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ד:)כז א ֹֽ ּו מְׂ בַ֖ ּו ַוִירְׂ רֶ֥ ּה ַוִיפְׂ ּו ָבָ֔ ָאֲחזֶ֣ ן ַויֵּ שֶׁ ץ ג ֹּ֑ רֶׁ ֶ֣ אֶׁ ִים בְׂ ַרַ֖ ץ ִמצְׂ רֶׁ ֶ֥ אֶׁ ל בְׂ ֵ֛ ָראֵּ ב ִישְׂ ֵּ֧שֶׁ  ( ַויֵּ

 פרשת ויחי 

ַבע ָשִנָ֔  ֶ֣ יו שֶׁ ֶ֣י ַחָיָ֔ נֵּ י־ַיֲעק ֙ב שְׂ ֹֽ מֵּ י יְׂ ִהִ֤ ה ָשָנֹּ֑ה ַויְׂ ַ֖ רֵּ שְׂ ע עֶׁ ַבֶ֥ ִים שְׂ ַרָ֔ ץ ִמצְׂ רֶׁ ֶ֣ אֶׁ ֙ב בְׂ י ַיֲעק  ִחִ֤ ת ָשָנֹֽה:י)כח( ַויְׂ ַאַ֖ ים ּומְׂ ָבִעֶ֥ ַארְׂ  ם וְׂ

ינֶָׁ֔  עֵּ ֙ן בְׂ אִתי חֵּ א ָמָצִ֤ ר לֹ֙ו ִאם־ָנָ֨ אמֶׁ ף ַוי ִ֤ יֹוסֵֵּ֗ ֹו לְׂ נֶ֣ א׀ ִלבְׂ ָרֶ֣ ֘ל ָלמּו֒ת ַוִיקְׂ ָראֵּ י־ִישְׂ ֹֽ מֵּ ּו יְׂ בֶ֣ רְׂ יָת )כט( ַוִיקְׂ ָעִשִ֤ י וְׂ ִכֹּ֑ רֵּ ַחת יְׂ ָךַ֖ ַתֶ֣ ים־ָנֶ֥א ָידְׂ יָך ִשֹֽ
בְׂ  ת ַאל־ָנֶ֥א ִתקְׂ ֱאמֶָׁ֔ ד וֶׁ סֶׁ ֶ֣ ִים:ִעָמִד֙י חֶׁ ָרֹֽ ִמצְׂ ִני בְׂ ַ֖  רֵּ

ה כִ  ֶ֥ ֱעשֶׁ ֹֽ י אֶׁ ִכַ֖ ר ָאנ  ם ַוי אַמַ֕ ֻבָרָתֹּ֑ ִני ִבקְׂ ַתַ֖ ַברְׂ ִים ּוקְׂ ַרָ֔ ִנ֙י ִמִמצְׂ ָשאַת֙ י ּונְׂ ַתָ֔ ִת֙י ִעם־ֲאב  ַכבְׂ ָשֹֽ ָך:)ל( וְׂ ֹֽ ָברֶׁ  דְׂ

אש ַהִמ  ל ַעל־ר ֶ֥ ַ֖ ָראֵּ חּו ִישְׂ ַתֶ֥ ֹו ַוִישְׂ ע לֹּ֑ י ַוִיָשַבַ֖ ָע֙ה ִלָ֔ בְׂ ר ִהָשֹֽ אמֶׁ ה:)לא( ַוי ֵ֗  ָטֹֽ
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ִ֤י ָבָני֙ו ִעמָ֔  נֵּ ת־שְׂ ח אֶׁ ה ַוִיַקַּ֞ ֹּ֑ לֶׁ יָך ח  ֶ֥ה ָאִבַ֖ ף ִהנֵּ יֹוסֵָּ֔ ר לְׂ אמֶׁ ה ַוי ֶ֣ לֶׁ ים ָהאֵָּ֔ ָבִרֶ֣ ֙י ַהדְׂ י ַאֲחרֵּ ִהֵ֗ ִים:)א( ַויְׂ ָרֹֽ פְׂ ת־אֶׁ אֶׁ ה וְׂ ַ֖ ַנשֶׁ ת־מְׂ  ֹו אֶׁ

