט
פֿאַר מיר אין דעם דאָזיקן דור 2 .פֿון אַלע רײנע בהמות זאָלסטו דיר
זײן פּאָר; און פֿון די בהמות
נעמען צו זיבן און זיבן ,איטלעכס מיט ַ
זײן פּאָר 3 .אױך פֿון
זײנען ניט רײן ,צו צװײ ,איטלעכס מיט ַ
װאָס זײ ַ
די פױגלען פֿון הימל צו זיבן און זיבן ,אַן ער און אַ זי ,כּדי צו
דערהאַלטן זאָמען אױפֿן געזיכט פֿון דער גאַנצער ערד 4 .װאָרום אין
זיבן טעג אַרום ,מאַך איך רעגענען אױף דער ערד פערציק טעג און
פערציק נעכט ,און איך װעל אָפּמעקן דעם גאַנצן באַשטאַנד װאָס
איך האָב געמאַכט ,פֿון דעם געזיכט פֿון דער ערד.
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 5און נֹח האָט געטאָן אַזױ װי אַלץ װאָס גאָט האָט אים באַפױלן.
 6און נֹח איז געװען זעקס הונדערט יאָר אַלט ,װען דער מבול איז
זײנע
װײב ,און ַ
זײן ַ
זײנע זין ,און ַ
געװען אױף דער ערד 7 .און נֹח ,און ַ
אַרײנגעגאַנגען אין דער תּבֿה ,פֿון װעגן
זײנען ַ
װײבער ,מיט איםַ ,
זינס ַ
דעם װאַסער פֿון מבול 8 .פֿון די רײנע בהמות ,און פֿון די בהמות
זײנען ניט רײן ,און פֿון די פױגלען און אַלץ װאָס קריכט אױף
װאָס ַ
אַרײנגעגאַנגען צו נֹחן אין דער
ַ
זײנען צו צװײ צו צװײ
דער ערדַ 9 ,
תּבֿה ,אַ זָכר און אַ נקבֿה ,אַזױ װי גאָט האָט באַפױלן נֹחן.
 10און עס איז געװען צו זיבן טעג ,אַזױ איז דאָס װאַסער פֿון מבול
געװען אױף דער ערד 11 .אין דעם זעקס הונדערטסטן יאָר פֿון נֹחס
לעבן ,אין צװײטן חודש ,אין זיבעצנטן טאָג פֿון חודש ,אין דעם
תּהום ,און
דאָזיקן טאָג האָבן אױסגעבראָכן אַלע קװאַלן פֿון גרױסן ָ
די פענצטער פֿון הימל האָבן זיך געעפנט 12 .און דער רעגן איז
געװען אױף דער ערד פערציק טעג און פערציק נעכט.
אַרײנגעגאַנגען נֹח ,און
ַ
זײנען
 13אין דעם דאָזיקן אײגענעם טאָג ַ
װײבער
דרײ ַ
װײב ,און די ַ
ֶפת ,נֹחס זין ,און נֹחס ַ
ֵשם ,און ָחם ,און י ֶ
זײנע זין מיט זײ ,אין דער תּבֿה;  14זײ ,און אַלע חיות לױט
פֿון ַ
זײערע מינים ,און אַלע בהמות לױט זײערע מינים ,און אַלע שרצים
װאָס קריכן אױף דער ערד לױט זײערע מינים ,און אַלע עופות לױט
זײנען
זײערע מינים ,איטלעך פױגל ,איטלעך געפליגל 15 .און זײ ַ
אַרײנגעגאַנגען צו נֹחן אין דער תּבֿה ,צו צװײ ,צו צװײ פֿון אַלע
ַ
לײבער װאָס אין זײ איז דאָ אַן אָטעם פֿון לעבן 16 .און די װאָס
ַ
אַרײנגעגאַנגען אַ זָכר און אַ נקבֿה פֿון
ַ
זײנען
אַרײנגעגאַנגעןַ ,
ַ
זײנען
ַ
לײבער ,אַזױ װי גאָט האָט אים באַפױלן; און גאָט האָט
אַלע ַ
פֿאַרשלאָסן הינטער אים.
 17און דער מבול איז געװען פערציק טעג אױף דער ערד ,און די
װאַסערן האָבן זיך געמערט ,און זײ האָבן געטראָגן די תּבֿה ,און זי
האָט זיך אױפֿגעהױבן איבער דער ערד 18 .און די װאַסערן האָבן זיך
געשטאַרקט ,און האָבן זיך זײער געמערט אױף דער ערד ,און די תּבֿה
איז געגאַנגען אױף דער אױבערפלעך פֿון די װאַסערן 19 .און די
װאַסערן האָבן זיך זײער זײער געשטאַרקט אױף דער ערד; און עס
זײנען פֿאַרדעקט געװאָרן אַלע הױכע בערג װאָס אונטערן גאַנצן
ַ
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הימל 20 .פופצן אײלן אַריבער האָבן זיך די װאַסערן געשטאַרקט ,און
זײנען פֿאַרדעקט געװאָרן 21 .און עס איז אומגעקומען
די בערג ַ
סײ אַ
סײ אַ פױגלַ ,
לײב װאָס באַװעגט זיך אױף דער ערדַ ,
יעטװעדער ַ
סײ יעטװעדער שרץ װאָס קריכט אױף דער ערד,
סײ אַ חיהַ ,
בהמהַ ,
זײנע נאָזלעכער איז געװען
און יעטװעדער מענטש;  22אַלץ װאָס אין ַ
אַ הױך פֿון אַ לעבעדיקן אָטעם ,אַלץ װאָס אױף דער יבשה ,איז
געשטאָרבן 23 .און ער האָט אָפּגעמעקט דעם גאַנצן באַשטאַנד װאָס
אױפֿן געזיכט פֿון דער ערד ,פֿון אַ מענטשן ביז אַ בהמה ,ביז אַ שרץ,
זײנען אָפּגעמעקט געװאָרן פֿון דער
און ביז אַ פױגל פֿון הימל; און זײ ַ
ערד ,און נאָר נֹח איז געבליבן ,און די װאָס מיט אים אין דער תּבֿה.
 24און די װאַסערן האָבן זיך געשטאַרקט אױף דער ערד הונדערט
און פֿופֿציק טעג.

ח

 1און גאָט האָט געדאַכט אָן נֹחן ,און אָן אַלע חיות ,און אָן
אַלע בהמות ,װאָס מיט אים אין דער תּבֿה ,און גאָט האָט
געמאַכט אַריבערגײן אַ װינט אױף דער ערד ,און די װאַסערן האָבן
זײנען פֿאַרשטאָפּט געװאָרן די קװאַלן
אײנגעשטילט 2 .און עס ַ
זיך ַ
תּהום ,און די פֿענצטער פֿון הימל; און דער רעגן פֿון הימל איז
פֿון ָ
פֿאַרהאַלטן געװאָרן 3 .און די װאַסערן האָבן געהאַלטן אין אײן
זײנען געמינערט געװאָרן
אָפּטרעטן פֿון דער ערד; און די װאַסערן ַ
צום סוף פֿון הונדערט און פֿופֿציק טעג 4 .און די תּבֿה האָט גערוט
אין זיבעטן חודש ,אין זיבעצנטן טאָג פֿון חודש ,אױף די בערג פֿון
אַר ָרט 5 .און די װאַסערן האָבן געהאַלטן אין אײן געמינערט װערן
ָ
ביזן צענטן חודש; אין צענטן חודש ,אין ערשטן טאָג פֿון חודש,
האָבן זיך באַװיזן די שפּיצן פֿון די בערג.
 6און עס איז געװען צום סוף פֿון פֿערציק טעג ,האָט נֹח געעפֿנט
דעם פֿענצטער פֿון דער תּבֿה װאָס ער האָט געמאַכט 7 .און ער האָט
אַרױסגעשיקט דעם ראָב ,און ער איז אַרױס הין און צוריק ,ביז דאָס
װאַסער איז אָפּגעטריקנט געװאָרן פֿון דעם געזיכט פֿון דער ערד8 .
האָט ער אַרױסגעשיקט פֿון זיך די טױב ,צו זען אױב דאָס װאַסער
איז אָפּגעפֿאַלן פֿון דעם געזיכט פֿון דער ערד 9 .אָבער די טױב האָט
ניט געפֿונען קײן אָפּרו פֿאַר איר פֿוסטריט ,און זי האָט זיך
װײל װאַסער איז געװען אױפֿן
אומגעקערט צו אים אין דער תּבֿהַ ,
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זײן האַנט,
געזיכט פֿון דער גאַנצער ערד .האָט ער אױסגעשטרעקט ַ
אַרײנגעבראַכט צו זיך אין דער תּבֿה10 .
ַ
און האָט זי גענומען און זי
און ער האָט אָפּגעװאַרט נאָך אַנדערע זיבן טעג ,און האָט װידער
אַרױסגעשיקט די טױב פֿון דער תּבֿה 11 .און די טױב איז געקומען
אָװנטצײט ,ערשט אַן אָפּגעריסן אײלבערטבלאַט איז אין איר
ַ
אין
מױל ,און נֹח האָט געװוּסט אַז דאָס װאַסער איז אָפּגעפֿאַלן פֿון דער
ערד 12 .האָט ער אָפּגעװאַרט נאָך אַנדערע זיבן טעג ,און האָט
אַרױסגעשיקט די טױב ,און זי האָט זיך מער ניט אומגעקערט צו אים
װידער.
 13און עס איז געװען אין דעם זעקס הונדערט און ערשטן יאָר ,אין
ערשטן חודש ,אין ערשטן טאָג פֿון חודש ,איז אָפּגעטריקנט געװאָרן
דאָס װאַסער פֿון דער ערד ,און נֹח האָט אַראָפּגענומען דעם דעק פֿון
דער תּבֿה ,און האָט אַ קוק געטאָן ,ערשט דאָס געזיכט פֿון דער ערד
איז טרוקן 14 .און אין צװײטן חודש ,אין זיבן און צװאַנציקסטן טאָג
פֿון חודש ,איז אױסגעטריקנט געװאָרן די ערד.
 15און גאָט האָט גערעדט צו נֹחן ,אַזױ צו זאָגן 16 :גײ אַרױס פֿון
דײנע
װײבער פֿון ַ
דײנע זין ,און די ַ
װײב ,און ַ
דײן ַ
דער תּבֿה ,דו ,און ַ
זין ,מיט דיר 17 .יעטװעדער לעבעדיקע זאַך װאָס מיט דיר ,פֿון אַלע
סײ יעטװעדער שרץ װאָס קריכט
סײ אַ בהמהַ ,
סײ אַ פֿױגלַ ,
לײבערַ ,
ַ
אױף דער ערד ,ברענג אַרױס מיט זיך ,און זײ זאָלן זיך װידמענען
אױף דער ערד ,און זיך פֿרוכפּערן און מערן אױף דער ערד.
זײנע זינס
װײב ,און ַ
זײן ַ
זײנע זין ,און ַ
 18איז אַרױסגעגאַנגען נֹח ,און ַ
װײבער ,מיט אים 19 .יעטװעדער חיה ,יעטװעדער שרץ ,און
ַ
יעטװעדער פֿױגל ,אַלץ װאָס באַװעגט זיך אױף דער ערד ,לױט זײערע
זײנען אַרױסגעגאַנגען פֿון דער תּבֿה 20 .און נֹח האָט
משפּחותַ ,
געבױט אַ מזבזח צו גאָט ,און ער האָט גענומען פֿון אַלע רײנע
בהמות ,און פֿון אַלע רײנע פֿױגלען ,און האָט אױפֿגעבראַכט
בראַנדאָפּפֿער אױפֿן מזבח 21 .און גאָט האָט געשמעקט דעם
זײן האַרצן :איך װעל מער
געשמאַקן ריח ,און גאָט האָט געזאָגט אין ַ
װידער ניט פֿאַרשילטן די ערד פֿון װעגן דעם מענטשן; װאָרום די
זײן יוגנט אָן;
טראַכטונג פֿון דעם מענטשנס האַרצן איז שלעכט פֿון ַ
און איך װעל מער װידער ניט דערשלאָגן אַלץ װאָס לעבט ,אַזױ װי
איך האָב געטאָן 22 .אַזױ לאַנג װי די טעג פֿון דער ערד ,זאָל זײאונג
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און שניט ,און קעלט און היץ ,און זומער און װינטער ,און טאָג און
נאַכט ,ניט אױפֿהערן.

ט

זײנע זין ,און האָט צו זײ
 1און גאָט האָט געבענטשט נֹחן און ַ
אײך ,און פֿילט אָן די ערד.
אײך און מערט ַ
געזאָגט :פֿרוכפּערט ַ
אײער מורא און ַ
 2און ַ
זײן אױף יעטװעדער חיה
אײער שרעק זאָל ַ
פֿון דער ערד ,און אױף יעטװעדער פֿױגל פֿון הימל ,אױף אַלץ װאָס
זײנען
אײער האַנט ַ
די ערד װידמענט ,און אױף אַלע פֿישן פֿון ים; אין ַ
זײן
זײ איבערגעגעבן 3 .אַלץ װאָס באַװעגט זיך ,װאָס לעבט ,זאָל ַ
אײך דאָס אַלץ
קרײטעכץ האָב איך ַ
אײך צום עסן; אַזױ װי גרינע ַ
פֿאַר ַ
זײן בלוט ,זאָלט איר ניט עסן5 .
זײן לעבןַ ,
געגעבן 4 .נאָר פֿלײש מיט ַ
אײערע נפֿשות ,װעל איך אױפֿמאָנען;
אײער בלוט ,פֿון ַ
און פֿאַר װאָרַ ,
פֿון דער האַנט פֿון איטלעכער חיה װעל איך עס אױפֿמאָנען ,און פֿון
זײן
דער האַנט פֿון דעם מענטשן ,פֿון דער האַנט פֿון דעם מענטשן ַ
ברודער ,װעל איך אױפֿמאָנען דאָס לעבן פֿון אַ מענטשן 6 .דער װאָס
זײן בלוט
פֿאַרגיסט דאָס בלוט פֿון אַ מענטשן ,זאָל דורך אַ מענטשן ַ
פֿאַרגאָסן װערן; װאָרום אין דער געשטאַלט פֿון גאָט האָט ער
אײך;
אײך און מערט ַ
געמאַכט דעם מענטשן 7 .און איר ,פֿרוכפּערט ַ
אײך אױף איר.
אײך אױף דער ערד ,און מערט ַ
װידמענט ַ
זײנע זין מיט אים ,אַזױ צו
 8און גאָט האָט געזאָגט צו נֹחן און צו ַ
אײך ,און מיט
מײן בונד מיט ַ
זאָגן 9 :און איך ,זע ,איך שטעל אױף ַ
אײך 10 ,און מיט יעטװעדער לעבעדיקער
אײער זאָמען נאָך ַ
ַ
סײ
סײ אַ בהמהַ ,
סײ אַ פֿױגלַ ,
אײךַ ,
באַשעפֿעניש װאָס מיט ַ
זײנען
אײך ,פֿון די אַלע װאָס ַ
יעטװעדער חיה פֿון דער ערד מיט ַ
אַרױסגעגאַנגען פֿון דער תּבֿה ,אַלע לעבעדיקע זאַכן פֿון דער ערד11 .
אײך ,און עס װעלן מער ניט
מײן בונד מיט ַ
און איך װעל אױפֿשטעלן ַ
לײבער פֿון אַ מבול-געװיסער ,און עס װעט
פֿאַרשניטן װערן אַלע ַ
זײן קײן מבול אומצוברענגען די ערד 12 .און גאָט האָט
מער ניט ַ
געזאָגט :דאָס איז דער צײכן פֿון דעם בונד װאָס איך גיב צװישן מיר
אײך ,און צװישן יעטװעדער לעבעדיקער באַשעפֿעניש
און צװישן ַ
מײן בױגן האָב איך
אײך ,אױף אײביקע דורותַ 13 :
װאָס מיט ַ
זײן פֿאַר אַ צײכן פֿון בונד
אַרײנגעטאָן אין װאָלקן ,און ער װעט ַ
ַ
זײן ,װען איך טו
צװישן מיר און צװישן דער ערד 14 .און עס װעט ַ
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אַװײזן דער בױגן
װאָלקענען אַ װאָלקן אױף דער ערד ,אַזױ װעט זיך ב ַ
מײן בונד װאָס
אין דעם װאָלקן 15 ,און איך װעל זיך דערמאָנען אָן ַ
אײך ,און צװישן יעטװעדער לעבעדיקער
צװישן מיר און צװישן ַ
לײבער ,און דאָס װאַסער װעט מער ניט װערן
באַשעפֿעניש פֿון אַלע ַ
זײן אין
לײבער 16 .און דער בױגן װעט ַ
אַ מבול אומצוברענגען אַלע ַ
דעם װאָלקן ,און איך װעל קוקן אױף אים ,כּדי זיך צו דערמאָנען אָן
דעם אײביקן בונד צװישן גאָט און צװישן יעטװעדער לעבעדיקער
לײבער װאָס אױף דער ערד 17 .און גאָט האָט
באַשעפֿעניש פֿון אַלע ַ
געזאָגט צו נֹחן :דאָס איז דער צײכן פֿון דעם בונד װאָס איך האָב
לײבער װאָס אױף דער
אױפֿגעשטעלט צװישן מיר און צװישן אַלע ַ
ערד.
זײנען אַרױסגעגאַנגען פֿון דער תּבֿה,
 18און די זין פֿון נֹחן װאָס ַ
זײנען געװען ֵשםָ ,חם ,און ֶיפֿת; און ָחם ,דאָס איז דער פֿאָטער פֿון
ַ
זײנען געװען די זין פֿון נֹחן ,און פֿון זײ האָט
דרײ ַ
ַען 19 .די דאָזיקע ַ
כּנ ַ
זיך צעשפּרײט די גאַנצע ערד.
 20און נֹח דער אַקערמאַן האָט גענומען און האָט געפֿלאַנצט אַ
װײן ,און איז
װײנגאָרטן 21 .און ער האָט געטרונקען פֿון דעם ַ
ַ
זײן געצעלט 22 .האָט
געװאָרן שיכּור און האָט זיך אָפּגעדעקט אין ַ
זײן פֿאָטער ,און
ַען געזען די נאַקעטקײט פֿון ַ
ָחם דער פֿאָטער פֿון כּנ ַ
זײנע צװײ ברידער דרױסן 23 .האָבן ֵשם און ֶיפֿת
האָט דערצײלט ַ
גענומען אַ מאַנטל ,און אַרױפֿגעטאָן אױף זײערע בײדנס אַקסלען,
הינטערװײלעכס ,און האָבן צוגעדעקט די
ַ
זײנען געגאַנגען
און זײ ַ
נאַקעטקײט פֿון זײער פֿאָטער ,מיט זײערע פּנימער אַהינטער ,און זײ
האָבן ניט געזען די נאַקעטקײט פֿון זײער פֿאָטער 24 .און נֹח האָט
זײן
װײן ,און האָט געמערקט װאָס ַ
זיך אױסגעניכטערט פֿון ַ
זײן ַ
ייִנגערער זון האָט אים געטאָן 25 .און ער האָט געזאָגט:
ַען,
זײן כּנ ַ
פֿאַרשאָלטן זאָל ַ
זײנע ברידער.
זײן ב ַײ ַ
אַ קנעכט פֿון קנעכט זאָל ער ַ
 26און ער האָט געזאָגט:
געלױבט איז יהוה דער גאָט פֿון ֵשם;
זײן אַ קנעכט ב ַײ זײ.
ַען זאָל ַ
און כּנ ַ
 27דערברײטערן זאָל גאָט ֶיפֿתן,
און ער זאָל רוען אין די געצעלטן פֿון ֵשם;
זײן אַ קנעכט ב ַײ זײ.
ַען זאָל ַ
און כּנ ַ
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דרײ הונדערט יאָר און פֿופֿציק
 28און נֹח האָט געלעבט נאָכן מבול ַ
נײן הונדערט יאָר און
זײנען געװען ַ
יאָר 29 .און אַלע טעג פֿון נֹחן ַ
פֿופֿציק יאָר; און ער איז געשטאָרבן.

י

 1און דאָס ַ
זײנען די געבורטן פֿון נֹחס קינדערֵ :שםָ ,חם ,און
זײנען געבאָרן געװאָרן זין נאָכן מבול 2 .די זין
ֶיפֿת; און ב ַײ זײ ַ
תּובל,
גומר ,און ָמגוג ,און ָמ ַדי ,און ָיוָן ,און ַ
זײנען געװעןֶ :
פֿון ֶיפֿתן ַ
גומרן :אַשכּנַז ,און ריפֿת ,און
תּירס 3 .און די זין פֿון ֶ
און ֶמ ֶשך ,און ָ
לישה ,און ַתּרשישִ ,כּתּים ,און
ַרמה .און די זין פֿון ָיוָנעןֶ :א ָ
תּוֹג ָ
דודנים 5 .פֿון די דאָזיקע האָבן זיך פֿאַנאַנדערגעשײדט די אינדזלען
ָ
זײן לשון ,לױט
פֿון די פֿעלקער אין זײערע לענדער ,איטלעכער לױט ַ
זײערע משפּחות ,אין זײערע פֿעלקער.
צר ִים ,און פּוט ,און
זײנען געװען :כּוש ,און ִמ ַ
 6און די זין פֿון ָחמען ַ
בתּה ,און ַר ְע ָמה,
ילה ,און ַס ָ
ַען 7 .און די זין פֿון כּושן :סבאָ ,און ַחוִ ָ
כּנ ַ
דדן 8 .און כּוש האָט
און ַסבתּכאָ .און די זין פֿון ַר ְע ָמהן :שבאָ און ָ
געבאָרן נִ מרודן .ער איז געװען דער ערשטער מאַכטיקער אױף דער
ערד 9 .ער איז געװען אַ מאַכטיקער יעגער פֿאַר גאָט; דרום װערט
געזאָגט :אַזױ װי נִ מרוד ,אַ מאַכטיקער יעגער פֿאַר גאָט 10 .און דער
אַכּד ,און
קיניגרײך איז געװען בבל ,און ֶא ֶרך ,און ַ
ַ
זײן
אָנהײב פֿון ַ
נער 11 .פֿון יענעם לאַנד איז ער אַרױסגעגאַנגען
ַכּלנֵה ,אין לאַנד ִש ָ
קײן אַשור ,און האָט געבױט נינוֵה ,און רחובות-עיר ,און ֶכּ ַלח 12 ,און
ֶר ֶסן ,צװישן נינוֵה און צװישן ֶכּ ַלח ,דאָס איז די גרױסע שטאָט13 .
להבים ,און
צר ִים האָט געבאָרן לודים ,און ַענָמים ,און ָ
און ִמ ַ
ַנפֿתּוחים 14 ,און ַפּתרוסים ,און ַכּסלוחים – פֿון װאַנען די פּלשתּים
ז ַײנען אַרױסגעקומען – און ַכּפֿתּורים.
זײן בכור ,און ֵחתן 16 ,און דעם
ַען האָט געבאָרן צידון ַ
 15און ְכּנ ַ
יבוסי ,און דעם ֶאמורי ,און דעם ִגרגָשי 17 ,און דעם ִחוִ י ,און דעם
צמרי ,און דעם
ַערקי ,און דעם סיני 18 ,און דעם אַרוָדי ,און דעם ָ
ַעני.
ַח ָמתי; און דערנאָך האָבן זיך צעשפּרײט די משפּחות פֿון דעם כּנ ֲ
כּנעני איז געװען פֿון צידון ,װי דו
 19און דער געמאַרק פֿון דעם ֲ
מורה ,און
גרר ,ביז ַעזָה; װי דו גײסט קײן סדום ,און ַע ָ
גײסט קײן ָ
זײנען די קינדער פֿון ָחם לױט
צבױם ,ביז ֶל ַשע 20 .דאָס ַ
ִ
אַדמה ,און
ָ
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זײערע משפּחות ,לױט זײערע לשונות ,אין זײערע לענדער ,אין
זײערע פֿעלקער.
 21און ב ַײ ֵשם ,דעם פֿאָטער פֿון אַלע קינדער פֿון ֵע ֶבר ,דעם עלטערן
זײנען געבאָרן געװאָרן קינדער 22 .די
ברודער פֿון ֶיפֿתן ,אױך ב ַײ אים ַ
אַרפּכ ַשד ,און לוד,
ילם ,און אַשור ,און ַ
זײנען געװעןֵ :ע ָ
זין פֿון ֵשמען ַ
ֶתר ,און ַמש.
אַרמען :עוץ ,און חול ,און ג ֶ
אַרם 23 .און די זין פֿון ָ
און ָ
כשד האָט געבאָרן ֶש ַלחן ,און ֶש ַלח האָט געבאָרן ֵע ֶברן.
אַרפּ ַ
ַ
 24און
זײנען געבאָרן געװאָרן צװײ זין; דער נאָמען פֿון
 25און ב ַײ ֵע ֶברן ַ
זײנע טעג איז צעטײלט געװאָרן די
װײל אין ַ
אײנעם איז געװען ֶפּ ֶלגַ ,
ָקטן
ָקטן 26 .און י ָ
זײן ברודער איז געװען י ָ
ערד; און דער נאָמען פֿון ַ
ֶרחן 27 ,און
רמוֶתן ,און י ַ
אַלמודדן ,און ֶש ֶלפֿן ,און ַח ַצ ָ
ָ
האָט געבאָרן
עובלן ,און אבֿי ָמ ֵאלן ,און
קלהן 28 ,און ָ
דורמען ,און אוזָלן ,און ִד ָ
ַה ָ
זײנען געװען
ילהן ,און יוֹ ָבבן .די אַלע ַ
שבאָן 29 ,און אופֿירן ,און ַחוִ ָ
ָקטנס זין 30 .און זײער װױנאָרט איז געװען פֿון ֵמשאָ ,װי דו קומסט
י ָ
זײנען די זין פֿון ֵשמען לױט
קײן ספֿר ,ביזן באַרג פֿון מזרח 31 .דאָס ַ
זײערע משפּחות ,לױט זײערע לשונות ,אין זײערע לענדער ,לױט
זײערע פֿעלקער.
זײנען די משפּחות פֿון נֹחס זין לױט זײערע געבורטן ,אין
 32דאָס ַ
זײערע פֿעלקער; און פֿון די דאָזיקע האָבן זיך פֿאַנאַנדערגעשײדט די
פֿעלקער אױף דער ערד נאָכן מבול.

יא

 1און די גאַנצע ערד איז געװען אײן שפּראַך און אײנע
װערטער 2 .און עס איז געװען ,אַז זײ האָבן געצױגן אין
מזרח ,האָבן זײ געפֿונען אַ פּלױן אין לאַנד ִש ָ
נער ,און האָבן זיך
דאָרטן באַזעצט 3 .און זײ האָבן געזאָגט אײנער צום אַנדערן :קומט
רענערײ .און די ציגל איז
ַ
לאָמיר מאַכן ציגל און אױסברענען אין אַ ב
זײ געװען פֿאַר שטײן ,און לײם איז זײ געװען פֿאַר װאַפּנע 4 .און זײ
האָבן געזאָגט :קומט לאָמיר אונדז בױען אַ שטאָט ,און אַ טורעם
זײן שפּיץ אין הימל ,און לאָמיר אונדז מאַכן אַ נאָמען ,כּדי מיר
מיט ַ
זאָלן ניט צעשפּרײט װערן אױפֿן געזיכט פֿון דער גאַנצער ערד5 .
האָט גאָט אַראָפּגענידערט צו זען די שטאָט און דעם טורעם ,װאָס
די מענטשנקינדער האָבן געבױט 6 .און גאָט האָט געזאָגט :זע ,זײ
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זײנען אײן פֿאָלק ,און אײן שפּראַך איז ב ַײ זײ אַלעמען ,און דאָס איז
ַ
ערשט אַן אָנהײב פֿון זײער טאָן ,און אַצונד װעט פֿון זײ ניט
פֿאַרמיטן װערן אַלץ װאָס זײ טראַכטן צו טאָן 7 .קומט לאָמיר
אַראָפּנידערן ,און צעמישן דאָרטן זײער שפּראַך ,אַז זײ זאָלן ניט
פֿאַרשטײן אײנער דעם אַנדערנס שפּראַך 8 .און גאָט האָט זײ
צעשפּרײט פֿון דאָרטן אױפֿן געזיכט פֿון דער גאַנצער ערד ,און זײ
האָבן אױפֿגעהערט בױען די שטאָט 9 .דרום האָט מען גערופֿן איר
װײל דאָרטן האָט גאָט צעמישט די שפּראַך פֿון דער
נאָמען בבלַ ,
גאַנצער ערד ,און פֿון דאָרטן האָט זײ גאָט צעשפּרײט אױפֿן געזיכט
פֿון דער גאַנצער ערד.
זײנען די געבורטן פֿון ֵשמען :צו הונדערט יאָר האָט ֵשם
 10דאָס ַ
כשדן ,צװײ יאָר נאָכן מבול 11 .און ֵשם האָט געלעבט
אַרפּ ַ
ַ
געבאָרן
כשדן ,פינף הונדערט יאָר; און ער
אַרפּ ַ
נאָכדעם װי ער האָט געבאָרן ַ
האָט געבאָרן זין און טעכטער.
דרײסיק יאָר ,און האָט
ַ
כשד האָט געלעבט פֿינף און
אַרפּ ַ
ַ
 12און
כשד האָט געלעבט נאָכדעם װי ער האָט
אַרפּ ַ
ַ
געבאָרן ֶש ַלחן 13 .און
דרײ יאָר; און ער האָט געבאָרן
געבאָרן ֶש ַלחן ,פֿיר הונדערט יאָר און ַ
זין און טעכטער.
דרײסיק יאָר ,און האָט געבאָרן ֵע ֶברן15 .
 14און ֶש ַלח האָט געלעבט ַ
און ֶש ַלח האָט געלעבט נאָכדעם װי ער האָט געבאָרן ֵע ֶברן ,פֿיר
דרײ יאָר; און ער האָט געבאָרן זין און טעכטער.
הונדערט יאָר און ַ
דרײסיק יאָר ,און האָט געבאָרן
 16און ֵע ֶבר האָט געלעבט פֿיר און ַ
ֶפּ ֶלגן 17 .און ֵע ֶבר האָט געלעבט נאָכדעם װי ער האָט געבאָרן ֶפּ ֶלגן,
דרײסיק יאָר; און ער האָט געבאָרן זין און
פֿיר הונדערט יאָר און ַ
טעכטער.
דרײסיק יאָר ,און האָט געבאָרן ְרעון19 .
 18און ֶפּ ֶלג האָט געלעבט ַ
און ֶפּ ֶלג האָט געלעבט נאָכדעם װי ער האָט געבאָרן ְרעון ,צװײ
נײן יאָר; און ער האָט געבאָרן זין און טעכטער.
הונדערט יאָר און ַ
דרײסיק יאָר ,און האָט געבאָרן
 20און ְרעו האָט געלעבט צװײ און ַ
שׂרוגן 21 .און ְרעו האָט געלעבט נאָכדעם װי ער האָט געבאָרן שׂרוגן,
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צװײ הונדערט יאָר און זיבן יאָר; און ער האָט געבאָרן זין און
טעכטער.
דרײסיק יאָר ,און האָט געבאָרן נָחורן23 .
 22און שׂרוג האָט געלעבט ַ
און שׂרוג האָט געלעבט נאָכדעם װי ער האָט געבאָרן נָחורן ,צװײ
הונדערט יאָר; און ער האָט געבאָרן זין און טעכטער.
נײן און צװאַנציק יאָר ,און האָט געבאָרן
 24און נָחור האָט געלעבט ַ
ֶתּ ַרחן 25 .און נָחור האָט געלעבט נאָכדעם װי ער האָט געבאָרן
נײנצן יאָר; און ער האָט געבאָרן זין און
ֶתּ ַרחן ,הונדערט יאָר און ַ
טעכטער.
 26און ֶתּ ַרח האָט געלעבט זיבעציק יאָר ,און האָט געבאָרן אבֿרמען,
נָחורן ,און ָה ָרנען.
זײנען די געבורטן פֿון ֶתּ ַרחןֶ :תּ ַרח האָט געבאָרן
 27און דאָס ַ
אבֿרמען ,נָחורן ,און ָה ָרנען; און ָה ָרן האָט געבאָרן לוטן 28 .און ָה ָרן
זײן
זײן פֿאָטער ֶתּ ַרחן ,אין לאַנד פֿון ַ
איז געשטאָרבן ב ַײם לעבן פֿון ַ
געבורט ,אין אורַ -כּשׂדים 29 .און אבֿרם און נָחור האָבן זיך גענומען
װײב איז געװען ָשׂ ַרי ,און דער
װײבער; דער נאָמען פֿון אבֿרמס ַ
ַ
לכּה ,די טאָכטער פֿון ָה ָרן ,דעם
װײב איז געװען ִמ ָ
נאָמען פֿון נָחורס ַ
סכּהן 30 .און ָשׂ ַרי איז
לכּהן און דעם פֿאָטער פֿון ִי ָ
פֿאָטער פֿון ִמ ָ
געװען אַן עקרה ,זי האָט ניט געהאַט קײן קינדער.
זײן אײניקל לוט,
זײן זון אבֿרמען ,און ַ
 31און ֶתּ ַרח האָט גענומען ַ
זײן זון אבֿרמען,
װײב פֿון ַ
זײן שנור ָשׂ ַרי ,די ַ
דער זון פֿון ָה ָרנען ,און ַ
זײנען אַרױסגעגאַנגען מיט זײ פֿון אורַ -כּשׂדים ,צו גײן קײן
און זײ ַ
זײנען געקומען ביז ָח ָרן ,און האָבן זיך דאָרטן
ַען .און זײ ַ
לאַנד כּנ ַ
באַזעצט.
זײנען געװען צװײ הונדערט יאָר און פֿינף
 32און די טעג פֿון ֶתּ ַרחן ַ
יאָר .און ֶתּ ַרח איז געשטאָרבן אין ָח ָרן.
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ֶלךְ -ל ֳך

יב

דײן
 1און גאָט האָט געזאָגט צו אבֿרמען :גײ דיר אַװעק פֿון ַ
דײן פֿאָטערס הױז ,צו
דײן אָפּשטאַם ,און פֿון ַ
לאַנד ,און פֿון ַ
װײזן 2 .און איך װעל דיך מאַכן פֿאַר אַ
דעם לאַנד װאָס איך װעל דיר ַ
דײן נאָמען ,און
גרױס פֿאָלק ,און איך װעל דיך בענטשן ,און גרײסן ַ
זײן אַ בענטשונג 3 .און איך װעל בענטשן די װאָס בענטשן
װעסט ַ
דיך ,און דעם װאָס פֿלוכט דיך װעל איך פֿאַרשילטן; און מיט דיר
װעלן זיך בענטשן אַלע משפּחות פֿון דער ערד.
 4און אבֿרם איז געגאַנגען אַזױ װי גאָט האָט צו אים גערעדט; און
לוט איז מיטגעגאַנגען מיט אים .און אבֿרם איז געװען אַ מאַן פֿון
זײן אַרױסגײן פֿון ָח ָרן 5 .און אבֿרם האָט
פֿינף און זיבעציק יאָר ב ַײ ַ
זײן ברודערס זון לוטן ,און זײער גאַנצן
װײב ָשׂ ַרין ,און ַ
זײן ַ
גענומען ַ
פֿאַרמעג װאָס זײ האָבן אָנגעקליבן ,און די נפֿשות װאָס זײ האָבן זיך
זײנען אַרױסגעגאַנגען צו גײן קײן לאַנד
אָנגעשאַפֿט אין ָח ָרן ,און זײ ַ
ַען .און אבֿרם איז
זײנען געקומען קײן לאַנד כּנ ַ
ַען;  6און זײ ַ
כּנ ַ
שכם ,ביז דעם
דורכגעגאַנגען דורכן לאַנד ביז דעם אָרט פֿון ֶ
ַעני איז דענצמאָל געװען אין לאַנד.
מורה .און דער כּנ ֲ
אײכנבױם ֶ
דײן
 7און יהוה האָט זיך באַװיזן צו אבֿרמען ,און האָט געזאָגט :צו ַ
זאָמען װעל איך געבן דאָס דאָזיקע לאַנד .און ער האָט דאָרטן
געבױט אַ מזבח צו יהוה װאָס האָט זיך באַװיזן צו אים.
 8און ער האָט זיך איבערגעטראָגן פֿון דאָרטן צום באַרג ,אין מזרח
זײן געצעלט מיט ביתֵ -אל
פֿון ביתֵ -אל; און ער האָט אױפֿגעשטעלט ַ
פֿון מערב ,און ַעי פֿון מזרח; און ער האָט דאָרטן געבױט אַ מזבח צו
יהוה ,און האָט גערופֿן צו דעם נאָמען יהוה.
װײטער צו דרום.
 9און אבֿרם האָט געצױגן ,ציענדיק אַלץ ַ
 10איז געװאָרן אַ הונגער אין לאַנד ,און אבֿרם האָט גענידערט קײן
צריִ ם ,זיך דאָרטן אױפֿצוהאַלטן ,װאָרום דער הונגער איז געװען
ִמ ַ
שװער אין לאַנד 11 .און עס איז געװען ,װי ער איז געקומען נאָנט צו
װײב ָשׂ ַרין :זע ,איך בעט דיך,
זײן ַ
צריִ ם ,אַזױ האָט ער געזאָגט צו ַ
ִמ ַ
איך װײס אַז דו ביסט אַ פֿרױ פֿון אַ שײנעם אױסזען 12 .איז ,װי די
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װײב; און זײ
זײן ַ
ִמצרים װעלן דיך זען ,אַזױ װעלן זײ זאָגן :דאָס איז ַ
װעלן מיך הרגען ,און דיך װעלן זײ לאָזן לעבן 13 .זאָג ,איך בעט דיך,
דײנעטװעגן,
זײן פֿון ַ
מײנע אַ שװעסטער ,כּדי מיר זאָל גוט ַ
דו ביסט ַ
לײבן לעבן צוליב דיר.
מײן נפֿש זאָל ב ַ
און ַ
צר ִים ,אַזױ האָבן
 14און עס איז געװען ,װי אבֿרם איז געקומען קײן ִמ ַ
די ִמצרים געזען די פֿרױ ,אַז זי איז זײער שײן 15 .און די האַרן פֿון
ַפּרעהן האָבן זי געזען ,און האָבן זי פֿאַרלױבט פֿאַר ַפּרעהן ,און די
פֿרױ איז צוגענומען געװאָרן אין ַפּרעהס הױז 16 .און אבֿרמען האָט
ער באַגיטיקט פֿון אירעטװעגן; און ער האָט געקריגן שאָף ,און
רינדער ,און אײזלען ,און קנעכט ,און דינסטן ,און אײזעלינס ,און
קעמלען.
זײן הױזגעזינט מיט גרױסע פּלאָגן
 17האָט גאָט געפּלאָגט ַפּרעהן און ַ
װײב 18 .און ַפּרעה האָט גערופֿן אבֿרמען ,און
פֿון װעגן ָשׂ ַרי ,אבֿרמס ַ
האָט צו אים געזאָגט :װאָס האָסטו דאָ געטאָן צו מיר? פֿאַר װאָס
װײב?  19אַלמאַי האָסטו
דײן ַ
האָסטו מיר ניט געזאָגט אַז זי איז ַ
מײנע אַ שװעסטער« ,און איך האָב זי גענומען פֿאַר
געזאָגט» :זי איז ַ
װײב ,נעם און גײ.
דײן ַ
װײב? און אַצונד ,אָט איז ַ
אַ ַ
 20און ַפּרעה האָט באַפֿױלן װעגן אים מענטשן ,און זײ האָבן
װײב ,און אַלץ װאָס ער האָט געהאַט.
זײן ַ
אַרױסבאַלײט אים ,און ַ

יג

װײב,
זײן ַ
צריִם ,ער און ַ
 1און אבֿרם איז אַרױפֿגעגאַנגען פֿון ִמ ַ
און אַלץ װאָס ער האָט געהאַט ,און לוט מיט אים ,קײן דרום.
רײך אין פֿי ,אין זילבער ,און אין גאָלד.
 2און אבֿרם איז געװען זײער ַ
זײנע ציונגען ,פֿון דרום און ביז ביתֵ -אל,
 3און ער איז געגאַנגען אױף ַ
זײן געצעלט איז דאָרטן געװען אין אָנהײב,
ביז דעם אָרט װאָס ַ
צװישן ביתֵ -אל און צװישן ַעי 4 ,צו דעם אָרט פֿון דעם מזבח װאָס
ער האָט דאָרטן געמאַכט צוערשט; און װאָס אבֿרם האָט דאָרטן
גערופֿן צו דעם נאָמען יהוה.
זײנען געװען
 5און אױך ב ַײ לוטן ,װאָס איז געגאַנגען מיט אבֿרמעןַ ,
שאָף און רינדער און געצעלטן 6 .און דאָס לאַנד האָט זײ ניט
װײל זײער פֿאַרמעג איז געװען
געקענט טראָגן ,צו װױנען באַנאַנד; ַ
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גרױס ,און זײ האָבן ניט געקענט װױנען באַנאַנד 7 .און עס איז
קריגערײ צװישן די פּאַסטוכער פֿון אבֿרמס פֿי און צװישן די
ַ
געװען אַ
זײנען
פּרזי ַ
ַעני און דער ִ
פּאַסטוכער פֿון לוטס פֿי .און דער כּנ ֲ
דענצמאָל געזעסן אין לאַנד 8 .האָט אבֿרם געזאָגט צו לוטן :זאָל ,איך
זײן קײן קריג צװישן מיר און צװישן דיר ,און צװישן
בעט דיך ,ניט ַ
זײנען
דײנע פּאַסטוכער; װאָרום מיר ַ
מײנע פּאַסטוכער און צװישן ַ
ַ
אײגענע מענטשן 9 .דאָס גאַנצע לאַנד ליגט דאָך פֿאַר דיר; שײד זיך
אפּ פֿון מיר ,איך בעט דיך ,ענטװעדער אױף לינקס ,און איך װעל זיך
נעמען רעכטס ,אָדער אױף רעכטס ,און איך װעל זיך נעמען לינקס.
זײנע אױגן ,און האָט געזען די גאַנצע
 10האָט לוט אױפֿגעהױבן ַ
געגנט פֿון יַרדן ,אַז זי איז אין גאַנצן באַװעסערט – דאָס איז געװען
מורה – אַזױ װי דער גאָרטן
אײדער גאָט האָט צעשטערט סדום און ַע ָ
צוער 11 .און
צריִ ם ,ביז דו קומסט קײן ַ
פֿון גאָט ,אַזױ װי דאָס לאַנד ִמ ַ
לוט האָט אױסגעקליבן פֿאַר זיך די גאַנצע געגנט פֿון יַרדן; און לוט
האָט אַװעקגעצױגן קײן מזרח ,און זײ האָבן זיך אָפּגעשײדט אײנער
ַען ,און לוט
פֿון אַנדערן 12 .אבֿרם האָט זיך באַזעצט אין לאַנד כּנ ַ
האָט זיך באַזעצט אין די שטעט פֿון דער יַרדן געגנט; און ער האָט
געהאַט געצעלטן ביז סדום.
זײנען געװען זײער שלעכט און זינדיק
 13און די מענטשן פֿון סדום ַ
צו גאָט.
 14און גאָט האָט געזאָגט צו אבֿרמען ,נאָכדעם װי לוט האָט זיך
דײנע אױגן ,און קוק פֿון
אָפּגעשײדט פֿון אים :הײב אַקאָרשט אױף ַ
דעם אָרט װוּ דו ביסט ,קײן צפֿון און קײן דרום און קײן מזרח און
קײן מערב;  15װאָרום דאָס גאַנצע לאַנד װאָס דו זעסט ,װעל איך
דײן זאָמען אױף אײביק 16 .און איך װעל מאַכן
געבן צו דיר און צו ַ
דײן זאָמען אַזױ װי שטױב פֿון דער ערד ,אַז אױב עמיצער װעט
ַ
דײן זאָמען געצײלט
קענען צײלן דעם שטױב פֿון דער ערד ,װעט אױך ַ
װערן 17 .שטײ אױף ,גײ דורכן לאַנד פֿאַר לענג און פֿאַר ברײט,
װאָרום צו דיר װעל איך עס געבן.
זײן געצעלט ,און ער איז געקומען
 18און אבֿרם האָט איבערגעטראָגן ַ
מרא ,װאָס אין
און האָט זיך באַזעצט ב ַײ די אײכנבײמער פֿון ַמ ֵ
ֶחברון; און ער האָט דאָרטן געבױט אַ מזבח צו יהוה.
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אַמרפֿל דעם מלך פֿון
ָ
 1און עס איז געװען אין די טעג פֿון
רלעומר דעם מלך פֿון
ֶ
כּד
נער ,אַריאָך דעם מלך פֿון ֶא ָל ָסרָ ,
ִש ָ
גױם 2 ,האָבן זײ געמאַכט אַ מלחמה
דעל דעם מלך פֿון ִ
ילם ,און ִתּ ָ
ֵע ָ
מורה,
רשע דעם מלך פֿון ַע ָ
מיט ב ַרע דעם מלך פֿון סדום ,און מיט ב ַ
צבױם ,און
ִ
אַדמה ,און ֶשמאבֿר דעם מלך פֿון
ָ
ִשנאָב דעם מלך פֿון
צוער 3 .די אַלע האָבן זיך צונױפֿגעחברט
דעם מלך פֿון ב ַלע ,דאָס איז ַ
אין טאָל ִשׂדים ,דאָס איז דער יַםַ -ה ֶמ ַלח 4 .צװעלף יאָר האָבן זײ
דרײצנטן יאָר האָבן זײ
ַ
רלעומרן ,און אױפֿן
ֶ
כּד
ָ
געדינט
רלעומר
ֶ
כּד
װידערשפּעניקט 5 .און אױפֿן פֿערצנטן יאָר איז געקומען ָ
און די מלכים װאָס מיט אים ,און זײ האָבן געשלאָגן די רפֿאים אין
ַעשתּרותַ -קר ַנ ִים ,און די זוזים אין ָהם ,און די ֵאימים אין ָשוֵה-
פּאָרן װאָס
ִקר ָי ַת ִים 6 ,און די חורים אױף זײער באַרג ֵשׂ ִעיר ,ביז ֵאילָ -
זײנען געקומען קײן
ב ַײם מדבר 7 .און זײ האָבן זיך אומגעקערט ,און ַ
שפּט ,דאָס איז ָק ֵדש ,און האָבן געשלאָגן דאָס גאַנצע פֿעלד פֿון
ֵעיןִ -מ ָ
ַע ָמ ֵלק ,און אױך דעם ֶאמורי װאָס איז געזעסן אין ַח ְצצוןָ -תּ ָמר 8 .איז
מורה ,און
אַרױסגעגאַנגען דער מלך פֿון סדום ,און דער מלך פֿון ַע ָ
צבױם ,און דער מלך פֿון ב ַלע,
ִ
אַדמה ,און דער מלך פֿון
דער מלך פֿון ָ
צוער ,און זײ האָבן אָנגעריכט אַ מלחמה מיט זײ אין טאָל
דאָס איז ַ
דעל דעם מלך
ילם ,און ִתּ ָ
רלעומר דעם מלך פֿון ֵע ָ
ֶ
כּד
ִשׂדים –  9מיט ָ
נער ,און אַריאָך דעם מלך פֿון
אַמרפֿל דעם מלך פֿון ִש ָ
ָ
גױם ,און
פֿון ִ
ֶא ָל ָסר; די פֿיר מלכים אַקעגן די פֿינף 10 .און דער טאָל ִשׂדים איז
געװען גריבער אױף גריבער מיט לײם ,און װי די מלכים פֿון סדום
אַרײנגעפֿאַלן; און די
זײנען זײ אַהין ַ
זײנען אַנטלאָפֿן ,אַזױ ַ
מורה ַ
און ַע ָ
זײנען אַנטלאָפֿן צום באַרג 11 .און יענע האָבן
איבערגעבליבענע ַ
מורה ,און דאָס
צוגענומען דעם גאַנצן פֿאַרמעג פֿון סדום און ַע ָ
זײנען אַװעקגעגאַנגען 12 .און זײ האָבן
גאַנצע עסנװאַרג זײערס ,און ַ
צוגענומען לוט ,דעם זון פֿון אבֿרמס ברודער ,װאָס איז געזעסן אין
זײנען אַװעקגעגאַנגען 13 .איז געקומען
זײן פֿאַרמעג ,און ַ
סדום ,און ַ
אַן אַנטרונענער ,און האָט אָנגעזאָגט אבֿרם דעם ִעברי; און ער האָט
מרא דעם ֶאמורי ,דעם ברודער פֿון
געװױנט ב ַײ די אײכנבײמער פֿון ַמ ֵ
ונדסלײט
ַ
זײנען געװען ב
ֶאשכּולן ,און דעם ברודער פֿון ָענֵרן; און זײ ַ
זײן אײגענער איז
פֿון אבֿרמען 14 .און װי אבֿרם האָט געהערט אַז ַ
אײנגעלערנטע,
זײנע ַ
געפֿאַנגען געװאָרן ,אַזױ האָט ער אַרױסגעפֿירט ַ
דרײ הונדערט און אַכצן ,און ער האָט
ַ
זײן הױז,
געבאָרענע אין ַ
נאָכגעיאָגט ביז ָדן 15 .און ער האָט זיך צעטײלט אַקעגן זײ ב ַײ נאַכט,
זײנע קנעכט ,און ער האָט זײ געשלאָגן און זײ נאָכגעיאָגט
ער און ַ
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ביז חובֿה װאָס לינקס פֿון ַד ֶמ ֶשׂק 16 .און ער האָט צוריקגעבראַכט
זײן פֿאַרמעג
זײן אײגענעם און ַ
דעם גאַנצן פֿאַרמעג ,און אױך לוט ַ
װײבער ,און דאָס פֿאָלק.
האָט ער צוריקגעבראַכט ,און אױך די ַ
 17איז דער מלך פֿון סדום אים אַרױסגעגאַנגען אַנטקעגן ,נאָכדעם
ֶ
רלעומרן ,און די מלכים
כּד
װי ער האָט זיך אומגעקערט פֿון שלאָגן ָ
װאָס מיט אים ,אין טאָל ָשוֵה ,דאָס איז דעם מלכס טאָל 18 .און
װײן;
ַמלכּיֶ -צ ֶדק דער מלך פֿון ָש ֵלם האָט אַרױסגעטראָגן ברױט און ַ
און ער איז געװען אַ כֹּהן צו דעם העכסטן גאָט 19 .און ער האָט אים
זײן אבֿרם פֿון דעם
געבענטשט ,און האָט געזאָגט :געבענטשט זאָל ַ
העכסטן גאָט ,דעם באַשעפֿער פֿון הימל און ערד 20 .און געבענטשט
דײנע
זײן דער העכסטער גאָט װאָס האָט איבערגעענטפֿערט ַ
זאָל ַ
דײן האַנט – .און ער האָט אים געגעבן מעשׂר פֿון
פֿ ַײנט אין ַ
אַלצדינג.
 21און דער מלך פֿון סדום האָט געזאָגט צו אבֿרמען :גיב מיר די
נפֿשות ,און דעם פֿאַרמעג נעם דיר 22 .האָט אבֿרם געזאָגט צו דעם
מײן האַנט צו יהוה דעם העכסטן גאָט,
מלך פֿון סדום :איך הײב אױף ַ
דעם באַשעפֿער פֿון הימל און ערד 23 ,אױב אַ פֿאָדים אָדער אַ
דײנס!
שוכבענדל! אָדער אױב איך װעל נעמען פֿון עפּעס װאָס איז ַ
רײך געמאַכט אבֿרמען 24 .ניט מיר!
כּדי זאָלסט ניט זאָגן :איך האָב ַ
נאָר װאָס די יונגען האָבן געגעסן ,און דעם חלק פֿון די מענטשן
מרא; זײ מעגן
זײנען געגאַנגען מיט מירָ ,ענֵרֶ ,אשכּול ,און ַמ ֵ
װאָס ַ
נעמען זײער חלק.

