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 התורהפסוקי כהפרק

.. ? ז: מתאברהם

 לללסק לסים ןעיייעקב
 ןר4קני~

 ישמעאל ותולדות "בדהם מות -י"ח:ז
 שנה. וחמץ שבעים מאה בן מאד, זקן מתאברהם
 וישמעאל. יצחק בסיו, בידי נקבראברהם
 המכפלה. במערת לקברו ושרהאברהם

 עייים. לסיהצ ??ה ושקעים שלהיטת סיאשר שנים. וקמט שבעיםטסה 48יס5' מיי שני ?מי ואיהז. חי ואבריםז.
 טוסה פוובה אקק5 ושת ו*גאח. טו4ה' בשילה מת אברהםח.
 וש"ע,זקן מאד.זקן

 עייו. ילוייסף
 **יו וישמעאל יצעק את4 ויקברוט. קסיו ויטסעאל יצחקט.

 מפכפלה, מצרתאל איתיקברו
 ene( *ן-~xa עפרון שדהאל המכללה,ציערת
 טקוא. *גי עלאשד החתי עפרוןלילדה
 ממרא.ליד
 חת 4קי סאת 8יוץ(5 2?ה %ך 5 סעדהי. ס?דה' זהי.

 קירשיה טת. טיני "קרסם?קנה
 "שתי. ושההאקרסם לקברו סיהלשדה
 "יתו. ןירה"קרסם

 אברשה מית אחרי ויהייא. מת, שאברסם לאחריא.
 יאי. למי באר עם ?יסקוישב ראי. לחי באר ?ד על גריציק בנו יצחק ית אלהיםו?ברף בנו. יצחק את ה'ברך

 אברהם *ן ישמעאל אללת ואלהיב.
 ילדהאטר
 סטארית,סור

 לאבלתם: ידהשפחת יסים, עשר שנים סיו לישמעאלי"ב-י"ח.
 פני שמית ואיהיג. יסים. ושכע טליטים מאה חיןהוא

ישמעאל
 יתיללסם:*ימים,
 וקדר דיית יייעאל'*כר

 יט4ים'ו8דיאי
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מילון

 החיים. שנות מ"י:יקי

 מת.ושוע:
 הוא טיבה: סטייהויית...
 מאד. ~קן ס"ה כצירמת
 מיטלות 9ל וממלאישסע:
לבי.
 מת. צי'ו: ~4לוייקלש

 - מ-.

 יד. על ראי(' לחי )בארעם
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 ' ימיא, לת4 וש4יי
 ותייא הדדשג

 וקדמה. נפ"צ?טור,
 ישמעאל פני 08 טלהקק

 ובטייטס שמים,,במ?ייהםואלה
 לאטטם: למיאש עשר?ום
 ישמעאל החי שני ואטה3ז.

 ' - שוי עי לשיה ו*ש49)ין ,,; עייי, "ל וייקרש ונוהייןי,%יע שקים ושקע שנה ושלשים יטה9טת
 מיריות יני עישיי
 *9י. אס-י 9י *גיע? משוהיליה

 ועשו לעשב בנים''"תאלבנינשל נילדים לרבקה : כו -יט
 לה'. התסלל יצחק ?לדים. היו ל.א ולרבקהליצחק

 ועשה 2צין4 תאימים: נולדו לרבקה הרלך. לרבקה יתןה'
 ),""' ',,, עמום",, שני יצאו שלה שמהינים לרבקה, אמרןה'
 מסים תילדות ואלהיט.
 מסרסם: 9ך יפסק?ל

 פללית ואלה יט., יצחק. את הולידטברנים
 ?צחק. הוליד'את''",י"עילם לישה, ריקה יתיילקח אבוקש: בן')]'),,ל,ן"יע,ףק אר4עים, בך ס?ה יציקכ.

 שלה, אר*עים *ן יצחק ו?הי3. הארמי בתואל 4ת ה"הרבקה
 י24ה יתישספו טרםמהדן
 יןם יללן סטהין יתיאל,,,ל,4פ סיירמי. ל9ך יל יחיתיוסוסה
 "'' יבו,סן14 "ל" ".,'ן"ן' אשתו, בעד טה' ובקש התטלל ?צחקכא.
 לאקה.לו צקרה, ס?תה רבקהכי
 ו ?ניח ייהנה ירסק וייגמר3א. ?לדים. לה סיולזל
 היאל עררהפי יציק, של הלקיה את למלא הסכיםה'

 ?ועם לי;,;ולעמר הריון. ס?הולרבקה
 אשתי. רבקהופהר הרגישה, רבקהכב.

 994ן לה vj~vjשסטנים
 בקרשה שעיים ו*מרשצוכב. ויירה: סן.סן, כל?זים
 י,1,( יאאמה ,,,, פל-סך, ודיל צער לילל עלי"אם
 טויי?" יסה לוע? *ו,";אם לשיית?" לילטה
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 רבקה טל טבחה ,כ
 כטרמי. ל4ופחית טרם' סעדן לטרחי התיטל יתויקה
 חכמינו:אמרו
 בשבחה: מסערפיסוק
 ריע, יתשפזמה
 רשע,שחית
 היו, רשעים מקימהובני
 ממעשיהם. למדהול-א

 ורבקה יצחק בקטו מהכא.
בתפלתם?
 היא" עקרה כי אשתו, נכח יה' ייסק"ויעצי
 מעפרים:חז"ל
 ומתילל, זו בפזה עימד ייסקסוה

ומתעללת. זי בפכהורבקה
 לי, שתשן הבסיכן"יל לה': ואימר משסלל יעסקןסוה
 ה%." סצדקת סויידויי
 אמרה: רבקהאף
 לי, מתתן הבנים"4ל

 סזה." סצדיק מןיידויי לה'. והתפלל בקטנוסתר:
 4עד.?3יח:
 המורזה בתך ה3פלך1כ4?. למלא הסכים ה'וממר:
 חסמים:יסרו ?צחק. של הכששהאת
 לחץ9לל סלדייסק פדים. לה שיו א לאקהי:
 סמור?ה,4סר ה*4יפ ו*תרישצופב.

 אביו. איתי עקד סםמקים הרגישה, רבקהפורעה:
 שאימשהמסלל י94ןי לה שיטשסינים
 לה'ונזכיר הזלך. כלזזים
 ליצחק, הבטחתו(4ת צער לסלל עלי אם פן:אפ
 בכיו. ועל עליולרסס כל-כך.גדול
 "שתו". רקקהנחסרסיים. ה" ליניעתר יי לטה יניי: זה?יה
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 ?היה. את לדהרוסלף ה'. "ת לשאיל הלכהוהיא
 לה: ה' ךיאמר3ג. לה: "מר ה'כג.

 פבטנף גויםקוי שלץ, ביטן עיים"שגי
 יירדו מסעיף יקייםסיגי ממד' ייאי לקייםושגי
 לשיו ייאםייאם מיקסר סרק יהרה אחדועם

 שעיר. י-אבדורב ונשעיר." יל סץ4ד יס?הןס?דיל
 ללדפ ?ייס ך*מלאו3ד. צריסה ס?סה שרבקה הז-מן הגיעכד.

