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cantillated text

ה ַׂש֤ר ַהַּטָּבִחים֙ ִא֣יׁש1 39    יס ַּפְרֹע֜ הּו ּפֹוִטיַפר֩ ְסִר֨ ף הּוַר֣ד ִמְצָרְ֑יָמה ַוִּיְקֵנ֡   ְויֹוֵס֖

ָּמה׃   הּו ָׁשֽ ים ֲאֶׁש֥ר הֹוִרֻד֖ י ִמַּיד֙ ִּיְׁשְמֵעאִל֔ י ִא֣יׁש2ִמְצִר֔ ף ַוְיִה֖   ַוְיִה֤י ְיהָוה֙ ֶאת־יֹוֵס֔

י׃   ית ֲאֹדָנ֖יו ַהִּמְצִרֽ י ְּבֵב֥ יו ִּכ֥י ְיהָו֖ה ִאּ֑תֹו ְוֹכל֙ ֲאֶׁשר־֣הּוא3ַמְצִל֑יַח ַוְיִה֕ ֣ ְרא ֲאֹדָנ֔   ַוַּי

ה ְיהָו֖ה ַמְצִל֥יַח ְּבָיֽדֹו׃   4ֹ֙עֶׂש֔ ף ֵח֛ן ְּבֵעיָנ֖יו ַוְיָׁשֶ֣רת ֹא֑תֹו ַוַּיְפִקֵד֙הּו א יֹוֵס֥   ַוִּיְמָצ֨

ן ְּבָיֽדֹו׃   יד ֹא֜תֹו ְּבֵבי֗תֹו ְוַעל֙ ָּכל־ֲאֶׁש֣ר5ַעל־ֵּבי֔תֹו ְוָכל־ֶיׁש־֖לֹו ָנַת֥ י ֵמָאז֩ ִהְפִק֨   ַוְיִה֡

י ִּבְרַּכ֤ת ְיהָוה֙ ְּבָכל־ֲאֶׁש֣ר י ִּבְגַל֣ל יֹוֵס֑ף ַוְיִה֞ ית ַהִּמְצִר֖  ֶיׁש־֔לֹו ַוְיָבֶ֧ר` ְיהָו֛ה ֶאת־ֵּב֥

ה׃   ִית ּוַבָּׂשֶדֽ ע ִאּתֹו֙ ְמ֔אּוָמה ִּכ֥י6ֶיׁש־֔לֹו ַּבַּב֖   ַוַּיֲעֹז֣ב ָּכל־ֲאֶׁשר־לֹו֮ ְּבַיד־יֹוֵסף֒ ְולֹא־ָיַד֤

ה׃   ַאר ִויֵפ֥ה ַמְרֶאֽ ף ְיֵפה־ֹת֖ י ַאַחר7ִ֙אם־ַהֶּלֶ֖חם ֲאֶׁשר־֣הּוא אֹוֵכ֑ל     ַוְיִה֣י יֹוֵס֔   ַוְיִה֗

י׃   אֶמר ִׁשְכָב֥ה ִעִּמֽ ֹ֖ ֶׁשת־ֲאֹדָנ֛יו ֶאת־ֵעיֶנ֖יָה ֶאל־יֹוֵס֑ף ַוּת ֶּלה ַוִּתָּׂש֧א ֵאֽ ים ָהֵא֔  8ַהְּדָבִר֣

ל ֲאֶׁשר־ֶיׁש־֖לֹו י ַמה־ַּבָּבִ֑ית ְוֹכ֥ ע ִאִּת֖ י לֹא־ָיַד֥ יו ֵה֣ן ֲאֹדִנ֔ ן ׀ ַוּיֹ֙אֶמר֙ ֶאל־ֵאֶׁ֣שת ֲאֹדָנ֔ ַוְיָמֵא֓

י׃   ן ְּבָיִדֽ `9ָנַת֥ א־ָחַׂש֤` ִמֶּמִּ֙ני֙ ְמ֔אּוָמה ִּכ֥י ִאם־אֹוָת֖ ֹֽ ּנּו ָג֜דֹול ַּבַּבִ֣ית ַהֶּזה֮ ִמֶּמִּני֒ ְול   ֵאיֶנ֨

