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 ִיְשָרֵאל-ְלַעם ִיְתרו   ִהְצָטְרפּות
 

 'ֶשה ַהִניִסים ַעל ָשְמעּו ָהַעִמים ָכל, ֲעָמֵלק ּוִמְלֶחֶמת סּוף-ָים ְקִריַעת ְלַאֵחר

ֶשה ְשִבים ָהִיינּו. ֲעֵליֶהם ַהְמיּוֶחֶדת ַהְשָגָחתו   ְוַעל ִיְשָרֵאל-ְלַעם עו   חו 

, ֶבֱאֶמת ַאְך. ִיְשָרֵאל-ַעם, ַעמו   ֶאת ִויַכְבדּו 'ָבה ֲאִמינּויַ  ָהַעִמים ָכל ֶשַעְכָשיו

י ַרק ְתנו  , ִיְתרו   ֶזה ָהָיה. 'ָבה ְלַהֲאִמין ָלַמד ֶאָחד גו  ֶשה ֶשל חו   .מ 

ִלים ַהִניִסים ַעל ִיְתרו   ְכֶשָשַמע ב ֶהְחִליט ַהָללּו ַהְגדו   ַהנו חַ  ֵביתו   ֶאת ַלֲעזו 

ד ְלִהְתַגֵייר ְכֵדי, ִיְשָרֵאל-ְלַעם ּוְלִהְצָטֵרף ַלִמְדָבר ְוָלֵצאת ְדַיןְבמִ   ְוִלְלמו 

ָרה ת ָרָצה הּוא. ּתו   .'ה ֶשל ָהָאהּוב ֵמַעמו   ֵחֶלק ִלְהיו 

ָרה ֶאת ִעימו   ָלַקח ִיְתרו   ֶשה ֵאֶשת ִציּפו   ַיַחד, ֶוֱאִליֶעֶזר ְמַנֶשה ָבֶניהָ  ְוֶאת מ 

 ָסמּוְך ָאז ֶשַחָנה ִיְשָרֵאל-ַעם ֶאל ַלֶדֶרְך כּוָלם ְוָיְצאּו, ִמְשַּפְחּתו  -ְבֵני לכָ  ִעם

ִדיעַ  ָשִליחַ  ִיְתרו   ָשַלח ְכֶשִהְתָקְרבּו. ִסיַני-ְלַהר ֶשה ְלהו   ֶשֲהֵרי, בו ָאם ַעל ְלמ 

א ֶאֶרץ-ֶדֶרְך זו   ֵאין ִדיעַ  ִמְבִלי ָלבו  ֶדם ְלהו  ֶשה ְכֶשִקיֵבל. ָלֵכן קו   ֶאת מ 

ָדָעה ד ָשַמח ַההו  ְתנו   ִלְקַראת ּוִבְמיּוָחד ִמְשַּפְחּתו   ִלְקַראת ְוָיָצא ְמא  , חו 

ֶשה ִעם. ְלִמְדַין ְבַהִגיעו   ָכְך ָכל לו   ְוָעַזר ֶשֵהיִטיב ן ָיְצאּו מ  , ּוָבָניו ַאֲהר 

ָתם ָהַעם ּוְכֶשָרָאה ְצִאים או  -ַעם ֶשָכל ָקָרה ָכְך. ַאֲחֵריֶהם כּוָלם ָיְצאּו, יו 

 .ִיְתרו   ֶאת ִכיֵבד ִיְשָרֵאל

ֶשה ֶשה. ַרָבה ְבִשְמָחה ִנְפְגשּו ְוִיְתרו   מ   ְוָשם, ְלָאֳהלו   ִיְתרו   ֶאת ֵהִביא מ 

ד ִהְתַּפֵעל ִיְתרו  . ְלִיְשָרֵאל 'ה ֶשָעָשה ַהִניִסים ָכל ַעל לו   ִסיֵּפר  ֵמַהִניִסים ְמא 

ִים ֶשל ֱאִליל ַאף ֶשֵאין ֵהִבין הּוא. 'ה ֶאת ּוֵביֵרְך ְוִהְתַרֵגש  ֶשָיכו ל ַהגו 

ת  .ִניִסים ְכֵאֶלה ַלֲעשו 

ָדָיה-ְסעּוַדת ְוָעַרְך רִהְתַגיֵ  ִיְתרו   ָלה הו   ִזְקֵני ָכל ִהְשַּתְּתפּו ָבּה, 'ָלה ְגדו 

ָשם, ִיְשָרֵאל ן ֶשהמ   ּוְברא   .ְוַאֲהר 

 

