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Yitro and Moshe  

The Story of an Extraordinary Partnership 

 

1) Mechilta DeRabbi Yishmael Yitro 1 

, קני. יתר, וישמע יתרו. שבעה שמות נקראו לו: יתר, יתרו, חובב, רעואל, חבר, פוטיאל

. למקום חביב. חובב, שהיה טובים במעשיםשהותיר פרשה אחת בתורה. יתרו, שייתר 

רעואל, שהיה כריע למקום. חבר, שנעשה כחבר למקום. פוטיאל, שנפטר מעבודה זרה. 

 .קני, שקנא לשמים וקנה לו תורה

2) Sotah 43a 

מיתרו שפיטם עגלים  ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל לו לאשה, מאי לאו דאתי

 לעבודת כוכבים!

3) Berakhot 63b 

מאי דכתיב ויאמר שאול אל הקיני לכו סרו רדו מתוך עמלקי פן אוספך עמו ואתה עשיתה 

ומה יתרו שלא קרב את משה אלא חסד עם כל בני ישראל, והלא דברים קל וחומר: 

על  -ומהנהו מנכסיו כך, המארח תלמיד חכם בתוך ביתו, ומאכילו ומשקהו  -לכבוד עצמו 

 .אחת כמה וכמה

4) Shemot Rabba 1 

ולכהן מדין שבע בנות והלוא הקדוש ברוך הוא שונא עבודת כוכבים ונתן מנוס למשה אצל 

וראה שאין בה  היהאלא אמרו רבותינו יתרו כומר לעבודת כוכבים  ?!עובד עבודת כוכבים

קרא לבני עירו ואמר להם . ועד שלא בא משהממש, ובסר עליה והרהר לעשות תשובה 

בחרו לכם כומר אחר. עמד והוציא כלי  -מעתה, זקן אני  – עד עכשיו הייתי משמש אתכם

תשמישי עבודת כוכבים ונתן להם הכל, ונדוהו שלא יזדקק לו אדם ולא יעשו לו מלאכה 

. לפיכך הוציא בנותיו -ולא ירעו את צאנו, וביקש מן הרועים לרעות לו את צאנו ולא קבלו 

ותבאנה ותדלינה מלמד שהיו מקדימות לבוא מפני פחד הרועים. ויבאו הרועים ויגרשום 

אפשר הוא כהן מדין והרועים מגרשים בנותיו? אלא ללמדך שנדוהו וגרשו בנותיו כאשה 

 גרושה.

 

5) Midrash Tanhuma Yitro 5 

 שנעשהט(, שיחד שמו של הקדוש ברוך הוא. ד"א ויחד יתרו,  ויחד יתרו )שם /שמות/ יח

לא הנחתי אלוה שלא , ויאמר יתרו ברוך ה' )שם שם /שמות י"ח/ י(. אמר יתרו יהודי

עתה ידעתי כי גדול יי' מכל האלהים  עבדתי אותו, ולא מצאתי אלוה כאלוהו של ישראל,

 .)שם שם /שמות י"ח/ יא(
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6) Bimidbar 10 

ר )כט( ַוי    ר ָאַמ  ְחנּו ֶאל־ַהָמקֹו֙ם ֲאֶש  ים׀ ֲאַנֶׁ֗ ְסעִּ  ֶש֒ה נ  ן מ  ת   ֘י ח  ְדָינִּ ל ַהמִּ ָבב ֶבן־ְרעּוא   ח  ה ְלְ֠ ֶשֶׁ֗ אֶמר מ 

ל ִּֽ ְשָרא  ֶבר־֖טֹוב ַעל־יִּ ָוָ֥ק דִּ י־ְיק  ִּֽ ְך כִּ ְבנּו ָלָ֔ ַט  נּ֙ו ְוה  ָת֙ ה אִּ ן ָלֶכֶ֑ם ְלָכָ֤ ֖תֹו ֶאת   ק א  ָוָ֔ יו  :ְיק  ָל֖ אֶמר א  א )ל( ַוי ָ֥ ל  

ְך ִּֽ ל  י א  ֖ י ְוֶאל־מֹוַלְדתִּ ִ֛ ם־ֶאל־ַאְרצִּ י אִּ ִּ֧ ְך כִּ ֶ֑ ל   :א 

7) Mechilta DeRabbi Yishmael Yitro 1 

 ...כומר היה, כענין שנאמר +שופטים יח ל+ ויהונתן בן גרשוםרבי יהושע אומר, כהן מדין. 

