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  ראשיתב
  

  ראשיתב
  און2. ַאשַאֿפן דעם הימל און די ערדב הָאט גָאט באין ָאנהײ 1

און ֿפינצטערניש איז , די ערד איז געװען װיסט און לײדיק
און דער גַײסט ֿפון גָאט הָאט , געװען אױֿפן געזיכט ֿפון ּתהום

  . יכט ֿפון די װַאסערןט אױֿפן געזבגעשװע

 4. און עס איז געװָארן ליכט. זָאל װערן ליכט:  הָאט גָאט געזָאגט3
און גָאט הָאט ; און גָאט הָאט געזען דָאס ליכט ַאז עס איז גוט

 5. ֿפַאנַאנדערגעשײדט צװישן דעם ליכט און צװישן דער ֿפינצטערניש
נצטערניש הָאט ער און די ֿפי, און גָאט הָאט גערוֿפן דָאס ליכט טָאג

און עס איז געװען , און עס איז געװען ָאװנט. גערוֿפן נַאכט
  . אײן טָאג, ֿפרימָארגן

זָאל װערן ַאן אױסשּפרײט אין מיטן ֿפון די :  הָאט גָאט געזָאגט6
. און ער זָאל ֿפַאנַאנדערשײדן צװישן װַאסערן און װַאסערן, װַאסערן

און הָאט , רײט און גָאט הָאט געמַאכט דעם אױסשּפ7
ֿפַאנַאנדערגעשײדט צװישן די װַאסערן װָאס אונטער דעם 

. ער דעם אױסשּפרײטבאױסשּפרײט און צװישן די װַאסערן װָאס אי
 און גָאט הָאט גערוֿפן דעם אױסשּפרײט 8. און עס איז ַאזױ געשען

ַא , און עס איז געװען ֿפרימָארגן, און עס איז געװען ָאװנט. הימל
   .צװײטן טָאג
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זָאלן זיך אַײנזַאמעלן די װַאסערן ֿפון אונטערן :  הָאט גָאט געזָאגט9
און עס איז ַאזױ . שהבַאװַײזן די יבאון זָאל זיך , הימל אין אײן ָארט

און די אַײנזַאמלונג , שה ערדב און גָאט הָאט גערוֿפן די י10. געשען
ן ַאז דָאס און גָאט הָאט געזע. ֿפון די װַאסערן הָאט ער גערוֿפן ימען

  . איז גוט

קרַײטעכץ װָאס , זָאל די ערד ַארױסגרָאזן גרָאז:  הָאט גָאט געזָאגט11
ײמער װָאס טרָאגן ֿפרוכט אױף דער ערד בֿפרוכט, גיט ַארױס זָאמען
און עס איז ַאזױ . װָאס זײער זָאמען איז אין זײ, לױט זײערע מינים

קרַײטעכץ װָאס , רַאכט גרָאזב און די ערד הָאט ַארױסגע12. געשען
, ײמער װָאס טרָאגן ֿפרוכטבאון , גיט ַארױס זָאמען לױט זַײנע מינים

און גָאט הָאט . לױט זײערע מינים, װָאס זײער זָאמען איז אין זײ
און עס איז ,  און עס איז געװען ָאװנט13. געזען ַאז דָאס איז גוט

  . ַא דריטן טָאג, געװען ֿפרימָארגן

זָאלן װערן ליכטער אין דעם אױסשּפרײט ֿפון :  הָאט גָאט געזָאגט14
און , ֿפַאנַאנדערצושײדן צװישן דעם טָאג און צװישן דער נַאכט, הימל

 15. און ֿפַאר טעג און יָארן, זײ זָאלן זַײן ֿפַאר צײכנס און ֿפַאר צַײטן
צו , און זײ זָאלן זַײן ֿפַאר ליכטער אין דעם אױסשּפרײט ֿפון הימל

 און גָאט הָאט 16. און עס איז ַאזױ געשען. ערדלַײכטן אױף דער 
דָאס גרעסערע ליכט ֿפַאר דער : געמַאכט די צװײ גרױסע ליכטער

און דָאס קלענערע ליכט ֿפַאר דער , געװעלטיקונג ֿפון טָאג
 און גָאט הָאט זײ 17. און די שטערן; געװעלטיקונג ֿפון דער נַאכט

צו לַײכטן אױף דער , ימלַארַײנגעזעצט אין דעם אױסשּפרײט ֿפון ה
, ער דער נַאכטב טָאג און איםער דעב און צו געװעלטיקן אי18, ערד

און ֿפַאנַאנדערצושײדן צװישן דעם ליכט און צװישן דער 
 און עס איז 19.  און גָאט הָאט געזען ַאז דָאס איז גוט.ֿפינצטערניש
  . ַא ֿפירטן טָאג, און עס איז געװען ֿפרימָארגן, געװען ָאװנט

זָאל דָאס װַאסער װידמענען ַא װידמענונג ֿפון :  הָאט גָאט געזָאגט20
, און ֿפױגלען זָאלן ֿפליען אױף דער ערד, ַאשעֿפענישןבעדיקע בלע
ַאשַאֿפן די ב און גָאט הָאט 21. ערן ֿפרַײען אױסשּפרײט ֿפון הימלבאי

, ַאשעֿפענישן װָאס קריכןבעדיקע באון ַאלע לע, חיות-גרױסע ים
און ַאלע , ס דָאס װַאסער הָאט געװידמענט לױט זײערע מיניםװָא

און גָאט הָאט געזען ַאז דָאס . געֿפליגלטע ֿפױגלען לױט זײערע מינים
  . איז גוט
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ֿפרוכּפערט אַײך און : ַאזױ צו זָאגן, ענטשטב און גָאט הָאט זײ גע22
לען און די ֿפױג, און ֿפילט ָאן די װַאסערן אין די ימען, מערט אַײך

און עס ,  און עס איז געװען ָאװנט23. זָאלן זיך מערן אױף דער ערד
  . ַא ֿפינֿפטן טָאג, איז געװען ֿפרימָארגן

עדיקע ברענגען לעבזָאל די ערד ַארױס:  הָאט גָאט געזָאגט24
המות און שרצים און חיות ֿפון ב, ַאשעֿפענישן לױט זײערע מיניםב

 און גָאט 25. יז ַאזױ געשעןאון עס א. דער ערד לױט זײערע מינים
און די , הָאט געמַאכט די חיות ֿפון דער ערד לױט זײערע מינים

און ַאלע שרצים ֿפון דער ערד לױט , המות לױט זײערע מיניםב
  . און גָאט הָאט געזען ַאז דָאס איז גוט. זײערע מינים

, לָאמיר מַאכן מענטשן אין אונדזער געשטַאלט:  הָאט גָאט געזָאגט26
ער די ֿפיש ֿפון באון זײ זָאלן געװעלטיקן אי, לױט אונדזער גלַײכעניש

און , המותבער די באון אי, ער די ֿפױגלען ֿפון הימלבאון אי, ים
ער ַאלע שרצים װָאס קריכן אױף באון אי, ער דער גַאנצער ערדבאי

ַאשַאֿפן דעם מענטשן אין זַײן ב און גָאט הָאט 27. דער ערד
ַא ; ַאשַאֿפןבר געשטַאלט ֿפון גָאט הָאט ער אים אין דע; געשטַאלט

  . ַאשַאֿפןבה הָאט ער זײ ֿבזכר און ַא נק

: און גָאט הָאט צו זײ געזָאגט, ענטשטב און גָאט הָאט זײ גע28
ַאצװינגט באון , און ֿפילט ָאן די ערד, ֿפרוכּפערט אַײך און מערט אַײך

ער די ֿפױגלען ֿפון בן איאו, ער די ֿפיש ֿפון יםבאון געװעלטיקט אי, זי
  . עדיקן װָאס קריכט אױף דער ערדבער ַאלעם לעבאון אי, הימל

ן יעטװעדער ב אַײך געגעבאיך הָא, זעט:  און גָאט הָאט געזָאגט29
װָאס אױֿפן געזיכט ֿפון דער , קרַײטעכץ װָאס גיט ַארױס זָאמען

ױם װָאס אױף אים איז דָא באון יעטװעדער , גַאנצער ערד
ֿפַאר אַײך זָאל דָאס זַײן צום ; ֿפרוכט װָאס גיט ַארױס זָאמעןײמערב

און ֿפַאר ַאלע ֿפױגלען ֿפון ,  און ֿפַאר ַאלע חיות ֿפון דער ערד30. עסן
װָאס אין אים איז , און ֿפַאר ַאלץ װָאס קריכט אױף דער ערד, הימל

. איז יעטװעדער גרין קרַײטעכץ צום עסן, עדיקער ָאטעםבדָא ַא לע
  . עס איז ַאזױ געװעןאון 

ערשט עס איז ,  און גָאט הָאט געזען ַאלץ װָאס ער הָאט געמַאכט31
, און עס איז געװען ֿפרימָארגן, און עס איז געװען ָאװנט. זײער גוט

  .דעם זעקסטן טָאג
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 ַאזױ זַײנען ֿפַארענדיקט געװָארן דער הימל און די ערד און 1ב
עטן טָאג בעענדיקט צום זי און גָאט הָאט ג2. זײער גַאנצער חיל

 ֿפןאון ער הָאט גערוט אױ, עט װָאס ער הָאט געמַאכטבזַײן ַאר
 און 3. עט װָאס ער הָאט געמַאכטבעטן טָאג ֿפון זַײן גַאנצער ַארבזי

, און הָאט אים געהײליקט, עטן טָאגבענטשט דעם זיבגָאט הָאט גע
עט װָאס גָאט בװָארום אין אים הָאט ער גערוט ֿפון זַײן גַאנצער ַאר

  . ַאשַאֿפנדיק געמַאכטבהָאט 

 דָאס איז די געשיכטע ֿפון דעם הימל און דער ערד װען זײ זַײנען 4
אין דעם טָאג װָאס גָאט דער הַאר הָאט געמַאכט , ַאשַאֿפן געװָארןב

  . ערד און הימל

און , ײמל ֿפון ֿפעלד איז נָאך ניט געװען אױף דער ערדב און קײן 5
װָארום גָאט דער , ץ ֿפון ֿפעלד הָאט נָאך ניט געשּפרָאצטקײן קרַײטעכ

און ַא מענטש איז , הַאר הָאט ניט געמַאכט רעגענען אױף דער ערד
ל ֿפלעגט אױֿפגײן ֿפון ב נָאר ַא נע6; עטן די ערדבַאַארבניט געװען צו 

 7. און ֿפלעגט ָאנטרינקען דָאס גַאנצע געזיכט ֿפון דער ערד, דער ערד
 ֿפון דער בט דער הַאר געֿפורעמט דעם מענטשן ֿפון שטױהָאט גָא

לָאזן אין זַײנע נָאזלעכער ַאן ָאטעם ֿפון באון הָאט ַארַײנגע, ערד
 און גָאט 8. עדיקער נֿפשבאון דער מענטש איז געװָארן ַא לע, ןבלע

און הָאט , אין מזרח, ןֶדדער הַאר הָאט געֿפלַאנצט ַא גָארטן אין ֵע
 און 9. עזעצט דעם מענטשן װָאס ער הָאט געֿפורעמטדָארטן ַארַײנג

ײמער בגָאט דער הַאר הָאט געמַאכט שּפרָאצן ֿפון דער ערד ַאלערלײ 
אין , ןבױם ֿפון לעבאױך דעם ; גלוסטיק ָאנצוקוקן און גוט צום עסן

  . ױם ֿפון װיסן גוטס און שלעכטסבאון דעם , מיטן גָארטן

, ן ָאנצוטרינקען דעם גָארטןֶדען ֿפון ֵע און ַא טַײך איז ַארױסגעגַאנג10
 11. און איז געװָארן ֿפיר טײלן, און ֿפון דָארטן הָאט ער זיך צעשײדט
דָאס איז דער װָאס רינגלט ַארום ; דער נָאמען ֿפון אײנעם איז ּפישון

 און דָאס 12; װָאס דָארטן איז דָא גָאלד, דָאס גַאנצע לַאנד ַחִויָלה
ַלח און דער ֹודבדָארטן איז דער . נד איז גוטגָאלד ֿפון יענעם לַא

דָאס איז ; ןֹו און דער נָאמען ֿפון צװײטן טַײך איז גיח13. ָאניקלשטײן
 און דער נָאמען 14. דער װָאס רינגלט ַארום דָאס גַאנצע לַאנד ּכוש

דָאס איז דער װָאס גײט צו מזרח ֿפון ; ֿפון דריטן טַײך איז ִחֶדקל
  . דָאס איז ּפָרת, רטער טַײךאון דער ֿפי. ַאשור
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ג

און הָאט אים ,  און גָאט דער הַאר הָאט גענומען דעם מענטשן15
עטען און אים צו בַאַארבאים צו , ןֶדַארַײנגעזעצט אין גָארטן ֿפון ֵע

ַאזױ צו ,  און גָאט דער הַאר הָאט ָאנגעזָאגט דעם מענטשן16. היטן
ער ֿפון דעם ב ָא17; ו עסןײמער ֿפון גָארטן מעגסטבֿפון ַאלע : זָאגן
װָארום , ֿפון אים זָאלסטו ניט עסן, ױם ֿפון װיסן גוטס און שלעכטסב

  . ןבװעסטו זיכער שטַאר, אין דעם טָאג װָאס דו עסט ֿפון אים

עס איז ניט גוט דער מענטש :  און גָאט דער הַאר הָאט געזָאגט18
 19. ק ֿפַאר איםאיך װעל אים מַאכן ַא געהילף װעדלי; זָאל זַײן ַאלײן

און גָאט דער הַאר הָאט געֿפורעמט ֿפון דער ערד ַאלערלײ חיות ֿפון 
רַאכט צו דעם באון גע, ֿפעלד און ַאלערלײ ֿפױגלען ֿפון הימל

און װָאס נָאר דער מענטש , צו זען װָאס ער װעט זײ רוֿפן, מענטשן
דָאס זָאל זַײן איר , ַאשעֿפענישבעדיקע בװעט רוֿפן איטלעך לע

און , המותב הָאט דער מענטש ָאנגערוֿפן נעמען ֿפַאר ַאלע 20. נָאמען
ער ֿפַאר בָא; און ֿפַאר ַאלע חיות ֿפון ֿפעלד, ֿפַאר די ֿפױגלען ֿפון הימל

 הָאט 21. ָָאָדמען הָאט ער ניט געֿפונען ַא געהילף װעדליק ֿפַאר אים
און , ענטשןגָאט דער הַאר געלָאזט ֿפַאלן ַא טיֿפן שלָאף אױף דעם מ

און ער הָאט ַארױסגענומען אײנע ֿפון זַײנע ; ער איז אַײנגעשלָאֿפן
 און גָאט דער 22. און הָאט ֿפַארשטָאּפט איר ָארט מיט ֿפלײש, ריּפן

װָאס ער הָאט ַארױסגענומען ֿפון ,  ּפ דער ריױט ֿפוןבהַאר הָאט גע
 23. ן מענטשעםרַאכט צו דבאון הָאט זי גע, ַא ֿפרױ, דעם מענטשן

דָאס מָאל איז דָאס ַא בײן ֿפון מַײנע : הָאט דער מענטש געזָאגט
, יקע זָאל גערוֿפן װערן ֿפרױדי דָאז; און ֿפלײש ֿפון מַײן ֿפלײש, בײנער

 דרום ֿפַארלָאזט 24. יקעדי דָאזװַײל ֿפון ַא מַאן איז גענומען געװָארן 
און , ביך ָאן זַײן װַײַאהעֿפט זבאון , ַא מַאן זַײן ֿפָאטער און זַײן מוטער

  . בזײ װערן אײן לַײ

און , בדער מענטש און זַײן װַײ,  און זײ זַײנען בײדע געװען נַאקעט25
  .זײ ֿפלעגן זיך ניט שעמען

  

 און די שלַאנג איז געװען ליסטיקער ֿפון ַאלע חיות ֿפון ֿפעלד 1
און זי הָאט געזָאגט צו דער , װָאס גָאט דער הַאר הָאט געמַאכט

ױם באיר זָאלט ניט עסן ֿפון קײן , שױן הָאט גָאט געזָאגט-ניט: רױֿפ
ֿפון דער ֿפרוכט :  הָאט די ֿפרױ געזָאגט צו דער שלַאנג2? ֿפון גָארטן
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 נָאר ֿפון דער ֿפרוכט ֿפון 3, ײמער ֿפון גָארטן מעגן מיר עסןבֿפון די 
איר זָאלט : ױם װָאס אין מיטן גָארטן הָאט גָאט געזָאגטבדעם 

ַאזיסט װעט , און איר זָאלט זיך דערָאן ניט ָאנרירן, ערֿפון ניט עסןד
ן װעט בשטַאר:  הָאט די שלַאנג געזָאגט צו דער ֿפרױ4. ןבאיר שטַאר

 נָאר גָאט װײס ַאז אין דעם טָאג װָאס איר עסט 5, ןבאיר ניט שטַאר
און איר װעט זַײן ַאזױ װי , װעלן זיך עֿפענען אַײערע אױגן, דערֿפון

ױם ב הָאט די ֿפרױ געזען ַאז דער 6. ָאט צו װיסן גוטס און שלעכטסג
און דער , און ַאז ער איז ַא גַארונג ֿפַאר די אױגן, איז גוט צום עסן

, און זי הָאט גענומען ֿפון זַײן ֿפרוכט, ױם איז גלוסטיק ָאנצוקוקןב
ר און ע, ן איר מַאן מיט אירבאון זי הָאט אױך געגע; און הָאט געגעסן

און זײ , ן זיך געעֿפנטב און זײערע בײדנס אױגן הָא7. הָאט געגעסן
ן זײ צונױֿפגענײט בהָא; ן געװּוסט ַאז זײ זַײנען נַאקעטבהָא
  . און זיך געמַאכט גַארטלען, לעטערבֿפַײגנ

װי ער גײט , ן געהערט דעם קול ֿפון גָאט דעם הַארב און זײ הָא8
און דער מענטש און זַײן ; ון טָאג ֿפײט אין גָארטן אין דער קילקַארום
ײמער ֿפון בַאהַאלטן ֿפַאר גָאט דעם הַאר צװישן די בן זיך ב הָאבװַײ

און הָאט צו ,  הָאט גָאט דער הַאר גערוֿפן צו דעם מענטשן9. גָארטן
 געהערט באיך הָא:  הָאט ער געענטֿפערט10? יסטובװּו : אים געזָאגט

ין בװַײל איך ,  מורא געהַאטבאון איך הָא, דַײן קול אין גָארטן
װער הָאט דיר :  הָאט ער געזָאגט11. ַאהַאלטןב איך מיך בהָא, נַאקעט

ױם װָאס בהָאסטו געגעסן ֿפון דעם ? יסט נַאקעטבגעזָאגט ַאז דו 
 הָאט דער מענטש 12?  דיר ָאנגעזָאגט ניט צו עסן ֿפון איםבאיך הָא
ן ֿפון בזי הָאט מיר געגע, ןב װָאס דו הָאסט מיר געגעבדי װַײ: געזָאגט

  .  געגעסןבאון איך הָא, ױםבדעם 

װָאס הָאסטו דָא :  הָאט גָאט דער הַאר געזָאגט צו דער ֿפרױ13
און , די שלַאנג הָאט מיך ָאנגערעדט: הָאט די ֿפרױ געזָאגט? געטָאן
  .  געגעסןבאיך הָא

ט דָאס װַײל דו הָאס:  הָאט גָאט דער הַאר געזָאגט צו דער שלַאנג14
און ֿפון , המותבזָאלסטו זַײן ֿפַארשָאלטן ֿפון צװישן ַאלע , געטָאן

 באון שטױ, ױך זָאלסטו גײןבאױף דַײן ; צװישן ַאלע חיות ֿפון ֿפעלד
 און ַא ֿפַײנטשַאֿפט װעל איך 15. ןבזָאלסטו עסן ַאלע טעג ֿפון דַײן לע

מען און און צװישן דַײן זָא, מַאכן צװישן דיר און צװישן דער ֿפרױ
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 און דו װעסט אים ,קָאּפער װעט דיך טרעֿפן אין ; צװישן איר זָאמען
  . טרעֿפן אין טריט

מערן װעל איך מערן דַײן :  צו דער ֿפרױ הָאט ער געזָאגט16
ערן במיט יסורים װעסטו גע; מַאטערניש און דַײן טרָאגװײעניש

 װעט און ער, און צו דַײן מַאן װעט זַײן דַײן גלוסטונג, קינדער
  . ער דירבגעװעלטיקן אי

װַײל דו הָאסט צוגעהערט צו :  און צו ָָאָדמען הָאט ער געזָאגט17
 דיר בױם װָאס איך הָאבאון געגעסן ֿפון דעם , בדעם קול ֿפון דַײן װַײ

זָאל די ערד זַײן ; זָאלסט ֿפון אים ניט עסן: ַאזױ צו זָאגן, ָאנגעזָאגט
 מַאטערניש זָאלסטו זיך נערן ֿפון מיט; ֿפַארשָאלטן ֿפון דַײנעטװעגן
 און דערנער און שטעכיק געװעקס 18. ןבאיר ַאלע טעג ֿפון דַײן לע
 19. און זָאלסט עסן קרַײטעכץ ֿפון ֿפעלד, זָאל זי דיר מַאכן שּפרָאצן

יז דו קערסט ב, רױטבמיט דעם שװײס ֿפון דַײן ּפנים זָאלסטו עסן 
װָארום ; יסטו גענומען געװָארןבװַײל ֿפון איר ; זיך אום צו דער ערד

  .  זָאסלטו זיך אומקערןבאון צו שטױ, יסטוב בשטױ

װַײל ,  ַחָוהב און דער מענטש הָאט גערוֿפן דעם נָאמען ֿפון זַײן װַײ20
  . עדיקןבזי איז געװען די מוטער ֿפון ַאלעם לע

 ב און גָאט דער הַאר הָאט געמַאכט ֿפַאר ָָאָדמען און ֿפַאר זַײן װַײ21
  . ַאקלײדטבאון הָאט זײ , עלֿפהעמדלעך ֿפון 

דער מענטש איז געװָארן װי , זע:  און גָאט דער הַאר הָאט געזָאגט22
און ַאצונד קען ער , אײנער ֿפון אונדז צו װיסן גוטס און שלעכטס

ױם ֿפון באון נעמען אױך ֿפון דעם , נָאך אױסשטרעקן זַײן הַאנט
 הָאט גָאט דער 23. יקבן אײבעאון װעט ל, און ער װעט עסן, ןבלע

עטן די בַאַארבצו , ןֶדהַאר אים ַארױסגעשיקט ֿפון דעם גָארטן ֿפון ֵע
 און ער הָאט 24. װָאס ער איז ֿפון דָארטן גענומען געװָארן, ערד

און ער הָאט ַארַײנגעזעצט אין מזרח ; ן דעם מענטשןבַארױסגעטרי
לַאמיקע שװערד װָאס ֿפ די און, ן די ּכרוביםֶדֿפון דעם גָארטן ֿפון ֵע

  .ןבױם ֿפון לעבצו היטן דעם װעג צום , דרײט זיך
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און זי איז ,  ַחָוהןב און דער מענטש הָאט דערקענט זַײן װַײ1ד
און זי הָאט , נעןִיָארן ַקבאון הָאט גע, טרָאגעדיק געװָארן

 און זי הָאט װידער 2.  געקריגן ַא מַאן דורך גָאטבאיך הָא: געזָאגט
  . רודער ֶהבלעןב זַײן –ָארן בגע

און ַקִין איז געװען ַאן , און ֶהבל איז געװען ַא ּפַאסטוך ֿפון שָאף
הָאט ,  און עס איז געװען נָאך ַא ֿפַארלױף ֿפון טעג3. עטערבערדַאר
 און 4. ן צו גָאטברוכט ֿפון דער ערד ַא קרֿפרַאכט ֿפון דער בַקִין גע
ן די ערשטלינגען ֿפון זַײנע שָאף און רַאכט ֿפובער אױך הָאט גע, ֶהבל

און גָאט הָאט זיך געקערט צו ֶהבלען און צו . עטסטעֿפֿפון זײערע 
. ן הָאט ער זיך ניט געקערטב און צו ַקִינען און צו זַײן קר5, ןבזַײן קר

 הָאט 6. ַאלןֿפאון זַײן ּפנים איז ַארָאּפגע, הָאט ַקִינען זײער געערגערט
 איז ֿפַאר װָאסאון ,  ֿפַארדריסט דיךֿפַאר װָאס: ִינעןגָאט געזָאגט צו ַק

 דו װעסט גוטס טָאן באױ, ֿפַאר װָאר 7? ַאלן דַײן ּפניםֿפַארָאּפגע
,  דו װעסט ניט גוטס טָאןבאון אױ, גענומען װערןֿפװעסטו אױ

ער דו בָא, און צו דיר איז איר גלוסטונג; ַײ דער טירבהױערט די זינד 
  . ער אירבקענסט געװעלטיקן אי

װי זײ , און עס איז געװען. רודער ֶהבלעןב הָאט ַקִין גערעדט צו זַײן 8
געשטַאנען קעגן זַײן ֿפַאזױ איז ַקִין אױ, עלדֿפזַײנען געװען אין 

  . און הָאט אים געהרגעט, רודער ֶהבלעןב

הָאט ער ? רודער ֶהבלבװּו איז דַײן :  הָאט גָאט געזָאגט צו ַקִינען9
 10? רודערבין איך דען דער שומר ֿפון מַײן ב; װײס ניטאיך : געזָאגט

רודערס בול ֿפון דַײן דער ָק? װָאס הָאסטו געטָאן: הָאט ער געזָאגט
ֿפַארשָאלטן ,  און ַאצונד11. לוט שרַײט צו מיר ֿפון דער ערדב

געמַאכט איר מױל ֿפזָאלסטו זַײן ֿפון דער ערד װָאס הָאט אױ
 ַאז דו װעסט 12. ט ֿפון דַײן הַאנטלוברודערס בצוצונעמען דַײן 

וַנד -נַע; טֿפן איר קרַאבזָאל זי דיר מער ניט גע, עטן די ערדבַאַארב
מַײן :  הָאט ַקִין געזָאגט צו גָאט13. זָאלסטו זַײן אױף דער ערד
 ָאט הָאסטו מיך הַײנט 14. ערצוטרָאגןבשטרָאף איז צו גרױס ַארי

און ֿפון דַײן ּפנים װעל איך זַײן , נדן ֿפון דעם געזיכט ֿפון לַאבֿפַארטרי
- װער, װעט זַײן; וַנד אױף דער ערד-און איך װעל זַײן נַע, ָארגןבֿפַאר

 הָאט גָאט צו אים 15. ט מיך װעט מיך דערהרגעןֿפנָאר עס טרע
ַאך גענומען ֿפנבנָאר עס הרגעט ַקִינען זָאל זי-דרום װער: געזָאגט
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ַאז , ט געמַאכט ַקִינען ַא צײכןאון גָאט הָא. װערן נקמה ֿפון אים
  . זָאל אים ניט דערשלָאגן, ט איםֿפנער װָאס טרעײק

ַאזעצט באון הָאט זיך ,  און ַקִין איז ַאװעקגעגַאנגען ֿפון ֿפַאר גָאט16
 און ַקִין הָאט דערקענט זַײן 17. ןֶדאין מזרח ֿפון ֵע, דֹואין לַאנד נ

און ער . ָארן ַחנוכןב הָאט געאון, און זי איז טרָאגעדיק געװָארן, בװַײ
ן דעם נָאמען ֿפון דער שטָאט ֿפאון הָאט גערו, ױט ַא שטָאטבהָאט גע

ָארן בַײ ַחנוכן איז געב און 18. ַחנוך, ַאזױ װי דער נָאמען ֿפון זַײן זון
און מחָױֵאל הָאט , ָארן מחָױֵאלןבאון ִעיָרד הָאט גע, געװָארן ִעיָרד

 און ֶלֶמך 19. ָארן ֶלֶמכןבוָשֵאל הָאט געאון מת, ָארן מתוָשֵאלןבגע
דער נָאמען ֿפון אײנער איז געװען ; ערבהָאט זיך גענומען צװײ װַײ

 און ָעָדה הָאט 20. און דער נָאמען ֿפון דער צװײטער ִצָלה, ָעָדה
ָאטער ֿפון די װָאס זיצן אין ֿפער איז געװען דער ; ָארן ָיָבלןבגע

רודער איז געװען בן דער נָאמען ֿפון זַײן  או21. יֿפן בגעצעלטן און הָא
ָאטער ֿפון ַאלע װָאס הַאלטן ַא הַארף און ֿפער איז געװען דער ; ַבלוי

דעם , ַקִינען-ָארן ּתוַבלבזי אױך הָאט גע,  און ִצָלה22. טלייֿפַא 
און די ;  און אַײזנגעצַײג-ער ֿפון ַאלערלײ קוּפערֿפאױסשלַײ

  . ה איז געװען ַנֲעָמַקִינען-שװעסטער ֿפון ּתוַבל

  :ערב און ֶלֶמך הָאט געזָאגט צו זַײנע װַײ23
  , ולהערט מַײן ָק, ָעָדה און ִצָלה

  ; ֿפַארנעמט מַײן װָארט, ער ֿפון ֶלֶמכןבװַײ
  , װָארום איך הרגע ַא מַאן ֿפַאר מַײן װּונד

  ; ַײלבאון ַא יִינגל ֿפַאר מַײן 
  , נען נקמהַאך װערט גענומען ֿפַאר ַקִיֿפנב װַײל זי24

  . עציקבן און זיבער זיבֿפַאר ֶלֶמכן ָא

ָארן ַא באון זי הָאט גע, ב און ָָאָדם הָאט װידער דערקענט זַײן װַײ25
ַאשערט בגָאט הָאט מיר «: װַײל, ן זַײן נָאמען ֵשתֿפאון הָאט גערו, זון

 26. »ַאז ַקִין הָאט אים געהרגעט, ַאן ַאנדער זָאמען ָאנשטָאט ֶהבלען
און ער הָאט , ָארן געװָארן ַא זוןבַײ אים אױך איז געב, ַײ ֵשתןבאון 
ן צו ֿפן רוב הָאט מען ָאנגעהױדענצמָאל. שֹון זַײן נָאמען ֶאנֿפגערו

  .דעם נָאמען יהוה

  
  



  בראשית

  

װען גָאט הָאט : ורטן ֿפון ָָאָדמעןבוך ֿפון די געב דָאס איז דָאס 1ה
לַײכעניש ֿפון הָאט ער אים אין דער ג, ן דעם מענטשןֿפַאשַאב

און ער , ןֿפַאשַאב הָאט ער זײ נקֿבה ַא זכר און ַא 2; גָאט געמַאכט
ן זײער נָאמען מענטש אין דעם ֿפאון הָאט גערו, ענטשטבהָאט זײ גע

ט ב און ָָאָדם הָאט געלע3.  געװָארןֿפןַאשַאבטָאג װָאס זײ זַײנען 
ן זַײן ָארן ַא זון איבאון הָאט גע, הונדערט און דרַײסיק יָאר

. ן זַײן נָאמען ֵשתֿפאון הָאט גערו, ַאזױ װי זַײן געשטַאלט, גלַײכעניש
זַײנען , ָארן ֵשתןב און די טעג ֿפון ָָאָדמען נָאכדעם װי ער הָאט גע4

 5 .ָארן זין און טעכטערבאון ער הָאט גע; געװען ַאכט הונדערט יָאר
נַײן הונדערט זַײנען געװען , טבאון ַאלע טעג װָאס ָָאָדם הָאט געלע

  . ןבאון ער איז געשטָאר; יָאר און דרַײסיק יָאר

און הָאט , ינף יָארֿפט הונדערט יָאר און ב און ֵשת הָאט געלע6
ָארן בט נָאכדעם װי ער הָאט געב און ֵשת הָאט געלע7. שןֹוָארן ֶאנבגע
ָארן זין און באון ער הָאט גע; ן יָארבַאכט הונדערט יָאר און זי, שןֹוֶאנ
 און ַאלע טעג ֿפון ֵשתן זַײנען געװען נַײן הונדערט יָאר 8. עכטערט

  . ןבאון ער איז געשטָאר; און צװעלף יָאר

 10. ָארן ֵקיָננעןבאון הָאט גע, ט נַײנציק יָארבש הָאט געלעֹו און ֶאנ9
ַאכט , ָארן ֵקיָננעןבט נָאכדעם װי ער הָאט געבש הָאט געלעֹואון ֶאנ

. ָארן זין און טעכטערבאון ער הָאט גע; צן יָארֿפוֿפהונדערט יָאר און 
ינף ֿפ און ַאלע טעג ֿפון ֶאנושן זַײנען געװען נַײן הונדערט יָאר און 11
  . ןבאון ער איז געשטָאר; יָאר

. ָארן ַמהַללֵאלןבאון הָאט גע, עציק יָארבט זיב און ֵקיָנן הָאט געלע12
, ָארן ַמהַללֵאלןבט געט נָאכדעם װי ער הָאב און ֵקיָנן הָאט געלע13

ָארן זין און באון ער הָאט גע; ערציק יָארֿפַאכט הונדערט יָאר און 
 און ַאלע טעג ֿפון ֵקיָננען זַײנען געװען נַײן הונדערט יָאר 14. טעכטער

  . ןבאון ער איז געשטָאר; און צען יָאר

און הָאט , ינף און זעכציק יָארֿפט ב און ַמהַללֵאל הָאט געלע15
ט נָאכדעם װי ער הָאט ב און ַמהַללֵאל הָאט געלע16. ָארן ֶיֶרדןבגע
און ער הָאט ; ַאכט הונדערט יָאר און דרַײסיק יָאר, ָארן ֶיֶרדןבגע
 און ַאלע טעג ֿפון ַמהַללֵאלן זַײנען 17. ָארן זין און טעכטערבגע

און ער איז ; ק יָארציינף און נַײנֿפגעװען ַאכט הונדערט יָאר און 
  . ןבָארגעשט
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, ט הונדערט יָאר און צװײ און זעכציק יָארב און ֶיֶרד הָאט געלע18
ט נָאכדעם װי ער ב און ֶיֶרד הָאט געלע19. כןֹוָארן ַחנבאון הָאט גע

ָארן זין און באון ער הָאט גע; ַאכט הונדערט יָאר, כןֹוָארן ַחנבהָאט גע
ן הונדערט יָאר  און ַאלע טעג ֿפון ֶיֶרדן זַײנען געװען נַײ20. טעכטער

  . ןבאון ער איז געשטָאר; און צװײ און זעכציק יָאר

ָארן באון הָאט גע, ינף און זעכציק יָארֿפט בך הָאט געלעֹו און ַחנ21
ך איז געגַאנגען מיט גָאט נָאכדעם װי ער הָאט ֹו און ַחנ22. מתוֶשַלחן

ין און ָארן זבאון ער הָאט גע; דרַײ הונדערט יָאר, ָארן מתוֶשַלחןבגע
כן זַײנען געװען דרַײ הונדערט יָאר ֹו און ַאלע טעג ֿפון ַחנ23. טעכטער

און ; ך איז געגַאנגען מיט גָאטֹו און ַחנ24. ינף און זעכציק יָארֿפאון 
  . װָארום גָאט הָאט אים צוגענומען, ער איז ניט געװָארן

ק ן און ַאכציבט הונדערט יָאר און זיב און מתוֶשַלח הָאט געלע25
ט נָאכדעם ב און מתוֶשַלח הָאט געלע26. ָארן ֶלֶמכןבאון הָאט גע, יָאר

ן הונדערט יָאר און צװײ און ַאכציק בזי, ָארן ֶלֶמכןבװי ער הָאט גע
 און ַאלע טעג ֿפון 27. ָארן זין און טעכטערבאון ער הָאט גע; יָאר

;  יָארמתוֶשַלחן זַײנען געװען נַײן הונדערט יָאר און נַײן און זעכציק
  . ןבאון ער איז געשטָאר

, ט הונדערט יָאר און צװײ און ַאכציק יָארב און ֶלֶמך הָאט געלע28
ַאזױ ,  זַײן נָאמען נֹחֿפן און ער הָאט גערו29. ָארן ַא זוןבאון הָאט גע

יקער װעט אונדז זַײן ַא נחמה ֿפַאר אונדזער דער דָאז: צו זָאגן
ֿפון װעגן דער , ון אונדזערע הענטאון ֿפַאר דער מַאטערניש ֿפ, עטבַאר

ט ב און ֶלֶמך הָאט געלע30. ערד װָאס גָאט הָאט זי ֿפַארשָאלטן
ינף און ֿפינף הונדערט יָאר און ֿפ, ָארן נֹחןבנָאכדעם װי ער הָאט גע

 און ַאלע טעג 31. ָארן זין און טעכטערבאון ער הָאט גע; נַײנציק יָאר
; עציק יָארבן און זיבונדערט יָאר און זין הבֿפון ֶלֶמכן זַײנען געװען זי

  . ןבאון ער איז געשטָאר

ָארן בהָאט נֹח גע, ינף הונדערט יָאר ַאלטֿפ און ַאז נֹח איז געװָארן 32
  . תןֿפאון ֶי, ָחמען, ֵשמען
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ן מערן בן זיך ָאנגעהױבַאז די מענטשן הָא,  און עס איז געװען1ו
ָארן געװָארן בזײ זַײנען געַײ באון ,  געזיכט ֿפון דער ערדֿפןאױ
ן די זין ֿפון גָאט געזען די טעכטער ֿפון מענטשן ַאז ב הָא2, טעכטער

נָאר זײ -ער װעמעןבן זיך גענומען װַײבאון זײ הָא, ןײזײ זַײנען ש
מַײן גַײסט זָאל ניט :  הָאט גָאט געזָאגט3. ן אױסדערװײלטבהָא
; לײשֿפָארט ֿפז װָארום ער אי, יקבן אין דעם מענטשן אױף אײבלַײב

  . נָאר זַײנע טעג זָאלן זַײן הונדערט און צװַאנציק יָאר

 און אױך –ילים זַײנען געװען אױף דער ערד אין יענע טעג ֿפ די נ4
לעגן קומען צו די טעכטער ֿפון ֿפ װען די זין ֿפון גָאט –דערנָאך 
ס ורים װָאבדָאס זַײנען די גי; ערן ֿפון זײבלעגן געֿפאון זײ , מענטשן

  . מענער מיט ַא נָאמען, ֿפון ֿפַארצַײטן

ײז ֿפון דעם מענטשן איז גרױס אױף ב און גָאט הָאט געזען ַאז דָאס 5
און די גַאנצע טרַאכטונג ֿפון די מחשבות ֿפון זַײן הַארצן , דער ערד

 און גָאט הָאט חרטה געהַאט װָאס 6. ײזן ַא גַאנצן טָאגבאיז רק צום 
און ער איז געװען , מענטשן אױף דער ערדער הָאט געמַאכט דעם 

איך װעל :  און גָאט הָאט געזָאגט7. ַאקומערט אין זַײן הַארצןב
ֿפון דעם געזיכט ֿפון , ֿפןַאשַאב בָאּפמעקן דעם מענטשן װָאס איך הָא

ױגל ֿפיז ַא באון , יז ַא שרץב, המהביז ַא בֿפון ַא מענטשן ; דער ערד
 8.  זײ געמַאכטבחרטה װָאס איך הָא בװָארום איך הָא; ֿפון הימל

  .ט אין די אױגן ֿפון גָאטײונען לַײטזעליקֿפער נֹח הָאט געבָא

  נַֹח 
, נֹח איז געװען ַא גערעכטער.  דָאס איז די געשיכטע ֿפון נֹחן9

 און נֹח 10. מיט גָאט איז געגַאנגען נֹח; ערלעכער מַאן אין זַײן דור
 און די ערד איז 11.  און ֶיֶפת,ָחם, ֵשם: ָארן דרַײ זיןבהָאט גע
ול געװָארן מיט ֿפאון די ערד איז , ן געװָארן ֿפַאר גָאטבֿפַארדָאר
, ןבערשט זי איז ֿפַארדָאר,  און גָאט הָאט געזען די ערד12. אומרעכט

 און 13. ן זַײן װעג אױף דער ערדב הָאט ֿפַארדָארבװַײל יעטװעדער לַײ
ער איז געקומען בוף ֿפון ַאלע לַײדער ס: גָאט הָאט געזָאגט צו נֹחן

, און זע; װָארום די ערד איז פול מיט אומרעכט דורך זײ, ֿפַאר מיר
 ֿפון ּתֿבה מַאך דיר ַא 14. רענג זײ אום מיט דער ערדבאיך 

און זָאלסט זי , ּתֿבהאין קַאמערן זָאלסטו מַאכן די ; ּפימסנהָאלץ
 און ָאט 15. מיט ּפעךאױסּפעכן ֿפון אינעװײניק און ֿפון אױסנװײניק 
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ז

, ּתֿבה די לענג ֿפון דער אײלןדרַײ הונדערט : װי דו זָאלסט זי מַאכן
לדַאך ב ַא גי16.  איר הײךאײלןאון דרַײסיק , רײטב איר אײלןציק ֿפוֿפ

זָאלסטו זי ] רײטבדי [און אױף ַאן אײל , ּתֿבהזָאלסטו מַאכן צו דער 
 זָאלסטו מַאכן ּתֿבה ֿפון דער און דעם אַײנגַאנג; ןבֿפַארענדיקן ֿפון אױ

און דריטן שטָאק , צװײטן, מיט ַאן אונטערשטן; אין איר זַײט
ול װַאסער אױף ברענג ַא מבאיך , זע,  און איך17. זָאלסטו זי מַאכן

 װָאס אין אים איז דָא ַאן ברענגען יעטװעדער לַײבאומצו, דער ערד
אױף דער ערד װעט ַאלץ װָאס ; ֿפון אונטערן הימל, ןבָאטעם ֿפון לע

און , ונד מיט דירבשטעלן מַײן ֿפער איך װעל אױב ָא18. אומקומען
און , באון דַײן װַײ, דו און דַײנע זין, ּתֿבהװעסט ַארַײנגײן אין דער 

ֿפון ַאלע , טב און ֿפון ַאלץ װָאס לע19. מיט דיר, ערבדַײנע זינס װַײ
, ּתֿבהכן אין דער רענגען צו צװײ ֿפון איטלעבזָאלסטו ַארַײנ, ערבלַײ

 זָאלן זײ נקֿבהַא ָזכר און ַא ; ן מיט דירבַײם לעבאױף צו דערהַאלטן 
המות לױט באון ֿפון די , ױגלען לױט זײערע מיניםֿפ ֿפון די 20. זַײן

צו , ֿפון ַאלע שרצים ֿפון דער ערד לױט זײערע מינים, זײערע מינים
ַײם בו דערהַאלטן אױף צ, צװײ ֿפון איטלעכן זָאלן ַארַײנגײן צו דיר

 און דו נעם דיר ֿפון יעטװעדער עסנװַארג װָאס װערט 21. ןבלע
ּכדי עס זָאל זַײן ֿפַאר דיר און ֿפַאר זײ , און זַאמל אַײן צו דיר, געגעסן
  . צום עסן

ַאזױ װי ַאלץ װָאס גָאט הָאט אים ;  און נֹח הָאט ַאזױ געטָאן22
  .ַאזױ הָאט ער געטָאן, ױלןֿפַאב

  

גײ ַארַײן דו און דַײן גַאנץ : גָאט הָאט געזָאגט צו נֹחן און 1
 איך געזען גערעכט בװָארום דיך הָא, ּתֿבההױזגעזינט אין דער 

המות זָאלסטו דיר ב ֿפון ַאלע רײנע 2. יקן דורדעם דָאזֿפַאר מיר אין 
המות באון ֿפון די ; איטלעכס מיט זַײן ּפָאר, ןבן און זיבנעמען צו זי
 אױך ֿפון 3. איטלעכס מיט זַײן ּפָאר, צו צװײ, נען ניט רײןװָאס זײ זַײ

ּכדי צו , ַאן ער און ַא זי, ןבן און זיבדי פױגלען ֿפון הימל צו זי
 װָארום אין 4.  געזיכט ֿפון דער גַאנצער ערדֿפןדערהַאלטן זָאמען אױ

מַאך איך רעגענען אױף דער ערד פערציק טעג און , ן טעג ַארוםבזי
ַאשטַאנד װָאס באון איך װעל ָאּפמעקן דעם גַאנצן , פערציק נעכט

  . ֿפון דעם געזיכט ֿפון דער ערד,  געמַאכטבאיך הָא
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  . ַאפױלןב און נֹח הָאט געטָאן ַאזױ װי ַאלץ װָאס גָאט הָאט אים 5

ול איז בװען דער מ,  און נֹח איז געװען זעקס הונדערט יָאר ַאלט6
און זַײנע , באון זַײן װַײ,  זַײנע זיןאון,  און נֹח7. געװען אױף דער ערד

ֿפון װעגן , ּתֿבהזַײנען ַארַײנגעגַאנגען אין דער , מיט אים, ערבזינס װַײ
המות באון ֿפון די , המותב ֿפון די רײנע 8. ולבדעם װַאסער ֿפון מ
און ֿפון די פױגלען און ַאלץ װָאס קריכט אױף , װָאס זַײנען ניט רײן

ײ צו צװײ ַארַײנגעגַאנגען צו נֹחן אין דער  זַײנען צו צװ9, דער ערד
  . ַאפױלן נֹחןבַאזױ װי גָאט הָאט , נקֿבהַא ָזכר און ַא , ּתֿבה

ול בַאזױ איז דָאס װַאסער ֿפון מ, ן טעגב און עס איז געװען צו זי10
 אין דעם זעקס הונדערטסטן יָאר ֿפון נֹחס 11. געװען אױף דער ערד

דעם אין , עצנטן טָאג ֿפון חודשבאין זי, אין צװײטן חודש, ןבלע
און , רָאכן ַאלע קװַאלן ֿפון גרױסן ּתָהוםבן אױסגעביקן טָאג הָאדָאז

 און דער רעגן איז 12. ן זיך געעפנטבדי פענצטער ֿפון הימל הָא
  . געװען אױף דער ערד פערציק טעג און פערציק נעכט

און , ן נֹחיקן אײגענעם טָאג זַײנען ַארַײנגעגַאנגעדעם דָאז אין 13
ער באון די דרַײ װַײ, באון נֹחס װַײ, נֹחס זין, און ֶיֶפת, און ָחם, ֵשם

און ַאלע חיות לױט ,  זײ14; ּתֿבהאין דער , ֿפון זַײנע זין מיט זײ
און ַאלע שרצים , המות לױט זײערע מיניםבאון ַאלע , זײערע מינים

ת לױט און ַאלע עופו, װָאס קריכן אױף דער ערד לױט זײערע מינים
 און זײ זַײנען 15. איטלעך געפליגל, איטלעך פױגל, זײערע מינים

צו צװײ ֿפון ַאלע , צו צװײ, ּתֿבהַארַײנגעגַאנגען צו נֹחן אין דער 
 און די װָאס 16. ןבער װָאס אין זײ איז דָא ַאן ָאטעם ֿפון לעבלַײ

 ֿפון ֿבהנקזַײנען ַארַײנגעגַאנגען ַא ָזכר און ַא , זַײנען ַארַײנגעגַאנגען
און גָאט הָאט ; ַאפױלןבַאזױ װי גָאט הָאט אים , ערבַאלע לַײ

  . ֿפַארשלָאסן הינטער אים

און די , ול איז געװען פערציק טעג אױף דער ערדב און דער מ17
און זי , ּתֿבהן געטרָאגן די באון זײ הָא, ן זיך געמערטבװַאסערן הָא

ן זיך בדי װַאסערן הָא און 18. ער דער ערדבן איבגעהױאױֿפהָאט זיך 
 ּתֿבהאון די , ן זיך זײער געמערט אױף דער ערדבאון הָא, געשטַארקט

 און די 19. ערפלעך ֿפון די װַאסערןבאיז געגַאנגען אױף דער אױ
און עס ; ן זיך זײער זײער געשטַארקט אױף דער ערדבװַאסערן הָא

נצן ערג װָאס אונטערן גַאבזַײנען ֿפַארדעקט געװָארן ַאלע הױכע 
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און , ן זיך די װַאסערן געשטַארקטבער הָאב ַאריאײלן פופצן 20. הימל
 און עס איז אומגעקומען 21. ערג זַײנען ֿפַארדעקט געװָארןבדי 

סַײ ַא , סַײ ַא פױגל, ַאװעגט זיך אױף דער ערדב װָאס ביעטװעדער לַײ
, סַײ יעטװעדער שרץ װָאס קריכט אױף דער ערד, סַײ ַא חיה, המהב

 ַאלץ װָאס אין זַײנע נָאזלעכער איז געװען 22; עטװעדער מענטשאון י
איז , שהבַאלץ װָאס אױף דער י, עדיקן ָאטעםבַא הױך ֿפון ַא לע

ַאשטַאנד װָאס ב און ער הָאט ָאּפגעמעקט דעם גַאנצן 23. ןבגעשטָאר
, יז ַא שרץב, המהביז ַא בֿפון ַא מענטשן ,  געזיכט ֿפון דער ערדֿפןאױ

און זײ זַײנען ָאּפגעמעקט געװָארן ֿפון דער ;  פױגל ֿפון הימליז ַאבאון 
. ּתֿבהאון די װָאס מיט אים אין דער , ןבליבאון נָאר נֹח איז גע, ערד

ן זיך געשטַארקט אױף דער ערד הונדערט ב און די װַאסערן הָא24
  .ציק טעגֿפוֿפאון 

  

 און ָאן ,און ָאן ַאלע חיות,  און גָאט הָאט געדַאכט ָאן נֹחן1
און גָאט הָאט , ּתֿבהװָאס מיט אים אין דער , המותבַאלע 
ן באון די װַאסערן הָא, ערגײן ַא װינט אױף דער ערדבגעמַאכט ַארי

 און עס זַײנען ֿפַארשטָאּפט געװָארן די קװַאלן 2. זיך אַײנגעשטילט
און דער רעגן ֿפון הימל איז ; ענצטער ֿפון הימלֿפאון די , ֿפון ּתָהום

ן געהַאלטן אין אײן ב און די װַאסערן הָא3. ַארהַאלטן געװָארןֿפ
און די װַאסערן זַײנען געמינערט געװָארן ; ָאּפטרעטן ֿפון דער ערד

 הָאט גערוט ּתֿבה און די 4. ציק טעגֿפוֿפצום סוף ֿפון הונדערט און 
ערג ֿפון באױף די , עצנטן טָאג ֿפון חודשבאין זי, עטן חודשבאין זי
ן געהַאלטן אין אײן געמינערט װערן ב און די װַאסערן הָא5. טַאָרָר
, אין ערשטן טָאג ֿפון חודש, אין צענטן חודש; יזן צענטן חודשב

  . ערגבַאװיזן די שּפיצן ֿפון די בן זיך בהָא

נט ֿפהָאט נֹח געע, ערציק טעגֿפ און עס איז געװען צום סוף ֿפון 6
 און ער הָאט 7. ר הָאט געמַאכט װָאס עּתֿבהענצטער ֿפון דער ֿפדעם 

יז דָאס ב, און ער איז ַארױס הין און צוריק, בַארױסגעשיקט דעם רָא
 8. װַאסער איז ָאּפגעטריקנט געװָארן ֿפון דעם געזיכט ֿפון דער ערד

 דָאס װַאסער בצו זען אױ, בהָאט ער ַארױסגעשיקט ֿפון זיך די טױ
 הָאט בער די טױב ָא9. ער ערדון דֿפון דעם געזיכט ֿפַאלן ֿפאיז ָאּפגע
און זי הָאט זיך , וסטריטֿפונען קײן ָאּפרו ֿפַאר איר ֿפניט גע

ן ֿפװַײל װַאסער איז געװען אױ, ּתֿבהאומגעקערט צו אים אין דער 
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, הָאט ער אױסגעשטרעקט זַײן הַאנט. געזיכט ֿפון דער גַאנצער ערד
 10. ּתֿבהך אין דער רַאכט צו זיבאון הָאט זי גענומען און זי ַארַײנגע

און הָאט װידער , ן טעגבאון ער הָאט ָאּפגעװַארט נָאך ַאנדערע זי
 איז געקומען ב און די טױ11. ּתֿבה ֿפון דער בַארױסגעשיקט די טױ

לַאט איז אין איר בערטבערשט ַאן ָאּפגעריסן אײל, אין ָאװנטצַײט
ַאלן ֿפון דער ֿפאון נֹח הָאט געװּוסט ַאז דָאס װַאסער איז ָאּפגע, מױל
און הָאט , ן טעגב הָאט ער ָאּפגעװַארט נָאך ַאנדערע זי12. ערד

און זי הָאט זיך מער ניט אומגעקערט צו אים , בַארױסגעשיקט די טױ
  . װידער

אין ,  און עס איז געװען אין דעם זעקס הונדערט און ערשטן יָאר13
קנט געװָארן איז ָאּפגעטרי, אין ערשטן טָאג ֿפון חודש, ערשטן חודש

און נֹח הָאט ַארָאּפגענומען דעם דעק ֿפון , דָאס װַאסער ֿפון דער ערד
ערשט דָאס געזיכט ֿפון דער ערד , און הָאט ַא קוק געטָאן, ּתֿבהדער 

ן און צװַאנציקסטן טָאג באין זי,  און אין צװײטן חודש14. איז טרוקן
  . איז אױסגעטריקנט געװָארן די ערד, ֿפון חודש

 גײ ַארױס ֿפון 16: ַאזױ צו זָאגן, ון גָאט הָאט גערעדט צו נֹחן א15
ער ֿפון דַײנע באון די װַײ, און דַײנע זין, באון דַײן װַײ, דו, ּתֿבהדער 
ֿפון ַאלע , עדיקע זַאך װָאס מיט דירב יעטװעדער לע17. מיט דיר, זין
ט סַײ יעטװעדער שרץ װָאס קריכ, המהבסַײ ַא , ױגלֿפסַײ ַא , ערבלַײ

