
 

 ְרכֹות יַעֲקֹב לְבָנָיובִ

  ָּפָרַׁשת ַוְיִחי
  

� 

  בס"ד
  

  ~~~ְראּוֵבן ~~~ 
  

סּוק    ג'.ּפָ
  

  :אֹוֵמר ַיֲעֹקב ִלְראּוֵבן

  ֶׁשִּלי_________ ַאָּתה ַהֵּבן    הּתָ י אַ ִר כֹ בְּ ְראּוֵבן 

  ֶׁשִּלי_____ ַאָּתה ַה ּכִֹחי 

ית אֹוִני וְ    ֶׁשִּלי _____ __ְוַאָּתה ַהַהְתָחָלה ֶׁשל הַ ֵראׁשִ

  ______ֶאת הַ ה דּולָ גְ ָהָיה ַמִּגיַע ְל יֹוֵתר  תאֵ ר ׂשְ תֶ יֶ 

   ______ְוָהָיה ַמִּגיַע ְל ַּגם יֹוֵתר ֹחֶזק ֶאת הַ  זר עָ תֶ יֶ וְ 

  
  
  

  ַמְלכּות  \ְּכהּוָנה   \ְּגבּוָרה   \ַהְּבכֹור   \ּכַֹח 
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  בס"ד



  בס"ד
  

סּוק    '.דּפָ
  

  ֲאָבל ִּבְגַלל ֶׁשִּמַהְרְּת ִלְכעֹוס  םיִ מַּ ז כַּ חַ ּפַ 

  ֶׁשָרִצים ַמֵהר _______ְּכמֹו 

  , א ִיְהֶיה ְל יֹוֵתר רַת וֹ ל ּת אַ 

  )ֶיֶתר ְׂשֵאת= _____ (______א ֶאת הַ 

  )ֶיֶתר ֹעז= _____ (________ְוא ֶאת הַ  

  ֶאת_____ _____ֵּכיָון ֶׁש  יָת לִ י עָ כִּ 

  ֶׁשל ַאָּבא ֶׁשְּל _________ֶאת ַה  - יךָ בִ י אָ בֵ כְּ ׁשְ מִ 

  ________ָלֹאֶהל ֶׁשל _______ ֵמָהֹאֶהל ֶׁשל 

  ________ָאז ַאָּתה  - ּתָ לְ לַּ חִ ָאז  -וְ 

   ______הַ  ָעֶליהָ  ֶׁשָהְיָתה ֶׁשִּלי ַהִּמָּטהֶאת  הלָ י עָ עִ צוּ יְ 

  
  ַמְלכּות  \ִּבְלָהה   \ְׁשִכיָנה   \ְּכהּוָנה   \ָלַקְחָּת 

  ַמִים  \ִחַּלְלָּת  \ֵלָאה   \ִמָּטה 
  

  בס"ד
  

ְמעֹון ְוֵלִוי ~~~    ~~~ׁשִ
  

סּוק    '.הּפָ
  

ְמעֹון       ַאִחיםְוֵלִוי ׁשִ

  .ַאַחת _______ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ֵהם ַאִחים ּבְ 

ֵלי ָחָמס    ________ִלים ֶׁשל ּכֵ  - ּכְ

  , ֶׁשָּלֶהם________ הַ  -ְמֵכֹרֵתיֶהם 

ַעל "ֶׁשֵהם ָּגְזלּו ֶאת ִהְתַנֲהגּותֹו ֶׁשל ֵעָׂשו ֶׁשָעָליו ֶנֱאַמר 

 א ִהְתַנֲהגּות ֶׁשל ַעם ______" ַחְרֶּב ְוזֹו________  

  
  
  

  ִיְׂשָרֵאל  \ֲחָרבֹות   \ֵעָצה    \ֶּגֶזל   \ִּתְחֶיה 

  ~~~ְראּוֵבן ~~~ 
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  בס"ד
  

סּוק    '.וּפָ
  

  :ְמַבֵּקׁש ַיֲעֹקב ֵמה'
  

ֹסָדם  ֶׁשָהָיה , ֶּׁשָחָטא______ ַּבֲאֵסָפה ֶׁשל  -ּבְ

  ִמֶּצֱאָצָאיו ֶׁשל ִׁשְמעֹון

ֹבא ַנְפִשי ֶׁשא -, ֶׁשִּלי ____ֶׁשא ָּתֹבא הַ  - ַאל ּתָ

  .ֲעֶׂשה ַהֶּזהַיְזִּכירּו ֶאת ְׁשִמי ְּבמַ 

ְקָהָלם  , ֶׁשָעָׂשה ַמְחֶקת________ ַּבֲאֵסָפה ֶׁשל  -ּבִ

ֹבִדי -______ֶׁשָהָיה ִמֶּצֱאָצָאיו ֶׁשל  ַחד ּכְ   ַאל ּתֵ

   ,ֶׁשִּלי_________ ֶׁשא ִיְתַיֵחד הַ  -

  .ֶׁשא ַיְזִּכירּו ֶאת ְׁשִמי ְּבַמֲעֶׂשה ַהֶּזה

  
  

