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 התיכהפסיקי מאפרק

 קרעה חלומיתא-ח:
 פיכר. לסם קיא ול.א סלימית יני סיםטועה
 ויפית שמשת ירית שכע הראשון:ססלים
 לידן צמדו מראה, ךרעית רזית "סרות, ירות יכע ס?אור. שפת עלאכלו
 השמנות. הירות יכע את "כלו הרזית סירותיכע
 אסד. בגבעיל ימחו וטיבות מלאות שילים שבע השני:ססלים
 אחריסן. ימחו ןיישית דקות שבליםשבע
 המלאות. סש4יים י4ע את בלעו הדקות סיבייםיכע

 ימים, שנתים מקך ךיהיא. שלים(, )שתי שכתיבו כעבורא.
 חים,ו*ךעה חולם,ופרעה
 צל-ס?אי: עקודוהפה היאיר. על עומד?היא

 וספה,ב. - והפהב.
 *רות שיע על-תמן-ס?אר ירית שכע עולות ס?אירמן

 *יר ובריאת מראה?פית בשר ומלאות מראה?פות
 *קהו:ותרצינה היאיר. שעת שעל הסוף את איכלותןסן
 והפהג. - והפהג.
 אמריט עלות אכרות פריתש4ע "סריסן עולות אחרות *ריתיכע
*ך-סמאי, ס?אוריטן
 4יר ןךקות מראהרעות 4שר ודקית מראהרעית
 סירית' אייךתצמך4ה סידות, ליד צידיוסו
 היאר:צל-שפת. היאור. שסתעל
 הפרית ושאילנהה' רעות הפרותד.

 סייר ךיקת הטריהרעית הבשר ודקותסמרורה
 סיפית שנעאת ונירית שכע אתיכלו
 ךס*ריאת. סטריה?פת הישר. ומלאית הטריה?פית
 *רעה:ו*יקך התעירר.יסרעה

 שנית. ך?הלש ך*"ין,ה. שגיה, בפעם וחלם נרדם *רעהה.
והנהוסגה,
 ךטבית:בריאות וטיבית. בריאיתןסש4לים יסד' 294ה עלות שסייםשסע אחד, גיעול על צלו ש4לי3(יבע
 והפהו. והגה,ו.
 קדים שאיפת יאית שקיים?4ע 'ין4שית יקות שקליםינע

 "מריסי:צלוחית הטיבות. השבלים "תריצו*חית
 סדקית השקלים  ויבלע4הז. סלעו הדקות השבליםז.

 והמי הבריאיון הקילים שבעאת והמלאות. הטיבית השבלים שבעאת
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 בסוף.5ון:
ש"- '. '. שנים. שתיאסים:

 (נ(
-י - שמנות, ביר:ובריאות

'. בשר.מלאית

 היאיר שפת על*יהו:
 ןק, היאור(. של)לסוף
 רזית. 4שר:וחית

א,(

,ע,
='

 שסד. רעיל על שסד:124ה

 מיבשות קדים:שדופות
 חמה. מזרחיתמרוח
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 סלום. יחלם והבין שיעוררלרעה
 וכבקרח.

 מאד. כרעהסןסל
 לקרא ילחפרעה
 במצרים המלימית ופותרי סינסשיםלסל
 מצרים. של הסלמיםולסל
 ?לה ססלום את לכלם ספרפרעה
 שלו. החלימית את לי פתרוול-א

 'אתורה)פסרקי

 סלעם: והפה עריהו*יקך
 *בקר; וזהיח.

 ',, רוחי,ויעלי
',, '' 

 ,, ,,, 4!(,,4ש,.ותווי,,,אפ44,4%%4,
 1,,', ,))יייייאא,ן,),, , ,, , ,,,,,,,ךי,11,ןל,),,(י,,,,י,"(,, " ,,) ז ; ),,,,

 חליל, ,*פ- לט *ה4ייטי
 לסהרה: אותפל %תרושיו

 ומיעץ, קרעה, חלומות. את פותר ייסףט-לז:
 לעשית מה )לי

 ,,ן", ,,, החלימות. פותר ייסף, על לקרעה ספר סליקיםשר
 את יתר ויועף ללסף, קןאפרעה

 החלימית"ן',י
 ויעה,)לוןמה,'גצ"ות. צרעה;

 YOW( סמי4יי,,הו,ע4ש,'נעת -ט סיגן ויכע סייר לריאות סטיית ?כעסיקרון:

 תעב, וענוינ יכע' ,סר, 41, וטיכ' הןעית סשטלים ייצע הרזות סריות ן?יע יטרד;ייסיי
) ,', 1'," , ' ' ''",'י'י' השבע. שנות לאחרשיביאו

 הטובות היסים יבשכע לסרעה, 3עץ יעףהעיה:
 ' יסף. עצת את קכל סרעה ירעב. ינית ל?כע אסל3טסף

 ואמר: פרעה, עם דקר סמיקים שרט.

 שלי: החיאים את להזכיר מעז"יני
 שלו, סעןדים על לעס צרעהי.
 .. השסר בבית מאוסים שר ר"ת אותיוים

 והוא, אני חלום, חלמנו אחד בלילהיא.
 אחר. פתרון היה חלוםולכל
 עברי, נער אמנו aw ה3היב.
 סש*סים. לשרציד
 חלומותינו, את לייצרנו
 חלים לכל סלןוהוא
 שלי. לשכן מתאיםפתרין
 לנו, שפתר וכמייג.
 קרה:כך

 ואותי, ילי, לתפקיד יחזיראותי
 תלה". האופים, שראת
 לייסף לקלא ילח צרעהיד.

 סביר. מן מהר יוסף אתוהיציאו

 'היינני %)עיאי,ה ,"יירא, לאט: את-לרעה, סטיו-מ שר וזדירט.
 ' י

ש *הלי.  4, *יא 'א4,,4ש144עה% "שוויי 
 שר"האפ?פנ ואתאתי " ,,,,,,,,, ),,,,,,),, מחוחי"

 ויליןיא.
 סלי

 והוא' *יי *סדי ייזלה
 חלמנו: יזל4י בפתרוןאיש
 עיךי טלר אמנו ושםיב.
 סש*סימ. ?שר?4ד

ו9י8ר-לו1

ויפצה-ל5ולאא"
 . !,ל ' ,)"י"4ל4,,י44,' הלקרעינו,

 וןה-"*5שה;,*תרנ?נגיג. , ,, "ן,ל ,,,,.;,, ,)],ל,,,, ,,,,,,,,, , ,,,
, היהן*ך
ל 8לז*44, השיב4תי  ' '' 
 ,,,') ' ת?ה:'יואתו
 ועקרא 8המ וצריחיד.

 מן-סבור. ךיריצהואת-יוסף,
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 סתעירר.י.יקד:

a~@s1:מאד. אהל רוחי ~- - - --- --.. - -- 

 בנחוש שעסקומירים, סתמי מירים:סוחחי
 סלימית.ובפתרון

 קרעה. אל *רעה:את

 לעס.עשף:

 ססהר. בביתבמשיר:
 סלינו.ופהיקתן:

 סשיב סי': עלוהציב
ליקומי.
הוציאוהוויריצוהו:
במהירות.
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 בגדיו את יקליף יערי, את *לחייסף
 קרעה. אלו4א
 ללסף: אמר טרעהטו.

 חלמתי"חלים
 אותו. סתרוולא
 עייף, ימעתיוטוי
 לף". שמספרים חלומית לפער תדעשאיה
 וסטר: יסרעה, עסה ייסףטז.
 ה'. טלא הפותר, אוי"ל.א
 התשובה את 4סי יתןה'

 קרעה".לטיבת
 ליוסף: אמר קרעהיז.

 -:י"חלמתי

 היאיר, שעת על עוקדיטבי
 פרית שבע עילית ס?אור מן והגה,יח.

 שאר. ויפית 4ירבריאית
 היאיר. שפת על טילוןסן
 טחרוינ ירית יסע יהנה,יט.

 אסריהן,עולית
 יאי, רע ויראית רזיתרסן

 4שר,ודקית
 כאלה רעות ראיתיל.א
 מצרים. ארץבכל
 אכלו והרעית הדקית הסריתכ.
 הבריאות. הראשונת, סירות שנעאת
 כרזות, שהירות לאחרכא.
 השמנות, הירית אתקלעו
 בתחלה, שהיו כמו רזות, סירות)יטרו
 לדם. כמיונראו

ןסתעוררתי.
 ראיתי, בחלימי והכהכב.
 אחד, בגבעול עילות שקליםיסע

 וטובית.מלאית
 ויכשית דקות רזית, י4לים שכע והנהכג.
 ?בשה ט?רסיתמריס
 אחריסן.צימחית

 ילעז הדקרת ןהטבליםכד.

 התורהפסוקי

 שקל-סין, ויסלףהגלח,
 אל-*רעה:ועלא
 אל-יויף: *רעה ליאירטו.

 חלמתי'סלים
 אתי, איןושתר
 ושיד, שטעמתייחיי

 אתי:" ל89י סיים "פש*עלאגל:
 יאמד: את-*רעה, יחיף ויעןטז.

"בלעדי.

.. שיה סיםטי

 פרעה:"ית-שלום
 יויף: טל פרעה ןיך*ריג

 היאר: צי-שפת עטריאי"*מי*"
 *רות, שסע עלית מן-נייאי והלה,יח.

 פאר, ויפות פשרבריאות
 יאחו:ןפרעינה

 אחרית שיע-פרות וספהיט.
 אהביהן,עלית
 מאד, אטר ורעותדלות
 4שר,ורקית

 צה*הל.א-ראיתי
 לרצ: מצרים ארץבכל
 וסרעות סרקיפ סלית ואא*ל*הכ.
 הבריאת: סראשולת הקרית עויעטת
 מדע ולא אל-קך4*ה והלאקהלא.

 יל-קרקעה.פי-*או
 רעיעיטיסו
 *יאה.*עיי
יאיץ:
 וספה במליי, ןאראכב.
 יסד בקנה על.ת שבליםשקע
 ומצית.מלאא
 דוית, צנמית, שילים שיע והיה,כג.

