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 פרשת ויחי

ה ַוְיִהי ְיֵמי כח נָׁ ִעים -ַוְיִחי ַיֲעֹקב ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְשַבע ֶעְשֵרה שָׁ ִנים ְוַאְרבָׁ יו ֶשַבע שָׁ ַיֲעֹקב ְשֵני ַחיָׁ

ה נָׁ  :ּוְמַאת שָׁ

א ִלְבנֹו ְליֹוֵסף -ַוִיְקְרבּו ְיֵמי כט מּות ַוִיְקרָׁ ֵאל לָׁ אִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך ִשים-ַוֹיאֶמר לֹו ִאםִיְשרָׁ צָׁ א מָׁ א -נָׁ נָׁ

ִדי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאל ִשיתָׁ ִעמָׁ ְדָך ַתַחת ְיֵרִכי ְועָׁ ִים-יָׁ א ִתְקְבֵרִני ְבִמְצרָׁ  :נָׁ

ַכְבִתי ִעם ל ם ַוֹיאַמר ָאֹנִכי ֶאְעשֶ -ְושָׁ תָׁ אַתִני ִמִמְצַרִים ּוְקַבְרַתִני ִבְקֻברָׁ ֶרָךֲאֹבַתי ּוְנשָׁ  :ה ִכְדבָׁ

ֵאל ַעל לא ַבע לֹו ַוִיְשַתחּו ִיְשרָׁ ה ִלי ַוִישָׁ ְבעָׁ ה-ַוֹיאֶמר ִהשָׁ  :ֹראש ַהִמטָׁ

ֵאֶלה ַוֹיאֶמר ְליֹוֵסף ִהֵנה ָאִביָך ֹחֶלה ַוִיַקח ֶאת א ִרים הָׁ יו ִעמֹו ֶאת-ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהְדבָׁ נָׁ ְמַנֶשה -ְשֵני בָׁ

ִים-ְוֶאת  :ֶאְפרָׁ

ֵאל ַוֵיֶשב ַעל ב א ֵאֶליָך ַוִיְתַחֵזק ִיְשרָׁ ה-ַוַיֵגד ְלַיֲעֹקב ַוֹיאֶמר ִהֵנה ִבְנָך יֹוֵסף בָׁ  :ַהִמטָׁ

ֶרְך ֹאִתי-יֹוֵסף ֵאל ַשַדי ִנְרָאה-ַוֹיאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ג ַען ַוְיבָׁ  :ֵאַלי ְבלּוז ְבֶאֶרץ ְכנָׁ

ַתִתי ֶאתַוֹיאֶמר ֵאַלי ִהְנִני ַמְפְרָך ְוִהְר  ד ָאֶרץ ַהֹזאת ְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך -ִביִתָך ּוְנַתִתיָך ִלְקַהל ַעִמים ְונָׁ הָׁ

ם  :ֲאֻחַזת עֹולָׁ

ה ְשֵני ה ִדים ְלָך ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד-ְוַעתָׁ ֶניָך ַהנֹולָׁ ה ִלי-בָׁ ֵהם ֶאְפַרִים ּוְמַנֶשה -ֹבִאי ֵאֶליָך ִמְצַרְימָׁ

 :ִלי-ִיְהיּוִכְראּוֵבן ְוִשְמעֹון 

ם-ּומֹוַלְדְתָך ֲאֶשר ו תָׁ ְראּו ְבַנֲחלָׁ  :הֹוַלְדתָׁ ַאֲחֵריֶהם ְלָך ִיְהיּו ַעל ֵשם ֲאֵחיֶהם ִיקָׁ

ֵחל ְבֶאֶרץ ְכַנַען ַבֶדֶרְך ְבעֹוד ִכְבַרת ז ַלי רָׁ ה עָׁ ן ֵמתָׁ ֶאְקְבֶרהָׁ -ַוֲאִני ְבֹבִאי ִמַפדָׁ ה וָׁ תָׁ ֹבא ֶאְפרָׁ ֶאֶרץ לָׁ

ם ְבֶדרֶ  ֶחםשָׁ ת ִהוא ֵבית לָׁ  :ְך ֶאְפרָׁ

א ַיֲעֹקב ֶאל א ֶכם ֵאת ֲאֶשר-ַוִיְקרָׁ ה לָׁ יו ַוֹיאֶמר ֵהָאְספּו ְוַאִגידָׁ נָׁ א ֶאְתֶכם ְבַאֲחִרית ַהיִָׁמים-בָׁ  :ִיְקרָׁ

ְבצּו ְוִשְמעּו ְבֵני ַיֲעֹקב ְוִשְמעּו ֶאל ב ֵאל ֲאִביֶכם-ִהקָׁ  :ִיְשרָׁ

ה כֹ  ג זְראּוֵבן ְבֹכִרי ַאתָׁ  :ִחי ְוֵראִשית אֹוִני ֶיֶתר ְשֵאת ְוֶיֶתר עָׁ

ה-ַפַחז ַכַמִים ַאל ד לָׁ ִליתָׁ ִמְשְכֵבי ָאִביָך ָאז ִחַלְלתָׁ ְיצּוִעי עָׁ  :תֹוַתר ִכי עָׁ

ס ְמֵכֹרֵתיֶהם ה מָׁ  :ִשְמעֹון ְוֵלִוי ַאִחים ְכֵלי חָׁ

ם ַאל ו ם ַאל-ְבֹסדָׁ לָׁ ֹבא ַנְפִשי ִבְקהָׁ ם ִעְקרּוֵתַחד ְכֹבדִ -תָׁ ְרגּו ִאיש ּוִבְרֹצנָׁ ם הָׁ  :שֹור-י ִכי ְבַאפָׁ