  ֶנֶפׁש  \קַֹרח   \ָּכבֹוד   \ִזְמִרי   \ֵלִוי 
  

  בס"ד

  
  
ְך הֶ  סּוק  -ְמׁשֵ   '.וּפָ
  

י  םּכִ   ֶׁשָּלֶהם________ ִּכי ּבַ  ְבַאּפָ

   ____ָהְרגּו ֶאת ַאְנֵׁשי ָהִעיר____ ִׁשְמעֹון וְ  -ִאיׁש ָהְרגּו 

  _______ ְוֵהם ַגם  - ּוִבְרֹצָנם 

רּו ׁשֹור   ׁשֹור ֶׁשִּנְקָרא______ ְוַלֲעקֹור ֶאת_____ - ִעּקְ

  
  
  
  
  

  ֵלִוי  \יֹוֵסף   \ַּכַעס  \ ָרצּו  \ְׁשֶכם   \ ַלֲהרֹוג

ְמעֹון ְוֵלִוי ְמעֹון ְוֵלִוי  ׁשִ   ׁשִ
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  בס"ד
  

סּוק    '.זּפָ
  

  ִיְהֶיה _______  -ָארּור 

ם    ֶׁשל ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי _____ הַ  - ַאּפָ

י ָעז   )ַהַּכַעס ֶׁשָּלֶהם______ ( ּ ְִגַלל ֶּׁשהּוא  -ב ּכִ

  _________ָהֹרֶגז ּוְמֻקָּלל ִיְהֶיה  ְוֶעְבָרָתם

י ָתה ּכִ    )ֶׁשָּלֶהםָהֹרֶגז ________ (ִּבְגַלל ֶׁשהּוא  ָקׁשָ

ָרֵאל ַוֲאִפיֵצם ְוָלֵכן  ִיׂשְ   אֹוָתם ________ֲאִני  -ּבְ

  ________.ֵּבין ַעם 

ְוִיְסּתֹוְבבּו ֵמִעיר _________ ִמִּׁשְמעֹון ֵיְצאּו סֹוְפִרים ּו

ֶלֱאסֹוף  ִיְסּתֹוְבבּו ַּבָּׂשדֹות ְּכֵדי______ ְוֵׁשֶבט  ,ְלִעיר

  . ּוַמַעְׂשרֹות_______ 

  

  ְּתרּומֹות  \ְמֻקָּלל  \ֶׁשָּלֶהם   \ְמַלְּמִדים   \ֵלִוי 

  

  ָחָזק   \ִיְׂשָרֵאל   \ַּכַעס   \ֲאַפֵזר  \ָקֶׁשה   \
  

  בס"ד

  

  ~~~ְיהּוָדה ~~~ 
  

סּוק    ח'ּפָ
  

ד ְּכֶׁשְּיהּוָדה ָרָאה ֶׁשָאִביו הֹוִכיַח ֶאת ֶאָחיו ַהּקֹוְדִמים ָּפחַ 

   ______,ֶׁשּיֹוִכיַח ַּגם אֹותֹו ַעל ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשל 

  :ָאַמר לֹו ַיֲעֹקב ָאִביו

  ְיהּוָדה ַאָּתה 

  ֶׁשְּל ְיַׁשְּבחּו אֹוְת______ הָ  -יֹודּוָך ַאֶחיָך 

ֹעֶרף ַּתֶּכה , ֶׁשְּל _____ָיְדָך    ָּבֹעֶרף ֶׁשל  -ֹאְיֶביָך ּבְ

  .אֹוָתם ________ֶׁשְּל וְ ָהאֹוְיִבים 

ֵני ָאִביָך  ֲחוּו ְלָך ּבְ ּתַ   ַאָּתה ִּתְהֶיה ֶמֶל  -ִיׁשְ

 ֶׁשֵהם  –ְוָהַאִחים ֶׁשְּל ַהָּבִנים ֶׁשל ָאִבי ________ְל.  

  
  

  ַאִחים  \ִיְׁשַּתֲחוּו  \ָּתָמר  \ַהָּיד  \ְּתַנֵּצַח 

ְמעֹון ְוֵלִוי   ׁשִ
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  בס"ד
  

סּוק    '.טּפָ
  

   ________  ַאְרֵיה  -ַאְרֵיה  ,________ה ַאְריֵ  -ּגּור 

   ְיהּוָדהִיְהֶיה 

ֶרף    ,יֹוֵסףֶׁשָחַׁשְדִּתי אֹוְת ְּבֹטָרף ֹטַרף ִמַּמה  ִמּטֶ

ִני ָעִליָת ַאָּתה   ַאָּתה ְּבִני ִהְסָתַּלְקָּת ִמֶּזה ְוא  –ּבְ

  _______ ִהְרֵׁשיָת ַלֲהרֹוג ֶאת

ַרע   _______הּואָרַבץ ִים הּוא ָּכַרע ַעל ַהִּבְרּכַ ּכָ

ַאְרֵיה    _______ ּוְכמֹו ּוְכָלִביא ְמֻבָּגר _____ ְּכמֹו ּכְ

  ___________ִמי ָיֵעז ַלֲעׂשֹות ִאּתֹו ִמי ְיִקיֶמּנּו 

_ _____ַיֲעֹקב ֵּבֵר ֶאת ְיהּוָדה ֶׁשֵּיְצאּו ִמֶּמנּו ְׁשֵני ְמָלִכים ָּדִוד ּו

  _______ּוְׁשֹמה ִנְמָׁשל ְלַאְרֵיה ,ָּדִוד ִנְמָׁשל ְלַאְרֵיה ּכֹוֵרעַ 
  .ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשִּיְמלֹו ְׁשֹמה ַהֶּמֶל א ִיְהיּו ִמְלָחמֹות

  
 

  \ְׁשלֹמֹה  \ִמְלָחָמה  \ַאְרֵיה  \יֹוֵסף  \ָצִעיר  \ָׁשַכב  \ְמֻבָּגר 
  ְלִביָאה  \רֹוֵבץ 

  

  בס"ד

  
סּוק    י'ּפָ

  
  :ָדהַמְמִׁשי ַיֲעֹקב ְלָבֵר ֶאת ְיהּו

  

   _________א - ָיסּור לֹא 

ֶבט     ________ִמֵּׁשֶבט  - ִמיהּוָדה ַהְּמלּוָכה ׁשֵ

  ַּגם א ִיָּפְסקּו ______ ּוְנִׂשיִאים ּופֹוְסֵקי  -ּוְמֹחֵקק 

ין ַרְגָליו    ֵמַהְּיָלִדים ֶׁשּלֹו  - ִמּבֵ

י ָיֹבא  ילֹה ַעד ּכִ   _ _______ַעד ֶׁשָּיבֹוא ֶמֶל  -ׁשִ

  ְלֶמֶל ַהָּמִׁשיַח וְ  -ְולֹו 

ים  ַהת ַעּמִ   ַוַּיְמִליכּו ______ ִיְתַאְּספּו ֹּכל הָ  -ִיּקְ
  

  ______.אֹותֹו ֲעֵליֶהם ְל 
  

  
  
  
  

  ֶמֶלךְ  \ַעִּמים  \ִּתָּפֵסק  \ְיהּוָדה  \ֲהָלכֹות  \ַהָּמִׁשיַח 

