
VERSE GEMATRIA SMALL GEMATRIA GREAT GEMATRIA LOCATION SCRIPTURE
1 2701 298 4631 1:1 ֶרץ ת ָהָאֽ יִם וְֵא֥ ת ַהָּׁשַמ֖ ים ֵא֥ א ֱא6ִה֑ ית ּבָָר֣ ּבְֵראִׁש֖
2 3546 576 6516 1:2 יִם ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ ים ְמַרֶח֖ ֶׁשF ַעל־ְּפֵנ֣י ְת֑הֹום וְ֣רּוַח ֱא6ִה֔ ֹ֖ הּו וְח ֹ֔ הּ֙ו וָב ֹ֙ ה ת ֶרץ ָהיְָת֥ וְָהָא֗
3 813 201 1373 1:3 י ֑אֹור ַוֽיְִהי־ֽאֹור ים יְִה֣ אֶמר ֱא6ִה֖ ֹ֥ וַּי
4 1776 381 4676 1:4 Fֶׁש ֹֽ ין ַהח ין ָה֖אֹור ּוֵב֥ ים ֵּב֥ ל ֱא6ִה֔ ים ֶאת־ָה֖אֹור ּכִי־֑טֹוב וַּיַבְֵּד֣ ְרא ֱא6ִה֛ וַַּי֧
5 2141 485 4301 1:5 ד ֶקר ֥יֹום ֶאָחֽ ֹ֖ ֶרב ַוֽיְִהי־ב יְלָה ַוֽיְִהי־ֶע֥ ָרא ָל֑ ֶׁשF ָק֣ ֹ֖ ים ׀ לָאֹו֙ר ֔יֹום וְלַח א ֱא6ִה֤ וַּיְִקָר֨
6 1660 445 5030 1:6 יִם יִם לָָמֽ ין ַמ֖ יל ֵּב֥ י ַמבְִּד֔ יִם וִיִה֣ יַע ּבְ֣תֹוF ַהָּמ֑ י ָרִק֖ ים יְִה֥ אֶמר ֱא6ִה֔ ֹ֣ וַּי
7 4541 761 8171 1:7 יַע ֽוַיְִהי־ֵכֽן ל לָָרִק֑ ר ֵמַע֣ יִם ֲאֶׁש֖ ין ַהַּמ֔ יַע ּוֵב֣ ַחת לָָרִק֔ יִ֙ם ֲאֶׁש֙ר ִמַּת֣ ין ַהַּמ֙ ל ֵּב֤ ַעׂש ֱא6ִהי֮ם ֶאת־ָהָרִקיַע֒ וַּיַבְֵּד֗ וַַּי֣
8 2255 446 3935 1:8 ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽי ֹ֖ ֶרב ַוֽיְִהי־ב יִם ַוֽיְִהי־ֶע֥ יַע ָׁשָמ֑ ָרִק֖ ים ָלֽ א ֱא6ִה֛ וַּיְִקָר֧
9 3968 530 5958 1:9 ה ַוֽיְִהי־ֵכֽן ה ַהּיַּבָָׁש֑ ד וְֵתָרֶא֖ יִ֙ם ֶאל־ָמ֣קֹום ֶאָח֔ ַחת ַהָּׁשַמ֙ יִם ִמַּת֤ ים יִָּק֨וּו ַהַּמ֜ אֶמר ֱא6ִה֗ ֹ֣ וַּי

10 2074 490 5124 01:10 ים ּכִי־ֽטֹוב ְרא ֱא6ִה֖ ים וַַּי֥ א יִַּמ֑ יִם ָקָר֣ ה ַהַּמ֖ ֶרץ ּולְִמְקֵו֥ ים ׀ לַּיַּבָָׁש֙ה ֶא֔ א ֱא6ִה֤ וַּיְִקָר֨
11 5165 809 8805 01:11 ֶרץ ַוֽיְִהי־ֵכֽן ר זְַרעֹו־֖בֹו ַעל־ָהָא֑ ֶׂשה ְּפִר֙י לְִמי֔נֹו ֲאֶׁש֥ ֹ֤ י ע ץ ְּפִר֞ ַרע ֵע֣ יַע זֶ֔ ֶׂשב ַמזְִר֣ ֶׁשא ֵע֚ ֶר֙ץ ֶּד֔ א ָהָא֙ ְדֵׁש֤ ים ַּתֽ אֶמר ֱא6ִה֗ ֹ֣ וַּי
12 4335 735 6515 01:12 ים ּכִי־ֽטֹוב ְרא ֱא6ִה֖ ר זְַרעֹו־֖בֹו לְִמיֵנ֑הּו וַַּי֥ י ֲאֶׁש֥ ֶׂשה־ְּפִר֛ ֹֽ ץ ע הּו וְֵע֧ ֵ֔ ַר֙ע לְִמינ יַע זֶ֙ ֶׂשב ַמזְִר֤ ֶׁשא ֵע֣ ֶרץ ֶּד֠ א ָהָא֜ וַּתֹוצֵ֨
13 1342 244 1902 01:13 י ֶקר ֥יֹום ְׁשלִיִׁשֽ ֹ֖ ֶרב ֽוַיְִהי־ב ֽוַיְִהי־ֶע֥
14 3744 774 8404 01:14 ים וְָׁשִנֽים ים ּולְיִָמ֖ יְלָה וְָה֤יּו לְאֹתֹ֙ת ּולְ֣מֹוֲעִד֔ ין ַהָּל֑ ין ַהּ֖יֹום ּוֵב֣ יל ֵּב֥ יִם לְַהבְִּד֕ יַע ַהָּׁשַמ֔ י ְמאֹרֹ֙ת ּבְִרִק֣ ים יְִה֤ אֶמר ֱא6ִה֗ ֹ֣ וַּי
15 2224 406 4244 01:15 ֶרץ ֽוַיְִהי־ֵכֽן יר ַעל־ָהָא֑ יִם לְָהִא֖ יַע ַהָּׁשַמ֔ וְָה֤יּו לְִמאֹורֹ֙ת ּבְִרִק֣
16 5820 834 8710 01:16 ת ַהּכֹוכִָבֽים יְלָה וְֵא֖ לֶת ַהּלַ֔ ֹ֙ן לְֶמְמֶׁש֣ לֶת ַהּ֔יֹום וְֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהָּקט ים ֶאת־ַהָּמ֤אֹור ַהּגָדֹל֙ לְֶמְמֶׁש֣ ת ַהּגְדִֹל֑ ֹ֖ ים ֶאת־ְׁשֵנ֥י ַהְּמאֹר ַעׂש ֱא6ִה֔ וַַּי֣
17 2412 378 5552 01:17 ֶרץ יר ַעל־ָהָאֽ יִם לְָהִא֖ יַע ַהָּׁשָמ֑ ים ּבְִרִק֣ ם ֱא6ִה֖ ן אָֹת֛ וַּיִֵּת֥
18 1659 444 4559 01:18 ים ּכִי־ֽטֹוב ְרא ֱא6ִה֖ ֶׁשF וַַּי֥ ֹ֑ ין ַהח ין ָה֖אֹור ּוֵב֣ יל ֵּב֥ יְלָה ּוֽלֲַהבְִּד֔ וְלְִמׁשֹל֙ ּבַּ֣יֹום ּובַּלַ֔
19 984 228 1544 01:19 י ֶקר ֥יֹום ְרבִיִעֽ ֹ֖ ֶרב ַוֽיְִהי־ב ַוֽיְִהי־ֶע֥
20 3906 720 8646 01:20 יִם יַע ַהָּׁשָמֽ ֶרץ ַעל־ְּפֵנ֖י ְרִק֥ ף ַעל־ָהָא֔ ה וְעֹו֙ף יְעֹוֵפ֣ ֶרץ ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֑ יִם ֶׁש֖ ים יְִׁשְר֣צּו ַהַּמ֔ אֶמר ֱא6ִה֔ ֹ֣ וַּי
21 5834 965 10634 01:21 ים ּכִי־ֽטֹוב ְרא ֱא6ִה֖ הּו וַַּי֥ ֵ֔ נָ֙ף לְִמינ ת ּכָל־֤עֹוף ּכָ ם וְֵא֨ ינֵֶה֗ יִם לְִמֽ ֶׂשת ֲאֶׁש֩ר ָׁשְר֨צּו ַהַּמ֜ רֶֹמ֡ ה ׀ ָהֽ ת ּכָל־ֶנֶ֣פׁש ֽהַַחָּי֣ ים וְֵא֣ ים ֶאת־ַהַּתּנִיִנ֖ם ַהּגְדִֹל֑ א ֱא6ִה֔ וַּיִבְָר֣
22 2889 522 7139 01:22 ֶרץ ָאֽ ֶרב ּבָ ים וְָה֖עֹוף ִי֥ יִ֙ם ּבַּיִַּמ֔ ר ְּפ֣רּו ּוְר֗בּו ּוִמלְ֤אּו ֶאת־ַהַּמ֙ ֹ֑ ים לֵאמ ם ֱא6ִה֖ ֶרF אָֹת֛ וַיְָב֧
23 1060 232 1620 01:23 י ֶקר ֥יֹום ֲחִמיִׁשֽ ֹ֖ ֶרב ַוֽיְִהי־ב ַוֽיְִהי־ֶע֥
24 3279 597 6109 ֶרץ לְִמיָנּ֑ה ַוֽיְִהי־ֵכֽן יְתֹו־ֶא֖ ֶמׂש וְַחֽ ה וֶָר֛ ּה ּבְֵהָמ֥ ָ֔ ֶרץ ֶנֶ֤פׁש ַחּיָ֙ה לְִמינ א ָהָא֜ ים ּתֹוצֵ֨ אֶמר ֱא6ִה֗ ֹ֣ וַּי
25 3864 678 5794 ים ּכִי־ֽטֹוב ְרא ֱא6ִה֖ ה לְִמיֵנ֑הּו וַַּי֥ ֲאָדָמ֖ ֶמׂש ָהֽ ת ּכָל־ֶר֥ ּה וְֵא֛ ָ֔ ּה וְֶאת־ַהּבְֵהָמ֙ה לְִמינ ָ֗ ֶרץ לְִמינ ת ָהָא֜ ַעׂש ֱא6ִהי֩ם ֶאת־ַחּיַ֨ וַַּי֣
26 4764 849 9344 ֶרץ ׂש ַעל־ָהָאֽ ֶמׂש ֽהָרֵֹמ֥ ֶרץ ּובְכָל־ָהֶר֖ יִם ּובַּבְֵהָמ֙ה ּובְכָל־ָהָא֔ ם ּובְ֣עֹוף ַהָּׁשַמ֗ ת ַהּיָ֜ נּו וְיְִרּדּ֩ו בְִדגַ֨ נּו ּכְִדמּוֵת֑ ם ּבְצַלְֵמ֖ ה ָאָד֛ ים ַנֲֽעֶׂש֥ אֶמר ֱא6ִה֔ ֹ֣ וַּי
27 2816 458 5616 ם א אָֹתֽ ה ּבָָר֥ ר ּונְֵקָב֖ ָכ֥ א אֹ֑תֹו זָ ים ּבָָר֣ לֶם ֱא6ִה֖ ים ׀ ֶאת־ֽהָָאָד֙ם ּבְצַלְ֔מֹו ּבְֶצ֥ א ֱא6ִה֤ וַּיִבְָר֨
28 5457 885 11637 ֶרץ ֶׂשת ַעל־ָהָאֽ ה ֽהָרֶֹמ֥ יִם ּובְכָל־ַחָּי֖ ָה ּוְר֞דּו ּבְִדַג֤ת ַהּיָ֙ם ּובְ֣עֹוף ַהָּׁשַמ֔ ֶרץ וְכִבְֻׁש֑ ים ְּפ֥רּו ּוְר֛בּו ּוִמלְ֥אּו ֶאת־ָהָא֖ ם ֱא6ִה֗ אֶמר לֶָה֜ ֹ֨ ֶרF אָֹת֮ם ֱא6ִהי֒ם וַּי וַיְָב֣
29 6158 983 10268 ה ה לְָאכְָלֽ ם ִיְֽהֶי֖ ֶכ֥ ַרע לָ ַע ָז֑ ץ זֵֹר֣ ץ ֲאֶׁשר־ּ֥בֹו ְפִרי־ֵע֖ ֶרץ וְֶאת־ּכָל־ָהֵע֛ ַרע ֲאֶׁש֙ר ַעל־ְּפֵנ֣י כָל־ָהָא֔ ַע זֶ֗ ֶׂשב ׀ זֵֹר֣ ם ֶאת־ּכָל־ֵע֣ ִּתי לָכֶ֜ ים ִהּנֵ֩ה נַָת֨ אֶמר ֱא6ִה֗ ֹ֣ וַּי
30 4747 796 8297 ה ַוֽיְִהי־ֵכֽן ָל֑ ֶׂשב לְָאכְ ֶרק ֵע֖ ה ֶאת־ּכָל־ֶי֥ ֶרץ ֲאֶׁשר־ּבֹ֙ו ֶנֶ֣פׁש ַחּיָ֔ ׂש ַעל־ָהָא֗ ל ׀ רֹוֵמ֣ ֹ֣ יִם ּולְכ ָאֶרץ ּולְכָל־֨עֹוף ַהָּׁשַמ֜ ּוֽלְכָל־ַחַּי֣ת ָה֠
31 3065 500 4185 י ֶקר ֥יֹום ַהִּׁשִּׁשֽ ֹ֖ ֶרב ֽוַיְִהי־ב ד ֽוַיְִהי־ֶע֥ ֹ֑ ה וְִהּנֵה־֖טֹוב ְמא ר ָעָׂש֔ ְרא ֱא6ִהי֙ם ֶאת־ּכָל־ֲאֶׁש֣ וַַּי֤
32 958 220 2888 ם ֶרץ וְכָל־צְבָָאֽ יִם וְָהָא֖ וַיְכֻּ֛לּו ַהָּׁשַמ֥
33 4616 665 6296 ה ר ָעָׂשֽ י ִמּכָל־ְמלַאכְּ֖תֹו ֲאֶׁש֥ ה וַּיְִׁשּבֹ֙ת ּבַּ֣יֹום ַהְּׁשבִיִע֔ ר ָעָׂש֑ י ְמלַאכְּ֖תֹו ֲאֶׁש֣ ל ֱא6ִהי֙ם ּבַּ֣יֹום ַהְּׁשבִיִע֔ וַיְַכ֤
34 4928 653 7088 ים לֲַעֽׂשֹות א ֱא6ִה֖ י ֤בֹו ָׁשבַ֙ת ִמּכָל־ְמלַאכְּ֔תֹו ֲאֶׁשר־ּבָָר֥ ׁש אֹ֑תֹו ִּכ֣ י וַיְַקֵּד֖ ֶרF ֱא6ִהי֙ם ֶאת־֣יֹום ַהְּׁשבִיִע֔ וַיְָב֤
35 3462 510 7882 יִם ֶרץ וְָׁשָמֽ ים ֶא֥ ה ֱא6ִה֖ ם ּבְ֗יֹום ֲעׂ֛שֹות יְהָו֥ ְרָא֑ ֶרץ ּבְִהָּבֽ יִם וְָהָא֖ ּלֶה תֹולְ֧דֹות ַהָּׁשַמ֛ ֵא֣
36 3906 774 8416 ה ֲאָדָמֽ ד ֶאת־ָהֽ ֹ֖ ֲעב יִן ַלֽ ם ַא֔ ֶרץ וְָאָד֣ ה ֱא6ִהי֙ם ַעל־ָהָא֔ יר יְהָו֤ ח ּכִ֩י 6֨א ִהְמִט֜ ֶרם יִצְָמ֑ ה ֶט֣ ֶׂשב ַהָּׂשֶד֖ ֶרץ וְכָל־ֵע֥ ָא֔ ה בָ ֶרם ִיְֽהֶי֣ ה ֶט֚ יַח ַהָּׂשֶד֗ ל ׀ ִׂש֣ ֹ֣ וְכ
37 1574 296 3034 ה ֲאָדָמֽ ה ֶאֽת־ּכָל־ְּפֵנֽי־ָהֽ ֶרץ וְִהְׁשָק֖ ה ִמן־ָהָא֑ ד ַיֲֽעֶל֣ וְֵא֖
38 2999 614 5889 ֶנֶ֥פׁש ַחָּיֽה ם לְ ָאָד֖ י ָהֽ ים ַוֽיְִה֥ ת ַחִּי֑ יו נְִׁשַמ֣ ַאָּפ֖ ח ּבְ ה וַּיִַּפ֥ ֲאָדָמ֔ ם ָעָפ֙ר ִמן־ָה֣ ָאָד֗ ים ֶאת־ָהֽ ה ֱא6ִה֜ ָ֨ וַּיִיצֶ֩ר יְהו
39 2518 430 6618 ר ר יָָצֽ ם ֲאֶׁש֥ ָאָד֖ ם ֶאת־ָהֽ ֶׂשם ָׁש֔ ֶדם וַָּי֣ ֶדן ִמֶּק֑ ים ּגַן־בְֵע֖ ה ֱא6ִה֛ ע יְהָו֧ וַּיִַּט֞
40 2806 691 8136 ע ַעת ֥טֹוב וָָרֽ ץ ַהַּד֖ ן וְֵע֕ ַחּיִי֙ם ּבְ֣תֹוF ַהּגָ֔ ץ ַהֽ ל וְֵע֤ ה וְ֣טֹוב לְַמֲאָכ֑ ד לְַמְרֶא֖ ץ נְֶחָמ֥ ה ּכָל־ֵע֛ ֲאָדָמ֔ ה ֱא6ִהי֙ם ִמן־ָה֣ ח יְהָו֤ וַּיַצְַמ֞
41 3391 502 5811 ה ָראִׁשֽים ה לְַאְרּבָָע֥ ד וְָהָי֖ ן ּוִמָּׁש֙ם יִָּפֵר֔ ֶדן לְַהְׁש֖קֹות ֶאת־ַהָּג֑ א ֵמֵע֔ וְנָָהּ֙ר יֵֹצ֣
42 2551 382 5131 ם ַהּזָָהֽב ה ֲאֶׁשר־ָׁש֖ ֲחוִילָ֔ ֶרץ ַהֽ ת ּכָל־ֶא֣ ב ֵא֚ ד ִּפיׁ֑שֹון ֣הּוא ַהּסֹבֵ֗ ֶאָח֖ ם ָהֽ ֵׁש֥
43 1148 230 3728 ַהם ֹֽ בֶן ַהּׁש לַח וְֶא֥ ֹ֖ ם ַהּבְד וא ֑טֹוב ָׁש֥ ֶרץ ַהִה֖ ב ָהָא֥ ּוֽזֲַה֛
44 2203 340 4223 ֶרץ ּכּֽוׁש ת ּכָל־ֶא֥ ב ֵא֖ ר ַהֵּׁשִנ֖י ּגִי֑חֹון ֣הּוא ַהּסֹובֵ֔ ם־ַהּנָָה֥ וְֵׁשֽ
45 3781 541 4821 ת י ֥הּוא ְפָרֽ ְרבִיִע֖ ר ָהֽ ת ַאּׁ֑שּור וְַהּנָָה֥ F ִקְדַמ֣ הֵֹל֖ ֶקל ֥הּוא ַהֽ ר ַהְּׁשלִיִׁש֙י ִחֶּד֔ ם ַהּנָָה֤ וְֵׁש֨
46 1643 374 4063 ּה ּה ּולְָׁשְמָרֽ ֶדן לְָעבְָד֖ הּו בְגַן־ֵע֔ ּנִֵח֣ ם וַּיַ ָאָד֑ ים ֶאת־ָהֽ ה ֱא6ִה֖ ח יְהָו֥ וַּיִַּק֛
47 1455 366 4035 ל ּתֹאֵכֽל ֹ֥ ן ָאכ ץ־ַהָּג֖ ל ֵעֽ ֹ֥ ר ִמּכ ֹ֑ ם לֵאמ ָאָד֖ ים ַעל־ָהֽ ה ֱא6ִה֔ וַיְצַ֙ו יְהָו֣
48 3183 501 5033 ּנּו ֥מֹות ָּתֽמּות י ּבְ֛יֹום ֲאכָלuְ֥ ִמֶּמ֖ ּנּו ּכִ֗ ל ִמֶּמ֑ ע 6֥א תֹאַכ֖ ַע֙ת ֣טֹוב וָָר֔ ץ ַהַּד֙ ּוֵמֵע֗
49 1702 379 2822 נֶגְּֽדֹו זֶר ּכְ ֱעֶׂשּה־ּ֥לֹו ֵע֖ ם לְבַּ֑דֹו ֶאֽ ָאָד֖ ים 6א־֛טֹוב ֱה֥יֹות ָהֽ ה ֱא6ִה֔ אֶמ֙ר יְהָו֣ ֹ֙ וַּי
50 5247 918 8857 ה ֥הּוא ְׁשֽמֹו ם ֶנֶ֥פׁש ַחָּי֖ ר יְִקָרא־֧לֹו ֽהָָאָד֛ ם לְִר֖אֹות ַמה־ּיְִקָרא־֑לֹו וְכֹל֩ ֲאֶׁש֨ ָאָד֔ יִם וַּיָבֵ֙א ֶאל־ָה֣ ה ּכָל־ַחַּי֤ת ַהָּׂשֶד֙ה וְֵא֙ת ּכָל־֣עֹוף ַהָּׁשַמ֔ ֲאָדָמ֗ ים ִמן־ָהֽ ה ֱא6ִה֜ ָ֨ וַּיִצֶ֩ר יְהו
51 3258 603 5658 נֶגְּֽדֹו זֶר ּכְ א ֵע֖ ם 6ֽא־ָמָצ֥ ה ּולְָאָד֕ ל ַחַּי֣ת ַהָּׂשֶד֑ ֹ֖ יִם ּולְכ ם ֵׁש֗מֹות לְכָל־ַהּבְֵהָמ֙ה ּולְ֣עֹוף ַהָּׁשַמ֔ ָאָד֜ א ָהֽ וַּיְִקָר֨
52 4236 627 6006 ּנָה ר ַּתְחֶּתֽ ר ּבָָׂש֖ ֹ֥ יו וַּיְִסּג ח ַאַח֙ת ִמּצַלְעָֹת֔ ן וַּיִַּק֗ ם וַּיִיָׁש֑ ה ַעל־ָהָאָד֖ ים ׀ ַּתְרֵּדָמ֛ ה ֱא6ִה֧ ָ֨ וַּיֵַּפל֩ יְהו
53 1996 403 4976 ם ָה ֶאל־ֽהָָאָדֽ ֶא֖ ה וַיְבִ ם לְִאָּׁש֑ ָאָד֖ ח ִמן־ָהֽ ע ֲאֶׁשר־לַָק֥ ָל֛ ים ׀ ֶאֽת־ַהּצֵ ה ֱא6ִה֧ ָ֨ וַּיִבֶ֩ן יְהו
54 4407 645 6087 ֹֽאת ֳקָחה־ּז יׁש ֻלֽ י ֵמִא֖ ה ִּכ֥ א ִאָּׁש֔ י לְזֹא֙ת יִָּקֵר֣ ר ִמּבְָׂשִר֑ י ּובָָׂש֖ ֲעצַָמ֔ צֶם ֵמֽ ַעם ֶע֚ את ַהַּפ֗ ֹ֣ וַּיֹאֶמ֮ר ֽהָָאָד֒ם ז
55 2837 389 3487 ד ר ֶאָחֽ ק ּבְִאְׁשּ֔תֹו וְָה֖יּו לְבָָׂש֥ יו וְֶאת־ִאּ֑מֹו וְָדַב֣ יׁש ֶאת־ָאִב֖ ַעל־ּכֵ֙ן ֽיֲַעזָב־ִא֔
56 2626 358 4306 ׁשּו ם וְִאְׁשּ֑תֹו ו6ְ֖א יְִתּבָֹׁשֽ ָאָד֖ ים ָהֽ וִַּיְֽה֤יּו ְׁשנֵיֶה֙ם ֲערּוִּמ֔
57 4348 757 8208 ץ ַהָּגֽן ל ֵע֥ ֹ֖ אכְ֔לּו ִמּכ ֹֽ ים 6֣א ת ר ֱא6ִה֔ ף ִּכֽי־ָאַמ֣ ה ַא֚ ִאָּׁש֔ אֶמ֙ר ֶאל־ָה֣ ֹ֙ ים וַּי ה ֱא6ִה֑ ה יְהָו֣ ר ָעָׂש֖ ה ֲאֶׁש֥ ה ָע֔רּום ִמּכֹל֙ ַחַּי֣ת ַהָּׂשֶד֔ וְַהּנָָחׁ֙ש ָהָי֣
58 2001 309 3461 ן נֹאֵכֽל ץ־ַהָּג֖ י ֵעֽ ׁש ִמְּפִר֥ ה ֶאל־ַהּנָָח֑ ִאָּׁש֖ אֶמר ָהֽ ֹ֥ וַּת
59 3989 578 7789 ּנּו ו6ְ֥א ִתּגְ֖עּו ּ֑בֹו ֶּפן־ְּתֻמֽתּון אכְלּ֙ו ִמֶּמ֔ ֹֽ ים 6֤א ת ר ֱא6ִה֗ ר ּבְתֹוF־ַהּגָ֒ן ָאַמ֣ י ָהֵע֮ץ ֲאֶׁש֣ ּוִמְּפִר֣
60 2335 274 2985 ה 6ֽא־֖מֹות ְּתֻמֽתּון ִאָּׁש֑ ׁש ֶאל־ָהֽ אֶמר ַהּנָָח֖ ֹ֥ וַּי
61 1949 599 5309 ע י ֥טֹוב וָָרֽ ים יְֹדֵע֖ ם וְִהיִיֶת֙ם ֵּכֽא6ִה֔ ינֵיֶכ֑ ּנּו וְנְִפְק֖חּו ֵעֽ ם ִמֶּמ֔ ֶכ֣ י ּבְיֹו֙ם ֲאכָלְ ים ּכִ֗ ַע ֱא6ִה֔ י יֵֹד֣ ּכִ֚
62 5323 886 8713 ּה וַּיֹאַכֽל ּה ִעָּמ֖ ן ּגַם־לְִאיָׁש֛ ל וִַּתֵּת֧ ח ִמִּפְר֖יֹו וַּתֹאַכ֑ יל וִַּתַּק֥ ד ָהֵע֙ץ לְַהְׂשּכִ֔ יִם וְנְֶחָמ֤ ַ֗ ֲאוָה־֣הּוא לֵָעינ י ַתֽ ל וְִכ֧ ץ לְַמֲאכָ֜ י טֹו֩ב ָהֵע֨ ה ִּכ֣ ִאָּׁש֡ ֶרא ָהֽ וֵַּת֣
63 4066 655 6306 ת ֹֽ ם ֲחגֹר ה וַּיֲַעׂ֥שּו לֶָה֖ ָ֔ ה ְתֵאנ ם ַוּֽיְִתְּפרּ֙ו ֲעֵל֣ ם ֵה֑ יֻרִּמ֖ י ֵעֽ ְד֔עּו ִּכ֥ ם וֵַּי֣ ְחנָ֙ה ֵעיֵנ֣י ְׁשנֵיֶה֔ וִַּתָּפַק֙
64 4064 707 9374 ץ ַהָּגֽן ים ּבְ֖תֹוF ֵע֥ ה ֱא6ִה֔ ם וְִאְׁשּ֗תֹו ִמְּפנֵ֙י יְהָו֣ ָאָד֜ א ָהֽ ן לְ֣רּוַח ַהּ֑יֹום וַּיְִתַחּבֵ֨ F ּבַָּג֖ ים ִמְתַהֵּל֥ ה ֱא6ִה֛ ַוּֽיְִׁשְמ֞עּו ֶאת־֨קֹול יְהָו֧
65 839 254 1959 אֶמר ֖לֹו ַאֶּיּֽכָה ֹ֥ ם וַּי ָאָד֑ ים ֶאל־ָהֽ ה ֱא6ִה֖ א יְהָו֥ וַּיְִקָר֛
66 2350 388 4040 א כִי וֵָאָחֵבֽ ֹ֖ ם ָאנ ֹ֥ א ִּכֽי־ֵעיר ן וִָאיָר֛ ְעִּתי ּבַָּג֑ אֶמר ֶאת־קֹלuְ֥ ָׁשַמ֖ ֹ֕ וַּי
67 3542 590 6522 ּנּו ָאָכֽלְּתָ  י ֲאכָל־ִמֶּמ֖ יu לְבִלְִּת֥ ר צִּוִיִת֛ ץ ֲאֶׁש֧ ָּתה ֲהִמן־ָהֵע֗ ם ָא֑ ֹ֖ י ֵעיר יד לuְ֔ ִּכ֥ י ִהִּג֣ אֶמר ִמ֚ ֹ֕ וַּי
68 2967 438 4987 ץ וָאֵֹכֽל י ִמן־ָהֵע֖ וא ָנְֽתנָה־ִּל֥ י ִה֛ ָּתה ִעָּמִד֔ ר נַָת֣ ִאָּׁש֙ה ֲאֶׁש֣ ם ָהֽ ָאָד֑ אֶמר ָהֽ ֹ֖ וַּי
69 3692 506 4252 נִי וָאֵֹכֽל ׁש ִהִּׁשיַא֖ ה ַהּנָָח֥ ִאָּׁש֔ אֶמ֙ר ָהֽ ֹ֙ ית וַּת את ָעִׂש֑ ֹ֣ ה ַמה־ּז ים לִָאָּׁש֖ ה ֱא6ִה֛ אֶמר יְהָו֧ ֹ֨ וַּי
70 5365 865 7365 uי ַחֶּיֽי ל ּכָל־יְֵמ֥ ר ּתֹאַכ֖ F וְָעָפ֥ ה ַעל־ּגְחֹנuְ֣ ֵתלֵ֔ ל ַחַּי֣ת ַהָּׂשֶד֑ ֹ֖ ה ּוִמּכ יָת ּזֹא֒ת ָא֤רּור ַאָּת֙ה ִמּכָל־ַהּבְֵהָמ֔ י ָעִׂש֣ ל־ַהּנָָחׁ֮ש ִּכ֣ ים ׀ ֶאֽ ה ֱא6ִה֥ ָ֨ ֹו וַּיֹאֶמ֩ר יְה
71 4266 621 7656 ּנּו ָעֵקֽב ה ְּתׁשּוֶפ֥ אׁש וְַאָּת֖ ֹ֔ ּה ֚הּוא יְׁשּוְפu֣ ר ין זְַרָע֑ ין זְַרֲעu֖ ּוֵב֣ ה ּוֵב֥ ִאָּׁש֔ ין ָהֽ ינuְ֙ ּוֵב֣ ית ֵּבֽ ה ׀ ָאִׁש֗ וְֵאיָב֣
72 4246 637 7206 F F וְ֖הּוא יְִמָׁשל־ָּבֽ ִנ֑ים וְֶאל־ִאיֵׁשF֙ ְּתׁ֣שּוָקֵת֔ י בָ לְִד֣ צֶב ֵּתֽ F ּבְֶע֖ ֵ֔ רֹנ ה ַאְרּבֶ֙ה ִעּצְבֹוֵנF֣ וְֵהֽ ר ַהְרָּב֤ ה ָאַמ֗ ל־ָהִאָּׁש֣ ֶאֽ
73 6338 1010 10929 uי ַחֶּיֽי ל יְֵמ֥ ֹ֖ ּנָה ּכ אכֲלֶ֔ ֹֽ u ּבְִעּצָבֹו֙ן ּת ֲעבּוֶר֔ ֲאָדָמ֙ה ַּבֽ ה ָהֽ ּנּו ֲארּוָר֤ ל ִמֶּמ֑ ר 6֥א תֹאַכ֖ ֹ֔ יu֙ לֵאמ ר צִּוִיִת֙ ץ ֲאֶׁש֤ אכַל֙ ִמן־ָהֵע֔ ֹ֙ ר ִּכֽי־ָׁשַמְעָּת֮ לְ֣קֹול ִאְׁשֶּתu֒ וַּת ם ָאַמ֗ ּולְָאָד֣
74 2758 346 4048 ה ֶׂשב ַהָּׂשֶדֽ F וְָאכַלְָּת֖ ֶאת־ֵע֥ יַחֽ ָל֑ ר ַּתצְִמ֣ וְ֥קֹוץ וְַדְרַּד֖
75 4191 618 5711 ר ָּתֽׁשּוב ָּתה וְֶאל־ָעָפ֖ ר ַא֔ ְחָּת ִּכֽי־ָעָפ֣ ּנָה לָֻּק֑ י ִמֶּמ֖ ה ִּכ֥ ֲאָדָמ֔ ד ֽׁשּובuְ֙ ֶאל־ָה֣ ֶחם ַע֤ אכַל לֶ֔ ֹ֣ יu֙ ּת ת ַאֶּפ֙ ּבְזֵַע֤
76 2004 312 3684 י ם ּכָל־ָחֽ ה ֵא֥ יְָת֖ וא ָהֽ י ִה֥ ה ִּכ֛ ם ִאְׁשּ֖תֹו ַחָּו֑ ם ֵׁש֥ ָאָד֛ א ָהֽ וַּיְִקָר֧
77 2856 399 4536 ם ם ּולְִאְׁשּ֛תֹו ּכְָת֥נֹות ֖עֹור וַּיַלְּבִֵׁשֽ ים לְָאָד֧ ה ֱא6ִה֜ ָ֨ וַּיַַעׂש֩ יְהו
78 3150 774 8060 ם י לְעָֹלֽ ל וַָח֥ ים וְָאַכ֖ ַחּיִ֔ ץ ַהֽ ם ֵמֵע֣ ח יָ֗דֹו וְלַָק֙ח ּגַ֚ ה ׀ ֶּפן־יְִׁשַל֣ ע וְַעָּת֣ ַעת ֣טֹוב וָָר֑ ּנּו לַָד֖ ד ִמֶּמ֔ ָאָד֙ם ָהיָ֙ה ּכְַאַח֣ ן ָהֽ ים ֵה֤ ה ֱא6ִה֗ אֶמר ׀ יְהָו֣ ֹ֣ וַּי
79 2275 412 4695 ם ח ִמָּׁשֽ ר לַֻּק֖ ה ֲאֶׁש֥ ֲאָדָמ֔ ֲעבֹ֙ד ֶאת־ָה֣ ֶדן ַלֽ ים ִמּגַן־ֵע֑ ה ֱא6ִה֖ הּו יְהָו֥ ַוֽיְַׁשּלְֵח֛
80 5469 753 10949 ַחִּיֽים ץ ַהֽ ֶרF ֵע֥ ר ֶאת־ֶּד֖ ֹ֕ כֶת לְִׁשמ ֶר֙ב ַהִּמְתַהֶּפ֔ ַהט ַהֶח֙ ת ַל֤ ים וְֵא֨ ֶדן ֶאת־ַהּכְֻרבִ֗ ֶדם לְגַן־ֵע֜ ם וַּיְַׁשּכֵ֩ן ִמֶּק֨ ָאָד֑ ֶרׁש ֶאת־ָהֽ וַיְָג֖
81 4834 532 6044 יׁש ֶאת־יְהָוֽה אֶמר ָקִנ֥יִתי ִא֖ ֹ֕ יִן וַּת לֶד ֶאת־ַק֔ ַה֙ר וֵַּת֣ ה ִאְׁשּ֑תֹו וַַּת֙ ע ֶאת־ַחָּו֣ ם יַָד֖ ָאָד֔ וְָה֣
82 2670 438 4690 ה ד ֲאָדָמֽ ה עֵֹב֥ יִן ָהָי֖ אן וְַק֕ ֹ֔ ֵעה צ ֹ֣ בֶל֙ ר בֶל ַוֽיְִהי־ֶה֙ יו ֶאת־ָה֑ ֶדת ֶאת־ָאִח֖ ֶסף לָלֶ֔ ֹ֣ וַּת
83 1084 355 3104 יהָוֽה ה ַלֽ ה ִמנְָח֖ י ֽהֲָאָדָמ֛ יִן ִמְּפִר֧ א ַק֜ ים וַּיָבֵ֨ ץ יִָמ֑ י ִמֵּק֣ ֽוַיְִה֖
84 2093 437 3303 בֶל וְֶאל־ִמנְָחֽתֹו ה ֶאל־ֶה֖ ָ֔ ַׁשע יְהו ן וִַּי֣ ֶחלְבֵֶה֑ יא גַם־֛הּוא ִמּבְכֹ֥רֹות צֹא֖נֹו ּוֵמֽ בֶל ֵהִב֥ וְֶה֨
85 1881 414 3181 ד ַוּֽיְִּפ֖לּו ָּפָנֽיו ֹ֔ יִ֙ן ְמא ַחר לְַק֙ ה וִַּי֤ יִן וְֶאל־ִמנְָח֖תֹו 6֣א ָׁשָע֑ וְֶאל־ַק֥
86 1219 355 2829 uָּמה נְָפ֥לּו ָפֶנֽי F וְָל֖ ָרה לָ֔ ָּמה ָח֣ יִן לָ֚ ה ֶאל־ָק֑ אֶמר יְהָו֖ ֹ֥ וַּי
87 5421 606 7831 ה ִּתְמָׁשל־ּבֹֽו ץ וְֵאלֶ֙יu֙ ְּתׁ֣שּוָק֔תֹו וְַאָּת֖ את רֵֹב֑ ַתח ַחָּט֣ יב לֶַּפ֖ ת וְִא֙ם 6֣א ֵתיִט֔ ֲה֤לֹוא ִאם־ֵּתיִטי֙ב ְׂשֵא֔
88 1959 474 4379 יו וַּיַַהְרֵגֽהּו בֶל ָאִח֖ יִן ֶאל־ֶה֥ ה וַָּיָ֥קם ַק֛ ם ּבַָּׂשֶד֔ יו ֽוַיְִה֙י ּבְִהיֹוָת֣ בֶל ָאִח֑ יִן ֶאל־ֶה֣ אֶמר ַק֖ ֹ֥ וַּי
89 1988 431 3118 י ָאנֹֽכִי ר ָאִח֖ ְעִּתי ֲהׁשֵֹמ֥ אֶמ֙ר 6֣א יַָד֔ ֹ֙ יu וַּי בֶל ָאִח֑ י ֶה֣ יִן ֵא֖ אֶמר יְהוָ֙ה ֶאל־ַק֔ ֹ֤ וַּי
90 1807 385 3497 ה ֲאָדָמֽ י ִמן־ָהֽ ים ֵאַל֖ יu צֲֹעִק֥ י ָאִח֔ יָת ֚קֹול ְּדֵמ֣ ה ָעִׂש֑ אֶמר ֶמ֣ ֹ֖ וַּי
91 4117 517 5727 u יu ִמּיֶָדֽ י ָאִח֖ ַחת ֶאת־ְּדֵמ֥ יָה לַָק֛ ה ֶאת־ִּפ֔ ר ָּפצְָת֣ ֲאָדָמ֙ה ֲאֶׁש֣ ָּתה ִמן־ָהֽ ה ָא֣רּור ָא֑ וְַעָּת֖
92 3309 411 5319 ֶרץ ָאֽ ה בָ ְהֶי֥ F ָנ֥ע וָָנ֖ד ִּתֽ ּה ָל֑ ף ֵּתת־ּכָֹח֖ ה 6ֽא־תֵֹס֥ ֲאָדָמ֔ ֲעבֹ֙ד ֶאת־ָה֣ י ַתֽ ִּכ֤
93 1044 252 1694 א ֹֽ ה ּגָ֥דֹול ֲעֹוִנ֖י ִמּנְׂש יִן ֶאל־יְהָו֑ אֶמר ַק֖ ֹ֥ וַּי
94 4041 702 6541 נִי י ֽיַַהְרֵגֽ ִא֖ ה כָל־מֹצְ ֶרץ וְָהָי֥ ָא֔ יִתי ָנ֤ע וָנָ֙ד ּבָ ִ֜ ר וְָהי ה ּוִמָּפֶנ֖יu ֶאָּסֵת֑ י ַהּ֗יֹום ֵמַעל֙ ְּפֵנ֣י ֽהֲָאָדָמ֔ ְׁשָּת אִֹת֜ ֵה֩ן ּגֵַר֨
95 4285 703 7915 י ַהּכֹות־אֹ֖תֹו ּכָל־מֹצְֽאֹו יִ֙ן ֔אֹות לְבִלְִּת֥ ה לְַק֙ ֶׂשם יְהָו֤ ם וַּיָ֨ יִם יָֻּק֑ יִן ִׁשבְָעַת֖ ג ַק֔ ה לָכֵ֙ן ּכָל־הֵֹר֣ ָ֗ אֶמר ֣לֹו יְהו ֹ֧ וַּי
96 1842 366 3952 ֶדן ֶרץ־֖נֹוד ִקְדַמת־ֵעֽ ֶאֽ ֶׁשב ּבְ ה וֵַּי֥ יִן ִמּלְִפֵנ֣י יְהָו֑ צֵא ַק֖ וֵַּי֥
97 4706 656 7436 F֥נֹו ֲחנֹֽו ם ּבְ יר ּכְֵׁש֖ ם ָהִע֔ יר וַּיְִקָר֙א ֵׁש֣ נֶה ִע֔ ֹ֣ לֶד ֶאת־ֲח֑נֹוF ַוֽיְִה֙י ּב ַהר וֵַּת֣ יִ֙ן ֶאת־ִאְׁשּ֔תֹו וַַּת֖ ַדע ַק֙ וֵַּי֤
98 4330 667 5290 Fֶמ ד ֶאת־ָלֽ ל יַָל֥ ל ּוְמתּוָׁשֵא֖ ל יָלַ֙ד ֶאת־ְמ֣תּוָׁשֵא֔ ל ּוְמִחּייֵָא֗ ד ֶאת־ְמֽחּויֵָא֑ ד יַָל֖ ד וְִעיָר֕ ֲחנֹוF֙ ֶאת־ִעיָר֔ ד ַלֽ ֵל֤ וַּיִּוָ
99 3429 450 5589 ה ם ַהֵּׁשִנ֖ית צִָּלֽ ה וְֵׁש֥ ַאַח֙ת ָעָד֔ ם ָהֽ ים ֵׁש֤ י נִָׁש֑ ֶמF ְׁשֵּת֣ ח־֥לֹו ֶל֖ וִַּיַּֽקֽ

100 1556 269 1556 ֶהל ּוִמְקֶנֽה ֹ֖ ב א י יֵֹׁש֥ ה ֲאבִ֕ ָ֔ ל ֣הּוא ָהי ה ֶאת־יָָב֑ לֶד ָעָד֖ וֵַּת֥
101 1657 307 2217 ּ֖נֹור וְעּוָגֽב ׂש ּכִ י ּכָל־ּתֵֹפ֥ ה ֲאבִ֕ ָ֔ ל ֣הּוא ָהי יו יּוָב֑ ם ָאִח֖ וְֵׁש֥
102 4318 610 6178 ה יִן ַנֲֽעָמֽ ל ַוֲֽא֥חֹות ּֽתּובַל־ַק֖ ֶׁשת ּובְַרֶז֑ ֹ֖ ׁש נְח ׁש ּכָל־חֵֹר֥ יִן 6ֵט֕ וא ָיֽלְָד֙ה ֶאת־ּ֣תּובַל ַק֔ ה גַם־ִה֗ ָּל֣ וְצִ
103 4667 797 6277 י לֶד לְַחּבָֻרִתֽ י וְֶי֖ גְִּת֙י לְִפצְִע֔ יׁש ָהַר֙ י ִא֤ י ִּכ֣ ּנָה ִאְמָרִת֑ ֶמF ַהְאֵז֖ י לֶ֔ י נְֵׁש֣ ַען קֹולִ֔ ה וְצִּלָ֙ה ְׁשַמ֣ יו ָעָד֤ נָָׁש֗ ֶמF לְ אֶמר לֶ֜ ֹ֨ וַּי
104 2063 344 4873 ה ים וְִׁשבְָעֽ ֶמF ִׁשבְִע֥ יִן וְֶל֖ יִם יַֻּקם־ָק֑ י ִׁשבְָעַת֖ ִּכ֥
105 6560 755 8980 יִן י ֲהָר֖גֹו ָקֽ בֶל ִּכ֥ ַחת ֶה֔ ר ַּת֣ ַרע ַאֵח֔ י ֱא6ִהי֙ם ֶז֣ י ָׁשֽת־ִל֤ ת ִּכ֣ א ֶאת־ְׁש֖מֹו ֵׁש֑ ן וִַּתְקָר֥ לֶד ּבֵ֔ ם עֹו֙ד ֶאת־ִאְׁשּ֔תֹו וֵַּת֣ ַדע ָאָד֥ וַּיֵ֨
106 3064 445 4834 ם יְהָוֽה א ּבְֵׁש֥ ֹ֖ ל לְִקר ז הּוַח֔ א ֶאת־ְׁש֖מֹו ֱא֑נֹוׁש ָא֣ ן וַּיְִקָר֥ ת ּגַם־הּו֙א יֻּלַד־ּבֵ֔ ּולְֵׁש֤
107 2949 420 5749 ה אֹֽתֹו ים ָעָׂש֥ ם ּבְִד֥מּות ֱא6ִה֖ א ֱא6ִהי֙ם ָאָד֔ ֹ֤ ם ּבְ֗יֹום ּבְר ת ָאָד֑ ֹ֖ ֶפר ּתֹולְד ה ֵס֔ ֶז֣
108 2761 421 6601 ם ְרָאֽ ם ּבְ֖יֹום ִהָּבֽ א ֶאת־ְׁשָמ֙ם ָאָד֔ ם וַּיְִקָר֤ ֶרF אָֹת֗ ם וַיְָב֣ ה ּבְָרָא֑ ר ּונְֵקָב֖ ָכ֥ זָ
109 4025 524 5145 א ֶאת־ְׁש֖מֹו ֵׁשֽת ה וַּ֥יֹולֶד ּבְִדמּו֖תֹו ּכְצַלְ֑מֹו וַּיְִקָר֥ ָ֔ ים ּוְמַא֙ת ָׁשנ ם ְׁש6ִׁש֤ י ָאָד֗ ֽוַיְִח֣
110 3336 492 4456 ִנ֖ים ּובָנֹֽות ת ָׁשָנ֑ה וַּ֥יֹולֶד ּבָ ֹ֖ ת ְׁשמֶֹנ֥ה ֵמא ם ֽאֲַחֵר֙י הֹולִי֣דֹו ֶאת־ֵׁש֔ וִַּיְֽה֣יּו יְֵמי־ָאָד֗
111 3780 486 4900 ֹֽת ים ָׁשָנ֑ה וַּיָמ ה ּוְׁש6ִׁש֖ ָ֔ ע ֵמאֹו֙ת ָׁשנ י ְּתַׁש֤ י ָאָד֙ם ֲאֶׁשר־ַח֔ וִַּיְֽה֞יּו ּכָל־יְֵמ֤
112 3098 362 3658 ת ָׁשָנ֑ה וַּ֖יֹולֶד ֶאת־ֱאנֹֽוׁש ׁש ָׁשִנ֖ים ּוְמַא֣ ת ָחֵמ֥ ֽוַיְִחי־ֵׁש֕
113 4369 589 5489 ִנ֖ים ּובָנֹֽות ים ּוְׁשמֶֹנ֥ה ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה וַּ֥יֹולֶד ּבָ ִ֔ בַע ָׁשנ ת ֽאֲַחֵר֙י הֹולִי֣דֹו ֶאת־ֱא֔נֹוׁש ֶׁש֣ ֽוַיְִחי־ֵׁש֗
114 4561 502 5121 ֹֽת ע ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה וַּיָמ ה ּוְתַׁש֥ ָ֔ ים ֶעְׂשֵר֙ה ָׁשנ ת ְׁשֵּת֤ וִַּיְֽהיּ֙ו ּכָל־יְֵמי־ֵׁש֔
115 2233 316 3443 ים ָׁשָנ֑ה וַּ֖יֹולֶד ֶאת־ֵקיָנֽן י ֱא֖נֹוׁש ִּתְׁשִע֣ ֽוַיְִח֥
116 4385 650 5595 ִנ֖ים ּובָנֹֽות ה ּוְׁשמֶֹנ֥ה ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה וַּ֥יֹולֶד ּבָ ָ֔ ׁש ֶעְׂשֵר֙ה ָׁשנ ן ֲחֵמ֤ ָ֔ י ֱא֗נֹוׁש ֽאֲַחֵר֙י הֹולִי֣דֹו ֶאת־ֵקינ ֽוַיְִח֣
117 3286 433 3846 ֹֽת ע ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה וַּיָמ ים ּוְתַׁש֥ ִ֔ ׁש ָׁשנ י ֱא֔נֹוׁש ָחֵמ֣ וִַּיְֽהיּ֙ו ּכָל־יְֵמ֣
118 1614 309 2824 ל ים ָׁשָנ֑ה וַּ֖יֹולֶד ֶאת־ֽמֲַהלַלְֵאֽ י ֵקיָנ֖ן ִׁשבְִע֣ ֽוַיְִח֥
119 3564 621 5334 ִנ֖ים ּובָנֹֽות ה ּוְׁשמֶֹנ֥ה ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה וַּ֥יֹולֶד ּבָ ָ֔ ים ָׁשנ ל ַאְרּבִָע֣ ֵא֔ ן ַאֲחֵר֙י הֹולִי֣דֹו ֶאת־ֽמֲַהלַלְ ָ֗ י ֵקינ וַיְִח֣
120 3361 463 4571 ֹֽת ע ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה וַּיָמ ים ּוְתַׁש֥ ִ֔ ֶׂשר ָׁשנ ן ֶע֣ ָ֔ י ֵקינ וִַּיְֽהיּ֙ו ּכָל־יְֵמ֣
121 2600 395 3720 ים ָׁשָנ֑ה וַּ֖יֹולֶד ֶאת־ָיֶֽרד ׁש ָׁשִנ֖ים וְִׁשִּׁש֣ ל ָחֵמ֥ ֵא֔ י ֽמֲַהלַלְ ֽוַיְִח֣
122 3925 613 5045 ִנ֖ים ּובָנֹֽות ה ּוְׁשמֶֹנ֥ה ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה וַּ֥יֹולֶד ּבָ ָ֔ ים ָׁשנ ֶרד ְׁש6ִׁש֣ ֶ֔ ל ֽאֲַחֵר֙י הֹולִי֣דֹו ֶאת־י ֵא֗ י ֽמֲַהלַלְ ֽוַיְִח֣
123 3471 510 4031 ֹֽת ה ּוְׁשמֶֹנ֥ה ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה וַּיָמ ָ֔ ׁש וְִתְׁשִעי֙ם ָׁשנ ל ָחֵמ֤ ֵא֔ י ַמֲהלַלְ וַּיְִהיּ֙ו ּכָל־יְֵמ֣
124 3352 427 4952 Fת ָׁשָנ֑ה וַּ֖יֹולֶד ֶאת־ֲחנֹֽו ים ָׁשָנ֖ה ּוְמַא֣ יִם וְִׁשִּׁש֛ ֶרד ְׁשַּת֧ ֶ֕ ֽוַיְִחי־י
125 2832 474 3872 ִנ֖ים ּובָנֹֽות ֶרד ֽאֲַחֵר֙י הֹולִי֣דֹו ֶאת־ֲח֔נֹוF ְׁשמֶֹנ֥ה ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה וַּ֥יֹולֶד ּבָ ֶ֗ ֽוַיְִחי־י
126 4156 502 5276 ֹֽת ע ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה וַּיָמ ה ּוְתַׁש֥ ָ֔ יִם וְִׁשִּׁשי֙ם ָׁשנ ֶרד ְׁשַּת֤ ֶ֔ וִַּיְֽהיּ֙ו ּכָל־יְֵמי־י
127 2718 369 3758 לַח ים ָׁשָנ֑ה וַּ֖יֹולֶד ֶאת־ְמתּוָׁשֽ ׁש וְִׁשִּׁש֖ י ֲח֔נֹוF ָחֵמ֥ ֽוַיְִח֣
128 4566 624 6646 ִנ֖ים ּובָנֹֽות לַח ְׁש6ׁ֥ש ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה וַּ֥יֹולֶד ּבָ ים ֽאֲַחֵר֙י הֹולִי֣דֹו ֶאת־ְמתּוֶׁש֔ F ֲח֜נֹוF ֶאת־ֽהֱָא6ִה֗ וַּיְִתַהּלֵ֨
129 3022 421 4062 ה ּוְׁש6ׁ֥ש ֵמ֖אֹות ָׁשָנֽה׃ ָ֔ ׁש וְִׁשִּׁשי֙ם ָׁשנ י ֲח֑נֹוF ָחֵמ֤ י ּכָל־יְֵמ֣ וַיְִה֖
130 1831 355 3911 ח אֹ֖תֹו ֱא6ִהֽים ּנּו ִּכֽי־לַָק֥ ֶ֕ ים וְֵאינ F ֲח֖נֹוF ֶאת־ֽהֱָא6ִה֑ וַּיְִתַהֵּל֥
131 3340 451 4380 Fֶמ ת ָׁשָנ֑ה וַּ֖יֹולֶד ֶאת־ָלֽ בַע ּוְׁשמִֹנ֛ים ָׁשָנ֖ה ּוְמַא֣ לַח ֶׁש֧ י ְמתּוֶׁש֔ וַיְִח֣
132 4948 700 7108 ִנ֖ים ּובָנֹֽות ע ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה וַּ֥יֹולֶד ּבָ ה ּוְׁשַב֥ ָ֔ יִם ּוְׁשמֹונִי֙ם ָׁשנ ֶמF ְׁשַּת֤ לַח ֽאֲַחֵר֙י הֹולִי֣דֹו ֶאת־לֶ֔ י ְמתּוֶׁש֗ ֽוַיְִח֣
133 4746 543 5306 ֹֽת ע ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה וַּיָמ ה ּוְתַׁש֥ ָ֔ ַׁשע וְִׁשִּׁשי֙ם ָׁשנ לַח ֵּת֤ י ְמתּוֶׁש֔ וַּיְִהיּ֙ו ּכָל־יְֵמ֣
134 2585 389 4835 ן ת ָׁשָנ֑ה וַּ֖יֹולֶד ֵּבֽ יִם ּוְׁשמִֹנ֛ים ָׁשָנ֖ה ּוְמַא֣ ֶמF ְׁשַּת֧ ֽוַיְִחי־לֶ֕
135 3497 635 4797 ּה יְהָוֽה ר ֽאְֵרָר֖ ה ֲאֶׁש֥ ֲאָדָמ֔ ינּו ִמן־ָה֣ נּ֙ו ּוֵמִעּצְ֣בֹון יֵָד֔ ַּמֲעֵׂש֙ נּו ִמֽ ֠ה יְנֲַחֵמ֤ ר זֶ֞ ֹ֑ ַח לֵאמ ֹ֖ א ֶאת־ְׁש֛מֹו נ וַּיְִקָר֧
136 4164 618 5764 ִנ֖ים ּובָנֹֽות ת ָׁשָנ֑ה וַּ֥יֹולֶד ּבָ ֹ֖ ׁש ֵמא ה וֲַחֵמ֥ ָ֔ ׁש וְִתְׁשִעי֙ם ָׁשנ ַח ָחֵמ֤ ֹ֔ ֶמF ֽאֲַחֵר֙י הֹולִי֣דֹו ֶאת־נ ֽוַיְִחי־לֶ֗
137 3022 448 4062 ֹֽת ע ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה וַּיָמ ה ּוְׁשַב֥ ָ֔ בַע וְִׁשבְִעי֙ם ָׁשנ ֶמF ֶׁש֤ ֽוַיְִה֙י ּכָל־יְֵמי־לֶ֔
138 3492 432 5262 ם וְֶאת־ָיֶֽפת ם ֶאת־ָח֥ ַח ֶאת־ֵׁש֖ ֹ֔ ׁש ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה וַּ֣יֹולֶד נ ַח ּבֶן־ֲחֵמ֥ ֹ֕ ֽוַיְִהי־נ
139 1270 343 2390 6:1 ם ֖נֹות יֻּלְ֥דּו לֶָהֽ ה ּובָ ב ַעל־ְּפֵנ֣י ֽהֲָאָדָמ֑ ֹ֖ ם לָר ל ֽהָָאָד֔ ַוֽיְִה֙י ִּכֽי־ֵהֵח֣
140 3198 534 5438 6:2 רּו ר ּבָָחֽ ל ֲאֶׁש֥ ֹ֖ ים ִמּכ ּנָה וַּיְִק֤חּו לֶָה֙ם נִָׁש֔ ת ֵה֑ ֹ֖ י טֹב ם ִּכ֥ ָאָד֔ ֣נֹות ָהֽ ֱא6ִהי֙ם ֶאת־ּבְ נֵי־ָהֽ וַּיְִר֤אּו בְ
141 2804 545 5694 6:3 ים ָׁשָנֽה ה וְֶעְׂשִר֖ יו ֵמָא֥ ר וְָה֣יּו יָָמ֔ ם ֣הּוא בָָׂש֑ ם ּבְַׁשַּג֖ ָאָד֙ם לְעֹלָ֔ י ָבֽ ה 6ֽא־יָ֨דֹון רּוִח֤ ָ֗ אֶמר יְהו ֹ֣ וַּי
142 4065 834 11125 6:4 ם י ַהֵּׁשֽ ם ַאנְֵׁש֥ ר ֵמעֹוָל֖ ים ֲאֶׁש֥ ָּמה ַהּגִּבִֹר֛ ם ֵה֧ ם וְיָלְ֖דּו לֶָה֑ ֣נֹות ֽהָָאָד֔ ֱא6ִהי֙ם ֶאל־ּבְ ֵנ֤י ָהֽ אּו ּבְ ֹ֜ ר יָב ן ֲאֶׁש֨ ֲחֵרי־כֵ֗ ם ַאֽ ים ָהֵה֒ם וְַג֣ ים ָה֣יּו בָָאֶר֮ץ ּבַּיִָמ֣ ַהּנְִפלִ֞
143 3318 528 5248 6:5 ע ּכָל־ַהּיֹֽום ק ַר֖ ת לִּ֔בֹו ַר֥ ֹ֣ צֶ֙ר ַמְחְׁשב ֵ֙ ֶרץ וְכָל־י ָא֑ ם ּבָ ת ָהָאָד֖ ה ָרַע֥ י ַרָּב֛ ה ִּכ֥ ָ֔ ְרא יְהו וַַּי֣
144 1936 334 3866 6:6 ב ֶאל־לִּבֹֽו ֶרץ וַּיְִתַעֵּצ֖ ָא֑ ם ּבָ ה ֶאת־ֽהָָאָד֖ ה ִּכֽי־ָעָׂש֥ ָ֔ ָּנֶ֣חם יְהו וַּיִ
145 5081 824 8041 6:7 ם י ֲעִׂשיִתֽ ְמִּתי ִּכ֥ י נִַח֖ יִם ִּכ֥ ֶמׂש וְַעד־֣עֹוף ַהָּׁשָמ֑ ה ַעד־ֶר֖ ה ֽמֵָאָד֙ם ַעד־ּבְֵהָמ֔ אִת֙י ֵמַעל֙ ְּפֵנ֣י ֽהֲָאָדָמ֔ ם ֲאֶׁשר־ּבָָר֙ ה ֶאת־ָהָאָד֤ ה ֶאְמֶח֨ ָ֗ אֶמר יְהו ֹ֣ וַּי
146 421 160 1071 6:8 ן ּבְֵעיֵנ֥י יְהָוֽה צָא ֵח֖ ַח ָמ֥ ֹ֕ וְנ
147 3649 499 5249 6:9 ְתַהּלFֶ־נֹֽחַ  ים ִהֽ יו ֶאת־ֽהֱָא6ִה֖ רָֹת֑ ֹֽ ה ּבְד ים ָהָי֖ יק ָּתִמ֥ יׁש צִַּד֛ ַח ִא֥ ֹ֗ ַח נ ֹ֔ ת נ ֹ֣ ּלֶה ּתֹולְד ֵא֚
148 2938 337 4618 06:10 ם וְֶאת־ָיֶֽפת ם ֶאת־ָח֥ ִנ֑ים ֶאת־ֵׁש֖ ה בָ ַח ְׁש6ָׁש֣ ֹ֖ וַּ֥יֹולֶד נ
149 2552 356 4732 06:11 ס ֶרץ ָחָמֽ א ָהָא֖ ים וִַּתָּמֵל֥ ֶרץ לְִפֵנ֣י ֽהֱָא6ִה֑ ת ָהָא֖ וִַּתָּׁשֵח֥
150 4161 534 6341 06:12 ֶרץ ר ֶאת־ַּדְרּ֖כֹו ַעל־ָהָאֽ ית ּכָל־ּבָָׂש֛ ָתה ִּכֽי־ִהְׁשִח֧ ֶרץ וְִהֵּנ֣ה נְִׁשָח֑ ים ֶאת־ָהָא֖ ְרא ֱא6ִה֛ וַַּי֧
151 3697 691 7807 06:13 ֶרץ ם ֶאת־ָהָאֽ ם וְִהנְִנ֥י ַמְׁשִחיָת֖ ס ִמְּפנֵיֶה֑ ֶרץ ָחָמ֖ ה ָהָא֛ י ִּכֽי־ָמלְָא֥ ַ֔ א לְָפנ ץ ּכָל־ּבָָׂש֙ר ָּב֣ ַח ֵק֤ ֹ֗ נ ים לְ אֶמר ֱא6ִה֜ ֹ֨ וַּי



152 5484 624 7334 06:14 יִת ּוִמ֖חּוץ ּבַּכֶֹֽפר ּה ִמַּב֥ ה וְָכַֽפְרָּת֥ אָֹת֛ ה ֶאת־ַהֵּתָב֑ ֶפר ִקִּנ֖ים ּֽתֲַעֶׂש֣ ֹ֔ ת ֲעצֵי־ג ה לuְ֙ ֵּתַב֣ ֲעֵׂש֤
153 5398 619 6998 06:15 ּה ה קֹוָמָתֽ ים ַאָּמ֖ ּה ּוְׁש6ִׁש֥ ים ַאָּמ֙ה ָרְחּבָ֔ ה ֲחִמִּׁש֤ ֶרF ַהֵּתבָ֔ ֹ֚ ה א ּה ְׁש6ׁ֧ש ֵמ֣אֹות ַאָּמ֗ ה אָֹת֑ ֲעֶׂש֖ ר ַּתֽ ה ֲאֶׁש֥ וְזֶ֕
154 6786 783 9026 06:16 הָ  ים ּֽתֲַעֶׂשֽ ם ּוְׁשלִִׁש֖ ם ְׁשנִִּי֥ ים ַּתְחִּתִּי֛ ּה ָּתִׂש֑ ה ּבְצִָּד֣ ַתח ַהֵּתָב֖ ְעלָה ּוֶפ֥ ּנָה ִמלְַמ֔ ֶל֣ ה וְֶאל־ַאָּמ֙ה ְּתכַ ה לֵַּתבָ֗ ַהר ׀ ַּתֲעֶׂש֣ ֹ֣ צ
155 5462 791 8762 06:17 ֶרץ יִגְָוֽע ָא֖ ל ֲאֶׁשר־ּבָ ֹ֥ יִם ּכ ַחת ַהָּׁשָמ֑ ים ִמַּת֖ ר ֲאֶׁשר־ּבֹ֙ו ֣רּוַח ַחּיִ֔ ת ּכָל־ּבָָׂש֗ ֶרץ לְַׁשֵח֣ יִ֙ם ַעל־ָהָא֔ יא ֶאת־ַהַּמּ֥בּול ַמ֙ י ִהנְנִ֩י ֵמבִ֨ ִ֗ וֲַאנ
156 4947 528 7347 F ֶנ֖יu ִאָּתֽ י־בָ ֶנ֛יu וְִאְׁשְּתu֥ ּונְֵׁשֽ ה ּובָ ה ַאָּת֕ F ּובָאָת֙ ֶאל־ַהֵּתבָ֔ י ִאָּת֑ י ֶאת־ּבְִריִת֖ וֲַהִקמִֹת֥
157 3352 526 4392 ה ִיְֽהיּֽו ר ּונְֵקָב֖ ָכ֥ F זָ ֹ֣ת ִאָּת֑ ה לְַהֲחי יא ֶאל־ַהֵּתָב֖ ל ָּתִב֥ ֹ֛ ר ְׁשַנ֧יִם ִמּכ ּכָל־ּבָָׂש֞ ַחי ִמֽ ּוִמּכָל־ָה֠
158 2485 622 4895 יu לְֽהֲַחיֹֽות אּו ֵאֶל֖ ֹ֥ ל יָב ֹ֛ ה לְִמיֵנ֑הּו ְׁשַנ֧יִם ִמּכ ֶמׂש ֽהֲָאָדָמ֖ ל ֶר֥ ֹ֛ ּה ִמּכ ָ֔ הּו ּוִמן־ַהּבְֵהָמ֙ה לְִמינ ֵ֗ ֵמָה֣עֹוף לְִמינ
159 2164 454 4164 ה ם לְָאכְָלֽ ה לuְ֛ וְלֶָה֖ יu וְָהָי֥ ל וְָאַסְפָּת֖ ֵאֶל֑ ר ֽיֵָאכֵ֔ ה ַקח־לuְ֗ ִמּכָל־ֽמֲַאכָל֙ ֲאֶׁש֣ וְַאָּת֣
160 2054 317 3264 ה ן ָעָׂשֽ ים ֵּכ֥ ה אֹ֛תֹו ֱא6ִה֖ ר צִָּו֥ כֹל ֲאֶׁש֨ ַח ּכְ֠ ֹ֑ ַעׂש נ וַַּי֖
161 3386 533 4346 יק לְָפַנ֖י ּבַּ֥דֹור ַהֶּזֽה יִתי צִַּד֥ ה ִּכֽי־אְֹתu֥ ָרִא֛ ה וְכָל־ּבֵיְתu֖ ֶאל־ַהֵּתָב֑ ֹֽא־ַאָּת֥ ַח ּב ֹ֔ נ אֶמר יְהוָ֙ה לְ ֹ֤ וַּי
162 5053 679 6743 יׁש וְִאְׁשּֽתֹו וא ְׁשַנ֖יִם ִא֥ ה ִה֛ ֶׁשר 6֣א ְטהָֹר֥ ה ֲא֠ יׁש וְִאְׁשּ֑תֹו ּוִמן־ַהּבְֵהָמ֡ ה ִא֣ ה ִׁשבְָע֖ ה ִּתַּֽקח־לuְ֛ ִׁשבְָע֥ ה ַהְּטהֹוָר֗ ל ׀ ַהּבְֵהָמ֣ ֹ֣ ִמּכ
163 3095 539 5745 ֶרץ ַרע ַעל־ְּפֵנ֥י כָל־ָהָאֽ ה לְַחּ֥יֹות ֶז֖ ר ּונְֵקָב֑ ָכ֣ ה זָ ה ִׁשבְָע֖ יִם ִׁשבְָע֥ ם ֵמ֧עֹוף ַהָּׁשַמ֛ ַּג֣
164 4888 919 8498 ה ל ְּפֵנ֥י ֽהֲָאָדָמֽ יִתי ֵמַע֖ ר ָעִׂש֔ יִתי ֶאֽת־ּכָל־ַהיְקּו֙ם ֲאֶׁש֣ יְלָה ּוָמִח֗ ים ָל֑ ים ֔יֹום וְַאְרּבִָע֖ ֶרץ ַאְרּבִָע֣ יר ַעל־ָהָא֔ נֹכִ֙י ַמְמִט֣ ה ָאֽ ים ֜עֹוד ִׁשבְָע֗ ּכִ֩י לְיִָמ֨
165 1148 212 1148 הּו יְהָוֽה ל ֲאֶׁשר־צִָּו֖ ֹ֥ ַח ּכְכ ֹ֑ ַעׂש נ וַַּי֖
166 2113 340 4133 ֶרץ יִם ַעל־ָהָאֽ ה ַמ֖ ָ֔ ׁש ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה וְַהַּמּ֣בּול ָהי ַח ּבֶן־ֵׁש֥ ֹ֕ וְנ
167 2461 409 2461 י ַהַּמּבּֽול ה ִמְּפֵנ֖י ֵמ֥ ָנ֛יו ִאּ֖תֹו ֶאל־ַהֵּתָב֑ י־בָ נָיו וְִאְׁשּ֧תֹו ּונְֵׁשֽ ַח ּ֠ובָ ֹ֗ וַָּי֣בֹא נ
168 2875 553 5545 ה ֲאָדָמֽ ׂש ַעל־ָהֽ ל ֲאֶׁשר־רֵֹמ֖ ֹ֥ ן־ָה֔עֹוף וְכ ה ּוִמ֨ ר ֵאיֶנּ֖נָה ְטהָֹר֑ ה ֲאֶׁש֥ ּבְֵהָמ֔ ה ּוִמן־ַה֨ ִמן־ַהּבְֵהָמ֙ה ַהְּטהֹוָר֔
169 2898 459 4578 ים ֶאת־נֹֽחַ  ה ֱא6ִה֖ ר צִָּו֥ ה ּֽכֲַאֶׁש֛ ר ּונְֵקָב֑ ָכ֣ ה זָ ַח ֶאל־ַהֵּתָב֖ ֹ֛ אּו ֶאל־נ יִם ָּב֧ ַ֜ יִם ְׁשנ ַ֨ ְׁשנ
170 1494 315 2864 ֶרץ י ַהַּמּ֔בּול ָה֖יּו ַעל־ָהָאֽ ים ּוֵמ֣ ת ַהּיִָמ֑ י לְִׁשבְַע֣ ֽוַיְִה֖
171 7425 963 9665 חּו יִם נְִפָּתֽ ת ַהָּׁשַמ֖ ֹ֥ ה וֲַאֻרּב ה נִבְְקעּ֙ו ָּכֽל־ַמְעיְנֹ֙ת ְּת֣הֹום ַרּבָ֔ ֶדׁש ּבַּ֣יֹום ַהּזֶ֗ ֹ֑ ר ֖יֹום לַח ה־ָעָׂש֥ י ּבְִׁשבְָעֽ ִ֔ ֶדׁ֙ש ַהֵּׁשנ ֹ֙ ַח ּבַח ֹ֔ ַ֨ת ֵׁשׁש־ֵמ֤אֹות ָׁשנָ֙ה לְַחּיֵי־נ ּבְִׁשנ
172 1558 343 4608 יְלָה ים ָלֽ ים ֔יֹום וְַאְרּבִָע֖ ֶרץ ַאְרּבִָע֣ ֶׁשם ַעל־ָהָא֑ י ַהֶּג֖ ֽוַיְִה֥
173 4470 609 7270 ה ם ֶאל־ַהֵּתָבֽ ָנ֛יו ִאָּת֖ י־בָ ַח ּוְׁש6ֶׁ֧שת נְֵׁשֽ ֹ֗ ֶׁשת נ ַח וְֵא֣ ֹ֑ נֵי־נ ם וֶָיֶ֖פת ּבְ ַח וְֵׁשם־וְָח֥ ֹ֔ א נ צֶם ַהּ֤יֹום ַהּזֶ֙ה ָּב֣ ּבְֶע֨
174 3184 808 5434 ָנֽף ל צִּ֥פֹור ּכָל־ּכָ ֹ֖ הּו ּכ ֵ֔ ֶרץ לְִמיֵנ֑הּו וְכָל־ָה֣עֹוף לְִמינ ׂש ַעל־ָהָא֖ ֶמׂש ָהרֵֹמ֥ ּה וְכָל־ָהֶר֛ ָ֔ ּה וְכָל־ַהּבְֵהָמ֙ה לְִמינ ָ֗ ה לְִמינ ָּמה וְכָל־ֽהַַחָּי֣ ֵה֜
175 2745 432 4425 ר ֲאֶׁשר־ּ֖בֹו ֥רּוַח ַחִּיֽים יִ֙ם ִמּכָל־ַהּבָָׂש֔ ַ֙ ה ְׁשַנ֤יִם ְׁשנ ַח ֶאל־ַהֵּתָב֑ ֹ֖ אּו ֶאל־נ ֹ֥ וַּיָב
176 2557 469 3677 ה ּֽבֲַעֽדֹו ר יְהָו֖ ֹ֥ ים וַּיְִסּג ה אֹ֖תֹו ֱא6ִה֑ ר צִָּו֥ אּו ּֽכֲַאֶׁש֛ ה ִמּכָל־ּבָָׂש֙ר ּבָ֔ ר ּונְֵקָב֤ ים זָכָ֨ ִא֗ וְַהּבָ
177 3426 564 7286 ֶרץ ל ָהָאֽ ָרם ֵמַע֥ ה וַָּת֖ יִם וַּיְִׂשאּ֙ו ֶאת־ַהֵּתבָ֔ ֶרץ וַּיְִרּ֣בּו ַהַּמ֗ ים ֖יֹום ַעל־ָהָא֑ י ַהַּמּ֛בּול ַאְרּבִָע֥ ֽוַיְִה֧
178 2190 417 4600 יִם ה ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ לFֶ ַהֵּתָב֖ ֶרץ וֵַּת֥ ד ַעל־ָהָא֑ ֹ֖ יִם וַּיְִרּ֥בּו ְמא וַּיִגְּבְ֥רּו ַהַּמ֛
179 3029 527 6079 יִם ַחת ּכָל־ַהָּׁשָמֽ ים ֲאֶׁשר־ַּת֖ ֶרץ וַיְכֻּ֗סּו ּכָל־ֽהֶָהִרי֙ם ַהּגְבִֹה֔ ד ַעל־ָהָא֑ ֹ֖ ד ְמא ֹ֥ בְ֛רּו ְמא יִם ָּג֥ וְַהַּמ֗
180 1852 367 2972 ים יִם וַיְכֻּ֖סּו ֶהָהִרֽ ְעלָה ּגָבְ֖רּו ַהָּמ֑ ה ַאָּמ֙ה ִמלְַמ֔ ׁש ֶעְׂשֵר֤ ֲחֵמ֨
181 3587 626 8107 ם ל ָהָאָדֽ ֹ֖ ֶרץ וְכ ץ ַעל־ָהָא֑ ֶרץ ַהּׁשֵֹר֣ ה ּובְכָל־ַהֶּׁש֖ ַחּיָ֔ ֶרץ ּבָ֤עֹוף ּובַּבְֵהָמ֙ה ּוַב֣ ׂש ַעל־ָהָא֗ ר ׀ ָהרֵֹמ֣ ע ּכָל־ּבָָׂש֣ ַ֞ וַּיִגְו
182 2976 402 3536 ה ֵמֽתּו ָרָב֖ ר ּבֶָחֽ ל ֲאֶׁש֥ ֹ֛ יו ִמּכ ַאָּפ֗ ים ּבְ ל ֲאֶׁש֩ר נְִׁשַמת־֨רּוַח ַחּיִ֜ ֹ֡ ּכ
183 5303 866 9643 ה ר ִאּ֖תֹו ּבֵַּתָבֽ ַח ֽוֲַאֶׁש֥ ֹ֛ ֶאר ַאF־נ ֶרץ וַיִָּׁש֧ יִם וַּיִָּמ֖חּו ִמן־ָהָא֑ ֶמׂש֙ וְַעד־֣עֹוף ַהָּׁשַמ֔ ם ַעד־ּבְֵהָמ֙ה ַעד־ֶר֙ ה ֵמָאָד֤ ר ׀ ַעל־ְּפֵנ֣י ֽהֲָאָדָמ֗ ַמח ֶאֽת־ּכָל־ַהיְ֣קּום ׀ ֲאֶׁש֣ וַּיִ֜
184 1619 296 4109 ת יֹֽום ים ּוְמַא֖ ֶרץ ֲחִמִּׁש֥ יִם ַעל־ָהָא֑ וַּיִגְּבְ֥רּו ַהַּמ֖
185 4525 700 7015 יִם ּכּו ַהָּמֽ ֹ֖ ֶרץ וַּיָׁש ים ֙רּוַח֙ ַעל־ָהָא֔ ר ֱא6ִה֥ ה וַּיֲַעבֵ֨ ר ִאּ֖תֹו ּבֵַּתָב֑ ה ֲאֶׁש֥ ת ּכָל־ֽהַַחּיָ֙ה וְֶאת־ּכָל־ַהּבְֵהָמ֔ ַח וְֵא֤ ֹ֔ ר ֱא6ִהי֙ם ֶאת־נ ֹ֤ וַּיִזְּכ
186 3227 473 6117 יִם ֶׁשם ִמן־ַהָּׁשָמֽ א ַהֶּג֖ ֵל֥ יִם וַּיִּכָ ת ַהָּׁשָמ֑ ֹ֖ ֹ֣ת ְּת֔הֹום ֽוֲַאֻרּב כְרּ֙ו ַמְעיְנ וַּיִָּסֽ
187 2751 537 6281 ת יֹֽום ים ּוְמַא֖ ה ֲחִמִּׁש֥ יִם ִמְקצֵ֕ ֶרץ ָה֣לֹוF וָׁ֑שֹוב וַּיְַחְס֣רּו ַהַּמ֔ ל ָהָא֖ יִם ֵמַע֥ בּו ַהַּמ֛ וַּיָֻׁש֧
188 3659 473 4219 ט י ֲאָרָרֽ ל ָהֵר֥ ֶדׁש ַע֖ ֹ֑ ר ֖יֹום לַח י ּבְִׁשבְָעה־ָעָׂש֥ ֶדׁש ַהְּׁשבִיִע֔ ֹ֣ נַח ַהֵּתבָ֙ה ּבַח וַָּת֤
189 3426 582 5026 ים י ֽהֶָהִרֽ ֶדׁש נְִר֖אּו ָראֵׁש֥ ֹ֔ ד לַח י ּֽבֲָעִׂשיִר֙י ּבְֶאָח֣ ֶדׁש ֽהֲָעִׂשיִר֑ ֹ֣ ד ַהח יִם ָהיּ֙ו ָה֣לֹוF וְָח֔סֹור ַע֖ וְַהַּמ֗
190 2985 438 5565 ה ר ָעָׂשֽ ה ֲאֶׁש֥ ַח ֶאת־ַחּ֥לֹון ַהֵּתָב֖ ֹ֔ ח נ ים ֑יֹום וַּיְִפַּת֣ ץ ַאְרּבִָע֣ י ִמֵּק֖ ֽוַיְִה֕
191 2877 429 4247 ֶרץ ל ָהָאֽ יִם ֵמַע֥ ֶׁשת ַהַּמ֖ ֹ֥ א יָצֹו֙א וָׁ֔שֹוב ַעד־יְב ב וַּיֵֵצ֤ ח ֶאת־ֽהָעֵֹר֑ וַיְַׁשַּל֖
