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Text from Zohar Miketz. (Scan for sustenance and business success.) 

ִתיב ָרִים. ַמה ֻכְּ ָכל ֶאֶרץ ִמצְּ ֲעבֹר ֻבְּ עֹה ַוֻיַ ִני ַפרְּ פְּ ֵצא יֹוֵסף ִמֻלִ ה. ַוֻיֵ ִקֻיָ י ִחזְּ ַמאי , ָאַמר ִרֻבִ

ַרִים ָכל ֶאֶרץ ִמצְּ ֲעבֹור ֻבְּ ָמא ַוֻיַ טָ . ַטעְּ לְּ ַ שַׁש ִגין לְּ יה ָהִכי, ָאהֻבְּ ֵזי ַקֻמֵ רְּ ַמכְּ ַנשַׁש . ֻדְּ ִמכְּ ִגין לְּ ֻובְּ

ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר ָעָזר ָאַמר. ִעֻבֻוָרא ֻבְּ י ֶאלְּ ָכל ֲאַתר, ִרֻבִ ַנשַׁש יֹוֵסף ִעיֻבֻור ֻבְּ ָלא , ֻכָ ִגין ֻדְּ ֻבְּ

ב ַרֻקַ  .ִיתְּ

עֹון מְּ ִ י שַׁש ִריךְּ הֻוא, ָאַמר ִרֻבִ א ֻבְּ ָ שַׁש ֲעַבד קֻודְּ ל ַמה ֻדְּ א ִאיהוֻ , ֻכָ ֻגֻוִלין ֻכֹֻלָ לְּ ָלא ֻגִ ֻגְּ ַגלְּ ִגין , לְּ ֻבְּ

יָמא ִקֻיֻוָמא ָקיְּ ָבֵעי לְּ א ֲחֵזי. ֻדְּ ָמא, ֻתָ ִריךְּ הֻוא ַעלְּ א ֻבְּ ָ שַׁש ָרא קֻודְּ ד ֻבָ ל ַמה , ֻכַ יֵתי ֻכָ ַאיְּ

ִמיָתא ַקדְּ ָמא ֻבְּ ִריךְּ ַעלְּ טְּ ִאצְּ ָמא, ֻדְּ ַעלְּ ַבר ָנשַׁש לְּ יֵתי ֵליֻה לְּ ָבַתר ַאיְּ זֹוָנא, ֻולְּ ח מְּ ֻכַ ְּ ַאשַׁש ג ''לח ''ז). וְּ

וָנא ָדא (תא חזי ַגוְּ ָרָהם, ֻכְּ ַאבְּ ִריךְּ הֻוא ָאַמר לְּ א ֻבְּ ָ שַׁש ֶיה  (בראשית טו), קֻודְּ ר ִיהְּ י ֻגֵ ַדע ֻכִ ָידֹוַע ֻתֵ

גו ֶאֶרץ לֹא ָלֶהם וְּ ֲעָך ֻבְּ דֹול', ַזרְּ כֻושַׁש ֻגָ רְּ אֻו ֻבִ ַאֲחֵרי ֵכן ֵיצְּ ָעא . וְּ ַארְּ ד ֲאָתא יֹוֵסף לְּ ֻכַ

ַרִים ִמצְּ הֻ , דְּ ַכח ֻבָ ֻתְּ ְּ דֹול ָלא ִאשַׁש כֻושַׁש ֻגָ גֻוִלין. רְּ לְּ ל ֻגִ ֻגֵ לְּ ָמא, ֻגִ ָנא ַעל ַעלְּ פְּ יֵתי ֻכַ ַאיְּ ָכל . וְּ וְּ

ַרִים ִמצְּ ַדֲהָבא לְּ א וְּ ֻפָ סְּ יִתין ֻכַ ָמא ֲהוֻו ַמיְּ ַדֲהָבא, ַעלְּ א וְּ ֻפָ סְּ ַרִים ֻכַ ִמצְּ ָעא דְּ ֵלי ָכל ַארְּ מְּ ִאתְּ . וְּ

