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( רגע אדבר על גוי ועל ממלכה א ]לג, יב[ ויאמר משה אל ה' ראה אתה אומר אלי, הה"ד )ירמיה יח
ונחמתי על הרעה, מה רגע אדבר, כהרף עין אני גוזר על האדם שימות והוא עושה תשובה ואני 
מתנחם עליו, שנאמר )שם /ירמיהו יח/( ושב הגוי ההוא מרעתו, ומי הם אלו אנשי נינוה, מה כתיב 

לפני, ואומר )שם /יונה ג'/( ויחל בהם )יונה א( קום לך אל נינוה העיר הגדולה, למה כי עלתה רעתם 
יונה לבא בעיר מהלך יום אחד, מה כתיב שם )שם /יונה/ ג( ויאמינו אנשי נינוה באלהים וילבשו 
שקים האדם והבהמה, אמרו לפניו רבון העולם הבהמה אינה יודעת כלום, ואתה מזכה אותה אף 

והצאן אל יטעמו מאומה, מיד  אנו חשוב אותנו כבהמה שנא' )שם /יונה ג'/( האדם והבהמה הבקר
וינחם ה' על הרעה אשר דבר לעשות להם ולא עשה, ורבנן אמרי רגע אדבר על גוי אלו ישראל שנאמר 
)ש"ב =שמואל ב'= ז( ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, ועל ממלכה אלו ישראל שנקראו ממלכה, 

תוץ ולהאביד, לפי שעשו אותו שנאמר )שמות יט( ואתם תהיו לי ממלכת כהנים )ירמיה א( לנתוש ולנ
מעשה וביקש להשמידם, שנאמר )דברים ט( הרף ממני ואשמידם, וכיון שעמד משה וביקש עליהם 
רחמים מיד וינחם ה', אמר לפניו רבש"ע נתמלאת עליהם רחמים הנהיגם אתה שיעלו לארץ ולא ע"י 

 שליח, הה"ד ויאמר משה אל ה' ראה אתה אומר אלי.
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ּום׀ ן ַויֹאְמ֤רּו ֵאָלי֙ו קֶ֣ ל־ַאֲהֹרֹ֗ ם ַעִּֽ ל ָהָעָ֜ ר ַוִיָקֵהֵ֨ ֶדת ִמן־ָהָהָ֑ ה ָלֶרֶ֣ ש ֹמֶשֶׁ֖ י־ֹבֵשֵׁ֥ ם ִכִּֽ ים  )א( ַוַיְֶַּ֣֣רא ָהָעָ֔ נּו ֱאֹלִהֹ֗ ֲעֵשה־ָלֶ֣
א יָ  ֵֹׁ֥ ִים ל ֶרץ ִמְצַרָ֔ נּ֙ו ֵמֶאֶ֣ ֱעָלֵ֨ ר ֶהִּֽ יש ֲאֶש֤ ה ָהִאֹ֗ ינּו ִכי־ֶזֶ֣ה׀ ֹמֶשֶ֣ ר ֵיְִּֽלכּ֙ו ְלָפֵנָ֔ ֹו:ֲאֶש֤ ָיה לִּֽ ְענּו ֶמה־ָהֵׁ֥ אֶמר ֲאֵלֶה֙ם  ַדֶׁ֖ ֹ֤ )ב( ַוי

י: יאּו ֵאָלִּֽ ם ְוָהִבֶׁ֖ ם ּוְבֹנֵתיֶכָ֑ ם ְבֵניֶכֶׁ֖ ב ֲאֶש֙ר ְבָאְזֵנֶ֣י ְנֵשיֶכָ֔ י ַהָזָהָ֔ ְרקּ֙ו ִנְזֵמֶ֣ ן ָפִּֽ ם ֶאת־ ַאֲהֹרָ֔ ְרקּ֙ו ָכל־ָהָעָ֔ )ג( ַוִיְתָפִּֽ
יאּו ם ַוָיִבֶׁ֖ ר ְבָאְזֵניֶהָ֑ ב ֲאֶשֶ֣ י ַהָזָהֶׁ֖ ן:ִנְזֵמֵׁ֥ ל־ַאֲהֹרִּֽ ה   ֶאִּֽ ֶגל ַמֵסָכָ֑ הּו ֵעֶ֣ ַַּ֣יֲעֵשֶׁ֖ ֶרט ַוִּֽ ם ַוָיַ֤צר ֹאתֹ֙ו ַבֶחָ֔ ח ִמָיָדֹ֗ )ד( ַוִיַקֶ֣

