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פרשת ויחי
ַארבָׁ ִעים
כח וַ י ְִחי יַעֲ קֹב בְ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ְשבַ ע עֶ ְש ֵרה ָׁשנָׁה וַ י ְִהי יְמֵ י-יַעֲ קֹב ְשנֵי חַ יָׁיו ֶשבַ ע ָׁשנִ ים וְ ְ
ּומַאת ָׁשנָׁה:
ְ
אתי חֵ ן בְ עֵ ינֶיָך ִשים-נָׁא
כט וַ י ְִק ְרבּו יְמֵ י-י ְִש ָׁראֵ ל לָׁמּות וַ י ְִק ָׁרא לִ בְ נ ֹו לְ יוֹסֵ ף וַ יֹאמֶ ר ל ֹו ִאם-נָׁא מָׁ צָׁ ִ
ית ִעמָׁ ִדי חֶ סֶ ד וֶאֱ מֶ ת ַאל-נָׁא ִת ְקבְ ֵרנִ י בְ ִמ ְצ ָׁריִם:
י ְָׁדָך ַתחַ ת י ְֵרכִ י וְ עָׁ ִש ָׁ
ּוקבַ ְר ַתנִ י בִ ְקב ָֻׁר ָׁתם וַ יֹאמַ ר ָאנֹ כִ י אֶ ְע ֶשה כִ ְדבָׁ ֶרָך:
אתנִ י ִמ ִמ ְצ ַריִם ְ
ל וְ ָׁשכַבְ ִתי ִעם-אֲ ב ַֹתי ּונְ ָׁש ַ
לא וַ יֹאמֶ ר ִה ָׁשבְ עָׁ ה לִ י וַ י ִָׁשבַ ע ל ֹו וַ י ְִש ַתחּו י ְִש ָׁראֵ ל עַ ל-רֹאש הַ ִמטָׁ ה:
א וַ י ְִהי ַאחֲ ֵרי הַ ְדבָׁ ִרים הָׁ אֵ לֶה וַ יֹאמֶ ר לְ יוֹסֵ ף ִהנֵה ָאבִ יָך ֹחלֶה וַ י ִַקח אֶ תְ -שנֵי בָׁ נָׁיו ִעמ ֹו אֶ תְ -מנ ֶַשה
וְ אֶ ת-אֶ פְ ָׁריִם:
ב וַ ַיגֵד לְ יַעֲ קֹב וַ יֹאמֶ ר ִהנֵה בִ נְ ָך יוֹסֵ ף בָׁ א אֵ לֶיָך וַ י ְִתחַ זֵק י ְִש ָׁראֵ ל וַ י ֵֶשב עַ ל-הַ ִמטָׁ ה:
ג וַ יֹאמֶ ר יַעֲ קֹב אֶ ל-יוֹסֵ ף אֵ ל ַש ַדי נִ ְרָאה-אֵ לַי בְ לּוז בְ אֶ ֶרץ כְ נָׁעַ ן וַ יְבָׁ ֶרְך א ִֹתי:
ָארץ הַ זֹאת לְ ז ְַרעֲ ָך ַאחֲ ֶריָך
יתָך ּונְ ַת ִתיָך לִ ְקהַ ל עַ ִמים וְ נ ַָׁת ִתי אֶ ת-הָׁ ֶ
ד וַ יֹאמֶ ר אֵ לַי ִהנְ נִ י מַ פְ ְרָך וְ ִה ְרבִ ִ
אֲ חֻ זַת ע ֹולָׁם:
ּומנ ֶַשה
ה וְ עַ ָׁתה ְשנֵי-בָׁ נֶיָך הַ נ ֹול ִָׁדים לְ ָך בְ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם עַ ד-ב ִֹאי אֵ לֶיָך ִמ ְצ ַריְמָׁ ה לִ י-הֵ ם אֶ פְ ַריִם ְ