און זײ זָאלן זיך װידמענען , רענג ַארױס מיט זיךב, אױף דער ערד
  . רוכּפערן און מערן אױף דער ערדֿפאון זיך , אױף דער ערד

און זַײנע זינס , באון זַײן װַײ, און זַײנע זין,  איז ַארױסגעגַאנגען נֹח18
און , יעטװעדער שרץ,  יעטװעדער חיה19. מיט אים, ערבװַײ

לױט זײערע , ַאװעגט זיך אױף דער ערדב ַאלץ װָאס ,ױגלֿפיעטװעדער 
 און נֹח הָאט 20. ּתֿבהזַײנען ַארױסגעגַאנגען ֿפון דער , משּפחות

און ער הָאט גענומען ֿפון ַאלע רײנע , זח צו גָאטבױט ַא מזבגע
רַאכט בגעֿפאון הָאט אױ, ױגלעןֿפאון ֿפון ַאלע רײנע , המותב
ון גָאט הָאט געשמעקט דעם  א21. חב מזֿפןער אױֿפרַאנדָאּפב

איך װעל מער : און גָאט הָאט געזָאגט אין זַײן הַארצן, געשמַאקן ריח
װָארום די ; װידער ניט ֿפַארשילטן די ערד ֿפון װעגן דעם מענטשן

; טרַאכטונג ֿפון דעם מענטשנס הַארצן איז שלעכט ֿפון זַײן יוגנט ָאן
ַאזױ װי , טבװָאס לעאון איך װעל מער װידער ניט דערשלָאגן ַאלץ 

זָאל זײאונג ,  ַאזױ לַאנג װי די טעג ֿפון דער ערד22.  געטָאןבאיך הָא



  בראשית

  

ט

און טָאג און , און זומער און װינטער, און קעלט און היץ, און שניט
  .הערןֿפניט אױ, נַאכט

  

און הָאט צו זײ , ענטשט נֹחן און זַײנע זיןב און גָאט הָאט גע1
. ילט ָאן די ערדֿפאון ,  און מערט אַײךרוכּפערט אַײךֿפ: געזָאגט

 און אַײער מורא און אַײער שרעק זָאל זַײן אױף יעטװעדער חיה 2
אױף ַאלץ װָאס , ױגל ֿפון הימלֿפאון אױף יעטװעדער , ֿפון דער ערד

אין אַײער הַאנט זַײנען ; ישן ֿפון יםֿפאון אױף ַאלע , די ערד װידמענט
זָאל זַײן , טבװָאס לע, װעגט זיךַאב ַאלץ װָאס 3. ןבערגעגעבזײ אי

 איך אַײך דָאס ַאלץ בַאזױ װי גרינע קרַײטעכץ הָא; ֿפַאר אַײך צום עסן
 5. זָאלט איר ניט עסן, לוטבזַײן , ןבלײש מיט זַײן לעֿפ נָאר 4. ןבגעגע
; מָאנעןֿפװעל איך אױ, שותֿפֿפון אַײערע נ, לוטבאַײער , ֿפַאר װָאראון 

און ֿפון , מָאנעןֿפיטלעכער חיה װעל איך עס אױֿפון דער הַאנט ֿפון א
ֿפון דער הַאנט ֿפון דעם מענטשן זַײן , דער הַאנט ֿפון דעם מענטשן

 דער װָאס 6. ן ֿפון ַא מענטשןבמָאנען דָאס לעֿפװעל איך אױ, רודערב
לוט בזָאל דורך ַא מענטשן זַײן , לוט ֿפון ַא מענטשןבֿפַארגיסט דָאס 
רום אין דער געשטַאלט ֿפון גָאט הָאט ער װָא; ֿפַארגָאסן װערן

; רוכּפערט אַײך און מערט אַײךֿפ,  און איר7. געמַאכט דעם מענטשן
  . און מערט אַײך אױף איר, װידמענט אַײך אױף דער ערד

ַאזױ צו ,  און גָאט הָאט געזָאגט צו נֹחן און צו זַײנע זין מיט אים8
און מיט , ונד מיט אַײךבן איך שטעל אױף מַײ, זע,  און איך9: זָאגן

עדיקער ב און מיט יעטװעדער לע10, אַײער זָאמען נָאך אַײך
סַײ , המהבסַײ ַא , ױגלֿפסַײ ַא , עניש װָאס מיט אַײךֿפַאשעב

ֿפון די ַאלע װָאס זַײנען , יעטװעדער חיה ֿפון דער ערד מיט אַײך
 11. ר ערדעדיקע זַאכן ֿפון דעבַאלע לע, ּתֿבהַארױסגעגַאנגען ֿפון דער 

און עס װעלן מער ניט , ונד מיט אַײךבשטעלן מַײן ֿפאון איך װעל אױ
און עס װעט , געװיסער-ולבער ֿפון ַא מבֿפַארשניטן װערן ַאלע לַײ

 און גָאט הָאט 12. רענגען די ערדבול אומצובמער ניט זַײן קײן מ
  צװישן מירבונד װָאס איך גיבדָאס איז דער צײכן ֿפון דעם : געזָאגט

עניש ֿפַאשעבעדיקער באון צװישן יעטװעדער לע, און צװישן אַײך
 איך בױגן הָאב מַײן 13: יקע דורותבאױף אײ, װָאס מיט אַײך

ונד באון ער װעט זַײן ֿפַאר ַא צײכן ֿפון , ַארַײנגעטָאן אין װָאלקן
װען איך טו ,  און עס װעט זַײן14. צװישן מיר און צװישן דער ערד
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ױגן בַאװַײזן דער בַאזױ װעט זיך , ן אױף דער ערדװָאלקענען ַא װָאלק
ונד װָאס ב און איך װעל זיך דערמָאנען ָאן מַײן 15, אין דעם װָאלקן

עדיקער באון צװישן יעטװעדער לע, צװישן מיר און צװישן אַײך
און דָאס װַאסער װעט מער ניט װערן , ערבעניש ֿפון ַאלע לַײֿפַאשעב

ױגן װעט זַײן אין ב און דער 16. ערברענגען ַאלע לַײבול אומצובַא מ
ּכדי זיך צו דערמָאנען ָאן , און איך װעל קוקן אױף אים, דעם װָאלקן
עדיקער בונד צװישן גָאט און צװישן יעטװעדער לעביקן בדעם אײ

 און גָאט הָאט 17. ער װָאס אױף דער ערדבעניש ֿפון ַאלע לַײֿפַאשעב
 בונד װָאס איך הָאבון דעם דָאס איז דער צײכן ֿפ: געזָאגט צו נֹחן

ער װָאס אױף דער בגעשטעלט צװישן מיר און צװישן ַאלע לַײֿפאױ
  . ערד

, ּתֿבה און די זין ֿפון נֹחן װָאס זַײנען ַארױסגעגַאנגען ֿפון דער 18
ָאטער ֿפון ֿפדָאס איז דער , און ָחם; תֿפאון ֶי, ָחם, זַײנען געװען ֵשם

און ֿפון זײ הָאט , נען געװען די זין ֿפון נֹחןיקע דרַײ זַײדי דָאז 19. ּכַנַען
  . זיך צעשּפרײט די גַאנצע ערד

לַאנצט ַא ֿפ און נֹח דער ַאקערמַאן הָאט גענומען און הָאט גע20
און איז ,  און ער הָאט געטרונקען ֿפון דעם װַײן21. װַײנגָארטן

ט  הָא22. געװָארן שיּכור און הָאט זיך ָאּפגעדעקט אין זַײן געצעלט
און , ָאטערֿפ ֿפון זַײן ײטָאטער ֿפון ּכַנַען געזען די נַאקעטקֿפָחם דער 

ת ֿפן ֵשם און ֶיב הָא23. רידער דרױסןבהָאט דערצײלט זַײנע צװײ 
, געטָאן אױף זײערע בײדנס ַאקסלעןֿפאון ַארױ, גענומען ַא מַאנטל

ן צוגעדעקט די באון הָא, און זײ זַײנען געגַאנגען הינטערװַײלעכס
און זײ , מיט זײערע ּפנימער ַאהינטער, ָאטערֿפ ֿפון זײער ײטנַאקעטק

 און נֹח הָאט 24. ָאטערֿפ ֿפון זײער ײטן ניט געזען די נַאקעטקבהָא
און הָאט געמערקט װָאס זַײן , זיך אױסגעניכטערט ֿפון זַײן װַײן
  :  און ער הָאט געזָאגט25. יִינגערער זון הָאט אים געטָאן

  , זָאל זַײן ּכַנַעןֿפַארשָאלטן 
  . רידערבַײ זַײנע ב ַא קנעכט ֿפון קנעכט זָאל ער זַײן 

  : און ער הָאט געזָאגט 26
  ; ט איז יהוה דער גָאט ֿפון ֵשםבגעלױ

  . ַײ זײבאון ּכַנַען זָאל זַײן ַא קנעכט 
  , תןֿפרײטערן זָאל גָאט ֶיב דער27

  ; און ער זָאל רוען אין די געצעלטן ֿפון ֵשם
  . ַײ זײבַנַען זָאל זַײן ַא קנעכט און ּכ
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י

ציק ֿפוֿפול דרַײ הונדערט יָאר און בט נָאכן מב און נֹח הָאט געלע28
 און ַאלע טעג ֿפון נֹחן זַײנען געװען נַײן הונדערט יָאר און 29. יָאר
  .ןבאון ער איז געשטָאר; ציק יָארֿפוֿפ

  

און ,  ָחם,ֵשם: ורטן ֿפון נֹחס קינדערב און דָאס זַײנען די גע1
 די זין 2. ולבָארן געװָארן זין נָאכן מבַײ זײ זַײנען געבאון ; תֿפֶי
, און ּתוַבל, און ָיָון, און ָמַדי, און ָמגוג, גוֶמר: תן זַײנען געװעןֿפֿפון ֶי

און , תֿפאון רי, ַאשּכַנז:  און די זין ֿפון גוֶמרן3. און ּתיָרס, און ֶמֶשך
און , ִּכּתים, און ַּתרשיש, ֶאליָשה: ָיָונעןאון די זין ֿפון . ּתֹוַגרָמה
ַאנַאנדערגעשײדט די אינדזלען ֿפן זיך ביקע הָאדי דָאז ֿפון 5. דוָדנים
לױט , איטלעכער לױט זַײן לשון, עלקער אין זײערע לענדערֿפֿפון די 

  . עלקערֿפאין זײערע , זײערע משּפחות

און , און ּפוט, ִמצַרִיםאון , ּכוש:  און די זין ֿפון ָחמען זַײנען געװען6
, און ַרְעָמה, און ַסבָּתה, און ַחִויָלה, סבָא:  און די זין ֿפון ּכושן7. ּכַנַען

 און ּכוש הָאט 8. שבָא און דָדן: און די זין ֿפון ַרְעָמהן. און ַסבּתכָא
ער איז געװען דער ערשטער מַאכטיקער אױף דער . ָארן ִנמרודןבגע
דרום װערט ;  מַאכטיקער יעגער ֿפַאר גָאט ער איז געװען ַא9. ערד

 און דער 10. ַא מַאכטיקער יעגער ֿפַאר גָאט, ַאזױ װי ִנמרוד: געזָאגט
און , און ַאַּכד, און ֶאֶרך, בלב ֿפון זַײן קיניגרַײך איז געװען בָאנהײ
 ֿפון יענעם לַאנד איז ער ַארױסגעגַאנגען 11. אין לַאנד ִשנָער, ַּכלֵנה

 און 12, און ֶּכַלח, עיר-און רחובות, ױט נינֵוהבון הָאט געא, קײן ַאשור
 13. דָאס איז די גרױסע שטָאט, צװישן נינֵוה און צװישן ֶּכַלח, ֶרֶסן

און , און לָהבים, און ַעָנמים, ָארן לודיםבאון ִמצַרִים הָאט גע
 ֿפון װַאנען די ּפלשּתים –און ַּכסלוחים ,  און ַּפתרוסים14, ּתוחיםֿפַנ
  . ּתוריםֿפ און ַּכ–ַײנען ַארױסגעקומען ז

 און דעם 16, און ֵחתן, כורבָארן צידון זַײן ב און ְּכַנַען הָאט גע15
און דעם ,  און דעם ִחִוי17, און דעם ִגרָגשי, און דעם ֶאמורי, יבוסי
און דעם , און דעם צָמרי,  און דעם ַארָודי18, און דעם סיני, ַערקי
. ן זיך צעשּפרײט די משּפחות ֿפון דעם ּכַנֲעניבהָאאון דערנָאך ; ַחָמתי

װי דו ,  און דער געמַארק ֿפון דעם ּכנֲעני איז געװען ֿפון צידון19
און , און ַעמוָרה, װי דו גײסט קײן סדום; יז ַעָזהב, גײסט קײן גָרר

 דָאס זַײנען די קינדער ֿפון ָחם לױט 20. יז ֶלַשעב, און צבִױם, ַאדָמה
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יא

אין , אין זײערע לענדער, לױט זײערע לשונות, ותזײערע משּפח
  . עלקערֿפזײערע 

דעם עלטערן , ָאטער ֿפון ַאלע קינדער ֿפון ֵעֶברֿפדעם , ַײ ֵשםב און 21
 די 22. ָארן געװָארן קינדערבַײ אים זַײנען געבאױך , תןֿפרודער ֿפון ֶיב

, און לוד, ַשדאון ַארַּפכ, און ַאשור, ֵעיָלם: זין ֿפון ֵשמען זַײנען געװען
. און ַמש, און ֶגֶתר, און חול, עוץ:  און די זין ֿפון ַאָרמען23. און ַאָרם

. ָארן ֵעֶברןבאון ֶשַלח הָאט גע, ָארן ֶשַלחןב און ַארַּפכַשד הָאט גע24
דער נָאמען ֿפון ; ָארן געװָארן צװײ זיןבַײ ֵעֶברן זַײנען געב און 25

זַײנע טעג איז צעטײלט געװָארן די װַײל אין , אײנעם איז געװען ֶּפֶלג
 און ָיקָטן 26. רודער איז געװען ָיקָטןבאון דער נָאמען ֿפון זַײן ; ערד

 און 27, און ֶיַרחן, און ַחַצרָמֶותן, ֿפןאון ֶשֶל, ָארן ַאלמוָדדןבהָאט גע
און , ָמֵאלןאֿביאון ,  און עוָבלן28, און ִדקָלהן, און אוָזלן, ַהדוָרמען
די ַאלע זַײנען געװען . ָבבןֹואון י, און ַחִויָלהן, ירןֿפון או א29, שבָאן

װי דו קומסט ,  און זײער װױנָארט איז געװען ֿפון ֵמשָא30. ָיקָטנס זין
 דָאס זַײנען די זין ֿפון ֵשמען לױט 31. ַארג ֿפון מזרחביזן ב, רֿפקײן ס

לױט , אין זײערע לענדער, לױט זײערע לשונות, זײערע משּפחות
  . עלקערֿפע זײער

אין , ורטןב דָאס זַײנען די משּפחות ֿפון נֹחס זין לױט זײערע גע32
ַאנַאנדערגעשײדט די ֿפן זיך ביקע הָאדי דָאזאון ֿפון ; עלקערֿפזײערע 

  .ולבעלקער אױף דער ערד נָאכן מֿפ

   

 און די גַאנצע ערד איז געװען אײן שּפרַאך און אײנע 1
ן געצױגן אין בז זײ הָאַא,  און עס איז געװען2. װערטער

ן זיך באון הָא, ונען ַא ּפלױן אין לַאנד ִשנָערֿפן זײ געבהָא, מזרח
קומט : ן געזָאגט אײנער צום ַאנדערןב און זײ הָא3. ַאזעצטבדָארטן 

און די ציגל איז . רענערַײברענען אין ַא בלָאמיר מַאכן ציגל און אױס
 און זײ 4. ן ֿפַאר װַאּפנעאון לײם איז זײ געװע, זײ געװען ֿפַאר שטײן

און ַא טורעם , ױען ַא שטָאטבקומט לָאמיר אונדז : ן געזָאגטבהָא
ּכדי מיר , און לָאמיר אונדז מַאכן ַא נָאמען, מיט זַײן שּפיץ אין הימל

 5.  געזיכט ֿפון דער גַאנצער ערדֿפןזָאלן ניט צעשּפרײט װערן אױ
װָאס , ט און דעם טורעםהָאט גָאט ַארָאּפגענידערט צו זען די שטָא

זײ , זע:  און גָאט הָאט געזָאגט6. ױטבן געבדי מענטשנקינדער הָא
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און דָאס איז , ַײ זײ ַאלעמעןבאון אײן שּפרַאך איז , ָאלקֿפזַײנען אײן 
און ַאצונד װעט ֿפון זײ ניט ,  ֿפון זײער טָאןבערשט ַאן ָאנהײ

 קומט לָאמיר 7. ֿפַארמיטן װערן ַאלץ װָאס זײ טרַאכטן צו טָאן
ַאז זײ זָאלן ניט , און צעמישן דָארטן זײער שּפרַאך, ַארָאּפנידערן

 און גָאט הָאט זײ 8. ֿפַארשטײן אײנער דעם ַאנדערנס שּפרַאך
און זײ ,  געזיכט ֿפון דער גַאנצער ערדֿפןצעשּפרײט ֿפון דָארטן אױ

  אירֿפן דרום הָאט מען גערו9. ױען די שטָאטבגעהערט ֿפן אױבהָא
װַײל דָארטן הָאט גָאט צעמישט די שּפרַאך ֿפון דער , בלבנָאמען 

 געזיכט ֿפןאון ֿפון דָארטן הָאט זײ גָאט צעשּפרײט אױ, גַאנצער ערד
  . ֿפון דער גַאנצער ערד

צו הונדערט יָאר הָאט ֵשם : ורטן ֿפון ֵשמעןב דָאס זַײנען די גע10
ט ב און ֵשם הָאט געלע11. ולבצװײ יָאר נָאכן מ, ָארן ַארַּפכַשדןבגע

און ער ; פינף הונדערט יָאר, ָארן ַארַּפכַשדןבנָאכדעם װי ער הָאט גע
  . ָארן זין און טעכטערבהָאט גע

און הָאט , ינף און דרַײסיק יָארֿפט ב און ַארַּפכַשד הָאט געלע12
ט נָאכדעם װי ער הָאט ב און ַארַּפכַשד הָאט געלע13. ָארן ֶשַלחןבגע
ָארן באון ער הָאט גע; יר הונדערט יָאר און דרַײ יָארֿפ, חןָארן ֶשַלבגע

  . זין און טעכטער

 15. ָארן ֵעֶברןבאון הָאט גע, ט דרַײסיק יָארב און ֶשַלח הָאט געלע14
יר ֿפ, ָארן ֵעֶברןבט נָאכדעם װי ער הָאט געבאון ֶשַלח הָאט געלע

  . און טעכטערָארן זין באון ער הָאט גע; הונדערט יָאר און דרַײ יָאר

ָארן באון הָאט גע, יר און דרַײסיק יָארֿפט ב און ֵעֶבר הָאט געלע16
, ָארן ֶּפֶלגןבט נָאכדעם װי ער הָאט געב און ֵעֶבר הָאט געלע17. ֶּפֶלגן
ָארן זין און באון ער הָאט גע; יר הונדערט יָאר און דרַײסיק יָארֿפ

  . טעכטער

 19. ָארן ְרעוןבאון הָאט גע, ָארט דרַײסיק יב און ֶּפֶלג הָאט געלע18
צװײ , ָארן ְרעוןבט נָאכדעם װי ער הָאט געבאון ֶּפֶלג הָאט געלע

  . ָארן זין און טעכטערבאון ער הָאט גע; הונדערט יָאר און נַײן יָאר

ָארן באון הָאט גע, ט צװײ און דרַײסיק יָארב און ְרעו הָאט געלע20
, ָארן ׂשרוגןבכדעם װי ער הָאט געט נָאב און ְרעו הָאט געלע21. ׂשרוגן
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ָארן זין און באון ער הָאט גע; ן יָארבצװײ הונדערט יָאר און זי
  . טעכטער

 23. ָארן ָנחורןבאון הָאט גע, ט דרַײסיק יָארב און ׂשרוג הָאט געלע22
צװײ , ָארן ָנחורןבט נָאכדעם װי ער הָאט געבאון ׂשרוג הָאט געלע

  . ָארן זין און טעכטערבעאון ער הָאט ג; הונדערט יָאר

ָארן באון הָאט גע, ט נַײן און צװַאנציק יָארב און ָנחור הָאט געלע24
ָארן בט נָאכדעם װי ער הָאט געב און ָנחור הָאט געלע25. ֶּתַרחן
ָארן זין און באון ער הָאט גע; הונדערט יָאר און נַײנצן יָאר, ֶּתַרחן

  . טעכטער

, מעןאֿברָארן באון הָאט גע, עציק יָארבט זיב און ֶּתַרח הָאט געלע26
  . און ָהָרנען, ָנחורן

ָארן בֶּתַרח הָאט גע: ורטן ֿפון ֶּתַרחןב און דָאס זַײנען די גע27
 און ָהָרן 28. ָארן לוטןבאון ָהָרן הָאט גע; און ָהָרנען, ָנחורן, מעןאֿבר

ֿפון זַײן אין לַאנד , ָאטער ֶּתַרחןֿפן ֿפון זַײן בַײם לעבן באיז געשטָאר
ן זיך גענומען בם און ָנחור הָאאֿבר און 29. ַּכׂשדים-אין אור, ורטבגע
און דער ,  איז געװען ָׂשַריבמס װַײאֿברדער נָאמען ֿפון ; ערבװַײ

דעם , די טָאכטער ֿפון ָהָרן,  איז געװען ִמלָּכהבנָאמען ֿפון ָנחורס װַײ
 און ָׂשַרי איז 30. הןָאטער ֿפון ִיסָּכֿפָאטער ֿפון ִמלָּכהן און דעם ֿפ

  . זי הָאט ניט געהַאט קײן קינדער, געװען ַאן עקרה

, און זַײן אײניקל לוט, מעןאֿבר און ֶּתַרח הָאט גענומען זַײן זון 31
, מעןאֿבר ֿפון זַײן זון בדי װַײ, און זַײן שנור ָׂשַרי, דער זון ֿפון ָהָרנען

צו גײן קײן , ַּכׂשדים-ראון זײ זַײנען ַארױסגעגַאנגען מיט זײ ֿפון או
ן זיך דָארטן באון הָא, יז ָחָרןבאון זײ זַײנען געקומען . לַאנד ּכַנַען

  . ַאזעצטב

ינף ֿפ און די טעג ֿפון ֶּתַרחן זַײנען געװען צװײ הונדערט יָאר און 32
  .ן אין ָחָרןבאון ֶּתַרח איז געשטָאר. יָאר
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בי
  ְלֳך-ֶלך

גײ דיר ַאװעק ֿפון דַײן : מעןאֿבר און גָאט הָאט געזָאגט צו 1
צו , ָאטערס הױזֿפאון ֿפון דַײן , און ֿפון דַײן ָאּפשטַאם, לַאנד

 און איך װעל דיך מַאכן ֿפַאר ַא 2. דעם לַאנד װָאס איך װעל דיר װַײזן
און , און גרײסן דַײן נָאמען, ענטשןבאון איך װעל דיך , ָאלקֿפגרױס 

ענטשן בענטשן די װָאס ב און איך װעל 3. ענטשונגבװעסט זַײן ַא 
און מיט דיר ; לוכט דיך װעל איך ֿפַארשילטןֿפאון דעם װָאס , דיך

  . ענטשן ַאלע משּפחות ֿפון דער ערדבװעלן זיך 

און ; ם איז געגַאנגען ַאזױ װי גָאט הָאט צו אים גערעדטאֿבר און 4
ם איז געװען ַא מַאן ֿפון אֿבראון . לוט איז מיטגעגַאנגען מיט אים

ם הָאט אֿבר און 5. ַײ זַײן ַארױסגײן ֿפון ָחָרןבעציק יָאר בנף און זייֿפ
און זײער גַאנצן , רודערס זון לוטןבאון זַײן ,  ָׂשַריןבגענומען זַײן װַײ

ן זיך בשות װָאס זײ הָאֿפאון די נ, ןבן ָאנגעקליבֿפַארמעג װָאס זײ הָא
צו גײן קײן לַאנד און זײ זַײנען ַארױסגעגַאנגען , ט אין ָחָרןֿפָאנגעשַא

ם איז אֿבראון .  און זײ זַײנען געקומען קײן לַאנד ּכַנַען6; ּכַנַען
יז דעם ב, יז דעם ָארט ֿפון שֶכםבדורכגעגַאנגען דורכן לַאנד 

  .  געװען אין לַאנדדענצמָאלאון דער ּכַנֲעני איז . ױם מוֶרהבאײכנ

צו דַײן : ָאגטאון הָאט געז, מעןאֿברַאװיזן צו ב און יהוה הָאט זיך 7
און ער הָאט דָארטן . יקע לַאנדדָאס דָאזן בזָאמען װעל איך גע

  . ַאװיזן צו איםבח צו יהוה װָאס הָאט זיך בױט ַא מזבגע

אין מזרח , ַארגבערגעטרָאגן ֿפון דָארטן צום ב און ער הָאט זיך אי8
ֵאל -יתבגעשטעלט זַײן געצעלט מיט ֿפאון ער הָאט אױ; ֵאל-יתבֿפון 
ח צו בױט ַא מזבאון ער הָאט דָארטן גע; און ַעי ֿפון מזרח,  מערבֿפון
  .  צו דעם נָאמען יהוהֿפןאון הָאט גערו, יהוה

  . ציענדיק ַאלץ װַײטער צו דרום, ם הָאט געצױגןאֿבר און 9

ם הָאט גענידערט קײן אֿבראון ,  איז געװָארן ַא הונגער אין לַאנד10
װָארום דער הונגער איז געװען , טןצוהַאלֿפזיך דָארטן אױ, ִמצַרִים

װי ער איז געקומען נָאנט צו ,  און עס איז געװען11. שװער אין לַאנד
, עט דיךבאיך , זע:  ָׂשַריןבַאזױ הָאט ער געזָאגט צו זַײן װַײ, ִמצַרִים

װי די ,  איז12. רױ ֿפון ַא שײנעם אױסזעןֿפיסט ַא באיך װײס ַאז דו 
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יג

און זײ ; בדָאס איז זַײן װַײ: װעלן זײ זָאגןַאזױ , ִמצרים װעלן דיך זען
, עט דיךבאיך ,  זָאג13. ןבאון דיך װעלן זײ לָאזן לע, װעלן מיך הרגען

, ּכדי מיר זָאל גוט זַײן ֿפון דַײנעטװעגן, יסט מַײנע ַא שװעסטערבדו 
  .  דירבן צוליבן לעבלַײבש זָאל ֿפאון מַײן נ

ן בַאזױ הָא, ען קײן ִמצַרִיםם איז געקומאֿברװי ,  און עס איז געװען14
 און די הַארן ֿפון 15. ַאז זי איז זײער שײן, רױֿפדי ִמצרים געזען די 

און די , ט ֿפַאר ַּפרעהןבן זי ֿפַארלױבאון הָא, ן זי געזעןבַּפרעהן הָא
מען הָאט אֿבר און 16. רױ איז צוגענומען געװָארן אין ַּפרעהס הױזֿפ

און ,  און ער הָאט געקריגן שָאף;ַאגיטיקט ֿפון אירעטװעגןבער 
און , און אײזעלינס, און דינסטן, און קנעכט, און אײזלען, רינדער
  . קעמלען

 הָאט גָאט געּפלָאגט ַּפרעהן און זַײן הױזגעזינט מיט גרױסע ּפלָאגן 17
און , מעןאֿבר ֿפן און ַּפרעה הָאט גערו18. במס װַײאֿבר, ֿפון װעגן ָׂשַרי

 ֿפַאר װָאס? װָאס הָאסטו דָא געטָאן צו מיר: גטהָאט צו אים געזָא
 ַאלמַאי הָאסטו 19? בהָאסטו מיר ניט געזָאגט ַאז זי איז דַײן װַײ

 זי גענומען ֿפַאר באון איך הָא, »זי איז מַײנע ַא שװעסטער«: געזָאגט
  . נעם און גײ, בָאט איז דַײן װַײ, און ַאצונד? בַא װַײ

ן באון זײ הָא,  װעגן אים מענטשןױלןֿפַאב און ַּפרעה הָאט 20
  . און ַאלץ װָאס ער הָאט געהַאט,באון זַײן װַײ, ַאלײט איםבַארױס

  

, בער און זַײן װַײ, געגַאנגען ֿפון ִמצַרִיםֿפם איז ַארױאֿבר און 1
. קײן דרום, און לוט מיט אים, און ַאלץ װָאס ער הָאט געהַאט

. און אין גָאלד, ערבאין זיל, יֿפם איז געװען זײער רַײך אין אֿבר און 2
, ֵאל-יתביז בֿפון דרום און , עןציונג און ער איז געגַאנגען אױף זַײנע 3
, ביז דעם ָארט װָאס זַײן געצעלט איז דָארטן געװען אין ָאנהײב

ח װָאס ב צו דעם ָארט ֿפון דעם מז4, ֵאל און צװישן ַעי-יתבצװישן 
ם הָאט דָארטן אֿברס און װָא; ער הָאט דָארטן געמַאכט צוערשט

  .  צו דעם נָאמען יהוהֿפןגערו

זַײנען געװען , מעןאֿברװָאס איז געגַאנגען מיט , ַײ לוטןב און אױך 5
 און דָאס לַאנד הָאט זײ ניט 6. שָאף און רינדער און געצעלטן

װַײל זײער ֿפַארמעג איז געװען ; ַאנַאנדבצו װױנען , געקענט טרָאגן
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 און עס איז 7. ַאנַאנדביט געקענט װױנען ן נבאון זײ הָא, גרױס
י און צװישן די ֿפמס אֿברגעװען ַא קריגערַײ צװישן די ּפַאסטוכער ֿפון 

און דער ּכַנֲעני און דער ּפִרזי זַײנען . יֿפּפַאסטוכער ֿפון לוטס 
איך , זָאל: ם געזָאגט צו לוטןאֿבר הָאט 8.  געזעסן אין לַאנדדענצמָאל

און צװישן , קײן קריג צװישן מיר און צװישן דירניט זַײן , עט דיךב
װָארום מיר זַײנען ; מַײנע ּפַאסטוכער און צװישן דַײנע ּפַאסטוכער

שײד זיך ;  דָאס גַאנצע לַאנד ליגט דָאך ֿפַאר דיר9. אײגענע מענטשן
און איך װעל זיך , ענטװעדער אױף לינקס, עט דיךבאיך ,  ֿפון מירּפא

  . און איך װעל זיך נעמען לינקס,  רעכטסָאדער אױף, נעמען רעכטס

און הָאט געזען די גַאנצע , ן זַײנע אױגןבגעהױֿפ הָאט לוט אױ10
 דָאס איז געװען –ַאװעסערט בַאז זי איז אין גַאנצן , געגנט ֿפון ַירדן

 ַאזױ װי דער גָארטן –אײדער גָאט הָאט צעשטערט סדום און ַעמוָרה 
 און 11. יז דו קומסט קײן צוַערב,  ִמצַרִיםַאזױ װי דָאס לַאנד, ֿפון גָאט

און לוט ; ן ֿפַאר זיך די גַאנצע געגנט ֿפון ַירדןבלוט הָאט אױסגעקלי
ן זיך ָאּפגעשײדט אײנער באון זײ הָא, הָאט ַאװעקגעצױגן קײן מזרח

און לוט , ַאזעצט אין לַאנד ּכַנַעןבם הָאט זיך אֿבר 12. ֿפון ַאנדערן
און ער הָאט ;  די שטעט ֿפון דער ַירדן געגנטַאזעצט איןבהָאט זיך 

  . יז סדוםבגעהַאט געצעלטן 

 און די מענטשן ֿפון סדום זַײנען געװען זײער שלעכט און זינדיק 13
  . צו גָאט

נָאכדעם װי לוט הָאט זיך , מעןאֿבר און גָאט הָאט געזָאגט צו 14
קוק ֿפון און ,  ַאקָארשט אױף דַײנע אױגןבהײ: ָאּפגעשײדט ֿפון אים

קײן צֿפון און קײן דרום און קײן מזרח און , יסטבדעם ָארט װּו דו 
װעל איך ,  װָארום דָאס גַאנצע לַאנד װָאס דו זעסט15; קײן מערב

 און איך װעל מַאכן 16. יקבן צו דיר און צו דַײן זָאמען אױף אײבגע
 עמיצער װעט בַאז אױ,  ֿפון דער ערדבדַײן זָאמען ַאזױ װי שטױ

װעט אױך דַײן זָאמען געצײלט ,  ֿפון דער ערדבן צײלן דעם שטױקענע
, רײטבגײ דורכן לַאנד ֿפַאר לענג און ֿפַאר ,  שטײ אױף17. װערן

  . ןבװָארום צו דיר װעל איך עס גע

און ער איז געקומען , ערגעטרָאגן זַײן געצעלטבם הָאט איאֿבר און 18
װָאס אין , ַממֵראײמער ֿפון בַײ די אײכנבַאזעצט באון הָאט זיך 

  .ח צו יהוהבױט ַא מזבאון ער הָאט דָארטן גע; ֶחברון
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ל דעם מלך ֿפון ֿפ און עס איז געװען אין די טעג ֿפון ַאמָר1יד
ּכָדרלעוֶמר דעם מלך ֿפון , ַאריָאך דעם מלך ֿפון ֶאָלָסר, ִשנָער

ן זײ געמַאכט ַא מלחמה ב הָא2, און ִּתדָעל דעם מלך ֿפון גִױם, ֵעיָלם
, רַשע דעם מלך ֿפון ַעמוָרהבאון מיט , ַרע דעם מלך ֿפון סדוםביט מ

און ,  דעם מלך ֿפון צבִױםאֿבראון ֶשמ, ִשנָאב דעם מלך ֿפון ַאדָמה
געחברט ֿפן זיך צונױב די ַאלע הָא3. דָאס איז צוַער, ַלעבדעם מלך ֿפון 

 זײ ןב צװעלף יָאר הָא4. ַהֶמַלח-דָאס איז דער ַים, אין טָאל ִׂשדים
ן זײ ב דרַײצנטן יָאר הָאֿפןאון אױ, געדינט ּכָדרלעוֶמרן

ערצנטן יָאר איז געקומען ּכָדרלעוֶמר ֿפ ֿפן און אױ5. װידערשּפעניקט
אים אין ֿפן געשלָאגן די רבאון זײ הָא, און די מלכים װָאס מיט אים

-און די ֵאימים אין ָשֵוה, און די זוזים אין ָהם, ַקרַנִים-ַעשּתרות
ּפָאָרן װָאס -יז ֵאילב, ַארג ֵׂשִעירב און די חורים אױף זײער 6, ַתִיםִקרָי
און זַײנען געקומען קײן , ן זיך אומגעקערטב און זײ הָא7. רבַײם מדב
עלד ֿפון ֿפן געשלָאגן דָאס גַאנצע באון הָא, דָאס איז ָקֵדש, ִמשָּפט-ֵעין

 איז 8. ָּתָמר-צוןאון אױך דעם ֶאמורי װָאס איז געזעסן אין ַחְצ, ַעָמֵלק
און , און דער מלך ֿפון ַעמוָרה, ַארױסגעגַאנגען דער מלך ֿפון סדום

, ַלעבאון דער מלך ֿפון , און דער מלך ֿפון צבִױם, דער מלך ֿפון ַאדָמה
ן ָאנגעריכט ַא מלחמה מיט זײ אין טָאל באון זײ הָא, דָאס איז צוַער

און ִּתדָעל דעם מלך , יָלם מיט ּכָדרלעוֶמר דעם מלך ֿפון ֵע9 –ִׂשדים 
און ַאריָאך דעם מלך ֿפון , ל דעם מלך ֿפון ִשנָערֿפאון ַאמָר, ֿפון גִױם
 און דער טָאל ִׂשדים איז 10. ינףֿפיר מלכים ַאקעגן די ֿפדי ; ֶאָלָסר

און װי די מלכים ֿפון סדום , ער מיט לײםבער אױף גריבגעװען גרי
און די ; ַאלןֿפױ זַײנען זײ ַאהין ַארַײנגעַאז, ֿפןאון ַעמוָרה זַײנען ַאנטלָא

ן ב און יענע הָא11. ַארגב צום ֿפןענע זַײנען ַאנטלָאבליבערגעבאי
און דָאס , צוגענומען דעם גַאנצן ֿפַארמעג ֿפון סדום און ַעמוָרה

ן ב און זײ הָא12. און זַײנען ַאװעקגעגַאנגען, גַאנצע עסנװַארג זײערס
װָאס איז געזעסן אין , רודערבמס אֿברון דעם זון ֿפ, צוגענומען לוט

 איז געקומען 13. און זַײנען ַאװעקגעגַאנגען, און זַײן ֿפַארמעג, סדום
און ער הָאט ; ם דעם ִעבריאֿבראון הָאט ָאנגעזָאגט , ַאן ַאנטרונענער

רודער ֿפון בדעם , ײמער ֿפון ַממֵרא דעם ֶאמוריבַײ די אײכנבגעװױנט 
ונדסלַײט באון זײ זַײנען געװען ; דער ֿפון ָעֵנרןרובאון דעם , ֶאשּכולן

ם הָאט געהערט ַאז זַײן אײגענער איז אֿבר און װי 14. מעןאֿברֿפון 
, ירט זַײנע אַײנגעלערנטעֿפַאזױ הָאט ער ַארױסגע, ַאנגען געװָארןֿפגע
און ער הָאט , דרַײ הונדערט און ַאכצן, ָארענע אין זַײן הױזבגע

, ַײ נַאכטב און ער הָאט זיך צעטײלט ַאקעגן זײ 15 .יז ָדןבנָאכגעיָאגט 
און ער הָאט זײ געשלָאגן און זײ נָאכגעיָאגט , ער און זַײנע קנעכט
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רַאכט ב און ער הָאט צוריקגע16.  װָאס לינקס ֿפון ַדֶמֶׂשקֿבהיז חוב
און אױך לוט זַײן אײגענעם און זַײן ֿפַארמעג , דעם גַאנצן ֿפַארמעג
  . ָאלקֿפאון דָאס , ערבאון אױך די װַײ, רַאכטבהָאט ער צוריקגע

נָאכדעם ,  איז דער מלך ֿפון סדום אים ַארױסגעגַאנגען ַאנטקעגן17
און די מלכים , װי ער הָאט זיך אומגעקערט ֿפון שלָאגן ּכָדרלעוֶמרן

 און 18. דָאס איז דעם מלכס טָאל, אין טָאל ָשֵוה, װָאס מיט אים
; רױט און װַײןב ָשֵלם הָאט ַארױסגעטרָאגן ֶצֶדק דער מלך ֿפון-ַמלּכי

 און ער הָאט אים 19. און ער איז געװען ַא ּכֹהן צו דעם העכסטן גָאט
ם ֿפון דעם אֿברענטשט זָאל זַײן בגע: און הָאט געזָאגט, ענטשטבגע

ענטשט ב און גע20. ער ֿפון הימל און ערדֿפַאשעבדעם , העכסטן גָאט
ערט דַײנע ֿפערגעענטב װָאס הָאט איזָאל זַײן דער העכסטער גָאט

ן מעׂשר ֿפון ב און ער הָאט אים געגע–. ַײנט אין דַײן הַאנטֿפ
  . ַאלצדינג

 מיר די בגי: מעןאֿבר און דער מלך ֿפון סדום הָאט געזָאגט צו 21
ם געזָאגט צו דעם אֿבר הָאט 22. און דעם ֿפַארמעג נעם דיר, שותֿפנ

, ן הַאנט צו יהוה דעם העכסטן גָאט אױף מַײבאיך הײ: מלך ֿפון סדום
ָאדים ָאדער ַא ֿפ ַא ב אױ23, ער ֿפון הימל און ערדֿפַאשעבדעם 
!  איך װעל נעמען ֿפון עּפעס װָאס איז דַײנסבָאדער אױ! ענדלבשוכ

!  ניט מיר24. מעןאֿבר רַײך געמַאכט באיך הָא: ּכדי זָאלסט ניט זָאגן
ון דעם חלק ֿפון די מענטשן א, ן געגעסןבנָאר װָאס די יונגען הָא

זײ מעגן ; און ַממֵרא, ֶאשּכול, ָעֵנר, װָאס זַײנען געגַאנגען מיט מיר
  . נעמען זײער חלק

  

יקע געשעענישן איז דָאס װָארט ֿפון גָאט די דָאז נָאך 1
זָאלסט ניט : ַאזױ צו זָאגן, זעונגעןמען אין ַא אֿברגעװען צו 

 2. דַײן ׂשכר איז זײער גרױס;  שילדין דיר ַאבאיך , םאֿבר, ןבמורא הָא
ַאז איך , ןבװָאס קענסטו מיר גע, גָאט דו הַאר: ם געזָאגטאֿברהָאט 

טער ֿפון מַײן הױז איז דער ֿפאון דער װירטשַא, גײ ַאװעק ָאן ַא קינד
הָאסט מיר קײן , זע: ם הָאט געזָאגטאֿבר און 3? ַדֶמֶׂשקער ֶאליֶעֶזר
 װעט ַא זון ֿפון מַײן הױזגעזינט מיך און ָאט, ןבזָאמען ניט געגע

ַאזױ צו ,  ערשט דָאס װָארט ֿפון גָאט איז געװען צו אים4. ירשען
נָאר דער װָאס װעט , יקער װעט דיך ירשעןדער דָאזניט : זָאגן
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 און ער הָאט 5. ער װעט דיך ירשען, ַארױסגײן ֿפון דַײנע אינגעװײד
טו ַאקָארשט ַא קוק : און הָאט געזָאגט, ירט דרױסןֿפאים ַארױסגע

און . ערצײלןב דו קענסט זײ איבאױ, און צײל די שטערן,  הימלֿפןאױ
 און ער הָאט 6 –. ַאזױ װעט זַײן דַײן זָאמען: ער הָאט צו אים געזָאגט

און ער הָאט עס אים גערעכנט ֿפַאר ַא , ט אין גָאטבגעגלױ
  . ײטגערעכטיק

וה װָאס הָאט דיך ין יהבאיך :  און ער הָאט צו אים געזָאגט7
עס , יקע לַאנדדָאס דָאזן בדיר צו גע, ַּכׂשדים-ַארױסגעצױגן ֿפון אור

מיט װָאס װעל איך װיסן , גָאט דו הַאר:  הָאט ער געזָאגט8. ןבצו ַאר
נעם מיר ַא :  הָאט ער צו אים געזָאגט9? ןבַאז איך װעל עס ַאר

און , ַײיָאריקן װידעראון ַא דר, און ַא דרַײיָאריקע ציג, דרַײיָאריקע קו
,  הָאט ער אים גענומען די ַאלע10. באון ַא יונגע טױ, בַא טורטלטױ

ט ֿפאון ַאװעקגעלײגט אײן העל, ערגעשניטן אין מיטןבאון הָאט זײ אי
 11. ערגעשניטןבױגלען הָאט ער ניט איֿפנָאר די ; קעגן דער ַאנדערער

ם אֿברער בָא, ריםױגלען ַארָאּפגענידערט אױף די ּפגֿפבן די רױבהָא
  . ןבהָאט זײ ָאּפגעטרי

ער ֿפַאזױ איז ַא טי, ַײם אונטערגײןב און װי די זון איז געװען 12
, ינצטערנישֿפַא גרױס , ערשט ַאן אימה; מעןאֿברַאלן אױף ֿפשלָאף גע

װיסן : מעןאֿבר און ער הָאט געזָאגט צו 13. ַאלט ָאן אױף איםֿפ
רעמדע אין ַא לַאנד ֿפדער װעלן זַײן זָאלסטו װיסן זַײן ַאז דַײנע קינ

און מע װעט זײ , און מע װעט זײ ֿפַארקנעכטן, װָאס ניט זײערס
ָאלק װעמען זײ װעלן ֿפ און אױך דָאס 14. יר הונדערט יָארֿפּפַײניקן 
און דערנָאך װעלן זײ ַארױסגײן מיט גרױס ; װעל איך משּפטן, דינען

אין ַא ; שלוםבנע עלטערן ער װעסט קומען צו דַײב דו ָא15. ֿפַארמעג
ירטן דור ֿפ און ערשט אין 16. ן װערןבַאגרָאבגוטער עלטער װעסטו 

װָארום די זינד ֿפון דעם ֶאמורי װעט , װעלן זײ זיך אומקערן ַאהער
  . דענצמָאליז בול ֿפניט זַײן ֿפַאר

און עס איז , װי די זון איז אונטערגעגַאנגען,  און עס איז געװען17
און ַא , ערשט ַאן אױװן מיט רױך, ינצטערֿפקגעװָארן שטָא

 18. יקע שטיקערדי דָאזַײער װָאס איז דורכגעגַאנגען צװישן ֿפלַאמֿפ
ַאזױ צו , מעןאֿברונד מיט באין יענעם טָאג הָאט גָאט געשלָאסן ַא 

ֿפון דעם , יקע לַאנדדָאס דָאזן ב איך געגעבצו דַײן זָאמען הָא: זָאגן
,  דעם ֵקיני19; דעם טַײך ּפָרת, יז דעם גרױסן טַײךבטַײך ֿפון ִמצַרִים 



  בראשית

  

טז

און , און דעם ּפִרזי,  און דעם ִחּתי20, און דעם ַקדמוני, און דעם קִנזי
און , און דעם ִגרָגשי, און דעם ּכַנֲעני,  און דעם ֶאמורי21, איםֿפדי ר

  .דעם יבוסי

  

ָארן קײן בהָאט אים ניט גע, במס װַײאֿבר,  און ָׂשַרי1
און זי הָאט געהַאט ַא ִמצרישע דינסט װָאס איר ; דערקינ

גָאט , זע נָאר: מעןאֿבר הָאט ָׂשַרי געזָאגט צו 2. נָאמען איז געװען ָהָגר
, צו מַײן דינסט, עט דיךבאיך , קום; ערןבהָאט מיך ֿפַארמיטן ֿפון גע

ם צוגעהערט אֿברהָאט . געריכט װערן דורך אירֿפשר װעל איך אױֿפא
הָאט גענומען ָהָגר די , במס װַײאֿבר,  און ָׂשַרי3. ל ֿפון ָׂשַריןצו דעם קו

ם איז געזעסן אין לַאנד ְּכַנַען אֿברנָאכדעם װי , איר דינסט, ִמצרית
 צו במען ֿפַאר ַא װַײאֿברן איר מַאן באון זי הָאט זי געגע, צען יָאר

; עװָארןאון זי איז טרָאגעדיק ג,  און ער איז געקומען צו ָהָגרן4. אים
ַאזױ איז איר הַארינטע , און װי זי הָאט געזען ַאז זי איז טרָאגעדיק

 הָאט ָׂשַרי געזָאגט צו 5. גרינגעשַאצט געװָארן אין אירע אױגן
ן מַײן דינסט אין דַײן ב געגעבאיך הָא! מַײן עװלה אױף דיר: מעןאֿבר
איך ין בַאזױ , און װי זי הָאט געזען ַאז זי איז טרָאגעדיק, וזעםב

זָאל גָאט משּפטן צװישן מיר ; גרינגעשַאצט געװָארן אין אירע אױגן
ָאט איז דַײן דינסט : ם געזָאגט צו ָׂשַריןאֿבר הָאט 6. און צװישן דיר
און ָׂשַרי . טו מיט איר װָאס איז גוט אין דַײנע אױגן, אין דַײן הַאנט

  .  ֿפון אירֿפןאון זי איז ַאנטלָא, הָאט זי געּפַײניקט

ַײ ַא קװַאל װַאסער אין דער בונען ֿפָאט ַא מלאך ֿפון גָאט זי גע ה7
:  און ער הָאט געזָאגט8.  װעג קײן שורֿפןַײ דעם קװַאל אױב, רבמד
הָאט זי ? און װּוהין גײסטו, ֿפון װַאנען קומסטו, ָׂשַריס דינסט, ָהָגר

 ֿפון  הָאט דער מלאך9. ֿפון מַײן הַארינטע ָׂשַרין ַאנטלױף איך: געזָאגט
ג זיך  בייאון, קער זיך אום צו דַײן הַארינטע: גָאט צו איר געזָאגט
 און דער מלאך ֿפון גָאט הָאט צו איר 10. אונטער אירע הענט

און ער װעט ניט קענען , מערן װעל איך מערן דַײן זָאמען: געזָאגט
 און דער מלאך ֿפון גָאט הָאט צו איר 11. ײטילקֿפגעצײלט װערן ֿפון 

 ֿפןזָאלסטו רו, ערסט ַא זוןבאון גע, יסט טרָאגעדיקבדו , זע: גטגעזָא
 און ער 12. װַײל גָאט הָאט צוגעהערט דַײן ּפַײן, זַײן נָאמען ִישָמֵעאל

זַײן הַאנט װעט זַײן ַאקעגן : װעט זַײן ַא מענטש ַא װַאלדאײזל
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און אין געזיכט ; און ַאלעמענס הַאנט װעט זַײן ַאקעגן אים, ַאלעמען
  . רידער װעט ער װױנעןבן ַאלע זַײנע ֿפו

ען דעם נָאמען ֿפון יהוה װָאס הָאט צו איר גערעדט ֿפ הָאט זי גערו13
שױן -ניט: װָארום זי הָאט געזָאגט; »זעונגעןיסט דער גָאט ֿפון בדו «

 ֿפן דרום הָאט מען גערו14?  איך דָא געזען דעם װָאס זעט מיךבהָא
  . ֶרדבר איז צװישן ָקֵדש און צװישן ע; רואי-ַלַחי-ֵארברונעם בדעם 

 דעם ֿפןם הָאט גערואֿבראון , מען ַא זוןאֿברָארן ב און ָהָגר הָאט גע15
ם אֿבר און 16. ִישָמֵעאל, ָארןבנָאמען ֿפון זַײן זון װָאס ָהָגר הָאט גע

ָארן בװען ָהָגר הָאט גע, איז געװען זעקס און ַאכציק יָאר ַאלט
  .מעןאֿברִישָמֵעאלן צו 

  

הָאט זיך , ם איז ַאלט געװען נַײן און נַײנציק יָאראֿבר און ַאז 1
ין באיך : און הָאט צו אים געזָאגט, מעןאֿברַאװיזן צו ביהוה 
 און איך װעל מַאכן מַײן 2.  ערלעךַײאון ז, גײ ֿפַאר מיר; גָאט ַשַדי

און איך װעל דיך מערן זײער און , ונד צװישן מיר און צװישן דירב
און גָאט הָאט מיט אים , ַאלן אױף זַײן ּפניםֿפם געאֿבר איז 3. זײער

און , ונד װעט זַײן מיט דירבמַײן ,  זע– איך 4: ַאזױ צו זָאגן, גערעדט
 און דַײן נָאמען זָאל 5. עלקערֿפָאטער ֿפון ַא סך ֿפװעסט זַײן דער 
; ָהםאֿברנָאר דַײן נָאמען זָאל זַײן , םאֿבר װערן ֿפןמער ניט גערו

.  איך דיך געמַאכטבעלקער הָאֿפָאטער ֿפון ַא סך ֿפָארום ֿפַאר דעם װ
און איך װעל דיך מַאכן , רוכּפערן זײער און זײערֿפ און איך װעל דיך 6

 און איך װעל 7. און מלכים װעלן ַארױסגײן ֿפון דיר, עלקערֿפֿפַאר 
און צװישן דַײן , ונד צװישן מיר און צװישן דירבשטעלן מַײן ֿפאױ
צו , ונדביקן בֿפַאר ַאן אײ, דורות-אױף זײערע דור, מען נָאך דירזָא

ן דיר ב און איך װעל גע8. זַײן דיר צום גָאט און דַײן זָאמען נָאך דיר
דָאס גַאנצע , טֿפאון דַײן זָאמען נָאך דיר דָאס לַאנד ֿפון דַײן װױנשַא

. ן צום גָאטאון איך װעל זײ זַײ; יקן אײגנטוםבֿפַאר ַאן אײ, לַאנד ּכַנַען
ער זָאלסט היטן מַײן בדו ָא: המעןאֿבר און גָאט הָאט געזָאגט צו 9
 דָאס 10. דורות-אױף זײערע דור, דו און דַײן זָאמען נָאך דיר, ונדב

און , ונד װָאס איר זָאלט היטן צװישן מיר און צװישן אַײךבאיז מַײן 
ן איטלעכער ַײ אַײך זָאל געַמלט װערב: צװישן דַײן זָאמען נָאך דיר

לײש ֿפון ֿפ און איר זָאלט געַמלט װערן אין דעם 11. ַארשױןּפמַאנס
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ונד צװישן מיר באון עס װעט זַײן ֿפַאר ַא צײכן ֿפון , אַײער פָארהױט
ַײ אַײך ב און צו ַאכט טעג זָאל געַמלט װערן 12. און צװישן אַײך
, ן הױזָארן איבגע, דורות-ַארשױן אױף אַײערע דורּֿפאיטלעכער מַאנס

רעמדן װָאס איז ניט ֿפון דַײן ֿפט ֿפַאר געלט ֿפון עמיץ ַא ֿפָאדער געקױ
ָארן אין דַײן ב געַמלט מוז געַמלט װערן דער װָאס איז גע13. זָאמען
ונד זָאל באון מַײן ; ט ֿפַאר דַײן געלטֿפאון דער װָאס איז געקױ, הױז

 ַאן  און14. ונדביקן בלײש ֿפַאר ַאן אײֿפזַײן אין אַײער 
ַארשױן װָאס װעט זיך ניט ַמלן אין דעם ּֿפַאשניטענער מַאנסבאומ
יענע זעל זָאל ֿפַארשניטן װערן ֿפון איר , ָארהױטֿפלײש ֿפון זַײן ֿפ
  . ונד הָאט ער ֿפַארשטערטבמַײן ; ָאלקֿפ