ִים: ֶרץ ִמְצָרִּֽ ּוך ֵמֶאֵׁ֥ ר ֶהֱעלֶׁ֖ ל ֲאֶשֵׁ֥ י֙ך ִיְשָרֵאָ֔ ֶלה ֱאֹלֶה֙ ּו ֵא֤ אְמרָ֔ ֶֹ֣  ַוי

ם  ּו ָלֶהָ֔ ם ָעשֶ֣ ר ִצִּויִתָ֔ ֶר֙ך ֲאֶשֶ֣ ר ִמן־ַהֶד֙ רּו ַמֵהֹ֗ י֙ך  )ח( ָסֶ֣ ֶלה ֱאֹלֶה֙ ּו ֵא֤ אְמרָ֔ ֶֹ֣ ֹו ַוי ֲחוּו־לֹ֙ו ַוִיְזְבחּו־לָ֔ ה ַוִיְשַתִּֽ ֶגל ַמֵסָכָ֑ ֵעֶׁ֖
ִים: ֶרץ ִמְצָרִּֽ ּוך ֵמֶאֵׁ֥ ֱעלֶׁ֖ ר ֶהִּֽ ל ֲאֶשֵׁ֥ ה ְוִהֵנֵׁ֥ה ַעם־ְקֵשה־ ִיְשָרֵאָ֔ ם ַהֶזָ֔ יִת֙י ֶאת־ָהָעֶ֣ ה ָרִא֙ ק ֶאל־ֹמֶשָ֑ אֶמר ְיקָֹוֶׁ֖ ֵֹׁ֥ )ט( ַוי

ּוא: ֶרף הִּֽ ֹול:)י( ְועַ  ֹעֶׁ֖ ֹוי ָגדִּֽ ה אֹוְתךֶׁ֖ ְלגֵׁ֥ ֱעֶשֵׁ֥ ם ְוֶאִּֽ ם ַוֲאַכֵלָ֑ י ָבֶהֶׁ֖ ַחר־ַאִפֵׁ֥ י ְוִיִּֽ ה ֶאת־ְפֵנֶׁ֖י  ָת֙ה ַהִנֶ֣יָחה ִלָ֔ ל ֹמֶשָ֔ )יא( ַוְיַחֶ֣
חַ  ִים ְבֹכֵׁ֥ ֶרץ ִמְצַרָ֔ אָת֙ ֵמֶאֶ֣ ר הֹוֵצ֙ ך ֲאֶש֤ ה ַאְפ֙ך ְבַעֶמָ֔ ה ְיקָֹו֙ק ֶיֱחֶר֤ אֶמר ָלָמ֤ ֹֹ֗ יו ַוי ה: ְיקָֹוֶ֣ק ֱאֹלָהָ֑ ֹול ּוְבָיֵׁ֥ד ֲחָזָקִּֽ  ָגדֶׁ֖
ל ְפֵנֶ֣י ָהִּֽ  ם ֵמַעֶׁ֖ ְלַכֹּלָתָ֔ ים ּוֵ֨ ָהִרָ֔ ג ֹאָת֙ם ֶבִּֽ ֹוִציָא֙ם ַלֲהֹר֤ ה הִּֽ ר ְבָרָע֤ ִים ֵלאֹמֹ֗ ּו ִמְצַרָ֜ ֹון )יב( ָלָמ֩ה יֹאְמרֵ֨ ּוב ֵמֲחרֶ֣ ה שׁ֚ ֲאָדָמָ֑

