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אי ׁש ויהי ויהי ויהי ויהי  ויהי  י ֹו סף  את  ה ' ©§¦¤¥©§¦¦
אדניו  ּב בית  ויהי  ¨Ÿ£¥§¦§©©¦§©מצליח 

ּפ תח , י ֹו סי  ר ּב י  לז )וג ֹו '. (תהלים  §©¦¥¨©
יעזב  ולא  מ ׁש ּפ ט  אהב  ה ' Ÿ¥¦§¨§Ÿ©£Ÿ¦ּכ י 
נ ׁש מר ּו . לע ֹו לם  חסידיו  ¨§¦¨§¨¦£¤את 
ּב אר ּו ה ּו  ה ּז ה  £¥¤©¨©ה ּפ ס ּו ק 
ּכ ת ּו ב  חסידיו , את  ¨¨¦£¤¨¨§©§ּב אברהם .

והרי  .נתּבארחסיד ֹו , £¦©£¥¦§¨¥

מק ֹו ם ּב ּב ּב ּב א א א א  ּב כל  ראה , Ÿ§¥§¨¨
ה ּק ד ֹו ׁש  ה ֹו לכים , ¨©¦§¦¦©©¤ׁש ה ּצ ּד יקים 
ולא  א ֹו תם  ׁש ֹו מר  ה ּו א  Ÿ§¨¥ּ̈ב ר ּו ךְ 

אמר  ּד וד  א ֹו תם . כג )ע ֹו זב  (שם  ¥¨¨¦¨©
לא  צלמות  ּב גיא  אל ךְ  ּכ י  Ÿ¤¨§©¥§¥¥¦©ּג ם 
ע ּמ די  א ּת ה  ּכ י  רע  ¦¨¦¨©¦¨¨¦אירא 
ּב כל  וג ֹו '. ּו מ ׁש ענ ּת ךָ  ¨§§¤§©§¦§§¦ׁש בט ךָ 
ה ֹו לכים , ׁש ה ּצ ּד יקים  ¦§¦¦©©¤̈מק ֹו ם 
ולא  ע ּמ הם  ה ֹו לכת  Ÿ§¤¨¦¤¤¨¦§©ה ּׁש כינה 

א ֹו תם . ¨¤¤ע ֹו זבת 

צלמות י י י י ֹו ֹו ֹו ֹו סף סף סף סף  ּב גיא  הל ךְ  ¥¨©§¥©§¨¤
- למצרים  א ֹו ת ֹו  ¦©§¦§¦§וה ֹו ריד ֹו 
זה ּו  ע ּמ ֹו , היתה  ¤¦¨§¨¨¦§©ה ּׁש כינה 
י ֹו סף . את  ה ' ויהי  ¥¤¦§©¨¤ׁש ּכ ת ּו ב 
ע ּמ ֹו  היתה  ׁש ּׁש כינה  ¦¨§¨¨¦§¤¦ּו מ ּׁש ּו ם 
היה  ע ֹו ׂש ה , ּׁש היה  מה  ּב כל  -§¨©¤¨¨¤¨¨
מה  ׁש אפ ּל ּו  ּב יד ֹו . ©¦£¤¨§©¦§©מצליח 
ׁש רצ ֹו ן  ה ּצ ּו רה  לא ֹו ת ּה  ּב יד ֹו  מתה ּפ ךְ  היה  - אחר  ּב גון  אד ֹו נ ֹו  א ֹו ת ֹו  מב ּק ׁש  והיה  ּב יד ֹו  §¤¨©¨§¨§¥©§¦¨¨¥©¤¨§£¥©§¨¨§¨§¨¨¤ּׁש היה 
מצליח  ה ' ע ׂש ה  ה ּו א  א ׁש ר  וכל  א ּת ֹו  ה ' ּכ י  אדניו  ו ּי רא  ׁש ּנ אמר  ּכ מ ֹו  ב ּה , ר ֹו צה  היה  ©¦§©¤Ÿ¨¦¦§Ÿ£¤Ÿ£§©©©¡¤¤§¨¤¨¨£אד ֹו נ ֹו 

א ּת ֹו . ה ' ּכ י  ו ּד אי , ּב יד ֹו  מצליח  ¦¦©©¨§©¦§©¨§ּב יד ֹו .
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ה 'ראה ּב ּב ּב ּב א א א א  ּכ י  אדניו  ו ּי דע  , Ÿ§¥©¥©£Ÿ¨¦
ו ּי רא  א ּל א  כת ּו ב , לא  §©©¨¤¨Ÿ¦א ּת ֹו 
היה  ּב עינ ֹו  ׁש הרי  ¨¨¥§¥£¤¨Ÿ£אדניו ,
י ֹו ם  ּב כל  נ ּס ים  מע ׂש ה  ¨§¦¦¥£©¤ר ֹו אה 