כִ ְראּובֵ ן וְ ִש ְמעוֹן י ְִהיּו-לִ י:
ו ּומ ֹול ְַד ְתָך אֲ ֶשר-ה ֹול ְַד ָׁת ַאחֲ ֵריהֶ ם לְ ָך י ְִהיּו עַ ל ֵשם אֲ חֵ יהֶ ם י ִָׁק ְראּו בְ נַחֲ ל ָָׁׁתם:
ז וַ אֲ נִ י בְ ב ִֹאי ִמפַ ָׁדן מֵ ָׁתה עָׁ לַי ָׁרחֵ ל בְ אֶ ֶרץ כְ נַעַ ן בַ דֶ ֶרְך בְ עוֹד כִ בְ ַרת-אֶ ֶרץ ָׁלבֹא אֶ פְ ָׁר ָׁתה וָׁ אֶ ְקבְ ֶרהָׁ
ָׁשם בְ דֶ ֶרְך אֶ פְ ָׁרת ִהוא בֵ ית לָׁחֶ ם:
ידה ָׁלכֶם אֵ ת אֲ ֶשר-י ְִק ָׁרא אֶ ְתכֶם בְ ַאחֲ ִרית הַ י ִָׁמים:
ָאספּו וְ אַ גִ ָׁ
א וַ י ְִק ָׁרא יַעֲ קֹב אֶ ל-בָׁ נָׁיו וַ יֹאמֶ ר הֵ ְ
ב ִה ָׁקבְ צּו וְ ִש ְמעּו בְ נֵי יַעֲ קֹב וְ ִש ְמעּו אֶ ל-י ְִש ָׁראֵ ל אֲ בִ יכֶם:
אשית אוֹנִ י י ֶֶתר ְשאֵ ת וְ י ֶֶתר עָׁ ז:
ג ְראּובֵ ן בְ כ ִֹרי אַ ָׁתה ֹכ ִחי וְ ֵר ִ
ְצּועי עָׁ לָׁה:
ית ִמ ְשכְ בֵ י ָאבִ יָך ָאז ִחלַלְ ָׁת י ִ
ד פַ חַ ז כַמַ יִם ַאל-תו ַֹתר כִ י עָׁ לִ ָׁ
ַאחים כְ לֵי חָׁ מָׁ ס ְמ ֵכר ֵֹתיהֶ ם:
ה ִש ְמעוֹן וְ לֵוִ י ִ
ו בְ ס ָֹׁדם ַאלָׁ -תבֹא נַפְ ִשי בִ ְקהָׁ לָׁם ַאלֵ -תחַ ד כְ ב ִֹדי כִ י בְ אַ פָׁ ם הָׁ ְרגּו ִאיש ּובִ ְר ֹצנָׁם ִע ְקרּו-שוֹר:
ז ָארּור אַ פָׁ ם כִ י עָׁ ז וְ עֶ בְ ָׁר ָׁתם כִ י ָׁק ָׁש ָׁתה אֲ חַ לְ ֵקם בְ יַעֲ קֹב וַ אֲ פִ יצֵ ם בְ י ְִש ָׁראֵ ל:
ְהּודה אַ ָׁתה יוֹדּוָך ַאחֶ יָך י ְָׁדָך בְ ע ֶֹרף ֹאיְבֶ יָך י ְִש ַתחֲ וּו לְ ָך בְ נֵי ָאבִ יָך:
ח י ָׁ
ַאריֵה ּוכְ לָׁבִ יא ִמי י ְִקימֶ נּו:
ית כ ַָׁרע ָׁרבַ ץ כְ ְ
ְהּודה ִמטֶ ֶרף בְ נִ י עָׁ לִ ָׁ
ַאריֵה י ָׁ
ט גּור ְ
ּומח ֵֹקק ִמבֵ ין ַרגְ לָׁיו עַ ד כִ יָׁ -יבֹא ִשיֹלה וְ ל ֹו י ְִקהַ ת עַ ִמים:
יהּודה ְ
י ֹלא-יָׁסּור ֵשבֶ ט ִמ ָׁ
ַּׂשר ָׁקה בְ נִ י אֲ תֹנ ֹו כִ בֵ ס בַ ַייִן לְ בֻש ֹו ּובְ ַדם-עֲ נָׁבִ ים סּותֹה:
יא א ְֹס ִרי ַלגֶפֶ ן ִעירֹה וְ ל ֵ
יב חַ כְ לִ ילִ י עֵ י ַניִם ִמ ָׁייִן ּולְ בֶ ןִ -ש ַניִם מֵ חָׁ לָׁב:
כח כָׁל-אֵ לֶה ִשבְ טֵ י י ְִש ָׁראֵ ל ְשנֵים עָׁ ָׁשר וְ זֹאת אֲ ֶשרִ -דבֶ ר לָׁהֶ ם אֲ בִ יהֶ ם וַ יְבָׁ ֶרְך או ָֹׁתם ִאיש אֲ ֶשר
כְ בִ ְרכָׁת ֹו בֵ ַרְך א ָֹׁתם:
כט וַ יְצַ ו או ָֹׁתם וַ יֹאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם אֲ נִ י נֶאֱ סָׁ ף אֶ ל-עַ ִמי ִקבְ רּו א ִֹתי אֶ ל-אֲ ב ָֹׁתי אֶ ל-הַ ְמעָׁ ָׁרה אֲ ֶשר בִ ְשדֵ ה

עֶ פְ רוֹן הַ ִח ִתי:
ל בַ ְמעָׁ ָׁרה אֲ ֶשר בִ ְשדֵ ה הַ מַ כְ פֵ לָׁה אֲ ֶשר-עַ ל-פְ נֵי מַ ְמ ֵרא בְ אֶ ֶרץ כְ נָׁעַ ן אֲ ֶשר ָׁקנָׁה ַאבְ ָׁרהָׁ ם אֶ ת-הַ ָּׁׂשדֶ ה
מֵ אֵ ת עֶ פְ רֹן הַ ִח ִתי לַאֲ חֻ זַתָׁ -קבֶ ר:
לא ָׁשמָׁ ה ָׁקבְ רּו אֶ תַ-אבְ ָׁרהָׁ ם וְ אֵ ת ָׁש ָׁרה ִא ְשת ֹו ָׁשמָׁ ה ָׁקבְ רּו אֶ ת-י ְִצחָׁ ק וְ אֵ ת ִרבְ ָׁקה ִא ְשת ֹו וְ ָׁשמָׁ ה
ָׁקבַ ְר ִתי אֶ ת-לֵָאה:
לב ִמ ְקנֵה הַ ָּׁׂשדֶ ה וְ הַ ְמעָׁ ָׁרה אֲ ֶשר-ב ֹו מֵ אֵ ת בְ נֵי-חֵ ת:
לג וַ ְיכַל יַעֲ קֹב לְ צַ ּוֹת אֶ ת-בָׁ נָׁיו וַ יֶאֱ סֹף ַרגְ לָׁיו אֶ ל-הַ ִמטָׁ ה וַ יִגְ וַ ע וַ יֵָאסֶ ף אֶ ל-עַ מָׁ יו:

ָארץ הַ זֹאת
ֵאֹלהים פָׁ קֹד יִפְ קֹד אֶ ְתכֶם וְ הֶ ֱעלָׁה אֶ ְתכֶם ִמן-הָׁ ֶ
כד וַ יֹאמֶ ר יוֹסֵ ף אֶ ל-אֶ חָׁ יו ָאנֹ כִ י מֵ ת ו ִ
ָארץ אֲ ֶשר נִ ְשבַ ע לְ ַאבְ ָׁרהָׁ ם לְ י ְִצחָׁ ק ּולְ יַעֲ קֹב:
אֶ ל-הָׁ ֶ
ֹלהים אֶ ְתכֶם וְ הַ עֲ לִ ֶתם אֶ ת-עַ ְצמֹ ַתי ִמזֶה:
כה וַ י ְַשבַ ע יוֹסֵ ף אֶ ת-בְ נֵי י ְִש ָׁראֵ ל לֵאמֹ ר פָׁ קֹד יִפְ קֹד אֱ ִ
ִישם בָׁ ָארוֹן בְ ִמ ְצ ָׁריִם:
כו וַ יָׁמָׁ ת יוֹסֵ ף בֶ ן-מֵ ָאה וָׁ עֶ ֶשר ָׁשנִ ים וַ יַחַ נְ טּו אֹת ֹו וַ י ֶ