 נידיםשדפיפ
 טמריסם:צשחלת
 הדקת השבלים ושבללןפד.
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 חלום. תבין סלים:ההוטע

 ספיתר. טלי א ל*?ייי:
 ימן טלסים ?9ה:טיסים
 לטונת פרעה: יליםית התשטה. אתבפי

 לתועלתו.פרעה,

 י -:- מראה.אאר:

 ןדקית.ורקלת:
 כמוסן.?95ה:

 אל קרין, טל קרעיה:אל
תילן.
 ליטרו סןזיתסירות )כי 99ר ול-א מדע:ולא
רזות(.
 ססעוןן"י.?"יקד:

 וקשות. ןנשותצנומות:
 מיישות קדים:שדפות
 סיה. מזרחיתברוח

 "סריסך'"סריסם:
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 התורהפסוקי ,,

 הטסית. איילים שסעאת סטיבית. סלקלים ייעטת
 ןאשה,,,ץל-הלקטפים, ,,,,, החלימית, פיתרי לחרטמים, סללסערתי
 לי:" ט4ידואין החלומות". את לי *תרוולא
 אל-לרעה: יויף וזאיר3ה. לסרעה: ייסף טמרכה.

 הוא. אסי פרעה'"לום,,,, היא. טסד לרעה ?סלם"ססלום
 לסרעה:הגיד עישה: יהוא מהית עשה, האלהים 5יראת לסרעה, ה' טמרוכחלים

 הטעת, פית שגו3ון",, הטובית סירות יגעכו.
 הפה; שניםשבע שכים; שבעסו

 רצת, 5ש4ליםושיע, סטובית סלעייםושכע
 היהל שקיםשהע ),' יעיכם. ?4ע)?ך

 הוא: יסדסלום היא. טסדסלים
 ויבעת, הרקות הסרות ~$yכז. ולרעות לרזות הירות ושכעכז.

 אחריהה 'העלת) אסריהן,שעלו
 5*ה. וייינןוירע סך. ינים?יע
 הודים, שרפית ירקות, השקליםהיקע היקשית הרזית סשבליםויבע
 ריב: שיי יגעיריו רעב. יל יסים ?נעיריי
 הדיר, הוא3ח. הזה, הך4רכח.

 4פל-@rda. )זברךניאשר כסלוגי, לסרעהיי5ריי
 עשה, סאלאיםאשר עישה, יה' מההוא
 את-8העה:הריה כסלום. לסרעה שהרטהוהוא
 ידרים: היד ייל *דולשקע מצרים, ארץ בכל גדיל טבעיל באות, שנים שיע הפהפט. ?בואו, שנים שבעכט.
 אחריהן, רעב שני שיע וקמול. רעב, של שנים שכע ?בראו ואסריהןל.
 מצרים, בארץ ה?4ע פלויכפה מצרים, בארץ ולשבע פל את ישכחוואז

 ה15רץ: את srleופסה הלרץ. את יהרסוהרעב
 אחרי-9ן, ההוא סן"4במפני אחריו, שבא סרעביילל *ארץ, השסע יודע ולאלא. בארץ, השכע את יזפרו ולאלא.
 מאד: הואפי-כבד מאד. כבד הרעבכי
 וואלסים טעם ה?4ריי-נכוי יי', לסני מוסךיסליר לעיים: אל-לרעה ההלים השגלת ועללב. שיבינו, כדי לעטים, חזר החלוםלב.
 לששתי: האלקיםוממהר מסר. איתו יעשהןה'
 ועשה,לג. ועכשיו,לג.
 וסיבו) *ביך איש סוסהירא וחסם, נבין איש לרעהייסר
 מצריפן על-ארךוישיתהו מצרןם. ארץ על איתיויטעה
 לרעה יפויהלד. לאת, יעיה לרעהלד.

 הארץ על' פקדיםויפקד סירץ, על פקידיםךיפקיד
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חסי
ת  הרזות.הדקות: 8 *ן9
 למרטה, רעותוהרעות:
 טיב. ל.אנראות

 רקב. של שנים ריב:שגי

 ישכחו.ונשפת:

 יזכרו לא טש*ע: יידעול.א
 ספרד. שכעשקה
 לכך הגנבה יחףנלת:ושל

 טצמים, סגריססלום
 טעם הז"ר נפיןפי

 ייגי מטו סץ4יסטייתם:
 וברא והיא קים'קטל

.n~ova1

 יבחר. יראה,ירא:
 אותו ימסהושיימהו:
 ןמסה. וייקד: אותו(.)ןשים
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 מירום מקרץ )סמשית( סמשי טיקויקח
 סשכע. של סינים4ייע
 סא"ל 9ל את ויוסיפולה.

 ייבואו; סטיבותהיסיכו
 כרעה, כרשות הבקה יאספוסם
 בערים ישספו התבודהאת
 אייה. ישמרווים
 ס"רץ, בשביל יסור יהיה סא"ללו.
 לרעב יל סשסיםליכע
 מצרים. בארץשיהיו
 לרעב". ס"רד שסרסןל-א
 טוב ס?ה הלדרלז.

 כרעה4עיגי
 צודיו ילי4עיגי

 התורהפסוקי

 5הוי4ע: ועגי4144,, קרקסינו שוטי יתוחרמש
 הטעית, נקיים שת-9ל-איללה.)ן4קבצו
 קאיה,ס*את

 יד-ליעה שסח~ייירי-4ר
 ושורו: נדרים,אסל

 מטריפ, ישדד סס?יניקף סירובי קלוי?ייע ל*ודוי"?ידוי סאה)יתנווה
 *ריב:" הארךול.א-סקרת

 הדיר וליטבלז.
 *רעהיצ?,1

שעט"
 יל*ידיו:

 מצרים ארץ על שליט יוסף את שם קרעהלח-מד:
 9ייעף' וסלם סביו יעיו ריה'לועה
 ,,,, מצרים. ארץ 9ל על לשליט איתי למכיתןססליט
 ,,ן, " מלכות, ובגדי שלו הטכעת את לו סאןפרעה
 המלץ. במרכבת איתווהרכיב

 עונדיו: אל ימר נרעהלח.
 כזה? אדם עוד יש"ס8ם
 ה"? רוח בי שישאיש
 ליוסף: אמר וסרעהלט.

 לץ הודיע יה'"נסרי
 לאת, כלאת
 כמיץ. וחלם ?ביןאיו
 עיתי, על ממכה תהיה אסהמ.

 שלץ. הפקדית לפי יתנהג שליויעם
 יוסר ישיב אסיה המלכות 4יסארק

מיץ,,.
 ליועף: ימר לרעהמא.

"ער"ה,
 מצרים". ארץ כל על אותץמסיתי

 יל-?צדיי: *ףטז ויאמרלח.
 יזה"הימצא
 אל-יויף: *רלה ויאטרל"ג, ,פיף שיטיס ייס8ויג;איי
 אוקף שיסים הודיע"8סד3
 9ל-4את,את
 למיץ: ?סים ?תיואיו

 צי-*יאי, אהיה"..,אטה
 צמי) פל 'ינוק *יל4וצל
 ממףף אגדל סילאיק

 אל-יוסף: *וטה ויאמרמא.
"רטה,

 יידים:" "רד 9י צי אי4?סטי

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



NLUE' d~cLitc 1ש(א: 
~aa 

.641ש i~rLLc ]1שם נ 
)44  64ש6 :61* ט02א

Ua~ckU'  :א16" אשם
.41י

 ט(1שש0

סאט  4* :*אא
6d~d 

 4א( 1**

~kLk'
 4UQUk (שגן(

ן ' ' 1 1 1.. . 
א4ן

 :א(א"
 א4( טעשש

Lt~tr'
ט((ג4

~kLk( 
 4(שגש

(hUkL  שאשש4 :ומ.ג4
.טט(א 4fhULk Laa 

tALccl' 4NaGk UarkNU 
ט4  64א ים4מג* :((6ט

.טא[8 j~&kau טא[8 וא' 

~L(hkU  ט0ש ע* :טאן*
arkNU' 414QGk 

 L~kiu ש*
')ס(1(נש0(  :LaiKC יס"א(

~WVkNU'
 (Ud&4U) (ם

Ud&4  :Lu*ta ט4( נ4ם

1ו4ו2(

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



134

 מאפרק

 ידי,כעל שלי השסעת את הסיר ולרעהמב.
 יוגזף. של ןדו על איתההסן
 יקרים, בבגדים ייסף את הלבישצרעה
 זסב' שרירת צסארי עלוים

W1~Wלמלך. המשיה 
 ייסף את הרכיבומג.

 לטלק המשקהבמרסקת
 לעזיו:וקראו
 ברך!""לרעו
 מצרים. ארץ של על אותו nDDוקרעה
 ליוסף: טמר קרעהמד.
 קרעה."סני
 איש ירים ל.א רשותץובלי
 רגלו ואת ידיאת
 סירים." טרד4סל

 , התורה,,פסוקי

 לרלה ךיסרמב.
 את-לסעפי

 ?W, טצל
 סט, בנדי את4ו*?8ט ' ' ev' צי"וד'והע,אסה

,,,, ,, ,,,, צל-צוארו: o??3 רבדויעם

 אתו ויריבמג.
 לה , ץיר סטיי:41רס4ת

 יקו." , י4ייוןויש-י
שתין
 מצרים: ארך ?לאתו,יל

 יוקף: *רעה,'אלמד")ו*אמר
 צרעה."ץ4י

 W3wN קיים לאי4?זי,יך
 מצרים:"בכל-ץךך רגלי ואתאת-ידו
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מילון

 ~קר. בדעלי:
 לעד. סטייהיעיש זהב, שרשרת הייב:רביד

 ברץ. לרעואשוף:
 מלה ירעה איתן:ונתין
איתי.

 רשותף. בליובלידיץ:
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 התורהפסוקי מגפרק

 בנץמין עם למצרים ירדוסקסים
 עמ?ר?מ קסיו עט בנימין לת שולח נעקבא-יד:
 בקיו, לכקשת לכפיף יעקב סיסים סיזור' "זליקיר
 אכל. לקנית בקמין, עם למצרים טיב איסםןשיח

 *ידך. פבד ולרעבא. *ארץ. כבד והרעבא.

