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   ...ְ�ֵני ְמג�ַרי ְ�לִֹ�י# �ְמ.ת ָ�ָנהַ,ְרעֹה ְיֵמי � ַו*ֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל :)9' בראשית מז(
  ...ֶ�ַבע ָ�ִני# ְו.ְר3ִָעי# �ְמ.ת ָ�ָנה�� ַיֲעקֹב ְ�ֵני ַחָ*יו� ַוְיִחי ַיֲעקֹב 3ְֶאֶר2 ִמְצַרִי# ְ�ַבע ֶע1ְֵרה ָ�ָנה ַוְיִהי ְיֵמי :)28' בראשית מז(

  ֵ;ְר��: כולל... ֶנֶפ� 8ִ�ִי# ָוֵ���7ָל��ַיֲעקֹב�יְֹצֵאי ְיֵרכ� ִמְ!ַבד ְנֵ�י ְבֵני  :)26' מו( = ֶנֶפ3 31 ִמְצַרִיְ� נולדוס " לפנה1910�נת שעד 
�ַהֶ;ֶפ3 ְלֵבית� ָ:ל :)27' בראשית מו( = ְקָהת �ְמָרִרי ֶנֶפ3 2 כ"ואח  ַהָ�ִאי ):8' מו ( =ַיֲעקֹב ַהָ��ה ִמְצַרְיָמה 3ְִבִעי
  

  :)12' ובראשית מ (ולהל:
  
�ְיה�ָדה �ְבֵני  .18�  ). 35' בראשית כט(בפד: אר# נולד   ס" לפנה1975�בשנת     
  

   ְוא�ָנ:ֵער 
 ַוBֵֶלד ַוBַַהר  ��ַע ַוִ*Aֶָחָה ַוָ*בֹא ֵאֶליָהִאי� 7ְַנֲעִני �ְ�מ��3ַתָ�# ְיה�ָדה �ַוַ*ְרא  �ְ�מ� ִחיָרהֲעד"ָ!ִמיִאי� �ְיה�ָדה ֵמֵאת ֶאָחיו ַוֵ*ט ַעד )מכנע:( 3ֵָעת ַהִהוא ַוֵ*ֶרד ַוְיִהי

   ...)5�1' בראשית לח( ְ�מ� ֵ�ָלה ְוָהָיה ִבְכִזיב 3ְִלְדCBָ אֹת��ֶאת ע�ד ַוBֵֶלד 3ֵ: ַוBְִקָרא ַוBֶֹס� א�ָנ:ְ�מ� � ע�ד ַוBֵֶלד 3ֵ: ַוBְִקָרא ֶאתַוBַַהר ְ�מ� ֵער�3ֵ: ַוִ*ְקָרא ֶאת

   
   .)כנע:ב(נולד ? ס" לפנה1938�בשנת         ְו3ֵָלה  .19 

                  
    ְיה�ָדה ִא8ָה ְלֵער 3ְכ�ר� �ְ�ָמBָ Cָמרַוִ*Aַח )בכנע: (:)7�6' בראשית לח(? ס" לפנה1935�בשנת 

   ...ַרע 3ְֵעיֵני ְיהָוה ַוְיִמֵתה� ְיהָוה��ַוְיִהי ֵער 3ְכ�ר ְיה�ָדה
��ִיְגGַל ֵ�ָלה ְבִני�FִביEְ ַעד�ַו*ֹאֶמר ְיה�ָדה ְלָתָמר 7ַָ!ת� ְ�ִבי .ְלָמָנה ֵבית :)11' ראשית לחב(

  ...ה�א 7ְֶאָחיו ַוBֵֶלBָ Eְָמר ַוBֵֶ�ב 3ֵית Fִביָה�ָימ�ת ַ;#�7ִי Fַמר ֶ,:
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   ]...)12' בראשית לו (ֲעָמֵלק�ֵע1ָו ַוBֵֶלד ֶלֱאִליַפז ֶאת�ְוִתְמַנע ָהְיָתה ִפיֶלֶג� ֶלֱאִליַפז 3ֶ:[   ?ס"לפנה 1926�   בשנת ממצרי#  ִתְמָנָתהעֶֹלה ה�ָדהְיִו
  
  ::כדלקמו

     ה�ָדה ַוִ*Kֶָח# ְי���ַע ֵאֶ�ת�ַוִ*ְר3� ַהָ*ִמי# ַוBָָמת 3ַת            ס במצרי#" לפנה1926�בשנת 
ַו*"ַ;ד ְלָתָמר  Bְִמָנָתה��;ְֹזֵזי צֹאנ� ה�א ְוִחיָרה ֵרֵעה� ָהֲעד"ָ!ִמי�ְיה�ָדה ַוַ*ַעל ַעל

  ...)13�12' בראשית לח( ִהKֵה ָחִמיEְ עֶֹלה ִתְמָנָתה ָלגֹז צֹאנ� ֵלאמֹר
  

   ...�ה לָנְתִנא לֹ ְוָתָמר במצרי#ס "לפנה 1926�בשנת    ָ�ָנה 12 ֵ�ָלה 3ֶ:            

