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cantillated text

ֶרץ ְּכָנַֽען׃  1 ֶרץ ְמגּוֵר֣י ָאִב֑יו ְּבֶא֖ ב ְּבֶא֖ ף2 ַוֵּיֶׁ֣שב ַיֲעֹק֔ ב יֹוֵס֞   ֵאֶּ֣לה ׀ ֹּתְל֣דֹות ַיֲעֹק֗

ַער ֶאת־ְּבֵנ֥י ִבְלָה֛ה אן ְו֣הּוא ַנ֗ ֹ֔ ע־ֶעְׂשֵר֤ה ָׁשָנה֙ ָהָי֨ה ֹרֶע֤ה ֶאת־ֶאָחיו֙ ַּבּצ  ֶּבן־ְׁשַבֽ

ם׃   ם ָרָע֖ה ֶאל־ֲאִביֶהֽ א יֹוֵס֛ף ֶאת־ִּדָּבָת֥ ל3ְוֶאת־ְּבֵנ֥י ִזְלָּפ֖ה ְנֵׁש֣י ָאִב֑יו ַוָּיֵב֥   ְוִיְׂשָרֵא֗

ים׃   ֶנת ַּפִּסֽ י־ֶבן־ְזֻקִנ֥ים ֖הּוא ֑לֹו ְוָעָׂ֥שה ֖לֹו ְּכֹת֥ יו ִּכֽ   ַוִּיְר֣אּו4ָאַה֤ב ֶאת־יֹוֵסף֙ ִמָּכל־ָּבָנ֔

א ָיְכ֖לּו ַּדְּב֥רֹו ְלָׁשֽ]ם׃   ֹ֥  ִּיְׂשְנ֖אּו ֹא֑תֹו ְול יו ַוֽ י־ֹא֞תֹו ָאַה֤ב ֲאִביֶהם֙ ִמָּכל־ֶאָח֔ יו ִּכֽ  5ֶאָח֗

ֹ֥א ֹאֽתֹו׃   א6ַוַּיֲח֤]ם יֹוֵסף֙ ֲח֔לֹום ַוַּיֵּג֖ד ְלֶאָח֑יו ַוּיֹוִס֥פּו ֖עֹוד ְׂשנ ֹ֖אֶמר ֲאֵליֶה֑ם ִׁשְמעּו־ָנ֕  ַוּי

ְמִּתי׃   ה ְוִהֵּנ֛ה7ַהֲח֥לֹום ַהֶּז֖ה ֲאֶׁש֥ר ָחָלֽ ְחנּו ְמַאְּלִמ֤ים ֲאֻלִּמים֙ ְּב֣תֹוd ַהָּׂשֶד֔ ִהֵּנה ֲאַנ֜   ְו֠

י׃   ְׁשַּתֲחֶו֖יןָ ַלֲאֻלָּמִתֽ ם ַוִּתֽ ֵתיֶכ֔ י ְוַגם־ִנָּצָ֑בה ְוִהֵּנ֤ה ְתֻסֶּב֙יָנה֙ ֲאֻלֹּמ֣ ָמה ֲאֻלָּמִת֖ ֹ֤אְמרּו8ָק֥  ַוּי

ֹ֣א ֹא֔תֹו ל ָּב֑נּו ַוּיֹוִס֤פּו עֹוד֙ ְׂשנ ינּו ִאם־ָמׁ֥שֹול ִּתְמֹׁש֖ יו ֲהָמ֤]d ִּתְמ]d֙ ָעֵל֔  לֹו֙ ֶאָח֔

יו׃   יו ְוַעל־ְּדָבָרֽ אֶמר9ַעל־ֲח]ֹמָת֖ ֹ֗ ר ַוְיַסֵּפ֥ר ֹא֖תֹו ְלֶאָח֑יו ַוּי   ַוַּיֲח֥]ם עֹוד֙ ֲח֣לֹום ַאֵח֔