א ף ָבֶ֣ ַ֖ ָךֶ֥ יֹוסֵּ ֵ֛ה ִבנְׂ ר ִהנֵּ אמֶׁ ב ַוי ַ֕ ַיֲעק ָ֔ ֶ֣ד לְׂ ה: )ב( ַוַיגֵּ ב ַעל־ַהִמָטֹֽ ַ֖שֶׁ ל ַויֵּ ָראֵָּ֔ ֙ק ִישְׂ ַחזֵּ יָך ַוִיתְׂ ֹּ֑ לֶׁ  אֵּ

י: ִתֹֽ ְך א  רֶׁ ָבַ֖ ָנַֹּ֑ען ַויְׂ ץ כְׂ רֶׁ ֶ֣ אֶׁ ּוז בְׂ לַ֖ י בְׂ ַלֶ֥ ה־אֵּ ָאֹֽ י ִנרְׂ ל ַשַדֵ֛ ֶ֥ ף אֵּ ל־יֹוסֵָּ֔ ר ַיֲעק ֙ב אֶׁ אמֶׁ  )ג( ַוי ִ֤

ַהֶ֣  יָך ִלקְׂ ַתִתַ֖ ָך ּונְׂ ִביִתָ֔ ִהרְׂ ָ֙ך וְׂ רְׂ י ַמפְׂ ִנִ֤ י ִהנְׂ ַלֵ֗ ר אֵּ אמֶׁ ם:)ד( ַוי ֶ֣ יָך ֲאֻחַזֶ֥ת עֹוָלֹֽ ַ֖ ֲעָךֶ֥ ַאֲחרֶׁ ַזרְׂ את לְׂ ץ ַהז ֵ֛ רֶׁ ת־ָהָאֵּ֧ י אֶׁ ַתִתִּ֜ ָנָ֨ ים וְׂ  ל ַעִמֹּ֑

ִים֙  ַר֙ פְׂ ם אֶׁ ֹּ֑ ָמה ִלי־הֵּ יְׂ ַרַ֖ יָך ִמצְׂ ֵ֛ לֶׁ י אֵּ ִאֶ֥ ִים ַעד־ב  ַרֵ֗ ץ ִמצְׂ רֶׁ ֶ֣ אֶׁ ָךִּ֜ בְׂ ים לְׂ יָךָ֩ ַהנֹוָלִדָ֨ ֹֽי־ָבנֶׁ נֵּ ה שְׂ ַעָתָּ֡ ֹון ִיֹֽ )ה( וְׂ עַ֖ ִשמְׂ ן וְׂ ֶ֥ אּובֵּ ה ִכרְׂ ַנשֶָׁ֔ י: ּומְׂ יּו־ִלֹֽ  הְׂ

ם: ַנֲחָלָתֹֽ ּו בְׂ אַ֖ ם ִיָקרְׂ ֵ֛ יהֶׁ ם ֲאחֵּ ֵּ֧ ל שֵּ ּו ַעֶ֣ יֹּ֑ ָךֶ֣ ִיהְׂ ם לְׂ ַ֖ יהֶׁ ָת ַאֲחרֵּ דְׂ ר־הֹוַלֶ֥ ָךֵ֛ ֲאשֶׁ תְׂ  )ו( ּומֹוַלדְׂ

פְׂ  א אֶׁ ץ ָלב ֶ֣ רֶׁ ַ֖ ַרת־אֶׁ ֹוד ִכבְׂ עֶ֥ ְך בְׂ רֶׁ ַע֙ן ַבדֶָׁ֔ ַנ֙ ץ כְׂ רֶׁ ִ֤ אֶׁ ל בְׂ י ָרחִֵּּ֜ ָתהָ֩ ָעַלָ֨ ן מֵָּ֩ י ִמַפָדֵ֗ ִאֶ֣ ב  י׀ בְׂ ית ָרֹּ֑ )ז( ַוֲאִנֶ֣ ֶ֥ וא בֵּ ת ִהַ֖ ָרָ֔ פְׂ ְך אֶׁ רֶׁ ֶ֣ דֶׁ ָה ָש֙ם בְׂ ִ֤ רֶׁ בְׂ קְׂ ָתה ָואֶׁ
ם: חֶׁ  ָלֹֽ
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ֱאֹלִה  ק ָהֹֽ ָחָ֔ ִיצְׂ ם וְׂ ָרָהֶ֣ ָפָני֙ו ַאבְׂ י לְׂ ַתִ֤ ּו ֲאב  כָ֨ ַהלְׂ רָ֩ ִהתְׂ ים ֲאשֶׁ ֱאֹלִהָּ֡ ר ָהֹֽ ף ַוי אַמֹּ֑ ַ֖ ת־יֹוסֵּ ְך אֶׁ רֶׁ ָבֶ֥ ֹום )טו( ַויְׂ י ַעד־ַהיֶ֥ עֹוִדַ֖ י מֵּ ִתָ֔ ה א  ֶ֣ י֙ם ָהר עֶׁ
ה:הַ  ֹֽ  זֶׁ

