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חק לישראל – פרשת חיי שרה ליל שישי
תורה -

בראשית פרק כד'

ֲשר דִּ ֶּבר ִלי
)ז( יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ י הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם אֲ ׁ ֶשר ְלקָ חַ נִ י ִמ ּ ֵבית אָ ִבי ו ֵּמאֶ ֶרץ מוֹ לַ ְד ִּתי וַ א ׁ ֶ
נִש ַּבע ִלי לֵ אמֹר ְלז ְַרעֲ ָך אֶ ּ ֵתן אֶ ת הָ אָ ֶרץ הַ זֹּאת הוּא יִ ְׁשלַ ח ַמ ְלאָ כוֹ ְלפָ נֶיךָ
וַ אֲ ׁ ֶשר ְׁ
ֲשר ְלקָ חַ נִ י ִמ ּ ֵבית אָ ִבי ו ֵּמאֶ ֶרץ
שם) :ז( יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם א ׁ ֶ
וְ לָ קַ ְח ּ ָת ִא ּ ׁ ָשה ִל ְבנִ י ִמ ּ ׁ ָ
מוֹ לַ ְד ִּתי וַ אֲ ׁ ֶשר דִּ ּ ֶבר ִלי וַ אֲ ׁ ֶשר נִ ְׁש ַּבע ִלי לֵ אמֹר ְלזַ ְרעֲ ָך אֶ ּ ֵתן אֶ ת הָ אָ ֶרץ הַ זֹּאת הוּא יִ ְׁשלַ ח
ַמ ְלאָ כוֹ ְלפָ נ ָ
ֶיך וְ לָ קַ ְח ּ ָת ִא ּ ׁ ָשה ִל ְבנִ י ִמ ּ ׁ ָ
שם) :ז( יְ ָי אֱלָ הָ א ִד ְׁש ַמ ּיָא דִּ י ַד ְּב ַרנִ י ִמ ּ ֵבית אַ ָּבא ו ֵּמאֲ ַרע י ְַלדו ִּתי

יה קֳ ָד ָמ ְך וְ ִת ּ ַסב ִא ְּת ָתא ִל ְב ִרי
ימר ִל ְב ָר ְך אֶ ּ ֵתן יָת אַ ְר ָעא הָ ָדא הוּא יִ ְׁשלַ ח ַמ ְלאָ כֵ ּ
וְ ִדי ַמ ּ ֵלל ִלי וְ ִדי קַ ּיֵם ִלי ְל ֵמ ַ
ִמ ּ ַת ּ ָמן:

)ח( וְ ִאם לֹא תֹ אבֶ ה הָ ִא ּ ׁ ָשה לָ לֶ כֶ ת אַ ח ֲֶר ָ
ית ִמ ּ ְׁשבֻ ָע ִתי זֹאת ַרק אֶ ת ְּבנִ י לֹא
יך וְ נִ ִ ּק ָ
ש ּ ָמה) :ח( וְ ִאם לֹא תֹ אבֶ ה הָ ִא ּ ׁ ָשה לָ לֶ כֶ ת אַ ח ֲֶר ָ
ית ִמ ּ ְׁשבֻ ָע ִתי זֹאת ַרק אֶ ת ְ ּבנִ י
יך וְ נִ ִ ּק ָ
ָת ׁ ֵשב ׁ ָ
לֹא ָת ׁ ֵשב ׁ ָש ּ ָמה:

יתי בַ ְת ָר ְך ו ְּתהֵ י ז ַָּכאָ ה ִמ ּמוֹ ָמ ִתי דָּ א ְלחוֹ ד יָת ְּב ִרי לָ א ָת ֵתב
)ח( וְ ִאם לָ א ֵתיבֵ י ִא ְּת ָתא ְל ֵמ ֵ

ְל ַת ּ ָמן:

ָשם הָ ֶעבֶ ד אֶ ת יָדוֹ ּ ַתחַ ת י ֶֶר ְך אַ בְ ָרהָ ם ֲא ֹדנָיו וַ ִּי ּ ׁ ָשבַ ע לוֹ ַעל הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה:
)ט( וַ יּ ֶ ׂ
שם הָ ֶעבֶ ד אֶ ת יָ דוֹ ּ ַתחַ ת י ֶֶר ְך אַ ְב ָרהָ ם אֲ ֹדנָיו וַ ִּי ּ ׁ ָשבַ ע לוֹ ַעל הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה:
וַ ָּי ֶ ׂ

