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)סיום הפרק( )  14aיוסף זכה( 13a

ַ .1ויַּעַ ל יוֹסֵ ף לִ ְקבֹּר אֶ ת אָבִ יו וַ יַּעֲלוּ ִאתּ ֹו כָּל עַ בְ דֵ י פַ ְרעֹה ְ
זִקנֵי בֵ ית ֹו וְ כֹל זִ ְקנֵי אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִם :בראשית נ ,ז
 .2וְ כֹל בֵּ ית יוֹסֵ ף וְ אֶ חָ יו וּבֵ ית אָבִ יו ַרק ַטפָּ ם וְ צֹאנָם וּבְ ָק ָרם עָ זְ בוּ ְבּאֶ ֶרץ גֹּ ֶ
שׁן :בראשית נ ,ח
ַ .3ויּ ָ
ָשׁב יוֹסֵ ף ִמ ְצ ַריְמָ ה הוּא וְ אֶ חָ יו וְ כָל הָ עֹלִ ים ִאתּ ֹו לִ ְקבֹּר אֶ ת אָבִ יו אַחֲ ֵרי ָקבְ ר ֹו אֶ ת אָבִ יו :בראשית נ ,יד
ַ .4ו ָיּבֹאוּ עַ ד גּ ֶֹרן הָ אָטָ ד אֲ ֶ
שׁר בְּ עֵ בֶ ר הַ יּ ְַרדֵּ ן ַויּ ְִס ְפּדוּ ָשׁם ִמ ְספֵּ ד גָּדוֹל וְ כָבֵ ד ְמאֹד וַ יַּעַ שׂ לְ אָבִ יו אֵ בֶ ל ִשׁ ְבעַ ת י ִָמים :בראשית נ ,י
ַ .5ויָּבֹ א יַעֲ קֹ ב אֶ ל י ְִצחָ ק אָבִ יו מַ ְמ ֵרא ִק ְריַת הָ ְ
אַרבַּ ע ִהוא חֶ ְברוֹן אֲ ֶשׁר גָּר ָשׁם אַבְ ָרהָ ם וְ י ְִצ ָחק :בראשית לה ,כז
יתי לִ י בְּ אֶ ֶרץ כְּ נַעַ ן ָ
 .6אָבִ י ִה ְשׁבִּ יעַ נִי לֵאמֹ ר ִהנֵּה אָנֹ כִ י מֵ ת בְּ ִקבְ ִרי אֲ שֶׁ ר כּ ִָר ִ
שׁמָּ ה ִתּ ְק ְבּ ֵרנִ י וְ עַ ָתּה אֶ ֱעלֶה נָּא וְ אֶ ְקבְּ ָרה אֶ ת אָבִ י וְ אָ שׁוּבָ ה :בראשית נ ,ה
 .7נַפְ ָתּלִי אַ ָיּלָה ְשׁלֻחָ ה הַ נֹּ ֵתן ִא ְמ ֵרי ָשׁפֶ ר :בראשית מט ,כא
 .8י ְ
ִשׂמַ ח צַ ִדּיק כִּ י חָ זָה נ ָָקם פְּ עָ מָ יו י ְִר ַחץ בְּ ַדם הָ ָר ָשׁע :תהלים נח ,יא
ית לּ ֹו וְ ָשׁל ְַח ִתּי וּלְ ַק ְח ִתּי ִמ ָ
אָחי ִמ ְמּ וְ ָשׁכַח אֵ ת אֲ ֶשׁר עָ ִשׂ ָ
 .9עַ ד שׁוּב אַף ִ
שּׁם לָמָ ה אֶ ְשׁכַּל גַּם ְשׁנֵיכֶם יוֹם אֶ חָ ד :בראשית כז ,מה
אַב ָרהָ ם אֶ ת הַ ָ
אַרצָ ה כְּ נַעַ ן וַ יּ ְִקבְּ רוּ אֹת ֹו בִּ ְמעָ ַרת ְשׂ ֵדה הַ מַּ כְ פֵּ לָה אֲ ֶשׁר ָקנָה ְ
ַ .10ויּ ְִשׂאוּ אֹת ֹו בָ נָיו ְ
שּׂדֶ ה לַאֲ חֻ זַּת ֶקבֶ ר מֵ אֵ ת עֶ פְ רֹן הַ ִח ִתּי עַ ל פְּ נֵי מַ ְמ ֵרא :בראשית נ ,יג
