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אשית מז:יא-לה
בְּ ֵר ִׁ
ָארץ ,כִּ י-כָבֵ ד הָ ָרעָ ב ְמאֹד;
וְ לֶחֶ ם אֵ ין בְ כָל-הָ ֶ
וַ ֵתלַּה אֶ ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּ ם ,וְ אֶ ֶרץ כְ נַעַ ןִּ ,מפְ נֵי ,הָ ָרעָ ב
וַ יְ ל ֵַקט יוֹסֵ ף ,אֶ ת-כָל-הַ כֶסֶ ף הַ נִּ ְמצָ א בְ אֶ ֶרץ-
ִּמ ְצ ַריִּ ם ּובְ אֶ ֶרץ כְ ַנעַ ן ,בַ ֶשבֶ ר ,אֲ ֶשר-הֵ ם
שֹבְ ִּרים; וַ יָבֵ א יוֹסֵ ף אֶ ת-הַ כֶסֶ ף ,בֵ יתָ ה פַ ְרעֹה
וַ יִּ תֹם הַ כֶסֶ ף ,מֵ אֶ ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּ ם ּומֵ אֶ ֶרץ כְ נַעַ ן,
וַ ָיבֹאּו כָלִּ -מ ְצ ַריִּ ם אֶ ל-יוֹסֵ ף לֵאמֹר הָ בָ ה-לָנּו
לֶחֶ ם ,וְ לָמָ ה נָמּות נֶגְ ֶדָך :כִּ י ָאפֵ ס ,כָסֶ ף
וַ יֹאמֶ ר יוֹסֵ ף הָ בּו ִּמ ְקנֵיכֶם ,וְ אֶ ְתנָה ָלכֶם
בְ ִּמ ְקנֵיכֶםִּ --אםָ-אפֵ ס ,כָסֶ ף
וַ יָבִּ יאּו אֶ תִּ -מ ְקנֵיהֶ ם ,אֶ ל-יוֹסֵ ף ,וַ יִּ ֵתן לָהֶ ם

ּסּוסים ּובְ ִּמ ְקנֵה הַ צֹאן ּובְ ִּמ ְקנֵה
יוֹסֵ ף לֶחֶ ם בַ ִּ
הַ בָ ָקרּ ,ובַ חֲ מ ִֹּרים; וַ יְ נַהֲ לֵם בַ לֶחֶ ם בְ כָל-
ִּמ ְקנֵהֶ ם ,בַ ָשנָה הַ ִּהוא
וַ ִּתתֹם ,הַ ָשנָה הַ ִּהוא ,וַ ָיבֹאּו אֵ לָיו בַ ָשנָה
ֹאמרּו ל ֹו ֹלא-נְ כַחֵ ד מֵ אֲ דֹנִּ י ,כִּ י ִּאם-
הַ ֵשנִּ ית וַ י ְ
ּומ ְקנֵה הַ בְ הֵ מָ ה אֶ ל-אֲ דֹנִּ יֹ :לא
ַתם הַ כֶסֶ ף ִּ
ַאדמָ תֵ נּו
נִּ ְשַאר לִּ פְ נֵי אֲ דֹנִּ י ,בִּ לְ ִּתי ִּאם-גְ וִּ יָתֵ נּו וְ ְ
ַאדמָ תֵ נּו--
לָמָ ה נָמּות לְ עֵ ינֶיָך ,גַם-אֲ נ ְַחנּו גַם ְ
ַאדמָ תֵ נּו ,בַ לָחֶ ם; וְ נִּ ְהיֶה
ְקנֵה-אֹתָ נּו וְ אֶ תְ -
ַאדמָ תֵ נּו ,עֲבָ ִּדים לְ פַ ְרעֹה ,וְ תֶ ן-זֶ ַרע
אֲ נ ְַחנּו וְ ְ
וְ נִּ ְחיֶה וְ ֹלא נָמּות ,וְ הָ אֲ ָדמָ ה ֹלא תֵ ָשם
ַאדמַ ת ִּמ ְצ ַריִּ ם ,לְ פַ ְרעֹה,
וַ יִּ ֶקן יוֹסֵ ף אֶ תָ -כלְ -
כִּ י-מָ כְ רּו ִּמ ְצ ַריִּ ם ִּאיש ָש ֵדהּו ,כִּ י-חָ זַ ק ֲעלֵהֶ ם
ָארץ ,לְ פַ ְרעֹה
הָ ָרעָ ב; וַ ְת ִּהי הָ ֶ
וְ אֶ ת-הָ עָ ם--הֶ עֱבִּ יר אֹתוֹ ,לֶעָ ִּריםִּ :מ ְקצֵ ה
גְ בּולִּ -מ ְצ ַריִּ ם ,וְ עַ דָ -קצֵ הּו
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