 פיער טפ לאסל פלו *4יר 41היב. ממצרים יהביאו סא"ל כאשרב.
 ממצרים, ס*יאו4יר להימר,עמד
 אביהם: אליסףולאסר לזיקיו: יעקב"מר
 למצרים,"שובו

~SW"
 אכל". מצט לנו שברו

 אצל". מעט לנווקנו
 לאגל: יהודה, אליו ולאמרג. ?הודה: לי עסהג.

 יאגל: האיט, *נו העד"ס8ד ואמר: אוינו, לזליי"ס"יש
 אפסם. אסיים פלפי *גי, תראול.א אתלם. אחיקם בלי יני, את תראול.א
 אלנו וזחינו אפ מסלח 3שף אםד. אתנו, אחינו ית טולס אתה אםד.
 אסל. לף ונשערהנרזזז אלקק. לץ ולקקה למצריםגרד
 נרד. ל.א מקלח, איגף ואסה. אתנו, אחינו את תשלח לא ואםה.
 נרד.ל-א

 איינו: אטר האיטפי אלינו: "מר ס"ישיי
 אפסנו'. אחיקם פלפי *ני, תראול-א אתכם". אחיקם בלי יני, את תראול.א
 ישראל: ויאירו. אמר: )יעקב( ישראלו.

 לי, סיעים"ליה הז:את, ירעה את לי "שיתם"ליה
 4ה?" לים העוד לאיטלהגיד אח?" עיד לקם שיט לאיט,וספרתם

 ויאמרו:י. אמרו: האחיםז.
 לאסל:  ולמילדתנו, לנו יאיט ?אל"שאט ואמר: מולדתנו, ועל עלינו י"ל"ס"יש
 חי? אביכם"סעיד חי? אביכם'"עוד
 אח?" לסםהיט אח? ל9םיט

 קאיה. הדירים פי על ל4ולגד שלו. השאלות על ליועסינו
 יאמר: פי גדע,ה3דיע לדעת, עללנו האם ממנו. הסתרנול.א

 אחיקם"? את"הירידו אחי9ם"ן את הורידושיאמר:
 44יו: ?ייאל אל ?הודה ויאמרח. אביו: לישראל אמר ?הודהח.

 נמות, ול.א 41ח3ה ורזייה,ויקוצה קמות, ול.א וסרה וללץ,ויקום אסי סוער"שלשה "תי, סנער 4ת"שיח
 טפנו. 8ם אסה, שם אירנו,גם שלנו, הילדים גם ארה גם אנחט,גם
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 חכמיםאגדותמילון

 שויי לא-ל יעקבהתפלל - לצרית" די "טלריד.
 הקב"ה. טל מעמיתיו אחד הואשדי

 ש-יי. מלשיר אותי פרטווס4מי3י
 ץלי: באו יסורים"הרכה יגען. 4ץ?ד*ידד: יצלב:למר
 ריב לי היה אמי במעיעיד
 עשו;עם
 כלל. איתי רמהולבן למצרים.טובו: לל4ך' ערסתי 4ךאסר

 להרגני. ובקט טסרי רדף אותי'9יץ?4ץי
 מלקןופטרתי

 עשו;יבא אסיר. סעיד:סעד
 רחל; מתה פץאחר ייסף.יאיט:

 טרף ערף יץ"סר
יונוף; אל. גרדגךדה:
 בממין". את גם למל"ח ץליועכשיו נקנה.4%ה::

 סץ8לל כןעל
 מזיי, לטליחלב
 ללרימיי. "די"שיאמר

 רץה. לי אשימםמיעיכם:

לדעת? ?ללני סתם ניע:ס?ד8

:1SSIgשל והילדות ס?לדים 
סמייסה.
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 מגפרק

 לילימי, "עראי אניט.
 איתי. זכקטומלדי
 אעיף, איתו "קיא ל-אאם

 לס9יף' איתיונאמיד
 תמים. 9ל לףטסעא

 בוכוחים רב זמן שדינדנו סקל)
 למצרים. בנימין של ס9עיעהעל
 ממצרים". עצמים לטיב !כלכו49ר
 לסם: אמר ישראליא.
 צטו: לאת כן,""ם
 ס"רד של סיש4סים סיתת מןקחו

 שלרם,בכלים
 מקסה: לעיטוהידידו
 לשם מעט דכט, ומעט תרופותמעט
 ושקדים.בטסים
 שלכם, לשקיםלעכז יססזירי סייף ואתיב.

 4!97ם'?שיבו
 היא. יעותאולי
 קחו טחילם וקתיג.

 סייט. אל טובווקומו
 האיט של בלבי יתן ןה'יד.

 צלילםרססים
 אחיעם טמעין את לכבו ?שחררוהוא
 בכ!מין.ואת
 יני." "כדתי - בני טת "נדתייישר שכלתי' - יכלתי כ"?ר -ואוי

 התורהפסוקי

 אערבפו, ילכיט.

 י*32יפוייו?ד3'
 אליף, סביבותיו ל-אאם

ה  י49יף,ל
 ס?ייכו. 9י ?4לקלאסי

 התמהמהנו, לולא פיי.
 עקהיי

 *ציים';.שבגו"זה
 אביהם: עזראל אלים ונאמריא.
 ע"י: יאת אפיא פן"אם
 סאןך יזקנרתץףץ

בכייכם
 מגהה, ?איטןהירידו
 4לאת י4* ויעט *רילעט
 והקדים. בטניםולט
 אמאהסי9ם, oa~ סמח4ב ף ס9י.ןית 4יד9נ קהי יירה וליףיב.

 ב3ד9ם,תשיבו
 הוא. משקהאול?
 קהו .אחיפם ואתיג.

 יאיט: אל שובוןקומו
 רססים ?9פ יחו שוי ואייה
 לאיש,ל49י
 4נ?מין.ןית, אחר אחיפם את לכםך4לח
ועי
 שייתי. - שמליייטשי

 שנימין עם למצרים חזרו האחים : לד -טו
 יקע?ה. למיתי, איסם הזמין הוא "סיו. אל אדיב ה"הייסף
 הוא מי לסם גלה ןל'א התאנוק הוא בשקיהמן שיוצאו הכטף את בחזרה לקבל בקשיוסף
 מתנות. להם וסתן אכל, לאחיו מכריוסף

 סמץ9ה את לקחו האחיםטו.
 ב!דכז לקחו סכוסף ס??ףןאת
 י9!סין'וטת

 סלאת הידסה את סטיקים ולאץטו.
 בידם יקהוומטנהךפסף

 פנ?מין,ואת
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מילון

לשלומי. "פראיציי"צריפי:

 התעכבנו.ססיף8ןנו:

 מן קחו הארץ: מז.מרתקהו
 של המשבחיםסערות
ס"?ץ.
 מצרים, לשליטל"יש:
לייסף.
 מתוה.מנחה:

 -יי.:י
יי. תרופות.צרי:

 כסף סכום נ18נה:ויסף
 נועף. כסףכפול,
 יעות. שגי"ה'קשייה:

ע,,ן
ן  את אחר: אחיעםית

שמעין.
.4~18

ן88

 יעקב. בני ולאנשים:מקהו
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 מגפרק

 למצרים, וזרדוןקמו

 יוסף. ליליועידי
 סיחים, עם ב39מין את רקה יסףטז.
 שלי: סלית מנהל ליירת,ן"מר
 ביתי, אל האסטים ית"הכא
 סעדה והסן הבהמות אתשסט
 ביהרים." החושים יאכלו אסיכי
 יוסף, לו יטסר כמו עשה האישיז.

 יוסף. יית אל שקב בני טתוסוגיא
 ייסף, לכית הובאו כי פסדו, יעקב בנייח.

ואמרו:
 לשקינו טסחזר הכסף"4?לל
 הראיונהבטעם
 אתנו,סייאו
 עלינו, ולהתנטל אותנולסטשים
 לעקדים אותנוולקסת
 וזמירינו". את מטסנוולקסת
 ייסף, כיח על הממכה סייטטל י4שי יעלב בנייט.

 סכית. בכסח אתיודברו
 אמרו: הםכ.

 קדודי,"4יקשהי
 בתחלה למצריםירדנו
 אכל.לקנית
 לילין אל כשבאנוכא.

 שקינו, אתתססנו
 וסנהסלאנו
 שקינו. בתיך לקיא nJD~WWסיעף

 39דנו. איתי שסירנועקשי
 אכל לקנית ברדנו הירדנו "תר וסיףכב.
 שקנו". בתיך כספנו שבו סי ידענו,לא
 אמר: האיטכג.

 סאדו, "ל לקם,"שלים
 ל9ם סקר טיילם ואלייטלפיים
 בששיים.סימנן
 קיליי." כעיים ~~תטסי

 טסיו. טל שיעור ית הו"יארס"יש

 התורהפסוקי

 אי"' י?טיישמי
 יוקף. ליגיואייי

 פנזמין את אים יועף ך*ראטז.
 *יתי: צל לאשרוי..אמר
 ה*זסה הארשים את'אבא
 והין ע4הויבה
 בצירים." סטיקים יאילו אתיפי
 יייה אטר 4טיר ס4יש, וקוייז.

 י14ף. פיתה סטיקים את סאישנן4א
 יוסף, *ית הובאו פי ונאנשים, וייראויח.

ךיאמרו:
 באמפהתינו קשב סליה ?4ר'?ל

בתחלה

 מיבאים,טנדרי
 ילינולהתלל
 לעקדים אתנו ולקחת ויינוולהתנעל
 הנוינו."ןית
 wiwNn אל ויגשוי3
 ייסף, *ית ציטשר
 סינית, *חח אליווידברו

 ונאמרו:פ.
 טעי."34,
 פההלה ורדנו?יד
 איי.ישפר
 המלין אל יאנו יי ךיסיכא.

 אמתהתינו, אתו*פפהה
והגה
 ימש?לי, ייקנו אמטסהי, יפי איטפעף
 בידנו. אתוו14ב
:י..-יי

 אפל. ליקר בידנו הירדנו יהר וליףכב.
 באמפהתינו". פרסנו שם מי 3ד4ו,לא
 ויאשר:פג.