ָרָהֶ֣  י ַאבְׂ ַתַ֖ ם ֲאב  ֶ֥ שֵּ י וְׂ ִמָ֔ ֙ם שְׂ א ָבהֶׁ ִ֤ ִיָקרֵּ ָעִרי֒ם וְׂ ת־ַהנְׂ ְ֘ך אֶׁ ָברֵּ ע יְׂ י ִמָכל־ָרֵ֗ ִתִּ֜ ל א  ָאְךָ֩ ַהג אֵָּ֨ ב )טז( ַהַמלְׂ רֶׁ ֶ֥ קֶׁ ב בְׂ ּו ָלר ַ֖ גֶ֥ ִידְׂ ק וְׂ ָחֹּ֑ ִיצְׂ ם וְׂ
ץ: רֶׁ  ָהָאֹֽ
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ה לֶׁ ֵ֛ ָכתַ֖  )כח( ָכל־אֵּ ִברְׂ ר כְׂ ֶ֥ יש ֲאשֶׁ ם ִאֵ֛ ְך אֹוָתָ֔ רֶׁ ָבֶ֣ ֙ם ַויְׂ ם ֲאִביהֶׁ ִ֤ ר ָלהֶׁ ר־ִדבֶָׁ֨ ז את ֲאשֶׁ ר וְְׂ֠ ֶ֣ים ָעָשֹּ֑ נֵּ ל שְׂ ַ֖ ָראֵּ י ִישְׂ ֶ֥ טֵּ ם:ִשבְׂ ְך א ָתֹֽ ַרֶ֥  ֹו בֵּ

מְׂ  ל־ַהָ֨ י אֶׁ ָתֹּ֑ ל־ֲאב  י אֶׁ ִתַ֖ ּו א  רֶ֥ י ִקבְׂ ל־ַעִמָ֔ ף אֶׁ ֱאָסֶ֣ ֙ם ֲאִנ֙י נֶׁ הֶׁ ר ֲאלֵּ אמֶׁ ם ַוי ִ֤ ו אֹוָתֵ֗ ַצֶ֣ י:)כט( ַויְׂ ִחִתֹֽ ֹון ַהֹֽ רֶ֥ פְׂ ה עֶׁ ַ֖ דֵּ ר ִבשְׂ ֶ֥ ה ֲאשֶׁ  ָעָרָ֔
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ם  ָרָהִּ֜ ה ַאבְׂ רָ֩ ָקָנָ֨ ָנַֹּ֑ען ֲאשֶׁ ץ כְׂ רֶׁ ֶ֣ אֶׁ א בְׂ ַ֖ רֵּ י־ַממְׂ נֵּ ר ַעל־פְׂ ֶ֥ ה ֲאשֶׁ ָלֵ֛ פֵּ ה ַהַמכְׂ ֵּ֧ דֵּ ר ִבשְׂ ה ֲאשֶָׁ֨ ָעָרַּ֞ י )ל( ַבמְׂ ן ַהִחִתַ֖ ר ֶ֥ פְׂ ת עֶׁ ֵ֛ אֵּ ה מֵּ ת־ַהָשדֵֶׁ֗ אֶׁ
ר: בֶׁ  ַלֲאֻחַזת־ָקֹֽ

ּו רַּ֞ בְׂ ָמה ָקֹֽ ת )לא( ָשֶ֣ ִתי אֶׁ רְׂ ָמה ָקַבַ֖ ָשֶ֥ ֹו וְׂ תֹּ֑ ה ִאשְׂ ָקֶ֣ ת ִרבְׂ ַ֖ אֵּ ק וְׂ ָחָ֔ ת־ִיצְׂ ּו אֶׁ רֶ֣ ָמה ָקבְׂ ֹו ָשָׁ֚ תָ֔ ה ִאשְׂ ֙ת ָשָרֶ֣ אֵּ ם וְׂ ָרָהֵ֗ ת־ַאבְׂ ה:אֶׁ ָאֹֽ  ־לֵּ