טו

 1נאָך די דאָזיקע געשעענישן איז דאָס װאָרט פֿון גאָט
געװען צו אבֿרמען אין אַ זעונגען ,אַזױ צו זאָגן :זאָלסט ניט
דײן שׂכר איז זײער גרױס2 .
מורא האָבן ,אבֿרם ,איך בין דיר אַ שילד; ַ
האָט אבֿרם געזאָגט :גאָט דו האַר ,װאָס קענסטו מיר געבן ,אַז איך
מײן הױז איז דער
גײ אַװעק אָן אַ קינד ,און דער װירטשאַפֿטער פֿון ַ
ליעזֶר?  3און אבֿרם האָט געזאָגט :זע ,האָסט מיר קײן
ַד ֶמ ֶשׂקער ֶא ֶ
מײן הױזגעזינט מיך
זאָמען ניט געגעבן ,און אָט װעט אַ זון פֿון ַ
ירשען 4 .ערשט דאָס װאָרט פֿון גאָט איז געװען צו אים ,אַזױ צו
זאָגן :ניט דער דאָזיקער װעט דיך ירשען ,נאָר דער װאָס װעט
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דײנע אינגעװײד ,ער װעט דיך ירשען 5 .און ער האָט
אַרױסגײן פֿון ַ
אים אַרױסגעפֿירט דרױסן ,און האָט געזאָגט :טו אַקאָרשט אַ קוק
אױפֿן הימל ,און צײל די שטערן ,אױב דו קענסט זײ איבערצײלן .און
דײן זאָמען 6 – .און ער האָט
זײן ַ
ער האָט צו אים געזאָגט :אַזױ װעט ַ
געגלױבט אין גאָט ,און ער האָט עס אים גערעכנט פֿאַר אַ
גערעכטיקײט.
 7און ער האָט צו אים געזאָגט :איך בין יהוה װאָס האָט דיך
אַרױסגעצױגן פֿון אורַ -כּשׂדים ,דיר צו געבן דאָס דאָזיקע לאַנד ,עס
צו אַרבן 8 .האָט ער געזאָגט :גאָט דו האַר ,מיט װאָס װעל איך װיסן
אַז איך װעל עס אַרבן?  9האָט ער צו אים געזאָגט :נעם מיר אַ
דרײיאָריקע ציג ,און אַ דר ַײיאָריקן װידער ,און
דרײיאָריקע קו ,און אַ ַ
ַ
אַ טורטלטױב ,און אַ יונגע טױב 10 .האָט ער אים גענומען די אַלע,
און האָט זײ איבערגעשניטן אין מיטן ,און אַװעקגעלײגט אײן העלפֿט
קעגן דער אַנדערער; נאָר די פֿױגלען האָט ער ניט איבערגעשניטן11 .
האָבן די רױבפֿױגלען אַראָפּגענידערט אױף די פּגרים ,אָבער אבֿרם
האָט זײ אָפּגעטריבן.
 12און װי די זון איז געװען ב ַײם אונטערגײן ,אַזױ איז אַ טיפֿער
שלאָף געפֿאַלן אױף אבֿרמען; ערשט אַן אימה ,אַ גרױס פֿינצטערניש,
פֿאַלט אָן אױף אים 13 .און ער האָט געזאָגט צו אבֿרמען :װיסן
זײן פֿרעמדע אין אַ לאַנד
דײנע קינדער װעלן ַ
זײן אַז ַ
זאָלסטו װיסן ַ
װאָס ניט זײערס ,און מע װעט זײ פֿאַרקנעכטן ,און מע װעט זײ
פּײניקן פֿיר הונדערט יאָר 14 .און אױך דאָס פֿאָלק װעמען זײ װעלן
ַ
דינען ,װעל איך משפּטן; און דערנאָך װעלן זײ אַרױסגײן מיט גרױס
דײנע עלטערן בשלום; אין אַ
פֿאַרמעג 15 .דו אָבער װעסט קומען צו ַ
גוטער עלטער װעסטו באַגראָבן װערן 16 .און ערשט אין פֿירטן דור
װעלן זײ זיך אומקערן אַהער ,װאָרום די זינד פֿון דעם ֶאמורי װעט
זײן פֿאַרפֿול ביז דענצמאָל.
ניט ַ
 17און עס איז געװען ,װי די זון איז אונטערגעגאַנגען ,און עס איז
געװאָרן שטאָקפֿינצטער ,ערשט אַן אױװן מיט רױך ,און אַ
פֿלאַמפֿ ַײער װאָס איז דורכגעגאַנגען צװישן די דאָזיקע שטיקער18 .
אין יענעם טאָג האָט גאָט געשלאָסן אַ בונד מיט אבֿרמען ,אַזױ צו
דײן זאָמען האָב איך געגעבן דאָס דאָזיקע לאַנד ,פֿון דעם
זאָגן :צו ַ
פּרת;  19דעם ֵקיני,
טײך ָ
טײך ,דעם ַ
צר ִים ביז דעם גרױסן ַ
טײך פֿון ִמ ַ
ַ
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פּרזי ,און
קנזי ,און דעם ַקדמוני 20 ,און דעם ִחתּי ,און דעם ִ
און דעם ִ
ַעני ,און דעם ִגרגָשי ,און
די רפֿאים 21 ,און דעם ֶאמורי ,און דעם כּנ ֲ
דעם יבוסי.

טז

װײב ,האָט אים ניט געבאָרן קײן
 1און ָשׂ ַרי ,אבֿרמס ַ
קינדער; און זי האָט געהאַט אַ ִמצרישע דינסט װאָס איר
נאָמען איז געװען ָהגָר 2 .האָט ָשׂ ַרי געזאָגט צו אבֿרמען :זע נאָר ,גאָט
מײן דינסט,
האָט מיך פֿאַרמיטן פֿון געבערן; קום ,איך בעט דיך ,צו ַ
אפֿשר װעל איך אױפֿגעריכט װערן דורך איר .האָט אבֿרם צוגעהערט
װײב ,האָט גענומען ָהגָר די
צו דעם קול פֿון ָשׂ ַרין 3 .און ָשׂ ַרי ,אבֿרמס ַ
ַען
ִמצרית ,איר דינסט ,נאָכדעם װי אבֿרם איז געזעסן אין לאַנד ְכּנ ַ
װײב צו
צען יאָר ,און זי האָט זי געגעבן איר מאַן אבֿרמען פֿאַר אַ ַ
אים 4 .און ער איז געקומען צו ָהגָרן ,און זי איז טראָגעדיק געװאָרן;
און װי זי האָט געזען אַז זי איז טראָגעדיק ,אַזױ איז איר האַרינטע
גרינגעשאַצט געװאָרן אין אירע אױגן 5 .האָט ָשׂ ַרי געזאָגט צו
מײן עװלה אױף דיר! איך האָב געגעבן ַ
דײן
מײן דינסט אין ַ
אבֿרמעןַ :
בוזעם ,און װי זי האָט געזען אַז זי איז טראָגעדיק ,אַזױ בין איך
גרינגעשאַצט געװאָרן אין אירע אױגן; זאָל גאָט משפּטן צװישן מיר
דײן דינסט
און צװישן דיר 6 .האָט אבֿרם געזאָגט צו ָשׂ ַרין :אָט איז ַ
דײנע אױגן .און ָשׂ ַרי
דײן האַנט ,טו מיט איר װאָס איז גוט אין ַ
אין ַ
געפּײניקט ,און זי איז אַנטלאָפֿן פֿון איר.
ַ
האָט זי
 7האָט אַ מלאך פֿון גאָט זי געפֿונען ב ַײ אַ קװאַל װאַסער אין דער
מדבר ,ב ַײ דעם קװאַל אױפֿן װעג קײן שור 8 .און ער האָט געזאָגט:
ָהגָרָ ,שׂ ַריס דינסט ,פֿון װאַנען קומסטו ,און װוּהין גײסטו? האָט זי
מײן האַרינטע ָשׂ ַרין אַנטלױף איך 9 .האָט דער מלאך פֿון
געזאָגט :פֿון ַ
דײן האַרינטע ,און בייג זיך
גאָט צו איר געזאָגט :קער זיך אום צו ַ
אונטער אירע הענט 10 .און דער מלאך פֿון גאָט האָט צו איר
דײן זאָמען ,און ער װעט ניט קענען
געזאָגט :מערן װעל איך מערן ַ
געצײלט װערן פֿון פֿילקײט 11 .און דער מלאך פֿון גאָט האָט צו איר
געזאָגט :זע ,דו ביסט טראָגעדיק ,און געבערסט אַ זון ,זאָלסטו רופֿן
פּײן 12 .און ער
שמ ֵעאלַ ,
דײן ַ
װײל גאָט האָט צוגעהערט ַ
זײן נאָמען ִי ָ
ַ
זײן אַקעגן
זײן האַנט װעט ַ
זײן אַ מענטש אַ װאַלדאײזלַ :
װעט ַ
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זײן אַקעגן אים; און אין געזיכט
אַלעמען ,און אַלעמענס האַנט װעט ַ
זײנע ברידער װעט ער װױנען.
פֿון אַלע ַ
 13האָט זי גערופֿען דעם נאָמען פֿון יהוה װאָס האָט צו איר גערעדט
»דו ביסט דער גאָט פֿון זעונגען«; װאָרום זי האָט געזאָגט :ניט-שױן
האָב איך דאָ געזען דעם װאָס זעט מיך?  14דרום האָט מען גערופֿן
דעם ברונעם ב ֵארַ -ל ַחי-רואי; ער איז צװישן ָק ֵדש און צװישן ב ֶרד.
 15און ָהגָר האָט געבאָרן אבֿרמען אַ זון ,און אבֿרם האָט גערופֿן דעם
יִשמ ֵעאל 16 .און אבֿרם
זײן זון װאָס ָהגָר האָט געבאָרןָ ,
נאָמען פֿון ַ
איז געװען זעקס און אַכציק יאָר אַלט ,װען ָהגָר האָט געבאָרן
שמ ֵעאלן צו אבֿרמען.
ִי ָ

יז

נײנציק יאָר ,האָט זיך
נײן און ַ
 1און אַז אבֿרם איז אַלט געװען ַ
יהוה באַװיזן צו אבֿרמען ,און האָט צו אים געזאָגט :איך בין
מײן
גאָט ַש ַדי; גײ פֿאַר מיר ,און ז ַײ ערלעך 2 .און איך װעל מאַכן ַ
בונד צװישן מיר און צװישן דיר ,און איך װעל דיך מערן זײער און
זײן פּנים ,און גאָט האָט מיט אים
זײער 3 .איז אבֿרם געפֿאַלן אױף ַ
זײן מיט דיר ,און
מײן בונד װעט ַ
גערעדט ,אַזױ צו זאָגן 4 :איך – זעַ ,
דײן נאָמען זאָל
זײן דער פֿאָטער פֿון אַ סך פֿעלקער 5 .און ַ
װעסט ַ
זײן אבֿר ָהם;
דײן נאָמען זאָל ַ
מער ניט גערופֿן װערן אבֿרם ,נאָר ַ
װאָרום פֿאַר דעם פֿאָטער פֿון אַ סך פֿעלקער האָב איך דיך געמאַכט.
 6און איך װעל דיך פֿרוכפּערן זײער און זײער ,און איך װעל דיך מאַכן
פֿאַר פֿעלקער ,און מלכים װעלן אַרױסגײן פֿון דיר 7 .און איך װעל
דײן
מײן בונד צװישן מיר און צװישן דיר ,און צװישן ַ
אױפֿשטעלן ַ
זאָמען נאָך דיר ,אױף זײערע דור-דורות ,פֿאַר אַן אײביקן בונד ,צו
דײן זאָמען נאָך דיר 8 .און איך װעל געבן דיר
זײן דיר צום גאָט און ַ
ַ
דײן װױנשאַפֿט ,דאָס גאַנצע
דײן זאָמען נאָך דיר דאָס לאַנד פֿון ַ
און ַ
זײן צום גאָט.
ַען ,פֿאַר אַן אײביקן אײגנטום; און איך װעל זײ ַ
לאַנד כּנ ַ
מײן
 9און גאָט האָט געזאָגט צו אבֿרהמען :דו אָבער זאָלסט היטן ַ
דײן זאָמען נאָך דיר ,אױף זײערע דור-דורות 10 .דאָס
בונד ,דו און ַ
אײך ,און
מײן בונד װאָס איר זאָלט היטן צװישן מיר און צװישן ַ
איז ַ
געמלט װערן איטלעכער
אײך זאָל ַ
דײן זאָמען נאָך דיר :ב ַײ ַ
צװישן ַ
געמלט װערן אין דעם פֿלײש פֿון
מאַנספּאַרשױן 11 .און איר זאָלט ַ
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זײן פֿאַר אַ צײכן פֿון בונד צװישן מיר
אײער פאָרהױט ,און עס װעט ַ
ַ
אײך
געמלט װערן ב ַײ ַ
אײך 12 .און צו אַכט טעג זאָל ַ
און צװישן ַ
אײערע דור-דורות ,געבאָרן אין הױז,
איטלעכער מאַנס ֿפּאַרשױן אױף ַ
דײן
אָדער געקױפֿט פֿאַר געלט פֿון עמיץ אַ פֿרעמדן װאָס איז ניט פֿון ַ
דײן
געמלט װערן דער װאָס איז געבאָרן אין ַ
געמלט מוז ַ
זאָמעןַ 13 .
מײן בונד זאָל
דײן געלט; און ַ
הױז ,און דער װאָס איז געקױפֿט פֿאַר ַ
אײער פֿלײש פֿאַר אַן אײביקן בונד 14 .און אַן
ַ
זײן אין
ַ
אומבאַשניטענער מאַנס ֿפּאַרשױן װאָס װעט זיך ניט ַמלן אין דעם
זײן פֿאָרהױט ,יענע זעל זאָל פֿאַרשניטן װערן פֿון איר
פֿלײש פֿון ַ
מײן בונד האָט ער פֿאַרשטערט.
פֿאָלק; ַ
װײב ָשׂ ַרין זאָלסטו ניט
דײן ַ
 15און גאָט האָט געזאָגט צו אבֿרהמעןַ :
זײן איר נאָמען 16 .און
נײערט ָשׂ ָרה זאָל ַ
רופֿן מיט איר נאָמען ָשׂ ַריַ ,
איך װעל זי בענטשן ,און װעל דיר אױך געבן פֿון איר אַ זון; יאָ ,איך
װעל זי בענטשן ,און פֿעלקער װעלן װערן פֿון איר; מלכים פֿון אומות
זײן פּנים ,און ער
זײן פֿון איר 17 .איז אבֿרהם געפֿאַלן אױף ַ
װעלן ַ
האָט געלאַכט ,און געזאָגט ב ַײ זיך אין האַרצן :קען ב ַײ אַ מאַן פֿון
נײנציק יאָר געבערן?
הונדערט יאָר געבאָרן װערן? און קען שׂרה צו ַ
שמ ֵעאל לעבן
 18און אבֿרהם האָט געזאָגט צו גאָט :הלװאַי זאָל ִי ָ
װײב שׂרה װעט דיר
דײן ַ
פֿאַר דיר!  19האָט גאָט געזאָגט :פֿאַר װאָרַ ,
זײן נאָמען יצחק; און איך װעל
געבערן אַ זון ,און זאָלסט רופֿן ַ
זײן זאָמען
מײן בונד מיט אים פֿאַר אַן אײביקן בונד צו ַ
אױפֿשטעלן ַ
שמ ֵעאלן האָב איך דיך צוגעהערט; זע ,איך
נאָך אים 20 .און װעגן ִי ָ
האָב אים געבענטשט ,און איך װעל אים פֿרוכפּערן ,און װעל אים
מערן זײער און זײער; צװעלף פֿירשטן װעט ער געבערן ,און איך װעל
מײן בונד אָבער װעל איך
אים מאַכן פֿאַר אַ גרױס פֿאָלקַ 21 .
צײט
אױפֿשטעלן מיט יצחקן ,װאָס שׂרה װעט דיר געבערן צו דער ַ
אױפֿן אַנדער יאָר.
 22און װי ער האָט געענדיקט רעדן מיט אים ,אַזױ האָט גאָט זיך
אױפֿגעהױבן פֿון איבער אבֿרהמען.
זײנע
ִשמ ֵעאלן ,און אַלע ַ
זײן זון י ָ
 23און אבֿרהם האָט גענומען ַ
זײנע געקױפֿטע פֿאַר געלט ,יעטװעדער
הױזגעבאָרענע ,און אַלע ַ
געמלט
הױזלײט פֿון אבֿרהמען ,און ער האָט ַ
ַ
מאַנס ֿפּאַרשױן צװישן די
דאָס פֿלײש פֿון זײער פֿאָרהױט אין דעם דאָזיקן אײגענעם טאָג ,אַזױ
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נײן און
װי גאָט האָט צו אים גערעדט 24 .און אבֿרהם איז געװען ַ
געמלט געװאָרן אין דעם פֿלײש פֿון
נײנציק יאָר אַלט ,װען ער איז ַ
ַ
דרײצן יאָר אַלט,
ִשמ ֵעאל איז געװען ַ
זײן זון י ָ
זײן פֿאָרהױט 25 .און ַ
ַ
זײן פֿאָרהױט 26 .אין
געמלט געװאָרן אין דעם פֿלײש פֿון ַ
װען ער איז ַ
זײן זון
געמלט געװאָרן אבֿרהם און ַ
דעם דאָזיקן אײגענעם טאָג איז ַ
זײן הױז ,געבאָרן אין הױז,
מאַנסלײט פֿון ַ
ַ
שמ ֵעאל 27 .און אַלע
ִי ָ
געמלט געװאָרן מיט
זײנען ַ
אָדער געקױפֿט פֿאַר געלט פֿון אַ פֿרעמדןַ ,
אים.

ֵרא
ַוי ָ

יח

 1און גאָט האָט זיך באַװיזן צו אים ,ב ַײ די אײכנבײמער פֿון
זײן געצעלט ,אין
אײנגאַנג פֿון ַ
מרא ,װען ער איז געזעסן אין ַ
ַמ ֵ
זײנע אױגן און האָט
דער היץ פֿון טאָג 2 .און ער האָט אױפֿגעהױבן ַ
דרײ מענער שטײען פֿאַר אים; און װי ער האָט זײ
דערזען ,ערשט ַ
אײנגאַנג פֿון
דערזען ,אַזױ איז ער זײ געלאָפֿן אַנטקעגן פֿון דעם ַ
געצעלט ,און האָט זיך געבוקט צו דער ערד 3 .און ער האָט געזאָגט:
לײטזעליקײט אין
מײן האַר ,אױב ,איך בעט דיך ,איך האָב געפֿונען ַ
ַ
דײן קנעכט4 .
דײנע אױגן ,זאָלסטו ,איך בעט דיך ,ניט אַװעקגײן פֿון ַ
ַ
אײערע פֿיס ,און
לאָז געבראַכט װערן אַ ביסל װאַסער ,און װאַשט ַ
אײך אָן אונטערן בױם 5 .און איך װעל ברענגען אַ שטיקל
לענט ַ
אײער האַרץ ,דערנאָך װעט איר
ברױט ,און איר װעט אונטערלענען ַ
אײער
זײט שױן אַריבערגעקומען צו ַ
װײטער; אַזױ װי איר ַ
גײן ַ
קנעכט .האָבן זײ געזאָגט :טו אַזױ װי דו האָסט גערעדט 6 .האָט
אײל זיך!
געאײלט אין געצעלט צו שׂרהן ,און האָט געזאָגטַ :
ַ
אבֿרהם
דרײ ְסאָה זעמלמעל ,פֿאַרקנעט און מאַך קוכנס 7 .און צו די רינדער
ַ
איז אבֿרהם געלאָפֿן ,און האָט גענומען אַ יונג רינד ,װײך און פֿעט,
און געגעבן צום יונג; און ער האָט עס צוגעריכט אױף גיך 8 .און ער
האָט גענומען שמאַנט און מילך ,און דאָס יונגע רינד װאָס ער האָט
צוגעריכט ,און האָט אַװעקגעשטעלט פֿאַר זײ; און ער איז געשטאַנען
פֿאַר זײ אונטערן בױם ,און זײ האָבן געגעסן 9 .האָבן זײ צו אים
װײב? האָט ער געזאָגט :אָן אין געצעלט.
דײן ַ
געזאָגט :װוּ איז שׂרה ַ
 10האָט ער געזאָגט :אומקערן װעל איך זיך אומקערן אַזױ װי איצט
װײב װעט האָבן אַ זון .און שׂרה
דײן ַ
איבער אַ יאָר ,און זע ,שׂרה ַ
אײנגאַנג פֿון געצעלט װאָס הינטער אים.
אײנגעהערט אין ַ
האָט זיך ַ
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זײנען געװען באַטאָגטע זקנים; ב ַײ שׂרהן
–  11און אבֿרהם און שׂרה ַ
װײבער 12 – .און
זײן דער שטײגער װי ב ַײ ַ
האָט אױפֿגעהערט צו ַ
שׂרה האָט געלאַכט אין זיך אַזױ צו זאָגן :נאָכדעם װי איך בין אַלט
מײן האַר אַלט13 .
געװאָרן ,זאָל איך נאָך האָבן תּענוג? דערצו איז ַ
האָט גאָט געזאָגט צו אבֿרהמען :פֿאַר װאָס האָט שׂרה געלאַכט ,אַזױ
צו זאָגן :צי קען איך אין דער אמתן געבערן ,אַז איך בין אַלט?  14איז
צײט װעל איך
דען אַ זאַך פֿאַרמיטן פֿון גאָט? צו דער באַשטימטער ַ
װידערקערן צו דיר ,אַזױ װי איצט איבער אַ יאָר ,און שׂרה װעט
האָבן אַ זון 15 .האָט שׂרה געלײקנט ,אַזױ צו זאָגן :איך האָב ניט
געלאַכט; װאָרום זי האָט מורא געהאַט; און ער האָט געזאָגט :נײן,
האָסט יאָ געלאַכט.
זײנען אױפֿגעשטאַנען פֿון דאָרטן ,און האָבן
 16און די מענער ַ
אַראָפּגעקוקט אױף סדום .און אבֿרהם איז געגאַנגען מיט זײ ,זײ צו
באַלײטן 17 .און גאָט האָט געזאָגט :זאָל איך פֿאַרדעקן פֿון אבֿרהמען
װאָס איך װיל טאָן?  18און אבֿרהם װעט דאָך װערן אַ גרױס און
מאַכטיק פֿאָלק ,און אַלע פֿעלקער פֿון דער ערד װעלן זיך בענטשן
מיט אים;  19װאָרום איך האָב אים דערקענט ,כּדי ער זאָל באַפֿעלן
זײן הױז נאָך אים ,אַז זײ זאָלן היטן דעם װעג פֿון
זײנע קינדער ,און ַ
ַ
גאָט ,צו טאָן רעכט און גערעכטיקײט ,כּדי גאָט זאָל ברענגען אױף
אבֿרהמען װאָס ער האָט גערעדט װעגן אים 20 .און גאָט האָט
מורה איז פֿאַר װאָר גרױס,
געזאָגט :דאָס געשרײ װעגן סדום און ַע ָ
און זײער זינד איז פֿאַר װאָר זײער שװער 21 .לאָמיך אַקאָרשט
אַראָפּנידערן און זען ,אױב זײ האָבן אין גאַנצן געטאָן אַזױ װי דאָס
געשרײ װאָס איז געקומען צו מיר; און אױב ניט ,לאָמיך װיסן 22 .און
זײנען געגאַנגען קײן
די מענער האָבן זיך פֿאַרקערט פֿון דאָרטן ,און ַ
סדום; און אבֿרהם איז נאָך אַלץ געשטאַנען פֿאַר גאָט 23 .און
אבֿרהם האָט גענענט און האָט געזאָגט :ניט-שױן װעסטו
זײנען
אומברענגען דעם אומשולדיקן מיט דעם שולדיקן?  24טאָמער ַ
דאָ פֿופֿציק אומשולדיקע אין דער שטאָט ,ניט-שױן װעסטו זײ
אומברענגען ,און װעסט ניט פֿאַרגעבן דעם אָרט פֿון װעגן די פֿופֿציק
אומשולדיקע װאָס אין איר?  25חלילה דיר צו טאָן אַזאַ זאַך ,צו
טײטן דעם אומשולדיקן מיט דעם שולדיקן ,אַז דער אומשולדיקער
זײן אַזױ װי דער שולדיקער; חלילה דיר! זאָל דער ריכטער פֿון
זאָל ַ
דער גאַנצער ערד ניט טאָן גערעכטיקײט?  26האָט גאָט געזאָגט:
אױב איך װעל געפֿינען אין סדום פֿופֿציק אומשולדיקע אין דער
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שטאָט ,װעל איך פֿאַרגעבן דעם גאַנצן אָרט פֿון זײערטװעגן 27 .האָט
זיך אָפּגערופֿן אבֿרהם און האָט געזאָגט :זע ,איך בעט דיך ,איך
מײן האַר ,הגם איך בין שטױב און אַש.
אונטערשטײ מיך צו רעדן צו ַ
 28טאָמער װעלן פֿעלן פֿון די פֿופֿציק אומשולדיקע פֿינף ,װעסטו פֿון
װעגן די פֿינף צעשטערן די גאַנצע שטאָט? האָט ער געזאָגט :איך
װעל ניט צעשטערן ,אױב איך װעל דאָרטן געפֿינען פֿינף און פֿערציק.
 29און ער האָט װידער אַ מאָל צו אים גערעדט ,און האָט געזאָגט:
טאָמער װעלן זיך דאָרטן געפֿינען פֿערציק? האָט ער געזאָגט :איך
װעל עס ניט טאָן פֿון װעגן די פֿערציק 30 .האָט ער געזאָגט :זאָל,
מײן האַר ניט פֿאַרדריסן ,און איך װעל רעדן :טאָמער
איך בעט דיךַ ,
דרײסיק? האָט ער געזאָגט :איך װעל עס
װעלן זיך דאָרטן געפֿינען ַ
דרײסיק 31 .האָט ער
ַ
ניט טאָן ,אױב איך װעל דאָרטן געפֿינען
מײן
געזאָגט :זע ,איך בעט דיך ,איך אונטערשטײ מיך צו רעדן צו ַ
האַר :טאָמער װעלן זיך דאָרטן געפֿינען צװאַנציק? האָט ער געזאָגט:
איך װעל ניט צעשטערן פֿון װעגן די צװאַנציק 32 .האָט ער געזאָגט:
מײן האַר ניט פֿאַרדריסן ,און איך װעל רעדן נאָר
זאָל ,איך בעט דיךַ ,
דאָס מאָל :טאָמער װעלן זיך דאָרטן געפֿינען צען? האָט ער געזאָגט:
איך װעל ניט צעשטערן פֿון װעגן די צען.
 33און גאָט איז אַװעקגעגאַנגען ,װען ער האָט געענדיקט רעדן צו
זײן אָרט.
אבֿרהמען; און אבֿרהם האָט זיך אומגעקערט צו ַ

יט

זײנען געקומען קײן סדום אין אָװנט;
 1און די צװײ מלאָכים ַ
און לוט איז געזעסן אין טױער פֿון סדום .און לוט האָט זײ
דערזען ,און ער האָט זיך אױפֿגעשטעלט זײ אַנטקעגן ,און האָט זיך
געבוקט מיטן פּנים צו דער ערד 2 .און ער האָט צו זײ געזאָגט :זעט,
אײער קנעכט
אײן אין הױז פֿון ַ
מײנע האַרן ,קערט ַ
אײךַ ,
איך בעט ַ
אײערע פֿיס; און איר װעט זיך
אױף איבער נאַכט ,און װאַשט ַ
אײער װעג .האָבן זײ געזאָגט :נײן,
פֿעדערן ,און װעט גײן אױף ַ
נײערט אױף דער גאַס װעלן מיר נעכטיקן 3 .איז ער זײער
ַ
זײנען
אײנגעקערט צו אים ,און ַ
צוגעשטאַנען צו זײ ,און זײ האָבן ַ
זײן הױז ,און ער האָט פֿאַר זײ געמאַכט אַ
אַרײנגעגאַנגען אין ַ
ַ
אומגעזײערטע קוכנס ,און זײ האָבן געגעסן.
ַ
מאָלצײט ,און געבאַקן
ַ
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 4אײדער נאָך זײ האָבן זיך געלײגט ,האָבן די מענטשן פֿון שטאָט ,די
מענטשן פֿון סדום ,אַרומגערינגלט דאָס הױז ,פֿון יונג ביז אַלט ,דאָס
גאַנצע פֿאָלק פֿון עק צו עק 5 .און זײ האָבן גערופֿן צו לוטן ,און
האָבן צו אים געזאָגט :װוּ ַ
זײנען צו דיר
זײנען די מענער װאָס ַ
געקומען די נאַכט? ברענג זײ אַרױס צו אונדז ,מיר זאָלן זײ
אײנגאַנג ,און די טיר
דערקענען 6 .איז לוט אַרױסגעגאַנגען צו זײ אין ַ
האָט ער פֿאַרשלאָסן הינטער זיך 7 .און ער האָט געזאָגט :איך בעט
אײך,
מײנע ברידער ,טוט ניט קײן שלעכטס 8 .אָט ,איך בעט ַ
אײךַ ,
ַ
זײנען ב ַײ מיר צװײ טעכטער װאָס װײסן ניט פֿון קײן מאַן ,לאָמיך זײ
ַ
אײערע
אײך ,און טוט מיט זײ װי עס איז גוט אין ַ
אַרױסברענגען צו ַ
אױגן ,נאָר די דאָזיקע מענער זאָלט איר קײן זאַך ניט טאָן ,אַזױ װי זײ
מײן דאַך 9 .האָבן זײ געזאָגט :גײ
זײנען געקומען אין דעם שאָטן פֿון ַ
ַ
אַװעק! און זײ האָבן געזאָגט :געקומען אײנער װױנען ,און משפּטן
װיל ער משפּטן! אַצונד װעלן מיר זיך מיט דיר נאָך ערגער באַגײן
זײנען זײער צוגעשטאַנען צו דעם מאַן ,צו לוטן,
װי מיט זײ .און זײ ַ
אײנצוברעכן די טיר 10 .האָבן די מענער
און האָבן גענענט ַ
אַרײנגעבראַכט לוטן צו זיך אין
ַ
אױסגעשטרעקט זײער האַנט ,און
לײט װאָס ב ַײם
הױז ,און די טיר האָבן זײ פֿאַרשלאָסן 11 .און די ַ
אײנגאַנג פֿון הױז האָבן זײ געשלאָגן מיט בלינדקײט פֿון קלײן ביז
ַ
אײנגאַנג 12 .און די
גרױס ,און זײ האָבן ניט געקענט געפֿינען דעם ַ
מענער האָבן געזאָגט צו לוטן :װעמען נאָך האָסטו דאָ? אַן אײדים
דײנע טעכטער ,אָדער װעמען נאָר דו האָסט אין
דײנע זין און ַ
אָדער ַ
דער שטאָט ,פֿיר אַרױס פֿון דעם אָרט;  13װאָרום מיר צעשטערן
װײל דאָס געשרײ װעגן זײ איז גרױס פֿאַר גאָט,
דעם דאָזיקן אָרטַ ,
און גאָט האָט אונדז געשיקט זי צו צעשטערן.
זײנע אײדימס ,די
 14איז לוט אַרױסגעגאַנגען ,און האָט גערעדט צו ַ
זײנע טעכטער ,און ער האָט געזאָגט :שטײט
װאָס האָבן גענומען ַ
אױף ,גײט אַרױס פֿון דעם דאָזיקן אָרט ,װאָרום גאָט צעשטערט די
שטאָט .און ער איז געװען װי אײנער װאָס מאַכט שפּאַס אין די אױגן
זײנע אײדימס.
פֿון ַ
 15און װי דער פֿרימאָרגן איז אױפֿגעגאַנגען ,אַזױ האָבן די מלאָכים
ַ
דײנע
װײב ,און ַ
דײן ַ
געאײלט לוטן ,אַזױ צו זאָגן :שטײ אױף ,נעם ַ
צװײ טעכטער װאָס געפֿינען זיך דאָ ,כּדי זאָלסט ניט אומגעבראַכט
װערן דורך דער זינד פֿון דער שטאָט 16 .און אַז ער האָט געזאַמט,
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װײב ,און
זײן ַ
זײן האַנט ,און די האַנט פֿון ַ
האָבן די מענער אָנגענומען ַ
זײנע צװײ טעכטער; פֿון װעגן גאָטס דערבאַרימונג אױף
די האַנט פֿון ַ
אים .און זײ האָבן אים אַרױסגעפֿירט ,און האָבן אים געלאָזט אױסן
שטאָט 17 .און עס איז געװען ,װי זײ האָבן אים אַרױסגעפֿירט
דײן לעבן; זאָלסט זיך ניט
דרױסן ,אַזױ האָט ער געזאָגט :אַנטרין מיט ַ
אומקוקן הינטער דיר ,און זיך ניט אָפּשטעלן אין דער גאַנצער געגנט;
אַנטרין צום באַרג ,כּדי זאָלסט ניט אומגעבראַכט װערן 18 .האָט לוט
מײנע האַרן 19 .זע ,איך בעט
אײךַ ,
צו זײ געזאָגט :ניט אַזױ ,איך בעט ַ
דײנע אױגן ,און
לײטזעליקײט אין ַ
דײן קנעכט האָט געפֿונען ַ
דיךַ ,
דײן חסד װאָס דו האָסט געטאָן מיט מיר ,צו לאָזן
האָסט געגרײסט ַ
מײן נפֿש; אָבער איך קען ניט אַנטרינען צום באַרג ,װאָרום
לעבן ַ
דאָס בײז װעט מיך נאָך אָניאָגן ,און איך װעל שטאַרבן 20 .אָן ,איך
בעט דיך ,איז יענע שטאָט ,נאָנט אַהין צו אַנטלױפֿן ,און זי איז אַ
קלײנס; לאָמיך ,איך בעט דיך ,אַהין אַנטרינען – זי איז דאָך אַ קלײנס
לײבן לעבן 21 .האָט ער צו אים געזאָגט :זע,
מײן נפֿש װעט ב ַ
– און ַ
דײן פּנים אױך אין דער דאָזיקער זאַך ,איך זאָל ניט
איך שױן ַ
אײל זיך ,אַנטרין
איבערקערן די שטאָט װאָס דו האָסט געזאָגטַ 22 .
אַהין ,װאָרום איך קען ניט טאָן קײן זאַך ,ביז דו קומסט אַהין .דרום
צוער.
האָט מען גערופֿן דעם נאָמען פֿון דער שטאָט ַ
 23די זון איז געװען אױפֿגעגאַנגען אױף דער ערד ,װען לוט איז
צוער 24 .און גאָט האָט געמאַכט רעגענען אױף
אָנגעקומען קײן ַ
מורה שװעבל און פֿ ַײער ,פֿון גאָט ,פֿון הימל 25 .און
סדום און אױף ַע ָ
ער האָט איבערגעקערט די דאָזיקע שטעט ,און די גאַנצע געגנט ,און
אַלע באַװױנער פֿון די שטעט ,און די שפּראָצונג פֿון דער ערד 26 .און
װײב האָט זיך אומגעקוקט פֿון הינטער אים ,און איז געװאָרן אַ
זײן ַ
ַ
זײל זאַלץ.
ַ
 27און אבֿרהם האָט זיך געפֿעדערט אין דער פֿרי צו דעם אָרט װאָס
ער איז דאָרטן געשטאַנען פֿאַר גאָט 28 .און ער האָט אַראָפּגעקוקט
מורה ,און אױף דעם גאַנצן לאַנד פֿון דער געגנט,
אױף סדום און ַע ָ
און ער האָט געזען ,ערשט דער רױך פֿון לאַנד גײט אױף אַזױ װי דער
רױך פֿון אַ קאַלכאױװן.
 29אַזױ איז געשען ,װען גאָט האָט צעשטערט די שטעט פֿון דער
געגנט ,אַז גאָט האָט געדאַכט אָן אבֿרהמען ,און האָט אַרױסגעשיקט
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לוטן פֿון מיטן פֿון דער איבערקערעניש ב ַײם איבערקערן די שטעט
װאָס לוט איז אין זײ געזעסן.
צוער ,און האָט זיך באַזעצט
 30און לוט איז אַרױפֿגעגאַנגען פֿון ַ
זײנע צװײ טעכטער מיט אים; װאָרום ער האָט
אױפֿן באַרג ,און ַ
צוער; און ער איז געזעסן אין אַ הײל ,ער
מורא געהאַט צו זיצן אין ַ
זײנע צװײ טעכטער 31 .האָט די עלטערע געזאָגט צו דער
און ַ
ייִנגערער :אונדזער פֿאָטער איז אַלט ,און קײן מאַן איז ניטאָ אױף
דער ערד צו קומען צו אונדז ,אַזױ װי דער שטײגער פֿון דער גאַנצער
װײן ,און מיר
ערד 32 .קום ,לאָמיר אָנטרינקען אונדזער פֿאָטער מיט ַ
װעלן ליגן מיט אים ,און מיר װעלן אױפֿהאַלטן פֿון אונדזער פֿאָטער
װײן אין
אַ זאָמען 33 .האָבן זײ אָנגעטרונקען זײער פֿאָטער מיט ַ
יענער נאַכט ,און די עלטערע איז געקומען און איז געלעגן מיט איר
פֿאָטער; און ער האָט ניט געװוּסט פֿון איר לײגן זיך אָדער פֿון איר
אױפֿשטײן 34 .און עס איז געװען אױף מאָרגן ,האָט די עלטערע
מײן
געזאָגט צו דער ייִנגערער :זע ,נעכטן בין איך געלעגן מיט ַ
װײן אױך די נאַכט ,און קום דו
פֿאָטער; לאָמיר אים אָנטרינקען מיט ַ
ליג מיט אים ,און מיר װעלן אױפֿהאַלטן פֿון אונדזער פֿאָטער אַ
זאָמען 35 .האָבן זײ אױך אין יענער נאַכט אָנגעטרונקען זײער
װײן ,און די ייִנגערע איז אױפֿגעשטאַנען און איז געלעגן
פֿאָטער מיט ַ
מיט אים; און ער האָט ניט געװוּסט פֿון איר לײגן זיך אָדער פֿון איר
אױפֿשטײן.
 36און בײדע טעכטער פֿון לוטן ַ
זײנען טראָגעדיק געװאָרן פֿון זײער
פֿאָטער 37 .און די עלטערע האָט געבאָרן אַ זון ,און זי האָט גערופֿן
הײנטיקן מואָב38 .
זײן נאָמען מואָב; דאָס איז דער פֿאָטער פֿון דעם ַ
ַ
זײן
און די ייִנגערע ,זי אױך האָט געבאָרן אַ זון ,און זי האָט גערופֿן ַ
הײנטיקע קינדער פֿון
נאָמען בןַ -עמי; דאָס איז דער פֿאָטער פֿון די ַ
ַעמון.
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כ

 1און אבֿרהם האָט אַװעקגעצױגן פֿון דאָרטן צום לאַנד פֿון
דרום ,און ער האָט זיך באַזעצט צװישן ָק ֵדש און צװישן שור,
גרר.
און האָט געװױנט אין ָ

מײנע אַ
װײב שׂרהן :זי איז ַ
זײן ַ
 2און אבֿרהם האָט געזאָגט אױף ַ
שװעסטער .האָט געשיקט אבֿי ֶמ ֶלך דער מלך פֿון ָ
גרר ,און האָט
צוגענומען שׂרהן 3 .איז גאָט געקומען צו אבֿי ֶמ ֶלכן אין אַ חלום פֿון
דער נאַכט ,און האָט צו אים געזאָגט :זע ,װעסט שטאַרבן פֿון װעגן
װײב פֿון אַ מאַן.
דער פֿרױ װאָס דו האָסט גענומען ,װאָרום זי איז די ַ
 4און אבֿי ֶמ ֶלך האָט צו איר ניט גענענט און ער האָט געזאָגט :גאָט,
װילסטו אױך אומשולדיק פֿאָלק הרגען?  5האָט ער מיר ניט אַלײן
מײנע אַ שװעסטער? און זי ,אױך זי האָט געזאָגט :ער
געזאָגט :זי איז ַ
מײן האַרצן און אין
מײנער אַ ברודער .אין דער ערלעכקײט פֿון ַ
איז ַ
מײנע הענט האָב איך דאָס געטאָן 6 .האָט גאָט צו
דער רײנקײט פֿון ַ
דײן
אים געזאָגט אין חלום :יאָ ,איך װײס אַז אין דער ערלעכקײט פֿון ַ
האַרצן האָסטו דאָס געטאָן ,און איך האָב דיך אױך געװאָלט
פֿאַרמײדן פֿון זינדיקן צו מיר ,דרום האָב איך דיך ניט געלאָזט זיך
ַ
װײב פֿון דעם מאַן ,װאָרום
צורירן צו איר 7 .און אַצונד ,קער אום די ַ
לײבן
זײן פֿאַר דיר ,און װעסט ב ַ
ער איז אַ נביא ,און ער װעט מתפּלל ַ
זײ װיסן אַז שטאַרבן
לעבן; אױב אָבער דו קערסט זי ניט אוםַ ,
װעסטו שטאַרבן ,דו און אַלע װאָס געהערן צו דיר.
 8האָט אבֿי ֶמ ֶלך זיך געפֿעדערט אין דער פֿרי ,און האָט צונױפֿגערופֿן
זײנע קנעכט ,און האָט גערעדט אַלע די דאָזיקע װערטער אין
אַלע ַ
זײערע אױערן ,און די מענטשן האָבן זײער מורא געהאַט 9 .און
אבֿי ֶמ ֶלך האָט גערופֿן אבֿרהמען ,און האָט צו אים געזאָגט :װאָס
האָסטו אונדז געטאָן? און װאָס האָב איך געזינדיקט אַקעגן דיר,
קיניגרײך אַזאַ
ַ
מײן
װאָס דו האָסט געבראַכט אױף מיר און אױף ַ
גרױסע זינד? מעשׂים װאָס װערן ניט געטאָן ,האָסטו געטאָן צו מיר.
אײנגעזען,
 10און אבֿי ֶמ ֶלך האָט געזאָגט צו אבֿרהמען :װאָס האָסטו ַ
אַז דו האָסט געטאָן די דאָזיקע זאַך?
װײל איך האָב געקלערט :פֿאַר װאָר ,קײן
 11האָט אבֿרהם געזאָגטַ :
מורא פֿאַר גאָט איז ניטאָ אין דעם דאָזיקן אָרט ,און זײ װעלן מיך
מײנע אַ
װײב 12 .און זי איז אױך אין דער אמתן ַ
מײן ַ
הרגען פֿון װעגן ַ
מײן פֿאָטער ,נאָר ניט די טאָכטער פֿון
שװעסטער ,די טאָכטער פֿון ַ
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װײב 13 .און עס איז
מײן מוטער; דרום איז זי מיר געװאָרן פֿאַר אַ ַ
ַ
מײן פאָטערס הױז ,האָב
געװען ,אַז גאָט האָט מיך פֿאַרװאָגלט פֿון ַ
דײן חסד װאָס דו זאָלסט טאָן
זײן ַ
איך צו איר געזאָגט :דאָס זאָל ַ
מיט מיר :אין איטלעכן אָרט ,װאָס מיר װעלן אַהין קומען ,זאָג אױף
מײנער אַ ברודער.
מיר :ער איז ַ
 14האָט אבֿי ֶמ ֶלך גענומען שאָף און רינדער ,און קנעכט און דינסטן,
װײב
זײן ַ
און האָט געגעבן אבֿרהמען ,און ער האָט אים אומגעקערט ַ
מײן לאַנד פֿאַר דיר; װוּ
שׂרהן 15 .און אבֿי ֶמ ֶלך האָט געזאָגט :אָט איז ַ
דײנע אױגן ,באַזעץ זיך 16 .און צו שׂרהן האָט ער
עס איז גוט אין ַ
דײן ברודער טױזנט זילבערשטיק; זע,
געזאָגט :אָט האָב איך געגעבן ַ
דאָס איז דיר אַ צודעק פֿאַר די אױגן אַקעגן אַלע װאָס מיט דיר; און
פֿאַר אַלעמען ביסטו גערעכטפֿאַרטיקט.
 17און אבֿרהם האָט מתפּלל געװען צו גאָט ,און גאָט האָט געהײלט
זײנע דינסטן ,און זײ האָבן געבאָרן18 .
װײב ,און ַ
זײן ַ
אבֿי ֶמ ֶלכן ,און ַ
װאָרום פֿאַרשלאָסן האָט גאָט געהאַט פֿאַרשלאָסן יעטװעדער
װײב.
טראַכט פֿון אבֿי ֶמ ֶלכס הױז פֿון װעגן שׂרה ,אבֿרהמס ַ

כא

 1און גאָט האָט געדאַכט אָן שׂרהן ,אַזױ װי ער האָט
געזאָגט ,און גאָט האָט געטאָן צו שׂרהן אַזױ װי ער האָט
גערעדט 2 .און שׂרה איז טראָגעדיק געװאָרן ,און האָט געבאָרן
צײט װאָס גאָט האָט אים
זײן עלטער ,צו דער ַ
אבֿרהמען אַ זון אױף ַ
זײן זון װאָס
אָנגעזאָגט 3 .און אבֿרהם האָט גערופֿן דעם נאָמען פֿון ַ
ִצחק 4 .און
איז אים געבאָרן געװאָרן ,װאָס שׂרה האָט אים געבאָרן ,י ָ
זײן זון יצחקן צו אַכט טעג ,אַזױ װי גאָט האָט
געמלט ַ
אבֿרהם האָט ַ
זײן
אים באַפֿױלן 5 .און אבֿרהם איז געװען הונדערט יאָר אַלט ,װען ַ
זון יצחק איז אים געבאָרן געװאָרן.

