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את ו ו ו ו ּי ּי ּי ּי ׁש ׁש ׁש ׁש לח לח לח לח  ו ּי קרא  ּפ רעה  ©¦§©©§Ÿ©¦§¨¤
וג ֹו '. ה ּב ֹו ר  מן  ויריצה ּו  §©¦ª¦§©¥י ֹו סף 

ואמר , ּפ תח  א ּב א  (תהלים ר ּב י  ©¦©¨¨©§¨©
את קמז ) יראיו  את  ה ' ¤¨¥§¤¤ר ֹו צה 

ּכ ּמ ה  לחס ּד ֹו . ¨©§©§¦£©§©המיחלים 
מתר ּצ ה  ה ּו א  ּב ר ּו ךְ  ¤©§¦¨¨©ה ּק ד ֹו ׁש 
ׁש ה ּצ ּד יקים  מ ּׁש ּו ם  ¦¦©©¤¦¦¦©©ּב ּצ ּד יקים ,

ע ֹו ׂש ים  miUFre]הם  mFlW] ¥¦¨§¦

וע ֹו ׂש ים  למעלה  ¦§¨§©§ׁ̈ש ל ֹו ם 
ּו מכניסים  למ ּט ה , ¦¦§©¨©§ׁ̈ש ל ֹו ם 
ּכ ךְ  ּו מ ּׁש ּו ם  לבעל ּה , ¨¦¨§©§¨©ּכ ּל ה 
מתר ּצ ה  ה ּו א  ּב ר ּו ךְ  ¤©§¦¨¨©ה ּק ד ֹו ׁש 
מ ּמ ּנ ּו  ׁש ּי ראים  ּב א ֹו תם  ¤¦¦¥§¤¨§¤̈בהם 

רצ ֹו נ ֹו . את  §¤¦§וע ֹו ׂש ים 

הם למיחלים למיחלים למיחלים למיחלים  מי  לחס ּד ֹו , ©§©£¦§©§¦¥
הוה  לחס ּד ֹו ? ¥¡§©§¦£©§©המיחלים 
ׁש ּמ ׁש ּת ּד לים  א ֹו תם  ¦§©§¦¤¨¥א ֹו מר ,
ּו מ ׁש ּת ּת פים  ּב ּל ילה  ¦§©§¦¨§©©¨©ּב ּת ֹו רה 
ה ּב קר , ּו כ ׁש ּב א  ה ּׁש כינה . ¤Ÿ©¨¤§¨¦§©¦עם 
והרי  לחס ּד ֹו , מצ ּפ ים  ¥£©§©§¦©§¥הם 
ׁש אדם  ּב זמן  ¨¨¤©§¦¨£¥ּב אר ּו ה ,
ח ּו ט  ּב ּל ילה , ּב ּת ֹו רה  ¨§©©¨©¥©§¦מ ׁש ּת ּד ל 
ּב ּי ֹו ם , עליו  נמ ׁש ךְ  חסד  ©¨¨¨§¦¤¤¤ׁש ל 

מב )ּכ ּכ ת ּו ב  ה '(שם  יצ ּו ה  י ֹו מם  ©¨¨§©¤
ע ּמ י . ׁש ירה  ּו ב ּל ילה  ¦¦Ÿ¦¨§©©§©חס ּד ֹו 
את  ה ' ר ֹו צה  ּכ ת ּו ב  ּכ ךְ  ּו מ ּׁש ּו ם  ע ּמ י . ׁש ירה  ׁש ּב ּל ילה  מ ּׁש ּו ם  חס ּד ֹו ? ה ' יצ ּו ה  י ֹו מם  ה ּט עם  ¤¤¨¨¦¦¦Ÿ¦¨§©©¤¦§©¤©§¨©©©̈מה 
ּכ ךְ  ּו מ ּׁש ּו ם  ע ּמ ֹו , להת ּפ ּי ס  ל ֹו  ּו מתר ּצ ה  האחר  את  ּב רצ ֹו נ ֹו  ׁש ר ֹו צה  ּכ מי  ּב יראיו . ולא  ¨¦¦¥©§¦§¤©§¦¥©¨¤§¦¤¤¦§¨¥¦Ÿ§¨¥§יראיו ,

