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 )ף"א בדפי הרי"א ע"דף כ(תלמידי רבנו יונה למסכת ברכות 
פ שאינו נראה לעי� נראה הוא על ידי גבורותיו ונפלאותיו "ה אע" ומקבל פני שכינה מפני שהקבוכאיל

אל מסתתר אלהי ישראל מושיע כלומר א� על פי שאתה מסתתר אתה הוא כעני� שנאמר אכ� אתה 
אלהי ישראל שעשית עמה� כמה נפלאות ואתה מושיע בכל עת ובכל שעה ועל ידי תשועת� רואי� 

י מה שמחדש החדשי� הוא מתגלה לבני "כ בכא� ע"אות� וג' אות� בני אד� ואתה מתגלה לה� ומכירי
 :ו"פי מורי הרב נרמ. אד� והוא כאלו מקבילי� פניו

 
 בראשית פרק לז  –חלומות יוסף 

 ְ+נֹא ע$ד ַו"$ִספ( ְלֶאָחיו ַוַ"ֵ%ד ֲחל$� י$ֵס� ַוַ"ֲחלֹ�) ה(
 ֲאֶ,ר ַהֶ-ה ַהֲחל$� ָנא ִ,ְמע( ֲאֵליֶה� ַו"ֹאֶמר) ו( :אֹת$

 ֶדהַה6ָ 5ְת$ְ� ֲאל3ִ4י� ְמ1ְ2ִמי� ֲאַנְחנ( ְוִה0ֵה) ז( :ָחָלְמִ.י
5ֶיָנה ְוִה0ֵה ִנ7ָָבה ְוַג� ֲאל3ָ4ִתי ָקָמה ְוִה0ֵה  ֲאל34ֵֹתיֶכ� ְתס4

 ִ.ְמלְֹ� ֲהָמלְֹ� ֶאָחיו ל$ ַו"ֹאְמר() ח( :ַלֲאל3ָ4ִתי ַוִ.ְ,ַ.ֲחֶויָ�
 ַעל אֹת$ ְ+נֹא ע$ד ַו"$ִספ( 5ָנ( ִ.ְמ,ֹל ָמ,$ל ִא� ָעֵלינ(

 ַוְיַסֵ:ר 2ֵחר ֲחל$� ע$ד ַוַ"ֲחלֹ�) ט( :יו8ְָבָר ְוַעל ֲחלֹמָֹתיו
 ַהֶ;ֶמ, ְוִה0ֵה ע$ד ֲחל$� ָחַלְמִ.י ִה0ֵה ַו"ֹאֶמר ְלֶאָחיו אֹת$

 ֶאל ַוְיַסֵ:ר) י( :ִלי ִמְ,ַ.ֲחִוי� >$ָכִבי� ָעָ+ר ְו2ַחד ְוַהָ"ֵרַח
 ַהֲחל$� ָמה ל$ ַו"ֹאֶמר =ִביו $5 ַוִ"ְגַער ֶאָחיו ְוֶאל =ִביו
 ְו2ֶחיָ� ְוִא3ְָ� ֲאִני ָנב$א ֲהב$א ָחָלְמָ. ֲאֶ,ר ַהֶ-ה

 ָ,ַמר ְו=ִביו ֶאָחיו ב$ ַוְיַקְנא() יא( :=ְרָצה ְלָ� ְלִהְ,ַ.ֲח$ת
 :ַה8ָָבר ֶאת

 
Rembrandt, Joseph Recounting His Dreams  
(early 1640s), National Gallery of Art, Washington 