 ָׂשַרין זָאלסטו ניט בדַײן װַײ: המעןאֿבר און גָאט הָאט געזָאגט צו 15
 און 16. נַײערט ָׂשָרה זָאל זַײן איר נָאמען, ן ָׂשַרי מיט איר נָאמעֿפןרו

איך , יָא; ן ֿפון איר ַא זוןבאון װעל דיר אױך גע, ענטשןבאיך װעל זי 
מלכים ֿפון אומות ; עלקער װעלן װערן ֿפון אירֿפאון , ענטשןבװעל זי 

און ער , ַאלן אױף זַײן ּפניםֿפהם געאֿבר איז 17. װעלן זַײן ֿפון איר
ַײ ַא מַאן ֿפון בקען : ַײ זיך אין הַארצןבאון געזָאגט , לַאכטהָאט גע

? ערןבאון קען ׂשרה צו נַײנציק יָאר גע? ָארן װערןבהונדערט יָאר גע
ן בהלװַאי זָאל ִישָמֵעאל לע: הם הָאט געזָאגט צו גָאטאֿבר און 18

 ׂשרה װעט דיר בדַײן װַײ, ֿפַאר װָאר:  הָאט גָאט געזָאגט19! ֿפַאר דיר
און איך װעל ;  זַײן נָאמען יצחקֿפןאון זָאלסט רו, ערן ַא זוןבעג

ונד צו זַײן זָאמען ביקן בונד מיט אים ֿפַאר ַאן אײבשטעלן מַײן ֿפאױ
איך , זע;  איך דיך צוגעהערטב און װעגן ִישָמֵעאלן הָא20. נָאך אים

און װעל אים , רוכּפערןֿפאון איך װעל אים , ענטשטב אים געבהָא
און איך װעל , ערןבירשטן װעט ער געֿפצװעלף ; ער און זײערמערן זײ

ער װעל איך בונד ָאב מַײן 21. ָאלקֿפאים מַאכן ֿפַאר ַא גרױס 
ערן צו דער צַײט בװָאס ׂשרה װעט דיר גע, שטעלן מיט יצחקןֿפאױ
  .  ַאנדער יָארֿפןאױ

ַאזױ הָאט גָאט זיך ,  און װי ער הָאט געענדיקט רעדן מיט אים22
  . המעןאֿברער בן ֿפון איבעהױגֿפאױ

און ַאלע זַײנע , הם הָאט גענומען זַײן זון ִישָמֵעאלןאֿבר און 23
יעטװעדער , טע ֿפַאר געלטֿפאון ַאלע זַײנע געקױ, ָארענעבהױזגע
און ער הָאט געַמלט , המעןאֿברַארשױן צװישן די הױזלַײט ֿפון ּֿפמַאנס
ַאזױ , יקן אײגענעם טָאגזדעם דָאָארהױט אין ֿפלײש ֿפון זײער ֿפדָאס 
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יח

הם איז געװען נַײן און אֿבר און 24. װי גָאט הָאט צו אים גערעדט
לײש ֿפון ֿפװען ער איז געַמלט געװָארן אין דעם , נַײנציק יָאר ַאלט

,  און זַײן זון ִישָמֵעאל איז געװען דרַײצן יָאר ַאלט25. ָארהױטֿפזַײן 
 אין 26. ָארהױטֿפײש ֿפון זַײן לֿפװען ער איז געַמלט געװָארן אין דעם 

הם און זַײן זון אֿבריקן אײגענעם טָאג איז געַמלט געװָארן דעם דָאז
, ָארן אין הױזבגע,  און ַאלע מַאנסלַײט ֿפון זַײן הױז27. ִישָמֵעאל

זַײנען געַמלט געװָארן מיט , רעמדןֿפט ֿפַאר געלט ֿפון ַא ֿפָאדער געקױ
  .אים

  ַוֵיָרא

ײמער ֿפון בַײ די אײכנב, ַאװיזן צו איםב זיך  און גָאט הָאט1
אין , װען ער איז געזעסן אין אַײנגַאנג ֿפון זַײן געצעלט, ַממֵרא

ן זַײנע אױגן און הָאט בגעהױֿפ און ער הָאט אױ2. דער היץ ֿפון טָאג
און װי ער הָאט זײ ; ערשט דרַײ מענער שטײען ֿפַאר אים, דערזען
 ַאנטקעגן ֿפון דעם אַײנגַאנג ֿפון ֿפןַאזױ איז ער זײ געלָא, דערזען
:  און ער הָאט געזָאגט3. וקט צו דער ערדבאון הָאט זיך גע, געצעלט
 אין ײטונען לַײטזעליקֿפ געבאיך הָא, עט דיךבאיך , באױ, מַײן הַאר
 4. ניט ַאװעקגײן ֿפון דַײן קנעכט, עט דיךבאיך , זָאלסטו, דַײנע אױגן

און , יסֿפאון װַאשט אַײערע , װַאסעריסל ברַאכט װערן ַא בלָאז גע
רענגען ַא שטיקל ב און איך װעל 5. ױםבלענט אַײך ָאן אונטערן 

דערנָאך װעט איר , און איר װעט אונטערלענען אַײער הַארץ, רױטב
ערגעקומען צו אַײער בַאזױ װי איר זַײט שױן ַארי; גײן װַײטער

 הָאט 6. רעדטטו ַאזױ װי דו הָאסט גע: ן זײ געזָאגטבהָא. קנעכט
! אַײל זיך: און הָאט געזָאגט, הם געאַײלט אין געצעלט צו ׂשרהןאֿבר

 און צו די רינדער 7. ֿפַארקנעט און מַאך קוכנס, דרַײ ְסָאה זעמלמעל
, עטֿפװײך און , און הָאט גענומען ַא יונג רינד, ֿפןהם געלָאאֿבראיז 

 און ער 8.  גיךאון ער הָאט עס צוגעריכט אױף; ן צום יונגבאון געגע
און דָאס יונגע רינד װָאס ער הָאט , הָאט גענומען שמַאנט און מילך

און ער איז געשטַאנען ; און הָאט ַאװעקגעשטעלט ֿפַאר זײ, צוגעריכט
ן זײ צו אים ב הָא9. ן געגעסןבאון זײ הָא, ױםבֿפַאר זײ אונטערן 

. אין געצעלטָאן : הָאט ער געזָאגט? בװּו איז ׂשרה דַײן װַײ: געזָאגט
אומקערן װעל איך זיך אומקערן ַאזױ װי איצט :  הָאט ער געזָאגט10
און ׂשרה . ן ַא זוןב װעט הָאבׂשרה דַײן װַײ, און זע, ער ַא יָארבאי

. הָאט זיך אַײנגעהערט אין אַײנגַאנג ֿפון געצעלט װָאס הינטער אים
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ַײ ׂשרהן ב; ַאטָאגטע זקניםבהם און ׂשרה זַײנען געװען אֿבר און 11 –
 און 12 –. ערבַײ װַײבגעהערט צו זַײן דער שטײגער װי ֿפהָאט אױ

ין ַאלט בנָאכדעם װי איך : ׂשרה הָאט געלַאכט אין זיך ַאזױ צו זָאגן
 13. דערצו איז מַײן הַאר ַאלט? ן ּתענוגבזָאל איך נָאך הָא, געװָארן

ַאזױ , כט הָאט ׂשרה געלַאֿפַאר װָאס: המעןאֿברהָאט גָאט געזָאגט צו 
 איז 14? ין ַאלטבַאז איך , ערןבצי קען איך אין דער אמתן גע: צו זָאגן

ַאשטימטער צַײט װעל איך בצו דער ? דען ַא זַאך ֿפַארמיטן ֿפון גָאט
און ׂשרה װעט , ער ַא יָארבַאזױ װי איצט אי, װידערקערן צו דיר

 ניט בָאאיך ה: ַאזױ צו זָאגן,  הָאט ׂשרה געלײקנט15. ן ַא זוןבהָא
, נײן: און ער הָאט געזָאגט; װָארום זי הָאט מורא געהַאט; געלַאכט

  . הָאסט יָא געלַאכט

ן באון הָא, געשטַאנען ֿפון דָארטןֿפ און די מענער זַײנען אױ16
זײ צו , הם איז געגַאנגען מיט זײאֿבראון . ַארָאּפגעקוקט אױף סדום

המען אֿברך ֿפַארדעקן ֿפון זָאל אי:  און גָאט הָאט געזָאגט17. בַאלײטן
הם װעט דָאך װערן ַא גרױס און אֿבר און 18? װָאס איך װיל טָאן

ענטשן בעלקער ֿפון דער ערד װעלן זיך ֿפאון ַאלע , ָאלקֿפמַאכטיק 
עלן ֿפַאבּכדי ער זָאל ,  אים דערקענטב װָארום איך הָא19; מיט אים

לן היטן דעם װעג ֿפון ַאז זײ זָא, און זַײן הױז נָאך אים, זַײנע קינדער
רענגען אױף בּכדי גָאט זָאל , ײטצו טָאן רעכט און גערעכטיק, גָאט
 און גָאט הָאט 20. המען װָאס ער הָאט גערעדט װעגן איםאֿבר

,  גרױסֿפַאר װָארדָאס געשרײ װעגן סדום און ַעמוָרה איז : געזָאגט
ָארשט  לָאמיך ַאק21.  זײער שװערֿפַאר װָאראון זײער זינד איז 
ן אין גַאנצן געטָאן ַאזױ װי דָאס ב זײ הָאבאױ, ַארָאּפנידערן און זען

 און 22. לָאמיך װיסן,  ניטבאון אױ; געשרײ װָאס איז געקומען צו מיר
און זַײנען געגַאנגען קײן , ן זיך ֿפַארקערט ֿפון דָארטןבדי מענער הָא

 און 23 .הם איז נָאך ַאלץ געשטַאנען ֿפַאר גָאטאֿבראון ; סדום
שױן װעסטו -ניט: הם הָאט גענענט און הָאט געזָאגטאֿבר
 טָאמער זַײנען 24? רענגען דעם אומשולדיקן מיט דעם שולדיקןבאומ
שױן װעסטו זײ -ניט, ציק אומשולדיקע אין דער שטָאטֿפוֿפדָא 
ציק ֿפוֿפן דעם ָארט ֿפון װעגן די באון װעסט ניט ֿפַארגע, רענגעןבאומ

צו ,  חלילה דיר צו טָאן ַאזַא זַאך25?  אין איראומשולדיקע װָאס
ַאז דער אומשולדיקער , טײטן דעם אומשולדיקן מיט דעם שולדיקן

זָאל דער ריכטער ֿפון ! חלילה דיר; זָאל זַײן ַאזױ װי דער שולדיקער
:  הָאט גָאט געזָאגט26? ײטדער גַאנצער ערד ניט טָאן גערעכטיק

ציק אומשולדיקע אין דער ֿפוֿפינען אין סדום ֿפ איך װעל געבאױ
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יט

 הָאט 27. ן דעם גַאנצן ָארט ֿפון זײערטװעגןבװעל איך ֿפַארגע, שטָאט
איך , עט דיךבאיך , זע: הם און הָאט געזָאגטאֿבר ֿפןזיך ָאּפגערו

.  און ַאשבין שטױבהגם איך , אונטערשטײ מיך צו רעדן צו מַײן הַאר
װעסטו ֿפון , ינףֿפומשולדיקע ציק אֿפוֿפעלן ֿפון די ֿפ טָאמער װעלן 28

איך : הָאט ער געזָאגט? ינף צעשטערן די גַאנצע שטָאטֿפװעגן די 
. ערציקֿפינף און ֿפינען ֿפ איך װעל דָארטן געבאױ, װעל ניט צעשטערן

: און הָאט געזָאגט,  און ער הָאט װידער ַא מָאל צו אים גערעדט29
איך : ָאט ער געזָאגטה? ערציקֿפינען ֿפטָאמער װעלן זיך דָארטן גע

, זָאל:  הָאט ער געזָאגט30. ערציקֿפװעל עס ניט טָאן ֿפון װעגן די 
טָאמער : און איך װעל רעדן, מַײן הַאר ניט ֿפַארדריסן, עט דיךבאיך 

איך װעל עס : הָאט ער געזָאגט? ינען דרַײסיקֿפװעלן זיך דָארטן גע
 הָאט ער 31 .ינען דרַײסיקֿפ איך װעל דָארטן געבאױ, ניט טָאן
איך אונטערשטײ מיך צו רעדן צו מַײן , עט דיךבאיך , זע: געזָאגט
: הָאט ער געזָאגט? ינען צװַאנציקֿפטָאמער װעלן זיך דָארטן גע: הַאר

:  הָאט ער געזָאגט32. איך װעל ניט צעשטערן ֿפון װעגן די צװַאנציק
 רעדן נָאר און איך װעל, מַײן הַאר ניט ֿפַארדריסן, עט דיךבאיך , זָאל

: הָאט ער געזָאגט? ינען צעןֿפטָאמער װעלן זיך דָארטן גע: דָאס מָאל
  . איך װעל ניט צעשטערן ֿפון װעגן די צען

װען ער הָאט געענדיקט רעדן צו ,  און גָאט איז ַאװעקגעגַאנגען33
  .הם הָאט זיך אומגעקערט צו זַײן ָארטאֿבראון ; המעןאֿבר

  

; נען געקומען קײן סדום אין ָאװנט און די צװײ מלָאכים זַײ1
און לוט הָאט זײ . און לוט איז געזעסן אין טױער ֿפון סדום

און הָאט זיך , געשטעלט זײ ַאנטקעגןֿפאון ער הָאט זיך אױ, דערזען
, זעט:  און ער הָאט צו זײ געזָאגט2. וקט מיטן ּפנים צו דער ערדבגע

ז ֿפון אַײער קנעכט קערט אַײן אין הױ, מַײנע הַארן, עט אַײךבאיך 
און איר װעט זיך ; יסֿפאון װַאשט אַײערע , ער נַאכטבאױף אי

, נײן: ן זײ געזָאגטבהָא. און װעט גײן אױף אַײער װעג, עדערןֿפ
 איז ער זײער 3. נַײערט אױף דער גַאס װעלן מיר נעכטיקן

און זַײנען , ן אַײנגעקערט צו איםבאון זײ הָא, צוגעשטַאנען צו זײ
און ער הָאט ֿפַאר זײ געמַאכט ַא , גַאנגען אין זַײן הױזַארַײנגע
  . ן געגעסןבאון זײ הָא, ַאקן אומגעזַײערטע קוכנסבאון גע, מָאלצַײט
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די , ן די מענטשן ֿפון שטָאטבהָא, ן זיך געלײגטב אײדער נָאך זײ הָא4
דָאס , יז ַאלטבֿפון יונג , ַארומגערינגלט דָאס הױז, מענטשן ֿפון סדום

און ,  צו לוטןֿפןן גערוב און זײ הָא5. ָאלק ֿפון עק צו עקֿפ גַאנצע
װּו זַײנען די מענער װָאס זַײנען צו דיר : ן צו אים געזָאגטבהָא

מיר זָאלן זײ , רענג זײ ַארױס צו אונדזב? געקומען די נַאכט
און די טיר ,  איז לוט ַארױסגעגַאנגען צו זײ אין אַײנגַאנג6. דערקענען

עט באיך : און ער הָאט געזָאגט 7 .שלָאסן הינטער זיךהָאט ער ֿפַאר
, עט אַײךבאיך ,  ָאט8. טוט ניט קײן שלעכטס, רידערבמַײנע , אַײך

לָאמיך זײ , ַײ מיר צװײ טעכטער װָאס װײסן ניט ֿפון קײן מַאןבזַײנען 
און טוט מיט זײ װי עס איז גוט אין אַײערע , רענגען צו אַײךבַארױס
ַאזױ װי זײ , יקע מענער זָאלט איר קײן זַאך ניט טָאןדי דָאזנָאר , אױגן

גײ : ן זײ געזָאגטב הָא9. זַײנען געקומען אין דעם שָאטן ֿפון מַײן דַאך
און משּפטן , געקומען אײנער װױנען: ן געזָאגטבאון זײ הָא! ַאװעק

  ַאגײן בַאצונד װעלן מיר זיך מיט דיר נָאך ערגער ! װיל ער משּפטן
  , צו לוטן, זײ זַײנען זײער צוגעשטַאנען צו דעם מַאןאון . װי מיט זײ
ן די מענער ב הָא10. רעכן די טירבן גענענט אַײנצובאון הָא

רַאכט לוטן צו זיך אין באון ַארַײנגע, אױסגעשטרעקט זײער הַאנט
ַײם ב און די לַײט װָאס 11. ן זײ ֿפַארשלָאסןבאון די טיר הָא, הױז

יז ב ֿפון קלײן ײטלינדקבעשלָאגן מיט ן זײ גבאַײנגַאנג ֿפון הױז הָא
 און די 12. ינען דעם אַײנגַאנגֿפן ניט געקענט געבאון זײ הָא, גרױס

ַאן אײדים ? װעמען נָאך הָאסטו דָא: ן געזָאגט צו לוטןבמענער הָא
ָאדער װעמען נָאר דו הָאסט אין , ָאדער דַײנע זין און דַײנע טעכטער

 װָארום מיר צעשטערן 13; ָארטיר ַארױס ֿפון דעם ֿפ, דער שטָאט
, װַײל דָאס געשרײ װעגן זײ איז גרױס ֿפַאר גָאט, יקן ָארטדעם דָאז

  . און גָאט הָאט אונדז געשיקט זי צו צעשטערן

די , און הָאט גערעדט צו זַײנע אײדימס,  איז לוט ַארױסגעגַאנגען14
שטײט : און ער הָאט געזָאגט, ן גענומען זַײנע טעכטערבװָאס הָא

װָארום גָאט צעשטערט די , יקן ָארטדעם דָאזגײט ַארױס ֿפון , אױף
און ער איז געװען װי אײנער װָאס מַאכט שּפַאס אין די אױגן . שטָאט

  . ֿפון זַײנע אײדימס

ן די מלָאכים בַאזױ הָא, געגַאנגעןֿפרימָארגן איז אױֿפ און װי דער 15
און דַײנע , ב װַײנעם דַײן, שטײ אױף: ַאזױ צו זָאגן, געאַײלט לוטן

רַאכט בּכדי זָאלסט ניט אומגע, ינען זיך דָאֿפצװײ טעכטער װָאס גע
,  און ַאז ער הָאט געזַאמט16. װערן דורך דער זינד ֿפון דער שטָאט
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און , באון די הַאנט ֿפון זַײן װַײ, ן די מענער ָאנגענומען זַײן הַאנטבהָא
ַארימונג אױף בָאטס דערֿפון װעגן ג; די הַאנט ֿפון זַײנע צװײ טעכטער

ן אים געלָאזט אױסן באון הָא, ירטֿפן אים ַארױסגעבאון זײ הָא. אים
ירט ֿפן אים ַארױסגעבװי זײ הָא,  און עס איז געװען17. שטָאט
זָאלסט זיך ניט ; ןבַאנטרין מיט דַײן לע: ַאזױ הָאט ער געזָאגט, דרױסן

; ער גַאנצער געגנטאון זיך ניט ָאּפשטעלן אין ד, אומקוקן הינטער דיר
 הָאט לוט 18. רַאכט װערןבּכדי זָאלסט ניט אומגע, ַארגבַאנטרין צום 
עט באיך ,  זע19. מַײנע הַארן, עט אַײךבאיך , ניט ַאזױ: צו זײ געזָאגט

און ,  אין דַײנע אױגןײטונען לַײטזעליקֿפדַײן קנעכט הָאט גע, דיך
צו לָאזן , מיט מירהָאסט געגרײסט דַײן חסד װָאס דו הָאסט געטָאן 

װָארום , ַארגבער איך קען ניט ַאנטרינען צום בָא; שֿפן מַײן נבלע
איך ,  ָאן20. ןבאון איך װעל שטַאר, ײז װעט מיך נָאך ָאניָאגןבדָאס 

און זי איז ַא , ֿפןנָאנט ַאהין צו ַאנטלױ, איז יענע שטָאט, עט דיךב
זי איז דָאך ַא קלײנס  –ַאהין ַאנטרינען , עט דיךבאיך , לָאמיך; קלײנס

, זע:  הָאט ער צו אים געזָאגט21. ןבן לעבלַײבש װעט ֿפ און מַײן נ–
איך זָאל ניט , יקער זַאךדער דָאזאיך שױן דַײן ּפנים אױך אין 

ַאנטרין ,  אַײל זיך22. ערקערן די שטָאט װָאס דו הָאסט געזָאגטבאי
דרום . ומסט ַאהיןיז דו קב, װָארום איך קען ניט טָאן קײן זַאך, ַאהין

  .  דעם נָאמען ֿפון דער שטָאט צוַערֿפןהָאט מען גערו

װען לוט איז , געגַאנגען אױף דער ערדֿפ די זון איז געװען אױ23
 און גָאט הָאט געמַאכט רעגענען אױף 24. ָאנגעקומען קײן צוַער

 און 25. ֿפון הימל, ֿפון גָאט, ַײערֿפל און בסדום און אױף ַעמוָרה שװע
און , און די גַאנצע געגנט, יקע שטעטדי דָאזערגעקערט ב הָאט איער

 און 26. און די שּפרָאצונג ֿפון דער ערד, ַאװױנער ֿפון די שטעטבַאלע 
און איז געװָארן ַא ,  הָאט זיך אומגעקוקט ֿפון הינטער איםבזַײן װַײ

  . זַײל זַאלץ

ם ָארט װָאס רי צו דעֿפעדערט אין דער ֿפהם הָאט זיך געאֿבר און 27
 און ער הָאט ַארָאּפגעקוקט 28. ער איז דָארטן געשטַאנען ֿפַאר גָאט

, און אױף דעם גַאנצן לַאנד ֿפון דער געגנט, אױף סדום און ַעמוָרה
ערשט דער רױך ֿפון לַאנד גײט אױף ַאזױ װי דער , און ער הָאט געזען

  . רױך ֿפון ַא קַאלכאױװן

ָאט צעשטערט די שטעט ֿפון דער װען גָאט ה,  ַאזױ איז געשען29
און הָאט ַארױסגעשיקט , המעןאֿברַאז גָאט הָאט געדַאכט ָאן , געגנט
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ערקערן די שטעט בַײם איבערקערעניש בלוטן ֿפון מיטן ֿפון דער אי
  . װָאס לוט איז אין זײ געזעסן

ַאזעצט באון הָאט זיך , געגַאנגען ֿפון צוַערֿפ און לוט איז ַארױ30
װָארום ער הָאט ; און זַײנע צװײ טעכטער מיט אים, גַארב ֿפןאױ

ער , און ער איז געזעסן אין ַא הײל; מורא געהַאט צו זיצן אין צוַער
 הָאט די עלטערע געזָאגט צו דער 31. און זַײנע צװײ טעכטער

און קײן מַאן איז ניטָא אױף , ָאטער איז ַאלטֿפאונדזער : יִינגערער
ַאזױ װי דער שטײגער ֿפון דער גַאנצער , דער ערד צו קומען צו אונדז

און מיר , ָאטער מיט װַײןֿפלָאמיר ָאנטרינקען אונדזער ,  קום32. ערד
ָאטער ֿפהַאלטן ֿפון אונדזער ֿפאון מיר װעלן אױ, װעלן ליגן מיט אים

ָאטער מיט װַײן אין ֿפן זײ ָאנגעטרונקען זײער ב הָא33. ַא זָאמען
איז געקומען און איז געלעגן מיט איר און די עלטערע , יענער נַאכט

און ער הָאט ניט געװּוסט ֿפון איר לײגן זיך ָאדער ֿפון איר ; ָאטערֿפ
הָאט די עלטערע ,  און עס איז געװען אױף מָארגן34. שטײןֿפאױ

ין איך געלעגן מיט מַײן בנעכטן , זע: געזָאגט צו דער יִינגערער
און קום דו , ן אױך די נַאכטלָאמיר אים ָאנטרינקען מיט װַײ; ָאטערֿפ

ָאטער ַא ֿפהַאלטן ֿפון אונדזער ֿפאון מיר װעלן אױ, ליג מיט אים
ן זײ אױך אין יענער נַאכט ָאנגעטרונקען זײער ב הָא35. זָאמען

געשטַאנען און איז געלעגן ֿפאון די יִינגערע איז אױ, ָאטער מיט װַײןֿפ
ײגן זיך ָאדער ֿפון איר און ער הָאט ניט געװּוסט ֿפון איר ל; מיט אים

  . שטײןֿפאױ

 און בײדע טעכטער ֿפון לוטן זַײנען טרָאגעדיק געװָארן ֿפון זײער 36
 ֿפןאון זי הָאט גערו, ָארן ַא זוןב און די עלטערע הָאט גע37. ָאטערֿפ

 38. ָאטער ֿפון דעם הַײנטיקן מוָאבֿפדָאס איז דער ; זַײן נָאמען מוָאב
 זַײן ֿפןאון זי הָאט גערו, ָארן ַא זוןב הָאט געזי אױך, און די יִינגערע

ָאטער ֿפון די הַײנטיקע קינדער ֿפון ֿפדָאס איז דער ; ַעמי-ןבנָאמען 
  .ַעמון
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הם הָאט ַאװעקגעצױגן ֿפון דָארטן צום לַאנד ֿפון אֿבר און 1כ
, ַאזעצט צװישן ָקֵדש און צװישן שורבאון ער הָאט זיך , דרום

  . גָרראון הָאט געװױנט אין 

זי איז מַײנע ַא :  ׂשרהןבהם הָאט געזָאגט אױף זַײן װַײאֿבר און 2
און הָאט , ֶמֶלך דער מלך ֿפון גָרראֿביהָאט געשיקט . שװעסטער

ֶמֶלכן אין ַא חלום ֿפון אֿבי איז גָאט געקומען צו 3. צוגענומען ׂשרהן
גן ן ֿפון װעבװעסט שטַאר, זע: און הָאט צו אים געזָאגט, דער נַאכט

.  ֿפון ַא מַאןבװָארום זי איז די װַײ, רױ װָאס דו הָאסט גענומעןֿפדער 
, גָאט: ֶמֶלך הָאט צו איר ניט גענענט און ער הָאט געזָאגטאֿבי און 4

 הָאט ער מיר ניט ַאלײן 5? ָאלק הרגעןֿפװילסטו אױך אומשולדיק 
ער : טאױך זי הָאט געזָאג, און זי? זי איז מַײנע ַא שװעסטער: געזָאגט

 ֿפון מַײן הַארצן און אין ײטאין דער ערלעכק. רודערבאיז מַײנער ַא 
 הָאט גָאט צו 6.  איך דָאס געטָאןב ֿפון מַײנע הענט הָאײטדער רײנק

 ֿפון דַײן ײטאיך װײס ַאז אין דער ערלעכק, יָא: אים געזָאגט אין חלום
 דיך אױך געװָאלט באון איך הָא, הַארצן הָאסטו דָאס געטָאן
 איך דיך ניט געלָאזט זיך בדרום הָא, ֿפַארמַײדן ֿפון זינדיקן צו מיר

װָארום ,  ֿפון דעם מַאןבקער אום די װַײ,  און ַאצונד7. צורירן צו איר
ן בלַײבאון װעסט , און ער װעט מתּפלל זַײן ֿפַאר דיר, ער איז ַא נביא

 ןב ַאז שטַארזַײ װיסן, ער דו קערסט זי ניט אוםב ָאבאױ; ןבלע
  . דו און ַאלע װָאס געהערן צו דיר, ןבװעסטו שטַאר

 ֿפןגערוֿפאון הָאט צונױ, ריֿפעדערט אין דער ֿפֶמֶלך זיך געאֿבי הָאט 8
יקע װערטער אין די דָאזאון הָאט גערעדט ַאלע , ַאלע זַײנע קנעכט
 און 9. ן זײער מורא געהַאטבאון די מענטשן הָא, זײערע אױערן

װָאס : און הָאט צו אים געזָאגט, המעןאֿבר ןֿפֶמֶלך הָאט גערואֿבי
,  איך געזינדיקט ַאקעגן דירבאון װָאס הָא? הָאסטו אונדז געטָאן
רַאכט אױף מיר און אױף מַײן קיניגרַײך ַאזַא בװָאס דו הָאסט גע

. הָאסטו געטָאן צו מיר, מעׂשים װָאס װערן ניט געטָאן? גרױסע זינד
, װָאס הָאסטו אַײנגעזען: המעןאֿברצו ֶמֶלך הָאט געזָאגט אֿבי און 10

  ? יקע זַאךדי דָאזַאז דו הָאסט געטָאן 

קײן , ֿפַאר װָאר:  געקלערטבװַײל איך הָא: הם געזָאגטאֿבר הָאט 11
און זײ װעלן מיך , יקן ָארטדעם דָאזמורא ֿפַאר גָאט איז ניטָא אין 

תן מַײנע ַא  און זי איז אױך אין דער אמ12. בהרגען ֿפון װעגן מַײן װַײ
נָאר ניט די טָאכטער ֿפון , ָאטערֿפדי טָאכטער ֿפון מַײן , שװעסטער
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כא

 און עס איז 13. בדרום איז זי מיר געװָארן ֿפַאר ַא װַײ; מַײן מוטער
 בהָא, ַאז גָאט הָאט מיך ֿפַארװָאגלט ֿפון מַײן פָאטערס הױז, געװען

ו זָאלסט טָאן דָאס זָאל זַײן דַײן חסד װָאס ד: איך צו איר געזָאגט
זָאג אױף , װָאס מיר װעלן ַאהין קומען, אין איטלעכן ָארט: מיט מיר

  . רודערבער איז מַײנער ַא : מיר

, און קנעכט און דינסטן, ֶמֶלך גענומען שָאף און רינדעראֿבי הָאט 14
 באון ער הָאט אים אומגעקערט זַײן װַײ, המעןאֿברן באון הָאט געגע

װּו ; ָאט איז מַײן לַאנד ֿפַאר דיר: ך הָאט געזָאגטֶמֶלאֿבי און 15. ׂשרהן
 און צו ׂשרהן הָאט ער 16. ַאזעץ זיךב, עס איז גוט אין דַײנע אױגן

, זע; ערשטיקברודער טױזנט זילבן דַײן ב איך געגעבָאט הָא: געזָאגט
און ; דָאס איז דיר ַא צודעק ֿפַאר די אױגן ַאקעגן ַאלע װָאס מיט דיר

  . יסטו גערעכטֿפַארטיקטב ֿפַאר ַאלעמען

און גָאט הָאט געהײלט , הם הָאט מתּפלל געװען צו גָאטאֿבר און 17
 18. ָארןבן געבאון זײ הָא, און זַײנע דינסטן, באון זַײן װַײ, ֶמֶלכןאֿבי

װָארום ֿפַארשלָאסן הָאט גָאט געהַאט ֿפַארשלָאסן יעטװעדער 
  .בהמס װַײאֿבר ,ֶמֶלכס הױז ֿפון װעגן ׂשרהאֿביטרַאכט ֿפון 

  

ַאזױ װי ער הָאט ,  און גָאט הָאט געדַאכט ָאן ׂשרהן1
און גָאט הָאט געטָאן צו ׂשרהן ַאזױ װי ער הָאט , געזָאגט

ָארן באון הָאט גע,  און ׂשרה איז טרָאגעדיק געװָארן2. גערעדט
צו דער צַײט װָאס גָאט הָאט אים , המען ַא זון אױף זַײן עלטעראֿבר

 דעם נָאמען ֿפון זַײן זון װָאס ֿפןהם הָאט גערואֿבר און 3 .ָאנגעזָאגט
 און 4. ִיצָחק, ָארןבװָאס ׂשרה הָאט אים גע, ָארן געװָארןבאיז אים גע

ַאזױ װי גָאט הָאט , הם הָאט געַמלט זַײן זון יצחקן צו ַאכט טעגאֿבר
װען זַײן , הם איז געװען הונדערט יָאר ַאלטאֿבר און 5. ױלןֿפַאבאים 
  . ָארן געװָארןבן יצחק איז אים געזו

; ַא געלעכטער הָאט מיר גָאט געמַאכט:  און ׂשרה הָאט געזָאגט6
 און זי הָאט 7. װעט לַאכן װעגן מיר, איטלעכער װָאס הערט עס

ַאז ? ׂשרה װעט קינדער זײגן: המעןאֿברװער װָאלט געזָאגט : געזָאגט
  ? ערן ַא זון אױף זַײן עלטערבאיך װעל גע
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און , און איז ַאנטװױנט געװָארן, ן דָאס קינד איז געװַאקסן או8
הם הָאט געמַאכט ַא גרױסן מָאלצַײט אין דעם טָאג װָאס יצחק אֿבר

  . איז ַאנטװױנט געװָארן

װָאס זי הָאט ,  און ׂשרה הָאט געזען דעם זון ֿפון ָהָגר דער ִמצרית9
 געזָאגט צו  און זי הָאט10. װי ער שּפילט זיך, המעןאֿברָארן בגע

װָארום דער , יקע דינסט און איר זוןדי דָאז ַארױס בטרַײ: המעןאֿבר
מיט , יקער דינסט װעט ניט ירשען מיט מַײן זוןדער דָאזזון ֿפון 
  . יצחקן

המען אֿבר און די זַאך איז געװען זײער שלעכט אין די אױגן ֿפון 11
זָאל ניט : ןהמעאֿבר הָאט גָאט געזָאגט צו 12. ֿפון װעגן זַײן זון

ער דער באון אי, ער דעם יִינגלבשלעכט זַײן אין דַײנע אױגן אי
װָארום , הער זיך אַײן צו איר קול, ַאלץ װָאס ׂשרה זָאגט דיר; דינסט

ער אױך דעם זון ב ָא13.  װערן דַײן זָאמעןֿפןאױף יצחקן װעט גערו
ן װַײל ער איז דַײ, ָאלקֿפֿפון דער דינסט װעל איך מַאכן ֿפַאר ַא 

  . זָאמען

און ער הָאט גענומען , ריֿפעדערט אין דער ֿפהם זיך געאֿבר הָאט 14
געטָאן אױף ֿפ ַארױ–ן צו ָהָגרן באון געגע, רױט און ַא לָאגל װַאסערב

און זי ; און הָאט זי ַאװעקגעשיקט,  און אױך דָאס קינד–איר ַאקסל 
ר ֿפון ב מדלָאנדזשעט אין דעםבאון הָאט אומגע, איז ַאװעקגעגַאנגען

און זי הָאט ,  איז דָאס װַאסער אױסגעגַאנגען ֿפון לָאגל15. ֶשַבע- ֵארב
 און זי 16, ײמלעךב דָאס קינד אונטער אײנעם ֿפון די ֿפןַאװעקגעװָאר

ױגנשָאס בער ֿפַאר ַא באיז ַאװעק און הָאט זיך געזעצט ַאקעגנאי
קינד לָאמיך ניט זען װי דָאס :  װָארום זי הָאט געזָאגט,װַײט
ן בגעהױֿפאון הָאט אױ, ערבאון זי איז געזעסן ַאקעגנאי. טבשטַאר

 הָאט גָאט געהערט דעם קול ֿפון דעם 17. איר קול און הָאט געװײנט
און הָאט ,  צו ָהָגרן ֿפון הימלֿפןאון ַא מלאך ֿפון גָאט הָאט גערו, יִינגל

װָארום , ןבזָאלסט ניט מורא הָא? ָהָגר, װָאס איז דיר: צו איר געזָאגט
. גָאט הָאט צוגעהערט צו דעם קול ֿפון דעם יִינגל ַאװּו ער איז דָארט

און הַאלט אים צו מיט דַײן ,  אױף דעם יִינגלבהײ,  שטײ אױף18
  . ָאלק װעל איך אים מַאכןֿפװָארום ֿפַאר ַא גרױס ; הַאנט



  בראשית

  

און זי הָאט דערזען ַא , נט אירע אױגןֿפגעעֿפ און גָאט הָאט אױ19
ילט דעם לָאגל ֿפאון זי איז געגַאנגען און הָאט ָאנגע, עם װַאסעררונב

  . ן טרינקען דעם יִינגלבאון געגע, מיט װַאסער

און , געװַאקסןֿפאון ער איז אױ,  און גָאט איז געװען מיטן יִינגל20
 און ער איז 21. ױגנשיסערבאון איז געװען ַא , רבאיז געזעסן אין מד

 באון זַײן מוטער הָאט אים גענומען ַא װַײ; ר ּפָאָרןבגעזעסן אין מד
  . ֿפון לַאנד ִמצַרִים

ֶמֶלך און ּפיכול דער אֿביהָאט ,  און עס איז געװען אין יענער צַײט22
גָאט איז מיט : ַאזױ צו זָאגן, המעןאֿברהַאר ֿפון זַײן חיל געזָאגט צו 
,  גָאטַײב דרום שװער מיר דָא ַאצונד 23; דיר אין ַאלץ װָאס דו טוסט

ָאדער ָאן מַײן , ָאדער ָאן מַײן זון, עלשן ָאן מירֿפ דו װעסט באױ
זָאלסטו ,  געטָאן מיט דירבַאזױ װי דער חסד װָאס איך הָא; אײניקל

געהַאלטן ֿפאון מיט דעם לַאנד װָאס דו הָאסט זיך אױ, טָאן מיט מיר
  . דרינען

הם הָאט אֿברער ב ָא25. איך װעל שװערן: הם געזָאגטאֿבר הָאט 24
װָאס די קנעכט , רונעם װַאסערבֶמֶלכן װעגן דעם אֿביָארגעהַאלטן ֿפ

איך װײס ניט : ֶמֶלך געזָאגטאֿבי הָאט 26. ן געגזלטבֶמֶלכן הָאאֿביֿפון 
 װָארום ניט דו הָאסט מיר צו; יקע זַאךדי דָאזװער עס הָאט געטָאן 

  . ץ הַײנטמָאל געהערט ַאחו  עס צובאון ניט איך הָא, מָאל דערצײלט

  , ֶמֶלכןאֿבין באון געגע, הם גענומען שָאף און רינדעראֿבר הָאט 27
הם הָאט אֿבר און 28. ונדבן בײדע געשלָאסן ַא באון זײ הָא

 הָאט 29. ַאזונדערבן לעמער ֿפון די שָאף בַאװעקגעשטעלט זי
װָאס , יקע לעמערדי דָאזװָאס זַײנען : המעןאֿברֶמֶלך געזָאגט צו אֿבי

ֿפַאר :  הָאט ער געזָאגט30? ַאזונדערבסט ַאװעקגעשטעלט דו הָא
ּכדי דָאס זָאל מיר , ן לעמער מוסטו נעמען ֿפון מַײן הַאנטבדי זי, װָאר

 דרום 31. רונעםביקן דעם דָאזן ב געגרָאבַאז איך הָא, זַײן צום עדות
ן זײ בײדע בװַײל דָארטן הָא, ֶשַבע-ֵארב יענעם ָארט ֿפןהָאט מען גערו

  . ן ַא שבועהב געגעזיך

  ֶמֶלך אֿביאון ; ֶשַבע-ֵארבונד אין בן זײ געשלָאסן ַא ב ַאזױ הָא32
ן זיך באון הָא, געשטַאנעןֿפאון ּפיכול דער הַאר ֿפון זַײן חיל זַײנען אױ

לַאנצט ַא ֿפ און ער הָאט גע33. אומגעקערט אין לַאנד ֿפון די ּפִלשּתים
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כב

 צו דעם ֿפן הָאט דָארטן גערואון, ֶשַבע-ֵארבױם אין בטַאמַאריסקנ
  . יקן גָאטבדעם אײ, נָאמען ֿפון יהוה

יל ֿפגעהַאלטן אין לַאנד ֿפון די ּפִלשּתים ֿפהם הָאט זיך אױאֿבר און 34
  .טעג

  

הָאט גָאט , יקע געשעענישןדי דָאז און עס איז געװען נָאך 1
! הםאֿבר: און הָאט צו אים געזָאגט, המעןאֿברגעּפרּוװט 

, נעם דַײן זון:  הָאט ער געזָאגט2. ין איךבדָא : ערטֿפ געענטהָאט ער
און גײ דיר קײן לַאנד , יצחקן, בװָאס דו הָאסט לי, דַײן אײנאײנציקן

ער אױף ֿפרַאנדָאּפברענג אים אױף דָארטן ֿפַאר ַא באון , מוִרָיה
  . ערג װָאס איך װעל דיר זָאגןבאײנעם ֿפון די 

און ער הָאט , ריֿפ אין דער עדערטֿפהם זיך געאֿבר הָאט 3
און , און גענומען מיט זיך זַײנע צװײ יונגען, ָאנגעזָאטלט זַײן אײזל

און ער הָאט צעהַאקט דָאס הָאלץ ֿפַארן ; זַײן זון יצחקן
און איז געגַאנגען צו דעם , געשטַאנעןֿפאון ער איז אױ, ערֿפרַאנדָאּפב

  . ָארט װָאס גָאט הָאט אים געזָאגט

און הָאט , ן זַײנע אױגןבגעהױֿפהם אױאֿברריטן טָאג הָאט  דֿפן אױ4
הם הָאט געזָאגט צו זַײנע אֿבר און 5. דערזען דעם ָארט ֿפון װַײטן

און איך און דער יִינגל װעלן גײן , ט אַײך דָא מיטן אײזלבלַײב: יונגען
  . און זיך אומקערן צו אַײך, וקןבאון מיר װעלן זיך , יז ַאהיןב

און , ערֿפרַאנדָאּפב הָאט גענומען דָאס הָאלץ ֿפַארן הםאֿבר און 6
און ער הָאט גענומען אין זַײן הַאנט , געטָאן אױף זַײן זון יצחקןֿפַארױ

און זײ זַײנען בײדע געגַאנגען , ַײער און דעם שלַאכטמעסערֿפדָאס 
און , המעןאֿברָאטער ֿפ צו זַײן ֿפן הָאט יצחק זיך ָאּפגערו7. ַאנַאנדב

מַײן , ין איךבדָא : ערטֿפהָאט ער געענט! ָאטערֿפמַײן : עזָאגטהָאט ג
און װּו איז , ַײער און דָאס הָאלץֿפָאט איז דָאס : הָאט ער געזָאגט. זון

גָאט װעט : הם געזָאגטאֿבר הָאט 8? ערֿפרַאנדָאּפבדָאס לַאם ֿפַאר ַא 
זײ זַײנען און . מַײן זון, ערֿפרַאנדָאּפבזיך שױן זען ַא לַאם ֿפַאר ַא 

  . ַאנַאנדבבײדע געגַאנגען 
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;  און זײ זַײנען געקומען צו דעם ָארט װָאס גָאט הָאט אים געזָאגט9
און הָאט אױסגעלײגט , חבױט ַא מזבהם הָאט דָארטן געאֿבראון 

און אים , ונדן זַײן זון יצחקןבאון ער הָאט גע, דָאס הָאלץ
הם הָאט אֿברון  א10. ערן הָאלץבאי, חב מזֿפןגעטָאן אױֿפַארױ

און הָאט גענומען דעם שלַאכטמעסער , אױסגעשטרעקט זַײן הַאנט
  . צו שעכטן זַײן זון

און הָאט ,  צו אים ֿפון הימלֿפן הָאט ַא מלאך ֿפון גָאט גערו11
 12. ין איךבדָא : ערטֿפהָאט ער געענט! הםאֿבר! הםאֿבר: געזָאגט

,  יִינגלֿפן הַאנט אױזָאלסט ניט אױסשטרעקן דַײן: הָאט ער געזָאגט
יסט בװָארום ַאצונד װײס איך ַאז דו ; און זָאלסט אים גָארנישט טָאן

דַײן , ַאז דו הָאסט ניט ֿפַארמיטן דַײן זון, ָארכטיקֿפגָאטס
  . ֿפון מיר, אײנאײנציקן

און הָאט דערזען ערשט , ן זַײנע אױגןבגעהױֿפהם אױאֿבר הָאט 13
רײט אין ַא געצװַײג מיט זַײנע נגעדאַײהינטן הָאט ַא װידער זיך 

און , און הָאט גענומען דעם װידער, הם געגַאנגעןאֿבראיז . הערנער
 14. ער ָאנשטָאט זַײן זוןֿפרַאנדָאּפברַאכט ֿפַאר ַא בגעֿפהָאט אים אױ

; ִירֶאה- דעם נָאמען ֿפון יענעם ָארט יהוהֿפןהם הָאט גערואֿבראון 
ַארג ֿפון יהוה באױף דעם : טַאזױ װי עס װערט נָאך הַײנט געזָאג

  . װערט געזען

המען ַא צװײט מָאל אֿבר צו ֿפן און דער מלאך ֿפון גָאט הָאט גערו15
ַאז , זָאגט גָאט, ַײ זיךבאיך שװער :  און הָאט געזָאגט16, ֿפון הימל

און הָאסט ניט ֿפַארמיטן דַײן , יקע זַאךדי דָאזװַײל דו הָאסט געטָאן 
און , ענטשןבענטשן װעל איך דיך ב,  איז17, ןדַײן אײנאײנציק, זון

און , מערן װעל איך מערן דַײן זָאמען ַאזױ װי די שטערן ֿפון הימל
און דַײן זָאמען װעט ; רעג ֿפון יםב ֿפןַאזױ װי דער זַאמד װָאס אױ

ענטשן װעלן זיך מיט דַײן ב און 18. ן דעם טױער ֿפון זַײנע פַײנטבַאר
דערֿפַאר װָאס דו הָאסט ,  דער ערדעלקער ֿפוןֿפזָאמען ַאלע 

  . צוגעהערט צו מַײן קול

און זײ זַײנען , הם הָאט זיך אומגעקערט צו זַײנע יונגעןאֿבר און 19
און . ֶשַבע- ֵארבַאנַאנד קײן באון זַײנען געגַאנגען , געשטַאנעןֿפאױ
  . ֶשַבע-ֵארבן אין בליבהם איז געאֿבר
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איז ָאנגעזָאגט ,  געשעענישןיקעדי דָאז און עס איז געװען נָאך 20
ָארן זין בזי אױך הָאט גע, ִמלָּכה, זע: ַאזױ צו זָאגן, המעןאֿברגעװָארן 
און , רודערבוז זַײן באון , כורב עוץ זַײן 21: רודער ָנחורןבצו דַײן 

, און ִּפלָדשן, און ַחזון,  ֶּכֶׂשדן22און , ָאטער ֿפון ַַאָרםֿפקמוֵאל דעם 
די . ָארן רבקהןבתוֵאל הָאט געב און 23. תוֵאלןבאון , ֿפןאון ִידָל

 און 24. רודערבהמס אֿבר, ָארן צו ָנחורביקע ַאכט הָאט ִמלָּכה געדָאז
זי אױך הָאט ,  װָאס איר נָאמען איז געװען ְראוָמהבזַײן קעּפסװַײ

  .און ַמֲעָכהן, און ַּתַחשן, און ַגַחמען, ָארן ֶטַבחןבגע

  ַחֵיי ָׂשָרה
ן יָאר בן ֿפון ׂשרהן איז געװען הונדערט און זיבע און דָאס ל1

דָאס זַײנען געװען די יָארן ֿפון ׂשרהס ; און צװַאנציק יָאר
, דָאס איז ֶחברון, עבַאר-ן אין ִקרַיתב און ׂשרה איז געשטָאר2. ןבלע

הם איז געקומען צו קלָאגן אױף ׂשרהן און זי אֿבראון . אין לַאנד ּכַנַען
  . ַאװײנעןבצו 

און ער הָאט , געשטַאנען ֿפון ֿפַאר זַײן טױטןֿפהם איז אױאֿברון  א3
ער ַא ברעמדער ָאֿפ ַא 4: ַאזױ צו זָאגן, גערעדט צו די קינדער ֿפון ֵחת

און איך , ַײ אַײךבאײגנטום -קֿברגיט מיר ַא , ַײ אַײךבין איך בּתושב 
  . ן מַײן טױטן ֿפון ֿפַאר מירבַאגרָאבװעל 

: אים ַאזױ צו זָאגן, המעןאֿברערט ֿפון ֵחת געענטן די קינדער ֿפב הָא5
יסטו צװישן בירשט ֿפַא געטלעכער , מַײן הַאר,  הער אונדז צו6

 דַײן בַאגרָאבים קֿברנסטן ֿפון אונדזערע באין דעם געקלי; אונדז
אױף ,  ֿפון דירקֿברקײנער ֿפון אונדז װעט ניט ֿפַארמַײדן זַײן ; טױטן

   .ן דַײן טױטןבַאגרָאבצו 

ָאלק ֿפוקט צו דעם באון הָאט זיך גע, געשטַאנעןֿפהם אױאֿבר איז 7
ַאזױ ,  און ער הָאט צו זײ גערעדט8. צו די קינדער ֿפון ֵחת, ֿפון לַאנד
ן מַײן טױטן ֿפון ֿפַאר בַאגרָאב עס איז אַײער װילן צו באױ: צו זָאגן

, ון צוַחרןרון דעם זון ֿפֿפַײ ֶעבעט ֿפַאר מיר באון , הערט מיך צו, מיר
װָאס , ן די הײל ֿפון ַמכֵּפָלה װָאס געהערט צו איםב ער זָאל מיר גע9

ן צװישן בולן געלט זָאל ער עס מיר געֿפאין ; עלדֿפאין עק ֿפון זַײן 
  . אײגנטום-קֿבראַײך ֿפַאר ַא 
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כד

רון דער ֿפהָאט ֶע; רון איז געזעסן צװישן די קינדער ֿפון ֵחתֿפ און ֶע10
, המען אין די אױערן ֿפון די קינדער ֿפון ֵחתאֿבר ערטֿפִחּתי געענט

 11: ַאזױ צו זָאגן, ֿפַאר ַאלע אַײנגײער אין דעם טױער ֿפון זַײן שטָאט
אױך די הײל , עלד שענק איך דירֿפדָאס : הער מיך צו, מַײן הַאר, נײן

ֿפַאר די אױגן ֿפון די קינדער ֿפון מַײן ; װָאס דרינען שענק איך דיר
  .  דַײן טױטןבַאגרָאב;  איך עס דירָאלק שענקֿפ

 און ער 13, ָאלק ֿפון לַאנדֿפוקט ֿפַאר דעם בהם זיך געאֿבר הָאט 12
, ָאלק ֿפון לַאנדֿפרונען אין די אױערן ֿפון דעם ֿפהָאט גערעדט צו ֶע

 דָאס געלט באיך גי! װען דו װָאלסט מיך נָאר צוהערן: ַאזױ צו זָאגן
ן מַײן בַאגרָאבאון איך װעל דָארטן , ירנעם עס ֿפון מ, עלדֿפֿפַארן 
  . טױטן

 הער 15: אים ַאזױ צו זָאגן, המעןאֿברערט ֿפרון געענטֿפ הָאט ֶע14
װָאס איז , ערביר הונדערט ֶשקל זילֿפלַאנד אין , מַײן הַאר, מיך צו

  . בַאגרָאבאון דַײן טױטן ? דָאס צװישן מיר און צװישן דיר

הם הָאט ָאּפגעװױגן אֿבראון , רונעןֿפהם צוגעהערט צו ֶעאֿבר הָאט 16
װָאס ער הָאט געזָאגט אין די אױערן ֿפון די , ערברונען דָאס זילֿפֶע

 17. ַײם סוחרבַאר בגַאנג, ערביר הונדערט ֶשקל זילֿפ, קינדער ֿפון ֵחת
װָאס , װָאס אין ַמכֵּפָלה, רונעןֿפעלד ֿפון ֶעֿפן דָאס בליבַאזױ איז גע
ײמער באון ַאלע , עלד מיט דער הײל װָאס דרינעןֿפדָאס , ֿפַאר ַממֵרא
 דער 18, װָאס אין זַײן גַאנצן געמַארק רונד ַארום, עלדֿפ ֿפןװָאס אױ

ֿפַאר , ֿפַאר די אױגן ֿפון די קינדער ֿפון ֵחת, המעןאֿבראַײנקױף ֿפון 
 און דערנָאך הָאט 19. ַאלע אַײנגײער אין דעם טױער ֿפון זַײן שטָאט

עלד ֿפון ֿפ ׂשרהן אין דער הײל ֿפון דעם בן זַײן װַײבָאַאגרבהם אֿבר
 ַאזױ איז 20. אין לַאנד ּכַנַען, דָאס איז ֶחברון, ַמכֵּפָלה ֿפַאר ַממֵרא

המען ֿפַאר ַא אֿברַײ ב, און די הײל װָאס דרינען, עלדֿפן דָאס בליבגע
  .ֿפון די קינדער ֿפון ֵחת, אײגנטום-קֿבר

   

און גָאט הָאט ; ַאטָאגטבן ַאלט און הם איז געװָאראֿבר און 1
הם געזָאגט אֿבר הָאט 2. המען מיט ַאלצדינגאֿברענטשט בגע

װָאס הָאט געװעלטיקט , דעם עלטסטן ֿפון זַײן הױז, צו זַײן קנעכט
דַײן הַאנט , עט דיךבאיך , טו: ער ַאלץ װָאס ער הָאט געהַאטבאי

 יהוה דעם גָאט ַײבַאשװערן ב און איך װעל דיך 3, אונטער מַײן דיך
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ַאז דו זָאלסט ניט נעמען ַא , ֿפון הימל און דעם גָאט ֿפון דער ערד
ני װָאס איך זיץ  ֿפַאר מַײן זון ֿפון די טעכטער ֿפון דעם ּכַנַעבװַײ

ערט צו מַײן לַאנד און צו מַײן ָאּפשטַאם זָאלסטו  נײ4. צװישן אים
  . חקןֿפַאר יצ,  ֿפַאר מַײן זוןבאון נעמען ַא װַײ, גײן

רױ ניט װעלן ֿפטָאמער װעט די :  הָאט דער קנעכט צו אים געזָאגט5
זָאל איך ניט ַאנדערש אומקערן ; גײן נָאך מיר אין דעם היגן לַאנד