י׃ ְׁשַּתֲחִו֖ים ִלֽ ים ִמֽ ַח ְוַאַח֤ד ָעָׂשר֙ ּֽכֹוָכִב֔ י ֲחלֹום֙ ֔עֹוד ְוִהֵּנ֧ה ַהֶּׁשֶ֣מׁש ְוַהָּיֵר֗  ִהֵּנ֨ה ָחַלְ֤מִּתֽ

ֹ֣אֶמר ֔לֹו ָמ֛ה ַהֲח֥לֹום ַהֶּז֖ה ֲאֶׁש֣ר10 יו ַוּי   ַוְיַסֵּפ֣ר ֶאל־ָאִביו֮ ְוֶאל־ֶאָחיו֒ ַוִּיְגַער־ּ֣בֹו ָאִב֔

ְרָצה׃   יm ְלִהְׁשַּתֲחֹו֥ת ְלm֖ ָאֽ   ַוְיַקְנאּו־֖בֹו ֶאָח֑יו11ָחָלְ֑מָּת ֲה֣בֹוא ָנ֗בֹוא ֲאִני֙ ְוִאְּמm֣ ְוַאֶח֔

ר׃      ם׃  12ְוָאִב֖יו ָׁשַמ֥ר ֶאת־ַהָּדָבֽ אן ֲאִביֶה֖ם ִּבְׁשֶכֽ ֹ֥ ֗ת־צ  13 ַוֵּיְל֖כּו ֶאָח֑יו ִלְר֛עֹות ֶא֗



ֹ֥אֶמר ם ְלָכ֖ה ְוֶאְׁשָלֲחm֣ ֲאֵליֶה֑ם ַוּי ף ֲה֤לֹוא ַאֶח֙יm֙ ֹרִע֣ים ִּבְׁשֶכ֔ ל ֶאל־יֹוֵס֗ אֶמר ִיְׂשָרֵא֜ ֹ֨ ַוּי

ִני14֖לֹו ִהֵּנִֽני׃   אן ַוֲהִׁשֵב֖ ֹ֔ ה ֶאת־ְׁש֤לֹום ַאֶח֙יm֙ ְוֶאת־ְׁש֣לֹום ַהּצ א ְרֵא֜ ֹ֣אֶמר ֗לֹו ֶלd־ָנ֨   ַוּי

ָמה׃   א ְׁשֶכֽ ֹ֖ יׁש ְוִהֵּנ֥ה ֹתֶע֖ה ַּבָּׂשֶד֑ה15ָּדָב֑ר ַוִּיְׁשָלֵח֙הּו֙ ֵמֵעֶ֣מק ֶחְב֔רֹון ַוָּיב   ַוִּיְמָצֵא֣הּו ִא֔

ׁש׃   ר ַמה־ְּתַבֵּקֽ י16ַוִּיְׁשָאֵל֧הּו ָהִא֛יׁש ֵלאֹמ֖ י ָאֹנִכ֣י ְמַבֵּקׁ֑ש ַהִּגֽיָדה־ָּנ֣א ִל֔ אֶמר ֶאת־ַאַח֖ ֹ֕  ַוּי

ים׃   ה ֵה֥ם ֹרִעֽ ים ֵנְלָכ֖ה ֹּדָתְ֑יָנה17ֵאיֹפ֖ ְמִר֔ ה ִּכ֤י ָׁשַמְ֙עִּתי֙ ֹאֽ ֹ֤אֶמר ָהִאיׁש֙ ָנְס֣עּו ִמֶּז֔   ַוּי

ן׃   יו ַוִּיְמָצֵא֖ם ְּבֹדָתֽ ק ּוְבֶטֶ֙רם֙ ִיְקַר֣ב18ַוֵּיֶ֤לd יֹוֵסף֙ ַאַח֣ר ֶאָח֔   ַוִּיְר֥אּו ֹא֖תֹו ֵמָרֹח֑