דֹול כֻושַׁש ֻגָ א רְּ ן ֻכֹֻלָ ֻקַ ֻתַ ִאתְּ ָבַתר ֻדְּ יֵתי ַיעֲ , לְּ ַרִיםַאיְּ ִמצְּ  .קֹב לְּ

ִריךְּ הֻוא א ֻבְּ ָ שַׁש קֻודְּ ֵחי ֻדְּ ָהִכי ָארְּ אֵרי , ֻדְּ ִמיָתא ֻבָ ַקדְּ ָווָתא (דים1א אק''ס)ֻבְּ ָבַתר ָמֵחי, ַאסְּ . ֻולְּ

דֹול כֻושַׁש ֻגָ ִקין רְּ ִמיָתא ַאתְּ ַקדְּ ךְּ ֻבְּ ָבַתר , ֻכָ ָגלֻוָתא( ב''דף קצו ע)ֻולְּ יֵתי לֹון לְּ ל. ַאיְּ ֻגֵ לְּ א ֻגִ ַעל ֻדָ  וְּ

ָמא ל ַעלְּ ָנא ַעל ֻכָ פְּ יֵתי ֻכַ ַאיְּ ֻגֻוִלין וְּ לְּ ָמא , ֻגִ ל ַעלְּ ַדֲהָבא ֻכָ א וְּ ֻפָ סְּ יִתין ֻכַ ֵליהוֻו ַמיְּ ִגין ֻדְּ ֻבְּ

ַרִים ִמצְּ  .לְּ

א ֲחֵזי ִגין , ֻתָ יק (כך)ֻבְּ ִאיהֻו ַצֻדִ ַדֲהָבא, יֹוֵסף ֻדְּ א וְּ ֻפָ סְּ ָרא ֻכַ ִרים עֻותְּ ָרֵאל, ִאיִהי ֻגָ ָלא ִיש ְּ ַנטְּ . לְּ

ִתי ִדכְּ ל (תהלים קה), בֻכְּ ֵ ָבָטיו ֻכֹושַׁש ְּ שַׁש ֵאין ֻבִ ָזָהב וְּ ֶכֶסף וְּ יק. ַוֻיֹוִציֵאם ֻבְּ ַצֻדִ ָדא ֻדְּ ֲאָתא ָדא , ֻוִמן יְּ

ָרֵאל ִיש ְּ ָאֵתי. לְּ ָמא דְּ ַעלְּ י לֹון לְּ ֻכֵ ִמזְּ א לְּ כֹֻלָ  .וְּ

- 

ָרִים. ִתיבַמה ֻכְּ  ָכל ֶאֶרץ ִמצְּ ֲעבֹר ֻבְּ עֹה ַוֻיַ ִני ַפרְּ פְּ ֵצא יֹוֵסף ִמֻלִ ה. ַוֻיֵ ִקֻיָ י ִחזְּ ַמאי , ָאַמר ִרֻבִ

ַרִים ָכל ֶאֶרץ ִמצְּ ֲעבֹור ֻבְּ ָמא ַוֻיַ ָטָאה. ַטעְּ לְּ ַ שַׁש ִגין לְּ יה ָהִכי, ֻבְּ ֵזי ַקֻמֵ רְּ ַמכְּ ַנשַׁש . ֻדְּ ִמכְּ ִגין לְּ ֻובְּ

ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר ָעָזר ָאַמרִרבִֻ . ִעֻבֻוָרא ֻבְּ ָכל ֲאַתר, י ֶאלְּ ַנשַׁש יֹוֵסף ִעיֻבֻור ֻבְּ ָלא , ֻכָ ִגין ֻדְּ ֻבְּ

ב ַרֻקַ  .ִיתְּ

עֹון מְּ ִ י שַׁש ִריךְּ הֻוא, ָאַמר ִרֻבִ א ֻבְּ ָ שַׁש ֲעַבד קֻודְּ ל ַמה ֻדְּ ֻגֻוִלין, ֻכָ לְּ ָלא ֻגִ ֻגְּ ַגלְּ א ִאיהֻו לְּ ִגין , ֻכֹֻלָ ֻבְּ

