
 אגדת נקדימון בן גוריון  -  "םעדיין יש לי שהות ביו"
 
 

 יט:. תענית  1
ת"ר פעם אחת עלו כל ישראל לרגל לירושלים ולא היה להם מים לשתות הלך נקדימון בן גוריון אצל הגמון אחד אמר לו 

תים שהלויני שתים עשרה מעיינות מים לעולי רגלים ואני אתן לך שתים עשרה עינות מים ואם איני נותן לך הריני נותן לך 
 עשרה ככר כסף וקבע לו זמן. 

ולא ירדו גשמים בשחרית שלח לו שגר לי או מים או מעות שיש לי בידך שלח לו עדיין יש לי זמן כל היום כיון שהגיע הזמן 
כולו שלי הוא בצהרים שלח לו שגר לי או מים או מעות שיש לי בידך שלח לו עדיין יש לי שהות ביום במנחה שלח לו שגר לי 

  .יוםאו מים או מעות שיש לי בידך שלח לו עדיין יש לי שהות ב
 נכנס לבית המרחץ בשמחה ? לגלג עליו אותו הגמון אמר כל השנה כולה לא ירדו גשמים ועכשיו ירדו גשמים

 עד שהאדון נכנס בשמחתו לבית המרחץ נקדימון נכנס לבית המקדש כשהוא עצב  
 נתעטף ועמד בתפלה 

ת אבא עשיתי אלא לכבודך עשיתי שיהו מים אמר לפניו רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בי
 מצויין לעולי רגלים 

 .מיד נתקשרו שמים בעבים וירדו גשמים עד שנתמלאו שתים עשרה מעינות מים והותירו
כשפגעו זה בזה אמר לו תן לי דמי מים יותר שיש לי בידך  . עד שיצא אדון מבית המרחץ נקדימון בן גוריון יצא מבית המקדש

אמר לו יודע אני שלא הרעיש הקב"ה את עולמו אלא בשבילך אלא עדיין יש לי פתחון פה עליך שאוציא ממך את מעותיי 
 שכבר שקעה חמה וגשמים ברשותי ירדו  

שיש לך אהובים בעולמך מיד נתפזרו העבים  חזר ונכנס לבית המקדש נתעטף ועמד בתפלה ואמר לפניו רבונו של עולם הודע
 וזרחה החמה  

 באותה שעה אמר לו האדון אילו לא נקדרה החמה היה לי פתחון פה עליך שאוציא ממך מעותיי. 
 תנא לא נקדימון שמו אלא בוני שמו ולמה נקרא שמו נקדימון שנקדרה חמה בעבורו

 
 גיטין נו. . 2

עתירי נקדימון בן גוריון ובן כלבא שבוע ובן ציצית הכסת נקדימון בן גוריון שנקדה אתא צר עלה תלת שני הוו בה הנהו תלתא 
לו חמה בעבורו בן כלבא שבוע שכל הנכנס לביתו כשהוא רעב ככלב יוצא כשהוא שבע בן ציצית הכסת שהיתה ציצתו נגררת על 

 גבי כסתות איכא דאמרי שהיתה כסתו מוטלת בין גדולי רומי 
 
 קג  עמוד שני חלק אגדות חדושי .3

  במדת  שנתברך אברהם אצל ותמצא מיוחדת במדה אחד כל  נתברך אשר האבות בברכת נתברכו עשירים' ג אלו כי, לך ודע
 שלא, ביצחק נאמר שלא מה ושבע זקן כתיב אברהם בברכת ולכך, השובע הזאת במדה כי אמרנו וכבר, מדתו שהוא החסד
 שני( ה"כ בראשית) נאמר עליהם אשר ועשו יעקב ממנו יצא ולכך במדתו נתברך ויצחק, שבע סתם לא ימים שבע רק בו נאמר
 חשיבת לו נתן ועשו ישראל חשיבת יעקב ועשו יעקב והנה, נתבאר שם תולדות בפרשת  אריה גור  בחבור ועיין בבטנך גוים
 כי מפני וזה, בפרט הנסים נעשו יעקב של במדתו כי, השמש לו ושקעה השמש לו שזרחה נסים נעשו בפרט יעקב אל ולכך, רומי
 די לעולמו שאמר מי אמר והוא צרתי ביום אותי העונה לאל( ה"ל שם) הכתוב שאמר כמו ביותר צרה בעל היה הוא יעקב
 לו שנעשה גוריון בן נקדימון עשירים' ג אלו ולכך, יוסף צרת רחל צרת דינה צרת עשו צרת לבן צרת לו שהיה די לצרתי יאמר