 פבט?ה. מיבנםלסגהללדת,
 טלה. בבטן תאימיםוהגה
 "ךמאי פראפין ך*צא3ה. אדמילי, ?צא סראטיןכה.
 ש4*, פאדרתקלל סערות, מכסה מעיל כמי גופיוסל

 שמוו*קךאו שמי אתוקראו
צקי.עין.
 יחיו ?שא נך ואחרי3ו. "חיו, ?יא כן ואסריכו.
 עקי' יעקב אסיתל?5י עשו, של נעקבי מחזיקהולדו

 שמוויקוא שמי אתוקראו
י_:עקב.יעקב.
 שנה ששים *1?ייסק ינה ייים 4ר סרהוייסק
 אסם.יידח יעשי. ןעלבישפלד'

 ללעקב הבכורה את מוכר עשו : לד -כן
 תורה ןלוכוד צאך רוץה וויר' סם "יט ויעקב פדה, איט צעד, היה עשו גדלו.סיענים
 ןעב 4א ועשו לבשיל, בשל יעלב יעקב. את אהיה ורבקה עשו, את "סבייסק
 אותו. לילל ויקשמלנשדה

 התבטיל. תמורת ליעקב אויה יסיר ילי' ניכורה ילילעיי

 סיירים, ושדלי3ז. גדלו. ה?ץריםכז.
 ציד ילע "3ש עקץויפוי ציד' ידע "יט צ?ד' סרהעשי
 שדה,אים שדה,איט
 תם איטויעקב שלים, ואיהב וישר ןם איטויעקב
 אסלים.לצב תוןה, ןלימד צאן ריעה אהלים,יישב
 עשו את יצחק ויאהב3ח. עשו, את אהב יצחקכח.
 בפיו. צידפי ?הביא, שציד מן "כללי

 ?עקם. ית *n$Obךייקה יאקב. ית אם4הורבקה
 נזיד. יעקב ו?ז35ט. תבטיל. בשל יעקבכט.
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 י י. י ;. ה'. את לשאל ה': אתלדהם

 )אדים עמים לאמים,גין:
וייר"ל(.
 סטך. ייא4 *שייר:יצעיף
 יותר. סזק יסוה?טין:
 הודיל יעיר: יעבדורב
 היעיר. של עבדויהץה
 ללדת: ומיס ו*מיא34ד.
 הגיעה. סלדהשעת

 שנילדו תינוקיתבאלמים:
:ביחד.

 אלם.אדמייי: - -
 השערית(. או העיר)צבע

 גופו כל שער: בקדרתולי

 שערית. מכסה מעילכמי
 יצעקיל לבי את עין קנה ברמאותכח ובזיקה.אחזת:

 שדה". איש ציד ייז.ע איש עשו"ו?הי
 היסוק. את חסמינופרטו י י ..י דרכיםבשתי
 י י.. אחד:פרוט

 ציד, ס"העשי
 ייי צדהיה

 ועיפות.סיית תדע ציד, ציי: יאאיש
 שלי, סמקציע קוה!הלצוד.
 התטרנס. סצידסך אזהב ישר, איט אם:איש
 השלי:ולירוששלים.
 ציד' יויע יזההוא צאן ריעה אסלים:ישב
 אומרת:זאת תורה.ולימד

 ץיע,היא מן אכל יצחק יעיי: צידיי
 טישים לב לצוד"יך עשו. שלסעיד
 ובשקר.ןסןיה רבקה. אבלורבקה:

 תטיייב:ימי כשל שקב 8הצ'7ז:;קוי
 ן-

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



90
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 השדה ט 1יוולבא השדה מן 4אועשו
 עיף.והוא עיף.והוא
 יעקב: אל 1קל ויאמרל. לנעקב: אמר עשול.
 9א'אלעישיי סך4ה, איסי סטכיל לקלע, לי"סן
 סכה, סטלם סאלםמך סטה. סועדם סוגדםמך
 ט4י.,, עיףיי

 יל4)" יעף4'
 ימו: קרא טן1ל שמי: את קךאולכן

אלם.אדום.
:י:י

 יעקב: אאמרלא. יעקב: אמרלא.
 לי." בלרסף את עיים"מכרה שלץ." הבכירה טת היום לי"מלר
 1יו: ויאסרלב. עשו: אמרלב.
 ?מות הליץ אלכי"המה למות, הולץ אני"סנה
 t'?nnja לי ?הוליה 4כיךה?" ליןלטה

 יעקש: ויאמרלג. אמר: יעקבלג.
 לויP$?~1 לי' נשבעעיו יקום." י3"להקציה סיום." לי"משבע
 ליעקב. בכרתי אתוימסר ליעקב. בכורתי טתומכר
 ?ויו נטו ויעק.בלד. לעגל נתן ויעקבלד.
 עדיים. ויזידלהם עדשים. יזידלסם
 ו*לץ, יקם ויוופויא9ל והלץ. קם שתה, ~bQ,עשי
 סבנרה. ית 1?וו'יז י4כוךה. זלזלעיו

 עשו ואת יעקב את מערץ יצחק כז:פרק
 מהידה, ציד לו מיביא מעטו, בקטיצחק מיתי לפני לעיו קורא יצחק א-ה:פס'
 מותו. לפני עשו את ?4רד שיצחק כדי מיעמים, לוויעשה
 שאמר. מה שמעהןרבקה

 ?יסק ?קן פי ויהיא. זקן, יציג, סדה סטירא.
 טראת 1'ן'יופכהין חללית. להית, נעציעיניו
 הדלל, בנו עיו יתו*קדא ס4דול, 4נו לעשי, קראייסק

 "ייי". טשי:ויאיר "4ני!" סליו:ךטסי
 "האי": אליו:ויאיר "היי!" קטר:ועשו
 ויאיר:ב. אמר: יצחקב.

 זקנתי, 9אהמה"?קטי
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ר לבלע, לי תן ?א:ס?עייף איכל צדיק זולל, רשעל.
 . .אמ'

 אל..
 סזה", סלדם ס"לם יןק_לייטני'נא 0ר4ה. אתימטן'ל ע~ב:

 גמל כמי פיו את עשויסה י.. -י זירא: ר'אמר
 ליצקם:ךטמר

 פי, 4ית nSeNטלי היים. לי מלר 1*ם:מכרה
מ.  

- 
:. 

 הנזיד טת שופף ישאןטטה -
 גרוני".לתוך

 :: עיד אני למות: הולסאנכי

 מרב למות עימד אסי)אי: יי - : --: בסכנה.וסיי
 ורעב(.איפית

 לה. 4ז כעכירה, זלולו*9י:

 זקך. סנה ס"שי זקן:פי
 כהות נתשותנ98סינ:
)גולשות(.
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 מותי. יים ?דצייל'א קמות. פתי ?דעתי אול
 יליף ?א טא ה4ן2,ג. ילף, הציד כלי טת אתף קח ועכשו,ג.
 ועייף שאף ,, שלי' סקילת ואת לחצים הכליטת
 , ,,, ' nNyeויא, לידה,צא
 , ' ' ' ,",)1, שיי.,,,, לכ', ופודה ן,']' ציד ליוצוד

 שלטייפ, ל. ושקה ,יע יץ, מטעמים לי ועשהד.
 יהבפי, פאשר] איהב. יאסיכמי
 ואסלה ליוהבישה ואסל, ליהנא
 גייי ייך9ףלצבור אוסף יט4רךעיי
 אמות.פטרם יצמות".לסני
 ' יפסקפרפר ייסקסייכר טטעפ ורבקהה. ימעה, ורבקהה.
 , ן, ) פנו. עיואל בני. עשוטל
 ,,,,',',,, "לסייאל' לייסק. אותי ילסייא צידלצוד ציי ,ם-אהזןלשי,י( ,עקלנרזי, למודהי סלדעשי

 ליעקב קוראת רבקהו-יג:
 ליעקב, ואמרה לעיו, יצחק דברי את שמעהרבקה
 - מטעמים, ליציק להכין רצתה רבקה עגים. ?דיי שנישיביא
 טביו. ברכת את יקמל ייצקב ידי יטסב'מסען.ים
 ברכה במקום קללה ?קבל ועז אותו, ויכיר איתו ?משט שיצחק סשט,יעקב

 יאמת: פעה שקב יטהן,,,ש",' ור24הה, 4סה: יעקב אל טירה ורבקהו.
 אכיף יטעיי)את,"סגה אביץ את שמעתי"הנה
 אחיף, עטו אליך4ר אחיף, עיו טלמדגר
(%ia~:ואימר:

 ציד לי סביאהז. ציד לי הכאז.
 ואגלה טלעטים לינכויה ואיכל, מטעמים ליועשה
 ?הוה לפגיושטרייה ה' לסני אוסףנטורך
 מיתי.ליגי מותי.לפני
 שטע,%פקיי, ועתה,ן)יוןח. עקולי, טמע בני, ועכשו,ח.
 יציהייף. שייישקיר Yr~jN: יצגהסני
 סצאן אל ?א לףט. הלאן, אל סא לךט.
 מקם ליוקח משם ליוקח

 טעים עז.ים ידיייגי טייים' עי.ים 4ד3ישגי
nh?y~1לשביף ייעטים אסםוישווה לידיך טיעמים מסם 
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 "יץ' קח ?א:שא
 לחיים. סלליטלר:

- טט4ליםסלעיים:
יעילים.

