
 
 
 



ה:   כה ֱאֹלִהִ֛ים ֹעֶׂשֹ֖ה ִהִּג֥יד ְלַפְרֹעָֽ ָ֣ד הּ֑וא ֵאָ֣ת ֲאֶׁשֶ֧ר ה ָֽ ַוֹּיֹ֤אֶמר יֹוֵסף֙ ֶאל־ַּפְרֹעֹ֔ה ֲחלֹ֥ום ַּפְרֹעֹ֖ה ֶאח 
ִנֹ֖ים ֵהּ֑נ ה ֲחלֹֹ֖ום כו ִּׁשֳּבִלים֙ ַהֹּטֹבֹ֔ת ֶׁשַ֥בע ׁש  ִנים֙ ֵהֹּ֔נ ה ְוֶׁשַֹ֤בע ַהָֽ ֹרָ֣ת ַהֹּטֹבֹ֗ת ֶׁשַֹ֤בע ׁש  ֥ד    ֶׁשֶַ֧בע ּפ  ֶאח 

ּוא: כז ִּׁשֳּבִלים֙   הָֽ ַהָֽ ְוֶׁשַֹ֤בע  ֵהֹּ֔נ ה  ִנים֙  ֶׁשַֹ֤בע ׁש  ֲחֵריֶהֹ֗ן  ַאָֽ ֹעֹלָ֣ת  ֹעֹ֜ת ה ָֽ ר  ְוה ָֽ ַרּקֹ֨ות  רַֹ֠ות ה ָֽ ַהַּ֠פ  ְוֶׁשַָ֣בע 
ב: כח ע ָֽ ְהיּ֕ו ֶׁשַֹ֖בע ְׁשֵנ֥י ר  ִד֑ים ִיָֽ ֵרקֹֹ֔ות ְׁשֻדפֹֹ֖ות ַהּק  ֹ֔ר ֲאֶׁש֥ר ִּדַּבְֹ֖רִּתי ֶאל־ַּפְרֹע֑ה ֲאֶׁשֶ֧ר   ה ָֽ ב  הָּ֣וא ַהּד 

ֱאֹלִהִ֛ים ֹעֶׂשֹ֖  ה: כט ה ָֽ ֥ה ֶאת־ַּפְרֹעָֽ ִים:   ה ֶהְרא  ל־ֶאֶ֥רץ ִמְצר ָֽ דֹֹ֖ול ְּבכ  ֥ע ּג  ב  אֹ֑ות ׂש  ִנֹ֖ים ּב  ִהֵּנִ֛ה ֶׁשַ֥בע ׁש 
ֶרץ:   ל א ָֽ ֹ֖ב ֶאת־ה  ע  ר  ֥ה ה ָֽ ִ֑ים ְוִכּל  ֹ֖ע ְּבֶאֶָ֣רץ ִמְצר  ב  ל־ַהּׂש  ֲחֵריֶהֹ֔ן ְוִנְׁשַּכ֥ח ּכ  ב֙ ַאָֽ ע  ַ֠מּו ֶׁשַ֨בע ְׁשֵנֹ֤י ר  ְוַ֠ק 

ֶֹ֔רץ לא א  ע֙ ּב  ב  ַדֹ֤ע ַהּׂש  א־ִיּו  ד: ְוֹלָֽ ֵב֥ד הֹּ֖וא ְמֹאָֽ י־כ  ֲחֵרי־ֵכ֑ן ִּכָֽ ֥ב ַההֹּ֖וא ַאָֽ ע  ר   ִמְּפֵנִ֛י ה ָֽ

ֱאֹלִהֹ֖ים   לב ֱאֹלִהֹ֔ים ּוְמַמֵה֥ר ה ָֽ ר֙ ֵמִעָ֣ם ה ָֽ ב  י־נ כֹֹ֤ון ַהּד  ִ֑ים ִּכָֽ ֲעמ  ֲחלִֹ֛ום ֶאל־ַּפְרֹעֹ֖ה ַּפָֽ נֶֹ֧ות ַהָֽ ְוַע֨ל ִהּׁש 
ֹו: לג ֲעׂשתָֽ ה֙ ֵיֶרָ֣א ַפְרֹעֹ֔ה ִאֹ֖יׁש   ַלָֽ ִים: לד ְוַעּת  יִׁשיֵתֹ֖הּו ַעל־ֶאֶ֥רץ ִמְצר ָֽ ֑ם ִוָֽ כ  ֲעֶׂשָ֣ה ַפְרֹעֹ֔ה   נ בָֹ֣ון ְוח  ַיָֽ