 .11חֲ כַם לֵב י ִַקּח ִמצְ וֹת וֶאֱ וִ יל ְשׂפָ ַתיִם ִילָּבֵ ט :משלי י ,ח
ַ .12וי ְִהי הָ אֶ חָ ד מַ פִּ יל הַ קּו ָֹרה וְ אֶ ת הַ בַּ ְרזֶל נָפַ ל אֶ ל הַ מָּ יִם וַ ִיּ ְצעַ ק וַ יֹּאמֶ ר אֲ הָ הּ אֲ דֹנִ י וְ הוּא ָשׁאוּל :וַ יֹּאמֶ ר ִאישׁ הָ אֱ ִהים אָנָה נָפָ ל וַ יּ ְַראֵ הוּ אֶ ת הַ מָּ קוֹם וַ יּ ְִקצָ ב
ַויּ ְַשׁ ֶל ָשׁמָּ ה וַ יָּצֶ ף הַ בַּ ְרזֶל :מ"ב ו ,ה -ו
 .13וְ אֶ ת עַ ְצמוֹת יוֹסֵ ף אֲ ֶשׁר הֶ עֱלוּ בְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּצְ ַריִם ָקבְ רוּ בִ ְשׁכֶם בְּ חֶ לְ ַקת הַ ָשּׂדֶ ה אֲ ֶ
שׁר ָקנָה יַעֲ קֹב מֵ אֵ ת בְּ נֵי חֲ מוֹר אֲ בִ י ְשׁכֶם בְּ מֵ אָה ְק ִשׂיטָ ה  ...יהושע כד ,לב
יִשׂ ָראֵ ל לֵאמֹ ר פָּ קֹד יִ פְ קֹ ד אֱ ִהים אֶ ְתכֶם וְ הַ עֲ לִ ֶ
ַ .14ויּ ִַקּח מֹ ֶשׁה אֶ ת עַ ְצמוֹת יוֹסֵ ף ִעמּ ֹו כִּ י הַ ְשׁבֵּ עַ ִה ְשׁבִּ יעַ אֶ ת בְּ נֵי ְ
יתם אֶ ת עַ ְצמֹ ַתי ִמזֶּה ִא ְתּכֶם :שמות יג ,יט
וּשׁמ ֹו ִח ָ
ַ .15וי ְִהי בָּ עֵ ת הַ הִ וא ַויּ ֵֶרד יְהוּדָ ה מֵ אֵ ת אֶ חָ יו ַויֵּט עַ ד ִאישׁ עֲ דֻ לּ ִָמי ְ
ירה :בראשית לח ,א
יְהוּדה ַויַּעַ ל עַ ל ֹגּ ֲזזֵי צֹאנ ֹו הוּא וְ ִח ָירה ֵרעֵ הוּ הָ עֲ דֻ לּ ִָמי ִתּ ְמנ ָ
ָ
וַתּמָ ת בַּ ת שׁוּעַ אֵ ֶשׁת יְהוּדָ ה וַ ִיּנָּחֶ ם
ַ .16ויּ ְִרבּוּ הַ יּ ִָמים ָ
ָתה :בראשית לח ,יב
 .17וְ הָ יָה כִּ ְראוֹת ֹו כִּ י אֵ ין הַ נַּעַ ר וָמֵ ת וְ הו ִֹרידוּ עֲ בָ דֶ י אֶ ת ֵ
שׂיבַ ת עַ בְ ְדּ אָבִ ינוּ בְּ יָגוֹן ְשׁאֹ לָה :בראשית מד ,לא
הוּרד ִמ ְצ ָריְמָ ה וַ יּ ְִקנֵהוּ פּו ִֹטיפַ ר ְס ִריס פַּ ְרעֹה ַשׂר הַ טַּ בָּ ִחים ִאישׁ ִמ ְצ ִרי ִמיַּד הַ יִּ ְשׁ ְמעֵ אלִ ים אֲ ֶ
 .18וְ יוֹסֵ ף ַ
שׁר הו ִֹרדֻ הוּ ָשׁמָּ ה :בראשית לט ,א
ַ .19ויּ ְִתעַ בֵּ ר ה' בִּ י לְ מַ עַ נְ כֶם וְ א ָ
שׁ ַמע אֵ לָי וַ יֹּאמֶ ר ה' אֵ לַי ַרב ָל אַל תּוֹסֶ ף ַדּבֵּ ר אֵ לַי עוֹד בַּ ָדּבָ ר הַ זֶּה :דברים ג ,כו
וּבת ֹוכָם ה' וּמַ דּוּעַ ִתּ ְתנ ְ