יָמא ִקֻיֻוָמא ָקיְּ ָבֵעי לְּ א ֲחֵזי. ֻדְּ ָר , ֻתָ ד ֻבָ ָמאֻכַ ִריךְּ הֻוא ַעלְּ א ֻבְּ ָ שַׁש ל ַמה , א קֻודְּ יֵתי ֻכָ ַאיְּ

ִמיָתא ַקדְּ ָמא ֻבְּ ִריךְּ ַעלְּ טְּ ִאצְּ ָמא, ֻדְּ ַעלְּ ַבר ָנשַׁש לְּ יֵתי ֵליֻה לְּ ָבַתר ַאיְּ זֹוָנא, ֻולְּ ח מְּ ֻכַ ְּ ַאשַׁש ג ''ח ל''ז). וְּ

וָנא ָדא (תא חזי ַגוְּ ָרָהם, ֻכְּ ַאבְּ ִריךְּ הֻוא ָאַמר לְּ א ֻבְּ ָ שַׁש ֶיה ָידוֹ  (בראשית טו), קֻודְּ ר ִיהְּ י ֻגֵ ַדע ֻכִ ַע ֻתֵ

גו ֶאֶרץ לֹא ָלֶהם וְּ ֲעָך ֻבְּ דֹול', ַזרְּ כֻושַׁש ֻגָ רְּ אֻו ֻבִ ַאֲחֵרי ֵכן ֵיצְּ ָעא . וְּ ַארְּ ד ֲאָתא יֹוֵסף לְּ ֻכַ

ַרִים ִמצְּ דֹול, דְּ כֻושַׁש ֻגָ ֻה רְּ ַכח ֻבָ ֻתְּ ְּ גֻוִלין. ָלא ִאשַׁש לְּ ל ֻגִ ֻגֵ לְּ ָמא, ֻגִ ָנא ַעל ַעלְּ פְּ יֵתי ֻכַ ַאיְּ ָכל . וְּ וְּ

ָמא  ַרִיםַעלְּ ִמצְּ ַדֲהָבא לְּ א וְּ ֻפָ סְּ יִתין ֻכַ ַדֲהָבא, ֲהוֻו ַמיְּ א וְּ ֻפָ סְּ ַרִים ֻכַ ִמצְּ ָעא דְּ ֵלי ָכל ַארְּ מְּ ִאתְּ . וְּ

דֹול כֻושַׁש ֻגָ א רְּ ן ֻכֹֻלָ ֻקַ ֻתַ ִאתְּ ָבַתר ֻדְּ ַרִים, לְּ ִמצְּ יֵתי ַיֲעקֹב לְּ  .ַאיְּ
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ִריךְּ הֻוא א ֻבְּ ָ שַׁש קֻודְּ ֵחי ֻדְּ ָהִכי ָארְּ אֵרי , ֻדְּ ִמיָתא ֻבָ ַקדְּ ָווָתא (דים1א אק''ס)ֻבְּ ָבַתר ָמֵחי, ַאסְּ . ֻולְּ

דֹול כֻושַׁש ֻגָ ִקין רְּ ִמיָתא ַאתְּ ַקדְּ ךְּ ֻבְּ ָבַתר , ֻכָ ָגלֻוָתא( ב''דף קצו ע)ֻולְּ יֵתי לֹון לְּ ל . ַאיְּ ֻגֵ לְּ א ֻגִ ַעל ֻדָ וְּ

ָמא ל ַעלְּ ָנא ַעל ֻכָ פְּ יֵתי ֻכַ ַאיְּ ֻגֻוִלין וְּ לְּ ֵליהוֻו ַמיְּ , ֻגִ ִגין ֻדְּ ָמא ֻבְּ ל ַעלְּ ַדֲהָבא ֻכָ א וְּ ֻפָ סְּ יִתין ֻכַ

ַרִים ִמצְּ  .לְּ

א ֲחֵזי ִגין , ֻתָ יק (כך)ֻבְּ ִאיהֻו ַצֻדִ ַדֲהָבא, יֹוֵסף ֻדְּ א וְּ ֻפָ סְּ ָרא ֻכַ ִרים עֻותְּ ָרֵאל, ִאיִהי ֻגָ ָלא ִיש ְּ ַנטְּ . לְּ