  ~~~ ְיהּוָדה~~~   ~~~ְיהּוָדה ~~~ 
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  בס"ד
  

סּוק    י"א.ּפָ
  

ֶפן ְיהּוָדה ִיְקֹׁשר  -י ֹאְסִר    ֶׁשּלֹו _____ ָלֵעץ  -ַלּגֶ

ֶׁשַהֲחמֹור יּוַכל ָלֵׂשאת ַרק , ֶׁשּלוֹ ______ ֶאת הַ  -  ִעיֹרה

  .ֵמרֹוב ַהֹּכֶבד ֶׁשל ָהֲעָנִביםֶאָחד  ֵעץ ֶּגֶפן 

ֵרָקה    ְוֶלָעָנף ֶאָחד ֶׁשל ֶגֶפן הּוא ִיְקֹׁשר ֶאת –ְוַלׂשּ

ִני ֲאֹתנֹו   ֶׁשֲחמֹור , ֶׁשּלוֹ ________ ֶׁשל הַ  ֶאת ַהֵּבן -ּבְ

ֵמרֹוב ֹּכֶבד  ,ֶׁשל ֶגֶפן_______ָצִעיר יּוַכל ָלֵׂשאת ַרק ָעָנף 

   .ָהֲעָנִבים ַהְמֵלִאים ְּבַהְרֵּבה ַיִין

   - ּוֵמֹרב ֶׁשַפע ֶׁשל ַיִין ֶׁשִּיְהֶיה לֹו 

ס  ּבֵ ִין ְלֻבׁשוֹ __ __הּוא -ּכִ ּיַ    __ֶאת ַהְּבָגִדים ֶׁשּלֹו ּבְ - ּבַ

  ֶׁשּלוֹ ______ ַה של ּוְבִמיץ  -ֲעָנִבים ּוְבַדם 

  . ֶאת ַהְּבָגִדים ֶׁשּלוֹ  – ְּכסּותוֹ הּוא ְיַכֵּבס ֶאת  -סּוֹתה 

  
  
  

  ֲעָנִבים  \ֲחמֹור \ַיִין  \ָאתֹון  \ֶאָחד  \ֶגֶפן  \ְיַכֵּבס 
  

  בס"ד

  
סּוק    י"בּפָ

  
  _______ָהֵעיַנִים ֶׁשָּלֶהם ִיְהיּו - ֵעיַנִיםַחְכִליִלי 

ִין    ֶׁשִּיְׁשּתּו ____ ֵמרֹוב הַ  -ִמּיַ

ִים  ּנַ    _______ְוַהִּׁשיַנִיים ֶׁשָּלֶהם ִיְהיּו  –ּוְלֶבן ׁשִ

  _____ .ִמְּׁשִתַּית הַ  -ֵמָחָלב 

ְוַהָּפרֹות , ְוטֹובָדֵׁשן ֶׁשַהִּמְרֶעה ְּבַנֲחָלה ֶׁשל ַיֲעֹקב ִיְהֶיה 

ִּכי אֹוְכלֹות (ְרֵּבה ָחָלב ְוָהִעִּזים ֶׁשֹּיאְכלּו אֹותֹו ָיִביאּו הַ 

ִיְהיּו ֶׁשל ֵׁשֶבט ְיהּוָדה ּוֵמֹרב ְׁשִתַּית ֶהָחָלב ִׁשֵּניֶהם ) טֹוב

  . ְלָבנֹות

  
  
