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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 
 is Eliezer.  Similarly, when Avraham (עבד אברהם)
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 

                                                 
  העבד, אדני, האיש, ועבד אברהם  עבדו, זקן ביתו, המושל בכל אשר לו, 1
  בראשית רבה חיי שרה נט,ט ויומא כח: 2
רש"י בראשית כד,לט ושם,מב ולדוגמא ר' אברהם בן הרמב"ם והרד"ץ הופמן שם  3

  כד,ב
ובוודאי שזה קשור לסבה הראשונה שמלמדים אותו ככה בגלל המאמרי חז"ל ופרשני  4

  המקרא
  השווה בראשית טו,ב וכד,ב 5
  המצרית, בנה, בן האמה, בנו, הנער, והילד בן הגר  6
ּה וְֶאת־ַהּיֶ֖  7 ם ַעל־ִׁשְכָמ֛ ָגר ָׂש֧ ן ֶאל־ָה֠ יִם וַּיִֵּת֣ ַמת ַמ֜ ח־ֶלֶח֩ם וְֵח֨ ֶקר וִַּיַּֽקֽ ֹ֡ ם׀ ַּבּב ם ַאְבָרָה֣ ֶלד וַּיְַׁשֵּכ֣

ַבע: (בראשית כא,יד) ר ָׁשֽ ר ְּבֵא֥ ַתע ְּבִמְדַּב֖ ֶלְך וֵַּת֔ ָה וֵַּת֣   ַוֽיְַׁשְּלֶח֑
אברהם היה בן שמונים ושש שנה כאשר נולד ישמעאל (בראשית טז,טז◌ׂ◌ׂ◌ׂׂ◌) ובן  8

מאה כאשר נולד יצחק (שם כא,ה) ולכן ישמעאל בן ארבע עשרה שנה בלידת יצחק 
והספור עם גרוש הגר וישמעאל היה אחרי הגמל יצחק (בהגיעו לסביבות שלש שנים) 

  שלפחות עושה ישמעאל בן שבע עשרה שנה
י ...אף הילד שם על שכמה שהכניסה בו שרה עין רעה ואחזתו חמה ולא יכול עיין רש" 9

לילך ברגליו (ע"פ ב"ר נג,יג ששואל בן כ"ז שנה ואת אמרת שם על שכמה!) ובשכל 
טוב ...והיה באותו פרק י"ז שנה...אלא שרה הכניסה בו עין הרע, וחלצתה חמה, 

השנית ור"י בכור שור ואת  ונקלש בשרו, ושופו עצמותיו ונוטלתו על שכמה מצדה
הילד בידיה ובאור החיים פי' גם אותו שם על שכמה להיות שלא היה רוצה לצאת 

  מבית אביו לזה עקדו כילד ושמו על שכמה וגירשה:

departure (ם ַעל־ ָגר ָׂש֧ ן ֶאל־ָה֠ יִם וַּיִֵּת֣ ַמת ַמ֜ ח־ֶלֶח֩ם וְֵח֨ וִַּיַּֽקֽ
הָ  ֶלד ַוֽיְַׁשְּלֶח֑ ּה וְֶאת־ַהֶּי֖  Assuming the child to be  7.(ִׁשְכָמ֛
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. 
 
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
 The Ramban therefore sees the  12”.(סימן לבנים
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 

נמשך למעלה, ויתן אל הגר ואת הילד, כי גם  -עיין ברמב"ן שם ואת הילד וישלחה  10
חזקוני ובספורנו ובעוד הרבה ועיין הילד נתן לה שילך עמה באשר תלך ובדומה גם ב

ברש"ר הירש וברד"ץ הופמן שמזכירים אפשרות לשיטת ביניים ע"פ הגילים 
הממוצעים בזמן האבות ...ולפיכך היה עתה ישמעאל, בשעת הגמל את יצחק, 

לפחות בן שש עשרה. מכאן יש להסיק, שהמלים "שם על שכמה" מוסבות על "לחם 
הילד" חוזר אל "ויתן אל הגר"...מכל מקום, אין לשכוח  וחמת מים" בלבד, ואילו "ואת

שלפי שנות החיים שהיו שכיחות בימים ההם, מתאים גיל שש־עשרה לגיל שמונה 
  של היום.  

רמב"ן בראשית יב,ו אומר לך כלל תבין אותו בכל הפרשיות הבאות בענין אברהם  11
, ואמרו כל מה שאירע יצחק ויעקב, והוא ענין גדול, הזכירוהו רבותינו בדרך קצרה

לאבות סימן לבנים, ולכן יאריכו הכתובים בספור המסעות וחפירת הבארות ושאר 
המקרים, ויחשוב החושב בהם כאלו הם דברים מיותרים אין בהם תועלת, וכולם 

באים ללמד על העתיד, כי כאשר יבוא המקרה לנביא משלשת האבות יתבונן ממנו 
  הדבר הנגזר לבא לזרעו וגם שם,י

  מדרש תנחומא לך לך ט 12
רמב"ן בראשית יב,י הנה אברהם ירד למצרים מפני הרעב לגור שם להחיות נפשו  13 

בימי הבצורת, והמצרים עשקו אותו חנם לקחת את אשתו, והקב"ה נקם נקמתם 
בנגעים גדולים, והוציאו משם במקנה בכסף ובזהב, וגם צוה עליו פרעה אנשים 

ירדו מצרים מפני הרעב לגור שם בארץ, והמצרים ירעו לשלחם:  ורמז אליו כי בניו 
להם ויקחו מהם הנשים כאשר אמר (שמות א כב) וכל הבת תחיון, והקב"ה ינקום 

נקמתם בנגעים גדולים עד שיוציאם בכסף וזהב וצאן ובקר מקנה כבד מאד, והחזיקו 

Parshat Vayetze 
Breaking the Cycle 

Simon Wolf 
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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 ( ִּכי ֵגר יְִהיֶה ַזְרֲעָך

ָלֶהם ְּבֶאֶרץ ֹלא ).  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 ( וֲַעָבדּום
 After years of persecution and  .(וְִעּנּו אָֹתם
subjugation of Bnei Yisrael, God finally takes 
retribution on the Egyptians with the Ten Plagues 
 This intercession by  .(וְַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר יֲַעבֹדּו ָּדן ָאנִֹכי)
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 (וְַאֲחֵרי ֵכן יְֵצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול).  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 (וְדֹור ְרִביִעי יָׁשּובּו ֵהּנָה).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 
                                                 

הזה  בהם לשלחם מן הארץ. לא נפל דבר מכל מאורע האב שלא יהיה בבנים. והענין
פרשוהו בבראשית רבה (מ ו) רבי פנחס בשם רבי אושעיא אמר, אמר הקב"ה 

לאברהם צא וכבוש את הדרך לפני בניך, ואתה מוצא כל מה שכתוב באברהם כתוב 
בבניו, באברהם כתוב ויהי רעב בארץ, בישראל כתיב (להלן מה ו) כי זה שנתים 

 הרעב בקרב הארץ:
ַדע ִּכי ֵגר יְִהיֶה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם וֲַעָבדּום וְִעּנּו אָֹתם ַאְרַּבע וַּיֹאֶמר ְלַאְבָרם יָדַֹע ּתֵ  14

ֵמאֹות ָׁשנָה: וְַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר יֲַעבֹדּו ָּדן ָאנִֹכי וְַאֲחֵרי ֵכן יְֵצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול: וְַאָּתה ָּתבֹוא 
ה: וְדֹור ְרִביִעי יָׁשּובּו ֵהּנָה ִּכי ֹלא ָׁשֵלם ֲעֹון ָהֱאמִֹרי ֶאל ֲאבֶֹתיָך ְּבָׁשלֹום ִּתָּקֵבר ְּבֵׂשיָבה טֹובָ 

 טז)-ַעד ֵהּנָה: (בראשית טו,יג
ָּברּוְך ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְליְִשָרֵאל, ָּברּוְך הּוא. ֶשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִחַּשב  (הגדה של פסח)  15

 ָאִבינּו ִּבְבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים, ֶשּנֱֶאַמר...ֶאת ַהֵּקץ, ַלֲעׂשֹות ְּכַמה ֶּשָאַמר ְלַאְבָרָהם 
יש מחלוקת המפרשים אם דור רביעי מתייחס לבנ"י (רש"י, אבן עזרא, רד"ק) או  16

לאמורי (רשב"ם, רמב"ן, חזקוני בפי' שני).  ולפי דעת המפרשים שזה דורות בנ"י 
ונה ע"פ סוטה ט. ) וכלב (בן יפ4) חצרון, 3) פרץ, 2) יהודה, 1הארבעה דורות הם: 

) 4) משה ואהרן, 3) עמרם, 2) קהת, 1שהוא כלב בן חצרון) שהיה מבאי הארץ או 
  ובני משה ואהרן היו מבאי הארץ

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
 If the children mirror the forefathers and  .(סימן לבנים

עיין סדר עולם רבה פרק ג וברס"ג וברש"י וברמב"ן (זה מקרא מסורס) בראשית טו,יג  17
  מא בדרך דומה-וגם צריכים להסביר שמות יב,מ

ערת המכפלה, שם לב,ז הלווי של עשו, שופטים כא,יב בראשית כג,טו מחיר למ 18
נערות בתולות ביבש גלעד, שמואל א כב,ב המחנה של דוד (וגם שם כה,יג ול,י), שם 
ל,יז הנותרים מהעמלקי שדוד תקף, ומלכים א כב,ו (וגם שם יח,יט וכב) ודה"י ב יח,ה 

ואש מלך נביאי השקר לאחאב, שם כה,כג הפרצה הנעשה בחומת ירושלים ע"י י
  ישראל

זה גם חשוב מבחינת ההשקפה של בחירה חופשית והיסוד של שכר ועונש עיין  19
  במפרשים ואכמ"ל

טעם המספר הזה בגלות מצרים לא נודע, ואחת ממפרשי התורה אין מגיד ואין ... 20
וגם ברשב"ם שם,טז ...כי הדור מאה   משמיע בזה דבר. (רבינו בחיי בראשית טו,יג)

  צא במסכת עדיות (משנה עדיות ב':ט'), נמצא ד' דורות ד' מאות שנה.שנה, כאשר נמ
  
נראה בעיני לפי שהוא לבדו נולד בארץ כנען, שהיא  -בנימין עיין רש"י בראשית לה,יח  21

בנגב כשאדם בא מארם נהרים, כמו שנאמר (במדבר לג מ) בנגב בארץ כנען, (לעיל 
   יב ט) הלוך ונסוע הנגבה:
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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 (וֲַעָבדּום וְִעּנּו אָֹתם).  In 
addition, the covenant presupposes the 
development of a “nation” during the exile that will 

return to the Land of Israel.  At the beginning of 
Shmot, the Egyptian exile is characterized by back-
breaking work, toil and oppression (the word עינוי is 
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 עינוי to 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 
( לדותהר ות )” which 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 האלקים) and 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
 ,Yaakov after traveling alone to Charan  .(אלקים
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 (ויצל, וינצלו).  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 ( עה, ויגנוב ויחזק...לב פר
 According to the Midrashei  .(יעקב את לב לבן הארמי
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 
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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
 after beginning the vanquishing of the (בארץ כנען
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 ( ֵצא ּוְלַמד ַמה ִּבֵּקש ָלָבן ָהֲאַרִמי ַלֲעׂשֹות
 suggesting that there is a commonality ”(ְליֲַעקֹב ָאִבינּו
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 
( רעה דבה ), the same problems that condemn the 
Generation of the Desert (דור המדבר) to wander and 
forfeit their chances to successfully enter the Land 
of Israel. 
 
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 
 the Torah’s narrative with – (מעשה אבות סימן לבנים)
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 
                                                 

הקבלות גם ממשיכים בתורה וגם ממשיכים בספר יהושע פה יש אפשרות שה 22
בכניסת בנ"י לארץ.  דלגנו על זה לא לסבך את הקורא אבל ניתן לראות אותם 

  בטבלה שבנספח.