192 2486 416 3046 ה ל ְּפֵנ֥י ֽהֲָאָדָמֽ יִם ֵמַע֖ ּלּו ַהַּמ֔ ח ֶאת־ַהּיֹוָנ֖ה ֵמִאּ֑תֹו לְִראֹו֙ת ֲהַק֣ וַיְַׁשַּל֥
193 4043 785 6133 ה יו ֶאל־ַהֵּתָבֽ ּה ֵאָל֖ א אָֹת֛ ָה וַּיֵָב֥ ח יָדֹ֙ו וַּיִָּקֶח֔ ֶרץ וַּיְִׁשַל֤ יִם ַעל־ְּפֵנ֣י כָל־ָהָא֑ ה ּכִי־ַמ֖ ָׁשב ֵאלָי֙ו ֶאל־ַהֵּתבָ֔ ּה וַָּת֤ ה ָמ֜נֹוַח לְכַף־ַרגְלָ֗ ָ֨ ו6ְֽא־ָמצְָא֩ה ַהּיֹונ
194 2738 434 5228 ה ח ֶאת־ַהּיֹוָנ֖ה ִמן־ַהֵּתָבֽ ֶסף ַׁשַּל֥ ֹ֛ ים וַּי ים ֲאֵחִר֑ ת יִָמ֖ ֶחל ֔עֹוד ִׁשבְַע֥ וַָּי֣
195 3123 612 5213 ֶרץ ל ָהָאֽ יִם ֵמַע֥ ּלּו ַהַּמ֖ ַח ּכִי־ַק֥ ֹ֔ ַדע נ יָה וֵַּי֣ ף ּבְִפ֑ יִת ָטָר֣ ֶרב וְִהֵּנ֥ה ֲעלֵה־ַז֖ ת ֶע֔ יו ַהּיֹונָ֙ה לְֵע֣ א ֵאָל֤ ֹ֨ וַָּתב
196 2733 501 3853 יו ֽעֹוד ה ׁשּוב־ֵאָל֖ ה ו6ְֽא־יְָסָפ֥ ָ֔ ים וַיְַׁשּלַ֙ח ֶאת־ַהּיֹונ ים ֲאֵחִר֑ ת יִָמ֖ ֶחל ֔עֹוד ִׁשבְַע֥ וַּיִָּי֣
197 5479 826 7499 ה ְרא וְִהֵּנ֥ה ֽחְָר֖בּו ְּפֵנ֥י ֽהֲָאָדָמֽ ה וַּיַ֕ ה ַהֵּתבָ֔ ַח֙ ֶאת־ִמכְֵס֣ ֹ֙ ַסר נ ֶרץ וַָּי֤ ל ָהָא֑ יִם ֵמַע֣ ְר֥בּו ַהַּמ֖ ֶדׁש ָחֽ ֹ֔ ד לַח ה ּֽבִָראׁשֹו֙ן ּבְֶאָח֣ ָ֗ ת וְֵׁשׁש־ֵמ֜אֹות ָׁשנ יְִהי ּבְַאַח֨ ַ֠ ֽו
198 2701 379 4631 ֶרץ ה ָהָאֽ ֶדׁש יָבְָׁש֖ ֹ֑ ים ֖יֹום לַח ה וְֶעְׂשִר֛ י ּבְִׁשבְָע֧ ִ֔ ֶדׁ֙ש ַהֵּׁשנ ֹ֙ ּובַח
199 668 164 1228 ר ֹֽ ַח לֵאמ ֹ֥ ים ֶאל־נ ר ֱא6ִה֖ וַיְַדֵּב֥
200 2683 334 5253 F ֶנ֖יu ִאָּתֽ י־בָ ֶנ֥יu ּונְֵׁשֽ ה וְִאְׁשְּתu֛ ּובָ ה ַאָּת֕ א ִמן־ַהֵּתָב֑ ֵצ֖
201 5674 832 9784 ֶרץ ֶרץ ּוָפ֥רּו וְָר֖בּו ַעל־ָהָאֽ ָא֔ F וְֽׁשְָר֣צּו בָ ֶרץ הוצא ִאָּת֑ ׂש ַעל־ָהָא֖ ֶמׂש ָהרֵֹמ֥ ה ּובְכָל־ָהֶר֛ ר ּבָ֧עֹוף ּובַּבְֵהָמ֛ ר־ִאְּתu֜ ִמּכָל־ּבָָׂש֗ ה ֲאֶׁשֽ ּכָל־ַהַחּיָ֨
202 1793 263 1793 ָנ֖יו ִאּֽתֹו י־בָ ָנ֛יו וְִאְׁשּ֥תֹו ּונְֵׁשֽ ַח ּובָ ֹ֑ צֵא־נ וֵַּי֖
203 3404 578 6144 ה ם יָצְ֖אּו ִמן־ַהֵּתָבֽ ֵתיֶה֔ ֹ֣ ֶרץ לְִמְׁשְּפח ׂש ַעל־ָהָא֑ ל רֹוֵמ֣ ֹ֖ ֶמׂש֙ וְכָל־ָה֔עֹוף ּכ ה ּכָל־ָהֶר֙ ּכָל־ֽהַַחּיָ֗
204 1891 532 3261 חַ  ַעל ע6ֹ֖ת ּבִַּמזְֵּבֽ ר וַַּי֥ ֹ֔ ה ּוִמּכֹל֙ ָה֣עֹוף ַהָּטה ה ַהְּטהֹוָר֗ ל ׀ ַהּבְֵהָמ֣ ֹ֣ ח ִמּכ ה וַּיִַּק֞ ַח ֽלַיהָו֑ ַח ִמזְֵּב֖ ֹ֛ בֶן נ וִַּי֥
205 6087 1083 8647 יִתי ר ָעִׂשֽ י ּֽכֲַאֶׁש֥ ף ֛עֹוד לְַהּ֥כֹות ֶאת־ּכָל־ַח֖ יו ו6ְֽא־אִֹס֥ ע ִמּנְֻעָר֑ ם ַר֖ ב ָהָאָד֛ צֶר ֵל֧ י ֵי֣ ם ּכִ֠ ֲאָדָמ֙ה ּבֲַע֣בּור ֽהָָאָד֔ ל ֤עֹוד ֶאת־ָהֽ ִסף לְַקּלֵ֨ ֹ֠ ה ֶאל־לִּ֗בֹו 6ֽא־א ָ֜ אֶמר יְהו ֹ֨ יַח ַהּנִיחַֹח֒ וַּי ַרח יְהוָ֮ה ֶאת־ֵר֣ וַָּי֣
206 2915 566 6375 יְלָה 6֥א יְִׁשּבֹֽתּו ֶרף וְ֥יֹום וַָל֖ ֹ֛ יִץ וָח ם וְַק֧ ֹ֜ ר וָח ֹ֨ ָקצִיר וְק ְ֠ ַרע ו ֶרץ זֶ֡ י ָהָא֑ ד ּכָל־יְֵמ֣ ֹ֖ ע
207 2870 458 5280 ֶרץ ם ְּפ֥רּו ּוְר֖בּו ּוִמלְ֥אּו ֶאת־ָהָאֽ אֶמר לֶָה֛ ֹ֧ ָנ֑יו וַּי ַח וְֶאת־ּבָ ֹ֖ ים ֶאת־נ ֶרF ֱא6ִה֔ וַיְָב֣
208 4648 796 8978 נּו ם נִָּתֽ ם ּבְיְֶדֶכ֥ י ַהָּי֖ ה ּוֽבְכָל־ְּדֵג֥ ׂש ֽהֲָאָדָמ֛ ֹ֧ ר ִּתְרמ יִם ּבְכֹל֩ ֲאֶׁש֨ ל ּכָל־֣עֹוף ַהָּׁשָמ֑ ֶרץ וְַע֖ ל ּכָל־ַחַּי֣ת ָהָא֔ ה ַע֚ ֶ֔ ם וְִחְּתכֶ֙ם ִיְֽהי ּומֹוַרֲאֶכ֤
209 3430 505 4550 ֹֽל ם ֶאת־ּכ ֶכ֖ ִּתי לָ ֶׂשב נַָת֥ ֶרק ֵע֔ ה ּכְֶי֣ ָל֑ ה לְָאכְ ם יְִהֶי֖ ֶכ֥ י לָ ר הּוא־ַח֔ ֶמׂש֙ ֲאֶׁש֣ ּכָל־ֶר֙
210 1499 203 1979 נְַפׁ֥שֹו ָד֖מֹו 6֥א תֹאֵכֽלּו ר ּבְ ַאF־ּבָָׂש֕
211 4541 671 7261 ם ׁש ֶאת־ֶנֶ֥פׁש ֽהָָאָדֽ ֹ֖ יו ֶאְדר יׁש ָאִח֔ ם ִמּיַ֙ד ִא֣ ד ֽהָָאָד֗ ּנּו ּוִמַּי֣ ה ֶאְדְרֶׁש֑ ד ּכָל־ַחָּי֖ ׁש ִמַּי֥ ֹ֔ ֵתיכֶ֙ם ֶאְדר ֹֽ ם לְנְַפׁש F ֶאת־ִּדְמֶכ֤ וְַא֨
212 2105 386 6425 ם ה ֶאת־ָהָאָדֽ ים ָעָׂש֖ לֶם ֱא6ִה֔ י ּבְֶצ֣ F ּכִ֚ ם ָּד֣מֹו יִָּׁשֵפ֑ ם ּֽבָָאָד֖ ם ֽהָָאָד֔ ׁשֵֹפF֙ ַּד֣
213 2057 266 3427 ּה ֶרץ ּוְרבּו־ָבֽ ָא֖ ם ְּפ֣רּו ּוְר֑בּו ִׁשְר֥צּו בָ וְַאֶּת֖
214 1215 252 1775 ר ֹֽ ָנ֥יו ִאּ֖תֹו לֵאמ ַח וְֶאל־ּבָ ֹ֔ אֶמר ֱא6ִהי֙ם ֶאל־נ ֹ֤ וַּי
215 2879 422 5119 ם ֽאֲַחֵריֶכֽם ם וְֶאֽת־זְַרֲעֶכ֖ י ִאְּתֶכ֑ ים ֶאת־ּבְִריִת֖ י ִהנְִנ֥י ֵמִק֛ ִ֕ וֲַאנ
216 4729 679 8189 ֶרץ ל ַחַּי֥ת ָהָאֽ ֹ֖ ה לְכ י ַהֵּתבָ֔ ֵא֣ ם ִמּכֹל֙ יֹצְ ֶרץ ִאְּתֶכ֑ ה ּוֽבְכָל־ַחַּי֥ת ָהָא֖ ם ּבָ֧עֹוף ּבַּבְֵהָמ֛ ר ִאְּתכֶ֔ ת ּכָל־ֶנֶ֤פׁש ֽהַַחּיָ֙ה ֲאֶׁש֣ וְֵא֨
217 4776 672 6146 ֶרץ ת ָהָאֽ ה ֛עֹוד ַמּ֖בּול לְַׁשֵח֥ י ַהַּמּ֑בּול ו6ְֽא־יְִהֶי֥ ר ֖עֹוד ִמֵּמ֣ ת ּכָל־ּבָָׂש֛ ם ו6ְֽא־יִּכֵָר֧ י ֶאת־ּבְִריִת֙י ִאְּתכֶ֔ וֲַהִקמִֹת֤
218 5360 752 8900 ם ת עֹוָלֽ ֹ֖ ם לְדֹר ר ִאְּתֶכ֑ ה ֲאֶׁש֣ ין ּכָל־ֶנֶ֥פׁש ַחָּי֖ ם ּוֵב֛ ינֵיכֶ֔ ן ּבֵינִ֙י ּוֵב֣ את ֽאֹות־ַהּבְִרי֙ת ֲאֶׁשר־ֲאִנ֣י נֵֹת֗ ֹ֤ ים ז אֶמר ֱא6ִה֗ ֹ֣ וַּי
219 4154 464 6264 ֶרץ ין ָהָאֽ ִנ֖י ּוֵב֥ ית ּבֵי יְָת֙ה לְ֣אֹות ּבְִר֔ ָעָנ֑ן וְָהֽ ִּתי ֶּבֽ י נַָת֖ ֶאת־ַקְׁשִּת֕
220 2413 379 4523 ֶׁשת ּבֶָעָנֽן ה ַהֶּק֖ ֶרץ וְנְִרֲאָת֥ נְִנ֥י ָעָנ֖ן ַעל־ָהָא֑ ה ּבְֽעַ ָ֕ וְָהי
221 5142 795 6912 ר ת ּכָל־ּבָָׂשֽ יִ֙ם לְַמּ֔בּול לְַׁשֵח֖ ה ֤עֹוד ַהַּמ֙ ֶ֨ ר ו6ְֽא־ִיְֽהי ה ּבְכָל־ּבָָׂש֑ ין ּכָל־ֶנֶ֥פׁש ַחָּי֖ ם ּוֵב֛ ינֵיכֶ֔ ר ּבֵינִ֙י ּוֵב֣ י ֲאֶׁש֤ י ֶאת־ּבְִריִת֗ וְזָכְַרִּת֣
222 5220 765 9100 ֶרץ ר ַעל־ָהָאֽ ר ֲאֶׁש֥ ה ּבְכָל־ּבָָׂש֖ ים ּובֵי֙ן ּכָל־ֶנֶ֣פׁש ַחּיָ֔ ין ֱא6ִה֔ ם ֵּב֣ ית עֹולָ֔ יָה לִזְּכֹ֙ר ּבְִר֣ ָעָנ֑ן ּוְרִאיִת֗ ֶׁשת ֶּבֽ ה ַהֶּק֖ וְָהיְָת֥
223 4509 603 6529 ֶרץ ר ַעל־ָהָאֽ ר ֲאֶׁש֥ ין ּכָל־ּבָָׂש֖ י ּוֵב֥ ִ֕ ִתי ּבֵינ ֹ֔ ר ֲהִקמ את ֽאֹות־ַהּבְִרי֙ת ֲאֶׁש֣ ֹ֤ ַח ז ֹ֑ ים ֶאל־נ אֶמר ֱא6ִה֖ ֹ֥ וַּי
224 1974 426 5514 ָנַֽען י כְ ם ֖הּוא ֲאִב֥ ם וָָיֶ֑פת וְָח֕ ם וְָח֣ ה ֵׁש֖ ֹֽצְִאי֙ם ִמן־ַהֵּתבָ֔ ַח ַהּי ֹ֗ נֵי־נ וִַּיְֽה֣יּו בְ
225 1444 283 2254 ֶרץ ה כָל־ָהָאֽ ּלֶה ָנְֽפָצ֥ ַח ּוֵמֵא֖ ֹ֑ נֵי־נ ּלֶה ּבְ ה ֵא֖ ְׁש6ָׁש֥
226 833 203 1393 ע ָּכֶֽרם ה וַּיִַּט֖ יׁש ֽהֲָאָדָמ֑ ַח ִא֣ ֹ֖ ֶחל נ וַָּי֥
227 2335 310 4115 ל ּבְ֥תֹוF ָאֳה6ֽה ר וַּיְִתַּג֖ יִן וַּיְִׁשָּכ֑ ְׁשְּת ִמן־ַהַּי֖ וֵַּי֥
228 2108 371 4128 יו ּבַֽחּוץ ד לְִׁשֵנֽי־ֶאָח֖ יו וַּיֵַּג֥ ת ֶעְרַו֣ת ָאִב֑ ַען ֵא֖ ַ֔ נ י כְ ם ֲאִב֣ ְרא ָח֚ וַּיַ֗
229 6794 980 10154 ם 6֥א ָרֽאּו ית וְֶעְרַו֥ת ֲאבִיֶה֖ ִ֔ ַרּנ ֹ֣ ם ּוְפנֵיֶה֙ם ֲאח ת ֶעְרַו֣ת ֲאבִיֶה֑ ית וַיְכַּ֕סּו ֵא֖ ִ֔ ַרּנ ֹ֣ ם וֵַּיֽלְכּ֙ו ֲאח ם ְׁשנֵיֶה֔ ה וַּיִָׂש֙ימּ֙ו ַעל־ְׁשֶכ֣ ֶֶ֜פת ֶאת־ַהִּׂשְמלָ֗ ם וָי וַּיִַּק֩ח ֵׁש֨
230 2015 368 3475 ן ֥נֹו ַהָּקָטֽ ָׂשה־֖לֹו ּבְ ת ֲאֶׁשר־ָע֥ ַדע ֵא֛ ַח ִמּיֵי֑נֹו וַּיֵ֕ ֹ֖ יֶקץ נ וִַּי֥
231 1141 286 2351 יו ֶאָחֽ ה לְ ים ִיְֽהֶי֥ בֶד ֲעבִָד֖ ָנַ֑ען ֶע֥ אֶמר ָא֣רּור ּכְ ֹ֖ וַּי
232 1270 316 2960 מֹו בֶד ָלֽ ַנַ֖ען ֶע֥ י כְ ם וִיִה֥ ה ֱא6ֵ֣הי ֵׁש֑ ָֹו֖ אֶמר ּבָ֥רּוF יְה ֹ֕ וַּי
233 2243 416 4663 מֹו בֶד ָלֽ ַנַ֖ען ֶע֥ י כְ ם וִיִה֥ ֳהלֵי־ֵׁש֑ ָאֽ ן ּבְ ֹ֖ ֶפת וְיְִׁשּכ ֶ֔ ְפְּת ֱא6ִהי֙ם לְי ַי֤
234 2575 370 3135 ים ָׁשָנֽה ה ֽוֲַחִמִּׁש֖ ָ֔ ר ַהַּמּ֑בּול ְׁש6ׁ֤ש ֵמאֹו֙ת ָׁשנ ַח ַאַח֣ ֹ֖ ֽוַיְִחי־נ
235 2992 418 3552 ֹֽת ים ָׁשָנ֑ה וַּיָמ ה וֲַחִמִּׁש֖ ָ֔ ע ֵמאֹו֙ת ָׁשנ ַח ְּתַׁש֤ ֹ֔ וִַּיְֽהיּ֙ו ּכָל־יְֵמי־נ
236 2417 428 4657 ר ַהַּמּבּֽול ִנ֖ים ַאַח֥ ם ּבָ ֶפת וַּיִּוָלְ֥דּו לֶָה֛ ם וָָי֑ ם ָח֣ ַח ֵׁש֖ ֹ֔ נֵי־נ ת ּבְ ֹ֣ ּלֶ֙ה ּתֹולְד וְֵא֙
237 2465 377 3595 ס ֶׁשF וְִתיָרֽ ל ּוֶמ֖ ן וְֻתָב֑ י וְיָָו֣ ֶמר ּוָמ֔גֹוג ּוָמַד֖ ֹ֣ ֶֶ֔פת ּג ֵנ֣י י ּבְ
238 2039 266 2039 ה ת וְתֹגְַרָמֽ ַנ֥ז וְִריַפ֖ ֶמר ַאְׁשּכֲ ֹ֑ ֵנ֖י ּג ּובְ
239 2280 318 4050 ים וְדָֹדִנֽים יׁש ּכִִּת֖ ה וְַתְרִׁש֑ ן ֱאלִיָׁש֣ ֵנ֥י יָָו֖ ּובְ
240 2925 468 5165 ם ם ּבְגֹויֵֶהֽ יׁש לִלְׁשֹ֑נֹו לְִמְׁשְּפחָֹת֖ ם ִא֖ י ַהּגֹויִ֙ם ּבְַאְרצָֹת֔ ֵאּלֶה נְִפְר֞דּו ִאֵּי֤ ֵמ֠
241 1125 270 2895 ָנַֽען יִם ּו֥פּוט ּוכְ ם ּ֥כּוׁש ּוִמצְַר֖ ֵנ֖י ָח֑ ּובְ
242 2555 440 3205 ן א ּוְדָדֽ ה ְׁשָב֥ ֵנ֥י ַרְעָמ֖ א ּובְ ה וְַסבְְּתָכ֑ ה וְַרְעָמ֖ ה וְַסבְָּת֥ ֵנ֣י ֔כּוׁש ְסבָ֙א ֽוֲַחוִילָ֔ ּובְ
243 2075 302 2885 ֶרץ ָאֽ ר ּבָ ֹ֖ ְה֥יֹות ּגִּב ל ֽלִ ד ֣הּוא ֵהֵח֔ ֹ֑ ד ֶאת־נְִמר וְ֖כּוׁש יַָל֣
244 1783 469 2433 יִד לְִפֵנ֥י יְהָוֽה ד ּגִּ֥בֹור ַצ֖ ֹ֛ נְִמר ר ּכְ ה ַעל־ּכֵ֙ן ֵיָֽאַמ֔ יִד לְִפֵנ֣י יְהָו֑ ה גִּבֹֽר־ַצ֖ ֽהּוא־ָהָי֥
245 3184 430 4474 ר ֶרץ ִׁשנְָעֽ ֶא֖ ֵנ֑ה ּבְ ד וְכַלְ ֶרF וְַאַּכ֣ ל וְֶא֖ ית ַמְמלַכְּתֹ֙ו ּבָבֶ֔ י ֵראִׁש֤ וְַּתִה֨
246 3363 456 5473 יר וְֶאת־ָּכֽלַח ת ִע֖ ֹ֥ ה וְֶאת־ְרחֹב ֵ֔ בֶ֙ן ֶאת־ִנ֣ינְו א ַאּׁ֑שּור וַּיִ֙ וא יָָצ֣ ֶרץ ַהִה֖ ִמן־ָהָא֥
247 1370 308 3320 ה יר ַהּגְדָֹלֽ וא ָהִע֥ לַח ִה֖ ין ָּכ֑ ה ּוֵב֣ ין ִנֽינְֵו֖ ֶסן ֵּב֥ ְוֶֽאת־ֶר֔
248 3027 453 5827 ים וְֶאת־נְַפֻּתִחֽים ים וְֶאת־לְָהִב֖ ים וְֶאת־ֲענִָמ֛ ד ֶאת־לּוִד֧ יִם יָלַ֞ ּוִמצְַר֡
249 4777 565 7577 ים ים וְֶאת־ּכְַפּתִֹרֽ ם ְּפלְִׁשִּת֖ ר יָצְ֥אּו ִמָּׁש֛ ים ֲאֶׁש֨ ים וְֶאת־ּכְַסלִֻח֗ ְוֶֽאת־ַּפְתֻרִס֞
250 1838 254 3138 ן ּבְכֹ֖רֹו וְֶאת־ֵחֽת ֹ֥ ד ֶאת־צִיד ַען יַָל֛ ַ֗ נ ּוכְ
251 2091 246 2091 י ת ַהּגְִרּגִָׁשֽ י וְֵא֖ ֱאמִֹר֔ וְֶאת־ַהיְבּוִס֙י וְֶאת־ָה֣
252 1770 240 1770 י וְֶאת־ַהִּסיִנֽי י וְֶאת־ֽהַַעְרִק֖ וְֶאת־ֽהִַחִּו֥
253 3735 504 3735 נֲַעִנֽי צּו ִמְׁשְּפ֖חֹות ֽהַּכְ ֹ֔ ר נָפ י וְַאַח֣ י וְֶאת־ֽהֲַחָמִת֑ י וְֶאת־ַהּצְָמִר֖ וְֶאת־ֽהַָאְרוִָד֥
254 2199 561 3409 ַׁשע ם ַעד־ָלֽ ִֹי֖ ה ּוצְב ה וְַאְדָמ֥ ָמה וֲַעמָֹר֛ ֹ֧ ה ְסד ה ּבֲֹאכָ֞ ָרה ַעד־ַעָּז֑ ה גְָר֖ ן ּבֲֹאָכ֥ ֹ֔ נֲַענִ֙י ִמּצִיד י ּגְ֤בּול ֽהַּכְ ֽוַיְִה֞
255 2693 380 5493 ם ם ּבְגֹויֵֶהֽ ם ּבְַאְרצָֹת֖ נָֹת֑ ֹֽ ם לִלְׁש ם לְִמְׁשְּפחָֹת֖ נֵי־ָח֔ ּלֶה בְ ֵא֣
256 1429 304 2549 י ֶיֶ֥פת ַהּגָֽדֹול בֶר ֲאִח֖ נֵי־ֵע֔ ד ּגַם־֑הּוא ֲאבִ֙י ּכָל־ּבְ ם יַֻּל֖ ּולְֵׁש֥
257 1969 313 3649 ם ד וְ֥לּוד ֽוֲַאָרֽ ם וְַאּׁ֑שּור וְַאְרַּפכְַׁש֖ ם ֵעיָל֣ ֵנ֥י ֵׁש֖ ּבְ
258 1480 229 2850 ׁש ֶתר וַָמֽ ם ֥עּוץ וְ֖חּול וְֶג֥ ֵנ֖י ֲאָר֑ ּובְ
259 2455 304 2455 ד ֶאת־ֵעֽבֶר לַח יַָל֥ לַח וְֶׁש֖ ד ֶאת־ָׁש֑ ד יַָל֣ וְַאְרַּפכְַׁש֖
260 2387 524 5527 ן יו יְָקָטֽ ם ָאִח֖ ֶרץ וְֵׁש֥ ה ָהָא֔ י בְיָָמי֙ו נְִפלְָג֣ לֶג ִּכ֤ ד ֶּפ֗ ם ֽהֶָאָח֞ ִנ֑ים ֵׁש֣ ד ְׁשֵנ֣י בָ בֶר יַֻּל֖ ּולְֵע֥
261 3298 409 4668 וֶת וְֶאת־ָיַֽרח לֶף וְֶאת־ֲחצְַרָמ֖ ד וְֶאת־ָׁש֑ ד ֶאת־ַאלְמֹוָד֖ ן יָלַ֔ וְיְָקָט֣
262 1659 201 2219 ה ל וְֶאת־ִּדְקָלֽ ם וְֶאת־אּוָז֖ וְֶאת־ֲהדֹוָר֥
263 1716 186 1716 א ל וְֶאת־ְׁשָבֽ יָמֵא֖ ל וְֶאת־ֲאִבֽ וְֶאת־עֹוָב֥
264 1904 311 2554 ן ֵנ֥י יְָקָטֽ ּלֶה ּבְ ב ּכָל־ֵא֖ ה וְֶאת־יֹוָב֑ ר וְֶאת־ֲחוִיָל֖ וְֶאת־אֹוִפ֥
265 1527 276 2647 ֶדם ר ַהֶּקֽ ָרה ַה֥ ה ְסָפ֖ א ּבֲֹאָכ֥ ם ִמֵּמָׁש֑ י מֹוָׁשָב֖ ֽוַיְִה֥
266 3013 403 5813 ם ם לְגֹויֵֶהֽ ם ּבְַאְרצָֹת֖ ם לִלְׁשֹנָֹת֑ ם לְִמְׁשְּפחָֹת֖ נֵי־ֵׁש֔ ּלֶה בְ ֵא֣
267 3031 520 5521 ר ַהַּמּבּֽול ֶרץ ַאַח֥ ָא֖ ם ּבָ ּלֶה נְִפְר֧דּו ַהּגֹוִי֛ ם ּוֵמֵא֜ ם ּבְגֹויֵֶה֑ ַח לְתֹולְדָֹת֖ ֹ֛ נֵי־נ ת ּבְ ֹ֧ ּלֶה ִמְׁשְּפח ֵא֣
268 1496 263 3426 ים ֲאָחִדֽים ת ּוְדבִָר֖ ה ֶאָח֑ ֶרץ ָׂשָפ֣ י כָל־ָהָא֖ ֽוַיְִה֥
269 2344 427 4834 ם ְׁשבּו ָׁשֽ ר וֵַּי֥ ֶרץ ִׁשנְָע֖ ֶא֥ ה ּבְ ֶדם ֽוַּיְִמצְ֥אּו בְִקָע֛ ם ִמֶּק֑ נְָסָע֣ י ּבְ ֽוַיְִה֖
270 3726 711 6056 ֶמר ֹֽ ם לַח ה לֶָה֖ ר ָהָי֥ ֵחָמ֔ בֶן וְַה֣ ָא֔ נָ֙ה לְ ם ַהּלְבֵ י לֶָה֤ ה וְַּתִה֨ ה לְִׂשֵרָפ֑ ים וְנְִׂשְרָפ֖ ִ֔ נ ָנ֣ה לְבֵ בָה נִלְּבְ הּו ָה֚ יׁש ֶאל־ֵרֵע֗ וַּיֹאְמ֞רּו ִא֣
271 3535 682 6925 ֶרץ ם ֶּפן־נָ֖פּוץ ַעל־ְּפֵנ֥י כָל־ָהָאֽ נּו ֵׁש֑ יִם וְַנֲֽעֶׂשה־ָּל֖ יר ּוִמגְָּדל֙ וְרֹאׁ֣שֹו בַָּׁשַמ֔ נּו ִע֗ בָה ׀ נִבְנֶה־ָּל֣ וַּיֹאְמ֞רּו ָה֣
272 2723 374 3283 ם ֵנ֥י ָהָאָדֽ ֖נּו ּבְ ר ּבָ ל ֲאֶׁש֥ יר וְֶאת־ַהִּמגְָּד֑ ת ֶאת־ָהִע֖ ֹ֥ ה לְִרא ָ֔ ֶרד יְהו וֵַּי֣
273 4607 719 7497 ר יָזְ֖מּו ֽלֲַעֽׂשֹות ל ֲאֶׁש֥ ֹ֛ ם ּכ ר ֵמֶה֔ ם לֲַעׂ֑שֹות וְַעָּת֙ה 6ֽא־יִּבֵָצ֣ ה ַהִחָּל֣ ם וְֶז֖ ה ַאַח֙ת לְכֻּלָ֔ ם ֶאָח֙ד וְָׂשָפ֤ ן ַע֤ ה ֵה֣ ָ֗ אֶמר יְהו ֹ֣ וַּי
274 3854 461 4974 הּו ת ֵרֵעֽ יׁש ְׂשַפ֥ ם ֲאֶׁש֙ר 6֣א יְִׁשְמ֔עּו ִא֖ ם ְׂשָפָת֑ ה ָׁש֖ ָל֥ ה וְנָבְ בָה ֽנְֵרָד֔ ָה֚
275 2450 443 5190 ֹ֥ת ָהִעֽיר נ ֶרץ ֽוַּיְַחְּד֖לּו לִבְ ם ַעל־ְּפֵנ֣י כָל־ָהָא֑ ם ִמָּׁש֖ ה אָֹת֛ ֶפץ יְהָו֥ וַּיָ֨
276 3657 660 7607 ֶרץ ה ַעל־ְּפֵנ֖י ּכָל־ָהָאֽ ָ֔ ם יְהו ֶרץ ּוִמָּׁש֙ם ֱהִפיָצ֣ ת ּכָל־ָהָא֑ ה ְׂשַפ֣ ל יְהָו֖ ַל֥ ם ּבָ ל ּכִי־ָׁש֛ א ְׁשָמּ֙ה ּבָבֶ֔ ן ָקָר֤ ַעל־ּכֵ֞
277 4558 526 6888 ר ַהַּמּבּֽול יִם ַאַח֥ ד ְׁשנַָת֖ ה וַּ֖יֹולֶד ֶאת־ַאְרַּפכְָׁש֑ ָ֔ ת ָׁשנ ם ּבֶן־ְמַא֣ ם ֵׁש֚ ת ֵׁש֔ ֹ֣ ּלֶה ּתֹולְד ֵא֚
278 3432 498 4552 ִנ֖ים ּובָנֹֽות ׁש ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה וַּ֥יֹולֶד ּבָ ד ֲחֵמ֥ ם ֽאֲַחֵר֙י הֹולִי֣דֹו ֶאת־ַאְרַּפכְָׁש֔ ֽוַיְִחי־ֵׁש֗
279 2813 365 3373 לַח ים ָׁשָנ֑ה וַּ֖יֹולֶד ֶאת־ָׁשֽ ׁש ּוְׁש6ִׁש֖ י ָחֵמ֥ ד ַח֔ וְַאְרַּפכְַׁש֣
280 4391 620 5511 ִנ֖ים ּובָנֹֽות ע ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה וַּ֥יֹולֶד ּבָ ים וְַאְרַּב֥ ִ֔ לַח ָׁש6ׁ֣ש ָׁשנ ד ֽאֲַחֵר֙י הֹולִי֣דֹו ֶאת־ֶׁש֔ י ַאְרַּפכְַׁש֗ ֽוַיְִח֣
281 2126 281 2686 ים ָׁשָנ֑ה וַּ֖יֹולֶד ֶאת־ֵעֽבֶר י ְׁש6ִׁש֣ לַח ַח֖ וְֶׁש֥
282 4058 584 5178 ִנ֖ים ּובָנֹֽות ע ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה וַּ֥יֹולֶד ּבָ ים וְַאְרַּב֥ ִ֔ בֶר ָׁש6ׁ֣ש ָׁשנ לַח ַאֲחֵר֙י הֹולִי֣דֹו ֶאת־ֵע֔ ֽוַיְִחי־ֶׁש֗
283 2190 327 2750 לֶג ים ָׁשָנ֑ה וַּ֖יֹולֶד ֶאת־ָּפֽ ע ּוְׁש6ִׁש֖ בֶר ַאְרַּב֥ ַוֽיְִחי־ֵע֕
284 3838 580 4958 ִנ֖ים ּובָנֹֽות ע ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה וַּ֥יֹולֶד ּבָ ה וְַאְרַּב֥ ָ֔ ים ָׁשנ לֶג ְׁש6ִׁש֣ בֶר ַאֲחֵר֙י הֹולִי֣דֹו ֶאת־ֶּפ֔ ַוֽיְִחי־ֵע֗
285 1915 286 2475 ים ָׁשָנ֑ה וַּ֖יֹולֶד ֶאת־ְרֽעּו לֶג ְׁש6ִׁש֣ ֽוַיְִחי־ֶפ֖
286 3748 562 5428 ִנ֖ים ּובָנֹֽות יִם ָׁשָנ֑ה וַּ֥יֹולֶד ּבָ ַׁשע ָׁשִנ֖ים ּוָמאַת֣ לֶג ַאֲחֵר֙י הֹולִי֣דֹו ֶאת־ְר֔עּו ֵּת֥ ֽוַיְִחי־ֶפ֗
287 3067 376 4187 ים ָׁשָנ֑ה וַּ֖יֹולֶד ֶאת־ְׂשֽרּוג יִם ּוְׁש6ִׁש֖ י ְר֔עּו ְׁשַּת֥ וַיְִח֣
288 3746 560 5426 ִנ֖ים ּובָנֹֽות יִם ָׁשָנ֑ה וַּ֥יֹולֶד ּבָ בַע ָׁשִנ֖ים ּוָמאַת֣ י ְר֗עּו ַאֲחֵר֙י הֹולִי֣דֹו ֶאת־ְׂש֔רּוג ֶׁש֥ וַיְִח֣
289 2299 310 2859 ים ָׁשָנ֑ה וַּ֖יֹולֶד ֶאת־נָֽחֹור י ְׂש֖רּוג ְׁש6ִׁש֣ וַיְִח֥
290 2956 463 4076 ִנ֖ים ּובָנֹֽות יִם ָׁשָנ֑ה וַּ֥יֹולֶד ּבָ י הֹולִי֥דֹו ֶאת־נָ֖חֹור ָמאַת֣ י ְׂש֗רּוג ַאֲחֵר֛ וַיְִח֣
291 3114 378 3674 ַרח ים ָׁשָנ֑ה וַּ֖יֹולֶד ֶאת־ָּתֽ ַׁשע וְֶעְׂשִר֖ י נָ֔חֹור ֵּת֥ וַיְִח֣
292 4711 607 5271 ִנ֖ים ּובָנֹֽות ת ָׁשָנ֑ה וַּ֥יֹולֶד ּבָ ה ָׁשָנ֖ה ּוְמַא֣ ע־ֶעְׂשֵר֥ ַרח ְּתַׁשֽ י נָ֗חֹור ַאֲחֵר֙י הֹולִי֣דֹו ֶאת־ֶּת֔ וַיְִח֣
293 3446 422 5216 ן ם ֶאת־נָ֖חֹור וְֶאת־ָהָרֽ ים ָׁשָנ֑ה וַּ֙יֹולֶ֙ד ֶאת־ַאבְָר֔ ַרח ִׁשבְִע֣ ֽוַיְִחי־ֶת֖
294 4886 557 6746 יד ֶאת־לֹֽוט ן הֹוִל֥ ן וְָהָר֖ ם ֶאת־נָ֖חֹור וְֶאת־ָהָר֑ יד ֶאת־ַאבְָר֔ ַרח הֹוִל֣ ַרח ֶּת֚ ת ֶּת֔ ֹ֣ ּלֶ֙ה ּתֹולְד וְֵא֙
295 2940 420 4960 ֶרץ מֹולְַדּ֖תֹו ּבְ֥אּור ּכְַׂשִּדֽים ֶא֥ יו ּבְ ַרח ָאִב֑ ן ַעל־ְּפֵנ֖י ֶּת֣ ָמת ָהָר֔ וַָּי֣
296 5161 736 9201 י יְִסָּכֽה ה ֽוֲַאִב֥ ָּכ֖ י־ִמלְ ן ֲאִבֽ ה ּבַת־ָהָר֥ ֶׁשת־נָחֹו֙ר ִמלְּכָ֔ ם ֵאֽ י וְֵׁש֤ ֶׁשת־ַאבְָר֙ם ָׂשָר֔ ם ֵאֽ ים ֵׁש֤ ם נִָׁש֑ ם וְנָ֛חֹור לֶָה֖ ח ַאבְָר֧ וַּיִַּק֨
297 1442 218 2092 ד ּה וָָלֽ ין ָל֖ ה ֵא֥ י ֲעָקָר֑ י ָׂשַר֖ וְַּתִה֥
298 7840 1054 13890 ם ְׁשבּו ָׁשֽ ן וֵַּי֥ אּו ַעד־ָחָר֖ ֹ֥ ַען וַּיָב ַ֔ נ ְרצָה ּכְ ים לָלֶ֙כֶ֙ת ַא֣ ם ֵמ֣אּור ּכְַׂשִּד֗ ֑נֹו וַּיֵצְ֨אּו ִאָּת֜ ם ּבְ ֶׁשת ַאבְָר֣ י ּכַּלָ֔תֹו ֵא֖ ֔נֹו וְֵא֙ת ָׂשַר֣ ֗נֹו וְֶאת־֤לֹוט ּבֶן־ָהָר֙ן ּבֶן־ּבְ ם ּבְ ַרח ֶאת־ַאבְָר֣ ח ֶּת֜ וַּיִַּק֨
299 3629 470 5399 ן ַרח ּבְָחָרֽ ָמת ֶּת֖ יִם ָׁשָנ֑ה וַָּי֥ ׁש ָׁשִנ֖ים ּוָמאַת֣ ַרח ָחֵמ֥ וַּיְִה֣יּו יְֵמי־ֶת֔
300 3095 530 7345 ּךָ ר ַאְרֶאֽ ֶרץ ֲאֶׁש֥ יu ֶאל־ָהָא֖ ית ָאִב֑ ם לFֶ־לuְ֛ ֵמַאְרצuְ֥ ּוִמּֽמֹולְַדְּתu֖ ּוִמֵּב֣ אֶמר יְהוָ֙ה ֶאל־ַאבְָר֔ ֹ֤ וַּי
301 1400 302 2840 ה ּבְָרָכֽה u וְֶהֵי֖ ה ְׁשֶמ֑ ֶרכuְ֔ וֲַאגְַּדָל֖ ֶעְׂשu֙ לְ֣גֹוי ּגָ֔דֹול וֲַאָב֣ וְֶאֽ
302 2193 411 3633 ה ת ָהֲאָדָמֽ ֹ֥ ל ִמְׁשְּפח ֹ֖ ר וְנִבְְר֣כּו בuְ֔ ּכ ֹ֑ יu ּוְמַקּלֶלuְ֖ ָאא ְרכֶ֔ ֲרכָ֙ה ְמָב֣ וֲַאָבֽ
303 4256 674 8756 ן ה ּבְצֵא֖תֹו ֵמָחָרֽ ָ֔ ים ָׁשנ ׁש ָׁשנִי֙ם וְִׁשבְִע֣ ם ּבֶן־ָחֵמ֤ לFֶ ִאּ֖תֹו ֑לֹוט וְַאבְָר֗ ה וֵַּי֥ ָ֔ ר ֵאלָי֙ו יְהו ר ִּדֶּב֤ ם ּכֲַאֶׁש֨ לFֶ ַאבְָר֗ וֵַּי֣
304 8133 1059 11853 ָנַֽען ְרצָה ּכְ אּו ַא֥ ֹ֖ ַען וַּיָב ַ֔ נ ְרצָה ּכְ ן וַּיֵצְ֗אּו לָלֶ֙כֶ֙ת ַא֣ ׁשּו וְֶאת־ַהֶּנֶ֖פׁש ֲאֶׁשר־ָעׂ֣שּו בְָחָר֑ ר ָרכָ֔ יו וְֶאת־ּכָל־ְרכּוָׁש֙ם ֲאֶׁש֣ י ִאְׁשּ֜תֹו וְֶאת־֣לֹוט ּבֶן־ָאִח֗ ח ַאבְָר֩ם ֶאת־ָׂשַר֨ וַּיִַּק֣
305 2368 469 6318 ֶרץ ָאֽ ז ּבָ נֲַעִנ֖י ָא֥ ה וְֽהַּכְ ד ֵא֣לֹון מֹוֶר֑ ם ַע֖ ד ְמ֣קֹום ְׁשכֶ֔ ֶרץ ַע֚ ָא֔ ר ַאבְָר֙ם ּבָ ֹ֤ וַּיֲַעב
306 3491 575 7201 יו ה ֵאָלֽ ה ַהּנְִרֶא֥ ַח לַיהָו֖ בֶן ָׁש֙ם ִמזְּבֵ֔ את וִַּי֤ ֹ֑ ֶרץ ַהּז ן ֶאת־ָהָא֣ ְרֲעu֔ ֶאֵּת֖ אֶמר לְזַ֨ ֹ֕ ם וַּי א יְהוָ֙ה ֶאל־ַאבְָר֔ וַּיֵָר֤
307 3918 732 7928 ם יְהָוֽה א ּבְֵׁש֥ ה וַּיְִקָר֖ ָ֔ ַח֙ ֽלַיהו ם ִמזְּבֵ֙ ֶדם וִַּיֽבֶן־ָׁש֤ י ִמֶּק֔ ל ִמּיָ֙ם וְָהַע֣ ט ָאֳה6֑ה ֵּבֽית־ֵא֤ ל וֵַּי֣ ֶדם לְֵבֽית־ֵא֖ ָרה ִמֶּק֛ ם ָהָה֗ ק ִמָּׁש֜ וַּיְַעֵּת֨
308 707 203 1747 ם ָה֥לֹוF וְנָ֖סֹוַע ַהֶּנֽגְּבָה ע ַאבְָר֔ וַּיִַּס֣
309 2649 462 5389 ֶרץ ָאֽ ב ּבָ ד ָהָרָע֖ ם ִּכֽי־כֵָב֥ יְָמ֙ה לָ֣גּור ָׁש֔ ם ִמצְַר֙ ֶרד ַאבְָר֤ ֶרץ וַּיֵ֨ ָא֑ ב ּבָ י ָרָע֖ וַיְִה֥



310 4876 664 4876 ה ָאּֽתְ  ה יְַפת־ַמְרֶא֖ י ִאָּׁש֥ ְעִּתי ִּכ֛ י ִאְׁשּ֔תֹו ִהּנֵה־ָנ֣א יַָד֔ אֶמ֙ר ֶאל־ָׂשַר֣ ֹ֙ יְָמה וַּי יב לָ֣בֹוא ִמצְָר֑ ר ִהְקִר֖ י ּכֲַאֶׁש֥ וַיְִה֕
311 3539 470 5059 F יְַחּיּֽו י וְאָֹת֥ את וְָהְר֥גּו אִֹת֖ ֹ֑ ים וְָאְמ֖רּו ִאְׁשּ֣תֹו ז ה ִּכֽי־יְִר֤אּו אָֹתF֙ ַהִּמצְִר֔ ָ֗ וְָהי
312 2637 441 4247 F ֵלֽ י ּבִגְלָ ה נְַפִׁש֖ F וְָחיְָת֥ י בֲַעבּוֵר֔ ַע֙ן ִיֽיַטב־ִל֣ ְּת לְַמ֙ ִתי ָא֑ ֹ֣ ִאְמִרי־ָנ֖א ֲאח
313 2190 426 3310 ד ֹֽ וא ְמא ה ִה֖ ה ִּכֽי־יָָפ֥ ִאָּׁש֔ יְָמה וַּיְִר֤אּו ַהִּמצְִרי֙ם ֶאת־ָה֣ ם ִמצְָר֑ י ּכְ֥בֹוא ַאבְָר֖ וַיְִה֕
314 3965 509 3965 ה ֹֽ ית ַּפְרע ה ֵּב֥ ח ָהִאָּׁש֖ ה וַֻּתַּק֥ ֹ֑ ּה ֶאל־ַּפְרע לְ֥לּו אָֹת֖ ה וַיְַהֽ ֹ֔ י ַפְרע וַּיְִר֤אּו אָֹתּ֙ה ָׂשֵר֣
315 3332 587 6222 ֹ֖ת ּוגְַמִּלֽים ת וֲַאתֹנ ֹ֔ ים וֲַעבִָדי֙ם ּוְׁשָפח ּה ֽוַיְִהי־֤לֹו צֹאן־ּובָָק֙ר וֲַחמִֹר֔ יב ּבֲַעבּוָר֑ ם ֵהיִט֖ ּולְַאבְָר֥
316 3766 508 5446 ם ֶׁשת ַאבְָרֽ י ֵא֥ ר ָׂשַר֖ ים וְֶאת־ּבֵי֑תֹו ַעל־ְּדַב֥ ים ּגְדִֹל֖ ה נְגִָע֥ ֹ֛ ה ׀ ֶאת־ַּפְרע ע יְהָו֧ ְנַּגַ֨ וַי
317 3796 538 4836 י ִאְׁשְּתu֖ ִהֽוא י ִּכ֥ ְדָּת ּלִ֔ ָּמה 6א־ִהַּג֣ י לָ֚ יָת ִּל֑ את ָעִׂש֣ ֹ֖ אֶמר ַמה־ּז ֹ֕ ם וַּי א ַפְרעֹ֙ה לְַאבְָר֔ וַּיְִקָר֤
318 3470 446 4430 F ח וֵָלֽ ה ִהֵּנ֥ה ִאְׁשְּתu֖ ַק֥ ה וְַעָּת֕ י לְִאָּׁש֑ ּה ִל֖ ח אָֹת֛ וא וֶָאַּק֥ ִתי ִה֔ ֹ֣ ְרָּת֙ ֲאח ה ָאַמ֙ לָָמ֤
319 3859 484 4419 ים ֽוַיְַׁשּלְ֥חּו אֹ֛תֹו וְֶאת־ִאְׁשּ֖תֹו וְֶאת־ּכָל־ֲאֶׁשר־לֹֽו ה ֲאנִָׁש֑ ֹ֖ יו ַּפְרע ו ָעָל֛ וַיְַצ֥
320 2329 421 3449 יִם ֠הּוא וְִאְׁשּ֧תֹו וְכָל־ֲאֶׁשר־֛לֹו וְ֥לֹוט ִעּ֖מֹו ַהֶּנֽגְּבָה ם ִמִּמצְַר֜ וַּיַַעל֩ ַאבְָר֨
321 701 197 1981 ֶסף ּובַּזָָהֽב ֶּכ֖ ה ּבַ ֶ֕ ד ּבִַּמְקנ ֹ֑ ד ְמא ם ּכֵָב֣ וְַאבְָר֖
322 3170 596 6070 י ין ָהָעֽ ל ּוֵב֥ ין ֵּבֽית־ֵא֖ ה ֵּב֥ ם אהלה ּבְַּתִחּלָ֔ יָה ָׁש֤ ל ַעד־ַהָּמ֗קֹום ֲאֶׁשר־ָה֨ יו ִמֶּנ֖גֶב וְַעד־ֵּבֽית־ֵא֑ לFֶ֙ לְַמָּסָע֔ וַּיֵ֙
323 3321 468 6121 ם יְהָוֽה ם ּבְֵׁש֥ ם ַאבְָר֖ א ָׁש֛ ם ּבִָראׁשָֹנ֑ה וַּיְִקָר֥ ָׂשה ָׁש֖ ַח ֲאֶׁשר־ָע֥ ֶאל־ְמקֹו֙ם ַהִּמזְּבֵ֔
324 1389 300 4199 ר וְאָֹהִלֽים ה צֹאן־ּובָָק֖ ם ָהָי֥ F ֶאת־ַאבְָר֑ וְגַם־לְ֔לֹוט ַההֵֹל֖
325 3566 497 5496 ו בֶת יְַחָּדֽ ב ו6ְ֥א ָיֽכְ֖לּו לֶָׁש֥ ה ְרכּוָׁש֙ם ָר֔ ו ִּכֽי־ָהָי֤ בֶת יְַחָּד֑ ֶרץ לֶָׁש֣ ם ָהָא֖ א אָֹת֛ ו6ְא־נָָׂש֥
326 2743 601 5413 ֶרץ ָאֽ ב ּבָ ז יֵֹׁש֥ י ָא֖ נֲַענִ֙י וְַהְּפִרּזִ֔ ּכְ י ִמְקנֵה־֑לֹוט וְַהֽ ין רֵֹע֣ ם ּוֵב֖ י ִמְקֵנֽה־ַאבְָר֔ ין רֵֹע֣ יב ּבֵ֚ ֽוַיְִהי־ִר֗
327 2821 652 6761 ים ֲאָנְֽחנּו ים ַאִח֖ יu ִּכֽי־ֲאנִָׁש֥ ין רֶֹע֑ י ּוֵב֣ ין רַֹע֖ יu ּוֵב֥ ֶ֔ י ְמִריבָ֙ה ּבֵיִנ֣י ּובֵינ א ְתִה֤ ָ֨ ם ֶאל־֗לֹוט ַאל־נ אֶמר ַאבְָר֜ ֹ֨ וַּי
328 2146 517 5206 ילָה ין וְַאְׂשְמִאֽ נָה וְִאם־ַהּיִָמ֖ אל וְֵאיִמ֔ ֹ֣ י ִאם־ַהְּׂשמ ֶרד ָנ֖א ֵמָעָל֑ יu ִהָּפ֥ ֶ֔ ֶר֙ץ לְָפנ ֲה6֤א כָל־ָהָא֙
329 5925 948 9155 ה צַֹֽער יִם ּבֲֹאָכ֖ ֶרץ ִמצְַר֔ ֶא֣ ה ּכְגַן־יְהוָ֙ה ּכְ ה ֶאת־ְסדֹ֙ם וְֶאת־ֲעמָֹר֔ ָ֗ ת יְהו ה לְִפֵנ֣י ׀ ַׁשֵח֣ ּה ַמְׁשֶק֑ ָּל֖ י כֻ ן ִּכ֥ ר ַהּיְַרֵּד֔ ַּכ֣ יו וַּיְַר֙א ֶאת־ּכָל־ּכִ ָ֗ וַּיִָּׂשא־֣לֹוט ֶאת־ֵעינ
330 2424 516 3634 יו ל ָאִחֽ יׁש ֵמַע֥ ְר֔דּו ִא֖ ֶדם וַּיִָּפ֣ ע ֖לֹוט ִמֶּק֑ ן וַּיִַּס֥ ר ַהּיְַרֵּד֔ ַּכ֣ ת ּכָל־ּכִ וַּיִבְַחר־֣לֹו ֗לֹוט ֵא֚
331 2158 412 4738 ם ֹֽ ל ַעד־ְסד ר וַּיֱֶאַה֖ י ַהּכִּכָ֔ ָנַ֑ען וְ֗לֹוט יַָׁש֙ב ּבְָעֵר֣ ֶרץ־ּכְ ֶאֽ ב ּבְ ם יַָׁש֣ ַאבְָר֖
332 966 246 2646 ד ֹֽ ה ְמא ים לַיהָו֖ ים וְַחָּטִא֑ ם ָרִע֖ ֹ֔ י ְסד וְַאנְֵׁש֣
333 4015 757 6825 ְדָמה וָָיָּֽמה נָה וֶָנ֖גְּבָה וֵָק֥ ֹ֥ ם צָפ ה ָׁש֑ ה ִמן־ַהָּמ֖קֹום ֲאֶׁשר־ַאָּת֣ יu֙ ּוְרֵא֔ ֶ֙ א ָנ֤א ֵעינ ֶרד־֣לֹוט ֽמִֵעּ֔מֹו ָׂש֣ ם ַאֲחֵר֙י ִהָּפֽ ר ֶאל־ַאבְָר֗ ה ָאַמ֣ ָ֞ ֽוַיהו
334 2999 425 5329 ם ה לuְ֣ ֶאְּתֶנּ֑נָה ּוֽלְזְַרֲעu֖ ַעד־עֹוָלֽ ה רֶֹא֖ ֶרץ ֲאֶׁשר־ַאָּת֥ י ֶאת־ּכָל־ָהָא֛ ִּכ֧
335 5057 683 8757 ֶרץ ַּגֽם־זְַרֲעu֖ יִָּמֶנֽה ר ָהָא֔ יׁש לְִמנֹו֙ת ֶאת־ֲעַפ֣ ל ִא֗ ר ׀ ִאם־יּוַכ֣ ֶרץ ֲאֶׁש֣ ר ָהָא֑ י ֶאֽת־זְַרֲעu֖ ּכֲַעַפ֣ וְַׂשְמִּת֥
336 1992 336 4322 י לuְ֖ ֶאְּתֶנּֽנָה ּה ִּכ֥ ּה ּולְָרְחָּב֑ ֶרץ לְָאְרָּכ֖ ָא֔ F ּבָ ֚קּום ִהְתַהֵּל֣
337 2296 442 4716 ַח ֽלַיהָוֽה ם ִמזְֵּב֖ ר ּבְֶחבְ֑רֹון וִַּיֽבֶן־ָׁש֥ א ֲאֶׁש֣ ֶׁשב ּבְֵא6ֵנ֥י ַמְמֵר֖ א וֵַּי֛ ֹ֛ ם וַּיָב ל ַאבְָר֗ וַּיֱֶאַה֣
338 3235 679 6755 לFֶ ּגֹוִיֽם ל ֶמ֥ ם וְִתְדָע֖ לFֶ ֵעילָ֔ ֶמ֙ר ֶמ֣ ֹ֙ ר ּכְָדְרלָע לFֶ ֶאּלָָס֑ ר ַאְר֖יֹוF ֶמ֣ לFֶ־ִׁשנְָע֔ ל ֶמֽ י ּבִיֵמ֙י ַאְמָרֶפ֣ וַיְִה֗
339 4608 792 8128 לַע ִהיא־צַֹֽער לFֶ ֶּב֖ לFֶ צביים ּוֶמ֥ בֶ֙ר ֶמ֣ ה וְֶׁשְמֵא֙ לFֶ ַאְדָמ֗ ב ׀ ֶמ֣ ה ִׁשנְָא֣ לFֶ ֲעמָֹר֑ ע ֶמ֣ ם וְֶאת־ּבְִרַׁש֖ ֹ֔ לFֶ ְסד ַר֙ע ֶמ֣ ה ֶאת־ּבֶ֙ ָעׂ֣שּו ִמלְָחָמ֗
340 1047 264 2167 לַח ם ַהֶּמֽ ים ֖הּוא ָי֥ ֶמק ַהִּׂשִּד֑ ּלֶ֙ה ָחֽבְ֔רּו ֶאל־ֵע֖ ּכָל־ֵא֙
341 4543 520 5103 דּו ה ָׁשָנ֖ה ָמָרֽ ֶמר ּוְׁש6ׁש־ֶעְׂשֵר֥ ֹ֑ ה ָעבְ֖דּו ֶאת־ּכְָדְרלָע ָ֔ ים ֶעְׂשֵר֙ה ָׁשנ ְׁשֵּת֤
342 7498 991 11418 יִם ה ִקְריָָתֽ ים ּבְָׁשֵו֖ ם וְֵא֙ת ֽהֵָאיִמ֔ יִם וְֶאת־ַהּזּוִז֖ים ּבְָה֑ ַ֔ ת ַקְרנ ֹ֣ ר ִאּ֔תֹו וַּיַּ֤כּו ֶאת־ְרָפִאי֙ם ּבְַעְׁשְּתר ֶמר וְַהְּמלָכִי֙ם ֲאֶׁש֣ ֹ֗ א כְָדְרלָע ה ָּב֣ ָ֜ ה ָׁשנ ּובְַאְרּבַ֩ע ֶעְׂשֵר֨
343 2955 408 4165 ר ר ַעל־ַהִּמְדָּבֽ ן ֲאֶׁש֖ יל ָּפאָר֔ ד ֵא֣ יר ַע֚ ם ֵׂשִע֑ י ּבְַהְרָר֣ וְֶאת־ַהחִֹר֖
344 4315 670 6175 ר ן ָּתָמֽ ֹ֥ צְצ ב ּבְַחֽ י ַהּיֵֹׁש֖ ֱאמִֹר֔ י וְגַ֙ם ֶאת־ָה֣ ה ָהֲעָמלִֵק֑ ּ֕כּו ֶאֽת־ּכָל־ְׂשֵד֖ ׁש וַּיַ וא ָקֵד֔ ין ִמְׁשָּפ֙ט ִה֣ אּו ֶאל־ֵע֤ ֹ֜ ּיָֻׁשבּו וַּיָב ַ֠ ו
345 3123 756 7763 ֶמק ַהִּׂשִּדֽים ה ּבְֵע֖ ַער וַַּיַֽעְר֤כּו ִאָּת֙ם ִמלְָחָמ֔ ֹ֑ לַע ִהוא־צ לFֶ ֶּב֖ לFֶ צביים ּוֶמ֥ לFֶ ַאְדָמ֙ה ּוֶמ֣ ה ּוֶמ֤ לFֶ ֲעמָֹר֗ ם ּוֶמ֣ ֹ֜ לFֶ־ְסד א ֶמֽ וַּיֵצֵ֨
346 4732 826 8812 ה ִכ֖ים ֶאת־ַהֲחִמָּׁשֽ ה ְמלָ ר ַאְרּבָָע֥ לFֶ ֶאּלָָס֑ ר וְַאְר֖יֹוF ֶמ֣ לFֶ ִׁשנְָע֔ ם וְַאְמָרֶפל֙ ֶמ֣ ִ֔ לFֶ ּגֹוי ם וְִתְדָעל֙ ֶמ֣ לFֶ ֵעילָ֗ ֶמר ֶמ֣ ֹ֜ ת ּכְָדְרלָע ֵא֣
347 4091 662 6251 ָרה ָּנֽסּו ים ֶה֥ ָּמה וְַהּנְִׁשָאִר֖ ה וַּיְִּפלּו־ָׁש֑ ם וֲַעמָֹר֖ ֹ֥ לFֶ־ְסד ֻנ֛סּו ֶמֽ ר וַּיָ ת ּבֱֶארֹ֙ת ֵחָמ֔ ֹ֤ ים ּֽבֱֶאר ֶמק ַהִׂשִּד֗ וְֵע֣
348 2146 373 3266 כּו ֵלֽ ם וַּיֵ ָל֖ ה וְֶאת־ּכָל־ָאכְ ם וֲַעמָֹר֛ ֹ֧ ׁש ְסד ּיְִקחּו ֶאת־ּכָל־ְרכֻ֨ ַ֠ ו
349 2331 387 4101 ם ֹֽ ב ּבְִסד כּו וְ֥הּוא יֵֹׁש֖ ֵל֑ ם וַּיֵ י ַאבְָר֖ וַּיְִק֨חּו ֶאת־֧לֹוט וְֶאת־ְרכֻׁ֛שֹו ּבֶן־ֲאִח֥
350 3487 688 5817 ם י בְִרית־ַאבְָרֽ ם ּבֲַעֵל֥ ר וְֵה֖ ֵ֔ י ָענ י ֶאְׁשּכֹל֙ וֲַאִח֣ י ֲאִח֤ א ָהֱאמִֹר֗ י ַמְמֵר֣ ֵ֜ 6נ ֵאֽ ן ּבְ י וְהּו֩א ׁשֹכֵ֨ ם ָהִעבְִר֑ ד לְַאבְָר֣ יט וַּיֵַּג֖ וַּיָבֹ֙א ַהָּפלִ֔
351 4860 720 6790 ן ף ַעד־ָּדֽ ֹ֖ י בֵי֗תֹו ְׁשמָֹנ֤ה ָעָׂש֙ר ּוְׁש6ׁ֣ש ֵמ֔אֹות וַּיְִרּד יו יְלִיֵד֣ ֶרק ֶאת־ֲחנִיכָ֜ יו וַּיָ֨ ה ָאִח֑ י נְִׁשָּב֖ ם ִּכ֥ ע ַאבְָר֔ וַּיְִׁשַמ֣
352 2351 528 4071 ֶׂשק אל לְַדָּמֽ ֹ֖ ר ִמְּׂשמ ה ֲאֶׁש֥ ם ֽוַּיְִרְּדֵפ֙ם ַעד־חֹובָ֔ ֵּכ֑ יו וַּיַ יְלָה ֥הּוא וֲַעבָָד֖ ם ׀ ַל֛ ק ֲעלֵיֶה֧ וַּיֵָחלֵ֨
353 4040 512 6280 ם ים וְֶאת־ָהָעֽ ם ֶאת־ַהּנִָׁש֖ יב וְַג֥ יו ּוְרכֻׁשֹ֙ו ֵהִׁש֔ ׁש וְגַ֩ם ֶאת־֨לֹוט ָאִח֤ ת ּכָל־ָהְרֻכ֑ ֶׁשב ֵא֖ וַּיָ֕
354 5336 791 7416 Fֶל ֶמק ַהֶּמֽ ה ֖הּוא ֵע֥ ֵ֔ ֶמק ָׁשו ר ִאּ֑תֹו ֶאל־ֵע֣ ים ֲאֶׁש֣ ִכ֖ ֶמר וְֶאת־ַהְּמלָ ֹ֔ י ׁשּו֗בֹו ֽמֵַהּכֹו֙ת ֶאת־ּכְָדר־לָע לFֶ־ְסדֹ֮ם לְִקָראתֹ֒ו ַאֲחֵר֣ א ֶמֽ וַּיֵֵצ֣
355 1346 419 4896 ל ֶעלְיֹֽון ֵא֥ ן לְ יִן וְ֥הּוא כֵֹה֖ ֶחם וָָי֑ יא ֶל֣ ם הֹוִצ֖ לFֶ ָׁשלֵ֔ ֶד֙ק ֶמ֣ ּוַמלְּכִי־צֶ֙
356 2046 408 5106 ֶרץ יִם וָָאֽ ל ֶעלְ֔יֹון קֵֹנ֖ה ָׁשַמ֥ ֵא֣ ר ּבָ֤רּוF ַאבְָר֙ם לְ הּו וַּיֹאַמ֑ ֽוַיְבְָרֵכ֖
357 2583 450 5973 ֹֽל ר ִמּכ u וַּיִֶּתן־֥לֹו ַמֲעֵׂש֖ יu ּבְיֶָד֑ ן צֶָר֖ ל ֶעלְ֔יֹון ֲאֶׁשר־ִמֵּג֥ ּובָרּוF֙ ֵא֣
358 2339 395 5069 F ח־ָלֽ ׁש ַקֽ ֶֶ֔פׁש וְָהְרֻכ֖ י ַהּנ ם ֶּתן־ִל֣ ם ֶאל־ַאבְָר֑ ֹ֖ לFֶ־ְסד אֶמר ֶמֽ ֹ֥ וַּי
359 2510 521 6130 ֶרץ יִם וָָאֽ ל ֶעלְ֔יֹון קֵֹנ֖ה ָׁשַמ֥ י ֶאל־יְהוָ֙ה ֵא֣ ִתי יִָד֤ ֹ֨ ם ֲהִרימ ֹ֑ לFֶ ְסד ם ֶאל־ֶמ֣ אֶמר ַאבְָר֖ ֹ֥ וַּי
360 4025 578 6665 ם ְרִּתי ֶאת־ַאבְָרֽ ר ֲאִנ֖י ֶהֱעַׁש֥ F ו6ְ֣א תֹאַמ֔ ח ִמּכָל־ֲאֶׁשר־ָל֑ ַעל וְִאם־ֶאַּק֖ ַ֔ ד ְׂשֽרֹוF־נ ִאם־ִמחּו֙ט וְַע֣
361 4177 712 6417 ם ם יְִק֥חּו ֶחלְָקֽ א ֵה֖ ל ּוַמְמֵר֔ ֹ֣ י ָענֵ֙ר ֶאְׁשּכ ֖כּו ִאִּת֑ ר ָהלְ ים ֲאֶׁש֥ לֶ֙ק ֽהֲָאנִָׁש֔ ים וְֵח֙ ר ֽאָכְ֣לּו ַהּנְָעִר֔ ק ֲאֶׁש֣ י ַר֚ ּבִלְָעַד֗
362 3276 612 6566 ד ֹֽ ה ְמא F ְׂשכְָרu֖ ַהְרֵּב֥ ן לָ֔ ם ָאנֹכִ֙י ָמֵג֣ א ַאבְָר֗ ר ַאל־ִּתיָר֣ ֹ֑ ה לֵאמ ם ּֽבַַּמֲחֶז֖ ה ְדבַר־יְהוָ֙ה ֶאל־ַאבְָר֔ ּלֶה ָהָי֤ ים ָהֵא֗ ר ׀ ַהְּדבִָר֣ ַאַח֣
363 3858 645 6198 זֶר ֶׂשק ֱאלִיֶעֽ י ֖הּוא ַּדֶּמ֥ ֶׁשק ּבֵיִת֔ י ּובֶן־ֶמ֣ F ֲעִריִר֑ י הֹוֵל֣ י וְָאנִֹכ֖ ם ֲאדָֹנ֤י יֱהוִ֙ה ַמה־ִּתֶּתן־לִ֔ אֶמר ַאבְָר֗ ֹ֣ וַּי
364 3225 426 5085 י ׁש אִֹתֽ י יֹוֵר֥ ַרע וְִהֵּנ֥ה בֶן־ּבֵיִת֖ ָּתה ָז֑ י 6֥א נַָת֖ ן לִ֔ ם ֵה֣ אֶמר ַאבְָר֔ ֹ֣ וַּי
365 2604 507 4604 u יu ֖הּוא ִיֽיָרֶׁשֽ א ִמֵּמֶע֔ ר יֵֵצ֣ ה ּכִי־ִא֙ם ֲאֶׁש֣ ר 6֥א ִיֽיָרְׁשu֖ ֶז֑ ֹ֔ ה ֵאלָי֙ו לֵאמ ה ְדבַר־יְהָו֤ ֵ֨ וְִהּנ
366 3760 709 5920 u ה זְַרֶעֽ ה יְִהֶי֖ ֹ֥ אֶמר ֔לֹו ּכ ֹ֣ ם וַּי ר אָֹת֑ ֹ֣ ל לְִסּפ ים ִאם־ּתּוַכ֖ יְָמה ּוְספֹ֙ר ַהּ֣כֹוכָבִ֔ אֶמ֙ר ַהּבֶט־ָנ֣א ַהָּׁשַמ֗ ֹ֙ א אֹ֜תֹו ַה֗חּוצָה וַּי וַּיֹוצֵ֨
367 696 183 1346 ה ָה ּ֖לֹו צְָדָקֽ ה וַּיְַחְׁשֶב֥ ן ּֽבַיהָו֑ וְֶהֱאִמ֖
368 4970 605 7300 ּה את לְִרְׁשָּתֽ ֹ֖ ֶרץ ַהּז ֶתת לuְ֛ ֶאת־ָהָא֥ ים ָל֧ יu֙ ֵמ֣אּור ּכְַׂשִּד֔ ר הֹוצֵאִת֙ ה ֲאֶׁש֤ ָ֗ יו ֲאִנ֣י יְהו אֶמר ֵאָל֑ ֹ֖ וַּי
369 1066 238 1066 ּנָה יָרֶׁשֽ י ֽאִ ע ִּכ֥ ה ֵאַד֖ ה ּבַָּמ֥ ִ֔ ר ֲאדָֹנ֣י יֱהו וַּיֹאַמ֑
370 4163 554 4163 ר וְגֹוָזֽל ֹ֖ ׁש וְת יִל ְמֻׁשָּל֑ ֶׁשת וְַא֣ ז ְמֻׁשֶּל֖ ֶׁשת וְֵע֥ ה ְמֻׁשּלֶ֔ ָל֣ ה לִ֙י ֶעגְ יו ְקָח֥ אֶמר ֵאלָ֗ ֹ֣ וַּי
371 5946 663 7636 ר ר 6֥א בָָתֽ ֹ֖ הּו וְֶאת־ַהצִּפ את ֵרֵע֑ ן ִאיׁש־ּבְִת֖רֹו לְִקַר֣ וFֶ וַּיִֵּת֥ ר אָֹת֙ם ּבַָּת֔ ּלֶה וַיְבֵַּת֤ ח־֣לֹו ֶאת־ּכָל־ֵא֗ וִַּיַּֽקֽ
372 1754 287 3434 ם ם ַאבְָרֽ ב אָֹת֖ ים וַּיֵַּׁש֥ יִט ַעל־ַהְּפגִָר֑ ֶרד ָהַע֖ וֵַּי֥
373 3051 531 3611 יו לֶת ָעָלֽ ה נֶֹפ֥ ה גְדָֹל֖ ה ֲחֵׁשָכ֥ ם וְִהֵּנ֥ה ֵאיָמ֛ ה ַעל־ַאבְָר֑ ה נְָפָל֣ ֶמׁ֙ש לָ֔בֹוא וְַתְרֵּדָמ֖ י ַהֶּׁש֙ וַיְִה֤
374 3823 628 7353 ע ֵמ֖אֹות ָׁשָנֽה ם ַאְרַּב֥ ם וֲַעבָ֖דּום וְִעּ֣נּו אָֹת֑ ֶר֙ץ 6֣א לֶָה֔ ֶא֙ ה זְַרֲעu֗ ּבְ ר ׀ יְִהֶי֣ ע ּכִי־ֵג֣ ַע ֵּתַד֜ ֹ֨ ם יָד אֶמר לְַאבְָר֗ ֹ֣ וַּי
375 2169 387 4029 ׁש ּגָֽדֹול ן יֵצְ֖אּו ּבְִרֻכ֥ כִי וְַאֲחֵרי־ֵכ֥ ֹ֑ ן ָאנ דּו ָּד֣ ֹ֖ ר יֲַעב ם ֶאת־ַהּ֛גֹוי ֲאֶׁש֥ וְַג֧
376 2706 303 3746 ה ה טֹוָבֽ ר ּבְֵׂשיָב֥ יu ּבְָׁש֑לֹום ִּתָּקֵב֖ ה ָּת֥בֹוא ֶאל־ֲאבֶֹת֖ וְַאָּת֛
377 1839 372 3049 ּנָה י ַעד־ֵהֽ ם ֲעֹ֥ון ָהֱאמִֹר֖ י 6א־ָׁשֵל֛ ּנָה ִּכ֧ י יָׁ֣שּובּו ֵה֑ וְ֥דֹור ְרבִיִע֖
378 3538 568 5398 ּלֶה ים ָהֵאֽ ין ַהּגְזִָר֥ ר ֵּב֖ ר ָעבַ֔ ׁש ֲאֶׁש֣ יד ֵא֔ ה ַתּ֤נּור ָעָׁש֙ן וְלִַּפ֣ ֵ֨ ה וְִהּנ ה ָהָי֑ ָאה וֲַעלָָט֖ ֶמׁ֙ש ּבָ֔ י ַהֶּׁש֙ וַיְִה֤
379 6531 834 9501 ת ל נְַהר־ְּפָרֽ ֹ֖ ר ַהּגָד יִם ַעד־ַהּנָָה֥ ר ִמצְַר֔ את ִמּנְַה֣ ֹ֔ ֶרץ ַהּז ִּת֙י ֶאת־ָהָא֣ ר לְזְַרֲעu֗ נַָת֙ ֹ֑ ית לֵאמ ם ּבְִר֣ ה ֶאת־ַאבְָר֖ ת יְהָו֛ ּבַּ֣יֹום ַה֗הּוא ּכַָר֧
380 1771 259 1771 ת ַהַּקְדמִֹנֽי י וְֵא֖ ֶאת־ַהֵּקינִ֙י וְֶאת־ַהְּקנִּזִ֔
381 2282 257 2842 י וְֶאת־ָהְרָפִאֽים י וְֶאת־ַהְּפִרִּז֖ וְֶאת־ַהִחִּת֥
382 2703 345 2703 י י וְֶאת־ַהיְבּוִסֽ י וְֶאת־ַהּגְִרּגִָׁש֖ ִ֔ נֲַענ וְֶאת־ֽהֱָאמִֹר֙י וְֶאת־ֽהַּכְ
383 3309 429 3869 ּה ָהָגֽר ית ּוְׁשָמ֥ ה ִמצְִר֖ ּה ִׁשְפָח֥ ה ֑לֹו וְָל֛ ם 6֥א יָלְָד֖ ֶׁשת ַאבְָר֔ וְָׂשַר֙י ֵא֣
384 4930 763 6050 י ם לְ֥קֹול ָׂשָרֽ ע ַאבְָר֖ ּנָה וַּיְִׁשַמ֥ ֶנ֖ה ִמֶּמ֑ י ִאּבָ י אּוַל֥ ֶדת ּבֹא־נָ֙א ֶאל־ִׁשְפָחִת֔ נִי יְהוָ֙ה ִמּלֶ֔ א ֲעצַָר֤ ָ֞ ם ִהּנֵה־נ י ֶאל־ַאבְָר֗ אֶמר ָׂשַר֜ ֹ֨ וַּת
385 8996 986 14156 ה ּה ֥לֹו לְִאָּׁשֽ ם ִאיָׁש֖ ּה לְַאבְָר֥ ן אָֹת֛ ָנַ֑ען וִַּתֵּת֥ ֶרץ ּכְ ֶא֣ ם ּבְ בֶת ַאבְָר֖ ים לְֶׁש֥ ִ֔ ֶׂשר ָׁשנ ּה ִמֵּק֙ץ ֶע֣ ר ַהִּמצְִרי֙ת ִׁשְפָחָת֔ ם ֶאת־ָהָג֤ ֶׁשת־ַאבְָר֗ י ֵאֽ ח ָׂשַר֣ וִַּתַּק֞
386 3409 403 3409 ּה ּבְֵעיֶנֽיהָ  ל ּגְבְִרָּת֖ ָתה וֵַּתַק֥ י ָהָר֔ ֶר֙א ִּכ֣ ַהר וֵַּת֙ ר וַַּת֑ א ֶאל־ָהָג֖ ֹ֥ וַּיָב
387 5684 878 7684 uֶׄנֽי ה ּבֵיִנ֥י ּובֵי ט יְהָו֖ ֹ֥ ל ּבְֵעיֶנ֑יָה יְִׁשּפ ָתה וֵָאַק֖ י ָהָר֔ ֶר֙א ִּכ֣ u וֵַּת֙ ִּתי ִׁשְפָחִת֙י ּבְֵחיֶק֔ י נַָת֤ י ָעלֶיu֒ ָאנֹכִ֗ י ֶאל־ַאבְָר֮ם ֲחָמִס֣ אֶמר ָׂשַר֣ ֹ֨ וַּת
388 4386 660 6386 ח ִמָּפֶנֽיהָ  י וִַּתבְַר֖ ּה ַהּ֣טֹוב ּבְֵעיָנ֑יFִ וְַּתַעֶּנָ֣ה ָׂשַר֔ F ֲעִׂשי־ָל֖ י ִהֵּנ֤ה ִׁשְפָחֵתF֙ ּבְיֵָד֔ ם ֶאל־ָׂשַר֗ אֶמר ַאבְָר֜ ֹ֨ וַּי
389 1809 423 4630 ֶרF ֽׁשּור יִן ּבְֶד֥ ר ַעל־ָהַע֖ יִם ּבִַּמְדָּב֑ ין ַהַּמ֖ ה ַעל־ֵע֥ F יְהָו֛ ַא֧ ּה ַמלְ ַוּֽיְִמצָָא֞
390 5394 651 5394 ַחת י ּבַֹרֽ י ָאנִֹכ֖ י ּגְבְִרִּת֔ אֶמר ִמְּפנֵ֙י ָׂשַר֣ ֹ֕ כִי וַּת נָה ֵתֵל֑ את וְָא֣ ה ָב֖ י־ִמֶּז֥ י ֵאֽ ת ָׂשַר֛ ר ִׁשְפַח֥ ר ָהגָ֞ וַּיֹאַמ֗
391 2761 394 3721 יהָ  ַחת יֶָדֽ F וְִהְתַעִּנ֖י ַּת֥ ה ׁ֖שּובִי ֶאל־ּגְבְִרֵּת֑ ָ֔ F יְהו ַא֣ אֶמר לָּ֙ה ַמלְ ֹ֤ וַּי
392 2156 383 3116 ב ֹֽ ר ֵמר F ו6ְ֥א יִָּסֵפ֖ ה ֶאת־זְַרֵע֑ ה ַאְרֶּב֖ ה ַהְרָּב֥ ָ֔ F יְהו ַא֣ אֶמר לָּ֙ה ַמלְ ֹ֤ וַּי
393 3347 602 5437 Fֽה ֶאל־ָענְֵי ע יְהָו֖ אל ִּכֽי־ָׁשַמ֥ את ְׁשמֹ֙ו יְִׁשָמֵע֔ ן וְָקָר֤ ְדְּת ֵּב֑ ה וְיַֹל֣ ה ִהָּנF֥ ָהָר֖ ָ֔ F יְהו ַא֣ אֶמר לָּ֙ה ַמלְ ֹ֤ וַּי
394 1225 379 2435 ֹֽן יו יְִׁשּכ ל ּ֑בֹו וְַעל־ְּפֵנ֥י כָל־ֶאָח֖ ֹ֖ ד ּכ ל וְַי֥ ֹ֔ ם יָ֣דֹו בַּכ ֶרא ָאָד֔ וְ֤הּוא יְִהיֶ֙ה ֶּפ֣
395 3428 503 5108 י י רִֹאֽ יִתי ַאֲחֵר֥ ם ֲה6֛ם ָרִא֖ ה ֲהַג֥ י ֽאְָמָר֗ י ִּכ֣ ל ֳרִא֑ ה ֵא֣ יָה ַאָּת֖ ר ֵאלֶ֔ א ֵׁשם־יְהוָ֙ה ַהּדֵֹב֣ וִַּתְקָר֤
396 1966 364 3916 ֶרד ין ָּבֽ ׁש ּוֵב֥ י ִהֵּנ֥ה בֵין־ָקֵד֖ י רִֹא֑ ר לַַח֖ ֵא֥ ר ּבְ ֵא֔ א לַּבְ ַעל־ּכֵ֙ן ָקָר֣
397 3140 458 5470 אל ר יְִׁשָמֵעֽ ה ָהָג֖ ֛נֹו ֲאֶׁשר־יָלְָד֥ ם ֶׁשם־ּבְ א ַאבְָר֧ ן וַּיְִקָר֨ ם ֵּב֑ ר לְַאבְָר֖ לֶד ָהָג֛ וֵַּת֧
398 3871 487 6761 ם אל לְַאבְָרֽ ר ֶאת־יְִׁשָמֵע֖ ֶדת־ָהָג֥ ֶלֽ ׁש ָׁשִנ֑ים ּבְ ם ּבֶן־ְׁשמִֹנ֥ים ָׁשָנ֖ה וְֵׁש֣ וְַאבְָר֕
399 5050 784 8980 ה ָתִמֽים F לְָפַנ֖י וְֶהֵי֥ י ִהְתַהֵּל֥ ל ַׁשַּד֔ אֶמר ֵאלָי֙ו ֲאנִי־ֵא֣ ֹ֤ ם וַּי ה ֶאל־ַאבְָר֗ ָ֜ א יְהו ַׁשע ָׁשִנ֑ים וַּיֵָר֨ ים ָׁשָנ֖ה וְֵת֣ ם ּבֶן־ִּתְׁשִע֥ י ַאבְָר֔ וַיְִה֣
400 1977 303 2937 ד ֹֽ ד ְמא ֹ֥ ה אֹוְתu֖ ּבְִמא י ּבֵיִנ֣י ּובֵיֶנu֑ וְַאְרֶּב֥ וְֶאְּתָנ֥ה בְִריִת֖