  
  
  
  

  ֲאֻדּמֹות  \ָחָלב  \ְלָבנֹות  \ַיִין 

  ~~~ ְיהּוָדה~~~   ~~~ְיהּוָדה ~~~ 
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  בס"ד
  

  ~~~ְזבּולּון ~~~ 
סּוק    .י"גּפָ

  
  )ֶׁשָהָיה ָּגדֹול ִמֶּמּנּו(ַיֲעֹקב ֵּבֵר ֶאת ְזבּולּון ִלְפֵני ִיָּׂשׂשָכר 

ֶאת ִיָּׂשׂשָכר ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל  ______ן ָהָיה ִּבְגַלל ֶׁשְּזבּולּו

ֶׁשל ) ְּדָאגֹות=(ִלְלֹמד ּתֹוָרה ְּבֶׁשֶקט ּוְבַׁשְלָוה ְּבִלי ִטְרדֹות 

  .ְוָלֵכן ֵּבֵר אֹותֹו ַיֲעֹקב ִלְפֵני ִיָּׂשׂשָכר, ַּפְרָנָסה

ּכֹן  יםַימִּ ְלחֹוף ְזבּוֻלן  _______ ְזבּולּון ָינּוַח ּבַ -ִיׁשְ

  ַּיִּמים ֶׁשל הַ 

ֶׁשל ַהָּנֵמל ְוהּוא ָיגּור ְלַיד  -  ְוהּוא ְלחֹוף ֳאִנּיֹת

  ַלָּים ֵמֵעֶבר ִעם ֳאִנּיֹות _________ ְוַיֲעֹסק ּבְ ָהֳאִנּיֹות 

  __________.ִויַפְרֵנס ֶאת 

 ֶׁשּלוֹ  ַהַּנֲחָלה ֶׁשל ַהְּגבּול ּוְקֵצה -ִציֹדן ַעל ְוַיְרָכתֹו 

  _______.ִיְהֶיה ַעד 
  
  
  

  ִיָּׂשׂשָכר  \ִצידֹון   \  ָּנֵמל   \ְמַפְרֵנס   \ֹוָרה ְסח
  

  בס"ד

  
ׂשָכר ~~~  ָ   ~~~ִיׂשּ

  
סּוק   .י"ד ּפָ

  
ָכר  ׂשְ ָ   - ִיָּׂשׂשָכר ִנְמַׁשל לְ ִיׂשּ

ֶרם     ________ַלֲחמֹור ֶׁשֵּיׁש לֹו ֲעָצמֹות  - ֲחֹמר ּגָ

ִעם ֲעָצמֹות ְרָחבֹות נֹוֵׂשא ָעָליו  –ְכמֹו ֶׁשֲחמֹור ָחָזק 

  .ּתֹוָרה_______ ָּכ ַּגם ִיָּׂשׂשָכר ִיְלַמד  ,ַמָּׂשאַהְרֵּבה 

  )ְּבַיַחד ִעם ַהַּמָּׂשא ֶׁשָעָליו(ַח ָלנּו ________הּוא  - ֹרֵבץ

ָתִים  ּפְ ׁשְ ין ַהּמִ   ֵּבין ַהְּגבּולֹות ֶׁשַּבֶּדֶר -ּבֵ

ְּכמֹו ֶׁשֲחמֹור ַהּנֹוֵׂשא ַמָּׁשאֹות ְּכֵבִדים ׁשֹוֵכב ְוָנח ְּבֶאְמַצע -

 א ְּבֵביתוֹ  -ַהֶּדֶרַּגם , ֵּבין ַהְּגבּולֹות ְו ָּכ________  

  _____.ּבְ ְּביֹום ּוַבַּלְיָלה ְוִיַּׁשן ִּביִׁשיָבה ְוא ִיְלַמד ּתֹוָרה 

  
  ִיָּׂשׂשָכר  \ְרָחבֹות   \ׁשֹוֵכב   \ֵביתֹו   \ַהְרֵּבה 
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  בס"ד
  

סּוק    ט"ו.ּפָ
  

ְרא  ֶׁשּלֹו ________ ֶאת הַ  -ְמֻנָחה ְוִיָּׂשׂשָכר ָרָאה  -ַוּיַ

י טֹוב ,ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל   .ּוְמֹבֶרֶכת________ ֶׁשִהיא  - ּכִ