שבשעה שאמר משה ליתרו תן לי צפורה בתך לאשה. אמר לו יתרו קבל עליך דבר זה 

שאומר לך ואני נותנה לך לאשה אמר לו מהו אמר לו בן שיהיה תחלה יהיה לעבודה זרה. 

מכאן ואילך לשם שמים וקבל עליו אמר לו השבע וישבע לו שנאמר ויואל משה אין אלה 

 אלא לשון שבועה.

8) Bava Batra 109b 

 .יהונתן יצא ממנו -מר רבי אלעזר: לעולם ידבק אדם בטובים, שהרי משה שנשא בת יתרו 

 

9) Comparison between Amalek and Yitro: 

 טז(:-עמלק )שמות יז:ח יתרו )שמות יח(:

 ויבא עמלק וילחם ויבא יתרו...לשלום

 בחר לנו אנשים ויבחר משה אנשי חיל

 וצא הלחם ויצא משה...לשלום

 מחר ויהי ממחרת

 אנכי נצב וכל העם נצב עליך

 כבדיםוידי משה  כי כבד ממך הדבר

 וישב עליה וישב משה

 עד בא השמש מן הבקר עד הערב

 מלחמה לה' בעמלק מדר דר וגם כל העם הזה על מקומו יבא בשלום
 

10) Mechilta DeRabbi Yishmael Yitro 1 

. עד עכשיו לא הודה לו בדבר כי גדול ה', אמר, עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלהים

מתחלה לא היה עבד יכול לברוח ממצרים שהיתה סוגרת ומסוגרת, ועכשיו הוציא ששים 

לא הניח ריבוא בני אדם ממצרים, לכך נאמר כי גדול ה'. ומה ת"ל מכל האלהים, אמרו: 

 ם., שלא חזר עליה ועבדה, שנאמר מכל האלהייתרו עבודה זרה בכל העולם

11) Shemot, Chapter 2 

ם ַוַיְר֙א  ְבֹלָתֶ֑ יו ַוַיְַּ֖֖רא ְבסִּ א ֶאל־ֶאָחָ֔ צ   ֶש֙ה ַוי  ל מ  ְגַדָ֤ ם ַויִּ ים ָהה ֶׁ֗ י׀ ַבָימִּ  יׁש)יא( ַוְיהִּ  ִ֣ י ַמֶכָ֥ה  א  ָ֔ ְצרִּ יׁשמִּ ־ א 

יו ֶאָחִּֽ י מ  ֖ ְברִּ ין  :עִּ י א   ה ַוַיְַּ֖֖רא כִּ  ֙ה ָוכ ָ֔ ֶפן כ  ָ֤ יׁש)יב( ַויִּ ִ֑ ֹולַוַיְ֙ך  א  ֖הּו ַבחִּֽ ְטְמנ  ַּ֖יִּ י ַוִּֽ ָ֔ ְצרִּ ֙א  :ֶאת־ַהמִּ צ  )יג( ַוי 

ָך ֶעִּֽ ָמה ַתֶכ֖ה ר  ע ָלָ֥ ָרָשָ֔ אֶמ֙ר ָלִּֽ ים ַוי ֙ ֶ֑ צִּ ים נִּ ֖ ְברִּ ים עִּ ָ֥ י־ֲאָנשִּ ִּֽ ִ֛ה ְשנ  נ  י ְוהִּ נִָּ֔ ֹום ַהש  ְמָךָ֞  :ַבי  י ָשִּֽ י אֶמר מִּ  )יד( ַוְ֠
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יׁש י֙  ְלא ִ֨ נִּ ינּו ַהְלָהְרג ֙ ֙ט ָעל ָ֔ פ  ר ְוש  ן  ַשָ֤ ֖ ר ָאכ  ֶש֙ה ַוי אַמָ֔ א מ  יָרָ֤ י ַויִּ ֶ֑ ְצרִּ ְגָת ֶאת־ַהמִּ ר ָהַר֖ ר ַכֲאֶשָ֥ מ ָ֔ ה א  ַאָת 

ר ע ַהָדָבִּֽ ְפנ י  :נֹוַדָ֥ ֶשה מִּ ְבַרח מ  ֶשה ַויִּ ג ֶאת מ  ש ַלֲהר  ה ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה ַוְיַבק  ְשַמע ַפְרע  )טו( ַויִּ

