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Yitro and Moshe
The Story of an Extraordinary Partnership
1) Mechilta DeRabbi Yishmael Yitro 1
וישמע יתרו .שבעה שמות נקראו לו :יתר ,יתרו ,חובב ,רעואל ,חבר ,פוטיאל ,קני .יתר,
שהותיר פרשה אחת בתורה .יתרו ,שייתר במעשים טובים .חובב ,שהיה חביב למקום.
רעואל ,שהיה כריע למקום .חבר ,שנעשה כחבר למקום .פוטיאל ,שנפטר מעבודה זרה.
קני ,שקנא לשמים וקנה לו תורה.
2) Sotah 43a
ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל לו לאשה ,מאי לאו דאתי מיתרו שפיטם עגלים
לעבודת כוכבים!
3) Berakhot 63b
מאי דכתיב ויאמר שאול אל הקיני לכו סרו רדו מתוך עמלקי פן אוספך עמו ואתה עשיתה
חסד עם כל בני ישראל ,והלא דברים קל וחומר :ומה יתרו שלא קרב את משה אלא
לכבוד עצמו  -כך ,המארח תלמיד חכם בתוך ביתו ,ומאכילו ומשקהו ומהנהו מנכסיו  -על
אחת כמה וכמה.
4) Shemot Rabba 1
ולכהן מדין שבע בנות והלוא הקדוש ברוך הוא שונא עבודת כוכבים ונתן מנוס למשה אצל
עובד עבודת כוכבים?! אלא אמרו רבותינו יתרו כומר לעבודת כוכבים היה וראה שאין בה
ממש ,ובסר עליה והרהר לעשות תשובה עד שלא בא משה .וקרא לבני עירו ואמר להם
עד עכשיו הייתי משמש אתכם – מעתה ,זקן אני  -בחרו לכם כומר אחר .עמד והוציא כלי
תשמישי עבודת כוכבים ונתן להם הכל ,ונדוהו שלא יזדקק לו אדם ולא יעשו לו מלאכה
ולא ירעו את צאנו ,וביקש מן הרועים לרעות לו את צאנו ולא קבלו  -לפיכך הוציא בנותיו.
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
ויחד יתרו (שם /שמות /יח ט) ,שיחד שמו של הקדוש ברוך הוא .ד"א ויחד יתרו ,שנעשה
יהודי ,ויאמר יתרו ברוך ה' (שם שם /שמות י"ח /י) .אמר יתרו לא הנחתי אלוה שלא
עבדתי אותו ,ולא מצאתי אלוה כאלוהו של ישראל ,עתה ידעתי כי גדול יי' מכל האלהים
(שם שם /שמות י"ח /יא).
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6) Bimidbar 10
ה נ ְס ִּעים׀ אֲ ֶַׁ֗נ ְחנּו אֶ ל־הַ ָמקֹום֙ אֲ ֶשר אָ ַמר
ן־רעּואל הַ ִּמ ְדיָנִּ י֘ חתן מ ֶש ֒
אמר מ ֶֶׁ֗שה ְְ֠לחבָ ב בֶ ְ
(כט) וַי ֶ
ר־טֹוב עַ ל־י ְִּש ָר ִּֽאל (:ל) ָ֥וַיאמֶ ר א ָל֖יו לא
יְק ָָ֔וק א ֖תֹו אֶ תן לָ כֶ ֶ֑ם ְלכָ ָ֤ה ִּא ָ ֙תנּו֙ וְה ַט ְבנּו לָָ֔ ְך ִּ ִּֽכי־יְקוָ ָ֥ק ִּדבֶ ֖
אלְֶ֑ך ִּ ִּ֧כי ִּאם־אֶ ל־אַ ְר ִּ ִ֛צי וְאֶ ל־מֹולַ ְד ִּ ֖תי א ִּֽלְך:
7) Mechilta DeRabbi Yishmael Yitro 1
כהן מדין .רבי יהושע אומר ,כומר היה ,כענין שנאמר +שופטים יח ל +ויהונתן בן גרשום...
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
מר רבי אלעזר :לעולם ידבק אדם בטובים ,שהרי משה שנשא בת יתרו  -יצא ממנו יהונתן.