ך: ה ְלַעֶמִּֽ ם ַעל־ָהָרָעֶׁ֖ ך ְוִהָנֵחֵׁ֥ ר ְלַאְבָרָה֩ם ְלִיצְ  ַאֶפָ֔ ר )יג( ְזֹכֹ֡ ְעָת ָלֶה֘ם ָבךְ֒ ַוְתַדֵבֶ֣ ר ִנְשַבֶ֣ יך ֲאֶשֵ֨ ל ֲעָבֶדֹ֗ ק ּוְלִיְשָרֵאָ֜ ָחֵ֨
ְרִתי ֶאֵת֙ן ְלַזְרֲעֶכָ֔  ר ָאַמֹ֗ את ֲאֶשֶ֣ ָֹ֜ ֶרץ ַהז ִים ְוָכל־ָהָאֵ֨ י ַהָשָמָ֑ ם ְככֹוְכֵבֶׁ֖ ת־ ַזְרֲעֶכָ֔ ם ַאְרֶב֙ה ֶאִּֽ ם:ֲאֵלֶהָ֔ ּו ְלֹעָלִּֽ  ם ְוָנֲחלֶׁ֖

ֹו: פ)יד( ַוִיָנֶֶׁ֖חם ְיקָֹוָ֑  ֹות ְלַעמִּֽ ר ַלֲעשֵׁ֥ ר ִדֶבֶׁ֖ ה ֲאֶשֵׁ֥ ָרָעָ֔  ק ַעל־ָהֶ֣

ם ֱאֹלֵהֵׁ֥   ּו ָלֶהֶׁ֖ ה ַוַיֲִּֽעשֵׁ֥ ה ְגֹדָלָ֔ ם ַהֶז֙ה ֲחָטָאֶ֣ א ָהָע֤ א ָחָטָ֞ ָנֹ֗ ר ָאֶ֣ ק ַויֹאַמָ֑ ה ֶאל־ְיקָֹוֶׁ֖ ב:)לא( ַוָיָָּ֧שב ֹמֶשֶׁ֛ ה  י ָזָהִּֽ )לב( ְוַעָתֶׁ֖
ִני ָנָ֔  ִין ְמֵחֶ֣ ם ְוִאם־ַאַ֕ א ַחָטאָתָ֑ ְבָת:ִאם־ִתָשֶ֣ ר ָכָתִּֽ ִסְפְרךֶׁ֖ ֲאֶשֵׁ֥ י  א ִמִּֽ ָטא־ִלָ֔ ר ָחִּֽ י ֲאֶשֶ֣ ה ִמׁ֚ ק ֶאל־ֹמֶשָ֑ אֶמר ְיקָֹוֶׁ֖ ֵֹׁ֥ )לג( ַוי

י: נּו ִמִסְפִרִּֽ ֹום ָפְק  ֶאְמֶחֶׁ֖ ך ְלָפֶנָ֑יך ּוְביֶ֣ י ֵיֵלֶ֣ ך ִהֵנֶׁ֛ה ַמְלָאִכֶׁ֖ ְרִת֙י ָלָ֔ ל ֲאֶשר־ִדַב֙ ם ֶא֤ ה ֶאת־ָהָעֹ֗ ך׀ ְנֵחֶ֣ ה ֵלֶ֣ י)לד( ְוַעָתָ֞  ִדָ֔
ם: ם ַחָטאָתִּֽ י ֲעֵלֶהֶׁ֖ ן: ּוָפַקְדִתֵׁ֥ ה ַאֲהֹרִּֽ ר ָעָשֶׁ֖ ֶגל ֲאֶשֵׁ֥ ּו ֶאת־ָהֵעָ֔ ר ָעשֶ֣ ל ֲאֶשֶ֣ ם ַעׁ֚ ק ֶאת־ָהָעָ֑ ף ְיקָֹוֶׁ֖  )לה( ַוִיֹגֵׁ֥
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א הִּֽ  ֶֹ֣ ה ְוַאָת֙ה ל ם ַהֶזָ֔ ַעל ֶאת־ָהָעֶ֣ ר ֵאַל֙י ַהׁ֚ ה ֹאֵמ֤ ֵאה ַאָתָ֞ ה ֶאל־ְיקָֹוֹ֗ק ְרְ֠ אֶמר ֹמֶשָ֜ ֵֹ֨ ח )יב( ַוי ת ֲאֶשר־ִתְשַלֶׁ֖ ִני ֵאֵׁ֥ ֹוַדְעַתָ֔
ן ְבֵעיָנִּֽי: אָת ֵחֶׁ֖ ם ְוַגם־ָמָצֵׁ֥ יךִּֽ ְבֵשָ֔ ְרָת֙ ְיַדְעִתֶ֣ ה ָאַמ֙ י ְוַאָת֤ ִני ִעִמָ֑ יך הֹוִדֵע֤ ן ְבֵעיֶנֹ֗ אִתי ֵחָ֜ ה ִאם־ָנ֩א ָמָצֵ֨ ָנ֙א  )יג( ְוַעָתֹ֡