ְדָין ַוי שֶ  ֶשב ְבֶאֶרץ מִּ ה ַוי  ר:ַפְרע  ַבע ָבנֹות )טז(  ב ַעל ַהְבא  ְדָין ׁשֶׁ ְדֶלָנה ּוְלֹכֵהן מ  ַוָתב אָנה ַותִּ

יֶהן: ים ְלַהְשקֹות צ אן ֲאבִּ ָען  ַוְתַמֶלאָנה ֶאת ָהְרָהטִּ ֶשה ַויֹושִּ ים ַוְיָגְרשּום ַוָיָקם מ  עִּ אּו ָהר  )יז( ַוָיב 

ַהְרֶתן ב א ַהיֹום:)יח( ַוָתב אָנה ֶאל ְרעּוא   ַוַיְשְק ֶאת צ אָנם: יֶהן ַוי אֶמר ַמדּוַע מִּ )יט( ַות אַמְרןָ  ל ֲאבִּ

יׁש ים ְוַגם ָדֹלה ָדָלה ָלנּו ַוַיְשְק ֶאת ַהצ אן: א  עִּ ַיד ָהר  יָלנּו מִּ צִּ י הִּ ְצרִּ ָתיו ְוַאיֹו  מִּ )כ( ַוי אֶמר ֶאל ְבנ 

יׁשָלָמה ֶזה ֲעַזְבֶתן ֶאת  ְרֶאן לֹו ְוי אַכל ָהא  ֶשה ָלֶשֶבת ֶאת  ָלֶחם: קִּ יׁש)כא( ַויֹוֶאל מ  ן ֶאת  ָהא  ת  ַויִּ

ֶשה: תֹו ְלמ  ָרה בִּ פ  ָיה:  צִּ י ְבֶאֶרץ ָנְכרִּ יתִּ ר ָהיִּ י ָאַמר ג  ם כִּ ְרש  ְקָרא ֶאת ְשמֹו ג  ן ַויִּ ֶלד ב   )כב( ַות 

 

12) Rashi Shemot 2:14 

כפשוטו. ומדרשו דאג לו על שראה בישראל רשעיםמ דלטורין, אמר מעתה  -ויירא משה 

 שמא אינם ראויין להגאל:

כמשמעו. ומדרשו נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו, מה חטאו ישראל  -אכן נודע הדבר 

 מכל שבעים אומות להיות נרדיםנ בעבודת פרך, אבל רואה אני שהם ראויים לכך:

 

13) Or HaHayyim Shemot 2:20 

כאלו אמר למה עזבתן את זה האיש אשר גמלכם טובות. או ירצה שמקפיד  למה זה וגו'.

שיעשה עמהם איש  אינו מהמוסרעל זמן שעזבוהו מאז עד שיחזרו לקרא לו, וטעמו כי 

 נכרי חסד ויבאו ויניחוהו יעמוד בחוץ. 

 

14) Sotah 11a 

זכו  -נידון ביסורין, יתרו שברח  -נהרג, איוב ששתק  -בלעם, ואיוב, ויתרו, בלעם שיעץ 

מבני בניו שישבו בלשכת הגזית, שנאמר: ומשפחות סופרים יושבי יעבץ תרעתים 

ים הבאים מחמת אבי בית רכב, וכתיב: ובני קיני חתן משה  נִּ שמעתים סוכתים המה ַהקִּ

 .'וגו

 

15) Shemot 18  

ֹו ל ַעמֶ֑ ֖ ְשָרא  ה ּוְליִּ ֶשָ֔ י֙ם ְלמ  ה ֱאֹלהִּ ר ָעָשָ֤ ֩ת ָכל־ֲאֶש֨ ה א  ֶשָ֔ ן מ  ת   ְדָי֙ן ח  ן מִּ ָ֤ ה  ְת֨רֹו כ  ע יִּ ְשַמָ֞ י־ )א( ַויִּ ִּֽ  כִּ

ם יִּ ְצָרִּֽ מִּ ל מִּ ֖ ְשָרא  ָוִ֛ק ֶאת־יִּ יא ְיק  ִּ֧ ה ַאַח֖  :הֹוצִּ ֶשֶ֑ ֶשת מ  ה א   ָר֖ פ  ה ֶאת־צִּ ֶשָ֔ ן מ  ת   ְתרֹ֙ו ח  ח יִּ ַקֶׁ֗ ר )ב( ַויִּ