עמלק (שמות יז:ח-טז):
ויבא עמלק וילחם
בחר לנו אנשים
וצא הלחם
מחר
אנכי נצב
וידי משה כבדים
וישב עליה
עד בא השמש
מלחמה לה' בעמלק מדר דר

9) Comparison between Amalek and Yitro:
יתרו (שמות יח):
ויבא יתרו...לשלום
ויבחר משה אנשי חיל
ויצא משה...לשלום
ויהי ממחרת
וכל העם נצב עליך
כי כבד ממך הדבר
וישב משה
מן הבקר עד הערב
וגם כל העם הזה על מקומו יבא בשלום

10) Mechilta DeRabbi Yishmael Yitro 1
עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלהים .עד עכשיו לא הודה לו בדבר כי גדול ה' ,אמר,
מתחלה לא היה עבד יכול לברוח ממצרים שהיתה סוגרת ומסוגרת ,ועכשיו הוציא ששים
ריבוא בני אדם ממצרים ,לכך נאמר כי גדול ה' .ומה ת"ל מכל האלהים ,אמרו :לא הניח
יתרו עבודה זרה בכל העולם ,שלא חזר עליה ועבדה ,שנאמר מכל האלהים.
11) Shemot, Chapter 2
ֹלתם ַוי ְַרא֙ ִ֣איׁש ִּמצְ ִּ ָ֔רי ַמכֶ ָ֥ה איׁש־
(יא) ַוי ְִּהי׀ בַ י ִָּמים הָ ֶׁ֗הם וַיִּ גְ ַ ָ֤דל מ ֶשה֙ וַיצא אֶ ל־אֶ חָָ֔ יו וַיַ ֖ ְַּ֖רא ְב ִּס ְב ָ ֶ֑
ִּע ְב ִּ ֖רי מאֶ ָ ִּֽחיו (:יב) ו ִּ ַָ֤יפֶ ן כה֙ ו ָָ֔כה וַיַ ֖ ְַּ֖רא ִּכי אין ִ֑איׁש ַויְַך֙ אֶ ת־הַ ִּמצְ ִּ ָ֔רי ַ ִּֽוַּ֖יִּ ְט ְמנ֖הּו בַ ִּֽחֹול (:יג) וַיצא֙
בַ יֹום הַ ש ָ֔ ִּני ו ְִּהנִ֛ה ְשנִּֽי־אֲ נ ִּ ָָ֥שים ִּע ְב ִּ ֖רים נִּ ִּ ֶ֑צים ו ַ֙יאמֶ ר֙ ָ ִּֽל ָר ָָ֔שע ָל ָָ֥מה ַתכֶ ֖ה ר ֶ ִּֽעָך (:יד) ְ֠ ַויאמֶ ר ִּמי ָ ִּֽש ְמ ָָ֞ך

3

Dr. Yael Ziegler
Yitro and Moshe

אמר אָ כ֖ן
ירא מ ֶשה֙ וַי ָ֔ ַ
ְל ִ֨איׁש ַ ָ֤שר וְשפט֙ עָ ָ֔לינּו הַ ְלהָ ְר ֙גנִּ י֙ אַ ָתה א ָ֔מר כַאֲ ֶ ָ֥שר הָ ַ ֖רגְ ָת אֶ ת־הַ ִּמצְ ִּ ֶ֑רי וַיִּ ָ ָ֤
נֹודע הַ ָד ָ ִּֽבר ( :טו) וַיִּ ְשמַ ע פַ ְרעה אֶ ת הַ ָדבָ ר הַ זֶה ַויְבַ קש לַ הֲ רג אֶ ת מ ֶשה וַיִּ ְב ַרח מ ֶשה ִּמ ְפני