ה: ֹוי ַהֶזִּֽ י ַעְמךֶׁ֖ ַהגֵׁ֥ ה ִכֵׁ֥ ן ְבֵעיֶנָ֑יך ּוְרֵאַ֕ ַען ֶאְמָצא־ֵחֶׁ֖ ֲעךָ֔ ְלַמֵׁ֥ ך ְוֵאָדֶ֣ ך: ֶאת־ְדָרֶכָ֔ ִתי ָלִּֽ כּו ַוֲהִנֹחֵׁ֥ ר ָפַנֵׁ֥י ֵיֵלֶׁ֖  )יד( ַויֹאַמָ֑
ה: נּו ִמֶזִּֽ ל־ַתֲעֵלֶׁ֖ ים ַאִּֽ י֙ך ֹהְלִכָ֔ ין ָפֶנ֙ יו ִאם־ֵא֤ אֶמר ֵאָלָ֑ ֶֹׁ֖ י֙ך )טז( ּוַבֶמֶ֣  )טו( ַוי ן ְבֵעיֶנ֙ אִתי ֵח֤ י־ָמָצֵ֨ ֹוא ִכִּֽ ע ֵאפֹ֗ ה׀ ִיָּוַדֶ֣

ר ַעל־ְפֵנֵׁ֥י ָהֲאָדָמִּֽ  ם ֲאֶשֶׁ֖ ל־ָהָעָ֔ י ְוַעְמךָ֔ ִמָכֵ֨ ינּ֙ו ֲאִנֶ֣ נּו ְוִנְפִלֵ֨ ֹוא ְבֶלְכְתךֶ֣ ִעָמָ֑ ך ֲהלֶׁ֖ י ְוַעֶמָ֔ אֶמר ְיקָֹו֙ק ֶאל־ ה: פֲאִנֶ֣ ֹ֤ )יז( ַוי
ר ַהֶזֶׁ֛ה אֲ  ה ַגֶ֣ם ֶאת־ַהָדָבֵׁ֥ ם:ֹמֶשָ֔ י ָוֵאָדֲעךֶׁ֖ ְבֵשִּֽ אָת ֵח֙ן ְבֵעיַנָ֔ י־ָמָצ֤ ה ִכִּֽ ֱעֶשָ֑ ְרָת ֶאִּֽ ר ִדַבֶׁ֖ ִני ָנֶׁ֖א ֶאת־ ֶשֵׁ֥ ר ַהְרֵאֵׁ֥ )יח( ַויֹאַמָ֑

ך: ר ְכֹבֶדִּֽ ק ְלָפֶנָ֑יך ְוַחֹנִת֙י ֶאת־ֲאֶשֶ֣ ם ְיקָֹוֶׁ֖ י ְבֵשֶׁ֛ אִתִּֽ יך ְוָקָרָּ֧ יר ָכל־טּוִב֙י ַעל־ָפֶנָ֔ י ַאֲעִב֤ אֶמר ֲאִנֵ֨ ֹֹ֗ י  )יט( ַוי ן ְוִרַחְמִתֶׁ֖ ָאֹחָ֔
ם: ר ֲאַרֵחִּֽ י: ֶאת־ֲאֶשֵׁ֥ ם ָוָחִּֽ ִני ָהָאָדֶׁ֖ א־ִיְרַאֵׁ֥ ִֹּֽ י ל ת ֶאת־ָפָנָ֑י ִכֶׁ֛ ל ִלְרֹאֶ֣ א תּוַכֶׁ֖ ֵֹׁ֥ אֶמר ל ַֹ֕ אֶמר ְיקָֹוָ֔ק ִהֵנֵׁ֥ה  )כ( ַוי ֶֹ֣ )כא( ַוי