)ט(

)ט( וְ ׁ ַש ִּוי ַע ְב ָדא יָת

יה ַעל ּ ִפ ְת ָּג ָמא הָ ֵדין:
ֵיה וְ קַ ּיֵם לֵ ּ
יה ְּתחוֹ ת י ְַרכָ א ְדאַ ְב ָרהָ ם ִר ּבוֹ נ ּ
יְ ֵד ּ

ש ָרה גְ ַמ ִ ּלים ִמ ְּג ַמ ֵּלי אֲ ֹדנָיו וַ יֵּלֶ ְך וְ כָ ל טוּב ֲא ֹדנָיו ְּביָדוֹ וַ יָּקָ ם
)י( וַ ִּי ַּקח הָ ֶעבֶ ד עֲ ָ ׂ
א ַרם ַנה ֲַריִ ם אֶ ל ִעיר נָחוֹ ר) :י( וַ ִּי ַּקח הָ עֶ בֶ ד עֲ ָ ׂש ָרה גְ ַמ ִ ּלים ִמ ְּג ַמ ּ ֵלי אֲ ֹדנָיו וַ יֵּלֶ ךְ
וַ יֵּלֶ ְך אֶ ל ֲ

דנָיו ְּביָדוֹ וַ ָּיקָ ם וַ יֵּלֶ ְך אֶ ל אֲ ַרם נַהֲ ַריִ ם אֶ ל ִעיר נָחוֹ ר) :י( ו ְּדבַ ר ַע ְב ָדא ַעשְׂ ָרא גַ ְמ ִלין
וְ כָ ל טוּב ֲא ֹ
אֲרם דִּ י ַעל ּ ְפ ַרת ְלקַ ְר ּ ָתא ְדנָחוֹ ר:
יה וְ קָ ם וַ אֲ זַל לַ ָ
יד ּ
ִמ ּ ַג ְמלֵ י ִרבּ וֹ נ ֵּה וַ אֲ זַל וְ כָ ל ְׁשפַ ר ִרבּ וֹ נ ֵּה ִּב ֵ

)יא( וַ יַּבְ ֵר ְך הַ ְּג ַמ ִ ּלים ִמחוּץ לָ ִעיר אֶ ל ְּבאֵ ר הַ ּ ָמיִ ם ְל ֵעת ֶע ֶרב ְל ֵעת צֵ את הַ ּ ׁשֹאֲ בֹת:
)יא( וַ יּ ְַב ֵר ְך הַ ְּג ַמ ִ ּלים ִמחוּץ לָ ִעיר אֶ ל ְ ּבאֵ ר הַ ּ ָמיִ ם ְל ֵעת עֶ ֶרב ְל ֵעת צֵ את הַ ּ ׁשֹאֲ בֹת:

)יא( וְ אַ ְׁש ֵרי

גַ ְמלַ ּיָא ִמ ָּב ָרא ְלקַ ְר ּ ָתא ִל ְבאֵ ָרא ְד ַמיָּא ְל ִעדַּ ן ַר ְמ ׁ ָשא ְל ִעדַּ ן דְּ נ ְַפקַ ן ַמ ְלי ָָתא:

שה חֶ סֶ ד ִעם
ֹאמר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י אֲ דֹנִ י אַ ְב ָרהָ ם הַ ְק ֵרה נָא ְלפָ נַי הַ יּוֹ ם וַ עֲ ֵ ׂ
)יב( וַ יּ ַ
שה חֶ סֶ ד ִעם
ֹאמר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י אֲ דֹנִ י אַ ְב ָרהָ ם הַ ְק ֵרה נָא ְלפָ נַי הַ יּוֹ ם וַ עֲ ֵ ׂ
אֲ דֹנִ י אַ ְב ָרהָ ם) :יב( וַ יּ ַ
ֲאדֹנִ י אַ ְב ָרהָ ם:

קֳד ַמי יוֹ ָמא ֵדין וְ ִעבַ ד ִטיב ּו ִעם ִרבּ וֹ נִ י אַ ְב ָרהָ ם:
אֲמר יְ ָי אֱלָ הֵ ּה דְּ ִרבּ וֹ נִ י אַ ְב ָרהָ ם ז ּ ִַמין ְּכ ַען ָ
)יב( וַ ַ

שי הָ ִעיר יֹצְ אֹ ת ִל ְׁשאֹ ב ָמיִ ם) :יג( ִה ּנֵה
)יג( ִה ּנֵה אָ נ ִֹכי נִ ָ ּצב ַעל ֵעין הַ ּ ָמיִ ם וּבְ נוֹ ת אַ נְ ׁ ֵ
שי הָ ִעיר יֹצְ אֹ ת ִל ְׁשאֹ ב ָמיִ ם) :יג( הָ א אֲ נָא קָ אֵ ם ַעל עֵ ינָא
אָ נ ִֹכי נִ ָ ּצב ַעל ֵעין הַ ּ ָמיִ ם ו ְּבנוֹ ת אַ נְ ׁ ֵ
ָשי קַ ְר ּ ָתא נ ְַפקַ ן ְל ִמ ְמלֵ י ַמיָא:
ְד ַמ ּיָא ו ְּבנַת ֱאנ ׁ ֵ

)יד( וְ הָ יָה הַ ּנַעֲ ָר אֲ ׁ ֶשר אֹ ַמר אֵ לֶ יהָ הַ ִּטי נָא כַ דֵּ ְך וְ אֶ ְׁש ּ ֶתה וְ אָ ְמ ָרה ְׁש ֵתה וְ גַ ם
ְּג ַמ ֶּל ָ
ית חֶ סֶ ד ִעם ֲאדֹנִ י:
יך אַ ְׁשקֶ ה אֹ ָתהּ הֹכַ ְח ּ ָת ְל ַע ְבדְּ ָך ְליִ צְ חָ ק וּבָ ּה אֵ ַדע ִּכי ָעשִׂ ָ

)יד( וְ הָ ָיה הַ ּנַעֲ ָר אֲ ׁ ֶשר אֹ ַמר אֵ לֶ יהָ הַ ִּטי נָא כַ דֵּ ְך וְ אֶ ְׁש ּ ֶתה וְ אָ ְמ ָרה ְׁש ֵתה וְ גַ ם ְּג ַמ ּ ֶל ָ
יך אַ ְׁשקֶ ה
ימר לַ ּה
אדֹנִ י) :יד( ו ְּתהֵ י עוּלֶ ְמ ּ ָתא דְּ אֵ ַ
ית חֶ סֶ ד ִעם ֲ
אֹ ָת ּה הֹכַ ְח ּ ָת ְל ַע ְבדְּ ָך ְליִ ְצחָ ק וּבָ ּה אֵ ַדע ִּכי ָעשִׂ ָ

אַ ְר ִכינִ י ְכ ַען קו ְּל ִת ְ
אֲרי עֲ בַ ְד ּ ָת
ידע ֵ
ימר אֵ ְׁש ְּת וְ אַ ף ּ ַג ְמלָ ְך אַ ְׁשקֵ י י ַָת ּה ז ּ ִַמנְ ּ ָתא ְל ַע ְב ָד ְך ְליִ צְ חָ ק וּבַ ּה ִא ַ
יך וְ אֶ ְׁש ִּתי וְ ֵת ַ
ִטיב ּו ִעם ִרבּ וֹ נִ י:

ֲשר י ְ ֻּל ָדה ִל ְבתוּאֵ ל ּ ֶבן
)טו( וַ יְ ִהי הוּא טֶ ֶרם ִּכ ָּלה ְל ַד ּ ֵבר וְ ִה ּנֵה ִר ְבקָ ה יֹצֵ את א ׁ ֶ
ִמ ְל ָּכה אֵ ׁ ֶ
שת נָחוֹ ר אֲ ִחי אַ ְב ָרהָ ם וְ כַ דָּ הּ ַעל ִׁש ְכ ָמ ּה) :טו( וַ יְ ִהי הוּא טֶ ֶרם ִּכ ָּלה ְל ַד ּ ֵבר
וְ ִה ּנֵה ִר ְבקָ ה יֹצֵ את ֲא ׁ ֶשר י ְ ֻּל ָדה ִל ְבתוּאֵ ל ּ ֶבן ִמ ְל ָּכה אֵ ׁ ֶשת נָחוֹ ר אֲ ִחי אַ ְב ָרהָ ם וְ כַ דָּ ּה ַעל
ידת ִל ְבתוּאֵ ל ַּבר ִמ ְל ָּכה ִא ּ ַתת נָחוֹ ר
ִׁש ְכ ָמ ּה) :טו( וַ הֲ וָ ה הוּא ַעד לָ א ׁ ֵשיצֵ י ְל ַמ ָּללָ א וְ הָ א ִר ְבקָ ה נְ פָ קַ ת דְּ ִא ְתיְ ִל ַ
אֲ חו ִּהי ְדאַ ְב ָרהָ ם וְ קו ְּל ַת ּה ַעל ַּכ ְת ּ ַפ ּה:
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יש לֹא יְ ָד ָע ּה וַ ּ ֵת ֶרד הָ ַעיְ נָה וַ ְּת ַמ ֵּלא
)טז( וְ הַ ּנַעֲ ָר טֹבַ ת ַמ ְראֶ ה ְמאֹ ד ְּבתוּלָ ה וְ ִא ׁ
יש לֹא יְ ָד ָע ּה וַ ּ ֵת ֶרד הָ ַעיְ נָה וַ ְּת ַמ ֵּלא
כַ דָּ הּ וַ ּ ָת ַעל) :טז( וְ הַ ּנַעֲ ָר טֹבַ ת ַמ ְראֶ ה ְמאֹ ד ְ ּבתוּלָ ה וְ ִא ׁ
ירא ְל ֶמ ֱחזֵי( לַ ח ֲָדא ְּבתֻ ְל ּ ָתא וּגְ בַ ר לָ א י ְַד ָע ּה וּנְ חָ ַתת ְל ֵעינָא
ירת חֵ יז ּו )נ"יַ ׁ ,ש ּ ִפ ָ
כַ דָּ ּה וַ ּ ָת ַעל) :טז( וְ עוּלֶ ְמ ּ ָתא ׁ ַש ּ ִפ ַ
ו ְּמלַ ת קו ְּל ַת ּה ו ְּסלֵ קָ ת:

יאינִ י נָא ְמ ַעט ַמיִ ם ִמ ּ ַכדֵּ ְך) :יז( וַ יּ ָָרץ הָ ֶעבֶ ד
ֹאמר הַ גְ ִמ ִ
את ּה וַ יּ ֶ
)יז( וַ ָיּ ָרץ הָ ֶעבֶ ד ִל ְק ָר ָ
ְ
יאינִ י נָא ְמ ַעט ַמיִ ם ִמ ַּכדֵּ ך) :יז( ו ְּרהַ ט ַע ְב ָדא ִל ְק ָדמו ַּת ּה וַ אֲ ַמר אַ ְׁש ִקינִ י
ֹאמר הַ גְ ִמ ִ
את ּה וַ ּי ֶ
ִל ְק ָר ָ
)אַ ְט ֵע ְמנִ י( ְכ ַען זְ עֵ יר ַמ ּיָא ִמקּ ּו ְל ִת ְ
יך:

תה אֲ דֹנִ י וַ ְּת ַמהֵ ר וַ ּת ֶֹרד ּ ַכדָּ הּ ַעל י ָָד ּה וַ ּ ַת ְׁשקֵ ה ּו) :יח( וַ ּתֹאמֶ ר ְׁש ֵתה
ֹאמר ְׁש ֵ
)יח( וַ ּת ֶ
יתת קו ְּל ַת ּה ַעל
אֲמ ֶרת אֵ ְׁש ְּת ִרבּ וֹ נִ י וְ אוֹ ִחיאַ ת וַ אֲ חֵ ַ
אדֹנִ י וַ ְּת ַמהֵ ר וַ ּת ֶֹרד ַּכדָּ ּה ַעל יָ ָד ּה וַ ּ ַת ְׁשקֵ ה ּו) :יח( וַ ֶ
ֲ
יה:
יְ ַד ּה וְ אַ ְׁש ְק ֵת ּ
)יט(