 6און שׂרה האָט געזאָגט :אַ געלעכטער האָט מיר גאָט געמאַכט;
איטלעכער װאָס הערט עס ,װעט לאַכן װעגן מיר 7 .און זי האָט
געזאָגט :װער װאָלט געזאָגט אבֿרהמען :שׂרה װעט קינדער זײגן? אַז
זײן עלטער?
איך װעל געבערן אַ זון אױף ַ
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 8און דאָס קינד איז געװאַקסן ,און איז אַנטװױנט געװאָרן ,און
מאָלצײט אין דעם טאָג װאָס יצחק
ַ
אבֿרהם האָט געמאַכט אַ גרױסן
איז אַנטװױנט געװאָרן.
 9און שׂרה האָט געזען דעם זון פֿון ָהגָר דער ִמצרית ,װאָס זי האָט
געבאָרן אבֿרהמען ,װי ער שפּילט זיך 10 .און זי האָט געזאָגט צו
טרײב אַרױס די דאָזיקע דינסט און איר זון ,װאָרום דער
ַ
אבֿרהמען:
מײן זון ,מיט
זון פֿון דער דאָזיקער דינסט װעט ניט ירשען מיט ַ
יצחקן.
 11און די זאַך איז געװען זײער שלעכט אין די אױגן פֿון אבֿרהמען
זײן זון 12 .האָט גאָט געזאָגט צו אבֿרהמען :זאָל ניט
פֿון װעגן ַ
דײנע אױגן איבער דעם ייִ נגל ,און איבער דער
זײן אין ַ
שלעכט ַ
אײן צו איר קול ,װאָרום
דינסט; אַלץ װאָס שׂרה זאָגט דיר ,הער זיך ַ
דײן זאָמען 13 .אָבער אױך דעם זון
אױף יצחקן װעט גערופֿן װערן ַ
דײן
װײל ער איז ַ
פֿון דער דינסט װעל איך מאַכן פֿאַר אַ פֿאָלקַ ,
זאָמען.
 14האָט אבֿרהם זיך געפֿעדערט אין דער פֿרי ,און ער האָט גענומען
ברױט און אַ לאָגל װאַסער ,און געגעבן צו ָהגָרן – אַרױפֿגעטאָן אױף
איר אַקסל – און אױך דאָס קינד ,און האָט זי אַװעקגעשיקט; און זי
איז אַװעקגעגאַנגען ,און האָט אומגעבלאָנדזשעט אין דעם מדבר פֿון
ב ֵארֶ -ש ַבע 15 .איז דאָס װאַסער אױסגעגאַנגען פֿון לאָגל ,און זי האָט
אַװעקגעװאָרפֿן דאָס קינד אונטער אײנעם פֿון די בײמלעך 16 ,און זי
איז אַװעק און האָט זיך געזעצט אַקעגנאיבער פֿאַר אַ בױגנשאָס
װײט ,װאָרום זי האָט געזאָגט :לאָמיך ניט זען װי דאָס קינד
ַ
שטאַרבט .און זי איז געזעסן אַקעגנאיבער ,און האָט אױפֿגעהױבן
איר קול און האָט געװײנט 17 .האָט גאָט געהערט דעם קול פֿון דעם
ייִנגל ,און אַ מלאך פֿון גאָט האָט גערופֿן צו ָהגָרן פֿון הימל ,און האָט
צו איר געזאָגט :װאָס איז דירָ ,הגָר? זאָלסט ניט מורא האָבן ,װאָרום
גאָט האָט צוגעהערט צו דעם קול פֿון דעם ייִנגל אַװוּ ער איז דאָרט.
דײן
 18שטײ אױף ,הײב אױף דעם ייִנגל ,און האַלט אים צו מיט ַ
האַנט; װאָרום פֿאַר אַ גרױס פֿאָלק װעל איך אים מאַכן.
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 19און גאָט האָט אױפֿגעעפֿנט אירע אױגן ,און זי האָט דערזען אַ
ברונעם װאַסער ,און זי איז געגאַנגען און האָט אָנגעפֿילט דעם לאָגל
מיט װאַסער ,און געגעבן טרינקען דעם ייִ נגל.
 20און גאָט איז געװען מיטן ייִנגל ,און ער איז אױפֿגעװאַקסן ,און
איז געזעסן אין מדבר ,און איז געװען אַ בױגנשיסער 21 .און ער איז
װײב
זײן מוטער האָט אים גענומען אַ ַ
פּאָרן; און ַ
ָ
געזעסן אין מדבר
צר ִים.
פֿון לאַנד ִמ ַ
צײט ,האָט אבֿי ֶמ ֶלך און פּיכול דער
 22און עס איז געװען אין יענער ַ
זײן חיל געזאָגט צו אבֿרהמען ,אַזױ צו זאָגן :גאָט איז מיט
האַר פֿון ַ
דיר אין אַלץ װאָס דו טוסט;  23דרום שװער מיר דאָ אַצונד ב ַײ גאָט,
מײן
מײן זון ,אָדער אָן ַ
אױב דו װעסט פֿעלשן אָן מיר ,אָדער אָן ַ
אײניקל; אַזױ װי דער חסד װאָס איך האָב געטאָן מיט דיר ,זאָלסטו
טאָן מיט מיר ,און מיט דעם לאַנד װאָס דו האָסט זיך אױפֿגעהאַלטן
דרינען.
 24האָט אבֿרהם געזאָגט :איך װעל שװערן 25 .אָבער אבֿרהם האָט
פֿאָרגעהאַלטן אבֿי ֶמ ֶלכן װעגן דעם ברונעם װאַסער ,װאָס די קנעכט
פֿון אבֿי ֶמ ֶלכן האָבן געגזלט 26 .האָט אבֿי ֶמ ֶלך געזאָגט :איך װײס ניט
װער עס האָט געטאָן די דאָזיקע זאַך; װאָרום ניט דו האָסט מיר צו
הײנט.
מאָל דערצײלט ,און ניט איך האָב עס צו מאָל געהערט אַחוץ ַ
 27האָט אבֿרהם גענומען שאָף און רינדער ,און געגעבן אבֿי ֶמ ֶלכן,
און זײ האָבן בײדע געשלאָסן אַ בונד 28 .און אבֿרהם האָט
אַװעקגעשטעלט זיבן לעמער פֿון די שאָף באַזונדער 29 .האָט
זײנען די דאָזיקע לעמער ,װאָס
אבֿי ֶמ ֶלך געזאָגט צו אבֿרהמען :װאָס ַ
דו האָסט אַװעקגעשטעלט באַזונדער?  30האָט ער געזאָגט :פֿאַר
מײן האַנט ,כּדי דאָס זאָל מיר
װאָר ,די זיבן לעמער מוסטו נעמען פֿון ַ
זײן צום עדות ,אַז איך האָב געגראָבן דעם דאָזיקן ברונעם 31 .דרום
ַ
װײל דאָרטן האָבן זײ בײדע
האָט מען גערופֿן יענעם אָרט ב ֵארֶ -ש ַבעַ ,
זיך געגעבן אַ שבועה.
 32אַזױ האָבן זײ געשלאָסן אַ בונד אין ב ֵארֶ -ש ַבע; און אבֿי ֶמ ֶלך
זײנען אױפֿגעשטאַנען ,און האָבן זיך
זײן חיל ַ
און פּיכול דער האַר פֿון ַ
פּלשתּים 33 .און ער האָט געפֿלאַנצט אַ
אומגעקערט אין לאַנד פֿון די ִ
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טאַמאַריסקנבױם אין ב ֵארֶ -ש ַבע ,און האָט דאָרטן גערופֿן צו דעם
נאָמען פֿון יהוה ,דעם אײביקן גאָט.
פּלשתּים פֿיל
 34און אבֿרהם האָט זיך אױפֿגעהאַלטן אין לאַנד פֿון די ִ
טעג.

כב

 1און עס איז געװען נאָך די דאָזיקע געשעענישן ,האָט גאָט
געפּרוּװט אבֿרהמען ,און האָט צו אים געזאָגט :אבֿרהם!
דײן זון,
האָט ער געענטפֿערט :דאָ בין איך 2 .האָט ער געזאָגט :נעם ַ
דײן אײנאײנציקן ,װאָס דו האָסט ליב ,יצחקן ,און גײ דיר קײן לאַנד
ַ
מוריָה ,און ברענג אים אױף דאָרטן פֿאַר אַ בראַנדאָפּפֿער אױף
ִ
אײנעם פֿון די בערג װאָס איך װעל דיר זאָגן.

 3האָט אבֿרהם זיך געפֿעדערט אין דער פֿרי ,און ער האָט
זײנע צװײ יונגען ,און
זײן אײזל ,און גענומען מיט זיך ַ
אָנגעזאָטלט ַ
זײן זון יצחקן; און ער האָט צעהאַקט דאָס האָלץ פֿאַרן
ַ
בראַנדאָפּפֿער ,און ער איז אױפֿגעשטאַנען ,און איז געגאַנגען צו דעם
אָרט װאָס גאָט האָט אים געזאָגט.
זײנע אױגן ,און האָט
 4אױפֿן דריטן טאָג האָט אבֿרהם אױפֿגעהױבן ַ
זײנע
װײטן 5 .און אבֿרהם האָט געזאָגט צו ַ
דערזען דעם אָרט פֿון ַ
אײך דאָ מיטן אײזל ,און איך און דער ייִנגל װעלן גײן
לײבט ַ
יונגען :ב ַ
אײך.
ביז אַהין ,און מיר װעלן זיך בוקן ,און זיך אומקערן צו ַ
 6און אבֿרהם האָט גענומען דאָס האָלץ פֿאַרן בראַנדאָפּפֿער ,און
זײן האַנט
זײן זון יצחקן ,און ער האָט גענומען אין ַ
אַרױפֿגעטאָן אױף ַ
זײנען בײדע געגאַנגען
דאָס פֿ ַײער און דעם שלאַכטמעסער ,און זײ ַ
זײן פֿאָטער אבֿרהמען ,און
באַנאַנד 7 .האָט יצחק זיך אָפּגערופֿן צו ַ
מײן
מײן פֿאָטער! האָט ער געענטפֿערט :דאָ בין איךַ ,
האָט געזאָגטַ :
זון .האָט ער געזאָגט :אָט איז דאָס פֿ ַײער און דאָס האָלץ ,און װוּ איז
דאָס לאַם פֿאַר אַ בראַנדאָפּפֿער?  8האָט אבֿרהם געזאָגט :גאָט װעט
זײנען
מײן זון .און זײ ַ
זיך שױן זען אַ לאַם פֿאַר אַ בראַנדאָפּפֿערַ ,
בײדע געגאַנגען באַנאַנד.
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זײנען געקומען צו דעם אָרט װאָס גאָט האָט אים געזאָגט;
 9און זײ ַ
און אבֿרהם האָט דאָרטן געבױט אַ מזבח ,און האָט אױסגעלײגט
זײן זון יצחקן ,און אים
דאָס האָלץ ,און ער האָט געבונדן ַ
אַרױפֿגעטאָן אױפֿן מזבח ,איבערן האָלץ 10 .און אבֿרהם האָט
זײן האַנט ,און האָט גענומען דעם שלאַכטמעסער
אױסגעשטרעקט ַ
זײן זון.
צו שעכטן ַ
 11האָט אַ מלאך פֿון גאָט גערופֿן צו אים פֿון הימל ,און האָט
געזאָגט :אבֿרהם! אבֿרהם! האָט ער געענטפֿערט :דאָ בין איך12 .
דײן האַנט אױפֿן ייִנגל,
האָט ער געזאָגט :זאָלסט ניט אױסשטרעקן ַ
און זאָלסט אים גאָרנישט טאָן; װאָרום אַצונד װײס איך אַז דו ביסט
דײן
דײן זוןַ ,
גאָטספֿאָרכטיק ,אַז דו האָסט ניט פֿאַרמיטן ַ
אײנאײנציקן ,פֿון מיר.
זײנע אױגן ,און האָט דערזען ערשט
 13האָט אבֿרהם אױפֿגעהױבן ַ
ַ
אײנגעדרײט אין אַ
זײנע
געצװײג מיט ַ
הינטן האָט אַ װידער זיך ַ
הערנער .איז אבֿרהם געגאַנגען ,און האָט גענומען דעם װידער ,און
זײן זון14 .
האָט אים אױפֿגעבראַכט פֿאַר אַ בראַנדאָפּפֿער אָנשטאָט ַ
ִראה;
און אבֿרהם האָט גערופֿן דעם נאָמען פֿון יענעם אָרט יהוה-י ֶ
הײנט געזאָגט :אױף דעם באַרג פֿון יהוה
אַזױ װי עס װערט נאָך ַ
װערט געזען.
 15און דער מלאך פֿון גאָט האָט גערופֿן צו אבֿרהמען אַ צװײט מאָל
פֿון הימל 16 ,און האָט געזאָגט :איך שװער ב ַײ זיך ,זאָגט גאָט ,אַז
דײן
װײל דו האָסט געטאָן די דאָזיקע זאַך ,און האָסט ניט פֿאַרמיטן ַ
ַ
דײן אײנאײנציקן 17 ,איז ,בענטשן װעל איך דיך בענטשן ,און
זוןַ ,
דײן זאָמען אַזױ װי די שטערן פֿון הימל ,און
מערן װעל איך מערן ַ
דײן זאָמען װעט
אַזױ װי דער זאַמד װאָס אױפֿן ברעג פֿון ים; און ַ
דײן
פײנט 18 .און בענטשן װעלן זיך מיט ַ
זײנע ַ
אַרבן דעם טױער פֿון ַ
זאָמען אַלע פֿעלקער פֿון דער ערד ,דערפֿאַר װאָס דו האָסט
מײן קול.
צוגעהערט צו ַ
זײנען
זײנע יונגען ,און זײ ַ
 19און אבֿרהם האָט זיך אומגעקערט צו ַ
זײנען געגאַנגען באַנאַנד קײן ב ֵארֶ -ש ַבע .און
אױפֿגעשטאַנען ,און ַ
אבֿרהם איז געבליבן אין ב ֵארֶ -ש ַבע.
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 20און עס איז געװען נאָך די דאָזיקע געשעענישן ,איז אָנגעזאָגט
לכּה ,זי אױך האָט געבאָרן זין
געװאָרן אבֿרהמען ,אַזױ צו זאָגן :זעִ ,מ ָ
זײן ברודער ,און
זײן בכור ,און בוז ַ
דײן ברודער נָחורן 21 :עוץ ַ
צו ַ
לדשן,
קמואל דעם פֿאָטער פֿון ַאַ ָרם ,און ֶ 22כּ ֶשׂדן ,און ַחזון ,און ִפּ ָ
ֵ
תואל האָט געבאָרן רבקהן .די
תואלן 23 .און ב ֵ
דלפֿן ,און ב ֵ
און ִי ָ
לכּה געבאָרן צו נָחור ,אבֿרהמס ברודער 24 .און
דאָזיקע אַכט האָט ִמ ָ
אומה ,זי אױך האָט
קעפּסװײב װאָס איר נאָמען איז געװען ְר ָ
ַ
זײן
ַ
ַחמען ,און ַתּ ַחשן ,און ַמ ֲע ָכהן.
געבאָרן ֶט ַבחן ,און ג ַ

ַחיֵי ָשׂ ָרה

כג

 1און דאָס לעבן פֿון שׂרהן איז געװען הונדערט און זיבן יאָר
זײנען געװען די יאָרן פֿון שׂרהס
און צװאַנציק יאָר; דאָס ַ
לעבן 2 .און שׂרה איז געשטאָרבן אין ִקריַת-אַרבע ,דאָס איז ֶחברון,
ַען .און אבֿרהם איז געקומען צו קלאָגן אױף שׂרהן און זי
אין לאַנד כּנ ַ
צו באַװײנען.
זײן טױטן ,און ער האָט
 3און אבֿרהם איז אױפֿגעשטאַנען פֿון פֿאַר ַ
גערעדט צו די קינדער פֿון ֵחת ,אַזױ צו זאָגן 4 :אַ פֿרעמדער אָבער אַ
תּושב בין איך ב ַײ ַ
אײך ,און איך
אײך ,גיט מיר אַ קבֿר-אײגנטום ב ַײ ַ
מײן טױטן פֿון פֿאַר מיר.
װעל באַגראָבן ַ
 5האָבן די קינדער פֿון ֵחת געענטפֿערט אבֿרהמען ,אים אַזױ צו זאָגן:
מײן האַר ,אַ געטלעכער פֿירשט ביסטו צװישן
 6הער אונדז צוַ ,
דײן
אונדז; אין דעם געקליבנסטן פֿון אונדזערע קבֿרים באַגראָב ַ
זײן קבֿר פֿון דיר ,אױף
פֿאַרמײדן ַ
ַ
טױטן; קײנער פֿון אונדז װעט ניט
דײן טױטן.
צו באַגראָבן ַ
 7איז אבֿרהם אױפֿגעשטאַנען ,און האָט זיך געבוקט צו דעם פֿאָלק
פֿון לאַנד ,צו די קינדער פֿון ֵחת 8 .און ער האָט צו זײ גערעדט ,אַזױ
מײן טױטן פֿון פֿאַר
אײער װילן צו באַגראָבן ַ
צו זאָגן :אױב עס איז ַ
צוחרן,
מיר ,הערט מיך צו ,און בעט פֿאַר מיר ב ַײ ֶעפֿרון דעם זון פֿון ַ
כפּ ָלה װאָס געהערט צו אים ,װאָס
 9ער זאָל מיר געבן די הײל פֿון ַמ ֵ
זײן פֿעלד; אין פֿולן געלט זאָל ער עס מיר געבן צװישן
אין עק פֿון ַ
אײך פֿאַר אַ קבֿר-אײגנטום.
ַ

בראשית

 10און ֶעפֿרון איז געזעסן צװישן די קינדער פֿון ֵחת; האָט ֶעפֿרון דער
ִחתּי געענטפֿערט אבֿרהמען אין די אױערן פֿון די קינדער פֿון ֵחת,
זײן שטאָט ,אַזױ צו זאָגן11 :
אײנגײער אין דעם טױער פֿון ַ
פֿאַר אַלע ַ
מײן האַר ,הער מיך צו :דאָס פֿעלד שענק איך דיר ,אױך די הײל
נײןַ ,
מײן
װאָס דרינען שענק איך דיר; פֿאַר די אױגן פֿון די קינדער פֿון ַ
דײן טױטן.
פֿאָלק שענק איך עס דיר; באַגראָב ַ
 12האָט אבֿרהם זיך געבוקט פֿאַר דעם פֿאָלק פֿון לאַנד 13 ,און ער
האָט גערעדט צו ֶעפֿרונען אין די אױערן פֿון דעם פֿאָלק פֿון לאַנד,
אַזױ צו זאָגן :װען דו װאָלסט מיך נאָר צוהערן! איך גיב דאָס געלט
מײן
פֿאַרן פֿעלד ,נעם עס פֿון מיר ,און איך װעל דאָרטן באַגראָבן ַ
טױטן.
 14האָט ֶעפֿרון געענטפֿערט אבֿרהמען ,אים אַזױ צו זאָגן 15 :הער
מײן האַר ,לאַנד אין פֿיר הונדערט ֶשקל זילבער ,װאָס איז
מיך צוַ ,
דײן טױטן באַגראָב.
דאָס צװישן מיר און צװישן דיר? און ַ
 16האָט אבֿרהם צוגעהערט צו ֶעפֿרונען ,און אבֿרהם האָט אָפּגעװױגן
ֶעפֿרונען דאָס זילבער ,װאָס ער האָט געזאָגט אין די אױערן פֿון די
קינדער פֿון ֵחת ,פֿיר הונדערט ֶשקל זילבער ,גאַנגבאַר ב ַײם סוחר17 .
כפּ ָלה ,װאָס
אַזױ איז געבליבן דאָס פֿעלד פֿון ֶעפֿרונען ,װאָס אין ַמ ֵ
מרא ,דאָס פֿעלד מיט דער הײל װאָס דרינען ,און אַלע בײמער
פֿאַר ַמ ֵ
זײן גאַנצן געמאַרק רונד אַרום 18 ,דער
װאָס אױפֿן פֿעלד ,װאָס אין ַ
אײנקױף פֿון אבֿרהמען ,פֿאַר די אױגן פֿון די קינדער פֿון ֵחת ,פֿאַר
ַ
זײן שטאָט 19 .און דערנאָך האָט
אײנגײער אין דעם טױער פֿון ַ
אַלע ַ
װײב שׂרהן אין דער הײל פֿון דעם פֿעלד פֿון
זײן ַ
אבֿרהם באַגראָבן ַ
ַען 20 .אַזױ איז
מרא ,דאָס איז ֶחברון ,אין לאַנד כּנ ַ
כפּ ָלה פֿאַר ַמ ֵ
ַמ ֵ
געבליבן דאָס פֿעלד ,און די הײל װאָס דרינען ,ב ַײ אבֿרהמען פֿאַר אַ
קבֿר-אײגנטום ,פֿון די קינדער פֿון ֵחת.

כד

 1און אבֿרהם איז געװאָרן אַלט און באַטאָגט; און גאָט האָט
געבענטשט אבֿרהמען מיט אַלצדינג 2 .האָט אבֿרהם געזאָגט
זײן הױז ,װאָס האָט געװעלטיקט
זײן קנעכט ,דעם עלטסטן פֿון ַ
צו ַ
דײן האַנט
איבער אַלץ װאָס ער האָט געהאַט :טו ,איך בעט דיךַ ,
מײן דיך 3 ,און איך װעל דיך באַשװערן ב ַײ יהוה דעם גאָט
אונטער ַ

בראשית

פֿון הימל און דעם גאָט פֿון דער ערד ,אַז דו זאָלסט ניט נעמען אַ
ַעני װאָס איך זיץ
מײן זון פֿון די טעכטער פֿון דעם כּנ ַ
װײב פֿאַר ַ
ַ
מײן אָפּשטאַם זאָלסטו
מײן לאַנד און צו ַ
צװישן אים 4 .נײערט צו ַ
מײן זון ,פֿאַר יצחקן.
װײב פֿאַר ַ
גײן ,און נעמען אַ ַ
 5האָט דער קנעכט צו אים געזאָגט :טאָמער װעט די פֿרױ ניט װעלן
גײן נאָך מיר אין דעם היגן לאַנד; זאָל איך ניט אַנדערש אומקערן
דײן זון צו דעם לאַנד װאָס דו ביסט פֿון דאָרטן אַרױסגעגאַנגען?
ַ
מײן
 6האָט אבֿרהם צו אים געזאָגט :היט דיך ,זאָלסט ניט אומקערן ַ
זון אַהין 7 .יהוה דער גאָט פֿון הימל ,װאָס האָט מיך אַרױסגענומען
מײן געבורט,
מײן פֿאָטער ,און פֿון דעם לאַנד פֿון ַ
פֿון דעם הױז פֿון ַ
און װאָס האָט צו מיר גערעדט ,און װאָס האָט מיר געשװאָרן ,אַזױ
דײן זאָמען װעל איך געבן דאָס דאָזיקע לאַנד – ער װעט
צו זאָגן :צו ַ
מײן זון
װײב פֿאַר ַ
זײן מלאך דיר פֿאַרױס ,און װעסט קריגן אַ ַ
שיקן ַ
פֿון דאָרטן 8 .און אױב די פֿרױ װעט ניט װעלן גײן נאָך דיר ,װעסטו
מײנער; אָבער זאָלסט ניט
פרײ פֿון דער דאָזיקער שבועה ַ
ַ
זײן
ַ
מײן זון אַהין.
אומקערן ַ
זײן האַר
זײן האַנט אונטער דעם דיך פֿון ַ
 9האָט דער קנעכט געטאָן ַ
אבֿרהמען ,און ער האָט אים געשװאָרן אױף דער דאָזיקער זאַך.
 10און דער קנעכט האָט גענומען צען קעמלען פֿון די קעמלען פֿון
ַ
זײן האַר אין
זײן האַר ,און איז אַװעקגעגאַנגען מיט אַלעם בעסטן פֿון ַ
אַרם-
זײן האַנט; און ער איז אױפֿגעשטאַנען ,און איז געגאַנגען קײן ַ
ַ
ַהר ִים ,צו דער שטאָט פֿון נָחורן 11 .און ער האָט געמאַכט קניען די
נ ַ
צײט ,אין
קעמלען אױסן שטאָט ב ַײם ברונעם װאַסער ,אין אָװנטַ -
צײט װאָס די שעפּערינס גײען אַרױס 12 .און ער האָט געזאָגט:
דער ַ
הײנט ,איך בעט דיך,
מײן האַר אבֿרהמען ,שיק מיר צו ַ
יהוה ,גאָט פֿון ַ
מײן האַר אבֿרהמען 13 .אָט שטײ איך
אַ טראַף ,און טו חסד מיט ַ
שטאָטלײט קומען אַרױס
ַ
ב ַײם קװאַל װאַסער ,און די טעכטער פֿון די
זײן ,אַז די מײדל װאָס איך װעל צו איר זאָגן:
שעפּן װאַסער;  14זאָל ַ
דײן קרוג ,און לאָמיך טרינקען« ,און זי װעט
אײן ,איך בעט דיךַ ,
»בײג ַ
דײנע קעמלען װעל איך אָנטרינקען« ,האָסטו
זאָגן» :טרינק ,און אױך ַ
דײן קנעכט יצחקן ,און דערמיט װעל איך װיסן אַז
זי באַשערט פֿאַר ַ
מײן האַר.
דו האָסט געטאָן חסד מיט ַ
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 15און עס איז געװען ,אײדער נאָך ער האָט געענדיקט רעדן ,ערשט
תואל דעם
רבקה קומט אַרױס – די װאָס איז געבאָרן געװאָרן ב ַײ ב ֵ
װײב פֿון נָחור ,אבֿרהמס ברודער – מיט איר קרוג
לכּה ,דער ַ
זון פֿון ִמ ָ
אױף איר אַקסל 16 .און די מײדל איז געװען זײער שײן פֿון אױסזען,
אַ יונגפֿרױ װאָס קײן מאַן האָט נאָך זי ניט געקענט; און זי האָט
אַראָפּגענידערט צום קװאַל ,און האָט אָנגעפֿילט איר קרוג ,און איז
אַרױפֿגעקומען 17 .איז דער קנעכט איר געלאָפֿן אַנטקעגן ,און האָט
דײן
געזאָגט :לאָז מיך אַ זופּ טאָן ,איך בעט דיך ,אַ ביסל װאַסער פֿון ַ
מײן האַר; און זי האָט אױף גיך
קרוג 18 .האָט זי געזאָגט :טרינק ַ
אַראָפּגעלאָזט איר קרוג אױף איר האַנט ,און האָט אים געגעבן
טרינקען 19 .און אַז זי האָט געענדיקט אים געבן טרינקען ,האָט זי
דײנע קעמלען װעל איך אָנשעפּן ,ביז זײ האָבן
געזאָגט :אױך פֿאַר ַ
געענדיקט טרינקען.
 20און זי האָט אױף גיך אױסגעלײדיקט איר קרוג אין דער קאָריטע,
און איז װידער געלאָפֿן צום ברונעם אָנשעפּן ,ביז זי האָט אָנגעשעפּט
שװײגעדיק ,צו
ַ
זײנע קעמלען 21 .און דער מאַן קוקט זי אָן
פֿאַר אַלע ַ
זײן װעג אָדער ניט 22 .און עס איז
װיסן אױב גאָט האָט באַגליקט ַ
געװען ,װי די קעמלען האָבן געענדיקט טרינקען ,אַזױ האָט דער מאַן
זײן װאָג איז געװען אַ ב ַקע ,און
גענומען אַ גילדערנעם נאָזרינג װאָס ַ
צװײ אָרעמבענדער פֿאַר אירע הענט ,װאָס זײער װאָג איז געװען צען
גאָלדשטיק 23 .און ער האָט געזאָגט :װעמעס טאָכטער ביסטו? זאָג
דײן פֿאָטערס הױז אַן אָרט פֿאַר אונדז
מיר ,איך בעט דיך ,איז דאָ אין ַ
צום נעכטיקן?
תואל דעם זון
 24האָט זי צו אים געזאָגט :איך בין די טאָכטער פֿון ב ֵ
לכּהן ,װאָס זי האָט געבאָרן נָחורן 25 .און זי האָט צו אים
פֿון ִמ ָ
געזאָגט :אי שטרױ אי פוטער אַ סך איז דאָ ב ַײ אונדז ,אי אַן אָרט
צום נעכטיקן.
גענײגט און זיך געבוקט צו גאָט 27 .און ער
ַ
 26האָט דער מאַן זיך
מײן האַר אבֿרהמען,
האָט געזאָגט :געלױבט איז יהוה דער גאָט פֿון ַ
מײן האַר;
טרײשאַפֿט צו ַ
ַ
זײן
זײן חסד און ַ
װאָס האָט ניט פֿאַרלאָזן ַ
מײן האַרס
מיך האָט גאָט געפֿירט אױף דעם װעג צו דעם הױז פֿון ַ
ברידער.
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 28און די מײדל איז געלאָפֿן ,און האָט דערצײלט אין איר מוטערס
זײן
הױז די דאָזיקע זאַכן 29 .און רבקה האָט געהאַט אַ ברודער װאָס ַ
נאָמען איז געװען ָל ָבן; איז ָל ָבן אַרױסגעלאָפֿן צו דעם מאַן דרױסן
צום קװאַל 30 .און עס איז געװען ,װי ער האָט דערזען דעם נאָזרינג,
זײן שװעסטער ,און װי ער
און די אָרעמבענדער אױף די הענט פֿון ַ
זײן שװעסטער רבקהן ,אַזױ צו זאָגן:
האָט געהערט די װערטער פֿון ַ
אַזױ און אַזױ האָט דער מאַן צו מיר גערעדט – איז ער געקומען צו
דעם מאַן װי ער שטײט ב ַײ די קעמלען לעבן קװאַל 31 ,און ער האָט
געזאָגט :קום ,געבענטשטער פֿון גאָט ,פֿאַר װאָס שטײסטו דרױסן?
איך האָב דאָך אױפֿגעראַמט דאָס הױז ,און אַן אָרט פֿאַר די קעמלען.
אַרײנגעגאַנגען אין הױז; און ער האָט אָפּגעבונדן די
 32איז דער מאַן ַ
קעמלען ,און האָט דערלאַנגט שטרױ און פֿוטער פֿאַר די קעמלען,
זײנע פֿיס ,און די פֿיס פֿון די מענטשן װאָס
און װאַסער צו װאַשן ַ
מיט אים 33 .און עס איז געשטעלט געװאָרן פֿאַר אים צום עסן,
אָבער ער האָט געזאָגט :איך װעל ניט עסן ,ביז איך האָב גערעדט
מײנע רײד .האָט ער געזאָגט :רעד.
ַ
 34האָט ער געזאָגט :דער קנעכט פֿון אבֿרהמען בין איך 35 .און גאָט
רײך; און ער
מײן האַר ,און ער איז געװאָרן ַ
האָט זײער געבענטשט ַ
האָט אים געגעבן שאָף און רינדער ,און זילבער און גאָלד ,און
מײן
קנעכט און דינסטן ,און קעמלען און אײזלען 36 .און שׂרהַ ,
מײן האַר אױף איר עלטער; און
װײב ,האָט געבאָרן אַ זון צו ַ
האַרס ַ
מײן
ער האָט אים אַװעקגעגעבן אַלץ װאָס ער האָט געהאַט 37 .און ַ
װײב
האַר האָט מיך באַשװאָרן ,אַזױ צו זאָגן :זאָלסט ניט נעמען אַ ַ
מײן זון פֿון די טעכטער פֿון דעם כּנ ַ
פֿאַר ַ
זײן
ַעני װאָס איך זיץ אין ַ
מײן פֿאָטערס הױז זאָלסטו גײן ,און
לאַנד 38 .ניט אַנדערש נאָר צו ַ
מײן זון 39 .האָב איך
װײב פֿאַר ַ
מײן משפּחה ,און נעמען אַ ַ
צו ַ
מײן האַר :טאָמער װעט די פֿרױ ניט װעלן גײן מיט מיר?
געזאָגט צו ַ
 40האָט ער צו מיר געזאָגט :יהוה װאָס איך בין געגאַנגען פֿאַר אים,
דײן װעג ,און
זײן מלאך מיט דיר ,און װעט באַגליקן ַ
װעט שיקן ַ
מײן
מײן משפּחה און פֿון ַ
מײן זון ,פֿון ַ
װײב פֿאַר ַ
װעסט קריגן אַ ַ
מײן שבועה ,אַז דו
זײן פֿון ַ
רײ ַ
פֿאָטערס הױז 41 .דענצמאָל װעסטו פֿ ַ
מײן משפּחה; און אױב זײ װעלן דיר ניט געבן,
װעסט קומען צו ַ
הײנט
מײן שבועה 42 .בין איך געקומען ַ
זײן פֿון ַ
רײ ַ
װעסטו אױך פֿ ַ
מײן האַר אבֿרהמען,
צום קװאַל ,און האָב געזאָגט :יהוה ,גאָט פֿון ַ
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מײן װעג װאָס איך גײ אױף
אױב דו װילסט ,איך בעט דיך ,באַגליקן ַ
זײן ,אַז די
אים 43 :אָט שטײ איך ב ַײם קװאַל װאַסער; און עס זאָל ַ
מײדל װאָס קומט אַרױס שעפּן ,און איך װעל זאָגן צו איר» :גיב מיר
דײן קרוג« 44 ,און זי
טרינקען ,איך בעט דיך ,אַ ביסל װאַסער פֿון ַ
דײנע קעמלען װעל איך
װעט זאָגן צו מיר» :אי דו טרינק ,אי פֿאַר ַ
מײן
װײב ,װאָס גאָט האָט באַשערט פֿאַר ַ
זײן די ַ
אָנשעפּן« ,זאָל זי ַ
מײן האַרצן ,ערשט
האַרס זון 45 .נאָך אײדער איך ענדיק רעדן צו ַ
רבקה קומט אַרױס מיט איר קרוג אױף איר אַקסל; און זי האָט
אַראָפּגענידערט צום קװאַל און האָט אָנגעשעפּט .האָב איך צו איר
געזאָגט :גיב מיר טרינקען ,איך בעט דיך 46 .האָט זי אױף גיך
אַראָפּגעלאָזט איר קרוג פֿון זיך ,און האָט געזאָגט :טרינק ,און אױך
דײנע קעמלען װעל איך אָנטרינקען .האָב איך געטרונקען ,און אױך
ַ
די קעמלען האָט זי אָנגעטרונקען 47 .האָב איך זי געפרעגט און האָב
געזאָגט :װעמעס טאָכטער ביסטו? האָט זי געזאָגט :די טאָכטער פֿון
לכּה האָט געבאָרן צו אים .און איך
תואל דעם זון פֿון נָחורן ,װאָס ִמ ָ
ב ֵ
האָב אָנגעטאָן דעם נאָזרינג אױף איר נאָז ,און די אָרעמבענדער אױף
גענײגט און מיך געבוקט צו יהוה,
ַ
אירע הענט 48 .און איך האָב מיך
מײן האַר אבֿרהמען ,װאָס
און איך האָב געלױבט יהוה דעם גאָט פֿון ַ
מײן
האָט מיך געפירט אױפֿן ריכטיקן װעג צו קריגן די טאָכטער פֿון ַ
זײן זון 49 .און אַצונד ,אױב איר װילט טאָן
האַרס אַן אײגענעם פֿאַר ַ
מײן האַר ,זאָגט מיר; און אױב ניט,
טרײשאַפֿט מיט ַ
ַ
אַ חסד און אַ
זאָגט מיר; און איך װעל מיך קערן אױף רעכטס אָדער אױף לינקס.
תואל ,און זײ האָבן געזאָגט :די זאַך
 50האָט געענטפֿערט ָל ָבן און ב ֵ
איז אַרױס פֿון גאָט; מיר קענען ניט רעדן צו דיר שלעכטס אָדער
װײב
זײן אַ ַ
גוטס 51 .אָט איז רבקה פֿאַר דיר ,נעם און גײ ,און זאָל זי ַ
דײן האַר ,אַזױ װי גאָט האָט גערעדט.
צו דעם זון פֿון ַ
 52און עס איז געװען ,װי דער קנעכט פֿון אבֿרהמען האָט געהערט
זײערע װערטער ,אַזױ האָט ער זיך געבוקט צו דער ערד פֿאַר גאָט53 .
און דער קנעכט האָט אַרױסגענומען זילבערנע זאַכן ,און גילדערנע
זאַכן ,און קלײדער ,און געגעבן רבקהן; אױך איר ברודער און איר
טײערע מתּנות 54 .און זײ האָבן געגעסן און
מוטער האָט ער געגעבן ַ
געטרונקען ,ער און די מענטשן װאָס מיט אים; און זײ האָבן
זײנען אױפֿגעשטאַנען אין דער פֿרי ,און
איבערגענעכטיקט; און זײ ַ
מײן האַר.
ער האָט געזאָגט :שיקט מיך אַװעק צו ַ
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לײבן
 55האָט געזאָגט איר ברודער און איר מוטער :זאָל די מײדל ב ַ
ב ַײ אונדז אַ יאָר אָדער צען חדשים  ,דערנאָך װעט זי גײן 56 .האָט
מײן
ער צו זײ געזאָגט :האַלט מיך ניט אױף ,אַז גאָט האָט באַגליקט ַ
מײן האַר 57 .האָבן זײ
װעג .שיקט מיך אַװעק ,און לאָמיך גײן צו ַ
געזאָגט :מיר װעלן רופֿן די מײדל ,און מיר װעלן פֿרעגן איר מױל58 .
האָבן זײ גערופֿן רבקהן ,און האָבן צו איר געזאָגט :װילסטו גײן מיט
דעם דאָזיקן מאַן? האָט זי געזאָגט :איך װיל גײן.
 59האָבן זײ אַרױסבאַלײט זײער שװעסטער רבקהן ,און איר אַם ,און
זײנע מענטשן 60 .און זײ האָבן געבענטשט
אבֿרהמס קנעכט ,און ַ
רבקהן ,און האָבן צו איר געזאָגט :אונדזער שװעסטער ,דו װער
דײן זאָמען זאָל אַרבן דעם טױער פֿון
טױזנטער מאָל צען טױזנט ,און ַ
זײנע פֿ ַײנט 61 .און רבקה איז אױפֿגעשטאַנען מיט אירע מײדלעך,
ַ
זײנען געגאַנגען
און זײ האָבן זיך אַרױפֿגעזעצט אױף די קעמלען ,און ַ
נאָך דעם מאַן .און דער קנעכט האָט גענומען רבקהן ,און איז
אַװעקגעגאַנגען.
 62און יצחק איז אָנגעקומען פֿון װוּ מע גײט קײן ב ֵארַ -ל ַחי-רוֹאי,
װאָרום ער איז געזעסן אין לאַנד פֿון ָדרום –  63און יצחק איז
אַרױסגעגאַנגען זיך דורכצוגײן אין פֿעלד אַקעגן אָװנט – האָט ער
זײנע אױגן און האָט אַ קוק געטאָן ,ערשט קעמלען
אױפֿגעהױבן ַ
קומען אָן 64 .און רבקה האָט אױפֿגעהױבן אירע אױגן ,און האָט
דערזען יצחקן ,און זי האָט זיך אַראָפּגעלאָזט פֿון קעמל 65 .און זי
האָט געזאָגט צו דעם קנעכט :װער איז יענער מאַן װאָס גײט אין
מײן
פֿעלד אונדז אַנטקעגן? האָט דער קנעכט געזאָגט :דאָס איז ַ
האַר .האָט זי גענומען דעם שלײער ,און האָט זיך פֿאַרדעקט.
 66און דער קנעכט האָט דערצײלט יצחקן אַלע זאַכן װאָס ער האָט
אַרײנגעבראַכט אין דעם געצעלט פֿון
ַ
געטאָן 67 .און יצחק האָט זי
זײן מוטער שׂרהן .און ער האָט גענומען רבקהן ,און זי איז אים
ַ
װײב; און ער האָט זי ליב געהאַט .און יצחק האָט זיך
געװאָרן פֿאַר אַ ַ
זײן מוטער.
געטרײסט נאָך ַ
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כה

װײב ,און איר נאָמען
 1און אבֿרהם האָט װידער גענומען אַ ַ
מרנען ,און
קטורה 2 .און זי האָט אים געבאָרן זִ ָ
ָ
איז געװען
ָקשן
שוחן 3 .און י ָ
ַ
מדנען ,און ִמדיָנען ,און ִישבקן ,און
ָקשנען ,און ָ
י ָ
דדנען .און די קינדער פֿון ָ
זײנען
דדנען ַ
האָט געבאָרן שבאָן ,און ָ
געװען אַשורים ,און לטושים ,און ְלאומים 4 .און די זין פֿון ִמדיָנען
לד ָעה ,די
זײנען געװעןֵ :עיפֿה ,און ֵעפֿר ,און ַחנוֹך ,און אבֿי ָדע ,און ֶא ָ
ַ
קטורהן.
ָ
זײנען געװען די קינדער פֿון
אַלע ַ

 5און אבֿרהם האָט אַװעקגעגעבן אַלץ װאָס ער האָט געהאַט צו
קעפּסװײבער װאָס אבֿרהם האָט
ַ
יצחקן 6 .און צו די זין פֿון די
געהאַט ,האָט אבֿרהם געגעבן מתּנות ,און האָט זײ אַװעקגעשיקט פֿון
זײן זון יצחקן ,װען ער האָט נאָך געלעבט ,קײן מזרח אין מזרח-לאַנד.
ַ
זײנען די טעג פֿון די יאָרן פֿון אבֿרהמס לעבן װאָס ער
 7און דאָס ַ
האָט געלעבט :הונדערט יאָר און פינף יאָר און זיבעציק יאָר 8 .און
אבֿרהם איז פֿאַרגאַנגען און איז געשטאָרבן אין אַ גוטער עלטער,
זײן
אײנגעזאַמלט געװאָרן צו ַ
אַלט און זאַט מיט יאָרן ; און ער איז ַ
זײנע זין ,האָבן אים באַגראָבן אין
שמ ֵעאלַ ,
פאָלק 9 .און יצחק און יִ ָ
צוֹחר
כפּ ָלה ,אין דעם פֿעלד פֿון ֶעפרון דעם זון פֿון ַ
דער הײל פֿון ַמ ֵ
מרא;  10דאָס פֿעלד װאָס אבֿרהם האָט
דעם ִחתּי ,װאָס פֿאַר ַמ ֵ
אָפּגעקױפֿט פֿון די קינדער פֿון ֵחת ,דאָרטן איז באַגראָבן געװאָרן
װײב שׂרה.
זײן ַ
אבֿרהם ,און ַ
 11און עס איז געװען נאָך דעם טױט פֿון אבֿרהמען ,האָט גאָט
זײן זון יצחקן .און יצחק איז געזעסן ב ַײ ב ֵארַ -ל ַחי-רוֹאי.
געבענטשט ַ
 12און דאָס ַ
ִשמ ֵעאל ,אבֿרהמס זון ,װאָס ָהגָר
זײנען די געבורטן פֿון י ָ
די ִמצרית ,די דינסט פֿון שׂרהן ,האָט געבאָרן אבֿרהמען 13 .און דאָס
שמ ֵעאלס זין ,נאָך זײערע נעמען ,לױט זײערע
זײנען די נעמען פֿון ִי ָ
ַ
נבוֹת ,און ֵק ָדר ,און אַדב ֵאל ,און
ִשמ ֵעאלןָ ,
געבורטן :דער ב ָכור פֿון י ָ
דומה ,און ַמשׂאָ; ַ 15ח ַדר ,און ֵתּימאָ,
שמע ,און ָ
בשׂם;  14און ִמ ָ
ִמ ָ
שמ ֵעאלן ,און דאָס
זײנען די זין פֿון ִי ָ
דמה 16 .דאָס ַ
איטורָ ,נפֿיש און ֵק ָ
זײנען זײערע נעמען אין זײערע דערפֿער ,און אין זײערע לאַגערן;
ַ
זײנען די יאָרן
צװעלף פֿירשטן לױט זײערע פֿעלקער 17 – .און דאָס ַ
דרײסיק יאָר.
שמ ֵעאלס לעבן :הונדערט יאָר און זיבן יאָר און ַ
פֿון ִי ָ
אײנגעזאַמלט
און ער איז פֿאַרגאַנגען און איז געשטאָרבן; און ער איז ַ
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ילה ביז שור
זײן פֿאָלק 18 – .און זײ האָבן געװױנט פֿון ַחוִ ָ
געװאָרן צו ַ
זײנע
צר ִים ,װי דו גײסט קײן אַשור; אין געזיכט פֿון אַלע ַ
װאָס פֿאַר ִמ ַ
ברידער האָט ער זיך באַזעצט.

תּוֹלדֹת
ְ
 19און דאָס איז די געשיכטע פֿון יצחק ,אבֿרהמס זון :אבֿרהם האָט
געבאָרן יצחקן 20 .און יצחק איז געװען פֿערציק יאָר אַלט ,װען ער
אַרמי פֿון ַפּ ַדן-
תואל דעם ַ
האָט זיך גענומען רבקה ,די טאָכטער פֿון ב ֵ
װײב 21 .און יצחק
אַרמי ,פֿאַר אַ ַ
אַרם ,די שװעסטער פֿון ָל ָבן דעם ַ
ָ
װײב ,װאָרום זי איז געװען אַן
זײן ַ
האָט געבעטן צו גאָט פֿון װעגן ַ
זײן
עקרה; און גאָט האָט זיך געלאָזט דערבעטן פֿון אים ,און רבקה ַ
װײב איז טראָגעדיק געװאָרן.
ַ
 22און די קינדער האָבן זיך געשטױסן אין איר ,און זי האָט געזאָגט:
אױב אַזױ ,נאָך װאָס דען לעב איך? און זי איז געגאַנגען פֿרעגן ב ַײ
גאָט 23 .און גאָט האָט צו איר געזאָגט:
לײב,
דײן ַ
זײנען אין ַ
צװײ אומות ַ
דײנע אינגעװײד צעשײדן,
און צװײ פֿעלקער װעלן זיך פֿון ַ
זײן שטאַרקער,
און אַ פֿאָלק פֿון אַ פֿאָלק װעט ַ
און דער עלטערער װעט דינען דעם ייִ נגערן.
זײנען פֿול געװאָרן צום געװינען ,ערשט אַ
 24און אַז אירע טעג ַ
לײב 25 .און דער ערשטער איז אַרױסגעקומען
צװילינג איז אין איר ַ
אַ רױטער ,אין גאַנצן אַזױ װי אַ האָריקער מאַנטל; און מע האָט
זײן
זײן נאָמען ֵע ָשׂו 26 .און דערנאָך איז אַרױסגעקומען ַ
גערופֿן ַ
זײן האַנט האָט צוגעהאַלטן דעם טריט פֿון ֵע ָשׂון; און
ברודער ,און ַ
ַעקב .און יצחק איז געװען זעכציק יאָר
זײן נאָמען י ֲ
מע האָט גערופֿן ַ
אַלט ב ַײ זײער געבאָרן װערן.
זײנען אױפֿגעװאַקסן; און ֵע ָשׂו איז געװען אַ
 27און די י ִינגלעך ַ
מענטש געניט אין געיעג ,אַ פֿעלדמענטש ,און יעקב איז געװען אַ
שטילער מענטש װאָס זיצט אין געצעלטן 28 .און יצחק האָט ליב
װײל דאָס געפֿאַנג איז אים געװען צום מױל; און רבקה
געהאַט ֵע ָשׂוןַ ,
האָט ליב געהאַט יעקבן.
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 29האָט יעקב אײן מאָל געקאָכט אַ געקעכטס ,און ֵע ָשׂו איז
אָנגעקומען פֿון פֿעלד ,און ער איז געװען פֿאַרשמאַכט 30 .האָט ֵע ָשׂו
געזאָגט צו יעקבן :לאָז מיך אַ שלונג טאָן ,איך בעט דיך ,פֿון דעם
דאָזיקן רױטן-רױטן ,װאָרום איך בין פֿאַרשמאַכט; דרום האָט מען
זײן נאָמען ֶאדום 31 .האָט יעקב געזאָגט :פֿאַרקױף מיר
גערופֿן ַ
דײן בכוֹרה 32 .האָט ֵע ָשׂו געזאָגט :זע ,איך גײ צום
אַקאָרשט ַ
שטאַרבן ,און צו װאָס מיר דען בכוֹרה?  33האָט יעקב געזאָגט:
שװער מיר אַקאָרשט .האָט ער אים געשװאָרן ,און ער האָט
זײן בכוֹרה צו יעקבן 34 .און יעקב האָט געגעבן ֵע ָשׂון
פֿאַרקױפֿט ַ
ברױט און געקעכטס פֿון לינדזן; און ער האָט געגעסן און
געטרונקען ,און איז אױפֿגעשטאַנען און אַװעקגעגאַנגען .אַזױ האָט
ֵע ָשׂו פֿאַראַכט די בכוֹרה.