  ? יסט ֿפון דָארטן ַארױסגעגַאנגעןבדַײן זון צו דעם לַאנד װָאס דו 

זָאלסט ניט אומקערן מַײן , היט דיך: הם צו אים געזָאגטאֿבר הָאט 6
װָאס הָאט מיך ַארױסגענומען ,  יהוה דער גָאט ֿפון הימל7. זון ַאהין

, ורטבאון ֿפון דעם לַאנד ֿפון מַײן גע, ָאטערֿפֿפון דעם הױז ֿפון מַײן 
ַאזױ , און װָאס הָאט מיר געשװָארן, און װָאס הָאט צו מיר גערעדט

ר װעט  ע–יקע לַאנד דָאס דָאזן בצו דַײן זָאמען װעל איך גע: צו זָאגן
 ֿפַאר מַײן זון באון װעסט קריגן ַא װַײ, שיקן זַײן מלאך דיר ֿפַארױס

װעסטו , רױ װעט ניט װעלן גײן נָאך דירֿפ די ב און אױ8. ֿפון דָארטן
ער זָאלסט ניט בָא; יקער שבועה מַײנערדער דָאזזַײן פרַײ ֿפון 

  . אומקערן מַײן זון ַאהין

ונטער דעם דיך ֿפון זַײן הַאר  הָאט דער קנעכט געטָאן זַײן הַאנט א9
  . יקער זַאךדער דָאזאון ער הָאט אים געשװָארן אױף , המעןאֿבר

 און דער קנעכט הָאט גענומען צען קעמלען ֿפון די קעמלען ֿפון 10
עסטן ֿפון זַײן הַאר אין באון איז ַאװעקגעגַאנגען מיט ַאלעם , זַײן הַאר
-און איז געגַאנגען קײן ַאַרם, געשטַאנעןֿפאון ער איז אױ; זַײן הַאנט

 און ער הָאט געמַאכט קניען די 11. צו דער שטָאט ֿפון ָנחורן, ַנהַרִים
אין , צַײט-אין ָאװנט, רונעם װַאסערבַײם בקעמלען אױסן שטָאט 

:  און ער הָאט געזָאגט12. דער צַײט װָאס די שעּפערינס גײען ַארױס
, עט דיךבאיך ,  מיר צו הַײנטשיק, המעןאֿברגָאט ֿפון מַײן הַאר , יהוה

 ָאט שטײ איך 13. המעןאֿבראון טו חסד מיט מַײן הַאר , ַא טרַאף
און די טעכטער ֿפון די שטָאטלַײט קומען ַארױס , ַײם קװַאל װַאסערב

: ַאז די מײדל װָאס איך װעל צו איר זָאגן,  זָאל זַײן14; שעּפן װַאסער
און זי װעט , » לָאמיך טרינקעןאון, דַײן קרוג, עט דיךבאיך , אַײןבײג «

הָאסטו , »און אױך דַײנע קעמלען װעל איך ָאנטרינקען, טרינק«: זָאגן
און דערמיט װעל איך װיסן ַאז , ַאשערט ֿפַאר דַײן קנעכט יצחקןבזי 

  . דו הָאסט געטָאן חסד מיט מַײן הַאר
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ערשט , אײדער נָאך ער הָאט געענדיקט רעדן,  און עס איז געװען15
תוֵאל דעם בַײ בָארן געװָארן ב די װָאס איז גע– קומט ַארױס רבקה

 מיט איר קרוג –רודער בהמס אֿבר,  ֿפון ָנחורבדער װַײ, זון ֿפון ִמלָּכה
,  און די מײדל איז געװען זײער שײן ֿפון אױסזען16. אױף איר ַאקסל

און זי הָאט ; רױ װָאס קײן מַאן הָאט נָאך זי ניט געקענטֿפַא יונג
און איז , ילט איר קרוגֿפאון הָאט ָאנגע, ּפגענידערט צום קװַאלַארָא
און הָאט ,  ַאנטקעגןֿפן איז דער קנעכט איר געלָא17. געקומעןֿפַארױ

יסל װַאסער ֿפון דַײן בַא , עט דיךבאיך ,  טָאןּפלָאז מיך ַא זו: געזָאגט
 און זי הָאט אױף גיך; טרינק מַײן הַאר:  הָאט זי געזָאגט18. קרוג

ן באון הָאט אים געגע, ַארָאּפגעלָאזט איר קרוג אױף איר הַאנט
הָאט זי , ן טרינקעןב און ַאז זי הָאט געענדיקט אים גע19. טרינקען
ן ביז זײ הָאב, אױך ֿפַאר דַײנע קעמלען װעל איך ָאנשעּפן: געזָאגט

  . געענדיקט טרינקען

,  קָאריטע און זי הָאט אױף גיך אױסגעלײדיקט איר קרוג אין דער20
יז זי הָאט ָאנגעשעּפט ב, רונעם ָאנשעּפןב צום ֿפןאון איז װידער געלָא

צו ,  און דער מַאן קוקט זי ָאן שװַײגעדיק21. ֿפַאר ַאלע זַײנע קעמלען
 און עס איז 22. ַאגליקט זַײן װעג ָאדער ניטב גָאט הָאט בװיסן אױ
ָאט דער מַאן ַאזױ ה, ן געענדיקט טרינקעןבװי די קעמלען הָא, געװען

און , ַקעבגענומען ַא גילדערנעם נָאזרינג װָאס זַײן װָאג איז געװען ַא 
װָאס זײער װָאג איז געװען צען , ענדער ֿפַאר אירע הענטבצװײ ָארעמ
זָאג ? יסטובװעמעס טָאכטער :  און ער הָאט געזָאגט23. גָאלדשטיק

ָארט ֿפַאר אונדז ָאטערס הױז ַאן ֿפאיז דָא אין דַײן , עט דיךבאיך , מיר
  ? צום נעכטיקן

תוֵאל דעם זון בין די טָאכטער ֿפון באיך :  הָאט זי צו אים געזָאגט24
 און זי הָאט צו אים 25. ָארן ָנחורןבװָאס זי הָאט גע, ֿפון ִמלָּכהן
אי ַאן ָארט , ַײ אונדזבאי שטרױ אי פוטער ַא סך איז דָא : געזָאגט

  . צום נעכטיקן

 און ער 27. וקט צו גָאטב זיך גענַײגט און זיך גע הָאט דער מַאן26
, המעןאֿברט איז יהוה דער גָאט ֿפון מַײן הַאר בגעלױ: הָאט געזָאגט

; ט צו מַײן הַארֿפװָאס הָאט ניט ֿפַארלָאזן זַײן חסד און זַײן טרַײשַא
ירט אױף דעם װעג צו דעם הױז ֿפון מַײן הַארס ֿפמיך הָאט גָאט גע

  . רידערב
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און הָאט דערצײלט אין איר מוטערס , ֿפןדי מײדל איז געלָא און 28
רודער װָאס זַײן ב און רבקה הָאט געהַאט ַא 29. יקע זַאכןדי דָאזהױז 

 צו דעם מַאן דרױסן ֿפןאיז ָלָבן ַארױסגעלָא; נָאמען איז געװען ָלָבן
, װי ער הָאט דערזען דעם נָאזרינג,  און עס איז געװען30. צום קװַאל

און װי ער , ענדער אױף די הענט ֿפון זַײן שװעסטערב ָארעמאון די
: ַאזױ צו זָאגן, הָאט געהערט די װערטער ֿפון זַײן שװעסטער רבקהן

 איז ער געקומען צו –ַאזױ און ַאזױ הָאט דער מַאן צו מיר גערעדט 
 און ער הָאט 31, ן קװַאלבַײ די קעמלען לעבדעם מַאן װי ער שטײט 

?  שטײסטו דרױסןֿפַאר װָאס, ענטשטער ֿפון גָאטבגע, קום: געזָאגט
  . און ַאן ָארט ֿפַאר די קעמלען, גערַאמט דָאס הױזֿפ דָאך אױבאיך הָא

ונדן די באון ער הָאט ָאּפגע;  איז דער מַאן ַארַײנגעגַאנגען אין הױז32
, וטער ֿפַאר די קעמלעןֿפאון הָאט דערלַאנגט שטרױ און , קעמלען

יס ֿפון די מענטשן װָאס ֿפאון די , יסֿפשן זַײנע און װַאסער צו װַא
,  און עס איז געשטעלט געװָארן ֿפַאר אים צום עסן33. מיט אים

 גערעדט ביז איך הָאב, איך װעל ניט עסן: ער ער הָאט געזָאגטבָא
  . רעד: הָאט ער געזָאגט. מַײנע רײד

ון גָאט  א35. ין איךבהמען אֿברדער קנעכט ֿפון :  הָאט ער געזָאגט34
און ער ; און ער איז געװָארן רַײך, ענטשט מַײן הַארבהָאט זײער גע

און , ער און גָאלדבאון זיל, ן שָאף און רינדערבהָאט אים געגע
מַײן ,  און ׂשרה36. און קעמלען און אײזלען, קנעכט און דינסטן

און ; ָארן ַא זון צו מַײן הַאר אױף איר עלטערבהָאט גע, בהַארס װַײ
 און מַײן 37. ן ַאלץ װָאס ער הָאט געהַאטבָאט אים ַאװעקגעגעער ה

 בזָאלסט ניט נעמען ַא װַײ: ַאזױ צו זָאגן, ַאשװָארןבהַאר הָאט מיך 
ֿפַאר מַײן זון ֿפון די טעכטער ֿפון דעם ּכַנַעני װָאס איך זיץ אין זַײן 

ן או, ָאטערס הױז זָאלסטו גײןֿפ ניט ַאנדערש נָאר צו מַײן 38. לַאנד
 איך ב הָא39.  ֿפַאר מַײן זוןבאון נעמען ַא װַײ, צו מַײן משּפחה

? רױ ניט װעלן גײן מיט מירֿפטָאמער װעט די : געזָאגט צו מַײן הַאר
, ין געגַאנגען ֿפַאר איםביהוה װָאס איך :  הָאט ער צו מיר געזָאגט40

און , ַאגליקן דַײן װעגבאון װעט , װעט שיקן זַײן מלאך מיט דיר
ֿפון מַײן משּפחה און ֿפון מַײן ,  ֿפַאר מַײן זוןב קריגן ַא װַײװעסט

ַאז דו , רַײ זַײן ֿפון מַײן שבועהֿפ װעסטו דענצמָאל 41. ָאטערס הױזֿפ
, ןב זײ װעלן דיר ניט געבאון אױ; װעסט קומען צו מַײן משּפחה

ין איך געקומען הַײנט ב 42. רַײ זַײן ֿפון מַײן שבועהֿפװעסטו אױך 
, המעןאֿברגָאט ֿפון מַײן הַאר , יהוה:  געזָאגטבאון הָא, לצום קװַא



  בראשית

  

ַאגליקן מַײן װעג װָאס איך גײ אױף ב, עט דיךבאיך ,  דו װילסטבאױ
ַאז די , און עס זָאל זַײן; ַײם קװַאל װַאסערב ָאט שטײ איך 43: אים

 מיר בגי«: און איך װעל זָאגן צו איר, מײדל װָאס קומט ַארױס שעּפן
 און זי 44, »יסל װַאסער ֿפון דַײן קרוגבַא , עט דיךביך א, טרינקען

אי ֿפַאר דַײנע קעמלען װעל איך , אי דו טרינק«: װעט זָאגן צו מיר
ַאשערט ֿפַאר מַײן בװָאס גָאט הָאט , בזָאל זי זַײן די װַײ, »ָאנשעּפן
ערשט ,  נָאך אײדער איך ענדיק רעדן צו מַײן הַארצן45. הַארס זון

און זי הָאט ; רױס מיט איר קרוג אױף איר ַאקסלרבקה קומט ַא
 איך צו איר בהָא. ַארָאּפגענידערט צום קװַאל און הָאט ָאנגעשעּפט

 הָאט זי אױף גיך 46. עט דיךבאיך ,  מיר טרינקעןבגי: געזָאגט
און אױך , טרינק: און הָאט געזָאגט, ַארָאּפגעלָאזט איר קרוג ֿפון זיך

און אױך ,  איך געטרונקעןבהָא. טרינקעןדַײנע קעמלען װעל איך ָאנ
 ב איך זי געפרעגט און הָאב הָא47. די קעמלען הָאט זי ָאנגעטרונקען

די טָאכטער ֿפון : הָאט זי געזָאגט? יסטובװעמעס טָאכטער : געזָאגט
און איך . ָארן צו איםבװָאס ִמלָּכה הָאט גע, תוֵאל דעם זון ֿפון ָנחורןב

ענדער אױף באון די ָארעמ, זרינג אױף איר נָאז ָאנגעטָאן דעם נָאבהָא
, וקט צו יהוהב מיך גענַײגט און מיך געב און איך הָא48. אירע הענט
װָאס , המעןאֿברט יהוה דעם גָאט ֿפון מַײן הַאר ב געלױבאון איך הָא

 ריכטיקן װעג צו קריגן די טָאכטער ֿפון מַײן ֿפןהָאט מיך געפירט אױ
 איר װילט טָאן באױ,  און ַאצונד49. ר זַײן זוןהַארס ַאן אײגענעם ֿפַא
,  ניטבאון אױ; זָאגט מיר, ט מיט מַײן הַארֿפַא חסד און ַא טרַײשַא

  . און איך װעל מיך קערן אױף רעכטס ָאדער אױף לינקס; זָאגט מיר

די זַאך : ן געזָאגטבאון זײ הָא, תוֵאלבערט ָלָבן און ֿפ הָאט געענט50
 מיר קענען ניט רעדן צו דיר שלעכטס ָאדער ;איז ַארױס ֿפון גָאט

 באון זָאל זי זַײן ַא װַײ, נעם און גײ,  ָאט איז רבקה ֿפַאר דיר51. גוטס
  . ַאזױ װי גָאט הָאט גערעדט, צו דעם זון ֿפון דַײן הַאר

המען הָאט געהערט אֿברװי דער קנעכט ֿפון ,  און עס איז געװען52
 53. וקט צו דער ערד ֿפַאר גָאטבעַאזױ הָאט ער זיך ג, זײערע װערטער

און גילדערנע , ערנע זַאכןבאון דער קנעכט הָאט ַארױסגענומען זיל
רודער און איר באױך איר ; ן רבקהןבאון געגע, און קלײדער, זַאכן

ן געגעסן און ב און זײ הָא54. ן טַײערע מּתנותבמוטער הָאט ער געגע
ן באון זײ הָא; ער און די מענטשן װָאס מיט אים, געטרונקען

און , ריֿפגעשטַאנען אין דער ֿפאון זײ זַײנען אױ; ערגענעכטיקטבאי
  . שיקט מיך ַאװעק צו מַײן הַאר: ער הָאט געזָאגט
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ן בלַײבזָאל די מײדל : רודער און איר מוטערב הָאט געזָאגט איר 55
 הָאט 56. דערנָאך װעט זי גײן, ַײ אונדז ַא יָאר ָאדער צען חדשים ב

ַאגליקט מַײן בַאז גָאט הָאט , הַאלט מיך ניט אױף: זײ געזָאגטער צו 
ן זײ ב הָא57. און לָאמיך גײן צו מַײן הַאר, שיקט מיך ַאװעק. װעג

 58. רעגן איר מױלֿפאון מיר װעלן ,  די מײדלֿפןמיר װעלן רו: געזָאגט
װילסטו גײן מיט : ן צו איר געזָאגטבאון הָא,  רבקהןֿפןן זײ גערובהָא

  . איך װיל גײן: הָאט זי געזָאגט? יקן מַאןָאזדעם ד

און , און איר ַאם, ַאלײט זײער שװעסטער רבקהןבן זײ ַארױסב הָא59
ענטשט בן געב און זײ הָא60. און זַײנע מענטשן, המס קנעכטאֿבר

דו װער , אונדזער שװעסטער: ן צו איר געזָאגטבאון הָא, רבקהן
ן דעם טױער ֿפון במען זָאל ַאראון דַײן זָא, טױזנטער מָאל צען טױזנט

, געשטַאנען מיט אירע מײדלעךֿפ און רבקה איז אױ61. ַײנטֿפזַײנע 
און זַײנען געגַאנגען , געזעצט אױף די קעמלעןֿפן זיך ַארױבאון זײ הָא

און איז , און דער קנעכט הָאט גענומען רבקהן. נָאך דעם מַאן
  . ַאװעקגעגַאנגען

, רֹואי-ַלַחי- ֵארב ֿפון װּו מע גײט קײן  און יצחק איז ָאנגעקומען62
 און יצחק איז 63 –װָארום ער איז געזעסן אין לַאנד ֿפון ָדרום 

 הָאט ער –עלד ַאקעגן ָאװנט ֿפַארױסגעגַאנגען זיך דורכצוגײן אין 
ערשט קעמלען , ן זַײנע אױגן און הָאט ַא קוק געטָאןבגעהױֿפאױ

און הָאט , ן אירע אױגןבגעהױֿפ און רבקה הָאט אױ64. קומען ָאן
 און זי 65. און זי הָאט זיך ַארָאּפגעלָאזט ֿפון קעמל, דערזען יצחקן

װער איז יענער מַאן װָאס גײט אין : הָאט געזָאגט צו דעם קנעכט
דָאס איז מַײן : הָאט דער קנעכט געזָאגט? עלד אונדז ַאנטקעגןֿפ

  . רדעקטאון הָאט זיך ֿפַא, הָאט זי גענומען דעם שלײער. הַאר

 און דער קנעכט הָאט דערצײלט יצחקן ַאלע זַאכן װָאס ער הָאט 66
רַאכט אין דעם געצעלט ֿפון ב און יצחק הָאט זי ַארַײנגע67. געטָאן

און זי איז אים , און ער הָאט גענומען רבקהן. זַײן מוטער ׂשרהן
זיך און יצחק הָאט .  געהַאטבאון ער הָאט זי לי; בגעװָארן ֿפַאר ַא װַײ

  .געטרײסט נָאך זַײן מוטער
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און איר נָאמען , בהם הָאט װידער גענומען ַא װַײאֿבר און 1כה
און , ָארן ִזמָרנעןב און זי הָאט אים גע2. איז געװען קטוָרה

 און ָיקָשן 3. און שוַחן, קןבאון ִיש, און ִמדָינען, און מָדנען, ָיקָשנען
קינדער ֿפון דָדנען זַײנען און די . און דָדנען, ָארן שבָאןבהָאט גע

 און די זין ֿפון ִמדָינען 4. און ְלאומים, און לטושים, געװען ַאשורים
די , און ֶאלָדָעה, ָדעאֿביאון , און ַחנֹוך, רֿפאון ֵע, הֿפֵעי: זַײנען געװען

  . ַאלע זַײנען געװען די קינדער ֿפון קטוָרהן

ט געהַאט צו ן ַאלץ װָאס ער הָאבהם הָאט ַאװעקגעגעאֿבר און 5
הם הָאט אֿברער װָאס ב און צו די זין ֿפון די קעּפסװַײ6. יצחקן
און הָאט זײ ַאװעקגעשיקט ֿפון , ן מּתנותבהם געגעאֿברהָאט , געהַאט

  . לַאנד-קײן מזרח אין מזרח, טבװען ער הָאט נָאך געלע, זַײן זון יצחקן

ן װָאס ער בלעהמס אֿבר און דָאס זַײנען די טעג ֿפון די יָארן ֿפון 7
 און 8. עציק יָארבהונדערט יָאר און פינף יָאר און זי: טבהָאט געלע

, ן אין ַא גוטער עלטערבהם איז ֿפַארגַאנגען און איז געשטָאראֿבר
און ער איז אַײנגעזַאמלט געװָארן צו זַײן ; ַאלט און זַאט מיט יָארן 

ן אין בַאגרָאבים ן אבהָא, זַײנע זין,  און יצחק און ִישָמֵעאל9. פָאלק
עלד ֿפון ֶעפרון דעם זון ֿפון צֹוַחר ֿפאין דעם , דער הײל ֿפון ַמכֵּפָלה

הם הָאט אֿברעלד װָאס ֿפ דָאס 10; װָאס ֿפַאר ַממֵרא, דעם ִחּתי
ן געװָארן בַאגרָאבדָארטן איז , ט ֿפון די קינדער ֿפון ֵחתֿפָאּפגעקױ

  .  ׂשרהבאון זַײן װַײ, הםאֿבר

הָאט גָאט , המעןאֿבר געװען נָאך דעם טױט ֿפון  און עס איז11
  . רֹואי-ַלַחי-ֵארבַײ באון יצחק איז געזעסן . ענטשט זַײן זון יצחקןבגע

װָאס ָהָגר , המס זוןאֿבר, ורטן ֿפון ִישָמֵעאלב און דָאס זַײנען די גע12
 און דָאס 13. המעןאֿברָארן בהָאט גע, די דינסט ֿפון ׂשרהן, די ִמצרית

לױט זײערע , נָאך זײערע נעמען,  די נעמען ֿפון ִישָמֵעאלס זיןזַײנען
און , ֵאלבאון ַאד, און ֵקָדר, נָבֹות, ָכור ֿפון ִישָמֵעאלןבדער : ורטןבגע

, און ֵּתימָא,  ַחַדר15; און ַמׂשָא, און דוָמה,  און ִמשָמע14; ִמבָׂשם
און דָאס , שָמֵעאלן דָאס זַײנען די זין ֿפון ִי16. יש און ֵקדָמהֿפָנ, איטור

; און אין זײערע לַאגערן, ערֿפזַײנען זײערע נעמען אין זײערע דער
 און דָאס זַײנען די יָארן 17 –. עלקערֿפירשטן לױט זײערע ֿפצװעלף 

. ן יָאר און דרַײסיק יָארבהונדערט יָאר און זי: ןבֿפון ִישָמֵעאלס לע
 ער איז אַײנגעזַאמלט און; ןבאון ער איז ֿפַארגַאנגען און איז געשטָאר
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יז שור בן געװױנט ֿפון ַחִויָלה ב און זײ הָא18 –. ָאלקֿפגעװָארן צו זַײן 
אין געזיכט ֿפון ַאלע זַײנע ; װי דו גײסט קײן ַאשור, װָאס ֿפַאר ִמצַרִים

  .ַאזעצטברידער הָאט ער זיך ב

  ּתֹוְלדֹת

ם הָאט האֿבר: המס זוןאֿבר,  און דָאס איז די געשיכטע ֿפון יצחק19
װען ער , ערציק יָאר ַאלטֿפ און יצחק איז געװען 20. ָארן יצחקןבגע

- תוֵאל דעם ַאַרמי ֿפון ַּפַדןבדי טָאכטער ֿפון , הָאט זיך גענומען רבקה
 און יצחק 21. בֿפַאר ַא װַײ, די שװעסטער ֿפון ָלָבן דעם ַאַרמי, ַאָרם

י איז געװען ַאן װָארום ז, בעטן צו גָאט ֿפון װעגן זַײן װַײבהָאט גע
און רבקה זַײן , עטן ֿפון איםבאון גָאט הָאט זיך געלָאזט דער; עקרה
  .  איז טרָאגעדיק געװָארןבװַײ

: און זי הָאט געזָאגט, ן זיך געשטױסן אין אירב און די קינדער הָא22
ַײ ברעגן ֿפאון זי איז געגַאנגען ?  איךבנָאך װָאס דען לע,  ַאזױבאױ
  :  הָאט צו איר געזָאגט און גָאט23. גָאט

  , בצװײ אומות זַײנען אין דַײן לַײ
  , עלקער װעלן זיך ֿפון דַײנע אינגעװײד צעשײדןֿפאון צװײ 

  , ָאלק װעט זַײן שטַארקערֿפָאלק ֿפון ַא ֿפאון ַא 
  . און דער עלטערער װעט דינען דעם יִינגערן

ט ַא ערש, ול געװָארן צום געװינעןֿפ און ַאז אירע טעג זַײנען 24
 און דער ערשטער איז ַארױסגעקומען 25. בצװילינג איז אין איר לַײ

און מע הָאט ; אין גַאנצן ַאזױ װי ַא הָאריקער מַאנטל, ַא רױטער
 און דערנָאך איז ַארױסגעקומען זַײן 26.  זַײן נָאמען ֵעָׂשוֿפןגערו
ן או; און זַײן הַאנט הָאט צוגעהַאלטן דעם טריט ֿפון ֵעָׂשון, רודערב

און יצחק איז געװען זעכציק יָאר . קב זַײן נָאמען ַיֲעֿפןמע הָאט גערו
  . ָארן װערןבַײ זײער געבַאלט 

און ֵעָׂשו איז געװען ַא ; געװַאקסןֿפ און די יִינגלעך זַײנען אױ27
און יעקב איז געװען ַא , עלדמענטשֿפַא , מענטש געניט אין געיעג

 ב און יצחק הָאט לי28. שטילער מענטש װָאס זיצט אין געצעלטן
און רבקה ; ַאנג איז אים געװען צום מױלֿפװַײל דָאס גע, געהַאט ֵעָׂשון

  .  געהַאט יעקבןבהָאט לי
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כו

און ֵעָׂשו איז , מָאל געקָאכט ַא געקעכטסן  הָאט יעקב אײ29
 הָאט ֵעָׂשו 30. און ער איז געװען ֿפַארשמַאכט, עלדֿפָאנגעקומען ֿפון 

דעם ֿפון , עט דיךבאיך ,  לָאז מיך ַא שלונג טָאן:געזָאגט צו יעקבן
דרום הָאט מען ; ין ֿפַארשמַאכטבװָארום איך , רױטן- יקן רױטןדָאז
ֿפַארקױף מיר :  הָאט יעקב געזָאגט31.  זַײן נָאמען ֶאדוםֿפןגערו

איך גײ צום , זע:  הָאט ֵעָׂשו געזָאגט32. כֹורהבַאקָארשט דַײן 
:  הָאט יעקב געזָאגט33? כֹורהבדען און צו װָאס מיר , ןבשטַאר

און ער הָאט , הָאט ער אים געשװָארן. שװער מיר ַאקָארשט
ן ֵעָׂשון ב און יעקב הָאט געגע34. כֹורה צו יעקבןבט זַײן ֿפֿפַארקױ

און ער הָאט געגעסן און ; רױט און געקעכטס ֿפון לינדזןב
ַאזױ הָאט . געשטַאנען און ַאװעקגעגַאנגעןֿפאון איז אױ, געטרונקען

  .כֹורהבֵעָׂשו ֿפַארַאכט די 

  

ַאחוץ דעם ,  און עס איז געװָארן ַא הונגער אין לַאנד1
; המעןאֿברװָאס איז געװען אין די טעג ֿפון , ריערדיקן הונגערֿפ

קײן , ֶמֶלך דעם מלך ֿפון די ּפִלשּתיםאֿביאון יצחק איז געגַאנגען צו 
זָאלסט : און הָאט געזָאגט, ו איםַאװיזן צב און גָאט הָאט זיך 2. גָרר

. װױן אין דעם לַאנד װָאס איך װעל דיר זָאגן, ניט נידערן קײן ִמצַרִים
, און איך װעל זַײן מיט דיר, יקן לַאנדדעם דָאז הַאלט זיך אױף אין 3

װָארום צו דיר און צו דַײן זָאמען װעל איך ; ענטשןבאון װעל דיך 
ן איך װעל מקיים זַײן די שבועה או, יקע לענדערדי דָאזן ַאלע בגע

 און איך װעל 4. המעןאֿברָאטער ֿפ געשװָארן צו דַײן בװָאס איך הָא
ן צו דַײן באון װעל גע, מערן דַײן זָאמען ַאזױ װי די שטערן ֿפון הימל

ענטשן װעלן זיך מיט דַײן באון ; יקע לענדערדי דָאזזָאמען ַאלע 
הם הָאט אֿברערֿפַאר װָאס  ד5; עלקער ֿפון דער ערדֿפזָאמען ַאלע 

, ָאטבמַײנע גע, און הָאט געהיט מַײן היטונג, צוגעהערט צו מַײן ָקול
  . און מַײנע לערנונגען, מַײנע געזעצן

ן די מענטשן ֿפון דעם ב הָא7. ַאזעצט אין גָררב און יצחק הָאט זיך 6
 זי איז מַײנע ַא: און ער הָאט געזָאגט, ברעגט װעגן זַײן װַײֿפָארט גע

; »במַײן װַײ«װָארום ער הָאט מֹורא געהַאט צו זָאגן ; שװעסטער
, ער רבקהןבטָאמער װעלן די מענטשן ֿפון דעם ָארט מיך הרגען אי«

  . »װַײל זי איז שײן ֿפון אױסזען
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, ַאז ער איז דָארטן ָאּפגעװען ַא לַאנגע צַײט,  און עס איז געװען8
 ַארױסגעקוקט דורכן ֶמֶלך דער מלך ֿפון די ּפִלשּתיםאֿביהָאט 

 9.  רבקהןבערשט יצחק שטיפט מיט זַײן װַײ, און געזען, ענצטערֿפ
זי איז דָאך גָאר דַײן : און הָאט געזָאגט,  יצחקןֿפןֶמֶלך גערואֿביהָאט 
הָאט ? זי איז מַײנע ַא שװעסטער: און װי ַאזױ הָאסטו געזָאגט, בװַײ

 איך װעל נָאך : געקלערטבװַײל איך הָא: יצחק צו אים געזָאגט
װָאס הָאסטו דָא : ֶמֶלך געזָאגטאֿבי הָאט 10. ער אירבאומקומען אי

שיר װָאלט אײנער ֿפון פָאלק געלעגן מיט דַײן -שיר? געטָאן צו אונדז
  . רַאכט אױף אונדז ַא שולדבאון װָאסלט גע, בװַײ

דער : ַאזױ צו זָאגן, ַאפױלן דעם גַאנצן פָאלקבֶמֶלך הָאט אֿבי און 11
װעט טײטן געטײט , ביקן מַאן ָאדער זַײן װַײדעם דָאזס רירט ָאן װָא

  . װערן

און הָאט געקריגן אין ,  און יצחק הָאט געזײט אין יענעם לַאנד12
. ענטשטבאון גָאט הָאט אים גע; ילֿפיענעם יָאר הונדערט מָאל ַאזױ 

און איז נָאכַאנַאנד רַײכער ,  און דער מַאן איז געװָארן רַײך13
 און ער הָאט געהַאט 14. יז ער איז געװָארן זײער רַײךב, ָארןגעװ

און די ; יל קנעכטֿפאון , און סטַאדעס רינדער, סטַאדעס שָאף
רונעמער װָאס די ב און ַאלע 15. ן אים מקנא געװעןבּפִלשּתים הָא

ָאטער ֿפן אין די טעג ֿפון זַײן בן געגרָאבָאטער הָאֿפקנעכט ֿפון זַײן 
ילט מיט ֿפאון זײ ָאנגע, ן די ּפִלשּתים זײ ֿפַארשטָאּפטבהָא, המעןאֿבר
, גײ ַאװעק ֿפון אונדז: ֶמֶלך הָאט געזָאגט צו יצחקןאֿבי און 16. ערד

  . יל מַאכטיקער ֿפון אונדזֿפיסט בװָארום 

און הָאט געלַאגערט אין ,  איז יצחק ַאװעקגעגַאנגען ֿפון דָארטן17
 און יצחק הָאט 18. ַאזעצטברטן און הָאט זיך דָא, טָאל ֿפון גָרר
ן ברונעמער װָאס מע הָאט געגרָאבן די װַאסערבגעגרָאֿפװידער אױ

ן זײ באון די ּפִלשּתים הָא, המעןאֿברָאטער ֿפאין די טעג ֿפון זַײן 
 ֿפןאון ער הָאט זײ גערו; המעןאֿברֿפַארשטָאּפט נָאך דעם טױט ֿפון 

 19. ֿפןָאטער הָאט זײ גערוֿפמיט נעמען ַאזױ װי די נעמען װָאס זַײן 
ן דָארטן באון הָא, ן אין טָאלבן געגרָאבאון די קנעכט ֿפון יצחקן הָא

ן זיך געקריגט די ב הָא20. עדיקע װַאסערברונעם לעבגעפונען ַא 
: ַאזױ צו זָאגן, ָרר מיט די ּפַאסטוכער ֿפון יצחקןגּפַאסטוכער ֿפון 

 דעם נָאמען ֿפון ֿפן גערואון ער הָאט. אונדז געהערט דָאס װַאסער
 און זײ 21. ן זיך געֵעֶסקט מיט איםבװַײל זײ הָא, רונעם ֵעֶׂשקבדעם 
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ער אים אױך בן זיך איבאון הָא, רונעםבן ַאן ַאנדער בן געגרָאבהָא
 און ער הָאט זיך 22.  זַײן נָאמען ִׂשטָנהֿפןאון ער הָאט גערו. געקריגט

; רונעםבן ַאן ַאנדער ב געגרָאאון הָאט, ערגעטרָאגן ֿפון דָארטןבאי
 זַײן ֿפןהָאט ער גערו. ער אים ניט געקריגטבן זיך איבאון זײ הָא

ַאצונד הָאט אונדז גָאט : װַײל ער הָאט געזָאגט, נָאמען רחֹובֹות
  . און מיר װעלן װַאקסן אין לַאנד, ן ַרחבותבגעגע

 און גָאט 24 .ֶשַבע- ֵארבגעגַאנגען ֿפון דָארטן קײן ֿפ און ער איז ַארױ23
ין באיך : און הָאט געזָאגט, ַאװיזן צו אים אין יענער נַאכטבהָאט זיך 

װָארום , ןבזָאלסט ניט מֹורא הָא; המעןאֿברָאטער ֿפדער גָאט ֿפון דַײן 
און װעל מערן דַײן , ענטשןבאון איך װעל דיך , ין מיט דירבאיך 
  . המס װעגןאֿברֿפון מַײן קנעכט , זָאמען

 צו דעם ֿפןאון ער הָאט גערו, חבױט ַא מזב דָארטן גע הָאט ער25
און די . געשטעלט זַײן געצעלטֿפאון ער הָאט דָארטן אױ; נָאמען יהוה

  . רונעםבן ַא בן דָארטן געגרָאבקנעכט ֿפון יצחקן הָא

מיט ַאחוַזת זַײן גוטן , ֶמֶלך איז געגַאנגען צו אים ֿפון גָרראֿבי און 26
 הָאט יצחק צו זײ 27. דעם הַאר ֿפון זַײן חילאון ּפיכול , רַײנטֿפ

ַאז איר זַײט מיר , נָאך װָאס זַײט איר געקומען צו מיר: געזָאגט
: ן זײ געזָאגטב הָא28? און הָאט מיך ַארױסגעשיקט ֿפון אַײך, ָׂשונאים
: ן געזָאגטבאון מיר הָא, ן מיר געזען ַאז גָאט איז מיט דירבזען הָא

, צװישן אונדז און צװישן דיר, עה צװישן אונדזַא שבו זשע זַײן-זָאל
 דו װעסט טָאן מיט ב אױ29. ונד מיט דירבאון לָאמיר שליסן ַא 

און ַאזױ װי מיר , ן דיך ניט ָאנגערירטבַאזױ װי מיר הָא! ײזבאונדז 
ן דיך ַאװעקגעלָאזט באון מיר הָא, ן מיט דיר רק גוטס געטָאןבהָא
  . טער ֿפון גָאטענטשביסטו ַא געבַאצונד . שלוםב

ן געגעסן און באון זײ הָא,  הָאט ער געמַאכט ֿפַאר זײ ַא מָאלצַײט30
און זײ , ריֿפעדערט אין דער ֿפן זיך געב און זײ הָא31. געטרונקען

און יצחק הָאט זײ , ן געשװָארן אײנער דעם ַאנדערןבהָא
  . שלוםבאון זײ זַײנען ַאװעקגעגַאנגען ֿפון אים , ַאלײטבַארױס

זַײנען געקומען די קנעכט ֿפון , און עס איז געװען אין יענעם טָאג 32
ן ברונעם װָאס זײ הָאבן אים דערצײלט װעגן ַא באון הָא, יצחקן
. ונען װַאסערֿפן געבמיר הָא: ן צו אים געזָאגטבאון זײ הָא, ןבגעגרָא
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כז

דרום איז דער נָאמען ֿפון דער .  ִשְבָעהֿפן הָאט ער אים גערו33
  . יז אױף הַײנטיקן טָאגבֶשַבע -רֵאבשטָאט 

  הָאט ער גענומען , ערציק יָאר ַאלטֿפ און ַאז ֵעָׂשו איז געװען 34
  ׂשַמת באון , ֵארי דעם ִחּתיב יהודית די טָאכטער ֿפון בֿפַאר ַא װַײ

 און זײ זַײנען געװען ַא 35. די טָאכטער ֿפון ֵאילֹון דעם ִחּתי
  .ר רבקהןיטערניש ֿפַאר יצחקן און ֿפַאבהַארצ

  

און זַײנע , ַאז יצחק איז ַאלט געװָארן,  און עס איז געװען1
 זַײן ֿפןהָאט ער גערו, אױגן זַײנען געװָארן צו טונקל צו זען

הָאט ער צו ! מַײן זון: און הָאט צו אים געזָאגט, עלטערן זון ֵעָׂשון
, לטין ַאבאיך , זע נָאר:  הָאט ער געזָאגט2. ין איךבדָא : אים געזָאגט

עט באיך ,  דרום נעם ַאצונד3. איך װײס ניט דעם טָאג ֿפון מַײן טױט
און גײ ַארױס אין , ױגןבַײטל און דַײן בַײלֿפדַײן , ֿפןדַײנע װַא, דיך
 און מַאך מיר ַא מאכל ַאזױ װי איך 4; ַאנגֿפַאנג מיר ַא געֿפאון , עלדֿפ
 זעל זָאל דיך ּכדי מַײן; און איך װעל עסן, רענג מירבאון , ב ליבהָא
  . בענטשן אײדער איך שטַארב

און ֵעָׂשו .  און רבקה הָאט געהערט װי יצחק רעדט צו זַײן זון ֵעָׂשון5
ַאנג אױף צו ֿפַאנגען ַא געֿפצו , עלדֿפאיז ַאװעקגעגַאנגען אין 

, זע: ַאזױ צו זָאגן,  הָאט רבקה געזָאגט צו איר זון יעקבן6. רענגעןב
ַאזױ צו , רודער ֵעָׂשוןבָאטער רעדן צו דַײן ֿפ געהערט דַײן באיך הָא
און איך װעל , און מַאך מיר ַא מאכל, ַאנגֿפרענג מיר ַא געב 7: זָאגן
 איז 8. ענטשן ֿפַאר גָאט ֿפַאר מַײן טױטבאון איך װעל דיך , עסן

 גײ 9. על דירֿפַאבהער צו מַײן ָקול לױט װי איך , מַײן זון, ַאצונד
רענג מיר ֿפון דָארטן צװײ גוטע ב און ,ַאקָארשט צו די שָאף

, און איך װעל ֿפון זײ מַאכן ַא מאכל ֿפַאר דַײן פָאטער, עקלעךבציגנ
ער זָאל , ָאטערֿפרענגען צו דַײן ב און װעסט 10. בַאזױ װי ער הָאט לי

  . ענטשן ֿפַאר זַײן טױטבּכדי ער זָאל דיך , עסן

רודער ֵעָׂשו במַײן , עז:  הָאט יעקב געזָאגט צו זַײן מוטער רבקהן11
 12. ין ַא מענטש ַא גלַאטערבאון איך , איז ַא מענטש ַא הָאריקער

װעל איך זַײן אין זַײנע אױגן , ָאטער ָאנטַאּפןֿפטָאמער װעט מיך מַײן 
און , רענגען אױף מיר ַא קללהבאון איך װעל , ַאזױ װי ַאן ָאּפנַארער

  . רכהבניט ַא 
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! מַײן זון, אױף מיר דַײן קללה: געזָאגט הָאט זַײן מוטער צו אים 13
  . רענג מירבאון גײ , נָאר הער צו מַײן ָקול

, רַאכט צו זַײן מוטערבאון הָאט גענומען און גע,  איז ער געגַאנגען14
 בָאטער הָאט ליֿפאון זַײן מוטער הָאט געמַאכט ַא מאכל ַאזױ װי זַײן 

גדים ֿפון איר ב און רבקה הָאט גענומען די שענסטע 15. געהַאט
און זי הָאט , ַײ איר אין הױזבװָאס זַײנען געװען , עלטערן זון ֵעָׂשון

עלכלעך ֿפון די ֿפ און די 16. ָאנגעטָאן איר יִינגערן זון יעקבן
עקלעך הָאט זי ָאנגעטָאן אױף זַײנע הענט און אױף זַײן גלַאטן בציגנ

ױט װָאס זי רבן דעם מאכל און דָאס ב און זי הָאט געגע17. הַאלדז
  . אין דער הַאנט ֿפון איר זון יעקבן, הָאט געמַאכט

ָאטער ֿפ: און הָאט געזָאגט, ָאטערֿפ און ער איז געקומען צו זַײן 18
 הָאט 19? יסטו מַײן זוןבװער ; ין איךבדָא : הָאט ער געזָאגט! מַײנער

 באיך הָא; ָכורבין ֵעָׂשו דַײן באיך : ָאטערֿפיעקב געזָאגט צו זַײן 
, עט דיךבאיך ,  דיך אױףבהײ. געטָאן ַאזױ װי דו הָאסט מיר געהײסן

 20. ענטשןבּכדי דַײן זעל זָאל מיך , ַאנגֿפאון עס ֿפון מַײן גע, זעץ דיך
, ונעןֿפװי הָאסטו עּפעס ַאזױ גיך גע: הָאט יצחק געזָאגט צו זַײן זון

וגעשיקט װַײל יהוה דַײן גָאט הָאט מיר צ: הָאט ער געזָאגט? מַײן זון
און , עט דיךבאיך , גענען:  הָאט יצחק געזָאגט צו יעקבן21. ַא טרַאף

ָאדער , יסט דָאס מַײן זון ֵעָׂשוב דו באױ, מַײן זון, לָאמיך דיך ָאנטַאּפן
און ער הָאט אים , ָאטער יצחקןֿפ הָאט יעקב גענענט צו זַײן 22. ניט

,  ָקול ֿפון יעקבןדער ָקול איז דער: און הָאט געזָאגט, ָאנגעטַאּפט
 און ער הָאט אים ניט 23. ער די הענט זַײנען די הענט ֿפון ֵעָׂשוןבָא

ַאזױ װי די הענט , װַײל זַײנע הענט זַײנען געװען הָאריק, דערקענט
 און ער הָאט 24. ענטשטבאון ער הָאט אים גע; רודער ֵעָׂשוןבֿפון זַײן 
. ין עסבאיך :  ער געזָאגטהָאט? יסט דָאס מַײן זון ֵעָׂשובדו : געזָאגט

און איך װעל עסן ֿפון מַײן זונס , דערלַאנג מיר:  הָאט ער געזָאגט25
און , הָאט ער אים דערלַאנגט. ענטשןבּכדי מַײן זעל זָאל דיך , ַאנגֿפגע

און ער הָאט , רַאכט װַײןבאון ער הָאט אים גע; ער הָאט געגעסן
, גענען: ט געזָאגט צו איםָאטער יצחק הָאֿפ און זַײן 26. געטרונקען

און ,  הָאט ער גענענט27. מַײן זון, און טו מיך ַא קוש, עט דיךבאיך 
און ער הָאט געשמעקט דעם ריח ֿפון זַײנע . הָאט אים ַא קוש געטָאן

  : און געזָאגט, ענטשטבאון הָאט אים גע, גדיםב
  דער ריח ֿפון מַײן זון , זע

  עלד ֿפאיז װי דער ריח ֿפון ַא 



  בראשית

  

  . ענטשטבס גָאט הָאט עס געװָא
  , ן ֿפון דעם טױ ֿפון הימלב און גָאט זָאל דיר גע28

  , ן ֿפון דער ערדײטעטקֿפאון ֿפון די 
  . יל ּתבואה און װַײןֿפאון 

  , עלקער זָאלן דיר דינעןֿפ 29
  . וקן צו דירבאון אומות זָאלן זיך 

  , רידערבער דַײנע ב איזַײ ַא הַאר
  . וקן צו דירב מוטער זָאלן זיך און די זין ֿפון דַײן

  , ֿפַארשָאלטן די װָאס שילטן דיך
  ! ענטשן דיךבענטשט די װָאס באון גע

איז , ענטשן יעקבןבַאז יצחק הָאט געענדיקט ,  און עס איז געװען30
ַאזױ , ָאטער יצחקןֿפװי נָאר יעקב איז ַארױסגעגַאנגען ֿפון ֿפַאר זַײן 

 און ער אױך הָאט 31. ומען ֿפון זַײן געיעגרודער ֵעָׂשו ָאנגעקבאיז זַײן 
און ער הָאט געזָאגט ; ָאטערֿפרַאכט צו זַײן בגעמַאכט ַא מאכל און גע

און עסן ֿפון זַײן זונס , שטײןֿפָאטער אױֿפזָאל מַײן : ָאטערֿפצו זַײן 
ָאטער יצחק צו ֿפ הָאט זַײן 32. ענטשןבּכדי דַײן זעל זָאל מיך , ַאנגֿפגע

דַײן , ין דַײן זוןבאיך : הָאט ער געזָאגט? יסטובװער : אים געזָאגט
 הָאט יצחק געציטערט זײער ַא גרױס ציטערניש און 33. ָכור ֵעָׂשוב

ַאנגען ַא ֿפהַײנט װער איז דער װָאס הָאט גע: ער הָאט געזָאגט
 געגעסן ֿפון ַאלץ אײדער דו באון איך הָא, רַאכטבַאנג און מיר געֿפגע
ער װעט אױך זַײן ? ענטשטב אים געבן איך הָאאו, יסט געקומעןב
  . ענטשטבגע

ַאזױ הָאט ער , ָאטערֿפ װי ֵעָׂשו הָאט געהערט די װערטער ֿפון זַײן 34
און ער הָאט געזָאגט , יטער געשרײבאױסגעשריען ַא זײער גרױס און 

:  הָאט ער געזָאגט35. ָאטערֿפמַײן , ענטש מיך אױךב: ָאטערֿפצו זַײן 
און הָאט צוגענומען דַײן , ַאטרוגבר איז געקומען מיט רודעבדַײן 
װַײל , ט מען זַײן נָאמען יעקבֿפצי דען רו:  הָאט ער געזָאגט36. רכהב

כֹורה הָאט ער במַײן ? ער הָאט מיר שױן צװײ מָאל אױסגענַארט
און ער . רכהבאון ָאט הָאט ער ַאצונד צוגענומען מַײן , צוגענומען

 הָאט 37? רכהבַאהַאלטן ֿפַאר מיר ַא ב ניט הָאסטו: הָאט געזָאגט
 אים באיך הָא, זע: ערט און הָאט געזָאגט צו ֵעָׂשוןֿפיצחק געענט

 איך ברידער הָאבאון ַאלע זַײנע , ער דירבגעמַאכט ֿפַאר ַא הַאר אי
 איך אים באון מיט ּתבואה און װַײן הָא, ן ֿפַאר קנעכטבאים געגע
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 הָאט 38? מַײן זון,  װָאס קען איך דען טָאן,און ֿפַאר דיר, ֿפַארזָארגט
, ַײ דירברכה באיז דָאס די אײנציקע : ָאטערֿפֵעָׂשו געזָאגט צו זַײן 

און ֵעָׂשו הָאט . ָאטערֿפמַײן , ענטש מיך אױךב? ָאטערֿפמַײן 
ָאטער יצחק ֿפ הָאט זַײן 39. ן זַײן ָקול און הָאט געװײנטבגעהױֿפאױ

  : צו אים געזָאגט און הָאט ֿפןזיך ָאּפגערו
  , ן ֿפון דער ערד װעט זַײן דַײן װױנונגײטעטקֿפװַײט ֿפון די , זע

  ; ןבאון ָאן דעם הימלס טױ ֿפון אױ
  , ןבאון אױף דַײן שװערד װעסטו לע

  ; רודער װעסטו דינעןבאון דַײן 
  , ַאז דו װעסט זיך ָאּפרַײסן,  און עס װעט זַײן40

  . ן דַײן הַאלדז זַײן יָאך ֿפוֿפןװעסטו ַארָאּפװַאר

רכה װָאס זַײן בער דער בַײנט געקריגן יעקבן איֿפ און ֵעָׂשו הָאט 41
ַײ זיך אין באון ֵעָׂשו הָאט געזָאגט , ענטשטבָאטער הָאט אים געֿפ

און איך װעל , ָאטערֿפזָאלן ָאנקומען די טרױערטעג נָאך מַײן : הַארצן
  . רודער יעקבןבהרגען מַײן 

װָארן רבקהן די װערטער ֿפון איר עלטערן זון  זַײנען דערצײלט גע42
,  איר יִינגערן זון יעקבןֿפןאון זי הָאט געשיקט און הָאט גערו, ֵעָׂשון

רודער ֵעָׂשו טרײסט זיך װעגן בדַײן , זע: און הָאט צו אים געזָאגט
, הער צו מַײן ָקול, מַײן זון,  און ַאצונד43. ַאז ער װעט דיך הרגען, דיר

 און 44. רודער ָלָבנען קײן ָחָרןב ַאנטלױף דיר צו מַײן ,און שטײ אױף
יז װַאנען דער גרימצָארן ֿפון דַײן ב, ַײ אים עטלעכע יָארבװעסט זיצן 

רודער װעט זיך ביז דער ּכעס ֿפון דַײן ב 45; רודער װעט ָאּפגײןב
; און ער װעט ֿפַארגעסן װָאס דו הָאסט אים געטָאן, ָאּפקערן ֿפון דיר

נָאך װָאס זָאל . און װעל דיך ָאּפנעמען ֿפון דָארטן, על שיקןאון איך װ
  ? איך ָאנװערן אַײך בײדן אין אײן טָאג

ן איז מיר ִנמאס ֿפון במַײן לע:  און רבקה הָאט געזָאגט צו יצחקן46
 ֿפון די טעכטער ב יעקב נעמט ַא װַײבאױ; װעגן די טעכטער ֿפון ֵחת

װָאס טױג מיר ,  די טעכטער ֿפון לַאנדֿפון, יקעדי דָאזַאזױ װי , ֿפון ֵחת
  ?ןבדָאס לע
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און , ענטשטבאון הָאט אים גע,  יעקבןֿפן הָאט יצחק גערו1כח
זָאלסט ניט : און הָאט צו אים געזָאגט, ױלןֿפַאבהָאט אים 

- גײ קײן ַּפַדן,  שטײ אױף2.  ֿפון די טעכטער ֿפון ּכַנַעןבנעמען ַא װַײ
און נעם דיר , ָאטערֿפ דַײן מוטערס ,תוֵאלבצו דעם הױז ֿפון , ַאָרם

 3. רודערבדַײן מוטערס ,  ֿפון די טעכטער ֿפון ָלָבןבֿפון דָארטן ַא װַײ
רוכּפערן און דיך ֿפאון װעט דיך , ענטשןבאון גָאט ַשַדי װעט דיך 

ן ב און ער װעט דיר גע4. עלקערֿפאון װעסט װערן ַא געזעמל , מערן
ּכדי זָאלסט ,  דַײן זָאמען מיט דירדיר און, המעןאֿבררכה ֿפון בדי 
ן צו בװָאס גָאט הָאט געגע, טֿפן דָאס לַאנד ֿפון דַײן װױנשַאבַאר
  . המעןאֿבר

און ער איז געגַאנגען קײן ,  און יצחק הָאט ַאװעקגעשיקט יעקבן5
רודער ֿפון בדעם , תוֵאל דעם ַאַרמיבצו ָלָבן דעם זון ֿפון , ַאָרם-ַּפַדן

  . ון יעקבן און ֵעָׂשוןדער מוטער ֿפ, רבקה

און הָאט אים , ענטשט יעקבןבאון ֵעָׂשו הָאט געזען ַאז יצחק הָאט גע
ַאז ;  ֿפון דָארטןבזיך צו נעמען ַא װַײ, ַאָרם-ַאװעקגעשיקט קײן ַּפַדן
: ַאזױ צו זָאגן, ױלןֿפַאבהָאט ער אים , ענטשטבװען ער הָאט אים גע

 און יעקב הָאט 7; טער ֿפון ּכַנַען ֿפון די טעכבזָאלסט ניט נעמען ַא װַײ
און איז געגַאנגען קײן , ָאטער און צו זַײן מוטערֿפצוגעהערט צו זַײן 

 און ֵעָׂשו הָאט געזען ַאז די טעכטער ֿפון ְּכַנַען זַײנען 8. ַאָרם-ַּפַדן
 און ֵעָׂשו איז געגַאנגען 9, ָאטער יצחקןֿפשלעכט אין די אױגן ֿפון זַײן 

זיך גענומען ֿפַאר ַא , ערבצו זַײנע ַאנדערע װַײ, און הָאט, צו ִישָמֵעאלן
די שװעסטער , המס זוןאֿבר,  ָמחַלת די טָאכטער ֿפון ִישָמֵעאלבװַײ

  .ֿפון נָביֹותן

  ַוֵיֵצא 
און איז געגַאנגען , ֶשַבע-ֵארב און יעקב איז ַארױסגעגַאנגען ֿפון 10

ן בליב און איז דָארטן גע, ַאן ָארטֿפן און ער הָאט געטרָא11. קײן ָחָרן
און ער הָאט גענומען ; װָארום די זון איז אונטערגעגַאנגען, נעכטיקן

און , און געמַאכט ֿפַאר זַײן צוקָאּפנס, ֿפון די שטײנער ֿפון דעם ָארט
ערשט ,  הָאט זיך אים געחלומט12. הָאט זיך געלײגט אין יענעם ָארט
און , יזן הימלביץ גרײכט און זַײן שּפ, ַא לײטער שטײט אױף דער ערד

 און 13.  אױף איםַארָאּפמלָאכים ֿפון גָאט גײען ַארױף און נידערן , זע
ין יהוה דער גָאט באיך : און ער זָאגט, ער איםבָאט שטײט גָאט אי
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כט

דָאס לַאנד װָאס . און דער גָאט ֿפון יצחקן, המעןאֿברָאטער ֿפֿפון דַײן 
 14. און צו דַײן זָאמען, ןבצו דיר װעל איך עס גע, דו ליגסט דערױף

