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א וְיֹוסֵף הּוַרד מִצְָריְמָה

 וַּיְִקנֵהּו ּפֹוטִיפַר 
 סְִריס ּפְַרעֹה
 ׂשַר הַּטַּבָחִים
 אִיׁש מִצְִרי

 מִּיַד הַּיִׁשְמְעֵאלִים 
 אֲׁשֶר הֹוִרֻדהּו ׁשָּמָה:

ב וַיְהִי יְהֹוָה אֶת יֹוסֵף
 וַיְהִי אִיׁש מַצְלִיחַ

 וַיְהִי ּבְבֵית אֲֹדנָיו הַּמִצְִרי:
ג וַּיְַרא אֲֹדנָיו ּכִי יְהֹוָה אִּתֹו

 וְכֹל אֲׁשֶר הּוא עֹׂשֶה
 יְהֹוָה מַצְלִיחַ ּבְיָדֹו: 

ד וַּיִמְצָא יֹוסֵף חֵן ּבְעֵינָיו 
 וַיְׁשֶָרת אֹתֹו

 וַּיַפְִקֵדהּו עַל ּבֵיתֹו
 וְכָל יֶׁש לֹו נָתַן ּבְיָדֹו: 

ה וַיְהִי מֵאָז הִפְִקיד אֹתֹו ּבְבֵיתֹו 
 וְעַל ּכָל אֲׁשֶר יֶׁש לֹו

 וַיְבֶָרְ יְהֹוָה אֶת ּבֵית הַּמִצְִרי 
 ּבִגְלַל יֹוסֵף 

 וַיְהִי ּבְִרּכַת יְהֹוָה 
 ּבְכָל אֲׁשֶר יֶׁש לֹו ּבַּבַיִת ּובַּׂשֶָדה: 
ו וַּיַעֲזֹב ּכָל אֲׁשֶר לֹו ּבְיַד יֹוסֵף

 וְֹלא יַָדע אִּתֹו מְאּומָה
 ּכִי אִם הַּלֶחֶם
 אֲׁשֶר הּוא אֹוכֵל

 וַיְהִי יֹוסֵף יְפֵה תֹאַר
 וִיפֵה מְַראֶה:
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תרגם “הורד".1)
לאיפה הובא יוסף כשנמכר ?2)
מי קנה יוסף כשהגיע למצרים ? 3)
מה היה תפקידו של פוטיפר ? 4)
ממי קנה פוטיפר את יוסף ? 5)
תרגם "מצליח". 6)
האם יוסף הצליח בבית פוטיפר ? 7)
למה הצליח יוסף בביתו של פוטיפר ? 8)
איפה גר יוסף במצרים ? 9)

מה ראה פוטיפר אודות יוסף ? 10)
מה הבין פוטיפר כסיבה שיוסף מצליח בעבודתו ?11)
האם מצא יוסף חן בעיני פוטיפר ?12)
תרגם "וישרת". 13)
איזה עבודה נתן פוטיפר ליוסף ? 14)
תרגם "ויפקידהו". 15)
על מה הפקיד פוטיפר את יוסף ? 16)
מה נתן פוטיפר ביד יוסף ? 17)
תרגם "מאז". 18)
מה קרה לנכסיו של פוטיפר ? 19)
תרגם "בגלל". 20)
למה נתברך ביתו של פוטיפר ?21)
על מה חלה הברכה של ה' על פוטיפר ? 22)
תרגם "ויעזוב". 23)
תרגם "מאומה". 24)
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האם פוטיפר השאיר הכל בידו של יוסף ? 25)
מה לא השאיר פוטיפר ביד יוסף ? 26)
למה לא השאיר פוטיפר את הלחם שהוא אוכל ביד יוסף ? 27)
כיצד נראה יוסף בגופו ? 28)
באר "יפה תואר". 29)
באר "יפה מראה". 30)
למה הגיד הכתוב כיצד נראה יוסף בגופו ?31)

 