 למען. 3די,*צביר:
 .. : . י יי לפני.בטרם:

 פוזל. מן נם לד סנה עשיך.
 אמלא ייאם לסר:עשי

אביא,
 הגזל מן אביא - לאואם
 סססס."נטן

 ליצקב רבקה יזרהטיוע
 חסמים:למרו
 רבקה שהיתה משוםל.א

 מעיו יותר ירקב אתאוהית
nrw~סיה, סך4ר לת 
 לסרה:ללא
 הברכה את ויקבל עשו יכנס"לא

 אביו, אתןירשה אותץ. ואברץוט4רככה:
 הבכירה טת מסר ל-א הוא,כאלו
 טסיי."לשולב
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 איסב. שהואכמו
 לטביץ אותם יביאי.

 מותי". ליני איסף ??ירדייי יאצל,והוא
 אמי: לרבקה אמר יעקביא.
 שעיר "יש טסי עין"ערי
 סלק. "יטיטסי
 אבי איתי ימשש אולייב.

 יירטה. לעיזיווטסזה
 . ברכה" ול-א קללה עליואביא

 ל4: טירה אמייג.

 4סי, הלליף"עלי
 בקייי שמע"סל
 יי". קחולך

 התורהפסוקי

 יסב.יטיר
 לאכיף ללטאתי.

לייל.
 מותג" ייגי זוא94ף טקור4א?ר
 אמי." רבקה אל יצקם ויאמריא.
 ישד "יש טסי עשי'"ן

 סלק. אישואלפי
 עבי ?יייי אולייב.

 ייט?8צ. מעידיווקיטי
 בך3ה.'י ול.א קללה וליוקיאתי

 אמי: לי ולאטייג.
 4*י "?למזי,.'ע?'
 יי."ליי),2הז' פליי )ייעא4

 ),,,,,,,,, ןיעקב' רבקה עשו מה יז: -יד
 ), , ," אמי. לרבקה גדיים העדר מן ססיאיצלב
 עיו טל בבגדים יעקב טת והלקיקה מהגדיים, ליצחק מטעמים בשלהרבקה
 ולידיים. לעורות יאקב של הצלאר ואת הזדים את כסתהרבקה
 אביו. ליצחק יזביא כדי הלחם, ואת המטעמים את ליעקב קתקהרבקה

 ?4יפגי' ו14147 ו*2הז ו*ל34ד.
 גדיים, לאמו ושקיא לקח סלד, יאלביד.

 מטעמים עיסהואמי

 . אביו. שיסבכמי

 44ית, יסה?סיף ס4דול' 4סה עיויל ההקיים הבהדים את לקקה רבקהטו.
 סקין. 4קה יאקב טתןהליישה

 סען.ים של הגדיים עירית ואתטז.
 זדיו עלסן4ישה

 יסלק. צואריועל
 סטיעיים את סתסה רבקהיז.

 מעשתה הלסםואת
 4סה. יצקבביד

 קרואטים 14פגרו"מ1גצ
 טסיו. יסב*עיר
 הגלל פנה עיו בגדי את רבקה וחיהטו.

סמלית
 45ית' "טהטסך

 סקיו. יקה י?קב' יתו8?5ש
 לעזים גך?י ערת ואתטז.

ס?5יש-

 ציאריו. סיוגתועי, ?דיי צי
 סטיעט3ם טת וימיזז.
 ישטה טשי וסםיצת
 פנה. ,*?ק4יני
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 רבות. שערות מכסהיעיר:
 עושים(.שסעלרים )כמי אותי ~טששלייני: טירות. סך4ה 4ליס"ק:

 לירטה.יימעמע:

הכקית,ההמודות:  הכקיים.סיידים

 צוארו שיגוריו:ס?9ת
מסלק.
 טעים. אכלטבעיים:
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 יצחק לפני יעלב . כן -יח
 ויין. אכל לו הגיס ויעקב הציד, מן אגל בקטיצחק וברכי עשל, הוא טיעקב ןסשב שלבי את WWDייסק

 ויאמר: טביו אל ויצאיח. ואמר: אביו, יל 4א יעקביח.
"יבי""טבי!"
ויאמר: ימר:יעסק
 פני?" אפה מי"האלי, ב4יו" n?b, מי"שיי!
 עביו; אל יעקם ויאמריש. אביו: אל אמר שלביט.

 הכרף, קצף"אלצי בכורץ, עיו"טלכי

 אלי. דגר? *קירעשיתי טלי. טד4ר? כמועטיתי
 שיה נאaw ושב, נאקום

 מצידיואכלה טלי, הסיד מןןתאכל
 נייזי." עיריתיתעבור איתי". יץ4רד9די
 ב% אל יצעק ויאמרכ. יעקב: אל טמר יצחקכ.

 פני?" למצא, מקרפ יה"מה בויו" למלא, מהר? !ה"טיך
וזאיר: אמר:יעקב
 ?49י." טלהיף ה' הקרה"פי קיר". בזמן ציד שאסלא עשה ה'"כי
 : יעקב אל יצחק ויאמרכא. יעקב: אל טמר יצחקכא.
 פני, ואמשף, פא"גשה בסי, איתץ, ואמשש נא"ברא

 ערל, פני, ןהסדיה עשו בני הוא איה אםואראה,

 ל.א."אם ל.א".אי
 אביו, יצהק אל יעיב ו*גטכב. אביו, יצחק אל נגס נעקבכב.
וימשהו. שקב, את מששןייסק
ויאמר:ןטמר:
 יעקב קול"סקל יעקב קיל"סקול
 עשו". ?דיוהעדים עשו". ?דיןס?דזם

 לפירו ול.אכג. יעקב, טת הכיר לא ןיצחקכג.
 אחיו, עשו פידי ?דיו סיופי שעירית סיג שלי סידיםסי
שעית, טחיו. עטו, טל סידיםכמו

ו?ברכהו. יעלב. טת כרךויצחק
 ויאיר:כד. אמר: יצלקכד.

 עשו?" בני זה"8יה עיו?" 44י הוא"8?ה
ךיאיר: ענה:22קב
"~ן4י.""טלי."
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 .. ז: שב.שבה:

 נאכל.ויכלה:
 שלי. סשידש'ד5:

 יקרה. שתשהו שיההקרה;

 אנתץ. נטמששיטייח: בכסיה. תתקרב 4א:גיה
 ל.א. אי ל.א:אם

 איתי. מששוימשהו:
 נח( נ,,'בר' הארץ ומשמר השמים מטל האלהים לףויתן
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 התורהפסוקי כזפרק

 ויאיר:כה. אטר: יצחקכה.
 לי'"4יה לי סא"תגיל
 בני, מצידואכלה בני, של הטזד מןואכל
 ניקיי." ייך9ף?טצך איסץי" יטירץ379
 וגאול ליו*ף4 ליצחק הגישיציב
 הכלוייסק

 וישה. יין, טסה. ויציק יין, ליצסק יתןוהוא לי1?$~
 אביו: יששק אייו ,ויאמהכה ליעקב: אמר אביו יצחקכו.