ֹאמרוּ אֲ לֵהֶ ם ַרב ָלכֶם כִּ י כָל הָ עֵ ָדה ֻכּלָּם ְקד ִֹשׁים ְ
ַ .20ויּ ִָקּהֲ לוּ עַ ל מֹ ֶשׁה וְ עַ ל אַהֲ רֹן וַ יּ ְ
ַשּׂאוּ עַ ל ְקהַ ל ה' :במדבר טז ,ג
ַ .21ויֹּאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם בֶּ ן מֵ אָה וְ עֶ ְשׂ ִרים ָ
שׁנָה אָנֹ כִ י הַ יּוֹם א אוּכַל עוֹד לָצֵ את וְ לָבוֹא וַ ה' אָמַ ר אֵ לַי א ַתעֲ בֹר אֶ ת הַ יּ ְַרדֵּ ן הַ זֶּה :דברים לא ,ב
 .22א ִת ְהיֶה ְמ ַשׁ ֵכּלָה וַ עֲ ָק ָרה בְּ ְ
אַרצֶ אֶ ת ִמ ְספַּ ר יָמֶ י אֲ מַ לֵּא :שמות כג ,כו
ֶ .23
וּמֹשׁה בֶּ ן מֵ אָה וְ עֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה ְבּמֹת ֹו א כָהֲ ָתה עֵ ינ ֹו וְ א נָס ֵלחֹה :דברים לד ,ז
ַ .24ויַּעַ ל מֹשֶׁ ה מֵ עַ ְרבֹת מוֹאָב אֶ ל הַ ר נְב ֹו רֹאשׁ הַ ִפּ ְסגָּה אֲ ֶשׁר עַ ל פְּ נֵי י ְֵרח ֹו ַויּ ְַראֵ הוּ ה' אֶ ת כָּל הָ ֶ
אָרץ אֶ ת הַ גִּלְ עָ ד עַ ד ָדּן :דברים לד ,א
ֶ
ַ .25ויֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מֹ ֶשׁה הֵ ן ָק ְרבוּ יָמֶ י לָמוּת ְק ָרא אֶ ת יְהוֹשֻׁ עַ וְ ִה ְתי ְַצּבוּ ְבּאֹ הֶ ל מוֹעֵ ד וַ אֲ צַ וֶּנּוּ וַ ֵיּ ֶל
מֹשׁה וִ יהוֹשֻׁ עַ ַויּ ְִתי ְַצּבוּ בְּ אֹהֶ ל מוֹעֵ ד :דברים לא ,יד
 .26וּבְ נֵי ְראוּבֵ ן בָּ נוּ אֶ ת חֶ ְשׁבּוֹן וְ אֶ ת אֶ לְ עָ לֵא וְ אֵ ת ִק ְרי ָָתיִ ם וְ אֶ ת נְב ֹו וְ אֶ ת בַּ עַ ל ְמעוֹן מוּסַ בֹּת ֵ
שׁם  ...במדבר לב ,לז-לח
וּמ ְשׁפָּ טָ יו עִ ם י ְ
אשׁי עָ ם צִ ְד ַקת ה' עָ ָשׂה ִ
אשׁית ל ֹו כִּ י ָשׁם חֶ לְ ַקת ְמח ֵֹקק סָ פוּן ַויּ ֵֵתא ָר ֵ
ַ .27ויּ ְַרא ֵר ִ
ִשׂ ָראֵ ל :דברים לג ,כא
ִ .28מי יָקוּם לִ י ִעם ְמ ֵר ִעים ִמי י ְִתיַצֵּ ב לִ י ִעם פֹּ עֲ לֵי אָוֶן :תהלים צד ,טז
וּמי יוֹדֵ עַ פֵּ ֶשׁר ָדּבָ ר חָ כְ מַ ת ָ
ִ .29מי כְּ הֶ חָ כָם ִ
אָדם ָתּ ִאיר פָּ נָיו וְ עֹז פָּ נָיו יְשֻׁ נֶּא :קהלת ח ,א
 .30וְ הַ חָ כְ מָ ה מֵ אַיִן ִתּמָּ צֵ א וְ אֵ י זֶה ְמקוֹם בִּ ינָה :איוב כח ,יב
ַ .31ויָּמָ ת ָשׁם מֹ ֶ