ם ַוִּיְֽתַנְּכ֥לּו ֹא֖תֹו ַלֲהִמיֽתֹו׃     ַוּיֹאְמ֖רּו ִא֣יׁש ֶאל־ָאִח֑יו ִהֵּנ֗ה ַּבַ֛על ַהֲח]֥מֹות19ֲאֵליֶה֔

א׃   ְרנּו ַחָּי֥ה ָרָע֖ה20ַהָּלֶז֖ה ָּבֽ הּו ְוַנְׁשִלֵכ֙הּו֙ ְּבַאַח֣ד ַהֹּב֔רֹות ְוָאַמ֕   ְוַעָּת֣ה ׀ ְל֣כּו ְוַנַֽהְרֵג֗

יו׃   ה ַמה־ִּיְה֖יּו ֲח]ֹמָתֽ א21ֲאָכָלְ֑תהּו ְוִנְרֶא֕ ֹ֥ אֶמר ל ֹ֕ ן ַוַּיִּצֵל֖הּו ִמָּיָד֑ם ַוּי   ַוִּיְׁשַמ֣ע ְראּוֵב֔

אֶמר ֲאֵלֶה֣ם ׀ ְראּוֵבן֮ ַאל־ִּתְׁשְּפכּו־ָדם֒ ַהְׁשִל֣יכּו ֹא֗תֹו ֶאל־ַהּ֤בֹור22ַנֶּכּ֖נּו ָנֶֽפׁש׃   ֹ֨   ַוּי

ם ַלֲהִׁשי֖בֹו ַען ַהִּצ֤יל ֹאתֹו֙ ִמָּיָד֔ ר ְוָי֖ד ַאל־ִּתְׁשְלחּו־֑בֹו ְלַמ֗  ַהֶּזה֙ ֲאֶׁש֣ר ַּבִּמְדָּב֔

יו׃   ף ֶאל־ֶאָח֑יו ַוַּיְפִׁש֤יטּו ֶאת־יֹוֵסף֙ ֶאת־ֻּכָּתְנּ֔תֹו23ֶאל־ָאִבֽ א יֹוֵס֖ ֲאֶׁשר־ָּב֥ י ּֽכַ ְיִה֕ ַ   וֽ

יו׃   ֶנת ַהַּפִּס֖ים ֲאֶׁש֥ר ָעָלֽ ין ּ֖בֹו24ֶאת־ְּכֹת֥ ק ֵא֥ ָרה ְוַהּ֣בֹור ֵר֔ הּו ַוַּיְׁשִל֥כּו ֹא֖תֹו ַהֹּב֑ ָּקֻח֔   ַוִּי֨

ִים׃   ים ָּבָא֖ה25ָמֽ יֵניֶהם֙ ַוִּיְר֔אּו ְוִהֵּנה֙ ֹאְרַח֣ת ִיְׁשְמֵעאִל֔ ֱאָכל־ֶלֶחם֒ ַוִּיְׂש֤אּו ֵעֽ   ַוֵּיְׁשבּו֮ ֶלֽ

ְיָמה׃   יד ִמְצָרֽ י ָו֔]ט הֹוְלִכ֖ים ְלהֹוִר֥ ים ְנכֹאת֙ ּוְצִר֣ ְׂשִא֗ ֹ֥אֶמר26ִמִּגְלָע֑ד ּוְגַמֵּליֶה֣ם ֽנֹ   ַוּי

ינּו ְוִכִּס֖ינּו ֶאת־ָּדֽמֹו׃   ַצע ִּכ֤י ַנֲהֹרג֙ ֶאת־ָאִח֔ ה ֶאל־ֶאָח֑יו ַמה־ֶּב֗   ְל֞כּו ְוִנְמְּכֶרּ֣נּו27ְיהּוָד֖
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יו׃    ִּיְׁשְמ֖עּו ֶאָחֽ נּו ֑הּוא ַוֽ ינּו ְבָׂשֵר֖ י־ָאִח֥ ים ְוָיֵד֙נּו֙ ַאל־ְּתִהי־֔בֹו ִּכֽ 28ַ֩לִּיְׁשְמֵעאִל֗   ַוַּיַֽעְברּו

