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The Brit-:הברית

ח יֲַעֹקב, ָאֶבן; ּקַ ִּ יִני וֵּביֶנׇך.  מה ַוי ה; ְוָהָיה ְלֵעד, ּבֵ ה, ְלָכה ִנְכְרָתה ְבִרית--ֲאִני ָוָאּתָ מד ְוַעּתָ
ם, ֹּאְכלוּ ׁשָ ְקחוּ ֲאָבִנים ַויֲַּעׂשוּ-ָגל; ַוי ִּ ֹּאֶמר יֲַעֹקב ְלֶאָחיו ִלְקטוּ ֲאָבִנים, ַוי ָבה.  מו ַוי ַויְִריֶמָה, ַמצֵּ

ה ֵעד ֶּ ַּל ַהז ֹּאֶמר ָלָבן, ַהג ְַּלֵעד.  מח ַוי ֲהדוָּתא; ְויֲַעֹקב, ָקָרא לֹו ג ְקָרא-לֹו ָלָבן, יְַגר ׂשָ ִּ ָּל.  מז ַוי ַעל-ַהג
י יִני וֵּביֶנׇך:  ּכִ ר ָאַמר, ִיֶצף יְהָוה ּבֵ ה ֲאׁשֶ ְצּפָ ְַּלֵעד.  מט ְוַהּמִ מֹו, ג יִני וֵּבינְׇך ַהיֹּום; ַעל-ּכֵן ָקָרא-ׁשְ ּבֵ

נוּ; ְרֵאה, ֹנַתי--ֵאין ִאיׁש, ִעּמָ ים ַעל-ּבְ ח ָנׁשִ ּקַ ֹנַתי, ְוִאם-ּתִ ַענֶּה ֶאת-ּבְ ֵתר, ִאיׁש ֵמֵרֵעהוּ.  נ ִאם-ּתְ ִנּסָ
יִני ר ָיִריִתי, ּבֵ ָבה, ֲאׁשֶ צֵּ ה, ְוִהנֵּה ַהּמַ ֶּ ַּל ַהז ֹּאֶמר ָלָבן, ְליֲַעֹקב:  ִהנֵּה ַהג יִני וֵּביֶנׇך.  נא ַוי ֱאלִֹהים ֵעד ּבֵ

ה ה, ְוִאם-ַאּתָ ֶּ ַּל ַהז ָבה:  ִאם-ָאִני, לֹא-ֶאֱעֹבר ֵאֶליׇך ֶאת-ַהג צֵּ ה, ְוֵעָדה ַהּמַ ֶּ ַּל ַהז וֵּביֶנׇך.  נב ֵעד ַהג
ּפְטוּ ֹּאת, ְלָרָעה.  נג ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֵואלֵֹהי ָנחֹור, ִיׁשְ ָבה ַהז צֵּ ה ְוֶאת-ַהּמַ ֶּ ַּל ַהז לֹא-ַתֲעֹבר ֵאַלי ֶאת-ַהג

ְקָרא ִּ ָהר, ַוי ְזּבַח יֲַעֹקב ֶזַבח ּבָ ִּ ַפַחד ָאִביו ִיְצָחק.  נד ַוי ַבע יֲַעֹקב, ּבְ ָ ׁשּ ִּ ֵביֵנינוּ--ֱאלֵֹהי, ֲאִביֶהם; ַוי
ק ְלָבָניו ֵ ּבֶֹקר, ַויְנַׁשּ ּכֵם ָלָבן ּבַ ָהר. א ַויַּׁשְ ִָּלינוּ ּבָ ֹּאְכלוּ ֶלֶחם, ַוי ְלֶאָחיו ֶלֱאָכל-ָלֶחם; ַוי

ב ָלָבן, ִלְמֹקמֹו.  ב ְויֲַעֹקב, ָהַלךְ ְלַדְרּכֹו ָּׁשָ ֵֶּלךְ ַוי ְוִלְבנֹוָתיו--ַויְָבֶרךְ ֶאְתֶהם; ַוי

