ְמסַ ְפ ִרים ֶׁשאֶׁ חָ ד ,פָ ָגע ּבֹו גַזְ לָ ן ו ְָרצָ ה ְלגָזְ לו
ָשאַ ל אֹותֹו הַ גַזְ לָ ן" :יֵש ְלָך ָמעֹות?"
הֵ ִשיב" :יֵש ִליְּ ,בו ַַדאי אֶׁ ֵתן ְלָך כָל הַ ָממֹון ִּב ְש ִביל
נ ְַפ ִשי".
ְו ָגזַל אֹותֹו הַ גַזְ לָ ן.
אַ חַ ר-כְָך אָ ַמר זֶׁה הַ נִ גְ זָל אֶׁ ל הַ גַזְ לָ ן" :אֵ יְך אָ בֹוא
יתי זְ ַמן
ִיתי נָע ָונָד ִמּבֵ ִ
יתי ְּב ִלי ָממֹון? אַ חַ ר ֶׁשהָ י ִ
ְלבֵ ִ
יתי? לָ כֵן אֲ נִ י
יקם ְלבֵ ִ
אָ רְֹך כָל-כְָך ,עַ ָתה אֵ יְך אָ בֹוא ֵר ָ
ְמבַ ֵקש ִמ ְמָך ֶׁש ִת ֶׁירה ִעם הָ רֹובֶׁ ה ֶׁש ְלָך ּבַ כֹובָ ע ֶׁש ִלי
כְ ֵדי ֶׁשיִ ְהיֶׁה נִ ָכר ֶׁשפָ גָע ִּבי גַזְ לָ ן".
ְוכֵן עָ ָשה הַ גַזְ לָ ן.
אַ חַ ר-כְָך ִּב ֵקש ִמ ֶׁמנּו עֹוד ֶׁשיִ ֶׁרה ְּבאֵ יזֶׁה ְמקֹומֹות
אֲ חֵ ִרים.
ּבַ ּסֹוף הֵ ִשיב הַ גַזְ לָ ן" :אֵ ין ִלי עֹוד אֲ בַ ק ְש ֵרפָ ה".
אָ ז עָ נָה הַ נִ גְ זָל" :עַ ָתה ֶׁשאֵ ין ְלָך עֹוד אֲ בַ ק ְש ֵרפָ ה
ידיו
ְתפַ ס אֹותֹו ְּבעָ ְרפֹו ו ְָק ָרא ִל ִיד ָ
ּבֹוא ְלכָאן" .ו ָ
ו ְִה ְתגַּבֵ ר עַ ל הַ גַזְ לָ ן וְנִ צְ חֹו
ז ויהי ,אחר הדברים האלה ,ותישא אשת-אדוניו את-עיניה ,אל-יוסף; ותאמר ,שכבה
עימי .ח וימאן--ויאמר אל-אשת אדוניו ,הן אדוני לא-ידע איתי מה-בבית; וכול אשר-יש-לו ,נתן
בידי .ט איננו גדול בבית הזה ,ממני ,ולא-חשך ממני מאומה ,כי אם-אותך באשר את-אשתו; ואיך
אעשה הרעה הגדולה ,הזאת ,וחטאתי ,לאלוהים .י ויהי ,כדברה אל-יוסף יום יום; ולא-שמע
אליה לשכב אצלה ,להיות עימה .יאויהי כהיום הזה ,ויבוא הביתה לעשות מלאכתו; ואין איש
מאנשי הבית ,שם--בבית .יב ותתפשהו בבגדו לאמור ,שכבה עימי; ויעזוב בגדו בידה ,וינס וייצא
החוצה .יג ויהי ,כראותה ,כי-עזב בגדו ,בידה; וינס ,החוצה .יד ותקרא לאנשי ביתה ,ותאמר להם
לאמור ,ראו הביא לנו איש עברי ,לצחק בנו :בא אליי לשכב עימי ,ואקרא בקול גדול .טו ויהי
כשומעו ,כי-הרימותי קולי ואקרא; ויעזוב בגדו אצלי ,וינס וייצא החוצה .טז ותנח בגדו ,אצלה,
עד-בוא אדוניו ,אל-ביתו .יז ותדבר אליו ,כדברים האלה לאמור :בא-אליי העבד העברי ,אשר-
הבאת לנו--לצחק בי .יח ויהי ,כהרימי קולי ואקרא; ויעזוב בגדו אצלי ,וינס החוצה .יט ויהי
כשמוע אדוניו את-דברי אשתו ,אשר דיברה אליו לאמור ,כדברים האלה ,עשה לי עבדך; וייחר,
אפו .כ וייקח אדוני יוסף אותו ,וייתנהו אל-בית הסוהר.