 ',,,",1,,ייקימלש1%",' אלי"תעש
 4ה" יי,השה 14)" ל',השק
 פ*דיו ליח אתוזוח סריסייסק לי וסלק '5ז.,ויגש'", ליצחק. וישק נגש יצקבכז.
 ויאמר:וז%נהו, בגדיו. יל סריסאת
"ר4ה, ואטר: יצקב, טת 3רךוייסק
 יהיה". ברכך.ישר איתו." 3רךשה, ייה %ים 4ייל3ס השדה ריח כמי בסי ריח"תראו,
 יצקב את מלרץ יצחק כט: -כח
 ארך,(,9ורזח. לי יתן יה' לי, ן"טר יצקב, "ת 3רךיצחק
 לעקיב( ונם ילי ז9,,4'ק7יש~מה ויכ4די,,'ללההל חזק שיהזה עיד, יצקב ית 3רךייסעו

 יצקב: טת ייסק 3רץןסץ
 האלהים לף "וימןכחל לץ יתן "ה'כח.
 השמיםמטל השמים מןטל
 סי4ךדומשמגי הארץ מן טובויבול
 ותירעד. זנךורב ויין. תבואהןסריה
 ימים יעבדוףכט. אותץ יכבדו העמיםכט.

 יזטיטי ?ףהיקש~י ?ץ,וישססיי
 לאסיף גיירהוה אחיץ על שליטתהזה
 איף יני י4וי,5ע(י,י, לץ. ישןסיי "יץיצגי
 מקלל יהיה איתי שיקילטי

אררו"
 ,ארור

 מלרץ." יהזה איתץ שערךומי
ומבהקיי

 '*רי4."
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 ואכל.ןאכלה:

 לי. תצק לי:ושקה

 תראו. הנה.ראה.

 יבואה סירך:ימימפי
 י ..ישמנה.
 )שעושים תבואהזגן:
 לסם(.משסה
 חדש. ייךלתירכם:
/- תהיה.הוה:

 מיטל. אדוך,גביר:)
 איתץ. שיקלל מיאלרריף:
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 יצחק לפני עשול-לח:
 איתי. ?4רך שאביו כדי טיעטים, עם יריי יציק יל יאעשי
 טעטים מסכו לקח שיעקב על התלינן עיו וסרה. ?דילה ץעקה 4עקעיו

 איתי. נם שץ4רך יצחק, מלביו, ובקט הברלה; ןאת הבכירה טת לי, שהגיעודברים

 ייסק ילה ישויר ילהגל. 4טר ?צחקל.
 יץק'ב' ית?4וף 2"לב' טתלירי
 י-אקב ישא יצא 48וילי שקב NS~W ליסרמנד

 - ץ*יו יעסק פניטסת והייו,ט?יסק
 נשירי. *א אחיוועקל שלו. כשיד מן טחיו עיובא
 טיעטים הוא נם ועששלא. טיעונים עשה עשו נםלא.

 לימיו.ון*א לעביו.ןס4יא
 ?ץ4'ו:ו'איי ליריי: יטרעיו
 אבי,"?קם עבי נא"קום
 4יי5." יייי4י4ץ?ף אותי." שתירךידי וגו' כשידליאיל בנף, ?ל הציד מןולאכל
 YSN: י4(ק לי ולאמרלב. טסיו: ?צחק לו אמרלב.

 ץיה?""טי 8יה?""מי
ו'א4י: ע4ה:עיו
"ץיי עיה" rtsj' ס4כור 4סף,"ץסי

~?$ 
 עיו." *נוף'

 יאר עד *ללה הרדה יצחק ובהרדלג. מאד גדולה בהלה נבהל יצחקלג.
ויאיר:ןטמר:
 הוא, אפיא"ט' הוא מי כן,"אם
 ציד,8וד צידש4ד
 י'י?*א ליןסייא
 טפלואזלל לי יסליא טה מסלןיכלתי
 יביאכשלצן שלאסלייני

יש4ריהי? אותי?וכרסתי
 יהלה." צרוף*ם מברך." יהדה הואגם
 ידיו יייי ץפ ששי יי84לד. ץ4יי, ץברי טת טמע עשולד.
 מאד עד ושרה *לוה יישןPS?1 מאד ומרה גדולה צעקהצעק
 ?ץ4'ו:ויאיי ליעיי:וימר
 אבי." ץני, נם"4ן49י יבי." אותי, נם"4רד
 ויאיר:לה. אמר: יעסקלה.
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 ומר.אה:

 לניסר מץד ושא: יעא8ף
קיא.

 ט. פדי בסביל,באבור:

 רעד. סיסל' סרד'יי,זרד:

יי כן. "םאפוא:
4

 שבאת. לפני פביא:בטחם

 ברכתי יהיה: ברוףגם
 תתקים. וברכתיאותו
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 יריסזי."יינה שלץ'" ס9ר9ה טתולקח **ריי יסיזי"4א ינאית של סדרו 4א"טסיו
 ך)אמר:לו. אמר: עשולו.

 יאקצ שם% קךא"עיי יעקב? שמי את קראו לכן"ס8ם
 יאי..י? ?הך*עק4*י לאסים, 49ר איסי' עקף ארתי' רקהיי

 יטף יחוסייפ ס4כורהי טתולקח
 בריתי." לקח עיהוף4ה לי". סייעהשסוסה
ךיאמר: עוד: טטרןעשי
 עריה?" לי אציט"5ל.א ברכה?" לי הפארת ל.א"ס8ם
 יעיו: ויאמר יפסק ויעןלז. לעשו: וימר ענה ?צעקלז.

 לף שמפיו יביר"סן עליץ פליט יעקב את"עטיתי
 לצידים לי *פפי אחיו פלליפ שלו העבדים יהיו התחיםךסל
 למנפיו וסיעםךד*ן ותיריי, יגן ויין, מזון ליך9סתי
 בני:" מהליעיה אפיאוליה 4*י?" עיתן, סה יך' 8םולה
 אביו: ך)אמר'עו%',אללח. עביו: אל ימר עשולח.
 יבי? לף, היא טסת"סדריה טבין אחת, בריה רק לץ,ט
 י4י." ייי' נםטיסיי אבי." איתי, גםברץ
 ו*בך. עלו ערלך4שא יבכה. קולו, את סריםךעיי

 עטו את מברץ יצחק -מ:לט
 אכל סריה לו שיסעה עשי, ית 3רואסק
 הרלה, להלחכו יצטרץ עשו השמים. מןןטל
 ממגו. ישססיי שהוא עד בוי ישלטויחיו

 יייו, ייסק ו*עךלט. יביו: יצחק לי ע9הלט.
 אליו:ויאמר אכל הרבה לץ"יהיה
 מושיף: יהיה הארץ משמני'אפה השמים. מןךטל

 ) ) , מעלל הימיםומיל

 ועלמ. תצטרץמ.
 חרבי

 תחיה
 יןצי)ן' אסיףראת הרכהלסלסם
 מעל, ש%ופרקפ אחיץ את תחליט או ןקשל 8יהסטיר פריר כאשרוהיה בץ. יילטןטסיץ

 צוארף."
 שלי. סשיטוך סותשססרר
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 חכמיםאגדותמייון

 בקרמה. ברטאות,המרמה:
 עשו ןלא מזיועל".