ים׃   אkִהֽ אִתי ֵלֽ את ְוָחָט֖ ֹ֔ ה ָהָרָע֤ה ַהְּגֹדָלה֙ ַהּז ֱעֶׂש֜ י` ֶאֽ י10ַּבֲאֶׁש֣ר ַאְּת־ִאְׁשּ֑תֹו ְוֵא֨   ַוְיִה֕

ּה׃   ע ֵאֶל֛יָה ִלְׁשַּכ֥ב ֶאְצָלּ֖ה ִלְה֥יֹות ִעָּמֽ ף ֣יֹום ׀ ֑יֹום ְולֹא־ָׁשַמ֥ ּה ֶאל־יֹוֵס֖ 11ְּ֙כַדְּבָר֥   ַוְיִהי

ִית׃  י ַהַּבִ֛ית ָׁש֖ם ַּבָּבֽ יׁש ֵמַאְנֵׁש֥ ין ִא֜ ְיָתה ַלֲעׂ֣שֹות ְמַלאְכּ֑תֹו ְוֵא֨ א ַהַּב֖ ֹ֥ ה ַוָּיב  12ְּכַהּ֣יֹום ַהֶּז֔
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א ַהֽחּוָצה׃   ּה ַוָּיָ֖נס ַוֵּיֵצ֥ ר ִׁשְכָב֣ה ִעִּמ֑י ַוַּיֲעֹז֤ב ִּבְגדֹו֙ ְּבָיָד֔  13ַוִּתְתְּפֵׂש֧הּו ְּבִבְג֛דֹו ֵלאֹמ֖

י־ָעַז֥ב ִּבְג֖דֹו ְּבָיָדּ֑ה ַוָּיָ֖נס ַהֽחּוָצה׃   ּה ִּכֽ אֶמר14ַוְיִהי֙ ִּכְראֹוָת֔ ֹ֤ ּה ַוּת א ְלַאְנֵׁש֣י ֵביָת֗  ַוִּתְקָר֞

א י ָוֶאְקָר֖ י ְלַצֶ֣חק ָּב֑נּו ָּב֤א ֵאַלי֙ ִלְׁשַּכ֣ב ִעִּמ֔ ִביא ָל֛נּו ִא֥יׁש ִעְבִר֖ ר ְר֗אּו ֵה֥  ָלֶהם֙ ֵלאֹמ֔

י ַוָּיָ֖נס15ְּב֥קֹול ָּגֽדֹול׃   ִתי קֹוִל֖י ָוֶאְקָר֑א ַוַּיֲעֹז֤ב ִּבְגדֹו֙ ֶאְצִל֔ י־ֲהִריֹמ֥   ַוְיִה֣י ְכָׁשְמ֔עֹו ִּכֽ

א ַהֽחּוָצה׃   יו17 ַוַּתַּנ֥ח ִּבְג֖דֹו ֶאְצָלּ֑ה ַעד־ּ֥בֹוא ֲאֹדָנ֖יו ֶאל־ֵּביֽתֹו׃  16ַוֵּיֵצ֥   ַוְּתַדֵּב֣ר ֵאָל֔

י׃   ֶחק ִּבֽ אָת ָּל֖נּו ְלַצ֥ י ֲאֶׁשר־ֵהֵב֥ ִעְבִר֛ י ָהֶעֶ֧בד ָהֽ א־ֵאַל֞ ר ָּבֽ ֶּלה ֵלאֹמ֑ ים ָהֵא֖  18ַּכְּדָבִר֥

י קֹוִל֖י ָוֶאְקָר֑א ַוַּיֲעֹז֥ב ִּבְג֛דֹו ֶאְצִל֖י ַוָּיָ֥נס ַהֽחּוָצה׃   י ַּכֲהִריִמ֥ יו19ַוְיִה֕ ַע ֲאֹדָנ֜   ַוְיִהי֩ ִכְׁשֹמ֨

ֶּלה ָעָׂ֥שּה ִל֖י ַעְבֶּדo֑ ַוִּיַ֖חר ים ָהֵא֔ ר ַּכְּדָבִר֣ ר ִּדְּבָר֤ה ֵאָליו֙ ֵלאֹמ֔ ֶאת־ִּדְבֵר֣י ִאְׁשּ֗תֹו ֲאֶׁש֨