 בס"ד
 

 ִיְשָרֵאל-ְלַעם ִיְתרו   ִהְצָטְרפּות
 

 'סּוף ּוִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק, ָכל ָהַעִמים ָשְמעּו ַעל ַהִניִסים ֶשה-ְלַאֵחר ְקִריַעת ָים

ֶשה ְלַעם ְשִבים -עו  ִיְשָרֵאל ְוַעל ַהְשָגָחתו  ַהְמיּוֶחֶדת ֲעֵליֶהם. ָהִיינּו חו 

, ַעם 'ֶשַעְכָשיו ָכל ָהַעִמים ַיֲאִמינּו ָבה ִיְשָרֵאל. ַאְך ֶבֱאֶמת, -ִויַכְבדּו ֶאת ַעמו 

י ֶאָחד ָלַמד ְלַהֲאִמין ָבה ֶשה.'ַרק גו  ְתנו  ֶשל מ  , חו   . ָהָיה ֶזה ִיְתרו 

ִלים ַהָללּו ֶהְחִליט ַלֲעזו   ַח ְכֶשָשַמע ִיְתרו  ַעל ַהִניִסים ַהְגדו  ב ֶאת ֵביתו  ַהנו 

ד -ְבִמְדַין ְוָלֵצאת ַלִמְדָבר ּוְלִהְצָטֵרף ְלַעם ִיְשָרֵאל, ְכֵדי ְלִהְתַגֵייר ְוִלְלמו 

ת ֵחֶלק ֵמַעמו  ָהָאהּוב ֶשל ה ָרה. הּוא ָרָצה ִלְהיו   .'ּתו 

ֶשה ְוֶאת ָבֶניָה ְמַנשֶ  ָרה ֵאֶשת מ  ה ֶוֱאִליֶעֶזר, ַיַחד ִיְתרו  ָלַקח ִעימו  ֶאת ִציּפו 

, ְוָיְצאּו כּוָלם ַלֶדֶרְך ֶאל ַעם-ִעם ָכל ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶשַחָנה ָאז ָסמּוְך -ִמְשַּפְחּתו 

ֶשה ַעל בו ָאם, ֶשֲהֵרי -ְלַהר ִדיַע ְלמ  ִסיַני. ְכֶשִהְתָקְרבּו ָשַלח ִיְתרו  ָשִליַח ְלהו 

א ִמבְ -ֵאין זו  ֶדֶרְך ֶשה ֶאת ֶאֶרץ ָלבו  ֶדם ָלֵכן. ְכֶשִקיֵבל מ  ִדיַע קו  ִלי ְלהו 

 , ְתנו  ד ְוָיָצא ִלְקַראת ִמְשַּפְחּתו  ּוִבְמיּוָחד ִלְקַראת חו  ָדָעה ָשַמח ְמא  ַההו 

ן ּוָבָניו,  ֶשה ָיְצאּו ַאֲהר  ֶשֵהיִטיב ְוָעַזר לו  ָכל ָכְך ְבַהִגיעו  ְלִמְדַין. ִעם מ 

ְצִאים, ָיְצאּו כּוָלם ַאֲחֵריֶהם. ָכְך ָקָרה ֶשָכל ַעםּוְכֶשָרָאה ָהעַ  ָתם יו  -ם או 

.  ִיְשָרֵאל ִכיֵבד ֶאת ִיְתרו 

, ְוָשם  ֶשה ֵהִביא ֶאת ִיְתרו  ְלָאֳהלו  ֶשה ְוִיְתרו  ִנְפְגשּו ְבִשְמָחה ַרָבה. מ  מ 

ד ֵמַהִניִסים ְלִיְשָראֵ  'ִסיֵּפר לו  ַעל ָכל ַהִניִסים ֶשָעָשה ה ל. ִיְתרו  ִהְתַּפֵעל ְמא 

ל 'ְוִהְתַרֵגש ּוֵביֵרְך ֶאת ה ִים ֶשָיכו  . הּוא ֵהִבין ֶשֵאין ַאף ֱאִליל ֶשל ַהגו 

ת ְכֵאֶלה ִניִסים.  ַלֲעשו 

ָלה ָלה-ִיְתרו  ִהְתַגֵיר ְוָעַרְך ְסעּוַדת ָדָיה ְגדו  ֵני , ָבּה ִהְשַּתְּתפּו ָכל ִזקְ 'הו 

ן. ֶשה ְוַאֲהר  ָשם מ   ִיְשָרֵאל, ּוְברא 

 

 