The Conflict-:ההנגשות

ה, ר ְלָאִבינוּ--ָעׂשָ ר ְלָאִבינוּ; וֵּמֲאׁשֶ ְבֵרי ְבֵני-ָלָבן ֵלאֹמר, ָלַקח יֲַעֹקב, ֵאת ּכָל-ֲאׁשֶ ַמע, ֶאת-ּדִ ׁשְ ִּ א ַוי
ֹּאֶמר יְהָוה ְלׁשֹום.  ג ַוי ְתמֹול ׁשִ ֵני ָלָבן; ְוִהנֵּה ֵאיֶננּוּ ִעּמֹו, ּכִ ה.  ב ַויְַּרא יֲַעֹקב, ֶאת-ּפְ ֶּ ֹבד ַהז ֵאת ּכָל-ַהּכָ

ְקָרא ְלָרֵחל ִּ ַלח יֲַעֹקב, ַוי ׁשְ ִּ ךְ.  ד ַוי ׇך; ְוֶאְהֶיה, ִעּמָ ֶאל-יֲַעֹקב, ׁשוּב ֶאל-ֶאֶרץ ֲאבֹוֶתיׇך וְּלמֹוַלְדּתֶ
ְתֹמל י-ֵאיֶננּוּ ֵאַלי, ּכִ ֵני ֲאִביֶכן, ּכִ ֹּאֶמר ָלֶהן, ֹרֶאה ָאֹנִכי ֶאת-ּפְ ֶדה, ֶאל-ֹצאנֹו.  ה ַוי ָ וְּלֵלָאה, ַהׂשּ

י, ֶאת-ֲאִביֶכן.  ז ַוֲאִביֶכן ָכל-ּכִֹחי, ָעַבְדּתִ י, ּבְ ן:  ּכִ ָנה, יְַדְעּתֶ ִדי.  ו ְוַאּתֵ ְלׁשֹם; ֵואלֵֹהי ָאִבי, ָהָיה ִעּמָ ׁשִ
ִדי.  ח ִאם-ּכֹה ֹיאַמר, ֶרת ֹמִנים; ְולֹא-נְָתנֹו ֱאלִֹהים, ְלָהַרע ִעּמָ י ֲעׂשֶ ּכְֻרּתִ י, ְוֶהֱחִלף ֶאת-ַמׂשְ ֵהֶתל ּבִ

ָכֶרׇך--ְוָיְלדוּ ים ִיְהֶיה ׂשְ ים; ְוִאם-ּכֹה ֹיאַמר, ֲעֻקּדִ ָכֶרׇך--ְוָיְלדוּ ָכל-ַהצֹּאן, נְֻקּדִ ים ִיְהֶיה ׂשְ נְֻקּדִ
א ָ ן-ִלי.  י ַויְִהי, ּבְֵעת יֵַחם ַהצֹּאן, ָוֶאׂשּ ּתֶ ִּ ֵּל ֱאלִֹהים ֶאת-ִמְקֵנה ֲאִביֶכם, ַוי ים.  ט ַויַּצ ָכל-ַהצֹּאן, ֲעֻקּדִ

ֹּאֶמר ֵאַלי ים.  יא ַוי ים וְּבֻרּדִ ים נְֻקּדִ ִדים ָהֹעִלים ַעל-ַהצֹּאן, ֲעֻקּדִ ֵעינַי ָוֵאֶרא, ּבֲַחלֹום; ְוִהנֵּה ָהַעּתֻ
ִדים א-ָנא ֵעיֶניׇך וְּרֵאה ּכָל-ָהַעּתֻ ֹּאֶמר, ׂשָ ַמְלַאךְ ָהֱאלִֹהים, ּבֲַחלֹום--יֲַעֹקב; ָוֹאַמר, ִהנִֵּני.  יב ַוי

