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cantillated text

ִים ְוָהֹאֶפ֑ה ַלֲאֹדֵניֶה֖ם1 40    ֶל8־ִמְצַר֖ ה ֶמֽ ְט֛אּו ַמְׁשֵק֥ ֶּלה ָחֽ ים ָהֵא֔ י ַאַחר֙ ַהְּדָבִר֣   ַוְיִה֗

ִים׃   ֶל8 ִמְצָרֽ ים ְוַע֖ל ַׂש֥ר2ְלֶמ֥ ה ַע֖ל ְׁשֵנ֣י ָסִריָס֑יו ַע֚ל ַׂש֣ר ַהַּמְׁשִק֔ ף ַּפְרֹע֔   ַוִּיְקֹצ֣

ים׃   ַהר ְמ֕קֹום ֲאֶׁש֥ר3ָהאֹוִפֽ ר ֵּב֛ית ַׂש֥ר ַהַטָּבִח֖ים ֶאל־ֵּב֣ית ַהֹּס֑ ם ְּבִמְׁשַמ֗ ן ֹאָת֜   ַוִּיֵּת֨

ם׃   ף ָא֥סּור ָׁשֽ ם ַוְיָׁשֶ֣רת ֹאָת֑ם ַוִּיְה֥יּו ָיִמ֖ים4יֹוֵס֖ ִּיְפֹקד ַׂש֣ר ַהַּטָּבִח֧ים ֶאת־יֹוֵס֛ף ִאָּת֖   ַו֠

ר׃   ד ִא֖יׁש ְּכִפְת֣רֹון ֲח[֑מֹו5ְּבִמְׁשָמֽ ם ִא֤יׁש ֲח[מֹו֙ ְּבַלְ֣יָלה ֶאָח֔   ַוַּיַֽחְלמּו֩ ֲח֨לֹום ְׁשֵניֶה֜

ַהר׃   ית ַהֹּסֽ ים ְּבֵב֥ ִים ֲאֶׁש֥ר ֲאסּוִר֖ ה ֲאֶׁשר֙ ְלֶמֶ֣ל8 ִמְצַר֔ א6ַהַּמְׁשֶק֣ה ְוָהֹאֶפ֗ ֹ֧   ַוָּיב

ים׃   ם ְוִהָּנ֖ם ֹזֲעִפֽ ֣ ְרא ֹאָת֔ ֶקר ַוַּי ף ַּבֹּב֑ ר7ֲאֵליֶה֛ם יֹוֵס֖ ה ֲאֶׁש֨ ל ֶאת־ְסִריֵס֣י ַפְרֹע֗   ַוִּיְׁשַא֞

ר ַמּ֛דּוַע ְּפֵניֶכ֥ם ָרִע֖ים ַהּֽיֹום׃   ית ֲאֹדָנ֖יו ֵלאֹמ֑ יו ֲח֣לֹום8ִאּ֧תֹו ְבִמְׁשַמ֛ר ֵּב֥   ַוּיֹאְמ֣רּו ֵאָל֔

י׃ ים ַסְּפרּו־ָנ֖א ִלֽ א[ִהים֙ ִּפְתֹרִנ֔ ף ֲה֤לֹוא ֽלֵ ם יֹוֵס֗ אֶמר ֲאֵלֶה֜ ֹ֨ ר ֵא֣ין ֹא֑תֹו ַוּי ְמנּו ּוֹפֵת֖  ָחַל֔

י ְוִהֵּנה־ֶגֶ֖פן ְלָפָנֽי׃  9 ֹ֣אֶמר ֔לֹו ַּבֲחלֹוִמ֕ ים ֶאת־ֲח[֖מֹו ְליֹוֵס֑ף ַוּי ר־ַהַּמְׁשִק֛  10 ַוְיַסֵּפ֧ר ַׂשֽ

ים׃   יָה ֲעָנִבֽ ּה ִהְבִׁש֥ילּו ַאְׁשְּכ[ֶת֖  11ּוַבֶּגֶ֖פן ְׁש[ָׁש֣ה ָׂשִריִג֑ם ְוִה֤יא ְכֹפַרַ֙חת֙ ָעְלָת֣ה ִנָּצ֔

ן ה ָוֶאֵּת֥ ֶאְׂשַח֤ט ֹאָתם֙ ֶאל־ּ֣כֹוס ַּפְרֹע֔ ים ָוֽ ֲעָנִב֗ י ָוֶאַּק֣ח ֶאת־ָהֽ ה ְּבָיִד֑  ְו֥כֹוס ַּפְרֹע֖

ה׃   ים ְׁש֥[ֶׁשת12ֶאת־ַהּ֖כֹוס ַעל־ַּכ֥ף ַּפְרֹעֽ ף ֶז֖ה ִּפְתֹר֑נֹו ְׁש֨[ֶׁשת֙ ַהָּׂשִ֣רִג֔ ֹ֤אֶמר לֹו֙ יֹוֵס֔   ַוּי