כו

 1און עס איז געװאָרן אַ הונגער אין לאַנד ,אַחוץ דעם
פֿריערדיקן הונגער ,װאָס איז געװען אין די טעג פֿון אבֿרהמען;
פּלשתּים ,קײן
און יצחק איז געגאַנגען צו אבֿי ֶמ ֶלך דעם מלך פֿון די ִ
גרר 2 .און גאָט האָט זיך באַװיזן צו אים ,און האָט געזאָגט :זאָלסט
ָ
צר ִים ,װױן אין דעם לאַנד װאָס איך װעל דיר זאָגן.
ניט נידערן קײן ִמ ַ
זײן מיט דיר,
 3האַלט זיך אױף אין דעם דאָזיקן לאַנד ,און איך װעל ַ
דײן זאָמען װעל איך
און װעל דיך בענטשן; װאָרום צו דיר און צו ַ
זײן די שבועה
געבן אַלע די דאָזיקע לענדער ,און איך װעל מקיים ַ
דײן פֿאָטער אבֿרהמען 4 .און איך װעל
װאָס איך האָב געשװאָרן צו ַ
דײן
דײן זאָמען אַזױ װי די שטערן פֿון הימל ,און װעל געבן צו ַ
מערן ַ
דײן
זאָמען אַלע די דאָזיקע לענדער; און בענטשן װעלן זיך מיט ַ
זאָמען אַלע פֿעלקער פֿון דער ערד;  5דערפֿאַר װאָס אבֿרהם האָט
מײנע געבאָט,
מײן היטונגַ ,
מײן ָקול ,און האָט געהיט ַ
צוגעהערט צו ַ
מײנע לערנונגען.
מײנע געזעצן ,און ַ
ַ

גרר 7 .האָבן די מענטשן פֿון דעם
 6און יצחק האָט זיך באַזעצט אין ָ
מײנע אַ
װײב ,און ער האָט געזאָגט :זי איז ַ
זײן ַ
אָרט געפֿרעגט װעגן ַ
װײב«;
מײן ַ
שװעסטער; װאָרום ער האָט מוֹרא געהאַט צו זאָגן » ַ
»טאָמער װעלן די מענטשן פֿון דעם אָרט מיך הרגען איבער רבקהן,
װײל זי איז שײן פֿון אױסזען«.
ַ
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צײט,
 8און עס איז געװען ,אַז ער איז דאָרטן אָפּגעװען אַ לאַנגע ַ
פּלשתּים אַרױסגעקוקט דורכן
האָט אבֿי ֶמ ֶלך דער מלך פֿון די ִ
װײב רבקהן9 .
זײן ַ
פֿענצטער ,און געזען ,ערשט יצחק שטיפט מיט ַ
דײן
האָט אבֿי ֶמ ֶלך גערופֿן יצחקן ,און האָט געזאָגט :זי איז דאָך גאָר ַ
מײנע אַ שװעסטער? האָט
װײב ,און װי אַזױ האָסטו געזאָגט :זי איז ַ
ַ
װײל איך האָב געקלערט :איך װעל נאָך
יצחק צו אים געזאָגטַ :
אומקומען איבער איר 10 .האָט אבֿי ֶמ ֶלך געזאָגט :װאָס האָסטו דאָ
דײן
געטאָן צו אונדז? שיר-שיר װאָלט אײנער פֿון פאָלק געלעגן מיט ַ
װײב ,און װאָסלט געבראַכט אױף אונדז אַ שולד.
ַ
 11און אבֿי ֶמ ֶלך האָט באַפױלן דעם גאַנצן פאָלק ,אַזױ צו זאָגן :דער
װײב ,װעט טײטן געטײט
זײן ַ
װאָס רירט אָן דעם דאָזיקן מאַן אָדער ַ
װערן.
 12און יצחק האָט געזײט אין יענעם לאַנד ,און האָט געקריגן אין
יענעם יאָר הונדערט מאָל אַזױ פֿיל; און גאָט האָט אים געבענטשט.
רײכער
רײך ,און איז נאָכאַנאַנד ַ
 13און דער מאַן איז געװאָרן ַ
רײך 14 .און ער האָט געהאַט
געװאָרן ,ביז ער איז געװאָרן זײער ַ
סטאַדעס שאָף ,און סטאַדעס רינדער ,און פֿיל קנעכט; און די
פּלשתּים האָבן אים מקנא געװען 15 .און אַלע ברונעמער װאָס די
ִ
זײן פֿאָטער
זײן פֿאָטער האָבן געגראָבן אין די טעג פֿון ַ
קנעכט פֿון ַ
פּלשתּים זײ פֿאַרשטאָפּט ,און זײ אָנגעפֿילט מיט
אבֿרהמען ,האָבן די ִ
ערד 16 .און אבֿי ֶמ ֶלך האָט געזאָגט צו יצחקן :גײ אַװעק פֿון אונדז,
װאָרום ביסט פֿיל מאַכטיקער פֿון אונדז.
 17איז יצחק אַװעקגעגאַנגען פֿון דאָרטן ,און האָט געלאַגערט אין
גרר ,און האָט זיך דאָרטן באַזעצט 18 .און יצחק האָט
טאָל פֿון ָ
װידער אױפֿגעגראָבן די װאַסערברונעמער װאָס מע האָט געגראָבן
פּלשתּים האָבן זײ
זײן פֿאָטער אבֿרהמען ,און די ִ
אין די טעג פֿון ַ
פֿאַרשטאָפּט נאָך דעם טױט פֿון אבֿרהמען; און ער האָט זײ גערופֿן
זײן פֿאָטער האָט זײ גערופֿן19 .
מיט נעמען אַזױ װי די נעמען װאָס ַ
און די קנעכט פֿון יצחקן האָבן געגראָבן אין טאָל ,און האָבן דאָרטן
געפונען אַ ברונעם לעבעדיקע װאַסער 20 .האָבן זיך געקריגט די
פּאַסטוכער פֿון ג ָרר מיט די פּאַסטוכער פֿון יצחקן ,אַזױ צו זאָגן:
אונדז געהערט דאָס װאַסער .און ער האָט גערופֿן דעם נאָמען פֿון
געע ֶסקט מיט אים 21 .און זײ
װײל זײ האָבן זיך ֵ
דעם ברונעם ֵע ֶשׂקַ ,
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האָבן געגראָבן אַן אַנדער ברונעם ,און האָבן זיך איבער אים אױך
זײן נאָמען ִשׂטנָה 22 .און ער האָט זיך
געקריגט .און ער האָט גערופֿן ַ
איבערגעטראָגן פֿון דאָרטן ,און האָט געגראָבן אַן אַנדער ברונעם;
זײן
און זײ האָבן זיך איבער אים ניט געקריגט .האָט ער גערופֿן ַ
װײל ער האָט געזאָגט :אַצונד האָט אונדז גאָט
נאָמען רחוֹבוֹתַ ,
געגעבן ַרחבות ,און מיר װעלן װאַקסן אין לאַנד.
 23און ער איז אַרױפֿגעגאַנגען פֿון דאָרטן קײן ב ֵארֶ -ש ַבע 24 .און גאָט
האָט זיך באַװיזן צו אים אין יענער נאַכט ,און האָט געזאָגט :איך בין
דײן פֿאָטער אבֿרהמען; זאָלסט ניט מוֹרא האָבן ,װאָרום
דער גאָט פֿון ַ
דײן
איך בין מיט דיר ,און איך װעל דיך בענטשן ,און װעל מערן ַ
מײן קנעכט אבֿרהמס װעגן.
זאָמען ,פֿון ַ
 25האָט ער דאָרטן געבױט אַ מזבח ,און ער האָט גערופֿן צו דעם
זײן געצעלט .און די
נאָמען יהוה; און ער האָט דאָרטן אױפֿגעשטעלט ַ
קנעכט פֿון יצחקן האָבן דאָרטן געגראָבן אַ ברונעם.
זײן גוטן
גרר ,מיט אַחוזַת ַ
 26און אבֿי ֶמ ֶלך איז געגאַנגען צו אים פֿון ָ
זײן חיל 27 .האָט יצחק צו זײ
רײנט ,און פּיכול דעם האַר פֿון ַ
פֿ ַ
זײט מיר
זײט איר געקומען צו מיר ,אַז איר ַ
געזאָגט :נאָך װאָס ַ
אײך?  28האָבן זײ געזאָגט:
ָשׂונאים ,און האָט מיך אַרױסגעשיקט פֿון ַ
זען האָבן מיר געזען אַז גאָט איז מיט דיר ,און מיר האָבן געזאָגט:
זײן אַ שבועה צװישן אונדז ,צװישן אונדז און צװישן דיר,
זאָל-זשע ַ
און לאָמיר שליסן אַ בונד מיט דיר 29 .אױב דו װעסט טאָן מיט
אונדז בײז! אַזױ װי מיר האָבן דיך ניט אָנגערירט ,און אַזױ װי מיר
האָבן מיט דיר רק גוטס געטאָן ,און מיר האָבן דיך אַװעקגעלאָזט
בשלום .אַצונד ביסטו אַ געבענטשטער פֿון גאָט.
מאָלצײט ,און זײ האָבן געגעסן און
ַ
 30האָט ער געמאַכט פֿאַר זײ אַ
געטרונקען 31 .און זײ האָבן זיך געפֿעדערט אין דער פֿרי ,און זײ
האָבן געשװאָרן אײנער דעם אַנדערן ,און יצחק האָט זײ
זײנען אַװעקגעגאַנגען פֿון אים בשלום.
אַרױסבאַלײט ,און זײ ַ
זײנען געקומען די קנעכט פֿון
 32און עס איז געװען אין יענעם טאָגַ ,
יצחקן ,און האָבן אים דערצײלט װעגן אַ ברונעם װאָס זײ האָבן
געגראָבן ,און זײ האָבן צו אים געזאָגט :מיר האָבן געפֿונען װאַסער.
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 33האָט ער אים גערופֿן ִש ְב ָעה .דרום איז דער נאָמען פֿון דער
הײנטיקן טאָג.
שטאָט ב ֵארֶ -ש ַבע ביז אױף ַ
 34און אַז ֵע ָשׂו איז געװען פֿערציק יאָר אַלט ,האָט ער גענומען
שׂמת
װײב יהודית די טאָכטער פֿון ב ֵארי דעם ִחתּי ,און ב ַ
פֿאַר אַ ַ
זײנען געװען אַ
די טאָכטער פֿון ֵאילוֹן דעם ִחתּי 35 .און זײ ַ
האַרצביטערניש פֿאַר יצחקן און פֿאַר רבקהן.

כז

זײנע
 1און עס איז געװען ,אַז יצחק איז אַלט געװאָרן ,און ַ
זײן
זײנען געװאָרן צו טונקל צו זען ,האָט ער גערופֿן ַ
אױגן ַ
מײן זון! האָט ער צו
עלטערן זון ֵע ָשׂון ,און האָט צו אים געזאָגטַ :
אים געזאָגט :דאָ בין איך 2 .האָט ער געזאָגט :זע נאָר ,איך בין אַלט,
מײן טױט 3 .דרום נעם אַצונד ,איך בעט
איך װײס ניט דעם טאָג פֿון ַ
דײן בױגן ,און גײ אַרױס אין
דײן פֿ ַײלב ַײטל און ַ
דײנע װאַפֿןַ ,
דיךַ ,
פֿעלד ,און פֿאַנג מיר אַ געפֿאַנג;  4און מאַך מיר אַ מאכל אַזױ װי איך
מײן זעל זאָל דיך
האָב ליב ,און ברענג מיר ,און איך װעל עסן; כּדי ַ
בענטשן אײדער איך שטאַרב.
זײן זון ֵע ָשׂון .און ֵע ָשׂו
 5און רבקה האָט געהערט װי יצחק רעדט צו ַ
איז אַװעקגעגאַנגען אין פֿעלד ,צו פֿאַנגען אַ געפֿאַנג אױף צו
ברענגען 6 .האָט רבקה געזאָגט צו איר זון יעקבן ,אַזױ צו זאָגן :זע,
דײן ברודער ֵע ָשׂון ,אַזױ צו
דײן פֿאָטער רעדן צו ַ
איך האָב געהערט ַ
זאָגן 7 :ברענג מיר אַ געפֿאַנג ,און מאַך מיר אַ מאכל ,און איך װעל
מײן טױט 8 .איז
עסן ,און איך װעל דיך בענטשן פֿאַר גאָט פֿאַר ַ
מײן ָקול לױט װי איך באַפֿעל דיר 9 .גײ
מײן זון ,הער צו ַ
אַצונדַ ,
אַקאָרשט צו די שאָף ,און ברענג מיר פֿון דאָרטן צװײ גוטע
דײן פאָטער,
ציגנבעקלעך ,און איך װעל פֿון זײ מאַכן אַ מאכל פֿאַר ַ
דײן פֿאָטער ,ער זאָל
אַזױ װי ער האָט ליב 10 .און װעסט ברענגען צו ַ
זײן טױט.
עסן ,כּדי ער זאָל דיך בענטשן פֿאַר ַ
מײן ברודער ֵע ָשׂו
זײן מוטער רבקהן :זעַ ,
 11האָט יעקב געזאָגט צו ַ
איז אַ מענטש אַ האָריקער ,און איך בין אַ מענטש אַ גלאַטער12 .
זײנע אױגן
זײן אין ַ
מײן פֿאָטער אָנטאַפּן ,װעל איך ַ
טאָמער װעט מיך ַ
אַזױ װי אַן אָפּנאַרער ,און איך װעל ברענגען אױף מיר אַ קללה ,און
ניט אַ ברכה.
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מײן זון!
דײן קללהַ ,
זײן מוטער צו אים געזאָגט :אױף מיר ַ
 13האָט ַ
מײן ָקול ,און גײ ברענג מיר.
נאָר הער צו ַ
זײן מוטער,
 14איז ער געגאַנגען ,און האָט גענומען און געבראַכט צו ַ
זײן פֿאָטער האָט ליב
זײן מוטער האָט געמאַכט אַ מאכל אַזױ װי ַ
און ַ
געהאַט 15 .און רבקה האָט גענומען די שענסטע בגדים פֿון איר
זײנען געװען ב ַײ איר אין הױז ,און זי האָט
עלטערן זון ֵע ָשׂון ,װאָס ַ
אָנגעטאָן איר ייִנגערן זון יעקבן 16 .און די פֿעלכלעך פֿון די
זײן גלאַטן
זײנע הענט און אױף ַ
ציגנבעקלעך האָט זי אָנגעטאָן אױף ַ
האַלדז 17 .און זי האָט געגעבן דעם מאכל און דאָס ברױט װאָס זי
האָט געמאַכט ,אין דער האַנט פֿון איר זון יעקבן.
זײן פֿאָטער ,און האָט געזאָגט :פֿאָטער
 18און ער איז געקומען צו ַ
ַ
מײן זון?  19האָט
מײנער! האָט ער געזאָגט :דאָ בין איך; װער ביסטו ַ
דײן ב ָכור; איך האָב
זײן פֿאָטער :איך בין ֵע ָשׂו ַ
יעקב געזאָגט צו ַ
געטאָן אַזױ װי דו האָסט מיר געהײסן .הײב דיך אױף ,איך בעט דיך,
דײן זעל זאָל מיך בענטשן20 .
מײן געפֿאַנג ,כּדי ַ
זעץ דיך ,און עס פֿון ַ
זײן זון :װי האָסטו עפּעס אַזױ גיך געפֿונען,
האָט יצחק געזאָגט צו ַ
דײן גאָט האָט מיר צוגעשיקט
װײל יהוה ַ
מײן זון? האָט ער געזאָגטַ :
ַ
אַ טראַף 21 .האָט יצחק געזאָגט צו יעקבן :גענען ,איך בעט דיך ,און
מײן זון ֵע ָשׂו ,אָדער
מײן זון ,אױב דו ביסט דאָס ַ
לאָמיך דיך אָנטאַפּןַ ,
זײן פֿאָטער יצחקן ,און ער האָט אים
ניט 22 .האָט יעקב גענענט צו ַ
אָנגעטאַפּט ,און האָט געזאָגט :דער ָקול איז דער ָקול פֿון יעקבן,
זײנען די הענט פֿון ֵע ָשׂון 23 .און ער האָט אים ניט
אָבער די הענט ַ
זײנען געװען האָריק ,אַזױ װי די הענט
זײנע הענט ַ
װײל ַ
דערקענטַ ,
זײן ברודער ֵע ָשׂון; און ער האָט אים געבענטשט 24 .און ער האָט
פֿון ַ
מײן זון ֵע ָשׂו? האָט ער געזאָגט :איך בין עס.
געזאָגט :דו ביסט דאָס ַ
מײן זונס
 25האָט ער געזאָגט :דערלאַנג מיר ,און איך װעל עסן פֿון ַ
מײן זעל זאָל דיך בענטשן .האָט ער אים דערלאַנגט ,און
געפֿאַנג ,כּדי ַ
װײן ,און ער האָט
ער האָט געגעסן; און ער האָט אים געבראַכט ַ
זײן פֿאָטער יצחק האָט געזאָגט צו אים :גענען,
געטרונקען 26 .און ַ
מײן זון 27 .האָט ער גענענט ,און
איך בעט דיך ,און טו מיך אַ קושַ ,
זײנע
האָט אים אַ קוש געטאָן .און ער האָט געשמעקט דעם ריח פֿון ַ
בגדים ,און האָט אים געבענטשט ,און געזאָגט:
מײן זון
זע ,דער ריח פֿון ַ
איז װי דער ריח פֿון אַ פֿעלד
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װאָס גאָט האָט עס געבענטשט.
 28און גאָט זאָל דיר געבן פֿון דעם טױ פֿון הימל,
און פֿון די פֿעטקײטן פֿון דער ערד,
װײן.
און פֿיל תּבואה און ַ
 29פֿעלקער זאָלן דיר דינען,
און אומות זאָלן זיך בוקן צו דיר.
דײנע ברידער,
זײ אַ האַר איבער ַ
ַ
דײן מוטער זאָלן זיך בוקן צו דיר.
און די זין פֿון ַ
פֿאַרשאָלטן די װאָס שילטן דיך,
און געבענטשט די װאָס בענטשן דיך!
 30און עס איז געװען ,אַז יצחק האָט געענדיקט בענטשן יעקבן ,איז
װי נאָר יעקב איז אַרױסגעגאַנגען פֿון פֿאַר ַ
זײן פֿאָטער יצחקן ,אַזױ
זײן געיעג 31 .און ער אױך האָט
זײן ברודער ֵע ָשׂו אָנגעקומען פֿון ַ
איז ַ
זײן פֿאָטער; און ער האָט געזאָגט
געמאַכט אַ מאכל און געבראַכט צו ַ
זײן זונס
מײן פֿאָטער אױפֿשטײן ,און עסן פֿון ַ
זײן פֿאָטער :זאָל ַ
צו ַ
זײן פֿאָטער יצחק צו
דײן זעל זאָל מיך בענטשן 32 .האָט ַ
געפֿאַנג ,כּדי ַ
דײן
דײן זוןַ ,
אים געזאָגט :װער ביסטו? האָט ער געזאָגט :איך בין ַ
ב ָכור ֵע ָשׂו 33 .האָט יצחק געציטערט זײער אַ גרױס ציטערניש און
הײנט װער איז דער װאָס האָט געפֿאַנגען אַ
ער האָט געזאָגטַ :
געפֿאַנג און מיר געבראַכט ,און איך האָב געגעסן פֿון אַלץ אײדער דו
זײן
ביסט געקומען ,און איך האָב אים געבענטשט? ער װעט אױך ַ
געבענטשט.
זײן פֿאָטער ,אַזױ האָט ער
 34װי ֵע ָשׂו האָט געהערט די װערטער פֿון ַ
אױסגעשריען אַ זײער גרױס און ביטער געשרײ ,און ער האָט געזאָגט
מײן פֿאָטער 35 .האָט ער געזאָגט:
זײן פֿאָטער :בענטש מיך אױךַ ,
צו ַ
דײן
דײן ברודער איז געקומען מיט באַטרוג ,און האָט צוגענומען ַ
ַ
װײל
זײן נאָמען יעקבַ ,
ברכה 36 .האָט ער געזאָגט :צי דען רופֿט מען ַ
מײן בכוֹרה האָט ער
ער האָט מיר שױן צװײ מאָל אױסגענאַרט? ַ
מײן ברכה .און ער
צוגענומען ,און אָט האָט ער אַצונד צוגענומען ַ
האָט געזאָגט :האָסטו ניט באַהאַלטן פֿאַר מיר אַ ברכה?  37האָט
יצחק געענטפֿערט און האָט געזאָגט צו ֵע ָשׂון :זע ,איך האָב אים
זײנע ברידער האָב איך
געמאַכט פֿאַר אַ האַר איבער דיר ,און אַלע ַ
װײן האָב איך אים
אים געגעבן פֿאַר קנעכט ,און מיט תּבואה און ַ
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מײן זון?  38האָט
פֿאַרזאָרגט ,און פֿאַר דיר ,װאָס קען איך דען טאָןַ ,
זײן פֿאָטער :איז דאָס די אײנציקע ברכה ב ַײ דיר,
ֵע ָשׂו געזאָגט צו ַ
מײן פֿאָטער .און ֵע ָשׂו האָט
מײן פֿאָטער? בענטש מיך אױךַ ,
ַ
זײן פֿאָטער יצחק
זײן ָקול און האָט געװײנט 39 .האָט ַ
אױפֿגעהױבן ַ
זיך אָפּגערופֿן און האָט צו אים געזאָגט:
דײן װױנונג,
זײן ַ
װײט פֿון די פֿעטקײטן פֿון דער ערד װעט ַ
זעַ ,
און אָן דעם הימלס טױ פֿון אױבן;
דײן שװערד װעסטו לעבן,
און אױף ַ
דײן ברודער װעסטו דינען;
און ַ
אָפּרײסן,
ַ
זײן ,אַז דו װעסט זיך
 40און עס װעט ַ
דײן האַלדז.
זײן יאָך פֿון ַ
װעסטו אַראָפּװאַרפֿן ַ
זײן
 41און ֵע ָשׂו האָט פֿ ַײנט געקריגן יעקבן איבער דער ברכה װאָס ַ
פֿאָטער האָט אים געבענטשט ,און ֵע ָשׂו האָט געזאָגט ב ַײ זיך אין
מײן פֿאָטער ,און איך װעל
האַרצן :זאָלן אָנקומען די טרױערטעג נאָך ַ
מײן ברודער יעקבן.
הרגען ַ
זײנען דערצײלט געװאָרן רבקהן די װערטער פֿון איר עלטערן זון
ַ 42
ֵע ָשׂון ,און זי האָט געשיקט און האָט גערופֿן איר ייִ נגערן זון יעקבן,
דײן ברודער ֵע ָשׂו טרײסט זיך װעגן
און האָט צו אים געזאָגט :זעַ ,
מײן ָקול,
מײן זון ,הער צו ַ
דיר ,אַז ער װעט דיך הרגען 43 .און אַצונדַ ,
מײן ברודער ָל ָבנען קײן ָח ָרן 44 .און
און שטײ אױף ,אַנטלױף דיר צו ַ
דײן
װעסט זיצן ב ַײ אים עטלעכע יאָר ,ביז װאַנען דער גרימצאָרן פֿון ַ
דײן ברודער װעט זיך
ברודער װעט אָפּגײן;  45ביז דער כּעס פֿון ַ
אָפּקערן פֿון דיר ,און ער װעט פֿאַרגעסן װאָס דו האָסט אים געטאָן;
און איך װעל שיקן ,און װעל דיך אָפּנעמען פֿון דאָרטן .נאָך װאָס זאָל
אײך בײדן אין אײן טאָג?
איך אָנװערן ַ
מײן לעבן איז מיר נִ מאס פֿון
 46און רבקה האָט געזאָגט צו יצחקןַ :
װײב פֿון די טעכטער
װעגן די טעכטער פֿון ֵחת; אױב יעקב נעמט אַ ַ
פֿון ֵחת ,אַזױ װי די דאָזיקע ,פֿון די טעכטער פֿון לאַנד ,װאָס טױג מיר
דאָס לעבן?
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כח

 1האָט יצחק גערופֿן יעקבן ,און האָט אים געבענטשט ,און
האָט אים באַפֿױלן ,און האָט צו אים געזאָגט :זאָלסט ניט
ַען 2 .שטײ אױף ,גײ קײן ַפּ ַדן-
װײב פֿון די טעכטער פֿון כּנ ַ
נעמען אַ ַ
דײן מוטערס פֿאָטער ,און נעם דיר
תואלַ ,
אַרם ,צו דעם הױז פֿון ב ֵ
ָ
דײן מוטערס ברודער3 .
װײב פֿון די טעכטער פֿון ָל ָבןַ ,
פֿון דאָרטן אַ ַ
און גאָט ַש ַדי װעט דיך בענטשן ,און װעט דיך פֿרוכפּערן און דיך
מערן ,און װעסט װערן אַ געזעמל פֿעלקער 4 .און ער װעט דיר געבן
דײן זאָמען מיט דיר ,כּדי זאָלסט
די ברכה פֿון אבֿרהמען ,דיר און ַ
דײן װױנשאַפֿט ,װאָס גאָט האָט געגעבן צו
אַרבן דאָס לאַנד פֿון ַ
אבֿרהמען.

 5און יצחק האָט אַװעקגעשיקט יעקבן ,און ער איז געגאַנגען קײן
אַרמי ,דעם ברודער פֿון
אַרם ,צו ָל ָבן דעם זון פֿון ב ֵ
תואל דעם ַ
ַפּ ַדןָ -
רבקה ,דער מוטער פֿון יעקבן און ֵע ָשׂון.
און ֵע ָשׂו האָט געזען אַז יצחק האָט געבענטשט יעקבן ,און האָט אים
װײב פֿון דאָרטן; אַז
אַרם ,זיך צו נעמען אַ ַ
אַװעקגעשיקט קײן ַפּ ַדןָ -
װען ער האָט אים געבענטשט ,האָט ער אים באַפֿױלן ,אַזױ צו זאָגן:
ַען;  7און יעקב האָט
װײב פֿון די טעכטער פֿון כּנ ַ
זאָלסט ניט נעמען אַ ַ
זײן מוטער ,און איז געגאַנגען קײן
זײן פֿאָטער און צו ַ
צוגעהערט צו ַ
זײנען
ַען ַ
אַרם 8 .און ֵע ָשׂו האָט געזען אַז די טעכטער פֿון ְכּנ ַ
ַפּ ַדןָ -
זײן פֿאָטער יצחקן 9 ,און ֵע ָשׂו איז געגאַנגען
שלעכט אין די אױגן פֿון ַ
װײבער ,זיך גענומען פֿאַר אַ
זײנע אַנדערע ַ
שמ ֵעאלן ,און האָט ,צו ַ
צו ִי ָ
שמ ֵעאל ,אבֿרהמס זון ,די שװעסטער
חלת די טאָכטער פֿון ִי ָ
װײב ָמ ַ
ַ
נביוֹתן.
פֿון ָ

ֵצא
ַוי ֵ
 10און יעקב איז אַרױסגעגאַנגען פֿון ב ֵארֶ -ש ַבע ,און איז געגאַנגען
קײן ָח ָרן 11 .און ער האָט געטראָפֿן אַן אָרט ,און איז דאָרטן געבליבן
נעכטיקן ,װאָרום די זון איז אונטערגעגאַנגען; און ער האָט גענומען
זײן צוקאָפּנס ,און
פֿון די שטײנער פֿון דעם אָרט ,און געמאַכט פֿאַר ַ
האָט זיך געלײגט אין יענעם אָרט 12 .האָט זיך אים געחלומט ,ערשט
זײן שפּיץ גרײכט ביזן הימל ,און
אַ לײטער שטײט אױף דער ערד ,און ַ
זע ,מלאָכים פֿון גאָט גײען אַרױף און נידערן אַראָפּ אױף אים 13 .און
אָט שטײט גאָט איבער אים ,און ער זאָגט :איך בין יהוה דער גאָט
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דײן פֿאָטער אבֿרהמען ,און דער גאָט פֿון יצחקן .דאָס לאַנד װאָס
פֿון ַ
דײן זאָמען14 .
דו ליגסט דערױף ,צו דיר װעל איך עס געבן ,און צו ַ
זײן אַזױ װי שטױב פֿון דער ערד ,און װעסט זיך
דײן זאָמען װעט ַ
און ַ
אױסשפּרײטן קײן מערב און קײן מזרח און קײן צפֿון און קײן ָדרום,
דײן זאָמען אַלע משפּחות
און בענטשן װעלן זיך מיט דיר און מיט ַ
זײן מיט דיר ,און איך װעל דיך
פֿון דער ערד 15 .און זע ,איך װעל ַ
היטן אומעטום װוּ דו װעסט גײן ,און איך װעל דיך אומקערן צו דער
דאָזיקער ערד ,װאָרום איך װעל דיך ניט פֿאַרלאָזן ,ביז װאַנען איך
האָב געטאָן װאָס איך האָב דיר צוגעזאָגט.
זײן שלאָף ,און ער האָט געזאָגט:
 16האָט יעקב זיך אױפֿגעכאַפּט פֿון ַ
פֿאַר װאָר ,גאָט איז פֿאַראַן אין דעם דאָזיקן אָרט ,און איך האָב ניט
געװוּסט 17 .און ער האָט מוֹרא געהאַט ,און האָט געזאָגט :װי
מוֹראדיק איז דער דאָזיקער אָרט! דאָס איז ניט אַנדערש װי דאָס
הױז פֿון גאָט ,און דאָס איז דער טױער פֿון הימל.
 18און יעקב האָט זיך געפֿעדערט אין דער פֿרי ,און ער האָט גענומען
דעם שטײן װאָס ער האָט געמאַכט פֿאַר ַ
זײן צוקאָפּנס ,און האָט אים
זײן
זײלשטײן ,און ער האָט אַרױפֿגעגאָסן אײל אױף ַ
געמאַכט פֿאַר אַ ַ
שפּיץ 19 .און ער האָט גערופֿן דעם נאָמען פֿון יענעם אָרט ביתֵ -אל,
אָבער לוז איז געװען דער נאָמען פֿון דער שטאָט צוערשט 20 .און
זײן מיט מיר,
יעקב האָט אַ נדר געטאָן ,אַזױ צו זאָגן :אױב גאָט װעט ַ
און װעט מיך היטן אױף דעם דאָזיקן װעג װאָס איך גײ ,און ער װעט
מיר געבן ברױט צום עסן ,און אַ בגד אָנצוטאָן 21 ,און איך װעל מיך
זײן צום
מײן פֿאָטערס הױז ,װעט יהוה מיר ַ
אומקערן בשלום צו ַ
גאָט 22 .און דער דאָזיקער שטײן װאָס איך האָב געמאַכט פֿאַר אַ
זײן אַ הױז פֿון גאָט; און פֿון אַלץ װאָס דו װעסט מיר
זײלשטײן ,װעט ַ
ַ
געבן ,װעל איך מעשׂרן מעשׂר צו דיר.

כט

זײנע פֿיס ,און איז געגאַנגען
 1און יעקב האָט אױפֿגעהױבן ַ
צו דעם לאַנד פֿון די קינדער פֿון מזרח 2 .און ער האָט אַ
דרײ סטאַדעס
קוק געטאָן ,ערשט אַ ברונעם איז אין פֿעלד ,און זעַ ,
שאָף הױערן דאָרטן ב ַײ אים; װאָרום פֿון יענעם ברונעם פֿלעגט מען
אָנטרינקען די סטאַדעס ,און דער שטײן אױפֿן מױל פֿון ברונעם איז
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געװען גרױס 3 .און אַז דאָרטן האָבן זיך צונױפֿגעזאַמלט אַלע
אַראָפּגעקײקלט דעם שטײן פֿון דעם מױל פֿון
ַ
סטאַדעס ,האָט מען
ברונעם ,און מע האָט אָנגעטרונקען די שאָף ,און אומגעקערט דעם
זײן אָרט.
שטײן אױפֿן מױל פֿון דעם ברונעם אױף ַ
מײנע ברידער?
זײט אירַ ,
 4האָט יעקב צו זײ געזאָגט :פֿון װאַנען ַ
זײנען מיר 5 .האָט ער צו זײ געזאָגט:
האָבן זײ געזאָגט :פֿון ָח ָרן ַ
קענט איר ָל ָבן דעם זון פֿון נָחוֹרן? האָבן זײ געזאָגט :מיר קענען6 .
האָט ער צו זײ געזאָגט :איז פֿריד צו אים? האָבן זײ געזאָגט :פֿריד;
זײן טאָכטער רחל מיט די שאָף 7 .האָט ער צו זײ
און אָן קומט ַ
צײט דאָס פֿי זאָל
געזאָגט :זעט ,דער טאָג איז נאָך גרױס ,נאָך ניט ַ
אײנגעזאַמלט װערן; טרינקט אָן די שאָף ,און גײט פֿיטערט 8 .האָבן
ַ
זײ געזאָגט :מיר קענען ניט ,ביז װאַנען אַלע סטאַדעס װעלן זיך
אַראָפּקײקלען דעם שטײן פֿון דעם מױל
ַ
צונױפֿזאַמלען ,און מע װעט
פֿון ברונעם; און מיר װעלן אָנטרינקען די שאָף.
 9װי ער רעדט נאָך מיט זײ ,אַזױ איז רחל אונטערגעקומען מיט איר
פֿאָטערס שאָף; װאָרום זי איז געװען אַ פּאַסטוכערין 10 .און עס איז
זײן
געװען ,װי יעקב האָט דערזען רחלען ,די טאָכטער פֿון ָל ָבןַ ,
זײן מוטערס ברודער ,אַזױ
מוטערס ברודער ,און די שאָף פֿון ָל ָבןַ ,
אַראָפּגעקײקלט דעם שטײן פֿון דעם
ַ
האָט יעקב גענענט ,און האָט
זײן
מױל פֿון ברונעם ,און האָט אָנגעטרונקען די שאָף פֿון ָל ָבןַ ,
מוטערס ברודער 11 .און יעקב האָט געקושט רחלען ,און האָט
זײן ָקול און האָט געװײנט 12 .און יעקב האָט דערצײלט
אױפֿגעהױבן ַ
רחלען אַז ער איז איר פֿאָטערס אַן אײגענער ,און אַז ער איז רבקהס
אַ זון; און זי איז געלאָפֿן ,און האָט אָנגעזאָגט איר פֿאָטער.
 13און עס איז געװען ,װי ָל ָבן האָט געהערט די הערונג װעגן יעקב,
זײן שװעסטערס זון ,אַזױ איז ער אים געלאָפֿן אַנטקעגן ,און ער האָט
ַ
אַרײנגעבראַכט אין
אים געהאַלדזט און אים געקושט ,און האָט אים ַ
זײן הױז .און ער האָט דערצײלט ָל ָבנען אַלע יענע געשעענישן14 .
ַ
מײן פֿלײש
מײן ביין און ַ
און ָל ָבן האָט צו אים געזאָגט :פֿאַר װאָרַ ,
ביסטו.
צײט.
און ער איז געזעסן ב ַײ אים אַ חוֹדש ַ
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מײנער אַן
װײל דו ביסט ַ
 15האָט ָל ָבן געזאָגט צו יעקבן :צי ַ
דײן לױן.
אײגענער ,זאָסלטו מיר דינען אומזיסט? זאָג מיר װאָס איז ַ
 16און ָל ָבן האָט געהאַט צװײ טעכטער; דער נאָמען פֿון דער
עלטערער איז געװען לאה ,און דער נאָמען פֿון דער י ִינגערער רחל.
זײנען געװען שלאַפֿע ,און רחל איז געװען שײן
 17און לאהס אױגן ַ
אױפֿן געשטאַלט ,און שײן אױפֿן פּנים 18 ,און יעקב האָט ליב
געקריגן רחלען; און ער האָט געזאָגט :איך װעל דיר דינען זיבן יאָר
דײן ייִ נגערער טאָכטער רחלען 19 .האָט ָל ָבן געזאָגט :בעסער
פֿאַר ַ
איך זאָל זי דיר געבן ,אײדער איך זאָל זי געבן צו אַן אַנדער מאַן;
לײב ב ַײ מיר.
ב ַ
זײנען געװען
 20און יעקב האָט געדינט פֿאַר רחלען זיבן יאָר ,און זײ ַ
זײן ליבשאַפֿט צו איר21 .
זײנע אױגן אַזױ װי עטלעכע טעג ,פֿון ַ
אין ַ
מײנע
װײב ,װאָרום ַ
מײן ַ
און יעקב האָט געזאָגט צו ָל ָבנען :גיב מיר ַ
זײנען דערפֿילט געװאָרן; און איך װעל קומען צו איר.
טעג ַ
אײנגעזאַמלט אַלע מענטשן פֿון דעם אָרט ,און ער האָט
 22האָט ָל ָבן ַ
ַ
געמאַכט אַ
מאָלצײט 23 .און עס איז געװען אין אָװנט ,האָט ער
זײן טאָכטער לאהן ,און האָט זי געבראַכט צו אים ,און ער
גענומען ַ
לפּהן
זײן דינסט זִ ָ
איז געקומען צו איר 24 .און ָל ָבן האָט איר געגעבן ַ
זײן טאָכטער לאהן.
– פֿאַר אַ דינסט צו ַ
 25און עס איז געװען אין דער פֿרי ,ערשט דאָס איז לאה .האָט ער
געזאָגט צו ָל ָבנען :װאָס האָסטו מיר דאָ געטאָן? האָב איך ניט
געדינט ב ַײ דיר פֿאַר רחלען ,און פֿאַר װאָס האָסטו מיך גענאַרט? 26
האָט ָל ָבן געזאָגט :עס װערט ניט געטאָן אַזױ אין אונדזער מקום,
אױסצוגעבן די ייִנגערע פֿאַר דער עלטערער 27 .דערפֿיל די װאָך פֿון
דער ,און מיר װעלן דיר אױך יענע געבן ,פֿאַר דעם דינסט װאָס דו
װעסט דינען ב ַײ מיר נאָך זיבן אַנדערע יאָר.
 28האָט יעקב אַזױ געטאָן ,און ער האָט דערפֿילט די װאָך פֿון דער;
װײב29 .
זײן טאָכטער רחלען ,אים פֿאַר אַ ַ
און ער האָט אים געגעבן ַ
לההן פֿאַר
זײן דינסט ב ָ
זײן טאָכטער רחלען ַ
און ָל ָבן האָט געגעבן צו ַ
אַ דינסט צו איר.
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 30און ער איז געקומען אױך צו רחלען .און ער האָט רחלען אױך
מער ליב געהאַט פֿון לאהן; און ער האָט געדינט ב ַײ אים נאָך זיבן
אַנדערע יאָר.
 31און גאָט האָט געזען אַז לאה איז אומבאַליבט ,און ער האָט
געעפֿנט איר טראַכט; און רחל איז געװען אַן עקרה 32 .און לאה איז
זײן
טראָגעדיק געװאָרן ,און האָט געבאָרן אַ זון ,און זי האָט גערופֿן ַ
פּײן,
מײן ַ
װײל זי האָט געזאָגט :יאָ ,גאָט האָט געזען ַ
אובןַ ,
נאָמען ְר ֵ
מײן מאַן ליב האָבן 33 .און זי איז װידער
װאָרום אַצונד װעט מיך ַ
טראָגעדיק געװאָרן ,און האָט געבאָרן אַ זון ,און זי האָט געזאָגט:
װײל גאָט האָט געהערט אַז איך בין אומבאַליבט ,דרום האָט ער מיר
ַ
זײן נאָמען ִש ְמעוֹן34 .
געגעבן אױך דעם דאָזיקן; און זי האָט גערופֿן ַ
און זי איז װידער טראָגעדיק געװאָרן ,און האָט געבאָרן אַ זון ,און זי
מײן מאַן װערן צוגעטאָן צו
האָט געזאָגט :אַצונד דאָס מאָל װעט ַ
זײן
דרײ זין; דרום האָט מען גערופֿן ַ
װײל איך האָב אים געבאָרן ַ
מירַ ,
נאָמען ֵלוִ י 35 .און זי איז װידער טראָגעדיק געװאָרן ,און האָט
געבאָרן אַ זון ,און זי האָט געזאָגט :דאָס מאָל טו איך לױבן גאָט;
יהודה .און זי האָט אױפֿגעהערט
ָ
זײן נאָמען
דרום האָט זי גערופֿן ַ
געבערן.

ל

 1און אַז רחל האָט געזען אַז זי געבערט ניט פֿון יעקבן ,האָט
רחל מקנא געװען איר שװעסטער ,און זי האָט געזאָגט צו
יעקבן :גיב מיר קינדער ,אַניט שטאַרב איך 2 .האָט דער צאָרן פֿון
יעקבן געגרימט אױף רחלען ,און ער האָט געזאָגט :בין איך דען אױף
לײב? 3
דעם אָרט פֿון גאָט ,װאָס האָט פֿאַרמיטן פֿון דיר פֿרוכט פֿון ַ
להה ,קום צו איר ,און זי װעט
מײן דינסט ב ָ
האָט זי געזאָגט :אָט איז ַ
מײנע קני ,און אױך איך װעל אױפֿגעריכט װערן פֿון
געבערן אױף ַ
איר.

װײב ,און יעקב
לההן פֿאַר אַ ַ
 4און זי האָט אים געגעבן איר דינסט ב ָ
להה איז טראָגעדיק געװאָרן ,און האָט
איז צו איר געקומען 5 .און ב ָ
יעקבן געבאָרן אַ זון 6 .און רחל האָט געזאָגט :גאָט האָט זיך פֿאַר
מײן ָקול צוגעהערט ,און מיר געגעבן
מיר אָנגענומען ,און האָט אױך ַ
להה ,רחלס דינסט,
זײן נאָמען ָדן 7 .און ב ָ
אַ זון; דרום האָט זי גערופֿן ַ

בראשית

איז װידער טראָגעדיק געװאָרן ,און האָט יעקבן געבאָרן אַ צװײטן
זון 8 .און רחל האָט געזאָגט :שטאַרקע ראַנגלענישן האָב איך זיך
מײן שװעסטער ,און איך בין ב ַײגעקומען; דרום האָט
געראַנגלט מיט ַ
זײן נאָמען ַנפֿ ָתּלי.
זי גערופֿן ַ
 9און לאה האָט געזען אַז זי האָט אױפֿגעהערט געבערן ,האָט זי
װײב 10 .און
לפּהן ,און זי געגעבן יעקבן פֿאַר אַ ַ
גענומען איר דינסט זִ ָ
לפּה ,לאהס דינסט ,האָט יעקבן געבאָרן אַ זון 11 .האָט לאה
זִ ָ
זײן נאָמען גָד 12 .און
געזאָגט :מזל איז געקומען; און זי האָט גערופֿן ַ
לפּה ,לאהס דינסט ,האָט יעקבן געבאָרן אַ צװײטן זון 13 .האָט לאה
זִ ָ
מײן גליק! װאָרום די טעכטער װעלן מיך שאַצן
געזאָגט :אױף ַ
אָשר.
זײן נאָמען ֵ
גליקלעך; און זי האָט גערופֿן ַ
 14און ראובן איז געגאַנגען אין די טעג פֿון װײצשניט ,און האָט
זײן מוטער
געפֿונען ליבעפּעלעך אין פֿעלד ,און האָט זײ געבראַכט צו ַ
דײן
לאהן .האָט רחל געזאָגט צו לאהן :גיב מיר ,איך בעט דיך ,פֿון ַ
זונס ליבעפּעלעך 15 .האָט זי געזאָגט צו איר :װינציק װאָס דו האָסט
מײן זונס ליבעפּעלעך?
מײן מאַן ,װילסטו נאָך צונעמען ַ
צוגענומען ַ
הײנטיקע נאַכט,
האָט רחל געזאָגט :דערפֿאַר זאָל ער ליגן מיט דיר ַ
דײן זון.
פֿאַר די ליבעפּעלעך פֿון ַ
 16און װי יעקב איז געקומען פֿון פֿעלד אין אָװנט ,אַזױ איז לאה אים
אַרױסגעגאַנגען אַנטקעגן ,און האָט געזאָגט :צו מיר מוזטו קומען,
װאָרום אָפּדינגען האָב איך דיך אָפּגעדונגען פֿאַר די ליבעפּעלעך פֿון
מײן זון .און ער איז מיט איר געלעגן אין יענער נאַכט 17 .און גאָט
ַ
האָט צוגעהערט צו לאהן ,און זי איז טראָגעדיק געװאָרן ,און האָט
יעקבן געבאָרן אַ פֿינפֿטן זון 18 .און לאה האָט געזאָגט :גאָט האָט
מײן
מײן דינסט צו ַ
מײן שׂכר פֿאַר װאָס איך האָב געגעבן ַ
געגעבן ַ
שׂשׂ ָכר 19 .און לאה איז װידער
זײן נאָמען יִ ָ
מאַן; און זי האָט גערופֿן ַ
טראָגעדיק געװאָרן ,און האָט יעקבן געבאָרן אַ זעקסטן זון 20 .און
לאה האָט געזאָגט :גאָט האָט מיך באַשאָנקען מיט אַ גוטן געשאַנק;
װײל איך האָב אים
מײן מאַן װױנען מיט מירַ ,
דאָס מאָל װעט ַ
זײן נאָמען זבולון 21 .און
געבאָרן זעקס זין; און זי האָט גערופֿן ַ
דערנאָך האָט זי געבאָרן אַ טאָכטער ,און זי האָט גערופֿן איר נאָמען
דינה.
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 22און גאָט האָט געדאַכט אָן רחלען ,און גאָט האָט צוגעהערט צו
איר ,און האָט געעפֿנט איר טראַכט 23 .און זי איז טראָגעדיק
געװאָרן ,און האָט געבאָרן אַ זון; און זי האָט געזאָגט :גאָט האָט
זײן נאָמען יוֹסף ,אַזױ צו
מײן חרפּה 24 .און זי האָט גערופֿן ַ
אָפּגעטאָן ַ
זאָגן :גאָט זאָל מיר צוגעבן נאָך אַן אַנדער זון.
 25און עס איז געװען ,אַז רחל האָט געבאָרן יוֹספֿן ,האָט יעקב
מײן אָרט און
געזאָגט צו ָל ָבנען :לאָז מיך אַװעק ,און איך װעל גײן צו ַ
מײנע קינדער ,װאָס איך
װײבער און ַ
מײנע ַ
מײן לאַנד 26 .גיב מיר ַ
צו ַ
מײן
האָב דיר פֿאַר זײ געדינט ,און איך װעל גײן; װאָרום דו װײסט ַ
דינסט װאָס איך האָב דיר געדינט.
 27האָט ָל ָבן צו אים געזאָגט :אױב ,איך בעט דיך ,איך האָב געפֿונען
לײטזעליקײט אין ַ
ַ
דײנע אױגן –; איך האָב געמערקט אַז גאָט האָט
דײנעטװעגן 28 .און ער האָט געזאָגט :זאָג מיר
מיך געבענטשט פֿון ַ
דײן לױן ,און איך װעל געבן.
ַ
 29האָט ער צו אים געזאָגט :דו װײסט װי איך האָב דיר געדינט ,און
דײן פֿי איז געװאָרן אונטער מיר;  30װאָרום װינציק-װאָס
װאָס ַ
לרוב ,און גאָט
האָסטו געהאַט פֿאַר מיר ,און עס האָט זיך פֿאַרמערט ָ
מײנע טריט .און אַצונד ,װען װעל איך אױך
האָט דיך געבענטשט אין ַ
מײן הױזגעזינט?
טאָן פֿאַר ַ
 31האָט ער געזאָגט :װאָס זאָל איך דיר געבן? האָט יעקב געזאָגט:
זאָלסט מיר גאָרנישט געבן; אױב דו װעסט מיר טאָן די דאָזיקע זאַך,
דײנע שאָף ,און היטן 32 :איך װעל דורכגײן
װעל איך װידער פֿיטערן ַ
דײנע שאָף ,אָפּצוטאָן פֿון דאָרטן איטלעך
הײנט דורך אַלע ַ
ַ
געשפּרענקלט און געפֿלעקט לאַם ,און איטלעך טונקל לאַם צװישן
די שעפּסן ,און געפֿלעקט און געשפּרענקלט צװישן די ציגן; און
מײן
מײן לױן 33 .און עדות זאָגן װעט אױף מיר ַ
זײן ַ
אַזױנס זאָל ַ
ערלעכקײט פֿאַר דיר ,אין אַ שפּעטערדיקן טאָג ,אַז דו װעסט קומען
מײן לױן :איטלעכס װאָס איז ניט געשפּרענקלט און
איבערקוקן ַ
געפֿלעקט צװישן די ציגן און טונקל צװישן די שעפּסן ,איז דאָס אַ
געגנבעטס ב ַײ מיר.
דײן װאָרט 35 .און ער
זײן אַזױ װי ַ
 34האָט ָל ָבן געזאָגט :יאָ ,זאָל ַ
געשטרײפֿטע און געפֿלעקטע
ַ
האָט אָפּגעטאָן אין יענעם טאָג די
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בעק ,און אַלע געשפּרענקלטע און געפֿלעקטע ציגן ,איטלעכס װאָס
װײס ,און איטלעך טונקלס צװישן די שעפּסן ,און ער
האָט אױף זיך ַ
זײנע זין 36 .און ער האָט
האָט זײ איבערגעגעבן אין דער האַנט פֿון ַ
דרײ טעג װעגס צװישן זיך און צװישן יעקבן .און יעקב
ַ
געמאַכט
האָט געפֿיטערט ָל ָבנס איבעריקע שאָף.
 37האָט יעקב זיך גענומען פֿ ַײכטע שטעקלעך פֿון טאָפּאָל,
און מאַנדלבױם ,און פּלאַטאַנענבױם ,און ער האָט אױסגעשײלט
װײסע װאָס אױף די
װײסע אױסשײלונגען ,אָפּדעקנדיק דאָס ַ
אױף זײ ַ
אַרײנגעשטעלט די שטעקלעך װאָס ער
ַ
שטעקלעך 38 .און ער האָט
האָט אַרומגעשײלט ,אין די קאָריטעס ,אין די װאַסעררינעס װוּ די
שאָף קומען טרינקען ,אַקעגן די שאָף; און זײ האָבן זיך געפּאָרט אַז
זײנען געקומען טרינקען 39 .און די שאָף האָבן זיך געפּאָרט פֿאַר
זײ ַ
געשטרײפטע,
ַ
די שטעקלעך ,און די שאָף האָבן געבאָרן
געשפּרענקלטע ,און געפלעקטע 40 .און די לעמער האָט יעקב
אָפּגעשײדט – און ער האָט צוגעקערט די פּנימער פֿון די שאָף אין
געשטרײפֿטע און אַלע טונקעלע – און האָט זיך
ַ
ָל ָבנס שאָף צו די
געמאַכט סטאַדעס באַזונדער ,און האָט זײ ניט געשטעלט מיט ָל ָבנס
שאָף 41 .און עס איז געװען ,װען נאָר די שטאַרקע שאָף האָבן זיך
אַרײנטאָן די שטעקלעך פֿאַר די אױגן פֿון
געפּאָרט ,אַזױ פֿלעגט יעקב ַ
די שאָף אין די קאָריטעס ,כּדי זײ זאָלן זיך פּאָרן ב ַײ די שטעקלעך; 42
אַרײנטאָן;
ַ
זײנען געװען שװאַכע ,פֿלעגט ער ניט
אָבער אַז די שאָף ַ
אַזױ פֿלעגן די שװאַכע אָנקומען ָל ָבנען ,און די שטאַרקע יעקבן43 .
רײך ,און ער האָט געהאַט פֿיל
און דער מאַן איז געװאָרן זײער זײער ַ
שאָף ,און דינסטן און קנעכט ,און קעמלען און אײזלען.