ךְ.  יג ָאֹנִכי ָהֵאל, ה ּלָ ר ָלָבן ֹעׂשֶ י ָרִאיִתי, ֵאת ּכָל-ֲאׁשֶ ים:  ּכִ ים, וְּבֻרּדִ ים נְֻקּדִ ָהֹעִלים ַעל-ַהצֹּאן, ֲעֻקּדִ
ֹּאת, ְוׁשוּב, ה, קוּם ֵצא ִמן-ָהָאֶרץ ַהז ם ֶנֶדר; ַעּתָ י ׁשָ ר ָנַדְרּתָ ּלִ ָבה, ֲאׁשֶ ם ַמצֵּ ָ ְחּתָ ׁשּ ר ָמׁשַ ית-ֵאל, ֲאׁשֶ ּבֵ
ֵבית ָאִבינוּ.  טו ַען ָרֵחל ְוֵלָאה, ַוּתֹאַמְרָנה לֹו:  ַהעֹוד ָלנוּ ֵחֶלק ְונֲַחָלה, ּבְ ׇך.  יד ַוּתַ ֶאל-ֶאֶרץ מֹוַלְדּתֶ
יל ר ִהצִּ ר, ֲאׁשֶ י ָכל-ָהֹעׁשֶ נוּ.  טז ּכִ ֹּאַכל גַּם-ָאכֹול, ֶאת-ּכְַסּפֵ י ְמָכָרנוּ; ַוי ְבנוּ לֹו, ּכִ ֲהלֹוא ָנְכִריֹּות ֶנְחׁשַ
ָָּקם, יֲַעֹקב; ה.  יז ַוי ר ָאַמר ֱאלִֹהים ֵאֶליׇך--ֲעׂשֵ ה, ּכֹל ֲאׁשֶ ֱאלִֹהים ֵמָאִבינוּ--ָלנוּ הוּא, וְּלָבֵנינוּ; ְוַעּתָ

ר נְַהג ֶאת-ּכָל-ִמְקֵנהוּ, ְוֶאת-ּכָל-ְרֻכׁשֹו ֲאׁשֶ ִּ ים.  יח ַוי ְַּמּלִ יו, ַעל-ַהג ָניו ְוֶאת-ָנׁשָ א ֶאת-ּבָ ָ ׂשּ ִּ ַוי
ן ֲאָרם:  ָלבֹוא ֶאל-ִיְצָחק ָאִביו, ַאְרָצה ּכְָנַען. ַפּדַ ר ָרַכׁש ּבְ ָרָכׁש--ִמְקֵנה ִקנְָינֹו, ֲאׁשֶ

ְגנֹביט ְוָלָבן ָהַלךְ, ִלְגֹזז ֶאת-ֹצאנֹו; ר ְלָאִביָה.  כָרֵחלַוּתִ ָרִפים ֲאׁשֶ ְגנֹב, ֶאת-ַהּתְ ִּ יֲַעקֹב, ֶאת-ֵלב ָלָבןַוי
י יד לֹו,ָהֲאַרּמִ ִּ ִלי ִהג י ֹבֵרַח הוּא--ַעל-ּבְ ְבַרח הוּאכא.ּכִ ִּ ָָּקם ַויֲַּעֹברַוי ר-לֹו, ַוי ֶאת-ַהנָָּהר;ְוָכל-ֲאׁשֶ

י: ִליׁשִ ְ יֹּום ַהׁשּ ַּד ְלָלָבן, ּבַ ֻּג ְלָעד.  כב ַוי ִּ ָניו, ַהר ַהג ם ֶאת-ּפָ ָּׂשֶ י ָבַרח, יֲַעֹקבַוי ח ֶאת-ֶאָחיו,.ּכִ ּקַ ִּ כג ַוי
ָֹּבא ֱאלִֹהים ֶאל-ָלָבן ְלָעד.  כד ַוי ִּ ק ֹאתֹו, ּבְַהר ַהג ְבַעת ָיִמים; ַויְַּדּבֵ ֶרךְ ׁשִ ְרּדֹף ַאֲחָריו, ּדֶ ִּ ִעּמֹו, ַוי

ג ָלָבן, ֵ ר ִעם-יֲַעֹקב--ִמּטֹוב ַעד-ָרע.  כה ַויַּׂשּ ַדּבֵ ן-ּתְ ֶמר ְלׇך ּפֶ ָ ֹּאֶמר לֹו, ִהׁשּ יְָלה; ַוי י, ּבֲַחלֹם ַהּלָ ָהֲאַרּמִ