ִתיב ִדכְּ ל (תהלים קה), ֻכְּ ֵ ָבָטיו ֻכֹושַׁש ְּ שַׁש ֵאין ֻבִ ָזָהב וְּ ֶכֶסף וְּ יקוֻ . ַוֻיֹוִציֵאם ֻבְּ ַצֻדִ ָדא ֻדְּ ֲאָתא ָדא , ִמן יְּ

ָרֵאל ִיש ְּ ָאֵתי. לְּ ָמא דְּ ַעלְּ י לֹון לְּ ֻכֵ ִמזְּ א לְּ כֹֻלָ  .וְּ

- 

ךְּ  ִגיֵני ֻכָ ִרית, ֻובְּ ָנַטר ֵליֻה ַלֻבְּ ֵריהֻ  ָזָכה, יֹוֵסף ֻדְּ ַאתְּ ָרא ֻבְּ ַעֻטְּ ִאתְּ כֻוָתא, לְּ ַמלְּ ָזָכה לְּ ֵעיָלא וְּ , ִדלְּ

א ַתֻתָ כֻוָתא ִדלְּ ַמלְּ ל. ֻולְּ א ֻכָ ַעל ֻדָ אַמא וְּ ָ ישַׁש ִרית ַקֻדִ ָנַטר ֻבְּ ים, ן ֻדְּ ִאיֻלֻו ִקֻיֵ יָתא  ֻכְּ אֹוַריְּ

א ֻכֹוָלה ָ ישַׁש ִקיל, ַקֻדִ ָ ִרית שַׁש ָהא ֻבְּ יָתא ֻדְּ ָכל אֹוַריְּ  :ֻכְּ

- 

גו יט ַעל ָהָאֶרץ וְּ ֻלִ ַ יֹוֵסף הֻוא ַהשַׁשֻ ֲאַמר', וְּ ַתח וְּ י ֵייָסא ֻפָ י ַעל  (תהלים כז), ִרֻבִ ִ ה ָירֻום רֹאשַׁש ַעֻתָ וְּ

יָ  ָרה ַליְּ יָרה ַוֲאַזֻמְּ ִ רֻוָעה ָאשַׁש ֵחי תְּ ָאֳהלֹו ִזבְּ ָחה ֻבְּ ֻבְּ ֶאזְּ ִביבֹוַתי וְּ ַבי סְּ  .אֹויְּ

א ֲחֵזי ַבר ָנשַׁש , ֻתָ יֻה ֻבְּ ָרֵעי ֻבֵ ִריךְּ הֻוא ִאתְּ א ֻבְּ ָ שַׁש ד קֻודְּ ָמא, ֻכַ ֵני ַעלְּ ל ֻבְּ . ָזִקיף ֵליֻה ַעל ֻכָ

א כֹֻלָ א דְּ ָ ָעִביד ֵליֻה ֵרישַׁש חֹותֹוי, וְּ ָיין ֻתְּ פְּ ֻכַ אֹוי ִאתְּ נְּ הֻו ש ָ ֺכֻלְּ  .וְּ

א ֻכָ ִוד ַמלְּ אֻו ֵליֻה ֲאחֹוי, ֻדָ נְּ יהוֻ , ש ָ יְּ חֻו ֵליֻה ִמֻנַ ֵני ק. ֻדָ ל ֻבְּ ִריךְּ הֻוא ָאִרים ֵליֻה ַעל ֻכָ א ֻבְּ ָ שַׁש ֻודְּ

ָמא ֵמיהֻ , ֲאָתא ֲחמֹוי. ַעלְּ כֻוֵתיהֻ . ָעַרק ִמֻקַ ל ַמלְּ ִריךְּ הֻוא ָאִרים ֵליֻה ַעל ֻכָ א ֻבְּ ָ שַׁש , קֻודְּ

יהֻ  ִדין ַקֻמֵ ָסגְּ ִעין וְּ רְּ הֻו ֲהוֻו ֻכָ ֺכֻלְּ חֻו ֵליֻה ֲאחֻוי. וְּ יֹוֵסף ֻדָ עוֻ , וְּ רְּ הֻו ֻכָ ֻלְּ ָבַתר ֻכֺ יהֻ  לְּ ִגידֻו ַקֻמֵ . ֻוסְּ