לא

 1און ער האָט געהערט די װערטער פֿון ָל ָבנס זין ,אַזױ צו
זאָגן :יעקב האָט צוגענומען אַלץ װאָס אונדזער פֿאָטער
האָט געהאַט ,און פֿון אונדזער פֿאָטערס האָב האָט ער געמאַכט די
רײכקײט 2 .און יעקב האָט געזען אָן ָל ָבנס פּנים,
דאָזיקע גאַנצע ַ
ערשט ער איז ניט צו אים װי נעכטן-אײערנעכטן 3 .און גאָט האָט
דײנע עלטערן ,און
געזאָגט צו יעקבן :קער זיך אום צו דעם לאַנד פֿון ַ
זײן מיט דיר.
דײן אָפּשטאַם ,און איך װעל ַ
צו ַ
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 4האָט יעקב געשיקט און האָט גערופֿן רחלען און לאהן אין פֿעלד,
אײער
זײנע שאָף 5 .און ער האָט צו זײ געזאָגט :איך זע אָן ַ
צו ַ
פֿאָטערס פּנים ,אַז ער איז ניט צו מיר װי נעכטן-אײערנעכטן; אָבער
מײן פֿאָטער איז געװען מיט מיר 6 .און איר װײסט אַז
דער גאָט פֿון ַ
אײער
אײער פֿאָטער 7 .און ַ
מײן גאַנצן כּוֹח האָב איך געדינט ַ
מיט ַ
מײן לױן
פֿאָטער האָט געמאַכט געשפּעט פֿון מיר ,און האָט געביטן ַ
צען מאָל ,נאָר גאָט האָט אים ניט געלאָזן שלעכטס טאָן מיט מיר8 .
דײן לױן ,האָבן
זײן ַ
אַז ער האָט אַזױ געזאָגט :געשפּרענקלטע זאָלן ַ
אַלע שאָף געבאָרן געשפּרענקלטע; און אַז ער האָט אַזױ געזאָגט:
דײן לױן ,האָבן אַלע שאָף געבאָרן
זײן ַ
געשטרײפֿטע זאָלן ַ
ַ
אײער פֿאָטערס פֿי,
געשטרײפֿטע 9 .און גאָט האָט אַװעקגענומען פֿון ַ
ַ
צײט װען די שאָף
און געגעבן מיר 10 .און עס איז געװען אין דער ַ
מײנע אױגן ,און האָב
האָבן זיך געפּאָרט ,האָב איך אױפֿגעהױבן ַ
זײנען
געזען אין חלום ,ערשט די בעק װאָס שפּרינגען אױף די שאָף ַ
געשטרײפֿטע ,געשפּרענקלטע ,און געפֿלעקטע 11 .און אַ מלאך פֿון
ַ
גאָט האָט געזאָגט צו מיר אין חלום :יעקב! און איך האָב געזאָגט:
דײנע
דאָ בין איך 12 .האָט ער צו מיר געזאָגט :הײב אַקאָרשט אױף ַ
זײנען
אױגן און זע ,אַלע בעק װאָס שפּרינגען אױף די שאָף ַ
געשטרײפֿטע ,געשפּרענקלטע ,און געפֿלעקטע; װאָרום איך האָב
ַ
געזען אַלץ װאָס ָל ָבן טוט צו דיר 13 .איך בין דער גאָט פֿון ביתֵ -אל
זײלשטײן ,װאָס דו האָסט דאָרטן
װאָס דו האָסט דאָרטן געזאַלבט אַ ַ
געטאָן אַ נדר צו מיר .און אַצונד שטײ אױף ,גײ אַרױס פֿון דעם היגן
דײן געבורט.
לאַנד ,און קער זיך אום צו דעם לאַנד פֿון ַ
 14האָבן רחל און לאה געענטפֿערט און געזאָגט צו אים :האָבן מיר
דען נאָך אַ חלק אָדער אַ ירושה אין אונדזער פֿאָטערס הױז? 15
זײנען מיר ניט אַזױ װי פֿרעמדע פֿאַררעכנט ב ַײ אים? װאָרום ער
ַ
האָט אונדז פֿאַרקױפֿט ,און אױפֿעסן אױך אױפֿגעגעסן דאָס
געלט פֿאַר אונדז 16 .װאָרום די גאַנצע עשירות װאָס גאָט האָט
אַװעקגענומען פֿון אונדזער פֿאָטער ,דאָס איז אונדזערס און
אונדזערע קינדערס .און אַצונד ,אַלץ װאָס גאָט האָט דיר געהײסן,
טו.
זײנע קינדער
 17איז יעקב אױפֿגעשטאַנען ,און האָט אַרױפֿגעזעצט ַ
װײבער אױף קעמלען;  18און ער האָט אַװעקגעפֿירט דאָס
זײנע ַ
און ַ
זײן גאַנצן פֿאַרמעג װאָס ער האָט אָנגעקליבן,
זײנס ,און ַ
גאַנצע פֿי ַ
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אַרם – כּדי
זײן אײגנס װאָס ער האָט אָנגעקליבן אין ַפּ ַדןָ -
דאָס פֿי פֿון ַ
ַען 19 .און ָל ָבן איז געװען
זײן פֿאָטער יצחקן ,קײן כּנ ַ
צו גײן צו ַ
זײנע שאָף .האָט רחל אַרױסגעגנבעט דעם
אַװעקגעגאַנגען שערן ַ
תּרפֿים פֿון איר פֿאָטער 20 .און יעקב האָט געגנבעט דאָס האַרץ פֿון
ָ
אַרמי מיט װאָס ער האָט אים ניט געלאָזט מערקן אַז ער
ָל ָבן דעם ַ
אַנטלױפֿט 21 .און ער איז אַנטלאָפֿן מיט אַלץ װאָס ער האָט געהאַט,
טײך ,און האָט
און ער איז אױפֿגעשטאַנען און אַריבערגעגאַנגען דעם ַ
לעד.
זײן פּנים צום באַרג ִג ָ
געקערט ַ
 22איז אָנגעזאָגט געװאָרן ָל ָבנען אױפֿן דריטן טאָג אַז יעקב איז
זײנע ברידער מיט זיך ,און האָט אים
אַנטלאָפֿן 23 .האָט ער גענומען ַ
נאָכגעיאָגט זיבן טעג װעגס ,און ער האָט אים אָנגעיאָגט אױפֿן באַרג
לעד.
ִג ָ
אַרמי אין אַ חלום פֿון דער נאַכט,
 24איז גאָט געקומען צו ָל ָבן דעם ַ
און האָט צו אים געזאָגט :היט דיך ,זאָלסט ניט רעדן מיט יעקבן פֿון
גוטס ביז שלעכטס.
 25און ָל ָבן האָט אָנגעיאָגט יעקבן .און יעקב האָט אױפֿגעשטעלט
זײנע ברידער האָבן
זײן געצעלט אױפֿן באַרג; אױך ָל ָבן און ַ
ַ
לעד 26 .האָט ָל ָבן געזאָגט צו יעקבן:
אױפֿגעשטעלט אױפֿן באַרג ִג ָ
מײן האַרץ ,און האָסט
װאָס האָסטו געטאָן װאָס דו האָסט געגנבעט ַ
מײנע טעכטער אַזױ װי געפֿאַנגענע פֿון שװערד? 27
אַװעקגעפֿירט ַ
פֿאַר װאָס ביסטו אַנטלאָפֿן באַהאַלטענערהײט ,און האָסט זיך
אַװעקגעגנבעט פֿון מיר ,און האָסט מיר ניט אױסגעזאָגט ,אַז איך
זאָל דיך באַלײטן מיט שׂמחה און מיט געזאַנגען ,מיט פּױק און מיט
מײנע
מײנע זין און ַ
האַרף?  28און האָסט מיך ניט געלאָזן קושן ַ
מײן האַנט האָט בכּוֹח צו
טעכטער .נאַריש האָסטו אַצונד געטאָןַ 29 .
אײער פֿאָטער האָט
אײך שלעכטס ,נאָר דער גאָט פֿון ַ
טאָן מיט ַ
נעכטן ב ַײ נאַכט געזאָגט צו מיר ,אַזױ צו זאָגן :היט דיך פֿון צו רעדן
מיט יעקבן פֿון גוטס ביז שלעכטס 30 .און אַצונד ,אַװעקגײן ביסטו
דײן
װײל בענקען האָסטו זיך פֿאַרבענקט נאָך ַ
אַװעקגעגאַנגעןַ ,
מײן גאָט?
פֿאָטערס הױז ,אַלמאַי אָבער האָסטו געגנבעט ַ
װײל איך
 31האָט יעקב געענטפֿערט און האָט געזאָגט צו ָל ָבנעןַ :
האָב מוֹרא געהאַט ,װאָרום איך האָב געקלערט :טאָמער װעסטו
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דײנע טעכטער פֿון מיר 32 .ב ַײ װעמען אָבער דו װעסט
אַװעקרױבן ַ
דײן גאָט ,דער זאָל ניט לעבן .פֿאַר אונדזערע ברידער
געפֿינען ַ
דײנס ב ַײ מיר ,און נעם דיר צו .און יעקב האָט ניט
דערקען װאָס איז ַ
געװוּסט אַז רחל האָט עס געגנבעט.
אַרײנגעגאַנגען אין דעם געצעלט פֿון יעקבן ,און אין דעם
 33איז ָל ָבן ַ
געצעלט פֿון לאהן ,און אין דעם געצעלט פֿון די צװײ דינסטן ,און ער
האָט ניט געפֿונען; און ער איז אַרױסגעגאַנגען פֿון לאהס געצעלט,
אַרײנגעגאַנגען אין דעם געצעלט פֿון רחלען 34 .און רחל
ַ
און איז
אַרײנגעטאָן אין זאָטלקישן
תּרפֿים ,און האָט אים ַ
האָט גענומען דעם ָ
פֿון דעם קעמל ,און האָט זיך געזעצט דערױף; און ָל ָבן האָט
אַרומגעטאַפּט דאָס גאַנצע געצעלט ,און האָט ניט געפֿונען 35 .האָט
מײן
זי געזאָגט צו איר פֿאָטער :זאָל ניט פֿאַרדריסן אין די אױגן פֿון ַ
װײל דער שטײגער פֿון
האַר ,װאָס איך קען ניט אױפֿשטײן פֿאַר דירַ ,
װײבער איז ב ַײ מיר .און ער האָט געזוכט ,און האָט ניט געפֿונען דעם
ַ
תּרפֿים.
ָ
 36האָט יעקבן פֿאַרדראָסן ,און ער האָט זיך געקריגט מיט ָל ָבנען .און
מײן
יעקב האָט זיך אָפּגערופֿן און האָט געזאָגט צו ָל ָבנען :װאָס איז ַ
מײן חטא ,װאָס דו האָסט מיך נאָכגעיאָגט? 37
פֿאַרברעך ,װאָס איז ַ
מײנע זאַכן ,װאָס האָסטו געפֿונען
אַז דו האָסט דורכגעטאַפּט אַלע ַ
דײנע
מײנע ברידער און ַ
דײנע ְכּ ֵלי-בית? לײג עס דאָ פֿאַר ַ
פֿון אַלע ַ
ברידער ,און זאָלן זײ אַנטשײדן צװישן אונדז בײדן 38 .פֿאַר די
דײנע שעפּסן און
צװאַנציק יאָר װאָס איך בין געװען מיט דיר ,האָבן ַ
דײנע שאָף האָב איך
דײנע ציגן ניט פֿאַר װאָרפֿן ,און די װידערס פֿון ַ
ַ
ניט געגעסן 39 .אַ פֿאַרצוקטע האָב איך ניט געבראַכט צו דיר; איך
מײן האַנט פֿלעגסטו עס אױפֿמאָנען,
לײדן איר שאָדן; פֿון ַ
פֿלעג ַ
געגנבעט ב ַײ טאָג ,צי געגנבעט ב ַײ נאַכט 40 .ב ַײ טאָג פֿלעגט מיך
מײן שלאָף האָט
אױפֿעסן די היץ ,און דער פֿראָסט ב ַײ נאַכט; און ַ
מײנע אױגן 41 .פֿאַר צװאַנציק יאָר בין איך געװען אין
געװײכט פֿון ַ
ַ
דײנע צװײ טעכטער,
דײן הױז :פֿערצן יאָר האָב איך דיר געדינט פֿאַר ַ
ַ
מײן לױן צען
דײנע שאָף; און דו האָסט געביטן ַ
און זעקס יאָר פֿאַר ַ
מײן פֿאָטער ,דער גאָט פֿון אבֿרהמען
מאָל 42 .װען ניט דער גאָט פֿון ַ
און די פֿאָרכט פֿון יצחקן ,װאָלט געװען מיט מיר ,װאָלסטו מיך
פּײן און די
מײן ַ
אַצונד אַװעקגעשיקט מיט לײדיקן .גאָט האָט געזען ַ
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מײנע הענט ,און ער האָט אַנטשײדט נעכטן ב ַײ
מאַטערניש פֿון ַ
נאַכט.
 43האָט ָל ָבן געענטפֿערט און האָט געזאָגט צו יעקבן; די טעכטער
מײנע קינדער ,און די שאָף
מײנע טעכטער ,און די קינדער ַ
זײנען ַ
ַ
מײנס; און װאָס קען איך
מײנע שאָף ,און אַלץ װאָס דו זעסט איז ַ
ַ
מײנע ,אָדער צו זײערע קינדער
הײנט טאָן צו די דאָזיקע טעכטער ַ
ַ
װאָס זײ האָבן געבאָרן?  44און אַצונד ,קום לאָמיר שליסן אַ בונד,
זײן צום עדות צװישן מיר און צװישן דיר.
איך און דו ,און זאָל עס ַ
 45האָט יעקב גענומען אַ שטײן ,און האָט אים אױפֿגעשטעלט פֿאַר
קלײבט אָן
זײנע ברידערַ :
זײלשטײן 46 .און יעקב האָט געזאָגט צו ַ
אַ ַ
שטײנער .האָבן זײ גענומען שטײנער ,און געמאַכט אַ הױפֿן ,און זײ
האָבן געגעסן דאָרטן אױפֿן הױפֿן 47 .און ָל ָבן האָט אים גערופֿן יְ גַר-
ָשׂ ֲהדותאָ ,און יעקב האָט אים גערופֿן גַלֵ -עד 48 .און ָל ָבן האָט
געזאָגט :דער דאָזיקער הױפֿן איז אַן עדות צװישן מיר און צװישן דיר
צפּה,
לעד;  49און אױך ִמ ָ
זײן נאָמען ִג ָ
הײנט .דרום האָט מען גערופֿן ַ
ַ
װײל ער האָט געזאָגט :גאָט זאָל אַראָפּקוקן צװישן מיר און צװישן
ַ
זײן פֿאַרהױלן אײנער פֿון אַנדערן 50 ,אױב דו
דיר ,װען מיר װעלן ַ
מײנע טעכטער ,און אױב דו װעסט צונעמען אַנדערע
פּײניקן ַ
װעסט ַ
מײנע טעכטער ,בעת קײן מענטש איז ניטאָ לעבן אונדז;
װײבער צו ַ
ַ
זע ,גאָט איז אַן עדות צװישן מיר און צװישן דיר.
 51און ָל ָבן האָט געזאָגט צו יעקבן :אָט איז דער דאָזיקער הױפֿן ,און
זײלשטײן ,װאָס איך האָב אױפֿגעשטעלט צװישן מיר און
אָט איז דער ַ
צװישן דיר 52 .אַן עדות איז דער דאָזיקער הױפֿן ,און אַן עדות דער
זײלשטײן ,אַז איך װעל ניט אַריבערגײן דעם דאָזיקן הױפֿן צו דיר,
ַ
און אַז דו װעסט ניט אַריבערגײן דעם דאָזיקן הױפֿן און דעם דאָזיקן
זײלשטײן צו מיר ,צום בײזן 53 .זאָל דער גאָט פֿון אבֿרהמען ,און
ַ
דער גאָט פֿון נָחוֹרן ,דער גאָט פֿון זײער פֿאָטער ,משפּטן צװישן
זײן פֿאָטער
אונדז .און יעקב האָט געשװאָרן ב ַײ דער פֿאָרכט פֿון ַ
יצחקן.
 54און יעקב האָט געשלאַכט שלאַכטאָפּפֿער אױפֿן באַרג ,און ער
זײנע ברידער צו עסן ברױט; און זײ האָבן געגעסן
האָט גערופֿן ַ
ברױט ,און האָבן גענעכטיקט אױפֿן באַרג.
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לב

 1און ָל ָבן האָט זיך געפֿעדערט אין דער פֿרי ,און ער האָט
זײנע טעכטער ,און האָט זײ
זײנע זין און ַ
געקושט ַ
געבענטשט; און ָל ָבן איז אַװעקגעגאַנגען ,און האָט זיך אומגעקערט
זײן אָרט.
צו ַ
זײן װעג ,און מלאָכים פֿון גאָט האָבן
 2און יעקב איז געגאַנגען אױף ַ
אים באַגעגנט 3 .און יעקב האָט געזאָגט ,אַז ער האָט זײ דערזען:
גאָטס מחנה איז דאָס; און ער האָט גערופֿן דעם נאָמען פֿון יענעם
אָרט ַמח ַנ ִים.

וַיִ ְש ַלח
זײן ברודער
 4און יעקב האָט געשיקט שלוחים פֿאַרױס פֿאַר זיך צו ַ
ֵע ָשׂון קײן לאַנד ֵשׂ ִעיר ,אין פֿעלד פֿון ֶאדוֹם 5 .און ער האָט זײ
מײן האַר ,צו ֵע ָשׂון:
באַפֿױלן ,אַזױ צו זאָגן :אַזױ זאָלט איר זאָגן צו ַ
דײן קנעכט יעקב :ב ַײ ָל ָבנען האָב איך געװױנט,
אַזױ האָט געזאָגט ַ
און איך האָב זיך אױפֿגעהאַלטן ביז אַצונד 6 .און איך האָב אָקסן און
אײזלען ,שאָף ,און קנעכט און דינסטן; האָב איך געשיקט אָנזאָגן
דײנע אױגן.
לײטזעליקײט אין ַ
מײן האַר ,כּדי צו געפֿינען ַ
ַ
 7האָבן די שלוחים זיך אומגעקערט צו יעקבן ,אַזױ צו זאָגן :מיר
דײן ברודער ,צו ֵע ָשׂון ,און ער גײט דיר אױך
זײנען געקומען צו ַ
ַ
אַנטקעגן ,און פֿיר הונדערט מאַן מיט אים 8 .האָט יעקב זײער מוֹרא
געקריגן ,און ער איז געװען באַקלעמט .און ער האָט צעטײלט דאָס
פֿאָלק װאָס מיט אים ,און די שאָף און די רינדער און די קעמלען,
אין צװײ מחנות 9 .און ער האָט געזאָגט :אױב ֵע ָשׂו װעט קומען אױף
אײן מחנה ,און װעט זי שלאָגן ,װעט די איבעריקע מחנה אַנטרונען
װערן.
מײן פֿאָטער אבֿרהמען ,און גאָט
 10און יעקב האָט געזאָגט :גאָט פֿון ַ
מײן פֿאָטער יצחקן ,יהוה ,װאָס האָט געזאָגט צו מיר :קער זיך
פֿון ַ
דײן אָפּשטאַם ,און איך װעל גוטס טאָן מיט
דײן לאַנד און צו ַ
אום צו ַ
דיר;  11איך בין צו קלײן פֿאַר אַלע חסדים און פֿאַר אַלדער
מײן
דײן קנעכט; װאָרום מיט ַ
טרײשאַפֿט װאָס דו האָסט געטאָן מיט ַ
ַ
שטעקן בין איך אַריבערגעגאַנגען דעם דאָזיקן יַרדן ,און אַצונד בין
זײ מיך מציל ,איך בעט דיך ,פֿון דער
איך געװאָרן צװײ מחנותַ 12 .
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מײן ברודער ,פֿון דער האַנט פֿון ֵע ָשׂון ,װאָרום איך האָב
האַנט פֿון ַ
מוֹרא פֿאַר אים ,ער זאָל ניט קומען און מיך שלאָגן מוטער מיט
קינדער 13 .דו האָסט דאָך געזאָגט :גוטס טאָן װעל איך גוטס טאָן
דײן זאָמען אַזױ װי דער זאַמד פֿון ים,
מיט דיר ,און איך װעל מאַכן ַ
װאָס קען ניט געצײלט װערן פֿון פֿילקײט.
 14און ער האָט דאָרטן גענעכטיקט יענע נאַכט; און ער האָט
זײן
גענומען פֿון װאָס אים איז געקומען צו דער האַנט ,אַ מתּנה פֿאַר ַ
ברודער ֵע ָשׂון 15 :צװײ הונדערט ציגן ,און צװאַנציק בעק ,צװײ
דרײסיק קעמלען
ַ
הונדערט שעפּסן ,און צװאַנציק װידערס16 ,
זײגעדיקע מיט זײערע יונגע ,פֿערציק קי ,און צען אָקסן ,צװאַנציק
אײזעלינס ,און צען יונגע אײזלען 17 .און ער האָט איבערגעגעבן אין
זײנע קנעכט ,צו סטאַדע ,צו סטאַדע באַזונדער; און
דער האַנט פֿון ַ
זײנע קנעכט :גײט מיר פֿאַרױס ,און װאַרע זאָלט
ער האָט אָנגעזאָגט ַ
איר מאַכן צװישן סטאַדע און סטאַדע 18 .און ער האָט באַפֿױלן דעם
מײן ברודער ,און
ערשטן ,אַזױ צו זאָגן :אַז דיך װעט באַגעגענען ֵע ָשׂו ַ
װעט דיך פֿרעגן ,אַזױ צו זאָגן :װעמעס ביסטו? און װוּהין גײסטו?
דײן קנעכט
זײנען די דאָזיקע פֿאַר דיר?  19זאָלסטו זאָגןַ :
און װעמעס ַ
מײן האַר ,צו ֵע ָשׂון; און אָן
יעקבס; אַ מתּנה איז דאָס געשיקט צו ַ
איז ער אױך הינטער אונדז 20 .און ער האָט באַפֿױלן אױך דעם
זײנען געגאַנגען הינטער די
צװײטן און דעם דריטן ,און אַלע װאָס ַ
סטאַדעס ,אַזױ צו זאָגן :אַזױ װי די דאָזיקע רײד זאָלט איר רעדן צו
דײן
ֵע ָשׂון ,אַז איר טרעפֿט אים;  21און איר זאָלט זאָגן :אָן איז אױך ַ
קנעכט יעקב הינטער אונדז .װאָרום ער האָט געזאָגט :לאָמיך אים
איבערבעטן מיט דער מתּנה װאָס גײט מיר פֿאַרױס ,און דערנאָך װעל
זײן פּנים ,אפֿשר װעט ער מיך אױפֿנעמען.
איך זען ַ
 22איז די מתּנה אַװעק אים פֿאַרױס ,און ער האָט גענעכטיקט יענע
נאַכט אין לאַגער 23 .און ער איז אױפֿגעשטאַנען אין יענער נאַכט,
זײנע צװײ דינסטן ,און
װײבער ,און ַ
זײנע צװײ ַ
און האָט גענומען ַ
זײנע עלף קינדער ,און ער איז אַריבערגעפֿאָרן דעם איבערפֿאָר פֿון
ַ
ַיבוֹק 24 .ער האָט זײ גענומען ,און האָט זײ אַריבערגעפֿירט איבערן
טײך ,און האָט אַריבערגעפֿירט װאָס ער האָט געהאַט.
ַ
 25און אַז יעקב איז געבליבן אַלײן ,האָט אַ מאַן זיך געראַנגלט מיט
אים ביז דער פֿרימאָרגן איז אױפֿגעגאַנגען 26 .און אַז ער האָט געזען
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זײן
אַז ער קען אים ניט ב ַײקומען ,האָט ער אָנגערירט דאָס לעפֿל פֿון ַ
דיך; און דאָס לעפֿל פֿון יעקבס דיך איז אױסגעלונקען געװאָרן אין
זײן ראַנגלען זיך מיט אים 27 .האָט ער געזאָגט :לאָז מיך אַװעק,
ַ
װאָרום דער פֿרימאָרגן איז אױפֿגעגאַנגען .האָט ער געזאָגט :איך װעל
סײדן װעסט מיך בענטשן 28 .האָט ער צו אים
דיך ניט אַװעקלאָזןַ ,
דײן נאָמען? האָט ער געזאָגט :יעקב 29 .האָט ער
געזאָגט :װאָס איז ַ
שׂר ֵאל,
נײערט ִי ָ
דײן נאָמעןַ ,
געזאָגט :ניט מער זאָל יעקב גערופֿן װערן ַ
װאָרום האָסט געשטריטן מיט גאָט און מיט מענטשן ,און ביסט
ב ַײגעקומען 30 .האָט יעקב געפֿרעגט און האָט געזאָגט :זאָג מיר ,איך
דײן נאָמען .האָט ער געזאָגט :נאָך װאָס דען פֿרעגסטו אױף
בעט דיךַ ,
מײן נאָמען? און ער האָט אים דאָרטן געבענטשט.
ַ
װײל:
פּניאלַ ,
ֵ
 31און יעקב האָט גערופֿן דעם נאָמען פֿון דעם אָרט
מײן זעל איז ניצול געװאָרן.
איך האָב געזען גאָט פּנים ֶאל פּנים ,און ַ
 32און די זון איז אים אױפֿגעגאַנגען װי ער איז אַריבערגעגאַנגען
זײן דיך.
פּניאל .און ער האָט געהונקען אױף ַ
ֵ
 33דרום עסן ניט די קינדער פֿון ישׂראל דעם שפּרינגאָדער װאָס
װײל ער האָט אָנגערירט
אױפֿן לעפֿל פֿון דיך ,ביז אױף ה ַײנטיקן טאָג; ַ
דאָס לעפֿל פֿון יעקבס דיך ,דעם שפּרינגאָדער.

לג

זײנע אױגן ,און האָט אַ קוק
 1און יעקב האָט אױפֿגעהױבן ַ
געטאָן ,ערשט ֵע ָשׂו קומט אָן ,און פֿיר הונדערט מאַן מיט
אײנגעטײלט די קינדער צו לאהן ,און צו רחלען ,און
אים; האָט ער ַ
צו די צװײ דינסטן 2 .און ער האָט געשטעלט די דינסטן און זײערע
קינדער צוערשט ,און לאהן און אירע קינדער הינטער זײ ,און רחלען
און יוֹספֿן די לעצטע 3 .און ער איז אַװעק זײ פֿאַרױס ,און ער האָט
זײן
זיך געבוקט צו דער ערד זיבן מאָל ביז ער האָט גענענט צו ַ
ברודער.
 4איז ֵע ָשׂו אים געלאָפֿן אַנטקעגן ,און ער האָט אים אַרומגענומען,
און איז אים געפֿאַלן אױפֿן האַלדז ,און האָט אים געקושט ,און זײ
זײנע אױגן ,און האָט
האָבן געװײנט 5 .און ער האָט אױפֿגעהױבן ַ
זײנען די
װײבער און די קינדער ,און ער האָט געזאָגט :װער ַ
געזען די ַ
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דאָזיקע ב ַײ דיר? האָט ער געזאָגט :די קינדער מיט װאָס גאָט האָט
דײן קנעכט.
געלײטזעליקט ַ
ַ
 6האָבן גענענט די דינסטן ,זײ און זײערע קינדער ,און האָבן זיך
געבוקט 7 .און אױך לאה און אירע קינדער האָבן גענענט ,און האָבן
זיך געבוקט; און דערנאָך האָבן גענענט יוֹסף און רחל ,און האָבן זיך
געבוקט.
 8האָט ער געזאָגט :װאָס איז ב ַײ דיר די דאָזיקע גאַנצע מחנה װאָס
איך האָב באַגעגנט? האָט ער געזאָגט :צו געפֿינען ל ַײטזעליקײט אין
מײן
מײן האַר 9 .האָט ֵע ָשׂו געזאָגט :איך האָב גענוגַ ,
די אױגן פֿון ַ
לײבן ב ַײ דיר װאָס ב ַײ דיר 10 .האָט יעקב געזאָגט:
ברודער ,זאָל ב ַ
נײן ,איך בעט דיך; אױב ,איך בעט דיך ,איך האָב געפֿונען
מײן
מײן מתּנה פֿון ַ
דײנע אױגן ,זאָלסטו אָננעמען ַ
לײטזעליקײט אין ַ
ַ
דײן פּנים ,אַזױ װי מע זעט דעם פּנים
האַנט ,װאָרום איך האָב געזען ַ
פֿון גאָט ,און דו האָסט מיך באַװיליקט 11 .נעם אָן ,איך בעט דיך,
װײל גאָט האָט מיך
מײן געשאַנק װאָס איז דיר געבראַכט געװאָרןַ ,
ַ
װײל ב ַײ מיר איז דאָ פֿון אַלעם .און ער איז
געלײטזעליקט ,און ַ
ַ
צוגעשטאַנען צו אים ,ביז ער האָט אָנגענומען.
 12האָט ער געזאָגט :לאָמיר ציען און גײן ,און איך װעל גײן לעבן
מײן האַר מערקט אַז די קינדער
דיר 13 .האָט ער צו אים געזאָגטַ :
זײנען ב ַײ מיר זײגעדיקע ,און
זײנען יונג ,און די שאָף און די רינדער ַ
ַ
צוטרײבן אײן טאָג ,װעלן אױסשטאַרבן אַלע שאָף14 .
ַ
אַז מע װעט זײ
זײן קנעכט ,און
מײן האַר אַװעקגײן פֿאַרױס פֿאַר ַ
זאָל ,איך בעט דיךַ ,
איך װעל מיר ציען פּאַמעלעך נאָך די טריט פֿון דעם פֿי װאָס פֿאַר
מיר ,און נאָך די טריט פֿון די קינדער ,ביז װאַנען איך װעל קומען צו
מײן האַר קײן ֵשׂ ִעיר 15 .האָט ֵע ָשׂו געזאָגט :לאָמיך אָפּשטעלן ב ַײ דיר
ַ
פֿון דעם פֿאָלק װאָס מיט מיר .האָט ער געזאָגט :נאָך װאָס גאָר זאָל
מײן האַר?
לײטזעליקײט אין די אױגן פֿון ַ
איך געפֿינען ַ
זײן װעג קײן
 16און ֵע ָשׂו האָט זיך אומגעקערט אין יענעם טאָג אױף ַ
ֵשׂ ִעיר 17 .און יעקב האָט אַװעקגעצױגן קײן סוכּוֹת ,און ער האָט
זײנע פֿי האָט ער געמאַכט ב ַײדלעך;
געבױט פֿאַר זיך אַ הױז ,און פֿאַר ַ
דרום האָט מען גערופֿן דעם נאָמען פֿון דעם אָרט סוכּוֹת.
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שכם װאָס אין
 18און יעקב איז געקומען בשלום אין דער שטאָט ֶ
אַרם; און ער האָט
ַען ,װען ער איז געקומען פֿון ַפּ ַדןָ -
לאַנד ְכּנ ַ
געלאַגערט פֿאַר דער שטאָט 19 .און ער האָט אָפּגעקױפֿט דאָס שטיק
זײן געצעלט ,פֿון דער
פֿעלד װאָס ער האָט דאָרטן אױפֿגעשטעלט ַ
שכמען ,פֿאַר
האַנט פֿון די קינדער פֿון ַחמוֹר דעם פֿאָטער פֿון ֶ
קשׂיטה 20 .און ער האָט דאָרטן אױפֿגעשטעלט אַ מזבח,
ָ
הונדערט
שׂר ֵאל.
און האָט אים גערופֿן ֵאלֱ -אל ֵֹהיִ -י ָ

לד

 1און דינה די טאָכטער פֿון לאהן ,װאָס זי האָט געבאָרן
יעקבן ,איז אַרױסגעגאַנגען זען די טעכטער פֿון לאַנד 2 .האָט
שכם דער זון פֿון ַחמוֹר דעם ִחוִ י ,דעם פֿירשט פֿון לאַנד ,זי דערזען,
ֶ
און ער האָט זי גענומען ,און איז געלעגן מיט איר ,און האָט זי
זײן זעל האָט זיך באַהעפֿט אָן יעקבס טאָכטער
געפּײניקט 3 .און ַ
ַ
דינהן ,און ער האָט ליב געקריגן די מײדל ,און ער האָט גערעדט צום
זײן פֿאָטער
שכם האָט געזאָגט צו ַ
האַרצן פֿון דער מײדל 4 .און ֶ
װײב.
ַחמוֹרן ,אַזױ צו זאָגן :נעם מיר די דאָזיקע מײדל פֿאַר אַ ַ

זײן טאָכטער
 5און יעקב האָט געהערט אַז ער האָט פֿאַראומרײניקט ַ
זײן פֿי אין פֿעלד; האָט יעקב
זײנען געװען מיט ַ
זײנע זין ַ
דינהן ,װען ַ
זײנען געקומען.
געשװיגן ביז זײ ַ
שכמען איז אַרױסגעקומען צו יעקבן ,צו
 6און ַחמוֹר דער פֿאָטער פֿון ֶ
זײנען געקומען פֿון פֿעלד ,װי
רעדן מיט אים 7 .און די זין פֿון יעקבן ַ
זײ האָבן עס געהערט; און די מענער האָבן זיך געקלעמט ,און זײ
נבלה אַקעגן
האָט שטאַרק געברענט װאָס ער האָט באַגאַנגען אַ ָ
ישׂראל ,צו ליגן מיט דער טאָכטער פֿון יעקבן ,װאָס אַזױ-װאָס טאָר
ניט געטאָן װערן.
מײן זון
 8און ַחמוֹר האָט גערעדט מיט זײ ,אַזױ צו זאָגן :די זעל פֿון ַ
אײך ,פֿאַר
אײער טאָכטער .גיט זי אים ,איך בעט ַ
שכמען גלוסט נאָך ַ
ֶ
אײערע טעכטער װעט איר
זײט זיך מתחתּן מיט אונדז; ַ
װײב 9 .און ַ
אַ ַ
אײך נעמען 10 .און
אונדז געבן ,און אונדזערע טעכטער װעט איר ַ
אײך;
איר װעט זיך באַזעצן ב ַײ אונדז ,און דאָס לאַנד װעט ליגן פֿאַר ַ
אײך אין איר 11 .און
זיצט און פֿאַרקערט דרינען און באַפֿעסטיקט ַ
שכם האָט געזאָגט צו איר פֿאָטער און צו אירע ברידער :לאָמיך
ֶ
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אײערע אױגן ,און װאָס איר װעט מיר
לײטזעליקײט אין ַ
געפֿינען ַ
זאָגן ,װעל איך געבן 12 .מערט אױף מיר נדן און מתּנות ביז גאָר ,און
איך װעל געבן אַזױ װי איר װעט מיר זאָגן ,נאָר גיט מיר די מײדל
װײב.
פֿאַר אַ ַ
זײן פֿאָטער ַחמוֹרן
שכמען און ַ
 13האָבן די זין פֿון יעקבן געענטפֿערט ֶ
װײל ער האָט
ַ
מיט ליסטיקײט ,און זײ האָבן גערעדט –
פֿאַראומרײניקט זײער שװעסטער דינהן –  14און זײ האָבן צו זײ
געזאָגט :מיר קענען ניט טאָן די דאָזיקע זאַך ,צו געבן אונדזער
שװעסטער צו אַ מאַן װאָס איז אומבאַשניטן ,װאָרום דאָס איז אַ
אײנװיליקן צו
חרפּה פֿאַר אונדז 15 .נאָר מיט דעם באַדינג װעלן מיר ַ
געמלט װערן
אײך זאָל ַ
אײך :אױב איר װעט װערן אַזױ װי מיר ,אַז ב ַײ ַ
ַ
אײך געבן
איטלעכער מאַנספֿאַרשױן 16 .דענצמאָל װעלן מיר ַ
אײערע טעכטער װעלן מיר אונדז נעמען,
אונדזערע טעכטער ,און ַ
אײך ,און װערן אײן פֿאָלק 17 .אָבער
און מיר װעלן זיך באַזעצן ב ַײ ַ
אַז איר װעט ניט צוהערן צו אונדז ,זיך צו ַמלן ,װעלן מיר נעמען
אונדזער טאָכטער ,און מיר װעלן אַװעקגײן.
זײנען װױל געפֿעלן אין די אױגן פֿון ַחמוֹרן,
 18און זײערע װערטער ַ
שכם דעם זון פֿון ַחמוֹרן 19 .און דער יונג האָט
און אין די אױגן פֿון ֶ
ניט געזאַמט צו טאָן די זאַך ,װאָרום ער האָט געגאַרט נאָך דער
טאָכטער פֿון יעקבן; און ער איז געװען דער אָנגעזעענסטער פֿון דעם
זײנען
שכם ַ
זײן זון ֶ
זײן פֿאָטער 20 .און ַחמוֹר און ַ
גאַנצן הױז פֿון ַ
געקומען צום טױער פֿון זײער שטאָט ,און האָבן גערעדט צו די
מענטשן פֿון זײער שטאָט ,אַזױ צו זאָגן 21 :די דאָזיקע מענטשן
זײנען אין שלום מיט אונדז; זאָלן זײ זיך באַזעצן אין לאַנד ,און
ַ
פֿאַרקערן דרינען; װאָרום זעט ,דאָס לאַנד ליגט געראַם אין אָרט פֿאַר
װײבער ,און
זײ .זײערע טעכטער װעלן מיר אונדז נעמען פֿאַר ַ
אונדזערע טעכטער װעלן מיר זײ געבן 22 .אָבער נאָר מיט דעם
אײנװיליקן צו אונדז זיך צו באַזעצן ב ַײ
באַדינג װעלן די מענטשן ַ
געמלט װערן
ַ
אונדז ,צו װערן אײן פֿאָלק ,אַז ב ַײ אונדז זאָל
געמלט 23 .זײער פֿי ,און
זײנען ַ
איטלעכער מאַנספֿאַרשױן ,אַזױ װי זײ ַ
זײן אונדזערע;
זײער אײגנס ,און אַלע זײערע בהמות ,װעלן דאָך ַ
אײנװיליקן צו זײ ,און זײ זאָלן זיך באַזעצן ב ַײ אונדז.
זאָלן מיר נאָר ַ
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זײן שטאָט צוגעהערט
 24האָבן אַלע אַרױסגײער פֿון דעם טױער פֿון ַ
זײנען
שכמען ,און אַלע מאַנספֿאַרשױנען ַ
זײן זון ֶ
צו ַחמוֹרן און צו ַ
זײן שטאָט.
געמלט געװאָרן ,אַלע אַרױסגײער פֿון דעם טױער פֿון ַ
ַ
זײנען געװען אין
 25און עס איז געװען אױפֿן דריטן טאָג ,װען זײ ַ
װײטאָק ,האָבן יעקבס צװײ זין ,שמעון און ֵלוִ י ,די ברידער פֿון דינהן,
זײנען געקומען זיכערערהײט
זײן שװערד ,און זײ ַ
גענומען איטלעכער ַ
אױף דער שטאָט ,און האָבן אױסגעהרגעט אַלע מאַנספֿאַרשױנען26 .
שכמען האָבן זײ געהרגעט מיטן שאַרף פֿון
זײן זון ֶ
אױך ַחמוֹרן און ַ
זײנען
שכמס הױז ,און ַ
שװערד; און זײ האָבן צוגענומען דינהן פֿון ֶ
זײנען די זין פֿון יעקבן געקומען אױף די
אַרױסגעגאַנגעןַ 27 .
װײל זײ האָבן
דערשלאָגענע ,און האָבן אױסגערױבט די שטאָטַ ,
פֿאַראומרײניקט זײער שװעסטער;  28זײערע שאָף און זײערע
סײ װאָס אין פֿעלד,
סײ װאָס אין שטאָטַ ,
רינדער און זײערע אײזלעןַ ,
האָבן זײ צוגענומען;  29און זײער גאַנצן פֿאַרמעג ,און אַלע זײערע
װײבער ,האָבן זײ געפֿאַנגען און
קלײנע קינדער און זײערע ַ
אַװעקגערױבט – אַלץ װאָס אין הױז.
 30האָט יעקב געזאָגט צו שמעונען און צו ֵלוִ ין :איר האָט מיך
פֿאַראומגליקט ,מיך צו פֿאַרמיאוסן ב ַײ דעם באַװױנער פֿון לאַנד ,ב ַײ
הײפֿל מענטשן ,און
פּרזי; װאָרום איך בין אַ ַ
דעם כּ ַנ ַעני און ב ַײ דעם ִ
קלײבן אַקעגן מיר ,און װעלן מיך שלאָגן ,און איך
זײ װעלן זיך אױפֿ ַ
מײן הױז װעלן פֿאַרטיליקט װערן 31 .האָבן זײ געזאָגט :זאָל מען
און ַ
אַזױ װי מיט אַ זוֹנה זיך באַגײן מיט אונדזער שװעסטער?

לה

 1און גאָט האָט געזאָגט צו יעקבן :שטײ אױף ,גײ אַרױף קײן
ביתֵ -אל און זיץ דאָרטן ,און מאַך דאָרטן אַ מזבח צו דעם
דײן ברודער
דײן אַנטלױפֿן פֿון ַ
גאָט װאָס האָט זיך באַװיזן צו דיר ב ַײ ַ
ֵע ָשׂון.