ֹּאֶמר ָלָבן, ְלָעד.  כו ַוי ִּ ַקע ֶאת-ֶאָחיו, ּבְַהר ַהג ָהר, ְוָלָבן ּתָ ַקע ֶאת-ָאֳהלֹו ּבָ ֶאת-יֲַעֹקב; ְויֲַעֹקב, ּתָ
יָת, ְגנֹב ֶאת-ְלָבִביְליֲַעֹקב, ֶמה ָעׂשִ נֵַהג,ַוּתִ ה; ַוּתְ ֻביֹות, ָחֶרב.  כז ָלּמָ ׁשְ ֹנַתי, ּכִ ,ִלְבֹרַחנְַחּבֵאָתֶאת-ּבְ

ְגנֹב אִֹתי ֲחׇךַוּתִ ּלֵ י, ָוֲאׁשַ ְַּדּתָ ּלִ ק ְלָבנַי; ְולֹא-ִהג ֵ ִני, ְלנַׁשּ ּתַ ִרים ּבְֹתף וְּבִכנֹּור.  כח ְולֹא נְַטׁשְ ְמָחה וְּבׁשִ ׂשִ ּבְ
ֶכם ָרע; ֵואלֵֹהי ֲאִביֶכם ֶאֶמׁש ָאַמר ֵאַלי ה, ִהְסּכְַלּתָ ֲעׂשֹו.  כט ֶיׁש-ְלֵאל ָיִדי, ַלֲעׂשֹות ִעּמָ ְוִלְבֹנָתי; ַעּתָ
ה ְלֵבית י-ִנְכֹסף ִנְכַסְפּתָ , ּכִ ה ָהלֹךְ ָהַלְכּתָ ר ִעם-יֲַעֹקב--ִמּטֹוב ַעד-ָרע.  ל ְוַעּתָ ּבֵ ֶמר ְלׇך ִמּדַ ָ ֵלאֹמר, ִהׁשּ

, ֶאת-ֱאלָֹהיָאִביׇך; ה ָגנְַבּתָ י,.  לא ַויַַּעןָלּמָ י ָאַמְרּתִ י ָיֵראִתי--ּכִ ֹּאֶמר ְלָלָבן:  ּכִ ְגזֹליֲַעֹקב, ַוי ן-ּתִ ּפֶ
י. נֹוֶתיׇך ֵמִעּמִ ֶאת-ּבְ

י ָדַלְקּתָ ַאֲחָרי. אִתי, ּכִ ִעי ַמה ַחּטָ ׁשְ ֹּאֶמר ְלָלָבן, ַמה-ּפִ ָלָבן; ַויַַּען יֲַעֹקב, ַוי ֶָּרב ּבְ ַחר ְליֲַעֹקב, ַוי ִּ לו ַוי
ין ים ּכֹה, ֶנֶגד ַאַחי ְוַאֶחיׇך; ְויֹוִכיחוּ, ּבֵ ָצאָת ִמּכֹל ּכְֵלי-ֵביֶתׇך--ׂשִ ּתָ ֶאת-ּכָל-ּכֵַלי, ַמה-ּמָ ׁשְ ַ י-ִמׁשּ לז ּכִ

י.  לט ּכֵלוּ; ְוֵאיֵלי ֹצאנְׇך, לֹא ָאָכְלּתִ יׇך לֹא ׁשִ ֶּ ךְ, ְרֵחֶליׇך ְוִעז ָנה ָאֹנִכי ִעּמָ ִרים ׁשָ ֵנינוּ.  לח ֶזה ֶעׂשְ ׁשְ
נָּה; ַבְקׁשֶ ִָּדי ּתְ נָּה, ִמי ְּנְֻבִתי יֹום, וְּגנְֻבִתיְטֵרָפה, לֹא-ֵהֵבאִתי ֵאֶליׇך--ָאֹנִכי ֲאַחּטֶ .  מ ָהִייִתיָליְָלהג