 ייראו. אל ?9ם."ילום
 ?9ם ?תן טבי9ם ואלהיאלסי9ם
 באמתחתי9ם.מטמין
 איי". פאפימפם
 שמעלן. את ייסחוייצא
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מילון

 ייתי. ץלסיןשה:
 את שחט עיה:ייחס

סיסמות.
 סעןה. ?סכן?סין:
 יוסה יית ץל עסו:פייה

 ,,,,, ,,,,,,ן ,),. ,,,

 לסטרנים עיירי:ויילל
אותנו.

 אנא.בי:

 עבוי. אושרסימון:
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 מגפרק

 ית סכיא יאישכד.
 יוסף, 4ית אלסטסשים

 ר?ליסם' רמצו והם מים, לסםנסן
 שלסם. לסמירים מספיאוסתנו
 הטיסה את הכינו סקסיםכה.
 מיסרים, ייסף ש4אעד
 לחם. יאולו שים שמעיסי
 כיתי, טל ליעף סביאו האחיםכו.
 ס4?סה. ?בידם סמןסהאת
 ה4?סה, באייסף

 ללויו. השתחוווסקסים
 וטמר: טליים, מה שאל ייסףכז.
 עליו, ידכרים הלקן, אביכם סלים"מה
 חי?" עידהוא
 ענו: האחיםכח.

 סי". הוא לטביני' לעבדי"שלום

 לפניו.וסשתחי'
 עוליו את הרים ייעףכט.
 ןטמר: אמי. 4ן טחיו, בימין אתוראה
 עליו?" לי שסמרתם הקין, אחיקם"זה
 בני." אותץ, ?4רך "ה'ןימר:

 התרגל, ייסףל.

 אחיו. אל אה4תי רגשי התגברוכי
 לבכות, רקההוא
 החדר, טלימסר
 ovj.לבכית
 ו?יא, יעיו את רחץ יועףלא.

 י:. אתהסתיר
 ואמר: שלי,סססר?טות
 האסל." את"הביאו

 הגיטו האכל אתלב.
 לכלם; ולטחים ל4יי'ליעף

 לעדם אתי, לאכלוןלמירים,
 המצרים ?כלו לאכי

 סעברים' עם לסכילטלל
 למצרים. הוא מאוס ד4רכי
 יוסף, לפני ?סבו האחיםלג.

 " התורה,פסוקי

 אפ האאר היא3ד.
 רגליהם, וירחצוויזעו-מים' יוי5' "*יסהסיביים

 לסנטיהם. מקפיאונדון
 ספנהה 'שפ ון3ינו3ה.'
 "השנרים, *סף צוא'*ל
 לסם. י"9יי ים' *י שיעי*י
 nt?"e, ייעו ותצא3ו.

 יריה. ללו*ש%8ו
 ויאמר: לשלים, להם וקראלכג

 ae~e8? טיי ס?סך' איירם'יעילים

 היייישנידפי
 ויאמרו:3ח:

 חי". עידפו לאבינו. לעבדף,'וצללם
 י*יימוי.יקריו
 וירא עיניו וי.שא3ט.
 ויאמר: אמ4, 4ן יחיו, בנימיןאת
 אלי?" טטיפם סיר סוטה טסי*ם'"סדה
 בני". יחנף, "אלהיםויאמר:

 יייף ודרסיל.
 לכפותויבקש ימיי יי יקסיי ייירויי

 ההדרהומצא
 שאטף.וקיד
 ו**א, *?יו, ויהתךלא.

ו*ס8*ק,
ויאמר:
 יישימויב. יי לחמן""שימו
 ?514 ולסם ?14ו'לו

 לידם אפי, האפליםולמצרים,
 ונפצרים יונלון ל-אפי

 ~ae, סעיך5ם טפלטפל
 למצרים. היא פיעיהפי
 יי*יו, יינעצולג.
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מילון

 לבסמית. יזיןמסיא:

 וגילום - יביים?אקלום
ל"כיקם?

 רעמיו:נכמרו

 "היתי. רישיונברי
 ססןר. טלההורה:

 טת היתירויתירק:
התרגטותל.

 אכל. הגיטו להם:שימו

 יוכלו.יוכלון:

 יסיר. סאוס' ?4רעוייה:
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 מגפרק

 לידסנש, סדרל9י
 מסרנן. וסשעיר ראשיךס?כיר
 מאד. התילאוךסם
 מתנית. לטסיו נתן ייסףלד.

 ליסמין, שוסןוסמיקה
 כלם ממץלת ?דולהסוסה
 סמיה.9י

 אחי. שתווסקסים

 התורהפסוקי

 פצעדתו; אשעיר פבכרתוהפלד
 דשהו. אל איט סטטייםך*-יהו

 אלהם. פניו טאת טיאת ך*יאלד.
 בנימך כהנאתךהרב
 3לם,יטשאת
 ידית.סטש
 עמו. ך*ט3רווישפו
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מילון

 חססלאו.נתפיחו:
 מטנות.טלאות:
 גדולה. רמה, ס"הנשוב:

 סמקה. 9י ?דית:מיש
 שתו.ואסירו:
 יוסף. עםעמי:
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 מדמרק

 וישניה מטעם במצריםסולחים
 יוסף טל הכסף גביעא-יז:
 סקסים שקי "ל הן9ף "ת ססזיי יזעף, יית ינפלישרת,
 סיסים. ומסר רדף סיקירת יוומיך. של עיקר סזסב וסיע יתרשם
 ?9זה ד4ר עעי לא שסם "ירו' סם יועף? של שיביע את לקחו ליה ולאסים, את טאלהוא
 לייסף. ע4ד יסוה "?לו' יס?ייעימי

 בן?מין. טל בשק היביע "תמצאו
 אצלי. ייאר בימין ורק למלים, אביהם אל לטוב ?כילים שלאסים "מר,ייסף

ך"מר: ילי היית ינסל על צוה ייסףא.
 אבל, הטנשים שקי אתימלא
 ליחיב. ייעלו י9ה לסםמן
 טלו. בשק פסף איש לעלךשים
 שלי הכעף נביע ואתב.

 השין סיח טל בשקקשים
 אכל." בו יקנה סלעה אתךנם

 9מי עיהסיקרת
 שימר.
 ייסף. לי

 איר סלקרג.
 ילחוןסטנשים

 חמיריסם.עם
 השרסקו, ל.א סעיר, מן ?צאו סםד.

 שלו: סלית לינסל "מרךייסף
 מטרשים אמרי רדףיקום,
 להם: ותגיד איתם.ןסייג
 טירה? 94קים רעה שיקסם"לעה

 בו שוסה שידעי ס?4יש זה הלואה.
 בו. מנסשךנם

 רעיי. מסיהאיירם
 סיחים את השיג הבזת מנסלי.

 יוסף לו שאמי סדירים, טת לסםוקמר
 לו: אמרו הטחיםז.

 לאלה' דקרים הדהי ורנר"ליה
 ואביי!אוי
 וסלילה.סם

 *3פל על אשר אפ וירוא.
לאשל:
 אכל האפים אמפהת אפ"מלא
 יו?ליי*טיר

 יאת,
 8מפס18; 8פי איש 3שףהום
 מ??ף' גביע גביעי, זיתב.

ohnnטוטו אמפהת *פי 
 שייו." ןק*ואפ
 ?4י. טשי 'ויף יך4רומלי
ג.

~P?aO 
 איר
 שלחו,וסאובים
 וחמ4'סם.היה
 הרחיקו, ל.א העיר, את יצאו מםד:

 ייתו: עי יטמר יאר?יויף
 עיליים למדי רלףיקום

 אליהם: ואמרתומשגפם,
as~"טורה? לסת ריה שייהם 
 בל, אדני ישפה סיר זה, הללאה.

 ש. ינמש נטשוהוא
 השיטני". ט?רמדעכם

 וישגם.ו.
 סא?ה. סץ4ר3ם ית טיפסי?י*ר

 אליו: ויאמרוז.
 האלה? *דברים אל4י ?דקר"ליה

 ל4יך5ףסליקה

 התורהפסוקי
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 פקדה. לתן ילה,1?18:

 שק אמתלות:איטמת,
 י.י . יי דברים. ביששמים

 כיה שאת: יוכלוןלישר
 לסיב. לשאת,שייכל4
 מעלמו(. מסה)יותר
 גדולה. 3וסשייצ:
 בתוך.מפי:
אכל. 3י ששסה סיעף שירי:עשש
 סבקר. ושסטיר איר:ספקר
 הם.סיה:

 צייתם.ייטעם:

 רעה. אליעםמרעושם:
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 מדפרק

 שיזה! ?בר יעדי ל"אא9דיץ
 לנען מטךץ לץ סס2רנו סריח.
 ונשקינו, שייאכי סייף,את
 זהב? אויעף אדי9יץ מבית שלבןאיד
 ימות, הגביע, אצלי שייצא מיט.
 לץ4דים". לידעי 9ה?ה טנחנוןנם
 יוסף: לסם טמרי.

 שאמרתם, כמי יהיה עכשו"ןם
 הגביע, אתו שייצאמי
 ע9ד, לייהיה
 תץ9טו". ול.א טשסים, קסיו לאוקסם
 והורידו מהרו האסיםיא.
 "ריה, שקי טת יסד9ל
 שלי. השק טת פתח מסם טסדןלל
 סטש. סיירתיב.
 סססיל ס?דיל9טח
 לחלש; גמר השטןולטח
 בנימין. של בשקי NSD1ס?ייע
 מלב שמלותיסם ית קרעו לאחיםיג.

אכל,
 סמורו. על שיי השק את שם אסדוכל
 סעירה. שבוןסם
 ייסף לעית 4או ואסיו ?הודהיד.

 בביתי. עידולסף
 "ר"ה. ל99יי ליליסיסים

 יויף: לסם טמרטו.
 שעסיסם? הזה המעשה"מה
 ידעתם,סלוא
 לנחס?" ?כיל טפמעי איטכי
 אמר: ויהודהטז.
 לאדיסי. לאמר"מה
 צדקתנו? את נוכיח ובמה 9ד*רמה
 שחטאו החטא את קיאה'

אעדיר.
 לטדו9י' "עדיםקנסנו
 טנסנוןם

 התורהפסוקי

 סז."! ,, עליך,ענקית
 *מהשתינו, יפי לצאנו ייה(ט~ור, הןח.

 יזעו, מישו אסיףסייעני
 אאיף יסית עליואיד

 זסא א%%י
 ו8ת, 8*דיף, אתי ימצא אטרט.
 ל41דים". לאטני *היה טנהנו881
 ך*אמר:י.

