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13a (יוסף זכה)  14a (סיום הפרק) 

 

  ז, נ בראשית :ִמְצָרִים ֶאֶרץ ִזְקֵני ְוֹכל ֵביתוֹ  ִזְקֵני ַפְרֹעה ַעְבֵדי ָּכל ִאּתוֹ  ַוַּיֲעלּו ָאִביו ֶאת ִלְקֹּבר יֹוֵסף ַוַּיַעל .1

  ח, נ בראשית :ֹּגֶׁשן ְּבֶאֶרץ ָעְזבּו ּוְבָקָרם ְוֹצאָנם ַטָּפם ַרק ָאִביו ּוֵבית ְוֶאָחיו יֹוֵסף ֵּבית ְוֹכל .2

  יד, נ בראשית :ָאִביו ֶאת ָקְברוֹ  ַאֲחֵרי ָאִביו ֶאת ִלְקֹּבר ִאּתוֹ  ָהֹעִלים ְוָכל יוְוֶאחָ  הּוא ִמְצַרְיָמה יֹוֵסף ַוָּיָׁשב .3

  י, נ בראשית :ָיִמים ִׁשְבַעת ֵאֶבל ְלָאִביו ַוַּיַעׂש ְמֹאד ְוָכֵבד ָּגדֹול ִמְסֵּפד ָׁשם ַוִּיְסְּפדּו ַהַּיְרֵּדן ְּבֵעֶבר ֲאֶׁשר ָהָאָטד ֹּגֶרן ַעד ַוָּיֹבאּו .4

  כז, לה בראשית :ְוִיְצָחק ַאְבָרָהם ָׁשם ָּגר ֲאֶׁשר ֶחְברֹון ִהוא ָהַאְרַּבע ִקְרַית ַמְמֵרא ָאִביו ִיְצָחק ֶאל ַיֲעֹקב אַוָּיבֹ  .5

  ה, נ בראשית :ְוָאׁשּוָבה ָאִבי ֶאת ְוֶאְקְּבָרה ָּנא ֶלהֶאעֱ  ְוַעָּתה ִּתְקְּבֵרִני ָׁשָּמה ְּכַנַען ְּבֶאֶרץ ִלי ָּכִריִתי ֲאֶׁשר ְּבִקְבִרי ֵמת ָאֹנִכי ִהֵּנה ֵלאֹמר ִהְׁשִּביַעִני ָאִבי .6

  כא, מט בראשית: ָׁשֶפר ִאְמֵרי ַהֹּנֵתן ְׁשֻלָחה ַאָּיָלה ַנְפָּתִלי .7

  יא, נח תהלים :ָהָרָׁשע ְּבַדם ִיְרַחץ ְּפָעָמיו ָנָקם ָחָזה ִּכי ַצִּדיק ִיְׂשַמח .8

  מה, כז בראשית :ֶאָחד יֹום ְׁשֵניֶכם ַּגם ֶאְׁשַּכל ָלָמה ִמָּׁשם ּוְלַקְחִּתי� ְוָׁשַלְחִּתי ּלוֹ  ָעִׂשיתָ  רֲאׁשֶ  ֵאת ְוָׁשַכח ִמְּמ� ָאִחי� ַאף ׁשּוב ַעד .9

  יג, נ בראשית :ַמְמֵרא ְּפֵני ַעל ַהִחִּתי ֶעְפֹרן ֵמֵאת ֶברקֶ  ַלֲאֻחַּזת ַהָּׂשֶדה ֶאת ַאְבָרָהם ָקָנה ֲאֶׁשר ַהַּמְכֵּפָלה ְׂשֵדה ִּבְמָעַרת ֹאתוֹ  ַוִּיְקְּברּו ְּכַנַען ַאְרָצה ָבָניו ֹאתוֹ  ַוִּיְׂשאּו .10