ַ ָ֥
ֹהן מ ְדיָן ֶׁׁשבַ ע בָ נֹות ו ַָתבאנָה ו ִַּת ְדלֶ נָה
ּולכ ֵ
פַ ְרעה וַי ֶשב ְבאֶ ֶרץ ִּמ ְדיָן וַי ֶשב עַ ל הַ ְבאר( :טז) ְ
ַיֹושעָ ן
ו ְַת ַמלֶ אנָה אֶ ת הָ ְרהָ ִּטים ְלהַ ְשקֹות צאן אֲ ִּביהֶ ן( :יז) ַויָבאּו הָ ר ִּעים ַו ְיג ְָרשּום ַוי ָָקם מ ֶשה ו ִּ
אמר ַמדּועַ ִּמהַ ְר ֶתן בא הַ יֹום( :יט) וַתאמַ ְרן ָ
ַוי ְַש ְק אֶ ת צאנָם( :יח) ו ַָתבאנָה אֶ ל ְרעּואל אֲ ִּביהֶ ן וַי ֶ
איׁש ִּמצְ ִּרי ִּהצִּ ילָ נּו ִּמיַד הָ ר ִּעים ְוגַם ָדֹלה ָדלָ ה לָ נּו ַוי ְַש ְק אֶ ת הַ צאן( :כ) וַיאמֶ ר אֶ ל ְבנ ָתיו וְאַ יֹו
לָ ָמה זֶ ה ֲעז ְַב ֶתן אֶ ת ָהאיׁש ִּק ְראֶ ן לֹו וְיאכַל לָ חֶ ם( :כא) וַיֹואֶ ל מ ֶשה לָ ֶשבֶ ת אֶ ת ָהאיׁש וַיִּ תן אֶ ת
ִּיתי ְבאֶ ֶרץ נָכְ ִּריָה:
צִּ פ ָרה ִּבתֹו ְלמ ֶשה( :כב) וַתלֶ ד בן וַיִּ ְק ָרא אֶ ת ְשמֹו ג ְרשם כִּ י אָ ַמר גר הָ י ִּ
12) Rashi Shemot 2:14
ויירא משה  -כפשוטו .ומדרשו דאג לו על שראה בישראל רשעיםמ דלטורין ,אמר מעתה
שמא אינם ראויין להגאל:
אכן נודע הדבר  -כמשמעו .ומדרשו נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו ,מה חטאו ישראל
מכל שבעים אומות להיות נרדיםנ בעבודת פרך ,אבל רואה אני שהם ראויים לכך:
13) Or HaHayyim Shemot 2:20
למה זה וגו' .כאלו אמר למה עזבתן את זה האיש אשר גמלכם טובות .או ירצה שמקפיד
על זמן שעזבוהו מאז עד שיחזרו לקרא לו ,וטעמו כי אינו מהמוסר שיעשה עמהם איש
נכרי חסד ויבאו ויניחוהו יעמוד בחוץ.
14) Sotah 11a
בלעם ,ואיוב ,ויתרו ,בלעם שיעץ  -נהרג ,איוב ששתק  -נידון ביסורין ,יתרו שברח  -זכו
מבני בניו שישבו בלשכת הגזית ,שנאמר :ומשפחות סופרים יושבי יעבץ תרעתים
שמעתים סוכתים המה הַ ִּקנִּ ים הבאים מחמת אבי בית רכב ,וכתיב :ובני קיני חתן משה