ָצה ִים ָארְּ ֲחוֻו לֹו ַאֻפַ ֻתַ ְּ שַׁש בֹאֻו ֲאֵחי יֹוֵסף ַוֻיִ ִתיב ַוֻיָ  .ֲהָדא הֻוא ִדכְּ

ָבר ַאֵחר י, ֻדָ ִ ה ָירֻום רֹאשַׁש ַעֻתָ ה, וְּ ַעֻתָ ה, ַמאי וְּ ַאֻתָ מֹו וְּ הֻוָדה ָאַמר. ֻכְּ י יְּ ָמר, ִרֻבִ ֵעת , ָהא ִאֻתְּ

ָאה א ִעֻלָ ֻגָ ִאיהֻו ַדרְּ א ה. יהֻו ַההֻוא ֵעתֻוַמאן אִ , ֻדְּ ה, א''ֻדָ ֵרי ַעֻתָ ִאקְּ ה. וְּ ַעֻתָ א ִאיהֻו ֻוֵבי , וְּ ֻדָ

 .ִדיֵניהֻ 

י ִ כֻוָתא, ָירֻום רֹאשַׁש יָקָרא ֻוַמלְּ ִביבֹוַתי. ַלֲאָרָמא ָלֻה ֻבִ ַבי סְּ ֵכי , ַעל אֹויְּ ָאר ַמלְּ ְּ ין שַׁש ִאֻלֵ

ָעא ָאֳהלוֹ . ַארְּ ָחה ֻבְּ ֻבְּ ֶאזְּ ַל ם, וְּ ָ רֻושַׁש א יְּ ָאֳהלוֹ . ֻדָ רֻוָעה. א אֶֹהל מֹוֵעדֻדָ , ֻבְּ ֵחי תְּ ַמע , ִזבְּ ְּ ִמשַׁש לְּ

ָמא ל ַעלְּ ָרה. ֻכָ יָרה ַוֲאַזֻמְּ ִ רֻוָעה ִהיא, ָאשַׁש ָרא ִדתְּ ן. ֵמַההֻוא ִסטְּ ֻמָ ָהא ִמֻתַ ָרא , ֻדְּ ֵמַההֻוא ִסטְּ

רֻוָעה א, ִדתְּ ֻתָ חְּ ֻבַ ְּ תֻושַׁש יָרה וְּ ִ ָיא שַׁש  .ִהיא ַאתְּ

ָבר ַאֵחר י, ֻדָ ִ ה ָירֻום רֹאשַׁש ַעֻתָ ֶנֶסת, וְּ א ֻכְּ ָרֵאל ֻדָ ִביבֹוַתי. ִיש ְּ ַבי סְּ ָכל , ַעל אֹויְּ ו וְּ א ֵעש ָ ֻדָ

יֵליהֻ  ִכין ֻדִ ָאֳהלוֹ . ֲאַפרְּ ָחה ֻבְּ ֻבְּ ֶאזְּ ָרֵאל, וְּ ין ִיש ְּ רֻוָעה. ִאֻלֵ ֵחי תְּ ִתיב, ִזבְּ כְּ ֵחי  (תהלים נא), ֻדִ ִזבְּ

ָרה ֻבָ ְּ ָמא, ֱאלִהים רֻוַח ִנשַׁש ַאֲעָבָרא ִדיָנא ֵמַעלְּ ִגין לְּ יָרה ַוֲאַזֻמְּ . ֻבְּ ִ ָחא , ָרהָאשַׁש ֻבְּ ַ שַׁש אֹוָדָאה ֻולְּ לְּ

ִריךְּ הֻוא א ֻבְּ ָ שַׁש קֻודְּ עֹוָלם, לְּ ִסיקֻו לְּ ָלא ֻפְּ  .ֻבְּ
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ָבר ַאֵחר י, ֻדָ ִ ה ָירֻום רֹאשַׁש ַעֻתָ א, וְּ כֹֻלָ ִתיב. ֵיֶצר טֹוב ַעל ֵיֶצר ָרע, ֻבְּ כְּ ַבי , ֻדִ ַעל אֹויְּ