ֹאמר ַּגם ִלגְ ַמ ֶּל ָ
יך אֶ ְׁשאָ ב ַעד ִאם ִּכלּ ּו ִל ְׁש ּתֹת:
וַ ְּתכַ ל ְלהַ ְׁשקֹתוֹ וַ ּת ֶ

ֹאמר ּ ַגם ִלגְ ַמ ּ ֶל ָ
יך אֶ ְׁשאָ ב ַעד ִאם ִּכלּ ּו ִל ְׁש ּתֹת:
ְלהַ ְׁשקֹתוֹ וַ ּת ֶ
ְלגַ ְמלָ ְך אַ ְמלֵ י ַעד דִּ י סַ ְפקוּן ְל ִמ ְׁש ּ ֵתי:

)יט( וַ ְּתכַ ל

אֲמ ֶרת אַ ף
יה וַ ֶ
)יט( וְ ׁ ֵשיצִ יאַ ת ְלאַ ְׁשקָ יו ֵּת ּ

)כ( וַ ְּת ַמהֵ ר וַ ְּת ַער ַּכדָּ ּה אֶ ל הַ ּ ׁשֹקֶ ת וַ ּ ָת ָרץ עוֹ ד אֶ ל הַ ְּבאֵ ר ִל ְׁשאֹ ב וַ ִּת ְׁשאַ ב ְלכָ ל
ְּג ַמ ָּליו) :כ( וַ ְּת ַמהֵ ר וַ ְּת ַער ַּכדָּ ּה אֶ ל הַ ּ ׁשֹקֶ ת וַ ּ ָת ָרץ עוֹ ד אֶ ל הַ ְ ּבאֵ ר ִל ְׁשאֹ ב וַ ִּת ְׁשאַ ב ְלכָ ל
ְּג ַמ ָּליו:

ירא ְל ִמ ְמלֵ י ו ְּמלַ ת ְלכָ ל ּ ַג ְמלוֹ ִהי:
)כ( וְ אוֹ ִחיאַ ת וּנְ פָ צַ ת קו ְּל ַת ּה ְלבֵ ית ׁ ַש ְקיָא ו ְּרהָ ַטת עוֹ ד ְלבֵ ָ

יש ִמ ְׁש ּ ָתאֵ ה לָ ּה ַמח ֲִר ׁ
)כא( וְ הָ ִא ׁ
יש
יש לָ ַד ַעת הַ ִהצְ ִליחַ יְ הֹוָ ה דַּ ְרכּ וֹ ִאם ל ֹא) :כא( וְ הָ ִא ׁ
יש לָ ַד ַעת הַ ִהצְ ִליחַ יְ הֹוָ ה דַּ ְרכּ וֹ ִאם לֹא:
ִמ ְׁש ּ ָתאֵ ה לָ ּה ַמח ֲִר ׁ