401 1601 314 2721 ר ֹֽ ים לֵאמ ר ִאּ֛תֹו ֱא6ִה֖ ם ַעל־ָּפָנ֑יו וַיְַדֵּב֥ ל ַאבְָר֖ ֹ֥ וַּיִּפ
402 1788 285 3478 ב ֲה֥מֹון ּגֹוִיֽם ַא֖ יָת לְ ִ֕ F וְָהי י ִאָּת֑ י ִהֵּנ֥ה בְִריִת֖ ִ֕ ֲאנ
403 3139 484 6909 uם נְַתִּתֽי י ַאב־ֲה֥מֹון ּגֹוִי֖ ם ִּכ֛ ה ִׁשְמu֙ ַאבְָרָה֔ ם וְָהָי֤ א ֛עֹוד ֶאת־ִׁשְמu֖ ַאבְָר֑ ו6ְא־יִָּקֵר֥
404 2542 418 5102 אּו ים ִמְּמu֥ יֵֵצֽ ִכ֖ ם ּוְמלָ יu לְגֹוִי֑ ד ּונְַתִּת֖ ֹ֔ ד ְמא ֹ֣ ְתu֙ ּבְִמא ֹֽ י א וְִהְפֵרִת֤
405 4999 814 10209 uי ים ּוֽלְזְַרֲעu֖ ַאֲחֶרֽ א6ִה֔ ם לְִה֤יֹות לuְ֙ ֵלֽ ית עֹוָל֑ ם לִבְִר֣ יu לְדֹרָֹת֖ ין זְַרֲעu֧ ַאֲחֶר֛ u ּובֵ֨ ֶ֗ י ּבֵיִנ֣י ּובֵינ י ֶאת־ּבְִריִת֜ וֲַהִקמִֹת֨
406 4609 721 10479 ם לֵא6ִהֽים יִתי לֶָה֖ ם וְָהִי֥ ַען לֲַאֻחַּז֖ת עֹוָל֑ ַ֔ נ ֶרץ ּכְ ת ּכָל־ֶא֣ יu ֵא֚ ֶרץ ְמגֶֻר֗ ת ׀ ֶא֣ יu ֵא֣ u ּולְזְַרֲעu֨ ַאֲחֶר֜ י לְ֠ וְנַָתִּת֣
407 4619 551 7259 ם יu לְדֹרָֹתֽ ה וְזְַרֲעu֥ ֽאֲַחֶר֖ ר ַאָּת֛ ֹ֑ י ִתְׁשמ ה ֶאת־ּבְִריִת֣ ם וְַאָּת֖ אֶמר ֱא6ִהי֙ם ֶאל־ַאבְָרָה֔ ֹ֤ וַּי
408 3739 589 6469 ָכֽר ם ּכָל־זָ ֶכ֖ יu ִהּ֥מֹול לָ ין זְַרֲעu֖ ַאֲחֶר֑ ם ּוֵב֥ ינֵיכֶ֔ ר ִּתְׁשְמ֗רּו ּבֵינִ֙י ּוֵב֣ י ֲאֶׁש֣ את ּבְִריִת֞ ֹ֣ ז
409 3514 463 5194 ית ּבֵיִנ֖י ּובֵינֵיֶכֽם ם וְָהיָ֙ה לְ֣אֹות ּבְִר֔ ר ָעְרלְַתֶכ֑ ת ּבְַׂש֣ ם ֵא֖ ּונְַמלְֶּת֕
410 4620 786 8800 ּזְַרֲעu֖ ֽהּוא ר 6֥א ִמֽ ר ֲאֶׁש֛ ל ּבֶן־נֵכָ֔ ֹ֣ ֶס֙ף ִמּכ יִת ּוִמְקנַת־ּכֶ֙ יד ּבָ֔ ם יְִל֣ ר לְדֹרֵֹתיֶכ֑ ָכ֖ ם ּכָל־זָ ֶכ֛ ים יִּ֥מֹול לָ ּובֶן־ְׁשמַֹנ֣ת יִָמ֗
411 3829 580 5909 ם ית עֹוָלֽ ם לִבְִר֥ י ּבִבְַׂשְרֶכ֖ ה בְִריִת֛ u וְָהיְָת֧ יד ּֽבֵיְתu֖ ּוִמְקַנ֣ת ּכְַסֶּפ֑ ִהּ֧מֹול ׀ יִּ֛מֹול יְִל֥
412 5366 668 5366 ר י ֵהַפֽ יָה ֶאת־ּבְִריִת֖ וא ֵמַעֶּמ֑ ה ַהֶּנֶ֥פׁש ַהִה֖ ר ָעְרלָ֔תֹו וְנִכְְרָת֛ ר 6ֽא־יִּמֹול֙ ֶאת־ּבְַׂש֣ ר ֲאֶׁש֤ ל ׀ זָכָ֗ וְָעֵר֣
413 4721 545 6321 ּה ה ְׁשָמֽ י ָׂשָר֖ י ִּכ֥ ּה ָׂשָר֑ א ֶאת־ְׁשָמ֖ י ִאְׁשְּתu֔ 6א־ִתְקָר֥ ם ָׂשַר֣ אֶמר ֱא6ִהי֙ם ֶאל־ַאבְָרָה֔ ֹ֤ וַּי
414 3774 615 6584 ּנָה יְִהיּֽו ים ִמֶּמ֥ י ַעִּמ֖ ֵכ֥ ם ַמלְ ִ֔ ה לְגֹוי יְָת֣ יָה֙ וְָהֽ ַרכְִּת֙ ן ּוֵבֽ ּנָה לuְ֖ ֵּב֑ ִּתי ִמֶּמ֛ ם נַָת֧ ּה וְגַ֨ י אָֹת֔ ּובֵַרכְִּת֣
415 4237 673 6567 ד ים ָׁשָנ֖ה ֵּתֵלֽ ה ֲהבַת־ִּתְׁשִע֥ ם־ָׂשָר֔ ד וְִא֨ ה־ָׁשנָ֙ה יִּוָלֵ֔ ן ֵמָאֽ אֶמר ּבְלִּ֗בֹו ַהּלְֶב֤ ֹ֣ ק וַּי ם ַעל־ָּפָנ֖יו וַּיִצְָח֑ ל ַאבְָרָה֛ ֹ֧ וַּיִּפ
416 1337 338 2937 uה לְָפֶנֽי אל יְִחֶי֥ ים ֥לּו יְִׁשָמֵע֖ ם ֶאל־ֽהֱָא6ִה֑ אֶמר ַאבְָרָה֖ ֹ֥ וַּי
417 7127 890 9857 יו ם לְזְַר֥עֹו ַאֲחָרֽ ית עֹוָל֖ י ִאּ֛תֹו לִבְִר֥ י ֶאת־ּבְִריִת֥ ק וֲַהִקמִֹת֨ אָת ֶאת־ְׁש֖מֹו יִצְָח֑ ן וְָקָר֥ ֶדת לuְ֙ ּבֵ֔ ה ִאְׁשְּתu֗ יֶֹל֤ ים ֲאבָל֙ ָׂשָר֣ אֶמר ֱא6ִה֗ ֹ֣ וַּי
418 7071 915 8671 יו לְ֥גֹוי ּגָֽדֹול יד ּונְַתִּת֖ ר נְִׂשיִא֙ם יֹולִ֔ ד ְׁשנֵים־ָעָׂש֤ ֹ֑ ד ְמא ֹ֣ י אֹ֖תֹו ּבְִמא י אֹ֛תֹו וְִהְרּבֵיִת֥ כְִּתי אֹ֗תֹו וְִהְפֵריִת֥ ּוֽלְיְִׁשָמֵעאל֮ ְׁשַמְעִּתיu֒ ִהֵּנ֣ה ׀ ּבֵַר֣
419 4417 529 5457 ֶרת ה ּבַָּׁשָנ֖ה ָהַאֶחֽ ד ַהּזֶ֔ ד לuְ֤ ָׂשָר֙ה לַּמֹוֵע֣ ק ֲאֶׁש֩ר ֵּתלֵ֨ ים ֶאת־יִצְָח֑ י ָאִק֣ וְֶאת־ּבְִריִת֖
420 1299 273 2419 ם ל ַאבְָרָהֽ ים ֵמַע֖ ַעל ֱא6ִה֔ ר ִאּ֑תֹו וַַּי֣ ל לְַדֵּב֣ וַיְַכ֖
421 7963 1132 11323 ר ִאּ֖תֹו ֱא6ִהֽים ר ִּדֶּב֥ ה ּכֲַאֶׁש֛ צֶ֙ם ַהּ֣יֹום ַהּזֶ֔ ם ּבְֶע֙ ר ָעְרלָָת֗ ָמל ֶאת־ּבְַׂש֣ ם וַּיָ֜ ית ַאבְָרָה֑ י ֵּב֣ ר ּבְַאנְֵׁש֖ י בֵיתֹ֙ו וְֵא֙ת ּכָל־ִמְקַנ֣ת ּכְַסּ֔פֹו ּכָל־זָכָ֕ ת ּכָל־יְלִיֵד֤ ֗נֹו וְֵא֨ אל ּבְ ם ֶאת־יְִׁשָמֵע֣ ח ַאבְָרָה֜ וַּיִַּק֨
422 3548 407 5318 ר ָעְרלָֽתֹו ַׁשע ָׁשָנ֑ה ּבְִהּמֹ֖לֹו ּבְַׂש֥ ים וֵָת֖ ם ּבֶן־ִּתְׁשִע֥ בְָרָה֔ וְַא֨
423 3819 453 4469 ר ָעְרלָֽתֹו ת ּבְַׂש֥ ּמֹ֔לֹו ֵא֖ ה ָׁשָנ֑ה ּבְִה֨ ֔נֹו ּבֶן־ְׁש6ׁ֥ש ֶעְׂשֵר֖ אל ּבְ וְיְִׁשָמֵע֣
424 1169 287 2849 נֹֽו אל ּבְ ם וְיְִׁשָמֵע֖ ה נִּ֖מֹול ַאבְָרָה֑ צֶ֙ם ַהּ֣יֹום ַהּזֶ֔ ּבְֶע֙
425 3353 473 4723 לּו ִאּֽתֹו ֹ֖ ר נִּמ ת ּבֶן־נֵָכ֑ ֶסף ֵמֵא֣ יִת ּוִמְקנַת־ֶּכ֖ יד ּבָ֔ י בֵיתֹ֙ו יְִל֣ וְכָל־ַאנְֵׁש֤
426 1652 365 2772 ם ַהּיֹֽום ֹ֥ ֶהל ּכְח ֹ֖ ב ֶּפַֽתח־ָהא א וְ֛הּוא יֵֹׁש֥ ה ּבְֵא6ֵנ֖י ַמְמֵר֑ ָ֔ א ֵאלָי֙ו יְהו וַּיֵָר֤
427 4979 758 7469 ְרצָה חּו ָאֽ ֶהל וַּיְִׁשַּת֖ ֹ֔ ַתח ָהא ָרץ לְִקָראָת֙ם ִמֶּפ֣ ְרא וַָּי֤ יו וַּיַ֗ ים ָעָל֑ ים נִּצִָב֖ ה ֲאנִָׁש֔ ְרא וְִהּנֵ֙ה ְׁש6ָׁש֣ א ֵעינָי֙ו וַּיַ֔ וַּיִָּׂש֤
428 2165 419 4335 u ל ַעבְֶּדֽ ר ֵמַע֥ ֹ֖ יu ַאל־ָנ֥א ַתֲעב ֶ֔ אִתי ֵח֙ן ּבְֵעינ א ָמָצ֤ ָ֨ י ִאם־נ ָ֗ ר ֲאדֹנ וַּיֹאַמ֑
429 2401 412 4331 ץ ַחת ָהֵעֽ ָּׁשֲע֖נּו ַּת֥ ם וְִהֽ יִם וְַרֲח֖צּו ַרגְלֵיֶכ֑ ח־ָנ֣א ְמַעט־ַמ֔ יַֻּקֽ
430 5186 758 8726 ְרּתָ  ר ִּדַּבֽ ה ּכֲַאֶׁש֥ ן ַּתֲעֶׂש֖ אְמ֔רּו ֵּכ֥ ֹ֣ ם וַּי ל־ַעבְְּדֶכ֑ ם ַעֽ ן ֲעבְַרֶּת֖ רּו ִּכֽי־ַעל־ֵּכ֥ ֹ֔ ר ַּתֲעב ֶחם וְַסֲע֤דּו לִּבְכֶ֙ם ַאַח֣ ה ַפת־לֶ֜ וְֶאְקָח֨
431 4193 611 5313 י ֻעגֹֽות לֶת ֖לּוִׁשי וֲַעִׂש֥ ֹ֔ ַמח ס י ְׁש6ׁ֤ש ְסִאי֙ם ֶק֣ אֶמר ַמֲהִר֞ ֹ֗ ה וַּי ֱהלָה ֶאל־ָׂשָר֑ ֹ֖ ם ָהא ר ַאבְָרָה֛ וַיְַמֵה֧
432 3899 578 7049 ר לֲַעׂ֥שֹות אֹֽתֹו ַער וַיְַמֵה֖ ַ֔ ן ֶאל־ַהּנ F וָטֹו֙ב וַּיִֵּת֣ ר ַר֤ ח ּבֶן־ּבָָק֜ ם וַּיִַּק֨ ץ ַאבְָרָה֑ ר ָר֣ וְֶאל־ַהּבָָק֖
433 3479 617 6709 ץ וַּיֹאֵכֽלּו ַחת ָהֵע֖ ם ַּת֥ ד ֲעלֵיֶה֛ ם וְֽהּוא־עֵֹמ֧ ן לְִפנֵיֶה֑ ה וַּיִֵּת֖ ר ָעָׂש֔ ב ּובֶן־ַהּבָָק֙ר ֲאֶׁש֣ ה וְָחלָ֗ ח ֶחְמָא֜ וַּיִַּק֨
434 1907 296 2387 ֶהל ֹֽ אֶמר ִהֵּנ֥ה בָא ֹ֖ u וַּי ה ִאְׁשֶּת֑ ה ָׂשָר֣ יׄוׄ ַאֵּי֖ לָׄ֔ וַּיֹאְמ֣רּו ֵאׄ
435 4915 631 6525 יו ֶהל וְ֥הּוא ַאֲחָרֽ ֹ֖ ַתח ָהא ַעת ֶּפ֥ ה ׁשַֹמ֛ u וְָׂשָר֥ ה ִאְׁשֶּת֑ ן לְָׂשָר֣ ה וְִהּנֵה־ֵב֖ ת ַחּיָ֔ אֶמר ׁ֣שֹוב ָאׁ֤שּוב ֵאלֶ֙יu֙ ּכֵָע֣ ֹ֗ וַּי
436 2784 471 5584 ּנִָׁשֽים ַרח ּכַ ֹ֖ ה א ים ָחַדל֙ לְִה֣יֹות לְָׂשָר֔ ים ּבַּיִָמ֑ ִא֖ ים ּבָ ִ֔ ם וְָׂשָר֙ה זְֵקנ וְַאבְָרָה֤
437 3167 476 3817 ן ה ֽוַאדִֹנ֖י זֵָקֽ ָ֔ י ֶעְדנ י ב6ְִת֙י ֽהָיְָתה־ִּל֣ ר ַאֲחֵר֤ ֹ֑ ּה לֵאמ ה ּבְִקְרָּב֣ ק ָׂשָר֖ וִַּתצְַח֥
438 2514 498 4354 נְִּתי ד וֲַאִנ֥י זַָקֽ ף ֻאְמָנ֛ם ֵאֵל֖ ר ַהַא֥ ֹ֗ ה לֵאמ ה ָׂשָר֜ ָּמה ּזֶ֩ה צֲָחָק֨ ם ָל֣ ה ֶאל־ַאבְָרָה֑ אֶמר יְהָו֖ ֹ֥ וַּי
439 2024 377 3154 ן ה ֵבֽ ה ּולְָׂשָר֥ ת ַחָּי֖ יu ּכֵָע֥ ד ָאׁ֥שּוב ֵאֶל֛ ר לַּמֹוֵע֞ ה ָּדָב֑ א ֵמיְהָו֖ ֲהיִָּפֵל֥
440 3311 458 3311 ְקּתְ  י צָָחֽ אֶמר ׀ 6֖א ִּכ֥ ֹ֥ ָאה וַּי י ׀ יֵָר֑ ְקִּתי ִּכ֣ ר 6֥א צַָח֖ ֹ֛ ה ׀ לֵאמ ׁש ָׂשָר֧ וְַּתכֵַח֨
441 2661 528 6501 ם ם לְַׁשּלְָחֽ F ִעָּמ֖ ם הֵֹל֥ בְָרָה֔ ם וְַא֨ ֹ֑ פּו ַעל־ְּפֵנ֣י ְסד ים וַּיְַׁשִק֖ מּו ִמָּׁש֙ם ֽהֲָאנִָׁש֔ וַּיָֻק֤
442 1689 303 2249 ה ר ֲאִנ֥י עֶֹׂשֽ ם ֲאֶׁש֖ ה ֲאנִ֙י ֽמֵַאבְָרָה֔ ר ֽהְַמכֶַּס֤ ה ָאָמ֑ ָֹו֖ ַוֽיה
443 1276 376 3206 ֶרץ י ָהָאֽ ל ּגֹוֵי֥ ֹ֖ ִ֨בְְרכּו ֔בֹו ּכ ה לְ֥גֹוי ּגָ֖דֹול וְָע֑צּום וְנ ם ָה֧יֹו ִיְֽהֶי֛ בְָרָה֔ וְַא֨
444 6899 1013 9239 יו ר ָעָלֽ ת ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֖ ם ֵא֥ יא יְהוָ֙ה ַעל־ַאבְָרָה֔ ַען ָהִב֤ ט לְַמ֗ ה ּוִמְׁשָּפ֑ ה לֲַעׂ֥שֹות צְָדָק֖ ָ֔ ֶרF יְהו ְמרּ֙ו ֶּד֣ יו וְָׁשֽ ָנ֤יו וְֶאת־ּבֵיתֹ֙ו ַאֲחָר֔ ה ֶאת־ּבָ ר יְצַּוֶ֜ יו לְַמַע֩ן ֲאֶׁש֨ י יְַדְעִּת֗ ִּכ֣
445 2092 400 3212 ד ֹֽ ה ְמא י כָבְָד֖ ם ִּכ֥ ָּטאָת֔ ּבָה וְַח֨ ה ּכִי־ָר֑ ם וֲַעמָֹר֖ ֹ֥ ת ְסד ה זֲַעַק֛ ָ֔ אֶמר יְהו ֹ֣ וַּי
446 1807 340 2367 ָעה ה וְִאם־6֖א ֵאָדֽ ָל֑ י ָעׂ֣שּו ׀ ּכָ ָאה ֵאַל֖ ּה ַהָּב֥ ה ַהּכְצֲַעָקָת֛ ֲרָדה־ָּנ֣א וְֶאְרֶא֔ ֵאֽ
447 1819 451 3499 ד לְִפֵנ֥י יְהָוֽה ּנּו עֵֹמ֖ ם עֹוֶד֥ בְָרָה֔ ָמה וְַא֨ ֹ֑ ֖כּו ְסד ים וַּיֵלְ וַּיְִפ֤נּו ִמָּׁש֙ם ֽהֲָאנִָׁש֔
448 2339 350 4179 יק ִעם־ָרָׁשֽע ה צִַּד֖ ף ִּתְסֶּפ֔ ר ַהַא֣ ם וַּיֹאַמ֑ ׁש ַאבְָרָה֖ וַּיִַּג֥
449 4944 768 9594 ּה ר ּבְִקְרָּבֽ ם ֲאֶׁש֥ ים ַהּצִַּדיִק֖ ַען ֲחִמִּׁש֥ א לַָּמ֔קֹום לְַמ֛ ף ִּתְסֶּפ֙ה ו6ְא־ִתָּׂש֣ יר ַהַא֤ ם ּבְ֣תֹוF ָהִע֑ ים צִַּדיִק֖ ׁש ֲחִמִּׁש֥ י ֵי֛ אּוַל֥
450 5093 845 7423 ט ה ִמְׁשָּפֽ ֶרץ 6֥א יֲַעֶׂש֖ F ֲהׁשֵֹפ֙ט ּכָל־ָהָא֔ לָה ּלָ֔ ע ָחִל֣ יק ּכָָרָׁש֑ ה כַּצִַּד֖ ע וְָהָי֥ ית צִַּדי֙ק ִעם־ָרָׁש֔ ה לְָהִמ֤ ר ַהּזֶ֗ ת ׀ ּכַָּדָב֣ ֹ֣ לָה ּלuְ֜ ֵמֲעׂש ָחלִ֨
451 3275 602 7115 ם אִתי לְכָל־ַהָּמ֖קֹום ּבֲַעבּוָרֽ יר וְנָָׂש֥ ם ּבְ֣תֹוF ָהִע֑ ים צִַּדיִק֖ ם ֲחִמִּׁש֥ ֹ֛ א בְִסד ה ִאם־ֶאְמָצ֥ ָ֔ אֶמר יְהו ֹ֣ וַּי
452 2260 451 3470 ר וֵָאֶֽפר י ָעָפ֥ י וְָאנִֹכ֖ ָ֔ ר ֶאל־ֲאדֹנ לְִּת֙י לְַדֵּב֣ ר ִהּנֵה־ָנ֤א הֹוַא֙ ם וַּיֹאַמ֑ ַען ַאבְָרָה֖ וַַּי֥
453 5797 838 9247 ה ים וֲַחִמָּׁשֽ ם ַאְרּבִָע֖ א ָׁש֔ ית ִאם־ֶאְמָצ֣ אֶמ֙ר 6֣א ַאְׁשִח֔ ֹ֙ יר וַּי ה ֶאת־ּכָל־ָהִע֑ ית ּבֲַחִמָּׁש֖ ה ֲהַתְׁשִח֥ ים ַהּצִַּדיִק֙ם ֲחִמָּׁש֔ ֠אּולַי יְַחְס֞רּון ֲחִמִּׁש֤
454 2955 597 6005 ה ּבֲַע֖בּור ָהַאְרּבִָעֽים אֶמ֙ר 6֣א ֽאֱֶעֶׂש֔ ֹ֙ ים וַּי ם ַאְרּבִָע֑ י יִָּמצְ֥אּון ָׁש֖ ר אּוַל֛ ר ֵאלָי֙ו וַּיֹאַמ֔ ֶסף ֜עֹוד לְַדֵּב֤ ֹ֨ וַּי
455 3991 661 7441 ם ְׁש6ִׁשֽים א ָׁש֖ ה ִאם־ֶאְמָצ֥ אֶמ֙ר 6֣א ֽאֱֶעֶׂש֔ ֹ֙ ים וַּי ם ְׁש6ִׁש֑ י יִָּמצְ֥אּון ָׁש֖ ָרה אּוַל֛ ַחר ֽלַאדֹנָ֙י וֲַאַדּבֵ֔ א ִי֤ ָ֞ ּיֹאֶמר ַאל־נ ַ֠ ו
456 4268 686 6598 ים ית ּבֲַע֖בּור ֽהֶָעְׂשִרֽ אֶמ֙ר 6֣א ַאְׁשִח֔ ֹ֙ ים וַּי ם ֶעְׂשִר֑ י יִָּמצְ֥אּון ָׁש֖ י אּוַל֛ ָ֔ ר ֶאל־ֲאדֹנ לְִּת֙י לְַדֵּב֣ אֶמר ִהֵּנֽה־ָנ֤א הֹוַא֙ ֹ֗ וַּי
457 4112 683 6362 ה ית ּבֲַע֖בּור ָהֲעָׂשָרֽ אֶמ֙ר 6֣א ַאְׁשִח֔ ֹ֙ ה וַּי ם ֲעָׂשָר֑ י יִָּמצְ֥אּון ָׁש֖ ַעם אּוַל֛ ה ַאF־ַהַּפ֔ אדֹנָ֙י וֲַאַדּבְָר֣ ַחר ַלֽ א ִי֤ ָ֞ ּיֹאֶמר ַאל־נ ַ֠ ו
458 1955 371 3555 ב לְִמקֹֽמֹו ם ָׁש֥ ם וְַאבְָרָה֖ ר ֶאל־ַאבְָרָה֑ ה לְַדֵּב֖ ר ּכִּלָ֔ ה ּכֲַאֶׁש֣ ָ֔ לFֶ יְהו וֵַּי֣
459 4299 726 7099 ְרצָה יִם ָאֽ חּו ַאַּפ֖ ם וַּיְִׁשַּת֥ ם וַּיְַרא־לֹו֙ט וַָּיָ֣קם לְִקָראָת֔ ֹ֑ ַער־ְסד ב ּבְַׁשֽ ֶרב וְ֖לֹוט יֵֹׁש֣ ָמ֙ה ּבֶָע֔ ֹ֙ ים ְסד י ַהַּמלְָאִכ֤ ֵ֨ ּיָבֹאּו ְׁשנ ַ֠ ו
460 4358 857 7808 ין י בְָר֖חֹוב נִָלֽ ם וַּיֹאְמ֣רּו ֔|א ִּכ֥ ֶכ֑ ם לְַדְרּכְ ם וֲַהלַכְֶּת֣ ם וְִהְׁשּכְַמֶּת֖ ם וְלִ֙ינּ֙ו וְַרֲח֣צּו ַרגְלֵיכֶ֔ ית ַעבְְּדֶכ֤ א ֶאל־ּבֵ֨ ָ֠ י ֣סּורּו נ ַ֗ אֶמר ִהֶּנ֣ה ּנָא־ֲאדֹנ ֹ֜ וַּי
461 3138 546 4303 ה וַּיֹאֵכֽלּו ה ּוַמּ֥צֹות ָאָפ֖ ַעׂש לֶָה֙ם ִמְׁשֶּת֔ אּו ֶאל־ּבֵי֑תֹו וַַּי֤ ֹ֖ יו וַּיָב רּו ֵאלָ֔ ד וַּיָֻס֣ ֹ֔ ם ְמא וַּיְִפצַר־ָּב֣
462 3336 618 5666 ה ם ִמָּקֶצֽ ן ּכָל־ָהָע֖ יִת ִמַּנַ֖ער וְַעד־זֵָק֑ ּבּו ַעל־ַהּבַ֔ י ְסדֹ֙ם נַָס֣ יר ַאנְֵׁש֤ י ָהִע֜ ֶטֶר֮ם יְִׁשּכָבּ֒ו וְַאנְֵׁש֨
463 2596 562 4756 ם ה אָֹתֽ ינּו וְנְֵדָע֖ ם ֵאלֵ֔ יְלָה הֹוצִיֵא֣ יu ַהָּל֑ אּו ֵאֶל֖ ים ֲאֶׁשר־ָּב֥ ה ָהֲאנִָׁש֛ אְמרּו ֔לֹו ַאֵּי֧ ֹ֣ וַּיְִקְר֤אּו ֶאל־לֹו֙ט וַּי
464 1659 282 2219 יו ר ַאֲחָרֽ לֶת ָסַג֥ ְתָחה וְַהֶּד֖ ם ֖לֹוט ַהֶּפ֑ א ֲאלֵֶה֛ וַּיֵֵצ֧
465 1034 161 1034 עּו י ָּתֵרֽ ר ַאל־ָנ֥א ַאַח֖ וַּיֹאַמ֑
466 6500 1028 10130 י ל קָֹרִתֽ אּו ּבְֵצ֥ ן ָּב֖ ר ִּכֽי־ַעל־ֵּכ֥ ים ָהֵאל֙ ַאל־ַּתֲעׂ֣שּו ָדבָ֔ ֲאנִָׁש֤ ק ָלֽ ם ַר֠ ן ּכַּ֖טֹוב ּבְֵעינֵיֶכ֑ ם וֲַעׂ֣שּו לֶָה֔ יׁש אֹוִצֽיָאה־ָּנ֤א ֶאְתֶה֙ן ֲאלֵיכֶ֔ ר 6ֽא־יְָדעּ֙ו ִא֔ ֗נֹות ֲאֶׁש֤ י בָ י ְׁשֵּת֣ א לִ֜ ָ֨ ִהּנֵה־נ
467 4953 786 5993 לֶת ר ַהָּדֽ ֹ֥ ד ַוּֽיִּגְׁ֖שּו לְִׁשּב ֹ֔ יׁש ּבְלֹו֙ט ְמא ִא֤ ם וַּיְִפצְ֨רּו בָ ע לuְ֖ ֵמֶה֑ ה נַָר֥ ט ָׁש֔פֹוט ַעָּת֕ ֹ֣ א־לָגּו֙ר וַּיְִׁשּפ ד ָּבֽ ֹֽאְמרּ֙ו ָהֶאָח֤ לְָאה וַּי וַּיֹאְמ֣רּו ׀ ּגֶׁש־ָה֗



468 3325 463 5005 לֶת ָסָגֽרּו יְָתה וְֶאת־ַהֶּד֖ ם ַהָּב֑ יאּו ֶאת־֛לֹוט ֲאלֵיֶה֖ ם וַּיִָב֧ וַּיְִׁשלְ֤חּו ֽהֲָאנִָׁשי֙ם ֶאת־יָָד֔
469 3647 560 5417 א ַהָּפַֽתח ֹ֥ ן וְַעד־ּגָ֑דֹול וַּיִלְ֖אּו לְִמצ ֹ֖ ים ִמָּקט יִת ִהּכּ֙ו ּבַַּסנְוִֵר֔ ַתח ַהּבַ֗ ים ֲאֶׁשר־ֶּפ֣ ְוֶֽאת־ָהֲאנִָׁש֞
470 3310 655 7650 א ִמן־ַהָּמֽקֹום יר הֹוֵצ֖ ל ֲאֶׁשר־לuְ֖ ּבִָע֑ ֹ֥ יu וְכ נֶֹת֔ ֶנ֣יu ּובְ ה ָחָת֙ן ּובָ ֹ֔ י־לuְ֣ פ ד ִמֽ ֹ֚ ים ֶאל־֗לֹוט ע וַּיֹאְמ֨רּו ָהֲאנִָׁש֜
471 4070 641 5750 ּה ה לְַׁשֲחָתֽ נּו יְהָו֖ ה וַיְַׁשּלְֵח֥ ָ֔ ה צֲַעָקָת֙ם ֶאת־ְּפֵנ֣י יְהו ה ִּכֽי־ֽגְָדָל֤ ְחנּו ֶאת־ַהָּמ֖קֹום ַהֶּז֑ ַ֔ ים ֲאנ ִּכֽי־ַמְׁשִחִת֣
472 4704 906 5914 ק ּבְֵעיֵנ֥י ֲחָתָנֽיו י כְִמצֵַח֖ יר וַיְִה֥ ה ֶאת־ָהִע֑ ית יְהָו֖ ה ִּכֽי־ַמְׁשִח֥ אֶמ֙ר ֤קּומּו ּצְאּ֙ו ִמן־ַהָּמ֣קֹום ַהּזֶ֔ ֹ֙ יו וַּי נָֹת֗ י בְ ר ׀ ֶאל־ֲחָתָנ֣יו ׀ 6ְקֵח֣ א ֜לֹוט וַיְַדֵּב֣ וַּיֵצֵ֨
473 5926 850 9306 ה ּבֲַעֹ֥ון ָהִעֽיר ת ֶּפן־ִּתָּסֶפ֖ ֹ֔ יu֙ ַהּנְִמצָא נֶֹת֙ י בְ ח ֶאֽת־ִאְׁשְּתu֜ וְֶאת־ְׁשֵּת֤ ר קּו֩ם ַק֨ ֹ֑ ים ּבְ֣לֹוט לֵאמ יצּו ַהַּמלְָאִכ֖ ִא֥ ה וַּיָ ַחר ָעלָ֔ ּוכְמֹ֙ו ַהַּׁש֣
474 4279 742 5649 הּו ִמ֥חּוץ לִָעֽיר ּנִֻח֖ הּו וַּיַ יו וַּיֹצִֻא֥ ה ָעָל֑ ת יְהָו֖ יו ּבְֶחְמַל֥ נָֹת֔ י בְ ים ּבְיָ֣דֹו ּובְיַד־ִאְׁשּ֗תֹו ּובְיַ֙ד ְׁשֵּת֣ קּו ָהֲאנִָׁש֜ ּה ׀ וַּיֲַחזִ֨ ֽוַּיְִתַמְהָמ֓
475 4162 769 6892 ה ט ֶּפן־ִּתָּסֶפֽ ָרה ִהָּמֵל֖ ר ָהָה֥ ָּכ֑ ד ּבְכָל־ַהּכִ ֹ֖ ל־ַּתֲעמ יu וְַאֽ יט ַאֲחֶר֔ u ַאל־ַּתִּב֣ ט ַעל־נְַפֶׁש֔ אֶמ֙ר ִהָּמֵל֣ ֹ֙ ם ַה֗חּוצָה וַּי ם אָֹת֜ וַיְִה֩י כְהֹוצִיָא֨
476 525 165 1085 ם ַאל־ָנ֖א ֲאדָֹנֽי אֶמר ֖לֹוט ֲאלֵֶה֑ ֹ֥ וַּי
477 5734 946 8474 ִּתי ה וַָמֽ נִי ָהָרָע֖ ָרה ֶּפן־ִּתְדּבַָק֥ ט ָהָה֔ י 6֤א אּוכַל֙ לְִהָּמֵל֣ י וְָאנֹכִ֗ י לְַהֲח֖יֹות ֶאת־נְַפִׁש֑ ר ָעִׂש֙יָת֙ ִעָּמִד֔ ל ַחְסְּדu֗ ֲאֶׁש֤ א ַעבְְּדu֣ ֵח֮ן ּבְֵעינֶיu֒ וַַּתגְֵּד֣ א ָמצָ֨ ָ֠ ִהּנֵה־נ
478 3822 645 3822 י י נְַפִׁשֽ וא ּוְתִח֥ ר ִה֖ ָּמה ֲה6֥א ִמצְָע֛ א ָׁש֗ ָ֜ ה ּנ ר ִאָּמלְָט֨ יא ִמצְָע֑ ָּמה וְִה֣ ֥נּוס ָׁש֖ ה לָ את ְקרָֹב֛ ֹ֧ יר ַהּז א ָהִע֨ ָ֠ ִהּנֵה־נ
479 3961 559 5001 ְרּתָ  ר ִּדַּבֽ יר ֲאֶׁש֥ י ֶאת־ָהִע֖ י ָהְפִּכ֥ ה לְבִלְִּת֛ ר ַהֶּז֑ ם לַָּדָב֣ יu ַּג֖ ֶ֔ אִתי ָפנ יו ִהּנֵ֙ה נָָׂש֣ אֶמר ֵאלָ֔ ֹ֣ וַּי
480 3708 594 5398 יר צֹֽוַער א ֵׁשם־ָהִע֖ ן ָקָר֥ ָּמה ַעל־ֵּכ֛ ר ַעד־ּבֲֹאu֖ ָׁש֑ י 6֤א אּוכַל֙ לֲַעׂ֣שֹות ָּדבָ֔ ָּמה ִּכ֣ ט ָׁש֔ ַמֵה֙ר ִהָּמֵל֣
481 1561 256 2371 א צֲֹֽעָרה ֶרץ וְ֖לֹוט ָּב֥ א ַעל־ָהָא֑ ֶמׁש יָָצ֣ ַהֶּׁש֖
482 2873 488 4643 יִם ה ִמן־ַהָּׁשָמֽ ת יְהָו֖ ׁש ֵמֵא֥ ית וֵָא֑ ה ּגְָפִר֣ ם וְַעל־ֲעמָֹר֖ ֹ֛ יר ַעל־ְסד ה ִהְמִט֧ ָ֗ ֽוַיהו
483 2888 485 4488 ה ַמח ָהֲאָדָמֽ ים וְֶצ֖ י ֶהָעִר֔ ר וְֵא֙ת ּכָל־יְֹׁשֵב֣ ָּכ֑ ת ּכָל־ַהּכִ ל וְֵא֖ ים ָהֵא֔ ֽוַּיֲַהפFֹ֙ ֶאת־ֶהָעִר֣
484 2040 267 2040 לַח יב ֶמֽ י נְִצ֥ יו וְַּתִה֖ ט ִאְׁשּ֖תֹו ֵמַאֲחָר֑ וַַּתֵּב֥
485 2672 413 4912 ם ֶאת־ְּפֵנ֥י יְהָוֽה ַמד ָׁש֖ ָּמ֔קֹום ֲאֶׁשר־ָע֥ ֶקר ֶאל־ַה֨ ֹ֑ ם ּבַּב ם ַאבְָרָה֖ וַּיְַׁשֵּכ֥
486 3712 742 7262 ן ר ַהּכִבְָׁשֽ ֹ֖ ֶרץ ּכְִקיט ר ָהָא֔ ֹ֣ ְרא וְִהֵּנ֤ה ָעלָ֙ה ִקיט ר וַּיַ֗ ָּכ֑ ֶרץ ַהּכִ ל־ּכָל־ְּפֵנ֖י ֶא֣ ה וְַעֽ ף ַעל־ְּפֵנ֤י ְסדֹ֙ם וֲַעמָֹר֔ וַּיְַׁשֵק֗
487 5860 847 9710 ן לֹֽוט ב ּבֵָה֖ ים ֲאֶׁשר־יַָׁש֥ ָעִר֔ ה ּבֲַהפFֹ֙ ֶאת־ֶה֣ ח ֶאת־לֹו֙ט ִמּ֣תֹוF ַהֲהֵפכָ֔ ם וַיְַׁשַּל֤ ים ֶאת־ַאבְָרָה֑ ר ֱא6ִה֖ ֹ֥ ר וַּיִזְּכ י ַהּכִּכָ֔ ת ֱא6ִהי֙ם ֶאת־ָעֵר֣ י ּבְַׁשֵח֤ וַיְִה֗
488 5564 749 5564 יו נָֹתֽ י בְ ה ֖הּוא ּוְׁשֵּת֥ ֶׁש֙ב ּבְַּמָעָר֔ בֶת ּבְ֑צֹוַער וַּיֵ֙ א לֶָׁש֣ י יֵָר֖ נָֹתי֙ו ִעּ֔מֹו ִּכ֥ י בְ ר ּוְׁשֵּת֤ ֶׁשב ּבָָה֗ וַּיַַעל֩ ֨לֹוט ִמּ֜צֹוַער וֵַּי֣
489 2992 571 6392 ֶרץ ֶרF ּכָל־ָהָאֽ ינּו ּכְֶד֖ ֶר֙ץ לָ֣בֹוא ָעלֵ֔ ָא֙ ין ּבָ יׁש ֵא֤ ן וְִא֨ ינּו זֵָק֑ ה ָאִב֣ ה ֶאל־ַהּצְִעיָר֖ אֶמר ַהּבְכִיָר֛ ֹ֧ וַּת
490 2014 403 2664 ינּו ָזַֽרע ה ֵמָאִב֖ ה ִעּ֑מֹו ּונְַחֶּי֥ יִן וְנְִׁשּכְָב֣ ינּו ַי֖ ה ֶאת־ָאִב֛ ה נְַׁשֶק֧ לְכָ֨
491 3901 562 5851 ּה ּה ּובְקּוָׄמֽ ע ּבְִׁשכְָב֖ יָה ו6ְֽא־יַָד֥ א ַהּבְכִיָר֙ה וִַּתְׁשַּכ֣ב ֶאת־ָאבִ֔ ֹ֤ יְלָה ֑הּוא וַָּתב ַּל֣ יִן ּבַ ן ַי֖ ָ ֶאת־ֲאבִיֶה֛ ין וַַּתְׁשֶק֧
492 5192 863 7052 ינּו ָזַֽרע ה ֵמָאִב֖ י ִעּ֔מֹו ּונְַחֶּי֥ ִא֙י ִׁשכְִב֣ ֹ֙ יְלָה ּוב יִן ּגַם־ַהּלַ֗ ַ֜ ּנּו י י נְַׁשֶק֨ ֶמׁש ֶאת־ָאִב֑ ה ֵהן־ָׁשַכ֥בְִּתי ֶא֖ אֶמר ַהּבְכִיָר֙ה ֶאל־ַהּצְִעיָר֔ ֹ֤ ת וַּת ָּמֳחָר֔ ֽוַיְִה֙י ִמֽ
493 3915 621 6985 ּה ּה ּובְֻקָמֽ ע ּבְִׁשכְָב֖ ָקם ַהּצְִעיָר֙ה וִַּתְׁשַּכ֣ב ִעּ֔מֹו ו6ְֽא־יַָד֥ יִן וַָּת֤ ן ָי֑ יְלָה ַה֛הּוא ֶאת־ֲאבִיֶה֖ ַּל֧ ם ּבַ ָ ַּג֣ ין וַַּתְׁשֶק֜
494 1992 246 3292 ן י בְנֹֽות־֖לֹוט ֵמֲאבִיֶהֽ ָ ְׁשֵּת֥ ין ֽוַַּתֲהֶר֛
495 2045 344 3255 ב ַעד־ַהּיֹֽום י־מֹוָא֖ ב ֥הּוא ֲאִבֽ א ְׁש֖מֹו מֹוָא֑ ן וִַּתְקָר֥ לֶד ַהּבְכִיָר֙ה ּבֵ֔ וֵַּת֤
496 2155 472 5225 ֵנֽי־ַעּ֖מֹון ַעד־ַהּיֹֽום י בְ י ֛הּוא ֲאִב֥ א ְׁש֖מֹו ּבֶן־ַעִּמ֑ ן וִַּתְקָר֥ לְָדה ּבֵ֔ ה גַם־ִהו֙א ָי֣ וְַהּצְִעיָר֤
497 3112 475 5532 ר גָר ּבִגְָרֽ ין ׁ֑שּור וַָּי֖ ׁש ּוֵב֣ ֶׁשב ּבֵין־ָקֵד֖ גֶב וֵַּי֥ ֶ֔ ְרצָה ַהּנ ם ַאבְָרָה֙ם ַא֣ ע ִמָּׁש֤ וַּיִַּס֨
498 4159 550 5679 ה ח ֶאת־ָׂשָרֽ ר וַּיִַּק֖ לFֶ ּגְָר֔ לFֶ֙ ֶמ֣ ח ֲאבִיֶמ֙ וא וַּיְִׁשלַ֗ ִתי ִה֑ ֹ֣ ה ִאְׁשּ֖תֹו ֲאח ם ֶאל־ָׂשָר֥ אֶמר ַאבְָרָה֛ ֹ֧ וַּי
499 3285 603 5365 ַעל לַת ָּבֽ וא ּבְֻע֥ ְחָּת וְִה֖ ה ֲאֶׁשר־לַָק֔ אֶמר ֗לֹו ִהּנuְ֥ ֵמ֙ת ַעל־ָהִאָּׁש֣ ֹ֣ יְלָה וַּי לFֶ ּבֲַח֣לֹום ַהָּל֑ ים ֶאל־ֲאבִיֶמ֖ א ֱא6ִה֛ ֹ֧ וַּיָב
500 1689 357 2729 ג ֹֽ יק ַּתֲהר י ֲה֥גֹוי ּגַם־צִַּד֖ ָ֕ ר ֲאדֹנ יָה וַּיֹאַמ֕ ב ֵאֶל֑ לFֶ 6֥א ָקַר֖ וֲַאבִיֶמ֕
501 3126 534 4896 ֹֽאת יִתי ז י ָעִׂש֥ ן ּכַַּפ֖ ֹ֥ נְִקי י ּובְ י ֑הּוא ּבְָתם־לְבִָב֛ ה ָאִח֣ וא ֽאְָמָר֖ יא־גַם־ִה֥ וא וְִהֽ ִתי ִה֔ ֹ֣ ַמר־לִ֙י ֲאח ֲה6֨א ֤הּוא ָאֽ
502 5976 873 10446 יהָ  ַע ֵאֶלֽ ֹ֥ נְּג יu לִ ן 6א־נְַתִּת֖ י ַעל־ֵּכ֥ י ֽאֹוְתu֖ ֵמֲחטֹו־ִל֑ F ּגַם־ָאנִֹכ֛ ֹ֧ את וֶָאְחׂש ֹ֔ יָת ּז י בְָתם־לְבָבuְ֙ ָעִׂש֣ ְעִּת֙י ִּכ֤ י יַָד֙ ם ָאנִֹכ֤ ים ּבֲַח6֗ם ַּג֣ יו ֽהֱָא6ִה֜ וַּיֹאֶמ֩ר ֵאלָ֨
503 5480 728 7480 F ה וְכָל־ֲאֶׁשר־ָלֽ ע ּכִי־֣מֹות ָּת֔מּות ַאָּת֖ יב ַּד֚ ינuְ֣ ֵמִׁש֗ ה וְִאם־ֵאֽ ל ּֽבַַעְדu֖ ֶוְֽחֵי֑ יא ֔הּוא וְיְִתַּפֵּל֥ ֶׁשת־ָהִאיׁ֙ש ִּכֽי־נִָב֣ ב ֵאֽ ה ָהֵׁש֤ וְַעָּת֗
504 3046 634 5766 ד ֹֽ ים ְמא ם וִַּיֽיְר֥אּו ָהֲאנִָׁש֖ נֵיֶה֑ ּלֶה ּבְָאזְ ים ָהֵא֖ ר ֶאת־ּכָל־ַהְּדבִָר֥ יו וַיְַדֵּב֛ ֶקר וַּיְִקָר֙א לְכָל־ֲעבָָד֔ ֹ֗ לFֶ ּבַּב ם ֲאבִיֶמ֜ וַּיְַׁשּכֵ֨
505 5972 986 8052 י יָת ִעָּמִדֽ ר 6א־ֵיָֽעׂ֔שּו ָעִׂש֖ ה ַמֲעִׂשי֙ם ֲאֶׁש֣ ה גְדָֹל֑ י ֲחָטָא֣ י וְַעל־ַמְמלַכְִּת֖ אָת ָעַל֛ F ִּכֽי־ֵהֵב֧ אִתי לָ֔ ה־ָחָט֣ נּ֙ו ּוֶמֽ יָת ּלָ֙ ה־ָעִׂש֤ אֶמר ֜לֹו ֶמֽ ֹ֨ ם וַּי לFֶ לְַאבְָרָה֗ א ֲאבִיֶמ֜ וַּיְִקָר֨
506 2734 385 3774 ר ַהֶּזֽה יָת ֶאת־ַהָּדָב֥ י ָעִׂש֖ יָת ִּכ֥ ה ָרִא֔ ם ָמ֣ לFֶ ֶאל־ַאבְָרָה֑ אֶמר ֲאבִיֶמ֖ ֹ֥ וַּי
507 3746 578 6076 י ר ִאְׁשִּתֽ ה וֲַהָר֖גּונִי ַעל־ְּדַב֥ ים ּבַָּמ֖קֹום ַהֶּז֑ ת ֱא6ִה֔ ק ֵאין־יְִרַא֣ ְרִּתי ַר֚ י ָאַמ֗ ם ִּכ֣ אֶמ֙ר ַאבְָרָה֔ ֹ֙ וַּי
508 2293 322 3333 ה י לְִאָּׁשֽ י וְַּתִהי־ִל֖ F 6֣א בַת־ִאִּמ֑ וא ַא֖ י בַת־ָאבִ֙י ִה֔ ה ֲאחִֹת֤ ָ֗ וְגַם־ָאְמנ
509 5285 821 6885 י ֽהּוא י ָאִח֥ ָּמה ִאְמִרי־ִל֖ ר נָ֣בֹוא ָׁש֔ ל ּכָל־ַהָּמקֹו֙ם ֲאֶׁש֣ י ֶא֤ י ִעָּמִד֑ ר ַּתֲעִׂש֖ F ֲאֶׁש֥ ה ַחְסֵּד֔ ּה ֶז֣ ר לָ֔ ית ָאבִ֒י וָאַֹמ֣ י ֱא6ִהי֮ם ִמֵּב֣ ר ִהְת֣עּו אִֹת֗ י ּכֲַאֶׁש֧ וַיְִה֞
510 4313 578 7213 ה ִאְׁשּֽתֹו ת ָׂשָר֥ ֶׁשב ֔לֹו ֵא֖ ם וַָּי֣ ן לְַאבְָרָה֑ ת וַּיִֵּת֖ ֹ֔ ר וֲַעבִָדי֙ם ּוְׁשָפח אן ּובָָק֗ ֹ֣ לFֶ צ ח ֲאבִיֶמ֜ וַּיִַּק֨
511 1394 341 2834 י לְָפֶנ֑יu ּבַּ֥טֹוב ּבְֵעיֶנ֖יu ֵׁשֽב לFֶ ִהֵּנ֥ה ַאְרִצ֖ אֶמר ֲאבִיֶמ֔ ֹ֣ וַּי
512 4773 705 8213 ל וְנָֹכַֽחת ֹ֖ ת ּכ F וְֵא֥ ר ִאָּת֑ ל ֲאֶׁש֣ ֹ֖ יִם לְכ ַ֔ יF ִהֵּנ֤ה הּוא־לFָ֙ ּכְ֣סּות ֵעינ ֶס֙ף לְָאִח֔ לֶף ּכֶ֙ ִּתי ֶא֤ ה נַָת֜ ֵ֨ ר ִהּנ ה ָאַמ֗ ּולְָׂשָר֣
513 3451 526 5611 דּו ֵלֽ יו וַּיֵ לFֶ וְֶאת־ִאְׁשּ֛תֹו וְַאְמהָֹת֖ ים ֶאת־ֲאבִיֶמ֧ א ֱא6ִה֜ ים וַּיְִרָּפ֨ ם ֶאל־ָהֱא6ִה֑ ל ַאבְָרָה֖ וַּיְִתַּפֵּל֥
514 3455 521 5055 ם ֶׁשת ַאבְָרָהֽ ה ֵא֥ ר ָׂשָר֖ לFֶ ַעל־ְּדַב֥ ית ֲאבִיֶמ֑ ֶחם לְֵב֣ ד ּכָל־ֶר֖ ה ּבְַע֥ ָ֔ ר ָעצַ֙ר יְהו ֹ֤ ִּכֽי־ָעצ
515 3558 444 3558 ר ר ִּדֵּבֽ ה ּכֲַאֶׁש֥ ה לְָׂשָר֖ ַעׂש יְהָו֛ ר וַַּי֧ ר ָאָמ֑ ה ּכֲַאֶׁש֣ ד ֶאת־ָׂשָר֖ ה ָּפַק֥ ֽוַיהָו֛
516 3439 469 5209 ר אֹ֖תֹו ֱא6ִהֽים ד ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ ן לִזְֻקָנ֑יו לַּמֹוֵע֕ ם ֵּב֖ ה לְַאבְָרָה֛ לֶד ָׂשָר֧ וַַּתַה֩ר וֵַּת֨
517 2794 427 3914 ה יִצְָחֽק ֧נֹו ַהּנֹֽולַד־֛לֹו ֲאֶׁשר־יָלְָדה־ּ֥לֹו ָׂשָר֖ ם ֶאֽת־ֶׁשם־ּבְ א ַאבְָרָה֜ וַּיְִקָר֨
518 3058 466 5388 ה אֹ֖תֹו ֱא6ִהֽים ר צִָּו֥ ים ּכֲַאֶׁש֛ ֔נֹו ּבֶן־ְׁשמַֹנ֖ת יִָמ֑ ק ּבְ ָמל ַאבְָרָה֙ם ֶאת־יִצְָח֣ וַָּי֤
519 1852 286 3062 נֹֽו ק ּבְ ת יִצְָח֥ לֶד ֔לֹו ֵא֖ ת ָׁשָנ֑ה ּבְִהָּו֣ ם ּבֶן־ְמַא֣ וְַאבְָרָה֖
520 2564 413 3124 י ַע ִיֽצְַחק־ִלֽ ים ּכָל־ַהּׁשֵֹמ֖ י ֱא6ִה֑ ָׂשה ִל֖ ק ָע֥ ֹ֕ ה צְח אֶמר ָׂשָר֔ ֹ֣ וַּת
521 2601 486 4371 ן לִזְֻקָנֽיו ְדִּתי ֵב֖ ה ִּכֽי־יַָל֥ ִנ֖ים ָׂשָר֑ ם ֵהיִנ֥יָקה בָ י ִמּלֵל֙ לְַאבְָרָה֔ אֶמר ִמ֤ ֹ֗ וַּת
522 2358 432 3478 ל ֶאת־יִצְָחֽק ה גָ֔דֹול ּבְ֖יֹום ִהּגֵָמ֥ ַעׂש ַאבְָרָה֙ם ִמְׁשֶּת֣ ל וַַּי֤ לֶד וַּיִּגַָמ֑ ל ַהֶּי֖ וַּיִגְַּד֥
523 3584 434 4794 ם ְמצֵַחֽק ה לְַאבְָרָה֖ ית ֲאֶׁשר־יָלְָד֥ ר ַהִּמצְִר֛ ה ֶאֽת־ּבֶן־ָהָג֧ ֶרא ָׂשָר֜ וֵַּת֨
524 3943 577 6273 ִנ֖י ִעם־יִצְָחֽק את ִעם־ּבְ ֹ֔ ה ַהּז י 6֤א יִיַרׁ֙ש ּבֶן־ָהָאָמ֣ ָנּ֑ה ִּכ֣ את וְֶאת־ּבְ ֹ֖ ה ַהּז ׁש ָהָאָמ֥ ם ּגֵָר֛ אֶמ֙ר לְַאבְָרָה֔ ֹ֙ וַּת
525 1501 277 2061 נֹֽו ת ּבְ ֹ֥ ל אֹוד ם ַע֖ ד ּבְֵעיֵנ֣י ַאבְָרָה֑ ֹ֖ ר ְמא ַרע ַהָּדָב֛ וֵַּי֧
526 5270 914 8310 א לuְ֖ ָזַֽרע ק יִָּקֵר֥ י בְיִצְָח֔ ּה ִּכ֣ ע ּבְקָֹל֑ ה ְׁשַמ֣ יu ָׂשָר֖ ר ֵאֶל֛ ר ּתֹאַמ֥ u ּכֹל֩ ֲאֶׁש֨ יu֙ ַעל־ַהַּנַ֣ער וְַעל־ֲאָמֶת֔ ֶ֙ ע ּבְֵעינ ם ַאל־יֵַר֤ ים ֶאל־ַאבְָרָה֗ אֶמר ֱא6ִה֜ ֹ֨ וַּי
527 1348 268 3038 י זְַרֲעu֖ ֽהּוא ּנּו ִּכ֥ ה לְ֣גֹוי ֲאִׂשיֶמ֑ ם ֶאת־ּבֶן־ָהָאָמ֖ וְַג֥
528 6154 853 10084 ר ָׁשֽבַע ֵא֥ ר ּבְ ַתע ּבְִמְדַּב֖ לFֶ וֵַּת֔ ָה וֵַּת֣ לֶד ַוֽיְַׁשּלְֶח֑ ּה וְֶאת־ַהֶּי֖ ם ַעל־ִׁשכְָמ֛ גָר ָׂש֧ ן ֶאל־ָה֠ יִם וַּיִֵּת֣ ַמת ַמ֜ ח־לֶֶח֩ם וְֵח֨ ֶקר וִַּיַּֽקֽ ֹ֡ ם ׀ ּבַּב ם ַאבְָרָה֣ וַּיְַׁשֵּכ֣
529 3100 409 5350 ם ד ַהִּׂשיִחֽ ַחת ַאַח֥ לֶד ַּת֖ F ֶאת־ַהּיֶ֔ ֶמת וַַּתְׁשֵל֣ יִם ִמן־ַהֵח֑ וַּיִכְ֥לּו ַהַּמ֖
530 5989 733 6949 בְּךְ ּה וֵַּתֽ א ֶאת־קָֹל֖ גֶד וִַּתָּׂש֥ ֶ֔ ֶׁשב ִמּנ לֶד וֵַּת֣ ה ּבְ֣מֹות ַהָּי֑ ה ַאל־ֶאְרֶא֖ י ֽאְָמָר֔ ֶׁשת ִּכ֣ י ֶק֔ גֶד ַהְרֵח֙ק ּכְִמַטֲחֵו֣ ֶ֗ ּה ִמּנ ֶׁשב לָ֜ וֵַּתלFֶ֩ וֵַּת֨
531 5712 1005 10122 ם ר הּוא־ָׁשֽ ים ֶאל־֥קֹול ַהַּנַ֖ער ּבֲַאֶׁש֥ ע ֱא6ִה֛ י ִּכֽי־ָׁשַמ֧ יְרִא֔ ר ַאל־ִּת֣ F ָהָג֑ ּה ַמה־ָּל֣ אֶמר ָל֖ ֹ֥ יִם וַּי ים ׀ ֶאל־ָהגָ֙ר ִמן־ַהָּׁשַמ֔ F ֱא6ִה֤ ַא֨ ע ֱא6ִהי֮ם ֶאת־֣קֹול ַהּנַַע֒ר וַּיְִקָר֩א ַמלְ וַּיְִׁשַמ֣
532 2311 421 2791 ּנּו F ּ֑בֹו ִּכֽי־לְ֥גֹוי ּגָ֖דֹול ֲאִׂשיֶמֽ יִקי ֶאת־יֵָד֖ ַער וְַהֲחִז֥ ַ֔ י ֶאת־ַהּנ ֚קּוִמי ְׂשִא֣
533 5145 645 7305 ְׁשְק ֶאת־ַהָּנַֽער יִם וַַּת֖ ֶמ֙ת ַמ֔ א ֶאת־ַהֵח֙ לFֶ וְַּתַמֵּל֤ יִם וֵַּת֜ ר ָמ֑ ֵא֣ ֶרא ּבְ יָה וֵַּת֖ ֶ֔ ח ֱא6ִהי֙ם ֶאת־ֵעינ וַּיְִפַק֤
534 2500 385 3060 ה ַקָּׁשֽת י רֶֹב֥ ר וַיְִה֖ ֶׁש֙ב ּבִַּמְדּבָ֔ ל וַּיֵ֙ ים ֶאת־ַהַּנַ֖ער וַּיִגְָּד֑ י ֱא6ִה֛ וַיְִה֧
535 2511 378 4531 יִם ֶרץ ִמצְָרֽ ה ֵמֶא֥ ח־֥לֹו ִאּ֛מֹו ִאָּׁש֖ ַּקֽ ן וִַּתֽ ר ָּפאָר֑ ֶׁשב ּבְִמְדַּב֣ וֵַּי֖
536 3725 629 5805 ה ה עֶֹׂשֽ ל ֲאֶׁשר־ַאָּת֖ ֹ֥ ים ִעְּמu֔ ּבְכ ר ֱא6ִה֣ ֹ֑ ם לֵאמ לFֶ ּוִפיכֹל֙ ַׂשר־צְבָ֔אֹו ֶאל־ַאבְָרָה֖ אֶמר ֲאבִיֶמ֗ ֹ֣ וא וַּי ת ַהִה֔ ֽוַיְִה֙י ּבֵָע֣
537 6348 912 9318 ּה ְרָּתה ָּבֽ ֶרץ ֲאֶׁשר־ַּג֥ י וְִעם־ָהָא֖ ה ִעָּמִד֔ יִתי ִעְּמu֙ ַּתֲעֶׂש֣ ֶסד ֲאֶׁשר־ָעִׂש֤ י ּכֶַח֜ נֶכְִּד֑ נִיִנ֖י ּולְ י ּולְ ר לִ֔ ֹ֣ ּנָה ִאם־ִּתְׁשק א6ִהי֙ם ֵה֔ י ֵבֽ בְָעה ִּל֤ ה ִהָּׁש֨ וְַעָּת֗
538 959 167 1519 עַ  י ִאָּׁשֵבֽ ם ָאנִֹכ֖ אֶמ֙ר ַאבְָרָה֔ ֹ֙ וַּי
539 2342 425 4422 Fֶל י ֲאבִיֶמֽ ר ּגָזְ֖לּו ַעבְֵד֥ יִם ֲאֶׁש֥ ר ַהַּמ֔ ֵא֣ לFֶ ַעל־אֹדֹו֙ת ּבְ ם ֶאת־ֲאבִיֶמ֑ ַח ַאבְָרָה֖ וְהֹוִכ֥
540 4361 662 6521 י ַהּיֹֽום ְעִּתי ּבִלְִּת֥ י 6֥א ָׁשַמ֖ ם ָאנִֹכ֛ י וְַג֧ ְדָּת ּלִ֗ ה 6א־ִהַּג֣ ה וְגַם־ַאָּת֞ ר ַהֶּז֑ ה ֶאת־ַהָּדָב֣ י ָעָׂש֖ ְעִּתי ִמ֥ לFֶ 6֣א יַָד֔ אֶמר ֲאבִיֶמ֔ ֹ֣ וַּי
541 3079 469 5979 ית ם ּבְִרֽ לFֶ וַּיִכְְר֥תּו ְׁשנֵיֶה֖ ן לֲַאבִיֶמ֑ ר וַּיִֵּת֖ אן ּובָָק֔ ֹ֣ ח ַאבְָרָה֙ם צ וַּיִַּק֤
542 2088 270 3948 ן אן לְבְַּדֶהֽ ֹ֖ ת ַהּצ ֹ֥ בַע ּכִבְׂש ם ֶאת־ֶׁש֛ ב ַאבְָרָה֗ וַּיֵַּצ֣
543 2968 439 4008 נָה בְָּת לְבַָּדֽ ר ִהַּצ֖ ּלֶה ֲאֶׁש֥ בַע ּכְבָׂשֹ֙ת ָהֵא֔ ּנָה ֶׁש֤ ה ֵה֗ ם ָמ֣ לFֶ ֶאל־ַאבְָרָה֑ אֶמר ֲאבִיֶמ֖ ֹ֥ וַּי
544 4953 606 4953 ֹֽאת ר ַהּז ֵא֥ ְרִּתי ֶאת־ַהּבְ י ָחַפ֖ ה ִּכ֥ י לְֵעָד֔ ְהיֶה־ִּל֣ י ּבֲַעבּו֙ר ִּתֽ ח ִמּיִָד֑ ת ִּתַּק֖ ֹ֔ בַע ּכְבָׂש י ֶאת־ֶׁש֣ אֶמר ּכִ֚ ֹ֕ וַּי
545 2482 412 4812 ם ם נְִׁשּבְ֖עּו ְׁשנֵיֶהֽ י ָׁש֥ בַע ִּכ֛ ר ָׁש֑ ֵא֣ א לַָּמ֥קֹום ַה֖הּוא ּבְ ן ָקָר֛ ַעל־ּכֵ֗
546 4341 606 6751 ֶרץ ְּפלְִׁשִּתֽים בּו ֶאל־ֶא֥ לFֶ ּוִפיכֹל֙ ַׂשר־צְבָ֔אֹו וַּיָֻׁש֖ בַע וַָּיָ֣קם ֲאבִיֶמ֗ ר ָׁש֑ ֵא֣ ית ּבִבְ וַּיִכְְר֥תּו בְִר֖
547 2205 351 3885 ם ל עֹוָלֽ ה ֵא֥ ם יְהָו֖ ם ּבְֵׁש֥ ְקָרא־ָׁש֔ בַע וַּיִ֨ ר ָׁש֑ ֵא֣ ֶׁשל ּבִבְ ע ֶא֖ וַּיִַּט֥
548 1972 307 5022 ים ַרִּבֽים ים יִָמ֥ ֶרץ ְּפלְִׁשִּת֖ ֶא֥ ם ּבְ גָר ַאבְָרָה֛ וַָּי֧
549 2327 500 4567 אֶמר ִהֵּנֽנִי ֹ֥ ם וַּי יו ַאבְָרָה֖ אֶמר ֵאלָ֔ ֹ֣ ם וַּי ה ֶאת־ַאבְָרָה֑ ים נִָּס֖ ֱא6ִה֔ ּלֶה וְָה֣ ים ָהֵא֔ י ַאַח֙ר ַהְּדבִָר֣ וַיְִה֗
550 5321 848 9651 uר ֵאֶלֽי ר אַֹמ֥ ים ֲאֶׁש֖ ָהִר֔ ד ֶהֽ ל ַאַח֣ ה ַע֚ הּו ָׁש֙ם לְעֹלָ֔ ה וְַהֲעֵל֤ ֶרץ ַהּמִֹרָּי֑ ק וְלFֶ־לuְ֔ ֶאל־ֶא֖ בְָּת֙ ֶאת־יִצְָח֔ יְדu֤ ֲאֶׁשר־ָאַה֙ נuְ֨ ֶאת־יְִחֽ א ֶאת־ּבִ ָ֠ אֶמר ַקח־נ ֹ֡ וַּי
551 5986 1000 9266 ַמר־֥לֹו ָהֱא6ִהֽים לFֶ ֶאל־ַהָּמ֖קֹום ֲאֶׁשר־ָאֽ ה וַָּיָ֣קם וַּיֵ֔ י עֹלָ֔ ֑נֹו וַיְבַַּק֙ע ֲעֵצ֣ ק ּבְ ת יִצְָח֣ ח ֶאת־ְׁשֵנ֤י נְָעָרי֙ו ִאּ֔תֹו וְֵא֖ ֶקר ַוּֽיֲַחבֹׁ֙ש ֶאת־ֲחמֹ֔רֹו וַּיִַּק֞ ֹ֗ ם ּבַּב ם ַאבְָרָה֜ וַּיְַׁשּכֵ֨
552 2982 444 4662 ֹֽק ְרא ֶאת־ַהָּמ֖קֹום ֵמָרח ם ֶאת־ֵעיָנ֛יו וַַּי֥ א ַאבְָרָה֧ י וַּיִָּׂש֨ ּבַּ֣יֹום ַהְּׁשלִיִׁש֗
553 3571 691 5811 ה וְנָׁ֥שּובָה ֲאלֵיֶכֽם ה וְִנְֽׁשַּתֲחֶו֖ ֹ֑ ה ַעד־ּכ ָכ֖ ַער נֵלְ ַ֔ ם־ַהֲח֔מֹור וֲַאִנ֣י וְַהּנ ם ּפֹ֙ה ִעֽ ֶכ֥ יו ְׁשבּו־לָ ם ֶאל־נְָעָר֗ אֶמר ַאבְָרָה֜ ֹ֨ וַּי
554 4036 688 5716 ו ם יְַחָּדֽ לֶת וַּיֵלְ֥כּו ְׁשנֵיֶה֖ ַּמֲאֶכ֑ ׁש וְֶאת־ַהֽ ח ּבְיָ֔דֹו ֶאת־ָהֵא֖ ֔נֹו וַּיִַּק֣ ק ּבְ ֶׂש֙ם ַעל־יִצְָח֣ ה וַּיָ֙ י ָהעֹלָ֗ ם ֶאת־ֲעֵצ֣ ח ַאבְָרָה֜ וַּיִַּק֨
555 2778 627 3898 ה ה לְעָֹלֽ ה ַהֶּׂש֖ ים וְַאֵּי֥ ֵעצִ֔ אֶמר ִהֵּנ֤ה ָהֵאׁ֙ש וְָה֣ ֹ֗ ִנ֑י וַּי ִּנֽי בְ אֶמר ִהֶּנ֣ ֹ֖ י וַּי אֶמר ָאבִ֔ ֹ֣ ם ָאבִי֙ו וַּי ק ֶאל־ַאבְָרָה֤ אֶמר יִצְָח֜ ֹ֨ וַּי
556 1855 424 3535 ו ם יְַחָּדֽ ִנ֑י וַּיֵלְ֥כּו ְׁשנֵיֶה֖ ה ּבְ ה לְעָֹל֖ ים יְִרֶאה־ּ֥לֹו ַהֶּׂש֛ ם ֱא6ִה֞ אֶמ֙ר ַאבְָרָה֔ ֹ֙ וַּי
557 5359 967 10409 22:9 ַעל לֵָעִצֽים ַח ִמַּמ֖ ֶׂשם אֹתֹ֙ו ַעל־ַהִּמזְּבֵ֔ ֔נֹו וַָּי֤ ק ּבְ ים ַוּֽיֲַעקֹ֙ד ֶאת־יִצְָח֣ F ֶאת־ָהֵעִצ֑ ֹ֖ ַח ַוּֽיֲַער ם ַאבְָרָה֙ם ֶאת־ַהִּמזְּבֵ֔ בֶן ָׁש֤ ַמר־֣לֹו ָהֱא6ִהי֒ם וַּיִ֨ ר ָאֽ ל־ַהָּמקֹו֮ם ֲאֶׁש֣ אּו ֶאֽ ֹ֗ וַּיָב
558 2850 366 3410 22:10 נֹֽו ט ֶאת־ּבְ ֹ֖ לֶת לְִׁשח ַּמֲאֶכ֑ ח ֶאת־ַהֽ ח ַאבְָרָה֙ם ֶאת־יָ֔דֹו וַּיִַּק֖ וַּיְִׁשַל֤
559 2091 462 4901 22:11 אֶמר ִהֵּנֽנִי ֹ֖ ם וַּי ם ׀ ַאבְָרָה֑ אֶמר ַאבְָרָה֣ ֹ֖ יִם וַּי F יְהוָ֙ה ִמן־ַהָּׁשַמ֔ ַא֤ יו ַמלְ א ֵאלָ֜ וַּיְִקָר֨
560 5914 847 7914 ּנִי נuְ֥ ֶאת־יְִחיְדu֖ ִמֶּמֽ כְָּת ֶאת־ּבִ ָּתה ו6ְ֥א ָחַׂש֛ א ֱא6ִהי֙ם ַא֔ ְעִּתי ִּכֽי־יְֵר֤ ה יַָד֗ י ׀ ַעָּת֣ ַעׂש ֖לֹו ְמ֑אּוָּמה ִּכ֣ ַער וְַאל־ַּת֥ ַ֔ ח ָיְֽדu֙ ֶאל־ַהּנ אֶמר ַאל־ִּתְׁשַל֤ ֹ֗ וַּי
561 4176 756 6256 נֹֽו ַחת ּבְ ה ַּת֥ הּו לְעָֹל֖ יִל וַּיֲַעֵל֥ ח ֶאת־ָהַא֔ לFֶ ַאבְָרָה֙ם וַּיִַּק֣ F ּבְַקְרָנ֑יו וֵַּי֤ ז ּבְַּסַב֖ ר נֱֶאַח֥ יִל ַאַח֕ יו וַּיְַר֙א וְִהּנֵה־ַא֔ ָ֗ ם ֶאת־ֵעינ א ַאבְָרָה֜ וַּיִָּׂש֨
562 2617 475 4857 ה ה יֵָרֶאֽ ר יְהָו֖ ר ַהּ֔יֹום ּבְַה֥ ה ֲאֶׁש֙ר יֵָאֵמ֣ ה ׀ יְִרֶא֑ ם־ַהָּמ֥קֹום ַה֖הּוא יְהָו֣ ם ֵׁשֽ א ַאבְָרָה֛ וַּיְִקָר֧
563 1958 329 4208 יִם ם ֵׁשִנ֖ית ִמן־ַהָּׁשָמֽ ה ֶאל־ַאבְָרָה֑ F יְהָו֖ ַא֥ א ַמלְ וַּיְִקָר֛
564 4979 641 7149 u נuְ֥ ֶאת־יְִחיֶדֽ כְָּת ֶאת־ּבִ ה ו6ְ֥א ָחַׂש֖ ר ַהּזֶ֔ ר ָעִׂש֙יָת֙ ֶאת־ַהָּדָב֣ ַען ֲאֶׁש֤ ַ֚ י י ה ּכִ֗ ְעִּתי נְֻאם־יְהָו֑ י נְִׁשַּב֖ אֶמר ִּב֥ ֹ֕ וַּי
565 5411 776 8451 יו ֹיְָבֽ ַער א ת ַׁש֥ ׁש זְַרֲעu֔ ֵא֖ ם וְיִַר֣ ת ַהָּי֑ ר ַעל־ְׂשַפ֣ יִם וְכַ֕חֹול ֲאֶׁש֖ י ַהָּׁשַמ֔ ה ֶאֽת־זְַרֲעu֙ ּכְכֹוכְֵב֣ ה ַאְרֶּב֤ F ֲאבֶָרכuְ֗ וְַהְרּבָ֨ ִּכֽי־בֵָר֣
566 2938 418 4228 י ְעָּת ּבְקִֹלֽ ר ָׁשַמ֖ ֶקב ֲאֶׁש֥ ֶרץ ֵע֕ י ָהָא֑ ל ּגֹוֵי֣ ֹ֖ וְִהְתּבֲָר֣כּו בְזְַרֲעu֔ ּכ
567 2944 505 4064 ר ָׁשֽבַע ֵא֥ ם ּבִבְ ֶׁשב ַאבְָרָה֖ בַע וֵַּי֥ ר ָׁש֑ ֵא֣ ו ֶאל־ּבְ ֥כּו יְַחָּד֖ מּו וַּיֵלְ יו וַּיָֻק֛ ָׁשב ַאבְָרָה֙ם ֶאל־נְָעָר֔ וַָּי֤
568 1818 522 4538 uנָ֥חֹור ָאִחֽי ִנ֖ים לְ וא ּבָ ה גַם־ִה֛ ָּכ֥ ה ִמלְ ּנֵה יָלְָד֨ ר ִה֠ ֹ֑ ם לֵאמ ד לְַאבְָרָה֖ ּלֶה וַּיַֻּג֥ ים ָהֵא֔ י ַאֲחֵר֙י ַהְּדבִָר֣ וַיְִה֗
569 2080 298 3450 ם י ֲאָרֽ ל ֲאִב֥ יו וְֶאת־ְקמּוֵא֖ ֶאת־֥עּוץ ּבְכֹ֖רֹו וְֶאת־ּ֣בּוז ָאִח֑
570 3357 342 4077 ל ת ּבְתּוֵאֽ ף וְֵא֖ ׁש וְֶאת־יְִדָל֑ ֶׂשד וְֶאת־ֲח֔זֹו וְֶאת־ִּפלְָּד֖ וְֶאת־ֶּכ֣
571 2333 407 2893 ם י ַאבְָרָהֽ נָ֖חֹור ֲאִח֥ ה לְ ה ִמלְּכָ֔ ּלֶ֙ה יָלְָד֣ ה ְׁשמָֹנ֥ה ֵא֙ ד ֶאת־ִרבְָק֑ ל יַָל֣ ּובְתּוֵא֖
572 4068 486 5188 ַחׁש וְֶאֽת־ַמֲעָכֽה ַחם וְֶאת־ַּת֖ בַח וְֶאת־ּגַ֔ לֶד ּגַם־ִהו֙א ֶאת־ֶט֣ ה וֵַּת֤ ּה ְראּוָמ֑ ילַגְׁ֖שֹו ּוְׁשָמ֣ ּוִפֽ
573 3623 518 4743 ה י ָׂשָרֽ בַע ָׁשִנ֑ים ְׁשֵנ֖י ַחֵּי֥ ים ָׁשָנ֖ה וְֶׁש֣ ה ָׁשָנ֛ה וְֶעְׂשִר֥ ה ֵמָא֥ י ָׂשָר֔ וַּיְִהיּ֙ו ַחֵּי֣
574 4536 603 7206 ּה ה וְלִבְּכָֹתֽ ד לְָׂשָר֖ ֹ֥ ם לְִסּפ ָנַ֑ען וַּיָבֹ֙א ַאבְָרָה֔ ֶרץ ּכְ ֶא֣ וא ֶחבְ֖רֹון ּבְ ע ִה֥ ה ּבְִקְרַי֥ת ַאְרַּב֛ ָמת ָׂשָר֗ וַָּת֣
575 2124 369 3244 ר ֹֽ ת לֵאמ נֵי־ֵח֖ ר ֶאל־ּבְ ל ְּפֵנ֣י ֵמ֑תֹו וַיְַדֵּב֥ ם ֵמַע֖ ָק֙ם ַאבְָרָה֔ וַּיָ֙
576 3526 529 4646 י ִמּלְָפָנֽי ה ֵמִת֖ ם וְֶאְקּבְָר֥ בֶ֙ר ִעָּמכֶ֔ י ֲאֻחּזַת־ֶק֙ ם ְּת֨נּו ִל֤ י ִעָּמֶכ֑ ב ָאנִֹכ֖ ּגֵר־וְתֹוָׁש֥
577 1568 236 2128 ר לֹֽו ֹ֥ ם לֵאמ ת ֶאת־ַאבְָרָה֖ נֵי־ֵח֛ וַּיֲַע֧נּו בְ
578 5805 837 7805 u ר ֵמֶתֽ ֹ֥ ה ִמְּמu֖ ִמְּקב ֶל֥ ּנּו ֶאת־ִקבְ֛רֹו 6ֽא־יִכְ יׁש ִמֶּמ֔ u ִא֣ ר ֶאת־ֵמֶת֑ ֹ֖ ינּו ְקב ר ְקבֵָר֔ נּו ּבְִמבְַח֣ ים ַאָּת֙ה ּבְתֹוכֵ֔ יא ֱא6ִה֤ י נְִׂש֨ ִ֗ נּו ׀ ֲאדֹנ ְׁשָמֵע֣
579 2070 315 4560 נֵי־ֵחֽת ֶרץ לִבְ חּו לְַעם־ָהָא֖ ם וַּיְִׁשַּת֥ וַָּיָ֧קם ַאבְָרָה֛
580 5008 742 7989 ַֹֽחר י ּבְֶעְפ֥רֹון ּבֶן־צ י ְׁשָמ֕עּונִי ּוִפגְעּו־ִל֖ ַ֔ ר ֶאת־ֵמִת֙י ִמּלְָפנ ֹ֤ ם לְִקּב ׁש ֶאֽת־נְַפְׁשכֶ֗ ר ִאם־ֵי֣ ֹ֑ ם לֵאמ ר ִאָּת֖ וַיְַדֵּב֥
581 5371 727 7301 ם לֲַאֻחּזַת־ָקֽבֶר ֶכ֖ י ּבְתֹוכְ ּנָה ִל֛ א יְִּתֶנ֥ ֶסף ָמלֵ֜ הּו ּבְכֶ֨ ה ָׂשֵד֑ ר ּבְִקֵצ֣ ת ַהַּמכְֵּפלָ֙ה ֲאֶׁשר־֔לֹו ֲאֶׁש֖ י ֶאת־ְמָעַר֤ וְיִֶּתן־לִ֗
582 4996 730 7986 ר ֹֽ ַער־ִעי֖רֹו לֵאמ י ַׁשֽ ֵא֥ ל ּבָ ֹ֛ ת לְכ נֵי־ֵח֔ ֵנ֣י בְ י ֶאת־ַאבְָרָה֙ם ּבְָאזְ ת וַּיַַע֩ן ֶעְפ֨רֹון ַהִחִּת֤ נֵי־ֵח֑ ב ּבְ֣תֹוF ּבְ וְֶעְפ֥רֹון יֵֹׁש֖
583 5569 763 7489 u ר ֵמֶתֽ ֹ֥ F ְקב יָה ָּל֖ י נְַתִּת֥ נֵי־ַעִּמ֛ יָה לְֵעיֵנ֧י בְ ה ֲאֶׁשר־ּ֖בֹו לuְ֣ נְַתִּת֑ F וְַהְּמָעָר֥ ִּתי לָ֔ נִי ַהָּׂשֶד֙ה נַָת֣ 6ֽא־ֲאדִֹנ֣י ְׁשָמֵע֔
584 1554 240 3484 ֶרץ ם ָהָאֽ ם לְִפֵנ֖י ַע֥ חּ֙ו ַאבְָרָה֔ וַּיְִׁשַּת֙
585 5472 810 9252 ָּמה י ָׁשֽ ה ֶאת־ֵמִת֖ ּנִי וְֶאְקּבְָר֥ ח ִמֶּמ֔ ֶסף ַהָּׂשֶד֙ה ַק֣ ִּתי ֶּכ֤ נִי נַָת֜ ה ֖לּו ְׁשָמֵע֑ F ִאם־ַאָּת֥ ר ַא֛ ֹ֔ ֶר֙ץ לֵאמ ֵנ֤י ַעם־ָהָא֙ ר ֶאל־ֶעְפ֜רֹון ּבְָאזְ וַיְַדּבֵ֨
586 1498 247 3358 ר לֹֽו ֹ֥ ם לֵאמ ַען ֶעְפ֛רֹון ֶאת־ַאבְָרָה֖ וַַּי֧
587 3516 537 6006 וא וְֶאת־ֵמְתu֖ ְקבֹֽר ינuְ֖ ַמה־ִה֑ ִנ֥י ּוֵבֽ ֶסף ּבֵי ֶקל־ֶּכ֛ ת ֶׁשֽ ֹ֧ ע ֵמא נִי ֶאֶר֩ץ ַאְרּבַ֨ ֲאדִֹנ֣י ְׁשָמֵע֔
