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(כז) וַיֵּ ֵּ֧שֶׁ ב ִי ְׂש ָר ֵּ ֵ֛אל בְׂ ֶׁ ֶ֥א ֶׁרץ ִמצְׂ ַ ַ֖ריִ ם בְׂ ֶׁ ֶ֣א ֶׁרץ ֹּ֑גשֶׁ ן ַוי ֵָּאחֲ זֶ֣ ּו בָָ֔ ּה וַ יִ פְׂ ֶ֥רּו וַ ִי ְׂר ַ֖בּו ְׂמ ֹֽאד:
פרשת ויחי
ּומ ַ ַ֖את ָשנָ ֹֽה:
(כח) וַיְׂ ִ ִ֤חי ַיעֲק ֙ב בְׂ ֶׁ ֶ֣א ֶׁרץ ִמצְׂ ַ ָ֔ר ִים ְׂש ַבֶ֥ע עֶׁ ְׂש ֵּ ַ֖רה ָשנָ ֹּ֑ה וַ י ִ ְִׂ֤הי ְׂי ֵּ ֹֽמי־ ַיעֲק ֙ב ְׂשנֵּ ֶ֣י ַח ָ֔ ָייו ֶׁ ֶ֣שבַ ע ָש ָ֔ ִנים וְׂ ַא ְׂרבָ ִ ֶ֥עים ְׂ
ית
יְׂר ִ ֹּ֑כי וְׂ עָ ִ ִ֤ש ָ
אתי ֵּח ֙ן ְׂבעֵּ י ָ֔ ֶׁניָך ִ ֹֽשים־נָ ֶ֥א י ְָׂדָךַ֖ ַ ֶ֣ת ַחת ֵּ
יֹוסף ו ִַ֤יאמֶׁ ר ל ֹ֙ו ִאם־ ָ֨ ָנא מָ ָ ִ֤צ ִ
ַיִק ָרֶ֣א׀ ִלבְׂ נֶ֣ ֹו ְׂל ֵ֗ ֵּ
ת ו ְׂ
וַיִק ְׂר ֶ֣בּו ְׂי ֵּ ֹֽמי־ ִי ְׂש ָר ֵּא ֘ל ָלמּו ֒
(כט) ְׂ
עִ מָ ִד ֙י ֶׁ ֶ֣חסֶׁ ד וֶׁאֱ ָ֔ ֶׁמת ַאל־נָ ֶ֥א ִת ְׂק ְׂב ֵּ ַ֖רנִי בְׂ ִמצְׂ ָ ֹֽריִם:
ֱשה כִ ְׂדבָ ֶׁ ֹֽרָך:
אמר ָאנ ִ ַ֖כי ֶׁ ֹֽאע ֶׁ ֶ֥
ּוקבַ ְׂר ַ ַ֖תנִ י בִ ְׂקב ָֻר ָ ֹּ֑תם וַי ַ֕ ַ
אתנִ ֙י ִמ ִמצְׂ ַ ָ֔ריִם ְׂ
(ל) וְׂ ָ ֹֽשכַבְׂ ִת ֙י עִ ם־אֲ ב ָ֔ ַתי ּונְׂשָ ַ ֙
ל־ראש ַה ִמ ָ ֹֽטה:
(לא) ֵ֗וַיאמֶׁ ר ִה ָ ֹֽשבְׂ עָ ה֙ ִָ֔לי ַו ִישָ ַ ַ֖בע לֹּ֑ ֹו וַ ִי ְׂש ַ ֶ֥תחּו ִי ְׂש ָר ֵּ ַ֖אל עַ ֶ֥
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ת־אפְׂ ָ ֹֽריִם:
ַשה וְׂ ֶׁא ֶׁ
ת־מנ ֶׁ ַ֖
ת־שנֵּ ִ֤י בָ נָי ֙ו עִ ָ֔מֹו ֶׁא ְׂ
יֹוסף ִהנֵּ ֶ֥ה ָא ִ ַ֖ביָך ח ֶׁלֹּ֑ה וַ י ַּ֞ ִַקח ֶׁא ְׂ
(א) וַיְׂ ֵ֗ ִהי ַאחֲ ֵּר ֙י הַ ְׂדבָ ִ ֶ֣רים הָ ָ֔ ֵּאלֶׁ ה ו ֶַ֣יאמֶׁ ר ְׂל ָ֔ ֵּ