 ציצית שהיו הכסת ציצית בן בביתו שביעים שהכל שבוע כלבא[ בן] חמה לו שנקדה נס
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ה ה. ְוַעתָּ נָּ רָּ ִחי חָּ ן אָּ בָּ שּוב ֲחַמת  ְויַָּשְבתָּ   ְבִני ְשַמע ְבֹקִלי; ְוקּום ְבַרח ְלָך ֶאל לָּ ִדים ַעד ֲאֶשר תָּ ִחיָך. ִעּמֹו יִָּמים ֲאחָּ ִחיָך  ַעד שּוב ַאף    אָּ   אָּ
ַלְחִתי ּוְלַקְחִתיָך ִשיתָּ ּלֹו ְושָּ ַכח ֵאת ֲאֶשר עָּ ם; ִמְּמָך ְושָּ  ִמשָּ
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ביום פלוני, בא   ואינו משלם פנקסו מתבקרת לפני הקדוש ברוך הוא ואומר היכן פלוני בן פלוני שנדר נדר ואמר רבי ינאי הנודר 
דבר ודבר, הלך ונתעשר ובא וישב לו ולא   השיבו על כל ,  וראה כשהלך יעקב לארם נהרים מה כתיב שם וידר יעקב נדר לאמר וגו' 

ממנו כל אותו דורון עזים מאתים לא הרגיש, הביא עליו המלאך ורפש עמו ולא  שלם את נדרו הביא עליו עשו ובקש להרגו נטל
יכול לו ונעשה צולע,  יש עמו זה סמאל שרו של עשו שבקש להרגו שנאמר וירא כי לאויותר יעקב לבדו ויאבק א הרגו שנאמר

 ... הרגיש באת עליו צרת רחל שנאמר ותמת רחל ותקבר כיון שלא הרגיש באת עליו צרת דינה שנאמר ותצא דינה, כיון שלא
אלהים אל יעקב קום  שנאמר ויאמר עד מתי יהא הצדיק הזה לוקה ואינו מרגיש באיזה חטא לוקה הריני מודיעו ה"אמר הקב

שלא יגיעוך  ל הקדוש ברוך הוא לא הגיעוך הצרות האלו אלא על שאחרת את נדרך, אם את מבקש"א...  עלה בית אל ושב שם
האל בית אל אשר משחת שם מצבה אשר נדרת    עוד צרה קום עלה בית אל ועשה שם מזבח לאותו מקום שנדרת לי שם נדר אנכי 

 לי שם נדר.
 
 מ"ד -בראשית ל"א, ל"ו .6

אִתי  ַוִיַחר ן ַמה ִפְשִעי ַמה ַחטָּ בָּ ן; ַוַיַען ַיֲעֹקב ַויֹאֶמר ְללָּ בָּ ֶרב ְבלָּ י    ְלַיֲעֹקב ַויָּ ַלְקתָּ ַאֲחרָּ ה, ְבֵביֶתָך,-.. ֶזה .ִכי דָּ נָּ ֲעַבְדִתיָך ַאְרַבע    ִּלי ֶעְשִרים שָּ
ה ִבְשֵתי ְבֹנֶתיָך  נָּ ִניםֶעְשֵרה שָּ    ְבצֹאֶנָך; ַוַתֲחֵלף ֶאת ַמְשכְֻּרִתי ֲעֶשֶרת ֹמִנים. ְוֵשש שָּ
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ל-ִדְבֵרי ְבֵני-ַוִיְשַמע, ֶאת ַקח ַיֲעֹקב, ֵאת כָּ ן ֵלאֹמר, לָּ בָּ ִבינּו-לָּ ִבינּו; ּוֵמֲאֶשר ְלאָּ ל--ֲאֶשר ְלאָּ ה, ֵאת כָּ שָּ ֹבד ַהֶזה-עָּ ְפֵני -ַוַיְרא ַיֲעֹקב, ֶאת.  ַהכָּ
ן; ְוִהֵנה ֵאיֶננּו ִעּמֹו, ִכְתמֹול ִשְלשֹום בָּ ְך-ַיֲעֹקב, שּוב ֶאל-ֶאל ה’ַויֹאֶמר  .לָּ א  .ֶאֶרץ ֲאבֹוֶתיָך ּוְלמֹוַלְדֶתָך; ְוֶאְהֶיה, ִעּמָּ ַוִיְשַלח ַיֲעֹקב, ַוִיְקרָּ