 שקב. -% ט.' יצח מאםאי!
 אותי. רצהושקריי:

 הערב, את יום אותו הקב"ההקדים
 1חשץ, עומד עשווהוה
 יעקב. הולץלהיכן סש"ר?.ישא: יידע, סןהול.א
 הקב"ה: ליטמר
 גבור?" לשיות"רייס
יכשהגיע  בעקביתיו, ועשי לירדןיציב לו. ספתייט9"יו:

 מירדן, מקלו יצקבנתן ולע.י??ה:
 וגיישה. ועבר לסליו,ולבקע
 ה'ויאמר
לנעקב:
 מיסיו, תתןרא"אל
 עמף אלכיתעה

 יללישטרתיף
 טלף".לשר

"*.
 תפליש א. תקשל,שריד:

ען51ג
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 הברלה בגלל קרה מה : מז -מא
 איתר יסרג וריה סירסה, כסלל שלב ית שסאע4

 ירגע. טעשל עד טחיי, לען אל יעקב את ושלחה לאת, ?מצהרבקה
 טת סצנות "?ה לו יקא ?יעקב רייה "איסי טירה:ילילסק
 עשו."כמ1

 ספך?ה צל יעקב את עשו ופלשםמא. הברדה 94לל יעקבי את שנא עיומא.
 צביו. *רכיקיר אותי. 4רדיפוייו
 ייפו: עצי1*א?ר עיבו: ישבעיו

 ט4י. טיל זטי"יקןבו אבי, של מותי יים"מתקרב
 טסה" י-אקב יתו8סך?ה טסנ" ואקב טת טסרגוטז
 לרבקה ויגדמב. לרבקה, ספרומב.
 סטדל' 4?א ע?ו' זבדיית סודיל, 4וה עשי, שטסרטה
וישלח שלחה,והיא
 yno' יצא ?ייקב'ויטלא סששך. בסה ליעקב,וקראו
 אליו:81אטר ליעקב: טירהרבקה
 יסיף 8?1'"4ה טחיץ עיו"סנה
 ?סך48. ?4יידעם אוקץ. לסרגרויה
 בני, וציה,מג. בני, ועכשו,מג.
 לף ברהוקום לץ, ברחקום, בקי"יטע 4קילי'יסע
 קירצה. 45י(י ?*יטל יסרך' אשי לצך, טחי,אל
מד. אקדים, ומים אתי לשבמד.

 ולשבי
 אקדים, ןמים ע18

 יסיף, עמת קשוב טשרצד אחיץ. טל ססעס טיעלרעד
 מ8ף, יסיף 8ף טוב צדמה. יטכח וטייץמה.
 ל1 צשיס אשר אתוייח לי. יצייץ מהאת
an~wjn "ליץ ישלחזיז
 . טים.י?הסייוי לשם. אילץוטשח

 . שגיסם 08 טייילין שניסם לי צמיתיולטה

 איד."יים איד?"בים
 יפסק: אל רבקה ולאירמו. יצחק: אל טירה רבקהמו.
 חת. יצת סיגי Mns"קיטי לצהאיסי
 חת, מבלת "יה ?S~v לקח8ם "שה לי יקחשנעלב
 סטךץ, טילתיאלה עשו." כמי חת,מבנית

 סיים?" יי?4?
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מילון

 אא.וקאש:

יי1
 )"ן יים ט34: איל וטעיקרבו
",י,י. קריב. יבי שלמיתי

.י,יי1

 מנסם להרגני: לוייינמם
 שהיא 4טסילה, עימיטת
 איסף.יחרג

 יעלר אהיף: חמתאשוב
 טסיף. שלססעס
ל"ץ ', כעס.8ף:

 אאיד שניכם: שםיעיי
 שניכם.את

 4סיי. טעיתי Mei:קיר
 ל"ד( )כ"ו, טת. רנותעשים לי ישא עיו חת: %4תייג'
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 התורהפסוקי כחפרק

 יאקבסלים
 אביו 4ית את עוזב יצקבא-ט:
 לבן. מבמת אטה לי ךלקסת טרם' לסין ללסת יאקג על קציהקיק
 ישמעאל. 4ת מסלת טת לאשה לי לוקסעיו ?עקב. טת ממרץ?יסק

 לנעקב, קרא ?צחקא.
 עליי:וצנה איתי4רץ
 כנען. מבמת אשה תקח "ל-אב.

 טרם לפדן לך,קום
 אמץ אבי בתואל, של עיתוטל
 אשה מקם לץךקח

 ממץ. ניסי ל4ןימסכות
 אותץ. זברץ וה'ג.

 בנים ובני יסים סך4ה לץוימן
 רבים. עמים ממץןיצאו

 אברים ברעת טת לץ יתן ה'ד.
 בה, גר שטסה יארך טת בירשהייקטל ךי4ניסם' ל94יץלץ'
 ל~ן4רסב(." ה'שסמך
 שקב את שלח יצחקה.

 טרם, לסדך סלדושלב
 הארמי בתואל בך לבךאל
 רטשהטסי
 ועשו. שינסם
 יעקב טת 4רץ שיעסק רטה, עשוי.

 טרם לסין אותווקלח
 אשה. מקם לולקסת
 אותי,וכשברד
 סד: עליוצלה
 כנען". מבכות אשה תקח"לא
 ואמו צביו בקיל שמע יעקבז.

 טרם. לסדןךסלך

 ועק'ב אל וקליק ויקראא.
 וקמהו אפי,ךיברף
 לי:ו*אנל

 3מן. מבלת איה פקה "לאב.
 טרנו, פז9ז יףקאש
 עיף ט4י בפועל,*ידה
 אשה טים לףוקח
 א9ף. טחי ל%טימפ

 אתף ?ברף ע"ע ואלג.
 ליך4ףךיק*ף
 עטוש. ~hlirלסייט
 אבןסם 4ך8פ ית ?ף ?ישוד.
 "טד. ולזוקף?ף
 טל.סים',יאבחהם." 89ךטשד )9וליףי טול ית?הייי

 יעקב, אפ יצודק 1יוצלוזונ
 סאבתי בפואל % ?%יל ארם, *ד9ה1*?4
 רבקה,טסי
 הדך. 8קבסם
 ?kn את ישוק ברף 3י ערל ויראו.

 ארם *ד?ז אפיקילח
 נ אשה" 9*ש, ל5?אפ

 , ) ' , אתי,בברכי
 ., , יאגל: יעיוויצו

 פאן". מבמת אשה סטה"ל.א
 אנק, ואל יביו טל יאקצ ך*שטעז.

 טרם. *י:,9ה1*?4
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 שזפ( )צפון*תואל
 //,י
 ימלק( )8?פ י14הל%

//
מהל8הצ

 טרם. 8ון טל יווה*8ה
 חית. ילסיסיו

 לטבטים זיינךלקמל
רבים.

 שתירש. ידי?ודייה

 'נ( גה,יבי, ב. ונרדים עלים אלהים מלאכי.היה
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 התורהפסוקי כחפרק

 צקו ך*ראח. ראה, ועיוח.
 פגעך בנית רקיתפי רעות לנעךש34ות
 אביו, ירסקפעיני !מ4יג ירסק4עיגי
 יייעאל טל עחי אלףט. "ברהם 4ך ישסעאל אל סלף עיוט.

 קירסם, % יש89אל 5ת פרזלת י4תויקיז "ברקם, בך יטמעאל כת שסלת טתךלקח
 4בייפאהיה לאשה לי נבלת, שלאחיתי
 ?איה. לו אייוצל טלי. לסטיםבנוסף
 רזליכם רוךלכ2 יצלובי-כיד:
 ירו. על יואשי יצלב שכב שקעהי4שהשסש
 לששים, מגיע ךראטו הארץ על עומד סלם יצקב ראהיסלימו
 ויירדים. עילים ה' מלצ'כי סללםועל
 שלי, תהיה שהארץ איתי, וכרף עליו עמדה'

 אתי. יס3ה יה' סאד' רב יס3השלרעי

 ?*ע, מבאר ןצקב וישאי. ?כע, מצאר 3"א וצלבק
 יערנה.וגלף לסרך.וסלף
 שנע ודלך סיאובי ך?89עיא. ים, וישן ליקים סגיע יציביא.
 8?יש. *איי שקעה סשסשסי

 ס9קופ טוזיגישקה המקים מאבני לקחירקב
 מראיותיו,ך?קאם ללאטו, מטסתוים
 ההוא. במקופך"4יב סהוא. ייקוםושכב
 והגה, ויסלשיב. סלם, יצקביב.

 "ריה ליבשים ס"רד על ?לםשתצמידי
 סגיצליאשי מגיעולאטו
8יי?יה שימיםאל
והגהוהגה

 .. .י .. .:

 יו' ו5יד'פ עייפ טל"יפטלטיי בו. ויירדים עולים ה'טלטכי
 והגה5ג. והגהיג.
 צליו. נצב?היה זקוף. עליו עימדה'
ויאסר: - -- טמר:ה'
 יבין איוץ(פ אלהי ?הוה"טסי יצחק, ואל.קי אביף אברים "ל-קי ה'"טגי
ייסק, עליה טוכב "יה "שרס"רד
 יליץ שיב "יה טמרסיעד אגיף. ולבסי ולעקיף איתה, טסןלף
 ולעראק. יתגנהלף רבים יהיו בכיף ובני אגיףיד.

