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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



  בראשית

  

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
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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