וגו'.
15) Shemot 18
ּולי ְִּש ָר ֖אל עַ ֶ֑מֹו ִּ ִּֽכי־
ֹלהים֙ ְלמ ֶָ֔שה ְ
ת כָל־אֲ ֶ֨שר עָ ָ ָ֤שה אֱ ִּ
(א) וַיִּ ְש ָ֞ ַמע י ְִּת ֨רֹו כ ָ֤הן ִּמ ְדיָן֙ חתן מ ֶָ֔שה א ֩
הֹוציא יְקוָ ִ֛ק אֶ ת־י ְִּש ָר ֖אל ִּמ ִּמצְ ָ ִּֽריִּם ( :ב) וַיִּ ֶׁ֗ ַקח י ְִּתרֹו֙ חתן מ ֶָ֔שה אֶ ת־צִּ פ ָ ֖רה א ֶשת מ ֶ ֶ֑שה אַ ַ ֖חר
ִּ ִּ֧
ְשם
יתי ְב ֶ ֖א ֶרץ נָכְ ִּר ָיִּֽה (:ד) ו ָ֥
לּוחיהָ ( :ג) ו ְ֖את ְשני בָ נֶ ֶ֑יהָ אֲ ֶ֨שר ָ֤שם ָ ִּֽהאֶ חָ ד֙ ִּֽג ְַּ֖ר ָ֔שם ִּכי אָ ָ֔ ַמר גר הָ ָ֔ ִּי ִּ
ִּש ֶ ִּֽ
ֹלהי אָ ִּבי֙ ְבעֶ זְ ִּ ָ֔רי ַויַצ ֵ ֵ֖לני מ ֶ ָ֥ח ֶרב פַ ְר ִּֽעה (:ה) ַוי ָָ֞בא י ְִּת ֨רֹו ח ָ֥תן מ ֶ ִ֛שה ּובָ נָ ָ֥יו
יעזֶר ִּ ִּֽכי־אֱ ָ֤
הָ אֶ ָ ֖חד אֱ ִּל ֶ ֶ֑
אמר֙ אֶ ל־מ ֶָ֔שה אֲ ִּנִ֛י
ֹלהים (ו) ו ַ֙י ֶ
ו ְִּא ְשת֖ ֹו אֶ ל־מ ֶ ֶ֑שה אֶ ל־הַ ִּמ ְד ֶׁ֗ ָבר אֲ ֶשר־הִ֛ ּוא חנֶ ָ֥ה ָ ֖שם ַ ָ֥הר הָ אֱ ִּ ִּֽ
ק־לֹו
ּושנָ֥י בָ נֶ ֖יהָ ִּע ָ ִּֽמּה (:ז) וַי ֨צא מ ֶֶׁ֜שה ִּל ְק ַראת ִּֽח ְתנֶׁ֗ ֹו וַיִּ ְש ַ ֙תחּו֙ וַיִּ ַש ָ֔
ח ֶתנְ ָךָ֥ י ְִּת ֖רֹו ָבא א ֶלֶ֑יָך ו ֨ ְִּא ְש ְת ָָ֔ך ְ
ת כָל־אֲ ֶ֨שר עָ ָ ָ֤שה
יׁש־ל ֵר ֵ ֵ֖עהּו ְל ָׁשלִ֑ ֹום ַוי ָ֖באּו הָ ִּֽאהֱ לָ ה (:ח) ַויְסַ ָ֤פר מ ֶשה֙ ְלח ְתנָ֔ ֹו א ֩
ְ
וַי ְׁשאֲ ל֥ ּו א
ּול ִּמצְ ַ ָ֔ריִּם ַ ֖על אֹודת י ְִּש ָר ֶ֑אל ָ֤את כָל־הַ ְתלָ אָ ה֙ אֲ ֶשר ְמצָ ָא ַתם בַ ֶָ֔ד ֶרְך ַויַצ ֵ ֵ֖לם יְק ָוִּֽק :
יְקוָק֙ ְלפַ ְרעה ְ
אמר֘
ּטֹובה אֲ ֶשר־עָ ָ ָ֥שה יְקוָ ֖ק ְלי ְִּש ָר ֶ֑אל אֲ ֶ ָ֥שר הצילֵ֖ ֹו ִּמיַ ָ֥ד ִּמצְ ָ ִּֽריִּם (:י) וַי ֶ
(ט) ו ִַּיחַ ְד י ְִּתרָ֔ ֹו עַַ֚ ל כָל־הַ ָ֔ ָ
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ּומיַ ד פַ ְר ֶ֑עה אֲ ֶ ָ֤שר הציל אֶ ת־הָ עָָ֔ ם ִּמ ַ ֖תחַ ת יַד־