י ָנֵעָמה  ֶאת ָהָאֶרץ ֶׁשּלֹו ) ְוהּוא ָרָאה( ְוֶאת ָהָאֶרץ ּכִ

  - ְוָאז ,  טֹוִבים_______ ֶׁשִהיא ְנִעיָמה ּוַמְצִמיָחּה 

  ֶׁשּלוֹ ________ הּוא ּכֹוֵפף ֶאת הַ  -ַוֵיט ִשְכמֹו 

  _______ִלְסֹּבל ֶאת ָהֹעל ֶׁשל הַ  - ִלְסּבֹל 

  _______ ְוהּוא  - ַוְיִהי

ַלֲענֹות  - ְמֻׁשְעָּבד ַלֲעבֹוד ִעם ַהּגּוף ֶׁשּלֹו  -  ְלַמס ֹעֵבד

  _______.ַלְּיהּוִדים ַעל ַהְּׁשֵאלֹות ֶׁשָּלֶהם ְוִלְפסֹוק ָלֶהם 
ַיֲעֹקב ֵּבֵר ֶאת ִיָּׂשׂשָכר ֶׁשֵּיְצאּו ִמֶּמּנּו ַהַּסְנֶהְדִרין ֶׁשִּיְפְסקּו 

  . ֲהָלכֹות ְלָעם ִיְׂשָרֵאל
  
  
  

  הִנְהיָ  \ּתֹוָרה  \ֵּפרֹות  \ַנֲחָלה  \ֶׁשֶכם  \טֹוָבה  \ֲהָלכֹות 
  

  בס"ד

  

ן ~~~    ~~~ּדָ
  

סּוק    זַ ט"ּפָ
  

ן ָיִדין ַעּמֹו    ִעם ַהּגֹוִיים ְלַעּמוֹ ) ַיֲעֶׂשה ִמְׁשָּפט=(ָּדן ָידּון ּדָ

  _________. ֶׁשהּוא ִיְנֹקם ֶאת ִנְקַמת ַעּמֹו ֵמהַ  -

ְבֵטי ד חַ אַ כְּ    ְכמֹו ַהְּמיָֻחד ֶׁשְּבִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל  ל אֵ ָר ׂשְ יִ ׁשִ

ֶׁשהּוא ָהָאָדם ַהְּמיָֻחד (ַהִּגּבֹור ________ ֶּמנּו ֶׁשֵּיֵצא ִמ  -

 -ֶׁשִּיְהֶיה ׁשֹוֵפט ַעל ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְוִיְנֹקם ) ֶׁשְּבֵׁשֶבט ָּדן

  .  ֶׁשָעׂשּו ָצרֹות ְלָעם ִיְׂשָרֵאל__________ ַיֲהֹרג ֶאת הַ 

  
  
  
  ִׁשְמׁשֹון  \ְּפִלְׁשִּתים 

ׂשָכר ~ ~ ָ   ~~ִיׂשּ
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  בס"ד
  

סּוק    .זַ י"ּפָ
  

   ______  ָדן  - ְיִהי ָדן 

  ְּכמֹו ָנָחׁש ַעל ַהֶּדֶר  - ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶרְך 

ִפיֹפן     ________ָנָחׁש  - ׁשְ

 ֶׁשַּבֶּדֶר_______ ֶׁשהֹוֵל ַעל הַ  - ֲעֵלי ֹאַרח

ְך   ׁשֵ   ֶׁשל ַהּסּוסֶהָעֵקב ֶאת -סּוס ִעְקֵבי ֶׁשהּוא נֹוֵׁשך ַהּנֹ

  ְונֹוֵפל  ּפֹלַויִּ 

  .ַלֲאחֹוָריו -ָאחֹור  -_____ ָהרֹוֵכב ֶׁשַעל הַ - ֹרְכבֹו 

ָּכ ַּגם , ֶאת ַהּסּוס ְורֹוְכבֹו נֹוֵפל_______ ְּכמֹו ָנָחׁש ׁשֶ  -

ִמָּדן ֵיֵצא ִׁשְמׁשֹון ֶׁשַּיִּפיל ֶאת ַהִּבְנָין ֶׁשָהיּו ּבֹו ַהְּפִלְׁשִּתים 

  . ָהיּו ְּבתֹוכוֹ ַוָּימּותּו ָּכל ַהְּפִלְׁשִּתים ׁשֶ 

  
  נֹוֵׁשְך  \ֲחמֹור  \ִיְהֶיה  \ַאְרִסי  \ְׁשִביל 

  

  בס"ד

  
  

סּוק    י"ח.ּפָ
  

יִתי ה'    .ֶׁשְּל______ ֲאִני ְמַקֶּוה לַ ה'  -ִליׁשּוָעְתָך ִקּוִ

ָצָרה ֵמַהְּפִלְׁשִּתים לֹו ֶׁשְּכֶׁשִּתְהֶיה ______ ַיֲעֹקב ִנָּבא ַעל 

  . ַבֵּקׁש ֶאת ְיׁשּוָעתוֹ ַלה' ַויְ הּוא ִיְתַּפֵּלל 

  
  
  
  
  

  ִׁשְמׁשֹון \ְיׁשּוָעה  

ן ~~~  ן ~~~   ~~~ּדָ   ~~~ּדָ
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  בס"ד
  

ד ~~~    ~~~ּגָ
  
  