ֵאל ז ה ֲאַחְלֵקם ְבַיֲעֹקב ַוֲאִפיֵצם ְבִיְשרָׁ תָׁ שָׁ ם ִכי קָׁ תָׁ ז ְוֶעְברָׁ ם ִכי עָׁ  :ָארּור ַאפָׁ

ְדָך ְבֹעֶרף ֹאְיֶביָך ִיְשַתֲחוּו ְלָך ְבֵני ָאִביָך ח ה יֹודּוָך ַאֶחיָך יָׁ ה ַאתָׁ  :ְיהּודָׁ

ִביא ִמי ְיִקיֶמנּו ט ַבץ ְכַאְרֵיה ּוְכלָׁ ַרע רָׁ ִליתָׁ כָׁ ה ִמֶטֶרף ְבִני עָׁ  :גּור ַאְרֵיה ְיהּודָׁ

יו ַעד ִכי-ֹלא י ה ּוְמֹחֵקק ִמֵבין ַרְגלָׁ  :יָֹׁבא ִשיֹלה ְולֹו ִיְקַהת ַעִמים-יָׁסּור ֵשֶבט ִמיהּודָׁ

ה ְבִני ֲאֹתנוֹ  יא ִבים סּוֹתה-ִכֵבס ַבַיִין ְלֻבשֹו ּוְבַדם ֹאְסִרי ַלֶגֶפן ִעיֹרה ְוַלּׂשֵרקָׁ  :ֲענָׁ

ִין ּוְלֶבן יב ב-ַחְכִליִלי ֵעיַנִים ִמיָׁ לָׁ  :ִשַנִים ֵמחָׁ

ל כח ר ְוֹזאת ֲאֶשר-כָׁ שָׁ ֵאל ְשֵנים עָׁ ם ִאיש ֲאֶשר -ֵאֶלה ִשְבֵטי ִיְשרָׁ ֶרְך אֹותָׁ ֶהם ֲאִביֶהם ַוְיבָׁ ִדֶבר לָׁ

תֹו ֵבַרְך ֹאתָׁ   :םְכִבְרכָׁ

ף ֶאל כט ם ַוֹיאֶמר ֲאֵלֶהם ֲאִני ֶנֱאסָׁ י ֶאל-ַעִמי ִקְברּו ֹאִתי ֶאל-ַוְיַצו אֹותָׁ ה ֲאֶשר ִבְשֵדה -ֲאֹבתָׁ רָׁ ַהְמעָׁ



 :ֶעְפרֹון ַהִחִתי

ה ֲאֶשר ל ה ֲאֶשר ִבְשֵדה ַהַמְכֵפלָׁ רָׁ ם ֶאת-ַעל-ַבְמעָׁ הָׁ ה ַאְברָׁ נָׁ ַען ֲאֶשר קָׁ ֶדה -ְפֵני ַמְמֵרא ְבֶאֶרץ ְכנָׁ ַהּׂשָׁ

ֶבר-ֵמֵאת ֶעְפֹרן ַהִחִתי ַלֲאֻחַזת  :קָׁ

ְברּו ֶאת לא ה קָׁ מָׁ ְברּו ֶאת-שָׁ ה קָׁ מָׁ ה ִאְשתֹו שָׁ רָׁ ם ְוֵאת שָׁ הָׁ ה -ַאְברָׁ מָׁ ה ִאְשתֹו ְושָׁ ק ְוֵאת ִרְבקָׁ ִיְצחָׁ

ַבְרִתי ֶאת  :ֵלָאה-קָׁ

ה ֲאֶשר לב רָׁ ֶדה ְוַהְמעָׁ  :ֵחת-בֹו ֵמֵאת ְבֵני-ִמְקֵנה ַהּׂשָׁ

יו ֶאל-ַוְיַכל ַיֲעֹקב ְלַצֹּות ֶאת לג יו ַוֶיֱאֹסף ַרְגלָׁ נָׁ ה ַוִיְגַוע ַוֵיָאֶסף ֶאל-בָׁ יו-ַהִמטָׁ  :ַעמָׁ

 

 

יו ָאֹנִכי ֵמת ֵואֹלִהים-ַוֹיאֶמר יֹוֵסף ֶאל כד ה ֶאְתֶכם ִמן ֶאחָׁ ֹקד ִיְפֹקד ֶאְתֶכם ְוֶהֱעלָׁ ָאֶרץ ַהֹזאת -פָׁ הָׁ

ק ּוְלַיֲעֹקב-ֶאל ם ְלִיְצחָׁ הָׁ ָאֶרץ ֲאֶשר ִנְשַבע ְלַאְברָׁ  :הָׁ

ֹקד ִיְפֹקד ֱאֹלִהים ֶאְתֶכם ְוַהֲעִלֶתם ֶאת-ַוַיְשַבע יֹוֵסף ֶאת כה ֵאל ֵלאֹמר פָׁ  :ַעְצֹמַתי ִמֶזה-ְבֵני ִיְשרָׁ

ת  כו ִים-יֹוֵסף ֶבןַויָׁמָׁ ָארֹון ְבִמְצרָׁ ִנים ַוַיַחְנטּו ֹאתֹו ַוִייֶשם בָׁ ֶעֶשר שָׁ  :ֵמָאה וָׁ