588 5928 879 9788 ר ר לַּסֵֹחֽ ֶסף עֵֹב֖ ֶקל ּכֶ֔ ע ֵמאֹו֙ת ֶׁש֣ ת ַאְרַּב֤ נֵי־ֵח֑ ֵנ֣י בְ ר ּבְָאזְ ר ִּדֶּב֖ ֶסף ֲאֶׁש֥ ן ֶאת־ַהּכֶ֕ ֹ֔ ל ַאבְָרָה֙ם לְֶעְפר ֹ֤ ע ַאבְָרָה֮ם ֶאל־ֶעְפרֹו֒ן וַּיְִׁשק וַּיְִׁשַמ֣
589 5351 806 7371 ֖לֹו ָסִבֽיב ר ּבְכָל־ּגְבֻ ה ֲאֶׁש֥ ר ּבַָּׂשֶד֔ ה ֲאֶׁשר־ּ֔בֹו וְכָל־ָהֵע֙ץ ֲאֶׁש֣ א ַהָּׂשֶד֙ה וְַהְּמָעָר֣ ר לְִפֵנ֣י ַמְמֵר֑ ה ֲאֶׁש֖ ה ֶעְפ֗רֹון ֲאֶׁש֙ר ּבַַּמכְֵּפלָ֔ וַָּיָ֣קם ׀ ְׂשֵד֣
590 2064 381 2624 ַער־ִעיֽרֹו י ַׁשֽ ֵא֥ ל ּבָ ֹ֖ ת ּבְכ נֵי־ֵח֑ ם לְִמְקָנ֖ה לְֵעיֵנ֣י בְ לְַאבְָרָה֥
591 4970 722 8290 ָנַֽען ֶרץ ּכְ ֶא֖ וא ֶחבְ֑רֹון ּבְ א ִה֣ ה ַעל־ְּפֵנ֥י ַמְמֵר֖ ה ַהַּמכְֵּפָל֛ ת ְׂשֵד֧ ה ִאְׁשּ֗תֹו ֶאל־ְמָעַר֞ ם ֶאת־ָׂשָר֣ ר ַאבְָרָה֜ וְַאֲחֵרי־כֵ֩ן ָקבַ֨
592 3242 434 4362 נֵי־ֵחֽת ת ּבְ בֶר ֵמֵא֖ ם לֲַאֻחּזַת־ָק֑ ה ֲאֶׁשר־ּ֛בֹו לְַאבְָרָה֖ ה וְַהְּמָעָר֧ ָקם ַהָּׂשֶד֜ וַּיָ֨
593 1471 292 4281 ֹֽל ם ּבַּכ F ֶאת־ַאבְָרָה֖ ה ּבֵַר֥ ים ֽוַיהָו֛ א ּבַּיִָמ֑ ן ָּב֖ ם זֵָק֔ וְַאבְָרָה֣
594 3640 535 5890 ַחת יְֵרִכֽי ים־ָנ֥א יְָדu֖ ַּת֥ ל ּבְכָל־ֲאֶׁשר־֑לֹו ִׂשֽ ן ּבֵי֔תֹו ַהּמֵֹׁש֖ ם ֶאל־ַעבְּדֹ֙ו זְַק֣ אֶמר ַאבְָרָה֗ ֹ֣ וַּי
595 4577 725 6427 ב ּבְִקְרּבֹֽו י יֹוֵׁש֥ ר ָאנִֹכ֖ י ֲאֶׁש֥ ִ֔ נֲַענ ּכְ נֹו֙ת ַהֽ י ִמּבְ ִ֔ נ ח ִאָּׁש֙ה לִבְ ר 6ֽא־ִתַּק֤ ֶרץ ֲאֶׁש֨ י ָהָא֑ יִם ֽוֵא6ֵה֖ י ַהָּׁשַמ֔ יֲעu֔ ּֽבַיהוָ֙ה ֱא6ֵה֣ וְַאְׁשִּב֣
596 2519 413 2999 ִנ֥י לְיִצְָחֽק ה לִבְ F וְלַָקְחָּת֥ ִאָּׁש֖ י ֵּתֵל֑ י וְֶאל־מֹולְַדִּת֖ י ֶאל־ַאְרִצ֛ ִּכ֧
597 5428 712 8088 ם אָת ִמָּׁשֽ ֶרץ ֲאֶׁשר־יָָצ֥ נuְ֔ ֶאל־ָהָא֖ ב ָאִׁשי֙ב ֶאת־ּבִ ָהֵׁש֤ את ֶהֽ ֹ֑ ֶרץ ַהּז י ֶאל־ָהָא֣ כֶת ַאֲחַר֖ ֶל֥ ה לָ ִאָּׁש֔ ה ָהֽ בֶד אּולַ֙י 6א־תֹאֶב֣ אֶמר ֵאלָי֙ו ָהֶע֔ ֹ֤ וַּי
598 2797 376 4487 ָּמה ִנ֖י ָׁשֽ יב ֶאת־ּבְ ֶמר לuְ֔ ֶּפן־ָּתִׁש֥ ם ִהָּׁש֣ יו ַאבְָרָה֑ אֶמר ֵאָל֖ ֹ֥ וַּי
599 8308 1225 12658 ם ִנ֖י ִמָּׁשֽ ה לִבְ יu וְלַָקְחָּת֥ ִאָּׁש֛ ֶ֔ ח ַמלְָאכֹ֙ו לְָפנ את ֗הּוא יְִׁשַל֤ ֹ֑ ֶרץ ַהּז ן ֶאת־ָהָא֣ ְרֲעu֔ ֶאֵּת֖ ר לְזַ֨ ֹ֔ ע־לִ֙י לֵאמ ר ִנְֽׁשַּבֽ י וֲַאֶׁש֤ ר ִּדּבֶר־לִ֜ ֶרץ ֽמֹולְַדִּת֒י וֲַאֶׁש֨ ית ָאבִ֮י ּוֵמֶא֣ נִי ִמֵּב֣ ר לְָקַח֜ יִם ֲאֶׁש֨ י ַהָּׁשַמ֗ ה ׀ ֱא6ֵה֣ יְהָו֣
600 5153 572 6193 ָּמה ב ָׁשֽ י 6֥א ָתֵׁש֖ ִ֔ נ ק ֶאת־ּבְ את ַר֣ ֹ֑ י ז יָת ִמְּׁשבָֻעִת֖ יu וְנִִּק֕ כֶת ַאֲחֶר֔ ֶל֣ ִאָּׁש֙ה לָ ה ָהֽ וְִאם־6֨א תֹאֶב֤
601 2967 438 4567 ר ַהֶּזֽה ע ֔לֹו ַעל־ַהָּדָב֖ ַבֽ ם ֲאדָֹנ֑יו וַּיִָּׁש֣ ֶרF ַאבְָרָה֖ ַחת ֶי֥ ֶׂשם ָהֶע֙בֶ֙ד ֶאת־יָ֔דֹו ַּת֛ וַָּי֤
602 2703 714 5903 יר נָֽחֹור יִם ֶאל־ִע֥ ם ֽנֲַהַר֖ לFֶ ֶאל־ֲאַר֥ ָקם וֵַּי֛ לFֶ וְכָל־֥טּוב ֲאדָֹנ֖יו ּבְיָ֑דֹו וַּיָ֗ י ֲאדֹנָי֙ו וַּיֵ֔ ים ִמּגְַמֵּל֤ ה גְַמּלִ֜ ֶעבֶד ֲעָׂשָר֨ ח ָה֠ וַּיִַּק֣
603 3620 515 6030 את ַהּׁשֲֹאבֹֽת ת ֵצ֥ ֶרב לְֵע֖ ת ֶע֔ יִם לְֵע֣ ר ַהָּמ֑ ֵא֣ יר ֶאל־ּבְ ים ִמ֥חּוץ לִָע֖ F ַהּגְַמִּל֛ וַּיַבְֵר֧
604 2110 499 4350 ם ם ֲאדִֹנ֥י ַאבְָרָהֽ ֶסד ִע֖ ם ַהְקֵרה־ָנ֥א לְָפַנ֖י ַהּ֑יֹום וֲַעֵׂשה־ֶח֕ ה ֱא6ֵה֙י ֲאדִֹנ֣י ַאבְָרָה֔ ָ֗ ר ׀ יְהו וַּיֹאַמ֓
605 2642 473 4412 יִם ב ָמֽ ֹ֥ ת לְִׁשא ֹ֖ יר יֹצְא י ָהִע֔ יִם ּובְנֹו֙ת ַאנְֵׁש֣ ין ַהָּמ֑ ב ַעל־ֵע֣ י נִָּצ֖ ִהֵּנ֛ה ָאנִֹכ֥
606 5833 910 8393 ֶסד ִעם־ֲאדִֹנֽי יָת ֶח֖ ע ּכִי־ָעִׂש֥ ּה ֵאַד֔ ק ּוָב֣ ְחָּת֙ לְַעבְְּדu֣ לְיִצְָח֔ ּה הֹכַ֙ ה אָֹת֤ יu ַאְׁשֶק֑ ה וְגַם־ּגְַמֶּל֖ ה ְׁשֵת֔ ה וְָאְמָר֣ ר ֵאלֶ֙יָה֙ ַהִּטי־ָנ֤א כֵַּדF֙ וְֶאְׁשֶּת֔ ר אַֹמ֤ ּנֲַעָר֗ ֲאֶׁש֨ ה ַהֽ וְָהָי֣
607 4355 719 6125 ּה ּה ַעל־ִׁשכְָמֽ ם וְכַָּד֖ י ַאבְָרָה֑ ֶׁשת נָ֖חֹור ֲאִח֣ ה ֵא֥ ל ּבֶן־ִמלְּכָ֔ ר יֻּלְָד֙ה לִבְתּוֵא֣ את ֲאֶׁש֤ ה יֹצֵ֗ ה לְַדּבֵ֒ר וְִהֵּנ֧ה ִרבְָק֣ ָּל֣ ַוֽיְִהי־֗הּוא ֶטֶר֮ם ּכִ
608 3675 516 3675 ַעל ּה וַָּתֽ א כַָּד֖ יְנָה וְַּתַמֵּל֥ ֶרד ָהַע֔ ּה וֵַּת֣ יׁש 6֣א יְָדָע֑ ה וְִא֖ ד ּבְתּולָ֕ ֹ֔ ת ַמְרֶא֙ה ְמא ּנֲַעָר֗ טַֹב֤ וְַהֽ
609 1853 404 3703 F יִם ִמּכֵַּדֽ ינִי ָנ֛א ְמַעט־ַמ֖ אֶמר ַהגְִמיִא֥ ֹ֕ ּה וַּי בֶד לְִקָראָת֑ ָרץ ָהֶע֖ וַָּי֥
610 3643 403 3643 הּו ּה וַַּתְׁשֵקֽ ּה ַעל־יָָד֖ ֶרד ּכַָּד֛ ֹ֧ ר וַּת ה ֲאדִֹנ֑י וְַּתַמֵה֗ אֶמר ְׁשֵת֣ ֹ֖ וַּת
611 3725 440 5325 ת ֹֽ ד ִאם־ּכִּ֖לּו לְִׁשּת ב ַע֥ ם לִגְַמּלֶ֙יu֙ ֶאְׁשָא֔ אֶמר ַּג֤ ֹ֗ ל לְַהְׁשקֹ֑תֹו וַּת וְַּתַכ֖
612 4418 530 5228 יו ב לְכָל־ּגְַמָּלֽ ב וִַּתְׁשַא֖ ֹ֑ ר לְִׁשא ֵא֖ ל־ַהּבְ ָרץ ֛עֹוד ֶאֽ ֶקת וַָּת֥ ֹ֔ ר ּכַָּדּ֙ה ֶאל־ַהּׁש ר וְַּתַע֤ וְַּתַמֵה֗
613 2641 400 3201 ה ַּדְרּ֖כֹו ִאם־6ֽא יַח יְהָו֛ ִל֧ ַעת ֽהִַהצְ יׁש לַָד֗ ּה ַמֲחִר֕ ה ָל֑ יׁש ִמְׁשָּתֵא֖ וְָהִא֥
614 4859 818 7099 ם ב ִמְׁשָקָלֽ ה זָָה֖ יָה ֲעָׂשָר֥ ַקע ִמְׁשָק֑לֹו ּוְׁשֵנ֤י צְִמיִדי֙ם ַעל־יֶָד֔ ב ֶּב֖ ח ָהִאיׁ֙ש ֶנ֣זֶם זָָה֔ ר ּכִּ֤לּו ַהּגְַמּלִי֙ם לְִׁשּ֔תֹות וַּיִַּק֤ י ּכֲַאֶׁש֨ וַיְִה֗
615 2385 414 4075 ין ִלֽ נּו לָ יF ָמ֥קֹום ָל֖ ׁש ּבֵית־ָאִב֛ י ֲהֵי֧ יִדי ָנ֖א ִל֑ ְּת ַהִּג֥ י ַא֔ אֶמ֙ר ּבַת־ִמ֣ ֹ֙ וַּי
616 2607 384 3257 24:20:00 ה לְנָֽחֹור ר יָלְָד֖ ה ֲאֶׁש֥ כִי ּבֶן־ִמלְּכָ֕ ֹ֑ ל ָאנ יו ּבַת־ּבְתּוֵא֖ אֶמר ֵאלָ֔ ֹ֣ וַּת
617 2132 395 5672 נּו ּגַם־ָמ֖קֹום לָלּֽון ב ִעָּמ֑ בֶן ּגַם־ִמְסּ֖פֹוא ַר֣ יו ּגַם־ֶּת֥ אֶמר ֵאלָ֔ ֹ֣ וַּת
618 1222 187 1222 חּו ֽלַיהָוֽה יׁש וַּיְִׁשַּת֖ ד ָהִא֔ ֹ֣ וַּיִּק
619 3174 672 5254 י ֲאדִֹנֽי ית ֲאֵח֥ ה ֵּב֖ ָ֔ נִי יְהו ֶרF֙ נַָח֣ י ּבֶַּד֙ ם ֲאדִֹנ֑י ָאנֹכִ֗ ֶׁשר 6ֽא־ָעַז֥ב ַחְסּ֛דֹו וֲַאִמּ֖תֹו ֵמִע֣ ם ֲא֠ אֶמר ּבָ֤רּוF יְהוָ֙ה ֱא6ֵה֙י ֲאדִֹנ֣י ַאבְָרָה֔ ֹ֗ וַּי
620 2239 304 3609 ּלֶה ים ָהֵאֽ ּה ּכְַּדבִָר֖ ית ִאָּמ֑ ד לְֵב֣ ּנֲַעָר֔ וַַּתֵּג֖ ָר֙ץ ַהֽ וַָּת֙
621 1801 379 4561 יִן יׁש ַה֖חּוצָה ֶאל־ָהָעֽ ן ֶאל־ָהִא֛ ָרץ לָָב֧ ן וַּיָ֨ ח ּוְׁש֣מֹו לָָב֑ ה ָא֖ ּולְִרבְָק֥
622 5939 980 8269 יִן ים ַעל־ָהָעֽ ד ַעל־ַהּגְַמִּל֖ יׁש וְִהֵּנ֛ה עֵֹמ֥ יׁש וַּיָבֹ֙א ֶאל־ָהִא֔ י ָהִא֑ ר ֵאַל֖ ר ּכֹֽה־ִדֶּב֥ ֹ֔ ה ֲאחֹתֹ֙ו לֵאמ י ִרבְָק֤ י ֲאחֹתֹ֒ו ּוכְָׁשְמ֗עֹו ֶאת־ִּדבְֵר֞ זֶם ְוֶֽאת־ַהּצְִמִדי֮ם ַעל־יְֵד֣ ֶ֗ ת ֶאת־ַהּנ ֹ֣ י ׀ ּכְִרא וַיְִה֣
623 2614 517 5024 יִת ּוָמ֖קֹום לַּגְַמִּלֽים ָּמה ַתֲעמֹ֙ד ּבַ֔חּוץ וְָאנֹכִ֙י ִּפִּנ֣יִתי ַהּבַ֔ ה ָל֤ אֶמר ּ֖בֹוא ּבְ֣רּוF יְהָו֑ ֹ֕ וַּי
624 4889 767 9239 ר ִאּֽתֹו ים ֲאֶׁש֥ י ָהֲאנִָׁש֖ ֵל֥ יו וְַרגְ ץ ַרגְלָ֔ ֹ֣ יִ֙ם לְִרח ים ּוַמ֙ בֶן ּוִמְסּפֹו֙א לַּגְַמּלִ֔ ן ֶּת֤ ים וַּיִֵּת֨ ח ַהּגְַמִּל֑ יְָתה וַיְַפַּת֖ א ָהִאיׁ֙ש ַהּבַ֔ ֹ֤ וַּיָב
625 2372 446 3492 ר אֶמר ַּדֵּבֽ ֹ֖ י וַּי ְרִּתי ְּדבָָר֑ ד ִאם־ִּדַּב֖ ל ַע֥ אֶמ֙ר 6֣א אֹכַ֔ ֹ֙ ל וַּי ֹ֔ ויישם לְָפנָי֙ו לֱֶאכ



626 662 149 1222 ם ָאנֹֽכִי בֶד ַאבְָרָה֖ ר ֶע֥ וַּיֹאַמ֑
627 3304 631 7484 ים ים וֲַחמִֹרֽ ת ּוגְַמִּל֖ ֹ֔ ב וֲַעבִָד֙ם ּוְׁשָפח ֶסף וְזָָה֔ אן ּובָָק֙ר וְֶכ֣ ֹ֤ ל וַּיִֶּתן־֞לֹו צ ד וַּיִגְָּד֑ ֹ֖ F ֶאת־ֲאדִֹנ֛י ְמא ה ּבֵַר֧ ָ֞ וַיהו
628 4129 502 5429 ּה וַּיִֶּתן־ּ֖לֹו ֶאת־ּכָל־ֲאֶׁשר־לֹֽו י זְִקנָָת֑ י ַאֲחֵר֖ ִ֔ ֶׁשת ֲאדִֹנ֥י בֵ֙ן ֽלַאדֹנ לֶד ָׂשָר֩ה ֵא֨ וֵַּת֡
629 3617 566 3617 ב ּבְַאְרצֹֽו י יֵֹׁש֥ ר ָאנִֹכ֖ י ֲאֶׁש֥ ִ֔ נֲַענ ּכְ נֹו֙ת ַהֽ י ִמּבְ ִ֔ נ ח ִאָּׁש֙ה לִבְ ר 6א־ִתַּק֤ ֹ֑ נִי ֲאדִֹנ֖י לֵאמ וַּיְַׁשּבִֵע֥
630 2795 374 3835 ִנֽי ה לִבְ י וְלַָקְחָּת֥ ִאָּׁש֖ F וְֶאל־ִמְׁשַּפְחִּת֑ י ֵּתֵל֖ ִאם־6֧א ֶאל־ּבֵית־ָאִב֛
631 1395 234 1875 י ה ַאֲחָרֽ F ָהִאָּׁש֖ י 6א־ֵתֵל֥ ר ֶאל־ֲאדִֹנ֑י ֻאַל֛ וָאַֹמ֖
632 5421 822 6381 י ית ָאִבֽ י ּוִמֵּב֥ י ִמִּמְׁשַּפְחִּת֖ ִ֔ נ u וְלַָקְחָּת֤ ִאָּׁש֙ה לִבְ יַח ַּדְרּכֶ֔ ִל֣ ח ַמלְָא֤כֹו ִאָּתF֙ וְִהצְ יו יְִׁשלַ֨ ָ֗ כְִּתי לְָפנ ה ֲאֶׁשר־ִהְתַהַּל֣ ָ֞ י יְהו אֶמר ֵאָל֑ ֹ֖ וַּי
633 4018 544 5058 י י ֵמָאלִָתֽ יָת נִָק֖ F וְָהִי֥ י וְִאם־6֤א יְִּתנּ֙ו לָ֔ י ָת֖בֹוא ֶאל־ִמְׁשַּפְחִּת֑ י ִּכ֥ לִָת֔ ז ִּתּנֶָק֙ה ֵמָא֣ ָא֤
634 2455 592 5745 יהָ  F ָעֶלֽ י הֵֹל֥ ר ָאנִֹכ֖ י ֲאֶׁש֥ יַח ַּדְרּכִ֔ ִל֣ ם ִאם־יְֶׁשu־ּנָ֙א ַמצְ ר יְהוָ֙ה ֱא6ֵה֙י ֲאדִֹנ֣י ַאבְָרָה֔ יִן וָאַֹמ֗ א ַהּ֖יֹום ֶאל־ָהָע֑ ֹ֥ וָָאב
635 3145 679 5395 F יִם ִמּכֵַּדֽ ינִי־ָנ֥א ְמַעט־ַמ֖ יָה ַהְׁשִקֽ י ֵאלֶ֔ ב וְָאַמְרִּת֣ ֹ֔ את לְִׁשא ַעלְָמ֙ה ַהּיֵֹצ֣ ה ָהֽ יִם וְָהָי֤ ין ַהָּמ֑ ב ַעל־ֵע֣ י נִָּצ֖ ִהֵּנ֛ה ָאנִֹכ֥
636 2973 471 5223 ה לְבֶן־ֲאדִֹנֽי יַח יְהָו֖ ה ֲאֶׁשר־הִֹכ֥ וא ֽהִָאָּׁש֔ ב ִה֣ יu ֶאְׁשָא֑ ם לִגְַמֶּל֖ ה וְַג֥ ה ְׁשֵת֔ ה ֵאלַ֙י ּגַם־ַאָּת֣ וְָאְמָר֤
637 4327 718 4887 ינִי ָנֽא יָה ַהְׁשִק֥ ר ֵאֶל֖ ב וָאַֹמ֥ יְנָה וִַּתְׁשָא֑ ֶרד ָהַע֖ ּה וֵַּת֥ ּה ַעל־ִׁשכְָמ֔ ה יֹצֵא֙ת וְכַָּד֣ ה ִרבְָק֤ ֵ֨ י וְִהּנ ר ֶאל־לִּבִ֗ ה לְַדֵּב֣ ֶרם ֲאכַּלֶ֜ ֲאנִ֩י ֶט֨
638 5055 627 7215 ים ִהְׁשָקָֽתה ם ַהּגְַמִּל֖ ְׁשְּת וְַג֥ ה וֵָא֕ יu ַאְׁשֶק֑ ה וְגַם־ּגְַמֶּל֖ אֶמר ְׁשֵת֔ ֹ֣ יָה וַּת ָעלֶ֔ ר וַּ֤תֹוֶרד ּכַָּדּ֙ה ֵמֽ וְַּתַמֵה֗
639 5298 771 7628 יהָ  ים ַעל־יֶָדֽ ּה וְַהּצְִמיִד֖ זֶ֙ם ַעל־ַאָּפ֔ ֶ֙ ם ַהּנ ה וָָאִׂש֤ ָּכ֑ ר ָיֽלְָדה־ּ֖לֹו ִמלְ אֶמר ּבַת־ּבְתּוֵאל֙ ּבֶן־נָ֔חֹור ֲאֶׁש֥ ֹ֗ י ַאְּת֒ וַּת ּה וָאַֹמ֮ר ּבַת־ִמ֣ ל אָֹת֗ וֶָאְׁשַא֣
640 4712 680 6232 נֹֽו י ֲאדִֹנ֖י לִבְ ַחת ֶאת־ּבַת־ֲאִח֥ ת לַָק֛ ֶרF ֱאֶמ֔ נִ֙י ּבְֶד֣ ר ִהנְַח֙ ם ֲאֶׁש֤ F ֶאת־יְהוָ֙ה ֱא6ֵה֙י ֲאדִֹנ֣י ַאבְָרָה֔ ה וֲָאבֵָר֗ ה לַיהָו֑ ד ָוֶֽאְׁשַּתֲחֶו֖ ֹ֥ וֶָאּק
641 3341 632 6231 אל ֹֽ ין ֥אֹו ַעל־ְׂשמ י וְֶאְפֶנ֥ה ַעל־יִָמ֖ ידּו לִ֔ י וְִאם־6֕א ַהִּג֣ ידּו ִל֑ ת ֶאת־ֲאדִֹנ֖י ַהִּג֣ ֶסד ֽוֱֶאֶמ֛ ים ֶח֧ ם עִֹׂש֜ ַעָּתה ִאם־יְֶׁשכֶ֨ ְ֠ ו
642 2002 454 3782 ע אֹו־ֽטֹוב יu ַר֥ ר ֵאֶל֖ ל ַּדֵּב֥ ר 6֥א נּוַכ֛ א ַהָּדָב֑ ה יָָצ֣ אְמ֔רּו ֵמיְהָו֖ ֹ֣ ן ּובְתּוֵאל֙ וַּי ַען לָָב֤ וַּיַ֨
643 2368 433 4458 ר יְהָוֽה ר ִּדֶּב֥ יu ּכֲַאֶׁש֖ ֶ֔ י ִאָּׁש֙ה לְבֶן־ֲאדֹנ F ּוְתִה֤ ח וֵָל֑ ה לְָפֶנ֖יu ַק֣ ִהֵּנֽה־ִרבְָק֥
644 3030 429 4150 ְרצָה ֽלַיהָוֽה חּו ַא֖ ם וַּיְִׁשַּת֥ ם ֶאת־ִּדבְֵריֶה֑ בֶד ַאבְָרָה֖ ע ֶע֥ ר ָׁשַמ֛ י ּכֲַאֶׁש֥ וַיְִה֕
645 2501 530 5081 ּה יָה ּולְִאָּמֽ ן לְָאִח֖ ֹ֔ת נַָת֥ גְָּדנ ה ּוִמ֨ ן לְִרבְָק֑ ים וַּיִֵּת֖ י זָָה֙ב ּובְגִָד֔ ֵל֤ ֶסף ּוכְ בֶד ּכְלֵי־כֶ֨ א ָהֶע֜ וַּיֹוצֵ֨
646 3170 587 3730 נִי ֽלַאדִֹנֽי אֶמר ַׁשּלְֻח֥ ֹ֖ ֶקר וַּי ֹ֔ ינּו וַּיָ֣קּומּו בַּב ִל֑ ים ֲאֶׁשר־ִעּ֖מֹו וַּיָ וַּיֹאכְ֣לּו וַּיְִׁשּ֗תּו ֛הּוא וְָהֲאנִָׁש֥
647 3159 432 4199 F ר ֵּתֵלֽ ים ֣אֹו ָעׂ֑שֹור ַאַח֖ נּו יִָמ֖ ב ַהּנֲַעָר֥ ִאָּת֛ ּה ֵּתֵׁש֨ יָה֙ וְִאָּמ֔ אֶמר ָאִח֙ ֹ֤ וַּי
648 2360 461 2920 ה ֽלַאדִֹנֽי ָכ֖ י ַׁשּלְ֕חּונִי וְֵאלְ יַח ַּדְרִּכ֑ ִל֣ ה ִהצְ י ֽוַיהָו֖ אֶמר ֲאלֵֶה֙ם ַאל־ְּתַאֲח֣רּו אִֹת֔ ֹ֤ וַּי
649 1852 286 1852 יהָ  ה ֶאת־ִּפֽ ּנֲַעָר֑ וְנְִׁשֲאָל֖ א ַלֽ וַּיֹאְמ֖רּו נְִקָר֣
650 2575 433 3615 F אֶמר ֵאֵלֽ ֹ֖ ה וַּת יׁש ַהֶּז֑ י ִעם־ָהִא֣ ִכ֖ יָה ֲהֵתלְ וַּיְִקְר֤אּו לְִרבְָק֙ה וַּיֹאְמ֣רּו ֵאלֶ֔
651 4024 451 5144 יו ם וְֶאת־ֲאנָָׁשֽ בֶד ַאבְָרָה֖ ּה וְֶאת־ֶע֥ ם וְֶאת־ֵמנְִקָּת֑ ה ֲאחָֹת֖ ַוֽיְַׁשּלְ֛חּו ֶאת־ִרבְָק֥
652 4662 630 5142 יו ַער ׂשֹנְָאֽ ת ַׁש֥ F ֵא֖ ׁש זְַרֵע֔ ה וְיִיַר֣ י ְרבָָב֑ י לְַאלְֵפ֣ ְּת ֲהִי֖ נּו ַא֥ ּה ֲאחֵֹת֕ אְמרּו לָ֔ ֹ֣ וַיְבֲָר֤כּו ֶאת־ִרבְָק֙ה וַּי
653 4530 687 6130 F ַלֽ ה וַּיֵ בֶד ֶאת־ִרבְָק֖ ח ָהֶע֛ יׁש וַּיִַּק֥ י ָהִא֑ כְנָה ַאֲחֵר֣ ים וֵַּתַל֖ נָ֙ה ַעל־ַהּגְַמּלִ֔ בְ יָה וִַּתְרּכַ֙ ה וְנֲַערֶֹת֗ ָקם ִרבְָק֜ וַָּת֨
654 1417 292 2227 ֶרץ ַהֶּנֽגֶב ֶא֥ ב ּבְ י וְ֥הּוא יֹוֵׁש֖ י רִֹא֑ ר לַַח֖ ֵא֥ א ִמּ֔בֹוא ּבְ וְיִצְָח֙ק ָּב֣
655 2730 516 3850 ִאֽים ים ּבָ ְרא וְִהֵּנ֥ה גְַמִּל֖ א ֵעינָי֙ו וַּיַ֔ ֶרב וַּיִָּׂש֤ ה לְִפ֣נֹות ָע֑ ק לָׂ֥שּוַח ּבַָּׂשֶד֖ א יִצְָח֛ וַּיֵֵצ֥
656 3510 432 3510 ל ל ַהּגָָמֽ ל ֵמַע֥ ֹ֖ ק וִַּתּפ ֶרא ֶאת־יִצְָח֑ יָה וֵַּת֖ ֶ֔ א ִרבְָק֙ה ֶאת־ֵעינ וִַּתָּׂש֤
657 4400 665 5600 יף וִַּתְתָּכֽס ח ַהּצִָע֖ בֶד ֣הּוא ֲאדִֹנ֑י וִַּתַּק֥ אֶמר ָהֶע֖ ֹ֥ נּו וַּי F ּבַָּׂשֶד֙ה לְִקָראֵת֔ יׁש ַהּלָזֶ֙ה ַההֵֹל֤ י־ָהִא֤ בֶד ִמֽ אֶמר ֶאל־ָהֶע֗ ֹ֣ וַּת
658 2263 346 2823 ה ר ָעָׂשֽ ים ֲאֶׁש֥ ת ּכָל־ַהְּדבִָר֖ ק ֵא֥ בֶד לְיִצְָח֑ ר ָהֶע֖ וַיְַסֵּפ֥
659 3072 579 3632 י ִאּֽמֹו ק ַאֲחֵר֥ ם יִצְָח֖ ּנֵָח֥ ָה וַּיִ ה וַּיֱֶאָהֶב֑ ה וְַּתִהי־֥לֹו לְִאָּׁש֖ ח ֶאת־ִרבְָק֛ ה ִאּ֔מֹו וַּיִַּק֧ ֱהלָ֙ה ָׂשָר֣ ֹ֙ ק ָהא ָה יִצְָח֗ ֶא֣ וַיְבִ
660 1505 263 2785 ה ּה ְקטּוָרֽ ה ּוְׁשָמ֥ ח ִאָּׁש֖ ם וַּיִַּק֥ ֶסף ַאבְָרָה֛ ֹ֧ וַּי
661 4593 507 7193 ק וְֶאת־ֽׁשּוחַ  ן וְֶאת־יְִׁשָּב֖ ן וְֶאת־ִמְדָי֑ ן וְֶאת־ְמָד֖ לֶד ֗לֹו ֶאת־זְִמָר֙ן וְֶאת־יְָקָׁש֔ וֵַּת֣
662 2901 462 6531 ים ּולְֻאִּמֽים ם ּולְטּוִׁש֖ ן ָה֛יּו ַאּׁשּוִר֥ ֵנ֣י ְדָד֔ ן ּובְ א וְֶאת־ְּדָד֑ ד ֶאת־ְׁשָב֖ ן יָלַ֔ וְיְָקָׁש֣
663 1454 428 2584 ה ֵנ֥י ְקטּוָרֽ ּלֶה ּבְ ה ּכָל־ֵא֖ ע וְֶאלְָּדָע֑ F וֲַאבִיָד֖ ֹ֔ ֶפ֙ר וֲַחנ ה וֵָע֙ ן ֵעיָפ֤ ָ֗ ֵנ֣י ִמְדי ּובְ
664 1940 266 3150 ם ֶאת־ּכָל־ֲאֶׁשר־֖לֹו לְיִצְָחֽק ן ַאבְָרָה֛ וַּיִֵּת֧
665 4564 775 8824 ֶדם ֶרץ ֶקֽ ְדָמה ֶאל־ֶא֥ י ֵק֖ ּנּו ַח֔ נֹ֙ו ּבְעֹוֶד֣ ק ּבְ ל יִצְָח֤ ם ֵמַע֨ ֹ֑ת ַוֽיְַׁשּלְֵח֞ ם ַמָּתנ ן ַאבְָרָה֖ ם נַָת֥ ר לְַאבְָרָה֔ ילַגְִׁשי֙ם ֲאֶׁש֣ ֵנ֤י ַהִּפֽ וְלִבְ
666 3590 521 5270 ׁש ָׁשִנֽים ים ָׁשָנ֖ה וְָחֵמ֥ ת ָׁשָנ֛ה וְִׁשבְִע֥ י ְמַא֥ ם ֲאֶׁשר־ָח֑ י ַאבְָרָה֖ י ְׁשֵנֽי־ַחֵּי֥ ּלֶה יְֵמ֛ וְֵא֗
667 1989 387 3919 יו ֶסף ֶאל־ַעָּמֽ ָא֖ ַע וַּיֵ ן וְָׂשֵב֑ ה זֵָק֣ ה טֹוָב֖ ם ּבְֵׂשיָב֥ ָמת ַאבְָרָה֛ ע וַָּי֧ ַ֨ וַּיִגְו
668 4920 780 6220 א ר ַעל־ְּפֵנ֥י ַמְמֵרֽ י ֲאֶׁש֖ ִחִּת֔ ַח֙ר ַהֽ ֹ֙ ן ּבֶן־צ ֹ֤ ה ֶעְפר ה ֶאל־ְׂשֵד֞ ת ַהַּמכְֵּפָל֑ יו ֶאל־ְמָעַר֖ ָ֔ נ ק וְיְִׁשָמֵעאל֙ ּבָ וַּיְִקּבְ֨רּו אֹ֜תֹו יִצְָח֤
669 4242 471 5362 ה ִאְׁשּֽתֹו ם וְָׂשָר֥ ר ַאבְָרָה֖ ָּמה ֻקַּב֥ ת ָׁש֛ נֵי־ֵח֑ ת ּבְ ם ֵמֵא֣ ה ֲאֶׁשר־ָקָנ֥ה ַאבְָרָה֖ ַהָּׂשֶד֛
670 3033 549 5193 י י רִֹאֽ ר לַַח֖ ֵא֥ ק ִעם־ּבְ ֶׁשב יִצְָח֔ ֑נֹו וֵַּי֣ ק ּבְ ים ֶאת־יִצְָח֣ ֶרF ֱא6ִה֖ ם וַיְָב֥ י ַאֲחֵר֙י ֣מֹות ַאבְָרָה֔ וַיְִה֗
671 4701 570 6471 ם ה לְַאבְָרָהֽ ת ָׂשָר֖ ית ִׁשְפַח֥ ר ַהִּמצְִר֛ ה ָהָג֧ ר יָלְָד֜ ם ֲאֶׁש֨ אל ּבֶן־ַאבְָרָה֑ ת יְִׁשָמֵע֖ ֹ֥ ּלֶה ּתֹלְד וְֵא֛
672 4870 631 6550 ם ל ּוִמבְָׂשֽ ֵא֖ ר וְַאְדּבְ ֹ֔ת וְֵקָד֥ ר יְִׁשָמֵעאל֙ נְבָי ֹ֤ ם ּבְכ ם לְתֹולְדָֹת֑ אל ּבְִׁשמָֹת֖ ֵנ֣י יְִׁשָמֵע֔ ּלֶה ְׁשמֹו֙ת ּבְ וְֵא֗
673 864 144 864 א ה ּוַמָּׂשֽ ע וְדּוָמ֖ ּוִמְׁשָמ֥
674 1293 222 1293 ְדָמה יׁש וֵָקֽ א יְ֥טּור נִָפ֖ ד וְֵתיָמ֔ ֲחַד֣
675 4320 621 8240 ם ם לְֻאּמָֹתֽ ר נְִׂשיִא֖ ם ְׁשנֵים־ָעָׂש֥ ירָֹת֑ ם ּובְִטֽ ם ּבְַחצְֵריֶה֖ ּלֶה ְׁשמָֹת֔ ֵנ֤י יְִׁשָמֵעאל֙ וְֵא֣ ם ּבְ ּלֶה ֵה֞ ֵא֣
676 4361 671 6201 יו ֶסף ֶאל־ַעָּמֽ ָא֖ ָמת וַּיֵ ע וַּיָ֔ בַע ָׁשִנ֑ים וַּיִגְַו֣ ים ָׁשָנ֖ה וְֶׁש֣ ת ָׁשָנ֛ה ּוְׁש6ִׁש֥ אל ְמַא֥ י יְִׁשָמֵע֔ ּלֶה ְׁשנֵ֙י ַחֵּי֣ וְֵא֗
677 3207 606 3767 ל יו נָָפֽ ה ַאּׁ֑שּוָרה ַעל־ְּפֵנ֥י כָל־ֶאָח֖ יִם ּבֲֹאָכ֖ ה ַעד־ׁ֗שּור ֲאֶׁש֙ר ַעל־ְּפֵנ֣י ִמצְַר֔ ֨נּו ֽמֲֵחוִילָ֜ וַּיְִׁשּכְ
678 2302 358 4072 יד ֶאת־יִצְָחֽק ם הֹוִל֥ ם ַאבְָרָה֖ ק ּבֶן־ַאבְָרָה֑ ת יִצְָח֖ ֹ֥ ּלֶה ּתֹולְד וְֵא֛
679 4830 699 7900 ה י ֥לֹו לְִאָּׁשֽ ן ָהֲאַרִּמ֖ ם ֲא֛חֹות לָָב֥ ן ֲאָר֑ י ִמַּפַּד֖ ה ּבַת־ּבְתּוֵאל֙ ֽהֲָאַרִּמ֔ ה ּבְַקְחּ֣תֹו ֶאת־ִרבְָק֗ ָ֔ ים ָׁשנ י יִצְָח֙ק ּבֶן־ַאְרּבִָע֣ וַיְִה֤
680 4555 622 4555 ה ִאְׁשּֽתֹו ַהר ִרבְָק֥ ה וַַּת֖ ָ֔ ֶתר לֹ֙ו יְהו וא וַּיֵָע֤ ה ִה֑ י ֲעָקָר֖ כַח ִאְׁשּ֔תֹו ִּכ֥ ֹ֣ נ ק ֽלַיהוָ֙ה לְ ר יִצְָח֤ וַּיְֶעַּת֨
681 3561 528 5811 ׁש ֶאת־יְהָוֽה ֹ֥ לFֶ לְִדר כִי וֵַּת֖ ֹ֑ ה ָאנ ָּמה ֶּז֖ ן ָל֥ אֶמר ִאם־ּכֵ֔ ֹ֣ ּה וַּת נִי֙ם ּבְִקְרּבָ֔ צֲ֤צּו ַהּבָ ֹֽ וַּיְִתר
682 2784 669 6794 ד צִָעֽיר ֹ֥ ב יֲַעב ץ וְַר֖ ם ֶיֱֽאָמ֔ ֹ֣ דּו ּולְאֹ֙ם ִמלְא יFִ יִָּפֵר֑ ים ִמֵּמַע֖ F ּוְׁשֵנ֣י לְֻאִּמ֔ ֵ֔ ּה ְׁשֵנ֤י גיים ּבְבְִטנ ה לָ֗ ָ֜ אֶמר יְהו ֹ֨ וַּי
683 1242 252 1802 ם ּבְבְִטָנּֽה ֶדת וְִהֵּנ֥ה תֹוִמ֖ ֶל֑ יָה לָ וַּיְִמלְ֥אּו יֶָמ֖
684 3076 439 3726 ו ר וַּיְִקְר֥אּו ְׁש֖מֹו ֵעָׂשֽ ֶרת ֵׂשָע֑ י ּכֻּ֖לֹו ּכְַאֶּד֣ ִ֔ א ָהִראׁשֹו֙ן ַאְדמֹונ וַּיֵֵצ֤
685 4406 671 6826 ם ֶדת אָֹתֽ ֶל֥ ים ָׁשָנ֖ה ּבְ ק ּבֶן־ִׁשִּׁש֥ ב וְיִצְָח֛ ֹ֑ א ְׁש֖מֹו יֲַעק ו וַּיְִקָר֥ ב ֵעָׂש֔ זֶ֙ת ּבֲַעֵק֣ יו וְיָ֤דֹו אֶֹח֙ א ָאִח֗ ן יָָצ֣ ֲחֵרי־כֵ֞ וְַאֽ
686 3297 543 4977 ב אָֹהִלֽים ם יֵֹׁש֖ יׁש ָּת֔ ה וְיֲַעקֹ֙ב ִא֣ יׁש ָׂשֶד֑ יִד ִא֣ ַע ַצ֖ יׁש יֵֹד֥ ו ִא֛ י ֵעָׂש֗ ים וַיְִה֣ ֽוַּיִגְְּדלּ֙ו ַהּנְָעִר֔
687 2545 385 2545 ֹֽב בֶת ֶאֽת־יֲַעק ה אֶֹה֥ יו וְִרבְָק֖ יִד ּבְִפ֑ ו ּכִי־ַצ֣ ק ֶאת־ֵעָׂש֖ ב יִצְָח֛ וַּיֱֶאַה֥
688 1257 294 2627 ה וְ֥הּוא ָעֵיֽף ו ִמן־ַהָּׂשֶד֖ א ֵעָׂש֛ ֹ֥ יד וַּיָב ב נִָז֑ ֹ֖ זֶד יֲַעק וַָּי֥
689 2427 591 6127 א־ְׁש֖מֹו ֱאֽדֹום ן ָקָרֽ כִי ַעל־ֵּכ֥ ֹ֑ ף ָאנ י ָעֵי֖ ה ִּכ֥ ם ָהָאדֹ֙ם ַהּזֶ֔ ֹ֤ נִי נָ֙א ִמן־ָהָאד ב ַהלְִעיֵט֤ ֹ֗ ל־יֲַעק ו ֶאֽ אֶמר ֵעָׂש֜ ֹ֨ וַּי
690 1863 297 2903 י ה כַּ֛יֹום ֶאת־ּבְכָֹֽרְתu֖ ִלֽ ב ִמכְָר֥ ֹ֑ אֶמר יֲַעק ֹ֖ וַּי
691 1671 348 2151 ה י ּבְכָֹרֽ ה ִל֖ F לָ֑מּות וְלָָּמה־ֶּז֥ י הֹוֵל֖ ו ִהֵּנ֛ה ָאנִֹכ֥ אֶמר ֵעָׂש֔ ֹ֣ וַּי
692 2878 484 3438 25:33:00 ֹֽב ר ֶאת־ּבְכָֹר֖תֹו לְיֲַעק ֹ֥ ע ֑לֹו וַּיְִמּכ בְָעה ּלִ֙י ּכַּ֔יֹום וַּיִָּׁשַב֖ ב ִהָּׁש֤ ֹ֗ אֶמר יֲַעק ֹ֣ וַּי
693 3712 616 6522 ה ו ֶאת־ַהּבְכָֹרֽ בֶז ֵעָׂש֖ F וִַּי֥ ַל֑ ְׁשְּת וַָּיָ֖קם וַּיֵ אכַל וַּיֵ֔ ֹ֣ ים וַּי יד ֲעָדִׁש֔ ֶחם ּונְִז֣ ו לֶ֚ ן לְֵעָׂש֗ ב נַָת֣ ֹ֞ וְיֲַעק
694 4108 724 8128 ָרה ים ּגְָרֽ לFֶ־ְּפלְִׁשִּת֖ לFֶ ֶמֽ ק ֶאל־ֲאבִיֶּמ֥ לFֶ יִצְָח֛ ם וֵַּי֧ י ַאבְָרָה֑ ה ּבִיֵמ֣ ר ָהָי֖ ב ָהִראׁ֔שֹון ֲאֶׁש֥ ֶרץ ִמּלְבַ֙ד ָהָרָע֣ ָא֔ י ָרָע֙ב ּבָ וַיְִה֤
695 3033 477 4973 uר ֵאֶלֽי ר אַֹמ֥ ֶרץ ֲאֶׁש֖ ָא֔ ן ּבָ ֹ֣ יְָמה ְׁשכ ד ִמצְָר֑ אֶמר ַאל־ֵּתֵר֣ ֹ֖ ה וַּי ָ֔ א ֵאלָי֙ו יְהו וַּיֵָר֤
696 6356 857 10776 uם ָאִבֽי ְעִּתי לְַאבְָרָה֥ ר נְִׁשַּב֖ ה ֲאֶׁש֥ מִֹת֙י ֶאת־ַהְּׁשבָֻע֔ ל וֲַהִקֽ ת ָהֵא֔ ֹ֣ ֲאָרצ ּךָ ִּכֽי־לuְ֣ ּוֽלְזְַרֲעu֗ ֶאֵּת֙ן ֶאת־ּכָל־ָהֽ ה ִעְּמu֖ וֲַאבְָרֶכ֑ ְהֶי֥ את וְֶאֽ ֹ֔ ֶרץ ַהּז ָא֣ ּ֚גּור ּבָ
697 5493 759 8303 ֶרץ י ָהָאֽ ל ּגֹוֵי֥ ֹ֖ ל וְִהְתּבֲָר֣כּו בְזְַרֲעu֔ ּכ ת ָהֵא֑ ֹ֖ ת ּכָל־ָהֲאָרצ י לְזְַרֲעu֔ ֵא֥ יִם וְנַָתִּת֣ י ַהָּׁשַמ֔ י ֶאֽת־זְַרֲעu֙ ּכְכֹוכְֵב֣ וְִהְרּבֵיִת֤
698 5111 602 5671 י י וְתֹורָֹתֽ י ֻחּקֹוַת֥ י ִמצְֹוַת֖ י וַּיְִׁשמֹ֙ר ִמְׁשַמְרִּת֔ ם ּבְקִֹל֑ ע ַאבְָרָה֖ ֶקב ֲאֶׁשר־ָׁשַמ֥ ֵע֕
699 931 139 931 ר ק ּבִגְָרֽ ֶׁשב יִצְָח֖ וֵַּי֥
700 5629 859 7399 ה ִהֽיא ת ַמְרֶא֖ ה ִּכֽי־טֹוַב֥ י ַהָּמקֹו֙ם ַעל־ִרבְָק֔ נִי ַאנְֵׁש֤ י ֶּפן־ַיַֽהְרגֻ֜ ר ִאְׁשִּת֔ ֹ֣ י יֵָר֙א לֵאמ וא ִּכ֤ ִתי ִה֑ ֹ֣ אֶמר ֲאח ֹ֖ י ַהָּמקֹו֙ם לְִאְׁשּ֔תֹו וַּי ַוּֽיְִׁשֲא֞לּו ַאנְֵׁש֤
701 4637 812 8647 ה ִאְׁשּֽתֹו ת ִרבְָק֥ ק ֵא֖ ְרא וְִהֵּנ֤ה יִצְָח֙ק ְמצֵַח֔ ד ֽהַַחּ֑לֹון וַּיַ֗ ים ּבְַע֖ לFֶ ְּפלְִׁשִּת֔ לFֶ֙ ֶמ֣ ף ֲאבִיֶמ֙ ים וַּיְַׁשֵק֗ ְרכּו־֥לֹו ָׁש֙ם ַהּיִָמ֔ י ָאֽ י ִּכ֣ וַיְִה֗
702 4723 799 7293 יהָ  ְרִּתי ֶּפן־ָא֖מּות ָעֶלֽ י ָאַמ֔ ק ִּכ֣ אֶמר ֵאלָי֙ו יִצְָח֔ ֹ֤ וא וַּי ִתי ִה֑ ֹ֣ ְרָּת ֲאח יF ָאַמ֖ וא וְֵא֥ F ִהֵּנ֤ה ִאְׁשְּתu֙ ִה֔ אֶמ֙ר ַא֣ ֹ֙ ק וַּי לFֶ לְיִצְָח֗ א ֲאבִיֶמ֜ וַּיְִקָר֨
703 4311 585 6391 ם ינּו ָאָׁשֽ u וְֵהבֵאָת֥ ָעֵל֖ ד ָהָע֙ם ֶאת־ִאְׁשֶּת֔ ב ַאַח֤ ְמַעט ָׁשכַ֞ נּו ּכִ֠ יָת ָּל֑ את ָעִׂש֣ ֹ֖ לFֶ ַמה־ּז אֶמר ֲאבִיֶמ֔ ֹ֣ וַּי
704 3127 456 4167 ה ּובְִאְׁשּ֖תֹו ֥מֹות יּוָמֽת יׁש ַהֶּז֛ ִא֥ ַע ּבָ ר ַהּנֹגֵ֜ ֹ֑ ם לֵאמ לFֶ ֶאת־ּכָל־ָהָע֖ ו ֲאבִיֶמ֔ וַיְַצ֣
705 2273 464 3643 הּו יְהָוֽה ים ֽוַיְבֲָרֵכ֖ ה ְׁשָעִר֑ וא ֵמָא֣ א ּבַָּׁשָנ֥ה ַהִה֖ וא וַּיְִמָצ֛ ֶרץ ַהִה֔ ָא֣ ע יִצְָח֙ק ּבָ וַּיִזְַר֤
706 725 248 1685 ד ֹֽ ל ְמא ד ִּכֽי־גַָד֖ ל ַע֥ לFֶ ָהלֹוF֙ וְגֵָד֔ יׁש וֵַּי֤ ל ָהִא֑ וַּיִגְַּד֖
707 2640 471 3850 ה וַיְַקנְ֥אּו אֹ֖תֹו ְּפלְִׁשִּתֽים ה ַרָּב֑ ר וֲַעבָֻּד֖ ֽוַיְִהי־֤לֹו ִמְקנֵה־צֹא֙ן ּוִמְקֵנ֣ה בָָק֔
708 3782 596 6022 ר ים וַיְַמלְ֖אּום ָעָפֽ יו ִסְּת֣מּום ְּפלְִׁשִּת֔ ם ָאִב֑ י ַאבְָרָה֣ יו ּבִיֵמ֖ י ָאבִ֔ ְפרּ֙ו ַעבְֵד֣ ר ָחֽ ת ֲאֶׁש֤ ֹ֗ וְכָל־ַהּבְֵאר
709 1666 406 2626 ד ֹֽ ּנּו ְמא ְמָּת־ִמֶּמ֖ נּו ִּכֽי־ָעַצֽ F ֽמִֵעָּמ֔ ק לֵ֚ לFֶ ֶאל־יִצְָח֑ אֶמר ֲאבִיֶמ֖ ֹ֥ וַּי
710 1879 331 4129 ם ֶׁשב ָׁשֽ ר וֵַּי֥ ַנַֽחל־ּגְָר֖ ַחן ּבְ ק וִַּי֥ ם יִצְָח֑ לFֶ ִמָּׁש֖ וֵַּי֥
711 8202 1101 12302 יו ן ָאִבֽ א לֶָה֖ ת ֲאֶׁשר־ָקָר֥ ֹ֕ א לֶָה֙ן ֵׁש֔מֹות ּכֵַּׁשמ ם וַּיְִקָר֤ י ֣מֹות ַאבְָרָה֑ ים ַאֲחֵר֖ יו וַיְַסְּת֣מּום ְּפלְִׁשִּת֔ ם ָאבִ֔ ְפרּ֙ו ּבִיֵמ֙י ַאבְָרָה֣ ר ָחֽ יִם ֲאֶׁש֤ ת ַהַּמ֗ ֹ֣ ר ׀ ֶאת־ּבְֵאר ֹ֣ ק וַּיְַחּפ ָׁשב יִצְָח֜ וַּיָ֨
712 1548 378 3228 יִם ַחִּיֽים ר ַמ֥ ֵא֖ ם ּבְ ְמצְאּו־ָׁש֔ ָּנַ֑חל וַּיִ֨ ק ּבַ י־יִצְָח֖ וַּיְַחְּפ֥רּו ַעבְֵדֽ
713 4329 711 6009 ְתַעְּׂש֖קּו ִעּֽמֹו י ִהֽ ֶׂשק ִּכ֥ ם־ַהּבְֵא֙ר ֵע֔ א ֵׁשֽ יִם וַּיְִקָר֤ נּו ַהָּמ֑ ר ָל֣ ֹ֖ ק לֵאמ י יִצְָח֛ ר ִעם־רֵֹע֥ י גְָר֗ יבּו רֵֹע֣ וַּיִָר֜
714 2540 398 3100 ּה ִׂשְטָנֽה א ְׁשָמ֖ יָה וַּיְִקָר֥ יבּו ּגַם־ָעֶל֑ ֶרת וַּיִָר֖ ר ַאֶח֔ ַוּֽיְַחְּפרּ֙ו ּבְֵא֣
715 5464 829 6834 26:22:00 ֶרץ ָאֽ ינּו בָ נּו ּוָפִר֥ ה ָל֖ יב יְהָו֛ ה ִהְרִח֧ אֶמר ִּכֽי־ַעָּת֞ ֹ֗ א ְׁשָמּ֙ה ְרחֹ֔בֹות וַּי יָה וַּיְִקָר֤ ֶרת ו6ְ֥א ָר֖בּו ָעֶל֑ ר ַאֶח֔ ם וַּיְַחּפֹ֙ר ּבְֵא֣ ק ִמָּׁש֗ וַּיְַעֵּת֣
716 1071 153 1631 26:23:00 ר ָׁשֽבַע ֵא֥ ם ּבְ ַעל ִמָּׁש֖ וַַּי֥
717 4826 839 7866 26:24:00 י ם ַעבְִּדֽ י ֶאֽת־זְַרֲעu֔ ּבֲַע֖בּור ַאבְָרָה֥ יu֙ וְִהְרּבֵיִת֣ ַרכְִּת֙ כִי ּוֵבֽ ֹ֔ יu ַאל־ִּתיָר֙א ִּכֽי־ִאְּתu֣ ָאנ ם ָאִב֑ י ַאבְָרָה֣ י ֱא6ֵה֖ אֶמר ָאנֹכִ֕ ֹ֕ יְלָה ַה֔הּוא וַּי ַּל֣ יו יְהוָ֙ה ּבַ א ֵאָל֤ וַּיֵָר֨
718 2636 494 5526 ר ק ּבְֵאֽ ם ַעבְֵדי־יִצְָח֖ ם ָאֳה֑לֹו וַּיִכְרּו־ָׁש֥ ה וַּיֶט־ָׁש֖ ָ֔ ם יְהו ַח וַּיְִקָר֙א ּבְֵׁש֣ ם ִמזְּבֵ֗ בֶן ָׁש֣ וִַּי֧
719 2124 396 3102 ל ַׂשר־צְבָֽאֹו ֹ֖ הּו ּוִפיכ ֵרֵע֔ ר וֲַאֻחּזַ֙ת ֵמֽ יו ִמּגְָר֑ F ֵאָל֖ לFֶ ָהַל֥ וֲַאבִיֶמ֕
720 4105 541 6905 י וְַּתַׁשּלְ֖חּונִי ֵמִאְּתֶכֽם ם אִֹת֔ י וְַאֶּת֙ם ְׂשנֵאֶת֣ ם ֵאָל֑ ק ַמּ֖דּוַע ּבָאֶת֣ אֶמר ֲאלֵֶה֙ם יִצְָח֔ ֹ֤ וַּי
721 3915 720 5355 F ית ִעָּמֽ ה בְִר֖ ינּו ּבֵיֵנ֣ינּו ּובֵיֶנu֑ וְנִכְְרָת֥ ה ּבֵינֹוֵת֖ י ָנ֥א ָאָל֛ אֶמר ְּתִה֨ ֹ֗ ה ׀ ִעָּמF֒ וַּנ ה יְהָו֣ וַּיֹאְמ֗רּו ָר֣אֹו ָרִאינּ֮ו ִּכֽי־ָהָי֣
722 5345 782 8385 ה ּבְ֥רּוF יְהָוֽה ה ַעָּת֖ ֲחu֖ ּבְָׁש֑לֹום ַאָּת֥ ינּו ִעְּמu֙ ַרק־֔טֹוב וַּנְַׁשֵּלֽ ר ָעִׂש֤ ה ּכֲַאֶׁש֙ר 6֣א נְַגֲֽע֔נּוu וְכֲַאֶׁש֨ נּו ָרָע֗ ה ִעָּמ֜ ִאם־ַּתֲעֵׂש֨
723 2001 255 2561 ה וַּיֹאכְ֖לּו וַּיְִׁשּֽתּו ַעׂש לֶָה֙ם ִמְׁשֶּת֔ וַַּי֤
724 2955 516 4075 ֥כּו ֵמִאּ֖תֹו ּבְָׁשלֹֽום ק וַּיֵלְ ם יִצְָח֔ יו וַיְַׁשּלְֵח֣ יׁש לְָאִח֑ ֶקר וַּיִָּׁשבְ֖עּו ִא֣ ֹ֔ ימּו בַּב וַּיְַׁשִּכ֣
725 2580 582 3700 יִם אנּו ָמֽ אְמרּו ֖לֹו ָמָצ֥ ֹ֥ רּו וַּי ר ָחָפ֑ ר ֲאֶׁש֣ ֵא֖ דּו ֔לֹו ַעל־אֹ֥דֹות ַהּבְ ק וַּיִַּג֣ י יִצְָח֔ אּ֙ו ַעבְֵד֣ ֹ֙ י ׀ ּבַּ֣יֹום ַה֗הּוא וַּיָב וַיְִה֣
726 2622 399 4392 ד ַהּ֥יֹום ַהֶּזֽה בַע ַע֖ ר ֶׁש֔ ֵא֣ ן ֵׁשם־ָהִעי֙ר ּבְ ה ַעל־ֵּכ֤ ּה ִׁשבְָע֑ א אָֹת֖ וַּיְִקָר֥
727 5506 637 7366 י ת ּבַת־ֵאי6֖ן ֽהִַחִּתֽ ְׂשַמ֔ י וְֶאת־ָּב֣ ִחִּת֑ י ַהֽ ֵאִר֖ ית ּבַת־ּבְ ח ִאָּׁש֙ה ֶאת־יְהּוִד֔ ה וַּיִַּק֤ ָ֔ ים ָׁשנ י ֵעָׂש֙ו ּבֶן־ַאְרּבִָע֣ וַיְִה֤
728 1916 287 2566 ה ק ּולְִרבְָקֽ ַרת ֑רּוַח לְיִצְָח֖ ֹ֣ ָ מ ין וִַּתְהֶי֖
729 3683 722 4983 יו ִהֵּנֽנִי אֶמר ֵאָל֖ ֹ֥ י וַּי ִ֔ נ אֶמר ֵאלָי֙ו ּבְ ֹ֤ ל וַּי ֹ֗ ֣נֹו ַהּגָד ו ׀ ּבְ א ֶאת־ֵעָׂש֣ ת וַּיְִקָר֞ ֹ֑ ָ ֵעיָנ֖יו ֵמְרא ין ק וִַּתכְֶה֥ ן יִצְָח֔ וַיְִה֙י ִּכֽי־זֵָק֣
730 1972 316 2532 י ְעִּתי ֥יֹום מֹוִתֽ נְִּתי 6֥א יַָד֖ אֶמר ִהּנֵה־ָנ֖א זַָק֑ ֹ֕ וַּי
731 2870 422 4310 י צידה ה וְ֥צּוָדה ִּל֖ u וְצֵ֙א ַהָּׂשֶד֔ יu ֶּתלְיuְ֖ וְַקְׁשֶּת֑ וְַעָּת֙ה ָׂשא־ָנ֣א כֵלֶ֔
732 3760 583 5360 27:4 ֶרם ָאֽמּות י ּבְֶט֥ לָה ּבֲַע֛בּור ְּתבֶָרכuְ֥ נְַפִׁש֖ י וְאֵֹכ֑ יָאה ִּל֖ בְִּתי וְָהִב֥ ר ָאַה֛ ים ּכֲַאֶׁש֥ י ַמְטַעִּמ֜ וֲַעֵׂשה־לִ֨
733 3042 504 3522 יִד לְָהִבֽיא ה לָ֥צּוד ַצ֖ לFֶ ֵעָׂש֙ו ַהָּׂשֶד֔ ֑נֹו וֵַּי֤ ו ּבְ ק ֶאל־ֵעָׂש֖ ר יִצְָח֔ ַעת ּבְַדֵּב֣ ה ׁשַֹמ֔ וְִרבְָק֣
734 3377 542 4337 ר ֹֽ יu לֵאמ ו ָאִח֖ ר ֶאל־ֵעָׂש֥ יu ְמַדֵּב֛ ְעִּת֙י ֶאת־ָאבִ֔ ר ִהֵּנ֤ה ָׁשַמ֙ ֹ֑ ָנּ֖ה לֵאמ ב ּבְ ֹ֥ ה ֶאל־יֲַעק ְמָר֔ וְִרבְָק֙ה ָאֽ
735 1935 495 2495 י ה לְִפֵנ֥י מֹוִתֽ ה לְִפֵנ֥י יְהָו֖ ָכ֛ לָה וֲַאבֶָרכְ ים וְאֵֹכ֑ י ַמְטַעִּמ֖ יִד וֲַעֵׂשה־ִל֥ י ַצ֛ יָאה ִּל֥ ָהבִ֨
736 2249 323 2729 F ה אָֹתֽ ר ֲאִנ֖י ְמצַָּו֥ י לֲַאֶׁש֥ ע ּבְקִֹל֑ ִנ֖י ְׁשַמ֣ ה בְ וְַעָּת֥
737 3011 599 7421 ר ָאֵהֽב יu ּכֲַאֶׁש֥ ים לְָאִב֖ ם ַמְטַעִּמ֛ ה אָֹת֧ ים וְֽאֱֶעֶׂש֨ י ִעִּז֖ים טִֹב֑ ם ְׁשֵנ֛י ּגְָדֵי֥ י ִמָּׁש֗ ח־ִל֣ אן וְַקֽ ֹ֔ לFֶ־נָ֙א ֶאל־ַהּצ
738 2183 338 3143 ר יְבֶָרכuְ֖ לְִפֵנ֥י מֹוֽתֹו ר ֲאֶׁש֥ ל ּבֲַעֻב֛ יu וְָאָכ֑ וְֵהבֵאָת֥ לְָאִב֖
739 2691 459 3341 יׁש ָחָלֽק י ִא֥ ר וְָאנִֹכ֖ יׁש ָׂשִע֔ ו ָאִח֙י ִא֣ ן ֵעָׂש֤ ה ִאּ֑מֹו ֵה֣ ב ֶאל־ִרבְָק֖ ֹ֔ אֶמר יֲַעק ֹ֣ וַּי
740 3022 520 3022 ה ו6ְ֥א בְָרָכֽה ָל֖ י ְקלָ י ָעַל֛ ַע וְֵהבֵאִת֥ יִתי בְֵעיָנ֖יו ּכְִמַתְעֵּת֑ י וְָהִי֥ נִ֙י ָאבִ֔ י יְֻמֵּׁש֙ אּוַל֤
741 2259 423 3699 י ח־ִלֽ F ַקֽ י וְֵל֥ ע ּבְקִֹל֖ F ְׁשַמ֥ ִנ֑י ַא֛ י ִקלְלְָתu֖ ּבְ אֶמר לֹ֙ו ִאּ֔מֹו ָעַל֥ ֹ֤ וַּת
742 1866 372 2906 יו ב ָאִבֽ ר ָאֵה֥ ים ּכֲַאֶׁש֖ ַעׂש ִאּמֹ֙ו ַמְטַעִּמ֔ א לְִאּ֑מֹו וַַּת֤ ח וַּיֵָב֖ לFֶ֙ וַּיִַּק֔ וַּיֵ֙
743 5036 590 5686 ן ָנּ֥ה ַהָּקָטֽ ב ּבְ ֹ֖ ׁש ֶאֽת־יֲַעק יִת וַַּתלְֵּב֥ ּה ּבַָּב֑ ר ִאָּת֖ ת ֲאֶׁש֥ ֹ֔ ָנּ֤ה ַהּגָדֹל֙ ַהֲחֻמד ו ּבְ י ֵעָׂש֜ בְָקה ֶאת־ּבִגְֵד֨ ח ִר֠ וִַּתַּק֣
744 2675 434 3235 יו ת צַּוָאָרֽ ל ֶחלְַק֥ יו וְַע֖ יָׁשה ַעל־יָָד֑ ים ִהלְִּב֖ ִעּזִ֔ י ָהֽ ת עֹרֹ֙ת ּגְָדֵי֣ וְֵא֗
745 3492 423 5262 ָנּֽה ב ּבְ ֹ֥ ד יֲַעק ָתה ּבְַי֖ ר ָעָׂש֑ ֶחם ֲאֶׁש֣ ים וְֶאת־ַהֶּל֖ ן ֶאת־ַהַּמְטַעִּמ֛ וִַּתֵּת֧
746 1229 284 1229 ִנֽי ה ּבְ י ַאָּת֖ ּנִי ִמ֥ ֶ֔ אֶמר ִהּנ ֹ֣ י וַּי אֶמר ָאִב֑ ֹ֣ יו וַּי א ֶאל־ָאִב֖ ֹ֥ וַּיָב
747 5278 814 6798 u ּנִי נְַפֶׁשֽ י ּבֲַע֖בּור ְּתבֲָרַכ֥ ה וְָאכְלָ֙ה ִמּצֵיִד֔ י ֽקּום־ָנ֣א ְׁשבָ֗ ְרָּת ֵאָל֑ ר ִּדַּב֖ יִתי ּכֲַאֶׁש֥ u ָעִׂש֕ ו ּבְכֶֹר֔ יו ָאנֹכִ֙י ֵעָׂש֣ ב ֶאל־ָאבִ֗ ֹ֜ אֶמר יֲַעק ֹ֨ וַּי
748 2338 538 2818 יu לְָפָנֽי ה ֱא6ֶה֖ ה יְהָו֥ י ִהְקָר֛ אֶמר ִּכ֥ ֹ֕ ִנ֑י וַּי א ּבְ ֹ֖ ְרָּת לְִמצ ה ִמַה֥ ֔נֹו ַמה־ֶּז֛ אֶמר יִצְָח֙ק ֶאל־ּבְ ֹ֤ וַּי
749 2399 428 3439 ו ִאם־6ֽא ִנ֥י ֵעָׂש֖ ה ּבְ ה ֶז֛ ַאָּת֥ ִנ֑י ַהֽ ְׁשu֖ ּבְ ב ּגְָׁשה־ָּנ֥א וֲַאֻמֽ ֹ֔ ל־יֲַעק אֶמר יִצְָח֙ק ֶאֽ ֹ֤ וַּי
750 2311 520 2871 ו י ֵעָׂשֽ יִם יְֵד֥ ב וְַהּיַָד֖ ֹ֔ אֶמר ַהּקֹל֙ ֣קֹול יֲַעק ֹ֗ הּו וַּי יו וַיְֻמֵּׁש֑ ק ָאִב֖ ב ֶאל־יִצְָח֥ ֹ֛ ׁש יֲַעק וַּיִַּג֧
751 2023 385 2023 ת ַוֽיְבְָרֵכֽהּו ֹ֑ יו ְׂשִער ו ָאִח֖ י ֵעָׂש֥ יו ּכִיֵד֛ ו6ְ֣א ִהּכִי֔רֹו ִּכֽי־ָה֣יּו יָָד֗
752 1431 234 1431 נִי אֶמר ָאֽ ֹ֖ ו וַּי ִנ֣י ֵעָׂש֑ ה ּבְ ה ֶז֖ אֶמר ַאָּת֥ ֹ֕ וַּי
753 3413 623 5193 יִן וֵַּיְֽׁשּתְ  בֵא ֦לֹו ַי֖ ל וַָּי֧ י וַּיַּגֶׁש־לֹ֙ו וַּיֹאכַ֔ ֶרכuְ֖ נְַפִׁש֑ ַען ְּתָבֽ י לְַמ֥ ִ֔ נ יד ּבְ כְלָ֙ה ִמֵּצ֣ ֹֽ ָׁשה ּלִ֙י וְא אֶמר ַהִּג֤ ֹ֗ וַּי
754 1403 296 1403 ִנֽי י ּבְ יו ּגְָׁשה־ָּנ֥א ּוְׁשָקה־ִּל֖ ק ָאִב֑ יו יִצְָח֣ אֶמר ֵאָל֖ ֹ֥ וַּי
755 3933 630 3933 ר ּבֲֵר֖כֹו יְהָוֽה ה ֲאֶׁש֥ יַח ָׂשֶד֔ י ּכְֵר֣ ִ֔ נ יַח ּבְ אֶמר ְרֵא֙ה ֵר֣ ֹ֗ הּו וַּי יו ֽוַיְבֲָרֵכ֑ יַח ּבְגָָד֖ ַרח ֶאת־ֵר֥ וַּיִּגַׁ֙ש וַּיִַּׁשק־֔לֹו וַָּי֛
756 3004 466 6714 ׁש ֹֽ ן וְִתיר ב ָּדָג֖ ֹ֥ ֶרץ וְר יִם ּוִמְׁשַמֵּנ֖י ָהָא֑ ים ִמַּטל֙ ַהָּׁשַמ֔ וְִיֶּֽתן־לuְ֙ ָהֱא6ִה֔
757 3746 713 8706 Fּבָֽרּו uי יu ָא֔רּור ּוְֽמבֲָרֶכ֖ u אְֹרֶר֣ ֵנ֣י ִאֶּמ֑ יu וְיְִׁשַּתֲחּ֥וּו לuְ֖ ּבְ ה גְבִי֙ר לְַאֶח֔ ים ֱהֵו֤ ים וישתחו לuְ֙ לְֻאִּמ֔ ֽיַַעבְ֣דּוu ַעִּמ֗
758 3454 709 4414 א ִמּצֵיֽדֹו יו ָּב֖ ו ָאִח֔ יו וְֵעָׂש֣ ק ָאִב֑ ת ְּפֵנ֖י יִצְָח֣ ב ֵמֵא֥ ֹ֔ א יָצָ֙א יֲַעק ֹ֤ F יָצ י ַא֣ F ֶאֽת־יֲַעקֹ֒ב וַיְִה֗ ה יִצְָח֮ק לְבֵָר֣ ָּל֣ ר ּכִ י ּכֲַאֶׁש֨ וַיְִה֗
759 2868 636 5028 u ּנִי נְַפֶׁשֽ ֔נֹו ּבֲַע֖בּור ְּתבֲָרַכ֥ יד ּבְ ם ָאבִ֙י וְיֹאכַל֙ ִמֵּצ֣ יו יָֻק֤ אֶמר לְָאבִ֗ ֹ֣ יו וַּי א לְָאִב֑ ים וַּיֵָב֖ ַעׂש ּגַם־הּו֙א ַמְטַעִּמ֔ וַַּי֤
760 1984 382 2944 ו נuְ֥ בְכְֹֽרu֖ ֵעָׂשֽ אֶמר ֲאִנ֛י ּבִ ֹ֕ ָּתה וַּי יו ִמי־ָא֑ ק ָאִב֖ אֶמר ֛לֹו יִצְָח֥ ֹ֥ וַּי
761 2831 689 4431 הּו ּגַם־ּבָ֖רּוF יְִהֶיֽה ֶרם ָּת֖בֹוא וֲָאבֲָרֵכ֑ ל ּבְֶט֥ ֹ֛ ל ִמּכ י וָאַֹכ֥ בֵא לִ֜ ד־צַיִ֩ד וַּיָ֨ י־ֵא֡פֹוא ֣הּוא ַהָּצֽ אֶמר ִמֽ ֹ֡ ה ַעד־ְמאֹ֒ד וַּי ק ֲחָרָד֮ה ּגְדָֹל֣ ד יִצְָח֣ וַּיֱֶחַר֨
762 3100 607 3660 י נִי ָאִבֽ נִי גַם־ָא֖ יו ּבֲָרֵכ֥ אֶמר לְָאבִ֔ ֹ֣ ד וַּי ֹ֑ ה ַעד־ְמא ה ּוָמָר֖ ה ּגְדָֹל֥ ק צְָעָק֔ יו וַּיִצְַע֣ י ָאבִ֔ ַע ֵעָׂש֙ו ֶאת־ִּדבְֵר֣ ֹ֤ ּכְִׁשמ
763 1352 245 2312 u ח ּבְִרכֶָתֽ ה וַּיִַּק֖ יu ּבְִמְרָמ֑ א ָאִח֖ אֶמר ָּב֥ ֹ֕ וַּי
764 5184 846 5744 י ּבְָרָכֽה לְָּת ִּל֖ ר ֲה6א־ָאַצ֥ י וַּיֹאַמ֕ ח ּבְִרכִָת֑ ה לַָק֣ ח וְִהֵּנ֥ה ַעָּת֖ י לָָק֔ יִם ֶאת־ּבְכָֹרִת֣ ה ַפֲעַמ֔ נִ֙י ֶז֣ ב ֽוַּיְַעְקבֵ֙ ֹ֗ א ְׁש֜מֹו יֲַעק אֶמר ֲהכִ֩י ָקָר֨ ֹ֡ וַּי
765 5764 904 8754 ִנֽי ה ּבְ ה ֽאֱֶעֶׂש֖ ה ֵא֔פֹוא ָמ֥ ָכ֣ יו ּולְ ׁש ְסַמכְִּת֑ ֹ֖ ן וְִתיר ים וְָדָג֥ ִּתי לֹ֙ו לֲַעבִָד֔ יו נַָת֤ יו לFָ֙ וְֶאת־ּכָל־ֶאָח֗ יר ַׂשְמִּת֥ ן ּגְבִ֞ ו ֵה֣ אֶמר לְֵעָׂש֗ ֹ֣ ק וַּי ַען יִצְָח֜ וַּיַ֨
766 2665 505 4185 ו קֹ֖לֹו וֵַּיֽבְּךְ א ֵעָׂש֛ י וַּיִָּׂש֥ נִי ָאִב֑ נִי גַם־ָא֖ י ּבֲָרֵכ֥ ת ִהֽוא־לuְ֙ ָאבִ֔ ה ַאַח֤ בְָרכָ֨ יו ַהֽ ו ֶאל־ָאבִ֗ אֶמר ֵעָׂש֜ ֹ֨ וַּי
767 2481 564 4981 ל יִם ֵמָעֽ ל ַהָּׁשַמ֖ u ּוִמַּט֥ ה ֽמֹוָׁשבֶ֔ ֶר֙ץ יְִהֶי֣ ה ִמְׁשַמֵּנ֤י ָהָא֙ ֵ֞ יו ִהּנ אֶמר ֵאָל֑ ֹ֣ יו וַּי ק ָאִב֖ ַען יִצְָח֥ וַַּי֛
768 4191 573 5631 u ל צַּוָאֶרֽ יד ּוָפַרְקָּת֥ ֻעּ֖לֹו ֵמַע֥ ר ָּתִר֔ ד וְָהיָ֙ה ּכֲַאֶׁש֣ ֹ֑ יu ַּתֲעב ה וְֶאת־ָאִח֖ ֶ֔ ְחי וְַעל־ַחְרּבuְ֣ ִתֽ
769 4323 705 4883 י ב ָאִחֽ ֹ֥ ה ֶאת־יֲַעק ַהְרָג֖ י וְַאֽ בֶל ָאבִ֔ ו ּבְלִּ֗בֹו יְִקְרבּ֙ו יְֵמ֙י ֵא֣ אֶמר ֵעָׂש֜ ֹ֨ יו וַּי ר ּבֲֵר֖כֹו ָאִב֑ ה ֲאֶׁש֥ ּבְָרכָ֔ ב ַעל־ַה֨ ֹ֔ ם ֵעָׂש֙ו ֶאֽת־יֲַעק ֹ֤ וַּיְִׂשט
770 5351 824 8001 uֽלְָהְרֶג uְ֖ם ל יu ִמְתנֵַח֥ ו ָאִח֔ יו ִהּנֵ֙ה ֵעָׂש֣ אֶמר ֵאלָ֔ ֹ֣ ן וַּת ָנּ֣ה ַהָּקָט֔ א לְיֲַעקֹ֙ב ּבְ ח וִַּתְקָר֤ ל וִַּתְׁשלַ֞ ֹ֑ ָנּ֣ה ַהּגָד ו ּבְ י ֵעָׂש֖ ה ֶאת־ִּדבְֵר֥ ד לְִרבְָק֔ וַּיַֻּג֣
771 1902 372 3592 נָה י ָחָרֽ ן ָאִח֖ י וְ֧קּום ּבְַרח־לuְ֛ ֶאל־לָָב֥ ע ּבְקִֹל֑ ִנ֖י ְׁשַמ֣ ה בְ וְַעָּת֥
772 2767 364 4367 uת ָאִחֽי ד ֲאֶׁשר־ָּתׁ֖שּוב ֲחַמ֥ ים ַע֥ ים ֲאָחִד֑ וְיַָׁשבְָּת֥ ִעּ֖מֹו יִָמ֣
773 5320 748 9720 ד ם ֥יֹום ֶאָחֽ ל ּגַם־ְׁשנֵיֶכ֖ ה ֶאְׁשַּכ֛ ם לָָמ֥ יu ִמָּׁש֑ י ּולְַקְחִּת֣ יָת ּ֔לֹו וְָׁשלְַחִּת֖ ת ֲאֶׁשר־ָעִׂש֣ יu ִמְּמu֗ וְָׁשכַ֙ח ֵא֣ ַעד־ׁ֨שּוב ַאף־ָאִח֜
774 5475 840 7405 י ַחִּיֽים ָּמה ִּל֖ ֶרץ ָל֥ ֣נֹות ָהָא֔ ּלֶ֙ה ִמּבְ ֵא֙ ת ּכָ ה ִמּבְנֹֽות־ֵח֤ ֲעקֹב ִאָּׁש֨ ַ֠ ַח י ת ִאם־6ֵק֣ ֣נֹות ֵח֑ י ִמְּפֵנ֖י ּבְ צְִּתי בְַחּיַ֔ ק ַק֣ אֶמר ִרבְָק֙ה ֶאל־יִצְָח֔ ֹ֤ וַּת
775 3332 569 4462 ָנַֽען ֥נֹות ּכְ ה ִמּבְ ח ִאָּׁש֖ אֶמר ֔לֹו 6ֽא־ִתַּק֥ ֹ֣ הּ֙ו וַּי ֶרF אֹ֑תֹו וַיְצַּוֵ֙ ב וַיְָב֣ ֹ֖ ל־יֲַעק ק ֶאֽ א יִצְָח֛ וַּיְִקָר֥
776 3016 514 7266 u י ִאֶּמֽ ן ֲאִח֥ ֥נֹות לָָב֖ ה ִמּבְ u וְַקח־לuְ֤ ִמָּׁש֙ם ִאָּׁש֔ י ִאֶּמ֑ ל ֲאִב֣ יָתה בְתּוֵא֖ ם ֵּב֥ ָנֽה ֲאָר֔ ֥קּום לFֵ֙ ַּפֶּד֣
777 2314 397 4794 ל ַעִּמֽים יָת לְִקַה֥ u וְָהִי֖ ְתu֔ וְיְַפְרu֖ וְיְַרֶּב֑ ֹֽ F א ל ַׁשַּד֙י יְבֵָר֣ וְֵא֤
778 5871 714 12541 ם ים לְַאבְָרָהֽ ן ֱא6ִה֖ יu ֲאֶׁשר־נַָת֥ ֶרץ ְמגֶֻר֔ F לְִרְׁשְּתu֙ ֶאת־ֶא֣ ם לuְ֖ ּולְזְַרֲעu֣ ִאָּת֑ וְִיֶּֽתן־לuְ֙ ֶאת־ּבְִרַּכ֣ת ַאבְָרָה֔
779 3382 619 6282 ו ב וְֵעָׂשֽ ֹ֖ ם יֲַעק ה ֵא֥ י ִרבְָק֔ י ֲאִח֣ ֲאַרִּמ֔ ן ּבֶן־ּבְתּוֵאל֙ ָהֽ ם ֶאל־לָָב֤ ָנֽה ֲאָר֑ לFֶ ַּפֶּד֣ ב וֵַּי֖ ֹ֔ ח יִצְָח֙ק ֶאֽת־יֲַעק וַּיְִׁשַל֤