יהָ  לּוֶחִּֽ ָיִּֽה :שִּ ֶרץ ָנְכרִּ י ְבֶא֖ יתִּ ר ָהיִָּ֔ ר ג   י ָאַמָ֔ ם כִּ  ְַּ֖רש ָ֔ ִּֽ ֶאָח֙ד ג  ם ָהִּֽ ָ֤ ר ש  ת ְשנ  י ָבֶנֶ֑יָה ֲאֶש֨ ֖ ם  :)ג( ְוא  ָ֥ )ד( ְוש 

י  ָ֔ ֙י ְבֶעְזרִּ י ָאבִּ ָ֤ י־ֱאֹלה  ִּֽ ֶזר כִּ יֶעֶ֑ ד ֱאלִּ יָהֶאָח֖ נ  ֵלֵ֖ ה ַוַיצ  ֶרב ַפְרע ִּֽ ֶחָ֥ ה ּוָבָנָ֥יו  :מ  ֶשִ֛ ן מ  ָ֥ ת  ְת֨רֹו ח  א יִּ )ה( ַוָיב ָ֞

ים ִּֽ ר ָהֱאֹלהִּ ם ַהָ֥ ֶנָ֥ה ָש֖ ּוא ח  ר ֲאֶשר־הִ֛ ְדָבֶׁ֗ ה ֶאל־ַהמִּ ֶשֶ֑ ְש֖תֹו ֶאל־מ  י  ְואִּ ִ֛ ה ֲאנִּ ֶשָ֔ אֶמ֙ר ֶאל־מ  )ו( ַוי ֙

ּה ָמִּֽ ָ֥י ָבֶנ֖יָה עִּ ְשְתָךָ֔ ּוְשנ  יָך ְואִּ֨ ֶלֶ֑ א א  ְת֖רֹו ָב  ֶתְנָךָ֥ יִּ צ ֨  :ח  ֹו )ז( ַוי  ַשק־לָ֔ חּ֙ו ַויִּ ְשַת֙ ֹו ַויִּ ְתנֶׁ֗ את ח ִּֽ ְקַר  ה לִּ ֶשֶׁ֜ א מ 

ֹוםו הּו ְלָׁשלִ֑ יׁש־ְלֵרֵעֵ֖ ְׁשֲא֥לּו א  ֱהָלה ַי  אּו ָהא ִּֽ ה  :ַוָיב ֖ ר ָעָשָ֤ ֩ת ָכל־ֲאֶש֨ ֹו א  ְתנָ֔ ֶש֙ה ְלח   ר מ  ָ֤ )ח( ַוְיַספ 

 ָ֤ ל א  ֶ֑ ְשָרא  ת יִּ ל אֹוד   ם ַע֖ יִּ ְצַרָ֔ ה ּוְלמִּ ָו֙ק ְלַפְרע   ֶרְך ְיק  ַתם ַבֶדָ֔ ר ְמָצָא  םת ָכל־ַהְתָלָא֙ה ֲאֶש  ֵלֵ֖ ָוִּֽק ַוַיצ   :ְיק 

ר  ל ֲאֶשָ֥ ֶ֑ ְשָרא  ָו֖ק ְליִּ ה ְיק  ה ֲאֶשר־ָעָשָ֥ ל ָכל־ַהּטֹוָבָ֔ ֹו ַעַ֚ ְתרָ֔ ַחְד יִּ ֹו)ט( ַויִּ  ילֵ֖ צ  ם ה  יִּ ְצָרִּֽ ַיָ֥ד מִּ )י( ַוי אֶמ֘ר  :מִּ
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ר  ק ֲאֶש֨ ָוָ֔ ּוְך ְיק  ְתרֹו֒ ָבר  יליִּ ֥ צ  ר  ה  ה ֲאֶשָ֤ ַי ד ַפְרע ֶ֑ ם ּומִּ יִּ ְצַר֖ ַיָ֥ד מִּ יל  ֶאְתֶכִ֛ם מִּ צ  ַחת ַיד־ ה  ַת֖ ם מִּ ֶאת־ָהָעָ֔