 
  פרק מ   בראשית– המשקהשר והאופה שר חלומות 

 :ִלי ָנא ר(ַסְ: ִ:ְתרִֹני� ֵלאלִֹהי� ֲהל$א י$ֵס� ֲאֵלֶה� ַו"ֹאֶמר אֹת$ ֵאי� (פֵֹתר ָחַלְמנ( ֲחל$� ֵאָליו ַו"ֹאְמר() ח(
 ְוִהיא ָ+ִריִג� ְ,לָֹ,ה (ַבֶ%ֶפ�) י( :ְלָפָני ֶגֶפ� ְוִה0ֵה 5ֲַחל$ִמי ל$ ַו"ֹאֶמר ְלי$ֵס� ֲחלֹמ$ ֶאת ַה3ְַ,ִקי� ַ+ר ַוְיַסֵ:ר) ט(

 אָֹת� ָוֶאְ+ַחט ָהֲעָנִבי� ֶאת ַ@חָוֶא 5ְָיִדי ַ:ְרעֹה ְוכ$ס) יא( :ֲעָנִבי� 2ְ,ְ>לֶֹתיָה ִהְבִ,יל( ִנ7ָ? ָעְלָתה ְכפַֹרַחת
 ָיִמי� ְ,לֶֹ,ת ַה6ִָרִגי� ְ,לֶֹ,ת ִ:ְתרֹנ$ ֶזה י$ֵס� ל$ ַו"ֹאֶמר) יב( :ַ:ְרעֹה ַ>� ַעל ַה>$ס ֶאת ָוֶאֵ.� ַ:ְרעֹה >$ס ֶאל
 ַ>3ְִ,ָ:ט 5ְָיד$ ַ:ְרעֹה כ$ס ְוָנַתָ. ַ>0ֶָ� לַע ַוֲהִ,יְבָ� רֹאֶ,ָ� ֶאת ַפְרעֹה ִי6ָא ָיִמי� ְ,לֶֹ,ת 5ְע$ד) יג( :ֵה�

 ֶאל ְוִהְזַ>ְרַ.ִני ָחֶסד ִע3ִָדי 0ָא ְוָעִ+יָת ָלְ� ִייַטב ַ>ֲאֶ,ר ִאְ.ָ� ְזַכְרַ.ִני ִא� ִ>י) יד( :ַמְ,ֵקה( ָהִייָת ֲאֶ,ר ָהִרא,$�
 ָ+מ( ִ>י ְמא(ָמה ָעִ+יִתי לֹא :ֹה ְוַג� ָהִעְבִרי� ֵמֶאֶרA 0ַ4%ְבִ.י ג04ֹב ִ>י) טו( :ַהֶ-ה ַה5ִַית ִמ� ְוה$ֵצאַתִני ַ:ְרעֹה
 ַעל חִֹרי ַס1ֵי ְ,לָֹ,ה ְוִה0ֵה 5ֲַחל$ִמי ֲאִני �2 י$ֵס� ֶאל ַו"ֹאֶמר ָ:ָתר ט$ב ִ>י ָהאִֹפי� ַ+ר ַוַ"ְרא) טז( :$55ַר אִֹתי

 ַוַ"ַע�) יח( :רֹאִ,י ֵמַעל ַהBַל ִמ� אָֹת� אֵֹכל ְוָהע$� אֶֹפה ַמֲעֵ+ה ַ:ְרעֹה ַמֲאַכל ִמ>ֹל ְלי$�ָהֶע (ַבBַל) יז( :רֹאִ,י
 רֹאְ,ָ� ֶאת ַפְרעֹה ִי6ָא ָיִמי� ְ,לֶֹ,ת 5ְע$ד) יט( :ֵה� ָיִמי� ְ,לֶֹ,ת ַה1ִBַי� ְ,לֶֹ,ת ִ:ְתרֹנ$ ֶזה ַו"ֹאֶמר י$ֵס�

1ֶֶדת י$� ַהְ;ִליִ,י 5ַ"$� ַוְיִהי) כ( :ֵמָעֶליָ� 5ְָ+ְרָ� ֶאת ָהע$� ְו=ַכל ֵעA ַעל א$ְתָ� ָלהְוָת ֵמָעֶליָ�  ַ:ְרעֹה ֶאת ה4
 ֶאת ַוָ"ֶ,ב) כא( :ֲעָבָדיו 5ְת$ְ� ָהאִֹפי� ַ+ר רֹא, ְוֶאת ַה3ְַ,ִקי� ַ+ר רֹא, ֶאת ַוִ"6ָא ֲעָבָדיו ְלָכל ִמְ,ֶ.ה ַוַ"ַע+
 :י$ֵס� ָלֶה� ָ:ַתר ַ>ֲאֶ,ר ָ.ָלה ָהאִֹפי� ַ+ר ְוֵאת) כב( :ַ:ְרעֹה ַ>� ַעל ַה>$ס ַוִ"ֵ.� ַמְ,ֵקה( ַעל ַה3ְַ,ִקי� ַ+ר

 : ַוִ"ְ,ָ>ֵחה( י$ֵס� ֶאת ַה3ְַ,ִקי� ַ+ר ָזַכר ְולֹא) כג(
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 בראשית פרק מא  – חלומות מלך מצרים
 ְיפ$ת ָ:ר$ת ֶ,ַבע עֹלֹת ַהְיאֹר ִמ� ְוִה0ֵה) ב( :ַהְיאֹר ַעל עֵֹמד ְוִה0ֵה חֵֹל� (ַפְרעֹה ָיִמי� ְ,ָנַתִי� ִמֵ@A ְיִהיַו) א(

 ְרֶאהַמ ָרע$ת ַהְיאֹר ִמ� 2ֲחֵריֶה� עֹל$ת ֲאֵחר$ת ָ:ר$ת ֶ,ַבע ְוִה0ֵה) ג( :5ָ=ח( ַוִ.ְרֶעיָנה 5ָָ+ר (ְבִריאֹת ַמְרֶאה
 ֵאת ַה5ָָ+ר ְוַד@ֹת ַה3ְַרֶאה ָרע$ת ַהָ:ר$ת ַו.ֹאַכְלָנה) ד( :ַהְיאֹר ְ+ַפת ַעל ַהָ:ר$ת ֵאֶצל ַוַ.ֲעמְֹדָנה 5ָָ+ר ְוַד@$ת

 5ְָקֶנה עֹל$ת ִ,5ֳִלי� ַבעֶ, ְוִה0ֵה ֵ,ִנית ַוַ"ֲחלֹ� ַוִ"יָ,�) ה( :ַ:ְרעֹה ַוִ"יַקA ְוַה5ְִריאֹת ַה3ְַרֶאה ְיפֹת ַהָ:ר$ת ֶ,ַבע
 ַהִ;5ֳִלי� ַוִ.ְבַלְעָנה) ז( :2ֲחֵריֶה� צְֹמח$ת ָקִדי� (ְ,ד(פֹת 8ַ@$ת ִ,5ֳִלי� ֶ,ַבע ְוִה0ֵה) ו( :ְוטֹב$ת 5ְִריא$ת ֶאָחד

 ר(ח$ ַוִ.ָ:ֶע� ַב5ֶֹקר ַוְיִהי) ח( :ֲחל$� ִה0ֵהְו ַ:ְרעֹה ַוִ"יַקA ְוַה3ְֵלא$ת ַה5ְִריא$ת ַהִ;5ֳִלי� ֶ,ַבע ֵאת ַה8ַ@$ת
3ֵי ָ>ל ֶאת ַוִ"ְקָרא ַוִ"ְ,ַלח  א$ָת� :$ֵתר ְוֵאי� ֲחלֹמ$ ֶאת ָלֶה� ַ:ְרעֹה ַוְיַסֵ:ר ֲחָכֶמיָה ָ>ל ְוֶאת ִמְצַרִי� ַחְרט4
 :ְלַפְרעֹה

 
 
  

Rembrandt 

 
Joseph Kneeling Before Pharaoh (c. 1655) 