זײן הױזגעזינט ,און צו אַלע װאָס מיט אים:
 2האָט יעקב געזאָגט צו ַ
אײך ,און
אײך ,און רײניקט ַ
טוט אָפּ די פֿרעמדע געטער װאָס צװישן ַ
אײערע קלײדער 3 .און לאָמיר אױפֿשטײן און אַרױפֿגײן
ב ַײט איבער ַ
קײן ביתֵ -אל ,און איך װעל דאָרטן מאַכן אַ מזבח צו דעם גאָט װאָס
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מײן נױט ,און איז געװען מיט
האָט מיר געענטפֿערט אין טאָג פֿון ַ
מיר אױף דעם װעג װאָס איך בין געגאַנגען.
 4האָבן זײ אָפּגעגעבן יעקבן אַלע פֿרעמדע געטער װאָס אין זײער
האַנט ,און די אױרינגען װאָס אין זײערע אױערן; און יעקב האָט זײ
שכם 5 .און זײ האָבן
באַהאַלטן אונטער דעם אײכנבױם װאָס ב ַײ ֶ
אַװעקגעצױגן; און אַ שרעק פֿון גאָט איז געװען אױף די שטעט װאָס
אַרום זײ ,און זײ האָבן ניט נאָכגעיאָגט די זין פֿון יעקבן.
ַען – דאָס איז
 6און יעקב איז געקומען קײן לוז װאָס אין לאַנד כּנ ַ
ביתֵ -אל – ער און דאָס גאַנצע פֿאָלק װאָס מיט אים 7 .און ער האָט
דאָרטן געבױט אַ מזבח ,און האָט גערופֿן דעם אָרט ֵאל-ביתֵ -אל,
זײן אַנטלױפֿן
װאָרום דאָרטן האָט זיך גאָט אַנטפּלעקט צו אים ב ַײ ַ
זײן ברודער.
פֿון ַ
 8און דבוֹרה ,רבקהס אַם ,איז געשטאָרבן ,און זי איז באַגראָבן
געװאָרן אונטער ביתֵ -אל ,אונטער דעם אײכנבױם; און ער האָט
זײן נאָמען אַלוֹן-בכות.
גערופֿן ַ
זײן קומען פֿון ַפּ ַדן-
 9און גאָט האָט זיך װידער באַװיזן צו יעקבן ב ַײ ַ
אַרם ,און ער האָט אים געבענטשט 10 .און גאָט האָט צו אים
ָ
דײן נאָמען
דײן נאָמען איז יעקב; זאָל מער ניט גערופֿן װערן ַ
געזאָגטַ :
זײן
דײן נאָמען; און ער האָט גערופֿן ַ
זײן ַ
נײערט ישׂראל זאָל ַ
יעקבַ ,
נאָמען ישׂראל 11 .און גאָט האָט צו אים געזאָגט :איך בין גאָט ַש ַדי,
פֿרוכפּער דיך און מער דיך; אַ פֿאָלק און אַ געזעמל פֿעלקער זאָל
דײנע לענדן 12 .און
װערן פֿון דיר ,און מלכים זאָלן אַרױסגײן פֿון ַ
דאָס לאַנד װאָס איך האָב געגעבן אבֿרהמען און יצחקן ,דיר װעל איך
דײן זאָמען נאָך דיר װעל איך געבן דאָס לאַנד.
עס געבן ,און ַ
 13און גאָט האָט זיך אױפֿגעהױבן פֿון איבער אים אין דעם אָרט װוּ
זײל
ער האָט מיט אים גערעדט 14 .און יעקב האָט אױפֿגעשטעלט אַ ַ
זײל פֿון שטײן ,און
אױף דעם אָרט װוּ ער האָט מיט אים גערעדט ,אַ ַ
ער האָט אַרױפֿגעגאָסן אױף אים אַ גיסאָפּפֿער ,און געגאָסן אױף אים
אײל 15 .און יעקב האָט גערופֿן דעם נאָמען פֿון דעם אָרט װאָס גאָט
האָט גערעדט מיט אים דאָרטן ,ביתֵ -אל.
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 16און זײ האָבן אַװעקגעצױגן פֿון ביתֵ -אל .און װען עס איז נאָך
געװען אַ שטרעק לאַנד צו קומען קײן ֶאפֿ ָרת ,איז רחל געגאַנגען צו
קינד ,און זי האָט געהאַט אַ שװערע געבורט 17 .און עס איז געװען,
אין איר שװערער געבורט ,האָט די הײבין צו איר געזאָגט :זאָלסט
ניט מוֹרא האָבן ,װאָרום אױך דאָס איז דיר אַ זון 18 .און עס איז
געװען ,װען איר נשמה איז אױסגעגאַנגען ,בעת זי איז געשטראָבן,
זײן פֿאָטער האָט אים
זײן נאָמען בן-אוֹני; אָבער ַ
האָט זי גערופֿן ַ
גערופֿן בניָמין.
 19און רחל איז געשטאָרבן ,און זי איז באַגראָבן געװאָרן אױפֿן װעג
קײן ֶאפֿ ָרת ,דאָס איז ביתֶ -ל ֶחם 20 .און יעקב האָט געשטעלט אַ
מצבֿה אױף איר קבֿר; דאָס איז די מצבֿה פֿון רחלס קבֿר ביז אױף
הײנט.
ַ
זײן
 21און ישׂראל האָט אַװעקגעצױגן ,און ער האָט אױפֿגעשטעלט ַ
גדלֵ -ע ֶדר.
זײט ִמ ַ
געצעלט פֿון יענער ַ
 22און עס איז געװען װען ישׂראל האָט געװױנט אין יענעם לאַנד,
זײן פֿאָטערס
לההַ ,
איז געגאַנגען ראובן און איז געלעגן מיט ב ָ
קעפּסװײב; און ישׂראל האָט עס געהערט.
ַ
זײנען געװען צװעלף 23 :די זין פֿון לאהן:
און די זין פֿון יעקבן ַ
ִששׂ ָכר ,און
יעקבס ב ָכור ראובן ,און שמעון ,און ֵלוִ י ,און יהודה ,און י ָ
זבולון;  24די זין פֿון רחלען :יוֹסף און בנימין;  25און די זין פֿון
לפּה ,לאהס
להה ,רחלס דינסטָ :דן און נפֿתּלי;  26און די זין פֿון זִ ָ
ב ָ
זײנען אים
זײנען די זין פֿון יעקבן ,װאָס ַ
דינסט :גָד און אָשר .דאָס ַ
אַרם.
געבאָרן געװאָרן אין ַפּ ַדןָ -
מרא ,קײן
זײן פֿאָטער יצחקן קײן ַמ ֵ
 27און יעקב איז געקומען צו ַ
ִקריַת-אַרבע – דאָס איז ֶחברוֹן – װאָס דאָרטן האָט געװױנט אבֿרהם
און יצחק.
זײנען געװען הונדערט יאָר און אַכציק יאָר.
 28און די טעג פֿון יצחקן ַ
 29און יצחק איז פֿאַרגאַנגען און איז געשטאָרבן ,און ער איז
זײן פֿאָלק ,אַלט און זאַט מיט טעג .און
אײנגעזאַמלט געװאָרן צו ַ
ַ
זײנע זין האָבן אים באַגראָבן.
ֵע ָשׂו און יעקב ַ
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לו

זײנען די געבורטן פֿון ֵע ָשׂון ,דאָס איז ֶאדוֹםֵ 2 .ע ָשׂו
 1און דאָס ַ
ַעןָ :ע ָדה די
װײבער פֿון די טעכטער פֿון כּנ ַ
זײנע ַ
האָט גענומען ַ
אָהליב ָמה די טאָכטער פֿון ַענָהן,
ָ
טאָכטער פֿון ֵאילוֹן דעם ִחתּי ,און
שׂמת די טאָכטער פֿון
די טאָכטער פֿון ִצ ְבעוֹן דעם ִחוִ י;  3און ב ַ
נביוֹתן 4 .און ָע ָדה האָט ֵע ָשׂון געבאָרן
שמ ֵעאלן ,די שװעסטער פֿון ָ
ִי ָ
אָהליב ָמה האָט
ָ
עואלן;  5און
שׂמת האָט געבאָרן ְר ֵ
ליפזן; און ב ַ
ֶא ַ
זײנען די זין פֿון ֵע ָשׂון,
קרחן .דאָס ַ
ַע ָלמען ,און ַ
געבאָרן יְעושן ,און י ְ
ַען.
זײנען אים געבאָרן געװאָרן אין לאַנד כּנ ַ
װאָס ַ

זײנע
זײנע זין און ַ
װײבער ,און ַ
זײנע ַ
 6און ֵע ָשׂו האָט גענומען ַ
זײן פי ,און אַלע
זײן הױזגעזינט ,און ַ
טעכטער ,און אַלע נפשות פֿון ַ
זײן גאַנץ אײגנס װאָס ער האָט אָנגעקליבן אין
זײנע בהמות ,און ַ
ַ
זײן
ַען ,און ער איז אַװעקגעגאַנגען אין אַ לאַנד ,אַװעק פֿון ַ
לאַנד כּנ ַ
ברודער יעקבן 7 .װאָרום זײער פֿאַרמעג איז געװען צו גרױס אױף צו
זיצן באַנאַנד ,און דאָס לאַנד פֿון זײער װױנשאַפט האָט זײ ניט
געקענט טראָגן פֿון װעגן זײער פי 8 .האָט ֵע ָשׂו זיך באַזעצט אױפֿן
באַרג ֵשׂ ִעיר; ֵע ָשׂו דאָס איז ֶאדוֹם.
זײנען די געבורטן פֿון ֵע ָשׂו דעם פאָטער פֿון ֶאדוֹם אױפֿן
 9און דאָס ַ
ליפז דער זון
זײנען די נעמען פֿון ֵע ָשׂוס זיןֶ :א ַ
באַרג ֵשׂ ִעיר 10 .דאָס ַ
שׂמתן 11 .און
װײב ב ַ
עואל דער זון פֿון ֵע ָשׂוס ַ
װײב ָע ָדהןְ ,ר ֵ
פֿון ֵע ָשׂוס ַ
ַע ָתּם ,און קנַז.
אוֹמר ,צפוֹ ,און ג ְ
ימןָ ,
זײנען געװעןֵ :תּ ָ
ליפזן ַ
די זין פֿון ֶא ַ
ליפזן ,און זי
קעפּסװײב פֿון ֵע ָשׂוס זון ֶא ַ
ַ
 12און ִתּמנַע איז געװען אַ
װײב ָע ָדהן.
זײנען די זין פֿון ֵע ָשׂוס ַ
ליפזן געבאָרן ַע ָמ ֵלקן .דאָס ַ
האָט ֶא ַ
ֶרחַ ,ש ָמה ,און ִמזָה.
ַחת ,און ז ַ
עואלן :נ ַ
זײנען די זין פֿון ְר ֵ
 13און דאָס ַ
זײנען
שׂמתן 14 .און דאָס ַ
װײב ב ַ
דאָס ַ
זײנען געװען די זין פֿון ֵע ָשׂוס ַ
אָהליב ָמה דער טאָכטער פֿון ַע ָנהן ,דער
ָ
װײב
געװען די זין פֿון ֵע ָשׂוס ַ
ַע ָלמען ,און
טאָכטער פֿון ִצ ְבעוֹנען; זי האָט ֵע ָשׂון געבאָרן יְעושן ,און י ְ
ק ַֹרחן.
זײנען די פירשטן פֿון די קינדער פֿון ֵע ָשׂו :די קינדער פֿון
 15דאָס ַ
אוֹמר,
ימן ,דער פירשט פֿון ָ
ליפזן :דער פירשט פֿון ֵתּ ָ
ֵע ָשׂוס ב ָכור ֶא ַ
דער פירשט פֿון צפוֹ ,דער פירשט פֿון קנַז 16 ,דער פירשט פֿון ק ַֹרח,
זײנען די פירשטן
ַע ָתּם ,דער פירשט פֿון ַע ָמ ֵלק .דאָס ַ
דער פירשט פֿון ג ְ
זײנען די קינדער פֿון ָע ָדהן 17 .און
ליפז אין לאַנד ֶאדוֹם .דאָס ַ
פֿון ֶא ַ
ַחת,
עואלן :דער פירשט פֿון נ ַ
זײנען די קינדער פֿון ֵע ָשׂוס זון ְר ֵ
דאָס ַ
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ֶרח ,דער פירשט פֿון ַש ָמה ,דער פירשט פֿון ִמזָה.
דער פירשט פֿון ז ַ
זײנען די
עואל אין לאַנד ֶאדוֹם .דאָס ַ
זײנען די פירשטן פֿון ְר ֵ
דאָס ַ
זײנען די קינדער פֿון
שׂמתן 18 .און דאָס ַ
װײב ב ַ
קינדער פֿון ֵע ָשׂוס ַ
ַע ָלם,
אָהליב ָמהן :דער פירשט פֿון יְעוש ,דער פירשט פֿון י ְ
ָ
װײב
ֵע ָשׂוס ַ
װײב
זײנען די פירשטן פֿון ֵע ָשׂוס ַ
דער פירשט פֿון ק ַֹרח; דאָס ַ
זײנען די קינדער פֿון ֵע ָשׂו,
אָהליב ָמה דער טאָכטער פֿון ַענָהן 19 .דאָס ַ
ָ
זײנען זײערע פירשטן; דאָס איז ֶאדוֹם.
און דאָס ַ
זײנען די זין פֿון ֵשׂ ִעיר דעם חוֹרי ,די באַװױנער פֿון לאַנד:
 20דאָס ַ
שוֹבל ,און ִצ ְבעוֹן ,און ַענָה 21 ,און ִדשוֹן ,און ֵא ֶצר ,און
ָ
לוֹטן ,און
ָ
זײנען די פירשטן פֿון די חוֹרים ,די קינדער פֿון ֵשׂ ִעיר אין
דישן ,דאָס ַ
ָ
ימם.
לוֹטנען ַ
לאַנד ֶאדוֹם 22 .און די זין פֿון ָ
זײנען געװען חוֹרי און ֵה ָ
זײנען די זין פֿון
לוֹטנס שװעסטער איז געװען ִתּמנַע 23 .און דאָס ַ
און ָ
יבל ,שפוֹ ,און אוֹנָם 24 .און דאָס
ַחת ,און ֵע ָ
שוֹבלןַ :עלוָן ,און ָמנ ַ
ָ
זײנען די זין פֿון ִצ ְבעוֹנען :אַיָה און ַענָה .דאָס איז דער ַענָה װאָס
ַ
האָט געפונען די הײסע קװאַלן אין דער מדבר ,װען ער האָט
זײנען די
זײן פאָטער ִצ ְבעוֹנען 25 .און דאָס ַ
געפיטערט די אײזלען פֿון ַ
אָהליב ָמה די טאָכטער פֿון ַענָהן 26 .און
ָ
קינדער פֿון ַענָהןִ :דשוֹן ,און
כרן.
תרן ,און ָ
מדן ,און ֶאשבן ,און יִ ָ
זײנען די זין פֿון ִדשוֹנעןֶ :ח ָ
דאָס ַ
ַעוָן ,און ַע ָקן 28 .דאָס
להן ,און ז ֲ
זײנען די זין פֿון ֵא ֶצרן :ב ָ
 27דאָס ַ
אַרן.
דישנען :עוץ און ָ
זײנען די זין פֿון ָ
ַ
לוֹטן ,דער
זײנען די פירשטן פֿון דעם חוֹרי :דער פירשט פֿון ָ
 29דאָס ַ
שוֹבל ,דער פירשט פֿון ִצ ְבעוֹן ,דער פירשט פֿון ַענָה30 ,
פירשט פֿון ָ
דישן.
דער פירשט פֿון ִדשוֹן ,דער פירשט פֿון ֵא ֶצר ,דעם פירשט פֿון ָ
זײנען די פירשטן פֿון די חוֹרים ,לױט זײערע פירשטן אין לאַנד
דאָס ַ
ֵשׂ ִעיר.
זײנען די מלכים װאָס האָבן געקיניגט אין לאַנד ֶאדוֹם,
 31און דאָס ַ
אײדער עס האָט געקיניגט אַ קיניג ב ַײ די קינדער פֿון ישׂראל 32 .עס
האָט געקיניגט אין ֶאדוֹם ב ַלע דער זון פֿון בעוֹרן; און דער נאָמען פֿון
זײן
נהבֿה 33 .איז ב ַלע געשטאָרבן ,און אױף ַ
ַ
זײן שטאָט איז געװען ִד ָ
יוֹבב
צרה 34 .איז ָ
ֶרחן ,פֿון ב ָ
יוֹבב דער זון פֿון ז ַ
אָרט האָט געקיניגט ָ
חושם פֿון לאַנד פֿון
זײן אָרט האָט געקיניגט ָ
געשטאָרבן ,און אױף ַ
זײן אָרט האָט
חושם געשטאָרבן ,און אױף ַ
ָ
ימני 35 .איז
דעם ֵתּ ָ
געקיניגט ַה ַדד דער זון פֿון ב ַדדן ,װאָס האָט געשלאָגן ִמדיָן אין פעלד
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זײן שטאָט איז געװען ַעוִ ית 36 .איז
פֿון מוֹאָב; און דער נאָמען פֿון ַ
מלה פֿון
זײן אָרט האָט געקיניגט ַשׂ ָ
ַה ַדד געשטאָרבן ,און אױף ַ
זײן אָרט האָט געקיניגט
מלה געשטאָרבן ,און אױף ַ
שׂר ָקה 37 .איז ַשׂ ָ
ַמ ֵ
זײן
טײך 38 .איז ָשאול געשטאָרבן ,און אױף ַ
ָשאול פֿון רחוֹבוֹת ב ַײם ַ
אָרט האָט געקיניגט ב ַעלָ -חנָן דער זון פֿון ַעכבוֹרן 39 .איז ב ַעלָ -חנָן
זײן אָרט האָט געקיניגט
דער זון פֿון ַעכבוֹרן געשטאָרבן ,און אױף ַ
זײן שטאָט איז געװען ָפּעו; און דער נאָמען
ַה ַדד; און דער נאָמען פֿון ַ
טרד דער
באל די טאָכטער פֿון ַמ ֵ
יט ֵ
מה ַ
װײב איז געװען ֵ
זײן ַ
פֿון ַ
ָהבן.
טאָכטער פֿון ֵמי-ז ָ
זײנען די נעמען פֿון די פירשטן פֿון ֵע ָשׂו ,לױט זײערע
 40און דאָס ַ
משפּחות ,לױט זײערע ערטער ,מיט זײערע נעמען :דער פירשט פֿון
יתת 41 ,דער פירשט
ִתּמנַע ,דער פירשט פֿון ַעלוָה ,דער פירשט פֿון ֵ
אָהליב ָמה ,דער פירשט פֿון ֵא ָלה ,דער פירשט פֿון פּינוֹן 42 ,דער
ָ
פֿון
בצר43 ,
ימן ,דער פירשט פֿון ִמ ָ
פירשט פֿון קנַז ,דער פירשט פֿון ֵתּ ָ
זײנען די
ירם .דאָס ַ
גדיאל ,דער פירשט פֿון ִע ָ
דער פירשט פֿון ַמ ֵ
פירשטן פֿון ֶאדוֹם לױט זײערע װױנערטער ,אין דעם לאַנד פֿון זײער
אײגנטום .דאָס איז ֵע ָשׂו דער פאָטער פֿון ֶאדוֹם.

ֵשב
ַוי ֶ

לז

זײן פאָטערס
 1און יעקב איז געזעסן אין דעם לאַנד פֿון ַ
ַען.
װוֹּינשאַפט ,אין לאַנד כּנ ַ

 2דאָס איז די געשיכטע פֿון יעקבן :יוֹסף צו זיבעצן יאָר איז געװען אַ
זײנע ברידער ב ַײ די שאָף; און ער איז געװען אַ י ִינגל
פּאַסטוך מיט ַ
װײבער פֿון
לפּהן ,די ַ
לההן ,און אַקעגן די זין פֿון זִ ָ
אַקעגן די זין פֿון ב ָ
זײן פאָטער; און יוֹסף האָט געבראַכט בײזע רײד אױף זײ צו זײער
ַ
פאָטער.
װײל ער
זײנע זיןַ ,
 3און ישׂראל האָט ליב געהאַט יוֹספֿן מער פֿון אַלע ַ
איז ב ַײ אים געװען אַ בן-זקונים .און ער האָט אים געמאַכט אַ
זײנע ברידער האָבן געזען אַז זײער
געשטרײפט העמדל 4 .און אַז ַ
ַ
פײנט
זײנע ברידער ,האָבן זײ אים ַ
פאָטער האָט אים ליבער פֿון אַלע ַ
געקריגן ,און ניט געקענט רעדן צו אים פרידלעך.
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זײנע
 5און יוֹספֿן האָט זיך געחלומט אַ חלום ,און ער האָט דערצײלט ַ
פײנט געקריגן 6 .און ער האָט
ברידער ,און זײ האָבן אים נאָך מער ַ
צו זײ געזאָגט :הערט אַקאָרשט דעם דאָזיקן חלום װאָס מיר האָט
מײן גאַרב
זיך געחלומט 7 :מיר בינדן אַזױ גאַרבן אין פעלד ,ערשט ַ
אײערע
האָט זיך אױפֿגעהױבן ,און איז אױך געבליבן שטײן; און זעַ ,
מײן
גאַרבן האָבן זיך אַרומגעשטעלט ,און האָבן זיך געבוקט צו ַ
גאַרב.
זײנע ברידער צו אים געזאָגט :קיניגן װילסטו קיניגן איבער
 8האָבן ַ
אונדז? אָדער געװעלטיקן װילסטו געװעלטיקן איבער אונדז? און זײ
זײנע
זײנע חלוֹמות ,און פֿאַר ַ
פײנט געקריגן פֿאַר ַ
האָבן אים נאָך מער ַ
רײד.
 9און אים האָט זיך װידער געחלומט אַן אַנדער חלום ,און ער האָט
זײנע ברידער ,און האָט געזאָגט :אָט האָט זיך מיר װידער
דערצײלט ַ
געחלומט אַ חלום :ערשט די זון און די לבנה און די עלף שטערן
בוקן זיך צו מיר.
זײנע ברידער ,האָט
זײן פאָטער און ַ
 10און װי ער האָט עס דערצײלט ַ
זײן פאָטער אָנגעשריען אױף אים ,און האָט צו אים געזאָגט :װאָס
ַ
איז דאָס פֿאַר אַ חלום װאָס דיר האָט זיך געחלומט? זאָל איך און
דײנע ברידער גאָר קומען זיך בוקן פֿאַר דיר צו דער
דײן מוטער און ַ
ַ
ערד?
זײן פאָטער האָט
 11און די ברידער האָבן אים מקנא געװען; אָבער ַ
די זאַך געהאַלטן אין זינען.
זײנע ברידער ַ
זײנען געגאַנגען פיטערן די שאָף פֿון זײער
 12און ַ
דײנע ברידער
שכם 13 .האָט ישׂראל געזאָגט צו יוֹספֿןַ :
פאָטער אין ֶ
שכם; קום און איך װעל דיך שיקן צו זײ .האָט ער
פיטערן דאָך אין ֶ
צו אים געזאָגט :דאָ בין איך 14 .האָט ער צו אים געזאָגט :גײ
דײנע ברידער ,און פריד צו די שאָף,
אַקאָרשט זע אױב פריד איז צו ַ
און ברענג מיר אַן ענטפער .און ער האָט אים אַװעקגעשיקט פֿון
שכם 15 .האָט אים
דעם טאָל פֿון ֶחברוֹן ,און ער איז געקומען קײן ֶ
געפונען אַ מאַן ,ערשט ער בלאָנדזשעט אום אין פעלד; און דער מאַן
האָט אים געפרעגט ,אַזױ צו זאָגן :װאָס זוכסטו?  16האָט ער
מײנע ברידער זוך איך; זאָג מיר ,איך בעט דיך ,װוּ פיטערן
געזאָגטַ :
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זײ?  17האָט דער מאַן געזאָגט :זײ האָבן אַװעקגעצױגן פֿון דאַנען,
דוֹתן .איז יוֹסף
װאָרום איך האָב געהערט װי זײ זאָגן :לאָמיר גײן קײן ָ
דוֹתן.
זײנע ברידער ,און ער האָט זײ געפונען אין ָ
געגאַנגען נאָך ַ
 18און װי זײ האָבן אים דערזען פֿון ַ
װײטן ,און אײדער נאָך ער האָט
גענענט צו זײ ,האָבן זײ זיך געקליגט קעגן אים ,אים צו טײטן19 .
און זײ האָבן געזאָגט אײנער צום אַנדערן :אָן קומט דער דאָזיקער
בעל-חלוֹמות 20 .און אַצונד ,קומט ,און לאָמיר אים הרגען ,און אים
אַרײנװאַרפֿן אין אײנער פֿון די גריבער ,און מיר װעלן זאָגן :אַ בײזע
ַ
חיה האָט אים אױפֿגעגעסן; און מיר װעלן זען װאָס װעט װערן פֿון
זײנע חלוֹמות.
ַ
זײן פֿון
 21האָט ראובן דערהערט ,און ער האָט אים געזוכט מציל צו ַ
זײער האַנט ,און האָט געזאָגט :לאָמיר אים ניט נעמען דאָס לעבן22 .
און ראובן האָט צו זײ געזאָגט :איר זאָלט ניט פֿאַרגיסן קײן בלוט;
אַרײן אין יענער גרוב װאָס אין מדבר ,אָבער אַ האַנט
ַ
װאַרפט אים
זײן פֿון
זאָלט איר ניט אױסשטרעקן אױף אים – כּדי אים מציל צו ַ
זײן פאָטער.
זײער האַנט ,אים אומצוקערן צו ַ
זײנע ברידער ,אַזױ
 23און עס איז געװען ,װי יוֹסף איז צוגעקומען צו ַ
געשטרײפטע העמדל
ַ
זײן העמדל ,דאָס
האָבן זײ אױסגעטאָן יוֹספֿן ַ
װאָס אױף אים 24 .און זײ האָבן אים גענומען ,און האָבן אים
אַרײנגעװאָרפֿן אין דער גרוב .און די גרוב איז געװען לײדיק ,קײן
ַ
װאַסער איז אין איר ניט געװען.
 25און זײ האָבן זיך געזעצט עסן ברױט .און זײ האָבן אױפֿגעהױבן
זײערע אױגן ,און האָבן אַ קוק געטאָן ,ערשט אַ קאַראַװאַן
לעד ,און זײערע קעמלען טראָגן געװירץ
שמעאלים קומט אָן פֿון גִ ָ
ֵ
ִי
צריִ ם26 .
און באַלזאַם און לאַדאַן װאָס זײ גײען אַראָפּנידערן קײן ִמ ַ
זײנע ברידער :װאָס װעט אַרױסקומען ,אַז
האָט יהודה געזאָגט צו ַ
זײן
מיר װעלן הרגען אונדזער ברודער ,און מיר װעלן פֿאַרדעקן ַ
שמעאלים ,און
ֵ
בלוט?  27קומט ,און לאָמיר אים פֿאַרקױפֿן צו די ִי
זײן אױף אים; װאָרום אונדזער ברודער,
אונדזער האַנט זאָל ניט ַ
זײנע ברידער האָבן צוגעהערט 28 .און
אונדזער פלײש איז ער .און ַ
זײנען פֿאַרב ַײגעגאַנגען ,אַזױ האָבן
לײט ,די ָסוחריםַ ,
װי די ִמדיָנישע ַ
זײ אַרױסגעצױגן און אַרױפגעבראַכט יוֹספֿן פֿון דער גרוב ,און
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שמעאלים פֿאַר צװאַנציק
ֵ
זײ האָבן פֿאַרקױפט יוֹספֿן צו די ִי
צר ִים.
זילבערשטיק; און די האָבן אַװעקגעפירט יוֹספֿן קײן ִמ ַ
 29און ראובן האָט זיך אומגעקערט צו דער גרוב ,ערשט יוֹסף איז
זײנע קלײדער 30 .און ער האָט
ניטאָ אין דער גרוב; האָט ער צעריסן ַ
זײנע ברידער ,און האָט געזאָגט :דער ייִנגל איז
זיך אומגעקערט צו ַ
ניטאָ ,און איך ,װוּ טו איך מיך אַהין?
 31און זײ האָבן גענומען יוֹספס העמדל ,און האָבן געשאָכטן אַ
אײנגעטונקט דאָס העמדל אין דעם בלוט32 .
ציגנבאָק ,און האָבן ַ
געשטרײפטע העמדל ,און געלאָזט
און זײ האָבן אַװעקגעשיקט דאָס
ַ
ברענגען צו זײער פאָטער ,און געלאָזט זאָגן :דאָס האָבן מיר
דײן זונס העמדל אָדער
געפונען; דערקען אַקאָרשט אױב דאָס איז ַ
מײן זונס
ניט 33 .האָט ער עס דערקענט ,און ער האָט געזאָגטַ :
העמדל; אַ בײזע חיה האָט אים אױפֿגעגעסן ,פֿאַרצוקן פֿאַרצוקט
זײנע קלײדער ,און
געװאָרן איז יוֹסף 34 .און יעקב האָט צעריסן ַ
זײן
זײנע לענדן ,און ער האָט געטרױערט אױף ַ
אָנגעטאָן זאַק אױף ַ
זײנען
זײנע טעכטער ַ
זײנע זין און אַלע ַ
זון פיל טעג 35 .און אַלע ַ
אױפֿגעשטאַנען אים צו טרײסטן ,אָבער ער האָט זיך ניט געװאָלט
טרײסטן; און ער האָט געזאָגט :פֿאַר װאָר ,אַן אָבל װעל איך נידערן
זײן פאָטער האָט אים באַװײנט.
מײן זון אין קבֿר .און ַ
צו ַ
פּוֹטיפרן ,אַ
ַ
צריִ ם צו
 36און די ִמדיָנים האָבן אים פֿאַרקױפט אין ִמ ַ
ערלײבװעכטער.
ַ
הױפדינער פֿון ַפּרעהן ,דעם אױב

לח

צײ ט ,האָט יהודה
 1און עס איז געװען אין יענער ַ
אײנגעקערט
זײנע ברידער ,און ער האָט ַ
אַראָפּגענידערט פֿון ַ
חירה 2 .און יהודה
זײן נאָמען איז געװען ָ
דולם ,װאָס ַ
צו אַ מאַן פֿון ַע ָ
זײן נאָמען
האָט דאָרטן געזען די טאָכטער פֿון אַ מאַן אַ כּ ַנ ַעני ,װאָס ַ
שוע ,און ער האָט זי גענומען ,און איז געקומען צו איר3 .
איז געװען ַ
און זי איז טראָגעדיק געװאָרן ,און האָט געבאָרן אַ זון; און ער האָט
זײן נאָמען ֵער 4 .און זי איז װידער טראָגעדיק געװאָרן ,און
גערופֿן ַ
זײן נאָמען אוֹנָן 5 .און זי
האָט געבאָרן אַ זון; און זי האָט גערופֿן ַ
זײן נאָמען ֵש ָלה .און
האָט װידער געבאָרן אַ זון; און זי האָט גערופֿן ַ
ער איז געװען אין כּזיב ,אַז זי האָט אים געבאָרן.
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זײן ב ָכור ,װאָס איר
װײב פֿאַר ֵער ַ
 6און יהודה האָט גענומען אַ ַ
נאָמען איז געװען ָתּ ָמר 7 .און ֵער ,יהודהס ב ָכור ,איז געװען שלעכט
אין די אױגן פֿון גאָט ,און גאָט האָט אים געטײט 8 .האָט יהודה
װײב ,און באַשװעגער זי,
דײן ברודערס ַ
געזאָגט צו אוֹנָנען :קום צו ַ
דײן ברודער 9 .און אַזױ װי אוֹנָן האָט
און שטעל אױף אַ זאָמען נאָך ַ
געװוּסט אַז דער זאָמען װעט ניט געהערן צו אים ,איז ,אַז ער איז
װײב ,האָט ער אױסגעבראַכט צו דער ערד,
זײן ברודערס ַ
געקומען צו ַ
זײן ברודער 10 .איז געװען שלעכט אין
כּדי ניט צו געבן אַ זאָמען צו ַ
די אױגן פֿון גאָט װאָס ער האָט געטאָן ,און ער האָט אים אױך
געטײט.
דײן
זײן שנור ָתּ ָמרן :זיץ אַן אַלמנה אין ַ
 11האָט יהודה געזאָגט צו ַ
מײן זון ֵש ָלה װעט אױפֿװאַקסן; װאָרום ער האָט
פאָטערס הױז ,ביז ַ
זײנע ברידער.
געקלערט :טאָמער װעט ער אױך שטאַרבן אַזױ װי ַ
איז ָתּ ָמר אַװעקגעגאַנגען ,און איז געזעסן אין איר פאָטערס הױז.
װײב פֿון
שועס טאָכטער ,די ַ
ַ
 12האָבן זיך געמערט די טעג ,און
יהודהן ,איז געשטאָרבן .און אַז יהודה האָט זיך געהאַט געטרײסט,
זײנע שאָף קײן ִתּמנָה ,ער
איז ער אַרױפגעגאַנגען צו די שערער פֿון ַ
דולם.
חירה פֿון ַע ָ
פרײנט ָ
זײן גוטער ַ
און ַ
דײן שװער גײט
 13איז אָנגעזאָגט געװאָרן ָתּ ָמרן ,אַזױ צו זאָגן :זעַ ,
זײנע שאָף 14 .האָט זי אױסגעטאָן אירע
אַרױף קײן ִתּמנָה ,צו שערן ַ
אַלמנה-קלײדער פֿון זיך ,און האָט זיך פֿאַרדעקט מיט אַ שלײער ,און
אײנגאַנג פֿון ֵעי ַנ ִים,
אײנגעװיקלט ,און זי האָט זיך געזעצט ב ַײם ַ
זיך ַ
װאָס אױפֿן װעג קײן ִתּמנָה; װאָרום זי האָט געזען אַז ֵש ָלה איז
װײב.
אױפֿגעװאַקסן ,און זי איז ניט געגעבן געװאָרן צו אים פֿאַר אַ ַ
 15און יהודה האָט זי געזען ,און ער האָט זי גערעכנט פֿאַר אַ זוֹנה,
װײל זי האָט פֿאַרדעקט איר פּנים 16 .האָט ער פֿאַרקערט צו איר
ַ
ב ַײם װעג ,און האָט געזאָגט :קום ,איך בעט דיך ,לאָמיך קומען צו
זײן שנור .האָט זי
דיר; װאָרום ער האָט ניט געװוּסט אַז זי איז ַ
געזאָגט :װאָס װעסטו מיר געבן ,אַז דו װעסט קומען צו מיר? 17
האָט ער געזאָגט :איך װעל שיקן אַ ציגנבעקל פֿון די שאָף .האָט זי
סײדן װעסט מיר געבן אַ משכּון ביז דו שיקסט 18 .האָט ער
געזאָגטַ :
געזאָגט :װאָס פֿאַר אַ משכּון זאָל איך דיר געבן? האָט זי געזאָגט:
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דײן האַנט.
דײן שטעקן װאָס אין ַ
דײן שנור ,און ַ
דײן זיגלרינג ,און ַ
ַ
האָט ער עס איר געגעבן ,און ער איז צו איר געקומען ,און זי איז
טראָגעדיק געװאָרן פֿון אים 19 .און זי איז אױפֿגעשטאַנען און איז
אַװעקגעגאַנגען ,און זי האָט אױסגעטאָן פֿון זיך איר שלײער ,און
האָט אָנגעטאָן אירע אַלמנה-קלײדער.
זײן
 20און יהודה האָט געשיקט דאָס ציגנבעקל דורך דער האַנט פֿון ַ
דולם ,כּדי אָפּצונעמען דעם משכּון פֿון דער פרױס
פרײנט פֿון ַע ָ
גוטן ַ
האַנט; אָבער ער האָט זי ניט געפונען 21 .האָט ער געפרעגט די
מענטשן פֿון איר אָרט ,אַזױ צו זאָגן :װוּ איז די זוֹנה װאָס איז געװען
אין ֵעי ַניִם ב ַײם װעג? האָבן זײ געזאָגט :דאָ איז ניט געװען קײן זוֹנה.
 22האָט ער זיך אומגעקערט צו יהודהן ,און האָט געזאָגט :איך האָב
זי ניט געפונען .און אױך די מענטשן פֿון דעם אָרט האָבן געזאָגט :דאָ
איז ניט געװען קײן זוֹנה 23 .האָט יהודה געזאָגט :זאָל זי עס האַלטן
פֿאַר זיך ,כּדי מיר זאָלן ניט װערן צו שפּאָט; איך האָב דאָך געשיקט
דאָס דאָזיקע ציקעלע ,און דו האָסט זי ניט געפונען.
דרײ חדשים ,איז אָנגעזאָגט געװאָרן
 24און עס איז געװען אין אַרום ַ
דײן שנור ָתּ ָמר האָט מזַנה געװען ,און אָט איז
יהודהן ,אַזױ צו זאָגןַ :
זי אױך טראָגעדיק פֿון זנות .האָט יהודה געזאָגט :פירט זי אַרױס ,און
זאָל זי פֿאַרברענט װערן.
 25װי זי איז אַרױסגעפירט געװאָרן ,אַזױ האָט זי געשיקט זאָגן צו
איר שװער :פֿון דעם מאַן װאָס די דאָזיקע געהערן צו אים ,בין איך
טראָגעדיק .און זי האָט געזאָגט :דערקען אַקאָרשט װעמעס איז דער
דאָזיקער זיגלרינג ,און די שנורן ,און דער שטעקן?  26האָט יהודה
דערקענט ,און ער האָט געזאָגט :זי איז גערעכטער פֿון מיר ,דערפֿאַר
מײן זון ֵש ָלהן .אָבער ער האָט מער
װײל איך האָב זי ניט געגעבן צו ַ
ַ
װידער ניט פֿאַרקערט מיט איר.
צײט פֿון איר געבערן ,ערשט אַ
 27און עס איז געװען אין דער ַ
לײב 28 .און עס איז געװען ,אַז זי האָט געבאָרן,
צװילינג איז אין איר ַ
האָט אײנער אַרױסגעשטעקט ַ
זײן האַנט ,און די הײבין האָט גענומען
זײן האַנט אַ רױטן פאָדים ,אַזױ צו זאָגן :דער
און האָט אָנגעבונדן אָן ַ
דאָזיקער איז אַרױסגעקומען צוערשט 29 .און עס איז געװען ,װי ער
זײן ברודער איז אַרױסגעקומען; האָט זי
זײן האַנט ,ערשט ַ
ציט צוריק ַ
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רײסעניש? און מע האָט
געזאָגט :װאָס האָסטו זיך געריסן מיט אַזאַ ַ
זײן
זײן נאָמען ֶפּ ֶרץ 30 .און דערנאָך איז אַרױסגעקומען ַ
גערופֿן ַ
זײן האַנט איז געװען דער רױטער פאָדים; און
ברודער ,װאָס אױף ַ
ֶרח.
זײן נאָמען ז ַ
מע האָט גערופֿן ַ

לט

צר ִים ,און
 1און יוֹסף איז אַראָפּגענידערט געװאָרן קײן ִמ ַ
ערלײבװעכטער,
ַ
פּוֹטיפר ,אַ הױפדינער פֿון ַפּרעהן ,דער אױב
ַ
אַ ִמצרישער מאַן ,האָט אים אָפּגעקױפט פֿון דער האַנט פֿון די
שמעאלים װאָס האָבן אים אַהין אַראָפּגענידערט 2 .און גאָט איז
ֵ
ִי
געװען מיט יוֹספֿן ,און ער איז געװען אַ באַגליקטער מענטש; און ער
זײן האַר האָט
זײן האַר דעם ִמצרי 3 .און ַ
איז געװען אין הױז פֿון ַ
געזען ,אַז גאָט איז מיט אים ,און אַלץ װאָס ער טוט ,באַגליקט גאָט
זײנע אױגן ,און ער האָט
זײן האַנט;  4האָט יוֹסף געפונען חן אין ַ
אין ַ
זײן הױז ,און
אים באַדינט .און ער האָט אים אױפֿגעזעצט איבער ַ
זײן האַנט5 .
אַלץ װאָס ער האָט געהאַט ,האָט ער איבערגעגעבן אין ַ
זײן
און עס איז געװען ,פֿון זינט ער האָט אים אױפֿגעזעצט איבער ַ
הױז ,און איבער אַלץ װאָס ער האָט געהאַט ,האָט גאָט געבענטשט
דעם ִמצריס הױז פֿון יוֹספס װעגן ,און אַ ברכה פֿון גאָט איז געװען
אױף אַלץ װאָס ער האָט געהאַט אין הױז און אין פעלד 6 .האָט ער
איבערגעלאָזן אַלץ װאָס ער האָט געהאַט אין יוֹספס האַנט ,און ער
האָט לעבן אים ניט געװוּסט פֿון קײן זאַך ,אַחוץ דעם ברױט װאָס ער
האָט געגעסן .און יוֹסף איז געװען שײן אױפֿן געשטאַלט ,און שײן
אױפֿן פּנים.
זײן האַרס
 7און עס איז געװען נאָך די דאָזיקע געשעענישן ,האָט ַ
װײב אױפֿגעהױבן אירע אױגן אױף יוֹספֿן ,און זי האָט געזאָגט :ליג
ַ
זײן
מיט מיר 8 .האָט ער ניט געװאָלט ,און ער האָט געזאָגט צו ַ
מײן האַר װײס ניט לעבן מיר װאָס אין הױז טוט זיך,
װײב :זעַ ,
האַרס ַ
מײן האַנט 9 .ער
און אַלץ װאָס ער האָט ,האָט ער איבערגעגעבן אין ַ
איז אין דעם דאָזיקן הױז ניט גרעסער פֿון מיר ,און ער האָט ניט
װײב.
זײן ַ
װײל דו ביסט ַ
פֿאַרמיטן פֿון מיר קײן זאַך ,נאָר בלױז דיךַ ,
הײנט װי קען איך טאָן דאָס דאָזיקע גרױסע בײז ,און זינדיקן צו
ַ
גאָט?
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 10און עס איז געװען ,אַז זי האָט גערעדט צו יוֹספֿן טאָג פֿאַר טאָג,
זײן מיט
און ער האָט ניט צוגעהערט צו איר ,צו ליגן מיט איר ,צו ַ
אַרײנגעקומען אין הױז צו טאָן
ַ
איר 11 ,איז ,אײן טאָג װען ער איז
ַ
זײן אַרבעט ,און קײן מענטש פֿון די
הױזלײט איז דאָרטן ניט געװען
ַ
זײן קלײד ,אַזױ צו זאָגן:
אין הױז 12 ,האָט זי אים אָנגעכאַפּט פֿאַר ַ
זײן קלײד אין איר האַנט ,און
ליג מיט מיר .האָט ער איבערגעלאָזן ַ
איז אַנטלאָפֿן און אַרױס דרױסן 13 .און עס איז געװען ,װי זי האָט
זײן קלײד אין איר האַנט ,און איז
געזען ,אַז ער האָט איבערגעלאָזן ַ
הױזלײט ,און האָט
ַ
אַנטלאָפֿן דרױסן 14 ,אַזױ האָט זי גערופֿן צו אירע
צו זײ געזאָגט ,אַזױ צו זאָגן :זעט ,מע האָט אונדז געבראַכט אַ מאַן אַ
ִעברי ,צו מאַכן געשפּעט פֿון אונדז; ער איז געקומען צו מיר צו ליגן
מיט מיר ,און איך האָב גערופֿן אױף אַ הױכן ָקול 15 .איז ,װי ער האָט
מײן ָקול און האָב גערופֿן ,אַזױ
געהערט ,אַז איך האָב אױפֿגעהױבן ַ
זײן קלײד ב ַײ מיר ,און איז אַנטלאָפֿן און
האָט ער איבערגעלאָזן ַ
אַרױס דרױסן.
זײן האַר איז
זײן קלײד ב ַײ זיך ,ביז ַ
 16און זי האָט אַװעקגעלײגט ַ
געקומען אַהײם 17 .און זי האָט גערעדט צו אים אַזױ װי די דאָזיקע
װערטער ,אַזױ צו זאָגן :דער קנעכט דער ִעברי װאָס דו האָסט אונדז
געבראַכט ,איז געקומען צו מיר צו מאַכן געשפּעט פֿון מיר 18 .און
מײן ָקול און האָב גערופֿן,
עס איז געװען ,װי איך האָב אױפֿגעהױבן ַ
זײן קלײד ב ַײ מיר ,און איז אַנטלאָפֿן
אַזױ האָט ער איבערגעלאָזן ַ
דרױסן.
זײן
זײן האַר האָט געהערט די װערטער פֿון ַ
 19און עס איז געװען ,װי ַ
ַ
װײב ,װאָס זי האָט צו אים גערעדט ,אַזױ צו זאָגן :אַזעלכע זאַכן
זײן צאָרן געגרימט 20 .און
דײן קנעכט ,האָט ַ
האָט געטאָן צו מיר ַ
אַרײנגעזעצט אין
ַ
יוֹספס האַר האָט אים גענומען ,און האָט אים
זײנען
געפענקעניש ,אין דעם אָרט װוּ דעם מלכס געפאַנגענע ַ
אײנגעשפֿאַרט; און ער איז דאָרטן געװען אין געפענקעניש.
ַ
גענײגט צו אים
ַ
 21און גאָט איז געװען מיט יוֹספֿן ,און ער האָט
גענאָד ,און אים געגעבן חן אין די אױגן פֿון דעם האַר פֿון
געפענקעניש 22 .און דער האַר פֿון געפענקעניש האָט איבערגעגעבן
אױף דער האַנט פֿון יוֹספֿן אַלע געפאַנגענע װאָס אין געפענקעניש;
און אַלץ װאָס מע האָט דאָרטן געטאָן ,האָט ער אױפֿגעטאָן 23 .דער
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האַר פֿון געפענקעניש האָט ניט נאָכגעקוקט קײן שום זאַך אונטער
װײל גאָט איז געװען מיט אים ,און װאָס ער האָט געטאָן,
זײן האַנטַ ,
ַ
האָט גאָט באַגליקט.

מ

 1און עס איז געװען נאָך די דאָזיקע געשעענישן ,האָט דער
צר ִים ,און דער בעקער ,זיך
אַנקמײסטער פֿון דעם מלך פֿון ִמ ַ
ַ
טר
צר ִים 2 .און
פֿאַרזינדיקט אַקעגן זײער האַר ,דעם מלך פֿון ִמ ַ
זײנע צװײ הױפֿדינער ,אױף דעם
ַפּרעה האָט געצערנט אױף ַ
ערטראַנקמײסטער און אױף דעם אױבערבעקער 3 .און ער האָט
ַ
אױב
ערלײבװעכטערס הױז,
ַ
אַרײנגעזעצט אין דער װאַך פֿון דעם אױב
ַ
זײ
אין געפֿענקעניש ,אין דעם אָרט װאָס יוֹסף איז דאָרטן געװען
ערלײבװעכטער האָט געשטעלט יוֹספֿן
ַ
אײנגעש ֿפּאַרט 4 .און דער אױב
ַ
צײט אין
זײנען געװען אַ ַ
לעבן זײ ,און ער האָט זײ באַדינט; און זײ ַ
װאַך.

 5האָט זיך בײדן געחלומט אַ חלום אין אײן נאַכט ,איטלעכן
זײן חלום – דעם
זײן חלום ,איטלעכן לױט דעם פּיתרון פֿון ַ
ַ
צריִם ,װאָס
טראַנקמײסטער און דעם בעקער פֿון דעם מלך פֿון ִמ ַ
ַ
אײנגעש ֿפּאַרט אין געפֿענקעניש 6 .און יוֹסף איז
זײנען געװען ַ
ַ
געקומען צו זײ אין דער פֿרי ,און האָט זײ אָנגעקוקט ,ערשט זײ
זײנען צעטראָגן 7 .האָט ער געפֿרעגט די הױפֿדינער פֿון ַפּרעהן װאָס
ַ
זײן האַרס הױז ,אַזױ צו זאָגן :פֿאַר װאָס
מיט אים אין דער װאַך פֿון ַ
הײנט פֿאַרערגערט?  8האָבן זײ צו אים
אײערע פּנימער ַ
זײנען ַ
ַ
געזאָגט :אונדז האָט זיך געחלומט אַ חלום ,און ניטאָ װער זאָל אים
זײנען דאָך פֿון גאָט;
זײן .האָט יוֹסף צו זײ געזאָגט :פּיתרוֹנים ַ
פּוֹתר ַ
אײך.
דערצײלט מיר ,איך בעט ַ
זײן חלום צו יוֹספֿן,
ערטראַנקמײסטער דערצײלט ַ
ַ
 9האָט דער אױב
און ער האָט צו אים געזאָגט :מיר חלומט זיך ,ערשט פֿאַר מיר איז אַ
צװײגן; און װי ער בליט,
ַ
דרײ
װײנשטאָק ַ
װײנשטאָק 10 ,און אױפֿן ַ
ַ
געצײטיקט
ַ
זײנע הענגלעך
זײן בליעכץ ,האָבן ַ
איז אױפֿגעגאַנגען ַ
מײן האַנט; האָב
װײנטרױבן 11 .און ַפּרעהס בעכער איז געװען אין ַ
ַ
װײנטרױבן ,און האָב זײ אױסגעקװעטשט אין ַפּרעהס
איך גענומען די ַ
בעכער ,און דערלאַנגט דעם בעכער אין ַפּרעהס האַנט.
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דרײ
 12האָט יוֹסף צו אים געזאָגט :דאָס איז דער פּיתרון דערפֿון :די ַ
דרײ טעג אַרום װעט ַפּרעה
ַ
דרײ טעג 13 .אין
ַ
זײנען
צװײגן דאָס ַ
ַ
דײן שטאַנד ,און
דײן קאָפּ ,און װעט דיך אומקערן אױף ַ
אױפֿנעמען ַ
זײן האַנט ,לױטן פֿריערדיקן
װעסט דערלאַנגען ַפּרעהס בעכער אין ַ
טראַנקמײסטער 14 .אָבער זאָלסט
ַ
זײן
שטײגער ,װען דו ביסט געװען ַ
זײן ,און זאָלסט טאָן ,איך
מיך געדענקען ב ַײ זיך ,אַז דיר װעט גוט ַ
בעט דיך ,אַ חסד מיט מיר ,און מיך דערמאָנען פֿאַר ַפּרעהן ,און מיך
אַרױסציען פֿון דעם דאָזיקן הױז 15 .װאָרום געגנבעט בין איך
געגנבעט געװאָרן פֿון לאַנד פֿון די ִעברים; און דאָ אױך האָב איך קײן
אַרײנגעזעצט אין תּפֿיסה.
זאַך ניט געטאָן ,װאָס מע האָט מיך ַ
 16האָט דער אױבערבעקער געזען אַז ער האָט צום גוטן פּוֹתר
געװען ,און ער האָט געזאָגט צו יוֹספֿן :מיר אױך האָט זיך געחלומט,
מײן קאָףּ;  17און אין
זײנען אױף ַ
דרײ געפֿלאָכטענע קערב ַ
ערשט ַ
דעם אױבערשטן קאָרב איז פֿון אַלערלײ עסנװאַרג פֿאַר ַפּרעהן,
מײן קאָףּ.
געבעקזאַכן ,און די פֿױגלען עסן זײ פֿון דעם קאָרב איבער ַ
 18האָט יוֹסף געענטפֿערט און האָט געזאָגט :דאָס איז דער פּיתרון
דרײ טעג אַרום
דרײ טעג 19 .אין ַ
זײנען ַ
דרײ קערב דאָס ַ
דערפֿון :די ַ
דײן קאָפּ פֿון דיר ,און װעט דיך אױפֿהענגען
װעט ַפּרעה אַראָפּנעמען ַ
דײן פֿלײש פֿון דיר.
אױף אַ בױם ,און די פֿױגלען װעלן עסן ַ
 20און עס איז געװען אױפֿן דריטן טאָג ,אין ַפּרעהס געבורטסטאָג,
זײנע קנעכט ,און האָט
מאָלצײט פֿאַר אַלע ַ
ַ
האָט ער געמאַכט אַ
ערטראַנקמײסטער ,און דעם
ַ
אױפֿגענומען דעם קאָפּ פֿון דעם אױב
זײנע קנעכט 21 .און
קאָפּ פֿון דעם אױבערבעקער ,צװישן ַ
זײ ן
ערטראַנקמײ סטער צו ַ
ַ
ער האָט אומגעקערט דעם אױב
טראַנקמײסטערשאַפֿט; און ער האָט דערלאַנגט דעם בעכער אין
ַ
ַפּ רעהס האַנט  22 .און דעם אױ ב ער ב עקער האָט ער
אױפֿגעהאַנגען ,אַזױ װי יוֹסף האָט זײ פּוֹתר געװען 23 .אָבער דער
ערטראַנקמײסטער האָט ניט געדאַכט אָן יוֹספֿן ,און האָט אים
ַ
אױב
פֿאַרגעסן.
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ִמ ֵקץ