ִביבֹוַתי א ֵיֶצר ָהָרע, סְּ ַבר ָנשַׁש , ֻדָ ִאיהֻו ַסֲחָרֵניֻה ֻדְּ ִאיה, ֻדְּ אוְּ כֹֻלָ ֵאיֻה ֻבְּ נְּ ָאֳהלֹו . ֻו ש ָ ָחה בְּ ֻבְּ ֶאזְּ וְּ

רֻוָעה ֵחי תְּ יָתא, ִזבְּ א אֹוַריְּ א, ֻדָ ָ ֶאשַׁשֻ ָרא דְּ טְּ ִהיַבת ִמֻסִ יְּ ִאתְּ ִתיב , ֻדְּ ִדכְּ ִמיִמינֹו ֵאשַׁש  (דברים לג)ֻכְּ

ת ָלמוֹ  יָתא. ֻדָ ִגין אֹוַריְּ ָהא ֻבְּ יהֻ , ֻדְּ ֵ אֹוי ֳקָדמֹוי, ָירֻום ֵרישַׁש נְּ ל ש ָ רֻו ֻכָ בְּ ִאֻתָ ִתיב. וְּ ִדכְּ תהלים ), ֻכְּ

י (יח ֻתָ חְּ ִריַע ָקַמי ֻתַ  .ַתכְּ

י ִ ה ָירֻום רֹאשַׁש ַעֻתָ ָבר ַאֵחר וְּ ֲאָבָהן, ֻדָ ָלָלא ֻבַ ֻכְּ ִאתְּ א, לְּ ֻכָ ָהא ָדִוד ַמלְּ ִאית ֵליֻה , ֻדְּ

ֲאָבָהן ָקא ֻבַ ֻבָ ֻדַ ִאתְּ ֵעיָלא, לְּ ָסִליק לְּ רֹוֵמם וְּ ֵדין ִיתְּ הוֻ , ֻוכְּ ֻוָרא ֻבְּ ַחד ִקשַׁשֻ ִאיהֻו ֻבְּ ַבי ַעל . וְּ אֹויְּ

ִביבֹוַתי ָמאָלא, סְּ ַטר ש ְּ ִבסְּ ין ִאינֻון ֻדְּ הֻו ָמאֵרי ִדיִנין, ִאֻלֵ ֻלְּ ָלא, ֻכֺ ַחֻבָ ִנין לְּ ֻוְּ ֻכַ ִמתְּ ֵדין . ֻדְּ ֻוכְּ

ִסיֲהָרא ר ֻבְּ ַחֻבַ א ִאתְּ ָ שַׁש מְּ ִ א ָחד, שַׁש ֲהֵוי ֻכֹֻלָ  .וְּ

ִתיב א ֲחֵזי ֻכְּ יט ַעל ָהָאֶרץ, ֻתָ ֻלִ ַ יֹוֵסף הֻוא ַהשַׁשֻ א ֻדְּ , וְּ ָ שַׁש מְּ ִ א שַׁש ִסיֲהָראֻדָ יט ֻבְּ ֻלִ ַ ָזן , שַׁש ָנִהיר ָלֻה וְּ וְּ

ָכל ַעם ָהָאֶרץ. ָלהֻ  יר לְּ ֻבִ ְּ שַׁש ָנִפיק, הֻוא ַהֻמַ ָנִגיד וְּ ָהא ַההֻוא ָנָהר ֻדְּ הוֻ , ֻדְּ ֻלְּ ָזנֻו ֻכֺ יֻה ִאתְּ , ִמֻנֵ

א כֹֻלָ ָמִתין לְּ ְּ ִחין ִנשַׁש רְּ ן ֻפָ ֻמָ א. ֻוִמֻתַ ִגין ֻדָ ַההֻוא , ֻובְּ יֻה ֻדְּ ַגֻבֵ ִדין לְּ הֻו ָסגְּ ֻלְּ ָהא ֵלית ָלךְּ , ֲאַתרֻכֺ ֻדְּ

ָמא ַעלְּ ה ֻבְּ מֻוהָ , ִמֻלָ אֻוקְּ ָלא וְּ ַמֻזָ ֵלי ֻבְּ ָלא ֻתָ  :ֻדְּ