י ְִּתרֹו֒ בָ רּוְך יְק ָָ֔וק אֲ ֶ֨שר ה ֥ציל אֶ ְתכֶ ִ֛ם ִּמיַ ָ֥ד ִּמצְ ַ ֖ריִּם ִּ
יהם (:יב) וַיִּ ָ֞ ַקח
ֹלהים ִּכי בַ ָד ָ֔ ָבר אֲ ֶ ָ֥שר ז ָ֖דּו עֲל ֶ ִּֽ
ִּמצְ ָ ִּֽריִּם ( :יא) עַ ָתה י ַָָ֔דעְ ִּתי ִּ ִּֽכי־ג ָָ֥דֹול יְקוָ ֖ק ִּמכָל־הָ אֱ ִּ ֶ֑
ָל־לִ֛חֶ ם ִּעם־ח ָ֥תן
אֹלהים ַוי ָ֨בא אַ הֲ ֶׁ֜רן וְכל׀ זִּ ְקני י ְִּש ָר ֶׁ֗אל לֶ אֱ כ ֶ
י ְִּת ֨רֹו ח ָ֥תן מ ֶ ִ֛שה ע ָ ָ֥ל ה ּוזְ בָ ִּ ֖חים ִּֽל ִּ ֶ֑
ֹלהים (:יג) ַוי ְִּהי֙ ִּ ִּֽמ ָמחֳ ָ ָ֔רת וַי ֶָ֥שב מ ֶ ֖שה ל ְׁש ִ֣פֹ ט אֶ ת־הָ ָ ֶ֑עם ַו ַיע ֲָ֤מד הָ עָ ם֙ עַ ל־מ ֶָ֔שה
מ ֶ ֖שה ִּל ְפנָ֥י הָ אֱ ִּ ִּֽ
ִּמן־הַ ֖ב ֶקר עַ ד־הָ ָ ִּֽע ֶרב ( :יד) ַוי ְַרא֙ חתן מ ֶָ֔שה ִ֛את כָל־אֲ ֶשר־הָ֥ ּוא ע ֶ ֖שה לָ ָ ֶ֑עם ו ֶַׁ֗יאמֶ ר ָ ִּֽמה־הַ ָד ָ ָ֤בר
ד־ע ֶרב :
ן־ב ֶקר עַ ָ ִּֽ
הַ זֶ ה֙ אֲ ֶ֨שר אַ ָ ָ֤תה ע ֶשה֙ לָ עָָ֔ ם ַמ ֶׁ֗דּועַ אַ ָ ָ֤תה יֹושב֙ ְלבַ ֶָ֔דָך ְוכָל־הָ ָ ִ֛עם נִּ ָצָ֥ב עָ לֶ ֖יָך ִּמ ָ֥
ֹלהים (:טז) ִּ ִּֽכי־י ְִּה ֶ֨יה לָ ֶ ָ֤הם ָדבָ ר֙ ָבא אלַָ֔ י
(טו) ָ֥וַיאמֶ ר מ ֶ ֖שה ְלח ְת ֶ֑נֹו ִּ ִּֽכי־י ָָ֥בא אלַ ִ֛י הָ ָ ֖עם ִּל ְד ָ֥רש אֱ ִּ ִּֽ
אמר ח ָ֥תן מ ֶ ֖שה
ֹלהים וְאֶ ת־תֹור ָ ִּֽתיו (:יז) ִ֛וַי ֶ
ְהֹוד ְע ִּ ִ֛תי אֶ ת־חֻ ָ֥קי הָ אֱ ִּ ֖
ּובין ֵר ֵ ִ֑עהּו ו ַ
ְׁשפַ ְט ִּ֔תי ֵ ֥בין ֵ֖איׁש ֵ ִ֣
ו ָ ִ֣
א ָלֶ֑יו לא־טֹוב֙ הַ ָד ָ֔ ָבר אֲ ֶ ָ֥שר אַ ָ ֖תה ע ֶ ִּֽשה ( :יח) נָבל ִּת ָ֔בל גַם־אַ ָּ֕ ָתה גַם־הָ ָ ָ֥עם הַ ֶז֖ה אֲ ֶשר ִּע ָ ֶ֑מְך ִּ ִּֽכי־
ֹלהים ִּע ָ ֶ֑מְך הֱ יִּ֧ה
ִּיהי אֱ ִּ ֖
יעצְ ָָ֔ך ו ִּ ָ֥
ֲשהּו ְלבַ ֶ ִּֽדָך ( :יט) עַ ָ֞ ָתה ְש ַ ָ֤מע ְבק ִּלי֙ ִּא ָ
כ ָָ֤בד ִּמ ְמָך֙ הַ ָד ָ֔ ָבר לא־תּוכַ ָ֥ל ע ֖