  ח, י משלי :ִיָּלֵבט ְׂשָפַתִים ֶוֱאִויל ִמְצֹות ִיַּקח ֵלב ֲחַכם .11

 ֵעץ ַוִּיְקָצב ַהָּמקֹום ֶאת ַוַּיְרֵאהּו ָנָפל ָאָנה ָהֱא�ִהים ִאיׁש ֶמרַוֹּיא :ָׁשאּול ְוהּוא ֲאֹדִני ֲאָהּה ַוֹּיאֶמר ַוִּיְצַעק ַהָּמִים ֶאל ָנַפל ַהַּבְרֶזל ְוֶאת ַהּקֹוָרה ַמִּפיל ָהֶאָחד ַוְיִהי .12
 ו-  ה, ו מ"ב :ַהַּבְרֶזל ַוָּיֶצף ָׁשָּמה ַוַּיְׁשֶל�

  לב, כד יהושע ... ְקִׂשיָטה ְּבֵמָאה ְׁשֶכם ֲאִבי ֲחמֹור ְּבֵני ֵאתמֵ  ַיֲעֹקב ָקָנה ֲאֶׁשר ַהָּׂשֶדה ְּבֶחְלַקת ִבְׁשֶכם ָקְברּו ִמִּמְצַרִים ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ֶהֱעלּו ֲאֶׁשר יֹוֵסף ַעְצמֹות ְוֶאת .13

  טי, יג שמות :ִאְּתֶכם ִמֶּזה ַעְצֹמַתי ֶאת ְוַהֲעִליֶתם ֶאְתֶכם ֱא�ִהים ִיְפֹקד ָּפֹקד ֵלאֹמר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ִהְׁשִּביעַ  ַהְׁשֵּבעַ  ִּכי ִעּמוֹ  יֹוֵסף ַעְצמֹות ֶאת ֹמֶׁשה ַוִּיַּקח .14

  א, לח בראשית :ִחיָרה ּוְׁשמוֹ  ֲעֻדָּלִמי ִאיׁש ַעד ַוֵּיט ֶאָחיו ֵמֵאת ְיהּוָדה ַוֵּיֶרד ַהִהוא ָּבֵעת ַוְיִהי .15

  יב, לח בראשית :ִּתְמָנָתה יָהֲעֻדָּלמִ  ֵרֵעהּו ְוִחיָרה הּוא ֹצאנוֹ  ֹּגֲזֵזי ַעל ַוַּיַעל ְיהּוָדה ַוִּיָּנֶחם ְיהּוָדה ֵאֶׁשת ׁשּועַ  ַּבת ַוָּתָמת ַהָּיִמים ַוִּיְרּבּו .16

  לא, מד בראשית :ְׁשֹאָלה ְּבָיגֹון ָאִבינּו ַעְבְּד� ֵׂשיַבת ֶאת ֲעָבֶדי� ְוהֹוִרידּו ָוֵמת ַהַּנַער ֵאין ִּכי ִּכְראֹותוֹ  ְוָהָיה .17

  א, לט בראשית :ָׁשָּמה הֹוִרֻדהּו ֲאֶׁשר ַהִּיְׁשְמֵעאִלים ִמַּיד ְצִרימִ  ִאיׁש ַהַּטָּבִחים ַׂשר ַּפְרֹעה ְסִריס ּפֹוִטיַפר ַוִּיְקֵנהּו ִמְצָרְיָמה הּוַרד ְויֹוֵסף .18

  כו, ג דברים :ַהֶּזה ַּבָּדָבר עֹוד ֵאַלי ַּדֵּבר ּתֹוֶסף ַאל ָל� ַרב ֵאַלי ה' ַוֹּיאֶמר ֵאָלי ָׁשַמע ְו�א ְלַמַעְנֶכם ִּבי ה' ַוִּיְתַעֵּבר .19