780 6696 963 8946 ָנַֽען ֥נֹות ּכְ ה ִמּבְ ח ִאָּׁש֖ ר 6ֽא־ִתַּק֥ ֹ֔ ו ָעלָי֙ו לֵאמ ה ּבְבֲָר֣כֹו אֹ֔תֹו וַיְַצ֤ ם ִאָּׁש֑ ַחת־֥לֹו ִמָּׁש֖ ם לַָקֽ ָנֽה ֲאָר֔ ח אֹתֹ֙ו ַּפֶּד֣ F יִצְָח֮ק ֶאֽת־יֲַעקֹ֒ב וְִׁשַּל֤ ו ִּכֽי־בֵַר֣ ְרא ֵעָׂש֗ וַַּי֣
781 1188 297 2228 ם ָנֽה ֲאָרֽ לFֶ ַּפֶּד֥ יו וְֶאל־ִאּ֑מֹו וֵַּי֖ ב ֶאל־ָאִב֖ ֹ֔ ע יֲַעק וַּיְִׁשַמ֣
782 2316 390 2966 יו ק ָאִבֽ ָנַ֑ען ּבְֵעיֵנ֖י יִצְָח֥ ֣נֹות ּכְ י ָר֖עֹות ּבְ ו ִּכ֥ ְרא ֵעָׂש֔ וַַּי֣
783 4801 670 6491 ה יו ֥לֹו לְִאָּׁשֽ ם ֲא֧חֹות נְבָ֛יֹות ַעל־נָָׁש֖ אל ּבֶן־ַאבְָרָה֜ ת ׀ ּבַת־יְִׁשָמֵע֨ ח ֶאֽת־ָמֲחַל֣ אל וַּיִַּק֡ ו ֶאל־יְִׁשָמֵע֑ לFֶ ֵעָׂש֖ וֵַּי֥



784 1233 243 1713 נָה לFֶ ָחָרֽ בַע וֵַּי֖ ר ָׁש֑ ֵא֣ ב ִמּבְ ֹ֖ א יֲַעק וַּיֵֵצ֥
785 3745 667 7195 יו וַּיְִׁשַּכ֖ב ּבַָּמ֥קֹום ַהֽהּוא ֲאׁשָֹת֑ ֶׂשם ְמַרֽ ֵנ֣י ַהָּמ֔קֹום וַָּי֖ ֶמׁש וַּיִַּק֙ח ֵמַאבְ א ַהֶּׁש֔ לֶן ָׁש֙ם ּכִי־ָב֣ ע ּבַָּמ֜קֹום וַָּי֤ וַּיְִפּגַ֨
786 2435 599 5235 ים ּבֹֽו ים וְיְֹרִד֖ ים עִֹל֥ י ֱא6ִה֔ ֲאֵכ֣ יְָמה וְִהּנֵ֙ה ַמלְ יַע ַהָּׁשָמ֑ ְרצָה וְרֹאׁ֖שֹו ַמִּג֣ ב ַא֔ ֽוַּיֲַח6֗ם וְִהֵּנ֤ה ֻסּלָ֙ם ֻמָּצ֣
787 3810 759 6620 u יָה לuְ֥ ֶאְּתֶנּ֖נָה ּולְזְַרֶעֽ ר ַאָּת֙ה ׁשֵֹכ֣ב ָעלֶ֔ ֶרץ ֲאֶׁש֤ ק ָהָא֗ י יִצְָח֑ יu וֵא6ֵה֖ ם ָאבִ֔ ה ֱא6ֵה֙י ַאבְָרָה֣ ָ֗ ב ָעלָי֮ו וַּיֹאַמ֒ר ֲאִנ֣י יְהו ה נִָּצ֣ ָ֜ ה יְהו ֵ֨ וְִהּנ
788 3816 702 6066 u ה ּובְזְַרֶעֽ ת ָהֲאָדָמ֖ ֹ֥ נָה וֶָנ֑גְּבָה וְנִבְֲר֥כּו בuְ֛ ּכָל־ִמְׁשְּפח ֹ֣ ְדָמה וְצָפ ָּמה וֵָק֖ ֶרץ ּוָפַרצְָּת֛ ָי֥ ר ָהָא֔ ה זְַרֲעu֙ ּכֲַעַפ֣ וְָהָי֤
789 6633 846 10073 F ְרִּתי ָלֽ ת ֲאֶׁשר־ִּדַּב֖ יִתי ֵא֥ ר ִאם־ָעִׂש֔ ד ֲאֶׁש֣ י 6֣א ֽאֱֶעזָבuְ֔ ַע֚ את ּכִ֚ ֹ֑ ה ַהּז יu ֶאל־ָהֲאָדָמ֖ בִֹת֔ F וֲַהִׁש֣ ל ֲאֶׁשר־ֵּתלֵ֔ ֹ֣ יu֙ ּבְכ F ּוְׁשַמְרִּת֙ י ִעָּמ֗ ה ָאנֹכִ֜ ֵ֨ וְִהּנ
790 2675 506 4695 ְעִּתי י 6֥א יָָדֽ ה וְָאנִֹכ֖ ה ּבַָּמ֖קֹום ַהֶּז֑ ָ֔ ׁש יְהו אֶמר ָאכֵ֙ן ֵי֣ ֹ֕ ץ יֲַעקֹ֮ב ִמְּׁשנָתֹ֒ו וַּי וַּיִיַק֣
791 2619 513 5509 יִם ַער ַהָּׁשָמֽ ה ַׁש֥ ים וְֶז֖ ית ֱא6ִה֔ י ִאם־ֵּב֣ ה ּכִ֚ ין זֶ֗ ה ֵא֣ א ַהָּמ֣קֹום ַהֶּז֑ ר ַמה־ּנֹוָר֖ וַּיִיָר֙א וַּיֹאַמ֔
792 5344 700 8324 ּה ֶמן ַעל־רֹאָׁשֽ ק ֶׁש֖ ֹ֥ ה וַּיִצ ּה ַמּצֵָב֑ ֶׂשם אָֹת֖ יו וַָּי֥ ֲאׁשָֹת֔ ם ְמַרֽ בֶ֙ן ֲאֶׁשר־ָׂש֣ ח ֶאת־ָהֶא֙ ֶקר וַּיִַּק֤ ֹ֗ ב ּבַּב ֹ֜ ם יֲַעק וַּיְַׁשּכֵ֨
793 3046 454 5286 יר לִָראׁשָֹנֽה ם ֥לּוז ֵׁשם־ָהִע֖ ל וְאּוָל֛ ם־ַהָּמ֥קֹום ַה֖הּוא ֵּבֽית־ֵא֑ א ֶאת־ֵׁשֽ וַּיְִקָר֛
794 3782 758 7072 ֹֽׁש גֶד לִלְּב ל ּוֶב֥ ֹ֖ ֶחם לֱֶאכ י ֶל֛ F וְָנַֽתן־ִל֥ י הֹולֵ֔ ר ָאנִֹכ֣ ֶרF ַהּזֶ֙ה ֲאֶׁש֣ נִ֙י ּבֶַּד֤ י ּוְׁשָמַר֙ ים ִעָּמִד֗ ה ֱא6ִה֜ ֶ֨ ר ִאם־יְִהי ֹ֑ ב ֶנֶ֣דר לֵאמ ֹ֖ ר יֲַעק וַּיִַּד֥
795 1760 302 2880 י לֵא6ִהֽים ה ִל֖ ה יְהָו֛ י וְָהָי֧ ית ָאִב֑ י בְָׁש֖לֹום ֶאל־ֵּב֣ וְַׁשבְִּת֥
796 5087 623 7427 F ּנּו ָלֽ ר ֲאַעְּׂשֶר֥ י ַעֵּׂש֖ ר ִּתֶּתן־לִ֔ ים וְכֹל֙ ֲאֶׁש֣ ית ֱא6ִה֑ ה ֵּב֣ ה יְִהֶי֖ את ֲאֶׁשר־ַׂשְ֙מִּת֙י ַמּצֵבָ֔ ֹ֗ בֶן ַהּז וְָהֶא֣
797 1316 281 2356 ֶדם נֵי־ֶקֽ ְרצָה בְ לFֶ ַא֥ יו וֵַּי֖ ָל֑ ב ַרגְ ֹ֖ א יֲַעק וַּיִָּׂש֥
798 4314 786 7944 ר י ַהּבְֵאֽ ה ַעל־ִּפ֥ בֶן ּגְדָֹל֖ ים וְָהֶא֥ וא יְַׁש֖קּו ָהֲעָדִר֑ ר ַהִה֔ ֵא֣ י ִמן־ַהּבְ יָה ּכִ֚ ים ָעלֶ֔ ה ֶעְדֵרי־צֹא֙ן רֹבְִצ֣ ם ְׁש6ָׁש֤ ה וְִהּנֵה־ָׁש֞ ר ּבַָּׂשֶד֗ ֵא֣ ְרא וְִהֵּנ֧ה בְ וַּיַ֞
799 4264 727 6774 ּה ר לְִמקָֹמֽ ֵא֖ י ַהּבְ בֶן ַעל־ִּפ֥ יבּו ֶאת־ָהֶא֛ אן וְֵהִׁש֧ ֹ֑ ר וְִהְׁש֖קּו ֶאת־ַהּצ ֵא֔ י ַהּבְ בֶ֙ן ֵמַעל֙ ִּפ֣ ים וְגָלֲ֤לּו ֶאת־ָהֶא֙ ָּמה כָל־ָהֲעָדִר֗ וְנֶֶאְספּו־ָׁש֣
800 1751 374 4171 ן ֲאָנְֽחנּו אְמ֔רּו ֵמָחָר֖ ֹ֣ ם וַּי יִן ַאֶּת֑ י ֵמַא֣ ב ַאַח֖ ֹ֔ אֶמר לֶָה֙ם יֲַעק ֹ֤ וַּי
801 2063 371 4483 ְענּו ן ּבֶן־נָ֑חֹור וַּיֹאְמ֖רּו יָָדֽ ם ֶאת־לָָב֣ ם ַהיְַדְעֶּת֖ אֶמר לֶָה֔ ֹ֣ וַּי
802 2364 438 5254 ֹֽאן ה ִעם־ַהּצ ל ּבִּ֔תֹו ּבָָא֖ ם ֲהָׁש֣לֹום ֑לֹו וַּיֹאְמ֣רּו ָׁש֔לֹום וְִהּנֵ֙ה ָרֵח֣ אֶמר לֶָה֖ ֹ֥ וַּי
803 2238 465 4818 ֥כּו ְרֽעּו אן ּולְ ֹ֖ ף ַהִּמְקֶנ֑ה ַהְׁש֥קּו ַהּצ ת ֵהָאֵס֣ ן עֹו֙ד ַהּ֣יֹום ּגָ֔דֹול 6א־ֵע֖ אֶמר ֵה֥ ֹ֗ וַּי
804 3106 613 4966 ֹֽאן ינּו ַהּצ ר וְִהְׁשִק֖ ֵא֑ י ַהּבְ ל ִּפ֣ בֶן ֵמַע֖ ים וְָגֽלֲלּ֙ו ֶאת־ָהֶא֔ ֲעָדִר֔ ְספּ֙ו ּכָל־ָה֣ ר יֵָאֽ ד ֲאֶׁש֤ ֒ל ַע֣ וַּיֹאְמרּ֮ו 6֣א נּוכַ
805 1906 394 3676 ה ִהֽוא י רָֹע֖ יָה ִּכ֥ ר לְָאבִ֔ ָאה ִעם־ַהּצֹא֙ן ֲאֶׁש֣ ל ׀ ּבָ֗ ם וְָרֵח֣ ר ִעָּמ֑ ּנּו ְמַדֵּב֣ עֹוֶד֖
806 5378 878 9278 י ִאּֽמֹו ן ֲאִח֥ אן לָָב֖ ֹ֥ ְׁשְק ֶאת־צ ר וַּיַ֕ ֵא֔ י ַהּבְ בֶ֙ן ֵמַעל֙ ִּפ֣ גֶל ֶאת־ָהֶא֙ ב וַָּי֤ ֹ֗ ׁש יֲַעק י ִאּ֑מֹו וַּיִַּג֣ ן ֲאִח֣ אן לָָב֖ ֹ֥ י ִאּ֔מֹו וְֶאת־צ ל ּבַת־לָבָ֙ן ֲאִח֣ ב ֶאת־ָרֵח֗ ֹ֜ ה יֲַעק י ּכֲַאֶׁש֩ר ָרָא֨ וַיְִה֡
807 1758 282 2238 א ֶאת־קֹ֖לֹו וֵַּיֽבְּךְ ל וַּיִָּׂש֥ ב לְָרֵח֑ ֹ֖ ק יֲַעק וַּיִַּׁש֥
808 2116 424 3576 יהָ  ד לְָאִבֽ ָרץ וַַּתֵּג֥ ה ֑הּוא וַָּת֖ י בֶן־ִרבְָק֖ יָה֙ ֔הּוא וְִכ֥ י ָאבִ֙ י ֲאִח֤ ל ִּכ֣ ב לְָרֵח֗ ֹ֜ ד יֲַעק וַּיַּגֵ֨
809 5420 902 8740 ּלֶה ים ָהֵאֽ ת ּכָל־ַהְּדבִָר֖ ן ֵא֥ ר לְלָבָ֔ הּו ֶאל־ּבֵי֑תֹו וַיְַסֵּפ֣ ָרץ לְִקָראתֹ֙ו וַיְַחּבֶק־לֹ֙ו וַיְנֶַּׁשק־֔לֹו וַיְבִיֵא֖ ב ּבֶן־ֲאחֹ֗תֹו וַָּי֤ ֹ֣ ַמע ׀ יֲַעק ן ֶאת־ֵׁש֣ ַע לָבָ֜ ֹ֨ וַיְִה֩י כְִׁשמ
810 2376 405 4066 ֶדׁש יִָמֽים ֹ֥ ֶׁשב ִעּ֖מֹו ח ָּתה וֵַּי֥ י ָא֑ י ּובְָׂשִר֖ F ַעצְִמ֥ ן ַא֛ אֶמר לֹ֙ו לָבָ֔ ֹ֤ וַּי
811 2743 484 4433 u י ַמה־ַּמְׂשּכְֻרֶּתֽ יָדה ִּל֖ נִי ִחָּנ֑ם ַהִּג֥ ָּתה וֲַעבְַדַּת֖ י ַא֔ ב ֲהכִי־ָאִח֣ ֹ֔ אֶמר לָבָ֙ן לְיֲַעק ֹ֤ וַּי
812 2462 356 4232 ל ם ַהְּקַטָּנ֖ה ָרֵחֽ ה וְֵׁש֥ ם ַהּגְדֹלָ֙ה לֵָא֔ ֑נֹות ֵׁש֤ י בָ ן ְׁשֵּת֣ ּולְלָָב֖
813 3305 407 3305 ה ת ַמְרֶאֽ ַאר וִיַפ֥ ֹ֖ ה יְַפת־ּת יְָת֔ ה ַרּ֑כֹות וְָרֵחל֙ ָהֽ וְֵעיֵנ֥י לֵָא֖
814 2802 444 4322 ל ּבְִּתu֖ ַהְּקַטָּנֽה ִ֔ים ּבְָרֵח֥ בַע ָׁשנ אֶמר ֽאֱֶעבְָדu֙ ֶׁש֣ ֹ֗ ל וַּי ב ֶאת־ָרֵח֑ ֹ֖ ב יֲַעק וַּיֱֶאַה֥
815 3859 439 4989 י ה ִעָּמִדֽ ר ְׁשָב֖ יׁש ַאֵח֑ ִא֣ ּה לְ י אָֹת֖ F ִמִּתִּת֥ ּה לָ֔ י אָֹת֣ ן ֚טֹוב ִּתִּת֣ אֶמר לָבָ֗ ֹ֣ וַּי
816 2476 478 4156 ּה ים ּבְַאֲהבָ֖תֹו אָֹתֽ ים ֲאָחִד֔ בַע ָׁשִנ֑ים וַּיְִה֤יּו בְֵעינָי֙ו ּכְיִָמ֣ ל ֶׁש֣ ב ּבְָרֵח֖ ֹ֛ ד יֲַעק ֹ֧ וַּיֲַעב
817 1910 362 2560 יהָ  י וְָא֖בֹוָאה ֵאֶלֽ י ָמלְ֖אּו יָָמ֑ י ִּכ֥ ה ֶאת־ִאְׁשִּת֔ ב ֶאל־לָבָ֙ן ָהָב֣ ֹ֤ אֶמר יֲַעק ֹ֨ וַּי
818 2373 339 4303 ה ַעׂש ִמְׁשֶּתֽ י ַהָּמ֖קֹום וַַּי֥ ן ֶאת־ּכָל־ַאנְֵׁש֥ ף לָָב֛ ֹ֥ וַּיֱֶאס
819 1811 308 1811 יהָ  א ֵאֶלֽ ֹ֖ יו וַּיָב ּה ֵאָל֑ א אָֹת֖ ה בִּ֔תֹו וַּיֵָב֥ ֶרב וַּיִַּק֙ח ֶאת־לֵָא֣ י בֶָע֔ וַיְִה֣
820 2767 346 4067 ה ה בִּ֖תֹו ִׁשְפָחֽ ה ִׁשְפָח֑תֹו לְלֵָא֥ ּה ֶאת־זִלְָּפ֖ ן לָבָ֙ן לָ֔ וַּיִֵּת֤
821 3775 643 4905 נִי ָּמה ִרִּמיָתֽ F וְָל֖ ְדִּתי ִעָּמ֔ י ֲה6֤א בְָרֵחל֙ ָעַב֣ יָת ּלִ֔ ן ַמה־ּזֹא֙ת ָעִׂש֣ אֶמר ֶאל־לָבָ֗ ֹ֣ ה וַּי ָא֑ וא לֵ ֶקר וְִהּנֵה־ִה֖ ֹ֔ י בַּב וַיְִה֣
822 2691 477 3991 ה ה לְִפֵנ֥י ַהּבְכִיָרֽ ת ַהּצְִעיָר֖ נּו לֵָת֥ ן ּבְִמקֹוֵמ֑ ה ֵכ֖ ן 6א־יֵָעֶׂש֥ אֶמר לָבָ֔ ֹ֣ וַּי
823 4915 586 6515 י ֖עֹוד ֶׁשֽבַע־ָׁשִנ֥ים ֲאֵחֽרֹות ד ִעָּמִד֔ ֹ֣ ר ַּתֲעב את ּבֲַעבָֹד֙ה ֲאֶׁש֣ ֹ֗ ה לuְ֜ ּגַם־ֶאת־ז ָ֨ את וְנְִּתנ ֹ֑ ַע ז א ְׁשֻב֣ ַמֵּל֖
824 3426 456 4726 ה ל ּבִּ֖תֹו ֥לֹו לְִאָּׁשֽ את וַּיִֶּתן־֛לֹו ֶאת־ָרֵח֥ ֹ֑ ַע ז א ְׁשֻב֣ ן וַיְַמֵּל֖ ַעׂש יֲַעקֹ֙ב ּכֵ֔ וַַּי֤
825 2919 363 4219 ה ּה לְִׁשְפָחֽ ה ִׁשְפָח֑תֹו ָל֖ ל ּבִּ֔תֹו ֶאת־ּבִלְָה֖ ן לָבָ֙ן לְָרֵח֣ וַּיִֵּת֤
826 2788 475 4468 ד ִעּ֔מֹו ֖עֹוד ֶׁשֽבַע־ָׁשִנ֥ים ֲאֵחֽרֹות ֹ֣ ה וַּיֲַעב ל ִמּלֵָא֑ ב ַּגֽם־ֶאת־ָרֵח֖ ל וַּיֱֶאַה֥ ם ֶאל־ָרֵח֔ וַּיָבֹ֙א ַּג֣
827 2448 387 2448 ה ל ֲעָקָרֽ ּה וְָרֵח֖ ח ֶאת־ַרְחָמ֑ ה וַּיְִפַּת֖ ה לֵָא֔ ְרא יְהוָ֙ה ִּכֽי־ְׂשנּוָא֣ וַַּי֤
828 4035 615 5335 י נִי ִאיִׁשֽ ה יֱֶאָהַב֥ י ַעָּת֖ י ִּכ֥ ִ֔ ה יְהוָ֙ה ּבְָענְי ה ִּכֽי־ָרָא֤ ְמָר֗ י ָאֽ ן ִּכ֣ א ְׁש֖מֹו ְראּוֵב֑ ן וִַּתְקָר֥ לֶד ּבֵ֔ ַהר לֵָא֙ה וֵַּת֣ וַַּת֤
829 5250 705 7760 א ְׁש֖מֹו ִׁשְמֽעֹון ה וִַּתְקָר֥ י ּגַם־ֶאת־ֶז֑ כִי וַּיִֶּתן־ִל֖ ֹ֔ ה ָאנ ע יְהוָ֙ה ִּכֽי־ְׂשנּוָא֣ אֶמר ִּכֽי־ָׁשַמ֤ ֹ֗ לֶד ּבֵ֒ן וַּת ַהר עֹו֮ד וֵַּת֣ וַַּת֣
830 5033 749 7453 א־ְׁש֖מֹו לִֵוֽי ן ָקָרֽ ִנ֑ים ַעל־ֵּכ֥ ה בָ ְדִּתי ֖לֹו ְׁש6ָׁש֣ י ִּכֽי־יַָל֥ ה ִאיִׁש֙י ֵאלַ֔ ַע֙ם יִּלֶָו֤ ה ַהַּפ֙ אֶמר ַעָּת֤ ֹ֗ לֶד ּבֵ֒ן וַּת ַהר עֹו֮ד וֵַּת֣ וַַּת֣
831 4314 597 6174 ֶדת ד ִמֶּלֽ ֹ֖ ה ַוַּֽתֲעמ ה ְׁש֖מֹו יְהּוָד֑ ן ָקְרָא֥ ה ַעל־ֵּכ֛ ָ֔ ה ֶאת־יְהו ַע֙ם אֹוֶד֣ אֶמ֙ר ַהַּפ֙ ֹ֙ ן וַּת לֶד ּבֵ֗ ַהר ֜עֹוד וֵַּת֣ וַַּת֨
832 4026 669 5796 ה ָאנֹֽכִי יִן ֵמָת֥ ים וְִאם־ַא֖ ִ֔ נ י בָ ל־יֲַעקֹ֙ב ָהֽבָה־ִּל֣ אֶמר ֶאֽ ֹ֤ ּה וַּת ל ּבֲַאחָֹת֑ ב וְַּתַקֵּנ֥א ָרֵח֖ ֹ֔ י 6֤א ָיֽלְָד֙ה לְיֲַעק ל ִּכ֣ ֶרא ָרֵח֗ וֵַּת֣
833 3076 529 5486 ֶטן F ְּפִרי־ָבֽ כִי ֲאֶׁשר־ָמַנ֥ע ִמֵּמ֖ ֹ֔ ַחת ֱא6ִהי֙ם ָאנ אֶמר ֲהַת֤ ֹ֗ ל וַּי ב ּבְָרֵח֑ ֹ֖ ף יֲַעק וִַּיַֽחר־ַא֥
834 2344 427 2904 ּנָה י ִמֶּמֽ ֶנ֥ה גַם־ָאנִֹכ֖ י וְִאּבָ יָה וְֵתלֵ֙ד ַעל־ּבְִרּכַ֔ א ֵאֶל֑ ֹ֣ ה ּב י בִלְָה֖ אֶמר ִהֵּנ֛ה ֲאָמִת֥ ֹ֕ וַּת
835 2711 335 3361 ֹֽב יָה יֲַעק א ֵאֶל֖ ֹ֥ ה וַּיָב ּה לְִאָּׁש֑ ה ִׁשְפָחָת֖ וִַּתֶּתן־֛לֹו ֶאת־ּבִלְָה֥
836 1357 196 2007 ן ב ֵּבֽ ֹ֖ לֶד לְיֲַעק ה וֵַּת֥ ַהר ּבִלְָה֔ וַַּת֣
837 3120 546 6840 ן ה ְׁש֖מֹו ָּדֽ ן ָקְרָא֥ ן ַעל־ֵּכ֛ י ֵּב֑ י וַּיִֶּתן־ִל֖ ע ּבְקֹלִ֔ ים וְגַ֙ם ָׁשַמ֣ ּנִי ֱא6ִה֔ אֶמר ָרֵחל֙ ָּדַנ֣ ֹ֤ וַּת
838 2823 375 3473 ֹֽב ן ֵׁשִנ֖י לְיֲַעק ל ֵּב֥ ת ָרֵח֑ ה ִׁשְפַח֣ לֶד ּבִלְָה֖ ַהר ֔עֹוד וֵַּת֕ וַַּת֣
839 5182 655 6862 י א ְׁש֖מֹו נְַפָּתִלֽ לְִּתי וִַּתְקָר֥ ֹ֑ י ּגַם־יָכ לְִּתי ִעם־ֲאחִֹת֖ ים ׀ נְִפַּת֛ י ֱא6ִה֧ ל נְַפּתּולֵ֨ אֶמר ָרֵח֗ ֹ֣ וַּת
840 4906 559 5556 ה ב לְִאָּׁשֽ ֹ֖ ּה לְיֲַעק ן אָֹת֛ ּה וִַּתֵּת֥ ה ִׁשְפָחָת֔ ֶדת וִַּתַּק֙ח ֶאת־זִלְָּפ֣ ה ִמֶּל֑ י ָעְמָד֖ ה ִּכ֥ ָא֔ ֶרא לֵ וֵַּת֣
841 1650 246 2300 ן ב ֵּבֽ ֹ֥ ה לְיֲַעק ת לֵָא֖ ה ִׁשְפַח֥ לֶד זִלְָּפ֛ וֵַּת֗
842 2153 227 2153 א ֶאת־ְׁש֖מֹו ָּגֽד ה בגד וִַּתְקָר֥ אֶמר לֵָא֖ ֹ֥ וַּת
843 2010 291 2660 ֹֽב ן ֵׁשִנ֖י לְיֲַעק ה ֵּב֥ ָא֔ ת לֵ לֶד זִלְָּפ֙ה ִׁשְפַח֣ וֵַּת֗
844 4206 444 4206 ר א ֶאת־ְׁש֖מֹו ָאֵׁשֽ ֑נֹות וִַּתְקָר֥ י ִאְּׁש֖רּונִי ּבָ י ִּכ֥ ה ּבְָאְׁשִר֕ אֶמר לֵָא֔ ֹ֣ וַּת
845 3591 729 6881 Fֵֽנ י ּבְ י ִמּדּוָדֵא֖ ה ְּתנִי־ָנ֣א לִ֔ אֶמר ָרֵחל֙ ֶאל־לֵָא֔ ֹ֤ ה ִאּ֑מֹו וַּת ם ֶאל־לֵָא֖ א אָֹת֔ ה וַּיֵָב֣ א ֽדּוָדִאי֙ם ּבַָּׂשֶד֔ ים וַּיְִמָצ֤ י ְקצִיר־ִחִּט֗ ן ּבִיֵמ֣ לFֶ ְראּובֵ֜ וַּיֵ֨
846 5563 775 8213 Fֵֽנ י בְ ַחת ּדּוָדֵא֥ יְלָה ַּת֖ ל לָכֵ֙ן יְִׁשַּכ֤ב ִעָּמF֙ ַהּלַ֔ אֶמר ָרֵח֗ ֹ֣ ִנ֑י וַּת י ּבְ ם ֶאת־ּדּוָדֵא֖ ַחת ַּג֥ י וְלַָק֕ F ֶאת־ִאיִׁש֔ ּה ַהְמַע֙ט ַקְחֵּת֣ אֶמר לָ֗ ֹ֣ וַּת
847 5377 787 6507 יְלָה ֽהּוא ַּל֥ ּה ּבַ ִנ֑י וַּיְִׁשַּכ֥ב ִעָּמ֖ י ּבְ יu ּבְדּוָדֵא֖ ר ְׂשכְַרִּת֔ ֹ֣ י ָׂשכ י ָּת֔בֹוא ּכִ֚ אֶמ֙ר ֵאַל֣ ֹ֙ ה לְִקָרא֗תֹו וַּת א לֵָא֜ ב ִמן־ַהָּׂשֶד֮ה ּבֶָעֶר֒ב וֵַּתצֵ֨ ֹ֣ א יֲַעק ֹ֨ וַּיָב
848 2262 372 3472 י ן ֲחִמיִׁשֽ ב ֵּב֥ ֹ֖ לֶד לְיֲַעק ַהר וֵַּת֥ ה וַַּת֛ ים ֶאל־לֵָא֑ ע ֱא6ִה֖ וַּיְִׁשַמ֥
849 6192 666 7402 30:8 א ְׁש֖מֹו יִָּׂששָכֽר י וִַּתְקָר֥ י לְִאיִׁש֑ ִּתי ִׁשְפָחִת֖ י ֲאֶׁשר־נַָת֥ ן ֱא6ִהי֙ם ְׂשכִָר֔ ה נַָת֤ אֶמר לֵָא֗ ֹ֣ וַּת
850 2041 268 2691 30:9 ֹֽב י ּלְיֲַעק לֶד ּבֵן־ִׁשִּׁש֖ ה וֵַּת֥ ַהר עֹו֙ד לֵָא֔ וַַּת֤
851 4684 724 7014 30:10:00 א ֶאת־ְׁש֖מֹו זְבֻלּֽון ִנ֑ים וִַּתְקָר֥ ה בָ ְדִּתי ֖לֹו ִׁשָּׁש֣ י ִּכֽי־יַָל֥ נִי ִאיִׁש֔ ֵל֣ ַע֙ם יִזְּבְ ים ׀ אִֹת֮י ֵז֣בֶד טֹו֒ב ַהַּפ֙ נִי ֱא6ִה֥ ה זְבַָד֨ אֶמר לֵָא֗ ֹ֣ וַּת
852 2188 253 2188 30:11:00 ּה ִּדיָנֽה א ֶאת־ְׁשָמ֖ ת וִַּתְקָר֥ לְָדה ַּב֑ ר ָי֣ וְַאַח֖
853 2684 425 3804 30:12:00 ּה ח ֶאת־ַרְחָמֽ ים וַּיְִפַּת֖ ע ֵאלֶ֙יָה֙ ֱא6ִה֔ ל וַּיְִׁשַמ֤ ים ֶאת־ָרֵח֑ ר ֱא6ִה֖ ֹ֥ וַּיִזְּכ
854 3076 349 5006 30:13:00 י ים ֶאת־ֶחְרָּפִתֽ ף ֱא6ִה֖ אֶמר ָאַס֥ ֹ֕ ן וַּת לֶד ֵּב֑ ַהר וֵַּת֣ וַַּת֖
855 2358 360 4448 ר ן ַאֵחֽ י ֵּב֥ ה ִל֖ ף יְהָו֛ ר יֵֹס֧ ֹ֑ ף לֵאמ א ֶאת־ְׁש֛מֹו יֹוֵס֖ וִַּתְקָר֧
856 2972 605 4342 י י ּולְַאְרִצֽ ה ֶאל־ְמקֹוִמ֖ לְכָ֔ נִ֙י וְֵא֣ ן ַׁשּלְֵח֙ אֶמר יֲַעקֹ֙ב ֶאל־לָבָ֔ ֹ֤ ף וַּי ל ֶאת־יֹוֵס֑ ה ָרֵח֖ ר יָלְָד֥ י ּכֲַאֶׁש֛ וַיְִה֕
857 6018 645 7628 uר ֲעבְַדִּתֽי י ֲאֶׁש֥ ְעָּת ֶאת־ֲעבָֹדִת֖ ה יַָד֔ י ַאָּת֣ כָה ּכִ֚ ן וְֵאֵל֑ ְתu֛ ּבֵָה֖ ֹֽ ְדִּתי א ר ָעַב֧ י ֲאֶׁש֨ י וְֶאת־יְלַָד֗ ה ֶאת־נַָׁש֣ ָ֞ ְּתנ
858 2416 499 5236 u ֶלֽ ה ּבִגְלָ נִי יְהָו֖ ְׁשִּתי וַיְבֲָרֵכ֥ ן ּבְֵעיֶנ֑יu נִַח֕ אִתי ֵח֖ ן ִאם־ָנ֛א ָמָצ֥ אֶמר ֵאלָי֙ו לָבָ֔ ֹ֤ וַּי
859 1526 239 2006 נָה י וְֶאֵּתֽ ה ְׂשכְָרu֛ ָעַל֖ ר נְָקָב֧ וַּיֹאַמ֑
860 4151 470 5111 י ה ִמְקנuְ֖ ִאִּתֽ ת ֲאֶׁשר־ָהָי֥ יu וְֵא֛ ר ֲעבְַדִּת֑ ת ֲאֶׁש֣ ְעָּת ֵא֖ ה יַָד֔ יו ַאָּת֣ אֶמר ֵאלָ֔ ֹ֣ וַּי
861 4349 713 7159 י י לְבֵיִתֽ ה גַם־ָאנִֹכ֖ י ֽאֱֶעֶׂש֥ ה ָמַת֛ י וְַעָּת֗ ִל֑ ה אְֹתu֖ לְַרגְ ֶרF יְהָו֛ ב וַיְָב֧ ֹ֔ ץ לָר ֹ֣ ה לuְ֤ לְָפנַ֙י וַּיְִפר ָ֨ י ְמַע֩ט ֲאֶׁשר־ָהי ּכִ֡
862 4631 680 7451 ר ֹֽ ֹֽאנuְ֖ ֶאְׁשמ ה צ ה ָאׁ֛שּובָה ֶאְרֶע֥ ר ַהּזֶ֔ י ְמ֔אּוָמה ִאם־ּֽתֲַעֶׂשה־ּלִ֙י ַהָּדָב֣ אֶמר יֲַעקֹ֙ב 6א־ִתֶּתן־ִל֣ ֹ֤ F וַּי ה ֶאֶּתן־ָל֑ אֶמר ָמ֣ ֹ֖ וַּי
863 3439 703 6719 י ה ְׂשכִָרֽ ים וְָהָי֖ ד ּבִָעִּז֑ ֹ֖ ים וְָט֥לּוא וְנָק ד וְָט֗לּוא וְכָל־ֶׂשה־חּו֙ם ּבַּכְָׂשבִ֔ ֹ֣ ה ׀ נָק ם ּכָל־ֶׂש֣ ר ִמָּׁש֜ ֹֽאנuְ֜ ַהּ֗יֹום ָהֵס֨ ר ּבְכָל־צ ֹ֨ ֽאֱֶעב
864 4633 817 7353 י ֥נּוב ֖הּוא ִאִּתֽ ים ּגָ ים וְחּו֙ם ּבַּכְָׂשבִ֔ ִעּזִ֗ ד וְָט֜לּוא ָּבֽ ֹ֨ ל ֲאֶׁשר־ֵאינֶּנּ֩ו נָק ֹ֣ י לְָפֶנ֑יu ּכ ר ִּכֽי־ָת֥בֹוא ַעל־ְׂשכִָר֖ י צְִדָקִת֙י ּבְ֣יֹום ָמָח֔ נְָתה־ִּב֤ וְָעֽ
865 701 188 2481 u י כְִדבֶָרֽ ן ֖לּו יְִה֥ ן ֵה֑ אֶמר לָָב֖ ֹ֥ וַּי
866 5127 870 10347 ָנֽיו ן ּבְיַד־ּבָ ים וַּיִֵּת֖ ל ֲאֶׁשר־לָבָ֙ן ּ֔בֹו וְכָל־֖חּום ּבַּכְָׂשִב֑ ֹ֤ ת ּכ ֹ֔ ת ּכָל־ֽהִָעּזִי֙ם ַהּנְֻקּ֣דֹות וְַהְּטלֻא ים וְֵא֤ ִא֗ ים וְַהְּטלֻ ֲעֻקִּד֣ ים ָהֽ ַסר ּבַּיֹו֩ם ַה֨הּוא ֶאת־ַהְּתיִָׁש֜ וַָּי֣
867 4176 585 7726 ת ֹֽ ן ַהּנֹוָתר אן לָָב֖ ֹ֥ ה ֶאת־צ ב רֶֹע֛ ֹ֗ ב וְיֲַעק ֹ֑ ין יֲַעק ים ּבֵי֖נֹו ּוֵב֣ ֶרF ְׁש6ֶׁ֣שת יִָמ֔ ֶׂשם ֶּד֚ וַּיָ֗
868 4122 765 6792 ר ַעל־ַהַּמְקלֹֽות ן ֲאֶׁש֖ ֔נֹות ַמְחׂשֹ֙ף ַהּלָבָ֔ ל ּבֵָה֙ן ְּפצָ֣לֹות לְבָ ח וְ֣לּוז וְֶעְר֑מֹון וַיְַפֵּצ֤ ֶנ֛ה ַל֖ ל לִבְ ב ַמַּק֥ ֹ֗ ח־֣לֹו יֲַעק וִַּיַּֽקֽ
869 7161 861 10881 ן לְִׁשּֽתֹות ְמנָה ּבְבָֹא֥ אן וַּיֵַח֖ ֹ֔ כַח ַהּצ ֹ֣ נ אן לְִׁשּתֹו֙ת לְ ֹ֤ ָ ַהּצ אן ֹ֨ יִם ֲאֶׁש֩ר ָּתב ֲק֣תֹות ַהָּמ֑ ים ּבְִׁשֽ ל ּבֳָרָהִט֖ ר ִּפּצֵ֔ ג ֶאת־ַהַּמְקלֹו֙ת ֲאֶׁש֣ וַּיַּצֵ֗
870 1988 440 5618 ִאֽים ים ּוְטלֻ ים נְֻקִּד֖ אן ֲעֻקִּד֥ ֹ֔ ָ ַהּצ ְדן אן ֶאל־ַהַּמְק֑לֹות וֵַּתַל֣ ֹ֖ וַּיֱֶח֥מּו ַהּצ
871 4374 801 10514 ן אן לָָבֽ ֹ֥ ם ַעל־צ ן וַָּיֶֽׁשת־֤לֹו ֲעָדִרי֙ם לְבַּ֔דֹו ו6ְ֥א ָׁשָת֖ אן לָָב֑ ֹ֣ ד וְכָל־֖חּום ּבְצ ֹ֛ אן ֶאל־ָעק ֹ֧ י ַהּצ ֵ֨ ּיִֵּתן ְּפנ ַ֠ יד יֲַעקֹ֒ב ו וְַהּכְָׂשבִי֮ם ִהְפִר֣
872 4146 708 7126 30:41:00 ּנָה ּבַַּמְקלֹֽות ים לְיְַחֵמ֖ אן ּבֳָרָהִט֑ ֹ֖ ב ֶאת־ַהַּמְק֛לֹות לְֵעיֵנ֥י ַהּצ ֹ֧ ם יֲַעק אן ַהְמֻקָּׁשרֹו֒ת וְָׂש֨ ֹ֣ ה ּבְכָל־יֵַח֮ם ַהּצ ָ֗ וְָהי
873 1944 459 5644 30:42:00 ֹֽב ים לְיֲַעק ן וְַהְּקֻׁשִר֖ ה ָהֲעֻטִפי֙ם לְלָבָ֔ ים וְָהָי֤ אן 6֣א יִָׂש֑ ֹ֖ יף ַהּצ ּובְַהֲעִט֥
874 2973 534 6113 30:43:00 ים ים וֲַחמִֹרֽ ים ּוגְַמִּל֖ אן ַרּ֔בֹות ּוְׁשָפחֹו֙ת וֲַעבִָד֔ ֹ֣ ד ֽוַיְִהי־לֹ֙ו צ ֹ֑ ד ְמא ֹ֣ יׁש ְמא ץ ָהִא֖ ֹ֥ וַּיְִפר
875 4349 677 4999 31:1 ד ַהֶּזֽה ֹ֖ ת ּכָל־ַהּכָב ה ֵא֥ ינּו ָעָׂש֕ ר לְָאבִ֔ ינּו ּוֵמֲאֶׁש֣ ר לְָאִב֑ ת ּכָל־ֲאֶׁש֣ ב ֵא֖ ֹ֔ ח יֲַעק ר לַָק֣ ֹ֔ ֵנֽי־לָבָ֙ן לֵאמ י בְ ע ֶאת־ִּדבְֵר֤ וַּיְִׁשַמ֗
876 2493 423 3703 31:2 ן וְִהֵּנ֥ה ֵאיֶנּ֛נּו ִעּ֖מֹו ּכְִת֥מֹול ִׁשלְֽׁשֹום ב ֶאת־ְּפֵנ֣י לָָב֑ ֹ֖ ְרא יֲַעק וַַּי֥
877 2258 422 4508 31:3 F ה ִעָּמֽ ְהֶי֖ u וְֶאֽ יu ּולְמֹולְַדֶּת֑ ֶרץ ֲאבֹוֶת֖ ב ׁ֛שּוב ֶאל־ֶא֥ ֹ֔ ל־יֲַעק אֶמר יְהוָ֙ה ֶאֽ ֹ֤ וַּי
878 1685 335 1685 31:4 ה ֶאל־צֹאנֹֽו ה ַהָּׂשֶד֖ ל ּולְלֵָא֑ א לְָרֵח֣ ב וַּיְִקָר֖ ֹ֔ ח יֲַעק וַּיְִׁשַל֣
879 2810 569 4670 31:5 י ה ִעָּמִדֽ י ָהָי֖ י ָאבִ֔ ם ֽוֵא6ֵה֣ ֹ֑ ל ִׁשלְׁש ֹ֣ י ּכְִתמ ּנּו ֵאַל֖ ן ִּכֽי־ֵאיֶנ֥ ה ָאנֹכִ֙י ֶאת־ְּפֵנ֣י ֲאבִיכֶ֔ ן רֶֹא֤ אֶמר לֶָה֗ ֹ֣ וַּי
880 2086 304 3386 31:6 ְדִּתי ֶאת־ֲאבִיֶכֽן י ָעַב֖ י ּבְכָל־ּכִֹח֔ ן ּכִ֚ נָה יְַדְעֶּת֑ וְַאֵּת֖
881 4204 604 6694 31:7 י ע ִעָּמִדֽ ים לְָהַר֖ ֶרת מִֹנ֑ים ו6ְֽא־נְָת֣נֹו ֱא6ִה֔ י ֲעֶׂש֣ ף ֶאת־ַמְׂשּכְֻרִּת֖ י וְֶהֱחִל֥ ֶתל ּבִ֔ וֲַאבִיכֶ֙ן ֵה֣
882 3140 782 8760 31:8 אן ֲעֻקִּדֽים ֹ֖ u וְיָלְ֥דּו כָל־ַהּצ ה ְׂשכֶָר֔ ר ֲעֻקִּדי֙ם יְִהֶי֣ ה יֹאַמ֗ ֹ֣ ים וְִאם־ּכ אן נְֻקִּד֑ ֹ֖ u וְיָלְ֥דּו כָל־ַהּצ ה ְׂשכֶָר֔ ר נְֻקִּדי֙ם יְִהֶי֣ ה יֹאַמ֗ ֹ֣ ִאם־ּכ
883 1397 272 3167 31:9 י ם וַּיִֶּתן־ִלֽ ים ֶאת־ִמְקֵנ֥ה ֲאבִיֶכ֖ ל ֱא6ִה֛ וַּיֵַּצ֧
884 3135 687 8355 31:10:00 ים ּובְֻרִּדֽים ים נְֻקִּד֖ אן ֲעֻקִּד֥ ֹ֔ ים ַעל־ַהּצ ַעֻּתִדי֙ם ָהעִֹל֣ ֶרא ּבֲַח֑לֹום וְִהֵּנ֤ה ָהֽ א ֵעיַנ֛י וֵָא֖ אן וֶָאָּׂש֥ ֹ֔ ם ַהּצ י ּבְֵע֙ת יֵַח֣ וַיְִה֗
885 1110 327 2710 31:11:00 ר ִהֵּנֽנִי ב וָאַֹמ֖ ֹ֑ ים ּבֲַח֖לֹום ֽיֲַעק F ָהֱא6ִה֛ ַא֧ י ַמלְ אֶמר ֵאלַ֜ ֹ֨ וַּי
886 4761 837 9821 31:12:00 F ֶׂשה ָּלֽ ֹ֥ ן ע ר לָָב֖ ת ּכָל־ֲאֶׁש֥ יִתי ֵא֛ י ָרִא֔ ים ִּכ֣ ים ּובְֻרִּד֑ ים נְֻקִּד֖ אן ֲעֻקִּד֥ ֹ֔ ים ַעל־ַהּצ ַעֻּתִדי֙ם ָהעִֹל֣ א ֵעיֶנ֤יu ּוְרֵא֙ה ּכָל־ָהֽ ָ֨ אֶמר ָׂשא־נ ֹ֗ וַּי
887 6722 836 11152 31:13:00 u ֶרץ מֹולְַדֶּתֽ את וְׁ֖שּוב ֶאל־ֶא֥ ֹ֔ ֶרץ ַהּז ה ֥קּום צֵ֙א ִמן־ָהָא֣ ם ֶנֶ֑דר ַעָּת֗ י ָׁש֖ ְרָּת ִּל֛ ר נַָד֥ ה ֲאֶׁש֨ ְחָּת ָּׁש֙ם ַמּצֵבָ֔ ר ָמַׁש֤ ל ֲאֶׁש֨ י ָהֵאל֙ ֵּבֽית־ֵא֔ ָאנִֹכ֤
888 2435 437 3085 31:14:00 ינּו ית ָאִבֽ ה ּבְֵב֥ לֶק וְנֲַחָל֖ נּו ֵח֥ ְרנָה ֑לֹו ַה֥עֹוד ָל֛ ה וַּתֹאַמ֖ ַען ָרֵחל֙ וְלֵָא֔ וַַּת֤
889 2310 447 2870 31:15:00 נּו אכַל ּגַם־ָא֖כֹול ֶאת־ּכְַסֵּפֽ ֹ֥ נּו וַּי י ְמכָָר֑ נּו ֖לֹו ִּכ֣ בְ ֲה֧לֹוא נָכְִרּ֛יֹות נְֶחַׁש֥
890 3533 653 5133 ה יu ֲעֵׂשֽ ים ֵאֶל֖ ר ֱא6ִה֛ ר ָאַמ֧ ה ּכֹל֩ ֲאֶׁש֨ ֵנ֑ינּו וְַעָּת֗ נּו ֖הּוא ּולְבָ ינּו ָל֥ ָאבִ֔ יל ֱא6ִהי֙ם ֵמֽ ר ִהִּצ֤ ֶׁשר ֲאֶׁש֨ ֹ֗ י כָל־ָהע ִּכ֣
891 2125 352 3245 יו ַעל־ַהּגְַמִּלֽים ָנ֥יו וְֶאת־נָָׁש֖ א ֶאת־ּבָ ב וַּיִָּׂש֛ ֹ֑ וַָּיָ֖קם יֲַעק
892 5322 831 7182 ָנַֽען ְרצָה ּכְ יו ַא֥ ק ָאִב֖ ם לָ֛בֹוא ֶאל־יִצְָח֥ ן ֲאָר֑ ׁש ּבְַפַּד֣ ר ָרַכ֖ ׁש ִמְקנֵ֙ה ִקנְיָ֔נֹו ֲאֶׁש֥ ר ָרכָ֔ הּו וְֶאת־ּכָל־ְרכֻׁשֹ֙ו ֲאֶׁש֣ ֵ֗ ג ֶאת־ּכָל־ִמְקנ נְַה֣ וַּיִ
893 3122 422 4812 יהָ  ר לְָאִבֽ ים ֲאֶׁש֥ ל ֶאת־ַהְּתָרִפ֖ ֹ֣ב ָרֵח֔ נ ז ֶאת־צֹא֑נֹו וִַּתגְ ֹ֖ F לִגְז ן ָהלַ֔ וְלָָב֣
894 1476 351 2126 ַח ֽהּוא י בֵֹר֖ יד ֔לֹו ִּכ֥ י ַעל־ּבְלִ֙י ִהִּג֣ ן ָהֲאַרִּמ֑ ב לָָב֖ ב ֶאת־ֵל֥ ֹ֔ ֹ֣ב יֲַעק נ וַּיִגְ
895 3156 501 4276 ד ר ַהּגִלְָעֽ ֶׂשם ֶאת־ָּפָנ֖יו ַה֥ ר וַָּי֥ ר ֶאת־ַהּנָָה֑ ֹ֣ ח הּו֙א וְכָל־ֲאֶׁשר־֔לֹו וַָּיָ֖קם וַּיֲַעב וַּיִבְַר֥
896 1270 271 2480 ֹֽב ח יֲַעק י בַָר֖ י ִּכ֥ ן ּבַּ֣יֹום ַהְּׁשלִיִׁש֑ ד לְלָָב֖ וַּיַֻּג֥
897 3135 507 4895 ד ר ַהּגִלְָעֽ ק אֹ֖תֹו ּבְַה֥ ים וַּיְַדֵּב֥ ת יִָמ֑ ֶרF ִׁשבְַע֣ יו ֶּד֖ ף ַאֲחָר֔ ֹ֣ ח ֶאת־ֶאָחי֙ו ִעּ֔מֹו וַּיְִרּד וַּיִַּק֤
898 2951 620 6411 ע ב ִמּ֥טֹוב ַעד־ָרֽ ֹ֖ ם־יֲַעק ר ִעֽ ֶמר לuְ֛ ֶּפן־ְּתַדֵּב֥ אֶמר ֗לֹו ִהָּׁש֧ ֹ֣ יְלָה וַּי י ּבֲַח6֣ם ַהָּל֑ ן ָהֲאַרִּמ֖ ים ֶאל־לָָב֥ א ֱא6ִה֛ ֹ֧ וַּיָב
899 3795 528 5095 ד ר ַהּגִלְָעֽ יו ּבְַה֥ ע ֶאת־ֶאָח֖ ן ָּתַק֥ ר וְלָָב֛ ע ֶאֽת־ָאֳהלֹ֙ו ּבָָה֔ ב ָּתַק֤ ֹ֗ ב וְיֲַעק ֹ֑ ן ֶאֽת־יֲַעק ג לָָב֖ וַּיֵַּׂש֥
900 4557 543 5207 ֶרב י ּכְִׁשבֻ֖יֹות ָחֽ נַֹת֔ י וְַּתנֵַה֙ג ֶאת־ּבְ ֹ֖ב ֶאת־לְבִָב֑ נ יָת וִַּתגְ ה ָעִׂש֔ ב ֶמ֣ ֹ֔ אֶמר לָבָ֙ן לְיֲַעק ֹ֤ וַּי
901 4181 554 5941 ף ּובְכִּנֹֽור ֹ֥ ים ּבְת ה ּובְִׁשִר֖ י ָוֲֽאַׁשּלֲֵחu֛ ּבְִׂשְמָח֥ ְדָּת ּלִ֔ י ו6ְא־ִהַּג֣ ֹ֖ב אִֹת֑ נ ַח וִַּתגְ ֹ֔ אָת֙ לִבְר ָּמה נְַחּבֵ֙ ָל֤
902 3292 430 3292 לְָּתֽ ֲעֽׂשֹו ה ִהְסַּכ֥ י ַעָּת֖ נָֹת֑ ַנ֖י וְלִבְ ק לְבָ נֵַּׁש֥ נִי לְ ו6ְ֣א נְַטְׁשַּת֔
903 4194 738 6354 ע ב ִמּ֥טֹוב ַעד־ָרֽ ֹ֖ ם־יֲַעק ר ִעֽ ֶמר לuְ֛ ִמַּדֵּב֥ ר ִהָּׁש֧ ֹ֗ י לֵאמ ר ֵאַל֣ ֶמׁש ׀ ָאַמ֧ ם ֶא֣ י ֲאבִיכֶ֜ ע ֽוֵא6ֵה֨ ם ָר֑ י לֲַעׂ֥שֹות ִעָּמֶכ֖ ל יִָד֔ ֵא֣ יֶׁש־לְ
904 3298 481 4978 י ַנ֖בְָּת ֶאת־ֱא6ָהֽ ָּמה גָ יu ָל֥ ית ָאִב֑ ְפָּתה לְֵב֣ ף נִכְַס֖ ֹ֥ כְָּת ִּכֽי־נִכְס וְַעָּת֙ה ָהF6֣ ָהלַ֔
905 3638 569 6098 י יu ֵמִעִּמֽ נֹוֶת֖ ל ֶאת־ּבְ ֹ֥ ְרִּתי ֶּפן־ִּתגְז י ָאַמ֔ אִתי ִּכ֣ י יֵָר֔ ן ִּכ֣ אֶמר לְלָָב֑ ֹ֣ ב וַּי ֹ֖ ַען יֲַעק וַַּי֥
906 3479 680 6039 נָָבַֽתם ל ּגְ י ָרֵח֖ ב ִּכ֥ ֹ֔ ע יֲַעק F ו6ְֽא־יַָד֣ ח־ָל֑ י וְַקֽ ה ִעָּמִד֖ ּכֶר־לuְ֛ ָמ֥ ינּו ַהֽ א ֶאת־ֱא6ֶהיu֮ 6֣א ִיְֽחיֶ֒ה ֶנ֣גֶד ַאֵח֧ ר ִּתְמָצ֣ ם ֲאֶׁש֨ ִע֠
907 2288 497 2938 ל ֶהל ָרֵחֽ ֹ֥ א ּבְא ֹ֖ ה וַּיָב ָא֔ ֶהל לֵ ֹ֣ א וַּיֵצֵ֙א ֵמא ת ו6ְ֣א ָמָצ֑ ֹ֖ י ָהֲאָמה ֶהל ְׁשֵּת֥ ֹ֛ ה ּובְא ֶהל לֵָא֗ ֹ֣ ב ׀ ּובְא ֹ֣ ֶהל יֲַעק ֹ֥ ן ּבְא א לָבָ֜ ֹ֨ וַּיָב
908 4870 667 7200 א ֶהל ו6ְ֥א ָמָצֽ ֹ֖ ן ֶאת־ּכָל־ָהא ׁש לָָב֛ ם וַיְַמֵּׁש֥ ֶׁשב ֲעלֵיֶה֑ ל וֵַּת֣ ר ַהּגָָמ֖ ַכ֥ ם ּבְ ים וְַּתִׂשֵמ֛ ה ֶאת־ַהְּתָרִפ֗ ל לְָקָח֣ וְָרֵח֞
909 4054 769 6694 א ֶאת־ַהְּתָרִפֽים ׂש ו6ְ֥א ָמָצ֖ י וַיְַחֵּפ֕ ים ִל֑ ֶרF נִָׁש֖ יu ּכִי־ֶד֥ ֶ֔ י ֤לֹוא אּוכַל֙ לָ֣קּום ִמָּפנ י ִּכ֣ ִ֔ ַח֙ר ּבְֵעיֵנ֣י ֲאדֹנ ִ֙ יָה ַאל־י אֶמר ֶאל־ָאבִ֗ ֹ֣ וַּת
910 3186 621 5136 י ְקָּת ַאֲחָרֽ י ָדַל֖ י ִּכ֥ ה ַחָּטאִת֔ ן ַמה־ִּפְׁשִע֙י ַמ֣ אֶמר לְלָבָ֔ ֹ֣ ַען יֲַעקֹ֙ב וַּי ן וַַּי֤ ֶרב ּבְלָָב֑ ב וַָּי֣ ֹ֖ ַחר לְיֲַעק וִַּי֥
911 3779 647 5949 ין ְׁשֵנֽינּו יחּו ֵּב֥ יu וְיֹוִכ֖ י וְַאֶח֑ ה ֶנ֥גֶד ַאַח֖ ֹ֔ ים ּכ u ִׂש֣ ל ּכְלֵי־בֵיֶת֔ ֹ֣ אָת֙ ִמּכ י ַמה־ָּמצָ֙ ְׁשָּת ֶאת־ּכָל־ּכֵלַ֗ ִּכֽי־ִמַּׁש֣
912 2676 534 5156 י צֹאנuְ֖ 6֥א ָאָכֽלְִּתי לּו וְֵאיֵל֥ יu 6֣א ִׁשֵּכ֑ יu וְִעֶּז֖ F ְרֵחֶל֥ ים ָׁשָנ֤ה ָאנֹכִ֙י ִעָּמ֔ זֶ֩ה ֶעְׂשִר֨
913 2946 507 3986 יְלָה י ָלֽ ֻנֽבְִת֖ י ֔יֹום ּוגְ ֻנֽבְִת֣ ּנָה ּגְ י ְּתבְַקֶׁש֑ ּנָה ִמּיִָד֖ י ֲאַחֶּט֔ יu ָאנִֹכ֣ אִתי ֵאלֶ֔ ְטֵרָפ֙ה 6א־ֵהֵב֣
914 2559 426 3119 ֵעיָנֽי י ֵמֽ ד ְׁשנִָת֖ יְלָה וִַּתַּד֥ ָּל֑ ַרח ּבַ ֶרב וְֶק֣ ֹ֖ נִי ח ַל֥ יִתי בַּ֛יֹום ֲאכָ ָהִי֧
915 8538 987 12858 ֶרת מִֹנֽים י ֲעֶׂש֥ ף ֶאת־ַמְׂשּכְֻרִּת֖ ׁש ָׁשִנ֖ים ּבְצֹאֶנu֑ וַַּתֲחֵל֥ יu וְֵׁש֥ נֶֹת֔ י בְ ה ָׁשנָ֙ה ּבְִׁשֵּת֣ ע־ֶעְׂשֵר֤ יu ַאְרַּבֽ ים ָׁשנָ֮ה ּבְבֵיֶתu֒ ֲעבְַדִּת֜ י ֶעְׂשִר֣ זֶה־ּלִ֞
916 4282 817 5962 ֶמׁש ים וַּ֥יֹוכַח ָאֽ ה ֱא6ִה֖ י ָרָא֥ יַע ּכַַּפ֛ י וְֶאת־יְִג֧ ִ֞ נִי ֶאת־ָענְי ם ִׁשּלְַחָּת֑ ה ֵריָק֣ י ַעָּת֖ י ִּכ֥ יָה לִ֔ ַחד יִצְָח֙ק ָה֣ ם ּוַפ֤ י ַאבְָרָה֜ י ָאבִ֩י ֱא6ֵה֨ י ֱא6ֵה֣ לּולֵ֡
917 5063 932 8783 דּו ר יָָלֽ ן ֲאֶׁש֥ נֵיֶה֖ ּלֶ֙ה ַהּ֔יֹום ֥אֹו לִבְ ֵא֙ ה לָ ה־ֽאֱֶעֶׂש֤ י ָמֽ נַֹת֞ ה לִי־֑הּוא וְלִבְ ה רֶֹא֖ ל ֲאֶׁשר־ַאָּת֥ ֹ֛ י וְכ ִ֔ אן צֹאנ ֹ֣ נַ֙י וְַהּצ ִנ֤ים ּבָ י וְַהּבָ נַֹת֜ ֨נֹות ּבְ ב ַהּבָ ֹ֗ ל־יֲַעק אֶמר ֶאֽ ֹ֣ ן וַּי ַען לָבָ֜ וַּיַ֨
918 2586 399 3066 uֽד ּבֵיִנ֥י ּובֵיֶנ ה לְֵע֖ ָּתה וְָהָי֥ ית ֲאִנ֣י וָָא֑ ה בְִר֖ ה נִכְְרָת֥ ָכ֛ ה לְ וְַעָּת֗
919 767 209 1417 ה ָה ַמּצֵָבֽ בֶן וַיְִריֶמ֖ ב ָא֑ ֹ֖ ח יֲַעק וַּיִַּק֥
920 1951 511 3631 ם ַעל־ַהָּגֽל אכְלּו ָׁש֖ ֹ֥ ל וַּי ִנ֖ים וַַּיֲֽעׂשּו־ָג֑ ים וַּיְִק֥חּו ֲאבָ ִ֔ נ ב לְֶאָחי֙ו לְִק֣טּו ֲאבָ ֹ֤ אֶמר יֲַעק ֹ֨ וַּי
921 1996 340 2646 ד ָרא ֖לֹו ּגַלְֵעֽ ב ָק֥ ֹ֔ א וְַיֲֽעק ר ָׂשֲהדּוָת֑ ן יְַג֖ וַּיְִקָרא־֣לֹו לָבָ֔
922 1613 416 3953 ד א־ְׁש֖מֹו ּגַלְֵעֽ ן ָקָרֽ ד ּבֵיִנ֥י ּובֵינuְ֖ ַהּ֑יֹום ַעל־ֵּכ֥ ה ֵע֛ ל ַהֶּז֥ ן ַהּגַ֨ אֶמר לָבָ֔ ֹ֣ וַּי
923 2706 474 3906 הּו יׁש ֵמֵרֵעֽ ר ִא֥ י נִָּסֵת֖ ה ּבֵיִנ֣י ּובֵיֶנu֑ ִּכ֥ צֶף יְהָו֖ ר ִי֥ ר ָאַמ֔ וְַהִּמצְָּפ֙ה ֲאֶׁש֣
924 4010 617 7380 uֽד ּבֵיִנ֥י ּובֵיֶנ ים ֵע֖ ה ֱא6ִה֥ נּו ְרֵא֕ יׁש ִעָּמ֑ ין ִא֖ י ֵא֥ נַֹת֔ ח נִָׁשי֙ם ַעל־ּבְ י וְִאם־ִּתַּק֤ נַֹת֗ ִאם־ְּתַעֶּנ֣ה ֶאת־ּבְ
925 2165 464 3295 uֽיִתי ּבֵיִנ֥י ּובֵיֶנ ר יִָר֖ ה ֲאֶׁש֥ ה וְִהּנֵ֙ה ַהַמּצֵבָ֔ ל ַהּזֶ֗ ב ִהֵּנ֣ה ׀ ַהַּג֣ ֹ֑ ן לְיֲַעק אֶמר לָָב֖ ֹ֥ וַּי
926 4199 680 5799 ה את לְָרָעֽ ֹ֖ ה ַהּז ה וְֶאת־ַהַּמּצֵָב֥ ל ַהֶּז֛ י ֶאת־ַהַּג֥ ר ֵאלַ֜ ֹ֨ ָּתה 6א־ַתֲעב ה וְִאם־ַא֠ ל ַהּזֶ֔ ר ֵאלֶ֙יu֙ ֶאת־ַהַּג֣ ֹ֤ נִי 6ֽא־ֽאֱֶעב ה ִאם־ָא֗ ה ַהַּמּצֵָב֑ ה וְֵעָד֖ ל ַהּזֶ֔ ד ַהַּג֣ ֵע֚
927 2138 536 3258 יו יִצְָחֽק ַחד ָאִב֥ ב ּבְַפ֖ ֹ֔ ע יֲַעק ם וַּיִָּׁשַב֣ י ֲאבִיֶה֑ ינּו ֱא6ֵה֖ ֵ֔ י נָחֹו֙ר יְִׁשְּפ֣טּו בֵינ ם ֵוֽא6ֵה֤ י ַאבְָרָה֜ ֱא6ֵה֨
928 1440 450 2560 ר ינּו ּבָָהֽ ִל֖ ֶחם וַּיָ אכְלּו לֶ֔ ֹ֣ ֶחם וַּי יו לֱֶאכָל־ָל֑ א לְֶאָח֖ ר וַּיְִקָר֥ בַ֙ח ּבָָה֔ ב זֶ֙ ֹ֥ ח יֲַעק וַּיִזְּבַ֨
929 3202 583 6582 ן לְִמקֹֽמֹו ָׁשב לָָב֖ לFֶ וַָּי֥ ם וֵַּי֛ ֶרF ֶאְתֶה֑ יו וַיְָב֣ נֹוָת֖ ָנ֛יו וְלִבְ ק לְבָ ֶקר וַיְנֵַּׁש֧ ֹ֗ ן ּבַּב ם לָבָ֜ וַּיְַׁשּכֵ֨
930 873 288 1913 י ֱא6ִהֽים ֲאֵכ֥ F לְַדְרּ֑כֹו וַּיְִפּגְעּו־֖בֹו ַמלְ ב ָהַל֣ ֹ֖ וְיֲַעק
931 2415 498 5215 ם־ַהָּמ֥קֹום ַה֖הּוא ֽמֲַחָנֽיִם א ֵׁשֽ ה וַּיְִקָר֛ ים ֶז֑ ם ַמֲחֵנ֥ה ֱא6ִה֖ ר ָרָא֔ אֶמר יֲַעקֹ֙ב ּכֲַאֶׁש֣ ֹ֤ וַּי
932 2521 469 3641 ה ֱאֽדֹום יר ְׂשֵד֥ ְרצָה ֵׂשִע֖ יו ַא֥ ו ָאִח֑ יו ֶאל־ֵעָׂש֖ ָ֔ ב ַמלְָאכִי֙ם לְָפנ ֹ֤ ח יֲַעק וַּיְִׁשלַ֨
933 4160 650 7060 ר ַעד־ָעָּֽתה ְרִּתי וֵָאַח֖ ן ּגַ֔ ב ִעם־לָָב֣ ֹ֔ ה ָאַמ֙ר ַעבְְּדu֣ יֲַעק ֹ֤ ו ּכ אדִֹנ֖י לְֵעָׂש֑ ה תֹאְמ֔רּון ַלֽ ֹ֣ ר ּכ ֹ֔ ו אָֹת֙ם לֵאמ וַיְַצ֤
934 2337 528 4117 uן ּבְֵעיֶנֽי י לְִמצֹא־ֵח֖ ִ֔ יד ֽלַאדֹנ ה ָוֶֽאְׁשלְָח֙ה לְַהִּג֣ בֶד וְִׁשְפָח֑ אן וְֶע֣ ֹ֖ ַוֽיְִהי־לִ֙י ׁ֣שֹור וֲַח֔מֹור צ
935 3498 627 6058 יׁש ִעּֽמֹו אְתu֔ וְַאְרּבַע־ֵמ֥אֹות ִא֖ F לְִקָרֽ ו וְגַ֙ם הֵֹל֣ יu֙ ֶאל־ֵעָׂש֔ אנּו ֶאל־ָאִח֙ ר ָּב֤ ֹ֑ ב לֵאמ ֹ֖ ל־יֲַעק ים ֶאֽ בּ֙ו ַהַּמלְָאכִ֔ וַּיָֻׁש֙
936 4629 678 7209 ים לְִׁשֵנ֥י ַמֲחנֹֽות ר וְַהּגְַמִּל֖ אן וְֶאת־ַהּבָָק֛ ֹ֧ ם ֲאֶׁשר־ִאּ֗תֹו וְֶאת־ַהּצ ַחץ ֶאת־ָהָע֣ צֶר ֑לֹו וַּיַ֜ ד וֵַּי֣ ֹ֖ ב ְמא ֹ֛ א יֲַעק וַּיִיָר֧
937 2142 450 2702 ה ר לְִפלֵיָטֽ ה ַהַּמֲחֶנ֥ה ַהּנְִׁשָא֖ הּו וְָהָי֛ ת וְִהָּכ֑ ו ֶאל־ַהַּמֲחֶנ֥ה ָהַאַח֖ אֶמר ִאם־יָ֥בֹוא ֵעָׂש֛ ֹ֕ וַּי
938 2690 629 4690 F יבָה ִעָּמֽ י ׁ֧שּוב לְַאְרצuְ֛ ּולְמֹולְַדְּתu֖ וְֵאיִט֥ ר ֵאלַ֗ ה ָהאֵֹמ֣ ָ֞ ק יְהו י יִצְָח֑ י ָאִב֣ ם וֵא6ֵה֖ י ַאבְָרָה֔ וַּיֹאֶמ֮ר יֲַעקֹ֒ב ֱא6ֵה֙י ָאִב֣
939 6497 881 8187 יִתי לְִׁשֵנ֥י ַמֲחנֹֽות ה ָהִי֖ ה וְַעָּת֥ ן ַהּזֶ֔ ְרִּת֙י ֶאת־ַהּיְַרֵּד֣ י ָעבַ֙ י בְַמְקלִ֗ u ִּכ֣ יָת ֶאת־ַעבְֶּד֑ ר ָעִׂש֖ ת ֲאֶׁש֥ ֱאֶמ֔ ל ַהֲחָסִדי֙ם ּוִמּכָל־ָה֣ ֹ֤ נְִּתי ִמּכ ֹ֜ ָקט
940 1961 494 3731 ִנֽים ם ַעל־ּבָ נִי ֵא֖ א ָאנֹכִ֙י אֹ֔תֹו ֶּפן־יָ֣בֹוא וְִהּכַ֔ ו ִּכֽי־יֵָר֤ ד ֵעָׂש֑ י ִמַּי֣ ד ָאִח֖ נִי ָנ֛א ִמַּי֥ ַהּצִיֵל֥
941 3938 554 5458 ב ֹֽ ר ֵמר ר 6א־יִָּסֵפ֖ ם ֲאֶׁש֥ י ֶאֽת־זְַרֲעu֙ ּכְ֣חֹול ַהּיָ֔ F וְַׂשְמִּת֤ יב ִעָּמ֑ ב ֵאיִט֖ ְרָּת ֵהיֵט֥ ה ָאַמ֔ וְַאָּת֣



942 1308 354 3168 יו ו ָאִחֽ ה לְֵעָׂש֥ א בְיָ֛דֹו ִמנְָח֖ ח ִמן־ַהָּב֧ יְלָה ַה֑הּוא וַּיִַּק֞ ַּל֣ ם ּבַ לֶן ָׁש֖ וַָּי֥
943 3500 521 7980 ים ים ֶעְׂשִרֽ יִם וְֵאיִל֥ ים ָמאַת֖ ים ְרֵחִל֥ ים ֶעְׂשִר֑ יִם ּוְתיִָׁש֖ ים ָמאַת֔ ִעִּז֣
944 5824 793 9744 ה ם ֲעָׂשָרֽ ים וְַעיִָר֖ ֹ֣ת ֶעְׂשִר֔ ה ֲאתֹנ ים ֲעָׂשָר֔ ים ָּפ֤רֹות ַאְרּבִָעי֙ם ּוָפִר֣ ם ְׁש6ִׁש֑ נֵיֶה֖ ים ֵמינִי֛קֹות ּובְ ּגְַמִּל֧
945 3646 658 5596 ֶדר ין ֵעֽ ֶדר ּוֵב֥ ין ֵע֖ ימּו ֵּב֥ וַח ָּתִׂש֔ י וְֶר֣ ַ֔ ּיֹאֶמר ֶאל־ֲעבָָדי֙ו ִעבְ֣רּו לְָפנ ֶדר לְבַּ֑דֹו ַו֤ ֶדר ֵע֖ יו ֵע֥ וַּיִֵּת֙ן ּבְיַד־ֲעבָָד֔
946 4122 675 6692 uּלֶה לְָפֶנֽי י ֵא֥ F ּולְִמ֖ נָה ֵתלֵ֔ ָּת֙ה וְָא֣ ר לְִמי־ַא֙ ֹ֔ לuְ֙ לֵאמ י וְִׁשֵאֽ ו ָאִח֗ י ִיְֽפּגְָׁשu֞ ֵעָׂש֣ ר ִּכ֣ ֹ֑ ו ֶאת־ָהִראׁ֖שֹון לֵאמ וַיְַצ֥
947 2346 483 3386 ינּו ו וְִהֵּנ֥ה גַם־֖הּוא ַאֲחֵרֽ ה ֽלַאדִֹנ֖י לְֵעָׂש֑ ה ִהו֙א ְׁשלּוָח֔ ב ִמנְָח֥ ֹ֔ ַמְרָּת֙ לְַעבְְּדu֣ לְיֲַעק וְָאֽ
948 5355 783 9365 ם אֹֽתֹו ו ּבְמֹצֲַאֶכ֖ ר ַהּזֶ֙ה ְּתַדּבְ֣רּון ֶאל־ֵעָׂש֔ ר ּכַָּדָב֤ ֹ֑ ים לֵאמ י ָהֲעָדִר֖ ים ַאֲחֵר֥ לְכִ֔ ֹ֣ ם ֶאת־ּכָל־ַהה י ּגַ֚ ם ֶאת־ַהְּׁשלִיִׁש֔ י ּגַ֚ ִ֗ ם ֶאת־ַהֵּׁשנ ו ַּג֣ וַיְצַ֞
949 3947 806 6197 א ָפָנֽי י יִָּׂש֥ יו אּוַל֖ ָ֔ ה ָפנ י וְַאֲחֵרי־כֵ֙ן ֶאְרֶא֣ ָ֔ כֶת לְָפנ יו ּבִַּמנְָח֙ה ַההֶֹל֣ ָ֗ ה ָפנ ר ֲאכְַּפָר֣ ינּו ִּכֽי־ָאַמ֞ ב ַאֲחֵר֑ ֹ֖ ם ִהֵּנ֛ה ַעבְְּדu֥ יֲַעק ם ּגַ֗ וֲַאַמְרֶּת֕
950 1329 330 1979 ַּמֲחֶנֽה יְלָה־ַה֖הּוא ַּבֽ ַּלֽ ן ּבַ ה ַעל־ָּפָנ֑יו וְ֛הּוא ָל֥ ר ַהִּמנְָח֖ ֹ֥ וַַּתֲעב
951 5930 737 6490 ר יַּבֹֽק ת ַמֲעַב֥ ר ֵא֖ ֹ֔ יו ַוּֽיֲַעב ר יְלָָד֑ ד ָעָׂש֖ יו וְֶאת־ַאַח֥ י ִׁשְפחָֹת֔ י נָָׁשי֙ו וְֶאת־ְׁשֵּת֣ ח ֶאת־ְׁשֵּת֤ יְלָה ֗הּוא וַּיִַּק֞ ַּל֣ וַָּיָ֣קם ׀ ּבַ
952 2212 322 3332 ר ֶאת־ֲאֶׁשר־לֹו ם ֶאת־ַהָּנַ֑חל ַוּֽיֲַעֵב֖ ם וַַּיֲֽעבִֵר֖ וַּיִָּקֵח֔
953 2485 370 2485 ַחר ד ֲע֥לֹות ַהָּׁשֽ ק ִאיׁ֙ש ִעּ֔מֹו ַע֖ ב לְבַּ֑דֹו וַּיֵָאֵב֥ ֹ֖ ר יֲַעק וַּיִּוֵָת֥
954 2121 483 4041 ָאבְ֖קֹו ִעּֽמֹו ב ּבְֵהֽ ֹ֔ ֶרF יֲַעק ַק֙ע ּכַף־ֶי֣ ע ּבְכַף־יְֵר֑כֹו וֵַּת֙ י 6֤א יָכֹל֙ ֔לֹו וַּיִַּג֖ ְרא ִּכ֣ וַּיַ֗
955 2703 453 3743 נִי י ִאם־ּבֵַרכְָּתֽ ּלֲֵחu֔ ִּכ֖ אֶמ֙ר 6֣א ֲאַׁשֽ ֹ֙ ַחר וַּי ה ַהָּׁש֑ י ָעָל֖ נִי ִּכ֥ אֶמר ַׁשּלְֵח֔ ֹ֣ וַּי
956 1148 239 1628 ֹֽב אֶמר יֲַעק ֹ֖ u וַּי יו ַמה־ְּׁשֶמ֑ אֶמר ֵאָל֖ ֹ֥ וַּי
957 3888 639 7168 ים וַּתּוָכֽל ים וְִעם־ֲאנִָׁש֖ יָת ִעם־ֱא6ִה֛ ל ִּכֽי־ָׂשִר֧ י ִאם־יְִׂשָרֵא֑ ר עֹו֙ד ִׁשְמu֔ ִּכ֖ אֶמר 6֤א יֲַעקֹ֙ב יֵָאֵמ֥ ֹ֗ וַּי
958 3664 550 5184 ם ֶרF אֹ֖תֹו ָׁשֽ י וַיְָב֥ ל לְִׁשִמ֑ ה ִּתְׁשַא֣ ָּמה ֶּז֖ אֶמר ָל֥ ֹ֕ u וַּי אֶמ֙ר ַהִּגֽיָדה־ָּנ֣א ְׁשֶמ֔ ֹ֙ ב וַּי ֹ֗ ל יֲַעק וַּיְִׁשַא֣
959 3345 627 6145 י ל נְַפִׁשֽ ים וִַּתּנֵָצ֖ ִ֔ יִתי ֱא6ִהי֙ם ָּפִנ֣ים ֶאל־ָּפנ ל ִּכֽי־ָרִא֤ ם ַהָּמ֖קֹום ְּפנִיֵא֑ ב ֵׁש֥ ֹ֛ א יֲַעק וַּיְִקָר֧
960 2817 432 2817 ַע ַעל־יְֵרכֹֽו ל וְ֥הּוא צֵֹל֖ ר ֶאת־ְּפנּוֵא֑ ר ָעַב֖ ֶמׁש ּכֲַאֶׁש֥ ח־֣לֹו ַהֶּׁש֔ וִַּיֽזְַרֽ
961 3783 732 7393 ה יד ַהּנֶָׁשֽ ב ּבְִג֖ ֹ֔ ֶרF יֲַעק י נָגַ֙ע ּבְכַף־ֶי֣ ה ִּכ֤ ד ַהּ֣יֹום ַהֶּז֑ F ַע֖ ף ַהּיֵָר֔ ה ֲאֶׁש֙ר ַעל־ַּכ֣ יד ַהּנֶָׁש֗ ל ֶאת־ִּג֣ ֵנֽי־יְִׂשָרֵא֜ ן 6ֽא־יֹאכְ֨לּו בְ ַעל־ּכֵ֡
962 5169 813 6539 י ַהְּׁשָפֽחֹות ל ְׁשֵּת֥ ל וְַע֖ ים ַעל־לֵָא֙ה וְַעל־ָרֵח֔ ַחץ ֶאת־ַהיְלִָד֗ יׁש וַַּי֣ ע ֵמ֖אֹות ִא֑ א וְִעּ֕מֹו ַאְרַּב֥ ו ּבָ֔ יו וַּיְַר֙א וְִהֵּנ֣ה ֵעָׂש֣ ָ֗ ב ֵעינ ֹ֜ א יֲַעק וַּיִָּׂש֨
963 4962 669 8012 ף ַאֲחרִֹנֽים ל וְֶאת־יֹוֵס֖ ים וְֶאת־ָרֵח֥ ִ֔ יָה֙ ַאֲחרֹנ ה ִוֽילֶָד֙ ָא֤ אׁשָֹנ֑ה וְֶאת־לֵ ן ִרֽ ֶׂשם ֶאת־ַהְּׁשָפ֛חֹות וְֶאת־יַלְֵדיֶה֖ וַָּי֧
964 3025 469 4145 יו ים ַעד־ּגְִׁשּ֖תֹו ַעד־ָאִחֽ בַע ְּפָעִמ֔ ְרצָ֙ה ֶׁש֣ חּו ַא֙ ם וַּיְִׁשַּת֤ ר לְִפנֵיֶה֑ וְ֖הּוא ָעַב֣
965 2556 459 3366 ׄהּוׄ וַּיִבְּכּֽו ׄ ֵק֑ ו וַּׄיִָּׁׄשׄ ל ַעל־צַּוָאָר֖ ֹ֥ הּו וַּיִּפ ו לְִקָראתֹ֙ו ֽוַיְַחּבְֵק֔ ָרץ ֵעָׂש֤ וַּיָ֨
966 4334 716 8184 u ים ֶאת־ַעבְֶּדֽ ים ֲאֶׁשר־ָחַנ֥ן ֱא6ִה֖ ר ַהיְלִָד֕ F וַּיֹאַמ֕ ּלֶה ָּל֑ אֶמר ִמי־ֵא֣ ֹ֖ ים וַּי ְרא ֶאת־ַהּנִָׁשי֙ם וְֶאת־ַהיְלִָד֔ יו וַַּי֤ ָ֗ א ֶאת־ֵעינ וַּיִָּׂש֣
967 2913 339 4863  ָ ְׁשַּתֲחֶוֽין ן וִַּתֽ ּנָה וְיַלְֵדיֶה֖ ָ ַהְּׁשָפ֛חֹות ֵה֥ ְׁשן וִַּתַּג֧
968 3293 458 4573 ל וִַּיְֽׁשַּתֲחוּֽו ף וְָרֵח֖ ׁש יֹוֵס֛ ר נִַּג֥ יָה וִַּיְֽׁשַּתֲח֑וּו וְַאַח֗ ה וִילֶָד֖ ׁש ּגַם־לֵָא֛ וִַּתַּג֧
969 2509 493 3639 ן ּבְֵעיֵנ֥י ֲאדִֹנֽי אֶמר לְִמצֹא־ֵח֖ ֹ֕ ְׁשִּתי וַּי ר ָּפָג֑ ה ֲאֶׁש֣ י לuְ֛ ּכָל־ַהַּמֲחֶנ֥ה ַהֶּז֖ אֶמר ִמ֥ ֹ֕ וַּי
