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departure (ל־הָ גָר ָ ׂ֧שם עַ ל־
֠ ֶו ַּיִ ַּֽקֽח־לֶחֶ ֩ם ו ְחֵ֨ מַ ת מַ֜ י ִם וַּי ֵ ִּ֣תן א
ְָחה
֑ ֶ )ׁשִ כ ָ ְ֛מּה ו ְאֶ ת־הַ ֶּ֖ילֶד ַוֽי ְׁשַ ּל.7 Assuming the child to be
Yishma’el presents a serious difficulty with
explaining that the child was placed on Hagar’s
shoulder since Yishma’el at that moment would
have been at least seventeen years old,8 a sizable
teenager. The commentaries therefore come up
with innovative ways to deal with this issue9 or
explain that the child references back to that which
Avraham gave to Hagar rather than that which was
placed on her shoulder.10 Taking it for granted that
the story is about Yishma’el, without weighing the
pros and cons as to whether it makes sense that the
child referenced is Yishma’el, would likely cause
one to miss the nuances that are compelling the
differences of opinions about the details of the story.

Simon Wolf

Whenever one reads a selection from the Torah,
they are generally predisposed to seeing the text
from a particular perspective because of previous
education, innate biases or an eminently logical
conclusion from context and previous narratives. A
great example of this is when Avraham sends
Eliezer to search for a wife for Yitzchak. If one looks
carefully at Parshat Chayei-Sara, Eliezer’s name is
never once mentioned. Avraham’s servant is
always referred to by a pronoun.1 Why is it then that
everyone assumes that the story is about
Avraham’s servant Eliezer? It could be that it is
because this is the view of Chazal2 and that position
is reflected in Rashi3 and many of the other
commentaries. Possibly many people were taught
the narrative in this manner, especially when they
first encountered the text.4 Absent all of the above,
it is still a very rational conclusion based on the
previous narratives that establish Eliezer as
Avraham’s right-hand man.5 Even if it is the correct
interpretation that the individual spoken of in the
story is Eliezer, it is important to be cognizant that
his name is never mentioned explicitly in the text.
That awareness can open up new perspectives on
the narrative that would otherwise have been
dismissed if one just assumes that Eved Avraham
( )עבד אברהםis Eliezer. Similarly, when Avraham
casts Hagar out for the second time, the assumption
is that the problematic child, who precipitates Sara’s
demand that they be expelled from the house, is
Yishma’el. Once again here, Yishma’el’s name is
never explicitly mentioned; the child in the story is
always referred to by a pronoun.6 One would be
inclined to believe that the child is Yishma’el since
he is the only child ever mentioned by the Torah
born to Avraham and Hagar. At the same time, it is
important to pay careful attention to the story and
not just take for granted that it is Yishma’el since this
fact is very influential in the commentaries’ views as
to what was placed on Hagar’s shoulder upon her

The Ramban in Sefer Breishit11 establishes a
principle that he often repeats which is that the
Torah’s narrative with regards to our forefathers is a
template for the future experiences of Bnei Yisrael.
One must always contemplate how the stories of
Avraham, Yitzhak and Yaakov were predictive
models of events that transpired to their offspring. It
is often summarized in the dictum, “the travails of
the fathers are prescient for the children ( מעשה אבות
)סימן לבנים.”12 The Ramban therefore sees the
tribulations of Avraham as a predictive template for
that which would occur to Bnei Yisrael in the future.
Avraham leaves the Land of Israel due to a famine
for the greener pastures of Mitzrayim. There, the
Egyptians needlessly oppressed and exploited him
in order to take his wife. God takes revenge on
behalf of Avraham with great plagues. Avraham is
then ushered out of Mitzrayim, but not before he
accumulates great wealth. Similarly, in the future,
his descendants will descend to Egypt to escape a
famine in the land of Cana’an. There, they will be
enslaved and persecuted and their women will be
exploited in captivity. God will intervene to save
them with great plagues and miracles. In the end,
they too will collect great wealth and be pressured
by the Egyptians to leave the land of Egypt.13

 ועבד אברהם, האיש, אדני, העבד, המושל בכל אשר לו, זקן ביתו, עבדו1
:ט ויומא כח, בראשית רבה חיי שרה נט2
מב ולדוגמא ר' אברהם בן הרמב"ם והרד"ץ הופמן שם,לט ושם, רש"י בראשית כד3
ב,כד
 ובוודאי שזה קשור לסבה הראשונה שמלמדים אותו ככה בגלל המאמרי חז"ל ופרשני4
המקרא
ב,ב וכד, השווה בראשית טו5
 והילד, הנער, בנו, בן האמה, בנה, בן הגר המצרית6
֠ ֶם ו ְחֵ֨ מַ ת מַ֜ י ִם וַּי ֵ ִּ֣תן א
֩ ֶ וַּיַׁשְ ֵ ּ֣כם ַאב ְָר ָ ֣הם׀ ּב ַּ֡ב ֹקֶ ר וַּיִ ַּֽקֽח־לֶח7
ל־הָ גָר ָ ׂ֧שם עַ ל־ׁשִ כ ָ ְ֛מּה ו ְאֶ ת־הַ ֶּ֖ילֶד
(יד, )בראשית כא:ׁשבַע
ֽ ָ ְחהָ ו ֵ ַּ֣תלְֶך ו ֵַּ֔תתַ ע ּבְמִ דְ ַ ּ֖בר ּב ֵ ְ֥אר
֑ ֶ ַוֽי ְׁשַ ּל
טז◌ׂ◌ׂ◌ׂ◌ׂ( ובן, אברהם היה בן שמונים ושש שנה כאשר נולד ישמעאל )בראשית טז8
ה( ולכן ישמעאל בן ארבע עשרה שנה בלידת יצחק,מאה כאשר נולד יצחק )שם כא
(והספור עם גרוש הגר וישמעאל היה אחרי הגמל יצחק )בהגיעו לסביבות שלש שנים
שלפחות עושה ישמעאל בן שבע עשרה שנה
אף הילד שם על שכמה שהכניסה בו שרה עין רעה ואחזתו חמה ולא יכול...  עיין רש"י9
יג ששואל בן כ"ז שנה ואת אמרת שם על שכמה!( ובשכל,לילך ברגליו )ע"פ ב"ר נג
, וחלצתה חמה,אלא שרה הכניסה בו עין הרע...והיה באותו פרק י"ז שנה... טוב
 ושופו עצמותיו ונוטלתו על שכמה מצדה השנית ור"י בכור שור ואת,ונקלש בשרו
הילד בידיה ובאור החיים פי' גם אותו שם על שכמה להיות שלא היה רוצה לצאת
:מבית אביו לזה עקדו כילד ושמו על שכמה וגירשה
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 כי גם, ויתן אל הגר ואת הילד, נמשך למעלה-  עיין ברמב"ן שם ואת הילד וישלחה10
הילד נתן לה שילך עמה באשר תלך ובדומה גם בחזקוני ובספורנו ובעוד הרבה ועיין
ברש"ר הירש וברד"ץ הופמן שמזכירים אפשרות לשיטת ביניים ע"פ הגילים
, בשעת הגמל את יצחק,ולפיכך היה עתה ישמעאל... הממוצעים בזמן האבות
 שהמלים "שם על שכמה" מוסבות על "לחם, מכאן יש להסיק.לפחות בן שש עשרה
 אין לשכוח,מכל מקום..." ואילו "ואת הילד" חוזר אל "ויתן אל הגר,וחמת מים" בלבד
 מתאים גיל שש־עשרה לגיל שמונה,שלפי שנות החיים שהיו שכיחות בימים ההם
.של היום
ו אומר לך כלל תבין אותו בכל הפרשיות הבאות בענין אברהם, רמב"ן בראשית יב11
 ואמרו כל מה שאירע, הזכירוהו רבותינו בדרך קצרה, והוא ענין גדול,יצחק ויעקב
 ולכן יאריכו הכתובים בספור המסעות וחפירת הבארות ושאר,לאבות סימן לבנים
 וכולם, ויחשוב החושב בהם כאלו הם דברים מיותרים אין בהם תועלת,המקרים
 כי כאשר יבוא המקרה לנביא משלשת האבות יתבונן ממנו,באים ללמד על העתיד
י,הדבר הנגזר לבא לזרעו וגם שם
 מדרש תנחומא לך לך ט12
י הנה אברהם ירד למצרים מפני הרעב לגור שם להחיות נפשו, רמב"ן בראשית יב13
 והקב"ה נקם נקמתם, והמצרים עשקו אותו חנם לקחת את אשתו,בימי הבצורת
 וגם צוה עליו פרעה אנשים, והוציאו משם במקנה בכסף ובזהב,בנגעים גדולים
 והמצרים ירעו, ורמז אליו כי בניו ירדו מצרים מפני הרעב לגור שם בארץ:לשלחם
 והקב"ה ינקום,להם ויקחו מהם הנשים כאשר אמר )שמות א כב( וכל הבת תחיון
 והחזיקו,נקמתם בנגעים גדולים עד שיוציאם בכסף וזהב וצאן ובקר מקנה כבד מאד
1

פרשת ויצא
The covenant in which God promises Avraham that
his descendants will inherit the Land of Israel is
known as Brit Ben HaB’tarim ()ברית בין הבתרים. In a
few short verses, the Torah describes the core
fundamentals of the covenant and the process that
will result in Bnei Yisrael taking possession of the
land.
“Know well that your offspring will be
foreigners in a land not theirs, and they will be
enslaved and oppressed for four hundred years; but
I will execute judgment on the nation they shall
serve, and in the end they will leave with great
wealth…And the fourth generation will return here,
for the iniquity of the Amorites is not yet complete.”14
Not surprisingly, these Pesukim are the opening
paragraph that sets the backdrop in the Pesach
Hagada for the retelling of the story of the Exodus in
order to accomplish the Mitzva of Sippur Yetziyat
Mitzrayim ()סיפור יציאת מצרים.15 That is because
Bnei Yisrael’s experience in Egypt seems to mimic
exactly that which is predicted in Brit Ben HaB’tarim.
In order to survive the famine in Eretz Cana’an,
Yaakov and his family under the auspices of Yosef
become resident aliens in Egypt ( ּכִי גֵר י ִהְ י ֶה ז ְַרעֲ ָך
)ּבְאֶ ֶרץ ֹלא לָהֶ ם. Over time, Bnei Yisrael’s growth,
distinctiveness and segregation earn them the
animosity of their hosts. They suddenly find
themselves ostracized outsiders who are slowly
enslaved and oppressed by the Egyptians ( ו ַעֲ בָדּום
)ו ְעִ ּנּו א ֹתָ ם.
After years of persecution and
subjugation of Bnei Yisrael, God finally takes
retribution on the Egyptians with the Ten Plagues
()וְגַם אֶ ת הַ ּגֹוי אֲ ׁשֶ ר י ַעֲ ב ֹדּו ּדָ ן ָאנֹכִי. This intercession by
God culminates in the Exodus from Egypt whereby
Bnei Yisrael laden with wealth and possessions are
pressured by the Egyptians to leave the land of
Egypt ()ו ְַאחֲ ֵרי כֵן יֵצְאּו ּב ְִרכֻׁש ּגָדֹול. After leaving Egypt,
they set course for the Land of Israel under the
leadership of Moshe Rabbeinu in order to fulfill the
final promise that the fourth generation will return to
the Land of Israel ()ו ְדֹור ְרבִיעִ י י ָׁשּובּו הֵ ּנָה.16 The “four
hundred years” present some difficulty because
Bnei Yisrael were not enslaved in Egypt for four
hundred years. Chazal in Seder Olam Rabba and
many of the exegetes suggest that the four hundred
years is modifying the duration “that your offspring
will be foreigners in a land not theirs” rather than the
amount time “they will be enslaved and
 והענין הזה. לא נפל דבר מכל מאורע האב שלא יהיה בבנים.בהם לשלחם מן הארץ
 אמר הקב"ה,פרשוהו בבראשית רבה )מ ו( רבי פנחס בשם רבי אושעיא אמר
 ואתה מוצא כל מה שכתוב באברהם כתוב,לאברהם צא וכבוש את הדרך לפני בניך
 בישראל כתיב )להלן מה ו( כי זה שנתים, באברהם כתוב ויהי רעב בארץ,בבניו
:הרעב בקרב הארץ
ַארּבַע
ְ  וַּי ֹאמֶ ר לְַאב ְָרם י ָד ֹעַ ּתֵ דַ ע ּכִי גֵר י ִהְ י ֶה ז ְַרעֲ ָך ּבְאֶ ֶרץ ֹלא לָהֶ ם ו ַעֲ בָדּום ו ְעִ ּנּו א ֹתָ ם14
 ו ְאַ ָּתה ָּתבֹוא: וְגַם אֶ ת הַ ּגֹוי אֲ ׁשֶ ר י ַעֲ ב ֹדּו ּדָ ן ָאנֹכִי ו ְַאחֲ ֵרי כֵן יֵצְאּו ּב ְִרכֻׁש ּגָדֹול:מֵ אֹות ׁשָ נָה
 ו ְדֹור ְרבִיעִ י י ָׁשּובּו הֵ ּנָה ּכִי ֹלא ׁשָ לֵם עֲ ֹון הָ אֱ מ ִֹרי:אֶ ל אֲ ב ֹתֶ יָך ּבְׁשָ לֹום ִּתּקָ בֵר ּבְׂשֵ יבָה טֹו ָבה
(טז-יג, )בראשית טו:עַ ד הֵ ּנָה
 שֶ הַ ּקָ דֹוׁש ּבָרּוְך הּוא חִ ּשַ ב. ּבָרּוְך הּוא, )הגדה של פסח( ּבָרּוְך ׁשֹומֵ ר הַ בְטָ חָ תֹו ְלי ִשְ ָראֵ ל15
... שֶ ּנֶאֱ מַ ר,ְת ִרים
ָ  לַעֲ ׂשֹות ּכְמַ ה ּשֶ ָאמַ ר לְַאב ְָרהָ ם ָאבִינּו ִּבב ְִרית ּבֵין הַ ּב,אֶ ת הַ ּקֵ ץ
 רד"ק( או, אבן עזרא, יש מחלוקת המפרשים אם דור רביעי מתייחס לבנ"י )רש"י16
 ולפי דעת המפרשים שזה דורות בנ"י.( חזקוני בפי' שני, רמב"ן,לאמורי )רשב"ם
.( וכלב )בן יפונה ע"פ סוטה ט4 ,( חצרון3 ,( פרץ2 ,( יהודה1 :הארבעה דורות הם
(4 ,( משה ואהרן3 ,( עמרם2 ,( קהת1 שהוא כלב בן חצרון( שהיה מבאי הארץ או
ובני משה ואהרן היו מבאי הארץ
www.swdaf.com
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oppressed.”17 Otherwise, one could suggest that
four hundred is a typological number used by the
Torah to indicate a large exaggerated amount or a
long duration.18 While this explanation of Brit Ben
HaB’tarim is compelling, it is by no means
compulsory. Similar to the previous examples, it is
important to note that Egypt and the Egyptians are
not mentioned explicitly in the covenant and
therefore portraying the covenant as referencing the
Egyptian exile is an interpretation, albeit a very
persuasive one.19
On the other hand, if one were to start with a clean
slate, no foreknowledge and no biases, it is likely
that they would reach a different conclusion with
regards to the interpretation of Brit Ben HaB’tarim
than previously thought.
From Avraham’s
standpoint, God is informing him, or more accurately
promising him, that his progeny will be subject to
harsh conditions in a foreign land, but not to fret
since God will intervene to ensure that it all ends
well with them returning to the Land of Israel in
possession of great wealth.
This grand
homecoming will take place in four generations. If I
were Avraham, the calculus of the four generations
would render an understanding of God’s promise in
the following manner: the first generation being
Avraham, the second Yitzchak, the third Yaakov
and therefore the fourth generation would be
Yaakov’s children. The only hitch is that the
duration of this “exile” is four hundred years which
would be unlikely to elapse by the time Avraham has
great-grandchildren, but as previously noted, even
if one were to interpret Brit Ben HaB’tarim as
referencing to the Egyptian exile, one cannot take
the four hundred years literally.20 Interestingly
enough, this simple interpretation seems to have
credence since all of Yaakov’s children are born
outside of Israel, with the exception of Binyamin,21
and they all “return” from exile with their father to the
Land of Israel. Continuing with this line of reasoning
would require that the other aspects of the covenant
also be manifest in the generations between
Avraham and his great-grandchildren. In order to
test this thesis, it would helpful to invert the principle
championed by the Ramban that “the travails of the
fathers are prescient for the children ( מעשה אבות
)סימן לבנים. If the children mirror the forefathers and
יג, עיין סדר עולם רבה פרק ג וברס"ג וברש"י וברמב"ן )זה מקרא מסורס( בראשית טו17
מא בדרך דומה-מ,וגם צריכים להסביר שמות יב
יב, שופטים כא,ז הלווי של עשו, שם לב,טו מחיר למערת המכפלה, בראשית כג18
 שם,(י,יג ול,ב המחנה של דוד )וגם שם כה, שמואל א כב,נערות בתולות ביבש גלעד
ה,יט וכב( ודה"י ב יח,ו )וגם שם יח, ומלכים א כב,יז הנותרים מהעמלקי שדוד תקף,ל
כג הפרצה הנעשה בחומת ירושלים ע"י יואש מלך, שם כה,נביאי השקר לאחאב
ישראל
 זה גם חשוב מבחינת ההשקפה של בחירה חופשית והיסוד של שכר ועונש עיין19
במפרשים ואכמ"ל
 ואחת ממפרשי התורה אין מגיד ואין,טעם המספר הזה בגלות מצרים לא נודע... 20
כי הדור מאה... טז,יג( וגם ברשב"ם שם, )רבינו בחיי בראשית טו.משמיע בזה דבר
. נמצא ד' דורות ד' מאות שנה,('ט:' כאשר נמצא במסכת עדיות )משנה עדיות ב,שנה
 שהיא, נראה בעיני לפי שהוא לבדו נולד בארץ כנען- יח בנימין, עיין רש"י בראשית לה21
 )לעיל, כמו שנאמר )במדבר לג מ( בנגב בארץ כנען,בנגב כשאדם בא מארם נהרים
:יב ט( הלוך ונסוע הנגבה
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return to the Land of Israel. At the beginning of
Shmot, the Egyptian exile is characterized by backbreaking work, toil and oppression (the word  עינויis
used to describe the people’s predicament).
Concurrent with the enslavement, there is also an
explosion in the population of Bnei Yisrael which
further frustrates the Egyptian people. In Yaakov’s
story with Lavan, Yaakov describes his work for
Lavan as being a form of enslavement and
oppression due to the unbearably hard conditions
and the dishonesty of Lavan (Yaakov also utilizes
the word  עינויto describe his plight). Rachel and
Le’ah describe themselves as being treated by their
father like captives of war. In addition, there is a
series of Pesukim in Parshat Vayetze that contain
the verbs, “and she conceived and she gave birth
( ”)ותהר ותלדwhich gives the impression of a quickly
growing family. In both exiles, after years of
mistreatment, an angel of God appears to harbinger
the redemption. Moshe, while shepherding his
father-in-law’s sheep, is confronted by the angel at
the burning bush where he is told of God’s intent to
redeem Bnei Yisrael and have them worship him on
the Mountain of God ( )הר האלקיםand settle in the
Land of Israel. Yaakov, while shepherding his
father-in-law’s sheep also has a vision where an
angel of God informs him that it is time to depart
Charan and to return to his birthplace and fulfill his
commitment to worship and thank God at the
monument he had erected at the House of God ( בית
)אלקים. Yaakov after traveling alone to Charan,
leaves there with a large family and significant
possessions that were accumulated during his exile
and oppression in the house of Lavan. Bnei Yisrael,
who were initially a large family that came to live in
Egypt, leave there as a nation with great wealth
accumulated during their enslavement in Mitzrayim.
In both instances, the accumulated wealth is
described as “draining” or being “separated from”
their hosts ( וינצלו,)ויצל. Both stories continue with
an abrupt and hasty departure that puts the fleeing
party three days away from their host. In both
cases, the host is informed on the third day of the
departure and initiates a hot pursuit of those that
had left because of their heart (  ויגנוב,לב פרעה...ויחזק
)יעקב את לב לבן הארמי. According to the Midrashei
Chazal, Bnei Yisrael and Yaakov then travel an
additional three days before the host begins to
pursue their departing “guest”. The pursuer then
successfully traverses six days distance in a single
day to catch up to the departing party on the seventh
day. In the Exodus, Bnei Yisrael are encamped by
the Yam Suf and God intervenes to separate
between the encampment of Bnei Yisrael and the
camp of the Egyptians. In Yaakov’s case, Lavan
and Yaakov are encamped on opposing mountains
and God appears to Lavan that night in order to
attempt to keep the parties separated. Bnei Yisrael
continue forward from there by crossing the Yam
Suf, while Yaakov traverses the Yabok River. Upon