יׇך ֵביֶתׇך, ֲעַבְדּתִ ָנה, ּבְ ִרים ׁשָ י ֶעׂשְ ָנִתי, ֵמֵעיָני.  מא ֶזה-ּלִ ד ׁשְ ּדַ יְָלה; ַוּתִ ּלָ ַביֹּום ֲאָכַלִני ֹחֶרב, ְוֶקַרח ּבַ
ֶרת ֹמִנים.  מב לוֵּלי י, ֲעׂשֶ ּכְֻרּתִ ֲחֵלף ֶאת-ַמׂשְ ִנים ּבְֹצאֶנׇך; ַוּתַ ׁש ׁשָ י ְבֹנֶתיׇך, ְוׁשֵ ּתֵ ׁשְ ָנה ּבִ ֵרה ׁשָ ַאְרּבַע-ֶעׂשְ

ִני; ֶאת-ָענְִיי ְוֶאת-יְִגיַע ְחּתָ ּלַ ה, ֵריָקם ׁשִ י ַעּתָ ֱאלֵֹהי ָאִבי ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם וַּפַחד ִיְצָחק, ָהָיה ִלי--ּכִ
נַי ְוַהצֹּאן ִנים ּבָ ֹנַתי ְוַהּבָ נֹות ּבְ ֹּאֶמר ֶאל-יֲַעֹקב, ַהּבָ י, ָרָאה ֱאלִֹהים--ַויֹּוַכח ָאֶמׁש.  מג ַויַַּען ָלָבן ַוי ּכַּפַ

ר ָיָלדוּ. ה ָלֵאּלֶה, ַהיֹּום, אֹו ִלְבֵניֶהן, ֲאׁשֶ ה ֹרֶאה, ִלי-הוּא; ְוִלְבֹנַתי ָמה-ֶאֱעׂשֶ ר-ַאּתָ ֹצאִני, ְוֹכל ֲאׁשֶ

ֵחִני ְוֵאְלָכה, ֶאל-ְמקֹוִמי ּלְ ֹּאֶמר יֲַעֹקב, ֶאל-ָלָבן, ׁשַ ר ָיְלָדה ָרֵחל ֶאת-יֹוֵסף; ַוי כה ַויְִהי, ּכֲַאׁשֶ
י ְוֶאת-יְָלַדי, ָנה ֶאת-ָנׁשַ יוְּלַאְרִצי.  כו ּתְ ר ָעַבְדּתִ יֲאׁשֶ ֵהן--ְוֵאֵלָכה:  ּכִ ,ֹאְתׇך ּבָ ה ָיַדְעּתָ ֶאת-ֲעבָֹדִתיַאּתָ

יׇך ר ֲעַבְדּתִ ֹּאֶמר ֵאָליו ָלָבן, ִאם-ָנאֲאׁשֶ י,.  כז ַוי ּתִ ֵעיֶניׇך; ִנַחׁשְ ְגָלֶלׇךַויְָבְרֵכִניָמָצאִתי ֵחן ּבְ .יְהָוה ּבִ
, ה ָיַדְעּתָ ֹּאֶמר ֵאָליו--ַאּתָ ָנה.  כט ַוי ָכְרׇך ָעַלי, ְוֶאּתֵ ֹּאַמר:  ָנְקָבה ׂשְ רכח ַוי יׇךֵאת ֲאׁשֶ ; ְוֵאתֲעַבְדּתִ

ְפֹרץ ָלֹרב, ִּ ר-ָהָיה ְלׇך ְלָפנַי, ַוי י ְמַעט ֲאׁשֶ י.  ל ּכִ ר-ָהָיה ִמְקנְׇך, ִאּתִ ֹאְתׇך, ְלַרְגִלי;ַויְָבֶרךְ יְהָוהֲאׁשֶ
ן-ִלי ֹּאֶמר יֲַעֹקב, לֹא-ִתּתֶ ן-ָלךְ; ַוי ֹּאֶמר, ָמה ֶאּתֶ ה ַגם-ָאֹנִכי--ְלֵביִתי.  לא ַוי ה, ָמַתי ֶאֱעׂשֶ ְוַעּתָ