970 1830 300 2790 F י לuְ֖ ֲאֶׁשר־ָלֽ י יְִה֥ ב ָאִח֕ י ָר֑ ו יֶׁש־ִל֣ אֶמר ֵעָׂש֖ ֹ֥ וַּי
971 5074 889 8454 נִי ים וִַּתְרֵצֽ ת ְּפֵנ֥י ֱא6ִה֖ ֹ֛ יu ּכְִרא ֶ֗ יִתי ָפנ ן ָרִא֣ י ַעל־ּכֵ֞ י ִּכ֣ י ִמּיִָד֑ יu וְלַָקְחָּת֥ ִמנְָחִת֖ ֶ֔ אִתי ֵח֙ן ּבְֵעינ א ָמָצ֤ ָ֨ ב ַאל־נָ֙א ִאם־נ ֹ֗ אֶמר יֲַעק ֹ֣ וַּי
972 3339 558 4379 ח ל וַּיְִפצַר־ּ֖בֹו וַּיִָּקֽ ֹ֑ י יֶׁש־לִי־כ ים וְִכ֣ נִי ֱא6ִה֖ F ִּכֽי־ַחַּנ֥ את לָ֔ ר ֻהָב֣ ַקח־ָנ֤א ֶאת־ּבְִרכִָת֙י ֲאֶׁש֣
973 722 227 1202 u נֶגְֶּדֽ ה לְ ָכ֖ כָה וְֵאלְ ה וְנֵֵל֑ אֶמר נְִסָע֣ ֹ֖ וַּי
974 2886 672 6426 ֹֽאן תּו ּכָל־ַהּצ ד וֵָמ֖ י ּוְדָפקּו֙ם ֣יֹום ֶאָח֔ ר ָע֣לֹות ָעָל֑ אן וְַהּבָָק֖ ֹ֥ ים וְַהּצ ים ַרּכִ֔ ַע֙ ִּכֽי־ַהיְלִָד֣ יו ֲאדִֹנ֤י יֵֹד֙ אֶמר ֵאלָ֗ ֹ֣ וַּי
975 3921 771 4481 יָרה א ֶאל־ֲאדִֹנ֖י ֵׂשִעֽ ֹ֥ ד ֲאֶׁשר־ָאב ים ַע֛ גֶל ַהיְלִָד֔ ה ֲאֶׁשר־לְָפנַ֙י ּולְֶר֣ גֶל ַהְּמלָאָכ֤ י לְֶר֨ ה לְִאִּט֗ ְתנֲָהָל֣ י ֶאֽ ִ֞ יֲַעבָר־ָנ֥א ֲאדִֹנ֖י לְִפֵנ֣י ַעבְּ֑דֹו וֲַאנ
976 2781 549 5121 ן ּבְֵעיֵנ֥י ֲאדִֹנֽי ה ֶאְמצָא־ֵח֖ ָּמה ּזֶ֔ אֶמ֙ר ָל֣ ֹ֙ י וַּי ר ִאִּת֑ ם ֲאֶׁש֣ יגָה־ָּנ֣א ִעְּמu֔ ִמן־ָהָע֖ ו ַאִּצֽ אֶמר ֵעָׂש֔ ֹ֣ וַּי
977 1614 255 2174 יָרה ו לְַדְרּ֖כֹו ֵׂשִעֽ וַּיָָׁש֩ב ּבַּ֨יֹום ַה֥הּוא ֵעָׂש֛
978 3949 637 6369 א ֵׁשם־ַהָּמ֖קֹום ֻסּכֹֽות ן ָקָר֥ ת ַעל־ֵּכ֛ ֹ֔ ה ֻסּכ הּ֙ו ָעָׂש֣ ֵ֙ יִת ּולְִמְקנ בֶן ֖לֹו ָּב֑ ָתה וִַּי֥ ֹ֔ ע ֻסּכ וְיֲַעקֹ֙ב נַָס֣
979 3521 587 7961 ַחן ֶאת־ְּפֵנ֥י ָהִעֽיר ם וִַּי֖ ן ֲאָר֑ ַען ּבְבֹ֖אֹו ִמַּפַּד֣ ַ֔ נ ֶרץ ּכְ ֶא֣ ם ֲאֶׁש֙ר ּבְ יר ְׁשכֶ֗ ם ִע֣ ב ָׁשלֵ֜ ֹ֨ וַּיָבֹ֩א יֲַעק
980 3581 539 5351 ה ה ְקִׂשיָטֽ ם ּבְֵמָא֖ י ְׁשֶכ֑ ֵנֽי־ֲח֖מֹור ֲאִב֣ ד ּבְ ר ָנָֽטה־ָׁש֙ם ָאֳה֔לֹו ִמַּי֥ ה ֲאֶׁש֤ ת ַהָּׂשֶד֗ ֶקן ֶאת־ֶחלְַק֣ וַּיִ֜
981 1476 279 2036 ל י יְִׂשָרֵאֽ ל ֱא6ֵה֥ ְקָרא־֔לֹו ֵא֖ ַח וַּיִ֨ ם ִמזְֵּב֑ וַּיַּצֶב־ָׁש֖
982 3159 405 3969 ֶרץ ֥נֹות ָהָאֽ ב לְִר֖אֹות ּבִבְ ֹ֑ ה לְיֲַעק ר יָלְָד֖ ה ֲאֶׁש֥ א ִדינָ֙ה ּבַת־לֵָא֔ וֵַּתֵצ֤
983 3390 492 5410 ּה וַיְַעֶּנֽהָ  ּה וַּיְִׁשַּכ֥ב אָֹת֖ ח אָֹת֛ ֶרץ וַּיִַּק֥ יא ָהָא֑ י נְִׂש֣ ם ּבֶן־ֲח֛מֹור ֽהִַחִּו֖ ּה ְׁשֶכ֧ ְרא אָֹת֜ וַּיַ֨
984 3032 458 3032 ּנֲַעָרֽ  ב ַהֽ ר ַעל־ֵל֥ ּנֲַעָר֔ וַיְַדֵּב֖ ב וֶַּיֱֽאַה֙ב ֶאת־ַהֽ ֹ֑ ק נְַפׁ֔שֹו ּבְִדיָנ֖ה ַּבֽת־יֲַעק וִַּתְדַּב֣
985 2544 402 3104 ה את לְִאָּׁשֽ ֹ֖ ה ַהּז י ֶאת־ַהּיַלְָּד֥ ח־ִל֛ ר ַקֽ ֹ֑ יו לֵאמ ם ֶאל־ֲח֥מֹור ָאִב֖ אֶמר ְׁשכֶ֔ ֹ֣ וַּי
986 3382 547 3942 ם ב ַעד־ּבָֹאֽ ֹ֖ ׁש יֲַעק ה וְֶהֱחִר֥ ָנ֛יו ָה֥יּו ֶאת־ִמְקֵנ֖הּו ּבַָּׂשֶד֑ י ִטֵּמ֙א ֶאת־ִּדיָנ֣ה בִּ֔תֹו ּובָ ע ִּכ֤ ב ָׁשַמ֗ ֹ֣ וְיֲַעק
987 1590 267 2150 ר ִאּֽתֹו ב לְַדֵּב֖ ֹ֑ ל־יֲַעק ם ֶאֽ י־ְׁשֶכ֖ א ֲח֥מֹור ֲאִבֽ וַּיֵֵצ֛
988 5331 858 8311 ה ן 6֥א יֵָעֶׂשֽ ב וְֵכ֖ ֹ֔ ל לְִׁשּכַ֙ב ֶאת־ַּבֽת־יֲַעק ה בְיְִׂשָרֵא֗ ה ָעָׂש֣ ד ִּכֽי־נְבָלָ֞ ֹ֑ ם ְמא ַחר לֶָה֖ ים וִַּי֥ ֲאנִָׁש֔ ם וִַּיְֽתַעּצְבּ֙ו ָהֽ אּו ִמן־ַהָּׂשֶד֙ה ּכְָׁשְמָע֔ ב ָּב֤ ֹ֜ י יֲַעק ֵ֨ נ ּובְ
989 4208 545 5888 ה ּה ֖לֹו לְִאָּׁשֽ ם ְּת֨נּו ָנ֥א אָֹת֛ ה נְַפׁשֹ֙ו ּבְבְִּתכֶ֔ ְׁשָק֤ י ָחֽ ִ֗ נ ם ּבְ ר ְׁשֶכ֣ ֹ֑ ם לֵאמ ר ֲח֖מֹור ִאָּת֣ וַיְַדֵּב֥
990 4325 482 5445 ינּו ִּתְק֥חּו לֶָכֽם נֵֹת֖ נּו וְֶאת־ּבְ נֵֹֽתיכֶ֙ם ִּתְּתנּו־לָ֔ נּו ּבְ ְתַחְּת֖נּו אָֹת֑ וְִהֽ
991 2756 398 4126 ּה ָאֲח֖זּו ָּבֽ ם ְׁשבּ֙ו ּוְסָח֔רּוָה וְֵהֽ ה לְִפנֵיכֶ֔ ֶר֙ץ ִּתְהֶי֣ בּו וְָהָא֙ נּו ֵּתֵׁש֑ וְִאָּת֖
992 2765 470 5185 ן י ֶאֵּתֽ ר ּתֹאְמ֛רּו ֵאַל֖ ם וֲַאֶׁש֥ ן ּבְֵעינֵיֶכ֑ יָה ֶאְמצָא־ֵח֖ יה וְֶאל־ַאֶח֔ אֶמר ְׁשכֶ֙ם ֶאל־ָאִב֣ ֹ֤ וַּי
993 4344 555 4994 ה ּנֲַעָר֖ לְִאָּׁשֽ י ֶאת־ַהֽ י ּוְתנּו־ִל֥ ר ּתֹאְמ֖רּו ֵאָל֑ ה ּכֲַאֶׁש֥ ָ֔ ְּתנ ן וְֶא֨ ַהר ּוַמָּת֔ ֹ֣ י ְמאֹ֙ד מ ַהְרּ֨בּו ָעַל֤
994 3812 554 4932 ם ת ִּדיָנ֥ה ֲאחָֹתֽ א ֵא֖ ר ִטֵּמ֔ רּו ֲאֶׁש֣ ה וַיְַדֵּב֑ יו ּבְִמְרָמ֖ ם וְֶאת־ֲח֥מֹור ָאִב֛ ב ֶאת־ְׁשכֶ֨ ֹ֜ ֵנֽי־יֲַעק וַּיֲַע֨נּו בְ
995 4820 680 5380 נּו וא ָלֽ ה ִה֖ ה ִּכֽי־ֶחְרָּפ֥ יׁש ֲאֶׁשר־֣לֹו ָעְרָל֑ ִא֖ נּו לְ ה לֵָת֙ת ֶאת־ֲאחֵֹת֔ ר ַהּזֶ֔ ם 6֤א נּוכַל֙ לֲַעׂשֹו֙ת ַהָּדָב֣ וַּיֹאְמ֣רּו ֲאלֵיֶה֗
996 2028 363 4188 ָכֽר ם ּכָל־זָ ֶכ֖ ל לָ ֹ֥ נּו לְִהּמ ֹ֔ ם ִּתְה֣יּו כָמ ם ִא֚ ֶכ֑ את נֵ֣אֹות לָ ֹ֖ ַאF־ּבְז
997 3769 574 6009 ד ם ֶאָחֽ ינּו לְַע֥ ם וְָהִי֖ בְנּו ִאְּתכֶ֔ נּו וְיַָׁש֣ ח־ָל֑ ם ִנַּֽקֽ נֵֹתיֶכ֖ ם וְֶאת־ּבְ ינּ֙ו לָכֶ֔ נֵֹת֙ ּנּו ֶאת־ּבְ וְנַָת֤
998 2278 388 2838 כְנּו נּו וְָהָלֽ ְחנּו ֶאת־ּבִֵּת֖ ינּו לְִהּ֑מֹול וְלַָק֥ וְִאם־6֧א ִתְׁשְמ֛עּו ֵאֵל֖
999 1514 362 3284 ם ּבֶן־ֲחֽמֹור ם ּבְֵעיֵנ֣י ֲח֑מֹור ּובְֵעיֵנ֖י ְׁשֶכ֥ וִַּיֽיְט֥בּו ִדבְֵריֶה֖

1000 2997 486 3807 יו ית ָאִבֽ ל ֵּב֥ ֹ֖ ד ִמּכ ב וְ֣הּוא נִכְּבָ֔ ֹ֑ ץ ּבְַבֽת־יֲַעק י ָחֵפ֖ ר ִּכ֥ ַע֙ר לֲַעׂ֣שֹות ַהָּדבָ֔ ַ֙ ר ַהּנ ו6ְֽא־ֵאַח֤
1001 2829 480 4509 ר ֹֽ ם לֵאמ י ִעיָר֖ ם ַוֽיְַדּבְ֛רּו ֶאל־ַאנְֵׁש֥ ַער ִעיָר֑ ֖נֹו ֶאל־ַׁש֣ ם ּבְ א ֲח֛מֹור ּוְׁשֶכ֥ ֹ֥ וַּיָב
1002 7000 1024 13750 ם ן לֶָהֽ ינּו נִֵּת֥ נֵֹת֖ ים וְֶאת־ּבְ נִָׁש֔ נּו לְ ח־ָל֣ נָֹת֙ם נִַּקֽ ם ֶאת־ּבְ יִם לְִפנֵיֶה֑ ֲחבַת־יַָד֖ ֶרץ ִהֵּנ֥ה ַרֽ ּה וְָהָא֛ ֶר֙ץ וְיְִסֲח֣רּו אָֹת֔ ָא֙ נּו וְיְֵׁש֤בּו בָ ם ִאָּת֗ ים ֵה֣ לִֵמ֧ ּלֶה ְׁשֽ ים ָהֵא֜ ָהֲאנִָׁש֨
1003 4315 652 7035 ם נִּמִֹלֽים ר ֵה֥ ר ּכֲַאֶׁש֖ נּ֙ו ּכָל־זָכָ֔ ד ּבְִהּ֥מֹול לָ֙ ם ֶאָח֑ נּו לְִה֖יֹות לְַע֣ בֶת ִאָּת֔ נּו ָהֲאנִָׁשי֙ם לֶָׁש֣ תּו ָל֤ ֹ֨ זֹאת יֵא ַאF־ּבְ֠
1004 2546 476 5826 נּו ם וְיְֵׁש֖בּו ִאָּתֽ F נֵ֣אֹוָתה לֶָה֔ ם ַא֚ נּו ֵה֑ ם ֲה֥לֹוא ָל֖ ם וְִקנְיָנָ֙ם וְכָל־ּבְֶהְמָּת֔ ִמְקנֵֶה֤
1005 3575 668 4135 ַער ִעיֽרֹו י ַׁש֥ ֵא֖ ר ּכָל־יֹצְ לּ֙ו ּכָל־זָכָ֔ ֹ֙ ַער ִעי֑רֹו וַּיִּמ י ַׁש֣ ֵא֖ ֔נֹו ּכָל־יֹצְ ם ּבְ וַּיְִׁשְמ֤עּו ֶאל־ֲחמֹו֙ר וְֶאל־ְׁשֶכ֣
1006 4083 861 6413 ָכֽר ַטח וַַּיַֽהְר֖גּו ּכָל־זָ יר ֶּב֑ אּו ַעל־ָהִע֖ ֹ֥ יׁש ַחְרּ֔בֹו וַּיָב י ִדינָ֙ה ִא֣ י ֲאֵח֤ ִ֜ ֲעקֹב ִׁשְמ֨עֹון וְלֵו ַ֠ נֵי־י ים וַּיְִק֣חּו ְׁשֵנֽי־בְ ֲֹֽאבִ֗ ם ּכ ְהיֹוָת֣ י ִּבֽ וַיְִה֩י בַּ֨יֹום ַהְּׁשלִיִׁש֜
1007 3555 513 4675 אּו ם וַּיֵֵצֽ ית ְׁשֶכ֖ ֶרב וַּיְִק֧חּו ֶאת־ִּדיָנ֛ה ִמֵּב֥ ֔נֹו ָהְר֖גּו לְִפי־ָח֑ ם ּבְ וְֶאת־ֲחמֹו֙ר וְֶאת־ְׁשֶכ֣
1008 1804 373 2924 ם ר ִטְּמ֖אּו ֲאחֹוָתֽ יר ֲאֶׁש֥ ּזּו ָהִע֑ ֹ֖ ים וַּיָב ֲחלָלִ֔ אּו ַעל־ַה֣ ב ּבָ֚ ֹ֗ ֵנ֣י יֲַעק ּבְ
1009 4594 517 6274 חּו ה לָָקֽ ר ּבַָּׂשֶד֖ יר וְֶאת־ֲאֶׁש֥ ת ֲאֶׁשר־ּבִָע֛ ם וְֵא֧ ם וְֶאת־ֲחמֵֹריֶּה֑ ֶאת־צֹאָנ֥ם וְֶאת־ּבְָקָר֖
1010 3654 468 5334 יִת ר ּבַָּבֽ ת ּכָל־ֲאֶׁש֥ ּזּו וְֵא֖ ֹ֑ ם ָׁש֖בּו וַּיָב ם וְֶאת־ּכָל־ַטָּפ֙ם וְֶאת־נְֵׁשיֶה֔ וְֶאת־ּכָל־ֵחיָל֤
1011 6291 1080 8311 י י ֲאִנ֥י ּובֵיִתֽ ר וְנֶֶאְס֤פּו ָעלַ֙י וְִהּ֔כּונִי וְנְִׁשַמְדִּת֖ י ִמְסָּפ֔ י וֲַאנִ֙י ְמֵת֣ נֲַעִנ֖י ּובְַּפִרִּז֑ ּכְ ֶרץ ַּבֽ ב ָהָא֔ נִ֙י ּבְיֵֹׁש֣ ם אִֹת֒י לְַהבְִאיֵׁש֙ ב ֶאל־ִׁשְמ֣עֹון וְֶאל־לֵוִ֮י ֲעכְַרֶּת֣ ֹ֜ אֶמר יֲַעק ֹ֨ וַּי
1012 1613 236 1613 נּו ה ֶאת־ֲאחֹוֵתֽ ה יֲַעֶׂש֖ ָ֕ וַּיֹאְמ֑רּו ַהכְזֹונ
1013 3886 718 7566 uו ָאִחֽי יu ּבְבְָרֲחu֔ ִמְּפֵנ֖י ֵעָׂש֥ ה ֵאלֶ֔ ַח לֵָאל֙ ַהּנְִרֶא֣ ם ִמזְּבֵ֔ ם וֲַעֵׂשה־ָׁש֣ ל וְֶׁשב־ָׁש֑ ה ֵבֽית־ֵא֖ ב ֛קּום ֲעֵל֥ ֹ֔ ל־יֲַעק אֶמר ֱא6ִהי֙ם ֶאֽ ֹ֤ וַּי
1014 4784 734 5904 יפּו ִׂשְמ6ֵתיֶכֽם ַּטֲה֔רּו וְַהֲחִל֖ ם וְִהֽ ר ּבְתֹכְכֶ֔ י ַהּנֵכָ֙ר ֲאֶׁש֣ רּו ֶאת־ֱא6ֵה֤ ר ִעּ֑מֹו ָהִס֜ ל ּכָל־ֲאֶׁש֣ אֶמר יֲַעקֹ֙ב ֶאל־ּבֵי֔תֹו וְֶא֖ ֹ֤ וַּי
1015 4297 688 5897 כְִּתי ר ָהָלֽ ֶרF ֲאֶׁש֥ י ּבֶַּד֖ י וַיְִה֙י ִעָּמִד֔ ָרִת֔ ל ָהעֶֹנ֤ה אִֹת֙י ּבְ֣יֹום ָצֽ ֵא֞ ַח לָ ם ִמזְּבֵ֗ ֱעֶׂשה־ָּׁש֣ ל וְֶאֽ ה ֵּבֽית־ֵא֑ וְנָ֥קּוָמה וְנֲַעֶל֖
1016 5747 824 9757 ר ִעם־ְׁשֶכֽם ה ֲאֶׁש֥ ַחת ָהֵאָל֖ ב ַּת֥ ֹ֔ ן אָֹת֙ם יֲַעק ֹ֤ ם וַּיְִטמ נֵיֶה֑ ר ּבְָאזְ ים ֲאֶׁש֣ ם וְֶאת־ַהּנְזִָמ֖ ר ּבְיָָד֔ י ַהּנֵכָ֙ר ֲאֶׁש֣ ת ּכָל־ֱא6ֵה֤ ב ֵא֣ ֹ֗ ל־יֲַעק וַּיְִּת֣נּו ֶאֽ
1017 3322 568 5002 ֹֽב ֵנ֥י יֲַעק י ּבְ ְד֔פּו ַאֲחֵר֖ ם ו6ְ֣א ָרֽ ֵתיֶה֔ ֹ֣ ָעִרי֙ם ֲאֶׁש֙ר ְסבִיב ים ַעל־ֶהֽ ת ֱא6ִה֗ י ׀ ִחַּת֣ עּו וַיְִה֣ וַּיִָּס֑
1018 2488 445 4508 ם ֲאֶׁשר־ִעּֽמֹו ל ֖הּוא וְכָל־ָהָע֥ וא ֵּבֽית־ֵא֑ ַען ִה֖ ַ֔ נ ֶרץ ּכְ ֶא֣ ב ֗לּוזָה ֲאֶׁש֙ר ּבְ ֹ֜ א יֲַעק ֹ֨ וַּיָב
1019 2492 557 5382 יו ים ּבְבְָר֖חֹו ִמְּפֵנ֥י ָאִחֽ ֱא6ִה֔ ם נִגְ֤לּו ֵאלָי֙ו ָהֽ י ָׁש֗ ל ִּכ֣ ל ֵּבֽית־ֵא֑ ַח וַּיְִקָר֙א לַָּמ֔קֹום ֵא֖ בֶן ָׁש֙ם ִמזְּבֵ֔ וִַּי֤
1020 6071 671 7371 א ְׁש֖מֹו ַאּ֥לֹון ּבָכּֽות ַאּ֑לֹון וַּיְִקָר֥ ַחת ָהֽ ל ַּת֣ ַחת לְֵבֽית־ֵא֖ ר ִמַּת֥ ה וִַּתָּקֵב֛ ָמת ְּדבָֹר֙ה ֵמיֶנֶ֣קת ִרבְָק֔ וַָּת֤
1021 1667 335 3917 ֶרF אֹֽתֹו ם וַיְָב֖ ן ֲאָר֑ ל־יֲַעקֹ֙ב ֔עֹוד ּבְבֹ֖אֹו ִמַּפַּד֣ ים ֶאֽ א ֱא6ִה֤ וַּיֵָר֨
1022 4492 739 7052 ל א ֶאת־ְׁש֖מֹו יְִׂשָרֵאֽ u וַּיְִקָר֥ ה ְׁשֶמ֔ י ִאם־יְִׂשָרֵאל֙ יְִהֶי֣ ב ִּכ֤ ֹ֗ ב 6ֽא־יִָּקֵר֩א ִׁשְמu֨ ֜עֹוד יֲַעק ֹ֑ ים ִׁשְמu֣ יֲַעק ֹֽאֶמר־֥לֹו ֱא6ִה֖ וַּי
1023 2083 589 4723 אּו יu יֵֵצֽ ים ֵמֲחלֶָצ֥ ִכ֖ ּךָ ּוְמלָ ה ִמֶּמ֑ ם יְִהֶי֣ ל ּגֹוִי֖ ה ּ֛גֹוי ּוְקַה֥ ה ּוְרבֵ֔ ל ַׁשַּד֙י ְּפֵר֣ י ֵא֤ ִ֨ ים ֲאנ וַּיֹאֶמ֩ר ֨לֹו ֱא6ִה֜
1024 4862 614 9132 ֶרץ ן ֶאת־ָהָאֽ יu ֶאֵּת֥ ק לuְ֣ ֶאְּתֶנּ֑נָה ּוֽלְזְַרֲעu֥ ַאֲחֶר֖ ם ּולְיִצְָח֖ ִּתי לְַאבְָרָה֥ ר נַָת֛ ֶרץ ֲאֶׁש֥ וְֶאת־ָהָא֗
1025 1660 292 2780 ר ִאּֽתֹו ים ּבַָּמ֖קֹום ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ יו ֱא6ִה֑ ַעל ֵמָעָל֖ וַַּי֥
1026 3366 612 6186 ֶמן יָה ָׁשֽ ק ָעֶל֖ ֹ֥ ֶסF וַּיִצ ֶ֔ F ָעלֶ֙יָה֙ נ בֶן וַּיֵַּס֤ בֶת ָא֑ ר ִאּ֖תֹו ַמֶּצ֣ ה ּבַָּמ֛קֹום ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ ב ַמּצֵבָ֗ ֹ֜ ב יֲַעק וַּיַּצֵ֨
1027 3414 435 5654 ל ים ֵּבֽית־ֵאֽ ם ֱא6ִה֖ ר ִאּ֥תֹו ָׁש֛ ם ַהָּמ֗קֹום ֲאֶׁש֩ר ִּדּבֶ֨ ב ֶאת־ֵׁש֣ ֹ֜ א יֲַעק וַּיְִקָר֨
1028 4314 552 5124 ּה ׁש ּבְלְִדָּתֽ ל וְַּתַק֥ לֶד ָרֵח֖ ָתה וֵַּת֥ ֶרץ לָ֣בֹוא ֶאְפָר֑ ל ַוֽיְִהי־֥עֹוד ּכִבְַרת־ָהָא֖ ית ֵא֔ וַּיְִסעּ֙ו ִמֵּב֣
1029 3294 459 4984 ן F ֵּבֽ ה ָל֖ י ִּכֽי־גַם־ֶז֥ יְרִא֔ ּה ַהְמיַּלֶֶ֙ד֙ת ַאל־ִּת֣ אֶמר ָל֤ ֹ֨ ּה וַּת ּה ּבְלְִדָּת֑ י בְַהְקׁשָֹת֖ וַיְִה֥
1030 3130 493 4430 ין נְיִָמֽ ָרא־֥לֹו בִ יו ָקֽ א ְׁש֖מֹו ּבֶן־אֹוִנ֑י וְָאִב֖ ָתה וִַּתְקָר֥ י ֵמ֔ את נְַפָׁשּ֙ה ִּכ֣ י ּבְֵצ֤ וַיְִה֞
1031 3206 353 4246 ֶחם ית ָלֽ וא ֵּב֥ ָתה ִה֖ ֶרF ֶאְפָר֔ ל וִַּתָּקבֵ֙ר ּבְֶד֣ ָמת ָרֵח֑ וַָּת֖
1032 2853 441 3413 ל ַעד־ַהּיֹֽום ת־ָרֵח֖ בֶת ְקבַֻרֽ וא ַמֶּצ֥ ּה ִה֛ ה ַעל־ְקבָֻרָת֑ ב ַמּצֵָב֖ ֹ֛ ב יֲַעק וַּיֵַּצ֧
1033 1215 279 1215 ֶדר לְָאה לְִמגְַּדל־ֵעֽ ֳה6֔ה ֵמָה֖ ט ָאֽ ל וֵַּי֣ ע יְִׂשָרֵא֑ וַּיִַּס֖
1034 3769 592 6359 ל ע יְִׂשָרֵא֑ יו וַּיְִׁשַמ֖ גֶׁש ָאִב֑֔ ֙ה ִּפיֶל֣ ֙ב ֶאת־ּבִלְָה֖ ן וַּיְִׁשּכַ֕ לFֶ ְראּובֵ֔ וא וֵַּי֣ ֶרץ ַהִה֔ ָא֣ ן יְִׂשָרֵאל֙ ּבָ ֹ֤ י ּבְִׁשּכ וַיְִה֗
1035 1251 225 1811 ר ב ְׁשֵנ֥ים ָעָׂשֽ ֹ֖ ֵנֽי־יֲַעק וִַּיְֽה֥יּו בְ
1036 2264 455 4214 ן ר ּוזְבּוֻלֽ ה וְיִָּׂששָכ֖ י ִוֽיהּוָד֔ ן וְִׁשְמעֹו֙ן וְלִֵו֣ ב ְראּוֵב֑ ֹ֖ ה ּבְ֥כֹור יֲַעק ֵנ֣י לֵָא֔ ּבְ
1037 614 173 1984 ן נְיִָמֽ ף ּובִ ל יֹוֵס֖ ֵנ֣י ָרֵח֔ ּבְ
1038 1766 263 2416 י ן וְנְַפָּתִלֽ ל ָּד֖ ת ָרֵח֔ ֵנ֤י בִלְָה֙ה ִׁשְפַח֣ ּובְ
1039 2766 462 3976 ם ן ֲאָרֽ ר יֻּלַד־֖לֹו ּבְַפַּד֥ ב ֲאֶׁש֥ ֹ֔ ֵנ֣י יֲַעק ּלֶה ּבְ ר ֵא֚ ד וְָאֵׁש֑ ה ָּג֣ ָא֖ ת לֵ ה ִׁשְפַח֥ ֵנ֥י זִלְָּפ֛ ּובְ
1040 3512 578 5282 ם וְיִצְָחֽק ם ַאבְָרָה֖ וא ֶחבְ֔רֹון ֲאֶׁשר־ָּגֽר־ָׁש֥ ע ִה֣ ַאְרַּב֑ א ִקְרַי֣ת ָהֽ יו ַמְמֵר֖ ק ָאבִ֔ א יֲַעקֹ֙ב ֶאל־יִצְָח֣ ֹ֤ וַּיָב
1041 1902 318 2462 ת ָׁשָנ֖ה ּוְׁשמִֹנ֥ים ָׁשָנֽה ק ְמַא֥ י יִצְָח֑ וִַּיְֽה֖יּו יְֵמ֣
1042 3071 605 5001 ָנֽיו ב ּבָ ֹ֖ ו וְיֲַעק ים וַּיְִקּבְ֣רּו אֹ֔תֹו ֵעָׂש֥ ע יִָמ֑ ן ּוְׂשַב֣ יו זֵָק֖ ֶסף ֶאל־ַעָּמ֔ ָא֣ ָמ֙ת וַּיֵ ק וַּיָ֙ ע יִצְָח֤ ַ֨ וַּיִגְו
1043 1321 169 1881 ו ֥הּוא ֱאֽדֹום ּלֶה ּתֹלְ֥דֹות ֵעָׂש֖ וְֵא֛
1044 5047 673 6997 ה ּבַת־צִבְ֖עֹון ֽהִַחִּוֽי ָ֔ יבָָמ֙ה ּבַת־ֲענ י וְֶאת־ָאֳהִלֽ ִחִּת֔ ה ּבַת־ֵאילֹו֙ן ַהֽ ָנַ֑ען ֶאת־ָעָד֗ ֣נֹות ּכְ יו ִמּבְ ח ֶאת־נָָׁש֖ ו לַָק֥ ֵעָׂש֛
1045 2885 275 2885 אל ֲא֥חֹות נְבָיֹֽות ת ּבַת־יְִׁשָמֵע֖ וְֶאת־ּבְָׂשַמ֥
1046 2959 367 2959 ל ה ֶאת־ְרעּוֵאֽ ת יָלְָד֖ ְׂשַמ֔ ז ּוָב֣ ו ֶאת־ֱאלִיָפ֑ ה לְֵעָׂש֖ לֶד ָעָד֛ וֵַּת֧
1047 3755 596 5775 ָנַֽען ֶרץ ּכְ ֶא֥ ר יֻּלְדּו־֖לֹו ּבְ ו ֲאֶׁש֥ ֵנ֣י ֵעָׂש֔ ּלֶה ּבְ ַרח ֵא֚ ֹ֑ ם וְֶאת־ק ה ֶאת־יעיש וְֶאת־יְַעָל֖ יבָָמ֙ה ָיֽלְָד֔ וְָאֳהִלֽ
1048 8798 1184 11548 יו ב ָאִחֽ ֹ֥ ֶרץ ִמְּפֵנ֖י יֲַעק לFֶ ֶאל־ֶא֔ ָנַ֑ען וֵַּי֣ ֶרץ ּכְ ֶא֣ ׁש ּבְ ר ָרַכ֖ ָ֔נֹו ֲאֶׁש֥ נָֹתי֮ו וְֶאת־ּכָל־נְַפׁ֣שֹות ּבֵיתֹ֒ו וְֶאת־ִמְקֵנ֣הּו וְֶאת־ּכָל־ּבְֶהְמּ֗תֹו וְֵא֙ת ּכָל־ִקנְי ָנ֣יו וְֶאת־ּבְ ָׁשיו וְֶאת־ּבָ ָ֠ ו ֶאת־נ ח ֵעָׂש֡ וַּיִַּק֣
1049 3882 606 6932 ם ם ִמְּפֵנ֖י ִמְקנֵיֶהֽ את אָֹת֔ ֶרץ ְמגּֽוֵריֶה֙ם לֵָׂש֣ ה ֶא֤ ו ו6ְ֨א ֽיָכְלָ֜ בֶת יְַחָּד֑ ב ִמֶּׁש֣ ם ָר֖ ה ְרכּוָׁש֛ ִּכֽי־ָהָי֧
1050 1920 255 2480 ו ֥הּוא ֱאֽדֹום יר ֵעָׂש֖ ר ֵׂשִע֔ ֶׁשב ֵעָׂש֙ו ּבְַה֣ וֵַּי֤
1051 2109 264 2669 ר ֵׂשִעֽיר י ֱא֑דֹום ּבְַה֖ ו ֲאִב֣ ּלֶה ּתֹלְ֥דֹות ֵעָׂש֖ וְֵא֛
1052 4734 540 6034 ו ֶׁשת ֵעָׂשֽ ת ֵא֥ ל ּבֶן־ּבְָׂשַמ֖ ו ְרעּוֵא֕ ֶׁשת ֵעָׂש֔ ז ּבֶן־ָעָד֙ה ֵא֣ ו ֱאלִיַפ֗ ֵנֽי־ֵעָׂש֑ ּלֶה ְׁש֣מֹות ּבְ ֵא֖
1053 1832 356 3042 ם ּוְקַנֽז ר צְ֥פֹו וְגְַעָּת֖ ן אֹוָמ֔ ז ֵּתיָמ֣ ֵנ֣י ֱאלִיָפ֑ וַּיְִה֖יּו ּבְ
1054 4488 636 5138 ו ֶׁשת ֵעָׂשֽ ה ֵא֥ ֵנ֥י ָעָד֖ ּלֶה ּבְ ק ֵא֕ ז ֶאת־ֲעָמֵל֑ לֶד לֱֶאלִיַפ֖ ו וֵַּת֥ ֱאלִיַפ֙ז ּבֶן־ֵעָׂש֔ גֶׁש ֶלֽ ה ִפילֶ֗ וְִתְמַנ֣ע ׀ ָהיְָת֣
1055 3431 470 3431 ו ֶׁשת ֵעָׂשֽ ת ֵא֥ ֵנ֥י בְָׂשַמ֖ ה ָה֔יּו ּבְ ֶּל֣ ה ֵא֣ ה ּוִמָּז֑ ַרח ַׁשָּמ֣ ל ַנַ֥חת וֶָז֖ ֵנ֣י ְרעּוֵא֔ ּלֶ֙ה ּבְ וְֵא֙
1056 5351 680 6561 ַרח ֹֽ ם וְֶאת־ק ו ֶאת־יעיש וְֶאת־יְַעָל֖ לֶד לְֵעָׂש֔ ו וֵַּת֣ ֶׁשת ֵעָׂש֑ ה בַת־ֲעָנ֛ה ּבַת־צִבְ֖עֹון ֵא֣ י ָאֳהלִיבָָמ֧ ֵ֨ נ ּלֶה ָה֗יּו ּבְ וְֵא֣
1057 2943 612 6473 ר ַאּ֥לּוף צְ֖פֹו ַאּ֥לּוף ְקַנֽז ו ַאּ֤לּוף ֵּתיָמ֙ן ַאּ֣לּוף אֹוָמ֔ ֵנ֤י ֱאלִיַפ֙ז ּבְ֣כֹור ֵעָׂש֔ ו ּבְ ֵנֽי־ֵעָׂש֑ י בְ ּלֶה ַאּלּוֵפ֣ ֵא֖
1058 2224 514 6314 ה ֵנ֥י ָעָדֽ ּלֶה ּבְ ֶרץ ֱא֔דֹום ֵא֖ ֶא֣ י ֱאלִיַפ֙ז ּבְ ּלֶה ַאּלּוֵפ֤ ק ֵא֣ ם ַאּ֣לּוף ֲעָמֵל֑ ַרח ַאּ֥לּוף ּגְַעָּת֖ ֹ֛ ַאּלּֽוף־ק
1059 5108 824 10008 ו ֶׁשת ֵעָׂשֽ ת ֵא֥ ֵנ֥י בְָׂשַמ֖ ּלֶה ּבְ ֶרץ ֱא֔דֹום ֵא֕ ֶא֣ י ְרעּוֵאל֙ ּבְ ּלֶה ַאּלּוֵפ֤ ה ֵא֣ ה ַאּ֣לּוף ִמָּז֑ ַרח ַאּ֥לּוף ַׁשָּמ֖ ַח֙ת ַאּ֣לּוף זֶ֔ ַ֙ ו ַאּ֥לּוף נ ֵנ֤י ְרעּוֵאל֙ ּבֶן־ֵעָׂש֔ ּלֶה ּבְ וְֵא֗
1060 4329 702 7049 ו ֶׁשת ֵעָׂשֽ ה ּבַת־ֲעָנ֖ה ֵא֥ ֳהלִיבָָמ֛ י ָאֽ ּלֶה ַאּלּוֵפ֞ ַרח ֵא֣ ֹ֑ ם ַאּ֣לּוף ק ו ַאּ֥לּוף יְ֛עּוׁש ַאּ֥לּוף יְַעָל֖ ֶׁשת ֵעָׂש֔ יבָָמ֙ה ֵא֣ ֵנ֤י ָאֳהִלֽ ּלֶה ּבְ וְֵא֗
1061 751 211 1871 ם ֥הּוא ֱאֽדֹום ּלֶה ַאּלּוֵפיֶה֖ ו וְֵא֥ נֵי־ֵעָׂש֛ ּלֶה בְ ֵא֧
1062 2313 432 4423 ל וְצִבְ֥עֹון וֲַעָנֽה ן וְׁשֹוָב֖ ֶרץ לֹוָט֥ י ָהָא֑ י יְֹׁשֵב֖ ֵנֽי־ֵׂשִעי֙ר ַהחִֹר֔ ּלֶה בְ ֵא֤
1063 2405 416 5075 ֶרץ ֱאֽדֹום ֶא֥ יר ּבְ ֵנ֥י ֵׂשִע֖ י ּבְ י ַהחִֹר֛ ּלֶה ַאּלּוֵפ֧ ן ֵא֣ צֶר וְִדיָׁש֑ וְִדׁ֥שֹון וְֵא֖
1064 1589 338 3449 ן ִּתְמָנֽע ם וֲַא֥חֹות לֹוָט֖ י וְֵהיָמ֑ ן חִֹר֣ נֵי־לֹוָט֖ וַּיְִה֥יּו בְ
1065 1709 332 2919 ל ְׁש֖פֹו וְאֹוָנֽם ן ּוָמַנַ֖חת וְֵעיָב֑ ל ַעלְָו֥ ֵנ֣י ׁשֹובָ֔ ּלֶ֙ה ּבְ וְֵא֙
1066 3637 640 6057 יו ים לְצִבְ֥עֹון ָאִבֽ ר ּבְִרעֹ֥תֹו ֶאת־ַהֲחמִֹר֖ א ֶאת־ַהּיִֵמ֙ם ּבִַּמְדּבָ֔ ר ָמָצ֤ ה ֲאֶׁש֨ ָ֗ ה וֲַעָנ֑ה ֣הּוא ֲענ ֵנֽי־צִבְ֖עֹון וְַאָּי֣ ּלֶה בְ וְֵא֥
1067 1209 237 1859 ה ּבַת־ֲעָנֽה ן וְָאֳהלִיבָָמ֖ ֹ֑ ֵנֽי־ֲעָנ֖ה ִּדׁש ּלֶה בְ וְֵא֥
1068 1871 305 5121 ן ן ּוכְָרֽ ן וְיְִתָר֥ ן וְֶאְׁשָּב֖ ן ֶחְמָּד֥ ֵנ֣י ִדיָׁש֑ ּלֶה ּבְ וְֵא֖
1069 841 220 2791 ן ן וֲַעָקֽ ן וְזֲַעָו֖ צֶר ּבִלְָה֥ נֵי־ֵא֑ ּלֶה ּבְ ֵא֖
1070 885 174 2995 ן ן ֥עּוץ וֲַאָרֽ ֵנֽי־ִדיָׁש֖ ּלֶה בְ ֵא֥
1071 1630 424 5810 ל ַאּ֥לּוף צִבְ֖עֹון ַאּ֥לּוף ֲעָנֽה י ַאּ֤לּוף לֹוָט֙ן ַאּ֣לּוף ׁשֹובָ֔ י ַהחִֹר֑ ּלֶה ַאּלּוֵפ֣ ֵא֖
1072 2815 520 7645 ֶרץ ֵׂשִעֽיר ֶא֥ ם ּבְ י לְַאּלֵֻפיֶה֖ י ַהחִֹר֛ ּלֶה ַאּלּוֵפ֧ ן ֵא֣ צֶר ַאּ֣לּוף ִּדיָׁש֑ ן ַאּ֥לּוף ֵא֖ ֹ֛ ַאּ֥לּוף ִּדׁש
1073 2111 464 5001 ל ֵנ֥י יְִׂשָרֵאֽ לFֶ לִבְ ֶרץ ֱא֑דֹום לְִפֵנ֥י ְמלFָ־ֶמ֖ ֶא֣ ר ָמלְ֖כּו ּבְ ים ֲאֶׁש֥ ּלֶ֙ה ַהְּמלָכִ֔ וְֵא֙
1074 1289 290 3539 ם ִעי֖רֹו ִּדנְָהֽבָה לַע ּבֶן־ּבְ֑עֹור וְֵׁש֥ וַּיְִמF6֣ ּבֱֶא֔דֹום ֶּב֖
1075 2112 330 3242 ה ַרח ִמּבָצְָרֽ ב ּבֶן־ֶז֖ יו יֹוָב֥ לַע וַּיְִמF6֣ ַּתְחָּת֔ ָמת ָּב֑ וַָּי֖
1076 2600 359 4450 ֶרץ ַהֵּתיָמִנֽי ם ֵמֶא֥ יו ֻחָׁש֖ ב וַּיְִמF6֣ ַּתְחָּת֔ ָמת יֹוָב֑ וַָּי֖
1077 3862 550 6762 ם ִעי֖רֹו ֲעִוֽית ב וְֵׁש֥ ה מֹוָא֔ ה ֶאת־ִמְדיָ֙ן ּבְִׂשֵד֣ ד ַהַּמֶּכ֤ ד ּבֶן־ּבְַד֗ יו ֲהַד֣ ם וַּיְִמF6֨ ַּתְחָּת֜ ָמת ֻחָׁש֑ וַָּי֖
1078 2459 326 2939 ה ה ִמַּמְׂשֵרָקֽ יו ַׂשְמָל֖ ד וַּיְִמF6֣ ַּתְחָּת֔ ָמת ֲהָד֑ וַָּי֖
1079 3014 377 3494 ר יו ָׁש֖אּול ֵמְרחֹ֥בֹות ַהּנָָהֽ ה וַּיְִמF6֣ ַּתְחָּת֔ ָמת ַׂשְמָל֑ וַָּי֖
1080 2283 348 4063 ַעל ָחָנ֖ן ּבֶן־ַעכְּבֹֽור יו ַּב֥ ָמת ָׁש֑אּול וַּיְִמF6֣ ַּתְחָּת֔ וַָּי֖
1081 5214 741 8114 י זָָהֽב ת ֵמ֥ ד ַּב֖ יַטבְֵאל֙ ּבַת־ַמְטֵר֔ ם ִאְׁשּ֤תֹו ְמֵהֽ עּו וְֵׁש֨ ם ִעי֖רֹו ָּפ֑ ר וְֵׁש֥ ַעל ָחָנ֣ן ּבֶן־ַעכְּבֹו֒ר וַּיְִמF6֤ ַּתְחָּתי֙ו ֲהַד֔ וַּיָָמ֮ת ַּב֣
1082 5453 710 9293 ה ַאּ֥לּוף יְֵתֽת לְָו֖ ם ַאּ֥לּוף ִּתְמָנ֛ע ַאּ֥לּוף ַעֽ ם ּבְִׁשמָֹת֑ ם לְִמקֹמָֹת֖ י ֵעָׂש֙ו לְִמְׁשְּפחָֹת֔ ֵאּלֶה ְׁש֞מֹות ַאּלּוֵפ֤ ְ֠ ו
1083 670 229 3480 ֹֽן ה ַאּ֥לּוף ִּפינ ה ַאּ֥לּוף ֵאָל֖ ַאּ֧לּוף ָאֳהלִיבָָמ֛
1084 1340 260 4150 ר ן ַאּ֥לּוף ִמבְָצֽ ַאּ֥לּוף ְקַנ֛ז ַאּ֥לּוף ֵּתיָמ֖
1085 2869 529 7919 י ֱאֽדֹום ו ֲאִב֥ ם ֥הּוא ֵעָׂש֖ ֶרץ ֲאֻחּזָָת֔ ֶא֣ ְׁשבָֹת֙ם ּבְ ֹֽ י ֱא֗דֹום לְמ ּלֶה ׀ ַאּלּוֵפ֣ ם ֵא֣ ל ַאּ֣לּוף ִעיָר֑ ַאּ֥לּוף ַמגְִּדיֵא֖
1086 1554 294 3824 ָנַֽען ֶרץ ּכְ ֶא֖ יו ּבְ י ָאִב֑ ֶרץ ְמגּוֵר֣ ֶא֖ ב ּבְ ֹ֔ ֶׁשב יֲַעק וֵַּי֣
1087 6631 997 10491 ם ה ֶאל־ֲאבִיֶהֽ ם ָרָע֖ ף ֶאת־ִּדּבָָת֥ א יֹוֵס֛ יו וַּיֵָב֥ י ָאִב֑ ה נְֵׁש֣ ֵנ֥י זִלְָּפ֖ ה וְֶאת־ּבְ ֵנ֥י בִלְָה֛ ַער ֶאת־ּבְ ַ֗ אן וְ֣הּוא נ ֹ֔ ה ֶאת־ֶאָחי֙ו ּבַּצ ה רֶֹע֤ ָ֨ ה ָׁשנָ֙ה ָהי ע־ֶעְׂשֵר֤ ף ּבֶן־ְׁשַבֽ ב יֹוֵס֞ ֹ֗ ּלֶה ׀ ּתֹלְ֣דֹות יֲַעק ֵא֣
1088 3084 537 5574 נֶת ַּפִּסֽים ֹ֥ ָׂשה ֖לֹו ּכְת יו ִּכֽי־בֶן־זְֻקִנ֥ים ֖הּוא ֑לֹו וְָע֥ ָ֔ נ ב ֶאת־יֹוֵס֙ף ִמּכָל־ּבָ ל ָאַה֤ וְיְִׂשָרֵא֗
1089 2361 453 3481 יו ַוּֽיְִׂשנְ֖אּו אֹ֑תֹו ו6ְ֥א יָכְ֖לּו ַּדּבְ֥רֹו לְָׁש6ֽם ב ֲאבִיֶה֙ם ִמּכָל־ֶאָח֔ יו ִּכֽי־אֹ֞תֹו ָאַה֤ וַּיְִר֣אּו ֶאָח֗
1090 1416 347 3258 א אֹֽתֹו ֹ֥ פּו ֖עֹוד ְׂשנ יו וַּיֹוִס֥ ֶאָח֑ ד לְ וַּיֲַח6֤ם יֹוֵס֙ף ֲח֔לֹום וַּיֵַּג֖
1091 1905 330 3025 ְמִּתי ר ָחָלֽ ה ֲאֶׁש֥ א ַהֲח֥לֹום ַהֶּז֖ ָ֕ ם ִׁשְמעּו־נ אֶמר ֲאלֵיֶה֑ ֹ֖ וַּי
1092 4918 805 8288 י ָ לֲַאלָֻּמִתֽ ין ְׁשַּתֲחֶו֖ ם וִַּתֽ ֵתיכֶ֔ ֹ֣ ינָ֙ה ֲאלֻּמ בָה וְִהֵּנ֤ה ְתֻסּבֶ֙ י וְגַם־נִָּצ֑ ָמה ֲאלָֻּמִת֖ ה וְִהֵּנ֛ה ָק֥ ים ֲאלִֻּמי֙ם ּבְ֣תֹוF ַהָּׂשֶד֔ ְחנּו ְמַאּלְִמ֤ ַ֜ ִהּנֵה ֲאנ ְ֠ ו
1093 4248 738 5768 יו יו וְַעל־ְּדבָָרֽ א אֹ֔תֹו ַעל־ֲח6מָֹת֖ ֹ֣ פּו עֹו֙ד ְׂשנ נּו וַּיֹוִס֤ ל ָּב֑ ֹ֖ ינּו ִאם־ָמׁ֥שֹול ִּתְמׁש יו ֲהָמF6֤ ִּתְמF֙6 ָעלֵ֔ אְמרּו לֹ֙ו ֶאָח֔ ֹ֤ וַּי
1094 4725 864 7525 י ים ִלֽ ְׁשַּתֲחִו֖ ים ִמֽ ד ָעָׂש֙ר ּכֹֽוכָבִ֔ ַח וְַאַח֤ ֶמׁש וְַהּיֵָר֗ י ֲחלֹו֙ם ֔עֹוד וְִהֵּנ֧ה ַהֶּׁש֣ ְמִּתֽ ה ָחַל֤ ֵ֨ אֶמר ִהּנ ֹ֗ יו וַּי ֶאָח֑ ר אֹ֖תֹו לְ ר וַיְַסֵּפ֥ וַּיֲַח6֥ם עֹו֙ד ֲח֣לֹום ַאֵח֔
1095 3948 762 5948 ְרצָה יu לְִהְׁשַּתֲחֹ֥ות לuְ֖ ָאֽ ְמָּת ֲה֣בֹוא נָ֗בֹוא ֲאנִ֙י וְִאְּמu֣ וְַאֶח֔ ר ָחָל֑ ה ֲאֶׁש֣ ה ַהֲח֥לֹום ַהֶּז֖ אֶמר ֔לֹו ָמ֛ ֹ֣ יו וַּי ר ֶאל־ָאבִי֮ו וְֶאל־ֶאָחי֒ו וַּיִגְַער־ּ֣בֹו ָאבִ֔ וַיְַסֵּפ֣
1096 1383 222 1383 ר ר ֶאת־ַהָּדָבֽ יו ָׁשַמ֥ יו וְָאִב֖ וַיְַקנְאּו־֖בֹו ֶאָח֑
1097 1765 280 3535 ם ּבְִׁשֶכֽם אן ֲאבִיֶה֖ ֹ֥ ׄת־צ יו לְִר֛עֹות ֶאׄ ֖כּו ֶאָח֑ וַּיֵלְ
1098 2662 574 6022 אֶמר ֖לֹו ִהֵּנֽנִי ֹ֥ ם וַּי ה וְֶאְׁשלֲָחu֣ ֲאלֵיֶה֑ ָכ֖ ם לְ ים ּבְִׁשכֶ֔ יu֙ רִֹע֣ ף ֲה֤לֹוא ַאֶח֙ ל ֶאל־יֹוֵס֗ אֶמר יְִׂשָרֵא֜ ֹ֨ וַּי
1099 4189 688 7569 א ְׁשֶכָֽמה ֹ֖ ֶמק ֶחבְ֔רֹון וַּיָב הּ֙ו ֵמֵע֣ ר וַּיְִׁשלֵָח֙ נִי ָּדָב֑ אן וֲַהִׁשֵב֖ ֹ֔ יu֙ וְֶאת־ְׁש֣לֹום ַהּצ ה ֶאת־ְׁש֤לֹום ַאֶח֙ א ְרֵא֜ ָ֨ אֶמר ֗לֹו לFֶ־נ ֹ֣ וַּי



1100 3113 422 3113 ׁש ר ַמה־ְּתבֵַּקֽ ֹ֖ יׁש לֵאמ הּו ָהִא֛ ה וַּיְִׁשָאֵל֧ ה ּבַָּׂשֶד֑ יׁש וְִהֵּנ֥ה תֶֹע֖ הּו ִא֔ וַּיְִמצֵָא֣
1101 1779 357 2899 ם רִֹעֽים ה ֵה֥ ֹ֖ י ֵאיפ ׁש ַהִּגֽיָדה־ָּנ֣א לִ֔ י ְמבֵַּק֑ י ָאנִֹכ֣ אֶמר ֶאת־ַאַח֖ ֹ֕ וַּי
1102 3625 664 6595 ן ם ּבְדָֹתֽ יו וַּיְִמצֵָא֖ ר ֶאָח֔ לFֶ יֹוֵס֙ף ַאַח֣ יְנָה וֵַּי֤ ה ּדָֹת֑ ָכ֖ ים נֵלְ ְמִר֔ ֹֽ ְעִּת֙י א י ָׁשַמ֙ ה ִּכ֤ אֶמר ָהִאיׁ֙ש נְָס֣עּו ִמּזֶ֔ ֹ֤ וַּי
1103 3053 452 4173 ם וִַּיְֽתנַּכְ֥לּו אֹ֖תֹו לֲַהִמיֽתֹו ב ֲאלֵיֶה֔ ֶר֙ם יְִקַר֣ ק ּובְֶט֙ ֹ֑ וַּיְִר֥אּו אֹ֖תֹו ֵמָרח
1104 1331 278 1331 א ה ָּבֽ ַעל ַהֲח6֥מֹות ַהּלֶָז֖ ה ַּב֛ ֵ֗ יו ִהּנ יׁש ֶאל־ָאִח֑ וַּיֹאְמ֖רּו ִא֣
1105 3752 629 3752 יו ה ַמה־ּיְִה֖יּו ֲח6מָֹתֽ ְתהּו וְנְִרֶא֕ ָל֑ ה ֲאכָ ה ָרָע֖ ְרנּו ַחָּי֥ ד ַהּבֹ֔רֹות וְָאַמ֕ הּ֙ו ּבְַאַח֣ הּו וְנְַׁשלִכֵ֙ ֣כּו וְַנַֽהְרגֵ֗ ה ׀ לְ וְַעָּת֣
1106 1770 366 2980 ּנּו ָנֶֽפׁש אֶמר 6֥א נֶַּכ֖ ֹ֕ ם וַּי הּו ִמּיָָד֑ ֵל֖ ן וַּיַּצִ ע ְראּובֵ֔ וַּיְִׁשַמ֣
1107 5293 838 8273 יו ם לֲַהִׁשי֖בֹו ֶאל־ָאִבֽ יל אֹתֹ֙ו ִמּיָָד֔ ַען ַהִּצ֤ ד ַאל־ִּתְׁשלְחּו־֑בֹו לְַמ֗ ר וְָי֖ ר ּבִַּמְדּבָ֔ יכּו אֹ֗תֹו ֶאל־ַהּ֤בֹור ַהּזֶ֙ה ֲאֶׁש֣ ם ׀ ְראּובֵ֮ן ַאל־ִּתְׁשְּפכּו־ָד֒ם ַהְׁשִל֣ אֶמר ֲאלֵֶה֣ ֹ֨ וַּי
1108 5105 659 7105 יו ר ָעָלֽ ים ֲאֶׁש֥ נֶת ַהַּפִּס֖ ֹ֥ יטּו ֶאת־יֹוֵס֙ף ֶאת־ּכָֻּתנְּ֔תֹו ֶאת־ּכְת יו וַּיְַפִׁש֤ ף ֶאל־ֶאָח֑ א יֹוֵס֖ י ּֽכֲַאֶׁשר־ָּב֥ ֽוַיְִה֕
1109 1804 328 3014 יִם ין ּ֖בֹו ָמֽ ק ֵא֥ ָרה וְַהּ֣בֹור ֵר֔ ֹ֑ כּו אֹ֖תֹו ַהּב הּו וַּיְַׁשִל֥ ָּקֻח֔ וַּיִ֨
1110 4653 945 8013 יְָמה יד ִמצְָרֽ ִכ֖ים לְהֹוִר֥ י ו6ָ֔ט הֹולְ ים נְכֹא֙ת ּוצְִר֣ ם נְֹֽׂשִא֗ ד ּוגְַמּלֵיֶה֣ ה ִמּגִלְָע֑ ים ּבָָא֖ ת יְִׁשְמֵעאלִ֔ ינֵיֶה֙ם וַּיְִר֔אּו וְִהּנֵ֙ה אְֹרַח֣ ֱאכָל־לֶֶח֒ם וַּיְִׂש֤אּו ֵעֽ וַּיְֵׁשבּ֮ו ֶלֽ
1111 1917 405 1917 ינּו ֶאת־ָּדֽמֹו ינּו וְכִִּס֖ י נֲַהרֹ֙ג ֶאת־ָאִח֔ צַע ִּכ֤ יו ַמה־ּבֶ֗ ה ֶאל־ֶאָח֑ אֶמר יְהּוָד֖ ֹ֥ וַּי
1112 2621 551 3181 37:27:00 יו נּו ֑הּוא ַוּֽיְִׁשְמ֖עּו ֶאָחֽ ינּו בְָׂשֵר֖ נּ֙ו ַאל־ְּתִהי־֔בֹו ִּכֽי־ָאִח֥ ים וְיֵָד֙ ּנּו לַּיְִׁשְמֵעאלִ֗ ֞כּו וְנְִמּכְֶר֣ לְ
1113 5660 1052 11990 37:28:00 יְָמה ף ִמצְָרֽ יאּו ֶאת־יֹוֵס֖ ֶסף וַּיִָב֥ ים ָּכ֑ ים ּבְֶעְׂשִר֣ ף לַּיְִׁשְמֵעאִל֖ ים ַוּֽיְִמְׁשכּ֙ו וַַּיֲֽע֤לּו ֶאת־יֹוֵס֙ף ִמן־ַהּ֔בֹור וַּיְִמּכְ֧רּו ֶאת־יֹוֵס֛ ֲחִר֗ ֹֽ ים ס ִ֜ ים ִמְדיָנ וַַּיַֽעבְרּ֩ו ֲאנִָׁש֨
1114 2126 380 4146 37:29:00 יו ע ֶאת־ּבְגָָדֽ ף ּבַּ֑בֹור וַּיְִקַר֖ ָׁשב ְראּובֵ֙ן ֶאל־ַהּ֔בֹור וְִהֵּנ֥ה ֵאין־יֹוֵס֖ וַָּי֤
1115 984 282 984 37:30:00 א נָה ֲאנִי־ָבֽ ּנּו וֲַאִנ֖י ָא֥ ֶ֔ לֶד ֵאינ ר ַהֶּי֣ יו וַּיֹאַמ֑ ָׁשב ֶאל־ֶאָח֖ וַָּי֥
1116 3988 523 5828 37:31:00 ם נֶת ּבַָּדֽ ֹ֖ ים וַּיְִטּבְ֥לּו ֶאת־ַהּכֻּת יר ִעּזִ֔ ף ַוּֽיְִׁשֲחטּ֙ו ְׂשִע֣ נֶת יֹוֵס֑ ֹ֣ וַּיְִק֖חּו ֶאת־ּכְת
1117 4115 623 6275 37:32:00 וא ִאם־6ֽא נuְ֛ ִה֖ נֶת ּבִ ֹ֧ א ַהּכְת ָ֗ אנּו ַהּכֶר־נ את ָמָצ֑ ֹ֣ ם וַּיֹאְמ֖רּו ז יאּ֙ו ֶאל־ֲאבִיֶה֔ ים וַּיָבִ֙ נֶת ַהַּפִּס֗ ֹ֣ ַוֽיְַׁשּלְ֞חּו ֶאת־ּכְת
1118 2934 468 5094 37:33:00 ף ף יֹוֵסֽ ף טַֹר֖ ֹ֥ ְתהּו ָטר ָל֑ ה ֲאכָ ה ָרָע֖ י ַחָּי֥ ִ֔ נ נֶת ּבְ ֹ֣ אֶמ֙ר ּכְת ֹ֙ ּה וַּי וַּיַּכִיָר֤
1119 3577 553 5257 37:34:00 ים ַרִּבֽים ֖נֹו יִָמ֥ ל ַעל־ּבְ ק ּבְָמְתָנ֑יו וַּיְִתַאֵּב֥ ֶׂשם ַׂש֖ יו וַָּי֥ ע יֲַעקֹ֙ב ִׂשְמ6ָת֔ וַּיְִקַר֤
1120 2996 629 4686 37:35:00 יו בְּךְ אֹ֖תֹו ָאִבֽ לָה וֵַּי֥ ֹ֑ ל ְׁשא ִנ֛י ָאֵב֖ ד ֶאל־ּבְ אֶמר ִּכֽי־ֵאֵר֧ ֹ֕ ם וַּי נֲַח֗מֹו וַיְָמֵא֙ן לְִהְתנֵַח֔ יו לְ נָֹת֜ יו וְכָל־ּבְ ָ֨ נ וַּיָֻקמּ֩ו כָל־ּבָ
1121 2913 528 4593 37:36:00 ר ַהַּטּבִָחֽים ה ַׂש֖ ֹ֔ יס ַּפְרע יִם לְֽפֹוִטיַפ֙ר ְסִר֣ ים ָמכְ֥רּו אֹ֖תֹו ֶאל־ִמצְָר֑ ִ֔ ְּמָדנ וְַה֨
1122 2375 440 2375 38:1 ה י ּוְׁש֥מֹו ִחיָרֽ יׁש ֲעֻדּלִָמ֖ ט ַעד־ִא֥ יו וֵַּי֛ ת ֶאָח֑ ה ֵמֵא֣ ֶרד יְהּוָד֖ וא וֵַּי֥ ת ַהִה֔ ַוֽיְִה֙י ּבֵָע֣
1123 2422 406 2982 יהָ  א ֵאֶלֽ ֹ֥ ָה וַּיָב נֲַעִנ֖י ּוְׁש֣מֹו ׁ֑שּוַע וַּיִָּקֶח֖ יׁש ּכְ ה ּבַת־ִא֥ ם יְהּוָד֛ וַּיְַרא־ָׁש֧
1124 2437 268 3087 ר א ֶאת־ְׁש֖מֹו ֵעֽ ן וַּיְִקָר֥ לֶד ֵּב֑ ַהר וֵַּת֣ וַַּת֖
1125 2744 305 4044 א ֶאת־ְׁש֖מֹו אֹוָנֽן ן וִַּתְקָר֥ לֶד ֵּב֑ ַהר ֖עֹוד וֵַּת֣ וַַּת֥
1126 3822 447 5192 ּה אֹֽתֹו יב ּבְלְִדָּת֥ ה בִכְִז֖ ה וְָהָי֥ א ֶאת־ְׁש֖מֹו ֵׁשָל֑ ן וִַּתְקָר֥ לֶד ּבֵ֔ ֶסף עֹו֙ד וֵַּת֣ ֹ֤ וַּת
1127 1985 293 1985 ר ּה ָּתָמֽ ר ּבְכֹו֑רֹו ּוְׁשָמ֖ ה לְֵע֣ ה ִאָּׁש֖ ח יְהּוָד֛ וַּיִַּק֧
1128 1490 338 1490 הּו יְהָוֽה ה וַיְִמֵת֖ ע ּבְֵעיֵנ֣י יְהָו֑ ה ַר֖ ר ּבְ֣כֹור יְהּוָד֔ י ֵע֚ וַיְִה֗
1129 2159 404 4889 uַרע לְָאִחֽי ם ֶז֖ ּה וְָהֵק֥ ם אָֹת֑ יu וְיֵַּב֣ ֶׁשת ָאִח֖ א ֶאל־ֵא֥ ֹ֛ ן ּב ָ֔ אֶמר יְהּוָד֙ה לְאֹונ ֹ֤ וַּי
1130 3747 615 5607 יו ַרע לְָאִחֽ י נְָתן־ֶז֖ ְרצָה לְבִלְִּת֥ ת ַא֔ ֶׁשת ָאִחי֙ו וְִׁשֵח֣ א ֶאל־ֵא֤ ה ִאם־ּבָ֨ ָ֞ ַרע וְָהי ה ַהָּז֑ י ֥|א ֖לֹו יְִהֶי֣ ן ִּכ֛ ָ֔ ַדע אֹונ וֵַּי֣
1131 2236 310 2796 ֶמת ּגַם־אֹֽתֹו ה וַָּי֖ ר ָעָׂש֑ ה ֲאֶׁש֣ ַרע ּבְֵעיֵנ֥י יְהָו֖ וֵַּי֛
1132 6005 857 8175 יהָ  ית ָאִבֽ ֶׁשב ֵּב֥ ר וֵַּת֖ לFֶ ָּתָמ֔ יו וֵַּת֣ ֶאָח֑ ר ֶּפן־יָ֥מּות ּגַם־֖הּוא ּכְ י ָאַמ֔ י ִּכ֣ ִ֔ נ ה בְ יF ַעד־יִגְַּדל֙ ֵׁשָל֣ י ַאלְָמָנ֣ה בֵית־ָאבִ֗ ר ּכַּלָ֜תֹו ְׁשִב֧ אֶמר יְהּוָד֩ה לְָתָמ֨ ֹ֣ וַּי
1133 4794 762 5914 י ִּתְמָנָֽתה הּו ָהֲעֻדּלִָמ֖ ה ֵרֵע֥ י צֹאנֹ֙ו ֗הּוא וְִחיָר֛ ֹֽזֲֵז֤ ַעל ַעל־ּג ה וַּיַ֜ ָּנֶ֣חם יְהּוָד֗ ה וַּיִ ֶׁשת־יְהּוָד֑ ָמת ּבַת־ׁ֣שּוַע ֵאֽ ים וַָּת֖ וַּיְִרּבּ֙ו ַהּיִָמ֔
1134 2289 372 2769 ז צֹאנֹֽו ֹ֥ ה ִתְמָנָ֖תה לָג יF עֶֹל֥ ר ִהֵּנ֥ה ָחִמ֛ ֹ֑ ר לֵאמ ד לְָתָמ֖ וַּיַֻּג֥
1135 8158 1057 10638 ה וא 6ֽא־נְִּתָנ֥ה ֖לֹו לְִאָּׁשֽ ה וְִה֕ ל ֵׁשלָ֔ י ָרֲאָת֙ה ִּכֽי־גַָד֣ ֶרF ִּתְמָנָ֑תה ִּכ֤ ר ַעל־ֶּד֣ יִם ֲאֶׁש֖ ַ֔ ַתח ֵעינ ֶׁש֙ב ּבְֶפ֣ ף וֵַּת֙ ס ּבַּצִָעי֙ף וִַּתְתַעּלָ֔ יָה וְַּתַכ֤ ָעלֶ֗ ּה ֵמֽ י ַאלְְמנּוָת֜ וַָּתַס֩ר ּבִגְֵד֨
1136 1341 288 1341 ה ָּפֶנֽיהָ  י כְִּסָת֖ ָה לְזֹוָנ֑ה ִּכ֥ ה ֽוַּיְַחְׁשֶב֖ ָה יְהּוָד֔ וַּיְִרֶא֣
1137 3427 610 5037 י י ָת֖בֹוא ֵאָלֽ י ִּכ֥ אֶמ֙ר ַמה־ִּתֶּתן־ּלִ֔ ֹ֙ וא וַּת י כַּלָ֖תֹו ִה֑ ע ִּכ֥ י 6֣א יַָד֔ יFִ ּכִ֚ אֶמ֙ר ָהֽבָה־ּנָ֙א ָא֣בֹוא ֵאלַ֔ ֹ֙ ֶרF וַּי יָה ֶאל־ַהֶּד֗ ט ֵאלֶ֜ וַּיֵ֨
1138 3355 520 7555 u ד ָׁשלְֶחֽ ן ֵעָר֖בֹון ַע֥ אֶמר ִאם־ִּתֵּת֥ ֹ֕ אן וַּת ֹ֑ ים ִמן־ַהּצ י־ִעִּז֖ ח ּגְִדֽ י ֲאַׁשַּל֥ אֶמר ָאנִֹכ֛ ֹ֕ וַּי
1139 5123 722 9473 ַהר לֹֽו יָה וַַּת֥ א ֵאֶל֖ ֹ֥ ּה וַּיָב u וַּיִֶּתן־ָּל֛ ר ּבְיֶָד֑ u ּוַמְּטu֖ ֲאֶׁש֣ ְמu֙ ּוְפִתילֶ֔ אֶמר חָֹתֽ ֹ֗ ר ֶאֶּתן־ּלFָ֒ וַּת ה ֽהֵָעָרבֹו֮ן ֲאֶׁש֣ אֶמר ָמ֣ ֹ֗ וַּי
1140 3367 451 4407 ּה י ַאלְְמנּוָתֽ ׁש ּבִגְֵד֥ יָה וִַּתלְַּב֖ ּה ֵמָעֶל֑ ַסר צְִעיָפ֖ לFֶ וַָּת֥ ָקם וֵַּת֔ וַָּת֣
1141 2799 540 4009 ּה ה ו6ְ֖א ְמצָָאֽ ד ָהִאָּׁש֑ ַחת ָהֵעָר֖בֹון ִמַּי֣ י לַָק֥ ֲעֻדּלִָמ֔ הּו ָהֽ ים ּבְיַ֙ד ֵרֵע֣ ִעּזִ֗ י ָהֽ ה ֶאת־ּגְִד֣ ח יְהּוָד֜ וַּיְִׁשלַ֨
1142 3655 604 4695 ה ה ְקֵדָׁשֽ ה בֶָז֖ אְמ֔רּו 6א־ָהיְָת֥ ֹ֣ ֶרF וַּי וא בֵָעיַנ֖יִם ַעל־ַהָּד֑ ה ִה֥ ה ַהְּקֵדָׁש֛ ר ַאֵּי֧ ֹ֔ י ְמקָֹמּ֙ה לֵאמ ל ֶאת־ַאנְֵׁש֤ וַּיְִׁשַא֞
1143 2935 496 4055 ה ה ְקֵדָׁשֽ ה בֶָז֖ ְמ֔רּו 6א־ָהיְָת֥ י ַהָּמקֹו֙ם ָאֽ ם ַאנְֵׁש֤ יָה וְגַ֨ אֶמר 6֣א ְמצָאִת֑ ֹ֖ ה וַּי ָׁש֙ב ֶאל־יְהּוָד֔ וַּיָ֙
1144 2901 480 3551 ּה ה 6֥א ְמצָאָתֽ ה וְַאָּת֖ י ַהּזֶ֔ ה לָ֑בּוז ִהֵּנ֤ה ָׁשלְַ֙חִּת֙י ַהּגְִד֣ ן נְִהֶי֣ ּה ֶּפ֖ ח־לָ֔ ַּקֽ אֶמר יְהּוָד֙ה ִּתֽ ֹ֤ וַּי
1145 4917 804 7797 ף ה הֹוצִי֖אּוָה וְִתָּׂשֵרֽ אֶמר יְהּוָד֔ ֹ֣ נּוִנ֑ים וַּי ה לִזְ ם ִהֵּנ֥ה ָהָר֖ u וְַג֛ ר ּכַּלֶָת֔ נְָת֙ה ָּתָמ֣ ה ֽלֵאמֹ֙ר ָזֽ יהּוָד֤ ד ִלֽ ים וַּיֻּגַ֨ י ׀ ּכְִמְׁש6ׁ֣ש ֳחָדִׁש֗ וַיְִה֣
1146 5027 797 5587 ּלֶה ה ָהֵאֽ ים וְַהַּמֶּט֖ ֶמת וְַהְּפִתיִל֛ י ַהחֶֹת֧ א לְִמ֞ ָ֔ אֶמ֙ר ַהּכֶר־נ ֹ֙ ה וַּת י ָהָר֑ ּלֶה ּ֔לֹו ָאנִֹכ֖ ר לְִאיׁ֙ש ֲאֶׁשר־ֵא֣ ֹ֔ יָה֙ לֵאמ ה ֶאל־ָחִמ֙ יא ָׁשלְָח֤ את וְִה֨ וא מּוצֵ֗ ִה֣
1147 3161 605 4531 ה ף ֖עֹוד לְַדְעָּתֽ ִנ֑י ו6ְֽא־יַָס֥ ה בְ יָה לְֵׁשָל֣ ן 6א־נְַתִּת֖ ּנִי ִּכֽי־ַעל־ֵּכ֥ ה ִמֶּמ֔ ְדָק֣ אֶמ֙ר ָצֽ ֹ֙ ה וַּי ר יְהּוָד֗ ֵּכ֣ וַּיַ
1148 1573 241 2133 ים ּבְבְִטָנּֽה ּה וְִהֵּנ֥ה ְתאֹוִמ֖ ת לְִדָּת֑ י ּבְֵע֣ וַיְִה֖
1149 4381 592 5031 א ִראׁשָֹנֽה ה יָָצ֥ ר ֶז֖ ֹ֔ ר ַעל־יָ֤דֹו ָׁשנִ֙י לֵאמ ֹ֨ ֶדת וִַּתְקׁש ח ַהְמיַּלֶ֗ ד וִַּתַּק֣ ּה וַּיִֶּתן־ָי֑ י בְלְִדָּת֖ וַיְִה֥
1150 3610 604 5710 ֶרץ א ְׁש֖מֹו ָּפֽ ֶרץ וַּיְִקָר֥ יu ָּפ֑ צְָּת ָעֶל֣ אֶמר ַמה־ָּפַר֖ ֹ֕ יו וַּת א ָאִח֔ יב יָ֗דֹו וְִהּנֵ֙ה יָָצ֣ י ׀ ּכְֵמִׁש֣ וַיְִה֣
1151 2205 360 2205 א ְׁש֖מֹו ָזַֽרח ר ַעל־יָ֖דֹו ַהָּׁשִנ֑י וַּיְִקָר֥ יו ֲאֶׁש֥ א ָאִח֔ וְַאַח֙ר יָָצ֣
1152 4866 861 6706 ָּמה הּו ָׁשֽ ר הֹוִרֻד֖ ים ֲאֶׁש֥ י ִמּיַ֙ד ַהּיְִׁשְמֵעאלִ֔ יׁש ִמצְִר֔ ר ַהַּטּבִָחי֙ם ִא֣ ה ַׂש֤ ֹ֜ יס ַּפְרע הּו ּפֹוִטיַפ֩ר ְסִר֨ ֵ֡ יְָמה וַּיְִקנ ד ִמצְָר֑ ף הּוַר֣ וְיֹוֵס֖
1153 1995 420 2715 י ית ֲאדָֹנ֖יו ַהִּמצְִרֽ י ּבְֵב֥ יַח וַיְִה֕ ִל֑ יׁש ַמצְ י ִא֣ ף וַיְִה֖ י יְהוָ֙ה ֶאת־יֹוֵס֔ וַיְִה֤
1154 1921 382 1921 יַח ּבְיָֽדֹו ִל֥ ה ַמצְ ה יְהָו֖ ה ִאּ֑תֹו וְכֹל֙ ֲאֶׁשר־֣הּוא עֶֹׂש֔ י יְהָו֖ יו ִּכ֥ ָ֔ ְרא ֲאדֹנ וַַּי֣
1155 3485 569 5505 ן ּבְיָֽדֹו הּ֙ו ַעל־ּבֵי֔תֹו וְכָל־יֶׁש־֖לֹו נַָת֥ ֶרת אֹ֑תֹו וַּיְַפִקֵד֙ ן ּבְֵעיָנ֖יו וַיְָׁש֣ ף ֵח֛ א יֹוֵס֥ וַּיְִמצָ֨
1156 6060 903 7260 ה יִת ּובַָּׂשֶדֽ ר יֶׁש־֔לֹו ּבַַּב֖ י ּבְִרַּכ֤ת יְהוָ֙ה ּבְכָל־ֲאֶׁש֣ ף וַיְִה֞ ל יֹוֵס֑ ַל֣ י ּבִגְ ית ַהִּמצְִר֖ ה ֶאת־ֵּב֥ ֶרF יְהָו֛ ר יֶׁש־֔לֹו וַיְָב֧ יד אֹ֜תֹו ּבְבֵי֗תֹו וְַעל֙ ּכָל־ֲאֶׁש֣ י ֵמָא֩ז ִהְפִק֨ וַיְִה֡
1157 3428 692 5988 ה ה ַמְרֶאֽ ַאר וִיֵפ֥ ֹ֖ ף יְֵפה־ת י יֹוֵס֔ ל וַיְִה֣ ֶחם ֲאֶׁשר־֣הּוא אֹוֵכ֑ י ִאם־ַהֶּל֖ ע ִאּתֹ֙ו ְמ֔אּוָמה ִּכ֥ ב ּכָל־ֲאֶׁשר־לֹ֮ו ּבְיַד־יֹוֵס֒ף ו6ְא־יַָד֤ ֹ֣ וַּיֲַעז
1158 3848 545 5128 י ה ִעִּמֽ אֶמר ִׁשכְָב֥ ֹ֖ ף וַּת ֶׁשת־ֲאדָֹנ֛יו ֶאת־ֵעיֶנ֖יָה ֶאל־יֹוֵס֑ א ֵאֽ ּלֶה וִַּתָּׂש֧ ים ָהֵא֔ י ַאַח֙ר ַהְּדבִָר֣ וַיְִה֗
1159 3701 560 5651 י ן ּבְיִָדֽ ל ֲאֶׁשר־יֶׁש־֖לֹו נַָת֥ ֹ֥ יִת וְכ י ַמה־ּבַָּב֑ ע ִאִּת֖ י 6א־יַָד֥ ִ֔ ן ֲאדֹנ יו ֵה֣ ָ֔ ֶׁשת ֲאדֹנ אֶמ֙ר ֶאל־ֵא֣ ֹ֙ ן ׀ וַּי וַיְָמֵא֓
1160 5140 802 7700 א6ִהֽים אִתי ֵלֽ את וְָחָט֖ ֹ֔ ה ַהּגְדֹלָ֙ה ַהּז ה ָהָרָע֤ ֱעֶׂש֜ יF ֶאֽ ר ַאְּת־ִאְׁשּ֑תֹו וְֵא֨ F ּבֲַאֶׁש֣ י ִאם־אֹוָת֖ ּנִ֙י ְמ֔אּוָמה ִּכ֥ F ִמֶּמ֙ יִת ַהּזֶ֮ה ִמֶּמּנִ֒י ו6ְֽא־ָחַׂש֤ ּנּו גָ֜דֹול ּבַַּב֣ ֶ֨ ֵאינ
1161 2098 460 3938 ּה ּה לְִה֥יֹות ִעָּמֽ ָל֖ יָה לְִׁשַּכ֥ב ֶאצְ ע ֵאֶל֛ ף ֣יֹום ׀ ֑יֹום ו6ְא־ָׁשַמ֥ ּה ֶאל־יֹוֵס֖ י ּכְַדּבְָר֥ וַיְִה֕
1162 3823 529 5593 יִת ם ּבַָּבֽ יִת ָׁש֖ י ַהַּב֛ יׁש ֵמַאנְֵׁש֥ ין ִא֜ יְָתה לֲַעׂ֣שֹות ְמלַאכְּ֑תֹו וְֵא֨ א ַהַּב֖ ֹ֥ ה וַּיָב וַיְִה֙י ּכְַהּ֣יֹום ַהּזֶ֔
1163 2410 439 2410 א ַהֽחּוצָה נָס וַּיֵֵצ֥ ּה וַָּי֖ ב ּבִגְדֹ֙ו ּבְיָָד֔ ֹ֤ י וַּיֲַעז ה ִעִּמ֑ ר ִׁשכְָב֣ ֹ֖ הּו ּבְבִגְ֛דֹו לֵאמ וִַּתְתְּפֵׂש֧
1164 1048 265 1048 נָס ַהֽחּוצָה ּה וַָּי֖ ּה ִּכֽי־ָעַז֥ב ּבִגְ֖דֹו ּבְיָָד֑ וַיְִה֙י ּכְִראֹוָת֔
1165 4703 761 5263 א ּבְ֥קֹול ּגָֽדֹול י וֶָאְקָר֖ א ֵאלַ֙י לְִׁשַּכ֣ב ִעִּמ֔ נּו ָּב֤ ֶחק ָּב֑ י לְַצ֣ יׁש ִעבְִר֖ נּו ִא֥ בִיא ָל֛ ר ְר֗אּו ֵה֥ ֹ֔ אֶמר לֶָה֙ם לֵאמ ֹ֤ ּה וַּת י בֵיָת֗ א לְַאנְֵׁש֣ וִַּתְקָר֞