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 
  

לפי המפרשים שברית בין הבתרים היתה "עונש" לאברהם גם יכולים לומר את זה  23
  לגבי אברהם עצמו
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  מצרים  יעקב

  בראשית פרק כח 
  ָחָרָנה: ַוֵּיֶלַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב ִמְּבֵאר ָׁשַבע  (י)

ח ֵמַאְבֵני ַהָּמקֹום ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום ַוָּיֶלן ָׁשם ִּכי ָבא ַהֶּׁשֶמׁש ַוִּיַּק  (יא)
  ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאֹׁשָתיו ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא:

ם (יב) ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה ְוֹראׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשָמְיָמה ְוִהֵּנה  ַוַּיֲח
ִהים ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו:   ַמְלֲאֵכי ֱא

ֵהי ַאְבָרָהם ָאִבי  ְוִהֵּנה ְיֹקָוק ִנָּצב ָעָליו ַוֹּיאַמר (יג) ֲאִני ְיֹקָוק ֱא
: ֵהי ִיְצָחק ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹׁשֵכב ָעֶליָה ְל ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֶע   ֵוא

ְוָהָיה ַזְרֲע ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ ּוָפַרְצָּת ָיָּמה ָוֵקְדָמה ְוָצֹפָנה ָוֶנְגָּבה  (יד)
:ְוִנְבֲרכּו ְב ָּכל ִמְׁשְּפֹחת ָהֲאָדמָ    ה ּוְבַזְרֶע

ְוִהֵּנה ָאֹנִכי ִעָּמ ּוְׁשַמְרִּתי ְּבֹכל ֲאֶׁשר ֵּתֵל ַוֲהִׁשֹבִתי ֶאל  (טו)
א ֶאֱעָזְב ַעד ֲאֶׁשר ִאם ָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה ַהֹּזאת ִּכי 

:   ִּדַּבְרִּתי ָל

  בראשית פרק מו 
ָּיֹבא ְּבֵאָרה ָּׁשַבע ַוִּיְזַּבח ְזָבִחים ַוִּיַּסע ִיְׂשָרֵאל ְוָכל ֲאֶׁשר לֹו וַ  (א)

ֵהי ָאִביו ִיְצָחק:   ֵלא
ִהים ְלִיְׂשָרֵאל  (ב) ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב  ְּבַמְרֹאת ַהַּלְיָלהַוֹּיאֶמר ֱא

  :ִהֵּנִניַוֹּיאֶמר 
ֵהי ָאִבי ַאל ִּתיָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה ִּכי  )(ג ַוֹּיאֶמר ָאֹנִכי ָהֵאל ֱא
  :גוֹי ָּגדוֹל ֲאִׂשיְמ ָׁשםלְ 

ה (ד) ְויֹוֵסף ָיִׁשית ָידֹו  ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעְּמ ִמְצַרְיָמה ְוָאֹנִכי ַאַעְל ַגם ָע
:   ַעל ֵעיֶני

  

  בראשית פרק כז 
ַוּיַֻּגד ְלִרְבָקה ֶאת ִּדְבֵרי ֵעָׂשו ְּבָנּה ַהָּגֹדל ַוִּתְׁשַלח ַוִּתְקָרא ְלַיֲעֹקב  (מב)

:ְּבָנּה הַ    ָּקָטן ַוֹּתאֶמר ֵאָליו ִהֵּנה ֵעָׂשו ָאִחי ִמְתַנֵחם ְל ְלָהְרֶג
  ְוַעָּתה ְבִני ְׁשַמע ְּבֹקִלי ְוקּום ְּבַרח ְל ֶאל ָלָבן ָאִחי ָחָרָנה: (מג)
: ְוָיַׁשְבָּת ִעּמוֹ ָיִמים ֲאָחִדים (מד)   ַעד ֲאֶׁשר ָּתׁשּוב ֲחַמת ָאִחי
ִמְּמ ְוָׁשַכח ֵאת ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ּלֹו ְוָׁשַלְחִּתי  ַעד ׁשּוב ַאף ָאִחי (מה)

  ּוְלַקְחִּתי ִמָּׁשם ָלָמה ֶאְׁשַּכל ַּגם ְׁשֵניֶכם יֹום ֶאָחד:
  

  בראשית פרק כט 
  ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ַיֲעֹקב ַאַחי ֵמַאִין ַאֶּתם ַוֹּיאְמרּו ֵמָחָרן ֲאָנְחנּו: (ד)
  ָלָבן ֶּבן ָנחֹור ַוֹּיאְמרּו ָיָדְענּו:ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ַהְיַדְעֶּתם ֶאת  (ה)
ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ֲהָׁשלֹום לֹו ַוֹּיאְמרּו ָׁשלֹום ְוִהֵּנה ָרֵחל ִּבּתֹו ָּבָאה ִעם  (ו)

א ֵעת ֵהָאֵסף ַהִּמְקֶנה ַהְׁשקּו  (ז) ַהֹּצאן: ַוֹּיאֶמר ֵהן עֹוד ַהּיֹום ָּגדֹול 
  ַהֹּצאן ּוְלכּו ְרעּו:

א  (ח) נּוַכל ַעד ֲאֶׁשר ֵיָאְספּו ָּכל ָהֲעָדִרים ְוָגֲללּו ֶאת ָהֶאֶבן ַוֹּיאְמרּו 
  ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר ְוִהְׁשִקינּו ַהֹּצאן:

עֹוֶדּנּו ְמַדֵּבר ִעָּמם ְוָרֵחל ָּבָאה ִעם ַהֹּצאן ֲאֶׁשר ְלָאִביָה ִּכי ֹרָעה  (ט)
ֲאִחי ִאּמוֹ ְוֶאת  ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ַיֲעֹקב ֶאת ָרֵחל ַּבת ָלָבן (י) ִהוא:

ֹצאן ָלָבן ֲאִחי ִאּמוֹ ַוִּיַּגׁש ַיֲעֹקב ַוָּיֶגל ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר ַוַּיְׁשְק 
ַוִּיַּׁשק ַיֲעֹקב ְלָרֵחל ַוִּיָּׂשא ֶאת ֹקלוֹ  (יא) :ֶאת ֹצאן ָלָבן ֲאִחי ִאּמוֹ 

  :ַוֵּיְבּךְ 
ַוָּתָרץ הּוא ְוִכי ֶבן ִרְבָקה הּוא  הָ ֲאִחי ָאִביַוַּיֵּגד ַיֲעֹקב ְלָרֵחל ִּכי  (יב)

  :ַוַּתֵּגד ְלָאִביהָ 
ַוְיִהי ִכְׁשֹמַע ָלָבן ֶאת ֵׁשַמע ַיֲעֹקב ֶּבן ֲאֹחתֹו ַוָּיָרץ ִלְקָראתֹו ַוְיַחֶּבק  (יג)

לֹו ַוְיַנֶּׁשק לֹו ַוְיִביֵאהּו ֶאל ֵּביתֹו ַוְיַסֵּפר ְלָלָבן ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים 
  ָהֵאֶּלה:

  אֶמר לֹו ָלָבן ַא ַעְצִמי ּוְבָׂשִרי ָאָּתה ַוֵּיֶׁשב ִעּמֹו ֹחֶדׁש ָיִמים:ַוּיֹ  (יד)
ַוֹּיאֶמר ָלָבן ְלַיֲעֹקב ֲהִכי ָאִחי ַאָּתה ַוֲעַבְדַּתִני ִחָּנם ַהִּגיָדה ִּלי  (טו)

  :ַמה ַּמְׂשֻּכְרֶּת
  ה ָרֵחל:ּוְלָלָבן ְׁשֵּתי ָבנֹות ֵׁשם ַהְּגֹדָלה ֵלָאה ְוֵׁשם ַהְּקַטּנָ  (טז)
  :ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות ְוָרֵחל ָהְיָתה ְיַפת ֹּתַאר ִויַפת ַמְרֶאה (יז)

  בראשית פרק מו 
ַוֶּיְאֹסר יוֵֹסף ֶמְרַּכְבּתוֹ ַוַּיַעל ִלְקַראת ִיְׂשָרֵאל ָאִביו ֹּגְׁשָנה ַוֵּיָרא  (כט)
  :ַוִּיֹּפל ַעל ַצָּואָריו ַוֵּיְבְּך ַעל ַצָּואָריו עוֹד ֵאָליו

ַוֹּיאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל יֹוֵסף ָאמּוָתה ַהָּפַעם ַאֲחֵרי ְראֹוִתי ֶאת ָּפֶני  ל)(
  ִּכי עֹוְד ָחי:

ֶאֱעֶלה ְוַאִּגיָדה ְלַפְרֹעה ַוֹּיאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ְוֶאל ֵּבית ָאִביו  (לא)
  :ְוֹאְמָרה ֵאָליו ַאַחי ּוֵבית ָאִבי ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ָּבאּו ֵאָלי

ְוָהֲאָנִׁשים ֹרֵעי ֹצאן ִּכי ַאְנֵׁשי ִמְקֶנה ָהיּו ְוֹצאָנם ּוְבָקָרם ְוָכל  (לב)
  ֲאֶׁשר ָלֶהם ֵהִביאּו:

  ְוָהָיה ִּכי ִיְקָרא ָלֶכם ַּפְרֹעה ְוָאַמר ַמה ַּמֲעֵׂשיֶכם: (לג)
ם ַוֲאַמְרֶּתם ַאְנֵׁשי ִמְקֶנה ָהיּו ֲעָבֶדי ִמְּנעּוֵרינּו ְוַעד ַעָּתה ּגַ  (לד)

ֲאַנְחנּו ַּגם ֲאֹבֵתינּו ַּבֲעבּור ֵּתְׁשבּו ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן ִּכי תֹוֲעַבת ִמְצַרִים ָּכל 
  ֹרֵעה ֹצאן:

  

  בראשית פרק מז 
ַוָּיֹבא יֹוֵסף ַוַּיֵּגד ְלַפְרֹעה ַוֹּיאֶמר ָאִבי ְוַאַחי ְוֹצאָנם ּוְבָקָרם ְוָכל  (א)

  ם ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן:ֲאֶׁשר ָלֶהם ָּבאּו ֵמֶאֶרץ ְּכָנַען ְוִהּנָ 
  ּוִמְקֵצה ֶאָחיו ָלַקח ֲחִמָּׁשה ֲאָנִׁשים ַוַּיִּצֵגם ִלְפֵני ַפְרֹעה: (ב)
ַוֹּיאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל ֶאָחיו ַמה ַּמֲעֵׂשיֶכם ַוֹּיאְמרּו ֶאל ַּפְרֹעה ֹרֵעה  (ג)

  ֹצאן ֲעָבֶדי ַּגם ֲאַנְחנּו ַּגם ֲאבֹוֵתינּו:
ִּכי ֵאין ִמְרֶעה ַלֹּצאן ֲאֶׁשר  גּור ָּבָאֶרץ ָּבאנּוַוֹּיאְמרּו ֶאל ַּפְרֹעה לָ  (ד)

ַלֲעָבֶדי ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ְוַעָּתה ֵיְׁשבּו ָנא ֲעָבֶדי ְּבֶאֶרץ 
: (ה)ֹּגֶׁשן:   ַוֹּיאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל יֹוֵסף ֵלאֹמר ָאִבי ְוַאֶחי ָּבאּו ֵאֶלי

 ִהוא ְּבֵמיַטב ָהָאֶרץ הֹוֵׁשב ֶאת ָאִבי ְוֶאת ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלָפֶני (ו)
ְוִאם ָיַדְעָּת ְוֶיׁש ָּבם ַאְנֵׁשי ַחִיל ְוַׂשְמָּתם ַאֶחי ֵיְׁשבּו ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן 
  :ָׂשֵרי ִמְקֶנה ַעל ֲאֶׁשר ִלי

  בראשית פרק כט 
ם ְּבָרֵחל ִּבְּת ַוֶּיֱאַהב ַיֲעֹקב ֶאת ָרֵחל ַוֹּיאֶמר ֶאֱעָבְד ֶׁשַבע ָׁשִני (יח)

  ַהְּקַטָּנה:
ַוֹּיאֶמר ָלָבן טֹוב ִּתִּתי ֹאָתּה ָל ִמִּתִּתי ֹאָתּה ְלִאיׁש ַאֵחר ְׁשָבה  (יט)

  ִעָּמִדי:
ַוַּיֲעֹבד ַיֲעֹקב ְּבָרֵחל ֶׁשַבע ָׁשִנים ַוִּיְהיּו ְבֵעיָניו ְּכָיִמים ֲאָחִדים  (כ)

  ְּבַאֲהָבתֹו ֹאָתּה:
ב ֶאל ָלָבן ָהָבה ֶאת ִאְׁשִּתי ִּכי ָמְלאּו ָיָמי ְוָאבֹוָאה ַוֹּיאֶמר ַיֲעקֹ  (כא)

  ֵאֶליָה:
  ַוֶּיֱאֹסף ָלָבן ֶאת ָּכל ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ַוַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה: (כב)
  :ַוְיִהי ָבֶעֶרב ַוִּיַּקח ֶאת ֵלָאה ִבּתוֹ ַוָּיֵבא ֹאָתּה ֵאָליו ַוָּיֹבא ֵאֶליהָ  )(כג

  ֶאת ִזְלָּפה ִׁשְפָחתֹו ְלֵלָאה ִבּתֹו ִׁשְפָחה: ַוִּיֵּתן ָלָבן ָלּה (כד)
ַוְיִהי ַבֹּבֶקר ְוִהֵּנה ִהוא ֵלָאה ַוֹּיאֶמר ֶאל ָלָבן ַמה ֹּזאת ָעִׂשיָת ִּלי  (כה)

א ְבָרֵחל ָעַבְדִּתי ִעָּמ ְוָלָּמה ִרִּמיָתִני   :ֲה
א ֵיָעֶׂשה ֵכן ִּבְמקוֵֹמנּו ָלֵתת ַהְּצעִ  (כו) יָרה ִלְפֵני ַוֹּיאֶמר ָלָבן 

  :ַהְּבִכיָרה
ַמֵּלא ְׁשֻבַע ֹזאת ְוִנְּתָנה ְל ַּגם ֶאת ֹזאת ַּבֲעֹבָדה ֲאֶׁשר ַּתֲעֹבד  (כז)

  ִעָּמִדי עֹוד ֶׁשַבע ָׁשִנים ֲאֵחרֹות:

  בראשית פרק מח 
ֵּנה ָאִבי ֹחֶלה ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוֹּיאֶמר ְליֹוֵסף ִה  (א)

  ַוִּיַּקח ֶאת ְׁשֵני ָבָניו ִעּמֹו ֶאת ְמַנֶּׁשה ְוֶאת ֶאְפָרִים:
ַוַּיֵּגד ְלַיֲעֹקב ַוֹּיאֶמר ִהֵּנה ִּבְנ יֹוֵסף ָּבא ֵאֶלי ַוִּיְתַחֵּזק ִיְׂשָרֵאל  (ב)

  ַוֵּיֶׁשב ַעל ַהִּמָּטה:
ֵאַלי ְּבלּוז ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען  ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל יֹוֵסף ֵאל ַׁשַּדי ִנְרָאה (ג)

  ַוְיָבֶר ֹאִתי:
ַוֹּיאֶמר ֵאַלי ִהְנִני ַמְפְר ְוִהְרִּביִת ּוְנַתִּתי ִלְקַהל ַעִּמים ְוָנַתִּתי  (ד)

  ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ְלַזְרֲע ַאֲחֶרי ֲאֻחַּזת עֹוָלם:
ִמְצַרִים ַעד ֹּבִאי ֵאֶלי ְׁשֵני ָבֶני ַהּנוָֹלִדים ְל ְּבֶאֶרץ   ְַעָּתהו (ה)

  :ִמְצַרְיָמה ִלי ֵהם ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה ִּכְראּוֵבן ְוִׁשְמעוֹן ִיְהיּו ִלי
ּומֹוַלְדְּת ֲאֶׁשר הֹוַלְדָּת ַאֲחֵריֶהם ְל ִיְהיּו ַעל ֵׁשם ֲאֵחיֶהם  (ו)

  ִיָּקְראּו ְּבַנֲחָלָתם:
   

  בראשית פרק מח 
ִׁשית ָאִביו ַיד ְיִמינוֹ ַעל ֹראׁש ֶאְפַרִים ַוֵּיַרע ַוַּיְרא יוֵֹסף ִּכי יָ  )(יז

ְּבֵעיָניו ַוִּיְתֹמ ַיד ָאִביו ְלָהִסיר ֹאָתּה ֵמַעל ֹראׁש ֶאְפַרִים ַעל ֹראׁש 
  :ְמַנֶּׁשה
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ַוַּיַעׂש ַיֲעֹקב ֵּכן ַוְיַמֵּלא ְׁשֻבַע ֹזאת ַוִּיֶּתן לֹו ֶאת ָרֵחל ִּבּתֹו לֹו  (כח)
  ְלִאָּׁשה:

  ֵּתן ָלָבן ְלָרֵחל ִּבּתֹו ֶאת ִּבְלָהה ִׁשְפָחתֹו ָלּה ְלִׁשְפָחה:ַוּיִ  (כט)
ַוָּיֹבא ַּגם ֶאל ָרֵחל ַוֶּיֱאַהב ַּגם ֶאת ָרֵחל ִמֵּלָאה ַוַּיֲעֹבד ִעּמֹו עֹוד  (ל)

  ֶׁשַבע ָׁשִנים ֲאֵחרֹות:

א ֵכן ָאִבי ִּכי ֶזה ַהְּבֹכר ִׂשים ְיִמיְנ ַעל  (יח) ַוֹּיאֶמר יוֵֹסף ֶאל ָאִביו 
  :ֹראׁשוֹ 

ַּגם הּוא ִיְהֶיה ְּלָעם ְוַגם  ן ָאִביו ַוֹּיאֶמר ָיַדְעִּתי ְבִני ָיַדְעִּתיַוְיָמאֵ  (יט)
א ַהּגֹוִים:   הּוא ִיְגָּדל ְואּוָלם ָאִחיו ַהָּקֹטן ִיְגַּדל ִמֶּמּנּו ְוַזְרעֹו ִיְהֶיה ְמ

ַוְיָבֲרֵכם ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹור ְּב ְיָבֵר ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ְיִׂשְמ  (כ)
  ִהים ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה ַוָּיֶׂשם ֶאת ֶאְפַרִים ִלְפֵני ְמַנֶּׁשה:אֱ 

ִהים ִעָּמֶכם  (כא) ַוֹּיאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל יֹוֵסף ִהֵּנה ָאֹנִכי ֵמת ְוָהָיה ֱא
  ְוֵהִׁשיב ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ֲאֹבֵתיֶכם:

ר ָלַקְחִּתי ִמַּיד ָהֱאֹמִרי ַוֲאִני ָנַתִּתי ְל ְׁשֶכם ַאַחד ַעל ַאֶחי ֲאׁשֶ  (כב)
  : ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתי

  בראשית פרק כט 
  ֲעָקָרה: (לא) וַּיְַרא יְקוָק ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה וַּיְִפַּתח ֶאת ַרְחָמּה וְָרֵחל

נְיִי ִּכי ֵּבן וִַּתְקָרא ְׁשמֹו ְראּוֵבן ִּכי ָאְמָרה ִּכי ָרָאה יְקֹוָק ְּבעָ  וֵַּתֶלדֵלָאה  וַַּתַהר(לב) 
  ַעָּתה יֱֶאָהַבנִי ִאיִׁשי:

ֵּבן וַּתֹאֶמר ִּכי ָׁשַמע יְקֹוָק ִּכי ְׂשנּוָאה ָאנִֹכי וַּיִֶּתן ִלי ַּגם ֶאת ֶזה  וֵַּתֶלדעֹוד  וַַּתַהר(לג) 
  וִַּתְקָרא ְׁשמֹו ִׁשְמעֹון:

ֵאַלי ִּכי יַָלְדִּתי לֹו ְׁשֹלָׁשה  ֵּבן וַּתֹאֶמר ַעָּתה ַהַּפַעם יִָּלוֶה ִאיִׁשי וֵַּתֶלדעֹוד  וַַּתַהר(לד) 
  ָבנִים ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשמֹו ֵלוִי:

ֵּבן וַּתֹאֶמר ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת יְקֹוָק ַעל ֵּכן ָקְרָאה ְׁשמֹו יְהּוָדה  וֵַּתֶלדעֹוד  וַַּתַהר(לה) 
  וַַּתֲעמֹד ִמֶּלֶדת:

  

  :בראשית פרק ל 
  ְלִאָּׁשה וַּיָבֹא ֵאֶליָה יֲַעקֹב: (ד) וִַּתֶּתן לֹו ֶאת ִּבְלָהה ִׁשְפָחָתּה

  ְליֲַעקֹב ֵּבן: וֵַּתֶלדִּבְלָהה  וַַּתַהר(ה) 
  (ו) וַּתֹאֶמר ָרֵחל ָּדנַּנִי ֱאֹלִהים וְַגם ָׁשַמע ְּבקִֹלי וַּיִֶּתן ִלי ֵּבן ַעל ֵּכן ָקְרָאה ְׁשמֹו ָּדן:

  ְליֲַעקֹב: ִּבְלָהה ִׁשְפַחת ָרֵחל ֵּבן ֵׁשנִי וֵַּתֶלדעֹוד  וַַּתַהר(ז) 
  ִזְלָּפה ִׁשְפַחת ֵלָאה ְליֲַעקֹב ֵּבן: וֵַּתֶלד(י)  

  (יא) וַּתֹאֶמר ֵלָאה <בגד> ָּבא ָגד וִַּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ָּגד:
  ִזְלָּפה ִׁשְפַחת ֵלָאה ֵּבן ֵׁשנִי ְליֲַעקֹב: וֵַּתֶלד(יב) 

  ָאֵׁשר: ָרא ֶאת ְׁשמֹוְּבָאְׁשִרי ִּכי ִאְּׁשרּונִי ָּבנֹות וִַּתקְ  (יג) וַּתֹאֶמר ֵלָאה
  ְליֲַעקֹב ֵּבן ֲחִמיִׁשי: וֵַּתֶלד וַַּתַהר(יז) וַּיְִׁשַמע ֱאֹלִהים ֶאל ֵלָאה  

(יח) וַּתֹאֶמר ֵלָאה נַָתן ֱאֹלִהים ְׂשָכִרי ֲאֶׁשר נַָתִּתי ִׁשְפָחִתי ְלִאיִׁשי וִַּתְקָרא ְׁשמֹו 
  ִׁשִּׁשי ְליֲַעקֹב:ֵּבן  וֵַּתֶלדעֹוד ֵלָאה  וַַּתַהר(יט)  יִָּׂששָכר:

  :ַּבת וִַּתְקָרא ֶאת ְׁשָמּה ִּדינָה יְָלָדהוְַאַחר  )כא(

  שמות פרק א 
  ַוָּיָמת יֹוֵסף ְוָכל ֶאָחיו ְוֹכל ַהּדֹור ַההּוא: (ו)
ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּפרּו ַוִּיְׁשְרצּו ַוִּיְרּבּו ַוַּיַעְצמּו ִּבְמֹאד ְמֹאד ַוִּתָּמֵלא  )(ז

  :ָהָאֶרץ ֹאָתם

  בראשית פרק ל 
ִהים ַוִּיְפַּתח ֶאת  (כב) ִהים ֶאת ָרֵחל ַוִּיְׁשַמע ֵאֶליָה ֱא ַוִּיְזֹּכר ֱא

ִהים ֶאת ֶחְרָּפִתי: (כג)  ַרְחָמּה:   ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוֹּתאֶמר ָאַסף ֱא
  ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו יֹוֵסף ֵלאֹמר ֹיֵסף ְיֹקָוק ִלי ֵּבן ַאֵחר: (כד)
ִהי ַּכֲאֶׁשר ָיְלָדה ָרֵחל ֶאת יוֵֹסף ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ָלָבן ַׁשְּלֵחִני ַויְ  (כה)

  :ְוֵאְלָכה ֶאל ְמקוִֹמי ּוְלַאְרִצי
ְּתָנה ֶאת ָנַׁשי ְוֶאת ְיָלַדי ֲאֶׁשר ָעַבְדִּתי ֹאְת ָּבֵהן ְוֵאֵלָכה ִּכי  (כו)

  :ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת ֲעֹבָדִתי ֲאֶׁשר ֲעַבְדִּתי
 ִַחְׁשִּתי ַוְיָבֲרֵכִני ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ָלָבן ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני נ (כז)

:   :ָנְקָבה ְׂשָכְר ָעַלי ְוֶאֵּתָנהַוֹּיאַמר  (כח) ְיֹקָוק ִּבְגָלֶל

  שמות פרק ב 
  ַוֵּיֶל ִאיׁש ִמֵּבית ֵלִוי ַוִּיַּקח ֶאת ַּבת ֵלִוי: (א)
ַוִּתְצְּפֵנהּו  ד ֵּבן ַוֵּתֶרא ֹאתוֹ ִּכי טוֹב הּואַוַּתַהר ָהִאָּׁשה ַוֵּתלֶ  (ב)

ָׁשה ְיָרִחים:   ְׁש
  

  

  בראשית פרק לא 
ָלַקח ַיֲעֹקב ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַוִּיְׁשַמע ֶאת ִּדְבֵרי ְבֵני ָלָבן ֵלאֹמר  (א)

  :ְלָאִבינּו ּוֵמֲאֶׁשר ְלָאִבינּו ָעָׂשה ֵאת ָּכל ַהָּכֹבד ַהֶּזה
  :ֶאת ְּפֵני ָלָבן ְוִהֵּנה ֵאיֶנּנּו ִעּמוֹ ִּכְתמוֹל ִׁשְלׁשוֹםַוַּיְרא ַיֲעֹקב ) ב(

ֹרֶאה ָאֹנִכי ֶאת ְּפֵני ֲאִביֶכן ִּכי ֵאיֶנּנּו ֵאַלי ִּכְתֹמל  ַוֹּיאֶמר ָלֶהן (ה)
ֵהי ָאִבי ָהָיה ִעָּמִדי: ִׁשְלֹׁשם   ֵוא

  :ןִּכי ְּבָכל ֹּכִחי ָעַבְדִּתי ֶאת ֲאִביכֶ ְוַאֵּתָנה ְיַדְעֶּתן  (ו)
א ְנָתנוֹ  ַוֲאִביֶכן ֵהֶתל ִּבי ְוֶהֱחִלף ֶאת ַמְׂשֻּכְרִּתי ֲעֶׂשֶרת ֹמִנים )(ז ְו

ִהים ְלָהַרע ִעָּמִדי   :ֱא
ִאם ֹּכה ֹיאַמר ְנֻקִּדים ִיְהֶיה ְׂשָכֶר ְוָיְלדּו ָכל ַהֹּצאן ְנֻקִּדים ְוִאם  (ח)

  ַהֹּצאן ֲעֻקִּדים:ֹּכה ֹיאַמר ֲעֻקִּדים ִיְהֶיה ְׂשָכֶר ְוָיְלדּו ָכל 
ִהים ֶאת ִמְקֵנה ֲאִביֶכם ַוִּיֶּתן ִלי: ַוַּיֵּצל (ט)   ֱא
ַוַּתַען ָרֵחל ְוֵלָאה ַוֹּתאַמְרָנה לֹו ַהעֹוד ָלנּו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ְּבֵבית  (יד)

  ָאִבינּו:
ַוֹּיאַכל ַּגם ָאכֹול ֶאת  ֲהלוֹא ָנְכִרּיוֹת ֶנְחַׁשְבנּו לוֹ ִּכי ְמָכָרנּו (טו)

  ְסֵּפנּו:ּכַ 
ִהים ֵמָאִבינּו ָלנּו הּוא ּוְלָבֵנינּו  ִהִּצילִּכי ָכל ָהֹעֶׁשר ֲאֶׁשר  (טז) ֱא

ִהים ֵאֶלי ֲעֵׂשה   ְוַעָּתה ֹּכל ֲאֶׁשר ָאַמר ֱא
א ִׁשֵּכלּו ְוֵאיֵלי  (לח) ֶזה ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָאֹנִכי ִעָּמ ְרֵחֶלי ְוִעֶּזי 

א ָאָכְלִּתי:   ֹצאְנ 
א ֵהֵבאִתי ֵאֶלי ָאֹנִכי ֲאַחֶּטָּנה ִמָּיִדי ְּתַבְקֶׁשָּנה ְּגנְֻבִתי  )(לט ְטֵרָפה 

  יֹום ּוְגנְֻבִתי ָלְיָלה:
  :ַבּיוֹם ֲאָכַלִני ֹחֶרב ְוֶקַרח ַּבָּלְיָלה ַוִּתַּדד ְׁשָנִתי ֵמֵעיָניָהִייִתי  (מ)