און װעסט זיך ,  ֿפון דער ערדבאון דַײן זָאמען װעט זַײן ַאזױ װי שטױ
, אױסשּפרײטן קײן מערב און קײן מזרח און קײן צֿפון און קײן ָדרום

 מיט דיר און מיט דַײן זָאמען ַאלע משּפחות ענטשן װעלן זיךבאון 
און איך װעל דיך , איך װעל זַײן מיט דיר,  און זע15. ֿפון דער ערד

דער און איך װעל דיך אומקערן צו , היטן אומעטום װּו דו װעסט גײן
יז װַאנען איך ב, װָארום איך װעל דיך ניט ֿפַארלָאזן, יקער ערדדָאז
  . דיר צוגעזָאגט ב געטָאן װָאס איך הָאבהָא

: און ער הָאט געזָאגט, געכַאּפט ֿפון זַײן שלָאףֿפ הָאט יעקב זיך אױ16
 ניט באון איך הָא, יקן ָארטדעם דָאזגָאט איז ֿפַארַאן אין , ֿפַאר װָאר
װי : און הָאט געזָאגט,  און ער הָאט מֹורא געהַאט17. געװּוסט

 ַאנדערש װי דָאס דָאס איז ניט! יקער ָארטדער דָאזמֹוראדיק איז 
  .  דער טױער ֿפון הימלזאון דָאס אי, הױז ֿפון גָאט

און ער הָאט גענומען , ריֿפעדערט אין דער ֿפ און יעקב הָאט זיך גע18
און הָאט אים , דעם שטײן װָאס ער הָאט געמַאכט ֿפַאר זַײן צוקָאּפנס

 זַײן געגָאסן אײל אױףֿפאון ער הָאט ַארױ, געמַאכט ֿפַאר ַא זַײלשטײן
, ֵאל-יתב דעם נָאמען ֿפון יענעם ָארט ֿפן און ער הָאט גערו19. שּפיץ

 און 20. ער לוז איז געװען דער נָאמען ֿפון דער שטָאט צוערשטבָא
,  גָאט װעט זַײן מיט מירבאױ: ַאזױ צו זָאגן, יעקב הָאט ַא נדר געטָאן
 װעט און ער, יקן װעג װָאס איך גײדעם דָאזאון װעט מיך היטן אױף 

 און איך װעל מיך 21, גד ָאנצוטָאןבאון ַא , רױט צום עסןבן במיר גע
װעט יהוה מיר זַײן צום , ָאטערס הױזֿפשלום צו מַײן באומקערן 

 געמַאכט ֿפַאר ַא ביקער שטײן װָאס איך הָאדער דָאז און 22. גָאט
 און ֿפון ַאלץ װָאס דו װעסט מיר; װעט זַײן ַא הױז ֿפון גָאט, זַײלשטײן

  .װעל איך מעׂשרן מעׂשר צו דיר, ןבגע

  

און איז געגַאנגען , יסֿפן זַײנע בגעהױֿפ און יעקב הָאט אױ1
 און ער הָאט ַא 2. צו דעם לַאנד ֿפון די קינדער ֿפון מזרח

דרַײ סטַאדעס , און זע, עלדֿפרונעם איז אין בערשט ַא , קוק געטָאן
לעגט מען ֿפרונעם בעם װָארום ֿפון יענ; ַײ איםבשָאף הױערן דָארטן 

רונעם איז ב מױל ֿפון ֿפןאון דער שטײן אױ, ָאנטרינקען די סטַאדעס
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געזַאמלט ַאלע ֿפן זיך צונױב און ַאז דָארטן הָא3. געװען גרױס
הָאט מען ַארָאּפגעקַײקלט דעם שטײן ֿפון דעם מױל ֿפון , סטַאדעס

רט דעם און אומגעקע, און מע הָאט ָאנגעטרונקען די שָאף, רונעםב
  . רונעם אױף זַײן ָארטב מױל ֿפון דעם ֿפןשטײן אױ

? רידערבמַײנע , ֿפון װַאנען זַײט איר:  הָאט יעקב צו זײ געזָאגט4
:  הָאט ער צו זײ געזָאגט5. ֿפון ָחָרן זַײנען מיר: ן זײ געזָאגטבהָא

 6. מיר קענען: ן זײ געזָאגטבהָא? קענט איר ָלָבן דעם זון ֿפון ָנחֹורן
; רידֿפ: ן זײ געזָאגטבהָא? ריד צו איםֿפאיז : ער צו זײ געזָאגטהָאט 

 הָאט ער צו זײ 7. און ָאן קומט זַײן טָאכטער רחל מיט די שָאף
י זָאל ֿפנָאך ניט צַײט דָאס , דער טָאג איז נָאך גרױס, זעט: געזָאגט

ן ב הָא8. יטערטֿפאון גײט ,  שָאףטרינקט ָאן די; אַײנגעזַאמלט װערן
יז װַאנען ַאלע סטַאדעס װעלן זיך ב, מיר קענען ניט: ָאגטזײ געז
און מע װעט ַארָאּפקַײקלען דעם שטײן ֿפון דעם מױל , זַאמלעןֿפצונױ
  . און מיר װעלן ָאנטרינקען די שָאף; רונעםבֿפון 

ַאזױ איז רחל אונטערגעקומען מיט איר ,  װי ער רעדט נָאך מיט זײ9
 און עס איז 10. װען ַא ּפַאסטוכעריןװָארום זי איז גע; ָאטערס שָאףֿפ

זַײן , די טָאכטער ֿפון ָלָבן, װי יעקב הָאט דערזען רחלען, געװען
ַאזױ , רודערבזַײן מוטערס , און די שָאף ֿפון ָלָבן, רודערבמוטערס 

און הָאט ַארָאּפגעקַײקלט דעם שטײן ֿפון דעם , הָאט יעקב גענענט
זַײן , נקען די שָאף ֿפון ָלָבןאון הָאט ָאנגעטרו, רונעםבמױל ֿפון 
און הָאט ,  און יעקב הָאט געקושט רחלען11. רודערבמוטערס 

 און יעקב הָאט דערצײלט 12. ן זַײן ָקול און הָאט געװײנטבגעהױֿפאױ
און ַאז ער איז רבקהס , ָאטערס ַאן אײגענערֿפרחלען ַאז ער איז איר 

  . ָאטערֿפָאגט איר און הָאט ָאנגעז, ֿפןאון זי איז געלָא; ַא זון

, װי ָלָבן הָאט געהערט די הערונג װעגן יעקב,  און עס איז געװען13
און ער הָאט ,  ַאנטקעגןֿפןַאזױ איז ער אים געלָא, זַײן שװעסטערס זון

רַאכט אין באון הָאט אים ַארַײנגע, אים געהַאלדזט און אים געקושט
 14. ע געשעענישןאון ער הָאט דערצײלט ָלָבנען ַאלע יענ. זַײן הױז

לײש ֿפן און מַײן ייבמַײן , ֿפַאר װָאר: און ָלָבן הָאט צו אים געזָאגט
  . יסטוב

  . ַײ אים ַא חֹודש צַײטבאון ער איז געזעסן 
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יסט מַײנער ַאן בצי װַײל דו :  הָאט ָלָבן געזָאגט צו יעקבן15
 .זָאג מיר װָאס איז דַײן לױן? זָאסלטו מיר דינען אומזיסט, אײגענער

דער נָאמען ֿפון דער ;  און ָלָבן הָאט געהַאט צװײ טעכטער16
. און דער נָאמען ֿפון דער יִינגערער רחל, עלטערער איז געװען לאה

און רחל איז געװען שײן , עֿפ און לאהס אױגן זַײנען געװען שלַא17
 ב און יעקב הָאט לי18,  ּפניםֿפןאון שײן אױ,  געשטַאלטֿפןאױ

ן יָאר באיך װעל דיר דינען זי: ן ער הָאט געזָאגטאו; געקריגן רחלען
עסער ב:  הָאט ָלָבן געזָאגט19. ֿפַאר דַײן יִינגערער טָאכטער רחלען

; ן צו ַאן ַאנדער מַאןבאײדער איך זָאל זי גע, ןבאיך זָאל זי דיר גע
  . ַײ מירב בלַײב

װען און זײ זַײנען גע, ן יָארב און יעקב הָאט געדינט ֿפַאר רחלען זי20
 21. ט צו אירֿפשַאבֿפון זַײן לי, אין זַײנע אױגן ַאזױ װי עטלעכע טעג

װָארום מַײנע , ב מיר מַײן װַײבגי: און יעקב הָאט געזָאגט צו ָלָבנען
  . און איך װעל קומען צו איר; ילט געװָארןֿפטעג זַײנען דער

ט און ער הָא,  הָאט ָלָבן אַײנגעזַאמלט ַאלע מענטשן ֿפון דעם ָארט22
הָאט ער ,  און עס איז געװען אין ָאװנט23. געמַאכט ַא מָאלצַײט

און ער , רַאכט צו איםבאון הָאט זי גע, גענומען זַײן טָאכטער לאהן
ן זַײן דינסט ִזלָּפהן ב און ָלָבן הָאט איר געגע24. איז געקומען צו איר

  .  ֿפַאר ַא דינסט צו זַײן טָאכטער לאהן–

הָאט ער . ערשט דָאס איז לאה, ריֿפן דער  און עס איז געװען אי25
 איך ניט בהָא? װָאס הָאסטו מיר דָא געטָאן: געזָאגט צו ָלָבנען

 26?  הָאסטו מיך גענַארטֿפַאר װָאסאון , ַײ דיר ֿפַאר רחלעןבגעדינט 
, עס װערט ניט געטָאן ַאזױ אין אונדזער מקום: הָאט ָלָבן געזָאגט

יל די װָאך ֿפון ֿפ דער27. דער עלטערערן די יִינגערע ֿפַאר באױסצוגע
ֿפַאר דעם דינסט װָאס דו , ןבאון מיר װעלן דיר אױך יענע גע, דער

  . ן ַאנדערע יָארבַײ מיר נָאך זיבװעסט דינען 

; ילט די װָאך ֿפון דערֿפאון ער הָאט דער,  הָאט יעקב ַאזױ געטָאן28
 29. בַאר ַא װַײאים ֿפ, ן זַײן טָאכטער רחלעןבאון ער הָאט אים געגע

לָההן ֿפַאר בן צו זַײן טָאכטער רחלען זַײן דינסט באון ָלָבן הָאט געגע
  . ַא דינסט צו איר
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ל

און ער הָאט רחלען אױך .  און ער איז געקומען אױך צו רחלען30
ן בַײ אים נָאך זיבאון ער הָאט געדינט ;  געהַאט ֿפון לאהןבמער לי

  . ַאנדערע יָאר

און ער הָאט , טבַאליבעזען ַאז לאה איז אומ און גָאט הָאט ג31
 און לאה איז 32. און רחל איז געװען ַאן עקרה; נט איר טרַאכטֿפגעע

 זַײן ֿפןאון זי הָאט גערו, ָארן ַא זוןבאון הָאט גע, טרָאגעדיק געװָארן
, גָאט הָאט געזען מַײן ּפַײן, יָא: װַײל זי הָאט געזָאגט, נָאמען ְראוֵבן
 און זי איז װידער 33. ןב הָאבד װעט מיך מַײן מַאן ליװָארום ַאצונ

: און זי הָאט געזָאגט, ָארן ַא זוןבאון הָאט גע, טרָאגעדיק געװָארן
דרום הָאט ער מיר , טבַאליבין אומבװַײל גָאט הָאט געהערט ַאז איך 

 34.  זַײן נָאמען ִשְמעֹוןֿפןאון זי הָאט גערו; יקןדעם דָאזן אױך בגעגע
און זי , ָארן ַא זוןבאון הָאט גע, יז װידער טרָאגעדיק געװָארןאון זי א

ַאצונד דָאס מָאל װעט מַײן מַאן װערן צוגעטָאן צו : הָאט געזָאגט
 זַײן ֿפןדרום הָאט מען גערו; ָארן דרַײ זיןב אים געבװַײל איך הָא, מיר

און הָאט ,  און זי איז װידער טרָאגעדיק געװָארן35. נָאמען ֵלִוי
; ן גָאטבדָאס מָאל טו איך לױ: און זי הָאט געזָאגט, רן ַא זוןָאבגע

געהערט ֿפאון זי הָאט אױ.  זַײן נָאמען יהוָדהֿפןדרום הָאט זי גערו
  .ערןבגע

  

הָאט , ערט ניט ֿפון יעקבןב און ַאז רחל הָאט געזען ַאז זי גע1
און זי הָאט געזָאגט צו , רחל מקנא געװען איר שװעסטער

 הָאט דער צָארן ֿפון 2.  איךבַאניט שטַאר,  מיר קינדערבגי: יעקבן
ין איך דען אױף ב: און ער הָאט געזָאגט, יעקבן געגרימט אױף רחלען

 3? ברוכט ֿפון לַײֿפװָאס הָאט ֿפַארמיטן ֿפון דיר , דעם ָארט ֿפון גָאט
און זי װעט , קום צו איר, לָההבָאט איז מַײן דינסט : הָאט זי געזָאגט

געריכט װערן ֿפון ֿפאון אױך איך װעל אױ,  אױף מַײנע קניערןבגע
  . איר

און יעקב , בלָההן ֿפַאר ַא װַײבן איר דינסט ב און זי הָאט אים געגע4
און הָאט , לָהה איז טרָאגעדיק געװָארןב און 5. איז צו איר געקומען

גָאט הָאט זיך ֿפַאר :  און רחל הָאט געזָאגט6. ָארן ַא זוןביעקבן גע
ן באון מיר געגע, און הָאט אױך מַײן ָקול צוגעהערט, יר ָאנגענומעןמ

, רחלס דינסט, לָההב און 7.  זַײן נָאמען ָדןֿפןדרום הָאט זי גערו; ַא זון
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ָארן ַא צװײטן באון הָאט יעקבן גע, איז װידער טרָאגעדיק געװָארן
  איך זיךבשטַארקע רַאנגלענישן הָא:  און רחל הָאט געזָאגט8. זון

דרום הָאט ; ַײגעקומעןבין באון איך , גערַאנגלט מיט מַײן שװעסטער
  . ָּתליֿפ זַײן נָאמען ַנֿפןזי גערו

הָאט זי , ערןבגעהערט געֿפ און לאה הָאט געזען ַאז זי הָאט אױ9
 און 10. בן יעקבן ֿפַאר ַא װַײבאון זי געגע, גענומען איר דינסט ִזלָּפהן

 הָאט לאה 11. ָארן ַא זוןבקבן געהָאט יע, לאהס דינסט, ִזלָּפה
 און 12.  זַײן נָאמען ָגדֿפןאון זי הָאט גערו; מזל איז געקומען: געזָאגט
 הָאט לאה 13. ָארן ַא צװײטן זוןבהָאט יעקבן גע, לאהס דינסט, ִזלָּפה

װָארום די טעכטער װעלן מיך שַאצן ! אױף מַײן גליק: געזָאגט
  . ן נָאמען ָאֵשר זַײֿפןאון זי הָאט גערו; גליקלעך

און הָאט ,  און ראובן איז געגַאנגען אין די טעג ֿפון װײצשניט14
רַאכט צו זַײן מוטער באון הָאט זײ גע, עלדֿפעּפעלעך אין בונען ליֿפגע

ֿפון דַײן , עט דיךבאיך ,  מירבגי: הָאט רחל געזָאגט צו לאהן. לאהן
יק װָאס דו הָאסט װינצ:  הָאט זי געזָאגט צו איר15. עּפעלעךבזונס לי

? עּפעלעךבװילסטו נָאך צונעמען מַײן זונס לי, צוגענומען מַײן מַאן
, דערֿפַאר זָאל ער ליגן מיט דיר הַײנטיקע נַאכט: הָאט רחל געזָאגט

  . עּפעלעך ֿפון דַײן זוןבֿפַאר די לי

ַאזױ איז לאה אים , עלד אין ָאװנטֿפמען ֿפון עקו און װי יעקב איז ג16
, צו מיר מוזטו קומען: און הָאט געזָאגט, נגען ַאנטקעגןַארױסגעגַא

עּפעלעך ֿפון ב איך דיך ָאּפגעדונגען ֿפַאר די ליבװָארום ָאּפדינגען הָא
 און גָאט 17. און ער איז מיט איר געלעגן אין יענער נַאכט. מַײן זון

און הָאט , און זי איז טרָאגעדיק געװָארן, הָאט צוגעהערט צו לאהן
גָאט הָאט :  און לאה הָאט געזָאגט18. טן זוןֿפינֿפָארן ַא בעיעקבן ג
ן מַײן דינסט צו מַײן ב געגעבן מַײן ׂשכר ֿפַאר װָאס איך הָאבגעגע
 און לאה איז װידער 19.  זַײן נָאמען ִיׂשָׂשָכרֿפןאון זי הָאט גערו; מַאן

  און20. ָארן ַא זעקסטן זוןבאון הָאט יעקבן גע, טרָאגעדיק געװָארן
; ַאשָאנקען מיט ַא גוטן געשַאנקבגָאט הָאט מיך : לאה הָאט געזָאגט

 אים בװַײל איך הָא, דָאס מָאל װעט מַײן מַאן װױנען מיט מיר
 און 21.  זַײן נָאמען זבולוןֿפןאון זי הָאט גערו; ָארן זעקס זיןבגע

 איר נָאמען ֿפןאון זי הָאט גערו, ָארן ַא טָאכטערבדערנָאך הָאט זי גע
  . נהדי
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און גָאט הָאט צוגעהערט צו ,  און גָאט הָאט געדַאכט ָאן רחלען22
 און זי איז טרָאגעדיק 23. נט איר טרַאכטֿפאון הָאט געע, איר

גָאט הָאט : און זי הָאט געזָאגט; ָארן ַא זוןבאון הָאט גע, געװָארן
זױ צו ַא,  זַײן נָאמען יֹוסףֿפן און זי הָאט גערו24. ָאּפגעטָאן מַײן חרּפה

  . ן נָאך ַאן ַאנדער זוןבגָאט זָאל מיר צוגע: זָאגן

הָאט יעקב , ֿפןָארן יֹוסבַאז רחל הָאט גע,  און עס איז געװען25
און איך װעל גײן צו מַײן ָארט און , לָאז מיך ַאװעק: געזָאגט צו ָלָבנען

װָאס איך , ער און מַײנע קינדערב מיר מַײנע װַײב גי26. צו מַײן לַאנד
װָארום דו װײסט מַײן ; און איך װעל גײן,  דיר ֿפַאר זײ געדינטבהָא

  .  דיר געדינטבדינסט װָאס איך הָא

ונען ֿפ געבאיך הָא, עט דיךבאיך , באױ:  הָאט ָלָבן צו אים געזָאגט27
 געמערקט ַאז גָאט הָאט באיך הָא; – אין דַײנע אױגן קײטלַײטזעלי
זָאג מיר :  ער הָאט געזָאגט און28. ענטשט ֿפון דַײנעטװעגןבמיך גע
  . ןבאון איך װעל גע, דַײן לױן

און ,  דיר געדינטבדו װײסט װי איך הָא:  הָאט ער צו אים געזָאגט29
װָאס - װָארום װינציק30; י איז געװָארן אונטער מירֿפװָאס דַײן 

און גָאט , און עס הָאט זיך ֿפַארמערט לָרוב, הָאסטו געהַאט ֿפַאר מיר
װען װעל איך אױך , און ַאצונד. ענטשט אין מַײנע טריטבעהָאט דיך ג

  ? טָאן ֿפַאר מַײן הױזגעזינט

: הָאט יעקב געזָאגט? ןבװָאס זָאל איך דיר גע:  הָאט ער געזָאגט31
, יקע זַאךדי דָאז דו װעסט מיר טָאן באױ; ןבזָאלסט מיר גָארנישט גע

ך װעל דורכגײן  אי32: און היטן, יטערן דַײנע שָאףֿפװעל איך װידער 
ָאּפצוטָאן ֿפון דָארטן איטלעך , הַײנט דורך ַאלע דַײנע שָאף

און איטלעך טונקל לַאם צװישן , לעקט לַאםֿפגעשּפרענקלט און גע
און ; לעקט און געשּפרענקלט צװישן די ציגןֿפאון גע, די שעּפסן

 און עדות זָאגן װעט אױף מיר מַײן 33. ַאזױנס זָאל זַײן מַײן לױן
ַאז דו װעסט קומען , אין ַא שּפעטערדיקן טָאג,  ֿפַאר דירײטכקערלע
איטלעכס װָאס איז ניט געשּפרענקלט און : ערקוקן מַײן לױןבאי
איז דָאס ַא , לעקט צװישן די ציגן און טונקל צװישן די שעּפסןֿפגע

  . ַײ מירבגעגנבעטס 

 און ער 35. זָאל זַײן ַאזױ װי דַײן װָארט, יָא:  הָאט ָלָבן געזָאגט34
  לעקטע ֿפטע און געֿפהָאט ָאּפגעטָאן אין יענעם טָאג די געשטרַײ
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לא

איטלעכס װָאס , לעקטע ציגןֿפאון ַאלע געשּפרענקלטע און גע, עקב
און ער , און איטלעך טונקלס צװישן די שעּפסן, הָאט אױף זיך װַײס

 און ער הָאט 36. ן אין דער הַאנט ֿפון זַײנע זיןבערגעגעבהָאט זײ אי
און יעקב . געמַאכט דרַײ טעג װעגס צװישן זיך און צװישן יעקבן

  . עריקע שָאףביטערט ָלָבנס איֿפהָאט גע

  , ַײכטע שטעקלעך ֿפון טָאּפָאלֿפ הָאט יעקב זיך גענומען 37
און ער הָאט אױסגעשײלט , ױםבאון ּפלַאטַאנענ, ױםבאון מַאנדל

סע װָאס אױף די ָאּפדעקנדיק דָאס װַײ, אױף זײ װַײסע אױסשײלונגען
 און ער הָאט ַארַײנגעשטעלט די שטעקלעך װָאס ער 38. שטעקלעך

אין די װַאסעררינעס װּו די , אין די קָאריטעס, הָאט ַארומגעשײלט
ן זיך געּפָארט ַאז באון זײ הָא; ַאקעגן די שָאף, שָאף קומען טרינקען

רט ֿפַאר ן זיך געּפָאב און די שָאף הָא39. זײ זַײנען געקומען טרינקען
, ָארן געשטרַײפטעבן געבאון די שָאף הָא, די שטעקלעך
 און די לעמער הָאט יעקב 40. און געפלעקטע, געשּפרענקלטע

 און ער הָאט צוגעקערט די ּפנימער ֿפון די שָאף אין –ָאּפגעשײדט 
 און הָאט זיך –טע און ַאלע טונקעלע ֿפָלָבנס שָאף צו די געשטרַײ

און הָאט זײ ניט געשטעלט מיט ָלָבנס , זונדערַאבגעמַאכט סטַאדעס 
ן זיך בװען נָאר די שטַארקע שָאף הָא,  און עס איז געװען41. שָאף

לעגט יעקב ַארַײנטָאן די שטעקלעך ֿפַאר די אױגן ֿפון ֿפַאזױ , געּפָארט
 42; ַײ די שטעקלעךבּכדי זײ זָאלן זיך ּפָארן , די שָאף אין די קָאריטעס

; לעגט ער ניט ַארַײנטָאןֿפ, שָאף זַײנען געװען שװַאכעער ַאז די בָא
 43. און די שטַארקע יעקבן, לעגן די שװַאכע ָאנקומען ָלָבנעןֿפַאזױ 

יל ֿפאון ער הָאט געהַאט , און דער מַאן איז געװָארן זײער זײער רַײך
  .און קעמלען און אײזלען, און דינסטן און קנעכט, שָאף

  

ַאזױ צו , די װערטער ֿפון ָלָבנס זין און ער הָאט געהערט 1
ָאטער ֿפיעקב הָאט צוגענומען ַאלץ װָאס אונדזער : זָאגן
די  הָאט ער געמַאכט בָאטערס הָאֿפאון ֿפון אונדזער , הָאט געהַאט

,  און יעקב הָאט געזען ָאן ָלָבנס ּפנים2. ײטיקע גַאנצע רַײכקדָאז
 און גָאט הָאט 3. אײערנעכטן-ערשט ער איז ניט צו אים װי נעכטן

און , קער זיך אום צו דעם לַאנד ֿפון דַײנע עלטערן: געזָאגט צו יעקבן
  . און איך װעל זַײן מיט דיר, צו דַײן ָאּפשטַאם
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, עלדֿפ רחלען און לאהן אין ֿפן הָאט יעקב געשיקט און הָאט גערו4
איך זע ָאן אַײער :  און ער הָאט צו זײ געזָאגט5. צו זַײנע שָאף

ער בָא; אײערנעכטן-ַאז ער איז ניט צו מיר װי נעכטן, טערס ּפניםָאֿפ
 און איר װײסט ַאז 6. ָאטער איז געװען מיט מירֿפדער גָאט ֿפון מַײן 

 און אַײער 7. ָאטערֿפ איך געדינט אַײער במיט מַײן גַאנצן ּכֹוח הָא
יטן מַײן לױן באון הָאט גע, ָאטער הָאט געמַאכט געשּפעט ֿפון מירֿפ
 8. נָאר גָאט הָאט אים ניט געלָאזן שלעכטס טָאן מיט מיר, ען מָאלצ

ן בהָא, געשּפרענקלטע זָאלן זַײן דַײן לױן: ַאז ער הָאט ַאזױ געזָאגט
: און ַאז ער הָאט ַאזױ געזָאגט; ָארן געשּפרענקלטעבַאלע שָאף גע

ָארן בן ַאלע שָאף געבהָא, טע זָאלן זַײן דַײן לױןֿפגעשטרַײ
, יֿפָאטערס ֿפ און גָאט הָאט ַאװעקגענומען ֿפון אַײער 9. טעֿפגעשטרַײ
 און עס איז געװען אין דער צַײט װען די שָאף 10. ן מירבאון געגע

 באון הָא, ן מַײנע אױגןבגעהױֿפ איך אױבהָא, ן זיך געּפָארטבהָא
עק װָאס שּפרינגען אױף די שָאף זַײנען בערשט די , געזען אין חלום

 און ַא מלאך ֿפון 11. לעקטעֿפאון גע, געשּפרענקלטע, טעֿפגעשטרַײ
:  געזָאגטבאון איך הָא! יעקב: גָאט הָאט געזָאגט צו מיר אין חלום

 ַאקָארשט אױף דַײנע בהײ:  הָאט ער צו מיר געזָאגט12. ין איךבדָא 
עק װָאס שּפרינגען אױף די שָאף זַײנען בַאלע , אױגן און זע

 בװָארום איך הָא; לעקטעֿפאון גע, געשּפרענקלטע, טעֿפגעשטרַײ
ֵאל -יתבין דער גָאט ֿפון ב איך 13. געזען ַאלץ װָאס ָלָבן טוט צו דיר

װָאס דו הָאסט דָארטן , ט ַא זַײלשטײןבװָאס דו הָאסט דָארטן געזַאל
גײ ַארױס ֿפון דעם היגן , און ַאצונד שטײ אױף. געטָאן ַא נדר צו מיר

  . ורטבעם לַאנד ֿפון דַײן געאון קער זיך אום צו ד, לַאנד

ן מיר בהָא: ערט און געזָאגט צו איםֿפן רחל און לאה געענטב הָא14
 15? ָאטערס הױזֿפדען נָאך ַא חלק ָאדער ַא ירושה אין אונדזער 

װָארום ער ? ַײ איםברעמדע ֿפַאררעכנט ֿפזַײנען מיר ניט ַאזױ װי 
  געסן דָאס געֿפעסן אױך אױֿפאון אױ, טֿפהָאט אונדז ֿפַארקױ

 װָארום די גַאנצע עשירות װָאס גָאט הָאט 16. געלט ֿפַאר אונדז
דָאס איז אונדזערס און , ָאטערֿפַאװעקגענומען ֿפון אונדזער 

, ַאלץ װָאס גָאט הָאט דיר געהײסן, און ַאצונד. אונדזערע קינדערס
  . טו

 געזעצט זַײנע קינדערֿפאון הָאט ַארױ, געשטַאנעןֿפ איז יעקב אױ17
ירט דָאס ֿפ און ער הָאט ַאװעקגע18; ער אױף קעמלעןבאון זַײנע װַײ

, ןבאון זַײן גַאנצן ֿפַארמעג װָאס ער הָאט ָאנגעקלי, י זַײנסֿפגַאנצע 
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 ּכדי –ַאָרם -ן אין ַּפַדןבי ֿפון זַײן אײגנס װָאס ער הָאט ָאנגעקליֿפדָאס 
ָבן איז געװען  און ָל19. קײן ּכַנַען, ןקָאטער יצחֿפצו גײן צו זַײן 

הָאט רחל ַארױסגעגנבעט דעם . ַאװעקגעגַאנגען שערן זַײנע שָאף
 און יעקב הָאט געגנבעט דָאס הַארץ ֿפון 20. ָאטערֿפים ֿפון איר ֿפּתָר

ָלָבן דעם ַאַרמי מיט װָאס ער הָאט אים ניט געלָאזט מערקן ַאז ער 
, הָאט געהַאט מיט ַאלץ װָאס ער ֿפן און ער איז ַאנטלָא21. טֿפַאנטלױ

און הָאט , ערגעגַאנגען דעם טַײךבגעשטַאנען און ַאריֿפאון ער איז אױ
  . ַארג ִגלָעדבגעקערט זַײן ּפנים צום 

 דריטן טָאג ַאז יעקב איז ֿפן איז ָאנגעזָאגט געװָארן ָלָבנען אױ22
און הָאט אים , רידער מיט זיךב הָאט ער גענומען זַײנע 23. ֿפןַאנטלָא

ַארג ב ֿפןאון ער הָאט אים ָאנגעיָאגט אױ, ן טעג װעגסב זינָאכגעיָאגט
  . ִגלָעד

,  איז גָאט געקומען צו ָלָבן דעם ַאַרמי אין ַא חלום ֿפון דער נַאכט24
זָאלסט ניט רעדן מיט יעקבן ֿפון , היט דיך: און הָאט צו אים געזָאגט

  . יז שלעכטסבגוטס 

  געשטעלט ֿפעקב הָאט אױאון י.  און ָלָבן הָאט ָאנגעיָאגט יעקבן25
ן ברידער הָאבאױך ָלָבן און זַײנע ; ַארגב ֿפןזַײן געצעלט אױ

:  הָאט ָלָבן געזָאגט צו יעקבן26. ַארג ִגלָעדב ֿפןגעשטעלט אױֿפאױ
און הָאסט , װָאס הָאסטו געטָאן װָאס דו הָאסט געגנבעט מַײן הַארץ

 27? ן שװערדַאנגענע ֿפוֿפירט מַײנע טעכטער ַאזױ װי געֿפַאװעקגע
און הָאסט זיך , ַאהַאלטענערהײטב ֿפןיסטו ַאנטלָאב ֿפַאר װָאס

ַאז איך , און הָאסט מיר ניט אױסגעזָאגט, ַאװעקגעגנבעט ֿפון מיר
מיט ּפױק און מיט , זָאל דיך בַאלײטן מיט ׂשמחה און מיט געזַאנגען

 און הָאסט מיך ניט געלָאזן קושן מַײנע זין און מַײנע 28? הַארף
ּכֹוח צו ב מַײן הַאנט הָאט 29. נַאריש הָאסטו ַאצונד געטָאן. טעכטער

ָאטער הָאט ֿפנָאר דער גָאט ֿפון אַײער , טָאן מיט אַײך שלעכטס
היט דיך ֿפון צו רעדן : ַאזױ צו זָאגן, ַײ נַאכט געזָאגט צו מירבנעכטן 

יסטו בַאװעקגײן ,  און ַאצונד30. יז שלעכטסבמיט יעקבן ֿפון גוטס 
ענקט נָאך דַײן בענקען הָאסטו זיך ֿפַארבװַײל , ַאװעקגעגַאנגען

  ? ער הָאסטו געגנבעט מַײן גָאטבַאלמַאי ָא, ָאטערס הױזֿפ

װַײל איך : ערט און הָאט געזָאגט צו ָלָבנעןֿפ הָאט יעקב געענט31
טָאמער װעסטו :  געקלערטבװָארום איך הָא,  מֹורא געהַאטבהָא
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ער דו װעסט בַײ װעמען ָאב 32.  ֿפון מירן דַײנע טעכטערבַאװעקרױ
רידער בֿפַאר אונדזערע . ןבדער זָאל ניט לע, ינען דַײן גָאטֿפגע

און יעקב הָאט ניט . און נעם דיר צו, ַײ מירבדערקען װָאס איז דַײנס 
  . געװּוסט ַאז רחל הָאט עס געגנבעט

ן אין דעם או,  איז ָלָבן ַארַײנגעגַאנגען אין דעם געצעלט ֿפון יעקבן33
און ער , און אין דעם געצעלט ֿפון די צװײ דינסטן, געצעלט ֿפון לאהן

, און ער איז ַארױסגעגַאנגען ֿפון לאהס געצעלט; ונעןֿפהָאט ניט גע
 און רחל 34. און איז ַארַײנגעגַאנגען אין דעם געצעלט ֿפון רחלען

זָאטלקישן און הָאט אים ַארַײנגעטָאן אין , יםֿפהָאט גענומען דעם ּתָר
און ָלָבן הָאט ; און הָאט זיך געזעצט דערױף, ֿפון דעם קעמל

 הָאט 35. ונעןֿפאון הָאט ניט גע, ַארומגעטַאּפט דָאס גַאנצע געצעלט
זָאל ניט ֿפַארדריסן אין די אױגן ֿפון מַײן : ָאטערֿפזי געזָאגט צו איר 

גער ֿפון װַײל דער שטײ, שטײן ֿפַאר דירֿפװָאס איך קען ניט אױ, הַאר
ונען דעם ֿפאון הָאט ניט גע, און ער הָאט געזוכט. ַײ מירבער איז בװַײ
  . יםֿפּתָר

און . און ער הָאט זיך געקריגט מיט ָלָבנען,  הָאט יעקבן ֿפַארדרָאסן36
װָאס איז מַײן :  און הָאט געזָאגט צו ָלָבנעןֿפןיעקב הָאט זיך ָאּפגערו

 37? ס דו הָאסט מיך נָאכגעיָאגטװָא, װָאס איז מַײן חטא, רעךבֿפַאר
ונען ֿפװָאס הָאסטו גע, ַאז דו הָאסט דורכגעטַאּפט ַאלע מַײנע זַאכן

רידער און דַײנע בלײג עס דָא ֿפַאר מַײנע ? יתב-ֿפון ַאלע דַײנע ְּכֵלי
 ֿפַאר די 38. און זָאלן זײ ַאנטשײדן צװישן אונדז בײדן, רידערב

ן דַײנע שעּפסן און בהָא,  מיט דירין געװעןבצװַאנציק יָאר װָאס איך 
 איך באון די װידערס ֿפון דַײנע שָאף הָא, ֿפןֿפַאר װָארדַײנע ציגן ניט 

איך ; רַאכט צו דירב איך ניט געב ַא ֿפַארצוקטע הָא39. ניט געגעסן
, מָאנעןֿפלעגסטו עס אױֿפֿפון מַײן הַאנט ; לעג לַײדן איר שָאדןֿפ

לעגט מיך ֿפַײ טָאג ב 40. ַײ נַאכטב צי געגנבעט, ַײ טָאגבגעגנבעט 
און מַײן שלָאף הָאט ; ַײ נַאכטברָאסט ֿפאון דער , עסן די היץֿפאױ

ין איך געװען אין ב ֿפַאר צװַאנציק יָאר 41. געװַײכט ֿפון מַײנע אױגן
,  איך דיר געדינט ֿפַאר דַײנע צװײ טעכטערבערצן יָאר הָאֿפ: דַײן הױז

יטן מַײן לױן צען באון דו הָאסט גע; שָאףאון זעקס יָאר ֿפַאר דַײנע 
המען אֿברדער גָאט ֿפון , ָאטערֿפ װען ניט דער גָאט ֿפון מַײן 42. מָאל

װָאלסטו מיך , װָאלט געװען מיט מיר, ָארכט ֿפון יצחקןֿפאון די 
גָאט הָאט געזען מַײן ּפַײן און די . ַאצונד ַאװעקגעשיקט מיט לײדיקן
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ַײ באון ער הָאט ַאנטשײדט נעכטן , טמַאטערניש ֿפון מַײנע הענ
  . נַאכט

די טעכטער ; ערט און הָאט געזָאגט צו יעקבןֿפ הָאט ָלָבן געענט43
און די שָאף , און די קינדער מַײנע קינדער, זַײנען מַײנע טעכטער

און װָאס קען איך ; און ַאלץ װָאס דו זעסט איז מַײנס, מַײנע שָאף
ָאדער צו זײערע קינדער , ער מַײנעיקע טעכטדי דָאזהַײנט טָאן צו 
, ונדבקום לָאמיר שליסן ַא ,  און ַאצונד44? ָארןבן געבװָאס זײ הָא
  . און זָאל עס זַײן צום עדות צװישן מיר און צװישן דיר, איך און דו

געשטעלט ֿפַאר ֿפאון הָאט אים אױ,  הָאט יעקב גענומען ַא שטײן45
ט ָאן בקלַײ: רידערבגט צו זַײנע  און יעקב הָאט געזָא46. ַא זַײלשטײן
און זײ , ֿפןאון געמַאכט ַא הױ, ן זײ גענומען שטײנערבהָא. שטײנער

- ְיַגרֿפן און ָלָבן הָאט אים גערו47. ֿפן הױֿפןן געגעסן דָארטן אױבהָא
 און ָלָבן הָאט 48. ֵעד- ַגלֿפןאון יעקב הָאט אים גערו, ָׂשֲהדותָא
יז ַאן עדות צװישן מיר און צװישן דיר  אֿפןיקער הױדער דָאז: געזָאגט
,  און אױך ִמצָּפה49;  זַײן נָאמען ִגלָעדֿפןדרום הָאט מען גערו. הַײנט

גָאט זָאל ַארָאּפקוקן צװישן מיר און צװישן : װַײל ער הָאט געזָאגט
 דו ב אױ50, װען מיר װעלן זַײן ֿפַארהױלן אײנער ֿפון ַאנדערן, דיר

 דו װעסט צונעמען ַאנדערע באון אױ, ערװעסט ּפַײניקן מַײנע טעכט
; ן אונדזבעת קײן מענטש איז ניטָא לעב, ער צו מַײנע טעכטערבװַײ
  . גָאט איז ַאן עדות צװישן מיר און צװישן דיר, זע

און , ֿפןיקער הױדער דָאזָאט איז :  און ָלָבן הָאט געזָאגט צו יעקבן51
עלט צװישן מיר און געשטֿפ אױבװָאס איך הָא, ָאט איז דער זַײלשטײן

און ַאן עדות דער , ֿפןיקער הױדער דָאז ַאן עדות איז 52. צװישן דיר
,  צו דירֿפןיקן הױדעם דָאזערגײן בַאז איך װעל ניט ַארי, זַײלשטײן

יקן דעם דָאז און ֿפןיקן הױדעם דָאזערגײן באון ַאז דו װעסט ניט ַארי
און , המעןאֿברון  זָאל דער גָאט ֿפ53. ײזןבצום , זַײלשטײן צו מיר

משּפטן צװישן , ָאטערֿפדער גָאט ֿפון זײער , דער גָאט ֿפון ָנחֹורן
ָאטער ֿפָארכט ֿפון זַײן ֿפַײ דער באון יעקב הָאט געשװָארן . אונדז
  . יצחקן

און ער , ַארגב ֿפןער אױֿפ און יעקב הָאט געשלַאכט שלַאכטָאּפ54
ן געגעסן ב זײ הָאאון; רױטברידער צו עסן ב זַײנע ֿפןהָאט גערו

  .ַארגב ֿפןן גענעכטיקט אױבאון הָא, רױטב



  בראשית

  

און ער הָאט , ריֿפעדערט אין דער ֿפ און ָלָבן הָאט זיך גע1לב
און הָאט זײ , געקושט זַײנע זין און זַײנע טעכטער

און הָאט זיך אומגעקערט , און ָלָבן איז ַאװעקגעגַאנגען; ענטשטבגע
  . צו זַײן ָארט

ן באון מלָאכים ֿפון גָאט הָא, גַאנגען אױף זַײן װעג און יעקב איז גע2
: ַאז ער הָאט זײ דערזען,  און יעקב הָאט געזָאגט3. ַאגעגנטבאים 

 דעם נָאמען ֿפון יענעם ֿפןאון ער הָאט גערו; גָאטס מחנה איז דָאס
  .ָארט ַמחַנִים

  ַוִיְשַלח 

רודער ב  און יעקב הָאט געשיקט שלוחים ֿפַארױס ֿפַאר זיך צו זַײן4
 און ער הָאט זײ 5. עלד ֿפון ֶאדֹוםֿפאין , ֵעָׂשון קײן לַאנד ֵׂשִעיר

: צו ֵעָׂשון, ַאזױ זָאלט איר זָאגן צו מַײן הַאר: ַאזױ צו זָאגן, ױלןֿפַאב
, נטױ איך געװבַײ ָלָבנען הָאב: ַאזױ הָאט געזָאגט דַײן קנעכט יעקב

 ָאקסן און בון איך הָא א6. יז ַאצונדבגעהַאלטן ֿפ זיך אױבאון איך הָא
 איך געשיקט ָאנזָאגן בהָא; און קנעכט און דינסטן, שָאף, אײזלען
  .  אין דַײנע אױגןײטינען לַײטזעליקֿפּכדי צו גע, מַײן הַאר

מיר : ַאזױ צו זָאגן, ן די שלוחים זיך אומגעקערט צו יעקבןב הָא7
יר אױך און ער גײט ד, צו ֵעָׂשון, רודערבזַײנען געקומען צו דַײן 

 הָאט יעקב זײער מֹורא 8. יר הונדערט מַאן מיט איםֿפאון , ַאנטקעגן
און ער הָאט צעטײלט דָאס . ַאקלעמטבאון ער איז געװען , געקריגן

, און די שָאף און די רינדער און די קעמלען, ָאלק װָאס מיט איםֿפ
 ֵעָׂשו װעט קומען אױף באױ:  און ער הָאט געזָאגט9. אין צװײ מחנות

עריקע מחנה ַאנטרונען בװעט די אי, און װעט זי שלָאגן, אײן מחנה
  . װערן

און גָאט , המעןאֿברָאטער ֿפגָאט ֿפון מַײן :  און יעקב הָאט געזָאגט10
קער זיך : װָאס הָאט געזָאגט צו מיר, יהוה, ָאטער יצחקןֿפֿפון מַײן 

ס טָאן מיט און איך װעל גוט, אום צו דַײן לַאנד און צו דַײן ָאּפשטַאם
ין צו קלײן ֿפַאר ַאלע חסדים און ֿפַאר ַאלדער ב איך 11; דיר

װָארום מיט מַײן ; ט װָאס דו הָאסט געטָאן מיט דַײן קנעכטֿפטרַײשַא
ין באון ַאצונד , יקן ַירדןדעם דָאזערגעגַאנגען בין איך ַאריבשטעקן 

דער ֿפון , עט דיךבאיך ,  מצילזַײ מיך 12. איך געװָארן צװײ מחנות
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 בװָארום איך הָא, ֿפון דער הַאנט ֿפון ֵעָׂשון, רודערבהַאנט ֿפון מַײן 
ער זָאל ניט קומען און מיך שלָאגן מוטער מיט , מֹורא ֿפַאר אים

גוטס טָאן װעל איך גוטס טָאן :  דו הָאסט דָאך געזָאגט13. קינדער
,  יםאון איך װעל מַאכן דַײן זָאמען ַאזױ װי דער זַאמד ֿפון, מיט דיר

  . ײטילקֿפװָאס קען ניט געצײלט װערן ֿפון 

און ער הָאט ;  און ער הָאט דָארטן גענעכטיקט יענע נַאכט14
ַא מּתנה ֿפַאר זַײן , גענומען ֿפון װָאס אים איז געקומען צו דער הַאנט

צװײ , עקבאון צװַאנציק ,  צװײ הונדערט ציגן15: רודער ֵעָׂשוןב
 דרַײסיק קעמלען 16,  װידערסאון צװַאנציק, הונדערט שעּפסן

צװַאנציק , און צען ָאקסן, ערציק קיֿפ, זײגעדיקע מיט זײערע יונגע
ן אין בערגעגעב און ער הָאט אי17. און צען יונגע אײזלען, אײזעלינס

און ; ַאזונדערבצו סטַאדע , צו סטַאדע, דער הַאנט ֿפון זַײנע קנעכט
און װַארע זָאלט , ֿפַארױסגײט מיר : ער הָאט ָאנגעזָאגט זַײנע קנעכט

ױלן דעם ֿפַאב און ער הָאט 18. איר מַאכן צװישן סטַאדע און סטַאדע
און , רודערבַאגעגענען ֵעָׂשו מַײן בַאז דיך װעט : ַאזױ צו זָאגן, ערשטן

? און װּוהין גײסטו? יסטובװעמעס : ַאזױ צו זָאגן, רעגןֿפװעט דיך 
דַײן קנעכט :  זָאלסטו זָאגן19? יקע ֿפַאר דירדי דָאזאון װעמעס זַײנען 

און ָאן ; צו ֵעָׂשון, ַא מּתנה איז דָאס געשיקט צו מַײן הַאר; יעקבס
ױלן אױך דעם ֿפַאב און ער הָאט 20. איז ער אױך הינטער אונדז

און ַאלע װָאס זַײנען געגַאנגען הינטער די , צװײטן און דעם דריטן
קע רײד זָאלט איר רעדן צו ידי דָאזַאזױ װי : ַאזױ צו זָאגן, סטַאדעס

ָאן איז אױך דַײן :  און איר זָאלט זָאגן21; ט איםֿפַאז איר טרע, ֵעָׂשון
לָאמיך אים : װָארום ער הָאט געזָאגט. קנעכט יעקב הינטער אונדז

און דערנָאך װעל , עטן מיט דער מּתנה װָאס גײט מיר ֿפַארױסבערבאי
  . נעמעןֿפשר װעט ער מיך אױֿפא, איך זען זַײן ּפנים

און ער הָאט גענעכטיקט יענע ,  איז די מּתנה ַאװעק אים ֿפַארױס22
, געשטַאנען אין יענער נַאכטֿפ און ער איז אױ23. נַאכט אין לַאגער

און , און זַײנע צװײ דינסטן, ערבאון הָאט גענומען זַײנע צװײ װַײ
ֿפון ָאר ֿפערבָארן דעם איֿפערגעבאון ער איז ַארי, זַײנע עלף קינדער

ערן בירט איֿפערגעבאון הָאט זײ ַארי,  ער הָאט זײ גענומען24. ֹוקבַי
  . ירט װָאס ער הָאט געהַאטֿפערגעבאון הָאט ַארי, טַײך

הָאט ַא מַאן זיך גערַאנגלט מיט , ן ַאלײןבליב און ַאז יעקב איז גע25
 און ַאז ער הָאט געזען 26. געגַאנגעןֿפרימָארגן איז אױֿפיז דער באים 



  בראשית

  

לג

ל ֿפון זַײן ֿפהָאט ער ָאנגערירט דָאס לע, ַײקומעןבז ער קען אים ניט ַא
ל ֿפון יעקבס דיך איז אױסגעלונקען געװָארן אין ֿפאון דָאס לע; דיך

, לָאז מיך ַאװעק:  הָאט ער געזָאגט27. זַײן רַאנגלען זיך מיט אים
על איך װ: הָאט ער געזָאגט. געגַאנגעןֿפרימָארגן איז אױֿפװָארום דער 

 הָאט ער צו אים 28. ענטשןבסַײדן װעסט מיך , דיך ניט ַאװעקלָאזן
 הָאט ער 29. יעקב: הָאט ער געזָאגט? װָאס איז דַײן נָאמען: געזָאגט
, נַײערט ִיׂשָרֵאל,  װערן דַײן נָאמעןֿפןניט מער זָאל יעקב גערו: געזָאגט

יסט באון , װָארום הָאסט געשטריטן מיט גָאט און מיט מענטשן
איך , זָאג מיר: רעגט און הָאט געזָאגטֿפ הָאט יעקב גע30. ַײגעקומעןב
רעגסטו אױף ֿפנָאך װָאס דען : הָאט ער געזָאגט. דַײן נָאמען, עט דיךב

  . ענטשטבאון ער הָאט אים דָארטן גע? מַײן נָאמען

: װַײל,  דעם נָאמען ֿפון דעם ָארט ּפניֵאלֿפן און יעקב הָאט גערו31
. און מַײן זעל איז ניצול געװָארן, ען גָאט ּפנים ֶאל ּפנים געזבאיך הָא

ערגעגַאנגען בגעגַאנגען װי ער איז ַאריֿפ און די זון איז אים אױ32
  . און ער הָאט געהונקען אױף זַײן דיך. ּפניֵאל

 דרום עסן ניט די קינדער ֿפון יׂשראל דעם שּפרינגָאדער װָאס 33
װַײל ער הָאט ָאנגערירט ; ַײנטיקן טָאגיז אױף הב, ל ֿפון דיךֿפ לעֿפןאױ

  .דעם שּפרינגָאדער, ל ֿפון יעקבס דיךֿפדָאס לע

   

און הָאט ַא קוק , ן זַײנע אױגןבגעהױֿפ און יעקב הָאט אױ1
יר הונדערט מַאן מיט ֿפאון , ערשט ֵעָׂשו קומט ָאן, געטָאן

 און, און צו רחלען, הָאט ער אַײנגעטײלט די קינדער צו לאהן; אים
 און ער הָאט געשטעלט די דינסטן און זײערע 2. צו די צװײ דינסטן
און רחלען , און לאהן און אירע קינדער הינטער זײ, קינדער צוערשט

און ער הָאט ,  און ער איז ַאװעק זײ ֿפַארױס3.  די לעצטעֿפןאון יֹוס
יז ער הָאט גענענט צו זַײן בן מָאל בוקט צו דער ערד זיבזיך גע

  .רודערב

, און ער הָאט אים ַארומגענומען,  ַאנטקעגןֿפןאיז ֵעָׂשו אים געלָא 4
און זײ , און הָאט אים געקושט,  הַאלדזֿפןַאלן אױֿפאון איז אים גע

און הָאט , ן זַײנע אױגןבגעהױֿפ און ער הָאט אױ5. ן געװײנטבהָא
די װער זַײנען : און ער הָאט געזָאגט, ער און די קינדערבגעזען די װַײ
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די קינדער מיט װָאס גָאט הָאט : הָאט ער געזָאגט? ַײ דירביקע זדָא
  . געלַײטזעליקט דַײן קנעכט

ן זיך באון הָא, זײ און זײערע קינדער, ן גענענט די דינסטןב הָא6
ן באון הָא, ן גענענטב און אױך לאה און אירע קינדער הָא7. וקטבגע

ן זיך באון הָא, רחלן גענענט יֹוסף און באון דערנָאך הָא; וקטבזיך גע
  . וקטבגע

יקע גַאנצע מחנה װָאס די דָאזַײ דיר בװָאס איז :  הָאט ער געזָאגט8
ט אין טזעליקײַײינען לֿפצו גע: הָאט ער געזָאגט? ַאגעגנטב באיך הָא

מַײן ,  גענוגבאיך הָא:  הָאט ֵעָׂשו געזָאגט9. די אױגן ֿפון מַײן הַאר
:  הָאט יעקב געזָאגט10. ַײ דירב ַײ דיר װָאסבן בלַײבזָאל , רודערב

ונען ֿפ געבאיך הָא, עט דיךבאיך , באױ; עט דיךבאיך , נײן
זָאלסטו ָאננעמען מַײן מּתנה ֿפון מַײן ,  אין דַײנע אױגןײטלַײטזעליק

ַאזױ װי מע זעט דעם ּפנים ,  געזען דַײן ּפניםבװָארום איך הָא, הַאנט
, עט דיךבאיך ,  נעם ָאן11 .ַאװיליקטבאון דו הָאסט מיך , ֿפון גָאט

װַײל גָאט הָאט מיך , רַאכט געװָארןבמַײן געשַאנק װָאס איז דיר גע
און ער איז . ַײ מיר איז דָא ֿפון ַאלעםבאון װַײל , געלַײטזעליקט

  . יז ער הָאט ָאנגענומעןב, צוגעשטַאנען צו אים

ן באון איך װעל גײן לע, לָאמיר ציען און גײן:  הָאט ער געזָאגט12
מַײן הַאר מערקט ַאז די קינדער :  הָאט ער צו אים געזָאגט13. דיר

און , ַײ מיר זײגעדיקעבאון די שָאף און די רינדער זַײנען , זַײנען יונג
 14. ן ַאלע שָאףבװעלן אױסשטַאר, ן אײן טָאגבַאז מע װעט זײ צוטרַײ

און , טמַײן הַאר ַאװעקגײן ֿפַארױס ֿפַאר זַײן קנעכ, עט דיךבאיך , זָאל
י װָאס ֿפַאר ֿפאיך װעל מיר ציען ּפַאמעלעך נָאך די טריט ֿפון דעם 

יז װַאנען איך װעל קומען צו ב, און נָאך די טריט ֿפון די קינדער, מיר
ַײ דיר בלָאמיך ָאּפשטעלן :  הָאט ֵעָׂשו געזָאגט15. מַײן הַאר קײן ֵׂשִעיר

נָאך װָאס גָאר זָאל : הָאט ער געזָאגט. ָאלק װָאס מיט מירֿפֿפון דעם 
  ?  אין די אױגן ֿפון מַײן הַארײטינען לַײטזעליקֿפאיך גע

 און ֵעָׂשו הָאט זיך אומגעקערט אין יענעם טָאג אױף זַײן װעג קײן 16
און ער הָאט ,  און יעקב הָאט ַאװעקגעצױגן קײן סוּכֹות17. ֵׂשִעיר
; ַײדלעךבמַאכט י הָאט ער געֿפאון ֿפַאר זַײנע , ױט ֿפַאר זיך ַא הױזבגע