הּואׁש ּברּוךְ  ע ֹו ׂש ה הּקדֹוׁש ¤©¨¨¤
את  ה ' ויבר ךְ  ּכ ן  ועל  ¤¤¨§©¥©§¨§ּב יד ֹו ,
י ֹו סף . ּב גלל  ה ּמ צרי  ¥©§¦¦§¦©¥ּב ית 
את  ׁש ֹו מר  ה ּו א  ּב ר ּו ךְ  ¤¥¨¨©ה ּק ד ֹו ׁש 
ה ּו א  ּו בגללם  ¨¨§¦¦¦©©ה ּצ ּד יקים ,
ׁש הרי  הר ׁש עים , את  ¥£¤¦¨§¨¤¥ׁש ֹו מר 
מ ּׁש ּו ם  מת ּב רכים  ¦¦§¨§¦¦¨§̈הר ׁש עים 
ּכ ת ּו ב  כן  ּכ מ ֹו  ¨¥§¦¦©©ה ּצ ּד יקים .

ו ) ּב ית (שמואל -ב  את  ה ', ¥¤¤¨§©ויבר ךְ 
ּב עב ּו ר  [ה ּג ּת י ] אדם , £©¦¦©Ÿ¥¡Ÿעבד 

האלהים . ¦Ÿ¡¨£אר ֹו ן 

מת ּב רכים ה ה ה ה ּצ ּצ ּצ ּצ ּד ּד ּד ּד יקים יקים יקים יקים ,,,, ©©¦¦¦§¨§¦
לא  והם  ּב גללן , Ÿ¥§¨¨§¦¦¥£̈האחרים 

לה ּז ֹו ן  lvPdl]יכל ּו  `"q] ¨§§¦§¦¨¥

י ֹו סף  ּפ ר ׁש ּו ה . והרי  ¥¨§¥¥£©¨§¦ּב זכ ּו תם ,
וה ּו א  ּב גלל ֹו , אד ֹו נ ֹו  §¨§¦£¥¨§¦הת ּב ר ךְ 
ּב זכ ּו ת ֹו  מ ּמ ּנ ּו  לה ּנ צל  יכל  §¦¤¦¥¨¦§Ÿ¨Ÿלא 

ל  חר ּו ת .ולצאת  §¨¥§¥

א ֹו ת ֹו ואחר ואחר ואחר ואחר  הכניס  ּכ ךְ  §©©¨¦§¦
ׁש ּנ אמר  ּכ מ ֹו  ה ּס הר , ©¡¤¤§©Ÿ©¥§לבית 

קה ) רגל ֹו (תהלים  ב ּכ בל  §©¤¤©¦ע ּנ ּו 
עד  נפ ׁש ֹו , ּב אה  ©§©¨¨¤§©ּב רזל 
ּב ר ּו ךְ  ה ּק ד ֹו ׁש  מ ּכ ן  ¨¨©¥¦©©§¤ׁש ּל אחר 
לחר ּו ת  א ֹו ת ֹו  ה ֹו ציא  ¥©¦ה ּו א 
ארץ  ּכ ל  על  א ֹו ת ֹו  ¤¤¨©¦§¦§וה ׁש ליט 

ונת ּב אר , חסיד ֹו  ּכ ת ּו ב  נ ׁש מר ּו . לע ֹו לם  חסידיו  את  יעזב  ולא  ּכ ת ּו ב  ּכ ךְ  ּו מ ּׁש ּו ם  ¥¨§¦§¦£¨¨§¦¨§¨¦£¤Ÿ©£Ÿ§¨¨¦¦©§¦מצרים .
הּואו ּברּוךְ  ׁש ּכ ת ּו ב הּקדֹוׁש ה ּב א , ּו בע ֹו לם  ה ּז ה  ּב ע ֹו לם  ה ּצ ּד יקים  על  ה )מגן  וי ׂש מח ּו (תהלים  §©¨¨¥¥©©©¦¦¨¨©¤¨¨©¨¤¨§¦§§

ׁש מ ךָ . אהבי  ב ךָ  ויעלצ ּו  עלימ ֹו  ותס ךְ  יר ּנ נ ּו  לע ֹו לם  ב ךְ  ח ֹו סי  ¤§¥£Ÿ§§§©§¥¨¥¨§¥©§¨§¨¥̈כל 
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