 ִּיְמְׁשכּו֙ ַוַּיֲֽע֤לּו ֶאת־יֹוֵסף֙ ִמן־ַהּ֔בֹור ַוִּיְמְּכ֧רּו ֶאת־יֹוֵס֛ף ים ַוֽ ֲחִר֗ ים ֹסֽ ים ִמְדָיִנ֜  ֲאָנִׁש֨

ְיָמה׃   ף ִמְצָרֽ ים ָּכֶ֑סף ַוָּיִב֥יאּו ֶאת־יֹוֵס֖ 29ַ֙לִּיְׁשְמֵעאִל֖ים ְּבֶעְׂשִר֣   ַוָּיָׁ֤שב ְראּוֵבן

יו׃   ע ֶאת־ְּבָגָדֽ ף ַּבּ֑בֹור ַוִּיְקַר֖ יו ַוּיֹאַמ֑ר30ֶאל־ַהּ֔בֹור ְוִהֵּנ֥ה ֵאין־יֹוֵס֖   ַוָּיָׁ֥שב ֶאל־ֶאָח֖

א׃   ָנה ֲאִני־ָבֽ ּנּו ַוֲאִנ֖י ָא֥ ים31ַהֶּיֶ֣לד ֵאיֶנ֔  ִּיְׁשֲחטּו֙ ְׂשִע֣יר ִעִּז֔ ֶנת יֹוֵס֑ף ַוֽ   ַוִּיְק֖חּו ֶאת־ְּכֹת֣

ם׃   ֶנת ַּבָּדֽ ם32ַוִּיְטְּב֥לּו ֶאת־ַהֻּכֹּת֖ ים ַוָּיִב֙יאּו֙ ֶאל־ֲאִביֶה֔ ֶנת ַהַּפִּס֗  ְיַׁשְּל֞חּו ֶאת־ְּכֹת֣   ַוֽ

א׃   ֹֽ וא ִאם־ל ֶנת ִּבְנm֛ ִה֖ א ַהְּכֹת֧ ֹ֣את ָמָצ֑אנּו ַהֶּכר־ָנ֗ ֶנת33ַוּיֹאְמ֖רּו ז   ַוַּיִּכיָרּ֤ה ַוּיֹ֙אֶמר֙ ְּכֹת֣

ף׃   ף יֹוֵסֽ ף ֹטַר֖ י ַחָּי֥ה ָרָע֖ה ֲאָכָלְ֑תהּו ָטֹר֥ ק34ְּבִנ֔ יו ַוָּיֶׂ֥שם ַׂש֖ ע ַיֲעֹקב֙ ִׂשְמ]ָת֔   ַוִּיְקַר֤

ים׃   35ְּ֙בָמְתָנ֑יו ַוִּיְתַאֵּב֥ל ַעל־ְּב֖נֹו ָיִמ֥ים ַרִּבֽ יו ְלַנֲח֗מֹו ַוְיָמֵאן יו ְוָכל־ְּבֹנָת֜  ַוָּיֻקמּו֩ ָכל־ָּבָנ֨

יו׃   ָלה ַוֵּיְ֥בְּך ֹא֖תֹו ָאִבֽ י־ֵאֵר֧ד ֶאל־ְּבִנ֛י ָאֵב֖ל ְׁשֹא֑ אֶמר ִּכֽ ֹ֕ ם ַוּי ים36ְלִהְתַנֵח֔ ְּמָדִנ֔   ְוַה֨

ים׃     פ ה ַׂש֖ר ַהַּטָּבִחֽ יס ַּפְרֹע֔ ָמְכ֥רּו ֹא֖תֹו ֶאל־ִמְצָרִ֑ים ְלֽפֹוִטיַפר֙ ְסִר֣
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Genesis 37
narrative levels