מא

צײט ,האָט זיך
 1און עס איז געװען צום ָסוף פֿון צװײ יאָר ַ
טײך 2 .און אָט
ַפּרעהן געחלומט ,ערשט ער שטײט ב ַײם ַ
לײב;
טײך זיבן קי ,שײן אױפֿן אױסזען און פֿעט אױפֿן ַ
גײען אַרױף פֿון ַ
טײכגראָז 3 .און אָט גײען אַרױף
און זײ האָבן זיך געפֿיטערט אין דעם ַ
טײך זיבן אַנדערע קי ,מיאוס אױפֿן אױסזען ,און מאָגער
נאָך זײ פֿון ַ
לײב; און זײ האָבן זיך געשטעלט לעבן יענע קי ב ַײם ברעג
אױפֿן ַ
מאָגערלײביקע קי האָבן
ַ
טײך 4 .און די מיאוסע אױפֿן אױסזען און
ַ
אױפֿגעגעסן די זיבן שײנע אױפֿן אױסזען און פֿעטע קי .און ַפּרעה
האָט זיך אױפֿגעכאַפּט.
אײנגעשלאָפֿן ,און אים האָט זיך געחלומט אַ צװײט
 5און ער איז ַ
מאָל ,ערשט זיבן זאַנגען גײען-אױף אױף אײן שטענגל געזונטע און
גוטע 6 .און אָט שפּראָצן אַרױס נאָך זײ זיבן זאַנגען דינע און
פֿאַרברענטע פֿון מזרח-װינט 7 .און די דינע זאַנגען האָבן
אײנגעשלונגען די זיבן געזונטע און פֿולע זאַנגען .און ַפּרעה האָט זיך
ַ
אױפֿגעכאַפּט ,ערשט עס איז אַ חלום.
זײן געמיט געװען צערודערט,
 8און עס איז געװען אין דער פֿרי ,איז ַ
צריִם ,און
און ער האָט געשיקט און גערופֿן אַלע ַחרטומים פֿון ִמ ַ
זײנע חלוֹמות,
אַלע אירע חכמים; און ַפּרעה האָט זײ דערצײלט ַ
זײן פֿאַר ַפּרעהן.
אָבער קײנער האָט זײ ניט געקענט פּוֹתר ַ
ערטראַנקמײסטער גערעדט צו ַפּרעהן ,אַזױ צו זאָגן:
ַ
 9האָט דער אױב
הײנט דערמאָנעןַ 10 .פּרעה האָט געצערנט אױף
מײנע זינד מוז איך ַ
ַ
אַרײנגעזעצט אין דער װאַך פֿון דעם
ַ
זײנע קנעכט ,און האָט מיך
ַ
ערלײבװעכטערס הױז ,מיך און דעם אױבערבעקער 11 .האָט זיך
ַ
אױב
אונדז געחלומט אַ חלום אין אײן נאַכט ,מיר און אים; איטלעכן לױט
זײן חלום האָט זיך אונדז געחלומט 12 .און דאָרטן
דעם פּיתרון פֿון ַ
איז מיט אונדז געװען אַ ִעברישער יונג ,אַ קנעכט פֿון דעם
ערלײבװעכטער ,האָבן מיר אים דערצײלט ,און ער האָט אונדז
ַ
אױב
זײן חלום האָט ער
פּוֹתר געװען אונדזערע חלוֹמות; איטלעכן לױט ַ
פּוֹתר געװען 13 .און עס איז געװען ,אַזױ װי ער האָט אונדז פּוֹתר
מײן
געװען ,אַזױ איז געשען :מיך האָט מען אומגעקערט אױף ַ
שטאַנד ,און אים האָט מען אױפֿגעהאַנגען.
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 14האָט ַפּרעה געשיקט און גערופֿן יוֹספֿן ,און מע האָט אים אױף גיך
אַרױסגענומען פֿון תּפֿיסה .און ער האָט זיך אָפּגעגאָלט ,און האָט
זײנע קלײדער ,און איז געקומען צו ַפּרעהן.
איבערגעביטן ַ
 15האָט ַפּרעה געזאָגט צו יוֹספֿן :מיר האָט זיך געחלומט אַ חלום,
זײן; און איך האָב געהערט זאָגן אױף
און ניטאָ װער זאָל אים פּוֹתר ַ
זײן.
דיר ,אַז דו פֿאַרשטײסט אַ חלום ,אים פּוֹתר צו ַ
 16האָט יוֹסף געענטפֿערט ַפּרעהן ,אַזױ צו זאָגן :ניט איך ,גאָט װעט
באַשײדן דעם פֿריד פֿון ַפּרעהן.
 17האָט ַפּרעה געזאָגט צו יוֹספֿן :מיר חלומט זיך ,ערשט איך שטײ
טײך זיבן קי ,פֿעט אױפֿן
טײך 18 .און אָט גײען אַרױף פֿון ַ
ב ַײם ברעג ַ
לײב און שײן אױפֿן געשטאַלט; און זײ האָבן זיך געפֿיטערט אין
ַ
גראָז 19 .און אָט גײען אַרױף נאָך זײ זיבן אַנדערע קי ,אָרים און
לײב ,װאָס אין גאַנצן
זײער מיאוס אױפֿן געשטאַלט און דאַר אױפֿן ַ
גלײכן אין מיאוסקײט 20 .און
צר ִים האָב איך ניט געזען זײער ַ
לאַנד ִמ ַ
די דאַרע און מיאוסע קי האָבן אױפֿגעגעסן די ערשטע זיבן פֿעטע קי.
אַרײן אין זײ ,און עס איז ניט געװען קענטיק אַז זײ
 21און זײ ַ
זײנען ַ
אַרײן ,און זײער אױסזען איז געװען אַזױ מיאוס װי אין
זײנען אין זײ ַ
ַ
אָנהײב .און איך האָב זיך אױפֿגעכאַפּט 22 .און איך האָב געזען אין
מײן חלום ,ערשט זיבן זאַנגען גײען-אױף אױף אײן שטענגל ,פֿולע
ַ
און גוטע 23 .און אָט שפּראָצן אַרױס נאָך זײ זיבן זאַנגען
אײנגעטריקנטע ,דינע ,פֿאַרברענטע פֿון מזרח-װינט 24 .און די דינע
ַ
אײנגעשלונגען די זיבן גוטע זאַנגען .האָב איך
זאַנגען האָבן ַ
דערצײלט די ַחרטומים ,אָבער קײנער קען מיר ניט זאָגן.
 25האָט יוֹסף געזאָגט צו ַפּרעהן :דער חלום פֿון ַפּרעהן איז אײנער;
װאָס גאָט װיל טאָן האָט ער אָנגעזאָגט ַפּרעהן 26 .די זיבן גוטע קי
זײנען זיבן יאָר;
זײנען זיבן יאָר ,און די זיבן גוטע זאַנגען דאָס ַ
דאָס ַ
אײן חלום איז דאָס 27 .און די זיבן דאַרע און מיאוסע קי ,װאָס
זײנען זיבן יאָר; און די זיבן
זײנען אַרױפֿגעקומען נאָך זײ ,דאָס ַ
ַ
זײן זיבן
לײדיקע זאַנגען פֿאַרברענט פֿון מזרח-װינט ,דאָס װעלן ַ
הונגעריאָרן 28 .דאָס איז די זאַך װאָס איך האָב געזאָגט ַפּרעהן :װאָס
גאָט װיל טאָן האָט ער באַװיזן ַפּרעהן 29 .זע ,עס קומען זיבן יאָר פֿון
צריִם 30 .און נאָך זײ װעלן אױפֿשטײן
גרױס זעט אין גאַנצן לאַנד ִמ ַ
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זײן פֿאַרגעסן אין לאַנד
זיבן הונגעריאָרן ,און די גאַנצע זעט װעט ַ
צריִ ם; און דער הונגער װעט פֿאַרלענדן דאָס לאַנד 31 .און פֿון דער
ִמ ַ
זײן צו מערקן אין לאַנד ,פֿון װעגן יענעם הונגער װאָס
זעט װעט ניט ַ
זײן זײער שװער 32 .און װאָס דער חלום
נאָכדעם; װאָרום ער װעט ַ
װײל די זאַך איז פֿעסט פֿון
האָט זיך איבערגעחזרט אַ צװײט מאָלַ :
אײלט דאָס צו טאָן 33 .און אַצונד ,זאָל ַפּרעה זען אַ
גאָט ,און גאָט ַ
פֿאַרשטאַנדיקן און אַ קלוגן מאַן ,און אים שטעלן איבערן לאַנד
צריִ ם 34 .זאָל ַפּרעה דאָס טאָן ,און זאָל ער אױפֿזעצן אױפֿזעער
ִמ ַ
צר ִים אין די זיבן זאַטע
איבערן לאַנד ,און באַװאָרענען דאָס לאַנד ִמ ַ
שפּײז פֿון די דאָזיקע
ַ
יאָרן 35 .און זאָל מען אױפֿזאַמלען די גאַנצע
אָנקלײבן תּבואה אונטער דער
ַ
גוטע יאָרן װאָס קועמן ,און זאָל מען
שפּײז אין די שטעט ,און היטן 36 .און די
ַ
האַנט פֿון ַפּרעהן ,פֿאַר
זײן אַװעקגעלײגט פֿאַרן לאַנד ,אױף די זיבן הונגעריאָרן
שפּײז װעט ַ
ַ
צר ִים ,און דאָס לאַנד װעט ניט פֿאַרשניטן
זײן אין לאַנד ִמ ַ
װאָס װעלן ַ
װערן פֿון הונגער.
 37און די זאַך איז װױלגעפֿעלן אין די אױגן פֿון ַפּרעהן ,און אין די
זײנע
זײנע קנעכט 38 .און פּרעה האָט געזאָגט צו ַ
אױגן פֿון אַלע ַ
קנעכט :קענען מיר דען געפֿינען אַזאַ װי דער דאָזיקער ,אַ מאַן װאָס
גײסט פֿון גאָט איז אין אים?  39און ַפּרעה האָט געזאָגט צו
דער ַ
יוֹספֿן :נאָכדעם װי גאָט האָט דיך געלאָזט װיסן דאָס אַלץ ,איז ניטאָ
זײן
אַ פֿאַרשטאַנדיקער און אַ קלוגער אַזױ װי דו 40 .דו װעסט ַ
מײן
דײן מױל זאָל געװירטשאַפֿט װערן ַ
מײן הױז ,און לױט ַ
איבער ַ
זײן גרעסער פֿון דיר 41 .און
גאַנץ פֿאָלק; נאָר מיטן טראָן װעל איך ַ
ַפּרעה האָט געזאָגט צו יוֹספֿן :זע ,איך האָב דיך אױפֿגעזעצט איבערן
זײן זיגלרינג
צריִם 42 .און ַפּרעה האָט אַראָפּגענומען ַ
גאַנצן לאַנד ִמ ַ
זײן האַנט ,און האָט אים אָנגעטאָן אױף דער האַנט פֿון יוֹספֿן,
פֿון ַ
לײנענע בגדים ,און אים אָנגעטאָן
און ער האָט אים אָנגעקלײדט אין ַ
אַ גילדערנע קײט אױפֿן האַלדז 43 .און ער האָט אים געמאַכט פֿאָרן
רײטװאָגן; און מע האָט אױסגערופֿן פֿאַר אים :אבֿרך!
זײן צװײטן ַ
אין ַ
צר ִים.
און ער האָט אים אױפֿגעזעצט איבערן גאַנצן לאַנד ִמ ַ
 44און ַפּרעה האָט געזאָגט צו יוֹספֿן :איך בין ַפּרעה ,אָבער אָן דיר
זאָל קײנער ניט אױפֿהײבן אַ האַנט אָדער אַ פֿוס אין גאַנצן לאַנד
צריִ ם 45 .און ַפּרעה האָט גערופֿן דעם נאָמען פֿון יוֹספֿןָ ,צפֿנַת-
ִמ ַ
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ֵח; און ער האָט אים געגעבן אָסנַת די טאָכטער פֿון פּוֹטיֶ -פ ַרע,
ַפּ ְענ ַ
װײב.
דעם פּריסטער פֿון אוֹן ,פֿאַר אַ ַ
צר ִים – .און יוֹסף
 46און יוֹסף איז אַרױסגעגאַנגען איבערן לאַנד ִמ ַ
דרײסיק יאָר אַלט ,װען ער האָט זיך געשטעלט פֿאַר ַפּרעה
איז געװען ַ
צר ִים – .און יוֹסף איז אַרױסגעגאַנגען פֿון פֿאַר
דעם מלך פֿון ִמ ַ
צר ִים.
ַפּרעהן ,און איז דורכגעגאַנגען דורכן גאַנצן לאַנד ִמ ַ
נסװײז.
ַ
 47און דאָס לאַנד האָט געבראַכט אין די זיבן זאַטע יאָרן הױפֿ
ַ
 48און ער האָט אױפֿגעזאַמלט די גאַנצע
שפּײז פֿון די זיבן יאָר װאָס
שפּײז אין די
ַ
אַרײנגעטאָן די
צר ִים ,און האָט ַ
זײנען געװען אין לאַנד ִמ ַ
ַ
שפּײז פֿון די פֿעלדער פֿון אַ שטאָט װאָס אַרום איר49 ,
ַ
שטעט; די
אַרײנגעטאָן אין איר .און יוֹסף האָט אָנגעקליבן תּבואה אַזױ
האָט ער ַ
װײל
װי זאַמד פֿון ים ,זײער פֿיל ,ביז מע האָט אױפֿגעהערט צו צײלןַ ,
עס איז געװען אָן אַ צאָל.
זײנען געבאָרן געװאָרן ,אײדער דאָס הונגעריאָר איז
 50און ב ַײ יוֹספֿן ַ
געקומען ,צװײ זין ,װאָס אָסנַת די טאָכטער פֿון פּוֹטי-פֿ ַרע דעם
פּריסטער פֿון אוֹן האָט אים געבאָרן 51 .און יוֹסף האָט גערופֿן דעם
װײל» :גאָט האָט מיך געמאַכט
ַשהַ ,
נאָמען פֿון דעם ב ָכור מנ ֶ
מײן
מײן גאַנצע מאַטערניש ,און דאָס גאַנצע הױז פֿון ַ
פֿאַרגעסן ַ
פֿאָטער« 52 .און דעם נאָמען פֿון דעם צװײטן האָט ער גערופֿן
מײן
װײל» :גאָט האָט מיך געפֿרוכפּערט אין דעם לאַנד פֿון ַ
ֶאפֿ ַריִםַ ,
פּײן«.
ַ
 53און עס האָבן זיך געענדיקט די זיבן יאָר פֿון דער זעט װאָס איז
צריִ ם 54 .און עס האָבן אָנגעהױבן קומען די זיבן
געװען אין לאַנד ִמ ַ
הונגעריאָרן ,אַזױ װי יוֹסף האָט פֿאַרױסגעזאָגט .און עס איז געװען אַ
צר ִים איז געװען
הונגער אין אַלע לענדער ,נאָר אין גאַנצן לאַנד ִמ ַ
ברױט.
צר ִים האָט אָנגעהױבן הונגערן ,און
 55און אַז דאָס גאַנצע לאַנד ִמ ַ
דאָס פֿאָלק האָט געשריען צו ַפּרעהן אום ברױט ,האָט ַפּרעה געזאָגט
אײך זאָגן ,זאָלט איר
צר ִים :גײט צו יוֹספֿן; װאָס ער װעט ַ
צו גאַנץ ִמ ַ
טאָן 56 .און דער הונגער איז געװען איבערן גאַנצן לאַנד; און יוֹסף
צר ִים; און
שפּײכלערס ,און האָט פֿאַרקױפֿט צו ִמ ַ
ַ
האָט געעפֿנט אַלע
צר ִים 57 .און פֿון דער
דער הונגער האָט זיך געשטאַרקט אין לאַנד ִמ ַ
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צר ִים צו יוֹספֿן קױפֿן תּבואה,
גאַנצער ערד איז מען געקומען קײן ִמ ַ
װאָרום דער הונגער איז געװען שטאַרק אױף דער גאַנצער ערד.

מב

צר ִים,
 1און יעקב האָט געזען אַז עס איז דאָ תּבואה אין ִמ ַ
אײך
זײנע זין :װאָס קוקט איר ַ
און יעקב האָט געזאָגט צו ַ
אָן?  2און ער האָט געזאָגט :אָט האָב איך געהערט ,אַז עס איז דאָ
אײן פֿון
צר ִים .נידערט אַראָפּ אַהין ,און קױפֿט אונדז ַ
תּבואה אין ִמ ַ
דאָרטן ,כּדי מיר זאָלן לעבן און ניט שטאַרבן.

 3האָבן יוֹספֿס צען ברידער אַראָפֿגענידערט קױפֿן תּבואה פֿון
צריִ ם 4 .אָבער בנימין ,יוֹספֿס ברודער ,האָט יעקב ניט מיטגעשיקט
ִמ ַ
װײל ער האָט געזאָגט :טאָמער װעט אים טרעפֿן
זײנע ברידערַ ,
מיט ַ
אַן אומגליק.
זײנען
אײנקױפֿן ,צװישן די װאָס ַ
זײנען געקומען די זין פֿון ישׂראלן ַ
ַ 5
ַען 6 .און יוֹסף
געקומען ,װאָרום דער הונגער איז געװען אין לאַנד כּנ ַ
איז געװען דער געװעלטיקער איבערן לאַנד; ער איז געװען דער װאָס
זײנען געקומען יוֹספֿס
האָט פֿאַרקױפֿט צום גאַנצן פֿאָלק פֿון לאַנדַ .
ברידער ,און האָבן זיך צו אים געבוקט מיטן פּנים צו דער ערד 7 .און
זײנע ברידער ,און האָט זײ דערקענט ,אָבער ער
יוֹסף האָט געזען ַ
האָט זיך געמאַכט פֿרעמד צו זײ ,און האָט גערעדט מיט זײ האַרט,
און האָט צו זײ געזאָגט :פֿון װאַנען קומט איר? האָבן זײ געזאָגט:
שפּײז.
ַ
אײנצוקױפֿן
ַעןַ ,
פֿון לאַנד כּנ ַ
זײנע ברידער ,אָבער זײ האָבן אים ניט
 8און יוֹסף האָט דערקענט ַ
דערקענט 9 .און יוֹסף האָט זיך דערמאָנט אָן די חלוֹמות ,װאָס
האָבן זיך אים געחלומט װעגן זײ ,און ער האָט צו זײ געזאָגט:
זײט איר
זײט איר; צו זען די נאַקעטקײט פֿון לאַנד ַ
אױסקוקערס ַ
געקומען.
שפּײז
ַ
נײערט צו קױפֿן
מײן האַרַ ,
 10האָבן זײ צו אים געזאָגט :נײןַ ,
זײנען זין פֿון אײן מאַן;
דײנע קנעכט 11 .מיר אַלע ַ
זײנען געקומען ַ
ַ
זײנען קײן מאָל ניט
דײנע קנעכט ַ
זײנען מיר; ַ
ערלעכע מענטשן ַ
געװען קײן אױסקוקערס.
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זײט
נײערט די נאַקעטקײט פֿון לאַנד ַ
 12האָט ער צו זײ געזאָגט :נײןַ ,
איר געקומען זען.
דײנע קנעכט ,זין
זײנען מירַ ,
 13האָבן זײ געזאָגט :צװעלף ברידער ַ
הײנט מיט
ַען ,און אָט איז דער ייִנגסטער ַ
פֿון אײן מאַן אין לאַנד כּנ ַ
אונדזער פֿאָטער ,און אײנער איז ניט געװאָרן.
אײך
 14האָט יוֹסף צו זײ געזאָגט :דאָס איז דאָך װאָס איך האָב צו ַ
זײט איר 15 .דערמיט װעט איר
גערעדט ,אַזױ צו זאָגן :אױסקוקערס ַ
געפּרוּװט װערן :אַזױ װי ַפּרעה לעבט ,אױב איר װעט פֿון דאַנען
אײער ייִנגסטער ברודער װעט קומען אַהער! 16
סײדן ַ
אַרױסגײןַ ,
אײער ברודער ,און איר
אײך אײנעם ,ער זאָל ברענגען ַ
שיקט פֿון ַ
אײערע װערטער זאָלן אױסגעפּרוּװט
אײנגעשפֿאַרט ,כּדי ַ
לײבט ַ
ב ַ
אײך; און אױב ניט ,אַזױ װי ַפּרעה
װערן ,אױב דער אמת איז מיט ַ
זײט אױסקוקערס!
לעבט ,אַז איר ַ
דרײ טעג.
אַרײנגענומען אין װאַך אױף ַ
 17און ער האָט זײ ַ
 18און יוֹסף האָט צו זײ געזאָגט אױפֿן דריטן טאָג :דאָס טוט ,און
זײט
לײבן לעבן – איך האָב מוֹרא פֿאַר גאָט 19 :אױב איר ַ
איר װעט ב ַ
ערלעכע מענטשן ,זאָל אײן ברודער ַ
אײנגעשפֿאַרט
לײבן ַ
אײערער ב ַ
אײער װאַכהױז ,און איר גײט ,און ברענגט תּבואה פֿאַר דעם
אין ַ
אײער ייִנגסטן ברודער זאָלט
אײערע הױזגעזינטן 20 .און ַ
הונגער פֿון ַ
אײערע װערטער װעלן באַװערט װערן ,און
איר ברענגען צו מיר; און ַ
איר װעט ניט שטאַרבן.
האָבן זײ אַזױ געטאָן.
זײנען
 21און זײ האָבן געזאָגט אײנער צום אַנדערן :פֿאַר װאָר ,מיר ַ
שולדיק װעגן אונדזער ברודער װאָס מיר האָבן צוגעזען דעם צער
זײן זעל ,װען ער האָט זיך געבעטן ב ַײ אונדז ,און מיר האָבן ניט
פֿון ַ
צוגעהערט .דרום איז אױף אונדז געקומען די דאָזיקע צרה 22 .און
אײך ניט
ראובן האָט זיך אָפּגערופֿן צו זײ ,אַזױ צו זאָגן :האָב איך ַ
אײך ניט אָן דעם ייִ נגל? אָבער
געזאָגט ,אַזױ צו זאָגן :פֿאַרזינדיקט ַ
זײן בלוט
איר האָט ניט צוגעהערט; און אָט אױך װערט ַ
אױפֿגעמאָנט.
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 23און זײ האָבן ניט געװוּסט אַז יוֹסף פֿאַרשטײט װאָרום אַ
טאָלמעטש איז געװען צװישן זײ 24 .האָט ער זיך אָפּגעדרײט פֿון זײ,
און האָט געװײנט .און ער האָט זיך אומגעקערט צו זײ ,און האָט צו
זײ גערעדט; און ער האָט גענומען פֿון זײ שמעונען ,און האָט אים
אײנגעשפֿאַרט פֿאַר זײערע אױגן.
ַ
 25און יוֹסף האָט באַפֿױלן ,מע זאָל אָנפֿילן זײערע כּלים מיט תּבואה,
שפּײז
ַ
זײן זאַק ,און זײ געבן
און אומקערן זײער געלט איטלעכן אין ַ
אױפֿן װעג .און מע האָט צו זײ אַזױ געטאָן 26 .און זײ האָבן
זײנען
אױפֿגעלאָדן זײער תּבואה אױף זײערע אײזלען ,און ַ
אַװעקגעגאַנגען פֿון דאָרטן.
זײן אײזל פֿוטער אין
זײן זאַק צו געבן ַ
 27האָט אײנער געעפֿנט ַ
זײן געלט ,ערשט עס איז אין מױל פֿון
האַרבעריק ,און האָט דערזען ַ
מײן געלט איז
זײנע ברידערַ :
זײן זאַק 28 .האָט ער געזאָגט צו ַ
ַ
מײן זאַק .איז זײ
אומגעקערט געװאָרן ,און אָט איז עס אױך אין ַ
אַרױסגעפֿאַלן דאָס האַרץ ,און זײ האָבן ציטערנדיק געזאָגט אײנער
צום אַנדערן :װאָס האָט אונדז דאָ גאָט געטאָן?
ַען,
זײנען געקומען צו זײער פֿאָטער יעקבן קײן לאַנד כּנ ַ
 29און זײ ַ
און האָבן אים דערצײלט אַלץ װאָס זײ האָט געטראָפֿן ,אַזױ צו זאָגן:
 30דער מאַן ,דער האַר פֿון לאַנד ,האָט מיט אונדז גערעדט האַרט,
און ער האָט אונדז געמאַכט פֿאַר אױסקוקערס פֿון דעם לאַנד31 .
זײנען
זײנען מיר ,מיר ַ
האָבן מיר צו אים געזאָגט :ערלעכע מענטשן ַ
זײנען
קיין מאָל ניט געװען קײן אױסקוקערס 32 .צװעלף ברידער ַ
מיר ,זין פֿון אונדזער פֿאָטער; אײנער איז ניט געװאָרן ,און דער
ַען 33 .האָט
הײנט מיט אונדזער פֿאָטער אין לאַנד כּנ ַ
ייִנגסטער איז ַ
דער מאַן ,דער האַר פֿון לאַנד ,צו אונדז געזאָגט :דערמיט װעל איך
אײערן לאָזט
זײט ערלעכע מענטשן :אײן ברודער ַ
װיסן אַז איר ַ
אײערע
איבער ב ַײ מיר ,און נעמט גענוג פֿאַר דעם הונגער פֿון ַ
אײער ייִנגסטן ברודער צו מיר,
הױזגעזינטן ,און גײט 34 .און ברענגט ַ
זײט
זײט ניט קײן אױסקוקערס ,נאָר איר ַ
און איך װעל װיסן אַז איר ַ
אײער ברודער ,און איר
אײך אָפּגעבן ַ
ערלעכע מענטשן; װעל איך ַ
װעט מעגן פֿאַרקערן אין לאַנד.
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 35און עס איז געװען ,װי זײ לײדיקן אױס זײערע זעק ,ערשט
זײן זאַק; און װי זײ און זײער
איטלעכנס בינטל געלט איז אין ַ
פֿאָטער האָבן דערזען זײערע בינטלעך געלט ,אַזױ האָבן זײ מוֹרא
געקראָגן 36 .און זײער פֿאָטער יעקב האָט צו זײ געזאָגט :איר האָט
מײנע קינדער; יוֹסף איז מער ניטאָ ,און שמעון איז
מיך באַרױבט פֿון ַ
ניטאָ ,און בנימינען װילט איר אַװעקנעמען; דאָס אַלץ איז אױף מיר
אױסגעגאַנגען.
מײנע בײדע זין
זײן פֿאָטער ,אַזױ צו זאָגןַ :
 37האָט ראובן געזאָגט צו ַ
זאָלסטו טײטן ,אױב איך װעל דיר אים ניט צוריקבֿרענגען .גיב אים
מײן האַנט ,און איך װעל אים אומקערן צו דיר.
אױף ַ
אײך,
מײן זון װעט ניט אַראָפּנידערן מיט ַ
 38האָט ער געזאָגטַ :
זײן ברודער איז טױט ,און ער אַלײן איז געבליבן ,און אַז אים
װאָרום ַ
װעט טרעפֿן אַן אומגליק אױף דעם װעג װאָס איר װעט גײן דערױף,
מײנע גראָע האָר מיט טרױער אין קבֿר.
װעט איר מאַכן נידערן ַ

מג

 1און דער הונגער איז געװען שװער אין לאַנד 2 .און עס איז
געװען ,אַז זײ האָבן אױפֿגעגעסן די תּבואה ,װאָס זײ האָבן
צר ִים ,האָט זײער פֿאָטער צו זײ געזאָגט :גײט װידער,
געבראַכט פֿון ִמ ַ
שפּײז.
ַ
קױפֿט אונדז אַ ביסל

 3האָט יהודה געזאָגט צו אים ,אַזױ צו זאָגן :װאָרענען האָט אונדז
מײן פּנים ניט זען ,אױב
געװאָרנט דער מאַן ,אַזױ צו זאָגן :איר זאָלט ַ
אײך 4 .אױב דו שיקסט אונדזער ברודער
אײער ברודער איז ניט מיט ַ
ַ
שפּײז5 .
ַ
אײנקױפֿן
מיט אונדז ,װעלן מיר אַראָפּנידערן ,און װעלן דיר ַ
אױב אָבער דו שיקסט ניט ,װעלן מיר ניט אַראָפּנידערן ,װאָרום דער
אײער
מײן פּנים ניט זען ,אױב ַ
מאַן האָט אונדז אָנגעזאָגט :איר זאָלט ַ
אײך.
ברודער איז ניט מיט ַ
 6האָט ישׂראל געזאָגט :נאָך װאָס האָט איר מיר געטאָן די רעה ,צו
זאָגן דעם מאַן ,אַז איר האָט נאָך אַ ברודער?
 7האָבן זײ געזאָגט :דער מאַן האָט זיך פֿאַנאַנדערגעפֿרעגט װעגן
אײער
אונדז ,און װעגן אונדזער משפּחה ,אַזױ צו זאָגן :לעבט נאָך ַ
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פֿאָטער? האָט איר נאָך אַ ברודער? און מיר האָבן אים דערצײלט
לױט די דאָזיקע װערטער .זאָלן מיר גאָר װיסן ,אַז ער װעט זאָגן:
זײן
אײער ברודער?  8און יהודה האָט געזאָגט צו ַ
ברענגט אַראָפּ ַ
פֿאָטער ישׂראל :שיק דעם ייִנגל מיט מיר ,און מיר װעלן אױפֿשטײן
און װעלן גײן ,כּדי מיר זאָלן לעבן און ניט שטאַרבן ,אי מיר ,אי דו,
מײן
אי אונדזערע קלײנע קינדער 9 .איך בין ָע ֵרב פֿאַר אים ,פֿון ַ
האַנט זאָלסטו אים מאָנען; אױב איך װעל דיר אים ניט ברענגען און
אים אַװעקשטעלן פֿאַר דיר ,זאָל איך ַ
זײן אַ פֿאַרזינדיקטער צו דיר
אַלע טעג 10 .װאָרום אַז מיר װאָלטן זיך ניט אױפֿגעהאַלטן ,װאָלטן
מיר שױן אַצונד זיך געהאַט אומגעקערט צום צװײטן מאָל.
 11האָט זײער פֿאָטער ישׂראל צו זײ געזאָגט :אױב שױן יאָ אַזױ ,טוט
אײערע כּלים,
אָט-װאָס :נעמט פֿון די בעסטע פֿרוכטן פֿון לאַנד אין ַ
און ברענגט אַראָפּ צו דעם מאַן אַ מתּנה ,אַ ביסל באַלזאַם ,און אַ
ביסל האָניק ,געװירץ ,און לאַדאַן ,ניס ,און מאַנדלען 12 .און טאָפּל
אײער האַנט; און דאָס געלט װאָס איז
געלט נעמט מיט אין ַ
אײערע זעק ,זאָלט איר אומקערן
אומגעקערט געװאָרן אין מױל פֿון ַ
אײער האַנט; אפֿשר איז דאָס געװען אַ פֿאַרזע 13 .און נעמט
מיט ַ
אײער ברודער ,און שטײט אױף ,גײט װידער צו דעם מאַן 14 .און
ַ
אײך געבן דערבאַרימונג ב ַײ דעם מאַן ,און ער װעט
גאָט ַש ַדי װעט ַ
אײער אַנדער ברודער און בנימינען; און איך ,אױב
אײך אַװעקלאָזן ַ
ַ
מײנע קינדער ,װעל איך אָנװערן.
איך מוז אָנװערן ַ
 15האָבן די מענער גענומען די דאָזיקע מתּנה ,און טאָפּל געלט האָבן
זײנען
זײ מיטגענומען אין זײער האַנט ,און בנימינען ,און זײ ַ
אױפֿגעשטאַנען און האָבן גענידערט קײן ִמ ַ
צר ִים ,און האָבן זיך
געשטעלט פֿאַר יוֹספֿן.
 16און װי יוֹסף האָט דערזען בנימינען מיט זײ ,אַזױ האָט ער געזאָגט
אַרײן די מענטשן אין הױז ,און
זײן הױז :ברענג ַ
צו דעם װאָס איבער ַ
שעכט אַ שעכטונג ,און גרײט צו ,װאָרום די מענטשן װעלן עסן מיט
מיר צו מיטאָג 17 .האָט דער מאַן געטאָן אַזױ װי יוֹסף האָט געהײסן,
אַרײנגעבראַכט די מענער אין יוֹספֿס הױז.
און דער מאַן האָט ַ
אַרײנגעבראַכט
זײנען ַ
װײל זײ ַ
 18און די מענער האָבן מוֹרא געהאַטַ ,
געװאָרן אין יוֹספֿס הױז ,און זײ האָבן געזאָגט :פֿון װעגן דעם געלט
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װאָס איז אומגעקערט געװאָרן אין אונדזערע זעק דאָס ערשטע מאָל,
אַרײנגעבראַכט ,כּדי זיך אַרױפֿצוּװאַרפֿן אױף אונדז ,און
ַ
װערן מיר
אָנפֿאַלן אױף אונדז ,און אונדז נעמען פֿאַר קנעכט מיט אונדזערע
אײזלען.
 19האָבן זײ גענענט צו דעם מאַן װאָס איבער יוֹספֿס הױז ,און האָבן
אײנגאַנג פֿון הױז 20 .און זײ האָבן געזאָגט :איך
גערעדט צו אים אין ַ
מײן האַר ,מיר האָבן אַראָפּגענידערט דאָס ערשטע מאָל צו
בעט דיךַ ,
זײנען געקומען צום
שפּײז 21 .און עס איז געװען ,אַז מיר ַ
ַ
קױפֿן
האַרבעריק ,און האָבן געעפֿנט אונדזערע זעק ,ערשט איטלעכנס
זײן פֿולער װאָג;
זײן זאַק ,אונדזער געלט אין ַ
געלט איז אין מױל פֿון ַ
האָבן מיר עס אָפּגעבראַכט אין אונדזער האַנט 22 .און נאָך אַנדער
שפּײז.
ַ
געלט האָבן מיר אַראָפּגעבראַכט אין אונדזער האַנט ,צו קױפֿן
אַרײנגעטאָן אונדזער געלט אין
ַ
מיר װײסן ניט װער עס האָט
אונדזערע זעק.
אײך! איר זאָלט ניט מוֹרא האָבן;
 23האָט ער געזאָגט :פֿריד צו ַ
אײך געשאָנקען
אײער פֿאָטער ,האָט ַ
אײער גאָט ,און דער גאָט פֿון ַ
ַ
אַרײנגעקומען .און
ַ
אײער געלט איז מיר
אײערע זעק; ַ
אַן אוֹצר אין ַ
ער האָט אַרױסגעבראַכט צו זײ שמעונען.
אַרײנגעבראַכט די מענער אין יוֹספֿס הױז ,און
 24און דער מאַן האָט ַ
ער האָט געגעבן װאַסער ,און זײ האָבן געװאַשן זײערע פֿיס; און ער
האָט געגעבן פֿוטער פֿאַר זײערע אײזלען 25 .און זײ האָבן צוגעגרײט
די מתּנה אײדער יוֹסף װעט קומען אום מיטאָג ,װאָרום זײ האָבן
געהערט אַז דאָרטן װעלן זײ עסן ברױט.
אַרײנגעבראַכט
 26און װי יוֹסף איז גקעומען אין הױז ,אַזױ האָבן זײ ַ
צו אים אין הױז די מתּנה װאָס אין זײער האַנט ,און זײ האָבן זיך
געבוקט פֿאַר אים צו דער ערד 27 .און ער האָט זײ געפֿרעגט אױף
אײער אַלטן פֿאָטער,
פֿריד ,און ער האָט צו זײ געזאָגט :איז פֿריד צו ַ
װאָס איר האָט פֿון אים דערצײלט? לעבט ער נאָך?  28האָבן זײ
דײן קנעכט אונדזער פֿאָטער ,ער לעבט נאָך.
געזאָגט :פֿריד איז צו ַ
גענײגט און זיך געבוקט.
ַ
און זײ האָבן זיך
זײן ברודער
זײנע אױגן ,און האָט דערזען ַ
 29האָט ער אױפֿגעהױבן ַ
אײער
זײן מוטערס זון ,און ער האָט געזאָגט :איז דאָס ַ
בנימינעןַ ,
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ייִנגסטער ברודער ,װאָס איר האָט מיר פֿון אים דערצײלט? און ער
מײן זון.
לײטזעליקןַ ,
האָט געזאָגט :זאָל דיך גאָט ַ
זײן האַרץ האָט אים
געאײלט ,װאָרום ַ
ַ
 30און יוֹסף האָט זיך
זײן ברודער ,און ער האָט זיך געװאָלט
פֿאַרקלעמט אױף ַ
אַרײן אין קאַמער ,און האָט דאָרטן
ַ
פֿאַנאַנדערװײנען; איז ער
זײן פּנים ,און איז
געװײנט 31 .און ער האָט אָפּגעװאַשן ַ
אײנגעהאַלטן און האָט געזאָגט:
אַרױסגעגאַנגען; און ער האָט זיך ַ
לײגט ברױט.
 32האָט מען געלײגט פֿאַר אים באַזונדער ,און פֿאַר זײ באַזונדער,
און פֿאַר די ִמצרים װאָס האָבן געגעסן ב ַײ אים ,באַזונדער ,װאָרום
װײל דאָס איז אַן
די ִמצרים קענען ניט עסן ברױט מיט די ִעבריםַ ,
אומװערדיקײט ב ַײ די ִמצרים.
זײן
זײנען אױסגעזעצט געװאָרן פֿאַר אים ,דער ב ָכור לױט ַ
 33און זײ ַ
זײן יונגקײט; און די מענטשן
בכוֹרהשאַפֿט ,און דער ייִ נגערער לױט ַ
האָבן זיך געװוּנדערט צװישן אײנאַנדער 34 .און ער האָט זײ געלאָזט
צוטראָגן חלקים פֿון פֿאַר אים ,און בנימינס חלק איז געװען פֿינף
מאָל אַזױ פֿיל װי זײער איטלעכנס חלק .און זײ האָבן געטרונקען און
זיך אָנגעטרונקען מיט אים.

מד

זײן הױז ,אַזױ צו
 1און ער האָט באַפֿױלן דעם װאָס איבער ַ
שפּײז װיפֿיל זײ
ַ
זאָגן :פֿיל אָן די זעק פֿון די מענטשן מיט
זײן זאַק2 .
אַרײן איטלעכנס געלט אין מױל פֿון ַ
קענען טראָגן ,און טו ַ
אַרײנטאָן אין
ַ
מײן בעכער ,דעם זילבערנעם בעכער ,זאָלסטו
און ַ
זײן
מױל פֿון דעם זאַק פֿון דעם ייִנגסטן ,מיט דעם געלט פֿאַר ַ
תּבואה.
און ער האָט געטאָן אַזױ װי דאָס װאָרט װאָס יוֹסף האָט גערעדט.

זײנען די מענער
 3װי דער מאָרגן האָט אױפֿגעלוכטן ,אַזױ ַ
זײנען נאָרװאָס
אַװעקגעשיקט געװאָרן ,זײ און זײערע אײזלען 4 .זײ ַ
װײט אַװעק ,אַזױ האָט
אַרױסגעגאַנגען פֿון שטאָט ,נאָך ניט געװען ַ
יוֹסף געזאָגט צו דעם װאָס איבער ז ַײן הױז :שטײ אױף ,יאָג נאָך די
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מענטשן ,און אַז דו װעסט זײ אָניאָגן ,זאָלסטו זאָגן צו זײ :פֿאַר װאָס
האָט איר אָפּגעצאָלט אַ רעה פֿאַר אַ טוֹבֿה?  5דאָס איז דאָך דער
מײן האַר טרינקט פֿון אים ,און צױבערן טוט ער צױבערן מיט
װאָס ַ
אים .איר האָט זיך שלעכט באַגאַנגען מיט װאָס איר האָט געטאָן.
 6און ער האָט זײ אָנגעיאָגט ,און האָט צו זײ גערעדט די דאָזיקע
מײן האַר
װערטער 7 .האָבן זײ צו אים געזאָגט :פֿאַר װאָס רעדט ַ
דײנע קנעכט פֿון טאָן אַזאַ
אַזעלכע װערטער? באַהיט זאָלן װערן ַ
זאַך!  8זע ,דאָס געלט װאָס מיר האָבן געפֿונען אין מױל פֿון
הײנט װי
ַעןַ ,
אונדזערע זעק ,האָבן מיר דיר אומגעקערט פֿון לאַנד כּנ ַ
דײן האַרס הױז זילבער אָדער גאָלד?  9דער
װעלן מיר גנבען פֿון ַ
דײנע קנעכט װאָס ער װעט ב ַײ אים געפֿונען װערן ,זאָל
יעניקער פֿון ַ
מײן האַר.
שטאַרבן ,און אױך מיר װעלן ַ
זײן קנעכט צו ַ
אײערע
זײן אַזױ װי ַ
 10האָט ער געזאָגט :הגם געזאָלט האָט אַצונד ַ
זײן אַ
װערטער ,זאָל נאָר דער װאָס ער װעט ב ַײ אים געפֿונען װערןַ ,
זײן רײן.
קנעכט צו מיר ,און איר װעט ַ
 11האָבן זײ אױף גיך אַראָפּגעלאָזט איטלעכער ַ
זײן זאַק אױף דער
זײן זאַק 12 .און ער האָט
ערד ,און זײ האָבן געעפֿנט איטלעכער ַ
געזוכט; מיטן עלטסטן האָט ער אָנגעהױבן ,און מיטן ייִ נגסטן האָט
ער געענדיקט .און דער בעכער איז געפֿונען געװאָרן אין בנימינס
זאַק.
 13האָבן זײ צעריסן זײערע קלײדער ,און איטלעכער האָט
זײן אײזל ,און זײ האָבן זיך אומגעקערט אין שטאָט14 .
אױפֿגעלאָדן ַ
זײנע ברידער אין יוֹספֿס הױז; און ער
און יהודה איז געקומען מיט ַ
זײנען געפאַלן פֿאַר אים צו דער ערד.
איז נאָך דאָרטן געװען .און זײ ַ
 15האָט יוֹסף צו זײ געזאָגט :װאָס איז דאָס פֿאַר אַ טואונג װאָס איר
האָט געטאָן? האָט איר ניט געװוּסט אַז צױבערן טוט צױבערן אַזאַ
מאַן װי איך?
מײן האַר ,װאָס זאָלן
 16האָט יהודה געזאָגט :װאָס זאָלן מיר זאָגן צו ַ
מיר רעדן ,און װאָס זאָלן מיר זיך פֿאַרענטפֿערן? גאָט האָט געפֿונען
מײן האַר ,אי מיר,
זײנען מיר קנעכט צו ַ
דײנע קנעכט .אָט ַ
די זינד פֿון ַ
זײן האַנט.
אי דער װאָס דער בעכער איז געפֿונען געװאָרן אין ַ
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 17האָט ער געזאָגט :חלילה מיר דאָס צו טאָן! דער מאַן װאָס דער
זײן אַ קנעכט צו
זײן האַנט ,ער זאָל ַ
בעכער איז געפֿונען געװאָרן אין ַ
אײער פֿאָטער.
מיר ,און איר גײט אַרױף בשלום צו ַ

וַיִ גַש
מײן
 18האָט יהודה גענענט צו אים; און האָט געזאָגט :איך בעט דיךַ ,
דײן קנעכט רעדן אַ װאָרט אין די אױערן פֿון
האַר ,זאָל אַקאָרשט ַ
דײן קנעכט; װאָרום דו
דײן צאָרן ניט גרימען אױף ַ
מײן האַר ,און זאָל ַ
ַ
זײנע קנעכט ,אַזױ
מײן האַר האָט געפֿרעגט ַ
ביסט אַזױ װי ַפּרעהַ 19 .
צו זאָגן :האָט איר אַ פֿאָטער אָדער אַ ברודער?  20און מיר האָבן
מײן האַר :מיר האָבן אַן אַלטן פֿאָטער ,און אַ קלײנעם בן-
געזאָגט צו ַ
זײן ברודער איז טױט ,און ער אַלײן איז געבליבן פֿון
זקונים ,װאָס ַ
זײן פֿאָטער האָט אים ליב 21 .האָסטו געזאָגט צו
זײן מוטער ,און ַ
ַ
מײן אױג
דײנע קנעכט :ברענגט אים אַראָפּּ צו מיר ,איך זאָל טאָן ַ
ַ
מײן האַר :דער י ִינגל קען ניט
אױף אים 22 .האָבן מיר געזאָגט צו ַ
זײן פֿאָטער ,װעט
זײן פֿאָטער ,װאָרום אַז ער װעט פֿאַרלאָזן ַ
פֿאַרלאָזן ַ
אײער
דײנע קנעכט :אױב ַ
דער שטאַרבן 23 .האָסטו געזאָגט צו ַ
אײך ,זאָלט איר מער
י ִינגסטער ברודער װעט ניט אַראָפּנידערן מיט ַ
זײנען
מײן פּנים ניט זען 24 .און עס איז געװען ,אַז מיר ַ
ַ
דײן קנעכט ,אונדזער פֿאָטער ,האָבן מיר אים
אַרױפֿגעקומען צו ַ
דערצײלט די װערטער פֿון אונדזער האַר 25 .און אַז אונדזער פֿאָטער
שפּײז 26 ,האָבן מיר
ַ
האָט געזאָגט :גײט װידער ,קױפֿט אונדז אַ ביסל
געזאָגט :מיר קענען ניט אַראָפּנידערן; נאָר אױב אונדזער ייִ נגסטער
זײן מיט אונדז ,װעלן מיר אַראָפּנידערן ,װאָרום מיר
ברודער װעט ַ
קענען ניט זען דעם מאַנס פּנים ,אַװוּ אונדזער י ִינגסטער ברודער איז
דײן קנעכט ,אונדזער פֿאָטער ,צו אונדז
ניט מיט אונדז 27 .האָט ַ
װײב געבאָרן 28 .און
מײן ַ
געזאָגט :איר װײסט אַז צװײ האָט מיר ַ
אײנער איז אַװעקגעגאַנגען פֿון מיר ,און איך האָב געזאָגט :פֿאַר
װאָר ,פֿאַרצוקן איז ער פֿאַרצוקט געװאָרן; און איך האָב אים ניט
געזען ביז אַצונד 29 .און אַז איר װעט אַװעקנעמען אױך דעם דאָזיקן
מײן פּנים ,און אים װעט טרעפֿן אַן אומגליק ,װעט איר מאַכן
פֿון ַ
מײנע גראָע האָר מיט קומער אין קבֿר 30 .און אַצונד אַז איך
נידערן ַ
מײן פֿאָטער ,און דער ייִ נגל איז מיט
דײן קנעכטַ ,
װעל קומען צו ַ
זײן זעל 31 ,איז ,װי
זײן זעל איז צוגעבונדן צו ַ
אונדז ניטאָ ,אַזױ װי ַ
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ער װעט זען אַז דער ייִ נגל איז ניטאָ ,אַזױ װעט ער שטאַרבן ,און
דײן קנעכט,
דײנע קנעכט װעלן מאַכן נידערן די גראָע האָר פֿון ַ
ַ
דײן קנעכט איז
אונדזער פאָטער ,מיט טרױער אין קבֿר 32 .װאָרום ַ
זײן פֿאָטער ,אַזױ צו זאָגן :אױב איך
ָע ֵרב געװען פֿאַר דעם ייִ נגל צו ַ
מײן
זײן אַ פֿאַרזינדיקטער צו ַ
װעל דיר אים ניט ברענגען ,זאָל איך ַ
דײן קנעכט
פֿאָטער אַלע טעג 33 .און אַצונד ,איך בעט דיך ,זאָל ַ
מײן האַר ,און דער י ִינגל
לײבן אָנשטאָט דעם י ִינגל ,אַ קנעכט צו ַ
ב ַ
זײנע ברידער 34 .װאָרום װי קען איך אַרױפֿגײן צו
זאָל אַרױפֿגײן מיט ַ
מײן פֿאָטער ,אַז דער ייִנגל איז ניט מיט מיר? איך װעל חלילה צוזען
ַ
מײן פֿאָטער.
דאָס בײז װאָס װעט טרעפֿן ַ

מה

אײנהאַלטן פֿאַר אַלע װאָס
 1און יוֹסף האָט זיך ניט געקענט ַ
זײנען געשטאַנען לעבן אים ,און ער האָט אױסגערופֿן :פֿירט
ַ
אַרױס אַלע מענטשן פֿון מיר .און קײן מענטש איז ניט געשטאַנען
זײנע ברידער 2 .און ער
לעבן אים ,װען יוֹסף האָט זיך דערקענט צו ַ
זײן ָקול אין געװײן ,און די ִמצרים האָבן
האָט אַרױסגעלאָזט ַ
געהערט; און דאָס הױז פֿון ַפּרעהן האָט געהערט דערפֿון.
זײנע ברידער :איך בין יוֹסף; לעבט נאָך
 3און יוֹסף האָט געזאָגט צו ַ
זײנע ברידער האָבן אים ניט געקענט ענטפֿערן,
מײן פֿאָטער? און ַ
ַ
װאָרום זײ האָבן זיך דערשראָקן פֿאַר אים.
זײנע ברידער :גענענט צו מיר ,איך בעט
 4האָט יוֹסף געזאָגט צו ַ
אײער ברודער
אײך .האָבן זײ גענענט .און ער האָט געזאָגט :איך בין ַ
ַ
צר ִים 5 .און אַצונד זאָלט
יוֹסף ,װאָס איר האָט מיך פֿאַרקױפֿט קײן ִמ ַ
אײערע אױגן,
אײך ניט קלעמען ,און זאָל ניט פֿאַרדריסן אין ַ
איר ַ
װאָס איר האָט מיך פֿאַרקױפֿט אַהער ,װאָרום צו דערהאַלטן לעבנס
אײך פֿאַרױס 6 .װאָרום שױן צװײ יאָר אַז
האָט מיך גאָט געשיקט ַ
זײן ,װאָס עס
דער הונגער איז אין לאַנד ,און נאָך פֿינף יאָר װעלן ַ
זײן קײן אַקער און קײן שניט 7 .און גאָט האָט מיך געשיקט
װעט ניט ַ
לײב אױף דער ערד ,און
אײך צו לאָזן אַן איבערב ַ
אײך פֿאַרױס ,כּדי ַ
ַ
אײך צו דערהאַלטן ב ַײם לעבן דורך אַ גרױסער ישועה 8 .און אַצונד,
ַ
נײערט גאָט; און ער האָט מיך
ניט איר האָט מיך אַהער געשיקטַ ,
געמאַכט פֿאַר אַ פֿאָטער צו ַפּרעהן ,און פֿאַר אַ האַר אױף ַ
זײן גאַנצן
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אײלט
צריִ םַ 9 .
הױז ,און פֿאַר אַ געװעלטיקער איבערן גאַנצן לאַנד ִמ ַ
מײן פֿאָטער ,און איר זאָלט זאָגן צו אים :אַזױ
און גײט אַרױף צו ַ
דײן זון יוֹסף :גאָט האָט מיך געמאַכט פֿאַר אַ האַר
האָט געזאָגט ַ
צר ִים; נידער אַראָפּ צו מיר ,זאָלסט זיך ניט
איבער גאַנץ ִמ ַ
זײן נאָנט
גוֹשן ,און װעסט ַ
אױפֿהאַלטן 10 .און װעסט זיצן אין לאַנד ֶ
דײנע
דײנע קינדערס קינדער ,און ַ
דײנע קינדער און ַ
צו מיר ,דו און ַ
דײנע רינדער ,און אַלץ װאָס דו האָסט 11 .און איך װעל
שאָף ,און ַ
זײן דער הונגער;
דיך דאָרטן אױסהאַלטן; װאָרום נאָך פֿינף יאָר װעט ַ
דײן הױזגעזינט און אַלץ װאָס דו
כּדי זאָלסט ניט אומקומען ,דו און ַ
מײן ברודער
אײערע אױגן ,און די אױגן פֿון ַ
האָסט 12 .און אָט זעען ַ
אײך 13 .און איר זאָלט
מײן מױל רעדט דאָס צו ַ
בנימינען ,אַז ַ
צר ִים ,און אַלץ װאָס
מײן פֿאָטער ַ
מײן גאַנצן כּבוד אין ִמ ַ
דערצײלן ַ
מײן פֿאָטער
איר האָט געזען ,און איר זאָלט אײלן און אַראָפּברענגען ַ
אַהער.
זײן ברודער בנימינען ,און
 14און ער איז געפֿאַלן אױפֿן האַלדז פֿון ַ
זײן האַלדז 15 .און ער
האָט געװײנט ,און בנימין האָט געװײנט אױף ַ
זײנע ברידער ,און האָט געװײנט אױף זײ ,און
האָט געקושט אַלע ַ
זײנע ברידער גערעדט מיט אים.
דערנאָך האָבן ַ
 16און דער קלאַנג איז געהערט געװאָרן אין ַפּרעהס הױז ,אַזױ צו
זײנען געקומען; און עס איז װױלגעפֿעלן אין די
זאָגן :יוֹספֿס ברידער ַ
זײנע קנעכט.
אױגן פֿון ַפּרעהן ,און אין די אױגן פֿון ַ
דײנע ברידער :טוט אָט-
 17און ַפּרעה האָט געזאָגט צו יוֹספֿן :זאָג צו ַ
ַען18 ,
אײערע בהמות ,און גײט ,קומט קײן לאַנד כּנ ַ
װאָס :לאָדט אָן ַ
אײערע הױזגעזינטן ,און קומט צו מיר,
אײער פֿאָטער ,און ַ
און נעמט ַ
צר ִים ,און עסט דאָס
אײך געבן דאָס בעסטע פֿון לאַנד ִמ ַ
און איך װעל ַ
פֿעטס פֿון לאַנד 19 .און דו װערסט באַפֿױלן ,טוט אָט-װאָס :נעמט
אײערע קלײנע קינדער ,און פֿאַר
צר ִים װעגן פֿאַר ַ
אײך פֿון לאַנד ִמ ַ
ַ
אײער פֿאָטער און
װײבער ,און איר זאָלט אַרױפֿנעמען ַ
אײערע ַ
ַ
אײערע זאַכן,
אײער אױג זאָל זיך ניט קימערן אום ַ
קומען 20 .און ַ
אײערס.
צר ִים איז ַ
װאָרום דאָס בעסטע פֿון גאַנצן לאַנד ִמ ַ
 21האָבן די זין פֿון ישׂראלן אַזױ געטאָן ,און יוֹסף האָט זײ געגעבן
שפּײז אױפֿן
ַ
װעגן ,לױט דעם מױל פֿון ַפּרעהן ,און ער האָט זײ געגעבן
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װעג 22 .זײ אַלעמען האָט ער געגעבן גאַנגען קלײדער פֿאַר איטלעכן,
דרײ הונדערט זילבערשטיק ,און פֿינף
און בנימינען האָט ער געגעבן ַ
דעסגלײכן געשיקט
ַ
זײן פֿאָטער האָט ער
גאַנג קלײדער 23 .און צו ַ
צריִם ,און צען אײזעלינס
צען אײזלען באַלאָדן מיטן בעסטן פֿון ִמ ַ
זײן פֿאָטער אױפֿן
שפּײז פֿאַר ַ
ַ
באַלאָדן מיט תּבואה און ברױט ,און
זײנען
זײנע ברידער ,און זײ ַ
װעג 24 .און ער האָט אַװעקגעשיקט ַ
אײך ניט
אַװעקגעגאַנגען; און ער האָט זײ אָנגעזאָגט :איר זאָלט ַ
קריגן אױפֿן װעג.
זײנען געקומען קײן
צר ִים ,און ַ
זײנען אַרױפֿגעגאַנגען פֿון ִמ ַ
 25און זײ ַ
ַען צו זײער פֿאָטער יעקבן 26 .און זײ האָבן אים דערצײלט,
לאַנד כּנ ַ
אַזױ צו זאָגן :יוֹסף לעבט נאָך; און אַז ער געװעלטיקט איבערן גאַנצן
זײן האַרץ פֿאַרקילט געװאָרן ,װאָרום ער האָט זײ
צר ִים .איז ַ
לאַנד ִמ ַ
ניט געגלױבט 27 .האָבן זײ אים דערצײלט אַלע װערטער פֿון יוֹספֿן,
װאָס ער האָט צו זײ גערעדט ,און ער האָט געזען די װעגן װאָס יוֹסף
גײסט פֿון זײער פֿאָטער יעקבן
האָט געשיקט אים צו פֿירן ,און דער ַ
מײן זון יוֹסף
האָט אָפּגעלעבט 28 .און ישׂראל האָט געזאָגט :גענוג! ַ
לעבט נאָך; איך װעל גײן און װעל אים זען אײדער איך שטאַרב.