 הוא, פן פדבריפם עתה"1ם
 אע% יוצאטשר
 ע4ד, יייהלה
 t))o?~i פהיו"לטסם

 וערא ךימהדויא.
 ארצה, אמעהפו אתאיש

 "יממתי. איטךי*8הו
 ויחמש,יב.

 " ,'" המל**דול
 ישה.ועוול
 פנימן. באספסת הגביעךיך1צצא
 יילולם ו*עחנייג.

eia~?1חמורן על איש 
 העיההלויטבו
 יוסף *יתה ואחיו יהודה ויצאיד.

 שם שדפוךהוא
 ירשה. לאייךיפלו
 יייף: ',לט4 ךיאמרטו.
 :עייסם? קיר טז.? nhWa-e"מה
 ?יעמם,טלוא
 פלצי?" אשר איט ינחש נטשלי
 יהודה: ךיאמרטי.
 לאאי. לאמר"מה
 *צטדק? וטה פרפרמה

 "9דיף. אוך טת לקאסטל"ים
 עבדיםספנו
 אנחנו*םלאזני
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 חכמיםאגדותמילון

 ..... ס*4יע ויסלאיב* ססייני.שניצני:

 בנימיןבאמתחת
 לבנימין ומכיםעוידים 4??טין של טסיימיי
 כתליו,על

ואלמרים:
 יייטני".""4?שתניי

 זרוע, בעלי היו,רזזקיכז טע?שו(. ל-א)ולסו ולכירי על 4?י,צ ויעכו'לזיג. ילמים לא ?קיים:מעיו
 צריכים סיוול.א
 ליה. !הלעזיר

 יבחש ברוש כניכיד. סססיל.ממל:
 קיסם, עצמי עשרילוכזף ?סר.פעה:

 להם:אמר ילים. סיידיםשטלוטמ: בגביע,,המנחש
סגיטץ' על שם היעין,מ*:
 ל. 6ר-.ויסמור.
 לסכגלזמריוסף. ישרים!" אנחנו,"שלים של הבית יל יוקף:ריטה

 אתם, כנים"אם
 טסד?" בפתח 4כנסתם לאטדוע
 לי:טמרו
 א4א". צונו"כץ
ועיד:
 לנו, ט4דהסידה
 - : . ': גוייס 4טה pi~N?ומה איתה. מחפשיטוהיינו

; . 

 צדקתנו?את
 ס*ייע.( טת *נבני א)יל
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 מדפרק

 סו4יע". רדו שסמיא מיןנם
 טמר: יוסףיז.

 כזה. ?9ר אצשה ל-א וסלילה,"סם

 לעקד, לי יהיההוא לידי מריע שיראס"יש'
 טייקם". טל עילום עליו"סם

 התורהפסוקי

 י?יין ליגיע 54צא טירגם
 ךי:אטר:יז.

 זאת. לשקית יי'איילה
 בידו, הגביע נמצא אשרסא"1,
 עיד לי ?סלההוא
 ט4י9ם". יל לצלום צלולסטם

 לוטף לפרי מתודה יהודה : לד -יח
 יעיו. 'עקב' יל לסיד צריץ יבנ?מין איתי, לשכנע כדי ייסף, אל ענש?הודה
 נטרף. מיסף חישב ואביסם נעלם; ייסף, אם, סאוסה בקמין של שיחיו לי, ס8רהוא
 רב. בצער אביהם ?מות ?טוב, ל.א בנימין גםואם

 וטמר: יוסף, אל וגש ?היךהיח.
 קדתי."4כששהי
 ?הודה, עבדץ, סא?ד4ר
 שדוסי,למזני
 עלי, הכעגזןאל
 לרעה. כמו מכבד "תהסי
 עבדיץ: אותנו, יסלת "ןהיט.
 אח? או "ב לכםיט
 טדעי: לץ, אמרנו ואנחנוכ.
 זקן יב לנווט
 קיך. זקיסיםוולד
 מת,ולזחיו
 מןמל אם, מאותה נפאר לכיו הואןרק

 איתי. "סביץ4יי
 עבדיץ: לנו, אמרס ןאסהכא.

 אלי, הקטן אחיכם אתהירידו
 אותו. טאראהכדי
 לץ: ואמרנוכב.
 עביו. את לעזוב הנער יוכלל%
 אביו. ?מות אביו, את ?ע"באם
 לנו: ןאמרהכג.
 אתלם, הקטן אחיכם ירד לאאם
 י-י.: פני. את לראית תיסיפולא
 עבז?ץ, "יינו, טל עלינו פאשרכר.

 שימרץ, מה את לין(מכירנו

 האמר: ?הוידוי אליי הגשיח.

 א"י.זבי
 דיר עבזף 9אזד*ר
 אלניבאזני
 4עי?ף' "יף יירלטל
 תרעה. למיץפי
 יאגל: צידיו, טת יאל אאייט.
 יח? או 4ב ל9םכיש
 אדני: אל ולאסרכ.
 זקן א5 לנו?ש
 טתוטחיו שיי' ??יים??לד

 לא18 ל*ד1 הואךי?סי
 תסבי.441י1
 צ9ךיץ: אל ךאאסרפא.

 ז .. .י. אליהורדתי

 . ?ליו עיליךישימה
 אאי: אל ך1אמרכב.
 ~WS, ית לצים סיער יזילל%
 ךטת. ט4יו טתליזב
 "ידיץ: אל ואאמרכג.
 איסם, הקטל אחיכם ירד ל.אאם
 **י. לראית תספוןל.א
 א4י, עבדץ, אל ילינו פי ךיהיכד.

 :.. ..:--.. אתי דקרי טת ליתגי
-: 
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 חכמיםאגדות ן 1 'ע'

 ?הודה אליו הלשיר3 ויששה. לא,14:

 יינתן: י' 4שט ניטוכי
 מתוכחים ויוסף ?הודה שהיוויעה תכעס. "ל קיוי: 3.יורו8ל

 זה, עםזה
 לפה: זה השרונ מלאכיאמרו
 ונראה למטה, נרד"בואו
 בזה. זה נלחמיםמתנ"סים, ואריטור

 י4עולכו,4נסג הכי הילדויד-וקונים:
ודוע, סילד במשפחה,יעיר
 סארי, מפני )מססד( טת?ראישיר יתר ויסהוריםיסלד
 עומדים סםרעכיייזקנים.
 זה. עם 1הומתנ"סים נשאר.ושסר:
 נטרי? שוררלטה אם מאותה טאמי:?4ד4
 הלה ייסף של b~Vnכי אח. עוד לואין

שור ודי ??ין: עייילישישת
 ס?ה ?הודה שלוסיטל אותי.שסריה
יוריה. אלב. ואםוקב:
 "ביו.וטת:

 תוסיפו.פוסיפון:

 וימרני.מ4ד:
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 התורהפסוקי מדפרק

 יבינו: ויאמר3ה. יבינו: לנו אמרכה.
 איל. מצט לנו יברו שבו, אכל. מעט לנו וקנוטובו
 ,, ךשאסר: ,"")ן4ה ואמדנו:כו.

) לרדת. נויל י.א )ן,' לרדת. נוכלל-א
 וגרדנו. אינו, סקסן טחינו יטאם נרד. אינו, הקין אחינו יהיה אםרק
 יאיש, פגי לראית נויל ל.אפי האיש פני את לראית נוסל ל.אסי
 אינו. אייו הקטןואחינו הקין. טסינו4לי
 אלינו: יבי, צבדף, ויאמר3ז. טיינו: לנו אמרכז.

 ?דעתם,אתם ?דעתם,אתם
, "שתי. לי ולדה יניםששגי

 אשתי לי הדה ינים יי '
 שאפי, ליסד הגא 3ח. ,' ממסי, ?יא יסד גןכח.

ואשר:ןטמרתי:
 טוף! קיל"ף בסי. טרףטלף
 afi. צד ראיתיוול.א היום. עד אותו ראיתיולא
 פני, מעם ?ה את גם ויקסים3ט. מסיי' סזה סמן את גם תקחו ואםכט.

 אסין,וקרהו אמין, ליויקרה
 tnibawi שי*פי,'4ןיה ית והירדים,', רב. בצער ואמות למלתי,תגרמו

 וציה ל.)ך), ועכיו,ל.
 44י צב?ף אלפלאי) גובי 4?לכשגובינו

 אייי, איייוהנצי בימין, סנער4לי
 בנפשע. קשורהועפשי בנפטי, קשורה?נקטו
 ומת. ס*צי, איןפי ?מות. אין3ו,יייומיך כראיתי והוהלא. יראה כשיעקבלא.
 יבינו צבדף 'שיות טת וידיף(1,'ל;והורידו ליבינו נגלםוכץ
' שאלה. ביגין ,, ,,, בצעי.שימית

, ( ' 
 אבי, טעם ס*צר את קרב צבדץ פי לב.' אבי. לפני לנער אחראי אני כילב.
לאפר: לי: טמרתימץ
 אליף, אביא*ו לאאם אליץ אותו אביא ל.אאם
 סזמים. פל לאביוחטאתי סלמים. סל לטכיטסיא

 וציה,לג. ועכשולג.
QWNבנימין במקים אצלץ אני ,SW~ ס*צר טסת צ4?ף *א 
 לאלצי, עב4 '', ע4ד לץןטה?ה
 "סיר עכו יצלוהנצר אייו. עבו לאבינו יחזר בנימיןוסנער
 יבי יל יצלה איף 3ילד. יבי יל "עלה איץ כילד.