  ג, טז במדבר :ה' ְקַהל ַעל ִּתְתַנְּׂשאּו ּוַמּדּועַ  ה' ּוְבתֹוָכם ְקֹדִׁשים ֻּכָּלם ָהֵעָדה ָכל ִּכי ָלֶכם ַרב ֲאֵלֶהם ֹּיאְמרּווַ  ַאֲהֹרן ְוַעל ֹמֶׁשה ַעל ַוִּיָּקֲהלּו .20

  ב, לא דברים :ַהֶּזה ַהַּיְרֵּדן ֶאת ַתֲעֹבר �א ֵאַלי ָאַמר ה'וַ  ְוָלבֹוא ָלֵצאת עֹוד אּוַכל �א ַהּיֹום ָאֹנִכי ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים ֵמָאה ֶּבן ֲאֵלֶהם ַוֹּיאֶמר .21

  כו, כג שמות :ֲאַמֵּלא ָיֶמי� ִמְסַּפר ֶאת ְּבַאְרֶצ� ַוֲעָקָרה ְמַׁשֵּכָלה ִתְהֶיה �א .22

  ז, לד דברים :ֵלֹחה ָנס ְו�א ֵעינוֹ  ָכֲהָתה �א ְּבֹמתוֹ  ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים ֵמָאה ֶּבן ּוֹמֶׁשה .23

  א, לד דברים :ָּדן ַעד ַהִּגְלָעד ֶאת ָהָאֶרץ ָּכל ֶאת ה' ַוַּיְרֵאהּו ְיֵרחוֹ  ְּפֵני ַעל ֲאֶׁשר ַהִּפְסָּגה ֹראׁש ְנבוֹ  ַהר ֶאל מֹוָאב ֵמַעְרֹבת ֹמֶׁשה ַוַּיַעל .24

  יד, לא דברים :מֹוֵעד ְּבֹאֶהל ַוִּיְתַיְּצבּו ִויהֹוֻׁשעַ  ֹמֶׁשה ַוֵּיֶל� ַוֲאַצֶּוּנּו מֹוֵעד ְּבֹאֶהל ְוִהְתַיְּצבּו ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאת ְקָרא ָלמּות ָיֶמי� ָקְרבּו ֵהן ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר .25

 לח- לז, לב במדבר ... ֵׁשם מּוַסֹּבת ְמעֹון ַּבַעל ְוֶאת ְנבוֹ  ְוֶאת   ִקְרָיָתִים ְוֵאת ֶאְלָעֵלא ְוֶאת ֶחְׁשּבֹון ֶאת ָּבנּו ְראּוֵבן ּוְבֵני .26

  כא, לג דברים: ִיְׂשָרֵאל ִעם ּוִמְׁשָּפָטיו ָעָׂשה ה' ִצְדַקת ָעם ָראֵׁשי ַוֵּיֵתא ָספּון ְמֹחֵקק ֶחְלַקת ָׁשם ִּכי לוֹ  ֵראִׁשית ַוַּיְרא .27

  טז, צד תהלים :ָאֶון ֹּפֲעֵלי ִעם ִלי ִיְתַיֵּצב ִמי ְמֵרִעים ִעם ִלי ָיקּום ִמי .28

  א, ח קהלת :ְיֻׁשֶּנא ָניוּפָ  ְוֹעז ָּפָניו ָּתִאיר ָאָדם ָחְכַמת ָּדָבר ֵּפֶׁשר יֹוֵדעַ  ּוִמי ְּכֶהָחָכם ִמי .29

  יב, כח איוב :ִּביָנה ְמקֹום ֶזה ְוֵאי ִּתָּמֵצא ֵמַאִין ְוַהָחְכָמה .30

  ה, לד דברים :ה' ִּפי ַעל מֹוָאב ְּבֶאֶרץ ה' ֶעֶבד ֹמֶׁשה ָׁשם ַוָּיָמת .31

  כח, לד שמות :ַהְּדָבִרים ֲעֶׂשֶרת ַהְּבִרית ִּדְבֵרי ֵאת ַהֻּלֹחת ַעל ַוִּיְכֹּתב ָתהׁשָ  �א ּוַמִים ָאַכל �א ֶלֶחם ַלְיָלה ְוַאְרָּבִעים יֹום ַאְרָּבִעים ה' ִעם ָׁשם ַוְיִהי .32