ת: ֹֽ י־חֵּ נֵּ ת בְׂ ֶ֥ אֵּ ֹו מֵּ ר־בַ֖ ה ֲאשֶׁ ָעָרֶ֥ ַהמְׂ ה וְׂ ֵ֛ ֵּ֧ה ַהָשדֶׁ נֵּ  )לב( ִמקְׂ

יו ַויֶׁ  ת־ָבָנָ֔ ת אֶׁ ַצּו ֶ֣ ֙ב לְׂ ל ַיֲעק  ַכִ֤ יו:)לג( ַויְׂ ל־ַעָמֹֽ ף אֶׁ סֶׁ ָאֶ֥ ע ַויֵּ ַוַ֖ ה ַוִיגְׂ ל־ַהִמָטֹּ֑ יו אֶׁ ָלַ֖ ף ַרגְׂ  ֱאס ֶ֥
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ל: ֹֽ ָראֵּ ת־ִישְׂ ים אֶׁ ִאַ֖ ּו ָהר פְׂ טֶ֥ יו ַוַיַחנְׂ ת־ָאִבֹּ֑ ט אֶׁ ים ַלֲחנ ַ֖ ִאָ֔ פְׂ ת־ָהר ֶ֣ ת־ֲעָבָדי֙ו אֶׁ ף אֶׁ ִ֤ ו יֹוסֵּ ַצָ֨  )ב( ַויְׂ

 ֶ֥ י כֵּ ֹום ִכֵ֛ ים יָ֔ ָבִעֶ֣ אּו־לֹ֙ו ַארְׂ לְׂ ֹום:)ג( ַוִימְׂ ים יֹֽ ִעֶ֥ ִים ִשבְׂ ַרַ֖ ֹו ִמצְׂ ּו א תֵ֛ כֶ֥ ים ַוִיבְׂ י ַהֲחנִֻטֹּ֑ ֶ֣ מֵּ ּו יְׂ אַ֖ לְׂ  ן ִימְׂ

ם דַ  יכֶָׁ֔ ינֵּ ֶ֣ עֵּ ֙ן בְׂ אִתי חֵּ א ָמָצִ֤ ר ִאם־ָנָ֨ אמ ֹּ֑ ה לֵּ ע ַ֖ ית ַפרְׂ ֶ֥ ל־בֵּ ף אֶׁ ר יֹוסֵָּ֔ ֶ֣ ַדבֵּ ֹו ַויְׂ ִכיתָ֔ י בְׂ ֶ֣ מֵּ רּ֙ו יְׂ ר:)ד( ַוַיַֹֽעבְׂ אמ ֹֽ ה לֵּ ע ַ֖ ֶ֥י ַפרְׂ נֵּ ָאזְׂ א בְׂ רּו־ָנַ֕  בְׂ

ֹּ֑ )ה( ָא  רֵּ בְׂ ָמה ִתקְׂ ַען ָשַ֖ ַנָ֔ ץ כְׂ רֶׁ ֶ֣ אֶׁ יִתי ִל֙י בְׂ ר ָכִרִ֤ י ֲאשֶָׁ֨ ִרֵ֗ ִקבְׂ ֒ת בְׂ ִכ֘י מֵּ ֶ֣ה ָאנ  ר ִהנֵּ אמ ֵ֗ ִני לֵּ ִביַעֶ֣ י ִהשְׂ ת־ִבַּ֞ ה אֶׁ ָרֶ֥ בְׂ קְׂ אֶׁ ה־ָנֵ֛א וְׂ ֱעלֶׁ ֹֽ ה אֶׁ ַעָתֵ֗ ִני וְׂ
ּוָבה: ָאשֹֽ י וְׂ  ָאִבַ֖

 ֶ֥ יָך ַכֲאשֶׁ ת־ָאִבַ֖ ר אֶׁ ב ֶ֥ ה ּוקְׂ ֵ֛ ה ֲעלֵּ ע ֹּ֑ ר ַפרְׂ אמֶׁ ָך:)ו( ַוי ַ֖ ֹֽ ִביעֶׁ  ר ִהשְׂ