 אתי? אין*ווהנצר אתי? אי39וןסנער
 4רע אראהפן 4רע לראות אוכללא

 קבי". ית 3ייאטשר לקבי".שיקרה
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מילון

 עכשיו. עד הלה:עד
 ממלי. פני:מעם

 ~קלתךשיבתי:

 אסראי.ערב:

 במקום.ממת:

 יעלה.יצי:

 כקות. אי לעי4ר":
 יקרה.ימצא:
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 התורהפסוקי מהפרק

 יועף" "טסי לטחיכן: סכלהייעף
 אחלכט" יוטרף "אסל שלי: לאחלם מגלה ייסףא-טו:
 לטסיו: ואמר ?די, שעל סמצרים כל את היציאיוסף
 אותם. הרויע וייסף נבהלו, הסחים ובלה. סי?" טיי סעיד יוסף'"טסי
 מרץב. אוסם להציל פדי למצרים, איתי ששלח היא שה' ליסיי' טמרלסף
 לו, vj~vj מה פל וית ייתן ואת אביקם את למצרים שיביאו מהססים, בקטייסף
 בארץ. רעב ?היה שסים סמט עידכי
 בכו. וכלם הטסרים, שאחים לל את נסק כף ואחר וללה, באהלה בנימין ית טיקייסף

 להתא*ק יזיף ?לל ול-אא. להתאבק, ?כיל ל.א ויוסףא.
 צליו, ה4ש4יםללל האסטים, לעלוקרא
אקרא: ודו: עלשץ9דו
 מצלי" איט 9ל'aNISV מעלי!" איט 9ל"הוציאו

 אתו איט עמדול.א איט אתי עמדול.א
 יעיו. אל י14ףבהזוויע אייו, טל ייסףלשססודע
 מיהו. לסם9שהידיע

ב. בבכי, קילו את הרים יוסףב.
 מיריםךיוימעו שמעוןסיצרים פב3י קלי את ויקי

 פרוקו. *יתויוצקת שמע. פרעה ביתונם
 יהיו: אל י94ף ךיאמרג. אחיו: אל שמר ינקוףג.
 ייק1ף1"א4י יוכנף! טסי'

 הי?" יביהעיד חי?" אביהעיד
 אתי, לקנית אייו ?3לולל.א לי, לענות אחיו ?כלוול.א
 יי9יו. *לסלייי סיפג נבהלופי
 אסיו: אל י91ף ויאמרד. טחיו: אל יוסף אמרד.
 אלל" נא?עי אלי! 9אגשו
ך*44 נוטו.והפה
ויאמר: טמר:ייסף
 אסי3נ4 י14ף"אני טסיכם, יוקוף"יני
 מ4ה?להי איתי מסותםאשר למצרים. מכרתםאיתי
 תעצבו אל וציה,ה. עצובים תהיו אל ועכסו,ה.
 יעי4י9ם, יגייו44ל תצטערו,ואל
 הנה איתי מבהתם3י לכאן, אותי שמכרתםעל
 יפני3פ. ה' שלחוי למהיה3י לפניכם, אותי שלחה'

 מרעב. אתכםלסליל
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מילון

 יל 94ני ע?'ו: סישביםליל
 זדו. על סעוידיםכטושים

 *לה כטליוהסייע:
 יטסת. הוא מילאחיו,

 ג' מ",ני' ,סף "גי אחיו אל יוסף.וממר

 תהיו אל 4בו:14ל
לצוקים.
 טל 4ע'ג3?ם: 3,ורל8ל

תסצסו.
 ל49י?ם: ה' שלחנילמהיה

 לתת לפניכם, אותי שלחה'
 אתכם לסליל אסלילסם
 לרזיות. יתוכלר ירעב,מן
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 התורהפסוקי מהפרק

 יקסים זה ייי. שיסים 99ר ייי.
 הארך, בקרבקריב בארץ רעביש
 שיים קמשועוד שסים קמשןעוד
 וקציר. רשרי13 איןאשר וקציר. חריט יהזהל-א
 ליעיכם ה' ו*שלח4יז. לפניכם איתי שלח ה'ז.
 *ארך יאריפ ?9םלעיים 9רעב' ימיתו ?לא9די

 קשים; מ9םויקטרו
 ל9םולההיית לססקימי יתיללו9די

 ידלהלסייעה גדילה. הטלה לכםותהזה
 ועפהח. תבינו: ועכסוח.
 ה9ה, אפי שלסים "טסל.א הסה, איתי סלחתם "תםל.א
 לסרקה לאבוישימני לקרעה, לייעץ אותי ש.םוה' ה"יי ה'.טלא
 מצרים. ארך בכלומשל מצרים. ארץ בכלומישל עיפי לכלילאדין עיתו לכלולאדון

 אליו:ראמרפם לו:ן"מרו ט4י טל וסלו מסרוש. טיי טל טלו מסרוט.
 ייסף: בנף ימרלה ייסף: ס9ץ, טמרסד
 ייירי,1. לנם ?טדיך ה'שטיי מצרים. לכל לאדון איתי שםה'
 18מד! טל אלירדה תעמד! ן8ל אלי 9ארד
 9שן פארך וישבפי. גין בארץ ןסשבי.

 אלי קריבוסייח אלי קרובןסהזה
 ובקרףרצא9ף ובקרץויאיץ בניף ובני ויניףאיה בניץ ובני ובניץאתה
 לף, אשרו9ל לץ, יט אשרןסל
 ים אתף וכלקילייא. שנ2 לץ שיה~ה אדאג, ואסייא.

 ולשתותלטלל
 ריב. ינים חמש עיד%י שנים. חמש עיד יטשך שרעבסי

 לף. אשר ויל וכיפףאפה לץ. טיט מה ויל וביתץאתה פיותיפן עני, תהזהןל.א
 ריאיפ עי4י9ם וסלה,יב. רואות עיניכם והסה,יב.
 י9זיין, טסיועילי י9זמין, טסיןעעי
 אליכם. המדבר פי%י אליכם. המדבר היאשיי
 לאבי והגרפםיג. לאבי ספרויג.
 במצרים %בודי ?לאת בעירים, לי שיט הכביד כלאת
 ראיפם, אשר פלואת שראיתם, מה כלואת
 ספה." יבי את והירדפםומהדפם ס9ה". טסי טת והירידייסערו
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 טסי אל טל4 מקאט. 4שך.4וב:
 כשרצית מיל כביסה יורעלטרי
~כך' לאפשר ?3ם:ולחסיית ירדים;למצריםיייטרג שלים, *אלל~רץ ישים עיוד:יאיית הארצית.מכל לשים.יקים: יביסה ישר"ל שירדלמדני'

 הארצית. לשאר
 ישראל, בארץ לחיות ש4אומי לעיות.לום

 עולה.נקרא להשלה. גדילה:לפלטה

 איתי. שםוה4ט4י:
 לסיר' ליועד' ?תרעה:?יב

.. י: רד.רדה:

 אל תחכה, אל לאמד:"ל
תתעכב.

 אני איתף:וכלעלמי
 די, לץ שיהיהאדאג,
 ... ולשתות.לחלל

 עני. תהלהקוש:

 תספרו. תגידו,לס4ך8ם:
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 ויבל אחיו, בנימיך ציירי על ועל יד." עסה, ב39מין אאר על 9סל יוסףיד.
 צעיריו. עי nbs,ל,)'דייזיייו יוסף. שאר על *סהיג39מין

 ונסיו ?9ל וינשקטו. אייו ל9ל נשק ייסףטו.
"1;,,,ו?י'מ,,'איםם "ןם'יסה
 כתה "סיו יירו 9ךויסרי אייו. אתי דברו כןויסרי

 הכיתה להזיר מתכווננים האחים : כד -טז
 ,;' ,, ' ',' מריה. והיה יוסף, טסי שהאי שמע,ירעה
 מצרים טוב סל את יהם והבטיח למירים, לבוא טייסם וית קימים ית מזמיוסרעה

 לאנק: @"thw *ית נשקע והקלסי. שמעו, לרעה בכיתטז.
' *סף". אחי "פאג'' ייסף. אמישיאו

ו*ייב טוב ס3הןסליר
 '" %עיגי'"*ךלה'"ובעי4%"איךיג'"'" עבדיו. ובעיני לרעהבעיגי
 יוסף: אל *רעה ויאמריז. ליוסף: אמר לרעהיז.
 אחיף, "אלל'"אל," לאחיץ: תגיד"כף
 ויו: זאת, עשי:לאת
nD9W4*ירפם 4ת טענו', ,' סלכם הבהמית על מטען 
 פ?ען ארשה לאוולכו כנען. לארץולכו
 וקהו 'יח." וקחויח.

, "
 *תי9פ ואת שכיפםית שלסם, המטיחות ואת אביכםאת

 אלי.,וצאו אלי.ובלאו
 מירים, ישרד טיב ית ל99ןיי,ן מירים, "רד טוב "ת לסםן"סן

 ס*רץ. חלב אתואפלו טבארץ. הטיב אתותאכלו
 יייסה: יעיה יט.,, עליף' קצ3ה ואסייט.
 wS":4את עטו:לאת
 שגלעת מצרים מארץ .ל9םקהו עגללת מצרים .מארץ לכםקחו

 ול?שי9פליפכם סלכם, ולקשיםלילדים
 ויאתם. שביכם אתו9טאתם אתלם, אביכם אתויביאו

 מצרים ארץ פל טוב 9י,, יסנען,יסי"ירו פלי9ם, על %ש אל ועינפפפ. שלכם, הסלים על תצטערו וטלכ.
 הוא".?9ם ל9ם". יהיה מצרים, ארץ כל טובכי
 שיראל. פג? סן ורעשוכא. כך. עטו ישראל בניכא.
 41לית ייסף להםויתן עגלות, להם נתןןיוסף
 עליפ4סךעה,,יע, לרעה, שאמרכמו
 לדרד. צדה ?הםויחן לדרץ, אסל לאחיו נתןןיוסף
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 פיק. צןחי: צל?סל

 יכה.ך*בץ:

 סימוקה לליע:ךסקיל
התקשטה.
 . NSD פרעה: בעיניוייטב

 נשרעך* "בעלנל" וללבלבכ4ז
 ". בעיניו.סן

-

 קרעה בעיני טיבים יוסףטסי הטעינו, בעירים: אתטענו
 סרעה, יימעכיון הבהמית על מטעןשימי
 הגוצים, "סים טליי1NaWשללם.
ושמע, לנען. לירד ננצו:טריה
 ייסף, טל האחיםשהם בתיכם, בניפתיכם:
 ייסף שלוגדולתו פלכם.סטייחות
 וייר?טת, זדתהסיעה - , ואסן.ויתעה:
 בעיניו, טובהיה פרי מיטב לארץ:כיב

 בארצו. איתםלקילהארדל
 מצייה אסי צויתה:ואטה
 להם. לימראיתץ,
 שלסם, הטףטפכם:
 סלקם. והזלדותסזידים
 תביאו.ונשאתם:
 של.א יחס: 8לעין9ם
 חיל. לכםיהזה
 ונעו.וירד יסי"ירי ?ייבם:צי
 שצוה כפי פרעה: פיעל

סרעה.
 ?לוקחים אקלצידה:
לקרך.
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 מהפרק

 מתנות: נסן לכלםכב.
 שמלות. סליפות נתן טסדלסל

 ?סןילי??טין
 ועף מאיתילש
 שמלית. סליפיתןסטש
 זה: כל את ילח ולטביוכג.
 מצרים, מטוב נוי"ים סמוייםאירה
 לדרך. ליעיישיסוה יס'ווי ולסם סשה נושאית שתוכיתרצשר
 סלכו, סם טחיו. טת שלח יוסףכד.
 לסם: טמרןהוא
 בזירף". תריבו"אל

 התורהפסוקי

 ?סן, לעלם3ב.
 שיל'ת, סלפת?"יש
 פרף מאיתילש ?סוי?44?י1
 שיל.ת. סלחתוסטש
 פלאת: שיח ולעביו3ג.
 מצרים מפווב נושאים חבליםאילה
 וטזון ולהם פר מלאת אישתועשר
 ל?ןף.?יעיה
 וילכו. אייו, את 3n~siwsד.