one has a detailed map of how the children’s
experiences are a manifestation of the covenant, it
should perforce mean that the forefathers
foreshadowed those events. That would mean if the
fourth generation in Brit Ben HaB’tarim is a possible
reference to Yaakov’s children, then the tribulations
of Yaakov and his children should parallel the
experiences of Bnei Yisrael during the Egyptian
exile and subsequent Exodus. If this simple
understanding of Brit Ben HaB’tarim proves correct
then it would open the possibility of a new
perspective on this fundamental covenant.
The following paragraph will lay out the case for the
necessary parallels mentioned above that will
support the contention that Brit Ben HaB’tarim could
have equally applied to Yaakov and his children’s
lives rather than to the Egyptian exile. We will use
prose to demonstrate the correlation, but it is
infinitely easier to follow the suggestions if one can
also view the visual alignment of the two stories.
Therefore, we will attach at the end of the Dvar
Torah a table of these parallels (and additional
correlations) through the Pesukim that can be
utilized in conjunction with the subsequent
explanation. In both cases, the exile begins with an
adverse event that necessitates leaving the Land of
Cana’an. In Parshat Vayetze, Yaakov is running
away from the wrath of Eisav and in Parshat
Vayigash he is attempting to escape the famine.
The “exiles” both begin with a vision at night
connected to Be’er Sheva where God appears to
Yaakov and with very similar language promises
him that He will accompany him into exile and then
return him to the land of his forefathers. On both
journeys to settle in the exile, Yaakov has an
emotional “reunion” where he cries. On Yaakov’s
descent to Egypt, he is greeted by Yosef, where
they tearfully embrace while on his journey to
Charan, he meets Rachel who he kisses and then
cries. Yosef subsequently informs Pharoah of
Yaakov’s presence while Rachel informs her father
Lavan of Yaakov’s arrival in Charan. Yaakov’s
stated intent in both instances is to be away from
“home” for a short duration, but those brief “visits”
eventually are extended into a much longer sojourn.
Pharoah inquires as to the capacity for Yosef’s
family to work for him (in addition to Yosef) and
Lavan suggests that Yaakov set a wage in order to
work for him. In both cases, the initial gracious
welcome turns to animosity and the host’s
countenance towards the guest sours. As a result,
the host turns on the employee, with the Egyptians
eventually enslaving Bnei Yisrael and Lavan
swindling Yaakov numerous times.
The two
cornerstones of the exile described in Brit Ben
HaB’tarim are the enslavement and oppression of
the descendants of Avraham ()ו ַעֲ בָדּום ו ְעִ ּנּו א ֹתָ ם. In
addition,
the
covenant
presupposes
the
development of a “nation” during the exile that will
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reentering the Land of Israel, Yaakov is “greeted” by
Eisav and similarly Bnei Yisrael are attacked by
Eisav’s descendant Amalek on their short journey to
enter the Land of Israel. After both incidents, an
altar is built and dedicated to God.22 Skipping some
additional parallels, Yaakov finally arrives at Beit El
where he fulfills his promise to worship God and
thank him for the kindness and accompaniment
provided by God during his many years in exile and
for his safe return to the Land of Israel. Bnei Yisrael,
in a similar fashion, experience the revelation at Har
Sinai that was promised to Moshe when God
engaged him to redeem Bnei Yisrael. Yaakov and
his children (the fourth generation) then finally return
to settle in the Land of Israel ( וישב בארץ מגורי אביו
 )בארץ כנעןafter beginning the vanquishing of the
land with the conquest of Sh’chem.
Given all the parallels, it seems very plausible that
the story that begins in Parshat Veyetze could well
be the fulfillment of the Brit Ben HaB’tarim. This
thesis is reinforced by the fact that the Pesach
Hagada begins the central section of the story of the
Exodus with “what did Lavan intend to do to our
forefather Yaakov ( צֵא ּולְמַ ד מַ ה ּבִּקֵ ש ָלבָן הָ אֲ ַרמִ י לַעֲ ׂשֹות
 ”) ְלי ַעֲ ק ֹב ָאבִינּוsuggesting that there is a commonality
between these two stories. At this point, based on
Brit Ben HaB’tarim, one would expect that Yaakov
and his children would continue their slow
expansion and overtaking of the land to begin the
process of building the nation of Israel in the Land
of Israel. Why does that not happen? One can only
speculate, but the beginning of Parshat Vayahsev
describes internecine quarreling and Lashon Hara
()דבה רעה, the same problems that condemn the
Generation of the Desert ( )דור המדברto wander and
forfeit their chances to successfully enter the Land
of Israel.

בס"ד
significant to garner or glean from the parallels
between the Egyptian exile and Exodus and the life
of Yaakov Avinu. One could suggest that a
prophecy or a covenant has many possible
opportunities to be fulfilled. It could have come to
fruition in Yaakov and his children’s lifetime had the
conditions been ripe.23 Unfortunately, something
went awry which required the whole process to
begin again and necessitated that Brit Ben
HaB’tarim be consummated with the Exodus from
Egypt. If one were even bolder, it could be
suggested that the fulfillment of the covenant with
the conquest of the Land of Israel post the Exodus
was not the sole achievement of God’s promise, but
rather a paradigm for future exiles and redemptions.
In actuality, this explanation enhances the first
suggestion that “the travails of the fathers are
prescient for the children ()מעשה אבות סימן לבנים
since it makes it all the more imperative that we
learn from earlier mistakes in order not repeat the
same patterns of generations past and lose the
opportunity for the fulfillment of a promise or
prophecy of redemption.
Shabbat Shalom

One can conclude a number of items from these
parallels and this insight that the Brit Ben HaB’tarim
does not necessarily refer to the Egyptian exile. The
first could simply be an extension of the principle of
Chazal and promoted by the Ramban that “the
travails of the fathers are prescient for the children
( – )מעשה אבות סימן לבניםthe Torah’s narrative with
regards to our forefathers is a template for the future
experiences of Bnei Yisrael. The experiences of
Yaakov and his children in Parhshat Vayetze and
the subsequent Parshiot are an indication and a
microcosm for that which will occur to Bnei Yisrael
at a national level in the future. On the other hand,
the recurrence of the same pattern with Avraham,
then with Yaakov and then finally with Bnei Yisrael
in Egypt seems to point to something deeper. The
fact that this paradigm is repetitive and cyclical in
nature seems to imply that there is something more
 פה יש אפשרות שההקבלות גם ממשיכים בתורה וגם ממשיכים בספר יהושע22
 דלגנו על זה לא לסבך את הקורא אבל ניתן לראות אותם.בכניסת בנ"י לארץ
.בטבלה שבנספח
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 לפי המפרשים שברית בין הבתרים היתה "עונש" לאברהם גם יכולים לומר את זה23
לגבי אברהם עצמו
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יעקב

מצרים

בראשית פרק כח
)י( וַ יֵּצֵ א ַי ֲעקֹב ִמבְּ אֵ ר ָשׁבַ ע וַיֵּ ֶל חָ ָרנָה:
)יא( וַ יִּ פְ גַּע בַּ מָּ קוֹם וַ ָיּלֶן ָשׁם כִּ י בָ א הַ ֶשּׁמֶ שׁ וַ יִּ ַקּח מֵ אַבְ נֵי הַ מָּ קוֹם
וַ יּ ֶָשׂם ְמ ַראֲ שֹׁתָ יו וַ יִּ ְשׁ ַכּב בַּ מָּ קוֹם הַ הוּא:
אַרצָ ה וְ רֹאשׁ ֹו מַ גִּ יעַ הַ ָשּׁמָ יְ מָ ה וְ ִהנֵּה
)יב( וַיַּ חֲ ם וְ ִהנֵּה סֻ לָּם מֻ צָּ ב ְ
מַ לְ אֲ ֵכי אֱ ִהים עֹלִ ים וְ י ְֹר ִדים בּוֹ:
)יג( וְ ִהנֵּה יְ קֹוָק נִצָּ ב עָ לָיו וַ יֹּאמַ ר אֲ נִי יְ קֹוָ ק אֱ הֵ י אַבְ ָרהָ ם אָבִ י
שׁכֵב עָ לֶיהָ לְ אֶ ְתּ ֶננָּה וּלְ זַ ְרעֶ :
אָרץ אֲ ֶשׁר אַ ָתּה ֹ
וֵ א הֵ י יִ ְצחָ ק הָ ֶ
אָרץ וּפָ ַר ְצ ָתּ יָמָּ ה וָ ֵק ְדמָ ה וְ צָ ֹפנָה וָ נֶגְ בָּ ה
)יד( וְ הָ יָה זַ ְר ֲע ַכּעֲפַ ר הָ ֶ
וְ נִבְ ֲרכוּ בְ כָּ ל ִמ ְשׁפְּ חֹת הָ אֲ ָדמָ ה וּבְ זַ ְרעֶ :
וּשׁמַ ְר ִתּי בְּ כֹל אֲ ֶשׁר ֵתּ ֵל וַהֲ ִשׁב ִֹתי אֶ ל
ְ
)טו( וְ ִהנֵּה אָנֹכִ י עִ מָּ
יתי אֵ ת אֲ ֶשׁר
הָ אֲ דָ מָ ה הַ זֹּאת כִּ י א אֶ ֱעזָבְ עַ ד אֲ ֶשׁר ִאם עָ ִשׂ ִ
ִדּבַּ ְר ִתּי ָל :
בראשית פרק כז
)מב( וַ יֻּגַּד לְ ִרבְ ָקה אֶ ת ִדּבְ ֵרי עֵ ָשׂו בְּ נָהּ הַ ָגּדֹל ו ִַתּ ְשׁלַח וַ ִתּ ְק ָרא לְ ַי ֲעקֹב
אָחי ִמ ְתנַחֵ ם לְ לְ הָ ְר ֶג :
בְּ נָהּ הַ ָקּטָ ן וַ תֹּאמֶ ר אֵ לָיו ִהנֵּה עֵ ָשׂו ִ
אָחי חָ ָרנָה:
)מג( וְ עַ ָתּה בְ נִי ְשׁמַ ע בְּ קֹלִ י וְ קוּם בְּ ַרח לְ אֶ ל לָבָ ן ִ
אָחי :
ָשׁבְ ָתּ עִ מּוֹ י ִָמים אֲ חָ ִדים עַ ד אֲ ֶשׁר ָתּשׁוּב חֲ מַ ת ִ
)מד( וְ י ַ
אָחי ִמ ְמּ וְ ָשׁ ַכח אֵ ת אֲ ֶשׁר עָ ִשׂיתָ לּ ֹו וְ ָשׁל ְַח ִתּי
)מה( עַ ד שׁוּב אַף ִ
וּלְ ַק ְח ִתּי ִמ ָשּׁם לָמָ ה אֶ ְשׁכַּ ל גַּם ְשׁנֵי ֶכם יוֹם אֶ חָ ד:

בראשית פרק מו
)א( וַ יִּ סַּ ע יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ ָכל אֲ ֶשׁר ל ֹו וַ ָיּבֹא בְּ אֵ ָרה ָשּׁבַ ע וַ יִּ זְ בַּ ח זְ בָ ִחים
לֵא הֵ י אָבִ יו יִ ְצחָ ק:
)ב( וַ יֹּאמֶ ר אֱ ִהים לְ יִ ְשׂ ָראֵ ל בְּ מַ ְראֹת הַ לַּיְ לָה וַ יֹּאמֶ ר ַי ֲעקֹב ַי ֲעקֹב
וַ יֹּאמֶ ר ִהנֵּנִ י:
ירא מֵ ְרדָ ה ִמצְ ַריְ מָ ה כִּ י
)ג( ַויֹּאמֶ ר אָנֹכִ י הָ אֵ ל אֱ הֵ י אָבִ י אַל ִתּ ָ
ימ ָשׁם:
לְ גוֹי גָּדוֹל אֲ ִשׂ ְ
)ד( אָנֹכִ י אֵ ֵרד עִ ְמּ ִמצְ ַריְ מָ ה וְ אָנֹכִ י אַעַ לְ גַם עָ ה וְ יוֹסֵ ף י ִָשׁית יָד ֹו
עַ ל עֵ ינֶי :

בראשית פרק כט
ֹאמרוּ מֵ חָ ָרן אֲ נ ְָחנוּ:
)ד( וַ יֹּאמֶ ר לָהֶ ם ַי ֲעקֹב אַחַ י מֵ אַיִ ן אַ ֶתּם וַ יּ ְ
ֹאמרוּ י ָָדעְ נוּ:
)ה( וַ יֹּאמֶ ר לָהֶ ם הַ יְ ַדעְ ֶתּם אֶ ת לָבָ ן בֶּ ן נָחוֹר וַ יּ ְ
ֹאמרוּ ָשׁלוֹם וְ ִהנֵּה ָרחֵ ל בִּ תּ ֹו בָּ אָה עִ ם
)ו( וַ יֹּאמֶ ר לָהֶ ם הֲ ָשׁלוֹם ל ֹו וַ יּ ְ
הַ צֹּאן) :ז( וַ יֹּאמֶ ר הֵ ן עוֹד הַ יּוֹם גָּדוֹל א עֵ ת הֵ אָסֵ ף הַ ִמּ ְקנֶה הַ ְשׁקוּ
הַ צֹּאן וּלְ כוּ ְרעוּ:
ֵאָספוּ כָּ ל הָ ע ֲָד ִרים וְ ָגלֲלוּ אֶ ת הָ אֶ בֶ ן
ֹאמרוּ א נוּ ַכל עַ ד אֲ ֶשׁר י ְ
)ח( וַ יּ ְ
מֵ עַ ל פִּ י הַ בְּ אֵ ר וְ ִה ְשׁ ִקינוּ הַ צֹּאן:
)ט( עו ֶֹדנּוּ ְמ ַדבֵּ ר עִ מָּ ם וְ ָרחֵ ל בָּ אָה עִ ם הַ צֹּאן אֲ ֶשׁר לְ אָבִ יהָ כִּ י רֹעָ ה
ִהוא) :י( וַיְ ִהי כַּ אֲ ֶשׁר ָראָה ַי ֲעקֹב אֶ ת ָרחֵ ל בַּ ת לָבָ ן אֲ ִחי ִאמּוֹ וְ אֶ ת
צֹאן לָבָ ן אֲ ִחי ִאמּוֹ וַיִּ גַּשׁ ַי ֲעקֹב וַיָּ גֶל אֶ ת הָ אֶ בֶ ן מֵ עַ ל ִפּי הַ בְּ אֵ ר וַיַּ ְשׁ ְק
אֶ ת צֹאן לָבָ ן אֲ ִחי ִאמּוֹ) :יא( וַיִּ ַשּׁק ַי ֲעקֹב לְ ָרחֵ ל וַיִּ ָשּׂא אֶ ת קֹלוֹ
וַיֵּ בְ ךְּ :
)יב( וַ ַיּגֵּד ַי ֲעקֹב לְ ָרחֵ ל כִּ י אֲ ִחי אָבִ יהָ הוּא וְ כִ י בֶ ן ִרבְ ָקה הוּא ו ַָתּ ָרץ
ו ַַתּגֵּד לְ אָבִ יהָ :
)יג( וַ יְ ִהי כִ ְשׁמֹעַ לָבָ ן אֶ ת ֵשׁמַ ע ַי ֲעקֹב בֶּ ן אֲ חֹת ֹו וַ יּ ָָרץ לִ ְק ָראת ֹו וַ יְ חַ בֶּ ק
ל ֹו וַ יְ נ ֶַשּׁק ל ֹו וַ יְ בִ יאֵ הוּ אֶ ל בֵּ ית ֹו וַ יְ סַ פֵּ ר לְ לָבָ ן אֵ ת ָכּל הַ ְדּבָ ִרים
הָ אֵ לֶּה:
)יד( וַ ֹיּאמֶ ר ל ֹו לָבָ ן אַ עַ ְצ ִמי וּבְ ָשׂ ִרי אָ ָתּה וַ יּ ֵֶשׁב עִ מּ ֹו ח ֶֹדשׁ י ִָמים:
ידה לִּ י
אָחי אַ ָתּה ַועֲבַ ְד ַתּנִ י ִחנָּם הַ גִּ ָ
)טו( ַויֹּאמֶ ר לָבָ ן לְ ַי ֲעקֹב הֲ כִ י ִ
מַ ה מַּ ְשׂכּ ְֻר ֶתּ :
)טז( וּלְ לָבָ ן ְשׁ ֵתּי בָ נוֹת ֵשׁם הַ גְּ ֹדלָה לֵאָה וְ ֵשׁם הַ ְקּטַ ָנּה ָרחֵ ל:
)יז( וְ עֵ ינֵי לֵאָה ַרכּוֹת וְ ָרחֵ ל הָ יְ תָ ה יְ פַ ת תֹּאַר וִ יפַ ת מַ ְראֶ ה:
בראשית פרק כט
)יח( וַ יֶּאֱ הַ ב ַי ֲעקֹב אֶ ת ָרחֵ ל וַ יֹּאמֶ ר אֶ עֱבָ ְד ֶשׁבַ ע ָשׁנִים בְּ ָרחֵ ל בִּ ְתּ
הַ ְקּטַ נָּה:
)יט( וַ יֹּאמֶ ר לָבָ ן טוֹב ִתּ ִתּי אֹתָ הּ ָל ִמ ִתּ ִתּי אֹתָ הּ לְ ִאישׁ אַחֵ ר ְשׁבָ ה
עִ מָּ ִדי:
)כ( וַ ַיּ ֲעבֹד ַי ֲעקֹב בְּ ָרחֵ ל ֶשׁבַ ע ָשׁנִים וַ יִּ ְהיוּ בְ עֵ ינָיו כְּ י ִָמים אֲ חָ ִדים
בְּ אַהֲ בָ ת ֹו אֹתָ הּ:
קב אֶ ל לָבָ ן הָ בָ ה אֶ ת ִא ְשׁ ִתּי כִּ י מָ לְ אוּ יָמָ י וְ אָבוֹאָה
)כא( וַ יֹּאמֶ ר ַי ֲע ֹ
אֵ לֶיהָ :
)כב( וַ יֶּאֱ סֹף לָבָ ן אֶ ת כָּ ל אַנ ְֵשׁי הַ מָּ קוֹם וַ יַּעַ שׂ ִמ ְשׁ ֶתּה:
)כג( וַיְ ִהי בָ עֶ ֶרב וַיִּ ַקּח אֶ ת לֵאָה בִ תּוֹ וַיָּ בֵ א אֹתָ הּ אֵ לָיו וַיָּ בֹא אֵ לֶיהָ :
)כד( וַ יִּ ֵתּן לָבָ ן לָהּ אֶ ת זִ לְ פָּ ה ִשׁפְ חָ ת ֹו לְ לֵאָה בִ תּ ֹו ִשׁפְ חָ ה:
)כה( וַיְ ִהי בַ בּ ֶֹקר וְ ִהנֵּה ִהוא לֵאָה ַויֹּאמֶ ר אֶ ל לָבָ ן מַ ה זֹּאת עָ ִשׂיתָ לִּ י
הֲ א בְ ָרחֵ ל עָ בַ ְד ִתּי עִ מָּ וְ לָמָּ ה ִר ִמּיתָ נִ י:
ירה לִ ְפנֵי
)כו( ַויֹּאמֶ ר לָבָ ן א יֵעָ ֶשׂה כֵן בִּ ְמקוֹמֵ נוּ לָתֵ ת הַ צְּ עִ ָ
ירה:
הַ בְּ כִ ָ
)כז( מַ לֵּא ְשׁבֻעַ זֹאת וְ נ ְִתּנָה לְ גַּם אֶ ת זֹאת בַּ ֲעב ָֹדה אֲ ֶשׁר ַתּ ֲעבֹד
עִ מָּ ִדי עוֹד ֶשׁבַ ע ָשׁנִים אֲ חֵ רוֹת:

בראשית פרק מו
)כט( וַיֶּ ְאסֹר יו ֵֹסף מֶ ְרכַּ בְ תּוֹ וַיַּ עַ ל לִ ְק ַראת יִ ְשׂ ָראֵ ל אָבִ יו גּ ְֹשׁנָה וַיֵּ ָרא
ָאריו עוֹד:
ָאריו וַיֵּ בְ ךְּ עַ ל צַ וּ ָ
אֵ לָיו וַיִּ פֹּל עַ ל צַ וּ ָ
)ל( וַ יֹּאמֶ ר יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ל יוֹסֵ ף אָמוּתָ ה הַ פָּ עַ ם אַחֲ ֵרי ְראו ִֹתי אֶ ת פָּ נֶי
כִּ י עו ְֹד חָ י:
ידה לְ פַ ְרעֹה
)לא( וַ יֹּאמֶ ר יוֹסֵ ף אֶ ל אֶ חָ יו וְ אֶ ל בֵּ ית אָבִ יו אֶ ֱעלֶה וְ אַ גִּ ָ
וְ א ְֹמ ָרה אֵ לָיו אַחַ י וּבֵ ית אָבִ י אֲ ֶשׁר בְּ אֶ ֶרץ כְּ נַעַ ן בָּ אוּ אֵ לָי:
)לב( וְ הָ אֲ נ ִָשׁים רֹעֵ י צֹאן כִּ י אַנ ְֵשׁי ִמ ְקנֶה הָ יוּ וְ צֹאנָם וּבְ ָק ָרם וְ כָ ל
אֲ ֶשׁר לָהֶ ם הֵ בִ יאוּ:
)לג( וְ הָ יָה כִּ י יִ ְק ָרא ָל ֶכם פַּ ְרעֹה וְ אָמַ ר מַ ה מַּ ע ֲֵשׂי ֶכם:
ְעוּרינוּ וְ עַ ד עַ ָתּה ַגּם
)לד( וַ אֲ מַ ְר ֶתּם אַנ ְֵשׁי ִמ ְקנֶה הָ יוּ עֲבָ ֶדי ִמנּ ֵ
אֲ נ ְַחנוּ גַּם אֲ בֹתֵ ינוּ בַּ עֲבוּר ֵתּ ְשׁבוּ בְּ אֶ ֶרץ גּ ֶֹשׁן כִּ י ת ֹועֲבַ ת ִמ ְצ ַריִ ם כָּ ל
רֹעֵ ה צֹאן:
בראשית פרק מז
)א( וַ ָיּבֹא יוֹסֵ ף וַ ַיּגֵּד לְ פַ ְרעֹה וַ יֹּאמֶ ר אָבִ י וְ אַחַ י וְ צֹאנָם וּבְ ָק ָרם וְ כָ ל
אֲ ֶשׁר לָהֶ ם בָּ אוּ מֵ אֶ ֶרץ כְּ נָעַ ן וְ ִה ָנּם בְּ אֶ ֶרץ גּ ֶֹשׁן:
וּמ ְקצֵ ה אֶ חָ יו ל ַָקח חֲ ִמ ָשּׁה אֲ נ ִָשׁים וַ יּ ִַצּגֵם לִ פְ נֵי פַ ְרעֹה:
)ב( ִ
ֹאמרוּ אֶ ל פַּ ְרעֹה רֹעֵ ה
)ג( וַ יֹּאמֶ ר פַּ ְרעֹה אֶ ל אֶ חָ יו מַ ה מַּ ע ֲֵשׂי ֶכם וַ יּ ְ
צֹאן עֲבָ ֶדי גַּם אֲ נ ְַחנוּ גַּם אֲ בוֹתֵ ינוּ:
אָרץ בָּ אנוּ כִּ י אֵ ין ִמ ְרעֶ ה ַלצֹּאן אֲ ֶשׁר
ֹאמרוּ אֶ ל פַּ ְרעֹה ָלגוּר בָּ ֶ
)ד( ַויּ ְ
ַלעֲבָ ֶדי כִּ י כָבֵ ד הָ ָרעָ ב בְּ אֶ ֶרץ כְּ נָעַ ן וְ עַ ָתּה י ְֵשׁבוּ נָא עֲבָ ֶדי בְּ אֶ ֶרץ
גּ ֶֹשׁן):ה( וַ יֹּאמֶ ר פַּ ְרעֹה אֶ ל יוֹסֵ ף לֵאמֹר אָבִ י וְ אַחֶ י בָּ אוּ אֵ לֶי :
אָרץ הו ֵֹשׁב אֶ ת אָבִ י וְ אֶ ת
)ו( אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לְ פָ נֶי ִהוא בְּ מֵ יטַ ב הָ ֶ
אַחֶ י י ְֵשׁבוּ בְּ אֶ ֶרץ גּ ֶֹשׁן וְ ִאם י ַָדעְ ָתּ וְ יֶשׁ בָּ ם אַנְ ֵשׁי חַ יִ ל וְ ַשׂ ְמ ָתּם
ָשׂ ֵרי ִמ ְקנֶה עַ ל אֲ ֶשׁר לִ י:

בראשית פרק מח
)א( וַ יְ ִהי אַחֲ ֵרי הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה וַ יֹּאמֶ ר לְ יוֹסֵ ף ִהנֵּה אָבִ י ֹחלֶה
וַ יִּ ַקּח אֶ ת ְשׁנֵי בָ נָיו עִ מּ ֹו אֶ ת ְמנ ֶַשּׁה וְ אֶ ת אֶ פְ ָריִ ם:
)ב( וַ ַיּגֵּד לְ ַי ֲעקֹב וַ יֹּאמֶ ר ִהנֵּה בִּ ְנ יוֹסֵ ף בָּ א אֵ לֶי וַ יִּ ְתחַ זֵּ ק יִ ְשׂ ָראֵ ל
וַ יּ ֵֶשׁב עַ ל הַ ִמּטָּ ה:
)ג( וַ יֹּאמֶ ר ַי ֲעקֹב אֶ ל יוֹסֵ ף אֵ ל ַשׁ ַדּי נ ְִראָה אֵ לַי בְּ לוּז בְּ אֶ ֶרץ כְּ נָעַ ן
וַ יְ בָ ֶר א ִֹתי:
ית וּנְתַ ִתּי לִ ְקהַ ל עַ ִמּים וְ נָתַ ִתּי
)ד( וַ יֹּאמֶ ר אֵ לַי ִה ְננִי מַ פְ ְר וְ ִה ְרבִּ ִ
אָרץ הַ זֹּאת לְ זַ ְר ֲע אַחֲ ֶרי אֲ חֻ זַּ ת ע ֹולָם:
אֶ ת הָ ֶ
)ה( וְעַ ָתּה ְשׁנֵי בָ נֶי הַ נּוֹל ִָדים לְ בְּ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם עַ ד בּ ִֹאי אֵ לֶי
ַשּׁה כִּ ְראוּבֵ ן וְ ִשׁ ְמעוֹן יִ ְהיוּ לִ י:
וּמנ ֶ
ִמצְ ַריְ מָ ה לִ י הֵ ם אֶ ְפ ַריִ ם ְ
)ו( וּמ ֹול ְַד ְתּ אֲ ֶשׁר ה ֹול ְַד ָתּ אַחֲ ֵריהֶ ם לְ יִ ְהיוּ עַ ל ֵשׁם אֲ חֵ יהֶ ם
יִ ָקּ ְראוּ בְּ נַחֲ לָתָ ם:
בראשית פרק מח
)יז( וַיַּ ְרא יוֹסֵ ף כִּ י ָי ִשׁית אָבִ יו יַד יְ ִמינוֹ עַ ל רֹאשׁ אֶ ְפ ַריִ ם וַיֵּ ַרע
מ יַד אָבִ יו לְ הָ ִסיר אֹתָ הּ מֵ עַ ל רֹאשׁ אֶ ְפ ַריִ ם עַ ל רֹאשׁ
בְּ עֵ ינָיו וַיִּ ְת ֹ
ְמנ ֶַשּׁה:
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)כח( וַ יַּעַ שׂ ַי ֲעקֹב כֵּ ן וַ יְ מַ לֵּא ְשׁבֻעַ זֹאת וַ יִּ ֶתּן ל ֹו אֶ ת ָרחֵ ל בִּ תּ ֹו ל ֹו
לְ ִא ָשּׁה:
)כט( וַ יִּ ֵתּן לָבָ ן לְ ָרחֵ ל בִּ תּ ֹו אֶ ת בִּ לְ הָ ה ִשׁפְ חָ ת ֹו לָהּ לְ ִשׁפְ חָ ה:
)ל( וַ ָיּבֹא גַּם אֶ ל ָרחֵ ל וַ יֶּאֱ הַ ב גַּם אֶ ת ָרחֵ ל ִמלֵּאָה וַ ַיּ ֲעבֹד עִ מּ ֹו עוֹד
ֶשׁבַ ע ָשׁנִים אֲ חֵ רוֹת:

בראשית פרק כט
)לא( וַּי ְַרא י ְקו ָק ּכִי ׂשְ נּוָאה לֵָאה וַּיִ ְפּתַ ח אֶ ת ַרחְ מָ ּה ו ְָרחֵ ל עֲ קָ ָרה:
)לב( וַּתַ הַ ר לֵָאה וַּתֵ לֶ ד ּבֵן ו ַּתִ קְ ָרא ׁשְ מֹו ְראּובֵן ּכִי ָאמְ ָרה ּכִי ָרָאה י ְקֹו ָק ּבְעָ נְי ִי ּכִי
עַ ּתָ ה י ֶאֱ הָ ַבנִי אִ יׁשִ י:
)לג( וַּתַ הַ ר עֹוד וַּתֵ לֶ ד ּבֵן ו ַּת ֹאמֶ ר ּכִי ׁשָ מַ ע י ְקֹו ָק ּכִי ׂשְ נּוָאה ָאנֹכִי וַּי ִֶּתן לִי ּגַם אֶ ת זֶה
ו ַּתִ קְ ָרא ׁשְ מֹו ׁשִ מְ עֹון:
)לד( וַּתַ הַ ר עֹוד וַּתֵ לֶ ד ּבֵן ו ַּת ֹאמֶ ר עַ ָּתה הַ ּפַעַ ם י ִ ָּלו ֶה אִ יׁשִ י אֵ לַי ּכִי יָלַדְ ּתִ י לֹו ׁשְ ֹלׁשָ ה
ָבנִים עַ ל ּכֵן קָ ָרא ׁשְ מֹו ֵלו ִי:
)לה( וַּתַ הַ ר עֹוד וַּתֵ לֶ ד ּבֵן ו ַּת ֹאמֶ ר הַ ּפַעַ ם אֹודֶ ה אֶ ת י ְקֹו ָק עַ ל ּכֵן קָ ְרָאה ׁשְ מֹו י ְהּודָ ה
ו ַּתַ עֲ מ ֹד מִ ּלֶדֶ ת:

פרשת ויצא
)יח( ַויֹּאמֶ ר יו ֵֹסף אֶ ל אָבִ יו א כֵן אָבִ י כִּ י זֶה הַ בְּ כֹר ִשׂים יְ ִמינְ עַ ל
רֹאשׁוֹ:
)יט( וַיְ מָ אֵ ן אָבִ יו ַויֹּאמֶ ר י ַָדעְ ִתּי בְ נִ י יָדַ עְ ִתּי גַּם הוּא יִ ְהיֶה לְּ עָ ם וְ גַם
אָחיו הַ ָקּטֹן יִ גְ ַדּל ִממֶּ נּוּ וְ זַ ְרע ֹו יִ ְהיֶה ְמ א הַ גּוֹיִ ם:
הוּא יִ גְ ָדּל וְ אוּלָם ִ
)כ( וַ יְ בָ ֲר ֵכם בַּ יּוֹם הַ הוּא לֵאמוֹר בְּ יְ בָ ֵר יִ ְשׂ ָראֵ ל לֵאמֹר יְ ִשׂ ְמ
אֱ ִהים כְּ אֶ פְ ַריִ ם וְ כִ ְמנ ֶַשּׁה וַ יּ ֶָשׂם אֶ ת אֶ פְ ַריִ ם לִ פְ נֵי ְמנ ֶַשּׁה:
)כא( וַ יֹּאמֶ ר יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ל יוֹסֵ ף ִהנֵּה אָנֹכִ י מֵ ת וְ הָ יָה אֱ ִהים עִ מָּ כֶ ם
וְ הֵ ִשׁיב אֶ ְתכֶ ם אֶ ל אֶ ֶרץ אֲ בֹתֵ י ֶכם:
)כב( וַ אֲ נִי נָתַ ִתּי לְ ְשׁ ֶכם אַחַ ד עַ ל אַחֶ י אֲ ֶשׁר ל ַָק ְח ִתּי ִמיַּד הָ אֱ מ ִֹרי
בְּ חַ ְרבִּ י וּבְ ַק ְשׁ ִתּי:
שמות פרק א
)ו( וַ יָּמָ ת יוֹסֵ ף וְ כָ ל אֶ חָ יו וְ כֹל הַ דּוֹר הַ הוּא:
)ז( וּבְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל פָּ רוּ וַיִּ ְשׁ ְרצוּ וַיִּ ְרבּוּ וַיַּ עַ ְצמוּ בִּ ְמאֹד ְמאֹד ו ִַתּמָּ לֵא
אָרץ אֹתָ ם:
הָ ֶ

בראשית פרק ל :

)ד( ו ַּתִ ּתֶ ן לֹו אֶ ת ִּבלְהָ ה ׁשִ ְפחָ תָ ּה לְאִ ּׁשָ ה וַּיָב ֹא אֵ לֶיהָ י ַעֲ ק ֹב:
)ה( וַּתַ הַ ר ִּבלְהָ ה וַּתֵ לֶ ד ְלי ַעֲ ק ֹב ּבֵן:
)ו( ו ַּת ֹאמֶ ר ָרחֵ ל ּדָ נַּנִי אֱ ֹלהִ ים וְגַם ׁשָ מַ ע ּבְקֹלִי וַּי ִֶּתן לִי ּבֵן עַ ל ּכֵן קָ ְרָאה ׁשְ מֹו ּדָ ן:
)ז( וַּתַ הַ ר עֹוד וַּתֵ לֶ ד ִּבלְהָ ה ׁשִ ְפחַ ת ָרחֵ ל ּבֵן ׁשֵ נִי ְלי ַעֲ ק ֹב:
)י( וַּתֵ לֶ ד ִז ְלּפָה ׁשִ ְפחַ ת לֵָאה ְלי ַעֲ ק ֹב ּבֵן:
)יא( ו ַּת ֹאמֶ ר לֵָאה >בגד< ּבָא גָד ו ַּתִ קְ ָרא אֶ ת ׁשְ מֹו ּגָד:
)יב( וַּתֵ לֶ ד ִזלְּפָה ׁשִ ְפחַ ת לֵָאה ּבֵן ׁשֵ נִי ְלי ַעֲ ק ֹב:
)יג( ו ַּת ֹאמֶ ר לֵָאה ּבְאָ ׁשְ ִרי ּכִי אִ ּׁשְ רּונִי ּבָנֹות ו ַּתִ קְ ָרא אֶ ת ׁשְ מֹו אָ ׁשֵ ר:
)יז( וַּיִׁשְ מַ ע אֱ ֹלהִ ים אֶ ל לֵָאה וַּתַ הַ ר וַּתֵ לֶ ד ְלי ַעֲ ק ֹב ּבֵן חֲ מִ יׁשִ י:
)יח( ו ַּת ֹאמֶ ר לֵָאה נָתַ ן אֱ ֹלהִ ים ׂשְ כ ִָרי אֲ ׁשֶ ר נָתַ ּתִ י ׁשִ פְ חָ ִתי לְאִ יׁשִ י ו ַּתִ קְ ָרא ׁשְ מֹו
י ִּׂשָ שכָר) :יט( וַּתַ הַ ר עֹוד לֵָאה וַּתֵ לֶ ד ּבֵן ׁשִ ּׁשִ י ְלי ַעֲ ק ֹב:
)כא( ו ְַאחַ ר י ָלְ ָדה ּבַת ו ַּתִ קְ ָרא אֶ ת ׁשְ מָ ּה ּדִ ינָה:

בראשית פרק ל
)כב( וַ יִּ זְ כֹּר אֱ ִהים אֶ ת ָרחֵ ל ַויִּ ְשׁמַ ע אֵ לֶיהָ אֱ ִהים וַ יִּ פְ ַתּח אֶ ת
ַר ְחמָ הּ) :כג( ו ַַתּהַ ר וַ ֵתּלֶד בֵּ ן וַ תֹּאמֶ ר אָסַ ף אֱ ִהים אֶ ת חֶ ְרפָּ ִתי:
)כד( וַ ִתּ ְק ָרא אֶ ת ְשׁמ ֹו יוֹסֵ ף לֵאמֹר יֹסֵ ף יְ קֹוָ ק לִ י בֵּ ן אַחֵ ר:
)כה( וַיְ ִהי כַּ אֲ ֶשׁר יָלְ ָדה ָרחֵ ל אֶ ת יוֹסֵ ף ַויֹּאמֶ ר ַי ֲעקֹב אֶ ל לָבָ ן ַשׁלְּ חֵ נִ י
אַרצִ י:
וְ אֵ לְ כָ ה אֶ ל ְמקו ִֹמי וּלְ ְ
ָשׁי וְ אֶ ת יְ לָדַ י אֲ ֶשׁר עָ בַ ְד ִתּי א ְֹת בָּ הֵ ן וְ אֵ לֵכָ ה כִּ י
)כו( ְתּנָה אֶ ת נ ַ
אַ ָתּה יָדַ עְ ָתּ אֶ ת ֲעבֹדָ ִתי אֲ ֶשׁר עֲבַ ְד ִתּי :
אתי חֵ ן בְּ עֵ ינֶי נִחַ ְשׁ ִתּי וַ יְ בָ ֲר ֵכנִי
)כז( ַויֹּאמֶ ר אֵ לָיו לָבָ ן ִאם נָא מָ צָ ִ
יְ קֹוָ ק בִּ גְ ָל ֶל ) :כח( וַ יֹּאמַ ר נ ְָקבָ ה ְשׂכָ ְר עָ לַי וְ אֶ ֵתּנָה:
בראשית פרק לא
)א( וַ יִּ ְשׁמַ ע אֶ ת ִדּבְ ֵרי בְ נֵי לָבָ ן לֵאמֹר ל ַָקח ַי ֲעקֹב אֵ ת כָּ ל אֲ ֶשׁר
לְ אָבִ ינוּ וּמֵ אֲ ֶשׁר לְ אָבִ ינוּ עָ ָשׂה אֵ ת כָּ ל הַ כָּ בֹד הַ זֶּה:
)ב( וַיַּ ְרא ַי ֲעקֹב אֶ ת ְפּנֵי לָבָ ן וְ ִהנֵּה אֵ ינֶנּוּ עִ מּוֹ כִּ ְתמוֹל ִשׁלְ שׁוֹם:
)ה( וַ יֹּאמֶ ר לָהֶ ן רֹאֶ ה אָנֹכִ י אֶ ת ְפּנֵי אֲ בִ יכֶ ן כִּ י אֵ ינֶנּוּ אֵ לַי כִּ ְתמֹל
ִשׁלְ שֹׁם וֵ א הֵ י אָבִ י הָ יָה עִ מָּ ִדי:
)ו( וְ אַ ֵתּנָה יְ ַדעְ ֶתּן כִּ י בְּ כָ ל כּ ִֹחי עָ בַ ְד ִתּי אֶ ת אֲ בִ יכֶ ן:
ֲשׂ ֶרת מֹנִ ים וְ א נְ תָ נוֹ
)ז( וַאֲ בִ יכֶ ן הֵ תֶ ל בִּ י וְ הֶ חֱ לִ ף אֶ ת מַ ְשׂכּ ְֻר ִתּי ע ֶ
אֱ ִהים לְ הָ ַרע עִ מָּ ִדי:
)ח( ִאם כֹּה יֹאמַ ר נְקֻ ִדּים יִ ְהיֶה ְשׂכָ ֶר וְ יָלְ דוּ ָכל הַ צֹּאן נְקֻ ִדּים וְ ִאם
כֹּה יֹאמַ ר עֲקֻ ִדּים יִ ְהיֶה ְשׂכ ֶָר וְ יָלְ דוּ ָכל הַ צֹּאן עֲקֻ ִדּים:
)ט( וַיַּ צֵּ ל אֱ ִהים אֶ ת ִמ ְקנֵה אֲ בִ יכֶ ם וַ יִּ ֶתּן לִ י:
)יד( וַ ַתּעַ ן ָרחֵ ל וְ לֵאָה וַ תֹּאמַ ְרנָה ל ֹו הַ עוֹד לָנוּ חֵ לֶק וְ נַחֲ לָה בְּ בֵ ית
אָבִ ינוּ:
)טו( הֲ לוֹא נָכְ ִריּוֹת נ ְֶח ַשׁבְ נוּ לוֹ כִּ י ְמכָ ָרנוּ וַ יֹּאכַ ל גַּם אָכוֹל אֶ ת
כַּ ְספֵּ נוּ:
)טז( כִּ י כָ ל הָ ע ֶֹשׁר אֲ ֶשׁר ִהצִּ יל אֱ ִהים מֵ אָבִ ינוּ לָנוּ הוּא וּלְ בָ נֵינוּ
וְ עַ ָתּה כֹּל אֲ ֶשׁר אָמַ ר אֱ ִהים אֵ לֶי ע ֲֵשׂה
)לח( זֶ ה עֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה אָנֹכִ י עִ מָּ ְרחֵ לֶי וְ עִ זֶּ י א ִשׁ ֵכּלוּ וְ אֵ ילֵי
צֹא ְנ א אָכָ לְ ִתּי:
אתי אֵ לֶי אָנֹכִ י אֲ חַ טֶּ נָּה ִמיּ ִָדי ְתּבַ ְק ֶשׁנָּה גְּ נ ֻבְ ִתי
)לט( ְט ֵרפָ ה א הֵ בֵ ִ
יוֹם וּגְ נ ֻבְ ִתי לָיְ לָה:
יתי בַ יּוֹם אֲ כָ לַנִ י ח ֶֹרב וְ ֶק ַרח בַּ לָּיְ לָה ו ִַתּ ַדּד ְשׁנ ִָתי מֵ עֵ ינָי:
)מ( הָ יִ ִ

שמות פרק ב
)א( וַ ֵיּ ֶל ִאישׁ ִמבֵּ ית לֵוִ י וַ יִּ ַקּח אֶ ת בַּ ת לֵוִ י:
)ב( ו ַַתּהַ ר הָ ִא ָשּׁה ו ֵַתּ ֶלד בֵּ ן ו ֵַתּ ֶרא אֹתוֹ כִּ י טוֹב הוּא וַ ִתּ ְצפְּ נֵהוּ
ְשׁ ָשׁה יְ ָר ִחים:

שמות פרק א
)ח( וַיָּ ָקם מֶ ֶל חָ דָ שׁ עַ ל ִמצְ ָריִ ם אֲ ֶשׁר א יָדַ ע אֶ ת יוֹסֵ ף:
)ט( ַויֹּאמֶ ר אֶ ל עַ מּוֹ ִהנֵּה עַ ם בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ַרב וְ עָ צוּם ִממֶּ נּוּ:
)י( הָ בָ ה נ ְִתחַ כְּ מָ ה ל ֹו פֶּ ן יִ ְרבֶּ ה וְ הָ יָה כִּ י ִת ְק ֶראנָה ִמלְ חָ מָ ה וְ נוֹסַ ף גַּם
אָרץ:
הוּא עַ ל שֹׂנְאֵ ינוּ וְ נִלְ חַ ם בָּ נוּ וְ עָ לָה ִמן הָ ֶ
)יא( וַיָּ ִשׂימוּ עָ לָיו ָשׂ ֵרי ִמ ִסּים לְ מַ עַ ן עַ נֹּתוֹ בְּ ִסבְ תָ ם וַיִּ בֶ ן עָ ֵרי
ִמ ְסכְּ נוֹת לְ פַ ְרעֹה אֶ ת ִפּתֹם וְ אֶ ת ַרעַ ְמסֵ ס:
)יב( וְ כַ אֲ ֶשׁר יְ עַ נּוּ אֹתוֹ כֵּן יִ ְרבֶּ ה וְ כֵן יִ ְפרֹץ וַיָּ קֻ צוּ ִמ ְפּנֵי בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל:
)יג( וַיַּ עֲבִ דוּ ִמצְ ַריִ ם אֶ ת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל בְּ פָ ֶר :
)יד( וַיְ מָ ְררוּ אֶ ת חַ יֵּ יהֶ ם בַּ ֲעב ָֹדה ָק ָשׁה בְּ חֹמֶ ר וּבִ לְ בֵ נִים וּבְ כָל ֲעב ָֹדה
בַּ ָשּׂ ֶדה אֵ ת ָכּל ֲעב ָֹדתָ ם אֲ ֶשׁר עָ בְ דוּ בָ הֶ ם בְּ פָ ֶר :
שמות פרק ג
)כא( וְ נָתַ ִתּי אֶ ת חֵ ן הָ עָ ם הַ זֶּ ה בְּ עֵ ינֵי ִמ ְצ ָריִ ם וְ הָ יָה כִּ י תֵ לֵכוּן א
יקם:
תֵ לְ כוּ ֵר ָ
וּמגּ ַָרת בֵּ יתָ הּ כְּ לֵי כֶסֶ ף וּכְ לֵי זָ הָ ב
)כב( וְ ָשׁאֲ לָה ִא ָשּׁה ִמ ְשּׁ ֶכנ ְָתּהּ ִ
וּשׂמָ ת וְ ַשׂ ְמ ֶתּם עַ ל בְּ נֵי ֶכם וְ עַ ל בְּ נֹתֵ י ֶכם וְ נִ צַּ לְ ֶתּם אֶ ת ִמ ְצ ָריִ ם:
ְ
שמות פרק יב
)לה( וּבְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל עָ שׂוּ כִּ ְדבַ ר מ ֶֹשׁה וַ יִּ ְשׁאֲ לוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם כְּ לֵי כֶסֶ ף וּכְ לֵי
וּשׂמָ ת:
זָ הָ ב ְ
)לו( וַ יקֹוָ ק נָתַ ן אֶ ת חֵ ן הָ עָ ם בְּ עֵ ינֵי ִמ ְצ ַריִ ם וַ יּ ְַשׁ ִאלוּם וַיְ נַצְּ לוּ אֶ ת
ִמ ְצ ָריִ ם:
6
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אַרבַּ ע עֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה בִּ ְשׁ ֵתּי
)מא( זֶ ה לִּ י עֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה בְּ בֵ יתֶ עֲבַ ְד ִתּי ְ
ֲשׂ ֶרת מֹנִ ים:
בְ נֹתֶ י וְ ֵשׁשׁ ָשׁנִים בְּ צֹא ֶנ ו ַַתּחֲ לֵף אֶ ת מַ ְשׂכּ ְֻר ִתּי ע ֶ
)מב( לוּלֵי אֱ הֵ י אָבִ י אֱ הֵ י אַבְ ָרהָ ם וּפַ חַ ד יִ ְצחָ ק הָ יָה לִ י כִּ י עַ ָתּה
יקם ִשׁלּ ְַח ָתּנִי אֶ ת עָ נְ יִ י וְ אֶ ת יְ גִ יעַ כַּ פַּ י ָראָה אֱ ִהים וַ יּ ֹוכַח אָמֶ שׁ:
ֵר ָ
בראשית פרק לא
)ג( וַ יֹּאמֶ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל ַי ֲעקֹב שׁוּב אֶ ל אֶ ֶרץ אֲ בוֹתֶ י וּלְ מוֹל ְַד ֶתּ וְ אֶ ְהיֶה
עִ מָּ :
)י( וַ יְ ִהי בְּ עֵ ת יַחֵ ם הַ צֹּאן וָ אֶ שָּׂ א עֵ ינַי וָ אֵ ֶרא בַּ חֲ לוֹם וְ ִהנֵּה הָ עַ תֻּ ִדים
הָ עֹלִ ים עַ ל הַ צֹּאן עֲקֻ ִדּים נְקֻ ִדּים וּבְ ֻר ִדּים:
)יא( ַויֹּאמֶ ר אֵ לַי מַ לְ אַ הָ אֱ ִהים בַּ חֲ לוֹם ַי ֲעקֹב ָואֹמַ ר ִהנֵּנִ י:
)יב( וַ יֹּאמֶ ר ָשׂא נָא עֵ ינֶי ְוּראֵ ה כָּ ל הָ עַ תֻּ ִדים הָ עֹלִ ים עַ ל הַ צֹּאן
יתי אֵ ת ָכּל אֲ ֶשׁר לָבָ ן ע ֶֹשׂה ָלּ :
עֲקֻ ִדּים נְקֻ ִדּים וּבְ ֻר ִדּים כִּ י ָר ִא ִ
)יג( אָנֹכִ י הָ אֵ ל בֵּ ית אֵ ל אֲ ֶשׁר מָ ַשׁ ְח ָתּ ָשּׁם מַ צֵּ בָ ה אֲ ֶשׁר נ ַָד ְר ָתּ לִּ י ָשׁם
אָרץ הַ זֹּאת וְ שׁוּב אֶ ל אֶ ֶרץ מוֹל ְַד ֶתּ :
נ ֶֶדר עַ ָתּה קוּם צֵ א ִמן הָ ֶ