ּור: י ְוִנַצְבָתֶׁ֖ ַעל־ַהצִּֽ ֹום ִאִתָ֑ יך ָמקֶׁ֖ י ְוַשְמִתֶׁ֖ ר ְכֹבִדָ֔ י:)כב( ְוָהָי֙ה ַבֲעֹבֶ֣ יך ַעד־ָעְבִרִּֽ י ָעֶלֶׁ֖ י ַכִפֶׁ֛ ּור ְוַשֹכִתֵׁ֥ ת ַהצָ֑   ְבִנְקַרֶ֣
ּו: ס א ֵיָראִּֽ ֵֹׁ֥ י ּוָפַנֶׁ֖י ל יָת ֶאת־ֲאֹחָרָ֑ י ְוָרִאֶׁ֖  כג( ַוֲהִסֹרִת֙י ֶאת־ַכִפָ֔
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ק: ם ְיקָֹוִּֽ א ְבֵשֶׁ֖ ם ַוִיְקָרֵׁ֥ ֹו ָשָ֑ ב ִעמֶׁ֖ ן ַוִיְתַיֵצֵׁ֥ ָעָנָ֔ ר ְיקָֹוֵׁ֥ק׀ ַעל־ָפָני֘ו ַוִיְקָראְ֒ ְיקָֹוֶ֣ק׀ ְיקָֹוָ֔ק  )ה( ַוֵיֶַּ֤֣רד ְיקָֹו֙ק ֶבִּֽ )ו( ַוַיֲעֹבֵ֨
ת: ֶסד ֶוֱאֶמִּֽ ִים ְוַרב־ֶחֵׁ֥ ֶרך ַאַפֶׁ֖ ּון ֶאֵׁ֥ ּום ְוַחנָ֑ ל ַרחֶׁ֖ א  ֵאֵׁ֥ ֶֹ֣ ה ְוַנֵק֙ה ל ַשע ְוַחָטָאָ֑ ן ָוֶפֶׁ֖ א ָעֹוֶׁ֛ ים ֹנֵשֵׁ֥ ֶס֙ד ָלֲאָלִפָ֔ ר ֶח֙ )ז( ֹנֵצֵׁ֥

ֹות ַעל־ ן ָאבֹ֗ ד׀ ֲעֹוֶ֣ ה ֹפֵקֶ֣ ים:ְיַנֶקָ֔ ים ְוַעל־ִרֵבִעִּֽ ים ַעל־ִשֵלִשֶׁ֖  ָבִני֙ם ְוַעל־ְבֵנֶ֣י ָבִנָ֔
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א ר ַאל־ִתיָרֶ֣ ה ֵלאֹמָ֑ ַמֲחֶזֶׁ֖ ם ַבִּֽ ֶלה ָהָי֤ה ְדַבר־ְיקָֹו֙ק ֶאל־ַאְבָרָ֔ ים ָהֵאֹ֗ ר׀ ַהְדָבִרֶ֣ ך ְשָכְרךֶׁ֖  )א( ַאַחֶ֣ ַּ֣ן ָלָ֔ ם ָאֹנִכ֙י ָמֵגֶ֣ ַאְבָרֹ֗
ד: ה ְמֹאִּֽ ּוא ַדֶמֵׁ֥  ַהְרֵבֵׁ֥ י הֶׁ֖ ֶשק ֵביִתָ֔ י ּוֶבן־ֶמֶ֣ ך ֲעִריִרָ֑ י הֹוֵלֶ֣ י ְוָאֹנִכֶׁ֖ ם ֲאֹדָנ֤י יֱקִֹו֙ק ַמה־ִתֶתן־ִלָ֔ אֶמר ַאְבָרֹ֗ ֶֹ֣ ֶשק )ב( ַוי