)כא( וְ גַ ְב ָרא ׁ ָשהֵ י בַ ּה ִמ ְס ּ ַת ּ ֵכל ׁ ָש ִתיק

יה ִאם לָ א:
ידע הַ אַ צְ לַ ח יְ ָי אָ ְרחֵ ּ
ְל ֵמ ַ

יש ֶנזֶם זָ הָ ב ּ ֶבקַ ע ִמ ְׁשקָ לוֹ ו ְּׁשנֵי
אֲשר ִּכלּ ּו הַ ְּג ַמ ִ ּלים ִל ְׁש ּתוֹ ת וַ ִּי ַּקח הָ ִא ׁ
)כב( וַ יְ ִהי ַּכ ׁ ֶ
ש ָרה זָהָ ב ִמ ְׁשקָ לָ ם) :כב( וַ יְ ִהי ַּכאֲ ׁ ֶשר ִּכלּ ּו הַ ְּג ַמ ִ ּלים ִל ְׁש ּתוֹ ת וַ ִּי ַּקח
צְ ִמ ִידים ַעל י ֶָדיהָ עֲ ָ ׂ
ש ָרה ָזהָ ב ִמ ְׁשקָ לָ ם) :כב( וַ הֲוָ ה ַּכד סַ ּ ִפיק ּו
יש ֶנזֶם זָ הָ ב ּ ֶבקַ ע ִמ ְׁשקָ לוֹ ו ְּׁשנֵי צְ ִמ ִידים ַעל ָי ֶדיהָ עֲ ָ ׂ
הָ ִא ׁ
שר ִס ְל ִעין
יה ו ְּת ֵרין ׁ ֵש ִירין ַעל יְ ָדהָ א ַמ ְתקַ ל עֲ ַ ׂ
גַ ְמלַ ּיָא ְל ִמ ְׁש ּ ֵתי וּנְ סֵ יב ּ ַג ְב ָרא קָ ָד ׁ ָשא ְד ַדהֲ בָ א ִּת ְקלָ א ַמ ְת ְקלֵ ּ
דְּ ַדהֲ בָ א ַמ ְתקַ ְלהוֹ ן:

ֹאמר ַּבת ִמי אַ ְּת הַ ִּג ִידי נָא ִלי הֲ י ֵׁש ּ ֵבית אָ ִב ְ
ֹאמר
יך ָמקוֹ ם לָ נ ּו לָ ִלין) :כג( וַ יּ ֶ
)כג( וַ יּ ֶ
ְ
אֲמר ַּבת ָמן אַ ְּת חַ ִּוי ְכ ַען ִלי הַ ִאית
ֵש ּ ֵבית אָ ִביך ָמקוֹ ם לָ נ ּו לָ ִלין) :כג( וַ ַ
ַּבת ִמי אַ ְּת הַ ִּג ִידי נָא ִלי הֲ י ׁ
ּ ֵבית אָ בו ְּך אָ ַתר ָּכ ׁ ַשר לָ נָא ִל ְמבָ ת:

ֹאמר
אֲשר י ְָל ָדה ְלנָחוֹ ר) :כד( וַ ּת ֶ
ֹאמר אֵ לָ יו ַּבת ְּבתוּאֵ ל אָ נ ִֹכי ּ ֶבן ִמ ְל ָּכה ׁ ֶ
)כד( וַ ּת ֶ
יה ַּבת ְּבתוּאֵ ל אֲ נָא ַּבר ִמ ְל ָּכא
אֲמ ֶרת לֵ ּ
שר יָ ְל ָדה ְלנָחוֹ ר) :כד( וַ ֶ
אֵ לָ יו ַּבת ְ ּבתוּאֵ ל אָ נ ִֹכי ּ ֶבן ִמ ְל ָּכה ֲא ׁ ֶ
ידת ְלנָחוֹ ר:
דִּ ילֵ ַ

ֹאמר אֵ לָ יו
תבֶ ן ּ ַגם ִמ ְס ּפוֹ א ַרב ִע ּ ָמנ ּו ּ ַגם ָמקוֹ ם לָ לוּן) :כה( וַ ּת ֶ
ֹאמר אֵ לָ יו ַּגם ּ ֶ
)כה( וַ ּת ֶ
יה אַ ף ִּת ְבנָא אַ ף ִּכ ּ ָס ָתא סַ ִּגי ִע ּ ָמנָא אַ ף
ֲמ ֶרת לֵ ּ
תבֶ ן ּ ַגם ִמ ְס ּפוֹ א ַרב ִע ּ ָמנ ּו ּ ַגם ָמקוֹ ם לָ לוּן) :כה( וַ א ֶ
ּ ַגם ּ ֶ
אָ ַתר ָּכ ׁ ַשר ִל ְמבָ ת:

יש וַ ִּי ְׁש ּ ַתח ּו לַ יהֹוָ ה:
יש וַ ִּי ְׁש ּ ַתח ּו לַ יהֹוָ ה) :כו( וַ ִּיקּ ֹד הָ ִא ׁ
)כו( וַ ִּיקּ ֹד הָ ִא ׁ