 ספרד, *אסר ?ףצף ךסזהידי אטרד לסרכמי
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 חכמיםאגדותמילון

 סביד, משןה צדיקי*
 סביבתו על והדריפי
 לישוב: סלהטישר סלמים:טלרו
 9תוב! מדוע חר9ה". יעקב"וילף
 יעקב"?'?יצא

והתשובה:
 רשם עויה לעיר מן צדיק?ייטת
 המקים.על
 ילה. סימי הדרה,הוא . י י יי : .- שלה.התפארת שיח" היא יינה' היא 4עיר' יסצדיק זמךכל

 סעיר, את הצדיקישעזב
 אויהעזבו סייע טעיית:ויקרע
 והיפי. סץ9טןתיאורילשקים.

 ועלב ליאש 0(194יש. לקצה לי 0*יש: ?אי
סשמש.
 י"ביעסוקטסתי9ןטטי4י:
 9ריים' טענים - "טגגי"נתוב י4יקום.מסטינים
 י"חי9ססיק לראשי. משסת,לטשוטיו:

 אחיד. טין - "סטיך"יתוב אותו. הצמידומצב:
 אחד, במקום האיים סליטיפו י* ,: ססמוה: סיירו יךעל סלמים. טלטימ?י2:

 אומרת: ואחת אחתוסל

 אחת. ב %ס1ע,י% ביר. זקוף עיטר141:
 טגאמר:זהו
 סרטשוןיו". aWישר סטין, טת;?ישח

 אותה. אתןאינשה:
 99יף. ולצגי לצניףלזרעף:
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 התורהפסוקי כחפרק

 irtsj ה4בולית אתךמרסיב
יפרצי זקפו למערבי - היםלכווך

 ,וק417ה, ,,, מזרחלכווך
,'HiiiiA;ifi)iiI לפיךליווך

 ו2ן*ה; '' לדרינ(. הלגב,ולכוון
 האדפק tho*n פל בףו44ר3ו כמיץ מלרכים לקיית ירצי סעמיםסל
ובזרעף. בניץ. ובני 4סיץוכמו
 עמף ילדי והאסו. אתץ. ואניטו.

 אלף אשר פלל ייטרמיף, ימלך, סקים 4סל אוקץ"שמר
 הלאת, לאדיה אל (גגן5שבתיף, הזה; המקום אל אותץך"שיב

', ',ן%יף וי'א (ל',.,' איתץ, אעלב ל.אכי
 כשימי "פ שיר Afj' שאעטהעד
 לף." ייבמי אשראפ לץ." שאמרתי מה כלאת

 ' , לזסריר' מצקה הקים משסתו, התעוררואקב מלסתי מתעירר ועלב : יט -טז

 "ל. 4'ת ליקים,קרא
1",,,.,,, , 

 "ן', ,',', וימי: משסתו, הסעירר יעלבטז.
 ויאיר: יהי4תו' י-יקב ו*יידטזי"יחמת
"ידי הזה ימקים ה'יט  הזה אעקום ה'יש ידעתי!" לאןאסי
 ו??8י." לאויניי ולביד, פחד הרגיל יעקביז.

 ),ך"טר:
-- 

 ןיירא
 , , ' , ,, ' '')נ"ך-יסרן מרא"מה
, נורא יטה )) הזה!סיקים

 הזה!ליקום הוא אל.הים ביתודאי
 שיסים יית "ם יי ?האיך שימים." שערוזה
 יאפיים." שצרלוה מקום, בעקר קם יעקביח.
 אבקר יעקב ויקייםיח. האסך אתלקח
 ס"יי' "ת)י.ץ ילל לייבש קוהן)(רנ שכ(משר
 ,?1,') לזכריך, מצקה איכהךעשה

- 

,,, יי"שסיו
 טא4ה אסהו?,ום' סמצסה' ראש על סלי מתוך שסוושסד
 לאטה. צי שטוי*צק ההוא: המקים סם "ת קרא יעקביט.
 סומא לסקופ awi 45ת ויימלאיט. אל.בית
*ית-אי. לוז. העיר טס היהוקדם

 לפאטנה. סעיד שם לוזואועם
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מילון

 את תרחיבופרצה:
 שלף.שיבולית
 למערב.?יה:
 למזרח.קריה:
 לדרים.ןגפה:

 ל4 הבטחתי לף:?פרטי

-- - 

 עסתאסן:

 - י י-. פסד.ויירא:

da-L  כבקר. מקדם קםויישח:
 שתעמידים, י4ומשעה:
 חשוב. זיבה לזמרכדי
 י4ן לירק: שיךילא 8סר' קרוש ישלטלה

 של קבר עלימעמידים
מת.
 כלי מתיל יזל יסףיוצק:
 מ?ה4על
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 התורהפסוקי כחפרק

 נדר נודר יצלב ב:כ-כ
 לאלהים, לי ה' יהיה אביו, כיח אל בטלים איתין3שיב לקלשי ובגד לאלל לחם לי ויתך לדרכי, עליי ישמי ה' ש"מ לשסע, סיי'?"ב
 מעשר. לה' ימןויעקב

 לאמת: *דר, י_4קב ויניר3. וימר: ודר, סדר יעקבכ.
 ציה, *ירץו4קו4י סיה סדרך איתירישמר עידי אלקים יהיה"אם "תי ה' יס3ה"אם
 הילץ, ילייסיר בו, הולד טסיטשר
 ליוקטו ליןיתן
 יל14. וחי יטכל?טס ללבשי י4?ד לטלללסם
 יבי; *יפ אל בשלים ושבפיכא. אבי, בית יל בשלים ןאטובכא.
 יאלהים. לי ה'מאה לאל.קים. לי ה'יהלה
 naNa שמפי אשד הזאפ, והאיןכב. מציה, ששמתי סז:את, והאסןכב.

 אלהים 4יפיסי" ה'. ביתתהיה
 לק קטן טירלעל לי, יתן יה' מהמכל
 " לץ: טשיופוששל מטכו". צשירית לה'טסן
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 שביעה' לידע ודר:ואר
 "חי.עירי:

 מול לזי: ששודפיאי
)מצפר(. טסי לף טסוצירה
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 התורהפסוקי לזפרק

 יוסףמכירת
 ואחיו הנער יוסףא-יא:

 הדבר. ית ןזכר צליו כעס ואביו לאביו, גם השני החלים את ספרייסף אותו. לשנא היסיפו האחים להם. וספר אחיו, על שילט שהוא סל23,ייסף ?פיס. לא דברים אחיו על לאביו וספר בצאן, אחיו עם רצהייסף איתי. שנאו וסיחים פסים, כתנת לו עטה ייסף, את אהביעקב-יטראל

 אביו, 4ה ט?ר בארץ ?שב יעקבא.
 ?נען.4ץ?ד

 יעקב: של חייו קורות ספור זהב.
 מנה, יכע-עירה 4ךיועף
 ?צאן. ץסיו עם רוצהסוה
 עלסה 4ני עםיידל נער,ןהוא
 זלפה, בכיועם

 י י .-י אביו. טלהפטים
 לאביו עליזים לספר נהגויוסף
 ?פים. לצודקרים

 עניו, מלל יועף את אהב ישראל-יעלב,ג.
 זקן; כטסיה לי נולדכי

 פסים. ותלת לייסף צשהןהוא
 ראו, יוסף טל האחיםד.

 האחים, מכל אביקם אסביאותו
:י: אותוושנאו

 טללם. לו טמר יכלוןלא
 חלינו חלם יוסףה.
 לץסיו,וישר
 איתו. לשצפו היסיפווסם
 לאחיו: אמר יוסףו.