ֶדה, ֶאל ה, ַהשָּ ֵחל ּוְלֵלאָּ ֹנִכי ֶאתַויֹא. צֹאנֹו-ְלרָּ ֶהן, ֹרֶאה אָּ ִדי-ְפֵני ֲאִביֶכן, ִכי-ֶמר לָּ יָּה ִעּמָּ ִבי, הָּ  .ֵאיֶננּו ֵאַלי, ִכְתֹמל ִשְלֹשם; ֵואֹלֵהי אָּ
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א, ְוִעּמֹו, ַאְרַבע ֵמאֹות ִאיש;   ו בָּ יו, ַוַיְרא ְוִהֵנה ֵעשָּ א ַיֲעֹקב ֵעינָּ ו, ֶיש ...ַוִישָּ ִחי, ְיִהי ְלָך ֲאֶשר-ַויֹאֶמר ֵעשָּ ב; אָּ ְך-ִלי רָּ -ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב, ַאל   לָּ
ִדי:-נָּא ִאם ִתי, ִמיָּ ַקְחתָּ ִמְנחָּ אִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך, ְולָּ צָּ ֶניָך, ִכְרֹאת ְפֵני ֱאֹלִהים-י ַעלכִ   נָּא מָּ ִאיִתי פָּ ִתי ֲאֶשר -נָּא ֶאת-ַקח . ַוִתְרֵצִני--ֵכן רָּ ִבְרכָּ

ְך, ִכי את לָּ בָּ ח- ֹכל; ַוִיְפַצר- ִלי-ַחַנִני ֱאֹלִהים ְוִכי ֶיש-הֻּ ה, ְלֶנְגֶדָך.  בֹו, ַוִיקָּ ה; ְוֵאְלכָּ ה ְוֵנֵלכָּ יו, ֲאֹדִני ֹיֵדַע ִכי.  ַויֹאֶמר, ִנְסעָּ ִדים -ַויֹאֶמר ֵאלָּ ַהְילָּ
ל ֵמתּו כָּ ד, וָּ קּום יֹום ֶאחָּ י; ּוְדפָּ לָּ לֹות עָּ ר, עָּ קָּ  ןַהצֹא-ַרִכים, ְוַהצֹאן ְוַהבָּ
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ה הּוא, ַוִיַקח ֶאת ם ַבַּלְילָּ יו ְוֶאת-ַויָּקָּ שָּ יו, ְוֶאתְשֵתי -ְשֵתי נָּ יו; ַוַיֲעֹבר, ֵאת ַמֲעַבר ַיֹבק-ִשְפֹחתָּ דָּ ר, ְילָּ שָּ ֵחם .ַאַחד עָּ -ַוַיֲעִבֵרם, ֶאת--ַוִיקָּ
ַחל; ַוַיֲעֵבר, ֶאת ַחר. לֹו-ֲאֶשר-ַהנָּ ֵבק ִאיש ִעּמֹו, ַעד ֲעלֹות ַהשָּ ֵתר ַיֲעֹקב, ְלַבדֹו; ַוֵיאָּ ֹכל לֹו, ַויִ . ַוִיּוָּ -ְיֵרכֹו; ַוֵתַקע ַכף-ַגע, ְבַכףַוַיְרא, ִכי לֹא יָּ

ְבקֹו ִעּמֹו ַחר; ַויֹאֶמר לֹא ֲאַשֵּלֲחָך, ִכי ִאם.  ֶיֶרְך ַיֲעֹקב, ְבֵהאָּ ה ַהשָּ לָּ ִני-ַויֹאֶמר ַשְּלֵחִני, ִכי עָּ יו, ַמה.  ֵבַרְכתָּ . ְשֶמָך; ַויֹאֶמר, ַיֲעֹקב-ַויֹאֶמר ֵאלָּ
ֵמר עֹו ֵאל:-ִכי, ִאם--ד ִשְמָךַויֹאֶמר, לֹא ַיֲעֹקב ֵיאָּ ִריתָּ ִעם-ִכי  ִיְשרָּ ל-ֱאֹלִהים ְוִעם-שָּ ה. ֲאנִָּשים, ַותּוכָּ נָּא  -ַוִיְשַאל ַיֲעֹקב, ַויֹאֶמר ַהִגידָּ