  ו, לד דברים :ַהֶּזה ַהּיֹום ַעד ְקֻבָרתוֹ  ֶאת ִאיׁש ָיַדע ְו�א ְּפעֹור ֵּבית מּול מֹוָאב ְּבֶאֶרץ ַבַּגיְ  ֹאתוֹ  ַוִּיְקֹּבר .33

  א, לג דברים :מֹותוֹ  ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ָהֱא�ִהים יׁשאִ  ֹמֶׁשה ֵּבַר� ֲאֶׁשר ַהְּבָרָכה ְוֹזאת .34

  ה, יג דברים :ִתְדָּבקּון ּובוֹ  ַתֲעֹבדּו ְוֹאתוֹ  ִתְׁשָמעּו ּוְבֹקלוֹ  ִּתְׁשֹמרּו ִמְצֹוָתיו ְוֶאת ִתיָראּו ְוֹאתוֹ  ֵּתֵלכּו ֱא�ֵהיֶכם ה' ַאֲחֵרי .35

  כד, ד דברים: ָּנאקַ  ֵאל הּוא ֹאְכָלה ֵאׁש ֱא�ֶהי� ה' ִּכי .36

  כא, ג בראשית: ַוַּיְלִּבֵׁשם עֹור ָּכְתנֹות ּוְלִאְׁשּתוֹ  ְלָאָדם ֱא�ִהים ה' ַוַּיַעׂש .37

  א, יח בראשית :ַהּיֹום ְּכֹחם ָהֹאֶהל ֶּפַתח ֹיֵׁשב ְוהּוא ַמְמֵרא ְּבֵא�ֵני ה' ֵאָליו ַוֵּיָרא .38

  יא, כה בראשית: ֹרִאי ַלַחי ְּבֵאר ִעם ִיְצָחק ַוֵּיֶׁשב ְּבנוֹ  ִיְצָחק ֶאת ֱא�ִהים ַוְיָבֶר� ַאְבָרָהם מֹות ַאֲחֵרי ַוְיִהי .39

  יב, נג ישעיהו :ַיְפִּגיעַ  ְוַלֹּפְׁשִעים ָנָׂשא ַרִּבים ֵחְטא ְוהּוא ִנְמָנה ֹּפְׁשִעים ְוֶאת ַנְפׁשוֹ  ַלָּמֶות ֶהֱעָרה ֲאֶׁשר ַּתַחת ָׁשָלל ְיַחֵּלק ֲעצּוִמים ְוֶאת ָבַרִּבים לוֹ  ֲאַחֶּלק ָלֵכן .40

  לב, לב שמות :ָּכָתְבּתָ  ֲאֶׁשר ִמִּסְפְר� ָנא ְמֵחִני ַאִין ְוִאם ַחָּטאָתם ִּתָּׂשא ִאם ְוַעָּתה .41

  טז, ז ירמיהו :ֹאָת� ֹׁשֵמעַ  ֵאיֶנִּני ִּכי ִּבי ִּתְפַּגע ְוַאל ּוְתִפָּלה ִרָּנה ַבֲעָדם ִּתָּׂשא ְוַאל ַהֶּזה ָהָעם ְּבַעד ִּתְתַּפֵּלל ַאל ְוַאָּתה .42

 

I Continued homiletic analysis of 'משנה ט  

a Burial of יעקב (vv. 1-10) 

i Including narrative of encounter with עשו and role of חושים בן דן (vv. 5-9) 

b Burial of יוסף (vv. 11-18) 

c Burial of משה (vv. 19-34, 40-42) 

i desideratum of imitation dei (vv. 35-39, 33) 

 

 

 