ם׃   ֑ l ְוָנַתָּת13ָ֤יִמ֖ים ֵהֽ יְבl֖ ַעל־ַּכֶּנ l ַוֲהִׁשֽ ים ִיָּׂש֤א ַפְרֹעה֙ ֶאת־רֹאֶׁש֔  ְּב֣עֹוד ׀ ְׁש֣[ֶׁשת ָיִמ֗

//



הּו׃   ִראׁ֔שֹון ֲאֶׁש֥ר ָהִי֖יָת ַמְׁשֵקֽ   ִּכ֧י ִאם־ְזַכְרַּתִ֣ני ִאְּת14l֗כֹוס־ַּפְרֹעה֙ ְּבָי֔דֹו ַּכִּמְׁשָּפט֙ ָהֽ

ִית ִני ִמן־ַהַּב֥ ה ְוהֹוֵצאַת֖ י ָחֶ֑סד ְוִהְזַּכְרַּתִ֙ני֙ ֶאל־ַּפְרֹע֔ יָת־ָּנ֥א ִעָּמִד֖ 8 ְוָעִׂשֽ ַּכֲאֶׁשר֙ ִי֣יַטב ָל֔

י15ַהֶּזֽה׃   י־ָׂש֥מּו ֹאִת֖ י ְמ֔אּוָמה ִּכֽ ים ְוַגם־ֹּפה֙ לֹא־ָעִׂש֣יִתֽ ֶרץ ָהִעְבִר֑ ְבִּתי ֵמֶא֖ י־ֻגֹּנ֣ב ֻּגַּנ֔   ִּכֽ

י16ַּבּֽבֹור׃      ף ַאף־ֲאִני֙ ַּבֲחלֹוִמ֔   ַוַּי֥ ְרא ַׂשר־ָהֹאִפ֖ים ִּכ֣י ֣טֹוב ָּפָת֑ר ַוּיֹ֙אֶמר֙ ֶאל־יֹוֵס֔

י׃   י ַעל־רֹאִׁשֽ ה ַמֲעֵׂש֣ה17ְוִהֵּנ֗ה ְׁש[ָׁש֛ה ַסֵּל֥י ֹחִר֖ ל ַמֲאַכ֥ל ַּפְרֹע֖ ֶעְליֹ֔ון ִמֹּכ֛   ּוַבַּס֣ל ָהֽ

י׃   אֶמר ֶז֖ה ִּפְתֹר֑נֹו18ֹאֶפ֑ה ְוָה֗עֹוף ֹאֵכ֥ל ֹאָת֛ם ִמן־ַהַּס֖ל ֵמַע֥ל רֹאִׁשֽ ֹ֔   ַוַּיַ֤ען יֹוֵסף֙ ַוּי

ם׃   ים ְׁש֥[ֶׁשת ָיִמ֖ים ֵהֽ ה ֶאת־ֽרֹאְׁש19֙lְׁש֨[ֶׁשת֙ ַהַּסִּל֔ א ַפְרֹע֤ ים ִיָּׂש֨   ְּב֣עֹוד ׀ ְׁש֣[ֶׁשת ָיִמ֗

יl׃   יl ְוָתָל֥ה אֹוְתl֖ ַעל־ֵע֑ץ ְוָאַכ֥ל ָה֛עֹוף ֶאת־ְּבָׂשְרl֖ ֵמָעֶלֽ ָעֶל֔   ַוְיִה֣י ׀ ַּבּ֣יֹום20ֵמֽ

אׁש ׀ ַׂש֣ר ֹ֣ א ֶאת־ר ה ְלָכל־ֲעָבָד֑יו ַוִּיָּׂש֞ ה ַוַּיַ֥עׂש ִמְׁשֶּת֖ י ֤יֹום ֻהֶּלֶ֣דת ֶאת־ַּפְרֹע֔  ַהְּׁשִליִׁש֗

יו׃   אׁש ַׂש֥ר ָהֹאִפ֖ים ְּב֥תֹו8 ֲעָבָדֽ ֹ֛ ים ְוֶאת־ר ים21ַהַּמְׁשִק֗   ַוָּיֶׁ֛שב ֶאת־ַׂש֥ר ַהַּמְׁשִק֖

ה׃   ן ַהּ֖כֹוס ַעל־ַּכ֥ף ַּפְרֹעֽ   ְוֵא֛ת ַׂש֥ר ָהֹאִפ֖ים ָּתָל֑ה ַּכֲאֶׁש֥ר ָּפַת֛ר22ַעל־ַמְׁשֵק֑הּו ַוִּיֵּת֥

ף׃   הּו׃     פ23ָלֶה֖ם יֹוֵסֽ ף ַוִּיְׁשָּכֵחֽ ים ֶאת־יֹוֵס֖ ר־ַהַּמְׁשִק֛ א־ָזַכ֧ר ַׂשֽ ֹֽ  ְול
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