 סלילי.סיר הזה החלים את ?א"שיעי
 טילים וקישרים אוספים טנסנוז.

 תבואה של סלילית אעמית, מיןןעושים
בשדה,
וסנה,

 יגעו.*ירד אביו, מגורי פארך יעקץ ונשבא.
 יעקם: אלימת אלהב.
 שנה יטע-ישלה *ייויף
 פצאן. אחיו את רעה%ה
 נערוהוא
 זללה פניןית בלסה בניאת
 יביןנשי
 לעה יצתם את י94ףון4א
 י . י-י אביהם.אל
 בניו מפל יוסף את אסב וששאלג.
 ל4, הוא יי-יעגיםיי

 פשינו. *ולנת ליושהקה
 אחיו ויראוד.
 אחיו, מפל אביהם אסב את4פי

 אא4יוצאו
 לטלש. 4פר4 ?בלוולא
 חלום ייסף ויקלשה.
 יאסיוויגד
 אתי. שנא עודויספו

 אליהם: ויאמרו.
 סייטי:4יר סרה החלום נא'"יקעו

 ןסגהז.
.. אלפים מאלמיםקרחנו

 השדה,עתיד
וסגה
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 חכמיםאגדותמילון

 התראה, ל-א יוסף .ב
 השפחות בני עםוהתחבר

 בלהה בני את נער"והוא
 זליה."ובני
 השטחית, בני את טכז.ים טסיי שטיימסיון
 עטסם. ומתחקר אליהם,מתקרביי הואהיה

 בלב% הדבר את טמר ואביויא.

 מעד( "עיי )עט קולמוס !עלבלקח טליי עם טליי:ית חכמינו:אמרו
 מקום ובאיזה שעה באיזה יום,4איזה - ייוכתב
 חלימי. טת יעף0לם
 ןדע,הוא

 ואמרו: שהוסיפו חסמיםויש מישהו. עלייסירים להתקים. הדבריםשעתידים ןפים, ל.א דבוריםיסה:
 אתלשמר זמו. כיסהליאקבי לי ואומרת מתערית היתה ריקדשרורן ט~לד בן זקונים:פך

 בז-כרנן,הלברים וןקר ןסה בגד *ייפ:פערת
 להגיע. עתידים הםכי שיסים.בצבעים

ן רידידות. ילושיורי טליי לדיר ?ילופ:יפרו

 איספים אלמנת:מאלמיפ
 ועייים שילים,וקישרים
,,, עבייה. יל סליליתמסר
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 התורהפסוקי לזפרק

 נצבה,לננו ויירה; זקיקהוסעידה אליפיויה שלי סליליהקקה
וספהוהנה  ט?%מי?םי?9י?ה שלסםס"ימית
ך8מיפדיינ שלי לאלמה מסביבעמדו

יאימפי!יוסשתחיי."
 יייו: ל% ךיא*רוח. לו: "מרו סיחיםח.

 עלינו? פסל-ף'?ילץ עלינו? תילי"ססלוף

 *נו?" פ*של משולאם ינו?" תמיל מטילאי
 דקריו.ועל שאמר. הדיריםועל סימונייעל טלו החלימותעל אופי טלא עודךעשפו איתי לטלא המסיכוןסם
 אחר חלום עיד ויחלשט. אחר, חלום עוד חלם ייסףט.
 ויאיר: ?יסיו' אפוך?י*ר ואמר: ליחיו, אותייער

 חלום: עוד"סליתי
 לשיש'"%ה הממטוהנה
ל8??ץ?וסורס

 פייטים קירויסד כוכביםן"סד-עיר
 יי."ייטמוים לי."מימסוים

י. ולנוסיו. לעביו המלום את כופר הואי.
~@?1 
 יעיו, ויל ימיו יל

 ל%:ךיאמר לו:ונימר שעיי פוך*?ער בו' ?עי(44יו
 חלמפ? אטר הז", עמלים"יה שסליק? הלה הסלים"מה
 למסיף לעיף טיי ?בוא'סבוא ן"סיץ ן4ומץ אסי נביא,סטם

 ירשה?" ל4?8שטסיפ "ריה?" לץונשמסוה
 אסיו, בי ךיקנאויא. בי, קכאו סאתיםיא.
 ס?9י. יפ שטיויביו ?לבי. סל9ר טת ימרוענייו

 בדותן יועף : כח -יב
 אותו להרוג ורצו מרחיק, יסף את ראו האחים אחיו. אל לדותן יוסף את ילחיצקב
 ייעף. את לטייל ורלה לאחים, שאמרו מה יסעראובן
 איתי. להרג ורצו לבור, יסף "ת ?רקו האחים הבור. אל איתי להטליך הציעהוא

 למצרים. איתי שלקחה ישמעאלים, לשערת איתי מכרו והם איתו, למצר הציע?הודה

 אחיו ך*לכויב. הלכו האחיםיב.
 פקכם טעיתם צאן אפלרעופ בשכם. אביסם צאן אתלרעות
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מילון

 יקולה קעידהישיה:
וישרה.
 עמדו הקיפו,א5*ייה:
מיביב.

 אל בכעס יכר ויף'שעי:
מישהו.

 בלבי. סייר: יתיטר
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 התורהפסוקי לזפרק

 יויף: אל ישראל ולאמריג. )יועף: אמי ישראליג.
 בסכם, יעים"1%*חיף בשים. ריעים טלץ"אחסים
 פייסם."ייהל%ילסף אליסם'" איתר שולסקני
 לי:ו*אמ%' אמר:יוסף
"העי." מוכן[." ]טני"מ"י
 לי: ויאמריד. אמר: ?שראליד.
 אחיף שלום את ראה נא,לד הצאן טלום מה ראה 9אי"לך
 סצאןואת,*יום, שלימם." מה לק )סטרןססיר
 דבר."וסלובני ייסף את שלחייראל
 סירוך יבקיקייקך?ייהו ססרוךמעסק
 שעמה.ועלא לש9כ4. באוהוגו
 איש ו*מצאהוטו. לשדה תעה יוסףטו.

 ~MW הסהוהא איל. איתיאצא
 לאמי: ו?י"ימי'סאיש ,.; איתו: יחלס"יש
"מה,,,*4יט?" w@on?" אתה"סה
 ויאמר:טז. אמר: לסףטז.
 מבקש. אלכי אחי"את מחלט. אני טלי האחים"את
 לי, 9אסגידה לי, 9אסוד
 יעים?" ,,הםא-לה) רועים?" סםאיפה
 ימי: סייטיז.

ול:,,4%י
ן סאיט:

"9סע44,4ה, מפה."ניעו
 אמרים: שמעשיכי אומרים: איסםשמעתי
 לתי9ה"."גייה )דוקך".עלך
 אחיו אהד יויףוילד טלו סטווים "סרי סלךיוסף
ך?מצאם,בלסן. בדיתן. איתםומיא
 , ), מרסק, אתייח",וז.ואו,, מרחוק. אותו ראו האחיםיח.
 אליהם סרב יובטיס, אליהנ(, יססקרבוליגי

 ..י אתוויינפלו רעית ממשבות עלייישבי
להמיתו. אותו. להריגותכננו
 אחיו; אל איט ויאמרויט. אחיו: אל איט אמרו האחיםיט.
 *א. סוןה מות סלל 8על"סנה' בא. הזה החלימית נעל"סנה
 , "aaכ. ועכשו,כ.