ֶזר: ַּ֣ ֱאִליֶעִּֽ ָתה ָזָ֑ א ָנַתֶׁ֖ ֵֹׁ֥ י ל ן ִלָ֔ ם ֵהֶ֣ אֶמר ַאְבָרָ֔ ֶֹ֣ י:)ג( ַוי ש ֹאִתִּֽ י יֹוֵרֵׁ֥ ה ְדַבר־ְיקָֹו֤ק ֵאָלי֙ו  ַרע ְוִהֵנֵׁ֥ה ֶבן־ֵביִתֶׁ֖ )ד( ְוִהֵנֵ֨
ך: יָרֶשִּֽ ּוא ִיִּֽ יך הֶׁ֖ א ִמֵמֶעָ֔ ר ֵיֵצֶ֣ יָרְשךֶׁ֖ ֶזָ֑ה ִכי־ִא֙ם ֲאֶשֶ֣ א ִיִּֽ ֵֹׁ֥ ר ל אֶמ֙ר ַהֶבט־ָנֶ֣א  ֵלאֹמָ֔ ֹ֙ ּוָצה ַוי ֹו ַהחֹ֗ א ֹאתָ֜ )ה( ַויֹוֵצֵ֨

ֹו ְיָמה ּוְסֹפ֙ר ַהכֶ֣ ך:ַהָשַמֹ֗ ה ִיְהֶיֶׁ֖ה ַזְרֶעִּֽ ֹו ֹכֵׁ֥ אֶמר לָ֔ ֶֹ֣ ם ַוי ר ֹאָתָ֑ ל ִלְסֹפֶ֣ ים ִאם־תּוַכֶׁ֖ ָה  ָכִבָ֔ יקָֹוָ֑ק ַוַיְחְשֶבֵׁ֥ ן ַבִּֽ )ו( ְוֶהֱאִמֶׁ֖
ה: ֹו ְצָדָקִּֽ את  לֶׁ֖ ֶֹׁ֖ ֶרץ ַהז ֶתת ְלךֶׁ֛ ֶאת־ָהָאֵׁ֥ ים ָלָּ֧ ּור ַכְשִדָ֔ י֙ך ֵמאֶ֣ ר הֹוֵצאִת֙ י ְיקָֹוֹ֗ק ֲאֶש֤ יו ֲאִנֶ֣ אֶמר ֵאָלָ֑ ֶֹׁ֖ ּה:)ז( ַוי  ְלִרְשָתִּֽ

ָנה: יָרֶשִּֽ י ִאִּֽ ע ִכֵׁ֥ ה ֵאַדֶׁ֖ ר ֲאֹדָנֶ֣י יֱקִֹוָ֔ק ַבָמֵׁ֥ ִיל  )ח( ַויֹאַמָ֑ ֶשת ְוַאֶ֣ ֶלֶׁ֖ ז ְמשֻׁ ֶשת ְוֵעֵׁ֥ ֶלָ֔ ה ְמשֻׁ ה ִל֙י ֶעְגָלֶ֣ יו ְקָחֵׁ֥ אֶמר ֵאָלֹ֗ ֶֹ֣ )ט( ַוי
ל: ר ְוגֹוָזִּֽ ש ְוֹתֶׁ֖ ָלָ֑ ר אֹ  ְמשֻׁ ֶלה ַוְיַבֵת֤ ֹו ֶאת־ָכל־ֵאֹ֗ ח־לֶ֣ ַקִּֽ ר )י( ַוִיִּֽ הּו ְוֶאת־ַהִצֹפֶׁ֖ את ֵרֵעָ֑ ֹו ִלְקַרֶ֣ ן ִאיש־ִבְתרֶׁ֖ ֶוך ַוִיֵתֵׁ֥ ָת֙ם ַבָתָ֔