ם יִּ ְצָרִּֽ ם :מִּ יֶהִּֽ ר ָז֖דּו ֲעל  ר ֲאֶשָ֥ י ַבָדָבָ֔ ים כִּ  ֶ֑ ָכל־ָהֱאֹלהִּ ָו֖ק מִּ ֹול ְיק  י־ָגדָ֥ ִּֽ י כִּ ְעתִּ ה ָיַדָ֔ ח  :)יא( ַעָת  ַקָ֞ )יב( ַויִּ

ָלָ֥  ה ע  ֶשִ֛ ן מ  ָ֥ ת  ְת֨רֹו ח  ן יִּ ָ֥ ת  ם־ח  ֶחם עִּ ל ֶלֱאָכל־ֶלִ֛ ְשָרא ֶׁ֗ ְקנ  י יִּ ל׀ זִּ ן ְוכ   א ַאֲהר ֶׁ֜ ים ַוָיב ֨ ֶ֑ אֹלהִּ ִּֽ ים ל  ֖ ה ּוְזָבחִּ

ים ִּֽ ָ֥י ָהֱאֹלהִּ ְפנ  ה לִּ ֶש֖ ה  :מ  ֶש֖ ֶָ֥שב מ  ת ַוי  ָמֳחָרָ֔ ִּֽ ֙י מִּ ט)יג( ַוְיהִּ ְׁשֹפִ֣ ה  ל  ֶשָ֔ ד ָהָע֙ם ַעל־מ  ם ַוַיֲעמ ָ֤ ֶאת־ָהָעֶ֑

ֶרב ֶקר ַעד־ָהָעִּֽ ן־ַהב ֖ ר  :מִּ ה־ַהָדָבָ֤ אֶמר ָמִּֽ ם ַוי ֶׁ֗ ה ָלָעֶ֑ ֶש֖ ּוא ע  ת ָכל־ֲאֶשר־הָ֥ ִ֛ ה א  ֶשָ֔ ן מ  ת   )יד( ַוַיְר֙א ח 

ֶקר ַעד־ָעִּֽ  ן־ב ָ֥ יָך מִּ ב ָעֶל֖ ָצָ֥ ם נִּ ָך ְוָכל־ָהָעִ֛ ֙ב ְלַבֶדָ֔ ה יֹוש  ּוַע ַאָתָ֤ ם ַמדֶׁ֗ ֶש֙ה ָלָעָ֔ ה ע  ר ַאָתָ֤  :ֶרבַהֶז֙ה ֲאֶש֨

ְת  ה ְלח  ֶש֖ אֶמר מ  ים)טו( ַוי ָ֥ ִּֽ ש ֱאֹלהִּ ְדר ָ֥ ם לִּ י ָהָע֖ ַלִ֛ א א  י־ָיב ָ֥ ִּֽ ֹו כִּ י  :נֶ֑ ַלָ֔ א א  ם ָדָב֙ר ָב  ה ָלֶהָ֤ ְהֶי֨ י־יִּ ִּֽ )טז( כִּ

הּו  ין ֵרֵעִ֑ יׁש ּוֵבִ֣ ֵ֖ ין א  י ֵב֥ ַפְטת ִּ֔ יוְוָׁשִ֣ ָתִּֽ ים ְוֶאת־תֹור  ֖ י ָהֱאֹלהִּ ָ֥ י ֶאת־ֻחק  ִ֛ ה  :ְוהֹוַדְעתִּ ֶש֖ ן מ  ָ֥ ת  אֶמר ח  )יז( ַוי ִ֛

יו ל א־טֹו֙ב  ָלֶ֑ הא  ֶשִּֽ ה ע  ר ַאָת֖ ר ֲאֶשָ֥ י־ :ַהָדָבָ֔ ִּֽ ְך כִּ ָמֶ֑ ר עִּ ה ֲאֶש  ם ַהֶז֖ ה ַגם־ָהָעָ֥ ל ַגם־ַאָתָּ֕ ב ָ֔ ל תִּ )יח( ָנב  

ָך הּו ְלַבֶדִּֽ ר ל א־תּוַכָ֥ל ֲעש ֖ ְמָ֙ך ַהָדָבָ֔ ד מִּ ָ֤ ִּ֧ה  :ָכב  ְך ֱהי  ָמֶ֑ ים עִּ ֖ י ֱאֹלהִּ ָ֥ יהִּ ְצָךָ֔ וִּ יָע  ֙י אִּ לִּ ע ְבק  ה ְשַמָ֤ )יט( ַעָתָ֞