ם ֶרְך ֹאתֹו, שָּ ה ֶזה ִתְשַאל ִלְשִמי; ַוְיבָּ ּמָּ קֹום, ְפִניֵאל. ְשֶמָך, ַויֹאֶמר, לָּ א ַיֲעֹקב ֵשם ַהּמָּ ִאיִתי ֱאֹלִהים  -ִכי   :ַוִיְקרָּ ִנים ֶאלרָּ ִנים-פָּ ֵצל פָּ , ַוִתנָּ
ַבר ֶאת לֹו ַהֶשֶמׁש-ַוִיְזַרח. ַנְפִשי ֵאל ֶאת-יֹאְכלּו ְבֵני-ֵכן לֹא-ַעל. ְיֵרכֹו-ְפנּוֵאל; ְוהּוא ֹצֵלַע, ַעל-, ַכֲאֶשר עָּ ַכף  -ִגיד ַהנֶָּשה, ֲאֶשר ַעל-ִיְשרָּ

ֵרְך, ַעד,  ַגע ְבַכף  ַהיֹום ַהֶזה:ַהיָּ  .ֶיֶרְך ַיֲעֹקב, ְבִגיד ַהנֶָּשה-ִכי נָּ
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ַעִּמים, ְוִקַבְצִתי ֶאְתֶכם, ִמן-ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם, ִמן ם-הָּ צֹות ֲאֶשר ְנפֹוֹצֶתם בָּ ֲארָּ ה --הָּ ה ּוִבְזרֹוַע ְנטּויָּה, ּוְבֵחמָּ קָּ ה.ְביָּד ֲחזָּ ְוֵהֵבאִתי  ְשפּוכָּ
ִנים ֶאל-ֶאְתֶכם, ֶאל ם, פָּ ַעִּמים; ְוִנְשַפְטִתי ִאְתֶכם שָּ ִנים. ַכֲאֶשר ִנְשַפְטִתי ֶאת-ִמְדַבר הָּ ִים-פָּ ֵפט --ֲאבֹוֵתיֶכם, ְבִמְדַבר ֶאֶרץ ִמְצרָּ ֵכן ִאשָּ

י ְיהִוה. ְוַהֲעַבְרִתי ֶאְתֶכם, ַתַחת ם ֲאֹדנָּ ֹסֶרת ַהְבִרית ִאְתֶכם, ְנאֻּ ֶבט; ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם, ְבמָּ ְבֵריַח ִניֹחַח, ֶאְרֶצה ֶאְתֶכם, ְבהֹוִציִאי  . ַהשָּ
ַעִּמים, ְוִקַבְצִתי ֶאְתֶכם ִמן-ֶאְתֶכם ִמן ֶכם, ְלֵעיֵני ַהגֹוִים. ִויַדְעֶתם ִכי-הָּ ם; ְוִנְקַדְשִתי בָּ צֹות ֲאֶשר ְנֹפֹצֶתם בָּ ֲארָּ ה, ַבֲהִביִאי  ֲאִני ְיה-הָּ וָּ
ֵאל-ֶאְתֶכם ֶאל אִתי ֶאת-ֶאל--ַאְדַמת ִיְשרָּ ֶרץ, ֲאֶשר נָּשָּ אָּ ּה-הָּ ֵתת אֹותָּ ִדי, לָּ  . ַלֲאבֹוֵתיֶכם ,יָּ
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שר אתם אומרים נהיה כגוים :-;וע״ז אמר כאן הנביא והעולה על ר־חכב היו לא תהיה ובאר מהו העולה על רוחם באומרו 
כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן שהם הפסילים כמו שהם עובדים )לג( אבל המחשבות הזאת העולה על רוחכם דעו נא וראו 

ם אם לא ביד חזקה וזרוע נטו־ה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם ואמר יד שהיו לא תהיה לעד ולא תתקיים לפי שאני נשבע הי הש
הזקה יזרוע נטויה וחמה שפוכה לכלול כל בני ישראל אכ היהודים שעמדו בדתם וטעמם לא נאמ׳ שהנה ימלוך עליהם ביד הזקה  