סּוק    י"ט.ּפָ
  

  :ַיֲעֹקב ְמָבֵר ֶאת ָּגד

ד     ______  ִמֵּׁשֶבט  - ּגָ

דּוד ְיגּוֶדּנוּ    ָצָבא _______ ֵיְצאּו ַמֲחנֹות ֶׁשל  - ּגְ

ְּכֵדי ִלְכּבֹוׁש _______ כּו ָהִראׁשֹוִנים ְלִהָּלֵחם ּבַ ֶׁשֵּילְ 

  .ֵמֶהם ֶאת ָהָאֶרץ

ֶׁשּלֹו ַעל ַהָּצָבא ֶאת ְּגדּוֵדי ַיְחִזיר  - ָעֵקבָיֻגד ְוָגד ְוהּוא 

ְוא ֶיְחַסר ֵמֶהם _______, ִעְקבֹוֵתיֶהם ְּבָׁשלֹום ִמן הַ 

  . ַאף ָאָדם

  
  
  

  ֹוִים ּג \ָּגד  \ִמְלָחָמה  \ְּגדּוֵדי 
  

  בס"ד

  

ר ~~~    ~~~ָאׁשֵ
  
  

סּוק    כ'.ּפָ
  

  :ַיֲעֹקב ְמָבֵר ֶאת ָאֵׁשר
  

ֵמָנה ַלְחמֹו  ר ׁשְ ִיְהֶיה ______ ְּבַנֲחָלה ֶׁשל  -ֵמָאׁשֵ

  ֶׁשִּיְהיּו ְּבֶחְלקֹו ַהְרֵּבה ֵעִצים ֶׁשל ַזִית  -ָׁשֵמן, ֹאֶכל 

  _______.ֶאת הַ  ֶׁשֵּמֶהם סֹוֲחִטים

ן     ֵׁשר ִיֵּתן ֵמַהַּנֲחָלה ֶׁשּלוֹ ְואָ  - ְוהּוא ִיּתֵ

י ֶמֶלְך  ֵּפרֹות ְמתּוִקים ְוָנִאים ָהְראּוִיים ָלֵתת  -ַמֲעַדּנֵ

  .אֹוָתם ַלְּמָלִכים

_____ ִּתְהֶיה ְמֵלָאה ּוְׁשֵמָנה ִיְקחּו ִמֶּמּנּו ִמֵּכיָון ֶׁשַאְרצֹו 

ַלֶּמֶל.  

  
  ָאֵׁשר  \ֶׁשֶמן  \ַמֲעַדִּנים 
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  בס"ד
  

ִלי ~ ~~   ~~~ַנְפּתָ
סּוק    כ"א.ּפָ

  

ִלי       -ַנְפָּתִלי ּדֹוֶמה לְ  -ַנְפּתָ

ָלה  ֻלָחה ַאּיָ אֹוָתה ִלְׁשִליחּויֹות ______ ְלַאָּיָלה ׁשֶ  - ׁשְ

ָּכ ַּגם  -_______, ִּכי ִהיא ָרָצה יֹוֵתר ַמֵהר ִמָּכל

ִּתְהֶיה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשַּתְצִמיַח _______ ָהֲאָדָמה ֶׁשל 

   –ִלְפֵני ָּכל ָהֲאָרצֹות ) ְמֻבָּׁשִלים(ת ְּבֵׁשִלים ֵּפרוֹ 

ֶׁשַהֵּפרֹות ְּבַנֲחָלתֹו ֶׁשל ַנְפָּתִלי ִיְתַּבְּׁשלּו ַמֵהר יֹוֵתר ִמָּכל 

  . ֶׁשָרָצה ַמֵהר יֹוֵתר ִמֻּכָּלם______ ְּכמוֹ , ַהְּמקֹומֹות

ֵתן    )ַנְפָּתִלי(ֶׁשּנֹוֵתן  -ַהּנֹ

ֶפר    .ְּבָרכֹות ַעל ַהֵּפרֹות -_______ ם ִּדּבּוִרי -ִאְמֵרי ׁשָ

ֵּכיָון ֶׁשַאְרצֹו ֶׁשל ַנְפָּתִלי מֹוִציָאה ִראׁשֹוָנה ֵּפרֹות ִלְפֵני כּוָּלם 

  .ֲעֵליֶהם ְּבָרכֹות ַלה'______ ָלֵכן כּוָּלם ִיְקנּו ִמֵּפרֹוָתיו וְ 
  

  

  ָיִפים \ַאָּיָלה  \ַהַחּיֹות  \ַנְפָּתִלי  \ׁשֹוְלִחים  \ְיָבְרכּו 

  