ר: א ָבָתִּֽ ֵֹׁ֥ ם: ל ם ַאְבָרִּֽ ב ֹאָתֶׁ֖ ים ַוַיֵשֵׁ֥ ִיט ַעל־ַהְפָגִרָ֑ ה ַעל־ )יא( ַוֵיֵֶַּׁ֥֣רד ָהַעֶׁ֖ ה ָנְפָלֶ֣ ֹוא ְוַתְרֵדָמֶׁ֖ ֶמ֙ש ָלבָ֔ י ַהֶש֙ )יב( ַוְיִה֤
ה ֲחשֵ  ם ְוִהֵנֵׁ֥ה ֵאיָמֶׁ֛ יו:ַאְבָרָ֑ ֶלת ָעָלִּֽ ה ֹנֶפֵׁ֥ ה ְגֹדָלֶׁ֖ א  ָכֵׁ֥ ֶֹ֣ ֶר֙ץ ל ע ִכי־ֵגֶ֣ר׀ ִיְהֶיֶ֣ה ַזְרֲעךֹ֗ ְבֶא֙ ַע ֵתַדָ֜ ם ָיֹדֵ֨ ֶמר ְלַאְבָרֹ֗ )יג( ַויֹאֶ֣

ֹות ָשָנִּֽה: ע ֵמאֶׁ֖ ם ַאְרַבֵׁ֥ ּו ֹאָתָ֑ ּום ְוִענֶ֣ ם ַוֲעָבדֶׁ֖ ִכי ְוַאֲחֵרי־ֵכֵׁ֥  ָלֶהָ֔ ן ָאֹנָ֑ דּו ָדֶ֣ ר ַיֲעֹבֶׁ֖ ֹוי ֲאֶשֵׁ֥ ֵׁ֥ש )יד( ְוַגָּ֧ם ֶאת־ַהגֶׁ֛ ּו ִבְרכֻׁ ן ֵיְצאֶׁ֖
ֹול: ה: ָגדִּֽ ה טֹוָבִּֽ ר ְבֵשיָבֵׁ֥ ֹום ִתָקֵבֶׁ֖ יך ְבָשלָ֑ ֹוא ֶאל־ֲאֹבֶתֶׁ֖ ה ָתבֵׁ֥ י לֹא־ )טו( ְוַאָתֶׁ֛ ָנה ִכָּ֧ ּובּו ֵהָ֑ י ָישֶ֣ ֹור ְרִביִעֶׁ֖ טז( ְודֵׁ֥

ָנה: י ַעד־ֵהִּֽ ן ָהֱאֹמִרֶׁ֖ ם ֲעֹוֵׁ֥ ה ָהָיָ֑  ָשֵלֶׁ֛ ָאה ַוֲעָלָטֶׁ֖ ֶמ֙ש ָבָ֔ י ַהֶש֙ ין )יז( ַוְיִה֤ ר ֵבֶׁ֖ ר ָעַבָ֔ ש ֲאֶשֶ֣ יד ֵאָ֔ ה ַת֤נּור ָעָש֙ן ְוַלִפֶ֣ ה ְוִהֵנֵ֨
ֶלה: ים ָהֵאִּֽ ר  ַהְגָזִרֵׁ֥ את ִמְנַהֶ֣ ָֹ֔ ֶרץ ַהז ִת֙י ֶאת־ָהָאֶ֣ ר ְלַזְרֲעךֹ֗ ָנַת֙ ית ֵלאֹמָ֑ ם ְבִרֶ֣ ת ְיקָֹוֶׁ֛ק ֶאת־ַאְבָרֶׁ֖ ּוא ָכַרָּ֧ ֹום ַההֹ֗ )יח( ַביֶ֣

ל ְנהַ  ר ַהָגֹדֶׁ֖ ִים ַעד־ַהָנָהֵׁ֥ ת:ִמְצַרָ֔ י: ר־ְפָרִּֽ י ְוֵאת ַהַקְדֹמִנִּֽ י  )יט( ֶאת־ַהֵקיִנ֙י ְוֶאת־ַהְקִנִזָ֔ י ְוֶאת־ַהְפִרִזֶׁ֖ )כ( ְוֶאת־ַהִחִתֵׁ֥
ים: י: ס ְוֶאת־ָהְרָפִאִּֽ י ְוֶאת־ַהְיבּוִסִּֽ י ְוֶאת־ַהִגְרָגִשֶׁ֖ ְכַנֲעִנָ֔ ֱאֹמִר֙י ְוֶאת־ַהִּֽ  כא( ְוֶאת־ָהִּֽ