  שמות פרק א 
א ָיַדע ֶאת יוֵֹסף (ח)   :ַוָּיָקם ֶמֶל ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים ֲאֶׁשר 
  :ַוֹּיאֶמר ֶאל ַעּמוֹ ִהֵּנה ַעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַרב ְוָעצּום ִמֶּמּנּו (ט)
ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַּגם  ָהָבה ִנְתַחְּכָמה לֹו ֶּפן ִיְרֶּבה ְוָהָיה ִּכי ִתְקֶראָנה (י)

  הּוא ַעל ׂשְֹנֵאינּו ְוִנְלַחם ָּבנּו ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ:
ָתם ַוִּיֶבן ָעֵרי  )(יא ַוָּיִׂשימּו ָעָליו ָׂשֵרי ִמִּסים ְלַמַען ַעֹּנתוֹ ְּבִסְב

  :ִמְסְּכנוֹת ְלַפְרֹעה ֶאת ִּפֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס
  :ְרֶּבה ְוֵכן ִיְפֹרץ ַוָּיֻקצּו ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלְוַכֲאֶׁשר ְיַעּנּו ֹאתוֹ ֵּכן יִ  (יב)
  :ַוַּיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָפֶר (יג)

ְּבֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעֹבָדה  ַוְיָמְררּו ֶאת ַחֵּייֶהם ַּבֲעֹבָדה ָקָׁשה )יד(
  :ֶהם ְּבָפֶרָעְבדּו בָ ַּבָּׂשֶדה ֵאת ָּכל ֲעֹבָדָתם ֲאֶׁשר 

  

  שמות פרק ג 
א  (כא) ְוָנַתִּתי ֶאת ֵחן ָהָעם ַהֶּזה ְּבֵעיֵני ִמְצָרִים ְוָהָיה ִּכי ֵתֵלכּון 

  ֵתְלכּו ֵריָקם:
ְוָׁשֲאָלה ִאָּׁשה ִמְּׁשֶכְנָּתּה ּוִמָּגַרת ֵּביָתּה ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב  (כב)

ת ְוַׂשְמֶּתם ַעל ְּבֵניֶכם ְוַעל   ֶאת ִמְצָרִים: ְוִנַּצְלֶּתםְּבֹנֵתיֶכם  ּוְׂשָמ
  

  שמות פרק יב 
ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָעׂשּו ִּכְדַבר ֹמֶׁשה ַוִּיְׁשֲאלּו ִמִּמְצַרִים ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי  (לה)

ת:   ָזָהב ּוְׂשָמ
ֶאת  ַוְיַנְּצלּוַויֹקָוק ָנַתן ֶאת ֵחן ָהָעם ְּבֵעיֵני ִמְצַרִים ַוַּיְׁשִאלּום  (לו)

 ְצָרִים:ִמ 
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ַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ִּבְׁשֵּתי ֶזה ִּלי ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְּבֵביֶת ֲעַבְדִּתי ַאְר  (מא)
  :ַוַּתֲחֵלף ֶאת ַמְׂשֻּכְרִּתי ֲעֶׂשֶרת ֹמִניםְבֹנֶתי ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ְּבֹצאֶנ 

ֵהי ַאְבָרָהם ּוַפַחד ִיְצָחק ָהָיה ִלי ִּכי ַעָּתה  (מב) ֵהי ָאִבי ֱא לּוֵלי ֱא
ִהים ַוּיֹוַכח ָאֶמׁש:ָר  ָעְנִיי ְוֶאת ְיִגיַע ַּכַּפי ֶאתֵריָקם ִׁשַּלְחָּתִני    ָאה ֱא

   מסכת נזיר דף נ עמוד א  מפרש
  (בראשית לא) יםקלשון הפרש כמו ויצל אל -נצל 

  בראשית פרק לא 
ְוֶאְהֶיה  ׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ ֲאבוֶֹתי ּוְלמוַֹלְדֶּתַוֹּיאֶמר ְיֹקָוק ֶאל ַיֲעֹקב  (ג)

:   ִעָּמ
ֲחלֹום ְוִהֵּנה ָהַעֻּתִדים ַוְיִהי ְּבֵעת ַיֵחם ַהֹּצאן ָוֶאָּׂשא ֵעיַני ָוֵאֶרא ּבַ  י)(

  ָהֹעִלים ַעל ַהֹּצאן ֲעֻקִּדים ְנֻקִּדים ּוְבֻרִּדים:
ִהים ַּבֲחלוֹם ַיֲעֹקב ָוֹאַמר ִהֵּנִני (יא)   :ַוֹּיאֶמר ֵאַלי ַמְלַא ָהֱא
ַוֹּיאֶמר ָׂשא ָנא ֵעיֶני ּוְרֵאה ָּכל ָהַעֻּתִדים ָהֹעִלים ַעל ַהֹּצאן  (יב)

:ֲעֻקִּדים ְנֻקִּד    ים ּוְבֻרִּדים ִּכי ָרִאיִתי ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלָבן ֹעֶׂשה ָּל
ָאֹנִכי ָהֵאל ֵּבית ֵאל ֲאֶׁשר ָמַׁשְחָּת ָּׁשם ַמֵּצָבה ֲאֶׁשר ָנַדְרָּת ִּלי ָׁשם  (יג)

  :קּום ֵצא ִמן ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ְוׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ מוַֹלְדֶּתֶנֶדר ַעָּתה 

  שמות פרק ג 
ֹּכֵהן ִמְדָין ַוִּיְנַהג ֶאת  ֹחְתנוֹ ִיְתרֹו  ה ֹרֶעה ֶאת ֹצאןָהיָ ּוֹמֶׁשה  (א)

ִהים ֹחֵרָבה:   ַהֹּצאן ַאַחר ַהִּמְדָּבר ַוָּיֹבא ֶאל ַהר ָהֱא
ְּבַלַּבת ֵאׁש ִמּתֹו ַהְּסֶנה ַוַּיְרא ְוִהֵּנה  ַוֵּיָרא ַמְלַא ְיֹקָוק ֵאָליו (ב)

  ּו ֻאָּכל:ַהְּסֶנה ֹּבֵער ָּבֵאׁש ְוַהְּסֶנה ֵאיֶנּנ
ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ָאֻסָרה ָּנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ַהַּמְרֶאה ַהָּגֹדל ַהֶּזה ַמּדּוַע  (ג)

  א ִיְבַער ַהְּסֶנה:
ִהים ִמּתֹו ַהְּסֶנה  (ד) ַוַּיְרא ְיֹקָוק ִּכי ָסר ִלְראֹות ַוִּיְקָרא ֵאָליו ֱא

  :ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר ִהֵּנִני
ם ַׁשל ְנָעֶלי ֵמַעל ַרְגֶלי ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַוֹּיא (ה) ֶמר ַאל ִּתְקַרב ֲה

  ַאָּתה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת ֹקֶדׁש הּוא:
ֵהי  (ו) ֵהי ִיְצָחק ֵוא ֵהי ַאְבָרָהם ֱא ֵהי ָאִבי ֱא ַוֹּיאֶמר ָאֹנִכי ֱא

ִהים:ַיֲעֹקב ַוַּיְסֵּתר ֹמֶׁשה ָּפָניו ִּכי ָיֵרא ֵמַהִּביט אֶ    ל ָהֱא
ַוֹּיאֶמר ְיֹקָוק ָרֹאה ָרִאיִתי ֶאת ֳעִני ַעִּמי ֲאֶׁשר ְּבִמְצָרִים ְוֶאת  (ז)

  ַצֲעָקָתם ָׁשַמְעִּתי ִמְּפֵני ֹנְגָׂשיו ִּכי ָיַדְעִּתי ֶאת ַמְכֹאָביו:
תוֹ ִמן ָהָאֶרץ ַהִהוא ֶאל ֶאֶרץ  (ח) ָוֵאֵרד ְלַהִּצילוֹ ִמַּיד ִמְצַרִים ּוְלַהֲע

ה ּוְרָחָבה ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ֶאל ְמקוֹם ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתי טוֹבָ 
  :ְוָהֱאֹמִרי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי

ְוַעָּתה ִהֵּנה ַצֲעַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבָאה ֵאָלי ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהַּלַחץ  (ט)
ֲחִצים ֹאָתם:   ֲאֶׁשר ִמְצַרִים 

ַעָּתה ְלָכה ְוֶאְׁשָלֲח ֶאל ַּפְרֹעה ְוהֹוֵצא ֶאת ַעִּמי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל וְ  (י)
  ִמִּמְצָרִים:

  בראשית פרק לא 
  ַוָּיָקם ַיֲעֹקב ַוִּיָּׂשא ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ָנָׁשיו ַעל ַהְּגַמִּלים: (יז)
ֵנה ִקְנָינֹו ַוִּיְנַהג ֶאת ָּכל ִמְקֵנהּו ְוֶאת ָּכל ְרֻכׁשֹו ֲאֶׁשר ָרָכׁש ִמְק  (יח)

  ֲאֶׁשר ָרַכׁש ְּבַפַּדן ֲאָרם ָלבֹוא ֶאל ִיְצָחק ָאִביו ַאְרָצה ְּכָנַען:
ְוָלָבן ָהַל ִלְגֹזז ֶאת ֹצאנֹו ַוִּתְגֹנב ָרֵחל ֶאת ַהְּתָרִפים ֲאֶׁשר  (יט)

  ְלָאִביָה:
  ֵרַח הּוא:ַעל ְּבִלי ִהִּגיד לֹו ִּכי בֹ  ֵלב ָלָבן ָהֲאַרִּמי ַוִּיְגֹנב ַיֲעֹקב ֶאת (כ)

ַוִּיְבַרח הּוא ְוָכל ֲאֶׁשר לֹו ַוָּיָקם ַוַּיֲעֹבר ֶאת ַהָּנָהר ַוָּיֶׂשם ֶאת ָּפָניו  (כא)
  ַהר ַהִּגְלָעד:

  :ַוֻּיַּגד ְלָלָבן ַּבּיוֹם ַהְּׁשִליִׁשי ִּכי ָבַרח ַיֲעֹקב )(כב
ַוַּיְדֵּבק  ת ָיִמיםַוִּיַּקח ֶאת ֶאָחיו ִעּמוֹ ַוִּיְרֹּדף ַאֲחָריו ֶּדֶר ִׁשְבעַ  (כג)

  ֹאתֹו ְּבַהר ַהִּגְלָעד:
ם ַהָּלְיָלה ַוֹּיאֶמר לוֹ ִהָּׁשֶמר  (כד) ִהים ֶאל ָלָבן ָהֲאַרִּמי ַּבֲח ַוָּיֹבא ֱא

  :ְל ֶּפן ְּתַדֵּבר ִעם ַיֲעֹקב ִמּטוֹב ַעד ָרע
ָבן ָּתַקע ֶאת ְוַיֲעֹקב ָּתַקע ֶאת ָאֳהלוֹ ָּבָהר ְולָ ָלָבן ֶאת ַיֲעֹקב  ַוַּיֵּׂשג (כה)

  :ֶאָחיו ְּבַהר ַהִּגְלָעד
  

  

  שמות פרק יד 
  ַוְיַדֵּבר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: (א)
ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָיֻׁשבּו ְוַיֲחנּו ִלְפֵני ִּפי ַהִחיֹרת ֵּבין ִמְגֹּדל ּוֵבין  (ב)

  ַהָּים ִלְפֵני ַּבַעל ְצֹפן ִנְכחֹו ַתֲחנּו ַעל ַהָּים:
ְוָאַמר ַּפְרֹעה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנֻבִכים ֵהם ָּבָאֶרץ ָסַגר ֲעֵליֶהם  ג)(

  ַהִּמְדָּבר:
ְוִחַּזְקִּתי ֶאת ֵלב ַּפְרֹעה ְוָרַדף ַאֲחֵריֶהם ְוִאָּכְבָדה ְּבַפְרֹעה ּוְבָכל  (ד)

  ֵחילֹו ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ִּכי ֲאִני ְיֹקָוק ַוַּיֲעׂשּו ֵכן:
ַוֵּיָהֵפ ְלַבב ַּפְרֹעה ַוֲעָבָדיו ֶאל  ֶל ִמְצַרִים ִּכי ָבַרח ָהָעםַוֻּיַּגד ְלמֶ  )(ה

  ָהָעם ַוֹּיאְמרּו ַמה ֹּזאת ָעִׂשינּו ִּכי ִׁשַּלְחנּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֵמָעְבֵדנּו:
  ַוֶּיְאֹסר ֶאת ִרְכּבֹו ְוֶאת ַעּמֹו ָלַקח ִעּמֹו: (ו)
  ל ֶרֶכב ִמְצָרִים ְוָׁשִלִׁשם ַעל ֻּכּלֹו:ַוִּיַּקח ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶרֶכב ָּבחּור ְוכֹ  (ז)
ַאֲחֵרי ְּבֵני  ַוִּיְרֹּדףֶמֶל ִמְצַרִים  ֵלב ַּפְרֹעהַוְיַחֵּזק ְיֹקָוק ֶאת  (ח)

  ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹיְצִאים ְּבָיד ָרָמה:
ם ָּכל סּוס אֹוָתם ֹחִנים ַעל ַהּיָ  ַוַּיִּׂשיגּוִמְצַרִים ַאֲחֵריֶהם  ַוִּיְרְּדפּו (ט)

  ֶרֶכב ַּפְרֹעה ּוָפָרָׁשיו ְוֵחילֹו ַעל ִּפי ַהִחיֹרת ִלְפֵני ַּבַעל ְצֹפן:
ּוַפְרֹעה ִהְקִריב ַוִּיְׂשאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֵעיֵניֶהם ְוִהֵּנה ִמְצַרִים ֹנֵסַע  (י)

  ַאֲחֵריֶהם ַוִּייְראּו ְמֹאד ַוִּיְצֲעקּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיֹקָוק:
ַוֹּיאְמרּו ֶאל ֹמֶׁשה ַהִמְּבִלי ֵאין ְקָבִרים ְּבִמְצַרִים ְלַקְחָּתנּו ָלמּות  )(יא