  בס"ד

  

  ~~~יֹוֵסף ~~~ 
  

סּוק    כ"ב.ּפָ
  

ן ּפָֹרת יֹוֵסף   יֹוֵסף_______ ֶּבן  - ּבֵ

ן ּפָֹרת ֲעֵלי ָעִין  _______ ֶּבן ָאהּוב ֶׁשָּכל ִמי ׁשֶ  -ּבֵ

  .מֹוֵצא הּוא ֵחן ְּבֵעיָניו ְואֹוֵהב אֹותוֹ  ,אֹותֹו ָּבֵעיַנִים ֶׁשּלוֹ 

נֹות    _________ַהָּבנֹות ֶׁשל  -ּבָ

ֶׁשל ִמְצַרִים ______ ָצֲעדּו ַעל הַ  -ֵלי ׁשּור ָצֲעָדה עֲ 

  ______.ְּכֵדי ְלִהְסַּתֵּכל ְּביֹוְפיֹו ֶׁשל 

  
  חֹומֹות \ִמְצַרִים  \יֹוֵסף  \ָאהּוב  \רֹוֶאה 
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  בס"ד
  

סּוק    כ"ג.ּפָ
  

  ______ּופֹוִטיַפר ְוִאְׁשּתוֹ ֵסף ָהַאִחים ֶׁשל יוֹ  -ַוְיָמֲרֻרהּו 

ֶׁשְּמָכרּוהּו , ָעׂשּו לֹו ֶאת ַהַחִּיים ָמִרים - ים לֹו ֶאת ַהַחּיִ 

   . אֹותֹו ְּבֵבית ַהֹּסַהרָאַסר __________ וְ ֶאָחיו ְלֶעֶבד 

  ִאּתֹו _____ ְוָהַאִחים ֶׁשּלֹו  - ְוָרבּו 

ְטֻמהּו  ׂשְ   אֹותֹו ________ ָוֵהם  -ַוּיִ

ים ֲעֵלי ִחּצִ ּו ְּביֹוֵסף ֶׁשָּפְגע  -_______ ַהְּבָעִלים ֶׁשל הַ  ּבַ

  ______.ַעל ְיֵדי ֶׁשִּדְּברּו ָעָליו ְלׁשֹון , ִּכְפִגיַעת ֵחץ

ֶׁשַהָּלׁשֹון ֶׁשָּלֶהם ֶׁשִּמֶּמָּנה הֹוִציאּו ָעָליו ִּדּבּוִרים ָרִעים (

 )ַחָּדה ְּכמֹו ֵחץ

  
  
  

  ָׂשְנאּו \ָהַרע  \ָרבּו  \ִחִּצים  \ֵמְררּו  \ּפֹוִטיַפר 
  

  בס"ד

  
  

סּוק    כ"ד.ּפָ
  
  :ָבל ַלְמרֹות ָּכל ֹזאתאֲ 
  

ב  ׁשֶ ֵאיָתן ַוּתֵ ּתֹו ּבְ   ַהֶּקֶׁשת ֶׁשּלֹו ָיְׁשָבה ְּבֹחֶזק  - ַקׁשְ

  .ֵמַהֵחץ ְוַהֶּקֶׁשת ֶׁשָּלֶהם______ ְוִהיא ָהְיָתה יֹוֵתר 

ֹפזּּו  קּוְׁשטּו ֶׁשל יֹוֵסף _____ ּוְזרֹועֹות הַ  -ְזֹרֵעי ָיָדיו  ַוּיָ

______ ה ָנַתן לֹו ְּכְׁשִמָּנה אֹותֹו לְ ְּבַתְכִׁשיֵטי ָזָהב ֶׁשַּפְרעֹ 

ְלֶמֶל    .     

   .ָּברּו הּוא____ __ִמָּיָדיו ֶׁשל הַ  -ִמיֵדי ְוָכל ֶזה ָּבא לֹו 

ם ֹרֶעה  ָ   ...ֶאתִמָּׁשם הּוא ִּפְרֵנס  -ִמׁשּ

ָרֵאל    . ֶאת ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ָאִביוֶאֶבן ִיׂשְ

  
  

  ִמְׁשֶנה \ַדִים יָ  \ֲחָזָקה  \ָקדֹוׁש 

  ~~~יֹוֵסף  ~~~  ~~~יֹוֵסף  ~~~
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  בס"ד

סּוק         כ"ה.ּפָ
  

  

  

  