מו

 1און ישׂראל האָט אַװעקגעצױגן מיט אַלץ װאָס ער האָט
געהאַט ,און איז געקומען קײן ב ֵארֶ -ש ַבע ,און ער האָט
זײן פֿאָטער יצחקן 2 .און
געשלאַכט שלאַכטאָפּפֿער צו דעם גאָט פֿון ַ
גאָט האָט גערעדט צו ישׂראלן אין זעונגען פֿון דער נאַכט ,און האָט
געזאָגט :יעקב ,יעקב! האָט ער געזאָגט :דאָ בין איך 3 .האָט ער
דײן פֿאָטער ,זאָלסט ניט מוֹרא
געזאָגט :איך בין גאָט ,דער גאָט פֿון ַ
צר ִים ,װאָרום פֿאַר אַ גרױס פאָלק װעל
האָבן אַראָפּצונידערן קײן ִמ ַ
צר ִים,
איך דיך דאָרטן מאַכן 4 .איך װעל אַראָפּנידערן מיט דיר קײן ִמ ַ
און אױך אַרױפֿברענגען װעל איך דיך אַרױפֿברענגען .און יוֹסף װעט
דײנע אױגן.
זײן האַנט אױף ַ
אַרױפֿטאָן ַ
 5און יעקב איז אױפֿגעשטאַנען פֿון ב ֵארֶ -ש ַבע ,און די קינדער פֿון
ישׂראל האָבן געפֿירט זײער פֿאָטער יעקבן ,און זײערע קלײנע
װײבער ,אױף די װעגן װאָס ַפּרעה האָט געשיקט
קינדער ,און זײערע ַ
אים צו פֿירן 6 .און זײ האָבן גענומען זײערע פֿי ,און זײער פֿאַרמעג
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זײנען געקומען קײן
ַען ,און זײ ַ
װאָס זײ האָבן אָנגעקליבן אין לאַנד כּנ ַ
זײנע
זײנע זין און ַ
זײנע קינדער מיט אים; ַ 7
צריִ ם ,יעקב און אַלע ַ
ִמ ַ
זײנע זינס טעכטער ,און אַלע
זײנע טעכטער ,און ַ
זינס זין מיט איםַ ,
צריִ ם.
זײנע קינדער ,האָט ער געבראַכט מיט זיך קײן ִמ ַ
ַ
זײנען
זײנען די נעמען פֿון די קינדער פֿון ישׂראל װאָס ַ
 8און דאָס ַ
זײנע קינדער :יעקבס ב ָכור ראובן9 .
צר ִים ,יעקב און ַ
געקומען קײן ִמ ַ
ראובנעןַ :חנוֹך ,און ַפּלוא ,און ֶחצרוֹן ,און ַכּרמי 10 .און
ֵ
און די זין פֿון
צוֹחר,
אוֹהד ,און יָכין ,און ַ
ימואל ,און יָמין ,און ַ
ֵ
די זין פֿון שמעונען:
קהת,
ַענית 11 .און די זין פֿון ֵלוִ ין :גֵרשוֹןָ ,
און ָשאול דער זון פֿון אַ כּנ ַ
מררי 12 .און די זין פֿון יהודהןֵ :ער ,און אוֹנָן ,און ֵש ָלה ,און ֶפּ ֶרץ,
און ָ
ַען .און די
זײנען געשטאָרבן אין לאַנד כּנ ַ
ֶרח; און ֵער און אוֹנָן ַ
און ז ַ
זײנען געװען ֶחצרוֹן און ָחמול 13 .און די זין פֿון
זין פֿון ֶפּ ֶרצן ַ
תּוֹלע ,און פּווָה ,און יוֹב ,און ִשמרוֹן 14 .און די זין פֿון
שׂשׂ ָכרןָ :
ִי ָ
זײנען די זין פֿון לאהן,
ַחלאל 15 .דאָס ַ
זבולונעןֶ :ס ֶרד ,און ֵאלוֹן ,און י ֵ
זײן טאָכטער דינה;
אַרם; דערצו ַ
װאָס זי האָט געבאָרן יעקבן אין ַפּ ַדןָ -
דרײסיק16 .
דרײ און ַ
זײנע טעכטערַ ,
זײנע זין און ַ
אַלע נפֿשות פֿון ַ
זײנען געװען ִצפֿיוֹן ,און ַחגי ,שוני ,און ֶאצבוֹןֵ ,ערי,
און די זין פֿון גָדן ַ
אַראלי 17 .און די קינדער פֿון אָשרן :יִמנָה ,און יִשוָה,
און אַרוֹדי ,און ֵ
ריעה ,און זײער שװעסטער ֶשׂ ַרח; און די זין פֿון
און יִ שוִ י ,און ב ָ
לפּהן ,װאָס ָל ָבן
לכּיאל 18 .דאָס ַ
זײנען די זין פֿון זִ ָ
ריעהןֶ :ח ֶבר און ַמ ֵ
ב ָ
זײן טאָכטער לאהן ,און די דאָזיקע האָט זי געבאָרן
האָט געגעבן ַ
זײנען
װײב רחלען ַ
יעקבן – זעכצן נפֿשות 19 .די זין פֿון יעקבס ַ
זײנען געבאָרן געװאָרן אין
געװען יוֹסף און בנימין 20 .און ב ַײ יוֹספֿן ַ
צר ִים מנשה און אפֿרים ,װאָס אָסנַת די טאָכטער פֿון פּוֹטי-
לאַנד ִמ ַ
פֿ ַרע דעם פּריסטער פֿון אוֹן האָט אים געבאָרן 21 .און די זין פֿון
ַע ָמן,
זײנען געװען ב ַלע ,און ב ֶכר ,און אַשבל ,גֵראָ ,און נ ֲ
בנימינען ַ
זײנען די זין פֿון
ֵאחי ,און רֹאש ,מופּים ,און חופּים ,און אָרד 22 .דאָס ַ
זײנען געבאָרן געװאָרן ב ַײ יעקבן :אַלע נפֿשות ,פֿערצן.
רחלען ,װאָס ַ
ַחצאל ,און
 23און די זין פֿון ָדנען :חושים 24 .און די זין פֿון נפֿתּלין :י ֵ
לההן ,װאָס ָל ָבן
זײנען די זין פֿון ב ָ
ֵצר ,און ִש ֵלם 25 .דאָס ַ
גוני ,און י ֶ
זײן טאָכטער רחלען ,און די דאָזיקע האָט זי געבאָרן
האָט געגעבן ַ
יעקבן; אַלע נפֿשות ,זיבן.
צריִ ם ,די װאָס
זײנען געקומען קײן ִמ ַ
 26אַלע נפֿשות פֿון יעקבן װאָס ַ
װײבער פֿון יעקבס זין –
זײן דיך ,אַחוץ די ַ
ַ
זײנען אַרױסגעגאַנגען פֿון ַ
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זײנען געװען זעקס און זעכציק 27 .און יוֹספֿס זין ,װאָס
אַלע נפֿשות ַ
זײנען געװען צװײ נפֿשות.
צר ִיםַ ,
זײנען אים געבאָרן געװאָרן אין ִמ ַ
ַ
צר ִים,
זײנען געקומען קײן ִמ ַ
אַלע נפֿשות פֿון יעקבס הױז װאָס ַ
זיבעציק.
װײזן
 28און יהודהן האָט ער געשיקט פֿאַרױס פֿאַר זיך צו יוֹספֿן ,צו ַ
זײנען אָנגעקומען קײן לאַנד
גוֹשן; און זײ ַ
אים פֿאַרױס דעם װעג קײן ֶ
גוֹשן.
ֶ
רײטװאָגן ,און איז
ַ
זײן
אײנגעשפּאַנט ַ
ַ
 29און יוֹסף האָט
גוֹשן .און װי ער
זײן פֿאָטער ישׂראלן קײן ֶ
אַרױפֿגעגאַנגען אַנטקעגן ַ
האָט זיך געװיזן פֿאַר אים ,אַזױ איז ער אים געפֿאַלן אױפֿן האַלדז,
זײן האַלדז 30 .און ישׂראל האָט
און ער האָט לאַנג געװײנט אױף ַ
געזאָגט צו יוֹספֿן :אַצונד קען איך שטאַרבן ,נאָכדעם װי איך האָב
דײן פּנים ,אַז דו לעבסט נאָך.
געזען ַ
זײן פֿאָטערס
זײנע ברידער און צו ַ
 31און יוֹסף האָט געזאָגט צו ַ
הױזגעזינט :איך װעל אַרױפֿגײן און װעל דערצײלן ַפּרעהן ,און איך
מײן פֿאָטערס הױזגעזינט ,װאָס
מײנע ברידער און ַ
װעל אים זאָגןַ :
זײנען געקומען צו מיר 32 .און די
ַעןַ ,
זײנען געװען אין לאַנד כּנ ַ
ַ
זײנען מענטשן פֿון
זײנען פּאַסטוכער פֿון שאָף ,װאָרום זײ ַ
מענטשן ַ
פֿי; און זײערע שאָף און זײערע רינדער און אַלץ װאָס זײ האָבן,
אײך
זײן ,אַז ַפּרעה װעט ַ
האָבן זײ מיטגעבראַכט 33 .און עס װעט ַ
אײער טאָן?  34זאָלט איר זאָגן:
רופֿן ,און װעט זאָגן :װאָס איז ַ
דײנע קנעכט פֿון אונדזער יוגנט אָן און ביז
זײנען ַ
מענטשן פֿון פֿי ַ
אַצונד ,אַזױ מיר ,אַזױ אונדזערע עלטערן; כּדי איר זאָלט זיצן אין
גוֹשן ,װאָרום אַן אומװערדיקײט ב ַײ די ִמצרים איז יעטװעדער
לאַנד ֶ
פּאַסטוך פֿון שאָף.

מז

 1און יוֹסף איז געגאַנגען און האָט דערצײלט ַפּרעהן ,און
מײנע ברידער ,מיט זײערע
מײן פֿאָטער און ַ
האָט געזאָגטַ :
זײנען געקומען פֿון
שאָף און זײערע רינדער און אַלץ װאָס זײ האָבןַ ,
זײנע
גוֹשן 2 .און פֿון צװישן ַ
זײנען אין לאַנד ֶ
ַען ,און זײ ַ
לאַנד כּנ ַ
ברידער האָט ער גענומען פֿינף מאַן ,און האָט זײ געשטעלט פֿאַר
אײער טאָן?
זײנע ברידער :װאָס איז ַ
ַפּרעהן 3 .האָט ַפּרעה געזאָגט צו ַ
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דײנע
זײנען ַ
האָבן זײ געזאָגט צו ַפּרעהן :פּאַסטוכער פֿון שאָף ַ
קנעכט ,אַזױ מיר ,אַזױ אונדזערע עלטערן 4 .און זײ האָבן געזאָגט צו
זײנען מיר געקומען ,װאָרום עס איז
ַפּרעהן :צו װױנען אין לאַנד ַ
דײנע קנעכטַ ,
װײל דער הונגער
ניטאָ קײן פֿיטערונג פֿאַר די שאָף פֿון ַ
דײנע
ַען .און אַצונד ,איך בעט דיך ,זאָלן ַ
איז שװער אין לאַנד כּנ ַ
גוֹשן.
קנעכט זיצן אין לאַנד ֶ
דײנע
דײן פֿאָטער און ַ
 5האָט ַפּרעה געזאָגט צו יוֹספֿן ,אַזױ צו זאָגןַ :
צר ִים ליגט פֿאַר דיר,
זײנען געקומען צו דיר;  6דאָס לאַנד ִמ ַ
ברידער ַ
דײנע ברידער.
דײן פֿאָטער און ַ
אין בעסטן טײל פֿון לאַנד באַזעץ ַ
זײנען
גוֹשן .און אױב דו װײסט אַז צװישן זײ ַ
זאָלן זײ זיצן אין לאַנד ֶ
ערלײט איבער
ַ
דאָ טױגלעכע מענטשן ,זאָלסטו זײ מאַכן פֿאַר אױב
דעם פֿי װאָס איך האָב.
זײן פֿאָטער יעקבן ,און ער האָט אים
 7און יוֹסף האָט געבראַכט ַ
געשטעלט פֿאַר ַפּרעהן; און יעקב האָט געבענטשט ַפּרעהן 8 .און
זײנען די טעג פֿון די יאָרן פֿון
ַפּרעה האָט געזאָגט צו יעקבן :װיפֿיל ַ
דײן לעבן?  9האָט יעקב געזאָגט צו ַפּרעהן :די טעג פֿון די יאָרן פֿון
ַ
דרײסיק יאָר .װינציק און
ַ
זײנען הונדערט און
מײן װאַנדערשאַפט ַ
ַ
מײן לעבן ,און זײ קומען ניט
זײנען די טעג פֿון די יאָרן פֿון ַ
שלעכט ַ
מײנע עלטערנס לעבן אין די טעג פֿון
צו די טעג פֿון די יאָרן פֿון ַ
זײער װאַנדערשאַפט 10 .און יעקב האָט געבענטשט ַפּרעהן ,און איז
אַרױסגעגאַנגען פֿון פֿאַר ַפּרעהן.
זײנע ברידער ,און ער
זײן פֿאָטער און ַ
 11און יוֹסף האָט באַזעצט ַ
צר ִים ,אין בעסטן טײל פֿון
האָט זײ געגעבן אײגנטום אין לאַנד ִמ ַ
מסס ,אַזױ װי ַפּרעה האָט באַפֿױלן 12 .און יוֹסף
לאַנד ,אין לאַנד ַר ְע ֵ
זײנע ברידער ,און דאָס גאַנצע
זײן פֿאָטער און ַ
האָט אױסגעהאַלטן ַ
זײן פֿאָטער ,מיט ברױט ,װי נאָכן געזינט.
הױז פֿון ַ
 13און קײן ברױט איז ניט געװען אין גאַנצן לאַנד ,װאָרום דער
צר ִים און דאָס
הונגער איז געװען זײער שװער ,און דאָס לאַנד ִמ ַ
זײנען אױסגעמאַטערט געװאָרן פֿון דעם הונגער 14 .און
ַען ַ
לאַנד כּנ ַ
יוֹסף האָט אױפֿגעקליבן דאָס גאַנצע געלט װאָס האָט זיך געפֿונען
ַען ,פֿאַר דער תּבואה װאָס זײ האָבן
צר ִים און אין לאַנד כּנ ַ
אין לאַנד ִמ ַ
געקױפֿט .און יוֹסף האָט געבראַכט דאָס געלט אין ַפּרעהס הױז15 .

בראשית

צריִ ם און פֿון לאַנד
און אַז דאָס געלט איז אױסגעגאַנגען פֿון לאַנד ִמ ַ
זײנען אַלע ִמצרים געקומען צו יוֹספֿן ,אַזױ צו זאָגן :גיב אונדז
ַעןַ ,
כּנ ַ
ברױט; װאָרום נאָך װאָס זאָלן מיר שטאַרבן פֿאַר דיר? אַז דאָס געלט
אײערע פֿי ,און
האָט זיך אױסגעלאָזט 16 .האָט יוֹסף געזאָגט :גיט ַ
אײערע פֿי ,אױב דאָס געלט האָט זיך
אײך געבן פֿאַר ַ
איך װעל ַ
אױסגעלאָזט 17 .האָבן זײ געבראַכט זײערע פֿי צו יוֹספֿן ,און יוֹסף
האָט זײ געגעבן ברױט פֿאַר פֿערד ,און פֿאַר סטאַדעס שאָף ,און פֿאַר
סטאַדעס רינדער ,און פֿאַר אײזלען; און ער האָט זײ פֿאַרזאָרגט מיט
ברױט אין יענעם יאָר ,פֿאַר אַלע זײערע פֿי.
זײנען זײ
 18האָט זיך דאָס יאָר געענדיקט; און אױפֿן צװײטן יאָר ַ
געקומען צו אים ,און האָבן צו אים געזאָגט :מיר װעלן ניט פֿאַרהױלן
מײן האַר ,אַז אַזױ װי דאָס געלט איז אױסגעגאַנגען ,און די
פֿון ַ
מײן האַר
מײן האַר ,איז ניט געבליבן פֿאַר ַ
זײנען ב ַײ ַ
סטאַדעס פֿי ַ
לײב און אונדזער ערד 19 .נאָך װאָס זאָלן מיר
אַחוץ נאָר אונדזער ַ
דײנע אױגן ,אי מיר אי אונדזער ערד? קױף אָףּ אונדז
אומקומען פֿאַר ַ
זײן
און אונדזער ערד פֿאַר ברױט ,און מיר מיט אונדזער ערד װעלן ַ
קנעכט צו ַפּרעהן; און גיב אונדז זריעה ,כּדי מיר זאָלן לעבן און ניט
שטאַרבן ,און די ערד זאָל ניט פֿאַרװיסט װערן.
צר ִים פֿאַר ַפּרעהן,
 20האָט יוֹסף אָפּגעקױפֿט די גאַנצע ערד פֿון ִמ ַ
װײל דער
זײן פֿעלדַ ,
װאָרום די ִמצרים האָבן פֿאַרקױפֿט איטלעכער ַ
הונגער האָט זיך געשטאַרקט איבער זײ; און דאָס לאַנד איז געװאָרן
שטעטװײז איבערגעפֿירט
ַ
ַפּרעהס 21 .און דאָס פֿאָלק ,זײ האָט ער
צר ִים צום אַנדער עק 22 .נאָר די ערד פֿון
פֿון אײן עק געמאַרק פֿון ִמ ַ
װײל די פּריסטער האָבן
די פּריסטער האָט ער ניט אָפּגעקױפטַ ,
געקריגן אַ ִקצבֿה פֿון ַפּרעהן ,און זײ האָבן געגעסן זײער ִקצבֿה װאָס
ַפּרעה האָט זײ געגעבן; דרום האָבן זײ ניט פֿאַרקױפֿט זײער ערד.
הײנט
 23און יוֹסף האָט געזאָגט צום פֿאָלק :אָט האָב איך ַ
אײך זריעה ,און
אײער לאַנד פֿאַר ַפּרעהן; נאַט ַ
אײך און ַ
אָפּגעקױפֿט ַ
זײן ב ַײ די תּבואות ,װעט איר געבן
פֿאַרזײט די ערד 24 .און עס װעט ַ
זײן פֿאַר זריעה פֿון
אײך ַ
אַ פֿינפֿטל צו ַפּרעהן ,און פֿיר חלקים װעלן ַ
הײזער ,און
אײערע ַ
אײער עסן ,און פֿאַר די װאָס אין ַ
פֿעלד ,און פֿאַר ַ
אײערע קלײנע קינדער.
צום עסן פֿאַר ַ
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 25האָבן זײ געזאָגט :האָסט אונדז דאָס לעבן דערהאַלטן; לאָמיר
זײן
מײן האַר ,און מיר װעלן ַ
לײטזעליקײט אין די אױגן פֿון ַ
געפֿינען ַ
קנעכט צו ַפּרעהן 26 .און יוֹסף האָט עס געמאַכט פֿאַר אַ געזעץ ביז
צר ִים ,אַז צו ַפּרעהן זאָל
הײנטיקן טאָג אױף דער ערד פֿון ִמ ַ
אױף ַ
געהערן אַ פֿינפֿטל .נאָר די ערד פֿון די פּריסטער אַלײן איז ניט
געװאָרן פּרעהס.
צר ִים ,אין לאַנד גוֹ ֶשן; און זײ
 27און ישׂראל איז געזעסן אין לאַנד ִמ ַ
אײנגעפֿעסטיקט ,און האָבן זיך געפֿרוכפּערט און
האָבן זיך דאָרטן ַ
געמערט זײער.

ַיְחי
ו ִ
צר ִים זיבעצן יאָר; און די טעג
 28און יעקב האָט געלעבט אין לאַנד ִמ ַ
זײנען געװען הונדערט יאָר און זיבן
זײן לעבןַ ,
פֿון יעקבן ,די יאָרן פֿון ַ
און פֿערציק יאָר 29 .און די טעג פֿון ישׂראלן האָבן גענענט צום
זײן זון יוֹספֿן ,און האָט צו אים
שטאַרבן ,און ער האָט גערופֿן ַ
לײטזעליקײט אין
געזאָגט :אױב ,איך בעט דיך ,איך האָב געפֿונען ַ
מײן דיך ,און
דײן האַנט אונטער ַ
דײנע אױגן ,טו ,איך בעט דיךַ ,
ַ
טרײשאַפֿט :זאָלסט מיך ניט
ַ
זאָלסט טאָן מיט מיר אַ חסד און אַ
צריִ ם 30 .און אַז איך װעל זיך לײגן צו
באַגראָבן ,איך בעט דיך ,אין ִמ ַ
צריִ ם ,און מיך
מײנע עלטערן ,זאָלסטו מיך אַװעקטראָגן פֿון ִמ ַ
ַ
דײן
באַגראָבן אין זײער קבֿר .האָט ער געזאָגט :איך װעל טאָן אַזױ װי ַ
װאָרט 31 .האָט ער געזאָגט :שװער מיר .און ער האָט אים געשװאָרן;
און ישׂראל האָט זיך געבוקט צוקאָפּנס פֿון בעט.

מח

 1און עס איז געװען נאָך די דאָזיקע געשעענישן ,האָט מען
דײן פֿאָטער איז קראַנק .האָט ער
אָנגעזאָגט יוֹספֿן :זעַ ,
זײנע צװײ זין ,מנשהן און אפֿרימען 2 .און מע האָט
גענומען מיט זיך ַ
דײן זון יוֹסף קומט צו דיר; און
געלאָזט װיסן יעקבן און געזאָגט :זעַ ,
ישׂראל האָט זיך געשטאַרקט ,און האָט זיך געזעצט אױפֿן בעט.
 3און יעקב האָט געזאָגט צו יוֹספֿן :גאָט ַש ַדי האָט זיך באַװיזן צו מיר
ַען ,און ער האָט מיך געבענטשט 4 .און ער האָט
אין לוז ,אין לאַנד כּנ ַ
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צו מיר געזאָגט :זע ,איך װעל דיך פֿרוכפּערן און װעל דיך מערן ,און
איך װעל דיך מאַכן פֿאַר אַ געזעמל פֿעלקער; און איך װעל געבן דאָס
דײן זאָמען נאָך דיר פֿאַר אַן אײביקן אײגנטום5 .
דאָזיקע לאַנד צו ַ
זײנען דיר געבאָרן געװאָרן אין לאַנד
און אַצונד ,די צװײ זין װאָס ַ
מײנע :אפֿרים
זײנען ַ
צר ִים ,זײ ַ
מײן קומען צו דיר קײן ִמ ַ
צר ִים פֿאַר ַ
ִמ ַ
דײנע
מײנע אַזױ װי ראובן און שמעון 6 .אָבער ַ
זײן ַ
און מנשה זאָלן ַ
דײנע; אױף דעם
זײן ַ
געבאָרענע װאָס דו האָסט געבאָרן נאָך זײ ,זאָלן ַ
נאָמען פֿון זײערע ברידער זאָלן זײ גערופֿן װערן אין זײער נחלה... 7 .
און איך ,אַז איך בין געקומען פֿון ַפּ ַדן ,איז מיר געשטאָרבן רחל אין
ַען אױפֿן װעג ,װען עס איז נאָך געװען אַ שטרעק לאַנד צו
לאַנד כּנ ַ
קומען קײן ֶאפֿ ָרת; און איך האָב זי דאָרטן באַגראָבן אױפֿן װעג קײן
ֶאפֿ ָרת ,דאָס איז ביתֶ -ל ֶחם.
זײנען
 8און ישׂראל האָט געזען יוֹספֿס זין ,און ער האָט געזאָגט :װער ַ
מײנע
זײנען ַ
זײן פֿאָטער :דאָס ַ
די דאָזיקע?  9האָט יוֹסף געזאָגט צו ַ
זין װאָס גאָט האָט מיר געשאָנקען דאָ הי .האָט ער געזאָגט :נעם זײ,
איך בעט דיך ,צו מיר ,און איך װעל זײ בענטשן 10 .און די אױגן פֿון
זײנען געװען טונקל פֿון זִ קנה ,ער האָט ניט געקענט זען.
ישׂראלן ַ
האָט ער זײ געמאַכט גענענען צו אים ,און ער האָט זײ געקושט און
זײ געהאַלדזט 11 .און ישׂראל האָט געזאָגט צו יוֹספֿן :איך האָב ניט
דײן פּנים צו זען ,און אָט האָט מיך גאָט געלאָזט זען אױך
געדאַכט ַ
דײנע קינדער.
ַ
זײנע קני ,און האָט זיך
 12און יוֹסף האָט זײ אַרױסגעצױגן פֿון צװישן ַ
זײן פּנים צו דער ערד 13 .און יוֹסף האָט זײ בײדן
געבוקט אױף ַ
זײן רעכטער האַנט ,צו דער לינקער האַנט פֿון
גענומען ,אפֿרימען אין ַ
זײן לינקער האַנט ,צו דער רעכטער האַנט
ישׂראלן ,און מנשהן אין ַ
פֿון ישׂראלן ,און האָט זײ געמאַכט גענענען צו אים 14 .האָט ישׂראל
זײן רעכטע האַנט ,און אַרױפֿגעטאָן אױפֿן קאָפּ פֿון
אױסגעשטרעקט ַ
זײן לינקע האַנט אױפֿן
אפֿרימען ,װאָס איז געװען דער ייִנגערער ,און ַ
זײנע הענט ,װאָרום
קאָפּ פֿון מנשהן; ער האָט בכּיװן איבערגעדרײט ַ
מנשה איז געװען דער ב ָכור 15 .און ער האָט געבענטשט יוֹספֿן ,און
זײנען
מײנע עלטערן אבֿרהם און יצחק ַ
האָט געזאָגט :דער גאָט װאָס ַ
מײן פּאַסטוך פֿון זינט
געגאַנגען פֿאַר אים ,דער גאָט װאָס איז געװען ַ
הײנטיקן טאָג 16 ,דער מלאך װאָס האָט מיך
איך לעב ביז אױף ַ
אױסגעלײזט פֿון אַלעם בײזן ,ער זאָל בענטשן די ייִנגלעך; און עס
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מײנע
מײן נאָמען ,און דער נאָמען פֿון ַ
זאָל גערופֿן װערן אױף זײ ַ
לרוב אױף דער
עלטערן אבֿרהם און יצחק; און זײ זאָלן זיך מערן ָ
ערד.
זײן רעכטע האַנט
זײן פֿאָטער טוט אַרױף ַ
 17און יוֹסף האָט געזען ,אַז ַ
זײנע
אױפֿן קאָפּ פֿון אפֿרימען ,און עס איז אױסגעקומען שלעכט אין ַ
זײן פֿאָטערס האַנט ,כּדי זי
אױגן; האָט ער אונטערגעלענט ַ
אַװעקצונעמען פֿון אפֿרימס קאָפּ אױף מנשהס קאָפּ 18 .און יוֹסף
מײן פֿאָטער ,װאָרום דער איז
זײן פֿאָטער :ניט אַזױַ ,
האָט געזאָגט צו ַ
זײן
זײן קאָפּ 19 .אָבער ַ
דער ב ָכור; טו אַרױף ַ
דײן רעכטע האַנט אױף ַ
מײן זון ,איך
פֿאָטער האָט ניט געװאָלט ,און האָט געזאָגט :איך װײסַ ,
זײן גרױס,
װײס; ער אױך װעט װערן אַ פֿאָלק ,און ער אױך װעט ַ
זײן
זײן גרעסער פֿון אים ,און ַ
זײן י ִינגערער ברודער װעט ַ
אָבער ַ
זאָמען װעט װערן אַ פולע פעלקער 20 .און ער האָט זײ געבענטשט
אין יענעם טאָג ,אַזױ צו זאָגן :מיט דיר זאָל זיך בענטשן ישׂראל ,אַזױ
צו זאָגן :גאָט זאָל דיך מאַכן אַזױ װי אפֿרים און אַזױ װי מנשה .און
ער האָט געשטעלט אפֿרימען פֿאַר מנשהן.
 21און ישׂראל האָט געזאָגט צו יוֹספֿן :זע ,איך שטאַרב; אָבער גאָט
אײך אומקערן צו דעם לאַנד פֿון
אײך ,און ער װעט ַ
זײן מיט ַ
װעט ַ
דײנע
אײערע עלטערן 22 .און איך האָב דיר געגעבן אײן חלק איבער ַ
ַ
ברידער ,װאָס איך האָב אַװעקגענומען פֿון דער האַנט פֿון דעם
מײן בױגן.
מײן שװערד און מיט ַ
ֶאמוֹרי מיט ַ

מט

זײנע זין ,און האָט געזאָגט:
 1און יעקב האָט גערופֿן ַ
אײך װעט
אײך זאָגן װאָס ַ
אײן ,און איך װעל ַ
אײך ַ
זאַמלט ַ
געשען אין ָסוף פֿון די טעג.
ַ 2
אײך אױף און הערט ,קינדער פֿון יעקב,
קלײבט ַ
אײער פֿאָטער ישׂראל:
און האָרכט צו ַ
מײן ב ָכור ביסטו,
 3ראובןַ ,
מײן ערשטע קראַפֿט,
מײן כּוח און ַ
ַ
די פּער פֿון גרױסקײט ,און די פּער פֿון מאַכט.
זײן;
אײליק װי װאַסער – זאָלסטו די פּער ניט ַ
 4ביסט ַ
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דײן פֿאָטערס געלעגער אַרױף;
װײל דו ביסט אױף ַ
ַ
דענצמאָל האָסטו עס פֿאַרשװעכט –
מײן בעט אַװוּ ער איז אַרױף.
ַ
זײנען ברידער,
 5שמעון און ֵלוִ י ַ
לײב-קרוֹבים.
זײנען זײערע ַ
װאַפֿן פֿון רױב ַ
מײן זעל,
 6אין זײער באַראָט זאָל ניט קומען ַ
מײן כּבוד ניט צושטײן;
צו זײער געזעמל זאָל ַ
װאָרום אין זײער כּעס הרגען זײ אַ מענטשן,
און אין זײער גוטמוט פֿאַרקריפּלען זײ אַן אָקס.
װײל ער איז שטאַרק,
 7פֿאַרשאָלטן זײער כּעסַ ,
װײל ער איז האַרט!
און זײער צאָרןַ ,
איך װעל זײ צעטײלן אין יעקב,
און זײ צעשפּרײטן אין ישׂראל.
דײנע ברידער,
 8יהודה ,דיך װעלן לױבן ַ
דײנע פֿ ַײנט,
זײן אױפֿן נאַקן פֿון ַ
דײן האַנט װעט ַ
ַ
דײן פֿאָטער װעלן זיך בוקן צו דיר.
די זין פֿון ַ
 9אַ יונגער לײב איז יהודה;
מײן זון ,ביסטו אױפֿגעװאַקסן;
פֿון פֿאַרצוקונגַ ,
ער קניט ,ער הױערט װי אַ לײב,
רײצן?
און װי אַ לײבינטע – װער קען אים אױפֿ ַ
 10ניט אָפּגעטאָן װעט װערן אַ צעפּטער פֿון יהודה,
זײנע פֿיס,
און אַ הערשערשטאָק פֿון צװישן ַ
װי לאַנג מע װעט קומען קײן שילוֹ;
און צו אים װעלן פֿעלקער געהאָרכן.
זײן יונגאײזל,
װײנשטאָק ַ
 11ער בינדט צום ַ
זײן אײזעלין.
נצװײג דעם זון פֿון ַ
ַ
װײ
אום צום ַ
זײן קלײד,
װײן ַ
ער װאַשט אין ַ
זײן בגד;
און אין בלוט פֿון טרױבן ַ
װײן,
 12גערױטיקט די אױגן פֿון ַ
װײס די צײנער פֿון מילך.
און ַ
 13זבולון װעט װױנען ב ַײם באָרטן פֿון ימען,
זײן אַ באָרטן פֿאַר שיפֿן,
און ער װעט ַ
זײן לענד איבער צידוֹן.
און ַ
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שׂשׂ ָכר איז אַ בײניקער אײזל,
ִ 14י ָ
ער הױערט צװישן די שאָפֿגעהעפֿטן.
 15און ער האָט געזען די רו ,אַז זי איז גוט,
און דאָס לאַנד ,אַז עס איז ליב,
זײן רוקן צו טראָגן,
האָט ער געבױגן ַ
און איז אַ צינזקנעכט געװאָרן.
זײן פֿאָלק,
ָ 16דן װעט זיך אָננעמען פֿאַר ַ
װי אײנער פֿון די שבטים פֿון ישׂראל.
זײן אַ שלאַנג אױפֿן װעג,
ָ 17דן װעט ַ
אַ האָרנשלאַנג אױפֿן שטעג,
װאָס ב ַײסט די טריט פֿון דעם פֿערד,
רײטער פֿאַלט אַהינטער.
זײן ַ
און ַ
זײן הילף ,גאָט ,טו איך האָפֿן.
 18אױף ַ
גָד – אים װעט אַ מחנה באַפֿאַלן,
אָבער ער װעט אָנפֿאַלן אױף זײער טריט.
זײן ברױט,
זײן ַ
 20ב ַײ אָשרן װעט פֿעט ַ
און ער װעט אַרױסגעבן ַמלכות-געריכטן.
 21נפֿתּלי איז אַ הינדין אַ פֿלינקע;
ער גיט אַרױס שײנע רײד.
 22אַ פֿרוכטיק בײמל איז יוֹסף,
אַ פֿרוכטיק בײמל ב ַײ אַ קװאַל;
צװײגן שפּר ַײזן איבער דער מױער.
די ַ
 23און אים געביטערט ,און געשאָסן,
און אים געפֿ ַײנט האָבן די פֿ ַײלמענער;
זײן בױגן געבליבן,
 24אָבער פֿעסט איז ַ
זײנע הענט,
זײנען די אָרעמס פֿון ַ
און פֿלינק געװען ַ
דורך די הענט פֿון דעם מאַכטיקן פֿון יעקב,
פֿון דאָרט – פֿון דעם פּאַסטוך ,דעם פֿעלז פֿון ישׂראל;
דײן פֿאָטער װאָס העלפֿט דיר,
 25פֿון דעם גאָט פֿון ַ
און פֿון ַש ַדי װאָס בענטשט דיך,
מיט ברכות פֿון הימל פֿון אױבן,
תּהום װאָס הױערט אונטן,
ברכות פֿון ָ
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ברכות פֿון ברוסטן און טראַכט.
שטײגן אַריבער
ַ
דײן פֿאָטער
 26די ברכות פֿון ַ
מײנע עלטערן –
די ברכות פֿון ַ
ביז דעם שפּיץ פֿון די אײביקע בערג.
זײן אױף דעם קאָפּ פֿון יוֹספֿן,
זײ זאָלן ַ
זײנע ברידער.
און אױפֿן שײדל דעם פֿירשט פֿון ַ
 27בנימין איז אַ װאָלף װאָס פֿאַרצוקט;
אין דער פֿרי עסט ער פֿאַנג,
און אין אָװנט טײלט ער רױב.
זײנען די צװעלף שבטים פֿון ישׂראל ,און דאָס איז װאָס
 28די אַלע ַ
זײער פֿאָטער האָט צו זײ גערעדט און זײ געבענטשט; איטלעכן װי
זײן ברכה האָט ער זײ געבענטשט 29 .און ער האָט זײ באַפֿױלן,
לױט ַ
מײן פֿאָלק; באַגראָבט
אײנגעזאַמלט צו ַ
און זײ אָנגזאָגט :איך װער ַ
מײנע עלטערן ,אין דער הײל װאָס אין דעם פֿעלד פֿון
מיך לעבן ַ
כפּ ָלה,
ֶעפֿרוֹן דעם ִחתּי 30 .אין דער הײל װאָס אין דעם פֿעלד פֿון ַמ ֵ
ַען ,װאָס אבֿרהם האָט אָפּגעקױפֿט
מרא אין לאַנד כּנ ַ
װאָס פֿאַר ַמ ֵ
מיטן פֿעלד פֿון ֶעפֿרוֹן דעם ִחתּי פֿאַר אַ קבֿר-אײגנטום –  31דאָרטן
װײב שׂרהן ,דאָרטן האָט מען
זײן ַ
האָט מען באַגראָבן אבֿרהמען און ַ
װײב רבקהן ,און דאָרטן האָב איך באַגראָבן
זײן ַ
באַגראָבן יצחקן און ַ
אײנקױף פֿון דעם פֿעלד מיט דער הײל װאָס דרינען,
לאהן –  32דער ַ
פֿון די קינדער פֿון ֵחת.
זײנע זין ,אַזױ האָט ער
זײן ַצ ָװ ֶאה צו ַ
 33און װי יעקב האָט געענדיקט ַ
זײנע פֿיס אין בעט ,און איז פֿאַרגאַנגען ,און איז
אַרײנגענומען ַ
ַ
זײן פֿאָלק.
אײנגעזאַמלט געװאָרן צו ַ
ַ

נ

זײן פֿאָטערס פּנים ,און ער האָט
 1און יוֹסף איז געפֿאַלן אױף ַ
געװײנט איבער אים ,און האָט אים געקושט.

אײנצובאַלזאַמירן
זײנע קנעכט די רוֹפֿאים ַ
 2און יוֹסף האָט באַפֿױלן ַ
אײנגעבאַלזאַמירט ישׂראלן 3 .און
זײן פֿאָטער; און די רוֹפֿאים האָבן ַ
ַ
זײנען דערפֿילט געװאָרן איבער אים פֿערציק טעג ,װאָרום אַזױ
עס ַ
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אײנבאַלזאַמירן .און די ִמצרים
פֿיל טעג מוזן דערפֿילט װערן ב ַײם ַ
האָבן אים באַװײנט זיבעציק טעג.
זײנען אַריבער ,האָט יוֹסף
זײן באַװײנונג ַ
 4און אַז די טעג פֿון ַ
גערעדט צו ַפּרעהס הױז ,אַזױ צו זאָגן :אױב ,איך בעט דיך ,איך האָב
אײך ,אין
אײערע אױגן ,רעדט ,איך בעט ַ
לײטזעליקײט אין ַ
געפֿונען ַ
מײן פֿאָטער האָט מיך
די אױערן פֿון ַפּרעהן ,אַזױ צו זאָגןַ 5 :
מײן קבֿר װאָס איך
באַשװאָרן ,אַזױ צו זאָגן :זע ,איך שטאַרב; אין ַ
ַען ,דאָרטן זאָלסטו מיך באַגראָבן .און
האָב מיר געגראָבן אין לאַנד כּנ ַ
מײן פֿאָטער,
אַצונד ,לאָמיך אַרױפֿגײן ,איך בעט דיך ,און באַגראָבן ַ
און זיך אומקערן.
דײן פֿאָטער ,אַזױ װי
 6האָט ַפּרעה געזאָגט :גײ אַרױף ,און באַגראָב ַ
זײן
ער האָט דיך באַשװאָרן 7 .איז יוֹסף אַרױפֿגעגאַנגען צו באַגראָבן ַ
זײנען אַרױפֿגעגאַנגען אַלע קנעכט פֿון ַפּרעהן,
פֿאָטער ,און מיט אים ַ
צר ִים 8 ,און
זײן הױז ,און אַלע עלטסטע פֿון לאַנד ִמ ַ
די עלטסטע פֿון ַ
זײן
זײנע ברידער ,און ַ
דאָס גאַנצע הױזגעזינט פֿון יוֹספֿן ,און ַ
פֿאָטערס הױזגעזינט; בלױז זײערע קלײנע קינדער ,און זײערע שאָף
גוֹשן 9 .אױך
און זײערע רינדער ,האָבן זײ איבערגעלאָזן אין לאַנד ֶ
זײנען אַרױפֿגעגאַנגען מיט אים ,און די מחנה
רײטװעגן ַ
רײטער און ַ
ַ
איז געװען זײער גרױס.
אָטד װאָס אױף יענער
שײער פֿון ָ
זײנען געקומען ביז דעם ַ
 10און זײ ַ
זײט יַרדן ,און האָבן דאָרטן געקלאָגט זײער אַ גרױסע און שװערע
ַ
זײן פֿאָטער זיבן טעג.
קלאָג; און ער האָט געמאַכט אַ טרױער אױף ַ
ַעני ,האָט געזען דעם טרױער
 11און דער באַװױנער פֿון לאַנד ,דער כּנ ַ
אָטד ,און זײ האָבן געזאָגט :אַ שװערער טרױער
שײער פֿון ָ
ב ַײ דעם ַ
צר ִים .דרום האָט מען גערופֿן דעם נאָמען דערפֿון
איז דאָס ב ַײ ִמ ַ
זײט יַרדן.
צר ִים ,װאָס אױף יענער ַ
אָבלִ -מ ַ
ֵ
זײנע זין האָבן געטאָן צו אים אַזױ װי ער האָט זײ באַפֿױלן.
 12און ַ
 13און ַ
ַען ,און האָבן
זײנע זין האָבן אים אַװעקגעטראָגן קײן לאַנד כּנ ַ
כפּ ָלה ,װאָס אבֿרהם
אים באַגראָבן אין דער הײל פֿון דעם פֿעלד פֿון ַמ ֵ
האָט אָפּגעקױפֿט מיטן פֿעלד ,פֿאַר אַ קבֿר-אײגנטום ,פֿון ֶעפֿרוֹן דעם
מרא.
ִחתּי ,פֿאַר ַמ ֵ
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צריִם ,נאָכדעם װי ער האָט
 14און יוֹסף האָט זיך אומגעקערט קײן ִמ ַ
זײנען
זײנע ברידער ,און אַלע װאָס ַ
זײן פֿאָטער ,ער און ַ
באַגראָבן ַ
זײן פֿאָטער.
אַרױפֿגעגאַנגען מיט אים צו באַגראָבן ַ
 15און װי יוֹספֿס ברידער האָבן געזען אַז זײער פֿאָטער איז טױט,
אַזױ האָבן זײ געזאָגט :אפֿשר װעט אונדז יוֹסף טראָגן אַ שׂנאה ,און
אומקערן װעט ער אונדז אומקערן אַלדאָס שלעכטס װאָס מיר האָבן
דײן פֿאָטער האָט
אים געטאָן 16 .און זײ האָבן געהײסן זאָגן יוֹספֿןַ :
זײן טױט ,אַזױ צו זאָגן» 17 :אַזױ זאָלט איר זאָגן צו
באַפֿױלן פֿאַר ַ
דײנע ברידער און
יוֹספֿן :פֿאַרגיב ,איך בעט דיך ,דעם פֿאַרברעך פֿון ַ
זײער חטא ,װאָס זײ האָבן דיר שלעכטס געטאָן« .און אַצונד,
דײן
פֿאַרגיב ,איך בעט דיך ,דעם פֿאַרברעך פֿון די קנעכט פֿון ַ
פֿאָטערס גאָט .און יוֹסף האָט געװײנט אַז מע האָט צו אים גערעדט.
זײנען אַנידערגעפֿאַלן
זײנען אױך געגאַנגען און ַ
זײנע ברידער ַ
 18און ַ
דײנע קנעכט 19 .האָט
זײנען ַ
פֿאַר אים ,און האָבן געזאָגט :זע ,מיר ַ
יוֹסף צו זײ געזאָגט :איר זאָלט ניט מוֹרא האָבן; בין איך דען אױף
דעם אָרט פֿון גאָט?  20װאָרום איר האָט געמײנט אַ רעה פֿאַר מיר,
אָבער גאָט האָט עס געמײנט פֿאַר אַ טוֹבֿה ,כּדי צו מאַכן אַזױ װי
הײנטיקן טאָג ,צו דערהאַלטן ב ַײם לעבן אַ סך פֿאָלק 21 .און אַצונד,
ַ
אײערע
אײך און ַ
זאָלט איר ניט מוֹרא האָבן; איך װעל אױסהאַלטן ַ
געזינטן .און ער האָט זײ געטרײסט ,און זײ גערעדט צום האַרצן.
זײן פֿאָטערס
צר ִים ,ער און ַ
 22און יוֹסף איז געבליבן אין ִמ ַ
הױזגעזינט; און יוֹסף האָט געלעבט הונדערט און צען יאָר 23 .און
יוֹסף האָט געזען פֿון אפֿרימען אוראײניקלעך; אױך די קינדער פֿון
זײנען געבאָרן געװאָרן אױף יוֹספֿס קני.
ָמכיר ,מנשהס זוןַ ,
זײנע ברידער :איך שטאַרב; אָבער
 24און יוֹסף האָט געזאָגט צו ַ
אײך
אײך ,און ער װעט ַ
דערמאָנען װעט זיך גאָט דערמאָנען אָן ַ
אױפֿברענגען פֿון דעם היגן לאַנד צו דעם לאַנד װאָס ער האָט
צוגעשװאָרן אבֿרהמען ,יצחקן ,און יעקבן 25 .און יוֹסף האָט
באַשװאָרן די זין פֿון ישׂראלן ,אַזױ צו זאָגן :דערמאָנען װעט זיך גאָט
מײנע בײנער פֿון דאַנען.
אײך; זאָלט איר אױפֿברענגען ַ
דערמאָנען אָן ַ
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 26און יוֹסף איז געשטאָרבן צו הונדערט און צען יאָר .און מע האָט
אַרײנגעטאָן געװאָרן אין אַן אָרון
אײנגעבאַלזאַמירט ,און ער איז ַ
אים ַ
צריִם.
אין ִמ ַ
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