ּב יראיו . ולא  יראיו  את  ה ' ¨¥¦Ÿ§¨¥§¤¤ר ֹו צה 
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עצ ּו ב ּכ ּכ ּכ ּכ מ מ מ מ ֹו ֹו ֹו ֹו  היה  י ֹו סף  כן  §¥¥¨¨¨
ה ּל ב , ּו בעצב  הר ּו ח  ¥©¤¤§©¨¤¤§ּב עצב 
ּכ יון  ׁש ם . אס ּו ר  ¨¥¨¨¨¨¤ׁש היה 
מה  ּב ׁש ביל ֹו , ׁש לח  ©¦§¦©¨Ÿ§©¤ׁש ּפ רעה 

לֹוּכ ת ּו  התּפּיסּו ויריצהּו. ב? ¨©§¦ª¦§©§
ׂשמחה, ּדברי לֹו ¨§¦¥§¦¦¡¤§והחזירּו
הּלב, את לׂשּמח ¥©¤©¥©§¦¨§ּדברים
הּבֹור. מן עצּוב ׁשהיה ©¦¨¨¨¤¦מּׁשּום

ראה  נפלּב א  ּבראׁשֹונה , Ÿ§¥¨¦¨¨©
אחר התעּלה ּובבֹור ©©¨©§¦§§ּבבֹור,

ּ̈כךְ .

ּבטרםרּבירּבירּבירּבי אמר, ׁשמעֹון ©¦¦§¨©§¤¤
הּמעׂשה, אֹותֹו ליֹוסף ¤£©©¥§©¥ארע
ׁשּׁשמר ּכיון צּדיק. נקרא ©¨¤¨¥¦©¨§¦Ÿלא
נקרא הּמילה, ּברית ¨§¦¨¦©¦§¨אֹותּה
ׁשל הּדרּגה ואֹותּה ¤¨§©©¨§¦©צּדיק,
עּמֹו, התעּטרה הּקדׁש ¦¨§©§¦¤Ÿ©¦§ּברית

ּׁשהיה ּבּבֹור[dUFr]ּומה ©¤¨¨¤©
עּמֹו. התעּלה ¦¨©§¦¨¦ּ̈בראׁשֹונה,
הּבֹור. מן ויריצהּו ©¦ª¦§©¨§וכתּוב
ּבבאר והתעּטר מּזה ¥§¦¥©§¦§¤¦¨©§¦התעּלה

חּיים. ¦©¦©מים

אתוּיׁשלחוּיׁשלחוּיׁשלחוּיׁשלח וּיקרא ּפרעה ©¦§©©§Ÿ©¦§¨¤
לקרא להיֹות צריךְ  היה Ÿ§¦§¦¦¨¨¨¥יֹוסף,
יֹוסף את וּיקרא אּלא, ¥¤¨§¦©¨¤¥§ליֹוסף!
הּוא, ּברּוךְ  הּקדֹוׁש זה -¤©¨¨

קה)ׁשּכתּוב ּבא(שם עת עד ¤¨©¥Ÿ
וּיקרא ּכאן ּכתּוב יֹוסף. את וּיקרא ׁשּכתּוב זהּו דברֹו, ּבא עת עד צרפתהּו. ה' אמרת ¨§¦©¨¨¥¤¨§¦©¨¤¤¨§Ÿ¥©§¨¨§©§¦¨§דברֹו
והּנה הּמלךְ , ּכבֹוד ּבׁשביל ׂשמלתיו, ויחּלף ויגּלח מׁשה. אל וּיקרא ׁשם וכתּוב יֹוסף, ¥¦§¤¤©§¦§¦¨Ÿ¤©§©©©§©¥¦§Ÿ¤¨§¦©¨¨§¥¤את

.ּפ ר ׁש ּו ה  ¥§¨
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