  ַּבִּמְדָּבר ַמה ֹּזאת ָעִׂשיָת ָּלנּו ְלהֹוִציָאנּו ִמִּמְצָרִים:
א ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרנּו ֵאֶלי ְבִמְצַרִים ֵלאֹמר ֲחַדל ִמֶּמּנּו  (יב) ֲה

  ָרִים ִּכי טֹוב ָלנּו ֲעֹבד ֶאת ִמְצַרִים ִמֻּמֵתנּו ַּבִּמְדָּבר:ְוַנַעְבָדה ֶאת ִמצְ 
ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ָהָעם ַאל ִּתיָראּו ִהְתַיְּצבּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת  (יג)

ִּכי ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ֶאת ִמְצַרִים ַהּיוֹם ְיֹקָוק ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָלֶכם ַהּיֹום 
  :ַעד עוָֹלם א ֹתִסיפּו ִלְרֹאָתם עוֹד

  פ: ְיֹקָוק ִיָּלֵחם ָלֶכם ְוַאֶּתם ַּתֲחִריׁשּון (יד)
ִהים ַהֹהֵל ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֶל  (יט)  ַוִּיַּסע ַמְלַא ָהֱא

  ֵמַאֲחֵריֶהם ַוִּיַּסע ַעּמּוד ֶהָעָנן ִמְּפֵניֶהם ַוַּיֲעֹמד ֵמַאֲחֵריֶהם:
ַרִים ּוֵבין ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהֹחֶׁש ַוָּיֹבא ֵּבין ַמֲחֵנה ִמצְ  (כ)

א ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ָּכל ַהָּלְיָלה   :ַוָּיֶאר ֶאת ַהָּלְיָלה ְו
  

  רש"י שמות פרק יד 
לאחוריהם לצד מצרים היו מקרבין כל יום השלישי כדי להטעות  -וישבו  (ב)

ג) ואמר פרעה לבני את פרעה שיאמר תועים הם בדרך, כמו שנאמר (פסוק 
  ישראל וגו':

איקטורין שלח עמהם, וכיון שהגיעו לשלשת ימים  -ויגד למלך מצרים  (ה)
שקבעו לילך ולשוב וראו שאינן חוזרין למצרים, באו והגידו לפרעה ביום 

, בשחרית אמרו וליל שביעי ירדו לים. בחמישי ובששי רדפו אחריהם, הרביעי
  :לכן אנו קורין השירה ביום השביעישירה, והוא יום שביעי של פסח, 

  שמות פרק טו   בראשית פרק לב 
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ַוָּיָקם ַּבַּלְיָלה הּוא ַוִּיַּקח ֶאת ְׁשֵּתי ָנָׁשיו ְוֶאת ְׁשֵּתי ִׁשְפֹחָתיו ְוֶאת  (כג)
  :ַוַּיֲעֹבר ֵאת ַמֲעַבר ַיֹּבקַאַחד ָעָׂשר ְיָלָדיו 

  ר לֹו:ַוִּיָּקֵחם ַוַּיֲעִבֵרם ֶאת ַהָּנַחל ַוַּיֲעֵבר ֶאת ֲאׁשֶ  (כד)
  ַוִּיָּוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבּדֹו ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהָּׁשַחר: (כה)
א ָיֹכל לֹו  (כו) ַוִּיַּגע ְּבַכף ְיֵרכוֹ ַוֵּתַקע ַּכף ֶיֶר ַיֲעֹקב ַוַּיְרא ִּכי 

  :ְּבֵהָאְבקוֹ ִעּמוֹ 
א ֲאַׁשֵּלֲח ִּכי ִאם ַוֹּיאֶמר ַׁשְּלֵחִני ִּכי ָעָלה ַהָּׁשַחר ַוֹּיאֶמר  (כז)

  ֵּבַרְכָּתִני:
  ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ַמה ְּׁשֶמ ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב: (כח)
א ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד ִׁשְמ ִּכי ִאם ִיְׂשָרֵאל ִּכי ָׂשִריָת ִעם  (כט) ַוֹּיאֶמר 

ִהים ְוִעם ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל:   ֱא
ַוֹּיאֶמר ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל ַהִּגיָדה ָּנא ְׁשֶמ  ַוִּיְׁשַאל ַיֲעֹקב ַוֹּיאֶמר (ל)

  ִלְׁשִמי ַוְיָבֶר ֹאתֹו ָׁשם:
ִהים ָּפִנים ֶאל ַוִּיְקָרא ַיֲעֹקב ֵׁשם ַהָּמקֹום ְּפִניֵאל  (לא) ִּכי ָרִאיִתי ֱא

  :ָּפִנים ַוִּתָּנֵצל ַנְפִׁשי
  :ְוהּוא ֹצֵלַע ַעל ְיֵרכוֹ נּוֵאל ַוִּיְזַרח לֹו ַהֶּׁשֶמׁש ַּכֲאֶׁשר ָעַבר ֶאת ּפְ  (לב)
א ֹיאְכלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִּגיד ַהָּנֶׁשה )(לג ֲאֶׁשר ַעל ַּכף ַהָּיֵר  ַעל ֵּכן 

  ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ִּכי ָנַגע ְּבַכף ֶיֶר ַיֲעֹקב ְּבִגיד ַהָּנֶׁשה:

ַוֵּיְצאּו ֶאל ִמְדַּבר ׁשּור ַוֵּיְלכּו  ַוַּיַּסע ֹמֶׁשה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּים סּוף (כב)
א ָמְצאּו ָמִים: ֶׁשת ָיִמים ַּבִּמְדָּבר ְו   ְׁש

א ָיְכלּו ִלְׁשֹּתת ַמִים ִמָּמָרה ִּכי ָמִרים ֵהם ַעל ֵּכן  (כג) ַוָּיֹבאּו ָמָרָתה ְו
  ָקָרא ְׁשָמּה ָמָרה:

נּו ָהָעם ַעל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר ַמה ִּנְׁשֶּת  (כד)   ה:ַוִּי
ַוִּיְצַעק ֶאל ְיֹקָוק ַוּיֹוֵרהּו ְיֹקָוק ֵעץ ַוַּיְׁשֵל ֶאל ַהַּמִים ַוִּיְמְּתקּו  (כה)

  :ָׁשם ָׂשם לוֹ ֹחק ּוִמְׁשָּפט ְוָׁשם ִנָּסהּוַהָּמִים 
ֶהי ְוַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו  (כו) ַוֹּיאֶמר ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְלקֹול ְיֹקָוק ֱא

ְנָּת ְלִמְצֹוָתיו ְוָׁשַמְרָּת ָּכל ֻחָּקיו ָּכל ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ְוַהֲאזַ 
א ָאִׂשים ָעֶלי ִּכי ֲאִני ְיֹקָוק     : ֹרְפֶאַׂשְמִּתי ְבִמְצַרִים 

  

  יהושע פרק ה 
ָּבֵעת ַהִהיא ָאַמר ְיֹקָוק ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ֲעֵׂשה ְל ַחְרבֹות ֻצִרים ְוׁשּוב  (ב)

  ָרֵאל ֵׁשִנית:ֹמל ֶאת ְּבֵני ִיְׂש 
ַוְיִהי ִּבְהיוֹת ְיהוֹֻׁשַע ִּביִריחוֹ ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ִאיׁש ֹעֵמד  (יג)

ַוֵּיֶל ְיהֹוֻׁשַע ֵאָליו ַוֹּיאֶמר לֹו ֲהָלנּו ַאָּתה  ְלֶנְגּדוֹ ְוַחְרּבוֹ ְׁשלּוָפה ְּבָידוֹ 
  ִאם ְלָצֵרינּו:

א ִּכי ֲאִני  (יד) ַעָּתה ָבאִתי ַוִּיֹּפל ְיהֹוֻׁשַע ֶאל  ר ְצָבא ְיֹקָוקַׂש ַוֹּיאֶמר 
  ָּפָניו ַאְרָצה ַוִּיְׁשָּתחּו ַוֹּיאֶמר לֹו ָמה ֲאֹדִני ְמַדֵּבר ֶאל ַעְבּדֹו:

ַוֹּיאֶמר ַׂשר ְצָבא ְיֹקָוק ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ַׁשל ַנַעְל ֵמַעל ַרְגֶל ִּכי  (טו)
  ֹקֶדׁש הּוא ַוַּיַעׂש ְיהֹוֻׁשַע ֵּכן: ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֵמד ָעָליו

  בראשית פרק לג 
ָּבא ְוִעּמֹו ַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש  ֵעָׂשו) ַוִּיָּׂשא ַיֲעֹקב ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה (א

 :ַוַּיַחץ ֶאת ַהְיָלִדים ַעל ֵלָאה ְוַעל ָרֵחל ְוַעל ְׁשֵּתי ַהְּׁשָפחֹות
 

ְׁשֶכם ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ְּבֹבאוֹ ִמַּפַּדן ֲאָרם  ַוָּיֹבא ַיֲעֹקב ָׁשֵלם ִעיר (יח)
  :ַוִּיַחן ֶאת ְּפֵני ָהִעיר

ַוִּיֶקן ֶאת ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָנָטה ָׁשם ָאֳהלֹו ִמַּיד ְּבֵני ֲחמֹור  (יט)
  ֲאִבי ְׁשֶכם ְּבֵמָאה ְקִׂשיָטה:

הֵ ַוַּיֶּצב ָׁשם ִמְזֵּבַח  (כ)   י ִיְׂשָרֵאל:ַוִּיְקָרא לֹו ֵאל ֱא

  שמות פרק יז 

 :ַוִּיָּלֶחם ִעם ִיְׂשָרֵאל ִּבְרִפיִדם ֲעָמֵלקַוָּיֹבא  (ח)
 

ַוֹּיאֶמר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶׁשה ְּכֹתב ֹזאת ִזָּכרֹון ַּבֵּסֶפר ְוִׂשים ְּבָאְזֵני  (יד)
  ְיהֹוֻׁשַע ִּכי ָמֹחה ֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים:

  :ן ֹמֶׁשה ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא ְׁשמוֹ ְיֹקָוק ִנִּסיַוִּיבֶ  (טו)
  פַוֹּיאֶמר ִּכי ָיד ַעל ֵּכס ָיּה ִמְלָחָמה ַליֹקָוק ַּבֲעָמֵלק ִמֹּדר ֹּדר:  (טז)

  בראשית פרק לד

ֵלָאה, ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלַיֲעֹקב, ִלְראֹות, ִּבְבנֹות -ַוֵּתֵצא ִדיָנה ַּבת א
ְנִׂשיא ָהָאֶרץ; ַוִּיַּקח --, ַהִחִּויֲחמוֹר-ֶכם ֶּבןְׁש ַוַּיְרא ֹאָתּה  ב  ָהָאֶרץ.

ַיֲעֹקב; -ַוִּתְדַּבק ַנְפׁשֹו, ְּבִדיָנה ַּבת ג   ֹאָתּה ַוִּיְׁשַּכב ֹאָתּה, ַוְיַעֶּנָה.
ֲחמֹור -ַוֹּיאֶמר ְׁשֶכם, ֶאל ד  ֵלב ַהַּנֲעָר.-ַהַּנֲעָר, ַוְיַדֵּבר, ַעל-ַוֶּיֱאַהב, ֶאת

ְוַיֲעֹקב ָׁשַמע,  ה   ַהַּיְלָּדה ַהֹּזאת, ְלִאָּׁשה.-ִלי ֶאת-ַקח  ָאִביו ֵלאֹמר:
ִמְקֵנהּו, ַּבָּׂשֶדה; ְוֶהֱחִרׁש -ִּדיָנה ִבּתֹו, ּוָבָניו ָהיּו ֶאת-ֶאת ִּכי ִטֵּמא
ַיֲעֹקב, ְלַדֵּבר, -ְׁשֶכם, ֶאל-ַוֵּיֵצא ֲחמֹור ֲאִבי ו  ֹּבָאם.-ַיֲעֹקב, ַעד

ַהָּׂשֶדה, ְּכָׁשְמָעם, ַוִּיְתַעְּצבּו ָהֲאָנִׁשים, -ִמן ּוְבֵני ַיֲעֹקב ָּבאּו ז  ִאּתֹו.
ַיֲעֹקב, -ַּבת-, ִלְׁשַּכב ֶאתְנָבָלה ָעָׂשה ְבִיְׂשָרֵאל-ִּכי   ַוִּיַחר ָלֶהם ְמֹאד:

א ֵיָעֶׂשה. ְׁשֶכם ְּבִני, ָחְׁשָקה    ַוְיַדֵּבר ֲחמֹור, ִאָּתם ֵלאֹמר: ח  ְוֵכן, 
ְוִהְתַחְּתנּו,  ט   א ֹאָתּה לֹו, ְלִאָּׁשה.ְּתנּו נָ --ַנְפׁשֹו ְּבִבְּתֶכם

ְוִאָּתנּו,  י  ְּבֹנֵתינּו, ִּתְקחּו ָלֶכם.-ָלנּו, ְוֶאת-ְּבֹנֵתיֶכם, ִּתְּתנּו  ֹאָתנּו:
 יא  ְׁשבּו ּוְסָחרּוָה, ְוֵהָאֲחזּו ָּבּה.--ֵּתֵׁשבּו; ְוָהָאֶרץ, ִּתְהֶיה ִלְפֵניֶכם

ֵחן ְּבֵעיֵניֶכם; ַוֲאֶׁשר -ַאֶחיָה, ֶאְמָצא-ָאִביָה ְוֶאל-ַוֹּיאֶמר ְׁשֶכם ֶאל
ַהְרּבּו ָעַלי ְמֹאד, ֹמַהר ּוַמָּתן, ְוֶאְּתָנה, ַּכֲאֶׁשר  יב  ֹּתאְמרּו ֵאַלי, ֶאֵּתן.
-ַיֲעֹקב ֶאת-ַוַּיֲענּו ְבֵני יג  ַהַּנֲעָר, ְלִאָּׁשה.-ִלי ֶאת-ֹּתאְמרּו ֵאָלי; ּוְתנּו

ֲאֶׁשר ִטֵּמא, ֵאת ִּדיָנה    ַוְיַדֵּברּו:--ָמהֲחמוֹר ָאִביו, ְּבִמְר -ְׁשֶכם ְוֶאת
א נּוַכל ַלֲעׂשוֹת ַהָּדָבר ַהֶּזהַוֹּיאְמרּו  יד  ֲאֹחָתם. ָלֵתת --ֲאֵליֶהם, 

-ַא טו  .ֶחְרָּפה ִהוא, ָלנּו-ִּכי   לוֹ ָעְרָלה:-ֲאֹחֵתנּו, ְלִאיׁש ֲאֶׁשר-ֶאת
 טז  .ָזָכר-ֹּמל ָלֶכם ָּכלִאם ִּתְהיּו ָכֹמנּו, ְלִה   ְּבֹזאת, ֵנאוֹת ָלֶכם:

ָלנּו; ְוָיַׁשְבנּו ִאְּתֶכם, -ְּבֹנֵתיֶכם ִנַּקח-ְּבֹנֵתינּו ָלֶכם, ְוֶאת-ְוָנַתּנּו ֶאת
ְוָלַקְחנּו --א ִתְׁשְמעּו ֵאֵלינּו, ְלִהּמֹול-ְוִאם יז   ְוָהִיינּו ְלַעם ֶאָחד.