1166 2204 512 2204 א ַהֽחּוצָה נָס וַּיֵֵצ֥ י וַָּי֖ ב ּבִגְדֹ֙ו ֶאצְלִ֔ ֹ֤ א וַּיֲַעז י וֶָאְקָר֑ ִתי קֹוִל֖ ֹ֥ י כְָׁשְמ֔עֹו ִּכֽי־ֲהִרימ וַיְִה֣
1167 1208 218 1208 ּה ַעד־ּ֥בֹוא ֲאדָֹנ֖יו ֶאל־ּבֵיֽתֹו ָל֑ וַַּתַּנ֥ח ּבִגְ֖דֹו ֶאצְ
1168 2894 491 3454 י ֶחק ִּבֽ נּו לְַצ֥ אָת ָּל֖ י ֲאֶׁשר־ֵהֵב֥ ִעבְִר֛ בֶד ָהֽ י ָהֶע֧ א־ֵאלַ֞ ר ָּבֽ ֹ֑ ּלֶה לֵאמ ים ָהֵא֖ יו ּכְַּדבִָר֥ ר ֵאלָ֔ וְַּתַדֵּב֣
1169 1251 378 1251 נָס ַהֽחּוצָה י וַָּי֥ ִל֖ ב ּבִגְ֛דֹו ֶאצְ ֹ֥ א וַּיֲַעז י וֶָאְקָר֑ י קֹוִל֖ י ּכֲַהִריִמ֥ וַיְִה֕
1170 4025 632 5065 ַחר ַאּֽפֹו u וִַּי֖ י ַעבְֶּד֑ ָׂשּה ִל֖ ּלֶה ָע֥ ים ָהֵא֔ ר ּכְַּדבִָר֣ ֹ֔ ה ֵאלָי֙ו לֵאמ ר ִּדּבְָר֤ י ִאְׁשּ֗תֹו ֲאֶׁש֨ יו ֶאת־ִּדבְֵר֣ ָ֜ ַע ֲאדֹנ ֹ֨ וַיְִה֩י כְִׁשמ
1171 4373 701 7253 ַהר ֹֽ ית ַהּס ם ּבְֵב֥ ים ֽוַיְִהי־ָׁש֖ לFֶ ֲאסּוִר֑ ַהר ְמ֕קֹום ֲאֶׁשר־אסורי ַהֶּמ֖ ֹ֔ ית ַהּס הּ֙ו ֶאל־ֵּב֣ ֵ֙ ף אֹ֗תֹו ַוּֽיְִּתנ י יֹוֵס֜ ֵ֨ וַּיִַּק֩ח ֲאדֹנ
1172 2612 461 3982 ַהר ֹֽ ר ּבֵית־ַהּס ן ִחּ֔נֹו ּבְֵעיֵנ֖י ַׂש֥ ֶסד וַּיִֵּת֣ יו ָח֑ ט ֵאָל֖ ף וֵַּי֥ י יְהוָ֙ה ֶאת־יֹוֵס֔ וַיְִה֤
1173 5897 731 8947 ה ה עֶֹׂשֽ ם ֖הּוא ָהָי֥ ר עִֹׂשי֙ם ָׁש֔ ת ּכָל־ֲאֶׁש֤ ַהר וְֵא֨ ֹ֑ ית ַהּס ר ּבְֵב֣ ם ֲאֶׁש֖ ֲאִסיִר֔ ת ּכָל־ָה֣ ף ֵא֚ ַה֙ר ּבְיַד־יֹוֵס֔ ֹ֙ ר ּבֵית־ַהּס ן ַׂש֤ וַּיִֵּת֞
1174 4048 565 4698 יחַ  ִלֽ ה ַמצְ ה יְהָו֥ ה ִאּ֑תֹו ַוֲֽאֶׁשר־֥הּוא עֶֹׂש֖ ר יְהָו֖ ה ֶאֽת־ּכָל־ְמ֙אּוָמ֙ה ּבְיָ֔דֹו ּבֲַאֶׁש֥ ַהר רֶֹא֤ ֹ֗ ר ּבֵית־ַהּס ין ׀ ַׂש֣ ֵא֣
1175 2218 544 5418 יִם לFֶ ִמצְָרֽ ם לְֶמ֥ ה לֲַאדֹנֵיֶה֖ יִם וְָהאֶֹפ֑ לFֶ־ִמצְַר֖ ה ֶמֽ ְט֛אּו ַמְׁשֵק֥ ּלֶה ָח֥ ים ָהֵא֔ י ַאַח֙ר ַהְּדבִָר֣ וַיְִה֗
1176 3290 554 5130 ר ָהאֹוִפֽים ל ַׂש֥ ים וְַע֖ ר ַהַּמְׁשִק֔ ל ַׂש֣ יו ַע֚ ל ְׁשֵנ֣י ָסִריָס֑ ה ַע֖ ֹ֔ ף ַּפְרע ֹ֣ וַּיְִקצ
1177 4638 588 8248 ם ף ָא֥סּור ָׁשֽ ר יֹוֵס֖ ַהר ְמ֕קֹום ֲאֶׁש֥ ֹ֑ ית ַהּס ים ֶאל־ֵּב֣ ר ַהַטּבִָח֖ ית ַׂש֥ ר ֵּב֛ ם ּבְִמְׁשַמ֗ ן אָֹת֜ וַּיִֵּת֨
1178 3848 518 6808 ר ים ּבְִמְׁשָמֽ ם וַּיְִה֥יּו יִָמ֖ ֶרת אָֹת֑ ם וַיְָׁש֣ ף ִאָּת֖ ים ֶאת־יֹוֵס֛ ר ַהַּטּבִָח֧ ּיְִפקֹד ַׂש֣ ַ֠ ו
1179 5275 892 8645 ַהר ֹֽ ית ַהּס ים ּבְֵב֥ ר ֲאסּוִר֖ יִם ֲאֶׁש֥ לFֶ ִמצְַר֔ ה ֲאֶׁש֙ר לְֶמ֣ ה וְָהאֶֹפ֗ יׁש ּכְִפְת֣רֹון ֲח6֑מֹו ַהַּמְׁשֶק֣ ד ִא֖ יְלָה ֶאָח֔ ַל֣ יׁש ֲח6מֹ֙ו ּבְ ם ִא֤ וַַּיַֽחלְמּ֩ו ֲח֨לֹום ְׁשנֵיֶה֜
1180 1531 325 4491 ם וְִהָּנ֖ם זֲֹעִפֽים ְרא אָֹת֔ ֶקר וַַּי֣ ֹ֑ ף ּבַּב ם יֹוֵס֖ א ֲאלֵיֶה֛ ֹ֧ וַּיָב
1181 4388 653 6089 ים ַהּיֹֽום ם ָרִע֖ ר ַמּ֛דּוַע ְּפנֵיֶכ֥ ֹ֑ ית ֲאדָֹנ֖יו לֵאמ ר ֵּב֥ ר ִאּ֧תֹו בְִמְׁשַמ֛ ה ֲאֶׁש֨ ֹ֗ י ַפְרע ל ֶאת־ְסִריֵס֣ וַּיְִׁשַא֞
1182 3546 693 7156 י ים ַסְּפרּו־ָנ֖א ִלֽ ִ֔ ף ֲה֤לֹוא ֽלֵא6ִהי֙ם ִּפְתרֹנ ם יֹוֵס֗ אֶמר ֲאלֵֶה֜ ֹ֨ ין אֹ֑תֹו וַּי ר ֵא֣ ְמנּו ּופֵֹת֖ יו ֲח֣לֹום ָחלַ֔ וַּיֹאְמ֣רּו ֵאלָ֔
1183 2780 548 4710 ֶפן לְָפָנֽי י וְִהּנֵה־ֶג֖ אֶמר ֔לֹו ּבֲַחלֹוִמ֕ ֹ֣ ף וַּי ים ֶאת־ֲח6֖מֹו לְיֹוֵס֑ ר־ַהַּמְׁשִק֛ ר ַׂשֽ וַיְַסֵּפ֧
1184 4000 553 5770 יָה ֲענִָבֽים ילּו ַאְׁשּכ6ְֶת֖ ּה ִהבְִׁש֥ ה נִּצָ֔ ַח֙ת ָעלְָת֣ יא כְפַֹר֙ ם וְִה֤ ה ָׂשִריִג֑ ֶפן ְׁש6ָׁש֣ ּובֶַּג֖
1185 3907 640 6397 ה ֹֽ ף ַּפְרע ן ֶאת־ַהּ֖כֹוס ַעל־ַּכ֥ ה וֶָאֵּת֥ ֹ֔ ט אָֹת֙ם ֶאל־ּ֣כֹוס ַּפְרע ים ָוֶֽאְׂשַח֤ ֲענָבִ֗ ח ֶאת־ָהֽ י וֶָאַּק֣ ה ּבְיִָד֑ ֹ֖ וְ֥כֹוס ַּפְרע
1186 3960 495 6360 ם ים ֵהֽ ים ְׁש6ֶׁ֥שת יִָמ֖ ִרגִ֔ ה ִּפְתרֹ֑נֹו ְׁש6ֶׁ֙ש֙ת ַהָּׂש֣ ף ֶז֖ אֶמר לֹ֙ו יֹוֵס֔ ֹ֤ וַּי
1187 7040 902 9690 הּו יָת ַמְׁשֵקֽ ר ָהִי֖ ִראׁ֔שֹון ֲאֶׁש֥ ֶּנu֑ וְנַָתָּת֤ כֹוס־ַּפְרעֹ֙ה ּבְיָ֔דֹו ּכִַּמְׁשָּפ֙ט ָהֽ יבuְ֖ ַעל־ּכַ u וֲַהִׁשֽ א ַפְרעֹ֙ה ֶאת־רֹאֶׁש֔ ים יִָּׂש֤ ּבְ֣עֹוד ׀ ְׁש6ֶׁ֣שת יִָמ֗
1188 4990 751 7160 יִת ַהֶּזֽה נִי ִמן־ַהַּב֥ ה וְהֹוצֵאַת֖ ֹ֔ נִ֙י ֶאל־ַּפְרע ֶסד וְִהזְּכְַרַּת֙ י ָח֑ יָת־ָּנ֥א ִעָּמִד֖ F וְָעִׂשֽ יַטב לָ֔ נִי ִאְּתu֗ ּכֲַאֶׁש֙ר ִי֣ י ִאם־זְכְַרַּת֣ ִּכ֧
1189 3252 507 5182 י ּבַּבֹֽור י ְמ֔אּוָמה ִּכֽי־ָׂש֥מּו אִֹת֖ יִתֽ ים וְגַם־ּפֹ֙ה 6א־ָעִׂש֣ ֶרץ ָהִעבְִר֑ ַ֔בְִּתי ֵמֶא֖ ּנ ֹ֣ב ּגֻ ּנ ִּכֽי־גֻ
1190 3892 670 5892 י י ַעל־רֹאִׁשֽ י חִֹר֖ ה ַסֵּל֥ ה ְׁש6ָׁש֛ ֵ֗ י וְִהּנ ף ַאף־ֲאנִ֙י ּבֲַחלֹוִמ֔ אֶמ֙ר ֶאל־יֹוֵס֔ ֹ֙ ר וַּי י ֣טֹוב ָּפָת֑ ים ִּכ֣ ְרא ַׂשר־ָהאִֹפ֖ וַַּי֥
1191 2801 569 5381 י ל רֹאִׁשֽ ל ֵמַע֥ ם ִמן־ַהַּס֖ ל אָֹת֛ ה וְָה֗עֹוף אֵֹכ֥ ה אֶֹפ֑ ה ַמֲעֵׂש֣ ֹ֖ ל ַּפְרע ל ַמֲאַכ֥ ֹ֛ ֶעלְ֔יֹון ִמּכ ל ָהֽ ּובַַּס֣
1192 3647 506 6697 ם ים ֵהֽ ים ְׁש6ֶׁ֥שת יִָמ֖ ה ִּפְתרֹ֑נֹו ְׁש6ֶׁ֙ש֙ת ַהַּסּלִ֔ אֶמר ֶז֖ ֹ֔ ַען יֹוֵס֙ף וַּי וַַּי֤
1193 5409 738 9899 uֵמָעֶלֽי u֖ל ָה֛עֹוף ֶאת־ּבְָׂשְר ץ וְָאַכ֥ ה אֹוְתu֖ ַעל־ֵע֑ יu וְָתָל֥ ָעלֶ֔ אְׁשu֙ ֵמֽ ֹֽ ה ֶאת־ר ֹ֤ א ַפְרע ים יִָּׂש֨ ּבְ֣עֹוד ׀ ְׁש6ֶׁ֣שת יִָמ֗
1194 7576 943 10296 יו ים ּבְ֥תֹוF ֲעבָָדֽ ר ָהאִֹפ֖ אׁש ַׂש֥ ֹ֛ ים וְֶאת־ר ר ַהַּמְׁשִק֗ אׁש ׀ ַׂש֣ ֹ֣ א ֶאת־ר יו וַּיִָּׂש֞ ה לְכָל־ֲעבָָד֑ ַעׂש ִמְׁשֶּת֖ ה וַַּי֥ ֹ֔ ֶדת ֶאת־ַּפְרע י ֚יֹום ֻהֶּל֣ י ׀ ּבַּ֣יֹום ַהְּׁשלִיִׁש֗ וַיְִה֣
1195 3377 479 5307 ה ֹֽ ף ַּפְרע ן ַהּ֖כֹוס ַעל־ַּכ֥ הּו וַּיִֵּת֥ ים ַעל־ַמְׁשֵק֑ ר ַהַּמְׁשִק֖ ֶׁשב ֶאת־ַׂש֥ וַָּי֛
1196 2910 345 4750 ף ם יֹוֵסֽ ר לֶָה֖ ר ָּפַת֛ ה ּכֲַאֶׁש֥ ים ָּתָל֑ ר ָהאִֹפ֖ ת ַׂש֥ וְֵא֛
1197 2171 317 3451 הּו ף וַּיְִׁשּכֵָחֽ ים ֶאת־יֹוֵס֖ ר־ַהַּמְׁשִק֛ ר ַׂשֽ ַכ֧ ו6ְֽא־זָ
1198 2096 431 4586 ר ֹֽ ד ַעל־ַהיְא ם וְִהֵּנ֖ה עֵֹמ֥ ה חֹלֵ֔ ֹ֣ ים ּוַפְרע יִם יִָמ֑ ץ ְׁשנַָת֣ י ִמֵּק֖ וַיְִה֕
1199 4551 555 5201 חּו ינָה ּבָָאֽ ר וִַּתְרֶע֖ ת ּבָָׂש֑ ֹ֣ ה ּובְִריא בַע ָּפ֔רֹות יְ֥פֹות ַמְרֶא֖ ר ע6ֹ֙ת ֶׁש֣ ֹ֗ וְִהֵּנ֣ה ִמן־ַהיְא
1200 7248 876 8548 ר ֹֽ ת ַהיְא צֶל ַהָּפ֖רֹות ַעל־ְׂשַפ֥ ְדנָה ֵא֥ ֹ֛ ר ַוַּֽתֲעמ ה וְַדּ֣קֹות ּבָָׂש֑ ר ָר֥עֹות ַמְרֶא֖ ֹ֔ בַע ָּפ֣רֹות ֲאֵח֗רֹות עֹ֤לֹות ַאֲחֵריֶה֙ן ִמן־ַהיְא ה ֶׁש֧ ֵ֞ וְִהּנ
1201 6547 760 7357 ה ֹֽ ץ ַּפְרע ת וַּיִיַק֖ ֹ֑ ה וְַהּבְִריא ת ַהַּמְרֶא֖ ֹ֥ בַע ַהָּפ֔רֹות יְפ ת ֶׁש֣ ר ֵא֚ ת ַהּבָָׂש֔ ֹ֣ לְנָה ַהָּפ֗רֹות ָר֤עֹות ַהַּמְרֶא֙ה וְַדּק וַּתֹאַכ֣
1202 3768 519 5538 ד ּבְִרי֥אֹות וְטֹבֹֽות ים עֹ֛לֹות ּבְָקֶנ֥ה ֶאָח֖ בַע ִׁשּבֳלִ֗ ן ַוּֽיֲַח6֖ם ֵׁשִנ֑ית וְִהֵּנ֣ה ׀ ֶׁש֣ וַּיִיָׁש֕
1203 3098 425 4868 ן ים צְֹמ֖חֹות ַאֲחֵריֶהֽ ת ָקִד֑ ֹ֣ ים ַּדּ֖קֹות ּוְׁשדּופ בַע ִׁשּבֳלִ֔ וְִהּנֵ֙ה ֶׁש֣
1204 4458 642 6948 ה וְִהֵּנ֥ה ֲחלֹֽום ֹ֖ ץ ַּפְרע ים ַהּבְִרי֖אֹות וְַהְּמלֵ֑אֹות וַּיִיַק֥ ִּׁשּבֳלִ֔ בַע ַהֽ ת ֶׁש֣ ים ַהַּדּ֔קֹות ֵא֚ ִל֣ וִַּתבְלְַ֙ענָ֙ה ַהִּׁשּבֳ
1205 6316 1006 9206 ה ֹֽ ם לְַפְרע ר אֹוָת֖ ה לֶָה֙ם ֶאת־ֲח6֔מֹו וְֵאין־ּפֹוֵת֥ ֹ֤ ר ַּפְרע יָה וַיְַסֵּפ֨ יִם וְֶאת־ּכָל־ֲחכֶָמ֑ י ִמצְַר֖ א ֶאת־ּכָל־ַחְרֻטֵּמ֥ ח וַּיְִקָר֛ ֶעם רּו֔חֹו וַּיְִׁשלַ֗ ֶק֙ר וִַּתָּפ֣ ֹ֙ י בַּב וַיְִה֤
1206 3072 462 4192 יר ַהּיֹֽום ִּכ֥ י ֲאִנ֖י ַמזְ ר ֶאת־ֲחָטַא֕ ֹ֑ ה לֵאמ ֹ֖ ים ֶאת־ַּפְרע ר ַהַּמְׁשִק֔ וַיְַדּבֵ֙ר ַׂש֣
1207 4716 603 7206 ר ָהאִֹפֽים ת ַׂש֥ י וְֵא֖ ים אִֹת֕ ר ַהַּטּבִָח֔ ית ַׂש֣ ר ּבֵ֚ י ּבְִמְׁשַמ֗ ן אִֹת֜ יו וַּיִֵּת֨ ף ַעל־ֲעבָָד֑ ה ָקַצ֣ ֹ֖ ַּפְרע
1208 1677 408 2887 ְמנּו יׁש ּכְִפְת֥רֹון ֲח6֖מֹו ָחָלֽ ד ֲאִנ֣י וָ֑הּוא ִא֛ יְלָה ֶאָח֖ ַל֥ ה ֲח֛לֹום ּבְ וַַּנַֽחלְָמ֥
1209 5339 749 6459 ר יׁש ּכֲַח6֖מֹו ָּפָתֽ ינּו ִא֥ נּו ֶאת־ֲח6מֵֹת֑ ַסֶּפר־֔לֹו וַּיְִפָּתר־ָל֖ ְ֨ ים וַּנ ר ַהַּטּבִָח֔ בֶד לְַׂש֣ י ֶע֚ נּו ַנַ֣ער ִעבְִר֗ ם ִאָּת֜ וְָׁש֨
1210 3164 428 3814 ה ִּנ֖י וְאֹ֥תֹו ָתָלֽ יב ַעל־ּכַ י ֵהִׁש֥ ה אִֹת֛ ן ָהָי֑ נּו ֵּכ֣ ַתר־ָל֖ ר ָּפֽ י ּכֲַאֶׁש֥ וַיְִה֛
1211 3595 643 5685 ה ֹֽ א ֶאל־ַּפְרע ֹ֖ יו וַּיָב ף ִׂשְמ6ָת֔ הּו ִמן־ַהּ֑בֹור וַיְגַּלַ֙ח וַיְַחֵּל֣ ף וַיְִריֻצ֖ א ֶאת־יֹוֵס֔ ח ַּפְרעֹ֙ה וַּיְִקָר֣ וַּיְִׁשַל֤
1212 5824 811 8794 ר אֹֽתֹו ֹ֥ ע ֲח֖לֹום לְִפּת ר ִּתְׁשַמ֥ ֹ֔ ְעִּתי ָעלֶ֙יu֙ לֵאמ י ָׁשַמ֤ ִ֗ ין אֹ֑תֹו וֲַאנ ר ֵא֣ ְמִּתי ּופֵֹת֖ ף ֲח֣לֹום ָחלַ֔ אֶמר ַּפְרעֹ֙ה ֶאל־יֹוֵס֔ ֹ֤ וַּי
1213 2788 484 5278 ה ֹֽ ים יֲַעֶנ֖ה ֶאת־ְׁש֥לֹום ַּפְרע י ֱא6ִה֕ ר ּבִלְָעָד֑ ֹ֖ ה לֵאמ ֹ֛ ף ֶאת־ַּפְרע ַען יֹוֵס֧ וַּיַ֨
1214 2179 406 2899 ר ֹֽ ת ַהיְא ד ַעל־ְׂשַפ֥ י ִהנְִנ֥י עֵֹמ֖ ף ּבֲַח6ִמ֕ ה ֶאל־יֹוֵס֑ ֹ֖ ר ַּפְרע וַיְַדֵּב֥
1215 4906 559 5556 חּו ינָה ּבָָאֽ ַאר וִַּתְרֶע֖ ֹ֑ ת ּת ֹ֣ ר וִיפ בַע ָּפ֔רֹות ּבְִרי֥אֹות ּבָָׂש֖ ר ע6ֹ֙ת ֶׁש֣ ֹ֗ וְִהֵּנ֣ה ִמן־ַהיְא
1216 7256 893 9276 עַ  ֹֽ יִם לָר ֶרץ ִמצְַר֖ ּנָה ּבְכָל־ֶא֥ יִתי כֵָה֛ ר 6ֽא־ָרִא֧ ד וְַרּ֣קֹות ּבָָׂש֑ ֹ֖ ַאר ְמא ֹ֛ ן ַּדּ֨לֹות וְָר֥עֹות ּת ה ֶׁשֽבַע־ָּפ֤רֹות ֲאֵחרֹו֙ת עֹ֣לֹות ַאֲחֵריֶה֔ ֵ֞ וְִהּנ
1217 5645 569 5645 ֹֽת בַע ַהָּפ֛רֹות ָהִראׁשֹ֖נֹות ַהּבְִריא ת ֶׁש֧ נָ֙ה ַהָּפ֔רֹות ָהַרּ֖קֹות וְָהָר֑עֹות ֵא֣ לְ וַּתֹאכַ֙
1218 3201 546 4661 ץ ה וִָאיָקֽ ר ּבְַּתִחָּל֑ ע ּכֲַאֶׁש֖ ן ַר֔ נָה ּוַמְרֵאיֶה֣ אּו ֶאל־ִקְרּבֶ֔ נָה ו6ְ֤א נֹוַד֙ע ּכִי־ָב֣ אנָה ֶאל־ִקְרּבֶ֗ ֹ֣ וַָּתב
1219 2682 396 3242 ת וְטֹבֹֽות ֹ֥ ד ְמלֵא ים ע6ֹ֛ת ּבְָקֶנ֥ה ֶאָח֖ בַע ִׁשּבֳלִ֗ י וְִהֵּנ֣ה ׀ ֶׁש֣ ֶרא ּבֲַח6ִמ֑ וֵָא֖
1220 3668 491 5348 ם ים צְֹמ֖חֹות ַאֲחֵריֶהֽ ים צְנֻ֥מֹות ַּדּ֖קֹות ְׁשֻד֣פֹות ָקִד֑ בַע ִׁשּבֳלִ֔ וְִהּנֵ֙ה ֶׁש֣
1221 3790 568 6770 י יד ִלֽ ין ַמִּג֖ ים וְֵא֥ ַחְרֻטִּמ֔ ים ַהּטֹ֑בֹות ָוֽאַֹמ֙ר ֶאל־ַהֽ ִל֖ ִׁשּבֳ בַע ַהֽ ת ֶׁש֥ ת ֵא֛ ֹ֔ ים ַהַּדּק ִל֣ ָ֙ ָהִׁשּבֳ וִַּתבְלְַ֙ען
1222 3038 536 4878 ה ֹֽ יד לְַפְרע ה ִהִּג֥ ים עֶֹׂש֖ ר ָהֱא6ִה֛ ת ֲאֶׁש֧ ד ֑הּוא ֵא֣ ה ֶאָח֣ ֹ֖ ה ֲח֥לֹום ַּפְרע ֹ֔ אֶמר יֹוֵס֙ף ֶאל־ַּפְרע ֹ֤ וַּי
1223 4422 588 6662 ד ֽהּוא ּנָה ֲח֖לֹום ֶאָח֥ בַע ָׁשִנ֖ים ֵה֑ ת ֶׁש֥ ֹ֔ ִּׁשּבֳלִי֙ם ַהּטֹב בַע ַהֽ ּנָה וְֶׁש֤ בַע ָׁשנִי֙ם ֵה֔ ת ֶׁש֤ ֹ֗ ת ַהּטֹב ֹ֣ בַע ָּפר ֶׁש֧
1224 7532 944 9862 בַע ְׁשֵנ֥י ָרָעֽב ים יְִה֕יּו ֶׁש֖ ִׁשּבֳלִי֙ם ָהֵר֔קֹות ְׁשֻד֖פֹות ַהָּקִד֑ בַע ַהֽ ּנָה וְֶׁש֤ בַע ָׁשנִי֙ם ֵה֔ ן ֶׁש֤ ת ָהע6ֹ֣ת ַאֲחֵריֶה֗ ֹ֜ ַרּ֨קֹות וְָהָרע ָּפרֹות ָהֽ בַע ַה֠ וְֶׁש֣
1225 3660 456 4220 ה ֹֽ ה ֶאת־ַּפְרע ה ֶהְרָא֥ ים עֶֹׂש֖ ר ָהֱא6ִה֛ ה ֲאֶׁש֧ ֹ֑ ְרִּתי ֶאל־ַּפְרע ר ִּדַּב֖ ר ֲאֶׁש֥ ֣הּוא ַהָּדבָ֔
1226 2379 354 4309 יִם ֶרץ ִמצְָרֽ ע ּגָ֖דֹול ּבְכָל־ֶא֥ בַע ָׁשִנ֖ים ּבָ֑אֹות ָׂשָב֥ ִהֵּנ֛ה ֶׁש֥
1227 3949 610 6779 ֶרץ ב ֶאת־ָהָאֽ ה ָהָרָע֖ ָּל֥ יִם וְכִ ֶרץ ִמצְָר֑ ֶא֣ ע ּבְ ח ּכָל־ַהָּׂשָב֖ ן וְנְִׁשַּכ֥ בַע ְׁשֵנ֤י ָרָע֙ב ַאֲחֵריֶה֔ ָקמּו ֶׁש֨ ְ֠ ו
1228 1673 386 3133 ד ֹֽ ד ֖הּוא ְמא ן ִּכֽי־כֵָב֥ ב ַה֖הּוא ַאֲחֵרי־ֵכ֑ ֶרץ ִמְּפֵנ֛י ָהָרָע֥ ָא֔ ע ַהָּׂשבָ֙ע ּבָ ו6ְֽא־יִּוַָד֤
1229 3378 651 6828 ים לֲַעׂשֹֽתֹו ר ָהֱא6ִה֖ ים ּוְמַמֵה֥ ם ָהֱא6ִה֔ יִם ִּכֽי־נָ֤כֹון ַהָּדבָ֙ר ֵמִע֣ ה ַּפֲעָמ֑ ֹ֖ ל ִהָּׁש֧נֹות ַהֲח֛לֹום ֶאל־ַּפְרע וְַע֨
1230 3048 465 5628 יִם ֶרץ ִמצְָרֽ הּו ַעל־ֶא֥ ם וִיִׁשיֵת֖ יׁש נָ֣בֹון וְָחָכ֑ ה ִא֖ ֹ֔ א ַפְרע וְַעָּת֙ה יֵֶר֣
1231 4107 615 6847 בַע ְׁשֵנ֥י ַהָּׂשָבֽע יִם ּבְֶׁש֖ ֶרץ ִמצְַר֔ ֶרץ וְִחֵּמׁ֙ש ֶאת־ֶא֣ ים ַעל־ָהָא֑ ד ְּפִקִד֖ ה וְיְַפֵק֥ ֹ֔ ה ַפְרע יֲַעֶׂש֣
1232 4604 644 5724 רּו ים וְָׁשָמֽ כֶל ּבֶָעִר֖ ֹ֥ ה א ֹ֛ ַחת יַד־ַּפְרע ר ַּת֧ ּלֶה וְיִצְּבְרּו־בָ֞ ת ָהֵא֑ ֹ֖ ת ַהּבָא ֹ֔ כֶל֙ ַהָּׁשִנ֣ים ַהּטֹב ֹ֙ וְיְִקּבְ֗צּו ֶאת־ּכָל־א
1233 4988 713 9278 ֶרץ ּבָָרָעֽב ת ָהָא֖ יִם ו6ְֽא־ִתּכֵָר֥ ֶרץ ִמצְָר֑ ֶא֣ ָ ּבְ ין ר ִּתְהֶי֖ ב ֲאֶׁש֥ בַ֙ע ְׁשֵנ֣י ָהָרָע֔ ֶרץ לְֶׁש֙ ָא֔ כֶל לְִפָּקדֹו֙ן לָ ֹ֤ ה ָהא ָ֨ וְָהי
1234 1035 297 1035 יו ה ּובְֵעיֵנ֖י ּכָל־ֲעבָָדֽ ֹ֑ ר ּבְֵעיֵנ֣י ַפְרע ב ַהָּדָב֖ וַּיִיַט֥
1235 2073 390 2633 ים ּבֹֽו ר ֥רּוַח ֱא6ִה֖ יׁש ֲאֶׁש֛ ה ִא֕ א כָזֶ֔ יו ֲהנְִמָצ֣ ה ֶאל־ֲעבָָד֑ ֹ֖ אֶמר ַּפְרע ֹ֥ וַּי
1236 2814 546 6914 uם ּכָֽמֹו את ֵאין־נָ֥בֹון וְָחָכ֖ ֹ֑ ים אֹוְתu֖ ֶאת־ּכָל־ז יַע ֱא6ִה֛ י הֹוִד֧ ף ַאֲחֵר֨ אֶמר ַּפְרעֹ֙ה ֶאל־יֹוֵס֔ ֹ֤ וַּי
1237 2668 454 3628 ּךָ ל ִמֶּמֽ א ֶאגְַּד֥ ק ַהּכִֵּס֖ י ַר֥ ק ּכָל־ַעִּמ֑ יu יִַּׁש֣ י וְַעל־ִּפ֖ ה ַעל־ּבֵיִת֔ ַאָּת֙ה ִּתְהֶי֣
1238 3107 461 5677 יִם ֶרץ ִמצְָרֽ ל ּכָל־ֶא֥ ְתu֔ ַע֖ ֹֽ ִּתי א ף ְרֵא֙ה נַָת֣ ה ֶאל־יֹוֵס֑ ֹ֖ אֶמר ַּפְרע ֹ֥ וַּי
1239 5179 733 7109 ב ַעל־צַּוָאֽרֹו ד ַהּזָָה֖ ֶׂשם ְרִב֥ ׁש וַָּי֛ ׁש אֹתֹ֙ו ּבִגְֵדי־ֵׁש֔ ף וַּיַלְֵּב֤ ד יֹוֵס֑ ּה ַעל־ַי֣ ן אָֹת֖ ל יָ֔דֹו וַּיִֵּת֥ ה ֶאת־ַטּבְַעּתֹ֙ו ֵמַע֣ ֹ֤ ַסר ַּפְרע וַּיָ֨
1240 4708 676 7208 יִם ֶרץ ִמצְָרֽ ל ּכָל־ֶא֥ F וְנָ֣תֹון אֹ֔תֹו ַע֖ וַּיְַרֵּכ֣ב אֹ֗תֹו ּבְִמְרֶּכ֤בֶת ַהִּמְׁשנֶ֙ה ֲאֶׁשר־֔לֹו וַּיְִקְר֥אּו לְָפָנ֖יו ַאבְֵר֑
1241 3749 662 6879 יִם ֶרץ ִמצְָרֽ יׁש ֶאת־יָ֛דֹו וְֶאת־ַרגְ֖לֹו ּבְכָל־ֶא֥ ים ִא֧ יu 6ֽא־יִָר֨ ה ּובִלְָעֶד֗ ֹ֑ ף ֲאִנ֣י ַפְרע ה ֶאל־יֹוֵס֖ ֹ֛ אֶמר ַּפְרע ֹ֧ וַּי
1242 5763 894 11083 יִם ֶרץ ִמצְָרֽ ף ַעל־ֶא֥ א יֹוֵס֖ ה וַּיֵֵצ֥ ן לְִאָּׁש֑ ֹ֖ ן א ַרע ּכֵֹה֥ ַ֗ת ּבַת־ּ֥פֹוִטי ֶפ֛ ְסנ ְפַנ֣ת ַּפְענֵַח֒ וַּיִֶּתן־֣לֹו ֶאת־ָאֽ ה ֵׁשם־יֹוֵס֮ף ָצֽ ֹ֣ א ַפְרע וַּיְִקָר֨
1243 4205 848 9265 יִם ֶרץ ִמצְָרֽ ר ּבְכָל־ֶא֥ ֹ֖ ה ַוּֽיְַעב ֹ֔ א יֹוֵס֙ף ִמּלְִפֵנ֣י ַפְרע יִם וַּיֵֵצ֤ לFֶ־ִמצְָר֑ ה ֶמֽ ֹ֣ ה ּבְָעְמ֕דֹו לְִפֵנ֖י ַּפְרע ָ֔ ים ָׁשנ וְיֹוֵס֙ף ּבֶן־ְׁש6ִׁש֣
1244 2493 324 3863 ע לְִקָמִצֽים בַע ְׁשֵנ֣י ַהָּׂשָב֑ ֶרץ ּבְֶׁש֖ ַעׂש ָהָא֔ וַַּת֣
1245 6084 846 10684 ן ּבְתֹוָכּֽה יָה נַָת֥ ר ְסבִיבֶֹת֖ יר ֲאֶׁש֥ כֶל ְׂשֵדה־ָהִע֛ ֹ֧ ים א כֶל ּבֶָעִר֑ ֹ֖ יִם וַּיִֶּתן־א ֶרץ ִמצְַר֔ ֶא֣ ר ָהיּ֙ו ּבְ ים ֲאֶׁש֤ ִ֗ בַע ָׁשנ כֶל ׀ ֶׁש֣ ֹ֣ ץ ֶאת־ּכָל־א ֹ֞ וַּיְִקּב
1246 2029 481 3959 ר ין ִמְסָּפֽ ר ּכִי־ֵא֥ ֹ֖ ל לְִסּפ ד ּכִי־ָחַד֥ ד ַע֛ ֹ֑ ה ְמא ם ַהְרֵּב֣ ר ּכְ֥חֹול ַהָּי֖ ף ָּב֛ ר יֹוֵס֥ ֹ֨ וַּיִצְּב
1247 4471 664 7611 ן ֽאֹון ַרע ּכֵֹה֥ ַ֔ת ּבַת־ּ֥פֹוִטי ֶפ֖ ְסנ ר ָיֽלְָדה־ּלֹ֙ו ָאֽ ב ֲאֶׁש֤ ֶרם ָּת֖בֹוא ְׁשַנ֣ת ָהָרָע֑ ים ּבְֶט֥ ִ֔ נ ף יֻּלַ֙ד ְׁשֵנ֣י בָ ּולְיֹוֵס֤
1248 3851 575 5691 י ית ָאִבֽ ת ּכָל־ֵּב֥ י וְֵא֖ נִי ֱא6ִהי֙ם ֶאת־ּכָל־ֲעָמלִ֔ ה ִּכֽי־נַַּׁש֤ ם ַהּבְ֖כֹור ְמנֶַּׁש֑ ף ֶאת־ֵׁש֥ א יֹוֵס֛ וַּיְִקָר֥
1249 2638 433 5128 ֶרץ ָענְִיֽי ֶא֥ ים ּבְ נִי ֱא6ִה֖ יִם ִּכֽי־ִהְפַר֥ א ֶאְפָר֑ ם ַהֵּׁשִנ֖י ָקָר֣ ת ֵׁש֥ וְֵא֛
1250 2824 385 4194 יִם ֶרץ ִמצְָרֽ ֶא֥ ה ּבְ ר ָהָי֖ ע ֲאֶׁש֥ בַע ְׁשֵנ֣י ַהָּׂשָב֑ ינָה ֶׁש֖ וִַּתכְלֶ֕
1251 4359 723 7009 ֶחם יָה ָלֽ יִם ָה֥ ֶרץ ִמצְַר֖ ֲאָר֔צֹות ּובְכָל־ֶא֥ י ָרָע֙ב ּבְכָל־ָה֣ ף וַיְִה֤ ר יֹוֵס֑ ר ָאַמ֣ בַע ְׁשֵנ֤י ָהָרָע֙ב לָ֔בֹוא ּכֲַאֶׁש֖ ינָה ֶׁש֣ וְַּתִחּלֶ֜
1252 5217 915 9547 ם ַּתֲעֽׂשּו ֶכ֖ ר לָ ף ֲאֶׁשר־יֹאַמ֥ יִ֙ם לְ֣כּו ֶאל־יֹוֵס֔ ה לְכָל־ִמצְַר֙ ֹ֤ אֶמר ַּפְרע ֹ֨ ֶחם וַּי ָּל֑ ה לַ ֹ֖ ם ֶאל־ַּפְרע ק ָהָע֛ יִם וַּיִצְַע֥ ֶרץ ִמצְַר֔ וִַּתְרַע֙ב ּכָל־ֶא֣
1253 4557 777 8577 יִם ֶרץ ִמצְָרֽ ֶא֥ ב ּבְ ָרָע֖ יִם וַּיֱֶחַז֥ק ָהֽ ר לְִמצְַר֔ ֹ֣ ר ּבֶָה֙ם וַּיְִׁשּב ף ֶאֽת־ּכָל־ֲאֶׁש֤ ח יֹוֵס֜ ֶרץ וַּיְִפַּת֨ ל ּכָל־ְּפֵנ֣י ָהָא֑ ה ַע֖ ָ֔ ב ָהי וְָהָרָע֣
1254 2235 444 4575 ֶרץ ב ּבְכָל־ָהָאֽ ף ִּכֽי־ָחַז֥ק ָהָרָע֖ ר ֶאל־יֹוֵס֑ ֹ֖ יְָמה לְִׁשּב אּו ִמצְַר֔ ֶר֙ץ ָּב֣ וְכָל־ָהָא֙
1255 3242 497 3802 ָּמה ִּתְתָרֽאּו יו ָל֖ ָ֔ נ אֶמר יֲַעקֹ֙ב לְבָ ֹ֤ יִם וַּי בֶר ּבְִמצְָר֑ י יֶׁש־ֶׁש֖ ב ִּכ֥ ֹ֔ ְרא יֲַעק וַַּי֣
1256 4508 647 5628 ה ו6ְ֥א נָֽמּות ם וְנְִחֶי֖ נּו ִמָּׁש֔ ָּמ֙ה וְִׁשבְרּו־ָל֣ יִם ְרדּו־ָׁש֙ בֶר ּבְִמצְָר֑ י יֶׁש־ֶׁש֖ ְעִּתי ִּכ֥ אֶמר ִהֵּנ֣ה ָׁשַמ֔ ֹ֕ וַּי
1257 2130 339 3410 יִם ר ִמִּמצְָרֽ ר ָּב֖ ֹ֥ ה לְִׁשּב ף ֲעָׂשָר֑ י־יֹוֵס֖ וַּיְֵר֥דּו ֲאֵחֽ



1258 2606 500 5276 ּנּו ָאֽסֹון ר ֶּפן־יְִקָרֶא֖ י ָאַמ֔ יו ִּכ֣ ב ֶאת־ֶאָח֑ ֹ֖ ח יֲַעק ף 6א־ָׁשַל֥ י יֹוֵס֔ נְיִָמי֙ן ֲאִח֣ וְֶאת־ּבִ
1259 2456 422 4956 ָנַֽען ֶרץ ּכְ ֶא֥ ב ּבְ ה ָהָרָע֖ ים ִּכֽי־ָהָי֥ ִא֑ ר ּבְ֣תֹוF ַהּבָ ֹ֖ ל לְִׁשּב ֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔ אּ֙ו ּבְ ֹ֙ וַּיָב
1260 3378 660 7558 ְרצָה יִם ָאֽ ֲחוּו־֥לֹו ַאַּפ֖ ף וַּיְִׁשַּתֽ י יֹוֵס֔ אּ֙ו ֲאֵח֣ ֹ֙ ֶרץ וַּיָב ם ָהָא֑ יר לְכָל־ַע֣ ֶרץ ֥הּוא ַהַּמְׁשִּב֖ יט ַעל־ָהָא֔ ף ֚הּוא ַהַּׁשִּל֣ וְיֹוֵס֗
1261 5560 862 11190 כֶל ֹֽ ַנַ֖ען לְִׁשּבָר־א ֶרץ ּכְ אְמ֔רּו ֵמֶא֥ ֹ֣ ם וַּי יִן ּבָאֶת֔ אֶמר ֲאלֵֶה֙ם ֵמַא֣ ֹ֤ ם ָקׁ֗שֹות וַּי ר ִאָּת֣ ם וַיְַדֵּב֧ ר ֲאלֵיֶה֜ ם וַּיְִתנַּכֵ֨ יו וַּיַּכִֵר֑ ף ֶאת־ֶאָח֖ ְרא יֹוֵס֛ וַַּי֥
1262 1136 227 2416 הּו ם 6֥א ִהּכִֻרֽ יו וְֵה֖ ף ֶאת־ֶאָח֑ ר יֹוֵס֖ ֵּכ֥ וַּיַ
1263 5493 714 10383 ם ֶרץ ּבָאֶתֽ ם לְִר֛אֹות ֶאת־ֶעְרַו֥ת ָהָא֖ ים ַאֶּת֔ ִל֣ אֶמר ֲאלֵֶה֙ם ְמַרּגְ ֹ֤ ם וַּי ם לֶָה֑ ר ָחַל֖ ת ַהֲח6֔מֹות ֲאֶׁש֥ ף ֵא֚ ר יֹוֵס֔ ֹ֣ וַּיִזְּכ
1264 1110 264 1590 כֶל ֹֽ אּו לְִׁשּבָר־א יu ָּב֖ יו 6֣א ֲאדִֹנ֑י וֲַעבֶָד֥ וַּיֹאְמ֥רּו ֵאָל֖
1265 1322 395 2922 ִלֽים יu ְמַרּגְ ְחנּו 6א־ָה֥יּו ֲעבֶָד֖ ַ֔ ִנ֣ים ֲאנ ד ָנְ֑חנּו ּכֵ ֵנ֥י ִאיׁש־ֶאָח֖ נּו ּבְ ּכֻּלָ֕
1266 2446 322 4376 ם לְִרֽאֹות ֶרץ ּבָאֶת֥ ם 6֕א ִּכֽי־ֶעְרַו֥ת ָהָא֖ אֶמר ֲאלֵֶה֑ ֹ֖ וַּי
1267 3284 692 7554 ד ֵאיֶנּֽנּו ינּ֙ו ַהּ֔יֹום וְָהֶאָח֖ ן ֶאת־ָאבִ֙ ֹ֤ ה ַהָּקט ֵ֨ ָנַ֑ען וְִהּנ ֶרץ ּכְ ֶא֣ ד ּבְ ֵנ֥י ִאיׁש־ֶאָח֖ ים ׀ ֲאַנְ֛חנּו ּבְ יu ַאִח֧ וַּיֹאְמ֗רּו ְׁשֵנ֣ים ָעָׂש֩ר ֲעבֶָד֨
1268 2744 431 5704 ם ים ַאֶּתֽ ִל֥ ר ְמַרּגְ ֹ֖ ם לֵאמ ֶכ֛ ְרִּתי ֲאלֵ ר ִּדַּב֧ ף ֗הּוא ֲאֶׁש֨ ם יֹוֵס֑ אֶמר ֲאלֵֶה֖ ֹ֥ וַּי
1269 2224 406 4554 ּנָה ן ֵהֽ ֹ֖ ם ַהָּקט י ִאם־ּבְ֛בֹוא ֲאִחיֶכ֥ ה ִּכ֧ י ַפְרעֹ֙ה ִאם־ֵּתצְ֣אּו ִמּזֶ֔ נּו ֵח֤ את ִּתּבֵָח֑ ֹ֖ ּבְז
1270 4290 726 8770 ם ים ַאֶּתֽ ִל֖ י ְמַרּגְ ה ִּכ֥ ֹ֔ י ַפְרע ם וְִאם־6֕א ֵח֣ ת ִאְּתֶכ֑ ֱאֶמ֖ ם ַהֽ ֲחנּ֙ו ִּדבְֵריכֶ֔ ְס֔רּו וְיִָּבֽ ח ֶאת־ֲאִחיכֶ֒ם וְַאֶּת֙ם ֵהָא֣ ם ֶאָח֮ד וְיִַּק֣ ִׁשלְ֨חּו ִמֶּכ֣
1271 2339 287 4179 ר ְׁש6ֶׁ֥שת יִָמֽים ם ֶאל־ִמְׁשָמ֖ ף אָֹת֛ ֹ֥ וַּיֱֶאס
1272 2780 467 5180 א ים ֲאִנ֥י יֵָרֽ את ֲעׂ֖שּו ִוְֽח֑יּו ֶאת־ָהֱא6ִה֖ ֹ֥ י ז ם יֹוֵס֙ף ּבַּ֣יֹום ַהְּׁשלִיִׁש֔ אֶמר ֲאלֵֶה֤ ֹ֨ וַּי
1273 3848 581 8418 בֶר ַרֲע֥בֹון ּבֵָּתיֶכֽם יאּו ֶׁש֖ ם וְַאֶּת֙ם לְ֣כּו ָהבִ֔ ית ִמְׁשַמְרֶכ֑ ר ּבְֵב֣ ד יֵָאֵס֖ ם ֶאָח֔ ם ֲאִחיֶכ֣ ִנ֣ים ַאֶּת֔ ִאם־ּכֵ
1274 2850 465 5270 ם ו6ְ֣א ָת֑מּותּו וַּיֲַעׂשּו־ֵכֽן י וְיֵָאְמ֥נּו ִדבְֵריֶכ֖ יאּו ֵאלַ֔ ֹ֙ן ָּתִב֣ ם ַהָּקט וְֶאת־ֲאִחיֶכ֤
1275 5347 910 6557 ֹֽאת ה ַהּז ינּו ַהּצָָר֖ ָאה ֵאלֵ֔ ְענּו ַעל־ּכֵ֙ן ָּב֣ ינּו ו6ְ֣א ָׁשָמ֑ נְ֥נֹו ֵאֵל֖ ת נְַפׁ֛שֹו ּבְִהְתַחֽ ינּו צַָר֥ ר ָרִא֜ ים ׀ ֲאנְַחנּ֮ו ַעל־ָאִחינּ֒ו ֲאֶׁש֨ יו ֲאבָל֮ ֲאֵׁשִמ֣ יׁש ֶאל־ָאִח֗ וַּיֹאְמ֞רּו ִא֣
1276 4273 673 7813 ׁש ם וְגַם־ָּד֖מֹו ִהֵּנ֥ה נְִדָרֽ לֶד ו6ְ֣א ְׁשַמְעֶּת֑ ר ַאל־ֶּתֶחְט֥אּו בֶַּי֖ ֹ֛ ם ׀ לֵאמ ְרִּתי ֲאלֵיֶכ֧ ר ֲהלֹו֩א ָאַמ֨ ֹ֗ ם לֵאמ ן אָֹת֜ וַּיַַע֩ן ְראּובֵ֨
1277 1475 332 4125 ם יץ ּבֵינָֹתֽ י ַהֵּמִל֖ ף ִּכ֥ ַע יֹוֵס֑ י ׁשֵֹמ֖ וְֵה֙ם 6֣א ֽיְָד֔עּו ִּכ֥
1278 3374 620 7304 ם ר אֹ֖תֹו לְֵעינֵיֶהֽ ֹ֥ ִאָּת֙ם ֶאת־ִׁשְמ֔עֹון וַּיֱֶאס ח ֵמֽ ם וַּיִַּק֤ ר ֲאלֵֶה֔ ָׁשב ֲאלֵֶה֙ם וַיְַדֵּב֣ בְּךְ וַָּי֤ ם וֵַּי֑ ֲעלֵיֶה֖ ב ֵמֽ ֹ֥ וַּיִּס
1279 4180 724 8270 ם ֵּכֽן ַעׂש לֶָה֖ ֶרF וַַּי֥ ה לַָּד֑ ם צֵָד֖ ת לֶָה֛ יׁש ֶאל־ַׂשּ֔קֹו וְלֵָת֥ יב ּכְַסֵּפיֶה֙ם ִא֣ ף וַיְַמלְ֣אּו ֶאת־ּכְלֵיֶה֮ם ּבָ֒ר ּולְָהִׁש֤ ו יֹוֵס֗ וַיְַצ֣
1280 2121 312 3801 ם ם וַּיֵלְ֖כּו ִמָּׁשֽ ם ַעל־ֲחמֵֹריֶה֑ וַּיְִׂש֥אּו ֶאת־ִׁשבְָר֖
1281 4567 616 5217 בראשית מב"כז י ַאְמַּתְחּֽתֹו ת ִמְסּ֛פֹוא לֲַחמֹ֖רֹו ּבַָּמ֑לֹון וַּיְַר֙א ֶאת־ּכְַסּ֔פֹו וְִהּנֵה־֖הּוא ּבְִפ֥ ד ֶאת־ַׂשּ֗קֹו לֵָת֥ ח ָהֶאָח֜ וַּיְִפַּת֨
1282 3817 694 5497 בראשית מב"כח נּו ים ָלֽ ה ֱא6ִה֖ את ָעָׂש֥ ֹ֛ ר ַמה־ּז ֹ֔ יׁש ֶאל־ָאִחי֙ו לֵאמ ם וֶַּיֶֽחְר֞דּו ִא֤ א לִּבָ֗ י וַּיֵֵצ֣ ם ִהֵּנ֣ה בְַאְמַּתְחִּת֑ י וְַג֖ ב ּכְַסִּפ֔ אֶמר ֶאל־ֶאָחי֙ו הּוַׁש֣ ֹ֤ וַּי
1283 2725 466 4495 ר ֹֽ ם לֵאמ ת אָֹת֖ ֹ֥ ת ּכָל־ַהּקֹר ידּו ֔לֹו ֵא֛ ָנַ֑ען וַּיִַּג֣ ְרצָה ּכְ ם ַא֣ ב ֲאבִיֶה֖ ֹ֥ אּו ֶאל־יֲַעק ֹ֛ וַּיָב
1284 4109 491 6939 ֶרץ ים ֶאת־ָהָאֽ ִל֖ נּו ִּכְֽמַרּגְ ן אָֹת֔ נּו ָקׁ֑שֹות וַּיִֵּת֣ ֶרץ ִאָּת֖ יׁש ֲאדֵֹנ֥י ָהָא֛ ּבֶר ָהִא֨ ִּד֠
1285 1014 303 2134 ִלֽים ינּו ְמַרּגְ ִנ֣ים ֲאָנְ֑חנּו 6֥א ָהִי֖ יו ּכֵ אֶמר ֵאָל֖ ֹ֥ וַּנ
1286 2594 551 6384 ָנַֽען ֶרץ ּכְ ֶא֥ ינּו ּבְ ן ַהּ֛יֹום ֶאת־ָאִב֖ ֹ֥ ּנּו וְַהָּקט ֶ֔ ד ֵאינ ינּו ָהֶאָח֣ ֵנ֣י ָאִב֑ ים ּבְ ר ֲאַנְ֛חנּו ַאִח֖ ְׁשנֵים־ָעָׂש֥
1287 4077 711 7777 כּו ם ְק֥חּו וֵָלֽ י וְֶאת־ַרֲע֥בֹון ּבֵָּתיֶכ֖ ֶאָח֙ד ַהִּנ֣יחּו ִאִּת֔ ם ָהֽ ם ֲאִחיֶכ֤ ִנ֖ים ַאֶּת֑ י כֵ ע ִּכ֥ את ֵאַד֔ ֹ֣ ֶרץ ּבְז ינּו ָהִאיׁ֙ש ֲאדֵֹנ֣י ָהָא֔ אֶמר ֵאלֵ֗ ֹ֣ וַּי
1288 4615 727 10645 רּו ֶרץ ִּתְסָחֽ ם וְֶאת־ָהָא֖ ן לָכֶ֔ ם ֶאת־ֲאִחיכֶ֙ם ֶאֵּת֣ ִנ֖ים ַאֶּת֑ י כֵ ם ִּכ֥ י 6֤א ְמַרּגְלִי֙ם ַאֶּת֔ ה ִּכ֣ ְדָע֗ ֹ֮ן ֵאלַ֒י וְֵאֽ ם ַהָּקט ָהבִיאּו ֶאת־ֲאִחיֶכ֣ ְ֠ ו
1289 4460 761 7260 אּו ם וַּיִיָרֽ ָּמה וֲַאבִיֶה֖ ם ֵה֥ יׁש צְרֹור־ּכְַסּ֖פֹו ּבְַׂשּ֑קֹו וַּיְִר֞אּו ֶאת־צְרֹ֧רֹות ּכְַסֵּפיֶה֛ ם וְִהּנֵה־ִא֥ ים ַׂשֵּקיֶה֔ ם ְמִריִק֣ י ֵה֚ וַיְִה֗
1290 3945 723 7645 נָה ָּלֽ י ָה֥יּו כֻ חּו ָעַל֖ ן ִּתָּק֔ נְיִָמ֣ ּנּו וְֶאת־ּבִ ֶ֔ ּנּ֙ו וְִׁשְמ֣עֹון ֵאינ ֶ֙ ף ֵאינ ם יֹוֵס֤ י ִׁשּכַלְֶּת֑ ם אִֹת֖ ב ֲאבִיֶה֔ ֹ֣ אֶמר ֲאלֵֶה֙ם יֲַעק ֹ֤ וַּי
1291 4196 668 6366 uּנּו ֵאֶלֽי י וֲַאִנ֖י ֲאִׁשיֶב֥ יu ְּתָנ֤ה אֹתֹ֙ו ַעל־יִָד֔ ּנּו ֵאֶל֑ ית ִאם־6֥א ֲאבִיֶא֖ נַ֙י ָּתִמ֔ ר ֶאת־ְׁשֵנ֤י בָ ֹ֔ יו לֵאמ אֶמר ְראּובֵ֙ן ֶאל־ָאִב֣ ֹ֤ וַּי
1292 5662 829 8562 י ּבְיָ֖גֹון ְׁשֽאֹולָה ם ֶאת־ֵׂשיבִָת֛ ּה וְהֹוַרְדֶּת֧ לְכּו־בָ֔ ר ֵּתֽ ֶרF֙ ֲאֶׁש֣ הּו ָאסֹו֙ן ּבֶַּד֙ ר ּוְקָרָא֤ ת וְ֧הּוא לְבַּ֣דֹו נְִׁשָא֗ יו ֵמ֜ ם ִּכֽי־ָאִח֨ ִנ֖י ִעָּמֶכ֑ ד ּבְ אֶמר 6ֽא־יֵֵר֥ ֹ֕ וַּי
1293 602 107 1412 ֶרץ ָאֽ ד ּבָ ב ּכֵָב֥ וְָהָרָע֖
1294 4015 667 5695 כֶל ֹֽ נּו ְמַעט־א בּו ִׁשבְרּו־ָל֥ ם ֻׁש֖ אֶמר ֲאלֵיֶה֙ם ֲאבִיֶה֔ ֹ֤ יִם וַּי יאּו ִמִּמצְָר֑ ר ֵהִב֖ בֶר ֲאֶׁש֥ ל ֶאת־ַהֶּׁש֔ ֹ֣ ר ּכִּלּ֙ו לֱֶאכ י ּכֲַאֶׁש֤ וַיְִה֗
1295 3168 549 4288 ם ִאְּתֶכֽם י ֲאִחיֶכ֥ י ּבִלְִּת֖ ַ֔ יׁש לֵאמֹ֙ר 6ֽא־ִתְר֣אּו ָפנ נּו ָהִא֤ ד ֵהִע֩ד ּבָ֨ ר ָהֵע֣ ֹ֑ ה לֵאמ יו יְהּוָד֖ אֶמר ֵאָל֛ ֹ֧ וַּי
1296 2605 373 4125 כֶל ֹֽ ה לuְ֖ א ה וְנְִׁשּבְָר֥ נּו נְֵרָד֕ ינּו ִאָּת֑ ַח ֶאת־ָאִח֖ ִאם־יְֶׁשu֛ ְמַׁשֵּל֥
1297 3235 535 5395 ם ִאְּתֶכֽם י ֲאִחיֶכ֥ י ּבִלְִּת֖ ַ֔ ר ֵאלֵ֙ינּ֙ו 6ֽא־ִתְר֣אּו ָפנ יׁש ָאַמ֤ ד ִּכֽי־ָהִא֞ ַח 6֣א נֵֵר֑ וְִאם־ֵאינuְ֥ ְמַׁשֵּל֖
1298 2205 396 3325 ח ם ָאֽ ֶכ֖ יׁש ַה֥עֹוד לָ ִא֔ יד לָ י לְַהִּג֣ ם ִל֑ ה ֲהֵרעֶֹת֖ ל לָָמ֥ אֶמ֙ר יְִׂשָרֵא֔ ֹ֙ וַּי
1299 4568 941 6808 ידּו ֶאת־ֲאִחיֶכֽם ר הֹוִר֖ י יֹאַמ֔ ע ִּכ֣ ּלֶה ֲהיָ֣דֹוַע נֵַד֔ ים ָהֵא֑ י ַהְּדבִָר֣ ּגֶד־֔לֹו ַעל־ִּפ֖ ַ֨ ח וַנ ם ָא֔ ֶכ֣ ׁש לָ ם ַח֙י ֲהֵי֣ ר ַה֨עֹוד ֲאבִיֶכ֥ ֹ֗ נּו לֵאמ נּו ּולְֽמֹולְַדֵּת֜ ִאיׁש ָל֣ ַאל־ָה֠ וַּיֹאְמ֡רּו ָׁש֣אֹול ָׁשֽ
1300 3682 703 5362 נּו ה ּגַם־ַטֵּפֽ כָה וְִנְֽחיֶ֙ה ו6ְ֣א נָ֔מּות ּגַם־ֲאַנְ֥חנּו גַם־ַאָּת֖ י וְנָ֣קּוָמה וְנֵֵל֑ ה ַהַּנַ֛ער ִאִּת֖ יו ִׁשלְָח֥ ל ָאבִ֗ ה ֶאל־יְִׂשָרֵא֣ אֶמר יְהּוָד֜ ֹ֨ וַּי
1301 3248 620 5808 י לuְ֖ ּכָל־ַהּיִָמֽים אִתֽ יu וְָחָט֥ ֶ֔ יו לְָפנ יו ֵאלֶ֙יu֙ וְִהּצַגְִּת֣ ּנּו ִאם־6֨א ֲהבִיאִֹת֤ י ְּתבְַקֶׁש֑ ּנּו ִמּיִָד֖ נֹכִ֙י ֽאֶֶעְרבֶ֔ ָאֽ
1302 1763 323 2323 יִם ה ַפֲעָמֽ נּו ֶז֥ בְ ה ַׁש֖ ְהנּו ִּכֽי־ַעָּת֥ א ִהְתַמְהָמ֑ י לּוֵל֣ ִּכ֖
1303 5752 1018 10573 את ו6ָ֔ט ּבְָטִנ֖ים ּוְׁשֵקִדֽים ֹ֣ ׁש נְכ ט ְּדבַ֔ ט צֳִר֙י ּוְמַע֣ ה ְמַע֤ יׁש ִמנְָח֑ ִא֖ ידּו לָ ם וְהֹוִר֥ ֶר֙ץ ּבִכְלֵיכֶ֔ ת ָהָא֙ את ֲעׂשּ֒ו ְק֞חּו ִמּזְִמַר֤ ֹ֣ ן ׀ ֵאפֹו֮א ז ם ִאם־ֵּכ֣ ל ֲאבִיֶה֗ ם יְִׂשָרֵא֣ אֶמר ֲאלֵֶה֜ ֹ֨ וַּי
1304 3888 612 7008 ה ֽהּוא י ִמְׁשֶּג֖ ם אּוַל֥ יבּו בְיְֶדכֶ֔ ֵתיכֶ֙ם ָּתִׁש֣ ֹֽ י ַאְמְּתח ב ּבְִפ֤ ֶסף ַהּמּוָׁש֨ ם וְֶאת־ַהּכֶ֜ ֶסף ִמְׁשֶנ֖ה ְק֣חּו בְיְֶדֶכ֑ וְֶכ֥
1305 1419 240 1979 חּו וְ֖קּומּו ׁ֥שּובּו ֶאל־ָהִאֽיׁש ם ָק֑ וְֶאת־ֲאִחיֶכ֖
1306 5485 796 9025 לְִּתי ָׁשָכֽלְִּתי ֹ֖ ר ָׁשכ י ּכֲַאֶׁש֥ ִ֕ ין וֲַאנ נְיִָמ֑ ר וְֶאת־ּבִ ם ַאֵח֖ ם ֶאת־ֲאִחיֶכ֥ ֶכ֛ ח לָ יׁש וְִׁשַּל֥ ם ַרֲחִמי֙ם לְִפֵנ֣י ָהִא֔ ֶכ֤ ן לָ י יִֵּת֨ ל ַׁשַּד֗ וְֵא֣
1307 4008 804 7778 ף יִם וַַּיַֽעְמ֖דּו לְִפֵנ֥י יֹוֵסֽ מּ֙ו וַּיְֵר֣דּו ִמצְַר֔ ן וַּיָֻק֙ נְיִָמ֑ ם וְֶאת־ּבִ ֶסף לְָק֥חּו בְיָָד֖ את ּוִמְׁשנֶה־ֶּכ֛ ֹ֔ ה ַהּז ֲאנִָׁשי֙ם ֶאת־ַהִּמנְָח֣ וַּיְִק֤חּו ָהֽ
1308 5306 824 9566 יִם ּצֳָהָרֽ ים ַּבֽ י יֹאכְ֥לּו ָהֲאנִָׁש֖ י ִאִּת֛ ן ִּכ֥ בַ֙ח וְָהכֵ֔ ַח ֶט֙ ֹ֤ יְָתה ּוְטב ים ַהָּב֑ א ֶאת־ָהֲאנִָׁש֖ ר ַעל־ּבֵי֔תֹו ָהֵב֥ ֲאֶׁש֣ אֶמ֙ר ַלֽ ֹ֙ נְיִָמי֒ן וַּי ף ִאָּת֮ם ֶאת־ּבִ ְרא יֹוֵס֣ וַּיַ֨
1309 3335 455 5335 ף יָתה יֹוֵסֽ ים ֵּב֥ יׁש ֶאת־ָהֲאנִָׁש֖ א ָהִא֛ ף וַּיֵָב֥ ר יֹוֵס֑ ר ָאַמ֣ יׁש ַּכֲֽאֶׁש֖ ַעׂש ָהִא֔ וַַּי֣
1310 7183 1198 10303 ינּו ים וְֶאת־ֲחמֵֹרֽ נּו לֲַעבִָד֖ ַחת אָֹת֛ ינּו וְלַָק֧ ל ָעלֵ֔ ל ָעלֵ֙ינּ֙ו ּולְִהְתנֵַּפ֣ ים לְִהְתּגֵֹל֤ ִא֑ ה ֲאַנְ֖חנּו ֽמּובָ ינּ֙ו ּבְַּתִחּלָ֔ ב ּבְַאְמְּתחֵֹת֙ ֶס֙ף ַהָּׁש֤ ר ַהּכֶ֙ ית יֹוֵס֒ף וַּיֹאְמ֗רּו ַעל־ְּדַב֤ י ֽהּובְאּ֮ו ֵּב֣ ים ִּכ֣ ֲאנִָׁש֗ וִַּיֽיְר֣אּו ָהֽ
1311 3021 411 3741 יִת ַתח ַהָּבֽ יו ֶּפ֥ ף וַיְַדּבְ֥רּו ֵאָל֖ ית יֹוֵס֑ ר ַעל־ֵּב֣ יׁש ֲאֶׁש֖ ַוּֽיִּגְׁשּ֙ו ֶאל־ָהִא֔
1312 1852 313 1852 כֶל ֹֽ ה לְִׁשּבָר־א ְדנּו ּבְַּתִחָּל֖ ד יַָר֛ ֹ֥ י ֲאדִֹנ֑י יָר וַּיֹאְמ֖רּו ִּב֣
1313 5162 779 6532 נּו נּו ּבְִמְׁשָק֑לֹו וַָּנֶׁ֥שב אֹ֖תֹו ּבְיֵָדֽ י ַאְמַּתְחּ֔תֹו ּכְַסֵּפ֖ ינּו וְִהֵּנ֤ה ֶכֶֽסף־ִאיׁ֙ש ּבְִפ֣ ּנְִפְּתָח֙ה ֶאת־ַאְמְּתחֵֹת֔ אנּו ֶאל־ַהָּמ֗לֹון ַוֽ י ּכִי־ָב֣ ַוֽיְִה֞
1314 2995 529 4275 ינּו נּו ּבְַאְמְּתחֵֹתֽ ם ּכְַסֵּפ֖ ְענּו ִמי־ָׂש֥ כֶל 6֣א יַָד֔ ֹ֑ נּו לְִׁשּבָר־א ְדנּו בְיֵָד֖ ר הֹוַר֥ ֶסף ַאֵח֛ וְֶכ֧
1315 4578 834 11008 ם ֶאת־ִׁשְמֽעֹון א ֲאלֵֶה֖ י וַּיֹוֵצ֥ א ֵאָל֑ ם ָּב֣ ם ּכְַסְּפֶכ֖ ֵתיכֶ֔ ֹ֣ ם ַמְטמֹו֙ן ּבְַאְמְּתח ֶכ֤ ן לָ י ֲאבִיכֶ֙ם נַָת֨ ם ֽוֵא6ֵה֤ אּו ֱא6ֵ֨היכֶ֜ ם ַאל־ִּתיָר֗ וַּיֹאֶמ֩ר ָׁש֨לֹום לָכֶ֜
1316 3865 634 8125 ם ֵריֶהֽ ֹֽ ן ִמְסּ֖פֹוא לֲַחמ ם וַּיִֵּת֥ יִ֙ם וַּיְִרֲח֣צּו ַרגְלֵיֶה֔ ף וַּיִֶּתן־ַמ֙ יָתה יֹוֵס֑ ים ֵּב֣ יׁש ֶאת־ָהֲאנִָׁש֖ א ָהִא֛ וַּיֵָב֥
1317 2158 475 4558 ֶחם אכְלּו ָלֽ ֹ֥ ם י ְמ֔עּו ּכִי־ָׁש֖ י ָׁשֽ יִם ִּכ֣ ּצֳָהָר֑ ף ַּבֽ ה ַעד־ּ֥בֹוא יֹוֵס֖ ינּ֙ו ֶאת־ַהִּמנְָח֔ וַּיָכִ֙
1318 3224 488 4504 ְרצָה יְָתה וַּיְִׁשַּתֲחוּו־֖לֹו ָאֽ ם ַהָּב֑ ה ֲאֶׁשר־ּבְיָָד֖ יּאּו ֛לֹו ֶאת־ַהִּמנְָח֥ יְָתה וַּיִָב֥ א יֹוֵס֙ף ַהּבַ֔ ֹ֤ וַּיָב
1319 3042 513 6492 י ּנּו ָחֽ ם ַהעֹוֶד֖ ר ֲאַמְרֶּת֑ ן ֲאֶׁש֣ ם ַהּזֵָק֖ אֶמר ֲהָׁש֛לֹום ֲאבִיֶכ֥ ֹ֗ ל לֶָה֙ם לְָׁש֔לֹום וַּי וַּיְִׁשַא֤
1320 1874 380 2914 י ַוּֽיְִּק֖דּו וישתחו ּנּו ָח֑ ינּו עֹוֶד֣ וַּיֹאְמ֗רּו ָׁש֛לֹום לְַעבְְּדu֥ לְָאִב֖
1321 3600 729 7710 ִנֽי ים יְָחנuְ֖ ּבְ ר ֱא6ִה֥ י וַּיֹאַמ֕ ם ֵאָל֑ ר ֲאַמְרֶּת֖ ן ֲאֶׁש֥ ֹ֔ ם ַהָּקט אֶמר ֲהזֶ֙ה ֲאִחיֶכ֣ ֹ֗ ין ָאִחי֮ו ּבֶן־ִאּמֹ֒ו וַּי נְיִָמ֣ ְרא ֶאת־ּבִ יו וַּיַ֞ ָ֗ א ֵעינ וַּיִָּׂש֣
1322 2583 522 3783 ָּמה בְּךְ ָׁשֽ ְדָרה וֵַּי֥ א ַהַח֖ ֹ֥ ׁש לִבְּ֑כֹות וַּיָב יו וַיְבֵַּק֖ ף ִּכֽי־נִכְְמ֤רּו ַרֲחָמי֙ו ֶאל־ָאִח֔ ר יֹוֵס֗ וַיְַמֵה֣
1323 1855 352 3225 ֶחם ימּו ָלֽ אֶמר ִׂש֥ ֹ֖ ק וַּי ְתַאַּפ֔ א וַּיִ֨ ץ ָּפָנ֖יו וַּיֵֵצ֑ וַּיְִרַח֥
1324 4002 879 9692 יִם וא לְִמצְָרֽ ה ִה֖ ֶחם ּכִי־תֹוֵעָב֥ ִעבְִרי֙ם לֶ֔ ל ֶאת־ָהֽ ֹ֤ ים לֱֶאכ ם ּכִ֩י 6֨א יּוכְ֜לּון ַהִּמצְִר֗ ים ִאּתֹ֙ו לְבַָּד֔ ִל֤ ים ָהאֹכְ ם וְלִַּמצְִר֞ ם לְבַָּד֑ ימּו ֛לֹו לְבַּ֖דֹו וְלֶָה֣ וַּיִָׂש֥
1325 4038 600 4598 הּו יׁש ֶאל־ֵרֵעֽ ים ִא֥ יר ּכִצְִעָר֑תֹו וַּיְִתְמ֥הּו ָהֲאנִָׁש֖ ָר֔תֹו וְַהּצִָע֖ ֹ֣ יו ַהּבְכֹ֙ר ּכִבְכ ָ֔ וַּיְֵׁש֣בּו לְָפנ
1326 6241 733 8011 ׁש יָ֑דֹות וַּיְִׁשּ֥תּו ַוּֽיְִׁשּכְ֖רּו ִעּֽמֹו ם ָחֵמ֣ ָּל֖ ת ּכֻ ֹ֥ ן ִמַּמְׂשא נְיִָמ֛ ת ּבִ ֶרב ַמְׂשַא֧ ת ָּפנָי֮ו ֲאלֵֶה֒ם וֵַּת֜ ת ֵמֵא֣ ֹ֜ א ַמְׂשא וַּיִָּׂש֨
1327 6699 804 9189 י ַאְמַּתְחּֽתֹו יׁש ּבְִפ֥ ים ֶּכֶֽסף־ִא֖ ת וְִׂש֥ ר יּוכְ֖לּון ְׂשֵא֑ כֶל ּכֲַאֶׁש֥ ֹ֔ ֲאנִָׁשי֙ם א ת ָהֽ ֹ֤ א ֶאת־ַאְמְּתח ר ַעל־ּבֵיתֹ֮ו לֵאמֹ֒ר ַמּלֵ֞ ו ֶאת־ֲאֶׁש֣ וַיְצַ֞
1328 5157 684 8527 ר ר ִּדֵּבֽ ף ֲאֶׁש֥ ר יֹוֵס֖ ַעׂש ּכְִדַב֥ ֶסף ִׁשבְ֑רֹו וַּיַ֕ ת ֶּכ֣ ן וְֵא֖ ֹ֔ ַחת ַהָּקט ֶסף ָּתִׂשי֙ם ּבְִפ֙י ַאְמַּת֣ יַע ַהּכֶ֗ י ּגְִב֣ וְֶאת־ּגְבִיִע֞
1329 1629 288 2749 ם ָּמה וֲַחמֵֹריֶהֽ ים ֻׁשּלְ֔חּו ֵה֖ ֶקר ֑אֹור וְָהֲאנִָׁש֣ ֹ֖ ַהּב
1330 7172 989 11973 ה ַחת טֹוָבֽ ה ַּת֥ ם ָרָע֖ ָּמה ִׁשּלְַמֶּת֥ ם ָל֛ ים וְִהַּׂשגְָּת֙ם וְָאַמְרָּת֣ ֲאלֵֶה֔ ֲאנִָׁש֑ י ָהֽ ף ַאֲחֵר֣ ֹ֖ ר ַעל־ּבֵי֔תֹו ֥קּום ְרד ֲאֶׁש֣ ף ָאַמ֙ר ַלֽ ם ָיֽצְ֣אּו ֶאת־ָהִעי֮ר 6֣א ִהְרִחיקּ֒ו וְיֹוֵס֤ ֵה֠
1331 4131 495 5251 ם ר ֲעִׂשיֶתֽ ם ֲאֶׁש֥ ׁש ּ֑בֹו ֲהֵרעֶֹת֖ ׁש יְנֵַח֖ ה ֲאדֹנִ֙י ּ֔בֹו וְ֕הּוא נֵַח֥ ר יְִׁשֶּת֤ ה ֲאֶׁש֨ ֲה֣לֹוא זֶ֗
1332 1360 226 3040 ּלֶה ים ָהֵאֽ ם ֶאת־ַהְּדבִָר֖ ר ֲאלֵֶה֔ ם וַיְַדֵּב֣ ַוּֽיִַּׂשֵג֑
1333 2261 497 3301 ר ַהֶּזֽה יu ֵמֲעׂ֖שֹות ּכַָּדָב֥ ּלֶה ָחלִ֙ילָ֙ה לֲַעבֶָד֔ ים ָהֵא֑ י ּכְַּדבִָר֖ ִ֔ ר ֲאדֹנ ָּמה יְַדֵּב֣ יו לָ֚ וַּיֹאְמ֣רּו ֵאלָ֔
1334 3725 692 8715 ֶסף ֥אֹו זָָהֽב יu ֶּכ֖ ֶ֔ ית ֲאדֹנ נֹ֙ב ִמֵּב֣ יF נִגְ ָנַ֑ען וְֵא֗ ֶרץ ּכְ יu ֵמֶא֣ נּו ֵאֶל֖ ֹ֥ ינּו ֱהִׁשיב י ַאְמְּתחֵֹת֔ אנּ֙ו ּבְִפ֣ ר ָמצָ֙ ֶסף ֲאֶׁש֤ ן ּכֶ֗ ֵה֣
1335 2126 407 3726 אדִֹנ֖י לֲַעבִָדֽים ה ַלֽ ְחנּו ִנְֽהֶי֥ ַ֕ ת וְגַם־ֲאנ יu וֵָמ֑ א ִאּ֛תֹו ֵמֲעבֶָד֖ ר יִָּמֵצ֥ ֲאֶׁש֨
1336 3416 545 6306 ם ִּתְה֥יּו נְִקִּיֽם בֶד וְַאֶּת֖ י ָע֔ א ִאּתֹ֙ו יְִהיֶה־ִּל֣ ר יִָּמֵצ֤ ם ּכֶן־֑הּוא ֲאֶׁש֨ ה כְִדבְֵריֶכ֖ אֶמר ּגַם־ַעָּת֥ ֹ֕ וַּי
1337 4038 456 4038 יׁש ַאְמַּתְחּֽתֹו ְרצָה ַוּֽיְִפְּת֖חּו ִא֥ יׁש ֶאת־ַאְמַּתְחּ֖תֹו ָא֑ דּו ִא֥ ֽוַיְַמֲה֗רּו וַּיֹוִר֛
1338 1954 397 3254 ן נְיִָמֽ ַחת ּבִ יַע ּבְַאְמַּת֖ ה וַּיִָּמצֵ֙א ַהּגָבִ֔ ָּל֑ ן ּכִ ֹ֖ ל ּובַָּקט ׂש ּבַּגָ֣דֹול ֵהֵח֔ וַיְַחֵּפ֕
1339 2667 426 3227 יָרה בּו ָהִעֽ יׁש ַעל־ֲחמֹ֔רֹו וַּיָֻׁש֖ ם ַוּֽיֲַעמֹ֙ס ִא֣ ֽוַּיְִקְר֖עּו ִׂשְמ6ָת֑
1340 1751 419 3031 ְרצָה ם וַּיְִּפ֥לּו לְָפָנ֖יו ָאֽ ּנּו ָׁש֑ ף וְ֖הּוא עֹוֶד֣ יָתה יֹוֵס֔ ה וְֶאָחי֙ו ֵּב֣ א יְהּוָד֤ ֹ֨ וַּיָב
1341 4545 675 6945 נִי ֹֽ ר ּכָמ יׁש ֲאֶׁש֥ ׁש ִא֖ ׁש יְנֵַח֛ ם ִּכֽי־נֵַח֧ ם ֲה֣לֹוא יְַדְעֶּת֔ ר ֲעִׂשיֶת֑ ה ֲאֶׁש֣ ה ַהֶּז֖ ה־ַהַּמֲעֶׂש֥ ף ָמֽ אֶמר לֶָה֙ם יֹוֵס֔ ֹ֤ וַּי
1342 3505 859 6875 יַע ּבְיָֽדֹו א ַהּגִָב֖ ם ֲאֶׁשר־נְִמָצ֥ ְחנּו ַּג֛ ַ֕ י ּגַם־ֲאנ ִ֔ אדֹנ יu ִהּנֶּ֤נּו ֲעבִָדי֙ם ַלֽ ים ָמצָ֙א ֶאת־ֲעֹ֣ון ֲעבֶָד֔ ק ָהֱא6ִה֗ ר ּוַמה־ּנִצְַטָּד֑ י ַמה־ּנְַדֵּב֖ ִ֔ אדֹנ ה ַמה־ּנֹאַמ֙ר ַלֽ אֶמר יְהּוָד֗ ֹ֣ וַּי
1343 3935 686 5615 ם ֲע֥לּו לְָׁש֖לֹום ֶאל־ֲאבִיֶכֽם בֶד וְַאֶּת֕ י ָע֔ יַע ּבְיָ֗דֹו ֚הּוא יְִהיֶה־ִּל֣ א ַהּגָבִ֜ יׁש ֲאֶׁש֩ר נְִמצָ֨ את ָהִא֡ ֹ֑ י ֵמֲעׂ֖שֹות ז ילָה ּלִ֔ אֶמר ָחִל֣ ֹ֕ וַּי
1344 2379 615 4299 ה ֹֽ י כָ֖מֹוu ּכְַפְרע u ִּכ֥ ַחר ַאְּפu֖ ּבְַעבְֶּד֑ י וְַאל־ִי֥ ִ֔ ֵנ֣י ֲאדֹנ א ַעבְְּדu֤ ָדבָ֙ר ּבְָאזְ ָ֨ י ֲאדֹנִ֒י יְַדּבֶר־נ ה וַּיֹאֶמ֮ר ִּב֣ יו יְהּוָד֗ ׁש ֵאלָ֜ וַּיִּגַ֨
1345 1584 261 2144 ח ב אֹו־ָאֽ ם ָא֖ ֶכ֥ ר ֲהיֵׁש־לָ ֹ֑ יו לֵאמ ל ֶאת־ֲעבָָד֖ ֲאדִֹנ֣י ָׁשַא֔
1346 2628 576 4488 יו ֲאֵהבֹֽו ר ֧הּוא לְבַּ֛דֹו לְִאּ֖מֹו וְָאִב֥ ת וַּיִּוֵָת֨ יו ֵמ֜ ן וְָאִח֨ לֶד זְֻקִנ֖ים ָקָט֑ ן וְֶי֥ ב זֵָק֔ נּ֙ו ָא֣ י יֶׁש־לָ֙ ִ֔ אֶמ֙ר ֶאל־ֲאדֹנ ֹ֙ וַּנ
1347 1669 337 2149 יו יָמה ֵעיִנ֖י ָעָלֽ י וְָאִׂש֥ הּו ֵאָל֑ יu הֹוִרֻד֖ אֶמ֙ר ֶאל־ֲעבֶָד֔ ֹ֙ וַּת
1348 2295 396 2295 יו וֵָמֽת יו וְָעַז֥ב ֶאת־ָאִב֖ ב ֶאת־ָאִב֑ ֹ֣ ל ַהַּנַ֖ער לֲַעז י 6א־יּוַכ֥ ִ֔ אֶמ֙ר ֶאל־ֲאדֹנ ֹ֙ וַּנ
1349 3178 505 6638 ם 6֥א תִֹס֖פּון לְִר֥אֹות ָּפָנֽי ן ִאְּתֶכ֑ ֹ֖ ם ַהָּקט ד ֲאִחיֶכ֥ יu ִאם־6֥א יֵֵר֛ אֶמ֙ר ֶאל־ֲעבֶָד֔ ֹ֙ וַּת
1350 1148 302 1628 י ֲאדִֹנֽי ת ִּדבְֵר֥ ּגֶד־֔לֹו ֵא֖ ַ֨ י וַּנ ל־ַעבְְּדu֖ ָאִב֑ ינּו ֶאֽ י ָעלִ֔ וַיְִה֙י ִּכ֣