ֶרץ ְּכָנַֽען׃ַוֵּיֶׁ֣שב1 ֶרץ ְמגּוֵר֣י ָאִב֑יו ְּבֶא֖ ב ְּבֶא֖  ַיֲעֹק֔
ב2  ֵאֶּ֣לה ׀ ֹּתְל֣דֹות ַיֲעֹק֗

ע־ֶעְׂשֵר֤ה ָׁשָנה֙  ף ֶּבן־ְׁשַבֽ היֹוֵס֞ אןָהָי֨ ֹ֔   ֹרֶע֤ה ֶאת־ֶאָחיו֙ ַּבּצ
ַער ֶאת־ְּבֵנ֥י ִבְלָה֛ה ְוֶאת־ְּבֵנ֥י ִזְלָּפ֖ה ְנֵׁש֣י ָאִב֑יו  ְו֣הּוא ַנ֗

א ם׃ַוָּיֵב֥ ם ָרָע֖ה ֶאל־ֲאִביֶהֽ  יֹוֵס֛ף ֶאת־ִּדָּבָת֥
ל 3 י־ֶבן־ְזֻקִנ֥ים ֖הּוא ֑לֹו ְוָאַה֤בְוִיְׂשָרֵא֗ יו ִּכֽ ֶנתָעָׂ֥שה ֶאת־יֹוֵסף֙ ִמָּכל־ָּבָנ֔   ֖לֹו ְּכֹת֥

ים׃ ַּפִּסֽ
יו ַוִּיְר֣אּו4 י־ֹא֞תֹו ָאַה֤ב ֲאִביֶהם֙ ִמָּכל־ֶאָח֔ יו ִּכֽ  ִּיְׂשְנ֖אּו ֶאָח֗   ֹא֑תֹוַוֽ

א ָיְכ֖לּוְו ֹ֥  ַּדְּב֥רֹו ְלָׁשֽ]ם׃ל
  ְלֶאָח֑יוַוַּיֵּג֖ד יֹוֵסף֙ ֲח֔לֹום ַוַּיֲח֤]ם5

ֹ֥א ֹאֽתֹו׃ַוּיֹוִס֥פּו  ֖עֹוד ְׂשנ
ֹ֖אֶמר6   ֲאֵליֶה֑םַוּי

ְמִּתי א ַהֲח֥לֹום ַהֶּז֖ה ֲאֶׁש֥ר ָחָלֽ ׃ִׁשְמעּו־ָנ֕
ה7 ְחנּו ְמַאְּלִמ֤ים ֲאֻלִּמים֙ ְּב֣תֹוd ַהָּׂשֶד֔ ִהֵּנה ֲאַנ֜  ְו֠

י ְוַגם־ִנָּצָ֑בה ָמה ֲאֻלָּמִת֖  ְוִהֵּנ֛ה ָק֥
י ְׁשַּתֲחֶו֖יןָ ַלֲאֻלָּמִתֽ ם ַוִּתֽ ֵתיֶכ֔ ׃ְוִהֵּנ֤ה ְתֻסֶּב֙יָנה֙ ֲאֻלֹּמ֣

ֹ֤אְמרּו8 יוַוּי   לֹו֙ ֶאָח֔
ל ָּב֑נּו ינּו ִאם־ָמׁ֥שֹול ִּתְמֹׁש֖  ֲהָמ֤]d ִּתְמ]d֙ ָעֵל֔

יו׃ַוּיֹוִס֤פּו יו ְוַעל־ְּדָבָרֽ ֹ֣א ֹא֔תֹו ַעל־ֲח]ֹמָת֖  עֹוד֙ ְׂשנ
ר ַוַּיֲח֥]ם9 אֶמר ֹא֖תֹו ְלֶאָח֑יו ַוְיַסֵּפ֥ר עֹוד֙ ֲח֣לֹום ַאֵח֔ ֹ֗  ַוּי