  .  דעם נָאמען ֿפון דעם ָארט סוּכֹותֿפןדרום הָאט מען גערו
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לד

שלום אין דער שטָאט שֶכם װָאס אין ב און יעקב איז געקומען 18
און ער הָאט ; ַאָרם-װען ער איז געקומען ֿפון ַּפַדן, לַאנד ְּכַנַען

טיק ט דָאס שֿפ און ער הָאט ָאּפגעקױ19. געלַאגערט ֿפַאר דער שטָאט
ֿפון דער , געשטעלט זַײן געצעלטֿפעלד װָאס ער הָאט דָארטן אױֿפ

ֿפַאר , ָאטער ֿפון שֶכמעןֿפהַאנט ֿפון די קינדער ֿפון ַחמֹור דעם 
, חבגעשטעלט ַא מזֿפ און ער הָאט דָארטן אױ20. הונדערט קׂשיָטה
  .ִיׂשָרֵאל-ֱאלֵֹהי- ֵאלֿפןאון הָאט אים גערו

  

ָארן בװָאס זי הָאט גע, ֿפון לאהן און דינה די טָאכטער 1
 הָאט 2. איז ַארױסגעגַאנגען זען די טעכטער ֿפון לַאנד, יעקבן

, זי דערזען, ירשט ֿפון לַאנדֿפדעם , שֶכם דער זון ֿפון ַחמֹור דעם ִחִוי
און הָאט זי , און איז געלעגן מיט איר, און ער הָאט זי גענומען

ט ָאן יעקבס טָאכטער ֿפַאהעב  און זַײן זעל הָאט זיך3. געּפַײניקט
און ער הָאט גערעדט צום ,  געקריגן די מײדלבאון ער הָאט לי, דינהן

ָאטער ֿפ און שֶכם הָאט געזָאגט צו זַײן 4. הַארצן ֿפון דער מײדל
  . ביקע מײדל ֿפַאר ַא װַײדי דָאזנעם מיר : ַאזױ צו זָאגן, ַחמֹורן

ראומרײניקט זַײן טָאכטער  און יעקב הָאט געהערט ַאז ער הָאט ֿפַא5
הָאט יעקב ; עלדֿפי אין ֿפװען זַײנע זין זַײנען געװען מיט זַײן , דינהן

  . יז זײ זַײנען געקומעןבגעשװיגן 

צו , ָאטער ֿפון שֶכמען איז ַארױסגעקומען צו יעקבןֿפ און ַחמֹור דער 6
װי , עלדֿפ און די זין ֿפון יעקבן זַײנען געקומען ֿפון 7. רעדן מיט אים

און זײ , ן זיך געקלעמטבאון די מענער הָא; ן עס געהערטבזײ הָא
ַאגַאנגען ַא נָבלה ַאקעגן ברענט װָאס ער הָאט בהָאט שטַארק גע

װָאס טָאר -װָאס ַאזױ, צו ליגן מיט דער טָאכטער ֿפון יעקבן, יׂשראל
  . ניט געטָאן װערן

על ֿפון מַײן זון די ז: ַאזױ צו זָאגן,  און ַחמֹור הָאט גערעדט מיט זײ8
ֿפַאר , עט אַײךבאיך , גיט זי אים. שֶכמען גלוסט נָאך אַײער טָאכטער

אַײערע טעכטער װעט איר ;  און זַײט זיך מתחּתן מיט אונדז9. בַא װַײ
 און 10. און אונדזערע טעכטער װעט איר אַײך נעמען, ןבאונדז גע

; יגן ֿפַאר אַײךאון דָאס לַאנד װעט ל, ַײ אונדזבַאזעצן באיר װעט זיך 
 און 11. עסטיקט אַײך אין אירֿפַאבזיצט און ֿפַארקערט דרינען און 

לָאמיך : רידערבָאטער און צו אירע ֿפשֶכם הָאט געזָאגט צו איר 
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און װָאס איר װעט מיר ,  אין אַײערע אױגןײטינען לַײטזעליקֿפגע
און , ריז גָאב מערט אױף מיר נדן און מּתנות 12. ןבװעל איך גע, זָאגן

נָאר גיט מיר די מײדל , ן ַאזױ װי איר װעט מיר זָאגןבאיך װעל גע
  . בֿפַאר ַא װַײ

ָאטער ַחמֹורן ֿפערט שֶכמען און זַײן ֿפן די זין ֿפון יעקבן געענטב הָא13
 װַײל ער הָאט –ן גערעדט באון זײ הָא, ײטמיט ליסטיק

צו זײ ן ב און זײ הָא14 –ֿפַאראומרײניקט זײער שװעסטער דינהן 
ן אונדזער בצו גע, יקע זַאךדי דָאזמיר קענען ניט טָאן : געזָאגט

װָארום דָאס איז ַא , ַאשניטןבשװעסטער צו ַא מַאן װָאס איז אומ
ַאדינג װעלן מיר אַײנװיליקן צו ב נָאר מיט דעם 15. חרּפה ֿפַאר אונדז

רן ַײ אַײך זָאל געַמלט װעבַאז ,  איר װעט װערן ַאזױ װי מירבאױ: אַײך
ן ב װעלן מיר אַײך געדענצמָאל 16. איטלעכער מַאנסֿפַארשױן

, און אַײערע טעכטער װעלן מיר אונדז נעמען, אונדזערע טעכטער
ער ב ָא17. ָאלקֿפאון װערן אײן , ַײ אַײךבַאזעצן באון מיר װעלן זיך 

װעלן מיר נעמען , זיך צו ַמלן, ַאז איר װעט ניט צוהערן צו אונדז
  . און מיר װעלן ַאװעקגײן, אונדזער טָאכטער

, עלן אין די אױגן ֿפון ַחמֹורןֿפגעױל  און זײערע װערטער זַײנען װ18
 און דער יונג הָאט 19. און אין די אױגן ֿפון שֶכם דעם זון ֿפון ַחמֹורן

װָארום ער הָאט געגַארט נָאך דער , ניט געזַאמט צו טָאן די זַאך
ן דער ָאנגעזעענסטער ֿפון דעם און ער איז געװע; טָאכטער ֿפון יעקבן

 און ַחמֹור און זַײן זון שֶכם זַײנען 20. ָאטערֿפגַאנצן הױז ֿפון זַײן 
ן גערעדט צו די באון הָא, געקומען צום טױער ֿפון זײער שטָאט

יקע מענטשן די דָאז 21: ַאזױ צו זָאגן, מענטשן ֿפון זײער שטָאט
און , ַאזעצן אין לַאנדבזָאלן זײ זיך ; זַײנען אין שלום מיט אונדז

דָאס לַאנד ליגט גערַאם אין ָארט ֿפַאר , װָארום זעט; ֿפַארקערן דרינען
און , ערבזײערע טעכטער װעלן מיר אונדז נעמען ֿפַאר װַײ. זײ

ער נָאר מיט דעם ב ָא22. ןבאונדזערע טעכטער װעלן מיר זײ גע
ַײ בעצן ַאזבַאדינג װעלן די מענטשן אַײנװיליקן צו אונדז זיך צו ב

ַײ אונדז זָאל געַמלט װערן בַאז , ָאלקֿפצו װערן אײן , אונדז
און , יֿפ זײער 23. ַאזױ װי זײ זַײנען געַמלט, איטלעכער מַאנסֿפַארשױן

; װעלן דָאך זַײן אונדזערע, המותבאון ַאלע זײערע , זײער אײגנס
  . נדזַײ אובַאזעצן באון זײ זָאלן זיך , זָאלן מיר נָאר אַײנװיליקן צו זײ
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לה

ן ַאלע ַארױסגײער ֿפון דעם טױער ֿפון זַײן שטָאט צוגעהערט ב הָא24
און ַאלע מַאנסֿפַארשױנען זַײנען , צו ַחמֹורן און צו זַײן זון שֶכמען

  . ַאלע ַארױסגײער ֿפון דעם טױער ֿפון זַײן שטָאט, געַמלט געװָארן

 אין װען זײ זַײנען געװען,  דריטן טָאגֿפן און עס איז געװען אױ25
, רידער ֿפון דינהןבדי , שמעון און ֵלִוי, ן יעקבס צװײ זיןבהָא, ָאקײטװ

און זײ זַײנען געקומען זיכערערהײט , גענומען איטלעכער זַײן שװערד
 26. ן אױסגעהרגעט ַאלע מַאנסֿפַארשױנעןבאון הָא, אױף דער שטָאט

ֿפון ן זײ געהרגעט מיטן שַארף באױך ַחמֹורן און זַײן זון שֶכמען הָא
און זַײנען , ן צוגענומען דינהן ֿפון שֶכמס הױזבאון זײ הָא; שװערד

 זַײנען די זין ֿפון יעקבן געקומען אױף די 27. ַארױסגעגַאנגען
ן בװַײל זײ הָא, ט די שטָאטבן אױסגערױבאון הָא, דערשלָאגענע

 זײערע שָאף און זײערע 28; ֿפַאראומרײניקט זײער שװעסטער
, עלדֿפסַײ װָאס אין , סַײ װָאס אין שטָאט, זלעןרינדער און זײערע אײ

און ַאלע זײערע ,  און זײער גַאנצן ֿפַארמעג29; ן זײ צוגענומעןבהָא
ַאנגען און ֿפן זײ געבהָא, ערבקלײנע קינדער און זײערע װַײ

  .  ַאלץ װָאס אין הױז–ט בַאװעקגערױ

יך איר הָאט מ:  הָאט יעקב געזָאגט צו שמעונען און צו ֵלִוין30
ַײ ב, נער ֿפון לַאנדױַאװבַײ דעם במיך צו ֿפַארמיאוסן , ֿפַאראומגליקט

און , ל מענטשןֿפין ַא הַײבװָארום איך ; ַײ דעם ּפִרזיבני און ַעדעם ּכַנ
און איך , און װעלן מיך שלָאגן, ן ַאקעגן מירבקלַײֿפזײ װעלן זיך אױ

זָאל מען : גטן זײ געזָאב הָא31. און מַײן הױז װעלן ֿפַארטיליקט װערן
  ?ַאגײן מיט אונדזער שװעסטערבַאזױ װי מיט ַא זֹונה זיך 

  

גײ ַארױף קײן , שטײ אױף:  און גָאט הָאט געזָאגט צו יעקבן1
ח צו דעם באון מַאך דָארטן ַא מז, ֵאל און זיץ דָארטן-יתב

רודער ב ֿפון דַײן ֿפןַײ דַײן ַאנטלױבַאװיזן צו דיר בגָאט װָאס הָאט זיך 
  . ןֵעָׂשו

: און צו ַאלע װָאס מיט אים,  הָאט יעקב געזָאגט צו זַײן הױזגעזינט2
און , און רײניקט אַײך, רעמדע געטער װָאס צװישן אַײךֿפ די ּפטוט ָא

גײן ֿפשטײן און ַארױֿפ און לָאמיר אױ3. ער אַײערע קלײדערבַײט איב
ס ח צו דעם גָאט װָאבאון איך װעל דָארטן מַאכן ַא מז, ֵאל-יתבקײן 
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און איז געװען מיט , ערט אין טָאג ֿפון מַײן נױטֿפהָאט מיר געענט
  . ין געגַאנגעןבמיר אױף דעם װעג װָאס איך 

רעמדע געטער װָאס אין זײער ֿפן יעקבן ַאלע בן זײ ָאּפגעגעב הָא4
און יעקב הָאט זײ ; און די אױרינגען װָאס אין זײערע אױערן, הַאנט

ן ב און זײ הָא5. ַײ שֶכםב װָאס ױםבַאהַאלטן אונטער דעם אײכנב
און ַא שרעק ֿפון גָאט איז געװען אױף די שטעט װָאס ; ַאװעקגעצױגן

  . ן ניט נָאכגעיָאגט די זין ֿפון יעקבןבאון זײ הָא, ַארום זײ

 דָאס איז – און יעקב איז געקומען קײן לוז װָאס אין לַאנד ּכַנַען 6
 און ער הָאט 7. ס מיט איםָאלק װָאֿפ ער און דָאס גַאנצע –ֵאל -יתב

, ֵאל-יתב-  דעם ָארט ֵאלֿפןאון הָאט גערו, חבױט ַא מזבדָארטן גע
 ֿפןַײ זַײן ַאנטלױבװָארום דָארטן הָאט זיך גָאט ַאנטּפלעקט צו אים 

  . רודערבֿפון זַײן 

ן בַאגרָאבאון זי איז , ןבאיז געשטָאר, רבקהס ַאם,  און דבֹורה8
און ער הָאט ; ױםבונטער דעם אײכנא, ֵאל-יתבגעװָארן אונטער 

  . כותב- זַײן נָאמען ַאלֹוןֿפןגערו

- ַײ זַײן קומען ֿפון ַּפַדןבַאװיזן צו יעקבן ב און גָאט הָאט זיך װידער 9
 און גָאט הָאט צו אים 10. ענטשטבאון ער הָאט אים גע, ַאָרם

מען  װערן דַײן נָאֿפןזָאל מער ניט גערו; דַײן נָאמען איז יעקב: געזָאגט
 זַײן ֿפןאון ער הָאט גערו; נַײערט יׂשראל זָאל זַײן דַײן נָאמען, יעקב

, ין גָאט ַשַדיבאיך :  און גָאט הָאט צו אים געזָאגט11. נָאמען יׂשראל
עלקער זָאל ֿפָאלק און ַא געזעמל ֿפַא ; רוכּפער דיך און מער דיךֿפ

 און 12. לענדןאון מלכים זָאלן ַארױסגײן ֿפון דַײנע , װערן ֿפון דיר
דיר װעל איך , המען און יצחקןאֿברן ב געגעבדָאס לַאנד װָאס איך הָא

  . ן דָאס לַאנדבאון דַײן זָאמען נָאך דיר װעל איך גע, ןבעס גע

ער אים אין דעם ָארט װּו בן ֿפון איבגעהױֿפ און גָאט הָאט זיך אױ13
 זַײל געשטעלט ַאֿפ און יעקב הָאט אױ14. ער הָאט מיט אים גערעדט

און , ַא זַײל ֿפון שטײן, אױף דעם ָארט װּו ער הָאט מיט אים גערעדט
און געגָאסן אױף אים , ערֿפגעגָאסן אױף אים ַא גיסָאּפֿפער הָאט ַארױ

 דעם נָאמען ֿפון דעם ָארט װָאס גָאט ֿפן און יעקב הָאט גערו15. אײל
  . ֵאל-יתב, הָאט גערעדט מיט אים דָארטן
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און װען עס איז נָאך . ֵאל-יתבַאװעקגעצױגן ֿפון ן ב און זײ הָא16
איז רחל געגַאנגען צו , ָרתֿפגעװען ַא שטרעק לַאנד צו קומען קײן ֶא

,  און עס איז געװען17. ורטבאון זי הָאט געהַאט ַא שװערע גע, קינד
זָאלסט : ין צו איר געזָאגטבהָאט די הײ, ורטבאין איר שװערער גע

 און עס איז 18.  אױך דָאס איז דיר ַא זוןװָארום, ןבניט מֹורא הָא
, ןבעת זי איז געשטרָאב, װען איר נשמה איז אױסגעגַאנגען, געװען

ָאטער הָאט אים ֿפער זַײן בָא; אֹוני-ןב זַײן נָאמען ֿפןהָאט זי גערו
  . נָימיןב ֿפןגערו

 װעג ֿפןן געװָארן אױבַאגרָאבאון זי איז , ןב און רחל איז געשטָאר19
 און יעקב הָאט געשטעלט ַא 20. ֶלֶחם-יתבדָאס איז , ָרתֿפקײן ֶא

 יז אױףב קֿבר ֿפון רחלס ֿבהדָאס איז די מצ; קֿבר אױף איר ֿבהמצ
  . הַײנט

געשטעלט זַײן ֿפאון ער הָאט אױ,  און יׂשראל הָאט ַאװעקגעצױגן21
  . ֵעֶדר-געצעלט ֿפון יענער זַײט ִמגַדל

, נט אין יענעם לַאנדױט געװ און עס איז געװען װען יׂשראל הָא22
ָאטערס ֿפזַײן , לָההבאיז געגַאנגען ראובן און איז געלעגן מיט 

  . און יׂשראל הָאט עס געהערט; בקעּפסװַײ

:  די זין ֿפון לאהן23: און די זין ֿפון יעקבן זַײנען געװען צװעלף
ון א, און ִישָׂשָכר, און יהודה, און ֵלִוי, און שמעון, ָכור ראובןביעקבס 
 און די זין ֿפון 25; נימיןביֹוסף און :  די זין ֿפון רחלען24; זבולון

לאהס ,  און די זין ֿפון ִזלָּפה26; ּתליֿפָדן און נ: רחלס דינסט, לָההב
װָאס זַײנען אים , דָאס זַײנען די זין ֿפון יעקבן. ָגד און ָאשר: דינסט

  . ַאָרם-ָארן געװָארן אין ַּפַדןבגע

קײן , ָאטער יצחקן קײן ַממֵראֿפז געקומען צו זַײן  און יעקב אי27
הם אֿברנט ױ װָאס דָארטן הָאט געװ– דָאס איז ֶחברֹון –ע בַאר-ִקרַית

  . און יצחק

.  און די טעג ֿפון יצחקן זַײנען געװען הונדערט יָאר און ַאכציק יָאר28
און ער איז , ןב און יצחק איז ֿפַארגַאנגען און איז געשטָאר29

און . ַאלט און זַאט מיט טעג, ָאלקֿפעזַאמלט געװָארן צו זַײן אַײנג
  .ןבַאגרָאבן אים בֵעָׂשו און יעקב זַײנע זין הָא
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 ֵעָׂשו 2. דָאס איז ֶאדֹום, ורטן ֿפון ֵעָׂשוןב און דָאס זַײנען די גע1לו
ָעָדה די : ער ֿפון די טעכטער ֿפון ּכַנַעןבהָאט גענומען זַײנע װַײ

, און ָאהליָבָמה די טָאכטער ֿפון ַעָנהן, לֹון דעם ִחּתיטָאכטער ֿפון ֵאי
ׂשַמת די טָאכטער ֿפון ב און 3; די טָאכטער ֿפון ִצְבעֹון דעם ִחִוי

ָארן ב און ָעָדה הָאט ֵעָׂשון גע4. די שװעסטער ֿפון נָביֹותן, ִישָמֵעאלן
  און ָאהליָבָמה הָאט5; ָארן ְרעוֵאלןבׂשַמת הָאט געבאון ; ֶאליַפזן

, דָאס זַײנען די זין ֿפון ֵעָׂשון. און קַרחן, און ַיְעָלמען, ָארן ְיעושןבגע
  . ָארן געװָארן אין לַאנד ּכַנַעןבװָאס זַײנען אים גע

און זַײנע זין און זַײנע , ערב און ֵעָׂשו הָאט גענומען זַײנע װַײ6
ע און ַאל, און זַײן פי, און ַאלע נפשות ֿפון זַײן הױזגעזינט, טעכטער

ן אין באון זַײן גַאנץ אײגנס װָאס ער הָאט ָאנגעקלי, המותבזַײנע 
ַאװעק ֿפון זַײן , און ער איז ַאװעקגעגַאנגען אין ַא לַאנד, לַאנד ּכַנַען

 װָארום זײער ֿפַארמעג איז געװען צו גרױס אױף צו 7. רודער יעקבןב
ט נשַאפט הָאט זײ ניױאון דָאס לַאנד ֿפון זײער װ, ַאנַאנדבזיצן 

 ֿפןַאזעצט אױב הָאט ֵעָׂשו זיך 8. געקענט טרָאגן ֿפון װעגן זײער פי
  . ֵעָׂשו דָאס איז ֶאדֹום; ַארג ֵׂשִעירב

 ֿפןורטן ֿפון ֵעָׂשו דעם פָאטער ֿפון ֶאדֹום אױב און דָאס זַײנען די גע9
ֶאליַפז דער זון :  דָאס זַײנען די נעמען ֿפון ֵעָׂשוס זין10. ַארג ֵׂשִעירב

 און 11. ׂשַמתןב בְרעוֵאל דער זון ֿפון ֵעָׂשוס װַײ,  ָעָדהןבָׂשוס װַײֿפון ֵע
. און קַנז, און ַגְעָּתם, צפֹו, אֹוָמר, ֵּתיָמן: די זין ֿפון ֶאליַפזן זַײנען געװען

און זי ,  ֿפון ֵעָׂשוס זון ֶאליַפזןב און ִּתמַנע איז געװען ַא קעּפסװַײ12
.  ָעָדהןבדָאס זַײנען די זין ֿפון ֵעָׂשוס װַײ. ָארן ַעָמֵלקןבהָאט ֶאליַפזן גע

. און ִמָזה, ַשָמה, און ֶזַרח, ַנַחת:  און דָאס זַײנען די זין ֿפון ְרעוֵאלן13
 און דָאס זַײנען 14. ׂשַמתןב בדָאס זַײנען געװען די זין ֿפון ֵעָׂשוס װַײ

דער , הן ָאהליָבָמה דער טָאכטער ֿפון ַעָנבגעװען די זין ֿפון ֵעָׂשוס װַײ
און , און ַיְעָלמען, ָארן ְיעושןבזי הָאט ֵעָׂשון גע; טָאכטער ֿפון ִצְבעֹונען

  . קַֹרחן

די קינדער ֿפון :  דָאס זַײנען די פירשטן ֿפון די קינדער ֿפון ֵעָׂשו15
, דער פירשט ֿפון אֹוָמר, דער פירשט ֿפון ֵּתיָמן: ָכור ֶאליַפזןבֵעָׂשוס 

,  דער פירשט ֿפון קַֹרח16,  פירשט ֿפון קַנזדער, דער פירשט ֿפון צפֹו
דָאס זַײנען די פירשטן . דער פירשט ֿפון ַעָמֵלק, דער פירשט ֿפון ַגְעָּתם

 און 17. דָאס זַײנען די קינדער ֿפון ָעָדהן. ֿפון ֶאליַפז אין לַאנד ֶאדֹום
, דער פירשט ֿפון ַנַחת: דָאס זַײנען די קינדער ֿפון ֵעָׂשוס זון ְרעוֵאלן
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. דער פירשט ֿפון ִמָזה, דער פירשט ֿפון ַשָמה, דער פירשט ֿפון ֶזַרח
דָאס זַײנען די . דָאס זַײנען די פירשטן ֿפון ְרעוֵאל אין לַאנד ֶאדֹום

 און דָאס זַײנען די קינדער ֿפון 18. ׂשַמתןב בקינדער ֿפון ֵעָׂשוס װַײ
, פירשט ֿפון ַיְעָלםדער , דער פירשט ֿפון ְיעוש:  ָאהליָבָמהןבֵעָׂשוס װַײ

 בדָאס זַײנען די פירשטן ֿפון ֵעָׂשוס װַײ; דער פירשט ֿפון קַֹרח
,  דָאס זַײנען די קינדער ֿפון ֵעָׂשו19. ָאהליָבָמה דער טָאכטער ֿפון ַעָנהן
  . דָאס איז ֶאדֹום; און דָאס זַײנען זײערע פירשטן

: נער ֿפון לַאנדױװַאבדי ,  דָאס זַײנען די זין ֿפון ֵׂשִעיר דעם חֹורי20
און , און ֵאֶצר,  און ִדשֹון21, און ַעָנה, און ִצְבעֹון, און שֹוָבל, לֹוָטן
די קינדער ֿפון ֵׂשִעיר אין , דָאס זַײנען די פירשטן ֿפון די חֹורים, דיָשן

.  און די זין ֿפון לֹוָטנען זַײנען געװען חֹורי און ֵהיָמם22. לַאנד ֶאדֹום
 און דָאס זַײנען די זין ֿפון 23. ר איז געװען ִּתמַנעאון לֹוָטנס שװעסטע

 און דָאס 24. און אֹוָנם, שפֹו, און ֵעיָבל, און ָמַנַחת, ַעלָון: שֹוָבלן
דָאס איז דער ַעָנה װָאס . ַאָיה און ַעָנה: זַײנען די זין ֿפון ִצְבעֹונען

װען ער הָאט , רבהָאט געפונען די הײסע קװַאלן אין דער מד
 און דָאס זַײנען די 25. רט די אײזלען ֿפון זַײן פָאטער ִצְבעֹונעןגעפיטע

 און 26. און ָאהליָבָמה די טָאכטער ֿפון ַעָנהן, ִדשֹון: קינדער ֿפון ַעָנהן
. און כָרן, און ִיתָרן, ןבאון ֶאש, ֶחמָדן: דָאס זַײנען די זין ֿפון ִדשֹונען

 דָאס 28. און ַעָקן, ון ַזֲעָוןא, לָהןב:  דָאס זַײנען די זין ֿפון ֵאֶצרן27
  . עוץ און ַאָרן: זַײנען די זין ֿפון דיָשנען

דער , דער פירשט ֿפון לֹוָטן:  דָאס זַײנען די פירשטן ֿפון דעם חֹורי29
 30, דער פירשט ֿפון ַעָנה, דער פירשט ֿפון ִצְבעֹון, פירשט ֿפון שֹוָבל

.  דעם פירשט ֿפון דיָשן,דער פירשט ֿפון ֵאֶצר, דער פירשט ֿפון ִדשֹון
לױט זײערע פירשטן אין לַאנד , דָאס זַײנען די פירשטן ֿפון די חֹורים

  . ֵׂשִעיר

, ן געקיניגט אין לַאנד ֶאדֹוםב און דָאס זַײנען די מלכים װָאס הָא31
 עס 32. ַײ די קינדער ֿפון יׂשראלבאײדער עס הָאט געקיניגט ַא קיניג 

און דער נָאמען ֿפון ; עֹורןבע דער זון ֿפון ַלבהָאט געקיניגט אין ֶאדֹום 
און אױף זַײן , ןבַלע געשטָארב איז 33. ֿבהזַײן שטָאט איז געװען ִדנָה

 איז יֹוָבב 34. צָרהבֿפון , ָארט הָאט געקיניגט יֹוָבב דער זון ֿפון ֶזַרחן
און אױף זַײן ָארט הָאט געקיניגט חוָשם ֿפון לַאנד ֿפון , ןבגעשטָאר
און אױף זַײן ָארט הָאט , ןב איז חוָשם געשטָאר35. יָמנידעם ֵּת

װָאס הָאט געשלָאגן ִמדָין אין פעלד , ַדדןבגעקיניגט ַהַדד דער זון ֿפון 
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לז

 איז 36. און דער נָאמען ֿפון זַײן שטָאט איז געװען ַעִוית; ֿפון מֹוָאב
און אױף זַײן ָארט הָאט געקיניגט ַׂשמָלה ֿפון , ןבַהַדד געשטָאר

און אױף זַײן ָארט הָאט געקיניגט , ןב איז ַׂשמָלה געשטָאר37. ׂשֵרָקהַמ
און אױף זַײן , ןב איז ָשאול געשטָאר38. ַײם טַײךבָשאול ֿפון רחֹובֹות 

ָחָנן -ַעלב איז 39. ֹורןבָחָנן דער זון ֿפון ַעכ-ַעלבָארט הָאט געקיניגט 
ט הָאט געקיניגט און אױף זַײן ָאר, ןבֹורן געשטָארבדער זון ֿפון ַעכ

און דער נָאמען ; און דער נָאמען ֿפון זַײן שטָאט איז געװען ָּפעו; ַהַדד
 איז געװען מֵהיַטבֵאל די טָאכטער ֿפון ַמטֵרד דער בֿפון זַײן װַײ

  . ָזָהבן-טָאכטער ֿפון ֵמי

לױט זײערע ,  און דָאס זַײנען די נעמען ֿפון די פירשטן ֿפון ֵעָׂשו40
דער פירשט ֿפון : מיט זײערע נעמען, ערע ערטערלױט זײ, משּפחות
 דער פירשט 41, דער פירשט ֿפון יֵתת, דער פירשט ֿפון ַעלָוה, ִּתמַנע

 דער 42, דער פירשט ֿפון ּפינֹון, דער פירשט ֿפון ֵאָלה, ֿפון ָאהליָבָמה
 43, דער פירשט ֿפון ִמבָצר, דער פירשט ֿפון ֵּתיָמן, פירשט ֿפון קַנז

דָאס זַײנען די . דער פירשט ֿפון ִעיָרם, ֿפון ַמגדיֵאלדער פירשט 
אין דעם לַאנד ֿפון זײער , נערטערױפירשטן ֿפון ֶאדֹום לױט זײערע װ

  .דָאס איז ֵעָׂשו דער פָאטער ֿפון ֶאדֹום. אײגנטום

  ַוֵיֶשב
 און יעקב איז געזעסן אין דעם לַאנד ֿפון זַײן פָאטערס 1

  . ןאין לַאנד ּכַנַע, װּוֹינשַאפט

עצן יָאר איז געװען ַא ביֹוסף צו זי:  דָאס איז די געשיכטע ֿפון יעקבן2
און ער איז געװען ַא יִינגל ; ַײ די שָאףברידער בּפַאסטוך מיט זַײנע 

ער ֿפון בדי װַײ, און ַאקעגן די זין ֿפון ִזלָּפהן, לָההןבַאקעגן די זין ֿפון 
רײד אױף זײ צו זײער ײזע ברַאכט באון יֹוסף הָאט גע; זַײן פָאטער

  . פָאטער

װַײל ער ,  מער ֿפון ַאלע זַײנע זיןֿפן געהַאט יֹוסב און יׂשראל הָאט לי3
און ער הָאט אים געמַאכט ַא . זקונים-ןבַײ אים געװען ַא באיז 

ן געזען ַאז זײער ברידער הָאב און ַאז זַײנע 4. געשטרַײפט העמדל
ן זײ אים פַײנט בהָא, רידערבער ֿפון ַאלע זַײנע בפָאטער הָאט אים לי

  . און ניט געקענט רעדן צו אים פרידלעך, געקריגן
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און ער הָאט דערצײלט זַײנע ,  הָאט זיך געחלומט ַא חלוםֿפן און יֹוס5
 און ער הָאט 6. ן אים נָאך מער פַײנט געקריגןבאון זײ הָא, רידערב

 הָאט יקן חלום װָאס מירדעם דָאזהערט ַאקָארשט : צו זײ געזָאגט
 בערשט מַײן גַאר, ן אין פעלדבינדן ַאזױ גַארב מיר 7: זיך געחלומט

אַײערע , און זע; ן שטײןבליבאון איז אױך גע, ןבגעהױאױֿפהָאט זיך 
וקט צו מַײן בן זיך געבאון הָא, ן זיך ַארומגעשטעלטבן הָאבגַאר
  . בגַאר

ער ב איקיניגן װילסטו קיניגן: רידער צו אים געזָאגטבן זַײנע ב הָא8
און זײ ? ער אונדזבָאדער געװעלטיקן װילסטו געװעלטיקן אי? אונדז
און ֿפַאר זַײנע , ן אים נָאך מער פַײנט געקריגן ֿפַאר זַײנע חלֹומותבהָא
  . רײד

און ער הָאט ,  און אים הָאט זיך װידער געחלומט ַאן ַאנדער חלום9
ך מיר װידער ָאט הָאט זי: און הָאט געזָאגט, רידערבדערצײלט זַײנע 

ערשט די זון און די לבנה און די עלף שטערן : געחלומט ַא חלום
  . וקן זיך צו מירב

הָאט , רידערב און װי ער הָאט עס דערצײלט זַײן פָאטער און זַײנע 10
װָאס : און הָאט צו אים געזָאגט, זַײן פָאטער ָאנגעשריען אױף אים

זָאל איך און ? עחלומטאיז דָאס ֿפַאר ַא חלום װָאס דיר הָאט זיך ג
וקן ֿפַאר דיר צו דער ברידער גָאר קומען זיך בדַײן מוטער און דַײנע 

  ? ערד

ער זַײן פָאטער הָאט בָא; ן אים מקנא געװעןברידער הָאב און די 11
  . די זַאך געהַאלטן אין זינען

רידער זַײנען געגַאנגען פיטערן די שָאף ֿפון זײער ב און זַײנע 12
רידער בדַײנע : ֿפן הָאט יׂשראל געזָאגט צו יֹוס13. שֶכםפָאטער אין 

הָאט ער . קום און איך װעל דיך שיקן צו זײ; פיטערן דָאך אין שֶכם
גײ :  הָאט ער צו אים געזָאגט14. ין איךבדָא : צו אים געזָאגט
, און פריד צו די שָאף, רידערב פריד איז צו דַײנע בַאקָארשט זע אױ

און ער הָאט אים ַאװעקגעשיקט ֿפון . ענטפעררענג מיר ַאן באון 
 הָאט אים 15. און ער איז געקומען קײן שֶכם, דעם טָאל ֿפון ֶחברֹון

און דער מַאן ; לָאנדזשעט אום אין פעלדבערשט ער , געפונען ַא מַאן
 הָאט ער 16? װָאס זוכסטו: ַאזױ צו זָאגן, הָאט אים געפרעגט

װּו פיטערן , עט דיךבאיך , זָאג מיר; רידער זוך איךבמַײנע : געזָאגט
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, ן ַאװעקגעצױגן ֿפון דַאנעןבזײ הָא:  הָאט דער מַאן געזָאגט17? זײ
איז יֹוסף . לָאמיר גײן קײן דֹוָתן:  געהערט װי זײ זָאגןבװָארום איך הָא

  . און ער הָאט זײ געפונען אין דֹוָתן, רידערבגעגַאנגען נָאך זַײנע 

און אײדער נָאך ער הָאט , ערזען ֿפון װַײטןן אים דב און װי זײ הָא18
 19. אים צו טײטן, ן זײ זיך געקליגט קעגן איםבהָא, גענענט צו זײ
יקער דער דָאזָאן קומט : ן געזָאגט אײנער צום ַאנדערןבאון זײ הָא

און אים , און לָאמיר אים הרגען, קומט,  און ַאצונד20. חלֹומות-עלב
ײזע בַא : און מיר װעלן זָאגן, ערב די גרי אין אײנער ֿפוןֿפןַארַײנװַאר

און מיר װעלן זען װָאס װעט װערן ֿפון ; געגעסןאױֿפחיה הָאט אים 
  . זַײנע חלֹומות

און ער הָאט אים געזוכט מציל צו זַײן ֿפון ,  הָאט ראובן דערהערט21
 22. ןבלָאמיר אים ניט נעמען דָאס לע: און הָאט געזָאגט, זײער הַאנט
; לוטבאיר זָאלט ניט ֿפַארגיסן קײן : הָאט צו זײ געזָאגטאון ראובן 

ער ַא הַאנט בָא, רב װָאס אין מדבװַארפט אים ַארַײן אין יענער גרו
 ּכדי אים מציל צו זַײן ֿפון –זָאלט איר ניט אױסשטרעקן אױף אים 

  . אים אומצוקערן צו זַײן פָאטער, זײער הַאנט

ַאזױ , רידערבוגעקומען צו זַײנע װי יֹוסף איז צ,  און עס איז געװען23
דָאס געשטרַײפטע העמדל ,  זַײן העמדלֿפןן זײ אױסגעטָאן יֹוסבהָא

ן אים באון הָא, ן אים גענומעןב און זײ הָא24. װָאס אױף אים
קײן ,  איז געװען לײדיקבאון די גרו. ב אין דער גרוֿפןַארַײנגעװָאר

  . װַאסער איז אין איר ניט געװען

ן בגעהױאױֿפן באון זײ הָא. רױטבן זיך געזעצט עסן ב און זײ הָא25
ערשט ַא קַארַאװַאן , ן ַא קוק געטָאןבאון הָא, זײערע אױגן

און זײערע קעמלען טרָאגן געװירץ , ִישמעֵאלים קומט ָאן ֿפון ִגלָעד
 26. ַאלזַאם און לַאדַאן װָאס זײ גײען ַארָאּפנידערן קײן ִמצַרִיםבאון 

ַאז , װָאס װעט ַארױסקומען: רידערבצו זַײנע הָאט יהודה געזָאגט 
און מיר װעלן ֿפַארדעקן זַײן , רודערבמיר װעלן הרגען אונדזער 

און ,  צו די ִישמעֵאליםֿפןאון לָאמיר אים ֿפַארקױ,  קומט27? לוטב
, רודערבװָארום אונדזער ; אונדזער הַאנט זָאל ניט זַײן אױף אים

 און 28. ן צוגעהערטברידער הָאבאון זַײנע . אונדזער פלײש איז ער
ן בַאזױ הָא, ַײגעגַאנגעןבזַײנען ֿפַאר, די ָסוחרים, װי די ִמדָינישע לַײט

  און , ב ֿפון דער גרוֿפןרַאכט יֹוסבזײ ַארױסגעצױגן און ַארױפגע
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לח

 צו די ִישמעֵאלים ֿפַאר צװַאנציק ֿפןן ֿפַארקױפט יֹוסבזײ הָא
  .  קײן ִמצַרִיםֿפן יֹוסן ַאװעקגעפירטבאון די הָא; ערשטיקבזיל

ערשט יֹוסף איז , ב און ראובן הָאט זיך אומגעקערט צו דער גרו29
 און ער הָאט 30. הָאט ער צעריסן זַײנע קלײדער; בניטָא אין דער גרו

דער יִינגל איז : און הָאט געזָאגט, רידערבזיך אומגעקערט צו זַײנע 
  ? װּו טו איך מיך ַאהין, און איך, ניטָא

ן געשָאכטן ַא באון הָא, ן גענומען יֹוספס העמדלבן זײ הָא או31
 32. לוטבן אַײנגעטונקט דָאס העמדל אין דעם באון הָא, ָאקבציגנ

און געלָאזט , ן ַאװעקגעשיקט דָאס געשטרַײפטע העמדלבאון זײ הָא
ן מיר בדָאס הָא: ָאגןזאון געלָאזט , רענגען צו זײער פָאטערב

 דָאס איז דַײן זונס העמדל ָאדער בט אױדערקען ַאקָארש; געפונען
מַײן זונס : און ער הָאט געזָאגט,  הָאט ער עס דערקענט33. ניט

ֿפַארצוקן ֿפַארצוקט , געגעסןאױֿפײזע חיה הָאט אים בַא ; העמדל
און ,  און יעקב הָאט צעריסן זַײנע קלײדער34. געװָארן איז יֹוסף

הָאט געטרױערט אױף זַײן און ער , ָאנגעטָאן זַאק אױף זַײנע לענדן
 און ַאלע זַײנע זין און ַאלע זַײנע טעכטער זַײנען 35. זון פיל טעג

ער ער הָאט זיך ניט געװָאלט בָא, געשטַאנען אים צו טרײסטןאױֿפ
ַאן ָאבל װעל איך נידערן , ֿפַאר װָאר: און ער הָאט געזָאגט; טרײסטן

  . ַאװײנטבם און זַײן פָאטער הָאט אי. קֿברצו מַײן זון אין 

ַא , ן אים ֿפַארקױפט אין ִמצַרִים צו ּפֹוטיַפרןב און די ִמדָינים הָא36
  .װעכטערבערלַײבדעם אױ, הױפדינער ֿפון ַּפרעהן

  

 הָאט יהודה, און עס איז געװען אין יענער צַײט 1
און ער הָאט אַײנגעקערט , רידערבַארָאּפגענידערט ֿפון זַײנע 

 און יהודה 2.  װָאס זַײן נָאמען איז געװען חיָרה,צו ַא מַאן ֿפון ַעדוָלם
װָאס זַײן נָאמען , ניַעהָאט דָארטן געזען די טָאכטער ֿפון ַא מַאן ַא ּכַנ

 3. און איז געקומען צו איר, און ער הָאט זי גענומען, איז געװען שוַע
און ער הָאט ; ָארן ַא זוןבאון הָאט גע, און זי איז טרָאגעדיק געװָארן

און ,  און זי איז װידער טרָאגעדיק געװָארן4.  זַײן נָאמען ֵערֿפןגערו
 און זי 5.  זַײן נָאמען אֹוָנןֿפןאון זי הָאט גערו; ָארן ַא זוןבהָאט גע

און .  זַײן נָאמען ֵשָלהֿפןאון זי הָאט גערו; ָארן ַא זוןבהָאט װידער גע
  . ָארןבַאז זי הָאט אים גע, ער איז געװען אין ּכזיב
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װָאס איר , ָכורב ֿפַאר ֵער זַײן בון יהודה הָאט גענומען ַא װַײ א6
איז געװען שלעכט , ָכורביהודהס ,  און ֵער7. נָאמען איז געװען ָּתָמר
 הָאט יהודה 8. און גָאט הָאט אים געטײט, אין די אױגן ֿפון גָאט

, ַאשװעגער זיבאון , ברודערס װַײבקום צו דַײן : געזָאגט צו אֹוָננען
 און ַאזױ װי אֹוָנן הָאט 9. רודערב שטעל אױף ַא זָאמען נָאך דַײן און

ַאז ער איז , איז, געװּוסט ַאז דער זָאמען װעט ניט געהערן צו אים
, רַאכט צו דער ערדבהָאט ער אױסגע, ברודערס װַײבגעקומען צו זַײן 
 איז געװען שלעכט אין 10. רודערבן ַא זָאמען צו זַײן בּכדי ניט צו גע

און ער הָאט אים אױך ,  אױגן ֿפון גָאט װָאס ער הָאט געטָאןדי
  . געטײט

זיץ ַאן ַאלמנה אין דַײן :  הָאט יהודה געזָאגט צו זַײן שנור ָּתָמרן11
װָארום ער הָאט ; װַאקסןאױֿפיז מַײן זון ֵשָלה װעט ב, פָאטערס הױז

  . רידערבן ַאזױ װי זַײנע בטָאמער װעט ער אױך שטַאר: געקלערט
  . און איז געזעסן אין איר פָאטערס הױז, ז ָּתָמר ַאװעקגעגַאנגעןאי

 ֿפון בדי װַײ, און שוַעס טָאכטער, ן זיך געמערט די טעגב הָא12
, און ַאז יהודה הָאט זיך געהַאט געטרײסט. ןבאיז געשטָאר, יהודהן

ער , איז ער ַארױפגעגַאנגען צו די שערער ֿפון זַײנע שָאף קײן ִּתמָנה
  . ן גוטער פרַײנט חיָרה ֿפון ַעדוָלםאון זַײ

דַײן שװער גײט , זע: ַאזױ צו זָאגן,  איז ָאנגעזָאגט געװָארן ָּתָמרן13
 הָאט זי אױסגעטָאן אירע 14. צו שערן זַײנע שָאף, ַארױף קײן ִּתמָנה

און , און הָאט זיך ֿפַארדעקט מיט ַא שלײער, קלײדער ֿפון זיך-ַאלמנה
, ַײם אַײנגַאנג ֿפון ֵעיַנִיםבזי הָאט זיך געזעצט און , זיך אַײנגעװיקלט

װָארום זי הָאט געזען ַאז ֵשָלה איז ;  װעג קײן ִּתמָנהֿפןװָאס אױ
  . בן געװָארן צו אים ֿפַאר ַא װַײבאון זי איז ניט געגע, געװַאקסןאױֿפ

, און ער הָאט זי גערעכנט ֿפַאר ַא זֹונה,  און יהודה הָאט זי געזען15
 הָאט ער ֿפַארקערט צו איר 16. ט ֿפַארדעקט איר ּפניםװַײל זי הָא

לָאמיך קומען צו , עט דיךבאיך , קום: און הָאט געזָאגט, ַײם װעגב
הָאט זי . װָארום ער הָאט ניט געװּוסט ַאז זי איז זַײן שנור; דיר

 17? ַאז דו װעסט קומען צו מיר, ןבװָאס װעסטו מיר גע: געזָאגט
הָאט זי . עקל ֿפון די שָאףבװעל שיקן ַא ציגנאיך : הָאט ער געזָאגט

 הָאט ער 18. יז דו שיקסטבן ַא משּכון בסַײדן װעסט מיר גע: געזָאגט
: הָאט זי געזָאגט? ןבװָאס ֿפַאר ַא משּכון זָאל איך דיר גע: געזָאגט
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. און דַײן שטעקן װָאס אין דַײן הַאנט, און דַײן שנור, דַײן זיגלרינג
און זי איז , און ער איז צו איר געקומען, ןבגעהָאט ער עס איר גע

געשטַאנען און איז אױֿפ און זי איז 19. טרָאגעדיק געװָארן ֿפון אים
און , און זי הָאט אױסגעטָאן ֿפון זיך איר שלײער, ַאװעקגעגַאנגען

  . קלײדער-הָאט ָאנגעטָאן אירע ַאלמנה

נט ֿפון זַײן עקל דורך דער הַאב און יהודה הָאט געשיקט דָאס ציגנ20
ּכדי ָאּפצונעמען דעם משּכון ֿפון דער פרױס , גוטן פרַײנט ֿפון ַעדוָלם

 הָאט ער געפרעגט די 21. ער ער הָאט זי ניט געפונעןבָא; הַאנט
װּו איז די זֹונה װָאס איז געװען : ַאזױ צו זָאגן, מענטשן ֿפון איר ָארט

. יז ניט געװען קײן זֹונהדָא א: ן זײ געזָאגטבהָא? ַײם װעגבאין ֵעיַנִים 
 באיך הָא: און הָאט געזָאגט,  הָאט ער זיך אומגעקערט צו יהודהן22

דָא : ן געזָאגטבאון אױך די מענטשן ֿפון דעם ָארט הָא. זי ניט געפונען
זָאל זי עס הַאלטן :  הָאט יהודה געזָאגט23. איז ניט געװען קײן זֹונה

 דָאך געשיקט באיך הָא; ו שּפָאטּכדי מיר זָאלן ניט װערן צ, ֿפַאר זיך
  . און דו הָאסט זי ניט געפונען, יקע ציקעלעדָאס דָאז

איז ָאנגעזָאגט געװָארן ,  און עס איז געװען אין ַארום דרַײ חדשים24
און ָאט איז , דַײן שנור ָּתָמר הָאט מַזנה געװען: ַאזױ צו זָאגן, יהודהן

און , פירט זי ַארױס: געזָאגטהָאט יהודה . זי אױך טרָאגעדיק ֿפון זנות
  . רענט װערןבזָאל זי ֿפַאר

ַאזױ הָאט זי געשיקט זָאגן צו ,  װי זי איז ַארױסגעפירט געװָארן25
ין איך ב, יקע געהערן צו איםדי דָאזֿפון דעם מַאן װָאס : איר שװער
דער דערקען ַאקָארשט װעמעס איז : און זי הָאט געזָאגט. טרָאגעדיק

 הָאט יהודה 26? און דער שטעקן, און די שנורן, ינגיקער זיגלרדָאז
דערֿפַאר , זי איז גערעכטער ֿפון מיר: און ער הָאט געזָאגט, דערקענט

ער ער הָאט מער בָא. ן צו מַײן זון ֵשָלהןב זי ניט געגעבװַײל איך הָא
  . װידער ניט ֿפַארקערט מיט איר

ערשט ַא , ןערב און עס איז געװען אין דער צַײט ֿפון איר גע27
, ָארןבַאז זי הָאט גע,  און עס איז געװען28. בצװילינג איז אין איר לַײ

ין הָאט גענומען באון די הײ, הָאט אײנער ַארױסגעשטעקט זַײן הַאנט
דער : ַאזױ צו זָאגן, ונדן ָאן זַײן הַאנט ַא רױטן פָאדיםבאון הָאט ָאנגע

װי ער , יז געװען און עס א29. יקער איז ַארױסגעקומען צוערשטדָאז
הָאט זי ; רודער איז ַארױסגעקומעןבערשט זַײן , ציט צוריק זַײן הַאנט
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לט

און מע הָאט ? װָאס הָאסטו זיך געריסן מיט ַאזַא רַײסעניש: געזָאגט
 און דערנָאך איז ַארױסגעקומען זַײן 30.  זַײן נָאמען ֶּפֶרץֿפןגערו
און ; ר פָאדיםװָאס אױף זַײן הַאנט איז געװען דער רױטע, רודערב

  . זַײן נָאמען ֶזַרחֿפןמע הָאט גערו

   

און ,  און יֹוסף איז ַארָאּפגענידערט געװָארן קײן ִמצַרִים1
, װעכטערבערלַײבדער אױ, ַא הױפדינער ֿפון ַּפרעהן, ּפֹוטיַפר

הָאט אים ָאּפגעקױפט ֿפון דער הַאנט ֿפון די , ַא ִמצרישער מַאן
 און גָאט איז 2. הין ַארָאּפגענידערטן אים ַאבִישמעֵאלים װָאס הָא

און ער ; ַאגליקטער מענטשבאון ער איז געװען ַא , ֿפןגעװען מיט יֹוס
 און זַײן הַאר הָאט 3. איז געװען אין הױז ֿפון זַײן הַאר דעם ִמצרי

ַאגליקט גָאט ב, און ַאלץ װָאס ער טוט, ַאז גָאט איז מיט אים, געזען
און ער הָאט , סף געפונען חן אין זַײנע אױגן הָאט יֹו4; אין זַײן הַאנט

און , ער זַײן הױזבגעזעצט איאױֿפאון ער הָאט אים . ַאדינטבאים 
 5. ן אין זַײן הַאנטבערגעגעבהָאט ער אי, ַאלץ װָאס ער הָאט געהַאט

ער זַײן בגעזעצט איאױֿפֿפון זינט ער הָאט אים , און עס איז געװען
ענטשט בהָאט גָאט גע,  הָאט געהַאטער ַאלץ װָאס ערבאון אי, הױז

רכה ֿפון גָאט איז געװען באון ַא , דעם ִמצריס הױז ֿפון יֹוספס װעגן
 הָאט ער 6. אױף ַאלץ װָאס ער הָאט געהַאט אין הױז און אין פעלד

און ער , ערגעלָאזן ַאלץ װָאס ער הָאט געהַאט אין יֹוספס הַאנטבאי
רױט װָאס ער בַאחוץ דעם ,  זַאךן אים ניט געװּוסט ֿפון קײןבהָאט לע

און שײן ,  געשטַאלטֿפןאון יֹוסף איז געװען שײן אױ. הָאט געגעסן
  .  ּפניםֿפןאױ

הָאט זַײן הַארס , יקע געשעענישןדי דָאז און עס איז געװען נָאך 7
ליג : און זי הָאט געזָאגט, ֿפןן אירע אױגן אױף יֹוסבגעהױאױֿפ בװַײ

און ער הָאט געזָאגט צו זַײן , װָאלט הָאט ער ניט גע8. מיט מיר
, ן מיר װָאס אין הױז טוט זיךבמַײן הַאר װײס ניט לע, זע: בהַארס װַײ

ער  9. ן אין מַײן הַאנטבערגעגעבהָאט ער אי, און ַאלץ װָאס ער הָאט
און ער הָאט ניט , דָאזיקן הױז ניט גרעסער ֿפון מירם איז אין דע

. ביסט זַײן װַײבװַײל דו , לױז דיךבר נָא, ֿפַארמיטן ֿפון מיר קײן זַאך
און זינדיקן צו , ײזבדָאזיקע גרױסע  הַײנט װי קען איך טָאן דָאס

  ? גָאט
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,  טָאג ֿפַאר טָאגֿפןַאז זי הָאט גערעדט צו יֹוס,  און עס איז געװען10
צו זַײן מיט , צו ליגן מיט איר, און ער הָאט ניט צוגעהערט צו איר

 װען ער איז ַארַײנגעקומען אין הױז צו טָאן אײן טָאג,  איז11, איר
און קײן מענטש ֿפון די הױזלַײט איז דָארטן ניט געװען , עטבזַײן ַאר
: ַאזױ צו זָאגן,  הָאט זי אים ָאנגעכַאּפט ֿפַאר זַײן קלײד12, אין הױז

און , ערגעלָאזן זַײן קלײד אין איר הַאנטבהָאט ער אי. ליג מיט מיר
װי זי הָאט ,  און עס איז געװען13. ַארױס דרױסן און ֿפןאיז ַאנטלָא

און איז , ערגעלָאזן זַײן קלײד אין איר הַאנטבַאז ער הָאט אי, געזען
און הָאט ,  צו אירע הױזלַײטֿפן ַאזױ הָאט זי גערו14,  דרױסןֿפןַאנטלָא

רַאכט ַא מַאן ַא במע הָאט אונדז גע, זעט: ַאזױ צו זָאגן, צו זײ געזָאגט
ער איז געקומען צו מיר צו ליגן ;  מַאכן געשּפעט ֿפון אונדזצו, ִעברי

װי ער הָאט ,  איז15.  אױף ַא הױכן ָקולֿפן גערובאון איך הָא, מיט מיר
ַאזױ , ֿפן גערובן מַײן ָקול און הָאבגעהױאױֿפ בַאז איך הָא, געהערט

 און ֿפןאון איז ַאנטלָא, ַײ מירבערגעלָאזן זַײן קלײד בהָאט ער אי
  . ס דרױסןַארױ

יז זַײן הַאר איז ב, ַײ זיךב און זי הָאט ַאװעקגעלײגט זַײן קלײד 16
יקע די דָאז און זי הָאט גערעדט צו אים ַאזױ װי 17. געקומען ַאהײם

דער קנעכט דער ִעברי װָאס דו הָאסט אונדז : ַאזױ צו זָאגן, װערטער
 און 18. איז געקומען צו מיר צו מַאכן געשּפעט ֿפון מיר, רַאכטבגע

, ֿפן גערובן מַײן ָקול און הָאבגעהױאױֿפ בװי איך הָא, עס איז געװען
 ֿפןאון איז ַאנטלָא, ַײ מירבערגעלָאזן זַײן קלײד בַאזױ הָאט ער אי

  . דרױסן

װי זַײן הַאר הָאט געהערט די װערטער ֿפון זַײן ,  און עס איז געװען19
ַאזעלכע זַאכן : ןַאזױ צו זָאג, װָאס זי הָאט צו אים גערעדט, בװַײ