 חיידקן:ויאמר
 5ךרף". טריזי"טל

 הביתה חוזרים האחים : כח -כה
 מצרים. ארץ בכל מושל והוא חי, ייסףעיד הבשרה: ואת בנימין את מביאים הם כנען. לארד חיזריםהאחים
 מיוני. לפני יוסף, את לראות שילץ והחליט, הדברים, את כששמע יטחיאקב
 ממצר?ם צלו האחיםכה.
 אביהם שקב אל כנען, לארץוראו
 ליעקב: ימרו הטחיםכו.
 חי. ייסף"עיד
 מצרים." ארץ בכל מישלייסף
 נדהם,לעקב
 עניו. לדברי האעיןול.א
 ליעקב, ספרו האחיםכז.
 יוסף. שטמר מה כלאת
 סעגלית את רטה?עקב
 בהן, אותו ליביא יוסףיקלח
 ןימח.סססזק

 אמר: )שקב( ישראלכח.
 שיסרי! ר4ה לצארי."יי
 מי. בני יוסףעיד
 שאמות". לפני אותו ןטרטהאלד

 ייעים, ושיי3ה.
 ~ag*s יצקם אל פני, אבךוילאו
 יאנס: לי ו*גא13.
 חי. ייסף'עוד
 מצרים". ארך ב3ל מצל הואויי
 לבו,1ן9ג

 ?ס8. האטיף ל.אפי
 יחנף דברי פל אפ אליו וידפרו3ז.
 טייסת. י5יציי
 סלילית, אתמרא
 אביהם. יצקנו כיםויה חתי ישאת יויף ייהטלר
 ישראל: ויאיר3ח.
'?ב.
 קמות." בטום ויראנוטייה סיי 44י ייסףעוד
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 בגדים שתיית:סייפית
נאים.

 שמפרט פמיפלאת:
5סישף.
 של היקעה אתין:אתוסת:
 :--החמיר.

 י .י חטה.בר:
 ?ריבי 8ל 5וד4: תריזו8ל

 בזורץ לרובך של-~וכך. טמכרץם זה בלל3לרך'
 ייירתו. לכר על יל?ף וריבויטא הןה,דואגאותי.

 יאמר:זה
 כיכר!""בגללץ
 יאמר:וזה

 הרע, לשוך יפר?"8טה
 לנ4,ונריץ
NOWDW"אותה 
 לסם: סטרלכך
 4?רד!" תרגזי"טל

"אל
 בכלל!" הע?ןך עלתדברו 4כאל4 נדהם לב4:ון9ג

מלעלף.

 יעלב יעקב: רוחותהי
 שמח. יותר ןסוהס?ס?ק,

 לצערי. זיי די;רב:
 אלך.אייה: שמחתי. רבה סך3ה;אי:

 ט... לפניבטרפ:
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 התורהפסוקי מזמרק

 למקרים יורדים ו94יייאיב
 פרעה א4ל ו94יו יעלבא-י:
 גשך. לטןץ כנען מארץ הגיעו ואייו שאביו לגרעה, ספריוסף
 מצרים, בקרץ טיב סכי ביקום ייסף של מטיסתי את להיטיב ונציע8רט71
 לרעה. של וסיקר המאך על אחראים ירים טל תפקיד מבאחים לטיביםךלתת

 *סף ויצאא. בא יוסףא.
 ובאמר: יסרטן,ושי לפרעה:ך!4מר

 וטסי"טי3 ך"סי"טפי
 לסטי טיף ו9ל al~saוצא9ם להם אטר ו9ל ובקרםךצא9ם
 9נט מטרדיאי לנעך ס35רץ4אי
 %5ך." יירד?סי0 גין." בארץךסם
 חמשה לקה אחיו ומקצהב. חלטים "סים מסשה לקח יוגזףב.

 קרעה. ליגי ויצגםטישים פרעה. לפני איתםךס"יג
 טחיו: אל פקעה וזאירג. ייעף: אחי את מאל פרעהג.

 מעסיכם?""יל עיטים?" אתם"סה
 *רעה: אלויאמרו לסרעה: אמרוהאחים
 שעדיף צאו"ףעה צאו' כיעי א9דיף'"טנאנו
 אבותינו". 4ם אנחנו,4ם טביתינו." גם אנסכו,נם
 פרעה: אל ויאמרוד. לפרעה: אמרו האחיםד.

 *אנו, יידל"?גיר מצרים, בארץ לגור"יאנו
 יצאו טרשה 8יויי לטיל כשדה עשב איןכי

 י4ידיזי,"קוף ילני' הצאןכשביל
 ינער יטרד ס?,ב 49דיי לנעך. 14רד ירעב 9כייי

ועסה'וערשי,
 נאישבי

 54ן". פארץ ישדיף 9איקיבו גשו." בארץ עבדיי
 יאמר: ייסף, אל פרעה וי.~מרה. ליוסף: אמר פרעהה.

 טליף' *או ?יסיף"יביף אליץ. 4או ך"סיץ"טכיץ
 היא. ל49יף מצרים ירץג היא. לסעיף מצרים ארץו.
 הישב הארץבמיטב לגור ולאחיץ ?טביץסן

 אחיף. ואת אשיףית כבארץ. טוב סכיכסלק
 גשי. *טדיישבו גסן. בארץ יטבוסם
 חיל, אנשי פסויש טיבים, צאךרועי יומי?"ם חיל, אישי בהם שיט ידע, אתהואם
 לי. אטר על מקנה שיי?ש*סב4 שרים של תעקיד שלץ לטסיםתתן
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 התורהפסוקי מזפרק

 שלי." ןה4קר סצאן על"סריגים
 עביו יעקצ טפ ייסף ון4אז. עביו יעקב טת ס4יא לסףז.

 שיעה. לעגיוי?ט?הו לרעה. ליוני אותוויצמיד
 *רעה. ית ?Snויערף לרעה. את ברץיעקב
 י.עקצ: אל *רעה ויאמרח. יעקב: את טאל לרעהח.
 סעיף?" ?4י לטי"#re איה?" סמה"4ן
 *וקה: אל יעק'ב ויאפיט. לסרלה: ענה יעקבט.
 שנה ומאת שלשים יגורי יגי"?4י שסה. שים ישל מיה 4ך"טלי

 סעי טני למי סיו ורעיםיעט סיי, ימי היו ורעיםועשים
 אפסי היי שני ?מי אפ השיגוןל-א כמי סיוול.א
 יגלריסם".ייטל טבועי." סיי!מי
 *ועה אפ נעיב ון4רףי. כרעה, טת ברץ ועקבי.

 פרעה. מלפניו*טאו!עא.

 מצרים בארץ הרעב : כן -יא
 התגבר במצרים הרעב מטפסה. בכל האישים מספר לפי לחם נתןיוסף

 ילהם הבהמות את מהם וק4ה לחם, מצרים לתיטבי מכר ייסף הלעף. נגמר מצריםלתיעובי
 חיק: וקבע זרעים, למצרים יסף עתן פרעה, יל סיו כשהאדמות שלהם. הארמיתואת
 התבודה. מן שמשית לקרעה: מסים המצרים יתנו התבואה, "טוףלדמן
 יועף. ק9ה ל.א המהסים אדמות אתרק
 יוסף ויושביא. הושיב יוסףיא.
 אחיו. וית יביואת אחיו ואת אביואת
 יערים יידל אסיה להםויתך מירים יטרד טדסה לסםןססן
 רעמתה באןך הארך,במיטב הארץ, טל טוב סכיכסלק
 *ףעה. ציהפאשר גשן ארץ רעמתם,בארץ
 לרעה. שצוהכמו
 יוסף ו?4לפליב. לאג, ייסףיב.

 אשיו וית יביואת יהיהשלישיי
 טסיו 34ת ילוית וישתותילטלל
 סיף. ל4י?סם יישיסה. סללדים מיסר לפילס3(
 סטרך הפל אין ולהםיג. לסם, ס!ה ל.א הארץ ובכליג.
 מאד, סןעב 49דיי קאדי 9יד סדה סרעביי
 הרעב.מפני הרעב. בגללעיפו פגען וארך מצרים ארךופלה כנען וארץ מצרים ארץ9ל
 סיריפ בירדסיייא לנעו, ויטרד מצרים יטרד?סדה סכוייי פל את יושף וילקטיד. ה99ף 9ל את אסף יוסףיד.

 ובאשי
 פנען
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 4ן עיף?: אי יטישיה
 "ןה?3מה
 ןטי ייני יגלי: איןטי
--חיי.

 ך,-י

 מצרי( )פסל טוחנתשפחה
 "דיה. חלקתשחזה:
 הארץ. טלטיב סכי נסלק הארך:לייטב

 לסם י'ה3ה ןאגוןסייל:
 ולשתלת. לאכלמה

 וס,לדית. סולדיםסיף:

 מאד. סתעיפהרחלה:

 אסף.יילקה:
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 מזפרק

 במצרים. אסל קנוקיסם
 לרעה. לכית הסיף את הייאיוסף
 סמר סיעףטו.