י]20ַאּֽפֹו׃   ַהר ְמ֕קֹום ֲאֶׁשר־ֲאסּוֵרי [ֲאִסיֵר֥  ִּיְּתֵנ֙הּו֙ ֶאל־ֵּב֣ית ַהֹּס֔ ף ֹא֗תֹו ַוֽ י יֹוֵס֜  ַוִּיַּקח֩ ֲאֹדֵנ֨

ַהר׃   ית ַהֹּסֽ ְיִהי־ָׁש֖ם ְּבֵב֥ ַ ים וֽ ֶל` ֲאסּוִר֑ ף ַוֵּי֥ט ֵאָל֖יו ָחֶ֑סד21ַהֶּמ֖   ַוְיִה֤י ְיהָוה֙ ֶאת־יֹוֵס֔

ַהר׃   ף ֵא֚ת22ַוִּיֵּת֣ן ִחּ֔נֹו ְּבֵעיֵנ֖י ַׂש֥ר ֵּבית־ַהֹּסֽ ַהר֙ ְּבַיד־יֹוֵס֔ ן ַׂש֤ר ֵּבית־ַהֹּס֨   ַוִּיֵּת֞

ה׃   ם ֖הּוא ָהָי֥ה ֹעֶׂשֽ ת ָּכל־ֲאֶׁש֤ר ֹעִׂשים֙ ָׁש֔ ַהר ְוֵא֨ ם ֲאֶׁש֖ר ְּבֵב֣ית ַהֹּס֑  ֵא֣ין23ָּכל־ָהֲ֣אִסיִר֔

ת־ָּכל־ְמאּ֙וָמה֙ ְּבָי֔דֹו ַּבֲאֶׁש֥ר ְיהָו֖ה ִאּ֑תֹו ַוֲֽאֶׁשר־֥הּוא ֹעֶׂש֖ה ַהר ֹרֶא֤ה ֶאֽ  ׀ ַׂש֣ר ֵּבית־ַהֹּס֗

יַח׃     ס ְיהָו֥ה ַמְצִלֽ
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Genesis 39
narrative levels

ף 1 ְיָמההּוַר֣דְויֹוֵס֖   ִמְצָר֑
הּו רַוִּיְקֵנ֡ ים ֲאֶׁש֥ י ִמַּיד֙ ִּיְׁשְמֵעאִל֔ ה ַׂש֤ר ַהַּטָּבִחים֙ ִא֣יׁש ִמְצִר֔ יס ַּפְרֹע֜   ּפֹוִטיַפר֩ ְסִר֨

ָּמה׃ הּו ָׁשֽ   הֹוִרֻד֖
ף ַוְיִה֤י2 י ְיהָוה֙ ֶאת־יֹוֵס֔ י ִא֣יׁש ַמְצִל֑יַח ַוְיִה֖ י׃ַוְיִה֕ ית ֲאֹדָנ֖יו ַהִּמְצִרֽ    ְּבֵב֥
֣ ְרא3 ה ְיהָו֖ה ַמְצִל֥יַח ְּבָיֽדֹו׃ַוַּי יו ִּכ֥י ְיהָו֖ה ִאּ֑תֹו ְוֹכל֙ ֲאֶׁשר־֣הּוא ֹעֶׂש֔    ֲאֹדָנ֔
א4 ף ֵח֛ן ְּבֵעיָנ֖יו ַוְיָׁשֶ֣רת ֹא֑תֹוַוִּיְמָצ֨   יֹוֵס֥

֙   ַעל־ֵּבי֔תֹוַוַּיְפִקֵד֙הּו
ןְוָכל־ֶיׁש־֖לֹו     ְּבָיֽדֹו׃ָנַת֥

י5 יד ֵמָאז֩ ַוְיִה֡   ֹא֜תֹו ְּבֵבי֗תֹו ְוַעל֙ ָּכל־ֲאֶׁש֣ר ֶיׁש־֔לֹוִהְפִק֨
י ִּבְגַל֣ל יֹוֵס֑ףַוְיָבֶ֧ר` ית ַהִּמְצִר֖   ְיהָו֛ה ֶאת־ֵּב֥
י ה׃ַוְיִה֞ ִית ּוַבָּׂשֶדֽ    ִּבְרַּכ֤ת ְיהָוה֙ ְּבָכל־ֲאֶׁש֣ר ֶיׁש־֔לֹו ַּבַּב֖

