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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
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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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