
 

 מקץ

 ין עוד מלבדוא
 (ע"פ מנגינת "אודך כי עניתני" )

 ביופי, עושר וחכמה

 דיק זכהיוסף הצ

 מכל מעלה,אך חשוב 

 היתה לו מידת הענווה.
 

 יודע יוסף שהכל מאת ה'

 אין לי שום חכמה שלי

 "בלעדי, אלוקים יענה"

 הוא ישים את חכמתו בפי
 

 לכן נודה לה' הטוב

 הנותן חכמה לרוב

 מאת ה' הכשרונות

 ואין לנו סיבה

 ...בהם להתגאות!
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

     

 

  

  

       

 איש מצליח
 (ע"פ מנגינת "משה קיבל תורה" )

 .בבית סוהר של פרעה ..יוסף איש מצליח

 עליו ה' משגיח בכל מעשה ידו

 ראה יוסף שרי פרעה

 .שעצב מרוח על פניהם

 אותם איך אפשר לעזורשאל 

 .סיפרו חלומות שניהםו

 ,יוסף פתר חלומות השניים

 ובחג של פרעה במצרים

 !..יצאו מבית הסוהר השרים

 

 כהרף עין
 בירושלים" )(ע"פ מנגינת "לשנה הבאה 

 ,ישועת ה' כהרף עין

 .לא סתם חלם פרעה חלום בשתים

 ,הגיע העת, בקץ שנתים

 .סף הצדיק להיות מלך מצריםיול
 

 ,ויריצוהו מן הבור

 .את חלום פרעה לפתור

 ,כעת איש נבון וחכם יש לבחור

 .איש אשר רוח בו
 

 ,בחר פרעה מיד ביוסף

 .אליו "על פיך ישק כל עמי"-באומרו

 ,טבעת המלך ..הביא לו את

 .אגדל ממך".."רק הכיסא
 

 ,דקהאת יוסף ב-ה' יכול להעלות

 .מבירא עמיקתא לאיגרא רמה

 ,נבטח בה' אין סיבה להילחץ

 !ראיתי קץ..הכי לכל תיכלָ 
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 מקץ
 

 

 

 איש נבון וחכם
 " )ליקבצו עניונים  אוי(ע"פ מנגינת "

 .איש נבון חכם היה יוסף

 יראתו קדמה לחכמתו.

 בחכמתו ראה את הנולד

 הרעב...-ובע אתׂשהרגיש ּבַ 

 יוסף חסך המון,-בשנות השובע

 שלא יחסר ברעב שום מזון.

 בזכות יוסף הספיק האוכל

 ,שחסך במחסן 

 הרעב במצרים-לשנות

 וגם בארץ כנען. 

 ההווה,-את-רק-לא לחיות מדנל

 מצוות בעולם הזה-הרבה-לאסוף

 כי רק מי שטורח בערב שבת

 ...הוא יאכל בשבת!

 

 

 הגביע של יוסף
 (ע"פ מנגינת "בזכות אדוננו בר יוחאי" )

 ,בנימין נוסע יחד עם עשרת האחים

 !אחריהם חיש רודפים ..י יוסףי עבדֵ ֹוואך א

 רוצים? הםמה קרה? מה 

 ,סף מחפשיםיושל -גביעו

 .ובסוף הם מוצאים ..מחפשים בתוך שקים

 ,שוד ושבר לא להאמין

 .נימיןבצל א-ביעהג

 ,נופלים פניהם של כל אחיו

 .באבעה תשכמו -ביםצוע

 איך הם רדפו אותו ,כרו אחי יוסףזנִ 

 "אשר ראינו צרת נפשו

 "אלינו ֹובהתחננ

 ר יוסף אחינוצע-את ולא שמענו" "מה קרה 

 .על מה שעשינו עהר נול-זיר' מחה
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