ֹלהים (:כ) ו ְִּהזְ הַ ְר ָתה אֶ ְת ָ֔ ֶהם אֶ ת־
את אַ ָ ִ֛תה אֶ ת־הַ ְדבָ ִּ ֖רים אֶ ל־הָ אֱ ִּ ִּֽ
ֹלהים וְהב ָ ָ֥
אַ ָתה לָ עֶָׁ֗ ם ַ֚מּול ָ ִּֽהאֱ ָ֔ ִּ
ֲשּון (:כא)
ֲשה אֲ ֶ ָ֥שר ַיע ִּֽ
ְהֹוד ְע ָת לָ ֶׁ֗ ֶהם אֶ ת־הַ ֶ ֙ד ֶרְך֙ י ְלכּו ָ֔ ָבּה וְאֶ ת־ ַ ִּֽה ַמע ֶ ֖
תֹורת ו ַ
הַ חֻ ִּ ֖קים וְאֶ ת־הַ ֶ֑
ְש ְמ ָ ִ֣ת עֲל ֶׁ֗ ֶהם ָש ֵ ֵ֤רי
ֹלהים אַ נְ ֵ ׁ֥שי אֱ ֶׁ ֵ֖מת שנְ אי ָ ֶ֑בצַ ע ו ַ
ָל־הָ עָ ם אַ נְ ֵׁשי־חַַ֜ יל י ְִּר ִּ֧אי אֱ ִּ ִ֛
וְאַ ָתה ֶתחֱ זֶ ה ִּמכ ְ֠
ֲש ִּֽרת:
ְש ֵ ֥רי ע ָ
אֲ לָ ִּפים֙ ָש ֵ ִ֣רי מ ָ֔אֹות ָש ֵ ֥רי חֲ ִּמ ִּ ֖שים ו ָ
ת וְהָ ָָ֞יה כָל־הַ ָד ָ ָ֤בר הַ גָד ֙ל י ִָּביאּו אלֶָ֔ יָך ְוכָל־הַ ָד ָ ָ֥בר הַ ָק ֖טן י ְׁש ְפטּו־
ְׁש ְפ ִ֣טּו אֶ ת־הָ עָ ֘ם ְבכָל־ע ֒
(כב) ו ָ
ֹלהים ו ָ ְִּֽיכ ְָל ָ ֖ת ע ֲֶ֑מד ְוגַם֙
ֶ֑הם וְהָ ק ֙ל ִּֽמעָ לֶָ֔ יָך ְונ ְָש ֖אּו ִּא ָ ִּֽתְך ( :כג) ִּאם אֶ ת־הַ ָד ָ ָ֤בר הַ זֶ ה֙ ַתע ֲֶָ֔שה וְצִּ ּוְ ָך אֱ ָ֔ ִּ
ל־מק ֖מֹו י ָָ֥בא ְב ָׁשלֹום ( :כד) וַיִּ ְש ַ ָ֥מע מ ֶ ֖שה ְלקֹול ח ְת ֶ֑נֹו ַו ַָּ֕יעַ ש ֖כל אֲ ֶ ָ֥שר אָ ָ ִּֽמר :
כָל־הָ ָעם הַ זֶָ֔ ה עַ ְ
אשים עַ ל־הָ ָ ֶ֑עם ָש ֵ ֵ֤רי אֲ לָ ִּפים֙ ָש ֵ ִ֣רי
(כה) וַיִּ ְבחַ֨ ר מ ֶ ָ֤שה אַ נְ ֵׁשי־חַ יל ִּמכָל־י ְִּש ָר ָ֔אל וַיִּ ָ֥תן א ָ ִ֛תם ָר ִּ ֖
ָל־עת אֶ ת־הַ ָד ָ ָ֤בר הַ ָק ֶשה֙ י ְִּביאּון
ְׁש ְפ ֥טּו אֶ ת־הָ ָ ֖עם ְבכ ֶ֑
ֲש ִּֽרת (:כו) ו ָ
ְש ֵ ֥רי ע ָ
מ ָ֔אֹות ָש ֵ ֥רי חֲ ִּמ ִּ ֖שים ו ָ
ְש ַלָ֥ח מ ֶ ֖שה אֶ ת־ח ְת ֶ֑נֹו וַיָ֥לֶ ְך ל֖ ֹו אֶ ל־אַ ְרצִּֽ ֹו :פ
פּוטּו ִּֽהם (:כז) ַוי ַ
אֶ ל־מ ֶָ֔שה ְוכָל־הַ ָד ָ ָ֥בר הַ ָק ֖טן י ְׁש ֥
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