י ֲחלֹום֙ ֔עֹוד  ִהֵּנ֨ה ָחַלְ֤מִּתֽ
י ְׁשַּתֲחִו֖ים ִלֽ ים ִמֽ ַח ְוַאַח֤ד ָעָׂשר֙ ּֽכֹוָכִב֔ ׃ְוִהֵּנ֧ה ַהֶּׁשֶ֣מׁש ְוַהָּיֵר֗

  ֶאל־ָאִביו֮ ְוֶאל־ֶאָחיוַ֒וְיַסֵּפ֣ר10
יו ַוִּיְגַער ֹ֣אֶמר־ּ֣בֹו ָאִב֔   ֔לֹוַוּי

 ָמ֛ה ַהֲח֥לֹום ַהֶּז֖ה ֲאֶׁש֣ר ָחָלְ֑מָּת
ְרָצה יm ְלִהְׁשַּתֲחֹו֥ת ְלm֖ ָאֽ ׃ֲה֣בֹוא ָנ֗בֹוא ֲאִני֙ ְוִאְּמm֣ ְוַאֶח֔

ר־֖בֹו ֶאָח֑יו ְוָאִב֖יו ַוְיַקְנאּו11 ר׃ָׁשַמ֥  ֶאת־ַהָּדָבֽ
ם׃ַוֵּיְל֖כּו12 אן ֲאִביֶה֖ם ִּבְׁשֶכֽ ֹ֥ ֗ת־צ  ֶאָח֑יו ִלְר֛עֹות ֶא֗
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אֶמר13 ֹ֨ ףַוּי ל ֶאל־יֹוֵס֗   ִיְׂשָרֵא֜
ם ְלָכ֖ה ְוֶאְׁשָלֲחm֣ ֲאֵליֶה֑ם  ֲה֤לֹוא ַאֶח֙יm֙ ֹרִע֣ים ִּבְׁשֶכ֔

ֹ֥אֶמר   ֖לֹוַוּי
׃ִהֵּנִֽני

ֹ֣אֶמר14   ֗לֹוַוּי
ִני ָּדָב֑ר אן ַוֲהִׁשֵב֖ ֹ֔ ה ֶאת־ְׁש֤לֹום ַאֶח֙יm֙ ְוֶאת־ְׁש֣לֹום ַהּצ א ְרֵא֜  ֶלd־ָנ֨

֙ א ֵמֵעֶ֣מק ֶחְב֔רֹון ַוִּיְׁשָלֵח֙הּו ֹ֖ ָמה׃ַוָּיב  ְׁשֶכֽ
יׁש ְוִהֵּנ֥ה ַוִּיְמָצֵא֣הּו15 רַוִּיְׁשָאֵל֧הּו ַּבָּׂשֶד֑ה ֹתֶע֖ה ִא֔   ָהִא֛יׁש ֵלאֹמ֖

ׁש ׃ַמה־ְּתַבֵּקֽ
אֶמר16 ֹ֕  ַוּי

ים ה ֵה֥ם ֹרִעֽ י ֵאיֹפ֖ י ָאֹנִכ֣י ְמַבֵּקׁ֑ש ַהִּגֽיָדה־ָּנ֣א ִל֔ ׃ֶאת־ַאַח֖
ֹ֤אֶמר17   ָהִאיׁשַ֙וּי

ים ֵנְלָכ֖ה ֹּדָתְ֑יָנה ְמִר֔ ה ִּכ֤י ָׁשַמְ֙עִּתי֙ ֹאֽ  ָנְס֣עּו ִמֶּז֔
dיו ַוֵּיֶ֤ל ן׃ַוִּיְמָצֵא֖ם יֹוֵסף֙ ַאַח֣ר ֶאָח֔  ְּבֹדָתֽ

ם ַוִּיְר֥אּו18 ק ּוְבֶטֶ֙רם֙ ִיְקַר֣ב ֲאֵליֶה֔  ֹא֖תֹו ַלֲהִמיֽתֹו׃ַוִּיְֽתַנְּכ֥לּו ֹא֖תֹו ֵמָרֹח֑
  ִא֣יׁש ֶאל־ָאִח֑יוַוּיֹאְמ֖רּו19