ה ים ַאָת  ִּֽ ים ֶאל־ָהֱאֹלהִּ ֖ ה ֶאת־ַהְדָברִּ אָתָ֥ ַאָתִ֛ ב  ים ְוה  ֱאֹלהִָּ֔ ּול ָהִּֽ ם מַ֚ ם ֶאת־ :ָלָעֶׁ֗ ה ֶאְתֶהָ֔ ְזַהְרָת  )כ( ְוהִּ

ּון ר ַיֲעשִּֽ ה ֲאֶשָ֥ ַמֲעֶש֖ ּה ְוֶאת־ ַהִּֽ ֶרְ֙ך י  ְלכּו ָבָ֔ ם ֶאת־ַהֶד֙ ת ְוהֹוַדְעָת  ָלֶהֶׁ֗ ים ְוֶאת־ַהתֹור ֶ֑ ֖ )כא(  :ַהֻחקִּ

ה ֶתֱחֶז   ָעם ְוַאָת  ָכל־ָהְ֠ לה מִּ י  ים  ַאְנֵׁשי־ַחַ֜ ִ֛ י ֱאֹלהִּ ִּ֧ ְרא  ייִּ ת ַאְנֵׁש֥ ֵ֖ ַצע  ֱאמֶׁ י ָבֶ֑ ְנא  ם  ְוַשְמָתִ֣ ש   ֶהֶׁ֗ יֲעל   ָשֵרֵ֤

י֙ם  יֲאָלפִּ ֹות  ָשֵרִ֣ אָ֔ ימ  ים  ָשֵר֥ ֖ שִּ יֲחמִּ ת ְוָשֵר֥  :ֲעָשר ִּֽ

ּו)כב(  ר ְוָׁשְפטִ֣ ה ָכל־ַהָדָבָ֤ ֒ת ְוָהָיָ֞ ן  ֶאת־ָהָע֘ם ְבָכל־ע  ר ַהָקט ֖ יָך ְוָכל־ַהָדָבָ֥ ֶלָ֔ יאּו א  ֙ל ָיבִּ  ְׁשְפטּו־ַהָגד   י 

ְך ָתִּֽ יָך ְוָנְש֖אּו אִּ ָעֶלָ֔ ִּֽ ֙ל מ  ם ְוָהק  ֶ֑ ד ְוַג֙ם  :ה  ָכְלָת֖ ֲעמ ֶ֑ ים ְוָיִּֽ ְּוָך  ֱאֹלהִָּ֔ ה ְוצִּ ר ַהֶז֙ה ַתֲעֶשָ֔ ם ֶאת־ַהָדָבָ֤ )כג( אִּ 

א  ֖מֹו ָיב ָ֥ ה ַעל־ְמק  ם ַהֶזָ֔ ר :ֹוםְבָׁשל  ָכל־ָהָע  ר ָאָמִּֽ ל ֲאֶשָ֥ ַעש כ ֖ ֹו ַוַיָּ֕ ְתנֶ֑ ֹול ח  ה ְלק  ֶש֖ ע מ  ְשַמָ֥  :)כד( ַויִּ

ה  ֶשָ֤ ר מ  ְבַח֨ ל  )כה( ַויִּ י  ם  ַאְנֵׁשי־ַח  ים ַעל־ָהָעֶ֑ ֖ ם ָראשִּ ָתִ֛ ן א  ָ֥ ת  ל ַויִּ ְשָרא ָ֔ ָכל־יִּ ימִּ י֙ם  ָשֵרֵ֤ יֲאָלפִּ  ָשֵרִ֣

ֹות  אָ֔ ימ  ים  ָשֵר֥ ֖ שִּ יֲחמִּ ת ְוָשֵר֥ ּון  ְוָׁשְפ֥טּו)כו(  :ֲעָשר ִּֽ יא  ר ַהָקֶש֙ה ְיבִּ ת ֶאת־ַהָדָבָ֤ ֶ֑ ם ְבָכל־ע  ֶאת־ָהָע֖

ן  ר ַהָקט ֖ ה ְוָכל־ַהָדָבָ֥ ֶשָ֔ ְׁשפּו֥טּוֶאל־מ  ם י  ִּֽ ֹו: פ :ה  ֶָ֥לְך ֖לֹו ֶאל־ַאְרצִּֽ ֹו ַוי  ְתנֶ֑ ה ֶאת־ח  ֶש֖ ח מ    )כז( ַוְיַשַלָ֥
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