רֶׁ  ֹֽ ֶ֥י אֶׁ נֵּ ל ִזקְׂ כ ַ֖ ֹו וְׂ יתָ֔ ֶ֣י בֵּ נֵּ ע ֙ה ִזקְׂ י ַפרְׂ ִ֤ דֵּ ֹו ָכל־ַעבְׂ ּו ִאתִּ֜ יו ַוַיֲֹֽעלָ֨ ת־ָאִבֹּ֑ ר אֶׁ ב ֶ֣ ף ִלקְׂ ַ֖ ִים:)ז( ַוַיֶַ֥על יֹוסֵּ ָרֹֽ  ץ־ִמצְׂ

ּו בְׂ  בַ֖ ם ָעזְׂ ָקָרָ֔ צ אָנֶ֣ם ּובְׂ ק ַטָפ֙ם וְׂ יו ַרֵ֗ ית ָאִבֹּ֑ ֶ֣ יו ּובֵּ ָחַ֖ אֶׁ ף וְׂ ית יֹוסֵָּ֔ ֶ֣ כ ל֙ בֵּ ן:)ח( וְׂ שֶׁ ץ ג ֹֽ רֶׁ ֶ֥  אֶׁ

ד: א ֹֽ ד מְׂ ֶ֥ ַ֖ה ָכבֵּ ַמֲחנֶׁ י ַהֹֽ ִהֶ֥ ים ַויְׂ ב ַגם־ָפָרִשֹּ֑ כֶׁ ַ֖ ֹו ַגם־רֶׁ  )ט( ַוַיֶַ֣על ִעמָ֔

ד וַ  א ֹּ֑ ד מְׂ ַ֖ ָכבֵּ ֹול וְׂ ד ָגדֶ֥ ֵ֛ פֵּ ם ִמסְׂ דּו־ָשָ֔ פְׂ סְׂ ן ַוִיָ֨ דֵָּ֔ ר ַהַירְׂ בֶׁ ֶ֣ עֵּ ֙ר בְׂ ד ֲאשֶׁ ן ָהָאָטֵ֗ רֶׁ אּו ַעד־ג ֶ֣ ַ֖ )י( ַוָיב ִּ֜ יו אֵּ ָאִבֵ֛ ים:ַיֵַּ֧עש לְׂ ת ָיִמֹֽ ַעֶ֥ ל ִשבְׂ  בֶׁ

ָרֹּ֑  ִמצְׂ ה לְׂ ַ֖ ד זֶׁ ֶ֥ ל־ָכבֵּ בֶׁ ֹֽ ּו אֵּ רָ֔ אמְׂ ד ַוי ֶ֣ ָאָטָ֔ ֙ן ָהֹֽ רֶׁ ג ָ֨ ל בְׂ בֶׁ ת־ָהאֵֵּ֗ י אֶׁ ַנֲעִנִּ֜ כְׂ ץ ַהֹֽ רֶׁ בָ֩ ָהָאָ֨ א יֹושֵּ רְׂ ר )יא( ַוַיָּ֡ ַ֖ ִים ֲאשֶׁ ַרָ֔ ל ִמצְׂ ֶ֣ ָמּ֙ה ָאבֵּ א שְׂ ן ָקָרִ֤ ִים ַעל־כֵַּּ֞
ן: ֹֽ דֵּ ר ַהַירְׂ בֶׁ ֶ֥ עֵּ  בְׂ

ּו ָבָנַ֖יו לֹּ֑  ם:)יב( ַוַיֲעשֶ֥ ר ִצָּוֹֽ ֶ֥ ן ַכֲאשֶׁ ַ֖  ֹו כֵּ

ר ָקָנהָ֩ אַ  ֶ֣ ה ֲאשֶׁ ָלֹּ֑ פֵּ ה ַהַמכְׂ ֶ֣ דֵּ ת שְׂ ָעַרַ֖ ֹו ִבמְׂ ּו א תָ֔ רֶ֣ בְׂ ַען ַוִיקְׂ ַנָ֔ ָצה כְׂ רְׂ ֹו ָבָני֙ו ַאֶ֣ ּו א תִ֤ אָ֨ ת )יג( ַוִישְׂ ֵ֛ אֵּ ר מֵּ בֶׁ ה ַלֲאֻחַזת־קֵֶׁ֗ ת־ ַהָשדִֶּׁ֜ ם אֶׁ ָרָהָ֨ בְׂ
א: ֹֽ רֵּ ֶ֥י ַממְׂ נֵּ י ַעל־פְׂ ן ַהִחִתַ֖ ר ֶ֥ פְׂ  עֶׁ

 