ֵעיֵני ֲחמֹור, ּוְבֵעיֵני, ְׁשֶכם ַוִּייְטבּו ִדְבֵריֶהם, ּבְ  יח  ִּבֵּתנּו, ְוָהָלְכנּו.-ֶאת
א יט  ֲחמֹור.-ֶּבן ַיֲעֹקב; -ֵאַחר ַהַּנַער ַלֲעׂשֹות ַהָּדָבר, ִּכי ָחֵפץ ְּבַבת-ְו

ַׁשַער -ַוָּיֹבא ֲחמֹור ּוְׁשֶכם ְּבנֹו, ֶאל כ  ְוהּוא ִנְכָּבד, ִמֹּכל ֵּבית ָאִביו.
ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה  כא  ַאְנֵׁשי ִעיָרם, ֵלאֹמר.-ִעיָרם; ַוְיַדְּברּו ֶאל

-ְׁשֵלִמים ֵהם ִאָּתנּו, ְוֵיְׁשבּו ָבָאֶרץ ְוִיְסֲחרּו ֹאָתּה, ְוָהָאֶרץ ִהֵּנה ַרֲחַבת
ְּבֹנֵתינּו ִנֵּתן -ָלנּו ְלָנִׁשים, ְוֶאת-ְּבֹנָתם ִנַּקח-ָיַדִים, ִלְפֵניֶהם; ֶאת

ִלְהיֹות, --ָּתנּוְּבֹזאת ֵיֹאתּו ָלנּו ָהֲאָנִׁשים, ָלֶׁשֶבת ִא -ַא כב  ָלֶהם.
ִמְקֵנֶהם  כג   ָזָכר, ַּכֲאֶׁשר ֵהם ִנֹּמִלים.-ְּבִהּמֹול ָלנּו ָּכל   ְלַעם ֶאָחד:
ְּבֶהְמָּתם, ֲהלֹוא ָלנּו ֵהם; ַא ֵנאֹוָתה ָלֶהם, ְוֵיְׁשבּו -ְוִקְנָיָנם ְוָכל

ַער ִעירֹו; ֹיְצֵאי ׁשַ -ְׁשֶכם ְּבנֹו, ָּכל-ֲחמֹור ְוֶאל-ַוִּיְׁשְמעּו ֶאל כד  ִאָּתנּו.
ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי  כה  ֹיְצֵאי, ַׁשַער ִעירֹו.-ָּכל--ָזָכר-ַוִּיֹּמלּו, ָּכל

  יהושע פרק ה 
ֹמל ֶאת ְּבֵני ָּבֵעת ַהִהיא ָאַמר ְיֹקָוק ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ֲעֵׂשה ְל ַחְרבֹות ֻצִרים ְוׁשּוב  (ב)

  ֵׁשִנית: ִיְׂשָרֵאל
ַוִּיְקָרא  ִים ֵמֲעֵליֶכםַּגּלוִֹתי ֶאת ֶחְרַּפת ִמְצַר (ט) ַוֹּיאֶמר ְיֹקָוק ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ַהּיֹום 

  ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ִּגְלָּגל ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:
  

  יהושע פרק ו 
ַוְיִהי ַּבַּפַעם ַהְּׁשִביִעית ָּתְקעּו ַהֹּכֲהִנים ַּבּׁשֹוָפרֹות ַוֹּיאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָהָעם  (טז)

  ָהִריעּו ִּכי ָנַתן ְיֹקָוק ָלֶכם ֶאת ָהִעיר:
ִהיא  ַרק ָרָחב ַהּזוָֹנה ִּתְחֶיהה ָהִעיר ֵחֶרם ִהיא ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבּה ַליֹקָוק ְוָהְיתָ  (יז)

  ְוָכל ֲאֶׁשר ִאָּתּה ַּבַּבִית ִּכי ֶהְחְּבַאָתה ֶאת ַהַּמְלָאִכים ֲאֶׁשר ָׁשָלְחנּו:
ֶּתם ֶאת ְוַרק ַאֶּתם ִׁשְמרּו ִמן ַהֵחֶרם ֶּפן ַּתֲחִרימּו ּוְלַקְחֶּתם ִמן ַהֵחֶרם ְוַׂשְמ  (יח)

  :ַוֲעַכְרֶּתם אוֹתוֹ ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ְלֵחֶרם 
  ְוֹכל ֶּכֶסף ְוָזָהב ּוְכֵלי ְנֹחֶׁשת ּוַבְרֶזל ֹקֶדׁש הּוא ַליֹקָוק אֹוַצר ְיֹקָוק ָיבֹוא: (יט)
ָהָעם ַוָּיַרע ָהָעם ַוִּיְתְקעּו ַּבֹּׁשָפרֹות ַוְיִהי ִכְׁשֹמַע ָהָעם ֶאת קֹול ַהּׁשֹוָפר ַוָּיִריעּו  (כ)

ְּתרּוָעה ְגדֹוָלה ַוִּתֹּפל ַהחֹוָמה ַּתְחֶּתיָה ַוַּיַעל ָהָעם ָהִעיָרה ִאיׁש ֶנְגּדֹו ַוִּיְלְּכדּו ֶאת 
  ָהִעיר:
ַוַּיֲחִרימּו ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבִעיר ֵמִאיׁש ְוַעד ִאָּׁשה ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן ְוַעד ׁשוֹר ָוֶׂשה  (כא)

  :ַוֲחמוֹר ְלִפי ָחֶרב
ְׁשַנִים ָהֲאָנִׁשים ַהְמַרְּגִלים ֶאת ָהָאֶרץ ָאַמר ְיהֹוֻׁשַע ֹּבאּו ֵּבית ָהִאָּׁשה ְולִ  (כב)

  ַהּזֹוָנה ְוהֹוִציאּו ִמָּׁשם ֶאת ָהִאָּׁשה ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלּה ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעֶּתם ָלּה:
ָאִביָה ְוֶאת ִאָּמּה ְוֶאת ְוֶאת ַוֹּיִציאּו ֶאת ָרָחב ַוָּיֹבאּו ַהְּנָעִרים ַהְמַרְּגִלים  (כג)

ַאֶחיָה ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלּה ְוֵאת ָּכל ִמְׁשְּפחֹוֶתיָה הֹוִציאּו ַוַּיִּניחּום ִמחּוץ ְלַמֲחֵנה 
  ִיְׂשָרֵאל:

ְוָהִעיר ָׂשְרפּו ָבֵאׁש ְוָכל ֲאֶׁשר ָּבּה ַרק ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ּוְכֵלי ַהְּנֹחֶׁשת ְוַהַּבְרֶזל  (כד)
  ַצר ֵּבית ְיֹקָוק:ָנְתנּו אוֹ 

ְוֶאת ָרָחב ַהּזֹוָנה ְוֶאת ֵּבית ָאִביָה ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלּה ֶהֱחָיה ְיהֹוֻׁשַע ַוֵּתֶׁשב  (כה)
ְּבֶקֶרב ִיְׂשָרֵאל ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ִּכי ֶהְחִּביָאה ֶאת ַהַּמְלָאִכים ֲאֶׁשר ָׁשַלח ְיהֹוֻׁשַע 

  ְלַרֵּגל ֶאת ְיִריחֹו: 
  

  יהושע פרק ז 
ַוִּיַּקח ָעָכן ֶּבן ַּכְרִמי ֶבן ַזְבִּדי ֶבן ֶזַרח ְלַמֵּטה  ַוִּיְמֲעלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַמַעל ַּבֵחֶרם (א)

  ְיהּוָדה ִמן ַהֵחֶרם ַוִּיַחר ַאף ְיֹקָוק ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל:
   

 ָעם ַהֶּזה ֶאתָלָמה ֵהֲעַבְרָּת ַהֲעִביר ֶאת הָ ַוֹּיאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֲאָהּה ֲאֹדָני ְיֹקִוק  (ז)
  ְולּו הֹוַאְלנּו ַוֵּנֶׁשב ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן: ַהַּיְרֵּדן ָלֵתת ֹאָתנּו ְּבַיד ָהֱאֹמִרי ְלַהֲאִביֵדנּו

  ִּבי ֲאֹדָני ָמה ֹאַמר ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ָהַפ ִיְׂשָרֵאל ֹעֶרף ִלְפֵני ֹאְיָביו: (ח)
ֶרץ ְוָנַסּבּו ָעֵלינּו ְוִהְכִריתּו ֶאת ְׁשֵמנּו ִמן ְוִיְׁשְמעּו ַהְּכַנֲעִני ְוֹכל ֹיְׁשֵבי ָהָא (ט)

ָלָּמה ֶּזה  ַוֹּיאֶמר ְיֹקָוק ֶאל ְיהוֹֻׁשַע ֻקם ָל (י)ּוַמה ַּתֲעֵׂשה ְלִׁשְמ ַהָּגדֹול:  ָהָאֶרץ
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ַיֲעֹקב ִׁשְמעוֹן ְוֵלִוי ֲאֵחי ִדיָנה -ְבֵני-ַוִּיְקחּו ְׁשֵני ִּבְהיֹוָתם ֹּכֲאִבים,
-ְוֶאת כו  .ָכרזָ -ָהִעיר, ֶּבַטח; ַוַּיַהְרגּו, ָּכל-ִאיׁש ַחְרּבוֹ, ַוָּיֹבאּו ַעל

ִּדיָנה ִמֵּבית -ַוִּיְקחּו ֶאתָחֶרב; -ְׁשֶכם ְּבנֹו, ָהְרגּו ְלִפי-ֲחמֹור ְוֶאת
--ַהֲחָלִלים, ַוָּיֹבּזּו, ָהִעיר-ְּבֵני ַיֲעֹקב, ָּבאּו ַעל כז   .ְׁשֶכם, ַוֵּיֵצאּו

ֲחֹמֵריֶהם, -ְּבָקָרם, ְוֶאת-ֹצאָנם ְוֶאת-ֶאת כח  .ֲאֶׁשר ִטְּמאּו, ֲאחוָֹתם
ֵחיָלם -ָּכל-ְוֶאת כט  ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה, ָלָקחּו.-ָּבִעיר ְוֶאת-ֵאת ֲאֶׁשרוְ 

 ל  ֲאֶׁשר ַּבָּבִית.-ְנֵׁשיֶהם, ָׁשבּו ַוָּיֹבּזּו; ְוֵאת, ָּכל-ַטָּפם ְוֶאת-ָּכל-ְוֶאת
ֵלִוי, ֲעַכְרֶּתם ֹאִתי, ְלַהְבִאיֵׁשִני -ִׁשְמעוֹן ְוֶאל-ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל

ְוֶנֶאְספּו ָעַלי , ַּבְּכַנֲעִני ּוַבְּפִרִּזי; ַוֲאִני, ְמֵתי ִמְסָּפר, ֶרץְּבֹיֵׁשב ָהָא
-ַהְכזוָֹנה, ַיֲעֶׂשה ֶאת  ַוֹּיאְמרּו: לא  , ְוִנְׁשַמְדִּתי ֲאִני ּוֵביִתי.ְוִהּכּוִני
  .ֲאחוֵֹתנּו

  

  בראשית פרק לה 
ִהים ַעל ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ְס ) ַוִּיָּסעּו (ה  א ַוְיִהי ִחַּתת ֱא ִביֹבֵתיֶהם ְו

  :ָרְדפּו ַאֲחֵרי ְּבֵני ַיֲעֹקב

:  ָעְברּו ֶאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִצִּויִתי אוָֹתם ָחָטא ִיְׂשָרֵאל ְוַגם (יא)ַאָּתה ֹנֵפל ַעל ָּפֶני
א יְֻכלּו ְּבֵני  (יב):ְוַגם ָלְקחּו ִמן ַהֵחֶרם ְוַגם ָּגְנבּו ְוַגם ִּכֲחׁשּו ְוַגם ָׂשמּו ִבְכֵליֶהם ְו