ארץ ישמעאל שעמדו ובכחו הבלתי בעל תכלית ואמר זה על היהודים אשו כארץ אדום ואמר ובזרוע נטויה על היהודים שב
ביהדותם ושמרו דתם וכנגד המשומדים והאנוסים שיצאו מכלל הדת אמר ובחמה שפוכה אמלך עליכם שהחמה היא מפני 

גמורים הנה לא יהיה כן כי תמיד יקראו אותם  ^שעברו על דת ורמז בזה שאף על פי שישתדלו הם וזרעם אחריהם להיות כגוי
כנו בעל כרהם ויחשב אותם ליהודים ויעלילו עליהם שהם מתיהדים בסתר ובאש שרוף  משפתו הארצות יהודים ובשם ישראל י

ישרפו אותם על זה וכל זה נכלל באומרו ובחמה שפוכה אמלוך עליכם שאף על פי שהם ירצ־ להראות עצמם גוים הנה בעל כרחם 
ערבו בגוים ויתהתנו בהם ויפוצו בארצותם יהיו נחשביב ליהודים כי המלך ה׳ צבאות ימלוך עליהם בעל כרחם )לד( ולפי שהם ית

 אמר והוצאתי אתכם מן העמים וקבצת־ אתכם מן הארצות אשר נפוצות׳ בם ה
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ֶרץ-ַוֵתֵצא ִדינָּה ַבת אָּ ה ְלַיֲעֹקב, ִלְראֹות, ִבְבנֹות הָּ ה, ֲאֶשר יְָּלדָּ ּה ְשֶכם  .ֵלאָּ ּה ַוִיְשַכב --ֲחמֹור, ַהִחִּוי-ֶבןַוַיְרא ֹאתָּ ֶרץ; ַוִיַקח ֹאתָּ אָּ ְנִשיא הָּ
ּה, ַוְיַעֶנהָּ  ה ַבת .ֹאתָּ , ַוְיַדֵבר, ַעל- ַיֲעֹקב; ַוֶיֱאַהב, ֶאת-ַוִתְדַבק ַנְפשֹו, ְבִדינָּ ִביו ֵלאֹמר:-ַויֹאֶמר ְשֶכם, ֶאל. ֵלב ַהַנֲערָּ -ַהַנֲערָּ ִלי  -ַקח  ֲחמֹור אָּ

הַהיַ -ֶאת ה ַהזֹאת, ְלִאשָּ  .ְלדָּ
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ם; ַוֲעֵשה-ֵאל ְוֶשב-ַיֲעֹקב, קּום ֲעֵלה ֵבית-ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל ם ִמְזֵבחַ -שָּ ִחיָך--שָּ ו אָּ ְרֲחָך ִמְפֵני ֵעשָּ ֵאל ַהִנְרֶאה ֵאֶליָך, ְבבָּ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב . לָּ
לֵביתֹו, ְוֶאל -ֶאל ִסרּו ֶאת  ֲאֶשר ִעּמֹו:-כָּ ר, ֲאֶשר ְבֹתְכֶכם, ְוִהַטֲהרּו, ְוַהֲחִליפּו ִשְמֹלֵתיֶכם-הָּ ה ְוַנֲעֶלה, ֵבית. ֱאֹלֵהי ַהֵנכָּ ... ֵאל; -ְונָּקּומָּ

ֵחל, ַוְתַקש ְבִלְדתָּ - עֹוד ִכְבַרת-ַוִיְסעּו ִמֵבית ֵאל, ַוְיִהי ה; ַוֵתֶלד רָּ תָּ בֹוא ֶאְפרָּ ֶרץ לָּ אָּ ּה ַהְמַיֶּלֶדת  . ּההָּ ּה; ַותֹאֶמר לָּ ּה, ְבִלְדתָּ ַוְיִהי ְבַהְקֹשתָּ
ְך ֵבן-ַגם-ִתיְרִאי, ִכי-ַאל א ְשמֹו, ֶבן .ֶזה לָּ ה, ַוִתְקרָּ ּה, ִכי ֵמתָּ א-ַוְיִהי ְבֵצאת ַנְפשָּ רָּ ִביו, קָּ ֵבר ְבֶדֶרְך   .לֹו ִבְניִָּמין-אֹוִני; ְואָּ ֵחל; ַוִתקָּ ת, רָּ מָּ ַותָּ