Kupferstichkabinett, Berlin 

 
Joseph Interpreting the Prisoners' Dreams (c. 1652) 

Rijksprentenkabinet, Amsterdam 

 
 
 

 דברים פרק יז 
 ְ>ָכל ֶמֶלְ� ָעַלי =ִ+יָמה ְו=ַמְרָ. 5ָ? ְוָיַ,ְבָ.ה ִויִרְ,ָ.? ָלְ� נֵֹת� ֱאלֶֹהיָ� ְיקָֹוק ֲאֶ,ר ָה=ֶרA ֶאל ָתבֹא ִ>י) יד(

 ָעֶליָ� ָ.ִ+י� 2ֶחיָ� ִמֶ@ֶרב $5 ֱאלֶֹהיָ� ְיקָֹוק ִיְבַחר רֲאֶ, ֶמֶלְ� ָעֶליָ� ָ.ִ+י� +$�) טו( :ְסִביבָֹתי ֲאֶ,ר ַה%$ִי�
 ָהָע� ֶאת ָיִ,יב ְולֹא ס(ִסי� $1 ַיְר5ֶה לֹא ַרק) טז( :ה(א =ִחיָ� לֹא ֲאֶ,ר ָנְכִרי ִאי, ָעֶליָ� ָלֵתת ת(ַכל לֹא ֶמֶלְ�

 ָנִ,י� $1 ַיְר5ֶה ְולֹא) יז( :ע$ד ַהֶ-ה 8ֶ5ֶַרְ� ָל,(ב תִֹספ(� אלֹ ָלֶכ� =ַמר ַויקָֹוק ס(ס ַהְר$5ת ְלַמַע� ִמְצַרְיָמה
 ִמְ,ֵנה ֶאת ל$ ְוָכַתב ַמְמַלְכ.$ ִ>Bֵא ַעל ְכִ,ְב.$ ְוָהָיה) יח( :ְמאֹד $1 ַיְר5ֶה לֹא ְוָזָהב ְוֶכֶס� ְלָבב$ ָיס(ר ְולֹא

 ְלִיְר=ה ִיְלַמד ְלַמַע� ַחָ"יו ְיֵמי ָ>ל ב$ ְוָקָרא ִע$3 ְוָהְיָתה) יט( :ַהְלִוִ"� ֲהִני�ַה>ֹ ִמ1ְִפֵני ֵסֶפר ַעל ַה-ֹאת ַה.$ָרה
ִ@י� ְוֶאת ַה-ֹאת ַה.$ָרה 8ְִבֵרי ָ>ל ֶאת ִלְ,מֹר ֱאלָֹהיו ְיקָֹוק ֶאת  ְלָבב$ ר(� ְלִבְלִ.י) כ( :ַלֲע+ָֹת� ָהֵא1ֶה ַהח4

 : ִיְ+ָרֵאל 5ְֶקֶרב (ָבָניו ה(א ַמְמַלְכ.$ ַעל ָיִמי� ַיֲאִריְ� ְלַמַע� (ְ+מֹאול ָיִמי� ַה3ְִצָוה ִמ� רס( (ְלִבְלִ.י ֵמֶאָחיו
 
 

 בראשית פרק כו פסוק כב 
 ָעֶליָה ָרב( ְולֹא 2ֶחֶרת 5ְֵאר ַוַ"ְח:ֹר ִמָ;� ַוַ"ְעֵ.ק
 ְיקָֹוק ְרִחיבִה ַעָ.ה ִ>י ַו"ֹאֶמר ְרחֹב$ת ְ,ָמ? ַוִ"ְקָרא

 :ָב=ֶרA (ָפִרינ( ָלנ(

 )שם(פירוש בעל הטורים 
 כנגד יו� שגזרו שלא יטבלו למונע� E רחובות

מפריה ורביה ונעשה לה נס ונזדמ� לה� מקוה 
 :וזהו ופרינו בארA. בבית לכל אחד ואחד

 
 