שׁה עֶ בֶ ד ה' בְּ אֶ ֶרץ מוֹאָב עַ ל פִּ י ה' :דברים לד ,ה
אַרבָּ עִ ים יוֹם וְ ְ
ַ .32וי ְִהי ָשׁם ִעם ה' ְ
אַרבָּ ִעים ַל ְילָה לֶחֶ ם א אָכַל וּמַ יִם א ָשׁ ָתה וַ יִּכְ תֹּב עַ ל הַ לֻּחֹת אֵ ת ִדּבְ ֵרי הַ בְּ ִרית עֲ ֶשׂ ֶרת הַ ְדּבָ ִרים :שמות לד ,כח
ַ .33ויּ ְִקבֹּר אֹת ֹו בַ ַגּ ְי ְבּאֶ ֶרץ מוֹאָב מוּל בֵּ ית ְפּעוֹר וְ א יָדַ ע ִאישׁ אֶ ת ְקב ָֻרת ֹו עַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה :דברים לד ,ו
 .34וְ זֹאת הַ בְּ ָרכָה אֲ ֶשׁר בֵּ ַר מֹ ֶשׁה ִאישׁ הָ אֱ ִהים אֶ ת ְבּנֵי י ְ
ִשׂ ָראֵ ל לִ פְ נֵי מוֹת ֹו :דברים לג ,א
 .35אַחֲ ֵרי ה' אֱ הֵ יכֶם ֵתּלֵכוּ וְ אֹת ֹו ִת ָיראוּ וְ אֶ ת ִמ ְצו ָ
ֹתיו ִתּ ְשׁמֹרוּ וּבְ קֹל ֹו ִת ְשׁ ָמעוּ וְ אֹת ֹו ַתעֲ בֹדוּ וּב ֹו ִת ְדבָּ קוּן :דברים יג ,ה
 .36כִּ י ה' אֱ הֶ י אֵ שׁ אֹכְ לָה הוּא אֵ ל ַקנָּא :דברים ד ,כד
כָּתנוֹת עוֹר וַ יַּלְ ִבּ ֵ
אָדם וּלְ ִא ְשׁתּ ֹו ְ
ַ .37ויַּעַ שׂ ה' אֱ ִהים לְ ָ
שׁם :בראשית ג ,כא
ַ .38ויּ ֵָרא אֵ לָיו ה' בְּ אֵ נֵי מַ ְמ ֵרא וְ הוּא ֵ
יֹשׁב פֶּ ַתח הָ אֹ הֶ ל כְּ חֹם הַ יּוֹם :בראשית יח ,א
ַ .39וי ְִהי אַחֲ ֵרי מוֹת אַבְ ָרהָ ם ַויְבָ ֶר אֱ ִהים אֶ ת י ְִצחָ ק בְּ נ ֹו וַ יּ ֶ
ֵשׁב י ְִצחָ ק ִעם בְּ אֵ ר לַחַ י ר ִֹאי :בראשית כה ,יא
עֲצוּמים יְחַ לֵּק ָשׁלָל ַתּחַ ת אֲ ֶשׁר הֶ ע ֱָרה לַמָּ וֶת נַפְ שׁ ֹו וְ אֶ ת פֹּ ְשׁעִ ים נ ְִמנָה וְ הוּא חֵ ְטא ַרבִּ ים נ ָ
ִ
ָ .40לכֵן אֲ חַ לֶּק ל ֹו בָ ַרבִּ ים וְ אֶ ת
ָשׂא וְ לַפֹּ ְשׁעִ ים יַפְ גִּ יעַ  :ישעיהו נג ,יב
אתם וְ ִאם אַיִן ְמחֵ נִי נָא ִמ ִסּפְ ְר אֲ ֶשׁר ָ
 .41וְ עַ ָתּה ִאם ִתּ ָשּׂא חַ ָטּ ָ
כָּת ְב ָתּ :שמות לב ,לב
 .42וְ אַ ָתּה אַל ִתּ ְתפַּ לֵּל בְּ עַ ד הָ עָ ם הַ זֶּה וְ אַל ִתּ ָשּׂא בַ עֲ ָדם ִרנָּה ְ
וּתפִ לָּה וְ אַל ִתּפְ גַּע בִּ י כִּ י אֵ ינֶנִּי שֹׁמֵ עַ אֹ ָת  :ירמיהו ז ,טז
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