א ֙ 20׃  ִהֵּנ֗ה ַּבַ֛על ַהֲח]֥מֹות ַהָּלֶז֖ה ָּבֽ הּו ְוַנְׁשִלֵכ֙הּו  ְוַעָּת֣ה ׀ ְל֣כּו ְוַנַֽהְרֵג֗
יו ה ַמה־ִּיְה֖יּו ֲח]ֹמָתֽ ְרנּו ַחָּי֥ה ָרָע֖ה ֲאָכָלְ֑תהּו ְוִנְרֶא֕ ׃ְּבַאַח֣ד ַהֹּב֔רֹות ְוָאַמ֕

ן ַוִּיְׁשַמ֣ע21 אֶמר ִמָּיָד֑ם ַוַּיִּצֵל֖הּו ְראּוֵב֔ ֹ֕  ַוּי
א ַנֶּכּ֖נּו ָנֶֽפׁש ֹ֥ ׃ל

אֶמר22 ֹ֨ ַ֮וּי   ֲאֵלֶה֣ם ׀ ְראּוֵבן
ר ְוָי֖ד  ַאל־ִּתְׁשְּפכּו־ָדם֒ ַהְׁשִל֣יכּו ֹא֗תֹו ֶאל־ַהּ֤בֹור ַהֶּזה֙ ֲאֶׁש֣ר ַּבִּמְדָּב֔

 ַאל־ִּתְׁשְלחּו־֑בֹו
ַען  יו׃ַהִּצ֤ילְלַמ֗ ם ַלֲהִׁשי֖בֹו ֶאל־ָאִבֽ  ֹאתֹו֙ ִמָּיָד֔

י23 ְיִה֕ ַ ף ֶאל־ֶאָח֑יווֽ א יֹוֵס֖ ֲאֶׁשר־ָּב֥   ּֽכַ
יו׃ַוַּיְפִׁש֤יטּו ֶנת ַהַּפִּס֖ים ֲאֶׁש֥ר ָעָלֽ  ֶאת־יֹוֵסף֙ ֶאת־ֻּכָּתְנּ֔תֹו ֶאת־ְּכֹת֥

הּו24 ָּקֻח֔ ָרהַוַּיְׁשִל֥כּו ַוִּי֨   ֹא֖תֹו ַהֹּב֑
ק  יןְוַהּ֣בֹור ֵר֔ ִים׃ֵא֥  ּ֖בֹו ָמֽ

25֮ ֱאָכל־ֶלֶחם֒ ַוֵּיְׁשבּו יֵניֶהם֙ ַוִּיְׂש֤אּו ֶלֽ  ַוִּיְר֔אּו ֵעֽ
ים  הְוִהֵּנה֙ ֹאְרַח֣ת ִיְׁשְמֵעאִל֔ ים ִמִּגְלָע֑ד ּוְגַמֵּליֶה֣ם ָּבָא֖ ְׂשִא֗ י ָו֔]טֽנֹ   ְנכֹאת֙ ּוְצִר֣

ְיָמה׃הֹוְלִכ֖ים יד ִמְצָרֽ  ְלהֹוִר֥
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ֹ֥אֶמר26 ה ֶאל־ֶאָח֑יוַוּי   ְיהּוָד֖
ינּו ְוִכִּס֖ינּו ֶאת־ָּדֽמֹו ַצע ִּכ֤י ַנֲהֹרג֙ ֶאת־ָאִח֔ ׃ַמה־ֶּב֗

נּו ֑הּוא27 ינּו ְבָׂשֵר֖ י־ָאִח֥ ים ְוָיֵד֙נּו֙ ַאל־ְּתִהי־֔בֹו ִּכֽ  ְל֞כּו ְוִנְמְּכֶרּ֣נּו ַלִּיְׁשְמֵעאִל֗
 ִּיְׁשְמ֖עּו יו׃ַוֽ  ֶאָחֽ