ֶחםֶאְפרָּ  ה, ִהוא ֵבית לָּ ה, ַעל . תָּ ּה-ַוַיֵצב ַיֲעֹקב ַמֵצבָּ תָּ ֵחל, ַעד -ִהוא ַמֶצֶבת ְקבַֻּרת --ְקבֻּרָּ  .ַהיֹום-רָּ
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השלוה הגשמית אשר תבוא לחלק מהאומה, אשר ידמו שכבר באו ...מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בא"י ובישראל
תקטין את הנשמה, ויבואו ימים אשר תאמר "אין בהם חפץ", השאיפה לאידיאלים נשאים וקדושים תחדל  ,כולהלמטרתם 

וממילא ירד הרוח וישקע , עד אשר יבא סער ויהפך מהפכה ויראה אז בעליל כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמים, באור ה'  
 ובתורתו, בחשק האורה הרוחנית
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ַתן לִ  ֹנִכי הֹוֵלְך ְונָּ ַרִני ַבֶדֶרְך ַהֶזה ֲאֶשר אָּ ִדי ּוְשמָּ לֹום  י ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלֹבש.ַוִיַדר ַיֲעֹקב, ֶנֶדר ֵלאֹמר ִאם ִיְהֶיה ֱאֹלִהים ִעּמָּ ְוַשְבִתי ְבשָּ
יָּה  ִבי; ְוהָּ ֶאֶבן ַהזֹאת ֲאשֶ   ִלי ֵלאֹלִהים. ה’ֶאל ֵבית אָּ ְך.ְוהָּ ה ִיְהֶיה ֵבית ֱאֹלִהים; ְוֹכל ֲאֶשר ִתֶתן ִלי ַעֵשר ֲאַעְשֶרנּו לָּ  ר ַשְמִתי ַמֵצבָּ
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ה. נָּ רָּ ַבע; ַוֵיֶלְך חָּ א ַהֶשֶמש ַוִיַקח ֵמַאְבֵני הַ   ַוֵיֵצא ַיֲעֹקב ִמְבֵאר שָּ ם ִכי בָּ קֹום ַויֶָּלן שָּ קֹום  ַוִיְפַגע ַבּמָּ יו; ַוִיְשַכב ַבּמָּ קֹום ַויֶָּשם ְמַרֲאֹשתָּ ּמָּ
ה; ְוִהֵנה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים, ֹעִלים ְוֹיְרִדים ב ַההּוא. ְימָּ מָּ ה ְורֹאשֹו ַמִגיַע ַהשָּ ב ַאְרצָּ צָּ ּלָּם מֻּ יו ַויֹאַמר ֲאִני  ה’ְוִהֵנה  ֹו.ַוַיֲחֹלם ְוִהֵנה סֻּ לָּ ב עָּ ִנצָּ

ה  ּוְלַזְרֶעָך.  ה’ ֶליהָּ ְלָך ֶאְתֶננָּ ה ֹשֵכב עָּ ֶרץ, ֲאֶשר ַאתָּ אָּ ק; הָּ ִביָך ֵואֹלֵהי ִיְצחָּ ם אָּ הָּ ה  ֱאֹלֵהי ַאְברָּ ֵקְדמָּ ה וָּ ַרְצתָּ יָּּמָּ ֶרץ ּופָּ אָּ יָּה ַזְרֲעָך ַכֲעַפר הָּ ְוהָּ
ה ּוְבַזְרֶעָך מָּ ֲאדָּ ל ִמְשְפֹחת הָּ ה; ְוִנְבְרכּו ְבָך כָּ ֶנְגבָּ ה וָּ ֹפנָּ ה ַהזֹאת:ְוצָּ מָּ ֲאדָּ ְך ּוְשַמְרִתיָך ְבֹכל ֲאֶשר ֵתֵלְך ַוֲהִשֹבִתיָך ֶאל הָּ ֹנִכי ִעּמָּ ִכי,    . ְוִהֵנה אָּ

ְבָך, ַעד ֲאֶשר ִאם ִשיִתי, ֵאת ֲאֶשר-לֹא ֶאֱעזָּ ְך.-עָּ   ִדַבְרִתי לָּ
 


