
ָחד, ָפגָ  אֶׁ ע ּבֹו ַגְזָלן ְוָרָצה ְלָגְזלוְמַסְפִרים שֶׁ   
?"ָשַאל אֹותֹו ַהַגְזָלן: "ֵיש ְלָך ָמעֹות  

ֵתן ְלָך ָכל ַהָממֹון ִּבְשִביל  ֵהִשיב: "ֵיש ִלי, ְּבַוַדאי אֶׁ
".ַנְפִשי   

.ְוָגַזל אֹותֹו ַהַגְזָלן  
ל -ַאַחר ַהַגְזָלן: "ֵאיְך ָאבֹוא ָכְך ָאַמר זֶׁה ַהִנְגָזל אֶׁ

ָהִייִתי ָנע ָוָנד ִמֵּביִתי ְזַמן  ְלֵביִתי ְּבִלי ָממֹון? ַאַחר שֶׁ
ָכְך, ַעָתה ֵאיְך ָאבֹוא ֵריָקם ְלֵביִתי? ָלֵכן ֲאִני -ָאֹרְך ָכל

ִלי  ְלָך ַּבכֹוָבע שֶׁ ה שֶׁ ה ִעם ָהרֹובֶׁ ִתירֶׁ ְמַבֵקש ִמְמָך שֶׁ
ִיְהיֶׁה ִנכָ  ָפָגע ִּבי ַגְזָלןְכֵדי שֶׁ ".ר שֶׁ  

.ְוֵכן ָעָשה ַהַגְזָלן   
ה ְמקֹומֹות -ַאַחר ה ְּבֵאיזֶׁ ִירֶׁ נּו עֹוד שֶׁ ָכְך ִּבֵקש ִממֶׁ

.ֲאֵחִרים   
".ַּבּסֹוף ֵהִשיב ַהַגְזָלן: "ֵאין ִלי עֹוד ֲאַבק ְשֵרָפה  

ֵאין ְלָך עֹוד ֲאַבק ְשֵרָפה  ָאז ָעָנה ַהִנְגָזל: "ַעָתה שֶׁ
א ְלָכאן". ְוָתַפס אֹותֹו ְּבָעְרפֹו ְוָקָרא ִליִדיָדיו ּבֹו

 ְוִהְתַגֵּבר ַעל ַהַגְזָלן ְוִנְצחֹו

 

יוסף; ותאמר, שכבה -עיניה, אל-אדוניו את-ויהי, אחר הדברים האלה, ותישא אשת ז

נתן לו, -יש-בבית; וכול אשר-ידע איתי מה-אשת אדוניו, הן אדוני לא-ויאמר אל--וימאן ח.  עימי

אשתו; ואיך -אותך באשר את-חשך ממני מאומה, כי אם-איננו גדול בבית הזה, ממני, ולא ט.  בידי

שמע -יוסף יום יום; ולא-ויהי, כדברה אל י.  אעשה הרעה הגדולה, הזאת, וחטאתי, לאלוהים

ויהי כהיום הזה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו; ואין איש יא.  אליה לשכב אצלה, להיות עימה

ותתפשהו בבגדו לאמור, שכבה עימי; ויעזוב בגדו בידה, וינס וייצא  יב.  בבית--שי הבית, שםמאנ

ותקרא לאנשי ביתה, ותאמר להם  יד.  עזב בגדו, בידה; וינס, החוצה-ויהי, כראותה, כי יג.  החוצה

הי וי טו.  בא אליי לשכב עימי, ואקרא בקול גדול  לאמור, ראו הביא לנו איש עברי, לצחק בנו:

ותנח בגדו, אצלה,  טז.  הרימותי קולי ואקרא; ויעזוב בגדו אצלי, וינס וייצא החוצה-כשומעו, כי

-אליי העבד העברי, אשר-בא  ותדבר אליו, כדברים האלה לאמור: יז.  ביתו-בוא אדוניו, אל-עד

ויהי  יט.  ויהי, כהרימי קולי ואקרא; ויעזוב בגדו אצלי, וינס החוצה יח.  לצחק בי--הבאת לנו
דברי אשתו, אשר דיברה אליו לאמור, כדברים האלה, עשה לי עבדך; וייחר, -כשמוע אדוניו את

 .בית הסוהר-וייקח אדוני יוסף אותו, וייתנהו אל כ.  אפו