28֩ יםַוַּיַֽעְברּו ֲחִר֗ ים ֹסֽ ים ִמְדָיִנ֜   ֲאָנִׁש֨
֙  ִּיְמְׁשכּו יםַוִּיְמְּכ֧רּו ֶאת־יֹוֵסף֙ ִמן־ַהּ֔בֹור ַוַּיֲֽע֤לּו ַוֽ   ֶאת־יֹוֵס֛ף ַלִּיְׁשְמֵעאִל֖ים ְּבֶעְׂשִר֣

 ָּכֶ֑סף
ְיָמה׃ַוָּיִב֥יאּו ף ִמְצָרֽ  ֶאת־יֹוֵס֖

  ְראּוֵבן֙ ֶאל־ַהּ֔בֹורַוָּיָׁ֤שב29
ף ַּבּ֑בֹורֵאיןְוִהֵּנ֥ה   ־יֹוֵס֖

ע יו׃  ַוִּיְקַר֖ יו ַוָּיָׁ֥שב 30 ֶאת־ְּבָגָדֽ  ַוּיֹאַמ֑ר ֶאל־ֶאָח֖
א ָנה ֲאִני־ָבֽ ּנּו ַוֲאִנ֖י ָא֥ ׃ַהֶּיֶ֣לד ֵאיֶנ֔

ֶנת יֹוֵס֑ף ַוִּיְק֖חּו31 ֙ ֶאת־ְּכֹת֣  ִּיְׁשֲחטּו ים ַוֽ ם׃  ַוִּיְטְּב֥לּו ְׂשִע֣יר ִעִּז֔ ֶנת ַּבָּדֽ  32 ֶאת־ַהֻּכֹּת֖
 ְיַׁשְּל֞חּו ים ַוֽ ֶנת ַהַּפִּס֗ ֙ ֶאת־ְּכֹת֣ ם ַוָּיִב֙יאּו  ַוּיֹאְמ֖רּו ֶאל־ֲאִביֶה֔

א ֹֽ וא ִאם־ל ֶנת ִּבְנm֛ ִה֖ א ַהְּכֹת֧ ֹ֣את ָמָצ֑אנּו ַהֶּכר־ָנ֗ ׃ז
 ַוּיֹ֙אֶמר֙ ַוַּיִּכיָרּ֤ה33

ף ף יֹוֵסֽ ף ֹטַר֖ י ַחָּי֥ה ָרָע֖ה ֲאָכָלְ֑תהּו ָטֹר֥ ֶנת ְּבִנ֔ ׃ְּכֹת֣
ע34 יו ַוִּיְקַר֤ ק ְּבָמְתָנ֑יו ַוָּיֶׂ֥שם ַיֲעֹקב֙ ִׂשְמ]ָת֔ ים׃ַוִּיְתַאֵּב֥ל ַׂש֖  ַעל־ְּב֖נֹו ָיִמ֥ים ַרִּבֽ
35֩ יו ְלַנֲח֗מֹוַוָּיֻקמּו יו ְוָכל־ְּבֹנָת֜   ָכל־ָּבָנ֨

֙ ם ַוְיָמֵאן אֶמר ְלִהְתַנֵח֔ ֹ֕  ַוּי
ָלה י־ֵאֵר֧ד ֶאל־ְּבִנ֛י ָאֵב֖ל ְׁשֹא֑  ִּכֽ

יו׃ַוֵּיְ֥בְּך  ֹא֖תֹו ָאִבֽ
ים 36 ְּמָדִנ֔ ים׃   פָמְכ֥רּוְוַה֨ ה ַׂש֖ר ַהַּטָּבִחֽ יס ַּפְרֹע֔  ֹא֖תֹו ֶאל־ִמְצָרִ֑ים ְלֽפֹוִטיַפר֙ ְסִר֣

Indent levels:
. main story-line: cyan = continuing narrative form of verb (wayyiqtol)
. off story-line: green = perfective verb (qatal), purple = participle,  blue = nonperfective (yiqtol),  gold = negated
. dialog: red 
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