ע: לה ב ָֽ ֶ֑רץ ְוִחֵּמׁש֙ ֶאת־ֶאֶָ֣רץ ִמְצַרִֹ֔ים ְּבֶׁשַֹ֖בע ְׁשֵנ֥י ַהּׂש  א  ל־  ְוַיְפֵק֥ד ְּפִקִדֹ֖ים ַעל־ה  ְוִיְקְּבצֹּ֗ו ֶאת־ּכ 
ָ֞ר ַּתֶַ֧חת   ֵאֶּ֑לה ְוִיְצְּברּו־ב  ֹאֹ֖ת ה  ִנָ֣ים ַהֹּטבֹֹ֔ות ַהּב  רּו: לוֹאֶ֨כל֙ ַהּׁש  מ ָֽ ִרֹ֖ים ְוׁש  ע  י ֨ה   ַיד־ַּפְרֹעִ֛ה ֹאֶ֥כל ֶּבָֽ ְוה 

ְהֶיֹ֖ין   ִּתָֽ ֲאֶׁש֥ר  ֹ֔ב  ע  ר  ה ָֽ ְׁשֵנָ֣י  ְלֶׁשַ֨בע֙  ֶֹ֔רץ  א  ל  דֹון֙  ְלִפּק  ֹאֶֹ֤כל  ֶֹ֖רץ  ה  א  ה  ֵר֥ת  א־ִתּכ  ְוֹלָֽ ִ֑ים  ִמְצר  ְּבֶאֶָ֣רץ   
לז ב:  ע ָֽ ר  לח ּב ָֽ יו:  ד ָֽ ל־ֲעב  ּכ  ּוְבֵעיֵנֹ֖י  ַפְרֹע֑ה  ְּבֵעיֵנָ֣י  ֹ֖ר  ב  ַהּד  ֑יו   ַוִּייַט֥ב  ד  ֶאל־ֲעב  ַּפְרֹעֹ֖ה  ַוֹּי֥אֶמר 

ֹו:  ֶזֹ֔ה ִא֕יׁש ֲאֶׁשִ֛ר רּ֥וַח ֱאֹלִהֹ֖ים ּבָֽ ָ֣א כ  ֲחֵר֨י הֹוִדֶ֧יַע ֱאֹלִהִ֛ים   לט  ֲהִנְמצ  ַוֹּיֹ֤אֶמר ַּפְרֹעה֙ ֶאל־יֹוֵסֹ֔ף ַאָֽ
ֹוך: מ מָֽ ֹ֖ם ּכ  כ  ל־ֹז֑את ֵאין־נ בֹ֥ון ְוח  ֹוְתךֹ֖ ֶאת־ּכ  ה֙ ִּתְהֶיָ֣ה ַעל־ֵּביִתֹ֔י ְוַעל־ִּפֹ֖יך ִיַּׁשָ֣ אָֽ ל־ַעִּמ֑י ַר֥ק  ַאּת  ק ּכ 

 : ּך   ַהִּכֵּסֹ֖א ֶאְגַּד֥ל ִמֶּמָֽ



ֹ֖ר   פז ׂש  ע  ְׁשֵנ֥ים  נ ִ֛ה  י־ׁש  ְּבֵנָֽ ִׂשֶ֧ים  ְּכב  ר֙  ׂש  ְׁשֵנים־ע  ֵאיִלֹ֤ם  ִרֹ֗ים  ּפ  ָ֣ר  ׂש  ע  ְׁשֵנֶ֧ים  ֹ֜ה  ֹעל  ל ָֽ ֨ר  ק  ל־ַהּב  ּכ 
את: פח ֹ֖ר ְלַחּט ָֽ ׂש  ֑ם ּוְׂשִעיֵר֥י ִעִּזִ֛ים ְׁשֵנ֥ים ע  ת  ה֘  ְוֹכָ֞ל ְּבַקָ֣ר ׀   ּוִמְנח  ע  ִמֹ֗ים ֶעְׂשִרָ֣ים ְוַאְרּב  ח ַהְּׁשל  ֶזַָ֣בָֽ

ַׁש֥ח   ֲחֵרֹ֖י ִהּמ  נ ֹ֖ה ִׁשִּׁש֑ים ֹזֹ֚את ֲחנַֻּכָ֣ת ַהִּמְזֵּבַֹ֔ח ַאָֽ י־ׁש  ִׂש֥ים ְּבֵנָֽ ִרים֒ ֵאיִלֹ֤ם ִׁשִּׁשים֙ ַעֻּתִדָ֣ים ִׁשִּׁשֹ֔ים ְּכב  ּפ 
פט ֹו:  ֹ֗ ֹאתָֽ ֵאל  ִמַּדֵּבָ֣ר  ֶאת־ַהּקֹֹ֜ול  ַוִּיְׁשַמ֨ע  ִאּתֹו֒  ְלַדֵּבָ֣ר  מֹוֵעד֘  ֶאל־ֹאֶָ֣הל  ֹמֶׁשֹ֜ה  ֵמַעֹ֤ל  ּוְבֹב֨א  יו 

יו:  ֵעֻדֹ֔ת ִמֵּבֹ֖ין ְׁשֵנָ֣י ַהְּכֻרִב֑ים ַוְיַדֵּבֹ֖ר ֵאל ָֽ  ַהַּכֹּפֶ֨רת֙ ֲאֶׁשר֙ ַעל־ֲאֹרָ֣ן ה ָֽ

 



 