 כנען ובארץ מצריםבערץ
 וטמרו: ייסף, אל באו סטיריםוסל
 לס3(! לנו"סו
 ft~j$? העינים מיל עמיתןלסה

 הסיף." לנו נגמרכי
 אמר: יועףטז.
 פלכם, הבהמית את"תנו
 יללם, סיסמות יכוייל אסל לסםןיסן
 כסף". לקם איןאם
 מלהם הבהמית את הביאו המצריםיז.
 לסף.אל
 לחג(, להם נתןיניף
 ועקר עאן סוסים, מהםוקיל

 :--וחמורים.
 שלמו והם לחנ(, להכר נתןיוסף

 שלהםכקסמות
 . - י י- ההיא.בשנה

 לגמרה. ההיא השסהיח.
 הטסיה בשנה ליוסף באו מצריםותיטבי
 לו:ואמרו
 מסניץ, בסיד סטיר"ל-א

 הכסף. לנושנגמר
 לנו סטאר ול.א לך, מכרנו בהמיתינוואת
 לץלתת
 אדמתנו. ואת גופנו טת רקטלא
 עיניץ, לפני קמות למהיט.
 אדמתנו גם אנחנו,גם

 לחם,סשייל
 לקרעה. עבדים ואדמתנו אנחנוולהקה
 זרע לנירשו

 ימות ול.אןסס3ה
 מדיר כמי ריקה תס3ה לאוסטדסה
שממה".

 לרעה בסביל קנה ייסףכ.

 ,, ,,פסוקי'התורה ,,,,,,,,,,;,,,

 שוברים. 05 שייוצייר
 ,ההשה. תייק 95עף יתון4א,;,?ויף

 היסף וימםטו.
 יגעה ועימל מקהיםיקרן

 ילסף,,,לאמל: אל מצרים,פלאהפל
 להם! '9נו"היה
 2*?ץ? גמותךלקוה
,, ,, " 44*וג91יף".39
 יחלף: ויאמרטז.
 מקניכם.'יבו

 י4קגי9ם,ךץ*2ש;?9נ4
 ף". 9יי geNאם
 מנגיפם את ונביאויז.
 יוסףיל'
 הלקר ובמקנה הבאך ובריקמת5שיוסייב4 לסני ייגוף ?0נ1ך*5ך

ובהגלים.
?-י-:-.. הלהםוינהלם ~ ? -  

 שלגסםבכל
5י9היההיא

 הדכא השנה ותהםיח.
 והציית 5"91ה אציווקאו

..  לו:וכאמרו
 מא"י אחד"ל.א
 הפרף ae "ם,פי

 אללי אלו4קגה,5יסיה
,' 

 אלני לפני נטארל.א
 404?"י

 יוקעני
 ך8ה44נו;

 לעי*יץ קמות ל5היט.
 אדמתנו? 4ם אנסיי,גם
 לסרלהנ לסדים ואדמתנו א*חנוויהיה הלסתי אדמתנו ואת אתנוקגה
 עמות; ,ול'אוגסיה "וסו

 ספקיי. לאךס4דק)ה,

 לקרעה, מצרים 8דסת 9ל שת ?יקשש ך*קךכ.
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מילוז

 לקנית. ישהושיי:
 אכל. קיניםשוברים:
:... .י:- .י .ו- שוברים: הם אשרבשבר

 אצלו. ששנו הקויות ידיעל
 נגמר.ו*8ם:
 לנו. תן ?נו:ליה
 לסניף.*ן?ף:
 הפך עיד, אין נגמר,י"ס:
לאפס.

 איסכו ירנען 4לטנ4:יינסינ4
כלסם.
 שלמו הם מקגיסם:בכל

ןטקניסם.

 לא ניסיר, ל.א *לחד:ל.א
 בסיד.נטמר

 רק.4?"י:
.. .. י .: גופנו.גסתנו:

 ריקה, תהיה ל.א השם:ל.א
 שממה. מדברכמו
 קקה.ך*קן:
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 מזפרק

 מצרים. 8דטת סלית
 טדיתיסם טת יכרו סטיריםכל

 לסם. ןק?ה הזק שהיה ירעבבגלל
 ירעה. של סזסה הארץוסל

 יוסףיצייר
 לעיר'מעיר
 השסי. לקיה ועד מצריםמקצה
 קקה, ל.א סלססי3( אדמת את רקכב.

 לרעה. של חק לפי הכהקים ?ל היאכי
 להם שקתן הלחם ית אכלוןסלססים
 חק. לפיפרעה
 אדמתם. את יכרו ל.אלסך
 העם: אל טמר יעףכג.
 אדמתקם ואת סיום טסים קריטי"סרי
 ירעה.?שייל
 זרעים לכםקחו

 לאדיה. אתותזרעו
 התבואלת, את שתאספו וכז.סןכד.
 לסרעה חמשיתתתנו
 לכם יהיו סטשעתן8רסע
 כקדהלזרע
ולטילי

 ולילדיסם". ביתנים לבני ונם לכםגם
 אמרו: מירי13 אנשיכה.

 איתני:"רייס
 בעיניץ חןנמלא
 לסרעה". לע4דינ(ןסס!ה
 הק קכע ייסףכו.
 הזה סייםעד
 מרריםיטרד
 מהץבול. חמשית מסים, לסרעהלסת

 מצרים בארץ ?שבי ישראלכז.
 4ה ו4רו לשןבארץ
 מאד. רביםתהיו

 התורהפסוקי

 יווה, איש מצרים מכרופי
 סריב. איסם סלקפי

 ?*ירמז. ס!4ןדוקנני
 סים ואת3א.

 אופו410יר
לקרים,
 קיהו. וצד מצרים גבולשקשה
 ש4ה, לא השנים 8דטת רקכב.
 *רעה. מאת לפסלים הק4י

 הום אתואכלו
 *יעה. לסם 4סןששף
 עדיים. ית יייי י.א *וצי
 הים: אל יוסף ויאמרכג.
 אדסט?ם לטת a~*D טיים קיימי'?ו

לצרעה.
 זרע לשםסא

 האדמה. אתוזרעתם
 *תבואת, והוה3ד.

 ליהרה חמישיתוסתתם
 לים יהיה סזלתוירקע
 סידהלצפע

ולאכלכם
 ליפ3נו'. ולאצל יי15יסםוישעיר
 יאמרו:כה.

"ונסייני.
 אלני בעיני חן4טיא
 #t"hp~o אקדים?סיני
 ?הק יוסף אוסת מגצםכו.
 הזה סתםצד
 יטרים; 8דסתעל

 לאמץ.לסךעה
 ל*ךם, הפה4ים 8דטתרק
 לקרעה. השהל.א
 מצרים פאןך ישראל וישבכז.

 יה, ויאחזו גשןפארך
 מאד. וירבוויפרו
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4 חכמיםאגדותמילון

 ישראל "ויטבכ".
 גטן" בארץ מצרים,בארץ
 לאביו רב כבוד 3תןיוסף

 )מרבה( מפליג יוסףהיה
 אביו.בכבוד

 היהןל(ל טל ,ק פי על לפהנים:אק
 טעה, בכל אצלוככננז שסר וכלסנים קבלולרעה,
 חטט,יי לכדו; אתי לקיית רצה ל-אסי לקרויה.קבוע

 מוכרחויהיה טסיו' סתו ססנסגיסיף טייי' איתי ישאלשמא
 לי.לסרר זרעים.זרע:
 בזמן יפבואית:ויה
 סתבואית.יסיף
'"נ מחיץ אסד חלקסמשיפ:

 חלקים. 3nviDnל
 החלקים.סזדיפ:

 החלק לאיש:?לרעה
לצרעה. שיי סןבול סוססמשי

 ור4 סתישבוי יה:יייסיי
 קרקע. אחזת להם קנובה,
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 התורהפסוקי ' ,,, מזפרק
י

"נגנ___נ, "לנני__

 'אבותיו עם להקער מכקט יעקב : לא -כח
 עמי)יקות. שסה, ויכע טך4עים מטה 4ר ס?הושיצלב
 לו, שישכע ממכו ובקט ליוסף, קראיציב

 טלאם*
 מצרים 'ושירץ אגתג

 כנען. בארץ אביתיו, קבורת במקום להקבר מבקטיעקב

 מקיים *4וד שלב ויחיכח. משים יטרד סי יעקבכח.
 סנה עשרהטבע סנה.טבע-קטרה

 שייו קוני י_צקצ, ?סיהלי בןוהוא
 שנה. וישוו ש*ינ1,'י1ור*עינP$~1 שנה. ושבע אר4עיםמטה
 למות ישיאל ימי ויקרבו' שט.')י למות עמד )יעקב( ישראלכט.

 לי: ויאמר ליויף, לבל,ויקפא לו: ואמר לייסף, לבס,וקרא
 בעיניה חן ושאפי 4א':4ם 4יקיהי'

 ' ירכי 'שהת יד1 נא";'איים השכע,לי, ?רכי, תחת ?דץ נאשים

 ואית, הסד עודיועש,ס ואמת, ספד ליוסציה
 פרפרים. לקבריי *אאל במצרים. אותי תקער סאאל
 אבתי, עם ןיסבפו "),'ל., אביתי, עם כלאמותל.

 מהירדםקשאס4י ממירים, אותיתשא
 בקברפם".וקירפני קבורים". שהם במקים אותיותקער
ויאיר: ענה:יוסף

 כדברף".', יישא קיניי' יד4ריץ"."טצשה
 ויאסר:לא. טמר: נעקבלא.

 לי"."שקבעה לי.""הינע
 )) לו.ויסייע לו. סשכעיוסף

סייה. המשה. ראט על ישראלו*שפהו ואט על משכבי ממקום השתחוהיירטל
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מילון

 יינית לטך4עים שוים?4ע
 שנה. 147יצה:

 התקרבו. כלקרבו,ר*יורבו:
 יצלב.?שרטי:
 ירכי: ההת ידף *אשים
 לי.סשכע

 לאט צל ישלאלויקופחו
 רק השיסוהסילה:
 ?כול לא כי לאט,?לסיסת
 מפני המיה, מןלרדת
חליתו.
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