  ָּכל ַהְּגדּוָּלה ֶׁשָּזִכיָת ָלּה : ַמְמִׁשי ַיֲעֹקב ְואֹוֵמר ְליֹוֵסף

  ֶׁשְּל______ ֵמה' ֶׁשל  - ֵמֵאל ָאִביָך ִהיא 

  ְל_______ ְוהּוא  -ְוַיְעְזֶרּךָ 

י ְוֵאת ּדַ ְוא ָׁשַמְעָּת ְלקֹול  -ֶהָחָזק ָהִייָת ה' ְוִעם  - ׁשַ

  ֵאֶׁשת ּפֹוִטיַפר ְלִהְתַחֵּתן ִאָּתּה 

 :)ִּבְׁשלֹוָׁשה ְּבָרכֹות(אֹוְת וה'_______  -  ַויָבֲרֶכךָ 

ְרֹכת   .ֵמַהָּׁשַמִים ___ֶׁשִּיְהֶיה ְל ַהְרֵּבה  לעָ ם מֵ יִ מַ ׁשָ ּבִ

הֹום ְרֹכת ּתְ   -ֶׁשִּנְמָצא _______ כֹות ֶׁשל הַ ּוְבָר  - ּבִ

ַחתֹרֶבֶצת    ._________ ִמָּתַחת לָ  -  ּתָ

  .ֶׁשַהַּמִים ֶׁשל ַהְּתהֹום ַיְׁשקּו ֶאת ָהֲאָדָמה ִמְּלַמָּטה - 

ַדִים ָוָרַחם ְרֹכת ׁשָ   _____ְוֶׁשל ְּבָרכֹות ֶׁשל ַאָּבא  - ּבִ

  .________ֶׁשִּתְהֶיה ְמֹבָר ְּבַהְרֵּבה  -

  ְיָבֵרךְ  \ֲאָדָמה  \ְיָלִדים  \ְּתהֹום  \ִאָּמא  \ַיֲעזֹר  \ַטל  \ַאָּבא 

  

  בס"ד

  
סּוק    כ"ו.ּפָ

  
  : ַמְמִׁשי ַיֲעֹקב ְלָבֵר ֶאת יֹוֵסף

ְרֹכת ָאִביָך    .ֶׁשְּל ______ ַהְּבָרכֹות ְשה' ֵּבֵר ֶאת ּבִ

ְברּו       ָּגְברּוֵהם  -ּגָ

ְרֹכת הֹוַרי ֶׁשִּלי _____ ת ְשה' ָנַתן לַ ַעל ַהְּבָרכוֹ  - ַעל ּבִ

ֵּבֵר ֶׁשִּיֵּתן ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ה' ֶׁשאֹוָתם , ַאְבָרָהם ַוִּיְצָחק -

    :ֵּבֵרה' ְואֹוִתי _______ , 

ְבֹעת עֹוָלם ֲאַות ּגִ    ._____ֶׁשִּיֵּתן ִלי ֶאת ָּכל הַ - ַעד ּתַ

ְהֶיין ְלֹראׁש יֹוֵסף  ל ָהֹראׁש ַהְּבָרכֹות ַהָּללּו ִיְהיּו עַ  -ּתִ

  ______. ֶׁשל 

  -ֶׁשל ________ ְוִלְקֵצה ֶׁשל הַ ּוְלָקְדֹקד 

   .ֵמֶאָחיוָׁשָנה  22) ֻמְפָרד( ָּפרּוׁשיֹוֵסף ֶׁשָהָיה - ְנִזיר ֶאָחיו
  

  רֹאׁש \הֹוִרים  \עֹוָלם  \ִיְׂשָרֵאל  \ַאָּבא  \יֹוֵסף 

 ~~~יֹוֵסף  ~~~
 ~~~יֹוֵסף  ~~~

 ָ◌ 
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  בס"ד
  

ְנָיִמין ~~~    ~~~ּבִ
סּוק    .זכ"ּפָ

  

ְנָיִמין  ֶׁשּטֹוֵרף _ ____ִּבְנָיִמין הּוא ְּכמֹו  - ִיְטָרףְזֵאב ּבִ

   . ֶאת ׂשֹוְנָאיו__ ____ ִיְתַּגֵּבר ִּבְנָיִמין וְ ּכָ  –ְבֵהמֹות 

ְּכֶׁשַּתְתִחיל ַהְמלּוָכה ְּבִיְׂשָרֵאל , ַּבֹּבֶקר - ד ל עַ אכַ ר יֹ קֶ בֹּ בַּ 

ֹיאְכלּו ַעם ), ֶׁשָהָיה ִמֵּׁשֶבט ִּבְנָיִמין(ַהֶּמֶלך _____ ַעל ְיֵדי 

  . ַנְּצחּו אֹוָתםִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּׁשָלל ֶׁשל ַהּגֹוִיים ְלַאַחר ֶׁשּיְ 

ֶׁשא ִּתְהֶיה ְּכָבר ְמלּוָכה ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל , ְּבָגלּות –ְוָלֶעֶרב 

ָלל  ק ׁשָ    .ֶׁשל ַהּגֹוִים__ __ְיַחֵּלק ֶאת הַ ) ַגם(הּוא  -ְיַחּלֵ

ֶׁשֵהם ִמֵּׁשֶבט ִּבְנָיִמין ______ _ָמְרְּדַכי וְ , ֶׁשַּגם ְּבָגלּות- 

ל ֵמָהָמן ָהָרָׁשע ְוֹיאְכלּו ֶאת ַהָּׁשָלל ֶאת ַעם ִיְׂשָראֵ יֹוִׁשיעּו 

  .ֶאת ֵּביתֹו ֶׁשל ָהָמןֵמֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶׁשְּיַקְּבלּו ְלַאַחר   –ֶׁשּלֹו 
  

  

  

  ְזֵאב \ֶאְסֵּתר  \ָׁשָלל  \ְיַנֵּצַח  \ָׁשאּול 

  

  בְרכֹות יַעֲקֹב 
 לְבָנָיו

  ַוְיִחיָּפָרַׁשת 

  
  

  כ"ז –פרק מ"ט פסוקים ג' 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ______________ֵׁשם:
_____________________  

� 

  בס"ד
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