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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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מד

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



  בראשית

  

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