 ונסיגהולכו אותו ונעלגבלאו

 הסרית, באחדונשלנהו הבירות, 4"סד אותוןנשייי
ואמרנו:ולאמר:
 - המליהו" הסהיידיש אותו. טרסה יכלה, רעהסנה

 סלשסיו." יהיוו4ראה,,,מה שלי." סמלומות מן יצא מהן3ראה
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 אב כבוד מצות קים יוסףיב.
 הנני"."ויאמר: '. לף.ליה:

 חנינא: כר חייא ר'24מר
 סללי,סץ4רים
 חזר. ל-א שיעף ליסר נזקר, יאקבקוה
 מרגילוהיה

 )בטנו( מציו לת לסכייצולי מה לי תעטר דיר:עשייני
 למר:כישלימם.
 שאציו ייסף' סוהיודע לטכם.שנלה:

 איתו,עינאים ע : . ' י:
 יומר: כר פי עללוף ל.א כדרך, תצה יועףשעה:
סיני ללכת. כוון לאיזה?דע
 לראיתם."רסלד תחטש? מה - ייקש?מה

 מיאן. הלכו מזה:ייעו

 לדיתן.ייתזיה:

 זממו צליו, רבוו*סנייו:
 רעות. קימיתצליו

 ההוא. או סרה,סליה:

 סרסה לסלהישייכהו:
איתו.
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 התורהפסרקי לזפרק

 ראוין ך*שטע3א. אייו, טת יסע ראובןכא.
 וכאפף: מזהם,ו*צלהו ואמר: סידם, יוסף אתהציל
 ?פש." נ13ו"ל.א איתי." נהלל"ל-א
 ראו*ן: טייסם ויאיר3ב. עליים: טמר ראשןכב.
 דם! תשפכו"אל איתי. כסרגו"אל

 הזה סביר יל אתיהעליסו הזה, הבור אל אותיסיליכו
 כמדקר,עיר יטך4ריטשר
 בף'. 5הצלהו טלויד אותי". תסרגוואל

 מזדם, אתי סליללטען טסיו, מידי לסף את יסליל רלהראוכן
 PaN. טללמטיבו טביו. אל איתוולהטיב

 טייו, אל י%4ף *א יטיר ו?הי3ג. שלו, האחים טל יועף פש*אכג.
 3ה?ת4, ית י%4ף אתך*פשיטו שלי, הפולגת טת מייסףסישיטו

 יעיו, אטר סטטים צענתאת שעליו. הטסים פתנתאת
 ךיקסהוכד. איתי לקחו סםכד.

 הצרה, אתיויכייפו הביר, טל אותודסשייכו
 רקוהביר ריקךסבור
 מים. ביאין מים. בואין
 להם לטיל ויעיבו3ה לחם. לסכל ?שבו סקסיםכה.

 ך*ראו עיגיסבוך*יךאו וראו עיניים אתסרימו
רהבהןסנה
 מגלעד, ביה ישמעאליםארחת מגלעד באה ישמעאלים שלשערה

 מצאיםוגעייתם שלהםךס?מלים
 ולט. וצריולאת בסמים.נוראים
 מצרימה. להורידה4ל3ים למצרים. הילכיםןסם
 אסיו: טל יהודה וזאירכו. יטסיר: טמר ?הודהכו.
 *8ע"מה נרויס"מה
 יחיא את נהרגפי יחינו טת נהרגאם
 דמ4? אתופיינו איתי? שרצחנו ?נעהול.א
 לישמעאלים ונמפרפו לפופז. לישמעאלים אותן ונמטר בואוכז.
 ב4, קהי 8לוידנו. בי, תהיה ל-אוידנו
 הוא". בשדנו אלינופי הוא." בשרנו אחינוכי

 אחיו.וייצבעו בקולו. שמעווסטסים
 סוהרים, מדעים אישים ולעברו3ח. עברו, ונוסרים מדהים אומיםכח.
 ספיר, מן יוכנף את ךיעלוך*קהצ3ו ויביר. מך יוסף טת ועצלי משכוךטסיו
 לישמעאלים י4?ף אתוכמפרו לישמעאלים ייסף את מכרוסם

 3?ף.ייירים סעף?עשרים
 י?ך?יה. י4?ף אתיביאו ימירים. ייסף את שגיאוןס'שסעאלים
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איתי. :-- י י י- נהרג לא נפש:נכפו אל
 תהרגו אל ד8: יייכו"ל
אותי.

 אל בי: עשלהו אלויד
 איתי.מסרגו

 הביר. אלסבורה:

 גה( לו,וני' מגלעד באה ןשמעאלים ארחת והגההראו, שןךה.ירכתה:

 לטינים.יי?4ן: ר.צדלק ליעןף על הגן ך*'כך* בשמים. ןליט: וצרינכאת
 ולוט" צרי"נלאת

 :י חכמים:אמרו התועלת? טה יצע:טה
 )זלת(. ועטרך נפט מוביליםסיג ולל'ידרך בשמים. להיפיל ישסעאלים של aln1D"יך י :-

 שירה לפניהם ה'ךזטך-
 גמלים,של

 -:-. - .. .. יי הגמלים מריח ימות~ל-א ?הידה.צצת טיבים, ריחית וכל בשמים~היעילה את קבלו יעיו: ..יישיעי

 סעיפך. ל מך יז?ך'ם ועף:ויץרים
 יעף.שקלי
 הישמעאלים.ודביררו:
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 התורהפסוקי לזפרק

 לרקב ס98ים כתנת את מביסים סרים : לו -כס
 מאד. הצטער ראין ים. אעכו שיעף וראה סביר, טל תזיראוכו
 ליצקב. איה והביאו ששחטו, תיט יל בדמו יוסף של ה98ים כתנת את טבלוסקסים
 יסיו. יל ייסף על ויתאכל יילותיו, את קרע יל9ף, טת קרסה רעה ?סדה ס4יו'יעקב

 ספיר אל ראוין וישבכט. הביר אל סזר ראשךכט.
 כפיר ייסף איןוהפה בביר. איני יוסףןסנה
 בגדיו. ית ויקיע,, בסדיו. טת קרעראוכך

 ולאטר: אחיו, אל וישבל. ואמר: אחיו, אל חזר ראוכןל.
 ליאו,'ט*יד ט?3ו'"סילד
 יא!" א4י א4הואלי, 4א'" אלי טסהוטלי,
 ייסף יתנת את ויקהו ,לא., יוסף, כתנת את לקחו האחיםלא.
 עיים יעייי*ימטי לעיי. שישושסטי
  75ם. הפתנת אתויטפלו כלם. הכתנת את טבלוסם
 ס98ים פתנת את ואילחולב. הלסים כלנת את סלחו האחיםלב.

 ויאירו: טייסם' טל ,),לן?ייאי' וטירי: חכיסם' אלךסייאו
 מצאנו, ,ללאת' סלאנו,"לאת
 4א,ה3ר סא,סרר

 ל.א?" אם היא, בנףהפתנת ל.א!" או היא, בעףססתגת
 ויאסר: ו*פירה,לג. וטמר: אותה, הכיר יעקבלג.

 פני!יפענח בני!"כלכת
 אילתהו! רעהחלה אותי. אכלה רעהס?ה
 3חיף." טלףטרף ייסף!" את ירפו ייסף, טרףשרף
 שמל.תיו, יצקי ו*קדעלד. טמליתיו, את קרע יצקבלד.
 במתניו שקוישם שלו, כיסנים שקשם

 רפים. ימים י% עלו*תט*ל רבים. ?מים לסף, בנו, עלוהתאכל
 לנחמי, פנתיו ויל *4יו 9ל ועקמולה. איתי לנחם קמו בניתיו וכל איו כללה.
 ולאמר: להתנהם,וימאן ואמר: להתנחם, ערבוהוא
 שאלה". יבל בני אל ארדפי מותי." יום עד ב4י על אתאכל"אכי
 אביו. איתי ו*יד ', יועף. על 4סהיצקב
 מצןים, אל אתי מפרו וההדייםלו. למצרים, ייסף את מכרו והמדהיםלו.

 הטבחים.של לרעה.יל ערלה, ירים?פיייסר השיסים סר שהיהלפוטיסר
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 9ברח? ~ין *א": א4י"י4ה
 אל לטוב אוכל ל-א~רי
אבי!"
 צעיר. תיט עדים:שעיר

 לא. אי ל-א:אם

 ןסליתיו. בהלבנלסיו:
 רצה. ל.א סרב,ן~יאן:
 שאולה: אסל בני 9לארד

 יום עד בסי עלאתאכל
מיתי.
 שר.עריס:
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