א אֹוִסיף  ִיְׂשָרֵאל ָלקּום ִלְפֵני ֹאְיֵביֶהם ֹעֶרף ִיְפנּו ִלְפֵני ֹאְיֵביֶהם ִּכי ָהיּו ְלֵחֶרם 
א ַתְׁשִמידּו ַהֵחֶרם ִמ   ַקֵּדׁש ֶאת ָהָעםֻקם  (יג)ִּקְרְּבֶכם:ִלְהיֹות ִעָּמֶכם ִאם 

ֵהי ִיְׂשָרֵאל  ִהְתַקְּדׁשּו ְלָמָחרְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ֵחֶרם ְּבִקְרְּבִּכי ֹכה ָאַמר ְיֹקָוק ֱא
:(יד) ְוִנְקַרְבֶּתם ֲהִסיְרֶכם ַהֵחֶרם ִמִּקְרְּבֶכםא תּוַכל ָלקּום ִלְפֵני ֹאְיֶבי ַעד 

ֵטיֶכם ְוָהָיה ַהֵּׁשֶבט ֲאֶׁשר ִיְלְּכֶדּנּו ְיֹקָוק ִיְקַרב ַלִּמְׁשָּפחֹות ְוַהִּמְׁשָּפָחה ַּבֹּבֶקר ְלִׁשבְ 
 ֲאֶׁשר ִיְלְּכֶדָּנה ְיֹקָוק ִּתְקַרב ַלָּבִּתים ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר ִיְלְּכֶדּנּו ְיֹקָוק ִיְקַרב ַלְּגָבִרים:

ֹאתֹו ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ִּכי ָעַבר ֶאת ְּבִרית  (טו) ְוָהָיה ַהִּנְלָּכד ַּבֵחֶרם ִיָּׂשֵרף ָּבֵאׁש
  :ְוִכי ָעָׂשה ְנָבָלה ְּבִיְׂשָרֵאלְיֹקָוק 
ַוִּיַּקח ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ָעָכן ֶּבן ֶזַרח ְוֶאת ַהֶּכֶסף ְוֶאת ָהַאֶּדֶרת ְוֶאת ְלׁשֹון ַהָּזָהב  (כד)

ְוֶאת ֹצאנֹו ְוֶאת ָאֳהלֹו ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ְוֶאת ָּבָניו ְוֶאת ְּבֹנָתיו ְוֶאת ׁשֹורֹו ְוֶאת ֲחֹמרֹו 
ֲעַכְרָּתנּו ַוֹּיאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶמה  (כה):ַוַּיֲעלּו ֹאָתם ֵעֶמק ָעכוֹרלֹו ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִעּמֹו 

ְסְקלּו ְיֹקָוק ַּבּיֹום ַהֶּזה ַוִּיְרְּגמּו ֹאתֹו ָכל ִיְׂשָרֵאל ֶאֶבן ַוִּיְׂשְרפּו ֹאָתם ָּבֵאׁש ַוּיִ  ַיְעֳּכְר
ַוָּיָׁשב ְיֹקָוק  ַוָּיִקימּו ָעָליו ַּגל ֲאָבִנים ָּגדוֹל ַעד ַהּיוֹם ַהֶּזה (כו)ֹאָתם ָּבֲאָבִנים:

  ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:  ַעל ֵּכן ָקָרא ֵׁשם ַהָּמקוֹם ַההּוא ֵעֶמק ָעכוֹרֵמֲחרֹון ַאּפֹו 
  

  יהושע פרק ח 
ַקח ִעְּמ ֵאת ָּכל ַעם ַהִּמְלָחָמה  א ְוַאל ֵּתָחתַאל ִּתיָר ַוֹּיאֶמר ְיֹקָוק ֶאל ְיהֹוֻׁשַע  (א)

י ְרֵאה ָנַתִּתי ְבָיְד ֶאת ֶמֶל ָהַעי ְוֶאת ַעּמֹו ְוֶאת ִעירֹו ְוקּום ֲעֵלה ָהעָ 
  ְוֶאת ַאְרצֹו:

  בראשית פרק לה 
ִהים ֶאל ַיֲעֹקב קּום ֲעֵלה ֵבית ֵאל ְוֶׁשב ָׁשם ַוֲעֵׂשה ָׁשם  (א) ַוֹּיאֶמר ֱא
:ִמזְ    ֵּבַח ָלֵאל ַהִּנְרֶאה ֵאֶלי ְּבָבְרֲח ִמְּפֵני ֵעָׂשו ָאִחי
ֵהי  (ב) ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ֵּביתוֹ ְוֶאל ָּכל ֲאֶׁשר ִעּמוֹ ָהִסרּו ֶאת ֱא

ֵתיֶכם   :ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּבֹתְכֶכם ְוִהַּטֲהרּו ְוַהֲחִליפּו ִׂשְמ
ֶׂשה ָּׁשם ִמְזֵּבַח ָלֵאל ָהֹעֶנה ֹאִתי ְוָנקּוָמה ְוַנֲעֶלה ֵּבית ֵאל ְוֶאעֱ  (ג)

  ְּביֹום ָצָרִתי ַוְיִהי ִעָּמִדי ַּבֶּדֶר ֲאֶׁשר ָהָלְכִּתי:
ֵהי ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּבָיָדם ְוֶאת ַהְּנָזִמים  (ד) ַוִּיְּתנּו ֶאל ַיֲעֹקב ֵאת ָּכל ֱא

  ר ִעם ְׁשֶכם:ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵניֶהם ַוִּיְטֹמן ֹאָתם ַיֲעֹקב ַּתַחת ָהֵאָלה ֲאׁשֶ 
א  (ה) ִהים ַעל ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ְסִביֹבֵתיֶהם ְו ַוִּיָּסעּו ַוְיִהי ִחַּתת ֱא

  ָרְדפּו ַאֲחֵרי ְּבֵני ַיֲעֹקב:
ַוָּיֹבא ַיֲעֹקב לּוָזה ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ִהוא ֵּבית ֵאל הּוא ְוָכל ָהָעם  (ו)

  ֲאֶׁשר ִעּמֹו:
ַוִּיְקָרא ַלָּמקוֹם ֵאל ֵּבית ֵאל ִּכי ָׁשם ִנְגלּו ֵאָליו ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח  (ז)

ִהים ְּבָבְרחוֹ ִמְּפֵני ָאִחיו   :ָהֱא
ַוָּתָמת ְּדֹבָרה ֵמיֶנֶקת ִרְבָקה ַוִּתָּקֵבר ִמַּתַחת ְלֵבית ֵאל ַּתַחת  (ח)

  פָהַאּלֹון ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ַאּלֹון ָּבכּות: 
ִהים ֶאל ַיֲעקֹ  (ט)   ב עֹוד ְּבֹבאֹו ִמַּפַּדן ֲאָרם ַוְיָבֶר ֹאתֹו:ַוֵּיָרא ֱא
א ִיָּקֵרא ִׁשְמ עוֹד ַיֲעֹקב ִּכי ִאם  )(י ִהים ִׁשְמ ַיֲעֹקב  ַוֹּיאֶמר לוֹ ֱא

  :ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה ְׁשֶמ ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמוֹ ִיְׂשָרֵאל
ִהים ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי ְּפֵרה ּוְרבֵ  (יא) ּגוֹי ּוְקַהל ּגוִֹים ה ַוֹּיאֶמר לֹו ֱא

  :ִיְהֶיה ִמֶּמָּך ּוְמָלִכים ֵמֲחָלֶצי ֵיֵצאּו
ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ְלַאְבָרָהם ּוְלִיְצָחק ְל ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֲע  (יב)

  ַאֲחֶרי ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ:
ִהים ַּבָּמקוֹם ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּתוֹ  (יג)   :ַוַּיַעל ֵמָעָליו ֱא
ַוַּיֵּצב ַיֲעֹקב ַמֵּצָבה ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּתֹו ַמֶּצֶבת ָאֶבן ַוַּיֵּס  (יד)

  ָעֶליָה ֶנֶס ַוִּיֹצק ָעֶליָה ָׁשֶמן:
ִהים ֵּבית  (טו) ַוִּיְקָרא ַיֲעֹקב ֶאת ֵׁשם ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּתֹו ָׁשם ֱא

  ֵאל:

  דברים פרק יא 
  ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה ּוְקָלָלה:ְרֵאה ָאֹנִכי  (כו)

ֶהי ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה  (כט) ְוָהָיה ִּכי ְיִביֲא ְיֹקָוק ֱא
ַהר ְוֶאת ַהְּקָלָלה ַעל  ַהר ְּגִרִזיםְלִרְׁשָּתּה ְוָנַתָּתה ֶאת ַהְּבָרָכה ַעל 

א ֵהָּמה ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן (ל) :ֵעיָבל ַאֲחֵרי ֶּדֶר ְמבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש ְּבֶאֶרץ  ֲה
  :ֵאֶצל ֵאלוֵֹני ֹמֶרהַהְּכַנֲעִני ַהֹּיֵׁשב ָּבֲעָרָבה מּול ַהִּגְלָּגל 

  

  דברים פרק כז 
ְוָהָיה ַּבּיֹום ֲאֶׁשר ַּתַעְברּו ֶאת ַהַּיְרֵּדן ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיֹקָוק  (ב) 

ֶהי ֹנֵתן ָל ַוֲהֵקֹמָת ְל ֲאבָ    ִנים ְּגֹדלֹות ְוַׂשְדָּת ֹאָתם ַּבִּׂשיד:ֱא
א ָתִניף ֲעֵליֶהם  (ה) ֶהי ִמְזַּבח ֲאָבִנים  ּוָבִניָת ָּׁשם ִמְזֵּבַח ַליֹקָוק ֱא

ֶהי ְוַהֲעִליָת  (ו) ַּבְרֶזל: ֲאָבִנים ְׁשֵלמֹות ִּתְבֶנה ֶאת ִמְזַּבח ְיֹקָוק ֱא
: ֶהי ת ַליֹקָוק ֱא ַבְחָּת ְׁשָלִמים ְוָאַכְלָּת ָּׁשם ְוָׂשַמְחָּת ְוזָ  (ז) ָעָליו עֹו

: ֶהי ְוָכַתְבָּת ַעל ָהֲאָבִנים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה  (ח) ִלְפֵני ְיֹקָוק ֱא
  ַהֹּזאת ַּבֵאר ֵהיֵטב: 

 

  יהושע פרק ח 
ֵהי ִיְׂשָרֵאל ְּבַהר ֵעיָבל (ל)   :ָאז ִיְבֶנה ְיהוֹֻׁשַע ִמְזֵּבַח ַליֹקָוק ֱא
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֹמֶׁשה ֶעֶבד ְיֹקָוק ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּכָּכתּוב ְּבֵסֶפר  א)(ל

א ֵהִניף ֲעֵליֶהן ַּבְרֶזל  ּתֹוַרת ֹמֶׁשה ִמְזַּבח ֲאָבִנים ְׁשֵלמֹות ֲאֶׁשר 
 ַוַּיֲעלּו ָעָליו ֹעלֹות ַליֹקָוק ַוִּיְזְּבחּו ְׁשָלִמים:

 

  שמות פרק יט 
יִׁשי ְלֵצאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַּבּיֹום ַהֶּזה ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשלִ  (א)

  ָּבאּו ִמְדַּבר ִסיָני:
ַוִּיְסעּו ֵמְרִפיִדים ַוָּיֹבאּו ִמְדַּבר ִסיַני ַוַּיֲחנּו ַּבִּמְדָּבר ַוִּיַחן ָׁשם  (ב)

  ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר:
ִהים ַוִּיְקָרא ֵאָלי (ג) ֹּכה ו ְיֹקָוק ִמן ָהָהר ֵלאֹמר ּוֹמֶׁשה ָעָלה ֶאל ָהֱא

  :ֹתאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב ְוַתֵּגיד ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל
ַאֶּתם ְרִאיֶתם ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְלִמְצָרִים ָוֶאָּׂשא ֶאְתֶכם ַעל ַּכְנֵפי  (ד)

  ְנָׁשִרים ָוָאִבא ֶאְתֶכם ֵאָלי:
ִוְהִייֶתם ם ֶאת ְּבִריִתי ְוַעָּתה ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו ְּבֹקִלי ּוְׁשַמְרֶּת  (ה)

  ִּכי ִלי ָּכל ָהָאֶרץ: ִלי ְסֻגָּלה ִמָּכל ָהַעִּמים
ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר  ַמְמֶלֶכת ֹּכֲהִנים ְוגוֹי ָקדוֹׁשְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי  (ו)

  ְּתַדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
ִלְפֵניֶהם ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר  ַוָּיֹבא ֹמֶׁשה ַוִּיְקָרא ְלִזְקֵני ָהָעם ַוָּיֶׂשם (ז)

ַוַּיֲענּו ָכל ָהָעם ַיְחָּדו ַוֹּיאְמרּו ֹּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיֹקָוק ַנֲעֶׂשה ַוָּיֶׁשב  (ח)ִצָּוהּו ְיֹקָוק:
 ַוֹּיאֶמר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶׁשה ִהֵּנה ָאֹנִכי ָּבא ֵאֶלי (ט)ֹמֶׁשה ֶאת ִּדְבֵרי ָהָעם ֶאל ְיֹקָוק:

ְּבַעב ֶהָעָנן ַּבֲעבּור ִיְׁשַמע ָהָעם ְּבַדְּבִרי ִעָּמ ְוַגם ְּב ַיֲאִמינּו ְלעֹוָלם ַוַּיֵּגד ֹמֶׁשה ֶאת 
  ִּדְבֵרי ָהָעם ֶאל ְיֹקָוק:

ַוֹּיאֶמר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶׁשה ֵל ֶאל ָהָעם ְוִקַּדְׁשָּתם ַהּיוֹם ּוָמָחר  (י)
ָתם   :ְוִכְּבסּו ִׂשְמ