פרשת ויצא
מפרש מסכת נזיר דף נ עמוד א
נצל  -לשון הפרש כמו ויצל אלקים )בראשית לא(

שמות פרק ג
)א( וּמ ֶֹשׁה הָ ָיה רֹעֶ ה אֶ ת צֹאן יִ ְתר ֹו ח ְֹתנוֹ כֹּהֵ ן ִמ ְדיָן וַ יִּ נְהַ ג אֶ ת
הַ צֹּאן אַחַ ר הַ ִמּ ְדבָּ ר וַ ָיּבֹא אֶ ל הַ ר הָ אֱ ִהים ח ֵֹרבָ ה:
קוָק אֵ לָיו בְּ לַבַּ ת אֵ שׁ ִמתּ ֹו הַ ְסּנֶה וַ יּ ְַרא וְ ִהנֵּה
)ב( וַיֵּ ָרא מַ לְ אַ יְ ֹ
הַ ְסּנֶה בֹּעֵ ר בָּ אֵ שׁ וְ הַ ְסּנֶה אֵ ינֶנּוּ אֻ ָכּל:
)ג( וַ יֹּאמֶ ר מ ֶֹשׁה אָסֻ ָרה נָּא וְ אֶ ְראֶ ה אֶ ת הַ מַּ ְראֶ ה הַ ָגּדֹל הַ זֶּ ה מַ דּוּעַ
א יִ בְ עַ ר הַ ְסּנֶה:
)ד( וַ יּ ְַרא יְ קֹוָ ק כִּ י סָ ר לִ ְראוֹת וַ יִּ ְק ָרא אֵ לָיו אֱ ִהים ִמתּ ֹו הַ ְסּנֶה
ַויֹּאמֶ ר מ ֶֹשׁה מ ֶֹשׁה ַויֹּאמֶ ר ִהנֵּנִ י:
)ה( וַ יֹּאמֶ ר אַל ִתּ ְק ַרב הֲ ם ַשׁל נְעָ לֶי מֵ עַ ל ַרגְ לֶי כִּ י הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר
אַדמַ ת ק ֶֹדשׁ הוּא:
אַ ָתּה עוֹמֵ ד עָ לָיו ְ
)ו( וַ יֹּאמֶ ר אָנֹכִ י אֱ הֵ י אָבִ י אֱ הֵ י אַבְ ָרהָ ם אֱ הֵ י יִ ְצחָ ק וֵ א הֵ י
ַי ֲעקֹב וַ יּ ְַס ֵתּר מ ֶֹשׁה פָּ נָיו כִּ י י ֵָרא מֵ הַ בִּ יט אֶ ל הָ אֱ ִהים:
יתי אֶ ת ֳענִי עַ ִמּי אֲ ֶשׁר בְּ ִמ ְצ ָריִ ם וְ אֶ ת
)ז( וַ יֹּאמֶ ר יְ קֹוָ ק ָראֹה ָר ִא ִ
צַ ע ֲָקתָ ם ָשׁמַ עְ ִתּי ִמפְּ נֵי נֹגְ ָשׂיו כִּ י י ַָדעְ ִתּי אֶ ת מַ כְ אֹבָ יו:
אָרץ הַ ִהוא אֶ ל אֶ ֶרץ
)ח( וָאֵ ֵרד לְ הַ צִּ ילוֹ ִמיַּ ד ִמצְ ַריִ ם וּלְ הַ ֲע תוֹ ִמן הָ ֶ
טוֹבָ ה ְוּרחָ בָ ה אֶ ל אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָב ְוּדבָ שׁ אֶ ל ְמקוֹם הַ כְּ ַנעֲנִ י וְ הַ ִח ִתּי
בוּסי:
וְ הָ אֱ מ ִֹרי וְ הַ ְפּ ִרזִּ י וְ הַ ִחוִּ י וְ הַ יְ ִ
יתי אֶ ת הַ לַּחַ ץ
)ט( וְ עַ ָתּה ִהנֵּה צַ ע ֲַקת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל בָּ אָה אֵ לָי וְ גַם ָר ִא ִ
אֲ ֶשׁר ִמ ְצ ַריִ ם חֲ ִצים אֹתָ ם:
)י( וְ עַ ָתּה לְ ָכה וְ אֶ ְשׁלָחֲ אֶ ל פַּ ְרעֹה וְ הוֹצֵ א אֶ ת עַ ִמּי בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל
ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם:
שמות פרק יד
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)א( וַ יְ ַדבֵּ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל מ ֶֹשׁה לֵּאמֹר:
)יז( וַ יּ ָָקם ַי ֲעקֹב וַ יִּ ָשּׂא אֶ ת בָּ נָיו וְ אֶ ת נ ָָשׁיו עַ ל הַ גְּ מַ לִּ ים:
)ב( ַדּבֵּ ר אֶ ל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ יָשֻׁ בוּ וְ יַחֲ נוּ לִ פְ נֵי פִּ י הַ ִחירֹת בֵּ ין ִמגְ דֹּל וּבֵ ין
)יח( וַ יִּ נְהַ ג אֶ ת ָכּל ִמ ְקנֵהוּ וְ אֶ ת ָכּל ְרכֻשׁ ֹו אֲ ֶשׁר ָר ָכשׁ ִמ ְקנֵה ִק ְניָנ ֹו
הַ יָּם לִ פְ נֵי בַּ עַ ל ְצפֹן נִכְ ח ֹו תַ חֲ נוּ עַ ל הַ יָּם:
אַרצָ ה כְּ נָעַ ן:
אֲ ֶשׁר ָר ַכשׁ בְּ פַ ַדּן אֲ ָרם לָבוֹא אֶ ל יִ ְצחָ ק אָבִ יו ְ
אָרץ סָ גַר ֲעלֵיהֶ ם
)ג( וְ אָמַ ר פַּ ְרעֹה לִ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ְנבֻכִ ים הֵ ם בָּ ֶ
)יט( וְ לָבָ ן הָ ַל לִ גְ זֹז אֶ ת צֹאנ ֹו וַ ִתּגְ נֹב ָרחֵ ל אֶ ת הַ ְתּ ָרפִ ים אֲ ֶשׁר
הַ ִמּ ְדבָּ ר:
לְ אָבִ יהָ :
)ד( וְ ִחזַּ ְק ִתּי אֶ ת לֵב פַּ ְרעֹה וְ ָר ַדף אַחֲ ֵריהֶ ם וְ ִאכָּ בְ ָדה בְּ פַ ְרעֹה וּבְ ָכל
)כ( וַ יִּ גְ נֹב ַי ֲעקֹב אֶ ת לֵב לָבָ ן הָ אֲ ַר ִמּי עַ ל בְּ לִ י ִהגִּ יד ל ֹו כִּ י ֹב ֵרחַ הוּא:
)כא( וַ יִּ בְ ַרח הוּא וְ ָכל אֲ ֶשׁר ל ֹו וַ יּ ָָקם וַ ַיּ ֲעבֹר אֶ ת הַ נָּהָ ר וַ יּ ֶָשׂם אֶ ת פָּ נָיו חֵ יל ֹו וְ י ְָדעוּ ִמ ְצ ַריִ ם כִּ י אֲ נִי יְ קֹוָ ק וַ ַיּעֲשׂוּ ֵכן:
)ה( ַו ֻיּגַּד לְ מֶ ֶל ִמצְ ַריִ ם כִּ י בָ ַרח הָ עָ ם וַ יֵּהָ פֵ לְ בַ ב פַּ ְרעֹה וַ עֲבָ ָדיו אֶ ל
הַ ר הַ גִּ לְ עָ ד:
ֹאמרוּ מַ ה זֹּאת עָ ִשׂינוּ כִּ י ִשׁלּ ְַחנוּ אֶ ת יִ ְשׂ ָראֵ ל מֵ עָ בְ ֵדנוּ:
הָ עָ ם וַ יּ ְ
ישׁי כִּ י בָ ַרח ַי ֲעקֹב:
)כב( ַו ֻיּגַּד לְ לָבָ ן בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
)ו( וַ יּ ְֶאסֹר אֶ ת ִרכְ בּ ֹו וְ אֶ ת עַ מּ ֹו ל ַָקח עִ מּוֹ:
)כג( וַיִּ ַקּח אֶ ת אֶ חָ יו עִ מּוֹ וַיִּ ְרדֹּף אַחֲ ָריו דֶּ ֶר ִשׁבְ עַ ת י ִָמים וַיַּ ְדבֵּ ק
)ז( וַ יִּ ַקּח ֵשׁשׁ מֵ אוֹת ֶרכֶב בָּ חוּר וְ ֹכל ֶרכֶב ִמ ְצ ָריִ ם וְ ָשׁלִ ִשׁם עַ ל כֻּלּוֹ:
אֹת ֹו בְּ הַ ר הַ גִּ לְ עָ ד:
)כד( וַיָּ בֹא אֱ ִהים אֶ ל לָבָ ן הָ אֲ ַר ִמּי בַּ חֲ ם הַ לָּיְ לָה ַויֹּאמֶ ר לוֹ ִה ָשּׁמֶ ר )ח( וַ יְ חַ זֵּ ק יְ קֹוָ ק אֶ ת לֵב פַּ ְרעֹה מֶ ֶל ִמ ְצ ַריִ ם וַיִּ ְרדֹּף אַחֲ ֵרי בְּ נֵי
יִ ְשׂ ָראֵ ל וּבְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל י ְֹצ ִאים בְּ יָד ָרמָ ה:
לְ פֶּ ן ְתּדַ בֵּ ר עִ ם ַי ֲעקֹב ִמטּוֹב עַ ד ָרע:
)כה( וַיַּ ֵשּׂג לָבָ ן אֶ ת ַי ֲעקֹב וְ ַי ֲעקֹב ָתּ ַקע אֶ ת אָהֳ לוֹ בָּ הָ ר וְ ָלבָ ן ָתּ ַקע אֶ ת )ט( וַיִּ ְר ְדּפוּ ִמ ְצ ַריִ ם אַחֲ ֵריהֶ ם וַיַּ ִשּׂיגוּ אוֹתָ ם ֹחנִים עַ ל הַ ָיּם כָּ ל סוּס
ֶרכֶ ב פַּ ְרעֹה וּפָ ָר ָשׁיו וְ חֵ יל ֹו עַ ל פִּ י הַ ִחירֹת לִ פְ נֵי בַּ עַ ל ְצפֹן:
אֶ חָ יו בְּ הַ ר הַ גִּ לְ עָ ד:
)י( וּפַ ְרעֹה ִה ְק ִריב וַ יִּ ְשׂאוּ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ת עֵ ינֵיהֶ ם וְ ִהנֵּה ִמ ְצ ַריִ ם נֹסֵ עַ
אַחֲ ֵריהֶ ם וַ יִּ ְיראוּ ְמאֹד וַ יִּ ְצעֲקוּ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ל יְ קֹוָ ק:
ֹאמרוּ אֶ ל מ ֶֹשׁה הַ ִמבְּ לִ י אֵ ין ְקבָ ִרים בְּ ִמ ְצ ַריִ ם לְ ַק ְח ָתּנוּ לָמוּת
)יא( וַ יּ ְ
בַּ ִמּ ְדבָּ ר מַ ה זֹּאת עָ ִשׂיתָ לָּנוּ לְ הו ִֹציאָנוּ ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם:
)יב( הֲ א זֶ ה הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְרנוּ אֵ לֶי בְ ִמ ְצ ַריִ ם לֵאמֹר חֲ ַדל ִממֶּ נּוּ
וְ נַעַ בְ ָדה אֶ ת ִמ ְצ ָריִ ם כִּ י טוֹב לָנוּ ֲעבֹד אֶ ת ִמ ְצ ַריִ ם ִממֻּ תֵ נוּ בַּ ִמּ ְדבָּ ר:
יראוּ ִה ְתי ְַצּבוּ ְוּראוּ אֶ ת יְ שׁוּעַ ת
)יג( וַ יֹּאמֶ ר מ ֶֹשׁה אֶ ל הָ עָ ם אַל ִתּ ָ
יְ קֹוָ ק אֲ ֶשׁר ַיע ֲֶשׂה לָכֶ ם הַ יּוֹם כִּ י אֲ ֶשׁר ְר ִאיתֶ ם אֶ ת ִמצְ ַריִ ם הַ יּוֹם
א ת ִֹסיפוּ לִ ְראֹתָ ם עוֹד עַ ד עוֹלָם:
קוָק יִ לָּחֵ ם לָכֶ ם וְ אַ ֶתּם ַתּחֲ ִרישׁוּן :פ
)יד( יְ ֹ
ה ֵל לִ פְ נֵי מַ חֲ נֵה יִ ְשׂ ָראֵ ל וַ ֵיּ ֶל
)יט( וַ יִּ סַּ ע מַ לְ אַ הָ אֱ ִהים הַ ֹ
מֵ אַחֲ ֵריהֶ ם וַ יִּ סַּ ע עַ מּוּד הֶ עָ נָן ִמפְּ נֵיהֶ ם וַ ַיּ ֲעמֹד מֵ אַחֲ ֵריהֶ ם:
)כ( וַיָּ בֹא בֵּ ין מַ חֲ נֵה ִמצְ ַריִ ם וּבֵ ין מַ חֲ נֵה יִ ְשׂ ָראֵ ל וַיְ ִהי הֶ עָ נָן וְ הַ ח ֶֹשׁ
וַיָּ אֶ ר אֶ ת הַ לָּיְ לָה וְ א ָק ַרב זֶה אֶ ל זֶה כָּ ל הַ לָּיְ לָה:
רש"י שמות פרק יד
)ב( וישבו  -לאחוריהם לצד מצרים היו מקרבין כל יום השלישי כדי להטעות
את פרעה שיאמר תועים הם בדרך ,כמו שנאמר )פסוק ג( ואמר פרעה לבני
ישראל וגו':
)ה( ויגד למלך מצרים  -איקטורין שלח עמהם ,וכיון שהגיעו לשלשת ימים
שקבעו לילך ולשוב וראו שאינן חוזרין למצרים ,באו והגידו לפרעה ביום
הרביעי .בחמישי ובששי רדפו אחריהם ,וליל שביעי ירדו לים ,בשחרית אמרו
שירה ,והוא יום שביעי של פסח ,לכן אנו קורין השירה ביום השביעי:
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)כג( וַ יּ ָָקם בַּ לַּיְ לָה הוּא וַ יִּ ַקּח אֶ ת ְשׁ ֵתּי נ ָָשׁיו וְ אֶ ת ְשׁ ֵתּי ִשׁפְ חֹתָ יו וְ אֶ ת
אַחַ ד עָ ָשׂר יְ ל ָָדיו וַיַּ ֲעבֹר אֵ ת מַ עֲבַ ר ַיבֹּק:
)כד( וַ יִּ ָקּחֵ ם וַ ַיּעֲבִ ֵרם אֶ ת הַ נָּחַ ל וַ ַיּעֲבֵ ר אֶ ת אֲ ֶשׁר לוֹ:
)כה( וַ יִּ וָּ תֵ ר ַי ֲעקֹב לְ בַ דּ ֹו וַ יֵּאָבֵ ק ִאישׁ עִ מּ ֹו עַ ד עֲלוֹת הַ ָשּׁחַ ר:
)כו( וַ יּ ְַרא כִּ י א ָיכֹל ל ֹו וַיִּ גַּע בְּ כַ ף יְ ֵרכוֹ ו ֵַתּ ַקע כַּ ף י ֶֶר ַי ֲעקֹב
בְּ הֵ אָבְ קוֹ עִ מּוֹ:
)כז( וַ יֹּאמֶ ר ַשׁלְּ חֵ נִי כִּ י עָ לָה הַ ָשּׁחַ ר וַ יֹּאמֶ ר א אֲ ַשׁלֵּחֲ כִּ י ִאם
בֵּ ַרכְ ָתּנִי:
)כח( וַ יֹּאמֶ ר אֵ לָיו מַ ה ְשּׁמֶ וַ יֹּאמֶ ר ַי ֲעקֹב:
)כט( וַ יֹּאמֶ ר א ַי ֲעקֹב יֵאָמֵ ר עוֹד ִשׁ ְמ כִּ י ִאם יִ ְשׂ ָראֵ ל כִּ י ָשׂ ִריתָ עִ ם
אֱ ִהים וְ עִ ם אֲ נ ִָשׁים וַ תּוּ ָכל:
ידה נָּא ְשׁמֶ וַ יֹּאמֶ ר לָמָּ ה זֶּ ה ִתּ ְשׁאַל
)ל( וַ יִּ ְשׁאַל ַי ֲעקֹב וַ יֹּאמֶ ר הַ גִּ ָ
לִ ְשׁ ִמי וַ יְ בָ ֶר אֹת ֹו ָשׁם:
יתי אֱ ִהים פָּ נִ ים אֶ ל
)לא( וַ יִּ ְק ָרא ַי ֲעקֹב ֵשׁם הַ מָּ קוֹם פְּ נִיאֵ ל כִּ י ָר ִא ִ
פָּ נִ ים ו ִַתּנָּצֵ ל נ ְַפ ִשׁי:
)לב( וַ יִּ זְ ַרח ל ֹו הַ ֶשּׁמֶ שׁ כַּאֲ ֶשׁר עָ בַ ר אֶ ת פְּ נוּאֵ ל וְ הוּא ֹצלֵעַ עַ ל יְ ֵרכוֹ:
ָשׁה אֲ ֶשׁר עַ ל כַּף הַ יּ ֵָר
)לג( עַ ל כֵּן א יֹאכְ לוּ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ת גִּ יד הַ נּ ֶ
עַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּ ה כִּ י ָנגַע בְּ ַכף י ֶֶר ַי ֲעקֹב בְּ גִ יד הַ נּ ֶָשׁה:

בראשית פרק לג
אַרבַּ ע מֵ אוֹת ִאישׁ
)א( וַ יִּ ָשּׂא ַי ֲעקֹב עֵ ינָיו וַ יּ ְַרא וְ ִהנֵּה עֵ ָשׂו בָּ א וְ עִ מּ ֹו ְ
וַ יַּחַ ץ אֶ ת הַ יְ ל ִָדים עַ ל לֵאָה וְ עַ ל ָרחֵ ל וְ עַ ל ְשׁ ֵתּי הַ ְשּׁפָ חוֹת:

פרשת ויצא
)כב( וַ יַּסַּ ע מ ֶֹשׁה אֶ ת יִ ְשׂ ָראֵ ל ִמיַּם סוּף וַ יּ ְֵצאוּ אֶ ל ִמ ְדבַּ ר שׁוּר וַ יֵּלְ כוּ
ְשׁ ֶשׁת י ִָמים בַּ ִמּ ְדבָּ ר וְ א מָ ְצאוּ מָ יִ ם:
)כג( וַ ָיּבֹאוּ מָ ָרתָ ה וְ א יָכְ לוּ לִ ְשׁתֹּת מַ יִ ם ִממָּ ָרה כִּ י מָ ִרים הֵ ם עַ ל ֵכּן
ָק ָרא ְשׁמָ הּ מָ ָרה:
)כד( וַ יִּ נוּ הָ עָ ם עַ ל מ ֶֹשׁה לֵּאמֹר מַ ה נּ ְִשׁ ֶתּה:
)כה( וַ יִּ ְצעַ ק אֶ ל יְ קֹוָ ק וַ יּו ֵֹרהוּ יְ קֹוָ ק עֵ ץ וַ יּ ְַשׁ ֵל אֶ ל הַ מַּ יִ ם וַ יִּ ְמ ְתּקוּ
וּמ ְשׁפָּ ט וְ ָשׁם נִ ָסּהוּ:
הַ מָּ יִ ם ָשׁם ָשׂם לוֹ חֹק ִ
)כו( וַ יֹּאמֶ ר ִאם ָשׁמוֹעַ ִתּ ְשׁמַ ע לְ קוֹל יְ קֹוָ ק אֱ הֶ י וְ הַ יּ ָָשׁר בְּ עֵ ינָיו
ַתּע ֲֶשׂה וְ הַ אֲ זַ נ ְָתּ לְ ִמ ְצוֹתָ יו וְ ָשׁמַ ְר ָתּ ָכּל חֻ ָקּיו כָּ ל הַ מַּ חֲ לָה אֲ ֶשׁר
ַשׂ ְמ ִתּי בְ ִמ ְצ ַריִ ם א אָ ִשׂים עָ לֶי כִּ י אֲ נִי יְ קֹוָ ק ר ְֹפאֶ :
יהושע פרק ה
)ב( בָּ עֵ ת הַ ִהיא אָמַ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל יְ הוֹשֻׁ עַ ע ֲֵשׂה לְ חַ ְרבוֹת צ ִֻרים וְ שׁוּב
מֹל אֶ ת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ֵשׁנִית:
יריחוֹ וַיִּ ָשּׂא עֵ ינָיו וַיַּ ְרא וְ ִהנֵּה ִאישׁ עֹמֵ ד
)יג( וַיְ ִהי בִּ ְהיוֹת יְ הוֹשֻׁ עַ ִבּ ִ
לְ נֶגְ דּוֹ וְ חַ ְרבּוֹ ְשׁלוּפָ ה בְּ יָדוֹ וַ ֵיּ ֶל יְ הוֹשֻׁ עַ אֵ לָיו וַ יֹּאמֶ ר ל ֹו הֲ לָנוּ אַ ָתּה
ִאם לְ צָ ֵרינוּ:
אתי וַ יִּ פֹּל יְ הוֹשֻׁ עַ אֶ ל
קוָק עַ ָתּה בָ ִ
)יד( וַ יֹּאמֶ ר א כִּ י אֲ נִי ַשׂר צְ בָ א יְ ֹ
אַרצָ ה וַ יִּ ְשׁ ָתּחוּ וַ יֹּאמֶ ר ל ֹו מָ ה אֲ ֹדנִי ְמ ַדבֵּ ר אֶ ל עַ בְ דּוֹ:
פָּ נָיו ְ
)טו( וַ יֹּאמֶ ר ַשׂר ְצבָ א יְ קֹוָ ק אֶ ל יְ הוֹשֻׁ עַ ַשׁל נַעַ לְ מֵ עַ ל ַרגְ ֶל כִּ י
הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר אַ ָתּה עֹמֵ ד עָ לָיו ק ֶֹדשׁ הוּא וַ יַּעַ שׂ יְ הוֹשֻׁ עַ כֵּ ן:
שמות פרק יז
)ח( וַ ָיּבֹא עֲמָ לֵק וַ יִּ לָּחֶ ם עִ ם יִ ְשׂ ָראֵ ל בִּ ְרפִ ִידם:

)יד( וַ יֹּאמֶ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל מ ֶֹשׁה כְּ תֹב זֹאת זִ ָכּרוֹן בַּ סֵּ פֶ ר וְ ִשׂים בְּ אָזְ נֵי
)יח( וַיָּ בֹא ַי ֲעקֹב ָשׁלֵם עִ יר ְשׁכֶ ם אֲ ֶשׁר בְּ אֶ ֶרץ כְּ נַעַ ן בְּ בֹאוֹ ִמפַּ דַּ ן אֲ ָרם יְ הוֹשֻׁ עַ כִּ י מָ חֹה אֶ ְמחֶ ה אֶ ת זֵ כֶ ר עֲמָ לֵק ִמ ַתּחַ ת הַ ָשּׁמָ יִ ם:
וַיִּ חַ ן אֶ ת ְפּנֵי הָ עִ יר:
קוָק נִ ִסּי:
)טו( וַיִּ בֶ ן מ ֶֹשׁה ִמזְ בֵּ חַ וַיִּ ְק ָרא ְשׁמוֹ יְ ֹ
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)יט( וַ יִּ ֶקן אֶ ת חֶ לְ ַקת
)טז( וַ יֹּאמֶ ר כִּ י יָד עַ ל כֵּס יָהּ ִמלְ חָ מָ ה לַיקֹוָ ק בַּ עֲמָ לֵק ִמדֹּר דֹּר :פ
אֲ בִ י ְשׁכֶ ם בְּ מֵ אָה ְק ִשׂיטָ ה:
)כ( וַיַּ צֶּ ב ָשׁם ִמזְ בֵּ חַ וַ יִּ ְק ָרא ל ֹו אֵ ל אֱ הֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל:
יהושע פרק ה
בראשית פרק לד
א וַ ֵתּצֵ א ִדינָה בַּ ת-לֵאָה ,אֲ ֶשׁר יָלְ ָדה לְ ַי ֲעקֹב ,לִ ְראוֹת ,בִּ בְ נוֹת
אָרץ; וַ יִּ ַקּח
אָרץ .ב וַ יּ ְַרא אֹתָ הּ ְשׁכֶ ם בֶּ ן-חֲ מוֹר ,הַ ִחוִּ י--נ ְִשׂיא הָ ֶ
הָ ֶ
אֹתָ הּ וַ יִּ ְשׁכַּ ב אֹתָ הּ ,וַ יְ עַ נֶּהָ  .ג וַ ִתּ ְדבַּ ק נַפְ שׁוֹ ,בְּ ִדינָה בַּ תַ -י ֲעקֹב;
וַ יֶּאֱ הַ ב ,אֶ ת-הַ ַנּע ֲָר ,וַ יְ ַדבֵּ ר ,עַ ל-לֵב הַ ַנּע ֲָר .ד וַ יֹּאמֶ ר ְשׁ ֶכם ,אֶ ל-חֲ מוֹר
אָבִ יו לֵאמֹרַ :קח-לִ י אֶ ת-הַ יַּלְ ָדּה הַ זֹּאת ,לְ ִא ָשּׁה .ה וְ ַי ֲעקֹב ָשׁמַ ע,
כִּ י ִטמֵּ א אֶ תִ -דּינָה בִ תּוֹ ,וּבָ נָיו הָ יוּ אֶ תִ -מ ְקנֵהוּ ,בַּ ָשּׂ ֶדה; וְ הֶ חֱ ִרשׁ
ַי ֲעקֹב ,עַ ד-בֹּאָם .ו וַ יֵּצֵ א חֲ מוֹר אֲ בִ יְ -שׁ ֶכם ,אֶ לַ -י ֲעקֹב ,לְ ַדבֵּ ר,
ִאתּוֹ .ז וּבְ נֵי ַי ֲעקֹב בָּ אוּ ִמן-הַ ָשּׂ ֶדה ,כְּ ָשׁ ְמעָ ם ,וַ יִּ ְתעַ ְצּבוּ הָ אֲ נ ִָשׁים,
וַ יִּ חַ ר לָהֶ ם ְמאֹד :כִּ י-נְ בָ לָה עָ ָשׂה בְ יִ ְשׂ ָראֵ ל ,לִ ְשׁכַּב אֶ ת-בַּ תַ -י ֲעקֹב,
וְ כֵ ן ,א יֵעָ ֶשׂה .ח וַ יְ ַדבֵּ ר חֲ מוֹרִ ,א ָתּם לֵאמֹרְ :שׁכֶ ם בְּ נִי ,חָ ְשׁ ָקה
נַפְ שׁ ֹו בְּ בִ ְתּ ֶכםְ --תּנוּ ָנא אֹתָ הּ לוֹ ,לְ ִא ָשּׁה .ט וְ ִה ְתחַ ְתּנוּ,
אֹתָ נוּ :בְּ נֹתֵ י ֶכםִ ,תּ ְתּנוּ-לָנוּ ,וְ אֶ ת-בְּ נֹתֵ ינוִּ ,תּ ְקחוּ ָל ֶכם .י וְ ִא ָתּנוּ,
וּסחָ רוּהָ  ,וְ הֵ אָחֲ זוּ בָּ הּ .יא
אָרץִ ,תּ ְהיֶה לִ פְ נֵיכֶםְ --שׁבוּ ְ
ֵתּ ֵשׁבוּ; וְ הָ ֶ
וַ יֹּאמֶ ר ְשׁכֶ ם אֶ ל-אָבִ יהָ וְ אֶ ל-אַחֶ יהָ  ,אֶ ְמצָ א-חֵ ן בְּ עֵ ינֵי ֶכם; וַאֲ ֶשׁר
ֹאמרוּ אֵ לַי ,אֶ ֵתּן .יב הַ ְרבּוּ עָ לַי ְמאֹד ,מֹהַ ר וּמַ ָתּן ,וְ אֶ ְתּנָה ,כַּאֲ ֶשׁר
תּ ְ
וּתנוּ-לִ י אֶ ת-הַ ַנּע ֲָר ,לְ ִא ָשּׁה .יג וַיַּ עֲנוּ בְ נֵיַ -י ֲעקֹב אֶ ת-
ֹאמרוּ אֵ לָי; ְ
תּ ְ
ְשׁכֶ ם וְ אֶ ת-חֲ מוֹר אָבִ יו ,בְּ ִמ ְרמָ ה--וַ יְ ַדבֵּ רוּ :אֲ ֶשׁר ִטמֵּ א ,אֵ ת ִדּינָה
ֹאמרוּ אֲ לֵיהֶ ם ,א נוּכַ ל ַלעֲשׂוֹת הַ ָדּבָ ר הַ זֶּה--לָתֵ ת
אֲ חֹתָ ם .יד וַ יּ ְ
אֶ ת-אֲ חֹתֵ נוּ ,לְ ִאישׁ אֲ ֶשׁר-לוֹ עָ ְרלָה :כִּ י-חֶ ְרפָּ ה ִהוא ,לָנוּ .טו אַ -
בְּ זֹאת ,נֵאוֹת לָכֶ םִ :אם ִתּ ְהיוּ כָ מֹנוּ ,לְ ִהמֹּל לָכֶ ם כָּ ל-זָכָ ר .טז
וְ נָתַ נּוּ אֶ ת-בְּ נֹתֵ ינוּ ָל ֶכם ,וְ אֶ ת-בְּ נֹתֵ י ֶכם נ ִַקּח-לָנוּ; וְ י ַָשׁבְ נוּ ִא ְתּ ֶכם,
וְ הָ יִ ינוּ לְ עַ ם אֶ חָ ד .יז וְ ִאם -א ִת ְשׁ ְמעוּ אֵ לֵינוּ ,לְ ִהמּוֹל--וְ ל ַָק ְחנוּ
יטבוּ ִדבְ ֵריהֶ ם ,בְּ עֵ ינֵי חֲ מוֹר ,וּבְ עֵ ינֵיְ ,שׁ ֶכם
אֶ ת-בִּ ֵתּנוּ ,וְ הָ לָכְ נוּ .יח וַ יִּ ְ
בֶּ ן-חֲ מוֹר .יט וְ א-אֵ חַ ר הַ נַּעַ ר ַלעֲשׂוֹת הַ ָדּבָ ר ,כִּ י חָ פֵ ץ בְּ בַ תַ -י ֲעקֹב;
וּשׁ ֶכם בְּ נוֹ ,אֶ לַ -שׁעַ ר
וְ הוּא נִכְ בָּ דִ ,מכֹּל בֵּ ית אָבִ יו .כ וַ ָיּבֹא חֲ מוֹר ְ
ירם ,לֵאמֹר .כא הָ אֲ נ ִָשׁים הָ אֵ לֶּה
ירם; וַ יְ ַדבְּ רוּ אֶ ל-אַנ ְֵשׁי עִ ָ
עִ ָ
אָרץ ִהנֵּה ַרחֲ בַ ת-
אָרץ וְ יִ ְסחֲ רוּ אֹתָ הּ ,וְ הָ ֶ
ְשׁל ִֵמים הֵ ם ִא ָתּנוּ ,וְ י ְֵשׁבוּ בָ ֶ
י ַָדיִ ם ,לִ פְ נֵיהֶ ם; אֶ ת-בְּ נֹתָ ם נ ִַקּח-לָנוּ לְ נ ִָשׁים ,וְ אֶ ת-בְּ נֹתֵ ינוּ נ ִֵתּן
לָהֶ ם .כב אַ -בְּ זֹאת ֵיאֹתוּ לָנוּ הָ אֲ נ ִָשׁים ,לָשֶׁ בֶ ת ִא ָתּנוּ--לִ ְהיוֹת,
לְ עַ ם אֶ חָ ד :בְּ ִהמּוֹל לָנוּ ָכּל-זָ כָר ,כַּאֲ ֶשׁר הֵ ם ִנמֹּלִ ים .כג ִמ ְקנֵהֶ ם
וְ ִק ְנ ָינָם וְ ָכל-בְּ הֶ ְמ ָתּם ,הֲ לוֹא לָנוּ הֵ ם; אַ נֵאוֹתָ ה לָהֶ ם ,וְ י ְֵשׁבוּ
ִא ָתּנוּ .כד וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ אֶ ל-חֲ מוֹר וְ אֶ לְ -שׁכֶ ם בְּ נוָֹ ,כּל-י ְֹצאֵ י ַשׁעַ ר עִ ירוֹ;
ישׁי
וַיִּ מֹּלוּ ,כָּ ל-זָכָ רָ --כּל-י ְֹצאֵ יַ ,שׁעַ ר עִ ירוֹ .כה וַ יְ ִהי בַ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ

)ב( בָּ עֵ ת הַ ִהיא אָמַ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל יְ הוֹשֻׁ עַ ע ֲֵשׂה לְ חַ ְרבוֹת צ ִֻרים וְ שׁוּב מֹל אֶ ת בְּ נֵי
יִ ְשׂ ָראֵ ל ֵשׁנִית:
)ט( וַ יֹּאמֶ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל יְ הוֹשֻׁ עַ הַ יּוֹם גַּלּו ִֹתי אֶ ת חֶ ְרפַּ ת ִמצְ ַריִ ם מֵ ֲעלֵיכֶ ם וַ יִּ ְק ָרא
ֵשׁם הַ מָּ קוֹם הַ הוּא גִּ לְ גָּל עַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּ ה:
יהושע פרק ו
)טז( וַ יְ ִהי בַּ פַּ עַ ם הַ ְשּׁבִ יעִ ית ָתּ ְקעוּ הַ כֹּהֲ נִים בַּ שּׁוֹפָ רוֹת וַ יֹּאמֶ ר יְ הוֹשֻׁ עַ אֶ ל הָ עָ ם
הָ ִריעוּ כִּ י נָתַ ן יְ קֹוָ ק ָלכֶם אֶ ת הָ עִ יר:
)יז( וְ הָ יְ תָ ה הָ עִ יר חֵ ֶרם ִהיא וְ כָל אֲ ֶשׁר בָּ הּ לַיקֹוָ ק ַרק ָרחָ ב הַ זּוֹנָה ִתּ ְחיֶה ִהיא
וְ כָ ל אֲ ֶשׁר ִא ָתּהּ בַּ בַּ יִ ת כִּ י הֶ ְחבְּ אַתָ ה אֶ ת הַ מַּ לְ אָכִ ים אֲ ֶשׁר ָשׁל ְָחנוּ:
)יח( וְ ַרק אַ ֶתּם ִשׁ ְמרוּ ִמן הַ חֵ ֶרם פֶּ ן ַתּחֲ ִרימוּ וּלְ ַק ְח ֶתּם ִמן הַ חֵ ֶרם וְ ַשׂ ְמ ֶתּם אֶ ת
מַ חֲ נֵה יִ ְשׂ ָראֵ ל לְ חֵ ֶרם ַועֲכַ ְר ֶתּם אוֹתוֹ:
)יט( וְ כֹל כֶּ סֶ ף וְ זָ הָ ב וּכְ לֵי ְנח ֶֹשׁת וּבַ ְרזֶ ל ק ֶֹדשׁ הוּא לַיקֹוָ ק אוֹצַ ר יְ קֹוָ ק יָבוֹא:
)כ( וַ יּ ַָרע הָ עָ ם וַ יִּ ְת ְקעוּ בַּ שֹּׁפָ רוֹת וַ יְ ִהי כִ ְשׁמֹעַ הָ עָ ם אֶ ת קוֹל הַ שּׁוֹפָ ר וַ יּ ִָריעוּ הָ עָ ם
ירה ִאישׁ נֶגְ דּ ֹו וַ יִּ לְ כְּ דוּ אֶ ת
ְתּרוּעָ ה גְ ד ֹולָה וַ ִתּפֹּל הַ חוֹמָ ה ַתּ ְח ֶתּיהָ וַ יַּעַ ל הָ עָ ם הָ עִ ָ
הָ עִ יר:
ָשׂה
)כא( וַיַּ חֲ ִרימוּ אֶ ת כָּ ל אֲ ֶשׁר בָּ עִ יר מֵ ִאישׁ וְ עַ ד ִא ָשּׁה ִמנַּעַ ר וְ עַ ד ז ֵָקן וְ עַ ד שׁוֹר ו ֶ
וַחֲ מוֹר לְ ִפי חָ ֶרב:
אָרץ אָמַ ר יְ הוֹשֻׁ עַ בֹּאוּ בֵּ ית הָ ִא ָשּׁה
)כב( וְ לִ ְשׁנַיִ ם הָ אֲ נ ִָשׁים הַ ְמ ַרגְּ לִ ים אֶ ת הָ ֶ
הַ זּ ֹונָה וְ הו ִֹציאוּ ִמ ָשּׁם אֶ ת הָ ִא ָשּׁה וְ אֶ ת כָּ ל אֲ ֶשׁר לָהּ כַּאֲ ֶשׁר נ ְִשׁבַּ עְ ֶתּם לָהּ:
)כג( וַ ָיּבֹאוּ הַ נְּעָ ִרים הַ ְמ ַרגְּ לִ ים ַויֹּצִ יאוּ אֶ ת ָרחָ ב וְ אֶ ת אָבִ יהָ וְ אֶ ת ִאמָּ הּ וְ אֶ ת
אַחֶ יהָ וְ אֶ ת כָּ ל אֲ ֶשׁר לָהּ וְ אֵ ת כָּ ל ִמ ְשׁפְּ חוֹתֶ יהָ הו ִֹציאוּ וַ ַיּנִּיחוּם ִמחוּץ לְ מַ חֲ נֵה
יִ ְשׂ ָראֵ ל:
)כד( וְ הָ עִ יר ָשׂ ְרפוּ בָ אֵ שׁ וְ כָ ל אֲ ֶשׁר בָּ הּ ַרק הַ כֶּסֶ ף וְ הַ זָּ הָ ב וּכְ לֵי הַ ְנּח ֶֹשׁת וְ הַ בַּ ְרזֶ ל
נ ְָתנוּ א ֹוצַ ר בֵּ ית יְ קֹוָ ק:
)כה( וְ אֶ ת ָרחָ ב הַ זּ ֹונָה וְ אֶ ת בֵּ ית אָבִ יהָ וְ אֶ ת כָּ ל אֲ ֶשׁר לָהּ הֶ חֱ יָה יְ הוֹשֻׁ עַ וַ ֵתּ ֶשׁב
בְּ ֶק ֶרב יִ ְשׂ ָראֵ ל עַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּ ה כִּ י הֶ ְחבִּ יאָה אֶ ת הַ מַּ לְ אָכִ ים אֲ ֶשׁר ָשׁלַח יְהוֹשֻׁ עַ
לְ ַרגֵּל אֶ ת יְ ִריחוֹ:
יהושע פרק ז
)א( וַיִּ ְמעֲלוּ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל מַ עַ ל בַּ חֵ ֶרם וַ יִּ ַקּח עָ כָן בֶּ ן כּ ְַר ִמי בֶ ן זַ בְ ִדּי בֶ ן זֶ ַרח לְ מַ טֵּ ה
הוּדה ִמן הַ חֵ ֶרם וַ יִּ חַ ר אַף יְ קֹוָ ק בִּ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל:
יְ ָ
)ז( וַ יֹּאמֶ ר יְהוֹשֻׁ עַ אֲ הָ הּ אֲ ֹדנָי יְ קֹוִ ק לָמָ ה הֵ עֲבַ ְר ָתּ הַ עֲבִ יר אֶ ת הָ עָ ם הַ זֶּה אֶ ת
הַ יַּ ְרדֵּ ן לָתֵ ת אֹתָ נוּ בְּ יַד הָ אֱ מ ִֹרי לְ הַ אֲ בִ ידֵ נוּ וְ לוּ הוֹאַלְ נוּ וַ נּ ֵֶשׁב בְּ עֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן:
)ח( בִּ י אֲ ֹדנָי מָ ה אֹמַ ר אַחֲ ֵרי אֲ ֶשׁר הָ פַ יִ ְשׂ ָראֵ ל ע ֶֹרף לִ פְ נֵי אֹיְ בָ יו:
)ט( וְ יִ ְשׁ ְמעוּ הַ כְּ ַנעֲנִ י וְ כֹל י ְֹשׁבֵ י הָ אָ ֶרץ וְ נ ַָסבּוּ עָ לֵינוּ וְ ִהכְ ִריתוּ אֶ ת ְשׁמֵ נוּ ִמן
הָ ֶ
קוָק אֶ ל יְ הוֹשֻׁ עַ ֻקם ָל לָמָּ ה זֶּ ה
אָרץ וּמַ ה ַתּע ֲֵשׂה לְ ִשׁ ְמ הַ גָּדוֹל) :י( ַויֹּאמֶ ר יְ ֹ
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בִּ ְהיוֹתָ ם כֹּאֲ בִ ים ,וַיִּ ְקחוּ ְשׁנֵי-בְ נֵיַ -י ֲעקֹב ִשׁ ְמעוֹן וְ לֵוִ י אֲ חֵ י ִדינָה
ִאישׁ חַ ְרבּוֹ ,וַיָּ בֹאוּ עַ ל-הָ עִ יר ,בֶּ ַטח; וַיַּ הַ ְרגוּ ,כָּ לָ -זכָ ר .כו וְ אֶ ת-
חֲ מוֹר וְ אֶ תְ -שׁכֶ ם בְּ נוֹ ,הָ ְרגוּ לְ פִ י-חָ ֶרב; וַיִּ ְקחוּ אֶ תִ -דּינָה ִמבֵּ ית
ְשׁכֶ ם ,וַיֵּ צֵ אוּ .כז בְּ נֵי ַי ֲעקֹב ,בָּ אוּ עַ ל-הַ חֲ לָלִ ים ,וַיָּ בֹזּוּ ,הָ ִעיר--
אֲ ֶשׁר ִט ְמּאוּ ,אֲ חוֹתָ ם .כח אֶ ת-צֹאנָם וְ אֶ ת-בְּ ָק ָרם ,וְ אֶ ת-חֲ מ ֵֹריהֶ ם,
וְ אֵ ת אֲ ֶשׁר-בָּ עִ יר וְ אֶ ת-אֲ ֶשׁר בַּ ָשּׂ ֶדה ,ל ָָקחוּ .כט וְ אֶ תָ -כּל-חֵ ילָם
ְשׁיהֶ םָ ,שׁבוּ וַ ָיּבֹזּוּ; וְ אֵ תָ ,כּל-אֲ ֶשׁר בַּ בָּ יִ ת .ל
וְ אֶ ת-כָּ ל-טַ פָּ ם וְ אֶ ת-נ ֵ
ישׁנִ י
ַויֹּאמֶ ר ַי ֲעקֹב אֶ לִ -שׁ ְמעוֹן וְ אֶ ל-לֵוִ י ,עֲכַ ְר ֶתּם א ִֹתי ,לְ הַ בְ ִא ֵ
בְּ י ֵֹשׁב הָ אָ ֶרץ ,בַּ כְּ ַנ ֲענִי וּבַ פְּ ִרזִּ י; וַ אֲ נִיְ ,מתֵ י ִמ ְספָּ ר ,וְ נֶאֶ ְספוּ עָ לַי
ֲשׂה אֶ ת-
ֹאמרוּ :הַ כְ זוֹנָהַ ,יע ֶ
יתי .לא ַויּ ְ
וְ ִהכּוּנִ י ,וְ נ ְִשׁמַ ְד ִתּי אֲ נִי וּבֵ ִ
אֲ חוֹתֵ נוּ.
בראשית פרק לה
)ה( וַ יִּ סָּ עוּ וַיְ ִהי ִח ַתּת אֱ ִהים עַ ל הֶ עָ ִרים אֲ ֶשׁר ְסבִ יבֹתֵ יהֶ ם וְ א
ָר ְדפוּ אַחֲ ֵרי בְּ נֵי ַי ֲעקֹב:

בראשית פרק לה
)א( וַ יֹּאמֶ ר אֱ ִהים אֶ ל ַי ֲעקֹב קוּם ֲעלֵה בֵ ית אֵ ל וְ ֶשׁב ָשׁם וַ ע ֲֵשׂה ָשׁם
אָחי :
ִמזְ בֵּ חַ לָאֵ ל הַ נּ ְִראֶ ה אֵ לֶי בְּ בָ ְרחֲ ִמפְּ נֵי עֵ ָשׂו ִ
)ב( ַויֹּאמֶ ר ַי ֲעקֹב אֶ ל בֵּ יתוֹ וְ אֶ ל כָּ ל אֲ ֶשׁר עִ מּוֹ הָ ִסרוּ אֶ ת אֱ הֵ י
הַ נֵּכָ ר אֲ ֶשׁר בְּ תֹכְ כֶ ם וְ ִה ַטּהֲ רוּ וְ הַ חֲ לִ יפוּ ִשׂ ְמ תֵ יכֶ ם:
)ג( וְ נָקוּמָ ה וְ ַנ ֲעלֶה בֵּ ית אֵ ל וְ אֶ ֱע ֶשׂה ָשּׁם ִמזְ בֵּ חַ לָאֵ ל הָ ֹענֶה א ִֹתי
בְּ יוֹם צָ ָר ִתי וַ יְ ִהי עִ מָּ ִדי בַּ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁר הָ לָכְ ִתּי:
)ד( וַ יִּ ְתּנוּ אֶ ל ַי ֲעקֹב אֵ ת ָכּל אֱ הֵ י הַ ֵנּכָר אֲ ֶשׁר בְּ י ָָדם וְ אֶ ת הַ נְּזָ ִמים
אֲ ֶשׁר בְּ אָזְ נֵיהֶ ם וַ יִּ ְטמֹן אֹתָ ם ַי ֲעקֹב ַתּחַ ת הָ אֵ לָה אֲ ֶשׁר עִ ם ְשׁ ֶכם:
)ה( וַ יִּ סָּ עוּ וַ יְ ִהי ִח ַתּת אֱ ִהים עַ ל הֶ עָ ִרים אֲ ֶשׁר ְסבִ יבֹתֵ יהֶ ם וְ א
ָר ְדפוּ אַחֲ ֵרי בְּ נֵי ַי ֲעקֹב:
)ו( וַ ָיּבֹא ַי ֲעקֹב לוּזָ ה אֲ ֶשׁר בְּ אֶ ֶרץ כְּ נַעַ ן ִהוא בֵּ ית אֵ ל הוּא וְ כָ ל הָ עָ ם
אֲ ֶשׁר עִ מּוֹ:
)ז( וַיִּ בֶ ן ָשׁם ִמזְ בֵּ חַ וַיִּ ְק ָרא לַמָּ קוֹם אֵ ל בֵּ ית אֵ ל כִּ י ָשׁם נִ גְ לוּ אֵ לָיו
אָחיו:
הָ אֱ ִהים בְּ בָ ְרחוֹ ִמ ְפּנֵי ִ
)ח( וַ ָתּמָ ת ְדּב ָֹרה מֵ ינ ֶֶקת ִרבְ ָקה וַ ִתּ ָקּבֵ ר ִמ ַתּחַ ת לְ בֵ ית אֵ ל ַתּחַ ת
הָ אַ לּוֹן וַ יִּ ְק ָרא ְשׁמ ֹו אַ לּוֹן בָּ כוּת :פ
קב עוֹד בְּ בֹא ֹו ִמפַּ ַדּן אֲ ָרם וַ יְ בָ ֶר אֹתוֹ:
)ט( וַ יּ ֵָרא אֱ ִהים אֶ ל ַי ֲע ֹ
)י( ַויֹּאמֶ ר לוֹ אֱ ִהים ִשׁ ְמ ַי ֲעקֹב א יִ ָקּ ֵרא ִשׁ ְמ עוֹד ַי ֲעקֹב כִּ י ִאם
יִ ְשׂ ָראֵ ל יִ ְהיֶה ְשׁמֶ וַיִּ ְק ָרא אֶ ת ְשׁמוֹ יִ ְשׂ ָראֵ ל:
וּקהַ ל גּוֹיִ ם
)יא( וַ יֹּאמֶ ר ל ֹו אֱ ִהים אֲ נִי אֵ ל ַשׁ ַדּי פְּ ֵרה ְוּרבֵ ה גּוֹי ְ
וּמלָכִ ים מֵ חֲ לָצֶ י יֵצֵ אוּ:
יִ ְהיֶה ִממֶּ ָךּ ְ
אָרץ אֲ ֶשׁר נָתַ ִתּי לְ אַבְ ָרהָ ם וּלְ יִ ְצחָ ק לְ אֶ ְתּ ֶננָּה וּלְ זַ ְר ֲע
)יב( וְ אֶ ת הָ ֶ
אָרץ:
אַחֲ ֶרי אֶ ֵתּן אֶ ת הָ ֶ
)יג( וַיַּ עַ ל מֵ עָ לָיו אֱ ִהים בַּ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ִאתּוֹ:
)יד( וַ יַּצֵּ ב ַי ֲעקֹב מַ צֵּ בָ ה בַּ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ִאתּ ֹו מַ צֶּ בֶ ת אָבֶ ן וַ יַּסֵּ
עָ לֶיהָ נֶסֶ וַ יִּ צֹק עָ לֶיהָ ָשׁמֶ ן:
)טו( וַ יִּ ְק ָרא ַי ֲעקֹב אֶ ת ֵשׁם הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ִאתּ ֹו ָשׁם אֱ ִהים בֵּ ית
אֵ ל:

פרשת ויצא
יתי אוֹתָ ם
יתי אֲ ֶשׁר צִ וִּ ִ
אַ ָתּה נֹפֵ ל עַ ל פָּ נֶי ):יא( חָ ָטא יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ גַם עָ בְ רוּ אֶ ת בְּ ִר ִ
וְ גַם ל ְָקחוּ ִמן הַ חֵ ֶרם וְ גַם גָּנְ בוּ וְ גַם כִּ חֲ שׁוּ וְ גַם ָשׂמוּ בִ כְ לֵיהֶ ם):יב( וְ א יֻכְ לוּ בְּ נֵי
יִ ְשׂ ָראֵ ל לָקוּם לִ פְ נֵי אֹיְ בֵ יהֶ ם ע ֶֹרף יִ פְ נוּ לִ פְ נֵי אֹיְ בֵ יהֶ ם כִּ י הָ יוּ לְ חֵ ֶרם א או ִֹסיף
לִ ְהיוֹת עִ מָּ כֶם ִאם א תַ ְשׁ ִמידוּ הַ חֵ ֶרם ִמ ִקּ ְרבְּ כֶם):יג( קֻ ם ַקדֵּ שׁ אֶ ת הָ עָ ם
וְ אָמַ ְר ָתּ ִה ְת ַק ְדּשׁוּ לְ מָ חָ ר כִּ י כֹה אָמַ ר יְ קֹוָ ק אֱ הֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל חֵ ֶרם בְּ ִק ְרבְּ יִ ְשׂ ָראֵ ל
ירכֶ ם הַ חֵ ֶרם ִמ ִקּ ְרבְּ כֶ ם):יד( וְ נ ְִק ַרבְ ֶתּם
א תוּכַ ל לָקוּם לִ פְ נֵי אֹיְ בֶ י עַ ד הֲ ִס ְ
בַּ בּ ֶֹקר לְ ִשׁבְ טֵ יכֶ ם וְ הָ יָה הַ ֵשּׁבֶ ט אֲ ֶשׁר יִ לְ כְּ ֶדנּוּ יְ קֹוָ ק יִ ְק ַרב ל ִַמּ ְשׁפָּ חוֹת וְ הַ ִמּ ְשׁפָּ חָ ה
אֲ ֶשׁר יִ לְ כְּ ֶדנָּה יְ קֹוָ ק ִתּ ְק ַרב לַבָּ ִתּים וְ הַ בַּ יִ ת אֲ ֶשׁר יִ לְ כְּ ֶדנּוּ יְ קֹוָ ק יִ ְק ַרב לַגְּ בָ ִרים:
)טו( וְ הָ יָה הַ נִּלְ כָּד בַּ חֵ ֶרם יִ ָשּׂ ֵרף בָּ אֵ שׁ אֹת ֹו וְ אֶ ת כָּל אֲ ֶשׁר ל ֹו כִּ י עָ בַ ר אֶ ת בְּ ִרית
יְ קֹוָ ק וְ כִ י עָ ָשׂה נְ בָ לָה בְּ יִ ְשׂ ָראֵ ל:
)כד( וַ יִּ ַקּח יְ הוֹשֻׁ עַ אֶ ת עָ כָן בֶּ ן זֶ ַרח וְ אֶ ת הַ כֶּסֶ ף וְ אֶ ת הָ אַ ֶדּ ֶרת וְ אֶ ת לְ שׁוֹן הַ זָּ הָ ב
וְ אֶ ת בָּ נָיו וְ אֶ ת בְּ נֹתָ יו וְ אֶ ת שׁוֹר ֹו וְ אֶ ת חֲ מֹר ֹו וְ אֶ ת צֹאנ ֹו וְ אֶ ת אָהֳ ל ֹו וְ אֶ ת כָּ ל אֲ ֶשׁר
ל ֹו וְ כָ ל יִ ְשׂ ָראֵ ל עִ מּ ֹו וַיַּ עֲלוּ אֹתָ ם עֵ מֶ ק עָ כוֹר):כה( וַ יֹּאמֶ ר יְ הוֹשֻׁ עַ מֶ ה עֲכַ ְר ָתּנוּ
יַעְ כּ ְֳר יְ קֹוָ ק בַּ יּוֹם הַ זֶּ ה וַ יִּ ְרגְּ מוּ אֹת ֹו כָ ל יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ בֶ ן וַיִּ ְשׂ ְרפוּ אֹתָ ם בָּ אֵ שׁ וַ יִּ ְס ְקלוּ
אֹתָ ם בָּ אֲ בָ נִים):כו( וַיָּ ִקימוּ עָ לָיו גַּל אֲ בָ נִ ים גָּדוֹל עַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה וַ יּ ָָשׁב יְ קֹוָ ק
מֵ חֲ רוֹן אַ פּ ֹו עַ ל כֵּן ָק ָרא ֵשׁם הַ מָּ קוֹם הַ הוּא עֵ מֶ ק עָ כוֹר עַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּ ה:
יהושע פרק ח
ירא וְ אַל ֵתּחָ ת ַקח עִ ְמּ אֵ ת כָּל עַ ם הַ ִמּלְ חָ מָ ה
)א( וַ יֹּאמֶ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל יְ הוֹשֻׁ עַ אַל ִתּ ָ
וְ קוּם ֲעלֵה הָ עָ י ְראֵ ה נָתַ ִתּי בְ י ְָד אֶ ת מֶ ֶל הָ עַ י וְ אֶ ת עַ מּ ֹו וְ אֶ ת עִ יר ֹו

אַרצוֹ:
וְ אֶ ת ְ
דברים פרק יא
וּק ָללָה:
)כו( ְראֵ ה אָנֹכִ י נֹתֵ ן לִ פְ נֵיכֶ ם הַ יּוֹם בְּ ָרכָ ה ְ
אָרץ אֲ ֶשׁר אַ ָתּה בָ א ָשׁמָּ ה
)כט( וְ הָ יָה כִּ י יְ בִ יאֲ יְ קֹוָ ק אֱ הֶ י אֶ ל הָ ֶ
לְ ִר ְשׁ ָתּהּ וְ נָתַ ָתּה אֶ ת הַ בְּ ָר ָכה עַ ל הַ ר גְּ ִרזִ ים וְ אֶ ת הַ ְקּ ָללָה עַ ל הַ ר
עֵ יבָ ל) :ל( הֲ א הֵ מָּ ה בְּ עֵ בֶ ר הַ יּ ְַר ֵדּן אַחֲ ֵרי ֶדּ ֶר ְמבוֹא הַ ֶשּׁמֶ שׁ בְּ אֶ ֶרץ
הַ כְּ ַנ ֲענִי הַ יּ ֵֹשׁב בָּ ע ֲָרבָ ה מוּל הַ גִּ לְ גָּל אֵ צֶ ל אֵ לוֹנֵי מ ֶֹרה:
דברים פרק כז
אָרץ אֲ ֶשׁר יְ קֹוָ ק
)ב( וְ הָ יָה בַּ יּוֹם אֲ ֶשׁר ַתּעַ בְ רוּ אֶ ת הַ יּ ְַר ֵדּן אֶ ל הָ ֶ
אֱ הֶ י נֹתֵ ן ָל וַ הֲ ֵקמֹתָ לְ אֲ בָ נִים גְּ דֹלוֹת וְ ַשׂ ְד ָתּ אֹתָ ם בַּ ִשּׂיד:
)ה( וּבָ נִיתָ ָשּׁם ִמזְ בֵּ חַ לַיקֹוָ ק אֱ הֶ י ִמזְ בַּ ח אֲ בָ נִים א תָ נִיף ֲעלֵיהֶ ם
בַּ ְרזֶ ל) :ו( אֲ בָ נִים ְשׁלֵמוֹת ִתּבְ נֶה אֶ ת ִמזְ בַּ ח יְ קֹוָ ק אֱ הֶ י וְ הַ עֲלִ יתָ
עָ לָיו ע ֹו ת לַיקֹוָ ק אֱ הֶ י ) :ז( וְ זָ בַ ְח ָתּ ְשׁל ִָמים וְ אָ ַכלְ ָתּ ָשּׁם וְ ָשׂמַ ְח ָתּ
לִ פְ נֵי יְ קֹוָ ק אֱ הֶ י ) :ח( וְ כָתַ בְ ָתּ עַ ל הָ אֲ בָ נִים אֶ ת ָכּל ִדּבְ ֵרי הַ תּו ָֹרה
הַ זֹּאת בַּ אֵ ר הֵ יטֵ ב:
יהושע פרק ח
קוָק אֱ הֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל בְּ הַ ר עֵ יבָ ל:
)ל( אָז יִ בְ נֶה יְ הוֹשֻׁ עַ ִמזְ בֵּ חַ לַי ֹ
)לא( כַּאֲ ֶשׁר ִצוָּ ה מ ֶֹשׁה עֶ בֶ ד יְ קֹוָ ק אֶ ת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ַכּכָּתוּב בְּ סֵ פֶ ר
תּו ַֹרת מ ֶֹשׁה ִמזְ בַּ ח אֲ בָ נִים ְשׁלֵמוֹת אֲ ֶשׁר א הֵ נִיף ֲעלֵיהֶ ן בַּ ְרזֶ ל
וַ ַיּעֲלוּ עָ לָיו עֹלוֹת לַיקֹוָ ק וַ יִּ זְ בְּ חוּ ְשׁל ִָמים:
שמות פרק יט
ישׁי לְ צֵ את בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם בַּ יּוֹם הַ זֶּ ה
)א( בַּ ח ֶֹדשׁ הַ ְשּׁלִ ִ
בָּ אוּ ִמ ְדבַּ ר ִסינָי:
)ב( וַ יִּ ְסעוּ מֵ ְרפִ ִידים וַ ָיּבֹאוּ ִמ ְדבַּ ר ִסינַי וַ יַּחֲ נוּ בַּ ִמּ ְדבָּ ר וַ יִּ חַ ן ָשׁם
יִ ְשׂ ָראֵ ל ֶנגֶד הָ הָ ר:
)ג( וּמ ֶֹשׁה עָ לָה אֶ ל הָ אֱ ִהים ַויִּ ְק ָרא אֵ לָיו יְ קֹוָ ק ִמן הָ הָ ר לֵאמֹר כֹּה
תֹאמַ ר לְ בֵ ית ַי ֲעקֹב וְ תַ גֵּיד לִ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל:
יתי לְ ִמ ְצ ָריִ ם וָ אֶ שָּׂ א אֶ ְתכֶ ם עַ ל כַּ נְפֵ י
)ד( אַ ֶתּם ְר ִאיתֶ ם אֲ ֶשׁר עָ ִשׂ ִ
נ ְָשׁ ִרים וָ אָבִ א אֶ ְתכֶ ם אֵ לָי:
יתי וִ ְהיִ יתֶ ם
וּשׁמַ ְר ֶתּם אֶ ת בְּ ִר ִ
)ה( וְ עַ ָתּה ִאם ָשׁמוֹעַ ִתּ ְשׁ ְמעוּ בְּ קֹלִ י ְ
אָרץ:
לִ י ְס ֻגלָּה ִמכָּ ל הָ עַ ִמּים כִּ י לִ י כָּ ל הָ ֶ
)ו( וְ אַ ֶתּם ִתּ ְהיוּ לִ י מַ ְמלֶכֶ ת כֹּהֲ נִ ים וְ גוֹי ָקדוֹשׁ אֵ לֶּה הַ ְדּבָ ִרים אֲ ֶשׁר
ְתּ ַדבֵּ ר אֶ ל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל:
)ז( וַ ָיּבֹא מ ֶֹשׁה וַ יִּ ְק ָרא לְ זִ ְקנֵי הָ עָ ם וַ יּ ֶָשׂם לִ פְ נֵיהֶ ם אֵ ת כָּ ל הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה אֲ ֶשׁר
ֹאמרוּ כֹּל אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר יְ קֹוָ ק ַנע ֲֶשׂה וַ יּ ֶָשׁב
ִצוָּ הוּ יְ קֹוָ ק):ח( וַ ַיּעֲנוּ כָ ל הָ עָ ם י ְַח ָדּו וַ יּ ְ
מ ֶֹשׁה אֶ ת ִדּבְ ֵרי הָ עָ ם אֶ ל יְ קֹוָ ק):ט( וַ יֹּאמֶ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל מ ֶֹשׁה ִהנֵּה אָנֹכִ י בָּ א אֵ לֶי
בְּ עַ ב הֶ עָ נָן בַּ עֲבוּר יִ ְשׁמַ ע הָ עָ ם בְּ ַדבְּ ִרי עִ מָּ וְ גַם בְּ יַאֲ ִמינוּ לְ ע ֹולָם וַ ַיּגֵּד מ ֶֹשׁה אֶ ת
ִדּבְ ֵרי הָ עָ ם אֶ ל יְ קֹוָ ק:

קוָק אֶ ל מ ֶֹשׁה ֵל אֶ ל הָ עָ ם וְ ִקדַּ ְשׁ ָתּם הַ יּוֹם וּמָ חָ ר
)י( ַויֹּאמֶ ר יְ ֹ
וְ כִ בְּ סוּ ִשׂ ְמ תָ ם:
קוָק לְ עֵ ינֵי
ישׁי כִּ י בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִשׁי י ֵֵרד יְ ֹ
)יא( וְ הָ יוּ נְ כֹנִ ים לַיּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
כָ ל הָ עָ ם עַ ל הַ ר ִסינָי:
)יד( וַ יּ ֵֶרד מ ֶֹשׁה ִמן הָ הָ ר אֶ ל הָ עָ ם וַיְ ַקדֵּ שׁ אֶ ת הָ עָ ם וַיְ כַ בְּ סוּ
ִשׂ ְמ תָ ם:
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)טו( וַ יֹּאמֶ ר אֶ ל הָ עָ ם הֱ יוּ נְ כֹנִ ים לִ ְשׁ ֶשׁת י ִָמים אַל ִתּגְּ שׁוּ אֶ ל
ִא ָשּׁה:

בראשית פרק לז
גוּרי אָבִ יו בְּ אֶ ֶרץ כְּ נָעַ ן:
)א( וַיֵּ ֶשׁב ַי ֲעקֹב בְּ אֶ ֶרץ ְמ ֵ
קב יוֹסֵ ף בֶּ ן ְשׁבַ ע עֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה הָ יָה רֹעֶ ה אֶ ת אֶ חָ יו בַּ צֹּאן
)ב( אֵ לֶּה תֹּלְ דוֹת ַי ֲע ֹ
וְ הוּא נַעַ ר אֶ ת בְּ נֵי בִ לְ הָ ה וְ אֶ ת בְּ נֵי זִ לְ פָּ ה נ ְֵשׁי אָבִ יו וַ יָּבֵ א יוֹסֵ ף אֶ ת ִדּבָּ תָ ם ָרעָ ה
אֶ ל אֲ בִ יהֶ ם:
)ג( וְ יִ ְשׂ ָראֵ ל אָהַ ב אֶ ת יוֹסֵ ף ִמכָּ ל בָּ נָיו כִּ י בֶ ן זְ קֻ נִים הוּא ל ֹו וְ עָ ָשׂה ל ֹו כְּ ֹתנֶת
פַּ ִסּים:
)ד( וַ יִּ ְראוּ אֶ חָ יו כִּ י אֹת ֹו אָהַ ב אֲ בִ יהֶ ם ִמכָּל אֶ חָ יו וַ יִּ ְשׂנְאוּ אֹת ֹו וְ א יָכְ לוּ ַדּבְּ ר ֹו
לְ ָשׁ ם:
אָחיו ִהנֵּה בַּ עַ ל הַ חֲ מוֹת הַ לָּזֶ ה בָּ א:
ֹאמרוּ ִאישׁ אֶ ל ִ
)יט( וַ יּ ְ
)כ( וְ עַ ָתּה לְ כוּ וְ נַהַ ְרגֵהוּ וְ נ ְַשׁלִ כֵהוּ בְּ אַחַ ד הַ בֹּרוֹת וְ אָמַ ְרנוּ חַ יָּה ָרעָ ה אֲ כָ ל ְָתהוּ
וְ נ ְִראֶ ה מַ ה יִּ ְהיוּ חֲ מֹתָ יו:
)כא( וַ יִּ ְשׁמַ ע ְראוּבֵ ן וַיַּ צִּ לֵהוּ ִמיָּ ָדם ַויֹּאמֶ ר א נַכֶּ נּוּ נָפֶ שׁ:
)כב( וַ יֹּאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם ְראוּבֵ ן אַל ִתּ ְשׁפְּ כוּ ָדם הַ ְשׁלִ יכוּ אֹת ֹו אֶ ל הַ בּוֹר הַ זֶּ ה אֲ ֶשׁר
בַּ ִמּ ְדבָּ ר וְ יָד אַל ִתּ ְשׁלְ חוּ ב ֹו לְ מַ עַ ן הַ ִצּיל אֹת ֹו ִמיּ ָָדם לַהֲ ִשׁיב ֹו אֶ ל אָבִ יו:
יְהי כַּאֲ ֶשׁר בָּ א יוֹסֵ ף אֶ ל אֶ חָ יו וַ יַּפְ ִשׁיטוּ אֶ ת יוֹסֵ ף אֶ ת כּ ָֻתּנְתּ ֹו אֶ ת כְּ ֹתנֶת
)כג( וַ ִ
הַ פַּ ִסּים אֲ ֶשׁר עָ לָיו:
)כד( וַ יִּ ָקּחֻ הוּ וַ יּ ְַשׁלִ כוּ אֹת ֹו הַ בּ ָֹרה וְ הַ בּוֹר ֵרק אֵ ין בּ ֹו מָ יִ ם:
)כה( וַ יּ ְֵשׁבוּ לֶאֱ כָל לֶחֶ ם וַ יִּ ְשׂאוּ עֵ ינֵיהֶ ם וַ יִּ ְראוּ וְ ִהנֵּה א ְֹרחַ ת יִ ְשׁ ְמעֵ אלִ ים בָּ אָה
וּצ ִרי וָ ט הוֹלְ כִ ים לְ הו ִֹריד ִמ ְצ ָריְ מָ ה:
ִמגִּ לְ עָ ד וּגְ מַ לֵּיהֶ ם נ ְֹשׂ ִאים ְנכֹאת ְ
אָחינוּ וְ כִ ִסּינוּ אֶ ת ָדּמוֹ:
)כו( ַויֹּאמֶ ר יְ הוּדָ ה אֶ ל אֶ חָ יו מַ ה בֶּ צַ ע כִּ י נַהֲ רֹג אֶ ת ִ
אָחינוּ בְ ָשׂ ֵרנוּ הוּא וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ
)כז( לְ כוּ וְ נ ְִמכְּ ֶרנּוּ לַיִּ ְשׁ ְמעֵ אלִ ים וְ י ֵָדנוּ אַל ְתּ ִהי ב ֹו כִּ י ִ
אֶ חָ יו:
)כח( וַ יַּעַ בְ רוּ אֲ נ ִָשׁים ִמ ְד ָינִים סֹחֲ ִרים וַ יִּ ְמ ְשׁכוּ וַ ַיּעֲלוּ אֶ ת יוֹסֵ ף ִמן הַ בּוֹר וַ יִּ ְמכְּ רוּ
אֶ ת יוֹסֵ ף לַיִּ ְשׁ ְמעֵ אלִ ים בְּ עֶ ְשׂ ִרים כָּסֶ ף וַ יָּבִ יאוּ אֶ ת יוֹסֵ ף ִמ ְצ ָריְ מָ ה:
)כט( וַ יּ ָָשׁב ְראוּבֵ ן אֶ ל הַ בּוֹר וְ ִהנֵּה אֵ ין יוֹסֵ ף בַּ בּוֹר וַיִּ ְק ַרע אֶ ת בְּ ג ָָדיו:
)ל( וַ יּ ָָשׁב אֶ ל אֶ חָ יו וַ יֹּאמַ ר הַ ֶיּלֶד אֵ ינֶנּוּ וַ אֲ נִי אָנָה אֲ נִי בָ א:
תּנֶת בַּ ָדּם:
)לא( וַ יִּ ְקחוּ אֶ ת כְּ ֹתנֶת יוֹסֵ ף וַ יִּ ְשׁחֲ טוּ ְשׂעִ יר עִ זִּ ים וַ יִּ ְטבְּ לוּ אֶ ת הַ ֻכּ ֹ
ֹאמרוּ זֹאת מָ צָ אנוּ הַ כֶּר
)לב( וַ יְ ַשׁלְּ חוּ אֶ ת כְּ ֹתנֶת הַ פַּ ִסּים וַ יָּבִ יאוּ אֶ ל אֲ בִ יהֶ ם וַ יּ ְ
נָא הַ כְּ ֹתנֶת בִּ ְנ ִהוא ִאם א:
ירהּ וַ יֹּאמֶ ר כְּ ֹתנֶת בְּ נִי חַ יָּה ָרעָ ה אֲ כָ ל ְָתהוּ טָ רֹף ט ַֹרף יוֹסֵ ף:
)לג( וַ יַּכִּ ָ
)לד( וַיִּ ְק ַרע ַי ֲעקֹב ִשׂ ְמ תָ יו וַיָּ ֶשׂם ַשׂק בְּ מָ ְתנָיו וַיִּ ְתאַ בֵּ ל עַ ל בְּ נוֹ י ִָמים ַרבִּ ים:
)לה( וַ יָּקֻ מוּ כָ ל בָּ נָיו וְ כָ ל בְּ נֹתָ יו לְ נַחֲ מ ֹו וַ יְ מָ אֵ ן לְ ִה ְתנַחֵ ם וַ יֹּאמֶ ר כִּ י אֵ ֵרד אֶ ל בְּ נִי
אלָה וַ יֵּבְ ךְּ אֹת ֹו אָבִ יו:
אָבֵ ל ְשׁ ֹ
)לו( וְ הַ ְמּ ָדנִים מָ כְ רוּ אֹת ֹו אֶ ל ִמ ְצ ָריִ ם לְ פו ִֹטיפַ ר ְס ִריס פַּ ְרעֹה ַשׂר הַ טַּ בָּ ִחים:

שמות פרק ג
)א( וּמ ֶֹשׁה הָ יָה רֹעֶ ה אֶ ת צֹאן יִ ְתר ֹו ח ְֹתנ ֹו כֹּהֵ ן ִמ ְדיָן וַ יִּ נְהַ ג אֶ ת
הַ צֹּאן אַחַ ר הַ ִמּ ְדבָּ ר וַיָּ בֹא אֶ ל הַ ר הָ אֱ ִהים ח ֵֹרבָ ה:
)יב( וַ יֹּאמֶ ר כִּ י אֶ ְהיֶה עִ מָּ וְ זֶ ה לְּ הָ אוֹת כִּ י אָנֹכִ י ְשׁל ְַח ִתּי
בְּ הוֹצִ יאֲ אֶ ת הָ עָ ם ִמ ִמּצְ ַריִ ם ַתּעַ בְ דוּן אֶ ת הָ אֱ ִהים עַ ל הָ הָ ר הַ זֶּה:
)יג( וַ יֹּאמֶ ר מ ֶֹשׁה אֶ ל הָ אֱ ִהים ִהנֵּה אָנֹכִ י בָ א אֶ ל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל
אָמרוּ לִ י מַ ה ְשּׁמוֹ
וְ אָמַ ְר ִתּי לָהֶ ם אֱ הֵ י אֲ בוֹתֵ י ֶכם ְשׁלָחַ נִי אֲ לֵיכֶם וְ ְ
מָ ה אֹמַ ר אֲ לֵהֶ ם:
)יד( וַ יֹּאמֶ ר אֱ ִהים אֶ ל מ ֶֹשׁה אֶ ְהיֶה אֲ ֶשׁר אֶ ְהיֶה וַ יֹּאמֶ ר כֹּה תֹאמַ ר
לִ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ְהיֶה ְשׁלָחַ נִי אֲ לֵיכֶ ם:
במדבר פרק יג
אַרבָּ עִ ים יוֹם:
אָרץ ִמ ֵקּץ ְ
)כה( וַיָּ שֻׁ בוּ ִמתּוּר הָ ֶ
ארן
)כו( וַ יֵּלְ כוּ וַ ָיּבֹאוּ אֶ ל מ ֶֹשׁה וְ אֶ ל אַהֲ רֹן וְ אֶ ל כָּל ע ֲַדת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ל ִמ ְדבַּ ר פָּ ָ
אָרץ:
ָק ֵד ָשׁה וַ יּ ִָשׁיבוּ אוֹתָ ם ָדּבָ ר וְ אֶ ת כָּל הָ עֵ ָדה וַ יּ ְַראוּם אֶ ת פְּ ִרי הָ ֶ
וּדבַ שׁ ִהוא
אָרץ אֲ ֶשׁר ְשׁל ְַח ָתּנוּ וְ גַם זָ בַ ת חָ לָב ְ
ֹאמרוּ בָּ אנוּ אֶ ל הָ ֶ
)כז( וַ יְ סַ פְּ רוּ ל ֹו וַ יּ ְ
אָרץ וְ הֶ עָ ִרים בְּ צֻרוֹת גְּ ֹד ת ְמאֹד וְ גַם
וְ זֶ ה פִּ ְריָהּ):כח( אֶ פֶ ס כִּ י עַ ז הָ עָ ם הַ יּ ֵֹשׁב בָּ ֶ
בוּסי וְ הָ אֱ מ ִֹרי
יְ לִ ֵדי הָ ֲענָק ָר ִאינוּ ָשׁם):כט( ֲעמָ לֵק יו ֵֹשׁב בְּ אֶ ֶרץ הַ ֶנּגֶב וְ הַ ִח ִתּי וְ הַ יְ ִ
יו ֵֹשׁב בָּ הָ ר וְ הַ כְּ ַנ ֲענִי י ֵֹשׁב עַ ל הַ יָּם וְ עַ ל יַד הַ יּ ְַר ֵדּן:
)ל( וַיַּ הַ ס כָּ לֵב אֶ ת הָ עָ ם אֶ ל מ ֶֹשׁה וַ יֹּאמֶ ר עָ ה ַנ ֲעלֶה וְ י ַָר ְשׁנוּ אֹתָ הּ כִּ י יָכוֹל נוּכַ ל
אָמרוּ א נוּכַ ל ַלעֲלוֹת אֶ ל הָ עָ ם כִּ י חָ זָ ק הוּא
לָהּ):לא( וְ הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר עָ לוּ עִ מּ ֹו ְ
אָרץ
אָרץ אֲ ֶשׁר ָתּרוּ אֹתָ הּ אֶ ל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל לֵאמֹר הָ ֶ
ִממֶּ נּוּ):לב( וַ יּו ִֹציאוּ ִדּבַּ ת הָ ֶ
אֲ ֶשׁר עָ בַ ְרנוּ בָ הּ לָתוּר אֹתָ הּ אֶ ֶרץ אֹכֶ לֶת יו ְֹשׁבֶ יהָ ִהוא וְ כָ ל הָ עָ ם אֲ ֶשׁר ָר ִאינוּ
בְ תוֹכָהּ אַנ ְֵשׁי ִמדּוֹת):לג( וְ ָשׁם ָר ִאינוּ אֶ ת הַ נְּפִ ילִ ים בְּ נֵי ֲענָק ִמן הַ נְּפִ לִ ים וַ נּ ְִהי
בְ עֵ ינֵינוּ כַּחֲ גָבִ ים וְ כֵ ן הָ יִ ינוּ בְּ עֵ ינֵיהֶ ם:

במדבר פרק יד
)א( וַ ִתּ ָשּׂא כָּל הָ עֵ ָדה וַ יִּ ְתּנוּ אֶ ת ק ֹולָם וַ יִּבְ כּוּ הָ עָ ם בַּ לַּיְ לָה הַ הוּא:
ֹאמרוּ אֲ לֵהֶ ם כָּ ל הָ עֵ ָדה לוּ מַ ְתנוּ
)ב( וַ יִּ נוּ עַ ל מ ֶֹשׁה וְ עַ ל אַהֲ רֹן כֹּל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וַ יּ ְ
בְּ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם א ֹו בַּ ִמּ ְדבָּ ר הַ זֶּ ה לוּ מָ ְתנוּ:
אָרץ הַ זֹּאת לִ ְנ ֹפּל בַּ חֶ ֶרב נ ֵָשׁינוּ וְ טַ פֵּ נוּ יִ ְהיוּ לָבַ ז
)ג( וְ לָמָ ה יְ קֹוָ ק מֵ בִ יא אֹתָ נוּ אֶ ל הָ ֶ
הֲ לוֹא טוֹב לָנוּ שׁוּב ִמ ְצ ָריְ מָ ה:
אָחיו נ ְִתּנָה רֹאשׁ וְ נָשׁוּבָ ה ִמ ְצ ָריְ מָ ה:
ֹאמרוּ ִאישׁ אֶ ל ִ
)ד( וַ יּ ְ
)ה( וַ יִּ פֹּל מ ֶֹשׁה וְ אַהֲ רֹן עַ ל פְּ נֵיהֶ ם לִ פְ נֵי כָּל ְקהַ ל ע ֲַדת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל:
)ו( וִ יהוֹשֻׁ עַ בִּ ן נוּן וְ כָ לֵב בֶּ ן יְ פֻ נֶּה ִמן הַ ָתּ ִרים אֶ ת הָ ֶ
אָרץ ָק ְרעוּ בִּ גְ דֵ יהֶ ם:
אָרץ אֲ ֶשׁר עָ בַ ְרנוּ בָ הּ לָתוּר אֹתָ הּ
ֹאמרוּ אֶ ל כָּל ע ֲַדת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל לֵאמֹר הָ ֶ
)ז( וַ יּ ְ
אָרץ ְמאֹד ְמאֹד:
טוֹבָ ה הָ ֶ
אָרץ הַ זֹּאת וּנְתָ נָהּ לָנוּ אֶ ֶרץ אֲ ֶשׁר ִהוא
)ח( ִאם חָ פֵ ץ בָּ נוּ יְ קֹוָ ק וְ הֵ בִ יא אֹתָ נוּ אֶ ל הָ ֶ
וּדבָ שׁ:
זָ בַ ת חָ לָב ְ
אָרץ כִּ י ל ְַחמֵ נוּ הֵ ם סָ ר
)ט( אַ בַּ יקֹוָ ק אַל ִתּ ְמרֹדוּ וְ אַ ֶתּם אַל ִתּ ְיראוּ אֶ ת עַ ם הָ ֶ
יראֻ ם:
ִצלָּם מֵ ֲעלֵיהֶ ם וַ יקֹוָ ק ִא ָתּנוּ אַל ִתּ ָ
ֹאמרוּ כָּ ל הָ עֵ ָדה לִ ְרגּוֹם אֹתָ ם בָּ אֲ בָ נִים וּכְ בוֹד יְ קֹוָ ק נ ְִראָה בְּ אֹהֶ ל מוֹעֵ ד אֶ ל
)י( וַ יּ ְ
כָּ ל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל :פ

במדבר פרק יד
)לט( וַיְ ַדבֵּ ר מ ֶֹשׁה אֶ ת הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה אֶ ל כָּ ל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וַיִּ ְתאַ בְּ לוּ
הָ עָ ם ְמאֹד:
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