  ָּכל־ֲאֶׁשר־לֹו֮ ְּבַיד־יֹוֵסףַ֒וַּיֲעֹז֣ב6
עְו  ִאּתֹו֙ ְמ֔אּוָמה ִּכ֥י ִאם־ַהֶּלֶ֖חם ֲאֶׁשר־֣הּוא אֹוֵכ֑ללֹא־ָיַד֤

ה׃ַוְיִה֣י ַאר ִויֵפ֥ה ַמְרֶאֽ ף ְיֵפה־ֹת֖    יֹוֵס֔
י7 ֶּלהַוְיִה֗ ים ָהֵא֔   ַאַחר֙ ַהְּדָבִר֣

ֶׁשת־ֲאֹדָנ֛יו ֶאת־ֵעיֶנ֖יָה ֶאל־יֹוֵס֑ף ַוִּתָּׂש֧א אֶמר ֵאֽ ֹ֖  ַוּת
י   ׃ִׁשְכָב֥ה ִעִּמֽ

ן8 יוַוּיֹ֙אֶמר֙ ׀ ַוְיָמֵא֓   ֶאל־ֵאֶׁ֣שת ֲאֹדָנ֔
י ן ְּבָיִדֽ ל ֲאֶׁשר־ֶיׁש־֖לֹו ָנַת֥ י ַמה־ַּבָּבִ֑ית ְוֹכ֥ ע ִאִּת֖ י לֹא־ָיַד֥ ּנּו 9׃  ֵה֣ן ֲאֹדִנ֔  ֵאיֶנ֨

` ַּבֲאֶׁש֣ר א־ָחַׂש֤` ִמֶּמִּ֙ני֙ ְמ֔אּוָמה ִּכ֥י ִאם־אֹוָת֖ ֹֽ  ָג֜דֹול ַּבַּבִ֣ית ַהֶּזה֮ ִמֶּמִּני֒ ְול
ים אkִהֽ אִתי ֵלֽ את ְוָחָט֖ ֹ֔ ה ָהָרָע֤ה ַהְּגֹדָלה֙ ַהּז ֱעֶׂש֜ י` ֶאֽ   ׃ַאְּת־ִאְׁשּ֑תֹו ְוֵא֨

י10 ף ֣יֹום ׀ ֑יֹוםַוְיִה֕ ּה ֶאל־יֹוֵס֖   ְּכַדְּבָר֥
עְו ּה׃לֹא־ָׁשַמ֥    ֵאֶל֛יָה ִלְׁשַּכ֥ב ֶאְצָלּ֖ה ִלְה֥יֹות ִעָּמֽ

11֙ הַוְיִהי   ְּכַהּ֣יֹום ַהֶּז֔
א ֹ֥ ְיָתה ַלֲעׂ֣שֹות ְמַלאְכּ֑תֹוַוָּיב   ַהַּב֖
יןְו ִית׃ֵא֨ י ַהַּבִ֛ית ָׁש֖ם ַּבָּבֽ יׁש ֵמַאְנֵׁש֥   ִא֜

רַוִּתְתְּפֵׂש֧הּו12   ְּבִבְג֛דֹו ֵלאֹמ֖
 ִׁשְכָב֣ה ִעִּמ֑י
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ּה ַוַּיֲעֹז֤ב א ַוָּיָ֖נס ִּבְגדֹו֙ ְּבָיָד֔    ַהֽחּוָצה׃ַוֵּיֵצ֥
13֙ י־ָעַז֥ב ִּבְג֖דֹו ְּבָיָדּ֑ה ַוְיִהי ּה ִּכֽ    ַהֽחּוָצה׃ַוָּיָ֖נס ִּכְראֹוָת֔
א14 ּה ַוִּתְקָר֞ אֶמר ְלַאְנֵׁש֣י ֵביָת֗ ֹ֤ רַוּת   ָלֶהם֙ ֵלאֹמ֔