1351 1398 255 1398 כֶל ֹֽ נּו ְמַעט־א בּו ִׁשבְרּו־ָל֥ ינּו ֻׁש֖ אֶמר ָאִב֑ ֹ֖ וַּי
1352 4470 798 6330 נּו ן ֵאיֶנּ֥נּו ִאָּתֽ ֹ֖ ינּו ַהָּקט יׁש וְָאִח֥ ל לְִראֹו֙ת ְּפֵנ֣י ָהִא֔ ְדנּו ּכִי־6֣א נּוכַ֗ נּ֙ו וְיַָר֔ ן ִאָּת֙ ֹ֤ ינּו ַהָּקט ֶדת ִאם־יֵׁ֩ש ָאִח֨ ל לֶָר֑ אֶמר 6֥א נּוַכ֖ ֹ֕ וַּנ
1353 2658 426 4818 י י ִאְׁשִּתֽ י ְׁשַנ֖יִם ָיֽלְָדה־ִּל֥ ם ִּכ֥ ם יְַדְעֶּת֔ ינּו ַאֶּת֣ י ֵאֵל֑ אֶמר ַעבְְּדu֥ ָאִב֖ ֹ֛ וַּי
1354 2220 375 4140 ּנָה יו ַעד־ֵהֽ ף ו6ְ֥א ְרִאיִת֖ ף טָֹר֑ ֹ֣ F ָטר ר ַא֖ י וָאַֹמ֕ ִאִּת֔ ֶאָח֙ד ֵמֽ א ָהֽ וַּיֵֵצ֤
1355 4161 552 7051 לָה ֹֽ ה ְׁשא י ּבְָרָע֖ ם ֶאת־ֵׂשיבִָת֛ הּו ָא֑סֹון וְֽהֹוַרְדֶּת֧ ם ָּפַנ֖י וְָקָר֣ ה ֵמִע֥ ם ּגַם־ֶאת־ֶז֛ ּולְַקְחֶּת֧
1356 3050 476 3530 נְַפֽׁשֹו ה בְ נּו וְנְַפׁ֖שֹו ְקׁשּוָר֥ י וְַהַּנַ֖ער ֵאיֶנּ֣נּו ִאָּת֑ ה ּכְבִֹא֙י ֶאל־ַעבְְּדu֣ ָאבִ֔ וְַעָּת֗
1357 3549 552 5809 לָה ֹֽ ינּו ּבְיָ֖גֹון ְׁשא ת ַעבְְּדu֥ ָאִב֛ יu ֶאת־ֵׂשיבַ֨ ידּו ֲעבֶָד֜ ת וְהֹוִר֨ ין ַהַּנַ֖ער וֵָמ֑ ה ּכְִראֹו֛תֹו ּכִי־ֵא֥ ָ֗ וְָהי
1358 2393 521 5033 י ּכָל־ַהּיִָמֽים אִתי לְָאִב֖ יu וְָחָט֥ ּנּ֙ו ֵאלֶ֔ ר ִאם־6֤א ֲאבִיֶא֙ ֹ֑ י לֵאמ ם ָאִב֖ ַער ֵמִע֥ ַ֔ ב ֶאת־ַהּנ י ַעבְְּדu֙ ָעַר֣ ִּכ֤
1359 2820 453 3860 יו ַעל ִעם־ֶאָחֽ אדִֹנ֑י וְַהַּנַ֖ער ַי֥ בֶד ַלֽ ַער ֶע֖ ַ֔ ַחת ַהּנ ה ֵיֶֽׁשב־ָנ֤א ַעבְְּדu֙ ַּת֣ וְַעָּת֗
1360 2735 458 3865 י א ֶאת־ָאִבֽ ר יְִמָצ֖ ע ֲאֶׁש֥ ה בָָר֔ ן ֶאְרֶא֣ י ֶּפ֚ י וְַהַּנַ֖ער ֵאיֶנּ֣נּו ִאִּת֑ ה ֶאל־ָאבִ֔ ֱעֶל֣ ּכִי־ֵאיF֙ ֶאֽ
1361 3776 779 5776 יו ף ֶאל־ֶאָחֽ ע יֹוֵס֖ ַמד ִאיׁ֙ש ִאּ֔תֹו ּבְִהְתוַַּד֥ י ו6ְא־ָע֤ יׁש ֵמָעָל֑ יאּו כָל־ִא֖ א הֹוִצ֥ יו וַּיְִקָר֕ ל ַהּנִּצָבִי֙ם ָעלָ֔ ֹ֤ ק לְכ ף לְִהְתַאֵּפ֗ ל יֹוֵס֜ ֹ֨ ו6ְֽא־יָכ
1362 3042 441 4252 ה ֹֽ ית ַּפְרע ע ֵּב֥ יִם וַּיְִׁשַמ֖ י וַּיְִׁשְמ֣עּו ִמצְַר֔ ִכ֑ ן ֶאת־קֹ֖לֹו ּבִבְ וַּיִֵּת֥
1363 2202 573 3642 י נִבְֲה֖לּו ִמָּפָנֽיו י ו6ְֽא־יָכְ֤לּו ֶאָחי֙ו לֲַע֣נֹות אֹ֔תֹו ִּכ֥ י ָח֑ ף ַה֥עֹוד ָאִב֖ ף ֶאל־ֶאָחי֙ו ֲאִנ֣י יֹוֵס֔ אֶמר יֹוֵס֤ ֹ֨ וַּי
1364 3745 649 6305 יְָמה י ִמצְָרֽ ם אִֹת֖ ם ֲאֶׁשר־ְמכְַרֶּת֥ ף ֲאִחיכֶ֔ אֶמר ֲאנִ֙י יֹוֵס֣ ֹ֗ ׁשּו וַּי י וַּיִָּג֑ יו ּגְׁשּו־ָנ֥א ֵאַל֖ ף ֶאל־ֶאָח֛ אֶמר יֹוֵס֧ ֹ֨ וַּי
1365 3575 668 5815 ים לְִפנֵיֶכֽם נִי ֱא6ִה֖ ה ְׁשלַָח֥ ָ֔ ְחי י לְִמֽ ּנָה ִּכ֣ י ֵה֑ ם אִֹת֖ ם ִּכֽי־ְמכְַרֶּת֥ ינֵיכֶ֔ ַח֙ר ּבְֵע֣ ִ֙ צְ֗בּו וְַאל־י ה ׀ ַאל־ֵּתָע֣ וְַעָּת֣
1366 4039 574 6619 יׁש וְָקִּצֽיר ר ֵאין־ָחִר֖ ים ֲאֶׁש֥ ִ֔ ׁש ָׁשנ ֶרץ וְעֹו֙ד ָחֵמ֣ ֶרב ָהָא֑ ב ּבְֶק֣ יִם ָהָרָע֖ ה ְׁשנַָת֥ ּכִי־ֶז֛
1367 3161 596 6771 ה ה ּגְדָֹלֽ ם לְִפלֵיָט֖ ֶרץ ּולְַהֲח֣יֹות לָכֶ֔ ָא֑ ית ּבָ ם ְׁשֵאִר֖ ֶכ֛ ם לָׂ֥שּום לָ נִי ֱא6ִהי֙ם לְִפנֵיכֶ֔ וַּיְִׁשלֵָח֤
1368 4861 775 8561 יִם ֶרץ ִמצְָרֽ ל ּבְכָל־ֶא֥ ה ּולְָאדֹו֙ן לְכָל־ּבֵי֔תֹו ּומֵֹׁש֖ ֹ֗ ב לְַפְרע ִנֽי לְָא֜ ים וַיְִׂשיֵמ֨ י ָהֱא6ִה֑ ּנָה ִּכ֖ ם אִֹת֙י ֵה֔ ם ְׁשלְַחֶּת֤ ה 6ֽא־ַאֶּת֞ וְַעָּת֗
1369 3467 704 6997 ד ֹֽ ל־ַּתֲעמ י ַאֽ ה ֵאַל֖ יִם ְרָד֥ ים לְָא֖דֹון לְכָל־ִמצְָר֑ נִי ֱא6ִה֛ ף ָׂשַמ֧ נuְ֣ יֹוֵס֔ ה ָאַמ֙ר ּבִ ֹ֤ יו ּכ ם ֵאלָ֗ ַמֲהרּ֮ו וֲַע֣לּו ֶאל־ָאבִ֒י וֲַאַמְרֶּת֣
1370 3890 605 7750 F ֶנ֑יu וְצֹאנuְ֥ ּובְָקְרu֖ וְכָל־ֲאֶׁשר־ָלֽ ֵנ֣י בָ ֶנ֖יu ּובְ ה ּובָ י ַאָּת֕ יָת ָקרֹו֙ב ֵאלַ֔ ֶׁשן וְָהִי֤ ֹ֗ ֶרץ־ּג ֶאֽ וְיַָׁשבְָּת֣ בְ
1371 4894 610 8104 F יְתu֖ וְכָל־ֲאֶׁשר־ָלֽ ה ּוֵבֽ ׁש ַאָּת֥ ב ֶּפן־ִּתּוֵָר֛ ׁש ָׁשִנ֖ים ָרָע֑ ם ּכִי־֛עֹוד ָחֵמ֥ ְתu֙ ָׁש֔ ֹֽ י א וְכִלְּכַלְִּת֤
1372 1672 430 3442 ר ֲאלֵיֶכֽם ְמַדֵּב֥ י ַהֽ ין ּכִי־ִפ֖ נְיִָמ֑ י בִ ינֵיכֶ֙ם רֹ֔אֹות וְֵעיֵנ֖י ָאִח֣ וְִהֵּנ֤ה ֵעֽ
1373 4811 608 7611 ּנָה י ֵהֽ ם ֶאת־ָאִב֖ ם וְהֹוַרְדֶּת֥ ַהְרֶּת֛ ם ּוִמֽ ר ְרִאיֶת֑ ת ּכָל־ֲאֶׁש֣ יִם וְֵא֖ י ֶאת־ּכָל־ּכְבֹוִד֙י ּבְִמצְַר֔ ם לְָאבִ֗ וְִהּגְַדֶּת֣
1374 1346 401 3126 יו ה ַעל־צַּוָאָרֽ ָכ֖ ן ּבָ נְיִָמ֔ בְּךְ ּובִ יו וֵַּי֑ ן־ָאִח֖ נְיִָמֽ י בִ ל ַעל־צַּוְאֵר֥ ֹ֛ וַּיִּפ
1375 1703 371 3393 יו ִאּֽתֹו ן ִּדּבְ֥רּו ֶאָח֖ ֲחֵרי כֵ֔ ם וְַא֣ בְּךְ ֲעלֵיֶה֑ יו וֵַּי֣ ק לְכָל־ֶאָח֖ וַיְנֵַּׁש֥
1376 2597 563 3317 יו ה ּובְֵעיֵנ֖י ֲעבָָדֽ ֹ֔ ף וַּיִיַט֙ב ּבְֵעיֵנ֣י ַפְרע י יֹוֵס֑ אּו ֲאֵח֣ ר ָּב֖ ֹ֔ ית ַּפְרעֹ֙ה לֵאמ ע ֵּב֤ ל נְִׁשַמ֗ ֹ֣ וְַהּק
1377 3329 602 5739 ָנַֽען ְרצָה ּכְ אּו ַא֥ ֹ֖ ם ּולְכּו־ב יְרכֶ֔ ֲענּ֙ו ֶאת־ּבְִע֣ את ֲעׂ֑שּו ַטֽ ֹ֣ יu ז ר ֶאל־ַאֶח֖ ֹ֥ ף ֱאמ אֶמר ַּפְרעֹ֙ה ֶאל־יֹוֵס֔ ֹ֤ וַּי
1378 3970 586 7830 ֶרץ לֶב ָהָאֽ יִם וְִאכְ֖לּו ֶאת־ֵח֥ ֶרץ ִמצְַר֔ ם ֶאת־טּו֙ב ֶא֣ י וְֶאְּתָנ֣ה לָכֶ֗ אּו ֵאָל֑ ֹ֣ ם ּוב ם וְֶאת־ּבֵָּתיֶכ֖ ּוְק֧חּו ֶאת־ֲאבִיֶכ֛
1379 5486 752 10216 ם ם ּובָאֶתֽ ם ֶאת־ֲאבִיֶכ֖ ם ּונְָׂשאֶת֥ נְֵׁשיכֶ֔ יִם ֲעגָ֗לֹות לְַטְּפכֶ֙ם וְלִ ֶרץ ִמצְַר֜ את ֲעׂ֑שּו ְקחּו־לָכֶ֩ם ֵמֶא֨ ֹ֣ יָתה ז ה צֵֻּו֖ וְַאָּת֥
1380 1785 435 4835 ם ֽהּוא ֶכ֥ יִם לָ ֶרץ ִמצְַר֖ ם ּכִי־֛טּוב ּכָל־ֶא֥ ס ַעל־ּכְלֵיֶכ֑ ֹ֖ ם ַאל־ָּתח ינְכֶ֔ וְֵע֣
1381 3710 632 7980 Fֶר ה לַָּדֽ ם צֵָד֖ ן לֶָה֛ ה וַּיִֵּת֥ ֹ֑ י ַפְרע ף ֲעגָ֖לֹות ַעל־ִּפ֣ ם יֹוֵס֛ ן לֶָה֥ ל וַּיִֵּת֨ ֵנ֣י יְִׂשָרֵא֔ וַַּיֲֽעׂשּו־כֵ֙ן ּבְ
1382 5822 710 9052 ת ְׂשָמ6ֽת ֹ֥ ׁש ֲחלִפ ֶסף וְָחֵמ֖ ן נַָת֙ן ְׁש6ׁ֣ש ֵמ֣אֹות ּכֶ֔ נְיִָמ֤ יׁש ֲחלִ֣פֹות ְׂשָמ6֑ת ּולְבִ ִא֖ ן לָ ם נַָת֛ ָּל֥ לְכֻ
1383 5408 773 8778 Fֶר יו לַָּדֽ ֶחם ּוָמ֛זֹון לְָאִב֖ ר וֶָל֧ ְׂשאֹת ָּב֣ ֹֽ֠ ֹ֡ת נ ֶׂשר ֲאתֹנ יִם וְֶע֣ ים ִמּ֣טּוב ִמצְָר֑ ים נְֹׂשִא֖ ה ֲחמִֹר֔ ח ּכְזֹא֙ת ֲעָׂשָר֣ יו ָׁשַל֤ ּולְָאבִ֞
1384 2058 339 3098 Fֶר ל־ִּתְרּגְ֖זּו ּבַָּדֽ ם ַאֽ אֶמר ֲאלֵֶה֔ ֹ֣ כּו וַּי ֵל֑ יו וַּיֵ ח ֶאת־ֶאָח֖ וַיְַׁשַּל֥
1385 1319 347 3899 ם ב ֲאבִיֶהֽ ֹ֖ ל־יֲַעק ַען ֶאֽ ַ֔ נ ֶרץ ּכְ אּ֙ו ֶא֣ ֹ֙ יִם וַּיָב ַוּֽיֲַע֖לּו ִמִּמצְָר֑
1386 2110 571 5410 ם ין לֶָהֽ י 6א־ֶהֱאִמ֖ ָפג לִּ֔בֹו ִּכ֥ יִם וַָּי֣ ֶרץ ִמצְָר֑ ל ּבְכָל־ֶא֣ י וְִכֽי־֥הּוא מֵֹׁש֖ ף ַח֔ ר ֚עֹוד יֹוֵס֣ ֹ֗ דּו ֜לֹו לֵאמ וַּיַּגִ֨
1387 6024 804 8584 ם ב ֲאבִיֶהֽ ֹ֥ י ֖רּוַח יֲַעק את אֹ֑תֹו וְַּתִח֕ ף לֵָׂש֣ ח יֹוֵס֖ ֲעגָ֔לֹות ֲאֶׁשר־ָׁשַל֥ ם וַּיְַר֙א ֶאת־ָה֣ ר ֲאלֵֶה֔ ר ִּדֶּב֣ י יֹוֵס֙ף ֲאֶׁש֣ ת ּכָל־ִּדבְֵר֤ יו ֵא֣ וַיְַדּבְ֣רּו ֵאלָ֗
1388 2334 417 3614 ֶרם ָאֽמּות ּנּו ּבְֶט֥ ה וְֶאְרֶא֖ ָכ֥ לְ י ֵאֽ ִנ֖י ָח֑ ף ּבְ ב עֹוד־יֹוֵס֥ ל ַר֛ אֶמ֙ר יְִׂשָרֵא֔ ֹ֙ וַּי
1389 2282 473 2842 יו יִצְָחֽק י ָאִב֥ ים לֵא6ֵה֖ ח זְבִָח֔ בַע וַּיִזְַּב֣ ָרה ָּׁש֑ ֵא֣ א ּבְ ֹ֖ ע יְִׂשָרֵאל֙ וְכָל־ֲאֶׁשר־֔לֹו וַּיָב וַּיִַּס֤
1390 2630 506 3190 אֶמר ִהֵּנֽנִי ֹ֖ ב וַּי ֹ֑ ב ׀ יֲַעק ֹ֣ אֶמר יֲַעק ֹ֖ יְלָה וַּי ת ַהּלַ֔ ֹ֣ ים ׀ לְיְִׂשָרֵאל֙ ּבְַמְרא אֶמר ֱא6ִה֤ ֹ֨ וַּי
1391 2562 510 4082 ם יְמu֥ ָׁשֽ יְָמה ִּכֽי־לְ֥גֹוי ּגָ֖דֹול ֲאִׂשֽ ה ִמצְַר֔ יu ַאל־ִּתיָר֙א ֵמְרָד֣ י ָאִב֑ ל ֱא6ֵה֣ י ָהֵא֖ אֶמר ָאנִֹכ֥ ֹ֕ וַּי
1392 2319 537 5039 uית יָ֖דֹו ַעל־ֵעיֶנֽי ף יִָׁש֥ ַעלuְ֣ גַם־ָע6֑ה וְיֹוֵס֕ י ַאֽ יְָמה וְָאנִֹכ֖ ד ִעְּמu֙ ִמצְַר֔ י ֵאֵר֤ ָאנֹכִ֗
1393 6711 852 8951 את אֹֽתֹו ה לֵָׂש֥ ֹ֖ ח ַּפְרע ם ּבֲָעגָ֕לֹות ֲאֶׁשר־ָׁשַל֥ ם וְֶאת־ַטָּפ֙ם וְֶאת־נְֵׁשיֶה֔ ב ֲאבִיֶה֗ ֹ֣ ל ֶאת־יֲַעק ֵנֽי־יְִׂשָרֵא֜ בַע וַּיְִׂש֨אּו בְ ר ָׁש֑ ֵא֣ ב ִמּבְ ֹ֖ וַָּיָ֥קם יֲַעק
1394 4597 700 7177 ב וְכָל־זְַר֥עֹו ִאּֽתֹו ֹ֖ יְָמה יֲַעק אּו ִמצְָר֑ ֹ֖ ַען וַּיָב ַ֔ נ ֶרץ ּכְ ֶא֣ כְׁשּ֙ו ּבְ ר ָרֽ ם וְֶאת־ְרכּוָׁש֙ם ֲאֶׁש֤ וַּיְִק֣חּו ֶאת־ִמְקנֵיֶה֗
1395 2760 465 2760 יְָמה יא ִאּ֖תֹו ִמצְָרֽ ָנ֖יו וְכָל־זְַר֑עֹו ֵהִב֥ ֥נֹות ּבָ יו ּובְ נָֹת֛ נָי֙ו ִאּ֔תֹו ּבְ ֵנ֤י בָ יו ּובְ ָ֞ נ ּבָ
1396 2753 494 3963 ן ב ְראּוֵבֽ ֹ֖ ר יֲַעק ֹ֥ ָנ֑יו ּבְכ ב ּובָ ֹ֣ יְָמה יֲַעק ים ִמצְַר֖ ִא֥ ל ַהּבָ ֵנֽי־יְִׂשָרֵא֛ ּלֶה ְׁש֧מֹות ּבְ וְֵא֨
1397 1170 288 2950 י ן ֲח֥נֹוF ּוַפּ֖לּוא וְֶחצְ֥רֹון וְכְַרִמֽ ֵנ֖י ְראּוֵב֑ ּובְ
1398 2153 470 4753 נֲַעִנֽית ּכְ ַחר וְָׁש֖אּול ּבֶן־ַהֽ ֹ֑ ין וְצ ַהד וְיִָכ֣ ֹ֖ ין וְא ל וְיִָמ֛ ֵנ֣י ִׁשְמ֗עֹון יְמּוֵא֧ ּובְ
1399 1634 239 2284 י ת ּוְמָרִרֽ י ּגְֵרׁ֕שֹון ְקָה֖ ֵנ֖י לִֵו֑ ּובְ
1400 3654 738 8684 ֶרץ ֶחצְ֥רֹון וְָחֽמּול נֵי־ֶפ֖ ַען וַּיְִה֥יּו בְ ַ֔ נ ֶרץ ּכְ ֶא֣ ר וְאֹונָ֙ן ּבְ ָמת ֵע֤ ַרח וַּיָ֨ ֶרץ וָָז֑ ה וֶָפ֣ ר וְאֹוָנ֛ן וְֵׁשָל֖ ה ֵע֧ ֵנ֣י יְהּוָד֗ ּובְ
1401 2127 309 2777 ה וְ֥יֹוב וְִׁשְמֽרֹון ע ּוֻפָּו֖ ר ּתֹוָל֥ ֵנ֖י יִָׂששָכ֑ ּובְ
1402 605 200 1905 ל ֶרד וְֵא֖לֹון וְיְַחלְֵאֽ ן ֶס֥ ֵנ֖י זְבּוֻל֑ ּובְ
1403 4501 667 6271 ים וְָׁש6ֽׁש יו ְׁש6ִׁש֥ נֹוָת֖ ָנ֛יו ּובְ ת ִּדיָנ֣ה בִּ֑תֹו ּכָל־ֶנֶ֧פׁש ּבָ ם וְֵא֖ ן ֲאָר֔ ה לְיֲַעקֹ֙ב ּבְַפַּד֣ ר ָיֽלְָד֤ ה ֲאֶׁש֨ ֵנ֣י לֵָא֗ ּלֶה ׀ ּבְ ֵא֣
1404 1608 366 2908 י י וְַאְרֵאִלֽ י ַוֲֽארֹוִד֖ ן ֵעִר֥ ֹ֑ י ׁשּוִנ֣י וְֶאצְּב ד צְִפ֥יֹון וְַחִּג֖ ֵנ֣י גָ֔ ּובְ
1405 3291 555 3851 ל בֶר ּוַמלְּכִיֵאֽ ה ֶח֖ ֵנ֣י בְִריָע֔ ם ּובְ ַרח ֲאחָֹת֑ ה וְֶׂש֣ י ּובְִריָע֖ ה וְיְִׁשִו֥ ר יְִמָנ֧ה וְיְִׁשָו֛ ֵנ֣י ָאֵׁש֗ ּובְ
1406 4471 565 5771 ה ָנֶֽפׁש ׁש ֶעְׂשֵר֖ ב ֵׁש֥ ֹ֔ ּלֶ֙ה לְיֲַעק לֶד ֶאת־ֵא֙ ה בִּ֑תֹו וֵַּת֤ ן לְלֵָא֣ ן לָָב֖ ה ֲאֶׁשר־נַָת֥ ֵנ֣י זִלְָּפ֔ ּלֶה ּבְ ֵא֚
1407 1497 264 2867 ן נְיִָמֽ ף ּובִ ב יֹוֵס֖ ֹ֔ ֶׁשת יֲַעק ֵנ֤י ָרֵחל֙ ֵא֣ ּבְ
1408 4529 686 8479 יִם ה וְֶאת־ֶאְפָרֽ ן ֶאת־ְמנֶַּׁש֖ ֹ֑ ן א ַרע ּכֵֹה֣ ַ֔ת ּבַת־ּ֥פֹוִטי ֶפ֖ ְסנ ר ָיֽלְָדה־ּלֹ֙ו ָאֽ ֶרץ ִמצְַריִ֒ם ֲאֶׁש֤ ֶא֣ ד לְיֹוֵס֮ף ּבְ ֵל֣ וַּיִּוָ
1409 2360 488 4780 ְרּדְ  ים וָָאֽ ים וְֻחִּפ֖ אׁש ֻמִּפ֥ ֹ֑ י וָר ן ֵאִח֣ א וְנֲַעָמ֖ ל ּגֵָר֥ כֶ֙ר וְַאְׁשּבֵ֔ לַע וָבֶ֙ ן ֶּב֤ נְיִָמ֗ ֵנ֣י בִ ּובְ
1410 2421 387 2421 ר ה ָעָׂשֽ ב ּכָל־ֶנֶ֖פׁש ַאְרּבָָע֥ ֹ֑ ד לְיֲַעק ר יַֻּל֖ ל ֲאֶׁש֥ ֵנ֣י ָרֵח֔ ּלֶה ּבְ ֵא֚
1411 480 102 1690 ן ֻחִׁשֽים נֵי־ָד֖ ּובְ
1412 1534 301 2094 ם צֶר וְִׁשֵּלֽ ל וְגּוִנ֖י וְֵי֥ ֵא֥ י יְַחצְ ֵנ֖י נְַפָּתִל֑ ּובְ
1413 3845 533 5145 ה ב ּכָל־ֶנֶ֥פׁש ִׁשבְָעֽ ֹ֖ ּלֶה לְיֲַעק לֶד ֶאת־ֵא֛ ל ּבִּ֑תֹו וֵַּת֧ ן לְָרֵח֣ ן לָָב֖ ה ֲאֶׁשר־נַָת֥ ֵנ֣י בִלְָה֔ ּלֶה ּבְ ֵא֚
1414 3858 654 4418 ׁש ים וֵָׁשֽ ב ּכָל־ֶנֶ֖פׁש ִׁשִּׁש֥ ֹ֑ נֵי־יֲַעק י בְ ד נְֵׁש֣ י יְֵר֔כֹו ִמּלְַב֖ ֵא֣ יְָמ֙ה יֹצְ ב ִמצְַר֙ ֹ֤ ה לְיֲַעק ּנֶֶפׁש ַהּבָָא֨ ּכָל־ַה֠
1415 3946 679 6346 יְָמה ִׁשבְִעֽים ָאה ִמצְַר֖ ב ַהָּב֥ ֹ֛ יִם ֶנֶ֣פׁש ְׁשָנ֑יִם ּכָל־ַהֶּנֶ֧פׁש לְֵבֽית־יֲַעק ף ֲאֶׁשר־יֻּלַד־֥לֹו בְִמצְַר֖ ֵנ֥י יֹוֵס֛ ּובְ



1416 2987 494 4357 ֶֹֽׁשן ְרצָה ּג אּו ַא֥ ֹ֖ ְׁשנָה וַּיָב ֹ֑ ת לְָפָנ֖יו ּג ֹ֥ ף לְהֹור ח לְָפנָי֙ו ֶאל־יֹוֵס֔ ה ָׁשַל֤ וְֶאת־יְהּוָד֞
1417 4200 762 5400 יו ֽעֹוד בְּךְ ַעל־צַּוָאָר֖ יו וֵַּי֥ יו וַּיִּפֹל֙ ַעל־צַּוָאָר֔ א ֵאלָ֗ ְׁשנָה וַּיֵָר֣ ֹ֑ יו ּג ל ָאִב֖ את־יְִׂשָרֵא֥ ַעל לְִקַרֽ ר יֹוֵס֙ף ֶמְרּכַבְּ֔תֹו וַַּי֛ ֹ֤ וַּיְֶאס
1418 3177 522 5417 י י עֹוְדu֖ ָחֽ יu ִּכ֥ ֶ֔ י ֶאת־ָּפנ ַעם ַאֲחֵר֙י ְראֹוִת֣ ף ָא֣מּוָתה ַהָּפ֑ ל ֶאל־יֹוֵס֖ אֶמר יְִׂשָרֵא֛ ֹ֧ וַּי
1419 3240 657 5420 י אּו ֵאָלֽ ַנַ֖ען ָּב֥ ֶרץ־ּכְ ֶאֽ ר ּבְ י ֲאֶׁש֥ י ּובֵית־ָאִב֛ יו ַאַח֧ ה ֵאלָ֔ ְמָר֣ ֹֽ ה וְא ֹ֑ יָדה לְַפְרע ה וְַאִּג֣ יו ֶאֱעֶל֖ ית ָאבִ֔ ף ֶאל־ֶאָחי֙ו וְֶאל־ֵּב֣ אֶמר יֹוֵס֤ ֹ֨ וַּי
1420 2631 525 5521 יאּו ם ֵהִבֽ ר לֶָה֖ ם וְכָל־ֲאֶׁש֥ י ִמְקֶנ֖ה ָה֑יּו וְצֹאָנ֧ם ּובְָקָר֛ אן ִּכֽי־ַאנְֵׁש֥ ֹ֔ ֵעי צ ֹ֣ וְָהֲאנִָׁשי֙ם ר
1421 1584 333 2704 ר ַמה־ַּמֲעֵׂשיֶכֽם ה וְָאַמ֖ ֹ֑ ם ַּפְרע ֶכ֖ א לָ ה ִּכֽי־יְִקָר֥ ָ֕ וְָהי
1422 6415 970 11245 ֹֽאן ֵעה צ ֹ֥ יִם ּכָל־ר ת ִמצְַר֖ ֶׁשן ִּכֽי־תֹוֲעַב֥ ֹ֔ ֶרץ ּג ֶא֣ ינּו ּבֲַע֗בּור ֵּתְׁשבּ֙ו ּבְ ָּתה ּגַם־ֲאַנְ֖חנּו ּגַם־ֲאבֵֹת֑ ינּו וְַעד־ַע֔ יu֙ ִמּנְעּוֵר֣ ה ָה֤יּו ֲעבֶָד֙ ֶ֜ י ִמְקנ ם ַאנְֵׁש֨ וֲַאַמְרֶּת֗
1423 3322 694 9202 ֶֹֽׁשן ֶרץ ּג ֶא֥ ָנַ֑ען וְִהָּנ֖ם ּבְ ֶרץ ּכְ אּו ֵמֶא֣ ם ָּב֖ ר לֶָה֔ י וְצֹאָנ֤ם ּובְָקָר֙ם וְכָל־ֲאֶׁש֣ י וְַאַח֜ אֶמר ָאבִ֨ ֹ֗ ד לְַפְרעֹ֒ה וַּי א יֹוֵס֮ף וַּיֵַּג֣ ֹ֣ וַּיָב
1424 1832 392 2952 ה ֹֽ ם לְִפֵנ֥י ַפְרע ים וַּיַּצִֵג֖ ה ֲאנִָׁש֑ ח ֲחִמָּׁש֣ יו לַָק֖ ה ֶאָח֔ ּוִמְקֵצ֣
1425 3040 628 5850 ינּו יu ּגַם־ֲאַנְ֖חנּו ּגַם־ֲאבֹוֵתֽ ה צֹא֙ן ֲעבֶָד֔ ה רֵֹע֥ ֹ֗ ם וַּיֹאְמ֣רּו ֶאל־ַּפְרע יו ַמה־ַּמֲעֵׂשיֶכ֑ ה ֶאל־ֶאָח֖ ֹ֛ אֶמר ַּפְרע ֹ֧ וַּי
1426 4872 876 10862 ֶֹֽׁשן ֶרץ ּג ֶא֥ יu ּבְ ה ֵיְֽׁשבּו־ָנ֥א ֲעבֶָד֖ ָנַ֑ען וְַעָּת֛ ֶרץ ּכְ ֶא֣ ב ּבְ ד ָהָרָע֖ יu ִּכֽי־כֵָב֥ ר לֲַעבֶָד֔ ה לַּצֹא֙ן ֲאֶׁש֣ ין ִמְרֶע֗ ה לָ֣גּור ּבָָאֶר֮ץ ּבָאנּ֒ו ּכִי־ֵא֣ ֹ֗ וַּיֹאְמ֣רּו ֶאל־ַּפְרע
1427 1218 318 3378 uאּו ֵאֶלֽי יu ָּב֥ יu וְַאֶח֖ ר ָאִב֥ ֹ֑ ף לֵאמ ה ֶאל־יֹוֵס֖ ֹ֔ אֶמר ַּפְרע ֹ֣ וַּי
1428 6819 996 13580 י י ִמְקֶנ֖ה ַעל־ֲאֶׁשר־ִלֽ ם ָׂשֵר֥ יִל וְַׂשְמָּת֛ ְעָּת וְיֶׁש־ּבָ֙ם ַאנְֵׁשי־ַח֔ ֶׁשן וְִאם־יַָד֗ ֹ֔ ֶרץ ּג ֶא֣ יu יְֵׁשבּ֙ו ּבְ יu וְֶאת־ַאֶח֑ ב ֶאת־ָאִב֖ ֶרץ הֹוֵׁש֥ ב ָהָא֔ וא ּבְֵמיַט֣ יִ֙ם לְָפֶנ֣יu ִה֔ ֶרץ ִמצְַר֙ ֶא֤
1429 2619 504 3819 ה ֹֽ ב ֶאת־ַּפְרע ֹ֖ ֶרF יֲַעק ה וַיְָב֥ ֹ֑ הּו לְִפֵנ֣י ַפְרע יו וַַּיֲֽעִמֵד֖ ב ָאבִ֔ ֹ֣ א יֹוֵס֙ף ֶאת־ַיֲֽעק וַּיֵָב֤
1430 1358 314 1838 uי ְׁשֵנ֥י ַחֶּיֽי ה יְֵמ֖ ב ּכַָּמ֕ ֹ֑ ל־יֲַעק ה ֶאֽ ֹ֖ אֶמר ַּפְרע ֹ֥ וַּי
1431 5889 1020 7569 ם י ְמגּוֵריֶהֽ י ּבִיֵמ֖ י ֲאבַֹת֔ יגּו ֶאת־יְֵמ֙י ְׁשנֵ֙י ַחֵּי֣ י ו6ְ֣א ִהִּׂש֗ ים ָהיּ֙ו יְֵמ֙י ְׁשֵנ֣י ַחּיַ֔ ט וְָרִע֗ ת ָׁשָנ֑ה ְמַע֣ ים ּוְמַא֖ י ְׁש6ִׁש֥ ה יְֵמ֙י ְׁשֵנ֣י ְמגּוַר֔ ֹ֔ אֶמר יֲַעקֹ֙ב ֶאל־ַּפְרע ֹ֤ וַּי
1432 1848 336 2328 ה ֹֽ א ִמּלְִפֵנ֥י ַפְרע ה וַּיֵֵצ֖ ֹ֑ ב ֶאת־ַּפְרע ֹ֖ ֶרF יֲַעק וַיְָב֥
1433 4626 747 9546 47:11:00 ה ֹֽ ה ַפְרע ר צִָּו֥ ס ּכֲַאֶׁש֖ ֶרץ ַרְעְמֵס֑ ֶא֣ ֶרץ ּבְ ב ָהָא֖ יִם ּבְֵמיַט֥ ֶרץ ִמצְַר֔ ֶא֣ ם ֲאֻחּזָ֙ה ּבְ ן לֶָה֤ יו וְֶאת־ֶאָחי֒ו וַּיִֵּת֨ ב יֹוֵס֮ף ֶאת־ָאִב֣ וַּיֹוֵׁש֣
1434 2304 414 4304 47:12:00 ף י ַהָּטֽ ֶחם לְִפ֥ יו ֶל֖ ית ָאִב֑ ת ּכָל־ֵּב֣ יו וְֵא֖ יו וְֶאת־ֶאָח֔ ל יֹוֵס֙ף ֶאת־ָאִב֣ ֵּכ֤ וַיְכַלְ
1435 2927 587 7777 47:13:00 ַען ִמְּפֵנ֖י ָהָרָעֽב ַ֔ נ ֶרץ ּכְ יִ֙ם וְֶא֣ ֶרץ ִמצְַר֙ לַּה ֶא֤ ד וֵַּת֜ ֹ֑ ב ְמא ד ָהָרָע֖ ֶרץ ִּכֽי־כֵָב֥ ֶחם ֵאי֙ן ּבְכָל־ָהָא֔ וְֶל֤
1436 5390 872 12220 47:14:00 ה ֹֽ יָתה ַפְרע ֶסף ֵּב֥ ף ֶאת־ַהֶּכ֖ א יֹוֵס֛ ים וַּיֵָב֥ ם ׁשֹבְִר֑ בֶר ֲאֶׁשר־ֵה֣ ַען ּבֶַּׁש֖ ַ֔ נ ֶרץ ּכְ ֶא֣ יִ֙ם ּובְ ֶרץ־ִמצְַר֙ ֶאֽ א בְ ֶס֙ף ַהּנְִמָצ֤ ף ֶאת־ּכָל־ַהּכֶ֙ ט יֹוֵס֗ וַיְלֵַּק֣
1437 3933 864 11083 47:15:00 ס ָּכֶֽסף י ָאֵפ֖ u ִּכ֥ ָּמה נָ֖מּות נֶגְֶּד֑ ֶחם וְָל֥ נּו לֶ֔ ף לֵאמֹ֙ר ָהֽבָה־ָּל֣ יִם ֶאל־יֹוֵס֤ נַַע֒ן וַּיָבֹאּ֩ו כָל־ִמצְַר֨ ֶרץ ּכְ ֶרץ ִמצְַריִ֮ם ּוֵמֶא֣ ֶסף ֵמֶא֣ ם ַהּכֶ֗ ֹ֣ וַּיִּת
1438 1842 447 5522 47:16:00 ס ָּכֶֽסף ם ִאם־ָאֵפ֖ ם ּבְִמְקנֵיֶכ֑ ֶכ֖ ם וְֶאְּתָנ֥ה לָ אֶמר יֹוֵס֙ף ָה֣בּו ִמְקנֵיכֶ֔ ֹ֤ וַּי
1439 3868 934 11088 47:17:00 ם ּבַָּׁשָנ֖ה ַהִהֽוא ם ּבַּלֶֶ֙ח֙ם ּבְכָל־ִמְקנֵֶה֔ ים וַיְנֲַהֵל֤ ר ּובֲַחמִֹר֑ אן ּובְִמְקֵנ֥ה ַהּבָָק֖ ֹ֛ ים ּובְִמְקֵנ֥ה ַהּצ ֶחם ּבַּסּוִס֗ ף לֶ֜ ן לֶָה֩ם יֹוֵס֨ יאּו ֶאת־ִמְקנֵיֶה֮ם ֶאל־יֹוֵס֒ף וַּיִֵּת֣ וַּיִָב֣
1440 6246 1044 9206 47:18:00 נּו נּו וְַאְדָמֵתֽ י ִאם־ּגְוִּיֵָת֖ י ּבִלְִּת֥ ִ֔ ה ֶאל־ֲאדִֹנ֑י 6֤א נְִׁשַא֙ר לְִפֵנ֣י ֲאדֹנ ֶסף ּוִמְקֵנ֥ה ַהּבְֵהָמ֖ ם ַהּכֶ֔ י ִאם־ַּת֣ י ּכִ֚ ִ֔ ֲאדֹנ ד ֵמֽ אְמרּו לֹ֙ו 6ֽא־נְכֵַח֣ ֹ֤ ית וַּי ִ֗ יו ּבַָּׁשָנ֣ה ַהֵּׁשנ אּו ֵאלָ֜ ֹ֨ וִַּתּתֹ֮ם ַהָּׁשָנ֣ה ַהִהו֒א וַּיָב
1441 6449 1067 10379 47:19:00 ם ה 6֥א ֵתָׁשֽ ַרע וְִנְֽחיֶ֙ה ו6ְ֣א נָ֔מּות וְָהֲאָדָמ֖ ה וְֶתן־זֶ֗ ֹ֔ ים לְַפְרע נּ֙ו ֲעבִָד֣ ה ֲאַנְ֤חנּו וְַאְדָמֵת֙ ֶ֞ ֶחם וְִנְֽהי ָּל֑ נּו ּבַ נּו וְֶאת־ַאְדָמֵת֖ נּו ְקֵנֽה־אָֹת֥ ם ַאְדָמֵת֔ ְחנּ֙ו ַּג֣ ַ֙ יu ּגַם־ֲאנ ֶ֗ ָּמה נָ֣מּות לְֵעינ ָל֧
1442 4954 841 8814 47:20:00 ה ֹֽ ֶרץ לְַפְרע י ָהָא֖ ב וְַּתִה֥ ם ָהָרָע֑ הּו ִּכֽי־ָחַז֥ק ֲעלֵֶה֖ יׁש ָׂשֵד֔ יִ֙ם ִא֣ ה ִּכֽי־ָמכְ֤רּו ִמצְַר֙ ֹ֔ יִ֙ם לְַפְרע ת ִמצְַר֙ ף ֶאת־ּכָל־ַאְדַמ֤ ֶקן יֹוֵס֜ וַּיִ֨
1443 2503 442 4183 47:21:00 הּו יִם וְַעד־ָקֵצֽ ה גְבּול־ִמצְַר֖ ים ִמְקֵצ֥ יר אֹ֖תֹו לֶָעִר֑ ם ֶהֱעִב֥ ת־ָהָע֔ וְֶא֨
1444 5546 866 9646 47:22:00 ם ן 6֥א ָמכְ֖רּו ֶאת־ַאְדָמָתֽ ה ַעל־ּכֵ֕ ֹ֔ ן לֶָה֙ם ַּפְרע ר נַָת֤ כְ֤לּו ֶאת־ֻחָּק֙ם ֲאֶׁש֨ ה וְָאֽ ֹ֗ ת ַּפְרע ים ֵמֵא֣ ִ֜ ק לַּכֲֹהנ ֹ֨ ת ַהּכֲֹהִנ֖ים 6֣א ָקָנ֑ה ּכִ֩י ח ק ַאְדַמ֥ ַר֛
1445 4555 703 9285 47:23:00 ה ם ֶאת־ָהֲאָדָמֽ ַרע ּוזְַרְעֶּת֖ ם זֶ֔ ֶכ֣ א־לָ ה ֵהֽ ֹ֑ ם לְַפְרע ם ַהּ֛יֹום וְֶאת־ַאְדַמְתֶכ֖ יִתי ֶאְתֶכ֥ ִ֨ ם ֵה֩ן ָקנ אֶמר יֹוֵס֙ף ֶאל־ָהָע֔ ֹ֤ וַּי
1446 5749 844 8549 47:24:00 ל לְַטְּפֶכֽם ֹ֥ ם וְלֱֶאכ ר ּבְבֵָּתיֶכ֖ ם וְלֲַאֶׁש֥ ֶכ֛ ה ּוֽלְָאכְלְ ַרע ַהָּׂשֶד֧ ה לָכֶ֩ם לְזֶ֨ ת יְִהֶי֣ ֹ֡ ע ַהּיָד ה וְַאְרַּב֣ ֹ֑ ית לְַפְרע ם ֲחִמיִׁש֖ ת ּונְַתֶּת֥ ֹ֔ וְָהיָ֙ה ּבְַּתבּוא
1447 1786 436 2996 47:25:00 ה ֹֽ ים לְַפְרע ינּו ֲעבִָד֖ י וְָהִי֥ ִ֔ נּו נְִמצָא־ֵח֙ן ּבְֵעיֵנ֣י ֲאדֹנ וַּיֹאְמ֖רּו ֶהֱחיִָת֑
1448 4683 795 8203 47:26:00 ה ֹֽ ה לְַפְרע ם 6֥א ָהיְָת֖ ת ַהּכֲֹֽהנִי֙ם לְבַָּד֔ ק ַאְדַמ֤ ֶמׁש ַר֞ ֹ֑ ה לַח ֹ֖ יִם לְַפְרע ת ִמצְַר֛ ה ַעל־ַאְדַמ֥ ף לְחֹ֩ק ַעד־ַהּ֨יֹום ַהּזֶ֜ ּה יֹוֵס֡ ֶׂשם אָֹת֣ וַָּי֣
1449 2794 463 5624 47:27:00 ד ֹֽ ּה וַּיְִפ֥רּו וַּיְִרּ֖בּו ְמא ֶׁשן וַּיֵָאֲח֣זּו בָ֔ ֹ֑ ֶרץ ּג ֶא֣ יִם ּבְ ֶרץ ִמצְַר֖ ֶא֥ ל ּבְ ֶׁשב יְִׂשָרֵא֛ וֵַּי֧
1450 4761 774 7251 47:28:00 ת ָׁשָנֽה ים ּוְמַא֖ ים וְַאְרּבִָע֥ ִ֔ בַע ָׁשנ יו ֶׁש֣ י־יֲַעקֹ֙ב ְׁשֵנ֣י ַחּיָ֔ י יְֵמֽ ה ָׁשָנ֑ה וַיְִה֤ ע ֶעְׂשֵר֖ יִם ְׁשַב֥ ֶרץ ִמצְַר֔ ֶא֣ י יֲַעקֹ֙ב ּבְ וַיְִח֤
1451 7276 1174 11286 47:29:00 יִם נִי ּבְִמצְָרֽ ת ַאל־ָנ֥א ִתְקּבְֵר֖ ֶסד וֱֶאֶמ֔ יָת ִעָּמִד֙י ֶח֣ י וְָעִׂש֤ ַחת יְֵרִכ֑ ים־ָנ֥א יְָדu֖ ַּת֣ יu ִׂשֽ ֶ֔ אִתי ֵח֙ן ּבְֵעינ א ָמָצ֤ ָ֨ אֶמר לֹ֙ו ִאם־נ ֹ֤ ף וַּי ֣נֹו לְיֹוֵס֗ א ׀ לִבְ י־יְִׂשָרֵאל֮ לָמּו֒ת וַּיְִקָר֣ וַּיְִקְר֣בּו יְֵמֽ
1452 4970 659 7130 47:30:00 u ה כְִדבֶָרֽ ֱעֶׂש֥ י ֶאֽ ר ָאנִֹכ֖ ם וַּיֹאַמ֕ נִי ּבְִקבָֻרָת֑ יִם ּוְקבְַרַּת֖ נִ֙י ִמִּמצְַר֔ י ּונְָׂשאַת֙ כַבְִּת֙י ִעם־ֲאבַֹת֔ וְָׁשֽ
1453 3034 433 3034 47:31:00 ה אׁש ַהִּמָּטֽ ֹ֥ ל ַעל־ר חּו יְִׂשָרֵא֖ ע ֑לֹו וַּיְִׁשַּת֥ י וַּיִָּׁשַב֖ בְָע֙ה לִ֔ אֶמר ִהָּׁשֽ ֹ֗ וַּי
1454 3734 674 6054 48:1 יִם ה וְֶאת־ֶאְפָרֽ נָי֙ו ִעּ֔מֹו ֶאת־ְמנֶַּׁש֖ ח ֶאת־ְׁשֵנ֤י בָ ה וַּיִַּק֞ יu חֶֹל֑ ף ִהֵּנ֥ה ָאִב֖ אֶמר לְיֹוֵס֔ ֹ֣ ּלֶה וַּי ים ָהֵא֔ י ַאֲחֵר֙י ַהְּדבִָר֣ וַיְִה֗
1455 2393 503 4073 48:2 ה ֶׁשב ַעל־ַהִּמָּטֽ ל וֵַּי֖ יu וַּיְִתַחּזֵ֙ק יְִׂשָרֵא֔ א ֵאֶל֑ ף ָּב֣ נuְ֥ יֹוֵס֖ אֶמר ִהֵּנ֛ה ּבִ ֹ֕ ב וַּי ֹ֔ ד לְיֲַעק וַּיֵַּג֣
1456 2445 474 5105 48:3 י׃ ֶרF אִֹתֽ ָנַ֑ען וַיְָב֖ ֶרץ ּכְ ֶא֣ י ּבְ֖לּוז ּבְ ה־ֵאַל֥ י נְִרָאֽ ל ַׁשַּד֛ ף ֵא֥ אֶמר יֲַעקֹ֙ב ֶאל־יֹוֵס֔ ֹ֤ וַּי
1457 5711 815 10041 48:4 ם יu ֲאֻחַּז֥ת עֹוָלֽ את לְזְַרֲעu֥ ַאֲחֶר֖ ֹ֛ ֶרץ ַהּז י ֶאת־ָהָא֧ ַתִּת֜ ָ֨ ים וְנ ל ַעִּמ֑ יu לְִקַה֣ u ּונְַתִּת֖ י ִהנְִנ֤י ַמְפְרu֙ וְִהְרּבִיִת֔ אֶמר ֵאלַ֗ ֹ֣ וַּי
1458 3963 822 9753 48:5 י ן וְִׁשְמ֖עֹון ִיְֽהיּו־ִלֽ ה ּכְִראּוֵב֥ יִ֙ם ּוְמנֶַּׁש֔ ם ֶאְפַר֙ יְָמה לִי־ֵה֑ יu ִמצְַר֖ י ֵאֶל֛ יִם ַעד־ּבִֹא֥ ֶרץ ִמצְַר֗ ֶא֣ ים לuְ֜ ּבְ נֶיu֩ ַהּנֹולִָד֨ ה ְׁשֵנֽי־בָ וְַעָּת֡
1459 3148 502 6348 48:6 ם ם יִָּקְר֖אּו ּבְנֲַחלָָתֽ ם ֲאֵחיֶה֛ ל ֵׁש֧ ם לuְ֣ יְִה֑יּו ַע֣ ְדָּת ַאֲחֵריֶה֖ ּומֹולְַדְּתu֛ ֲאֶׁשר־הֹוַל֥
1460 5535 810 10535 48:7 ֶחם ית ָלֽ וא ֵּב֥ ת ִה֖ ֶרF ֶאְפָר֔ ָה ָּׁש֙ם ּבְֶד֣ ָתה וֶָאְקּבְֶר֤ א ֶאְפָר֑ ֹ֣ ֶרץ לָב ֶרF ּבְ֥עֹוד ּכִבְַרת־ֶא֖ ַע֙ן ּבֶַּד֔ ַ֙ נ ֶרץ ּכְ ֶא֤ ל ּבְ י ָרֵח֜ ָת֩ה ָעלַ֨ ן ֵמ֩ י ִמַּפָּד֗ וֲַאִנ֣י ׀ ּבְבִֹא֣
1461 1720 289 2440 48:8 ּלֶה אֶמר ִמי־ֵאֽ ֹ֖ ף וַּי ֵנ֣י יֹוֵס֑ ל ֶאת־ּבְ ְרא יְִׂשָרֵא֖ וַַּי֥
1462 2477 524 6087 48:9 י וֲַאבֲָרֵכֽם ֶחם־ָנ֥א ֵאַל֖ ר ָקֽ ה וַּיֹאַמ֕ ים ּבֶָז֑ י ֱא6ִה֖ ם ֲאֶׁשר־ָנַֽתן־ִל֥ ַנ֣י ֵה֔ יו ּבָ אֶמר יֹוֵס֙ף ֶאל־ָאבִ֔ ֹ֤ וַּי
1463 3149 575 5479 48:10:00 ם ק לֶָהֽ ם וַיְַחֵּב֥ ק לֶָה֖ יו וַּיִַּׁש֥ ׁש אָֹת֙ם ֵאלָ֔ ל לְִר֑אֹות וַּיֵַּג֤ ֶקן 6֥א יּוַכ֖ ֹ֔ וְֵעיֵנ֤י יְִׂשָרֵאל֙ ּכָבְ֣דּו ִמּז
1464 3447 567 6247 48:11:00 u ם ֶאת־זְַרֶעֽ ים ַּג֥ י ֱא6ִה֖ ה אִֹת֛ ה ֶהְרָא֥ ֵ֨ לְִּתי וְִהּנ ה ָפֶנ֖יu 6֣א ִפָּל֑ ֹ֥ ף ְרא אֶמר יְִׂשָרֵאל֙ ֶאל־יֹוֵס֔ ֹ֤ וַּי
1465 2251 379 4091 48:12:00 ְרצָה יו ָאֽ ַאָּפ֖ חּו לְ יו וַּיְִׁשַּת֥ ם ּבְִרָּכ֑ ם ֵמִע֣ ף אָֹת֖ א יֹוֵס֛ וַּיֹוֵצ֥
1466 5126 770 7616 48:13:00 יו ׁש ֵאָלֽ ל וַּיֵַּג֖ ין יְִׂשָרֵא֑ ה בְִׂשמֹא֖לֹו ִמיִמ֣ ל וְֶאת־ְמנֶַּׁש֥ אל יְִׂשָרֵא֔ ֹ֣ יִמינֹ֙ו ִמְּׂשמ יִם ִּבֽ ח יֹוֵס֮ף ֶאת־ְׁשנֵיֶה֒ם ֶאת־ֶאְפַר֤ וַּיִַּק֣
1467 6672 894 7232 48:14:00 ה ַהּבְכֹֽור י ְמנֶַּׁש֖ יו ִּכ֥ ה ִׂשּכֵל֙ ֶאת־יָָד֔ אׁש ְמנֶַּׁש֑ ֹ֣ יר וְֶאת־ְׂשמֹא֖לֹו ַעל־ר יִ֙ם וְ֣הּוא ַהּצִָע֔ אׁש ֶאְפַר֙ ֹ֤ ֶׁשת ַעל־ר ל ֶאת־יְִמי֜נֹו וַּיָ֨ וַּיְִׁשלַ֩ח יְִׂשָרֵא֨
1468 4225 760 7665 48:15:00 י ַעד־ַהּ֥יֹום ַהֶּזֽה י ֵמעֹוִד֖ ה אִֹת֔ ֱא6ִהי֙ם ָהרֶֹע֣ ק ָהֽ ם וְיִצְָח֔ י לְָפנָי֙ו ַאבְָרָה֣ ים ֲאֶׁש֩ר ִהְתַהּלְ֨כּו ֲאבַֹת֤ ֱא6ִה֡ ר ָהֽ ף וַּיֹאַמ֑ ֶרF ֶאת־יֹוֵס֖ וַיְָב֥
1469 4710 759 8720 48:16:00 ֶרץ ֶרב ָהָאֽ ב ּבְֶק֥ ֹ֖ ק וְיְִדּ֥גּו לָר ם וְיִצְָח֑ י ַאבְָרָה֣ ם ֲאבַֹת֖ י וְֵׁש֥ א בֶָה֙ם ְׁשִמ֔ ע יְבֵָרF֮ ֶאת־ַהּנְָעִרי֒ם וְיִָּקֵר֤ י ִמּכָל־ָר֗ ל אִֹת֜ ַהַּמלְָאF֩ ַהּגֵֹא֨
1470 5826 948 8146 48:17:00 ה אׁש ְמנֶַּׁשֽ ֹ֥ יִם ַעל־ר ל רֹאׁש־ֶאְפַר֖ ּה ֵמַע֥ יר אָֹת֛ יו לְָהִס֥ F יַד־ָאבִ֗ ֹ֣ ַרע ּבְֵעיָנ֑יו וַּיְִתמ יִם וֵַּי֣ אׁש ֶאְפַר֖ ֹ֥ יו יַד־יְִמי֛נֹו ַעל־ר ית ָאִב֧ ף ּכִי־יִָׁש֨ ְרא יֹוֵס֗ וַַּי֣
1471 1933 430 4343 48:18:00 ים יְִמינuְ֖ ַעל־רֹאֽׁשֹו ר ִׂש֥ ֹ֔ ה ַהּבְכ י ּכִי־ֶז֣ ן ָאִב֑ יו 6א־ֵכ֣ ף ֶאל־ָאִב֖ אֶמר יֹוֵס֛ ֹ֧ וַּי
1472 2675 758 6775 48:19:00 ה ְמ6ֽא־ַהּגֹוִיֽם ּנּו וְזְַר֖עֹו יְִהֶי֥ ל ִמֶּמ֔ ֹ֙ן יִגְַּד֣ יו ַהָּקט ם ָאִח֤ ל וְאּולָ֗ ם וְגַם־֣הּוא יִגְָּד֑ ְעִּתי ּגַם־֥הּוא יְִהיֶה־ּלְָע֖ נִ֙י יַָד֔ י בְ ְעִּתֽ אֶמ֙ר יַָד֤ ֹ֙ יו וַּי ן ָאבִ֗ וַיְָמֵא֣
1473 4577 806 9377 48:20:00 ה יִם לְִפֵנ֥י ְמנֶַּׁשֽ ֶׂשם ֶאת־ֶאְפַר֖ ה וַָּי֥ יִם וְכְִמנֶַּׁש֑ ים ּכְֶאְפַר֖ ְמu֣ ֱא6ִה֔ ר יְִׂשֽ ֹ֔ F יְִׂשָרֵאל֙ לֵאמ ם ּבַּ֣יֹום ַההּו֮א לֵאמֹו֒ר ּבuְ֗ יְבֵָר֤ ֲרכֵ֜ וַיְבָ֨
1474 3427 592 7197 48:21:00 ֶרץ ֲאבֵֹתיֶכֽם ם ֶאל־ֶא֖ יב ֶאְתכֶ֔ ם וְֵהִׁש֣ ה ֱא6ִהי֙ם ִעָּמכֶ֔ ת וְָהָי֤ י ֵמ֑ ף ִהֵּנ֥ה ָאנִֹכ֖ אֶמר יְִׂשָרֵאל֙ ֶאל־יֹוֵס֔ ֹ֤ וַּי
1475 3888 549 5408 48:22:00 י י ּובְַקְׁשִּתֽ י ּבְַחְרִּב֖ ֱאמִֹר֔ ד ָהֽ ְחִּת֙י ִמַּי֣ ר לַָק֙ יu ֲאֶׁש֤ ד ַעל־ַאֶח֑ ם ַאַח֖ י לuְ֛ ְׁשֶכ֥ ִּתֽ י נַָת֧ ִ֞ וֲַאנ
1476 3526 583 5206 49:1 ית ַהּיִָמֽים ם ּבְַאֲחִר֥ א ֶאְתֶכ֖ ת ֲאֶׁשר־יְִקָר֥ ם ֵא֛ יָדה לָכֶ֔ ְספּ֙ו וְַאִּג֣ אֶמר ֵהָאֽ ֹ֗ ָנ֑יו וַּי ב ֶאל־ּבָ ֹ֖ א יֲַעק וַּיְִקָר֥
1477 1936 361 2496 ל ֲאבִיֶכֽם ב וְִׁשְמ֖עּו ֶאל־יְִׂשָרֵא֥ ֹ֑ ֵנ֣י יֲַעק ִהָּקבְ֥צּו וְִׁשְמ֖עּו ּבְ
1478 3923 431 4573 ז ֶתר ָעֽ ת וְֶי֥ ֶתר ְׂשֵא֖ ית אֹוִנ֑י ֶי֥ י וְֵראִׁש֣ ָּתה ּכִֹח֖ ִרי ַא֔ ֹ֣ ְראּובֵ֙ן ּבְכ
1479 2954 479 3994 ה י ָעָלֽ לְָּת יְצּוִע֥ ז ִחַּל֖ יu ָא֥ י ָאִב֑ יָת ִמְׁשּכְֵב֣ י ָעִל֖ ר ִּכ֥ יִ֙ם ַאל־ּתֹוַת֔ ַחז ּכַַּמ֙ ַּפ֤
1480 1460 299 3230 ם ס ְמכֵרֵֹתיֶהֽ י ָחָמ֖ ֵל֥ ים ּכְ י ַאִח֑ ִׁשְמ֥עֹון וְלִֵו֖
1481 3584 560 5824 יׁש ּובְִרצָֹנ֖ם ִעְּקרּו־ֽׁשֹור ְרגּו ִא֔ י בְַאָּפ֙ם ָה֣ י ִּכ֤ ד ּכְבִֹד֑ ם ַאל־ֵּתַח֣ י ּבְִקָהָל֖ א נְַפִׁש֔ ֹ֣ ּבְסָֹד֙ם ַאל־ָּתב
1482 3321 522 5561 ל ם ּבְיְִׂשָרֵאֽ ב וֲַאִפיֵצ֖ ֹ֔ ם ּבְיֲַעק ָתה ֲאַחּלְֵק֣ י ָקָׁש֑ ם ִּכ֣ ז וְֶעבְָרָת֖ י ָע֔ ָא֤רּור ַאָּפ֙ם ִּכ֣
1483 1825 385 5425 uֵנ֥י ָאִבֽי יu יְִׁשַּתֲחּ֥וּו לuְ֖ ּבְ ֹיְֶב֑ ֶרף א ֹ֣ יu יְָדu֖ ּבְע ה ַאָּת֙ה יֹו֣דּוu ַאֶח֔ יְהּוָד֗
1484 2509 511 4039 ּנּו י יְִקיֶמֽ יא ִמ֥ ה ּוכְלִָב֖ ץ ּכְַאְרֵי֛ ע ָרַב֧ יָת ּכַָר֨ ִנ֣י ָעִל֑ ֶרף ּבְ ה ִמֶּט֖ ּ֤גּור ַאְריֵ֙ה יְהּוָד֔
1485 2472 528 3682 ת ַעִּמֽים א שילה וְ֖לֹו יְִּקַה֥ ֹ֣ ד ִּכֽי־יָב יו ַע֚ ָל֑ ין ַרגְ ק ִמֵּב֣ ה ּוְמחֵֹק֖ יהּוָד֔ בֶ֙ט ִמֽ 6ֽא־יָ֥סּור ֵׁש֙
1486 3066 528 5486 ים סותה יִ֙ן לְבֻׁ֔שֹו ּובְַדם־ֲענִָב֖ ס ּבַּיַ֙ ִנ֣י ֲאתֹ֑נֹו ּכִֵּב֤ ה ּבְ ֶפ֙ן עירה וְלַּׂשֵֹרָק֖ י לַּגֶ֙ אְֹסִר֤
1487 966 300 3386 יִן ּולְבֶן־ִׁשַּנ֖יִם ֵמָחָלֽב י ֵעיַנ֖יִם ִמָּי֑ ַחכְלִיִל֥
1488 2204 449 6154 ן ֹֽ ן וְהּו֙א לְ֣חֹוף ֳאנִּ֔יֹות וְיְַרכָ֖תֹו ַעל־צִיד ֹ֑ ים יְִׁשּכ ן לְ֥חֹוף יִַּמ֖ זְבּולֻ֕
1489 2550 327 5130 יִם ִּמְׁשְּפָתֽ ין ַהֽ ץ ֵּב֥ ֶרם רֵֹב֖ ר ָּג֑ ֹ֣ ר ֲחמ יִָּׂששָכ֖
1490 2015 467 2825 ד י לְַמס־עֵֹבֽ ל וַיְִה֖ ֹ֔ ט ִׁשכְמֹ֙ו לְִסּב ָמה וֵַּי֤ י נֵָע֑ ֶרץ ִּכ֣ י ֔טֹוב וְֶאת־ָהָא֖ ְרא ְמנָֻח֙ה ִּכ֣ וַַּי֤
1491 1139 221 2439 ל י יְִׂשָרֵאֽ ד ִׁשבְֵט֥ ין ַעּ֑מֹו ּכְַאַח֖ ן יִָד֣ ָּד֖
1492 2862 558 5122 ל רֹכְ֖בֹו ָאֽחֹור ֹ֥ ַרח ַהּנֵֹׁשF֙ ִעְּקבֵי־֔סּוס וַּיִּפ ֹ֑ ן ֲעלֵי־א ֹ֖ ֶרF ְׁשִפיפ ׁש ֲעלֵי־ֶד֔ יְִהי־ָד֙ן נָָח֣
1493 1388 191 1868 יִתי יְהָוֽה ִלֽיׁשּוָעְתu֖ ִקִּו֥
1494 310 139 310 ד ָעֵקֽב ּנּו וְ֖הּוא יָֻג֥ ד ּגְ֣דּוד יְגּוֶד֑ ָּג֖
1495 1762 304 2892 Fֶל ֲעַדּנֵי־ֶמֽ ן ַמֽ ר ְׁשֵמָנ֣ה לְַח֑מֹו וְ֥הּוא יִֵּת֖ ֵמָאֵׁש֖
1496 2295 306 2945 ן ִאְמֵרי־ָׁשֶֽפר ה ַהּנֵֹת֖ ה ְׁשלָֻח֑ ָל֣ י ַאּיָ נְַפָּתִל֖
1497 3103 448 5773 ה ֲעלֵי־ֽׁשּור ֕נֹות צֲָעָד֖ יִן ּבָ ת ֲעלֵי־ָע֑ ן ּפָֹר֖ ף ֵּב֥ ן ּפָֹר֙ת יֹוֵס֔ ֵּב֤
1498 1317 273 1877 י ִחִּצֽים הּו ּבֲַעֵל֥ ּבּו ַוּֽיְִׂשְטֻמ֖ ֹ֑ הּו וָר ַוֽיְָמֲרֻר֖
1499 4111 583 5971 ל בֶן יְִׂשָרֵאֽ ה ֶא֥ ם רֶֹע֖ ב ִמָּׁש֥ ֹ֔ יר יֲַעק יו ִמיֵד֙י ֲאִב֣ י יָָד֑ ּזּו זְרֵֹע֣ ֹ֖ ֶׁשב ּבְֵאיָת֙ן ַקְׁשּ֔תֹו וַּיָפ וֵַּת֤
1500 6351 762 10031 ַחם יִם וָָרֽ ת ָׁשַד֖ ֹ֥ ַחת ּבְִרכ צֶת ָּת֑ ת ְּת֖הֹום רֶֹב֣ ֹ֥ ל ּבְִרכ יִ֙ם ֵמָע֔ ת ָׁשַמ֙ ֹ֤ ּךָ ּבְִרכ ְרכֶ֔ ת ַׁשַּד֙י וִיָב֣ ּךָ וְֵא֤ יu וְיְַעזְֶר֗ ל ָאבִ֜ ֵמֵא֨
1501 5009 698 7419 יו יר ֶאָחֽ ד נְִז֥ ֹ֖ ף ּולְָקְדק אׁש יֹוֵס֔ ֹ֣ י֙ן לְר ֶ֙ ְהי ם ִּתֽ ת עֹוָל֑ ֹ֣ ד־ַּתֲאַו֖ת ּגִבְע י ַעֽ ת הֹוַר֔ ֹ֣ יu ָּגֽבְרּ֙ו ַעל־ּבְִרכ ת ָאבִ֗ ֹ֣ ּבְִרכ
1502 1762 376 3096 ל ק ָׁשָלֽ ֶרב יְַחֵּל֥ ד וְלֶָע֖ אכַל ַע֑ ֹ֣ ֶקר י ֹ֖ ף ּבַּב ב יְִטָר֔ ֵא֣ נְיִָמי֙ן זְ ּבִ
1503 5980 733 9740 ם F אָֹתֽ ר ּכְבְִרכָ֖תֹו ּבֵַר֥ יׁש ֲאֶׁש֥ ם ִא֛ ֶרF אֹוָת֔ ם ֲאבִיֶה֙ם וַיְָב֣ ר לֶָה֤ זֹאת ֲאֶׁשר־ִּדּבֶ֨ ְ֠ ר ו ל ְׁשֵנ֣ים ָעָׂש֑ י יְִׂשָרֵא֖ ּלֶה ִׁשבְֵט֥ ּכָל־ֵא֛
1504 4450 679 6940 י ה ֶעְפ֥רֹון ֽהִַחִּתֽ ר ּבְִׂשֵד֖ ה ֲאֶׁש֥ ְּמָעָר֔ י ֶאל־ַה֨ י ֶאל־ֲאבָֹת֑ י ִקבְ֥רּו אִֹת֖ ף ֶאל־ַעִּמ֔ אֶמר ֲאלֵֶה֙ם ֲאנִ֙י נֱֶאָס֣ ֹ֤ ם וַּי ו אֹוָת֗ וַיְַצ֣
1505 6445 865 9115 י לֲַאֻחּזַת־ָקֽבֶר ן ַהִחִּת֖ ֹ֥ ת ֶעְפר ה ֵמֵא֛ ם ֶאת־ַהָּׂשֶד֗ ה ַאבְָרָה֜ ָ֨ ָנַ֑ען ֲאֶׁש֩ר ָקנ ֶרץ ּכְ ֶא֣ א ּבְ ר ַעל־ְּפנֵי־ַמְמֵר֖ ה ֲאֶׁש֥ ה ַהַּמכְֵּפָל֛ ר ּבְִׂשֵד֧ ה ֲאֶׁש֨ ּבְַּמָעָר֞
1506 7104 723 7664 ה ְרִּתי ֶאת־לֵָאֽ ָּמה ָקַב֖ ה ִאְׁשּ֑תֹו וְָׁש֥ ת ִרבְָק֣ ק וְֵא֖ ָּמה ָקבְ֣רּו ֶאת־יִצְָח֔ ה ִאְׁשּ֔תֹו ָׁש֚ ם וְֵא֙ת ָׂשָר֣ ָּמה ֽקָבְ֞רּו ֶאת־ַאבְָרָה֗ ָׁש֣
1507 2255 293 2255 נֵי־ֵחֽת ת ּבְ ה ֲאֶׁשר־ּ֖בֹו ֵמֵא֥ ה וְַהְּמָעָר֥ ִמְקֵנ֧ה ַהָּׂשֶד֛
1508 2148 492 3588 יו ֶסף ֶאל־ַעָּמֽ ָא֥ ע וַּיֵ ה וַּיִגְַו֖ יו ֶאל־ַהִּמָּט֑ ָל֖ ף ַרגְ ֹ֥ יו וַּיֱֶאס ָ֔ נ ת ֶאת־ּבָ ל יֲַעקֹ֙ב לְצַּוֹ֣ וַיְַכ֤
1509 1147 328 2347 יו וַּיִַּׁשק־לֹֽו בְּךְ ָעָל֖ יו וֵַּי֥ ף ַעל־ְּפֵנ֣י ָאִב֑ ל יֹוֵס֖ ֹ֥ וַּיִּפ
1510 3382 529 5222 ל ים ֶאת־יְִׂשָרֵאֽ יו וַּיַַחנְ֥טּו ָהרְֹפִא֖ ט ֶאת־ָאִב֑ ֹ֖ ים לֲַחנ ְפִא֔ ֹ֣ ף ֶאת־ֲעבָָדי֙ו ֶאת־ָהר ו יֹוֵס֤ וַיְצַ֨
1511 2186 566 6196 ים יֹֽום יִם ִׁשבְִע֥ ים וַּיִבְּ֥כּו אֹ֛תֹו ִמצְַר֖ י ַהֲחנִֻט֑ ן יְִמלְ֖אּו יְֵמ֣ י ֵּכ֥ ים ֔יֹום ִּכ֛ וַּיְִמלְאּו־לֹ֙ו ַאְרּבִָע֣
1512 4091 761 6581 ר ֹֽ ה לֵאמ ֹ֖ ֵנ֥י ַפְרע א ּבְָאזְ ָ֕ ם ַּדּבְרּו־נ ינֵיכֶ֔ אִתי ֵח֙ן ּבְֵע֣ א ָמָצ֤ ָ֨ ר ִאם־נ ֹ֑ ה לֵאמ ֹ֖ ית ַּפְרע ף ֶאל־ֵּב֥ ר יֹוֵס֔ י בְכִי֔תֹו וַיְַדֵּב֣ וַַּיַֽעבְרּ֙ו יְֵמ֣
1513 6083 872 7543 י וְָאֽׁשּובָה ה ֶאת־ָאִב֖ ֱעלֶה־ָּנ֛א וְֶאְקּבְָר֥ ה ֶאֽ נִי וְַעָּת֗ ָּמה ִּתְקּבְֵר֑ ַען ָׁש֖ ַ֔ נ ֶרץ ּכְ ֶא֣ יִתי לִ֙י ּבְ ר ּכִָר֤ י ֲאֶׁש֨ ר ִהֵּנ֣ה ָאנֹכִ֮י ֵמ֒ת ּבְִקבְִר֗ ֹ֗ נִי לֵאמ י ִהְׁשּבִיַע֣ ָאבִ֞
1514 2387 353 3347 u ר ִהְׁשּבִיֶעֽ יu ּכֲַאֶׁש֥ ר ֶאת־ָאִב֖ ֹ֥ ה ּוְקב ה ֲעֵל֛ ֹ֑ אֶמר ַּפְרע ֹ֖ וַּי
1515 3523 661 5613 יִם ֶרץ־ִמצְָרֽ ל זְִקֵנ֥י ֶאֽ ֹ֖ י ַפְרעֹ֙ה זְִקֵנ֣י בֵי֔תֹו וְכ יו וַּֽיֲַע֨לּו ִאּ֜תֹו ּכָל־ַעבְֵד֤ ר ֶאת־ָאִב֑ ֹ֣ ף לְִקּב ַעל יֹוֵס֖ וַַּי֥
1516 2787 501 6647 ֶֹֽׁשן ֶרץ ּג ֶא֥ ם ָעזְ֖בּו ּבְ ק ַטָּפ֙ם וְצֹאָנ֣ם ּובְָקָר֔ יו ַר֗ ית ָאִב֑ יו ּוֵב֣ ף וְֶאָח֖ ית יֹוֵס֔ וְכֹל֙ ֵּב֣
1517 1380 336 3060 ד ֹֽ ד ְמא ַּמֲחֶנ֖ה ּכֵָב֥ י ַהֽ ים וַיְִה֥ כֶב ּגַם־ָּפָרִׁש֑ ַעל ִעּ֔מֹו ּגַם־ֶר֖ וַַּי֣
1518 3565 649 5985 ת יִָמֽים בֶל ִׁשבְַע֥ יו ֵא֖ ַעׂש לְָאִב֛ ד וַַּי֧ ֹ֑ ד ְמא ד ּגָ֥דֹול וְכֵָב֖ ם ִמְסֵּפ֛ ְסְּפדּו־ָׁש֔ ן וַּיִ֨ בֶר ַהּיְַרֵּד֔ ד ֲאֶׁש֙ר ּבְֵע֣ ֶרן ָהָאָט֗ ֹ֣ אּו ַעד־ּג ֹ֜ וַּיָב
1519 4766 833 8646 ן בֶר ַהּיְַרֵּדֽ ר ּבְֵע֥ יִם ֲאֶׁש֖ ל ִמצְַר֔ א ְׁשָמּ֙ה ָאֵב֣ ן ָקָר֤ יִם ַעל־ּכֵ֞ ה לְִמצְָר֑ ד ֶז֖ בֶל־ּכֵָב֥ אְמ֔רּו ֵאֽ ֹ֣ ד וַּי ָאָט֔ ֶר֙ן ָהֽ ֹ֙ בֶל ּבְג י ֶאת־ָהֵא֗ ִ֜ נֲַענ ּכְ ֶרץ ַהֽ ְרא יֹוֵׁש֩ב ָהָא֨ וַּיַ֡
1520 1223 224 2433 ר צִָּוֽם ן ּכֲַאֶׁש֥ ָנ֖יו ֑לֹו ֵּכ֖ וַּיֲַעׂ֥שּו בָ
1521 7368 996 9228 א י ַעל־ְּפֵנ֥י ַמְמֵרֽ ן ַהִחִּת֖ ֹ֥ ת ֶעְפר בֶר ֵמֵא֛ ה לֲַאֻחּזַת־ֶק֗ ם ֶאת־ַהָּׂשֶד֜ ר ָקנָ֩ה ַאבְָרָה֨ ה ֲאֶׁש֣ ה ַהַּמכְֵּפָל֑ ת ְׂשֵד֣ ַען וַּיְִקּבְ֣רּו אֹ֔תֹו ּבְִמָעַר֖ ַ֔ נ ְרצָה ּכְ נָי֙ו ַא֣ וַּיְִׂש֨אּו אֹ֤תֹו בָ
1522 3219 546 4499 יו י ָקבְ֥רֹו ֶאת־ָאִבֽ יו ַאֲחֵר֖ ר ֶאת־ָאִב֑ ֹ֣ ים ִאּ֖תֹו לְִקּב יו וְכָל־ָהעִֹל֥ יְָמ֙ה ֣הּוא וְֶאָח֔ ף ִמצְַר֙ ָׁשב יֹוֵס֤ וַּיָ֨
1523 4285 712 6285 לְנּו אֹֽתֹו ר ּגַָמ֖ ה ֲאֶׁש֥ ָרָע֔ ת ּכָל־ָה֣ נּו ֵא֚ ב יִָׁשי֙ב לָ֔ ף וְָהֵׁש֤ נּו יֹוֵס֑ אְמ֔רּו ֥לּו יְִׂשְטֵמ֖ ֹ֣ ם וַּי ת ֲאבִיֶה֔ י־יֹוֵס֙ף ּכִי־ֵמ֣ וַּיְִר֤אּו ֲאֵחֽ
1524 1603 352 2803 ר ֹֽ ה לְִפֵנ֥י מֹו֖תֹו לֵאמ יu צִּוָ֔ ר ָאִב֣ ֹ֑ ף לֵאמ וַיְצַּ֕וּו ֶאל־יֹוֵס֖
1525 4586 824 9066 יו ם ֵאָלֽ ף ּבְַדּבְָר֥ בְּךְ יֹוֵס֖ יu וֵַּי֥ י ָאִב֑ י ֱא6ֵה֣ ַׁשע ַעבְֵד֖ א לְֶפ֥ ָ֔ א נ ה גְָמ֔לּוu וְַעָּת֙ה ָׂש֣ יu וְַחָּטאָת֙ם ּכִי־ָרָע֣ ַׁשע ַאֶח֤ א ֶּפ֣ ָ֠ א נ א ָׂש֣ ָ֡ ּנ ף ָא֣ ּכֹֽה־תֹאְמ֣רּו לְיֹוֵס֗
1526 1028 371 2628 ּנּֽו לuְ֖ לֲַעבִָדֽים אְמ֔רּו ִהֶּנ֥ ֹ֣ יו ֽוַּיְִּפ֖לּו לְָפָנ֑יו וַּי וַּיֵלְכּ֙ו ּגַם־ֶאָח֔
1527 2127 345 3967 נִי ים ָאֽ ַחת ֱא6ִה֖ י ֲהַת֥ אּו ִּכ֛ ף ַאל־ִּתיָר֑ ם יֹוֵס֖ אֶמר ֲאלֵֶה֛ ֹ֧ וַּי
1528 3452 554 6902 ב ֹ֥ת ַעם־ָרֽ ה לְַהֲחי ה ּכַּ֥יֹום ַהֶּז֖ ֹ֛ ַען ֲעׂש ה לְַמ֗ ּה לְטֹבָ֔ ה ֱא6ִהי֙ם ֲחָׁשָב֣ י ָרָע֑ ם ָעַל֖ ם ֲחַׁשבְֶּת֥ וְַאֶּת֕
1529 3283 520 6083 ם ר ַעל־לִָּבֽ ם וַיְַדֵּב֖ ם אֹוָת֔ ם וַיְנֵַח֣ ם וְֶאֽת־ַטְּפֶכ֑ ל ֶאְתֶכ֖ ֵּכ֥ י ֲאכַלְ אּו ָאנִֹכ֛ וְַעָּת֙ה ַאל־ִּתיָר֔
1530 2517 456 5077 ֶׂשר ָׁשִנֽים ה וֶָע֖ ף ֵמָא֥ י יֹוֵס֔ יו וַיְִח֣ ית ָאִב֑ יִם ֖הּוא ּוֵב֣ ֶׁשב יֹוֵס֙ף ּבְִמצְַר֔ וֵַּי֤
1531 2836 577 6606 ף י יֹוֵסֽ ה יֻּלְ֖דּו ַעל־ּבְִרֵּכ֥ ֵנ֤י ָמכִי֙ר ּבֶן־ְמנֶַּׁש֔ ם ּבְ ים ּגַ֗ ֵנ֖י ִׁשּלִֵׁש֑ יִם ּבְ ְרא יֹוֵס֙ף לְֶאְפַר֔ וַַּי֤
1532 5281 925 10511 ֹֽב ק ּוֽלְיֲַעק ם לְיִצְָח֖ ע לְַאבְָרָה֥ ר נְִׁשַּב֛ ֶרץ ֲאֶׁש֥ את ֶאל־ָהָא֕ ֹ֔ ֶרץ ַהּז ה ֶאְתכֶ֙ם ִמן־ָהָא֣ ם וְֶהֱעָל֤ ד ֶאְתכֶ֗ ֹ֣ ד יְִפק ֹ֧ ים ָּפק ת ֵוֽא6ִה֞ י ֵמ֑ יו ָאנִֹכ֖ אֶמר יֹוֵס֙ף ֶאל־ֶאָח֔ ֹ֤ וַּי
1533 4358 641 6758 י ִמֶּזֽה ם ֶאת־ַעצְמַֹת֖ ם וְַהֲעלִֶת֥ ד ֱא6ִהי֙ם ֶאְתכֶ֔ ֹ֤ ד יְִפק ֹ֨ ר ָּפק ֹ֑ ל לֵאמ ֵנ֥י יְִׂשָרֵא֖ ף ֶאת־ּבְ ע יֹוֵס֔ וַּיְַׁשַּב֣
1534 3189 516 6889 יִם יֶׂשם ּבָָא֖רֹון ּבְִמצְָרֽ ֶׂשר ָׁשִנ֑ים וַּיַַחנְ֣טּו אֹ֔תֹו וִַּי֥ ה וֶָע֖ ף ּבֶן־ֵמָא֥ ָמת יֹוֵס֔ וַָּי֣