ְנֹכִנים ַלּיוֹם ַהְּׁשִליִׁשי ִּכי ַּבּיוֹם ַהְּׁשִלִׁשי ֵיֵרד ְיֹקָוק ְלֵעיֵני  ְוָהיּו (יא)
  :ָכל ָהָעם ַעל ַהר ִסיָני

ַוְיַקֵּדׁש ֶאת ָהָעם ַוְיַכְּבסּו ַוֵּיֶרד ֹמֶׁשה ִמן ָהָהר ֶאל ָהָעם  (יד) 
ָתם   :ִׂשְמ
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ֶׁשת ָיִמיםַוֹּיאֶמר ֶאל ָהָעם ֱהיּו  (טו) ַאל ִּתְּגׁשּו ֶאל  ְנֹכִנים ִלְׁש
 ִאָּׁשה:

 

  שמות פרק ג 
ּוֹמֶׁשה ָהָיה ֹרֶעה ֶאת ֹצאן ִיְתרֹו ֹחְתנֹו ֹּכֵהן ִמְדָין ַוִּיְנַהג ֶאת  (א)

ִהים ֹחֵרָבהַהֹּצאן ַאַחר ַהִּמְדָּבר    :ַוָּיֹבא ֶאל ַהר ָהֱא
ַלְחִּתי ַוֹּיאֶמר ִּכי ֶאְהֶיה ִעָּמ ְוֶזה ְּל ָהאֹות ִּכי ָאֹנִכי ְׁש  (יב)

ִהים ַעל ָהָהר ַהֶּזה   :ְּבהוִֹציֲא ֶאת ָהָעם ִמִּמְצַרִים ַּתַעְבדּון ֶאת ָהֱא
ִהים ִהֵּנה ָאֹנִכי ָבא ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  (יג) ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ָהֱא

ֵהי ֲאבֹוֵתיֶכם ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם  ְוָאְמרּו ִלי ַמה ְּׁשמוֹ ְוָאַמְרִּתי ָלֶהם ֱא
  :ָמה ֹאַמר ֲאֵלֶהם

ִהים ֶאל ֹמֶׁשה  (יד) ַוֹּיאֶמר ֹּכה ֹתאַמר  ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיהַוֹּיאֶמר ֱא
  ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם:ֶאְהֶיה  ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל

  בראשית פרק לז 
  :ַוֵּיֶׁשב ַיֲעֹקב ְּבֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען (א)
ב יֹוֵסף ֶּבן ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָהָיה ֹרֶעה ֶאת ֶאָחיו ַּבֹּצאן ֵאֶּלה ֹּתְלדֹות ַיֲעקֹ  (ב)

 ִּדָּבָתם ָרָעהְוהּוא ַנַער ֶאת ְּבֵני ִבְלָהה ְוֶאת ְּבֵני ִזְלָּפה ְנֵׁשי ָאִביו ַוָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת 
  ֶאל ֲאִביֶהם:

א לֹו ְוָעָׂשה לֹו ְּכֹתֶנת ְוִיְׂשָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמָּכל ָּבָניו ִּכי ֶבן ְזֻקִנים הּו (ג)
  ַּפִּסים:

א ָיְכלּו ַּדְּברֹו  (ד) ַוִּיְראּו ֶאָחיו ִּכי ֹאתֹו ָאַהב ֲאִביֶהם ִמָּכל ֶאָחיו ַוִּיְׂשְנאּו ֹאתֹו ְו
ם:   ְלָׁש

מֹות ַהָּלֶזה ָּבא: (יט)   ַוֹּיאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ִהֵּנה ַּבַעל ַהֲח
ֵגהּו ְוַנְׁשִלֵכהּו ְּבַאַחד ַהֹּברֹות ְוָאַמְרנּו ַחָּיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו ְוַעָּתה ְלכּו ְוַנַהְר  (כ)

ֹמָתיו:   ְוִנְרֶאה ַמה ִּיְהיּו ֲח
א ַנֶּכּנּו ָנֶפׁשַוִּיְׁשַמע  (כא)   :ְראּוֵבן ַוַּיִּצֵלהּו ִמָּיָדם ַוֹּיאֶמר 
ֹאתֹו ֶאל ַהּבֹור ַהֶּזה ֲאֶׁשר  ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ְראּוֵבן ַאל ִּתְׁשְּפכּו ָדם ַהְׁשִליכּו (כב)

  ַּבִּמְדָּבר ְוָיד ַאל ִּתְׁשְלחּו בֹו ְלַמַען ַהִּציל ֹאתֹו ִמָּיָדם ַלֲהִׁשיבֹו ֶאל ָאִביו:
ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָּבא יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ַוַּיְפִׁשיטּו ֶאת יֹוֵסף ֶאת ֻּכָּתְנּתֹו ֶאת ְּכֹתֶנת  (כג)

  ַהַּפִּסים ֲאֶׁשר ָעָליו:
  ַוִּיָּקֻחהּו ַוַּיְׁשִלכּו ֹאתֹו ַהֹּבָרה ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים: (כד)
ַוֵּיְׁשבּו ֶלֱאָכל ֶלֶחם ַוִּיְׂשאּו ֵעיֵניֶהם ַוִּיְראּו ְוִהֵּנה ֹאְרַחת ִיְׁשְמֵעאִלים ָּבָאה  (כה)

ט הֹוְלִכים ְלהֹוִרי   ד ִמְצָרְיָמה:ִמִּגְלָעד ּוְגַמֵּליֶהם ֹנְׂשִאים ְנֹכאת ּוְצִרי ָו
  ֶאל ֶאָחיו ַמה ֶּבַצע ִּכי ַנֲהֹרג ֶאת ָאִחינּו ְוִכִּסינּו ֶאת ָּדמֹו: ַוֹּיאֶמר ְיהּוָדה (כו)
ְלכּו ְוִנְמְּכֶרּנּו ַלִּיְׁשְמֵעאִלים ְוָיֵדנּו ַאל ְּתִהי בֹו ִּכי ָאִחינּו ְבָׂשֵרנּו הּוא ַוִּיְׁשְמעּו  (כז)

  ֶאָחיו:
ים ִמְדָיִנים ֹסֲחִרים ַוִּיְמְׁשכּו ַוַּיֲעלּו ֶאת יֹוֵסף ִמן ַהּבֹור ַוִּיְמְּכרּו ַוַּיַעְברּו ֲאָנִׁש  (כח)

  ֶאת יֹוֵסף ַלִּיְׁשְמֵעאִלים ְּבֶעְׂשִרים ָּכֶסף ַוָּיִביאּו ֶאת יֹוֵסף ִמְצָרְיָמה:
  :ָגָדיוַוִּיְקַרע ֶאת ּבְ ַוָּיָׁשב ְראּוֵבן ֶאל ַהּבֹור ְוִהֵּנה ֵאין יֹוֵסף ַּבּבֹור  (כט)

  ַוָּיָׁשב ֶאל ֶאָחיו ַוֹּיאַמר ַהֶּיֶלד ֵאיֶנּנּו ַוֲאִני ָאָנה ֲאִני ָבא: (ל)
  ַוִּיְקחּו ֶאת ְּכֹתֶנת יֹוֵסף ַוִּיְׁשֲחטּו ְׂשִעיר ִעִּזים ַוִּיְטְּבלּו ֶאת ַהֻּכֹּתֶנת ַּבָּדם: (לא)
ֶהם ַוֹּיאְמרּו ֹזאת ָמָצאנּו ַהֶּכר ַוְיַׁשְּלחּו ֶאת ְּכֹתֶנת ַהַּפִּסים ַוָּיִביאּו ֶאל ֲאִבי (לב)

א:   ָנא ַהְּכֹתֶנת ִּבְנ ִהוא ִאם 
  ַוַּיִּכיָרּה ַוֹּיאֶמר ְּכֹתֶנת ְּבִני ַחָּיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו ָטֹרף ֹטַרף יֹוֵסף: (לג)
ָתיו ַוָּיֶׂשם ַׂשק ְּבָמְתָניו ַוִּיְתַאֵּבל ַעל ְּבנוֹ ָיִמ  (לד)   :ים ַרִּביםַוִּיְקַרע ַיֲעֹקב ִׂשְמ
ַוָּיֻקמּו ָכל ָּבָניו ְוָכל ְּבֹנָתיו ְלַנֲחמֹו ַוְיָמֵאן ְלִהְתַנֵחם ַוֹּיאֶמר ִּכי ֵאֵרד ֶאל ְּבִני  (לה)

  ָאֵבל ְׁשֹאָלה ַוֵּיְבְּך ֹאתֹו ָאִביו:
  : ) ְוַהְּמָדִנים ָמְכרּו ֹאתֹו ֶאל ִמְצָרִים ְלפֹוִטיַפר ְסִריס ַּפְרֹעה ַׂשר ַהַּטָּבִחים(לו
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  ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹום: ַוָּיֻׁשבּו ִמּתּור ָהָאֶרץ (כה)
ַוֵּיְלכּו ַוָּיֹבאּו ֶאל ֹמֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ִמְדַּבר ָּפאָרן  (כו)

  ָהָאֶרץ: ָקֵדָׁשה ַוָּיִׁשיבּו אֹוָתם ָּדָבר ְוֶאת ָּכל ָהֵעָדה ַוַּיְראּום ֶאת ְּפִרי
ַוְיַסְּפרּו לֹו ַוֹּיאְמרּו ָּבאנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְׁשַלְחָּתנּו ְוַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ִהוא  (כז)

ת ְמֹאד ְוַגם  (כח)ְוֶזה ִּפְרָיּה: ֶאֶפס ִּכי ַעז ָהָעם ַהֹּיֵׁשב ָּבָאֶרץ ְוֶהָעִרים ְּבֻצרֹות ְּגֹד
ָמֵלק יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב ְוַהִחִּתי ְוַהְיבּוִסי ְוָהֱאֹמִרי עֲ  (כט)ְיִלֵדי ָהֲעָנק ָרִאינּו ָׁשם:

  יֹוֵׁשב ָּבָהר ְוַהְּכַנֲעִני ֹיֵׁשב ַעל ַהָּים ְוַעל ַיד ַהַּיְרֵּדן:
ה ַנֲעֶלה ְוָיַרְׁשנּו ֹאָתּה ִּכי ָיכֹול נּוַכל  ַוַּיַהס ָּכֵלב ֶאת ָהָעם ֶאל ֹמֶׁשה (ל) ַוֹּיאֶמר ָע

א נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם ִּכי ָחָזק הּוא וְ  (לא)ָלּה: ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָעלּו ִעּמֹו ָאְמרּו 
ֲאֶׁשר ָּתרּו ֹאָתּה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ָהָאֶרץ  ִּדַּבת ָהָאֶרץַוּיֹוִציאּו  (לב)ִמֶּמּנּו:

ָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ָרִאינּו ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור ֹאָתּה ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹוְׁשֶביָה ִהוא וְ 
ְוָׁשם ָרִאינּו ֶאת ַהְּנִפיִלים ְּבֵני ֲעָנק ִמן ַהְּנִפִלים ַוְּנִהי  (לג)ְבתֹוָכּה ַאְנֵׁשי ִמּדֹות:

  ְבֵעיֵנינּו ַּכֲחָגִבים ְוֵכן ָהִיינּו ְּבֵעיֵניֶהם:
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  ּכּו ָהָעם ַּבַּלְיָלה ַההּוא:ַוִּתָּׂשא ָּכל ָהֵעָדה ַוִּיְּתנּו ֶאת קֹוָלם ַוִּיבְ  (א)
נּו ַעל ֹמֶׁשה ְוַעל ַאֲהֹרן ֹּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֹּיאְמרּו ֲאֵלֶהם ָּכל ָהֵעָדה לּו ַמְתנּו  (ב) ַוִּי

  ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים אֹו ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה לּו ָמְתנּו:
ל ַּבֶחֶרב ָנֵׁשינּו ְוַטֵּפנּו ִיְהיּו ָלַבז ְוָלָמה ְיֹקָוק ֵמִביא ֹאָתנּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ִלְנּפֹ  (ג)

  ֲהלֹוא טֹוב ָלנּו ׁשּוב ִמְצָרְיָמה:
  ַוֹּיאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ִנְּתָנה ֹראׁש ְוָנׁשּוָבה ִמְצָרְיָמה: (ד)
  ַוִּיֹּפל ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ַעל ְּפֵניֶהם ִלְפֵני ָּכל ְקַהל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: (ה)
  :ֻׁשַע ִּבן נּון ְוָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ִמן ַהָּתִרים ֶאת ָהָאֶרץ ָקְרעּו ִּבְגֵדיֶהםִויהוֹ  (ו)
ַוֹּיאְמרּו ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור ֹאָתּה  (ז)

  טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמֹאד ְמֹאד:
נּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ּוְנָתָנּה ָלנּו ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ִהוא ִאם ָחֵפץ ָּבנּו ְיֹקָוק ְוֵהִביא ֹאתָ  (ח)

  ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש:
ַא ַּביֹקָוק ַאל ִּתְמֹרדּו ְוַאֶּתם ַאל ִּתיְראּו ֶאת ַעם ָהָאֶרץ ִּכי ַלְחֵמנּו ֵהם ָסר  (ט)

  ִצָּלם ֵמֲעֵליֶהם ַויֹקָוק ִאָּתנּו ַאל ִּתיָרֻאם:
ִלְרּגֹום ֹאָתם ָּבֲאָבִנים ּוְכבֹוד ְיֹקָוק ִנְרָאה ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ֶאל  ַוֹּיאְמרּו ָּכל ָהֵעָדה (י)

  פָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: 
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ַוְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְתַאְּבלּו  (לט)

  :ָהָעם ְמֹאד

 