 און 20. הָאט זַײן צָארן געגרימט, הָאט געטָאן צו מיר דַײן קנעכט
און הָאט אים ַארַײנגעזעצט אין , יֹוספס הַאר הָאט אים גענומען

אין דעם ָארט װּו דעם מלכס געפַאנגענע זַײנען , געפענקעניש
  . און ער איז דָארטן געװען אין געפענקעניש; אַײנגעשֿפַארט

און ער הָאט גענַײגט צו אים , ֿפןון גָאט איז געװען מיט יֹוס א21
ן חן אין די אױגן ֿפון דעם הַאר ֿפון באון אים געגע, גענָאד

ן בערגעגעב און דער הַאר ֿפון געפענקעניש הָאט אי22. געפענקעניש
;  ַאלע געפַאנגענע װָאס אין געפענקענישֿפןאױף דער הַאנט ֿפון יֹוס

 דער 23. געטָאןאױֿפהָאט ער ,  הָאט דָארטן געטָאןאון ַאלץ װָאס מע
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הַאר ֿפון געפענקעניש הָאט ניט נָאכגעקוקט קײן שום זַאך אונטער 
, און װָאס ער הָאט געטָאן, װַײל גָאט איז געװען מיט אים, זַײן הַאנט
  . ַאגליקטבהָאט גָאט 

   

הָאט דער , יקע געשעענישןדי דָאז און עס איז געװען נָאך 1
זיך , עקערבאון דער , ַאנקמַײסטער ֿפון דעם מלך ֿפון ִמצַרִיםטר

   און 2. דעם מלך ֿפון ִמצַרִים, ֿפַארזינדיקט ַאקעגן זײער הַאר
אױף דעם , דינערֿפַּפרעה הָאט געצערנט אױף זַײנע צװײ הױ

 און ער הָאט 3. עקערבערבערטרַאנקמַײסטער און אױף דעם אױבאױ
, װעכטערס הױזבערלַײבך ֿפון דעם אױזײ ַארַײנגעזעצט אין דער װַא

אין דעם ָארט װָאס יֹוסף איז דָארטן געװען , ענקענישֿפאין גע
 ֿפןװעכטער הָאט געשטעלט יֹוסבערלַײב און דער אױ4. ַארטּֿפאַײנגעש

און זײ זַײנען געװען ַא צַײט אין ; ַאדינטבאון ער הָאט זײ , ן זײבלע
  . װַאך

  איטלעכן , ום אין אײן נַאכט הָאט זיך בײדן געחלומט ַא חל5
 דעם –איטלעכן לױט דעם ּפיתרון ֿפון זַײן חלום , זַײן חלום

װָאס , עקער ֿפון דעם מלך ֿפון ִמצַרִיםבטרַאנקמַײסטער און דעם 
 און יֹוסף איז 6. ענקענישֿפַארט אין געּֿפזַײנען געװען אַײנגעש

ערשט זײ , און הָאט זײ ָאנגעקוקט, ריֿפגעקומען צו זײ אין דער 
דינער ֿפון ַּפרעהן װָאס ֿפרעגט די הױֿפ הָאט ער גע7. זַײנען צעטרָאגן

 ֿפַאר װָאס: ַאזױ צו זָאגן, מיט אים אין דער װַאך ֿפון זַײן הַארס הױז
ן זײ צו אים ב הָא8? זַײנען אַײערע ּפנימער הַײנט ֿפַארערגערט

 זָאל אים און ניטָא װער, אונדז הָאט זיך געחלומט ַא חלום: געזָאגט
; ּפיתרֹונים זַײנען דָאך ֿפון גָאט: הָאט יֹוסף צו זײ געזָאגט. ּפֹותר זַײן

  . עט אַײךבאיך , דערצײלט מיר

, ֿפןערטרַאנקמַײסטער דערצײלט זַײן חלום צו יֹוסב הָאט דער אױ9
ערשט ֿפַאר מיר איז ַא , מיר חלומט זיך: און ער הָאט צו אים געזָאגט

, ליטבאון װי ער ;  װַײנשטָאק דרַײ צװַײגןֿפן און אױ10, װַײנשטָאק
ן זַײנע הענגלעך געצַײטיקט בהָא, ליעכץבגעגַאנגען זַײן אױֿפאיז 

 בהָא; עכער איז געװען אין מַײן הַאנטב און ַּפרעהס 11. ןבװַײנטרױ
 זײ אױסגעקװעטשט אין ַּפרעהס באון הָא, ןבאיך גענומען די װַײנטרױ

  . כער אין ַּפרעהס הַאנטעבאון דערלַאנגט דעם , עכערב
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די דרַײ : דָאס איז דער ּפיתרון דערֿפון:  הָאט יֹוסף צו אים געזָאגט12
 אין דרַײ טעג ַארום װעט ַּפרעה 13. צװַײגן דָאס זַײנען דרַײ טעג

און , און װעט דיך אומקערן אױף דַײן שטַאנד, ּפנעמען דַײן קָאאױֿפ
ריערדיקן ֿפלױטן , הַאנטעכער אין זַײן בװעסט דערלַאנגען ַּפרעהס 

ער זָאלסט ב ָא14. יסט געװען זַײן טרַאנקמַײסטערבװען דו , שטײגער
איך , און זָאלסט טָאן, ַאז דיר װעט גוט זַײן, ַײ זיךבמיך געדענקען 

און מיך , און מיך דערמָאנען ֿפַאר ַּפרעהן, ַא חסד מיט מיר, עט דיךב
ין איך בם געגנבעט  װָארו15. יקן הױזדעם דָאזַארױסציען ֿפון 

 איך קײן באון דָא אױך הָא; געגנבעט געװָארן ֿפון לַאנד ֿפון די ִעברים
  . יסהֿפװָאס מע הָאט מיך ַארַײנגעזעצט אין ּת, זַאך ניט געטָאן

עקער געזען ַאז ער הָאט צום גוטן ּפֹותר בערב הָאט דער אױ16
, זיך געחלומטמיר אױך הָאט : ֿפןאון ער הָאט געזָאגט צו יֹוס, געװען

 און אין 17;  זַײנען אױף מַײן קָאּףבלָאכטענע קערֿפערשט דרַײ גע
,  איז ֿפון ַאלערלײ עסנװַארג ֿפַאר ַּפרעהןבערשטן קָארבדעם אױ

  . ער מַײן קָאּףב איבױגלען עסן זײ ֿפון דעם קָארֿפאון די , עקזַאכןבגע

ער ּפיתרון דָאס איז ד: ערט און הָאט געזָאגטֿפ הָאט יֹוסף געענט18
 אין דרַײ טעג ַארום 19.  דָאס זַײנען דרַײ טעגבדי דרַײ קער: דערֿפון

הענגען אױֿפאון װעט דיך ,  ֿפון דירּפװעט ַּפרעה ַארָאּפנעמען דַײן קָא
  . לײש ֿפון דירֿפױגלען װעלן עסן דַײן ֿפאון די , ױםבאױף ַא 

, ורטסטָאגבאין ַּפרעהס גע,  דריטן טָאגֿפן און עס איז געװען אױ20
און הָאט , הָאט ער געמַאכט ַא מָאלצַײט ֿפַאר ַאלע זַײנע קנעכט

און דעם , ערטרַאנקמַײסטערבֿפון דעם אױּפ גענומען דעם קָאאױֿפ
   און 21. צװישן זַײנע קנעכט, עקערבערב ֿפון דעם אױּפקָא

 ערטרַאנקמַײסטער צו זַײןבער הָאט אומגעקערט דעם אױ
עכער אין בן ער הָאט דערלַאנגט דעם או; טֿפטרַאנקמַײסטערשַא
   עקער הָאט ערבערב און דעם אױ22. ַּפרעהס הַאנט

 ער דערבָא 23 .ַאזױ װי יֹוסף הָאט זײ ּפֹותר געװען, געהַאנגעןאױֿפ
און הָאט אים , ֿפןערטרַאנקמַײסטער הָאט ניט געדַאכט ָאן יֹוסבאױ

  .ֿפַארגעסן
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מא
  ִמֵקץ

הָאט זיך , ן צװײ יָאר צַײט און עס איז געװען צום ָסוף ֿפו1
 און ָאט 2. ַײם טַײךבערשט ער שטײט , ַּפרעהן געחלומט

; ב לַײֿפןעט אױֿפ אױסזען און ֿפןשײן אױ, ן קיבגײען ַארױף ֿפון טַײך זי
 און ָאט גײען ַארױף 3. יטערט אין דעם טַײכגרָאזֿפן זיך געבאון זײ הָא

און מָאגער ,  אױסזעןןֿפמיאוס אױ, ן ַאנדערע קיבנָאך זײ ֿפון טַײך זי
רעג בַײם בן יענע קי בן זיך געשטעלט לעבאון זײ הָא; ב לַײֿפןאױ
ן ביקע קי הָאב אױסזען און מָאגערלַײֿפן און די מיאוסע אױ4. טַײך
און ַּפרעה . עטע קיֿפ אױסזען און ֿפןן שײנע אױבגעגעסן די זיאױֿפ

  . געכַאּפטאױֿפהָאט זיך 

און אים הָאט זיך געחלומט ַא צװײט , ֿפן און ער איז אַײנגעשלָא5
אױף אױף אײן שטענגל געזונטע און - ן זַאנגען גײעןבערשט זי, מָאל
ן זַאנגען דינע און ב און ָאט שּפרָאצן ַארױס נָאך זײ זי6. גוטע
 ןבאון די דינע זַאנגען הָא 7. װינט-רענטע ֿפון מזרחבֿפַאר

און ַּפרעה הָאט זיך . געןולע זַאנֿפן געזונטע און באַײנגעשלונגען די זי
  . ערשט עס איז ַא חלום, געכַאּפטאױֿפ

, איז זַײן געמיט געװען צערודערט, ריֿפ און עס איז געװען אין דער 8
און ,  ַאלע ַחרטומים ֿפון ִמצַרִיםֿפןאון ער הָאט געשיקט און גערו

, און ַּפרעה הָאט זײ דערצײלט זַײנע חלֹומות; ַאלע אירע חכמים
  . נער הָאט זײ ניט געקענט ּפֹותר זַײן ֿפַאר ַּפרעהןער קײבָא

: ַאזױ צו זָאגן, רעדט צו ַּפרעהןעערטרַאנקמַײסטער גב הָאט דער אױ9
 ַּפרעה הָאט געצערנט אױף 10. מַײנע זינד מוז איך הַײנט דערמָאנען

און הָאט מיך ַארַײנגעזעצט אין דער װַאך ֿפון דעם , זַײנע קנעכט
 הָאט זיך 11. עקערבערבמיך און דעם אױ, הױזװעכטערס בערלַײבאױ

איטלעכן לױט ; מיר און אים, אונדז געחלומט ַא חלום אין אײן נַאכט
 און דָארטן 12. דעם ּפיתרון ֿפון זַײן חלום הָאט זיך אונדז געחלומט

ַא קנעכט ֿפון דעם , איז מיט אונדז געװען ַא ִעברישער יונג
און ער הָאט אונדז , ערצײלטן מיר אים דבהָא, װעכטערבערלַײבאױ

איטלעכן לױט זַײן חלום הָאט ער ; ּפֹותר געװען אונדזערע חלֹומות
ַאזױ װי ער הָאט אונדז ּפֹותר ,  און עס איז געװען13. ּפֹותר געװען

מיך הָאט מען אומגעקערט אױף מַײן : ַאזױ איז געשען, געװען
  . געהַאנגעןאױֿפאון אים הָאט מען , שטַאנד
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און מע הָאט אים אױף גיך , ֿפן יֹוסֿפןרעה געשיקט און גערו הָאט ַּפ14
און הָאט , און ער הָאט זיך ָאּפגעגָאלט. יסהֿפַארױסגענומען ֿפון ּת

  . און איז געקומען צו ַּפרעהן, יטן זַײנע קלײדערבערגעבאי

, מיר הָאט זיך געחלומט ַא חלום: ֿפן הָאט ַּפרעה געזָאגט צו יֹוס15
 געהערט זָאגן אױף באון איך הָא;  זָאל אים ּפֹותר זַײןאון ניטָא װער

  . אים ּפֹותר צו זַײן, ַאז דו ֿפַארשטײסט ַא חלום, דיר

גָאט װעט , ניט איך: ַאזױ צו זָאגן, ערט ַּפרעהןֿפ הָאט יֹוסף געענט16
  . ריד ֿפון ַּפרעהןֿפַאשײדן דעם ב

ערשט איך שטײ , מיר חלומט זיך: ֿפן הָאט ַּפרעה געזָאגט צו יֹוס17
 ֿפןעט אױֿפ, ן קיב און ָאט גײען ַארױף ֿפון טַײך זי18. רעג טַײךבַײם ב
יטערט אין ֿפן זיך געבאון זײ הָא;  געשטַאלטֿפן און שײן אױבלַײ

ָארים און , ן ַאנדערע קיב און ָאט גײען ַארױף נָאך זײ זי19. גרָאז
 אין גַאנצן װָאס, ב לַײֿפן געשטַאלט און דַאר אױֿפןזײער מיאוס אױ
 און 20. ײט איך ניט געזען זײער גלַײכן אין מיאוסקבלַאנד ִמצַרִים הָא

. עטע קיֿפן בגעגעסן די ערשטע זיאױֿפן בדי דַארע און מיאוסע קי הָא
און עס איז ניט געװען קענטיק ַאז זײ ,  און זײ זַײנען ַארַײן אין זײ21

ן ַאזױ מיאוס װי אין און זײער אױסזען איז געװע, זַײנען אין זײ ַארַײן
 געזען אין ב און איך הָא22. געכַאּפטאױֿפ זיך באון איך הָא. בָאנהײ

ולע ֿפ, אױף אױף אײן שטענגל-ן זַאנגען גײעןבערשט זי, מַײן חלום
ן זַאנגען ב און ָאט שּפרָאצן ַארױס נָאך זײ זי23. און גוטע

ן די דינע  או24. װינט-רענטע ֿפון מזרחבֿפַאר, דינע, אַײנגעטריקנטע
 איך בהָא. ן גוטע זַאנגעןבן אַײנגעשלונגען די זיבזַאנגען הָא

  . ער קײנער קען מיר ניט זָאגןבָא, דערצײלט די ַחרטומים

; דער חלום ֿפון ַּפרעהן איז אײנער:  הָאט יֹוסף געזָאגט צו ַּפרעהן25
ן גוטע קי ב די זי26. װָאס גָאט װיל טָאן הָאט ער ָאנגעזָאגט ַּפרעהן

; ן יָארבן גוטע זַאנגען דָאס זַײנען זיבאון די זי, ן יָארבָאס זַײנען זיד
װָאס , ן דַארע און מיאוסע קיב און די זי27. אײן חלום איז דָאס

ן באון די זי; ן יָארבדָאס זַײנען זי, געקומען נָאך זײֿפזַײנען ַארױ
 ןבדָאס װעלן זַײן זי, װינט-רענט ֿפון מזרחבלײדיקע זַאנגען ֿפַאר

װָאס :  געזָאגט ַּפרעהןב דָאס איז די זַאך װָאס איך הָא28. הונגעריָארן
ן יָאר ֿפון בעס קומען זי,  זע29. ַאװיזן ַּפרעהןבגָאט װיל טָאן הָאט ער 

שטײן אױֿפ און נָאך זײ װעלן 30. גרױס זעט אין גַאנצן לַאנד ִמצַרִים
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עסן אין לַאנד און די גַאנצע זעט װעט זַײן ֿפַארג, ן הונגעריָארןבזי
 און ֿפון דער 31. און דער הונגער װעט ֿפַארלענדן דָאס לַאנד; ִמצַרִים

ֿפון װעגן יענעם הונגער װָאס , זעט װעט ניט זַײן צו מערקן אין לַאנד
 און װָאס דער חלום 32. װָארום ער װעט זַײן זײער שװער; נָאכדעם

עסט ֿפון ֿפיז װַײל די זַאך א: ערגעחזרט ַא צװײט מָאלבהָאט זיך אי
זָאל ַּפרעה זען ַא ,  און ַאצונד33. און גָאט אַײלט דָאס צו טָאן, גָאט

ערן לַאנד באון אים שטעלן אי, ֿפַארשטַאנדיקן און ַא קלוגן מַאן
זעער אױֿפזעצן אױֿפאון זָאל ער ,  זָאל ַּפרעה דָאס טָאן34. ִמצַרִים

ן זַאטע בִים אין די זיַאװָארענען דָאס לַאנד ִמצַרבאון , ערן לַאנדבאי
 די דָאזיקעזַאמלען די גַאנצע שּפַײז ֿפון אױֿפ און זָאל מען 35. יָארן

ן ּתבואה אונטער דער באון זָאל מען ָאנקלַײ, גוטע יָארן װָאס קועמן
 און די 36. און היטן, ֿפַאר שּפַײז אין די שטעט, הַאנט ֿפון ַּפרעהן

ן הונגעריָארן באױף די זי, ַאנדשּפַײז װעט זַײן ַאװעקגעלײגט ֿפַארן ל
און דָאס לַאנד װעט ניט ֿפַארשניטן , װָאס װעלן זַײן אין לַאנד ִמצַרִים

  . װערן ֿפון הונגער

און אין די , עלן אין די אױגן ֿפון ַּפרעהןֿפלגעױ און די זַאך איז װ37
 און ּפרעה הָאט געזָאגט צו זַײנע 38. אױגן ֿפון ַאלע זַײנע קנעכט

ַא מַאן װָאס , יקערדער דָאזינען ַאזַא װי ֿפענען מיר דען געק: קנעכט
 און ַּפרעה הָאט געזָאגט צו 39? דער גַײסט ֿפון גָאט איז אין אים

איז ניטָא , נָאכדעם װי גָאט הָאט דיך געלָאזט װיסן דָאס ַאלץ: ֿפןיֹוס
 דו װעסט זַײן 40. ַא ֿפַארשטַאנדיקער און ַא קלוגער ַאזױ װי דו

ט װערן מַײן ֿפאון לױט דַײן מױל זָאל געװירטשַא, מַײן הױזער באי
 און 41. נָאר מיטן טרָאן װעל איך זַײן גרעסער ֿפון דיר; ָאלקֿפגַאנץ 

ערן בגעזעצט איאױֿפ דיך באיך הָא, זע: ֿפןַּפרעה הָאט געזָאגט צו יֹוס
ינג  און ַּפרעה הָאט ַארָאּפגענומען זַײן זיגלר42. גַאנצן לַאנד ִמצַרִים

, ֿפןאון הָאט אים ָאנגעטָאן אױף דער הַאנט ֿפון יֹוס, ֿפון זַײן הַאנט
און אים ָאנגעטָאן , גדיםבדט אין לַײנענע ײאון ער הָאט אים ָאנגעקל

ָארן ֿפ און ער הָאט אים געמַאכט 43.  הַאלדזֿפןַא גילדערנע קײט אױ
! ךאֿבר: ים ֿפַאר אֿפןאון מע הָאט אױסגערו; אין זַײן צװײטן רַײטװָאגן

  . ערן גַאנצן לַאנד ִמצַרִיםבגעזעצט איאױֿפאון ער הָאט אים 

ער ָאן דיר בָא, ין ַּפרעהבאיך : ֿפן און ַּפרעה הָאט געזָאגט צו יֹוס44
וס אין גַאנצן לַאנד ֿפן ַא הַאנט ָאדער ַא בהײאױֿפזָאל קײנער ניט 

-ַנתֿפָצ, ֿפןֹוס דעם נָאמען ֿפון יֿפן און ַּפרעה הָאט גערו45. ִמצַרִים
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, ֶפַרע-ן ָאסַנת די טָאכטער ֿפון ּפֹוטיבאון ער הָאט אים געגע; ַּפְעֵנַח
  . בֿפַאר ַא װַײ, דעם ּפריסטער ֿפון אֹון

 און יֹוסף –. ערן לַאנד ִמצַרִיםב און יֹוסף איז ַארױסגעגַאנגען אי46
רעה װען ער הָאט זיך געשטעלט ֿפַאר ַּפ, איז געװען דרַײסיק יָאר ַאלט

 און יֹוסף איז ַארױסגעגַאנגען ֿפון ֿפַאר –. דעם מלך ֿפון ִמצַרִים
  . און איז דורכגעגַאנגען דורכן גַאנצן לַאנד ִמצַרִים, ַּפרעהן

. נסװַײזֿפן זַאטע יָארן הױברַאכט אין די זיב און דָאס לַאנד הָאט גע47
יָאר װָאס ן בגעזַאמלט די גַאנצע שּפַײז ֿפון די זיאױֿפ און ער הָאט 48

און הָאט ַארַײנגעטָאן די שּפַײז אין די , זַײנען געװען אין לַאנד ִמצַרִים
 49, עלדער ֿפון ַא שטָאט װָאס ַארום אירֿפדי שּפַײז ֿפון די ; שטעט

ן ּתבואה ַאזױ באון יֹוסף הָאט ָאנגעקלי. הָאט ער ַארַײנגעטָאן אין איר
װַײל , געהערט צו צײלןאױֿפיז מע הָאט ב, ילֿפזײער , װי זַאמד ֿפון ים

  . עס איז געװען ָאן ַא צָאל

אײדער דָאס הונגעריָאר איז , ָארן געװָארןב זַײנען געֿפןַײ יֹוסב און 50
ַרע דעם ֿפ-װָאס ָאסַנת די טָאכטער ֿפון ּפֹוטי, צװײ זין, געקומען

 דעם ֿפן און יֹוסף הָאט גערו51. ָארןבּפריסטער ֿפון אֹון הָאט אים גע
גָאט הָאט מיך געמַאכט «: װַײל, ָכור מַנֶשהבן ֿפון דעם נָאמע

און דָאס גַאנצע הױז ֿפון מַײן , ֿפַארגעסן מַײן גַאנצע מַאטערניש
 ֿפן און דעם נָאמען ֿפון דעם צװײטן הָאט ער גערו52. »ָאטערֿפ
רוכּפערט אין דעם לַאנד ֿפון מַײן ֿפגָאט הָאט מיך גע«: װַײל, ַרִיםֿפֶא

  . »ּפַײן

ן יָאר ֿפון דער זעט װָאס איז בן זיך געענדיקט די זיב און עס הָא53
ן בן קומען די זיבן ָאנגעהױב און עס הָא54. געװען אין לַאנד ִמצַרִים

און עס איז געװען ַא . ַאזױ װי יֹוסף הָאט ֿפַארױסגעזָאגט, הונגעריָארן
עװען נָאר אין גַאנצן לַאנד ִמצַרִים איז ג, הונגער אין ַאלע לענדער

  . רױטב

און , ן הונגערןב און ַאז דָאס גַאנצע לַאנד ִמצַרִים הָאט ָאנגעהױ55
הָאט ַּפרעה געזָאגט , רױטבָאלק הָאט געשריען צו ַּפרעהן אום ֿפדָאס 

זָאלט איר , װָאס ער װעט אַײך זָאגן; ֿפןגײט צו יֹוס: צו גַאנץ ִמצַרִים
און יֹוסף ; נצן לַאנדערן גַאב און דער הונגער איז געװען אי56. טָאן

און ; ט צו ִמצַרִיםֿפאון הָאט ֿפַארקױ, נט ַאלע שּפַײכלערסֿפהָאט געע
 און ֿפון דער 57. דער הונגער הָאט זיך געשטַארקט אין לַאנד ִמצַרִים
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מב

,  ּתבואהֿפן קױֿפןגַאנצער ערד איז מען געקומען קײן ִמצַרִים צו יֹוס
  .אױף דער גַאנצער ערד שטַארק װָארום דער הונגער איז געװען

  

,  און יעקב הָאט געזען ַאז עס איז דָא ּתבואה אין ִמצַרִים1
װָאס קוקט איר אַײך : און יעקב הָאט געזָאגט צו זַײנע זין

ַאז עס איז דָא ,  איך געהערטבָאט הָא:  און ער הָאט געזָאגט2? ָאן
דז אַײן ֿפון ט אונֿפאון קױ,  ַאהיןַארָאּפנידערט . ּתבואה אין ִמצַרִים

  . ןבן און ניט שטַארבּכדי מיר זָאלן לע, דָארטן

ון ֿפ ּתבואה ןֿפגענידערט קױֿפרידער ַארָאבס צען ֿפן יֹוסב הָא3
הָאט יעקב ניט מיטגעשיקט , רודערבס ֿפיֹוס, נימיןבער ב ָא4. ִמצַרִים

 ֿפןטָאמער װעט אים טרע: װַײל ער הָאט געזָאגט, רידערבמיט זַײנע 
  . ליקַאן אומג

צװישן די װָאס זַײנען , ֿפן זַײנען געקומען די זין ֿפון יׂשראלן אַײנקױ5
 און יֹוסף 6. װָארום דער הונגער איז געװען אין לַאנד ּכַנַען, געקומען

ער איז געװען דער װָאס ; ערן לַאנדבאיז געװען דער געװעלטיקער אי
ס ֿפ געקומען יֹוסזַײנען. ָאלק ֿפון לַאנדֿפט צום גַאנצן ֿפהָאט ֿפַארקױ

 און 7. וקט מיטן ּפנים צו דער ערדבן זיך צו אים געבאון הָא, רידערב
ער ער בָא, און הָאט זײ דערקענט, רידערביֹוסף הָאט געזען זַײנע 

, און הָאט גערעדט מיט זײ הַארט, רעמד צו זײֿפהָאט זיך געמַאכט 
: זײ געזָאגטן בהָא? ֿפון װַאנען קומט איר: און הָאט צו זײ געזָאגט

  .  שּפַײזֿפןאַײנצוקױ, ֿפון לַאנד ּכַנַען

ן אים ניט בער זײ הָאבָא, רידערב און יֹוסף הָאט דערקענט זַײנע 8
  װָאס ,  און יֹוסף הָאט זיך דערמָאנט ָאן די חלֹומות9. דערקענט

: און ער הָאט צו זײ געזָאגט, ן זיך אים געחלומט װעגן זײבהָא
 ֿפון לַאנד זַײט איר ײט זען די נַאקעטקצו; אױסקוקערס זַײט איר

  . געקומען

 שּפַײז ֿפןנַײערט צו קױ, מַײן הַאר, נײן: ן זײ צו אים געזָאגטב הָא10
;  מיר ַאלע זַײנען זין ֿפון אײן מַאן11. זַײנען געקומען דַײנע קנעכט

מָאל ניט ן דַײנע קנעכט זַײנען קײ; נען מירערלעכע מענטשן זַײ
  . רסגעװען קײן אױסקוקע
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 ֿפון לַאנד זַײט ײטנַײערט די נַאקעטק, נײן:  הָאט ער צו זײ געזָאגט12
  . איר געקומען זען

זין , דַײנע קנעכט, רידער זַײנען מירבצװעלף : ן זײ געזָאגטב הָא13
און ָאט איז דער יִינגסטער הַײנט מיט , ֿפון אײן מַאן אין לַאנד ּכַנַען

  .  געװָארןאון אײנער איז ניט, ָאטערֿפאונדזער 

 צו אַײך בדָאס איז דָאך װָאס איך הָא:  הָאט יֹוסף צו זײ געזָאגט14
 דערמיט װעט איר 15. אױסקוקערס זַײט איר: ַאזױ צו זָאגן, גערעדט

 איר װעט ֿפון דַאנען באױ, טבַאזױ װי ַּפרעה לע: געּפרּוװט װערן
 16! רודער װעט קומען ַאהערבסַײדן אַײער יִינגסטער , ַארױסגײן

און איר , רודערברענגען אַײער בער זָאל , שיקט ֿפון אַײך אײנעם
ּכדי אַײערע װערטער זָאלן אױסגעּפרּוװט , ט אַײנגעשֿפַארטבלַײב

ַאזױ װי ַּפרעה ,  ניטבאון אױ;  דער אמת איז מיט אַײךבאױ, װערן
  ! ַאז איר זַײט אױסקוקערס, טבלע

  . גע דרַײ ט און ער הָאט זײ ַארַײנגענומען אין װַאך אױף17

און , דָאס טוט:  דריטן טָאגֿפן און יֹוסף הָאט צו זײ געזָאגט אױ18
 איר זַײט ב אױ19:  מֹורא ֿפַאר גָאטב איך הָא–ן בן לעבלַײבאיר װעט 

ן אַײנגעשֿפַארט בלַײברודער אַײערער בזָאל אײן , ערלעכע מענטשן
 דעם רענגט ּתבואה ֿפַארבאון , און איר גײט, אין אַײער װַאכהױז

רודער זָאלט ב און אַײער יִינגסטן 20. הונגער ֿפון אַײערע הױזגעזינטן
און , ַאװערט װערןבאון אַײערע װערטער װעלן ; רענגען צו מירבאיר 

  . ןבאיר װעט ניט שטַאר

  . ן זײ ַאזױ געטָאןבהָא

מיר זַײנען , ֿפַאר װָאר: ן געזָאגט אײנער צום ַאנדערןב און זײ הָא21
ן צוגעזען דעם צער ברודער װָאס מיר הָאבונדזער שולדיק װעגן א

ן ניט באון מיר הָא, ַײ אונדזבעטן בװען ער הָאט זיך גע, ֿפון זַײן זעל
 און 22. יקע צרהדי דָאזדרום איז אױף אונדז געקומען . צוגעהערט

 איך אַײך ניט בהָא: ַאזױ צו זָאגן,  צו זײֿפןראובן הָאט זיך ָאּפגערו
ער בָא? ֿפַארזינדיקט אַײך ניט ָאן דעם יִינגל: זָאגןַאזױ צו , געזָאגט

לוט באון ָאט אױך װערט זַײן ; איר הָאט ניט צוגעהערט
  . געמָאנטאױֿפ
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ן ניט געװּוסט ַאז יֹוסף ֿפַארשטײט װָארום ַא ב און זײ הָא23
, ט ֿפון זײײ הָאט ער זיך ָאּפגעדר24. טָאלמעטש איז געװען צװישן זײ

און הָאט צו , ן ער הָאט זיך אומגעקערט צו זײאו. און הָאט געװײנט
און הָאט אים , און ער הָאט גענומען ֿפון זײ שמעונען; זײ גערעדט

  . אַײנגעשֿפַארט ֿפַאר זײערע אױגן

, ילן זײערע ּכלים מיט ּתבואהֿפמע זָאל ָאנ, ױלןֿפַאב און יֹוסף הָאט 25
ן שּפַײז בײ געאון ז, און אומקערן זײער געלט איטלעכן אין זַײן זַאק

ן ב און זײ הָא26. און מע הָאט צו זײ ַאזױ געטָאן.  װעגֿפןאױ
און זַײנען , געלָאדן זײער ּתבואה אױף זײערע אײזלעןאױֿפ

  . ַאװעקגעגַאנגען ֿפון דָארטן

וטער אין ֿפן זַײן אײזל בנט זַײן זַאק צו געֿפ הָאט אײנער געע27
ט עס איז אין מױל ֿפון ערש, און הָאט דערזען זַײן געלט, עריקבהַאר

מַײן געלט איז : רידערב הָאט ער געזָאגט צו זַײנע 28. זַײן זַאק
איז זײ . און ָאט איז עס אױך אין מַײן זַאק, אומגעקערט געװָארן

ן ציטערנדיק געזָאגט אײנער באון זײ הָא, ַאלן דָאס הַארץֿפַארױסגע
  ? װָאס הָאט אונדז דָא גָאט געטָאן: צום ַאנדערן

, ָאטער יעקבן קײן לַאנד ּכַנַעןֿפאון זײ זַײנען געקומען צו זײער  29
: ַאזױ צו זָאגן, ֿפןן אים דערצײלט ַאלץ װָאס זײ הָאט געטרָאבאון הָא

, הָאט מיט אונדז גערעדט הַארט, דער הַאר ֿפון לַאנד,  דער מַאן30
 31. און ער הָאט אונדז געמַאכט ֿפַאר אױסקוקערס ֿפון דעם לַאנד

מיר זַײנען , ערלעכע מענטשן זַײנען מיר: ן מיר צו אים געזָאגטבהָא
רידער זַײנען ב צװעלף 32.  ניט געװען קײן אױסקוקערסן מָאלייק

און דער , אײנער איז ניט געװָארן; ָאטערֿפזין ֿפון אונדזער , מיר
 הָאט 33. ָאטער אין לַאנד ּכַנַעןֿפיִינגסטער איז הַײנט מיט אונדזער 

דערמיט װעל איך : צו אונדז געזָאגט,  דער הַאר ֿפון לַאנד,דער מַאן
רודער אַײערן לָאזט באײן : װיסן ַאז איר זַײט ערלעכע מענטשן

און נעמט גענוג ֿפַאר דעם הונגער ֿפון אַײערע , ַײ מירבער באי
, רודער צו מירברענגט אַײער יִינגסטן ב און 34. און גײט, הױזגעזינטן

נָאר איר זַײט ,  איר זַײט ניט קײן אױסקוקערסאון איך װעל װיסן ַאז
און איר , רודערבן אַײער בװעל איך אַײך ָאּפגע; ערלעכע מענטשן

  . װעט מעגן ֿפַארקערן אין לַאנד
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מג

ערשט , װי זײ לײדיקן אױס זײערע זעק,  און עס איז געװען35
און װי זײ און זײער ; ינטל געלט איז אין זַײן זַאקבאיטלעכנס 

ן זײ מֹורא בַאזױ הָא, ינטלעך געלטבן דערזען זײערע בָאטער הָאֿפ
איר הָאט : ָאטער יעקב הָאט צו זײ געזָאגטֿפ און זײער 36. געקרָאגן

און שמעון איז , יֹוסף איז מער ניטָא; ט ֿפון מַײנע קינדערבַארױבמיך 
דָאס ַאלץ איז אױף מיר ; נימינען װילט איר ַאװעקנעמעןבאון , ניטָא

   .אױסגעגַאנגען

דע זין ײבמַײנע : ַאזױ צו זָאגן, ָאטערֿפ הָאט ראובן געזָאגט צו זַײן 37
 אים בגי. ענגעןקֿבר איך װעל דיר אים ניט צוריבאױ, זָאלסטו טײטן
  . און איך װעל אים אומקערן צו דיר, אױף מַײן הַאנט

, מַײן זון װעט ניט ַארָאּפנידערן מיט אַײך:  הָאט ער געזָאגט38
און ַאז אים , ןבליבאון ער ַאלײן איז גע, ודער איז טױטרבװָארום זַײן 
,  ַאן אומגליק אױף דעם װעג װָאס איר װעט גײן דערױףֿפןװעט טרע

  .קֿברװעט איר מַאכן נידערן מַײנע גרָאע הָאר מיט טרױער אין 

  

 און עס איז 2.  און דער הונגער איז געװען שװער אין לַאנד1
ן בװָאס זײ הָא, ן די ּתבואהגעגעסאױֿפן בַאז זײ הָא, געװען

, גײט װידער: ָאטער צו זײ געזָאגטֿפהָאט זײער , רַאכט ֿפון ִמצַרִיםבגע
  . יסל שּפַײזבט אונדז ַא ֿפקױ

װָארענען הָאט אונדז : ַאזױ צו זָאגן,  הָאט יהודה געזָאגט צו אים3
 באױ, איר זָאלט מַײן ּפנים ניט זען: ַאזױ צו זָאגן, געװָארנט דער מַאן

רודער ב דו שיקסט אונדזער ב אױ4. רודער איז ניט מיט אַײךבאַײער 
 5.  שּפַײזֿפןאון װעלן דיר אַײנקױ, װעלן מיר ַארָאּפנידערן, מיט אונדז

װָארום דער , װעלן מיר ניט ַארָאּפנידערן, ער דו שיקסט ניטב ָאבאױ
ער  אַײבאױ, איר זָאלט מַײן ּפנים ניט זען: מַאן הָאט אונדז ָאנגעזָאגט

  . רודער איז ניט מיט אַײךב

צו , נָאך װָאס הָאט איר מיר געטָאן די רעה:  הָאט יׂשראל געזָאגט6
  ? רודערבַאז איר הָאט נָאך ַא , זָאגן דעם מַאן

רעגט װעגן ֿפַאנַאנדערגעֿפדער מַאן הָאט זיך : ן זײ געזָאגטב הָא7
ָאך אַײער ט נבלע: ַאזױ צו זָאגן, און װעגן אונדזער משּפחה, אונדז
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ן אים דערצײלט באון מיר הָא? רודערבהָאט איר נָאך ַא ? ָאטערֿפ
: ַאז ער װעט זָאגן, זָאלן מיר גָאר װיסן. יקע װערטערדי דָאזלױט 

 און יהודה הָאט געזָאגט צו זַײן 8? רודערבאַײער ַארָאּפ רענגט ב
שטײן אױֿפאון מיר װעלן , שיק דעם יִינגל מיט מיר: ָאטער יׂשראלֿפ

, אי דו, אי מיר, ןבן און ניט שטַארבּכדי מיר זָאלן לע, און װעלן גײן
ֿפון מַײן , ין ָעֵרב ֿפַאר איםב איך 9. אי אונדזערע קלײנע קינדער
רענגען און ב איך װעל דיר אים ניט באױ; הַאנט זָאלסטו אים מָאנען
זָאל איך זַײן ַא ֿפַארזינדיקטער צו דיר , אים ַאװעקשטעלן ֿפַאר דיר

װָאלטן , געהַאלטןאױֿפ װָארום ַאז מיר װָאלטן זיך ניט 10. ַאלע טעג
  . מיר שױן ַאצונד זיך געהַאט אומגעקערט צום צװײטן מָאל

טוט ,  שױן יָא ַאזױבאױ: ָאטער יׂשראל צו זײ געזָאגטֿפ הָאט זײער 11
, רוכטן ֿפון לַאנד אין אַײערע ּכליםֿפעסטע בנעמט ֿפון די : װָאס-ָאט

און ַא , ַאלזַאםביסל בַא ,  צו דעם מַאן ַא מּתנהַארָאּפגט רענבאון 
 און טָאּפל 12. און מַאנדלען, ניס, און לַאדַאן, געװירץ, יסל הָאניקב

און דָאס געלט װָאס איז ; געלט נעמט מיט אין אַײער הַאנט
זָאלט איר אומקערן , אומגעקערט געװָארן אין מױל ֿפון אַײערע זעק

 און נעמט 13. שר איז דָאס געװען ַא ֿפַארזעֿפ א;מיט אַײער הַאנט
 און 14. גײט װידער צו דעם מַאן, און שטײט אױף, רודערבאַײער 

און ער װעט , ַײ דעם מַאןבַארימונג בן דערבגָאט ַשַדי װעט אַײך גע
 באױ, און איך; נימינעןברודער און באַײך ַאװעקלָאזן אַײער ַאנדער 

  . װעל איך ָאנװערן, עראיך מוז ָאנװערן מַײנע קינד

ן באון טָאּפל געלט הָא, יקע מּתנהדי דָאזן די מענער גענומען ב הָא15
און זײ זַײנען , נימינעןבאון , זײ מיטגענומען אין זײער הַאנט

ן זיך באון הָא, ן גענידערט קײן ִמצַרִיםבגעשטַאנען און הָאאױֿפ
  . ֿפןגעשטעלט ֿפַאר יֹוס

ַאזױ הָאט ער געזָאגט , נימינען מיט זײבען  און װי יֹוסף הָאט דערז16
און , רענג ַארַײן די מענטשן אין הױזב: ער זַײן הױזבצו דעם װָאס אי

װָארום די מענטשן װעלן עסן מיט , און גרײט צו, שעכט ַא שעכטונג
,  הָאט דער מַאן געטָאן ַאזױ װי יֹוסף הָאט געהײסן17. מיר צו מיטָאג

  . ס הױזֿפרַאכט די מענער אין יֹוסבעאון דער מַאן הָאט ַארַײנג

רַאכט בװַײל זײ זַײנען ַארַײנגע, ן מֹורא געהַאטב און די מענער הָא18
ֿפון װעגן דעם געלט : ן געזָאגטבאון זײ הָא, ס הױזֿפגעװָארן אין יֹוס
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, װָאס איז אומגעקערט געװָארן אין אונדזערע זעק דָאס ערשטע מָאל
און ,  אױף אונדזֿפןצּוװַארֿפי זיך ַארױּכד, רַאכטבװערן מיר ַארַײנגע

און אונדז נעמען ֿפַאר קנעכט מיט אונדזערע , ַאלן אױף אונדזֿפָאנ
  . אײזלען

ן באון הָא, ס הױזֿפער יֹוסבן זײ גענענט צו דעם מַאן װָאס איב הָא19
איך : ן געזָאגטב און זײ הָא20. גערעדט צו אים אין אַײנגַאנג ֿפון הױז

ן ַארָאּפגענידערט דָאס ערשטע מָאל צו במיר הָא, ַארמַײן ה, עט דיךב
ַאז מיר זַײנען געקומען צום ,  און עס איז געװען21.  שּפַײזֿפןקױ
ערשט איטלעכנס , נט אונדזערע זעקֿפן געעבאון הָא, עריקבהַאר

; ולער װָאגֿפאונדזער געלט אין זַײן , געלט איז אין מױל ֿפון זַײן זַאק
 און נָאך ַאנדער 22. רַאכט אין אונדזער הַאנטבן מיר עס ָאּפגעבהָא

.  שּפַײזֿפןצו קױ, רַאכט אין אונדזער הַאנטבן מיר ַארָאּפגעבגעלט הָא
מיר װײסן ניט װער עס הָאט ַארַײנגעטָאן אונדזער געלט אין 

  . אונדזערע זעק

; ןבאיר זָאלט ניט מֹורא הָא! ריד צו אַײךֿפ:  הָאט ער געזָאגט23
הָאט אַײך געשָאנקען , ָאטערֿפאון דער גָאט ֿפון אַײער , אַײער גָאט

און . אַײער געלט איז מיר ַארַײנגעקומען; ַאן אֹוצר אין אַײערע זעק
  . רַאכט צו זײ שמעונעןבער הָאט ַארױסגע

און , ס הױזֿפרַאכט די מענער אין יֹוסב און דער מַאן הָאט ַארַײנגע24
און ער ; יסֿפ געװַאשן זײערע ןבאון זײ הָא, ן װַאסערבער הָאט געגע

ן צוגעגרײט ב און זײ הָא25. וטער ֿפַאר זײערע אײזלעןֿפן בהָאט געגע
ן בװָארום זײ הָא, די מּתנה אײדער יֹוסף װעט קומען אום מיטָאג

  . רױטבגעהערט ַאז דָארטן װעלן זײ עסן 

רַאכט בן זײ ַארַײנגעבַאזױ הָא,  און װי יֹוסף איז גקעומען אין הױז26
ן זיך באון זײ הָא,  אים אין הױז די מּתנה װָאס אין זײער הַאנטצו
רעגט אױף ֿפ און ער הָאט זײ גע27. וקט ֿפַאר אים צו דער ערדבגע
, ָאטערֿפריד צו אַײער ַאלטן ֿפאיז : און ער הָאט צו זײ געזָאגט, רידֿפ

ן זײ ב הָא28? ט ער נָאךבלע? װָאס איר הָאט ֿפון אים דערצײלט
. ט נָאךבער לע, ָאטערֿפריד איז צו דַײן קנעכט אונדזער ֿפ: געזָאגט

  . וקטבן זיך גענַײגט און זיך געבאון זײ הָא

רודער באון הָאט דערזען זַײן , ן זַײנע אױגןבגעהױאױֿפ הָאט ער 29
איז דָאס אַײער : און ער הָאט געזָאגט, זַײן מוטערס זון, נימינעןב
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און ער ?  ֿפון אים דערצײלטװָאס איר הָאט מיר, רודערביִינגסטער 
  . מַײן זון, זָאל דיך גָאט לַײטזעליקן: הָאט געזָאגט

װָארום זַײן הַארץ הָאט אים ,  און יֹוסף הָאט זיך געאַײלט30
און ער הָאט זיך געװָאלט , רודערבֿפַארקלעמט אױף זַײן 

און הָאט דָארטן , איז ער ַארַײן אין קַאמער; נעןײַאנַאנדערװֿפ
און איז ,  און ער הָאט ָאּפגעװַאשן זַײן ּפנים31. געװײנט

: און ער הָאט זיך אַײנגעהַאלטן און הָאט געזָאגט; ַארױסגעגַאנגען
  . רױטבלײגט 

, ַאזונדערבאון ֿפַאר זײ , ַאזונדערב הָאט מען געלײגט ֿפַאר אים 32
װָארום , ַאזונדערב, ַײ איםבן געגעסן באון ֿפַאר די ִמצרים װָאס הָא

װַײל דָאס איז ַאן , רױט מיט די ִעבריםברים קענען ניט עסן די ִמצ
  . ַײ די ִמצריםב ײטאומװערדיק

ָכור לױט זַײן בדער ,  און זײ זַײנען אױסגעזעצט געװָארן ֿפַאר אים33
און די מענטשן ; ײטאון דער יִינגערער לױט זַײן יונגק, טֿפכֹורהשַאב
ן ער הָאט זײ געלָאזט  או34. ן זיך געװּונדערט צװישן אײנַאנדערבהָא

ינף ֿפנימינס חלק איז געװען באון , צוטרָאגן חלקים ֿפון ֿפַאר אים
ן געטרונקען און באון זײ הָא. יל װי זײער איטלעכנס חלקֿפמָאל ַאזױ 

  .זיך ָאנגעטרונקען מיט אים

   

ַאזױ צו , ער זַײן הױזבױלן דעם װָאס איֿפַאב און ער הָאט 1
יל זײ ֿפֿפון די מענטשן מיט שּפַײז װייל ָאן די זעק ֿפ: זָאגן
 2. און טו ַארַײן איטלעכנס געלט אין מױל ֿפון זַײן זַאק, קענען טרָאגן

זָאלסטו ַארַײנטָאן אין , עכערבערנעם בדעם זיל, עכערבאון מַײן 
מיט דעם געלט ֿפַאר זַײן , מױל ֿפון דעם זַאק ֿפון דעם יִינגסטן

  . ּתבואה

  . ױ װי דָאס װָארט װָאס יֹוסף הָאט גערעדטאון ער הָאט געטָאן ַאז

ַאזױ זַײנען די מענער , געלוכטןאױֿפ װי דער מָארגן הָאט 3
 זײ זַײנען נָארװָאס 4. זײ און זײערע אײזלען, ַאװעקגעשיקט געװָארן

ַאזױ הָאט , נָאך ניט געװען װַײט ַאװעק, ַארױסגעגַאנגען ֿפון שטָאט
יָאג נָאך די , שטײ אױף: ַײן הױזער זביֹוסף געזָאגט צו דעם װָאס אי
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 ֿפַאר װָאס: זָאלסטו זָאגן צו זײ, און ַאז דו װעסט זײ ָאניָאגן, מענטשן
 דָאס איז דָאך דער 5? ֿבההָאט איר ָאּפגעצָאלט ַא רעה ֿפַאר ַא טֹו

ערן מיט בערן טוט ער צױבאון צױ, װָאס מַײן הַאר טרינקט ֿפון אים
  . נגען מיט װָאס איר הָאט געטָאןַאגַאבאיר הָאט זיך שלעכט . אים

יקע די דָאזאון הָאט צו זײ גערעדט ,  און ער הָאט זײ ָאנגעיָאגט6
 רעדט מַײן הַאר ֿפַאר װָאס: ן זײ צו אים געזָאגטב הָא7. װערטער

ַאהיט זָאלן װערן דַײנע קנעכט ֿפון טָאן ַאזַא ב? ַאזעלכע װערטער
ונען אין מױל ֿפון ֿפן געבדָאס געלט װָאס מיר הָא,  זע8! זַאך

הַײנט װי , ן מיר דיר אומגעקערט ֿפון לַאנד ּכַנַעןבהָא, אונדזערע זעק
 דער 9? ער ָאדער גָאלדבװעלן מיר גנבען ֿפון דַײן הַארס הױז זיל
זָאל , ונען װערןֿפַײ אים געביעניקער ֿפון דַײנע קנעכט װָאס ער װעט 

  . ן הַאראון אױך מיר װעלן זַײן קנעכט צו מַײ, ןבשטַאר

הגם געזָאלט הָאט ַאצונד זַײן ַאזױ װי אַײערע :  הָאט ער געזָאגט10
זַײן ַא , ונען װערןֿפַײ אים געבזָאל נָאר דער װָאס ער װעט , װערטער

  . און איר װעט זַײן רײן, קנעכט צו מיר

ן זײ אױף גיך ַארָאּפגעלָאזט איטלעכער זַײן זַאק אױף דער ב הָא11
 און ער הָאט 12. נט איטלעכער זַײן זַאקֿפעען גבאון זײ הָא, ערד

און מיטן יִינגסטן הָאט , ןבמיטן עלטסטן הָאט ער ָאנגעהױ; געזוכט
נימינס בונען געװָארן אין ֿפעכער איז געבאון דער . ער געענדיקט

  . זַאק

און איטלעכער הָאט , ן זײ צעריסן זײערע קלײדערב הָא13
 14. ן זיך אומגעקערט אין שטָאטבאון זײ הָא, געלָאדן זַײן אײזלאױֿפ

און ער ; ס הױזֿפרידער אין יֹוסבאון יהודה איז געקומען מיט זַײנע 
  . און זײ זַײנען געפַאלן ֿפַאר אים צו דער ערד. איז נָאך דָארטן געװען

װָאס איז דָאס ֿפַאר ַא טואונג װָאס איר :  הָאט יֹוסף צו זײ געזָאגט15
ערן ַאזַא בערן טוט צױבעװּוסט ַאז צױהָאט איר ניט ג? הָאט געטָאן
  ? מַאן װי איך

װָאס זָאלן , װָאס זָאלן מיר זָאגן צו מַײן הַאר:  הָאט יהודה געזָאגט16
ונען ֿפגָאט הָאט גע? ערןֿפאון װָאס זָאלן מיר זיך ֿפַארענט, מיר רעדן

, אי מיר, ָאט זַײנען מיר קנעכט צו מַײן הַאר. די זינד ֿפון דַײנע קנעכט
  . ונען געװָארן אין זַײן הַאנטֿפעכער איז געב דער װָאס דער אי
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דער מַאן װָאס דער ! חלילה מיר דָאס צו טָאן:  הָאט ער געזָאגט17
ער זָאל זַײן ַא קנעכט צו , ונען געװָארן אין זַײן הַאנטֿפעכער איז געב

  .ָאטערֿפשלום צו אַײער באון איר גײט ַארױף , מיר

  ַוִיַגש 
מַײן , עט דיךבאיך : און הָאט געזָאגט; ה גענענט צו אים הָאט יהוד18

זָאל ַאקָארשט דַײן קנעכט רעדן ַא װָארט אין די אױערן ֿפון , הַאר
װָארום דו ; און זָאל דַײן צָארן ניט גרימען אױף דַײן קנעכט, מַײן הַאר

ַאזױ , רעגט זַײנע קנעכטֿפ מַײן הַאר הָאט גע19. יסט ַאזױ װי ַּפרעהב
ן ב און מיר הָא20? רודערבָאטער ָאדער ַא ֿפהָאט איר ַא : גןצו זָא

-ןבאון ַא קלײנעם , ָאטערֿפן ַאן ַאלטן במיר הָא: געזָאגט צו מַײן הַאר
ן ֿפון בליבאון ער ַאלײן איז גע, רודער איז טױטבװָאס זַײן , זקונים

 הָאסטו געזָאגט צו 21. בָאטער הָאט אים ליֿפאון זַײן , זַײן מוטער
איך זָאל טָאן מַײן אױג ,  צו מירַארָאּפּרענגט אים ב: נע קנעכטדַײ

דער יִינגל קען ניט : ן מיר געזָאגט צו מַײן הַארב הָא22. אױף אים
װעט , ָאטערֿפװָארום ַאז ער װעט ֿפַארלָאזן זַײן , ָאטערֿפֿפַארלָאזן זַײן 
 אַײער באױ:  הָאסטו געזָאגט צו דַײנע קנעכט23. ןבדער שטַאר

זָאלט איר מער , רודער װעט ניט ַארָאּפנידערן מיט אַײךבנגסטער יִי
ַאז מיר זַײנען ,  און עס איז געװען24. מַײן ּפנים ניט זען

ן מיר אים בהָא, ָאטערֿפאונדזער , געקומען צו דַײן קנעכטֿפַארױ
ָאטער ֿפ און ַאז אונדזער 25. דערצײלט די װערטער ֿפון אונדזער הַאר

ן מיר ב הָא26, יסל שּפַײזבט אונדז ַא ֿפקױ, ײט װידערג: הָאט געזָאגט
 אונדזער יִינגסטער בנָאר אױ; מיר קענען ניט ַארָאּפנידערן: געזָאגט

װָארום מיר , װעלן מיר ַארָאּפנידערן, רודער װעט זַײן מיט אונדזב
רודער איז בַאװּו אונדזער יִינגסטער , קענען ניט זען דעם מַאנס ּפנים

צו אונדז , ָאטערֿפאונדזער ,  הָאט דַײן קנעכט27. זניט מיט אונד
 און 28. ָארןב געבאיר װײסט ַאז צװײ הָאט מיר מַײן װַײ: געזָאגט

ֿפַאר :  געזָאגטבאון איך הָא, אײנער איז ַאװעקגעגַאנגען ֿפון מיר
 אים ניט באון איך הָא; ֿפַארצוקן איז ער ֿפַארצוקט געװָארן, װָאר

יקן דעם דָאז און ַאז איר װעט ַאװעקנעמען אױך 29. יז ַאצונדבגעזען 
װעט איר מַאכן ,  ַאן אומגליקֿפןאון אים װעט טרע, ֿפון מַײן ּפנים

 און ַאצונד ַאז איך 30. קֿברנידערן מַײנע גרָאע הָאר מיט קומער אין 
און דער יִינגל איז מיט , ָאטערֿפמַײן , װעל קומען צו דַײן קנעכט