ל־ה ִמ ָ ֹֽטה:
יֹוסף ָבֶ֣א ֵּא ֶׁלֹּ֑יָך וַיִ ְׂתחַ זֵּק֙ ִי ְׂש ָר ָ֔ ֵּאל וַיֵּ ַ֖שֶׁ ב עַ ַ
אמר ִהנֵּ ֵ֛ה בִ נְׂ ָךֶ֥ ֵּ ַ֖
(ב) וַ יַגֵּ ֶ֣ד לְׂ ַיע ֲָ֔קב ו ַַ֕י ֶׁ
ה־א ַלֶ֥י בְׂ לַ֖ ּוז בְׂ ֶׁ ֶ֣א ֶׁרץ כְׂ נָ ֹּ֑עַ ן וַ ְׂי ָ ַ֖ב ֶׁרְך א ִ ֹֽתי:
ל־יֹוסף ֵּ ֶ֥אל שַ ַדֵ֛י ִנ ְׂר ָ ֹֽא ֵּ
ָ֔ ֵּ
(ג) ִ֤וַיאמֶׁ ר ַיעֲק ֙ב ֶׁא
עֹולם:
יתָך ּונ ְַׂת ִ ַ֖תיָך ל ְִׂק ַ ֶ֣ה ל עַ ִ ֹּ֑מים וְׂ ָ֨ ָנ ַת ִִּ֜תי ֶׁאת־הָ ָ ֵּ֧א ֶׁרץ ַה ֵ֛זאת ְׂלז ְַׂרעֲָךֶ֥ ַאחֲ ֶׁ ַ֖ריָך אֲ חֻ ַזֶ֥ת ָ ֹֽ
(ד) ֶ֣וַיאמֶׁ ר ֵּא ֵַ֗לי ִה ְׂנ ִנִ֤י מַ פְׂ ְׂר ָ֙ך וְׂ ִה ְׂרבִ ִָ֔
יּו־לי:
אּובֶ֥ן וְׂ ִש ְׂמ ַ֖עֹון ִ ֹֽי ְׂה ִ ֹֽ
ּומנ ָ֔ ֶַׁשה כִ ְׂר ֵּ
ם ְׂ
י־הם ֶׁאפְׂ ַ ֙ר ִי ֙
(ה) וְׂ עַ ָּ֡ ָתה ְׂשנֵּ ֹֽי־בָ נֶׁיָךָ֩ הַ נֹו ָל ִָ֨דים לְׂ ִָּ֜ך בְׂ ֶׁ ֶ֣א ֶׁרץ ִמצְׂ ַ ֵ֗ריִם עַ ד־ב ִ ֶ֥אי ֵּא ֶׁלֵ֛יָך ִמצְׂ ַ ַ֖ריְׂמָ ה לִ ֵּ ֹּ֑
יהם י ִָק ְׂר ַ֖אּו ְׂבנַחֲ לָ ָ ֹֽתם:
יהם לְָׂךֶ֣ י ְִׂהיֹּ֑ ּו ַעֶ֣ל ֵּ ֵּ֧שם אֲ חֵּ ֶׁ ֵ֛
ר־הֹול ְֶׂ֥ד ָת ַאחֲ ֵּר ֶׁ ַ֖
ַ
(ו) ּומֹול ְַׂד ְׂתָךֵ֛ אֲ שֶׁ
ם ְׂב ֶׁד ֶֶׁ֣רְך ֶׁאפְׂ ָ ָ֔רת ִ ַ֖הוא ֵּ ֶ֥בית
ת־א ֶׁרץ ָל ֶ֣בא ֶׁאפְׂ ָ ֹּ֑ר ָתה ו ֶָׁא ְׂק ְׂב ֶׁר ִָ֤ה ָש ֙
(ז) וַאֲ נִ ֶ֣י׀ בְׂ ב ִ ֶ֣אי ִמפ ֵ֗ ַָדן מֵָּ֩ ָתהָ֩ עָ לַָ֨ י ָר ִּ֜ ֵּחל ְׂב ֶׁ ִ֤א ֶׁרץ כְׂ ֙ ַנעַ ֙ן בַ ָ֔ ֶׁד ֶׁרְך ְׂבעֶ֥ ֹוד כִ בְׂ ַר ֶׁ ַ֖
ָ ֹֽלחֶׁ ם:
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ד־היֶ֥ ֹום
עֹודי עַ ַ
ם ָהר ֶׁעֶ֣ה א ִָ֔תי ֵּמ ִ ַ֖
ֹלהי ֙