   ַוBַָסר 3ְִגֵדי .ְלְמנ�ָתC ֵמָעֶליָה ַוBְַכס Nָ3ִַעי� ַוBְִתַעָ!� ַוBֵֶ�ב ):14�30' בראשית לח( .ס במצרי#"לפנה 1926�בשנת 
ַהGֶֶרEְ �ְלִא8ָה ַוִ*ְרֶאָה ְיה�ָדה ַוַ*ְחְ�ֶבָה ְלז�ָנה 7ִי ִכOְָתה ָ,ֶניָה ַוֵ*ט ֵאֶליָה ֶאלִנBְָנה ל� � אָגַדל ֵ�ָלה ְוִהוא לֹ�7ִי ָרֲאָתה 7ִי GֶֶרBִ Eְְמָנָתה�3ְֶפַתח ֵעיַנִי# ֲאֶ�ר ַעל

BֵBִ: ֵעָרב�: ַעד �ַהNֹא: ַוBֹאֶמר ִא#�ִעPִי# ִמ:�ַ�ַ!ח ְ;ִדיִלי 7ִי ָתב�א ֵאָלי ַו*ֹאֶמר Fנִֹכי ֲא�:BֶBִ�Kָא Fב�א ֵאַלִיEְ 7ִי לֹא ָיַדע 7ִי ַכָ!ת� ִהוא ַוBֹאֶמר ַמה�ַו*ֹאֶמר ָהָבה
Eָָ�ְלֶח :Bֶ: ֲאֶ�ר ֶא�ַו*ֹאֶמר ָמה ָהֵעָרב�:Bֶ*ִַו Eֲָאֶ�ר 3ְָיֶד EָQְַמ� Eְָפִתיֶל� Eָֹאֶמר חָֹתְמBַו Eְָל��ַהר לBַַוָ*בֹא ֵאֶליָה ַו Cָל...    

  
Bַָו EְֶלBֵָק# ַוBָָדה ֶאתַו�ְ;ִדי ָהִעPִי# 3ְַיד ֵרֵעה� ָהֲעד"ָ!ִמי ָלַקַחת ָהֵעָרב�: ִמַ*ד ָהִא8ָה ְולֹא ְמָצCF ַוִ*ְ�.ל �ַסר ְצִעיָפC ֵמָעֶליָה ַוBְִל�3ַ 3ְִגֵדי .ְלְמנ�ָתC ַוִ*ְ�ַלח ְיה

ְיה�ָדה ַו*ֹאֶמר לֹא ְמָצאִתיָה ְוַג# .ְנֵ�י ַהRָק�# Fְמר� �ָהְיָתה ָבֶזה ְקֵדָ�ה ַוָ*ָ�ב ֶאל�ַהGֶָרEְ ַו*ֹאְמר� לֹא�# ַעל.ְנֵ�י ְמקָֹמC ֵלאמֹר .ֵ*ה ַהAְֵדָ�ה ִהוא ָבֵעיַנִי� ֶאת
ַוְיִהי 7ְִמְ�לֹ� ֳחָדִ�י# ַו*"ַ;ד ִליה�ָדה ֵלאמֹר ָזְנָתה  ה לֹא ְמָצאָתCָלC ֶ,: ִנְהֶיה ָלב�ז ִהKֵה ָ�ַלְחBִי ַהְ;ִדי ַהPֶה ְו.Bָ�ָהְיָתה ָבֶזה ְקֵדָ�ה ַו*ֹאֶמר ְיה�ָדה AַBִח�לֹא

� י ָהָרה ַוBֹאֶמר ַה7ֶרֵאֶ!ה !� Fנִֹכ�ָחִמיָה ֵלאמֹר ְלִאי� ֲאֶ�ר�ִהוא מ�ֵצאת ְוִהיא ָ�ְלָחה ֶאל Bָָמר 7ַָ!ֶתEָ ְוַג# ִהKֵה ָהָרה ִלְזנ�ִני# ַו*ֹאֶמר ְיה�ָדה ה�ִציא�ָה ְוִתTֵָר�
   ...ָיַס� ע�ד ְלַדְעCBָ�ְנַתBִיָה ְלֵ�ָלה ְבִני ְולֹא�7ֵ: לֹא�ַעל�ַוַ*7ֵר ְיה�ָדה ַו*ֹאֶמר ָצְדָקה ִמKִRֶי 7ִי ְלִמי ַהחֶֹתֶמת ְוַהְ,ִתיִלי# ְוַהQֶRַה ָהֵאֶ!ה��ָנא
  

ַוְיִהי 7ְֵמִ�יב ָיד� ְוִהKֵה ָיָצא Fִחיו  ָיד� ָ�ִני ֵלאמֹר ֶזה ָיָצא ִרא�ָֹנה�ָיד ַוAַBִח ַהְמַיֶ!ֶדת ַוBְִק�ֹר ַעל� ַוְיִהי ְבִלְדCBָ ַוִ*Bֶ: ְטָנCַוְיִהי 3ְֵעת ִלְדCBָ ְוִהKֵה ְתא�ִמי# 3ְִב
  ...ָיד� ַה8ִָני ַוִ*ְקָרא ְ�מ� ָזַרח� ֶ�ר ַעלְו.ַחר ָיָצא Fִחיו ֲא ָ,ַרְצBָ ָעֶליEָ ָ,ֶר2 ַוִ*ְקָרא ְ�מ� ָ,ֶר2�ַוBֹאֶמר ַמה
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