װי ,  איז31, ונדן צו זַײן זעלבזַײן זעל איז צוגעַאזױ װי , אונדז ניטָא
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און , ןבַאזױ װעט ער שטַאר, ער װעט זען ַאז דער יִינגל איז ניטָא
, דַײנע קנעכט װעלן מַאכן נידערן די גרָאע הָאר ֿפון דַײן קנעכט

 װָארום דַײן קנעכט איז 32. קֿברמיט טרױער אין , אונדזער פָאטער
 איך באױ: ַאזױ צו זָאגן, ָאטערֿפנגל צו זַײן ָעֵרב געװען ֿפַאר דעם יִי

זָאל איך זַײן ַא ֿפַארזינדיקטער צו מַײן , רענגעןבװעל דיר אים ניט 
זָאל דַײן קנעכט , עט דיךבאיך ,  און ַאצונד33. ָאטער ַאלע טעגֿפ
און דער יִינגל , ַא קנעכט צו מַײן הַאר, ן ָאנשטָאט דעם יִינגלבלַײב

גײן צו ֿפ װָארום װי קען איך ַארױ34. רידערבזַײנע גײן מיט ֿפזָאל ַארױ
איך װעל חלילה צוזען ? ַאז דער יִינגל איז ניט מיט מיר, ָאטערֿפמַײן 
  .ָאטערֿפ מַײן ֿפןײז װָאס װעט טרעבדָאס 

   

 און יֹוסף הָאט זיך ניט געקענט אַײנהַאלטן ֿפַאר ַאלע װָאס 1
ירט ֿפ: ֿפןסגערואון ער הָאט אױ, ן איםבזַײנען געשטַאנען לע
און קײן מענטש איז ניט געשטַאנען . ַארױס ַאלע מענטשן ֿפון מיר

 און ער 2. רידערבװען יֹוסף הָאט זיך דערקענט צו זַײנע , ן איםבלע
ן באון די ִמצרים הָא, הָאט ַארױסגעלָאזט זַײן ָקול אין געװײן

  . און דָאס הױז ֿפון ַּפרעהן הָאט געהערט דערֿפון; געהערט

ט נָאך בלע; ין יֹוסףבאיך : רידערבאון יֹוסף הָאט געזָאגט צו זַײנע  3
, ערןֿפן אים ניט געקענט ענטברידער הָאבאון זַײנע ? ָאטערֿפמַײן 

  . ן זיך דערשרָאקן ֿפַאר איםבװָארום זײ הָא

עט באיך , גענענט צו מיר: רידערב הָאט יֹוסף געזָאגט צו זַײנע 4
רודער בין אַײער באיך :  ער הָאט געזָאגטאון. ן זײ גענענטבהָא. אַײך
 און ַאצונד זָאלט 5. ט קײן ִמצַרִיםֿפװָאס איר הָאט מיך ֿפַארקױ, יֹוסף

, און זָאל ניט ֿפַארדריסן אין אַײערע אױגן, איר אַײך ניט קלעמען
נס בװָארום צו דערהַאלטן לע, ט ַאהערֿפװָאס איר הָאט מיך ֿפַארקױ
 װָארום שױן צװײ יָאר ַאז 6. ך ֿפַארױסהָאט מיך גָאט געשיקט אַײ
װָאס עס , ינף יָאר װעלן זַײןֿפאון נָאך , דער הונגער איז אין לַאנד

 און גָאט הָאט מיך געשיקט 7. װעט ניט זַײן קײן ַאקער און קײן שניט
און ,  אױף דער ערדבלַײבערבּכדי אַײך צו לָאזן ַאן אי, אַײך ֿפַארױס

,  און ַאצונד8. ן דורך ַא גרױסער ישועהבַײם לעבאַײך צו דערהַאלטן 
און ער הָאט מיך ; נַײערט גָאט, ניט איר הָאט מיך ַאהער געשיקט

און ֿפַאר ַא הַאר אױף זַײן גַאנצן , ָאטער צו ַּפרעהןֿפגעמַאכט ֿפַאר ַא 
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 אַײלט 9. ערן גַאנצן לַאנד ִמצַרִיםבאון ֿפַאר ַא געװעלטיקער אי, הױז
ַאזױ : און איר זָאלט זָאגן צו אים, ָאטערֿפן און גײט ַארױף צו מַײ

גָאט הָאט מיך געמַאכט ֿפַאר ַא הַאר : הָאט געזָאגט דַײן זון יֹוסף
זָאלסט זיך ניט ,  צו מירַארָאּפנידער ; ער גַאנץ ִמצַרִיםבאי

און װעסט זַײן נָאנט ,  און װעסט זיצן אין לַאנד גֹוֶשן10. הַאלטןאױֿפ
און דַײנע ,  קינדער און דַײנע קינדערס קינדערדו און דַײנע, צו מיר
 און איך װעל 11. און ַאלץ װָאס דו הָאסט, און דַײנע רינדער, שָאף

; ינף יָאר װעט זַײן דער הונגערֿפװָארום נָאך ; דיך דָארטן אױסהַאלטן
דו און דַײן הױזגעזינט און ַאלץ װָאס דו , ּכדי זָאלסט ניט אומקומען

רודער באון די אױגן ֿפון מַײן , זעען אַײערע אױגן און ָאט 12. הָאסט
 און איר זָאלט 13. ַאז מַײן מױל רעדט דָאס צו אַײך, נימינעןב

און ַאלץ װָאס , ָאטער מַײן גַאנצן ּכבוד אין ִמצַרִיםֿפדערצײלן מַײן 
ָאטער ֿפרענגען מַײן ב און ַארָאּפאײלןאון איר זָאלט , איר הָאט געזען

  . ַאהער

און , נימינעןברודער ב הַאלדז ֿפון זַײן ֿפןַאלן אױֿפר איז גע און ע14
 און ער 15. נימין הָאט געװײנט אױף זַײן הַאלדזבאון , הָאט געװײנט

און , און הָאט געװײנט אױף זײ, רידערבהָאט געקושט ַאלע זַײנע 
  . רידער גערעדט מיט איםבן זַײנע בדערנָאך הָא

ַאזױ צו , װָארן אין ַּפרעהס הױז און דער קלַאנג איז געהערט גע16
עלן אין די ֿפלגעױאון עס איז װ; רידער זַײנען געקומעןבס ֿפיֹוס: זָאגן

  . און אין די אױגן ֿפון זַײנע קנעכט, אױגן ֿפון ַּפרעהן

-טוט ָאט: רידערבזָאג צו דַײנע : ֿפן און ַּפרעה הָאט געזָאגט צו יֹוס17
 18, קומט קײן לַאנד ּכַנַען, ײטאון ג, המותבלָאדט ָאן אַײערע : װָאס

, און קומט צו מיר, און אַײערע הױזגעזינטן, ָאטערֿפאון נעמט אַײער 
און עסט דָאס , עסטע ֿפון לַאנד ִמצַרִיםבן דָאס באון איך װעל אַײך גע

נעמט : װָאס-טוט ָאט, ױלןֿפַאב און דו װערסט 19. עטס ֿפון לַאנדֿפ
און ֿפַאר , ַאר אַײערע קלײנע קינדעראַײך ֿפון לַאנד ִמצַרִים װעגן ֿפ

ָאטער און ֿפנעמען אַײער ֿפאון איר זָאלט ַארױ, ערבאַײערע װַײ
,  און אַײער אױג זָאל זיך ניט קימערן אום אַײערע זַאכן20. קומען

  . עסטע ֿפון גַאנצן לַאנד ִמצַרִים איז אַײערסבװָארום דָאס 

ן ב און יֹוסף הָאט זײ געגע,ן די זין ֿפון יׂשראלן ַאזױ געטָאןב הָא21
 ֿפןן שּפַײז אױבאון ער הָאט זײ געגע, לױט דעם מױל ֿפון ַּפרעהן, װעגן
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מו

, ן גַאנגען קלײדער ֿפַאר איטלעכןב זײ ַאלעמען הָאט ער געגע22. װעג
ינף ֿפאון , ערשטיקבן דרַײ הונדערט זילבנימינען הָאט ער געגעבאון 

 הָאט ער דעסגלַײכן געשיקט ָאטערֿפ און צו זַײן 23. גַאנג קלײדער
און צען אײזעלינס , עסטן ֿפון ִמצַרִיםבַאלָאדן מיטן בצען אײזלען 

 ֿפןָאטער אױֿפאון שּפַײז ֿפַאר זַײן , רױטבַאלָאדן מיט ּתבואה און ב
און זײ זַײנען , רידערב און ער הָאט ַאװעקגעשיקט זַײנע 24. װעג

איר זָאלט אַײך ניט : און ער הָאט זײ ָאנגעזָאגט; ַאװעקגעגַאנגען
  .  װעגֿפןקריגן אױ

און זַײנען געקומען קײן , געגַאנגען ֿפון ִמצַרִיםֿפ און זײ זַײנען ַארױ25
, ן אים דערצײלטב און זײ הָא26. ָאטער יעקבןֿפלַאנד ּכַנַען צו זײער 

ערן גַאנצן באון ַאז ער געװעלטיקט אי; ט נָאךביֹוסף לע: ַאזױ צו זָאגן
װָארום ער הָאט זײ , איז זַײן הַארץ ֿפַארקילט געװָארן. םלַאנד ִמצַרִי
, ֿפןן זײ אים דערצײלט ַאלע װערטער ֿפון יֹוסב הָא27. טבניט געגלױ

און ער הָאט געזען די װעגן װָאס יֹוסף , װָאס ער הָאט צו זײ גערעדט
ָאטער יעקבן ֿפאון דער גַײסט ֿפון זײער , ירןֿפהָאט געשיקט אים צו 

מַײן זון יֹוסף ! גענוג:  און יׂשראל הָאט געזָאגט28. טבעלעהָאט ָאּפג
  .באיך װעל גײן און װעל אים זען אײדער איך שטַאר; ט נָאךבלע

  

 און יׂשראל הָאט ַאװעקגעצױגן מיט ַאלץ װָאס ער הָאט 1
און ער הָאט , ֶשַבע-ֵארבאון איז געקומען קײן , געהַאט

 און 2. ָאטער יצחקןֿפֿפון זַײן ער צו דעם גָאט ֿפגעשלַאכט שלַאכטָאּפ
און הָאט , גָאט הָאט גערעדט צו יׂשראלן אין זעונגען ֿפון דער נַאכט

 הָאט ער 3. ין איךבדָא : הָאט ער געזָאגט! יעקב, יעקב: געזָאגט
זָאלסט ניט מֹורא , ָאטערֿפדער גָאט ֿפון דַײן , ין גָאטבאיך : געזָאגט

װָארום ֿפַאר ַא גרױס פָאלק װעל , ִיםן ַארָאּפצונידערן קײן ִמצַרבהָא
,  איך װעל ַארָאּפנידערן מיט דיר קײן ִמצַרִים4. איך דיך דָארטן מַאכן

און יֹוסף װעט . רענגעןבֿפרענגען װעל איך דיך ַארױבֿפאון אױך ַארױ
  . טָאן זַײן הַאנט אױף דַײנע אױגןֿפַארױ

די קינדער ֿפון און , ֶשַבע-ֵארבגעשטַאנען ֿפון אױֿפ און יעקב איז 5
און זײערע קלײנע , ָאטער יעקבןֿפירט זײער ֿפן געביׂשראל הָא

אױף די װעגן װָאס ַּפרעה הָאט געשיקט , ערבאון זײערע װַײ, קינדער
און זײער ֿפַארמעג , יֿפן גענומען זײערע ב און זײ הָא6. ירןֿפאים צו 
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ן געקומען קײן און זײ זַײנע, ן אין לַאנד ּכַנַעןבן ָאנגעקליבװָאס זײ הָא
 זַײנע זין און זַײנע 7; יעקב און ַאלע זַײנע קינדער מיט אים, ִמצַרִים

און ַאלע , און זַײנע זינס טעכטער, זַײנע טעכטער, זינס זין מיט אים
  . רַאכט מיט זיך קײן ִמצַרִיםבהָאט ער גע, זַײנע קינדער

ס זַײנען  און דָאס זַײנען די נעמען ֿפון די קינדער ֿפון יׂשראל װָא8
 9. ָכור ראובןביעקבס : יעקב און זַײנע קינדער, געקומען קײן ִמצַרִים
 און 10. און ַּכרמי, און ֶחצרֹון, און ַּפלוא, ַחנֹוך: און די זין ֿפון ראוֵבנען
, און צֹוַחר, און ָיכין, און אֹוַהד, און ָימין, ימוֵאל: די זין ֿפון שמעונען

, קָהת, ֵגרשֹון:  און די זין ֿפון ֵלִוין11. ניתַנַעאון ָשאול דער זון ֿפון ַא ּכ
, און ֶּפֶרץ, און ֵשָלה, און אֹוָנן, ֵער:  און די זין ֿפון יהודהן12. און מָררי
און די . ן אין לַאנד ּכַנַעןבאון ֵער און אֹוָנן זַײנען געשטָאר; און ֶזַרח

ון די זין ֿפון  א13. זין ֿפון ֶּפֶרצן זַײנען געװען ֶחצרֹון און ָחמול
 און די זין ֿפון 14. און ִשמרֹון, און יֹוב, און ּפוָוה, ּתֹוָלע: ִיׂשָׂשָכרן
,  דָאס זַײנען די זין ֿפון לאהן15. און ַיחלֵאל, און ֵאלֹון, ֶסֶרד: זבולונען

; דערצו זַײן טָאכטער דינה; ַאָרם-ָארן יעקבן אין ַּפַדןבװָאס זי הָאט גע
 16. דרַײ און דרַײסיק, נע זין און זַײנע טעכטערשות ֿפון זַײֿפַאלע נ

, ֵערי, ֹוןבאון ֶאצ, שוני, און ַחגי, יֹוןֿפאון די זין ֿפון ָגדן זַײנען געװען ִצ
, און ִישָוה, ִימָנה:  און די קינדער ֿפון ָאשרן17. און ַארֵאלי, און ַארֹודי
זין ֿפון און די ; און זײער שװעסטער ֶׂשַרח, ריָעהבאון , און ִישִוי

װָאס ָלָבן ,  דָאס זַײנען די זין ֿפון ִזלָּפהן18. ֶחֶבר און ַמלּכיֵאל: ריָעהןב
ָארן ביקע הָאט זי געדי דָאזאון , ן זַײן טָאכטער לאהןבהָאט געגע

 רחלען זַײנען ב די זין ֿפון יעקבס װַײ19. שותֿפ זעכצן נ–יעקבן 
ָארן געװָארן אין בנען גע זַײֿפןַײ יֹוסב און 20. נימיןבגעװען יֹוסף און 

-װָאס ָאסַנת די טָאכטער ֿפון ּפֹוטי, ריםֿפלַאנד ִמצַרִים מנשה און א
 און די זין ֿפון 21. ָארןבַרע דעם ּפריסטער ֿפון אֹון הָאט אים געֿפ
, און ַנֲעָמן, ֵגרָא, לבאון ַאש, ֶכרבאון , ַלעבנימינען זַײנען געװען ב

 דָאס זַײנען די זין ֿפון 22. און ָארד, ּפיםאון חו, מוּפים, און רֹאש, ֵאחי
. ערצןֿפ, שותֿפַאלע נ: ַײ יעקבןבָארן געװָארן בװָאס זַײנען גע, רחלען

און , ַיחצֵאל: ּתליןֿפ און די זין ֿפון נ24. חושים:  און די זין ֿפון ָדנען23
ן װָאס ָלָב, לָההןב דָאס זַײנען די זין ֿפון 25. און ִשֵלם, און ֵיֶצר, גוני

ָארן ביקע הָאט זי געדי דָאזאון , ן זַײן טָאכטער רחלעןבהָאט געגע
  . ןבזי, שותֿפַאלע נ; יעקבן

די װָאס , שות ֿפון יעקבן װָאס זַײנען געקומען קײן ִמצַרִיםֿפ ַאלע נ26
 –ער ֿפון יעקבס זין בַאחוץ די װַײ, זַײנען ַארױסגעגַאנגען ֿפון זַײן דיך
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מז

װָאס , ס זיןֿפ און יֹוס27. זעקס און זעכציקשות זַײנען געװען ֿפַאלע נ
. שותֿפזַײנען געװען צװײ נ, ָארן געװָארן אין ִמצַרִיםבזַײנען אים גע

, שות ֿפון יעקבס הױז װָאס זַײנען געקומען קײן ִמצַרִיםֿפַאלע נ
  . עציקבזי

צו װַײזן , ֿפן און יהודהן הָאט ער געשיקט ֿפַארױס ֿפַאר זיך צו יֹוס28
און זײ זַײנען ָאנגעקומען קײן לַאנד ; ױס דעם װעג קײן גֹוֶשןאים ֿפַאר

  . גֹוֶשן

און איז , ָאגןװ און יֹוסף הָאט אַײנגעשּפַאנט זַײן רַײט29
און װי ער . ָאטער יׂשראלן קײן גֹוֶשןֿפגעגַאנגען ַאנטקעגן זַײן ֿפַארױ

 , הַאלדזֿפןַאלן אױֿפַאזױ איז ער אים גע, הָאט זיך געװיזן ֿפַאר אים
 און יׂשראל הָאט 30. און ער הָאט לַאנג געװײנט אױף זַײן הַאלדז

 בנָאכדעם װי איך הָא, ןבַאצונד קען איך שטַאר: ֿפןגעזָאגט צו יֹוס
  . סט נָאךבַאז דו לע, געזען דַײן ּפנים

ָאטערס ֿפרידער און צו זַײן ב און יֹוסף הָאט געזָאגט צו זַײנע 31
און איך , און װעל דערצײלן ַּפרעהןגײן ֿפאיך װעל ַארױ: הױזגעזינט

װָאס , ָאטערס הױזגעזינטֿפרידער און מַײן במַײנע : װעל אים זָאגן
 און די 32. זַײנען געקומען צו מיר, זַײנען געװען אין לַאנד ּכַנַען

װָארום זײ זַײנען מענטשן ֿפון , מענטשן זַײנען ּפַאסטוכער ֿפון שָאף
, ןבינדער און ַאלץ װָאס זײ הָאאון זײערע שָאף און זײערע ר; יֿפ
ַאז ַּפרעה װעט אַײך ,  און עס װעט זַײן33. רַאכטבן זײ מיטגעבהָא
:  זָאלט איר זָאגן34? װָאס איז אַײער טָאן: און װעט זָאגן, ֿפןרו

יז בון אונדזער יוגנט ָאן און ֿפי זַײנען דַײנע קנעכט ֿפמענטשן ֿפון 
ּכדי איר זָאלט זיצן אין ; ערןַאזױ אונדזערע עלט, ַאזױ מיר, ַאצונד

ַײ די ִמצרים איז יעטװעדער ב ײטװָארום ַאן אומװערדיק, לַאנד גֹוֶשן
  .ּפַאסטוך ֿפון שָאף

  

און ,  און יֹוסף איז געגַאנגען און הָאט דערצײלט ַּפרעהן1
מיט זײערע , רידערבָאטער און מַײנע ֿפמַײן : הָאט געזָאגט

זַײנען געקומען ֿפון , ןב װָאס זײ הָאשָאף און זײערע רינדער און ַאלץ
 און ֿפון צװישן זַײנע 2. און זײ זַײנען אין לַאנד גֹוֶשן, לַאנד ּכַנַען

און הָאט זײ געשטעלט ֿפַאר , ינף מַאןֿפרידער הָאט ער גענומען ב
? װָאס איז אַײער טָאן: רידערב הָאט ַּפרעה געזָאגט צו זַײנע 3. ַּפרעהן
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ּפַאסטוכער ֿפון שָאף זַײנען דַײנע : ַּפרעהןן זײ געזָאגט צו בהָא
ן געזָאגט צו ב און זײ הָא4. ַאזױ אונדזערע עלטערן, ַאזױ מיר, קנעכט
װָארום עס איז , נען אין לַאנד זַײנען מיר געקומעןױצו װ: ַּפרעהן

װַײל דער הונגער , יטערונג ֿפַאר די שָאף ֿפון דַײנע קנעכטֿפניטָא קײן 
זָאלן דַײנע , עט דיךבאיך , און ַאצונד.  ּכַנַעןאיז שװער אין לַאנד

  . קנעכט זיצן אין לַאנד גֹוֶשן

ָאטער און דַײנע ֿפדַײן : ַאזױ צו זָאגן, ֿפן הָאט ַּפרעה געזָאגט צו יֹוס5
,  דָאס לַאנד ִמצַרִים ליגט ֿפַאר דיר6; רידער זַײנען געקומען צו דירב

. רידערבָאטער און דַײנע ֿפַאזעץ דַײן בעסטן טײל ֿפון לַאנד באין 
 דו װײסט ַאז צװישן זײ זַײנען באון אױ. זָאלן זײ זיצן אין לַאנד גֹוֶשן

ער בערלַײט איבזָאלסטו זײ מַאכן ֿפַאר אױ, דָא טױגלעכע מענטשן
  . בי װָאס איך הָאֿפדעם 

און ער הָאט אים , ָאטער יעקבןֿפרַאכט זַײן ב און יֹוסף הָאט גע7
 און 8. ענטשט ַּפרעהןבאון יעקב הָאט גע; הןגעשטעלט ֿפַאר ַּפרע

יל זַײנען די טעג ֿפון די יָארן ֿפון ֿפװי: ַּפרעה הָאט געזָאגט צו יעקבן
די טעג ֿפון די יָארן ֿפון :  הָאט יעקב געזָאגט צו ַּפרעהן9? ןבדַײן לע

װינציק און . מַײן װַאנדערשַאפט זַײנען הונדערט און דרַײסיק יָאר
און זײ קומען ניט , ןבדי טעג ֿפון די יָארן ֿפון מַײן לעשלעכט זַײנען 

ן אין די טעג ֿפון בצו די טעג ֿפון די יָארן ֿפון מַײנע עלטערנס לע
און איז , ענטשט ַּפרעהןב און יעקב הָאט גע10. זײער װַאנדערשַאפט

  . ַארױסגעגַאנגען ֿפון ֿפַאר ַּפרעהן

און ער , רידערבון זַײנע ָאטער אֿפַאזעצט זַײן ב און יֹוסף הָאט 11
עסטן טײל ֿפון באין , ן אײגנטום אין לַאנד ִמצַרִיםבהָאט זײ געגע

 און יֹוסף 12. ױלןֿפַאבַאזױ װי ַּפרעה הָאט , אין לַאנד ַרְעמֵסס, לַאנד
און דָאס גַאנצע , רידערבָאטער און זַײנע ֿפהָאט אױסגעהַאלטן זַײן 

  . נָאכן געזינטװי , רױטבמיט , ָאטערֿפהױז ֿפון זַײן 

װָארום דער , רױט איז ניט געװען אין גַאנצן לַאנדב און קײן 13
און דָאס לַאנד ִמצַרִים און דָאס , הונגער איז געװען זײער שװער

 און 14. לַאנד ּכַנַען זַײנען אױסגעמַאטערט געװָארן ֿפון דעם הונגער
ונען ֿפען דָאס גַאנצע געלט װָאס הָאט זיך גבגעקליאױֿפיֹוסף הָאט 

ן בֿפַאר דער ּתבואה װָאס זײ הָא, אין לַאנד ִמצַרִים און אין לַאנד ּכַנַען
 15. רַאכט דָאס געלט אין ַּפרעהס הױזבאון יֹוסף הָאט גע. טֿפגעקױ
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און ַאז דָאס געלט איז אױסגעגַאנגען ֿפון לַאנד ִמצַרִים און ֿפון לַאנד 
 אונדז בגי: ַאזױ צו זָאגן, ֿפןסזַײנען ַאלע ִמצרים געקומען צו יֹו, ּכַנַען
ַאז דָאס געלט ? ן ֿפַאר דירבװָארום נָאך װָאס זָאלן מיר שטַאר; רױטב

און , יֿפגיט אַײערע :  הָאט יֹוסף געזָאגט16. הָאט זיך אױסגעלָאזט
 דָאס געלט הָאט זיך באױ, יֿפן ֿפַאר אַײערע באיך װעל אַײך גע

און יֹוסף , ֿפןי צו יֹוסֿפרע רַאכט זײעבן זײ געב הָא17. אױסגעלָאזט
און ֿפַאר , און ֿפַאר סטַאדעס שָאף, ערדֿפרױט ֿפַאר בן בהָאט זײ געגע

און ער הָאט זײ ֿפַארזָארגט מיט ; און ֿפַאר אײזלען, סטַאדעס רינדער
  . יֿפֿפַאר ַאלע זײערע , רױט אין יענעם יָארב

ר זַײנען זײ  צװײטן יָאֿפןאון אױ;  הָאט זיך דָאס יָאר געענדיקט18
מיר װעלן ניט ֿפַארהױלן : ן צו אים געזָאגטבאון הָא, געקומען צו אים
און די , ַאז ַאזױ װי דָאס געלט איז אױסגעגַאנגען, ֿפון מַײן הַאר

ן ֿפַאר מַײן הַאר בליבאיז ניט גע, ַײ מַײן הַארבי זַײנען ֿפסטַאדעס 
ָאס זָאלן מיר  נָאך װ19.  און אונדזער ערדבַאחוץ נָאר אונדזער לַײ

קױף ָאּף אונדז ? אי מיר אי אונדזער ערד, אומקומען ֿפַאר דַײנע אױגן
און מיר מיט אונדזער ערד װעלן זַײן , רױטבאון אונדזער ערד ֿפַאר 

ן און ניט בּכדי מיר זָאלן לע,  אונדז זריעהבאון גי; קנעכט צו ַּפרעהן
  . און די ערד זָאל ניט ֿפַארװיסט װערן, ןבשטַאר

, ט די גַאנצע ערד ֿפון ִמצַרִים ֿפַאר ַּפרעהןֿפ הָאט יֹוסף ָאּפגעקױ20
װַײל דער , עלדֿפט איטלעכער זַײן ֿפן ֿפַארקױבװָארום די ִמצרים הָא

און דָאס לַאנד איז געװָארן ; ער זײבהונגער הָאט זיך געשטַארקט אי
ירט ֿפערגעבזײ הָאט ער שטעטװַײז אי, ָאלקֿפ און דָאס 21. ַּפרעהס

 נָאר די ערד ֿפון 22. ֿפון אײן עק געמַארק ֿפון ִמצַרִים צום ַאנדער עק
ן בװַײל די ּפריסטער הָא, די ּפריסטער הָאט ער ניט ָאּפגעקױפט

 װָאס ֿבהן געגעסן זײער ִקצבאון זײ הָא,  ֿפון ַּפרעהןֿבהגעקריגן ַא ִקצ
  . דט זײער ערֿפן זײ ניט ֿפַארקױבדרום הָא; ןבַּפרעה הָאט זײ געגע

 איך הַײנט בָאט הָא: ָאלקֿפ און יֹוסף הָאט געזָאגט צום 23
און , נַאט אַײך זריעה; ט אַײך און אַײער לַאנד ֿפַאר ַּפרעהןֿפָאּפגעקױ

ן בװעט איר גע, ַײ די ּתבואותב און עס װעט זַײן 24. ֿפַארזײט די ערד
ריעה ֿפון יר חלקים װעלן אַײך זַײן ֿפַאר זֿפאון , טל צו ַּפרעהןֿפינֿפַא 
און , און ֿפַאר די װָאס אין אַײערע הַײזער, און ֿפַאר אַײער עסן, עלדֿפ

  . צום עסן ֿפַאר אַײערע קלײנע קינדער



  בראשית

  

מח

לָאמיר ; ן דערהַאלטןבהָאסט אונדז דָאס לע: ן זײ געזָאגטב הָא25
און מיר װעלן זַײן ,  אין די אױגן ֿפון מַײן הַארײטינען לַײטזעליקֿפגע

יז ב און יֹוסף הָאט עס געמַאכט ֿפַאר ַא געזעץ 26. עהןקנעכט צו ַּפר
ַאז צו ַּפרעהן זָאל , אױף הַײנטיקן טָאג אױף דער ערד ֿפון ִמצַרִים

נָאר די ערד ֿפון די ּפריסטער ַאלײן איז ניט . טלֿפינֿפגעהערן ַא 
  . געװָארן ּפרעהס

און זײ ; ֶשןאין לַאנד גֹו,  און יׂשראל איז געזעסן אין לַאנד ִמצַרִים27
רוכּפערט און ֿפן זיך געבאון הָא, עסטיקטֿפן זיך דָארטן אַײנגעבהָא

  .געמערט זײער

  ַוְיִחי 
און די טעג ; עצן יָארבט אין לַאנד ִמצַרִים זיב און יעקב הָאט געלע28

ן בזַײנען געװען הונדערט יָאר און זי, ןבדי יָארן ֿפון זַײן לע, ֿפון יעקבן
ן גענענט צום בון יׂשראלן הָאֿפ און די טעג 29. ערציק יָארֿפאון 
און הָאט צו אים , ןֿפ זַײן זון יֹוסןֿפאון ער הָאט גערו, ןבשטַאר
 אין ײטונען לַײטזעליקֿפ געבאיך הָא, עט דיךבאיך , באױ: געזָאגט

און , דַײן הַאנט אונטער מַײן דיך, עט דיךבאיך , טו, דַײנע אױגן
זָאלסט מיך ניט : טֿפון ַא טרַײשַאזָאלסט טָאן מיט מיר ַא חסד א

 און ַאז איך װעל זיך לײגן צו 30. אין ִמצַרִים, עט דיךבאיך , ןבַאגרָאב
און מיך , ון ִמצַרִיםֿפזָאלסטו מיך ַאװעקטרָאגן , מַײנע עלטערן

איך װעל טָאן ַאזױ װי דַײן : הָאט ער געזָאגט. קֿברן אין זײער בַאגרָאב
; און ער הָאט אים געשװָארן. שװער מיר:  הָאט ער געזָאגט31. װָארט

  .עטבוקט צוקָאּפנס ֿפון באון יׂשראל הָאט זיך גע

  

הָאט מען , יקע געשעענישןדי דָאז און עס איז געװען נָאך 1
הָאט ער . ָאטער איז קרַאנקֿפדַײן , זע: ֿפןָאנגעזָאגט יֹוס

מע הָאט  און 2. רימעןֿפמנשהן און א, גענומען מיט זיך זַײנע צװײ זין
און ; דַײן זון יֹוסף קומט צו דיר, זע: געלָאזט װיסן יעקבן און געזָאגט

  . עטב ֿפןאון הָאט זיך געזעצט אױ, יׂשראל הָאט זיך געשטַארקט

ַאװיזן צו מיר בגָאט ַשַדי הָאט זיך : ֿפן און יעקב הָאט געזָאגט צו יֹוס3
 און ער הָאט 4. שטענטבאון ער הָאט מיך גע, אין לַאנד ּכַנַען, אין לוז
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און , רוכּפערן און װעל דיך מערןֿפאיך װעל דיך , זע: צו מיר געזָאגט
דָאס ן באון איך װעל גע; עלקערֿפאיך װעל דיך מַאכן ֿפַאר ַא געזעמל 

 5. יקן אײגנטוםבַאר ַאן אײֿפיקע לַאנד צו דַײן זָאמען נָאך דיר דָאז
ָארן געװָארן אין לַאנד בדי צװײ זין װָאס זַײנען דיר גע, און ַאצונד

רים ֿפא: זײ זַײנען מַײנע, ַאר מַײן קומען צו דיר קײן ִמצַרִיםֿפִמצַרִים 
ער דַײנע ב ָא6. און מנשה זָאלן זַײן מַײנע ַאזױ װי ראובן און שמעון

אױף דעם ; זָאלן זַײן דַײנע, ָארן נָאך זײבָארענע װָאס דו הָאסט געבגע
 ... 7.  װערן אין זײער נחלהןֿפ זײ גערורידער זָאלןבון זײערע ֿפנָאמען 
ן רחל אין באיז מיר געשטָאר, ון ַּפַדןֿפין געקומען בַאז איך , און איך

װען עס איז נָאך געװען ַא שטרעק לַאנד צו ,  װעגֿפןלַאנד ּכַנַען אױ
 װעג קײן ֿפןן אױבַאגרָאב זי דָארטן באון איך הָא; ָרתֿפקומען קײן ֶא

  . ֶלֶחם-יתבדָאס איז , ָרתֿפֶא

װער זַײנען : און ער הָאט געזָאגט, ס זיןֿפ און יׂשראל הָאט געזען יֹוס8
דָאס זַײנען מַײנע : ָאטערֿפ הָאט יֹוסף געזָאגט צו זַײן 9? יקעדי דָאז

, נעם זײ: הָאט ער געזָאגט. זין װָאס גָאט הָאט מיר געשָאנקען דָא הי
ון ֿפ און די אױגן 10. ענטשןבאון איך װעל זײ , צו מיר, עט דיךבאיך 

. ער הָאט ניט געקענט זען, ון ִזקנהֿפיׂשראלן זַײנען געװען טונקל 
און ער הָאט זײ געקושט און , הָאט ער זײ געמַאכט גענענען צו אים

 ניט באיך הָא: ןֿפ און יׂשראל הָאט געזָאגט צו יֹוס11. זײ געהַאלדזט
גָאט געלָאזט זען אױך און ָאט הָאט מיך , געדַאכט דַײן ּפנים צו זען

  . דַײנע קינדער

און הָאט זיך ,  און יֹוסף הָאט זײ ַארױסגעצױגן ֿפון צװישן זַײנע קני12
 און יֹוסף הָאט זײ בײדן 13. וקט אױף זַײן ּפנים צו דער ערדבגע

צו דער לינקער הַאנט ֿפון , רימען אין זַײן רעכטער הַאנטֿפא, גענומען
צו דער רעכטער הַאנט , ן לינקער הַאנטאון מנשהן אין זַײ, יׂשראלן

 הָאט יׂשראל 14. און הָאט זײ געמַאכט גענענען צו אים, ֿפון יׂשראלן
 ֿפון ּפ קָאֿפןגעטָאן אױֿפאון ַארױ, אױסגעשטרעקט זַײן רעכטע הַאנט

 ֿפןאון זַײן לינקע הַאנט אױ, װָאס איז געװען דער יִינגערער, רימעןֿפא
װָארום , ט זַײנע הענטײערגעדרבּכיװן איבט ער הָא;  ֿפון מנשהןּפקָא

און , ֿפןענטשט יֹוסב און ער הָאט גע15. ָכורבמנשה איז געװען דער 
הם און יצחק זַײנען אֿברדער גָאט װָאס מַײנע עלטערן : הָאט געזָאגט

דער גָאט װָאס איז געװען מַײן ּפַאסטוך ֿפון זינט , געגַאנגען ֿפַאר אים
 דער מלאך װָאס הָאט מיך 16, טיקן טָאגיז אױף הַײנב באיך לע

און עס ; ענטשן די יִינגלעךבער זָאל , ײזןבאױסגעלײזט ֿפון ַאלעם 
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מט

און דער נָאמען ֿפון מַײנע ,  װערן אױף זײ מַײן נָאמעןֿפןזָאל גערו
און זײ זָאלן זיך מערן לָרוב אױף דער ; הם און יצחקאֿברעלטערן 

  . ערד

ָאטער טוט ַארױף זַײן רעכטע הַאנט ֿפז זַײן ַא,  און יֹוסף הָאט געזען17
און עס איז אױסגעקומען שלעכט אין זַײנע , רימעןֿפ ֿפון אּפ קָאֿפןאױ

ּכדי זי , ָאטערס הַאנטֿפהָאט ער אונטערגעלענט זַײן ; אױגן
 און יֹוסף 18. ּפ אױף מנשהס קָאּפרימס קָאֿפַאװעקצונעמען ֿפון א
װָארום דער איז , ָאטערֿפמַײן , יט ַאזױנ: ָאטערֿפהָאט געזָאגט צו זַײן 

ער זַײן ב ָא19. ּפטו ַארױף דַײן רעכטע הַאנט אױף זַײן קָא; ָכורבדער 
איך , מַײן זון, איך װײס: און הָאט געזָאגט, ָאטער הָאט ניט געװָאלטֿפ

, און ער אױך װעט זַײן גרױס, ָאלקֿפער אױך װעט װערן ַא ; װײס
און זַײן , ר װעט זַײן גרעסער ֿפון איםרודעבער זַײן יִינגערער בָא

ענטשט ב און ער הָאט זײ גע20. זָאמען װעט װערן ַא פולע פעלקער
ַאזױ , ענטשן יׂשראלבמיט דיר זָאל זיך : ַאזױ צו זָאגן, אין יענעם טָאג

און . רים און ַאזױ װי מנשהֿפגָאט זָאל דיך מַאכן ַאזױ װי א: צו זָאגן
  . ֿפַאר מנשהןרימען ֿפער הָאט געשטעלט א

ער גָאט בָא; באיך שטַאר, זע: ֿפן און יׂשראל הָאט געזָאגט צו יֹוס21
און ער װעט אַײך אומקערן צו דעם לַאנד ֿפון , װעט זַײן מיט אַײך
ער דַײנע בן אײן חלק איב דיר געגעב און איך הָא22. אַײערע עלטערן

ן דעם  ַאװעקגענומען ֿפון דער הַאנט ֿפובװָאס איך הָא, רידערב
  .ױגןבֶאמֹורי מיט מַײן שװערד און מיט מַײן 

   

: און הָאט געזָאגט,  זַײנע זיןֿפן און יעקב הָאט גערו1
און איך װעל אַײך זָאגן װָאס אַײך װעט , זַאמלט אַײך אַײן
  . געשען אין ָסוף ֿפון די טעג

  ,קינדער ֿפון יעקב, ט אַײך אױף און הערטב קלַײ2
  : ָאטער יׂשראלֿפאון הָארכט צו אַײער 

  , יסטובָכור במַײן ,  ראובן3
  , טֿפאון מַײן ערשטע קרַאּכוח מַײן 

  . און די ּפער ֿפון מַאכט, ײטדי ּפער ֿפון גרױסק
  ;  זָאלסטו די ּפער ניט זַײן–יסט אַײליק װי װַאסער ב 4
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  ; ָאטערס געלעגער ַארױףֿפיסט אױף דַײן בװַײל דו 
   – הָאסטו עס ֿפַארשװעכט דענצמָאל

  . עט ַאװּו ער איז ַארױףבמַײן 

  , רידערב שמעון און ֵלִוי זַײנען 5
  . קרֹובים-ב זַײנען זײערע לַײב ֿפון רױֿפןװַא

  , ַארָאט זָאל ניט קומען מַײן זעלב אין זײער 6
  ; צו זײער געזעמל זָאל מַײן ּכבוד ניט צושטײן
  , װָארום אין זײער ּכעס הרגען זײ ַא מענטשן

  . טמוט ֿפַארקריּפלען זײ ַאן ָאקסאון אין זײער גו
  , װַײל ער איז שטַארק,  ֿפַארשָאלטן זײער ּכעס7

  ! װַײל ער איז הַארט, און זײער צָארן
  , איך װעל זײ צעטײלן אין יעקב

  . טן אין יׂשראלײאון זײ צעשּפר

  , רידערבן דַײנע בדיך װעלן לױ,  יהודה8
  , ַײנטֿפ נַאקן ֿפון דַײנע ֿפןדַײן הַאנט װעט זַײן אױ

  . וקן צו דירבָאטער װעלן זיך ֿפדי זין ֿפון דַײן 
  ;  איז יהודהב יונגער לײ ַא9

  ; סןגעװַאקאױֿפיסטו ב, מַײן זון, ֿפון ֿפַארצוקונג
  , בער הױערט װי ַא לײ, ער קניט

  ? רַײצןאױֿפ װער קען אים –ינטע באון װי ַא לײ
   , ניט ָאּפגעטָאן װעט װערן ַא צעּפטער ֿפון יהודה10

  , יסֿפאון ַא הערשערשטָאק ֿפון צװישן זַײנע 
  ; װי לַאנג מע װעט קומען קײן שילֹו

  . עלקער געהָארכןֿפאון צו אים װעלן 
  , ינדט צום װַײנשטָאק זַײן יונגאײזלב ער 11

  . זעליןײאום צום װַײנצװַײג דעם זון ֿפון זַײן א
  , ער װַאשט אין װַײן זַײן קלײד

  ; גדבזַײן ן בלוט ֿפון טרױבאון אין 
  ,  גערױטיקט די אױגן ֿפון װַײן12

  . און װַײס די צײנער ֿפון מילך

  , ָארטן ֿפון ימעןבַײם בנען ױ זבולון װעט װ13
  , ֿפןָארטן ֿפַאר שיבאון ער װעט זַײן ַא 
  . ער צידֹוןבאון זַײן לענד אי
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  ,  ִיׂשָׂשָכר איז ַא בײניקער אײזל14
  . טןֿפגעהעֿפער הױערט צװישן די שָא

  , ַאז זי איז גוט,  און ער הָאט געזען די רו15
  , בַאז עס איז לי, און דָאס לַאנד
  , ױגן זַײן רוקן צו טרָאגןבהָאט ער גע

  . און איז ַא צינזקנעכט געװָארן

  , ָאלקֿפ ָדן װעט זיך ָאננעמען ֿפַאר זַײן 16
  . װי אײנער ֿפון די שבטים ֿפון יׂשראל

  ,  װעגןֿפ ָדן װעט זַײן ַא שלַאנג אױ17
  ,  שטעגֿפןַא הָארנשלַאנג אױ

  , ערדֿפַײסט די טריט ֿפון דעם בװָאס 
  . ַאלט ַאהינטערֿפאון זַײן רַײטער 

  . ֿפןטו איך הָא, גָאט,  אױף זַײן הילף18
  , ַאלןֿפַאב אים װעט ַא מחנה –ָגד 
  . ַאלן אױף זײער טריטֿפער ער װעט ָאנבָא

  , רױטבעט זַײן זַײן ֿפַײ ָאשרן װעט ב 20
  . געריכטן-ן ַמלכותבאון ער װעט ַארױסגע

  ; לינקעֿפּתלי איז ַא הינדין ַא ֿפ נ21
  . ער גיט ַארױס שײנע רײד

  , ײמל איז יֹוסףברוכטיק ֿפ ַא 22
  ; ַײ ַא קװַאלבײמל ברוכטיק ֿפַא 

  . ער דער מױערבזן איַײדי צװַײגן שּפר

  , און געשָאסן, יטערטב און אים גע23
  ; ַײלמענערֿפן די בָאַײנט הֿפאון אים גע

  , ןבליבױגן געבעסט איז זַײן ֿפער ב ָא24
  , ון זַײנע הענטֿפלינק געװען זַײנען די ָארעמס ֿפאון 

  , ון יעקבֿפון דעם מַאכטיקן ֿפדורך די הענט 
  ; עלז ֿפון יׂשראלֿפדעם , ון דעם ּפַאסטוךֿפ –ון דָארט ֿפ

  , ט דירֿפָאטער װָאס העלֿפ ֿפון דעם גָאט ֿפון דַײן 25
  , ענטשט דיךבאון ֿפון ַשַדי װָאס 

  , ןברכות ֿפון הימל ֿפון אױבמיט 
  , רכות ֿפון ּתָהום װָאס הױערט אונטןב
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נ

  . רוסטן און טרַאכטברכות ֿפון ב
  ער בָאטער שטַײגן ַאריֿפרכות ֿפון דַײן ב די 26
   –רכות ֿפון מַײנע עלטערן בדי 
  . ערגביקע ביז דעם שּפיץ ֿפון די אײב

  , ֿפן ֿפון יֹוסּפזָאלן זַײן אױף דעם קָאזײ 
  . רידערבירשט ֿפון זַײנע ֿפ שײדל דעם ֿפןאון אױ

  ; נימין איז ַא װָאלף װָאס ֿפַארצוקטב 27
  , ַאנגֿפרי עסט ער ֿפאין דער 

  . באון אין ָאװנט טײלט ער רױ

און דָאס איז װָאס ,  די ַאלע זַײנען די צװעלף שבטים ֿפון יׂשראל28
איטלעכן װי ; ענטשטבטער הָאט צו זײ גערעדט און זײ געָאֿפזײער 

, ױלןֿפַאב און ער הָאט זײ 29. ענטשטברכה הָאט ער זײ געבלױט זַײן 
ט בַאגרָאב; ָאלקֿפאיך װער אַײנגעזַאמלט צו מַײן : און זײ ָאנגזָאגט

עלד ֿפון ֿפאין דער הײל װָאס אין דעם , ן מַײנע עלטערןבמיך לע
, עלד ֿפון ַמכֵּפָלהֿפ אין דער הײל װָאס אין דעם 30 .רֹון דעם ִחּתיֿפֶע

ט ֿפהם הָאט ָאּפגעקױאֿברװָאס , װָאס ֿפַאר ַממֵרא אין לַאנד ּכַנַען
 דָארטן 31 –אײגנטום -קֿבררֹון דעם ִחּתי ֿפַאר ַא ֿפעלד ֿפון ֶעֿפמיטן 

דָארטן הָאט מען ,  ׂשרהןבהמען און זַײן װַײאֿברן בַאגרָאבהָאט מען 
ן בַאגרָאב איך באון דָארטן הָא,  רבקהןבן יצחקן און זַײן װַײבָאַאגרב

, עלד מיט דער הײל װָאס דרינעןֿפ דער אַײנקױף ֿפון דעם 32 –לאהן 
  . ֿפון די קינדער ֿפון ֵחת

ַאזױ הָאט ער ,  און װי יעקב הָאט געענדיקט זַײן ַצָװֶאה צו זַײנע זין33
און איז , ַארגַאנגעןֿפ איז און, עטביס אין ֿפַארַײנגענומען זַײנע 

  .ָאלקֿפאַײנגעזַאמלט געװָארן צו זַײן 

  

און ער הָאט , ָאטערס ּפניםֿפַאלן אױף זַײן ֿפ און יֹוסף איז גע1
  . און הָאט אים געקושט, ער איםבגעװײנט אי

ַאלזַאמירן באים אַײנצוֿפױלן זַײנע קנעכט די רֹוֿפַאב און יֹוסף הָאט 2
 און 3. ַאלזַאמירט יׂשראלןבן אַײנגעבאים הָאֿפ רֹואון די; ָאטערֿפזַײן 

װָארום ַאזױ , ערציק טעגֿפער אים בילט געװָארן איֿפעס זַײנען דער
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און די ִמצרים . ַאלזַאמירןבַײם אַײנבילט װערן ֿפיל טעג מוזן דערֿפ
  . עציק טעגבַאװײנט זיבן אים בהָא

הָאט יֹוסף , ערבַאװײנונג זַײנען ַאריבון זַײן ֿפ און ַאז די טעג 4
 באיך הָא, עט דיךבאיך , באױ: ַאזױ צו זָאגן, גערעדט צו ַּפרעהס הױז

אין , עט אַײךבאיך , רעדט,  אין אַײערע אױגןײטונען לַײטזעליקֿפגע
ָאטער הָאט מיך ֿפ מַײן 5: ַאזױ צו זָאגן, די אױערן ֿפון ַּפרעהן

 װָאס איך ֿברקאין מַײן ; באיך שטַאר, זע: ַאזױ צו זָאגן, ַאשװָארןב
און . ןבַאגרָאבדָארטן זָאלסטו מיך , ן אין לַאנד ּכַנַעןב מיר געגרָאבהָא

, ָאטערֿפן מַײן בַאגרָאבאון , עט דיךבאיך , גײןֿפלָאמיך ַארױ, ַאצונד
  . און זיך אומקערן

ַאזױ װי , ָאטערֿפ דַײן בַאגרָאבאון , גײ ַארױף:  הָאט ַּפרעה געזָאגט6
ן זַײן בַאגרָאבגעגַאנגען צו ֿפ איז יֹוסף ַארױ7. רןַאשװָאבער הָאט דיך 

, געגַאנגען ַאלע קנעכט ֿפון ַּפרעהןֿפאון מיט אים זַײנען ַארױ, ָאטערֿפ
 און 8, און ַאלע עלטסטע ֿפון לַאנד ִמצַרִים, די עלטסטע ֿפון זַײן הױז

און זַײן , רידערבאון זַײנע , ֿפןדָאס גַאנצע הױזגעזינט ֿפון יֹוס
און זײערע שָאף , לױז זײערע קלײנע קינדערב; רס הױזגעזינטָאטעֿפ

 אױך 9. ערגעלָאזן אין לַאנד גֹוֶשןבן זײ איבהָא, און זײערע רינדער
און די מחנה , געגַאנגען מיט איםֿפרַײטער און רַײטװעגן זַײנען ַארױ

  . איז געװען זײער גרױס

ס אױף יענער ון ָאָטד װָאֿפיז דעם שַײער ב און זײ זַײנען געקומען 10
ן דָארטן געקלָאגט זײער ַא גרױסע און שװערע באון הָא, זַײט ַירדן

. ן טעגבָאטער זיֿפאון ער הָאט געמַאכט ַא טרױער אױף זַײן ; קלָאג
הָאט געזען דעם טרױער , נידער ּכַנַע, נער ֿפון לַאנדױַאװב און דער 11
שװערער טרױער ַא : ן געזָאגטבאון זײ הָא, ַײ דעם שַײער ֿפון ָאָטדב

 דעם נָאמען דערֿפון ֿפןדרום הָאט מען גערו. ַײ ִמצַרִיםבאיז דָאס 
  . װָאס אױף יענער זַײט ַירדן, ִמצַרִים- ָאֵבל

. ױלןֿפַאבן געטָאן צו אים ַאזױ װי ער הָאט זײ ב און זַײנע זין הָא12
 ןבאון הָא, ן אים ַאװעקגעטרָאגן קײן לַאנד ּכַנַעןב און זַײנע זין הָא13

הם אֿברװָאס , ון ַמכֵּפָלהֿפעלד ֿפון דעם ֿפן אין דער הײל בַאגרָאבאים 
רֹון דעם ֿפון ֶעֿפ, אײגנטום-קֿברַאר ַא ֿפ, עלדֿפט מיטן ֿפהָאט ָאּפגעקױ

  . ֿפַאר ַממֵרא, ִחּתי
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נָאכדעם װי ער הָאט ,  און יֹוסף הָאט זיך אומגעקערט קײן ִמצַרִים14
און ַאלע װָאס זַײנען , רידערבן זַײנע ער או, ָאטערֿפן זַײן בַאגרָאב

  . ָאטערֿפן זַײן בַאגרָאבגעגַאנגען מיט אים צו ֿפַארױ

, ָאטער איז טױטֿפן געזען ַאז זײער ברידער הָאבס ֿפ און װי יֹוס15
און , שר װעט אונדז יֹוסף טרָאגן ַא ׂשנאהֿפא: ן זײ געזָאגטבַאזױ הָא

ן בלעכטס װָאס מיר הָאאומקערן װעט ער אונדז אומקערן ַאלדָאס ש
ָאטער הָאט ֿפדַײן : ןֿפן געהײסן זָאגן יֹוסב און זײ הָא16. אים געטָאן

ַאזױ זָאלט איר זָאגן צו  «17: ַאזױ צו זָאגן, ַאר זַײן טױטֿפױלן ֿפַאב
רידער און בון דַײנע ֿפרעך בַארֿפדעם , עט דיךבאיך , בַארגיֿפ: ןֿפיֹוס

, און ַאצונד. »כטס געטָאןן דיר שלעבװָאס זײ הָא, זײער חטא
ון דַײן ֿפון די קנעכט ֿפרעך בַארֿפדעם , עט דיךבאיך , בַארגיֿפ
  . און יֹוסף הָאט געװײנט ַאז מע הָאט צו אים גערעדט. ָאטערס גָאטֿפ

ַאלן ֿפרידער זַײנען אױך געגַאנגען און זַײנען ַאנידערגעב און זַײנע 18
 הָאט 19.  זַײנען דַײנע קנעכטמיר, זע: ן געזָאגטבאון הָא, ַאר איםֿפ

ין איך דען אױף ב; ןבאיר זָאלט ניט מֹורא הָא: יֹוסף צו זײ געזָאגט
,  װָארום איר הָאט געמײנט ַא רעה ֿפַאר מיר20? דעם ָארט ֿפון גָאט

ּכדי צו מַאכן ַאזױ װי , ֿבהער גָאט הָאט עס געמײנט ֿפַאר ַא טֹובָא
,  און ַאצונד21. ָאלקֿפן ַא סך בעַײם לבצו דערהַאלטן , הַײנטיקן טָאג

איך װעל אױסהַאלטן אַײך און אַײערע ; ןבזָאלט איר ניט מֹורא הָא
  . און זײ גערעדט צום הַארצן, און ער הָאט זײ געטרײסט. געזינטן

ָאטערס ֿפער און זַײן , ן אין ִמצַרִיםבליב און יֹוסף איז גע22
 און 23. ון צען יָארט הונדערט אבאון יֹוסף הָאט געלע; הױזגעזינט

ון ֿפאױך די קינדער ; רימען אוראײניקלעךֿפון אֿפיֹוסף הָאט געזען 
  . ס קניֿפָארן געװָארן אױף יֹוסבזַײנען גע, מנשהס זון, ָמכיר

ער בָא; באיך שטַאר: רידערב און יֹוסף הָאט געזָאגט צו זַײנע 24
 אַײך און ער װעט, דערמָאנען װעט זיך גָאט דערמָאנען ָאן אַײך

ון דעם היגן לַאנד צו דעם לַאנד װָאס ער הָאט ֿפרענגען בֿפאױ
 און יֹוסף הָאט 25. און יעקבן, יצחקן, המעןאֿברצוגעשװָארן 

דערמָאנען װעט זיך גָאט : ַאזױ צו זָאגן, ון יׂשראלןֿפַאשװָארן די זין ב
   .רענגען מַײנע בײנער ֿפון דַאנעןבֿפאױזָאלט איר ; דערמָאנען ָאן אַײך



  בראשית

  

און מע הָאט . ן צו הונדערט און צען יָארב און יֹוסף איז געשטָאר26
און ער איז ַארַײנגעטָאן געװָארן אין ַאן ָארון , ַאלזַאמירטבאים אַײנגע
  . אין ִמצַרִים
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