בראשית לז:כה ,כח

כהַ :ויֵשְב ּ֮ו לֶ ֽ ֱאכָל־ ֶלח ֶ֒ם ַויִּש ְ֤או ֵעֽינֵיהֶם֙ ַוי ְִּר ֔או
ש ְמעֵא ִּ֔לים ב ָ ָ֖אה ִּמ ִּגל ָ ְ֑עד
ְו ִּהנֵה֙ א ְֹר ַ ֣חת י ִּ ְ
ְהוריד ִּמצ ָ ְֽריְמָה׃
ֵיהם נ ֹֽ ְ
וגְּ ַמל ֶ ֣
ש ִּ֗אים נְכ ֹא ֙ת וצ ִּ ְ֣רי ו ָ֔לט הול ִּ ְ֖כים ל ִּ ֥
שים מִּדְ י ָ ִּ֜נים ֽס ֹח ֲִּ֗רים
כחַ :ו ַי ֽ ַעבְר ּ֩ו ֲאנָ ֨ ִּ
וַ ֽי ִּ ְמשְכ ֙ו ַו ַיֽעֲל֤ ו אֶת־יו ֵס ֙ף מִּן־ה ַ֔בור
ֵאל֖ים ְב ֶעש ִּ ְ֣רים ָ ֑כסֶף
ש ְמע ִּ
ֶת־יוס֛ף ַלי ִּ ְ
ֵ
ַוי ִּ ְמכ ְ֧רו א
ֶת־יוסף ִּמצ ָ ְֽריְמָה׃
ַוי ִָּב֥יאו א
ֵ֖

רש״י
 .1״וַיַ ֽ ַעבְרו אֲ נָשִ ים

יע ָך
הוֹד ֲ
מִדְ יָנִים״  -זוֹ ִהיא שׁ ְשיָ ָרה ַא ֶח ֶרתְ ,ו ִ

ַה בָּכּתובּבּ שׁ ֶש ִבּנּ ְמ בַּכּר בּ ְפּ ָע ִמים ַה ְר ֵ בּבּה:

שי ָָרה אח ֶֶרת ,וְהודִּ יעֲך
״וַיַ ֽ ַעבְרו אֲ נָשִ ים מִדְ יָנִים״  -זו הִּיא ְ
שנִּ ְמכַר ְפּ ָעמִּים ה ְַרבֵה:
ַהכָתוב ֶ

 .2״ ַויִמְשְ כו״

ְ -בּנֵּ י יַ ֲעקֹ בּ ״אֶ ת יוֹסֵף מִן הַבּוֹר״ ַו ִ בּי ְמ בְּכּרובּהובּ

לַ ִ בּי שׁ ְש ְמ ֵעאלִ יםְ ,ו ִבּי שׁ ְש ְמ ֵעאלִ ים לַ בּ ִמ ְדיָ נִּ יםְ ,ו ַה בּ ִמ ְדיָ נִּ ים לַ ִמצְ ִרים:

״ ַויִמְשְ כו״ ְ -בנֵי יַעֲק ֹב ״אֶת יוסֵף מִּן הַבור״ ַוי ִּ ְמכְרוהו
ש ְמעֵאלִּים ַלמִּּדְ יָנִּיםְ ,ו ַהמִּּדְ יָנִּים ַל ִּמצ ְִּרים:
ש ְמעֵאלִּיםְ ,וי ִּ ְ
ַלי ִּ ְ

, וַ יִּ ְׁשאו עֵּ ינֵּ ֶיהם וַ יִּ ְׁראו,לֶ ֶחם- לֶ ֱאכָ ל, כה וַ יֵּ ְׁשבו25
;וְׁ ִּהנֵּ ה א ְֹׁר ַחת יִּ ְׁש ְׁמעֵּ אלִּ ים ָב ָאה ִּמגִּ לְׁ ָעד
,הולְׁ כִּ ים--ֹ נְׁ כֹאת וצְּׁ ִּרי וָ לט,וגְּׁ ַמלֵּ ֶיהם נ ְֹׁש ִּאים
.הוריד ִּמצְּׁ ָריְׁ ָמה
ִּ ְׁל

Then they sat down to a meal. Looking up, they
saw a caravan of Ishmaelites coming from Gilead,
their camels bearing gum, balm, and ladanum to
be taken to Egypt.

 וַ יִּ ְׁמ ְׁשכו וַ יַ ֲעלו, כח וַ יַ עַ ְׁברו ֲאנָ ִּשים ִּמ ְׁדיָ נִּ ים ס ֲֹח ִּרים28
יוסף
ֵּ - וַ יִּ ְׁמכְׁ רו ֶאת, ַהבור-יוסף ִּמן
ֵּ -ֶאת
 ְׁבעֶ ְׁש ִּרים כָ ֶסף; וַ ִּיָביאו,לַ יִּ ְׁש ְׁמעֵּ אלִּ ים
. ִּמצְּׁ ָריְׁ ָמה,יוסף
ֵּ -ֶאת

Midianite traders passed by, and they pulled
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ֵּ -ֶאת

When Midianite traders passed by, they pulled

Joseph up out of the pit, and they sold Joseph for
twenty pieces of silver to the Ishmaelites, and they
brought Joseph to Egypt.

Joseph up out of the pit. They sold Joseph for
twenty pieces of silver to the Ishmaelites, who
brought Joseph to Egypt.

אבן עזרא

,ש ְמעֵאלִּים הַסוח ֲִּרים
ְ ִּ  ְו ַכ ֲאשֶר ָעבְרו ֲעלֵיהֶם ַהי- ״וַיַ ֽ ַעבְרו״
ש ְמעֵאלִּים ְוכֵן אמַר עַל ַמ ְלכֵי מִּדְ י ָן כִּי
ְ ִּ כִּי ַהמִּּדְ יָנִּים יִּק ְְראו י
.ש ְמעֵאלִּים הֵם
ְ ִּ י