ֹמר.  לב ֶאֱעֹבר ּבְָכל-ֹצאנְׇך ַהיֹּום, ה, ָאׁשוָּבה ֶאְרֶעה ֹצאנְׇך ֶאׁשְ ֶּ ָבר ַהז י ַהּדָ ה-ּלִ ֲעׂשֶ ְמאוָּמה--ִאם-ּתַ
ָכִרי.  לג ים; ְוָהָיה, ׂשְ ִּ ִעז ִבים, ְוָטלוּא ְוָנֹקד, ּבָ ּכְׂשָ ה-חוּם ּבַ ה ָנֹקד ְוָטלוּא ְוָכל-ׂשֶ ם ּכָל-ׂשֶ ָ ָהֵסר ִמׁשּ

ים, ִּ ִעז ר-ֵאיֶננּוּ ָנֹקד ְוָטלוּא ּבָ ָכִרי ְלָפֶניׇך:  ּכֹל ֲאׁשֶ י-ָתבֹוא ַעל-ׂשְ י ִצְדָקִתי ּבְיֹום ָמָחר, ּכִ ְוָענְָתה-ּבִ
ִבים-- ּכְׂשָ יְוחוּם ּבַ ָּנוּב הוּא, ִאּתִ .ג

שמות פרק יד'

ין ִמְגּדֹל י ַהִחיֹרת, ּבֵ בוּ ְויֲַחנוּ ִלְפֵני ּפִ ָרֵאל, ְוָיׁשֻ ֵני ִיׂשְ ר, ֶאל-ּבְ ּבֵ ה ּלֵאֹמר.  ב ּדַ ר יְהָוה, ֶאל-ֹמׁשֶ א ַויְַדּבֵ
ָאֶרץ; ָרֵאל, נְֻבִכים ֵהם ּבָ ְרֹעה ִלְבֵני ִיׂשְ ָּם.  ג ְוָאַמר ּפַ ַעל ְצֹפן, ִנְכחֹו ַתֲחנוּ ַעל-ַהי ָּם:  ִלְפֵני ּבַ וֵּבין ַהי

ר.  ד ְדּבָ י ֶאת-ֵלב-ּפְַרעֹהָסַגר ֲעֵליֶהם, ַהּמִ ְַּקּתִ ַפְרֹעה וְּבָכל-ֵחילֹו,,ְוִחז ְבָדה ּבְ ְוָרַדף ַאֲחֵריֶהם, ְוִאּכָ
ַּד ְלֶמֶלךְ ִמְצַרִים, ֻּג י-ֲאִני יְהָוה; ַויֲַּעׂשוּ-ֵכן.  ה ַוי י ָבַרח ָהָעםְוָיְדעוּ ִמְצַרִים ּכִ ֵָּהֵפךְ ְלַבב ּפְַרעֹה;ּכִ ַוי

ינוּ,ַוֲעָבָדיו ֹּאת ָעׂשִ ֹּאְמרוּ ַמה-ז ָרֵאל ֵמָעְבֵדנוּ., ֶאל-ָהָעם, ַוי ְחנוּ ֶאת-ִיׂשְ ּלַ י-ׁשִ ּכִ
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ּכַב, ׁשְ ִּ ם ְמַרֲאׁשָֹתיו; ַוי ָּׂשֶ קֹום, ַוי ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ ּקַ ִּ ֶמׁש, ַוי ֶ י-ָבא ַהׁשּ ם, ּכִ ֶָּלן ׁשָ קֹום ַוי ּמָ ַּע ּבַ ְפג ִּ יא ַוי
ָמיְָמה; ְוִהנֵּה ַמְלֲאֵכי ָ יַע ַהׁשּ ִּ ב ַאְרָצה, ְוֹראׁשֹו, ַמג ם ֻמצָּ קֹום ַההוּא.  יב ַויֲַּחלֹם, ְוִהנֵּה ֻסּלָ ּמָ ּבַ

ֱאלִֹהים, ֹעִלים ְוֹיְרִדים ּבֹו.

ר ָרָאם, ַמֲחֵנה ֱאלִֹהים ֶזה; ֹּאֶמר יֲַעֹקב ּכֲַאׁשֶ ְּעוּ-בֹו, ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים.  ג ַוי ְפג ִּ ב ְויֲַעֹקב, ָהַלךְ ְלַדְרּכֹו; ַוי
קֹום ַההוּא, ַמֲחָנִים.  {פ} ם-ַהּמָ ְקָרא ׁשֵ ִּ ַוי