א ְּב֥קֹול י ָוֶאְקָר֖ י ְלַצֶ֣חק ָּב֑נּו ָּב֤א ֵאַלי֙ ִלְׁשַּכ֣ב ִעִּמ֔ ִביא ָל֛נּו ִא֥יׁש ִעְבִר֖ ְר֗אּו ֵה֥
י ַוָּיָ֖נס15׃  ָּגֽדֹול ִתי קֹוִל֖י ָוֶאְקָר֑א ַוַּיֲעֹז֤ב ִּבְגדֹו֙ ֶאְצִל֔ י־ֲהִריֹמ֥   ַוְיִה֣י ְכָׁשְמ֔עֹו ִּכֽ

א ַהֽחּוָצה   ׃ַוֵּיֵצ֥
   ִּבְג֖דֹו ֶאְצָלּ֑ה ַעד־ּ֥בֹוא ֲאֹדָנ֖יו ֶאל־ֵּביֽתֹו׃ַוַּתַּנ֥ח16
רַוְּתַדֵּב֣ר17 ֶּלה ֵלאֹמ֑ ים ָהֵא֖ יו ַּכְּדָבִר֥   ֵאָל֔

י ֶחק ִּבֽ אָת ָּל֖נּו ְלַצ֥ י ֲאֶׁשר־ֵהֵב֥ ִעְבִר֛ י ָהֶעֶ֧בד ָהֽ א־ֵאַל֞ י 18׃  ָּבֽ י ַּכֲהִריִמ֥  ַוְיִה֕
  ׃קֹוִל֖י ָוֶאְקָר֑א ַוַּיֲעֹז֥ב ִּבְג֛דֹו ֶאְצִל֖י ַוָּיָ֥נס ַהֽחּוָצה

19֩ רַוְיִהי ר ִּדְּבָר֤ה ֵאָליו֙ ֵלאֹמ֔ יו ֶאת־ִּדְבֵר֣י ִאְׁשּ֗תֹו ֲאֶׁש֨ ַע ֲאֹדָנ֜   ִכְׁשֹמ֨
oֶּ֑לה ָעָׂ֥שּה ִל֖י ַעְבֶּד ים ָהֵא֔  ַּכְּדָבִר֣

ף ֹא֗תֹו ַוִּיַּקח֩ 20 ַאּֽפֹו׃  ַוִּיַ֖חר י יֹוֵס֜ ֙ ֲאֹדֵנ֨  ִּיְּתֵנ֙הּו ַהר ְמ֕קֹוםַוֽ   ֶאל־ֵּב֣ית ַהֹּס֔
ים ֶל` ֲאסּוִר֑ י] ַהֶּמ֖  ֲאֶׁשר־ֲאסּוֵרי [ֲאִסיֵר֥

ְיִהי ַ ַהר׃וֽ ית ַהֹּסֽ   ־ָׁש֖ם ְּבֵב֥
ףַוְיִה֤י21   ְיהָוה֙ ֶאת־יֹוֵס֔

ַהר׃ַוִּיֵּת֣ן ֵאָל֖יו ָחֶ֑סד ַוֵּי֥ט    ִחּ֔נֹו ְּבֵעיֵנ֖י ַׂש֥ר ֵּבית־ַהֹּסֽ
ן22 תַוִּיֵּת֞ ַהר ְוֵא֨ ם ֲאֶׁש֖ר ְּבֵב֣ית ַהֹּס֑ ף ֵא֚ת ָּכל־ָהֲ֣אִסיִר֔ ַהר֙ ְּבַיד־יֹוֵס֔   ַׂש֤ר ֵּבית־ַהֹּס֨

ה׃ ם ֖הּוא ָהָי֥ה ֹעֶׂשֽ   ָּכל־ֲאֶׁש֤ר ֹעִׂשים֙ ָׁש֔
ת־ָּכל־ְמאּ֙וָמה֙ ְּבָי֔דֹו ַּבֲאֶׁש֥ר ְיהָו֖ה ִאּ֑תֹוֵא֣ין23 ַהר ֹרֶא֤ה ֶאֽ   ׀ ַׂש֣ר ֵּבית־ַהֹּס֗

יַח׃     ס ַוֲֽאֶׁשר־֥הּוא ֹעֶׂש֖ה ְיהָו֥ה ַמְצִלֽ

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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