ֹלהים אֲ שֶׁ רָ֩ ִה ְׂתהַ ְׂל ָ֨כּו אֲ ב ַ ִ֤תי ְׂל ָפנָי ֙ו ַאבְׂ ָר ָ ֶ֣הם וְׂ ִי ְׂצ ָ֔ ָחק ָ ֹֽהאֱ ִ
אמר ָ ֹֽהאֱ ָּ֡ ִ
ת־יֹוסף וַי ַ ֹּ֑
ֵּ ַ֖
וַיְׂב ֶֶׁ֥רְך ֶׁא
(טו) ָ
הַ זֶׁ ֹֽה:
לָרב ְׂב ֶׁ ֶ֥ק ֶׁרב
ם ְׂש ָ֔ ִמי וְׂ ֵּ ֶ֥שם אֲ ב ַ ַ֖תי ַא ְׂב ָר ָ ֶ֣הם וְׂ ִי ְׂצ ָ ֹּ֑חק וְׂ י ְִׂדגֶ֥ ּו ַ֖
ם וְׂ י ִָק ֵּרִ֤א בָ הֶׁ ֙
ל־רע יְׂבָ ֵּר ְ֘ך ֶׁאת־הַ נְׂ עָ ִרי ֒
(טז) הַ מַ ל ְָׂאְךָ֩ ַהג ָ֨ ֵּאל א ִִּ֜תי ִמ ָכ ָ ֵ֗
הָ ָ ֹֽא ֶׁרץ:
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אֹותם ִ ֵ֛איש אֲ ֶׁ ֶ֥שר כְׂ ִב ְׂרכ ַָ֖תֹו בֵּ ַרְֶ֥ך א ָ ֹֽתם:
ם וַ י ְָׂב ֶֶׁ֣רְך ָ֔ ָ
ר־ד ָ֨ ֶׁבר ָל ֶׁ ִ֤הם אֲ בִ יהֶׁ ֙
כָל־אלֶׁ ה ִשבְׂ ֵּ ֶ֥טי י ְִׂש ָר ֵּ ַ֖אל ְׂשנֵּ ֶ֣ים עָ ָ ֹּ֑שר ְ֠ ְׂוזאת אֲ שֶׁ ִ
ֵּ ֵ֛
(כח)
ל־ה ְׂמעָ ָ ָ֔רה אֲ ֶׁ ֶ֥שר ִב ְׂש ֵּ ַ֖דה עֶׁ פְׂ ֶ֥רֹון ַ ֹֽה ִח ִ ֹֽתי:
ם אֲ ִנ ֙י נֶׁאֱ ָ ֶ֣סף ֶׁאל־עַ ָ֔ ִמי ִקבְׂ ֶ֥רּו א ִ ַ֖תי ֶׁאל־אֲ ב ָ ֹּ֑תי ֶׁא ָ֨ ַ
אֹותם וַ ִ֤יאמֶׁ ר אֲ ֵּל ֶׁה ֙
(כט) וַיְׂ ַ ֶ֣צו ֵ֗ ָ
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ת־ה ָש ֵ֗ ֶׁדה ֵּמ ֵּ ֵ֛את עֶׁ פְׂ ֶ֥רן ַה ִח ִ ַ֖תי
ֵּי־מ ְׂמ ֵּ ַ֖רא בְׂ ֶׁ ֶ֣א ֶׁרץ כְׂ נָ ֹּ֑עַ ן אֲ שֶׁ רָ֩ ָק ָ֨ ָנה ַא ְׂב ָר ִּ֜ ָהם ֶׁא ַ
(ל) בַ ְׂמעָ ָ ַּ֞רה אֲ ָ֨ ֶׁשר בִ ְׂש ֵּדֵּ֧ה הַ מַ כְׂ פֵּ ָלֵ֛ה אֲ ֶׁ ֶ֥שר עַ ל־פְׂ נ ַ
זַת־קבֶׁ ר:
לַאֲ חֻ ָ ֹֽ
ת־אבְׂ ָר ֵ֗ ָהם וְׂ ֵּא ֙ת שָ ָרֶ֣ה ִא ְׂש ָ֔תֹו ָׁ֚שָ מָ ה ָקבְׂ ֶ֣רּו ֶׁאת־ ִיצְׂ ָ֔ ָחק וְׂ ֵּ ַ֖את ִר ְׂב ָ ֶ֣קה ִא ְׂש ֹּ֑תֹו וְׂ ָ ֶ֥ש ָמה ָק ַ ַ֖ב ְׂר ִתי ֶׁאת־לֵּ ָ ֹֽאה:
(לא) ָ ֶ֣שמָ ה ָ ֹֽקבְׂ ַּ֞רּו ֶׁא ַ
ֵּי־חת:
ר־בֹו מֵּ ֵּ ֶ֥את ְׂבנ ֵּ ֹֽ
(לב) ִמ ְׂקנֵּ ֵּ֧ה הַ שָ ֶׁדֵ֛ה וְׂ הַ ְׂמעָ ָרֶ֥ה אֲ שֶׁ ַ֖
(לג) וַיְׂ ַכִ֤ל ַיעֲק ֙ב ְׂלצַ ֶּ֣ות ֶׁאת־בָ ָ֔ ָניו ַו ֶׁיאֱ ֶ֥סף ַרגְׂ ָ ַ֖ליו ֶׁאל־הַ ִמ ָ ֹּ֑טה ַויִ גְׂ וַ ַ֖ע ַוי ָ ֵֶּ֥אסֶׁ ף ֶׁאל־עַ ָ ֹֽמיו:
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ת־א ִ ֹּ֑ביו וַ יַחַ נְׂ ֶ֥טּו הָ רפְׂ ִ ַ֖אים ֶׁאת־י ְִׂש ָר ֵּ ֹֽאל:
ת־ה ֶ֣רפְׂ ִָ֔אים לַ חֲ ַ֖נט ֶׁא ָ
יֹוסף ֶׁאת־עֲבָ ָדי ֙ו ֶׁא ָ
(ב) וַיְׂ ָ֨ ַצו ֵּ ִ֤
ְׂמי הַ חֲ נ ִ ֹֻּ֑טים וַ ִיבְׂ כֶ֥ ּו א ֵ֛תֹו ִמצְׂ ַ ַ֖ר ִים ִשבְׂ ִ ֶ֥עים יֹֽ ֹום:
וַיִמ ְׂלאּו־ל ֹ֙ו ַא ְׂרבָ ִ ֶ֣עים יָ֔ ֹום ִ ֵ֛כי ֵּ ֶ֥כן ִי ְׂמל ְַׂ֖אּו י ֵּ ֶ֣
(ג) ְׂ
לֵּאמר:
ֹֽ
אתי ֵּח ֙ן ְׂב ֵּעֶ֣ינֵּי ֶָׁ֔כם ַד ְׂברּו־ ַ֕ ָנא ְׂב ָאזְׂ נֵּ ֶ֥י פ ְַׂר ַ֖עה
אמר ִאם־ ָ֨ ָנא מָ ָ ִ֤צ ִ
ל־בֶ֥ית ַפ ְׂר ַ֖עה לֵּ ֹּ֑
יֹוסף ֶׁא ֵּ
יתֹו וַ יְׂדַ ֵּבֶ֣ר ָ֔ ֵּ
(ד) וַיַ ֹֽעַ בְׂ ר ּ֙ו ְׂי ֵּ ֶ֣מי בְׂ כִ ָ֔
יתי ִל ֙י בְׂ ֶׁ ֶ֣א ֶׁרץ כְׂ ָ֔ ַנעַ ן ָ ַ֖ש ָמה ִת ְׂק ְׂב ֵּ ֹּ֑רנִי וְׂ עַ ֵ֗ ָתה ֶׁ ֹֽא ֱעלֶׁה־נָ ֵ֛א וְׂ ֶׁא ְׂק ְׂב ָרֶ֥ה ֶׁאת־
ת ְׂב ִקבְׂ ִ ֵ֗רי אֲ ָ֨ ֶׁשר ָכ ִ ִ֤ר ִ
ֵּאמר ִהנֵּ ֶ֣ה ָאנכִ י֘ מֵּ ֒
יעֶ֣נִ י ל ֵ֗
(ה) ָא ִַּ֞בי ִה ְׂש ִב ַ
ָא ִ ַ֖בי וְׂ ָא ֹֽשּובָ ה:
יעָֹֽך:
ת־א ִ ַ֖ביָך כַאֲ ֶׁ ֶ֥שר ִה ְׂשבִ ֶׁ
ּוק ֶ֥בר ֶׁא ָ
(ו) ַ֖וַיאמֶׁ ר פ ְַׂר ֹּ֑עה ע ֲֵּלֵ֛ה ְׂ
ץ־מ ְׂצ ָ ֹֽר ִים:
יתֹו וְׂ ַ֖כל זִ ְׂקנֵּ ֶ֥י ֶׁ ֹֽא ֶׁר ִ
ת־א ִ ֹּ֑ביו וַיַ ֹֽע ֲָ֨לּו ִא ִּ֜תֹו כָל־עַ בְׂ ֵּדִ֤י פ ְַׂרע ֙ה זִ ְׂקנֵּ ֶ֣י בֵּ ָ֔
יֹוסף ל ְִׂק ֶ֣בר ֶׁא ָ
(ז) וַיַ ֶ֥עַ ל ֵּ ַ֖
ם וְׂ צאנָ ֶ֣ם ּובְׂ ָק ָ ָ֔רם עָ זְׂ ַ֖בּו בְׂ ֶׁ ֶ֥א ֶׁרץ ֹֽג ֶׁשן:
ּובֶ֣ית ָא ִ ֹּ֑ביו ַ ֵ֗רק טַ ָפ ֙
יֹוסף וְׂ ֶׁא ָ ַ֖חיו ֵּ
(ח) וְׂ כל֙ ֵּבֶ֣ית ָ֔ ֵּ
ַם־רכֶׁב גַם־פ ָָר ִ ֹּ֑שים ַויְׂ ִ ֶ֥הי ַ ֹֽהמַ חֲ נֶׁ ַ֖ה כ ֵָּבֶ֥ד ְׂמ ֹֽאד:
(ט) וַיַ ֶ֣עַ ל עִ ָ֔מֹו ג ֶׁ ַ֖
דּו־שם ִמ ְׂס ֵּ ֵ֛פד ג ֶָ֥דֹול וְׂ כ ֵּ ַָ֖בד ְׂמ ֹּ֑אד ַויַ ֵּ֧עַ ש ל ְָׂא ִ ֵ֛ביו ֵּ ַ֖אבֶׁ ל ִש ְׂב ַעֶ֥ת י ִ ָֹֽמים:
ד־ג ֶׁרן הָ ָא ֵ֗ ָטד אֲ שֶׁ ֙ר בְׂ ֵּעֶ֣בֶׁ ר הַ י ְַׂר ָ֔ ֵּדן וַ ָ֨ ִי ְׂספְׂ ָ֔ ָ
(י) וַ י ִָּ֜באּו עַ ֶ֣
אמ ָ֔רּו ֵּ ֹֽאבֶׁ ל־כ ֵָּבֶ֥ד ֶׁזַ֖ה ל ְִׂמ ְׂצ ָ ֹּ֑ריִם עַ ל־כֵַּּ֞ ן ָק ָרִ֤א ְׂש ָמ ּ֙ה ָא ֵּבֶ֣ל ִמ ְׂצ ַ ָ֔ריִם אֲ ֶׁ ַ֖שר
(יא) וַ ַָּ֡י ְׂרא יֹושֵּ בָ֩ הָ ָ֨ ָא ֶׁרץ ַ ֹֽהכְׂ ַנ ֲע ִּ֜ ִני ֶׁאת־הָ ֵ֗ ֵּאבֶׁ ל בְׂ ָ֨ג ֶׁר ֙ן ָ ֹֽה ָא ָ֔ ָטד ו ֶַ֣י ְׂ
בְׂ ֵּעֶ֥בֶׁ ר הַ י ְַׂר ֵּ ֹֽדן:
(יב) וַ ַיע ֲֶ֥שּו בָ נָ ַ֖יו לֹּ֑ ֹו ֵּ ַ֖כן כַאֲ ֶׁ ֶ֥שר ִצּוָ ֹֽם:
ת־קבֶׁ ר ֵּמ ֵּ ֵ֛את
(יג) וַיִ ְׂש ָ֨אּו א ִ֤תֹו בָ נָי ֙ו ַ ֶ֣א ְׂרצָ ה כְׂ ָ֔ ַנעַ ן וַ י ְִׂקבְׂ ֶ֣רּו א ָ֔תֹו בִ ְׂמעָ ַ ַ֖רת ְׂש ֵּדֶ֣ה הַ מַ כְׂ פ ֵָּלֹּ֑ה אֲ ֶׁ ֶ֣שר ָקנָהָ֩ ַא ְׂב ָר ָ֨ ָהם ֶׁאת־ ַה ָש ִּ֜ ֶׁדה לַאֲ חֻ זַ ֵ֗ ֶׁ
עֶׁ פְׂ ֶ֥רן ַה ִח ִ ַ֖תי עַ ל־פְׂ נֵּ ֶ֥י מַ ְׂמ ֵּ ֹֽרא:
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