)כו( ו ְּכ ַרע ּ ַג ְב ָרא ו ְּסגִ יד

קֳדם יְ ָי:
ָ

אֲמ ּתוֹ ֵמ ִעם
אֲשר לֹא ָעזַב חַ ְסדּ וֹ וַ ִ
)כז( וַ יֹּאמֶ ר ָּברו ְּך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י אֲ דֹנִ י אַ ְב ָרהָ ם ׁ ֶ
ֹאמר ָּברו ְּך יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י ֲאדֹנִ י
אֲ דֹנִ י אָ נ ִֹכי ַּבדֶּ ֶר ְך נָחַ נִ י יְ הֹוָ ה ּ ֵבית אֲ חֵ י אֲ דֹנִ י) :כז( וַ יּ ֶ

ֲשר לֹא ָעזַב חַ ְסדּ וֹ וַ אֲ ִמ ּתוֹ ֵמ ִעם אֲ דֹנִ י אָ נ ִֹכי ַּבדֶּ ֶר ְך נָחַ נִ י יְ הֹוָ ה ּ ֵבית אֲ חֵ י אֲ דֹנִ י:
אַ ְב ָרהָ ם א ׁ ֶ

)כז(

אֲמר ְּב ִר ְ
יה ִמן ִרבּ וֹ נִ י אֲ נָא ְּבאוֹ ַרח ּ ַת ְקנָא דַּ ְּב ַרנִ י יְ ָי
יה וְ קו ְּׁשטֵ ּ
יך יְ ָי אֱלָ הָ א ְד ִרבּ וֹ נִ י אַ ְב ָרהָ ם דִּ י לָ א ְמנַע ִטיבוּתֵ ּ
וַ ַ
ּ ֵבית אַ חוֹ ִהי ְד ִרבּ וֹ נִ י:
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)כח( וַ ּ ָת ָרץ הַ ּנַעֲ ָר וַ ּ ַת ּגֵד ְלבֵ ית ִא ּ ָמ ּה ּ ַכדְּ בָ ִרים הָ אֵ ֶּלה) :כח( וַ ּ ָת ָרץ הַ ּנַעֲ ָר וַ ּ ַת ּגֵד ְלבֵ ית
ִא ּ ָמ ּה ַּכדְּ בָ ִרים ָהאֵ ּ ֶלה) :כח( ו ְּרהָ ַטת עוּלֶ ְמ ּ ָתא וְ חַ ִּויאַ ת ְלבֵ ית ִא ּ ַמ ּה ְּכ ִפ ְת ּ ָג ַמ ּיָא הָ ִא ּ ֵלין:
יש הַ חוּצָ ה אֶ ל הָ ָעיִ ן) :כט( ו ְּל ִר ְבקָ ה
)כט( ו ְּל ִר ְבקָ ה אָ ח ו ְּׁשמוֹ לָ בָ ן וַ יּ ָָרץ לָ בָ ן אֶ ל הָ ִא ׁ
יה לָ בָ ן ו ְּרהַ ט לָ בָ ן
יש הַ חוּצָ ה אֶ ל הָ ָעיִ ן) :כט( ו ְּל ִר ְבקָ ה אָ חָ א ו ְּׁש ֵמ ּ
אָ ח ו ְּׁשמוֹ לָ בָ ן וַ ָיּ ָרץ לָ בָ ן אֶ ל הָ ִא ׁ
ְלוַ ת ּ ַג ְב ָרא ְלבָ ָרא ְלוַ ת ֵעינָא:

)ל( וַ יְ ִהי ִּכ ְראֹ ת אֶ ת הַ ּ ֶנזֶם וְ אֶ ת הַ ְּצ ִמ ִדים ַעל יְ ֵדי אֲ חֹתוֹ ו ְּכ ׁ ָש ְמעוֹ אֶ ת דִּ ְב ֵרי ִר ְבקָ ה
יש וְ ִה ּנֵה ע ֵֹמד ַעל הַ ְּג ַמ ִ ּלים ַעל
יש וַ ָיּבֹא אֶ ל הָ ִא ׁ
אֲ חֹתוֹ לֵ אמֹר כּ ֹה ִד ּ ֶבר אֵ לַ י הָ ִא ׁ
הָ ָעיִ ן) :ל( וַ יְ ִהי ִּכ ְראֹ ת אֶ ת הַ ּ ֶנזֶם וְ אֶ ת הַ ְּצ ִמ ִדים ַעל יְ ֵדי ֲאחֹתוֹ ו ְּכ ׁ ָש ְמעוֹ אֶ ת דִּ ְב ֵרי ִר ְבקָ ה
ֹמד ַעל הַ ְּג ַמ ִ ּלים ַעל הָ ָעיִ ן) :ל( וַ הֲ וָ ה
יש וְ ִה ּנֵה ע ֵ
יש וַ ָּיבֹא אֶ ל הָ ִא ׁ
ֲאחֹתוֹ לֵ אמֹר כּ ֹה ִד ּ ֶבר אֵ לַ י הָ ִא ׁ
ימר ְּכ ֵדין ַמ ּ ֵליל ִע ּ ִמי
יה ְל ֵמ ַ
יה וְ כַ ד ְׁש ַמע יָת ּ ִפ ְת ּ ָג ֵמי ִר ְבקָ ה אֲחָ ֵת ּ
יר ּיָא ַעל יְ ֵדי אֲ חָ ֵת ּ
ַּכד חָ זָא יָת קָ ָד ׁ ָשא וְ יָת ׁ ֵש ַ
אֲתא ְלוַ ת ּ ַג ְב ָרא וְ הָ א קָ אֵ ם ִע ַּל ּוֵי גַ ְמלַ ּיָא ַעל ֵעינָא:
ּ ַג ְב ָרא וַ ָ

יתי הַ ַּביִ ת ו ָּמקוֹ ם
ֹאמר בּ וֹ א ְּברו ְּך יְ הֹוָ ה לָ ּ ָמה ַתעֲ מֹד ַּבחוּץ וְ אָ נ ִֹכי ּ ִפ ִּנ ִ
)לא( וַ יּ ֶ
יתי הַ ַּביִ ת ו ָּמקוֹ ם
ֹאמר בּ וֹ א ְּברו ְּך יְ הֹוָ ה לָ ּ ָמה ַתעֲ מֹד ַּבחוּץ וְ אָ נ ִֹכי ּ ִפ ִּנ ִ
לַ ְּג ַמ ִ ּלים) :לא( וַ יּ ֶ

לַ ְּג ַמ ִ ּלים:

אֲתר ָּכ ׁ ַשר ְלגַ ְמלַ ּיָא:
יתא וַ ַ
ֵיתי בֵ ָ
אֲמר עוּל ְּב ִריכָ א ַדיְ ָי ְל ָמא אַ ְּת קָ אֵ ם ְּבבָ ָרא וַ אֲ נָא ּ ַפ ּנ ִ
)לא( וַ ַ

יש הַ ַּביְ ָתה וַ יְ פַ ּ ַתח הַ ְּג ַמ ִ ּלים וַ ִּי ּ ֵתן ּ ֶתבֶ ן ו ִּמ ְס ּפוֹ א לַ ְּג ַמ ִ ּלים ו ַּמיִ ם
)לב( וַ ָיּבֹא הָ ִא ׁ
ִל ְרחֹץ ַרגְ לָ יו וְ ַרגְ לֵ י הָ אֲ נ ִָׁשים ׁ ֶ
יש ַה ַּביְ ָתה וַ יְ פַ ּ ַתח הַ ְּג ַמ ִ ּלים
אֲשר ִא ּתוֹ ) :לב( וַ ָּיבֹא הָ ִא ׁ
שר ִא ּתוֹ ) :לב( וְ ַעל ּ ַג ְב ָרא
וַ ִּי ּ ֵתן ּ ֶתבֶ ן ו ִּמ ְס ּפוֹ א לַ ְּג ַמ ִ ּלים ו ַּמיִ ם ִל ְרחֹץ ַרגְ לָ יו וְ ַרגְ לֵ י הָ אֲ נ ִָׁשים ֲא ׁ ֶ
יה:
יתא ו ְּׁש ָרא ּ ַג ְמלַ ּיָא וִ יהַ ב ִּת ְבנָא וְ ִכ ּ ָס ָתא ְלגַ ְמלַ ּיָא ו ַּמ ּיָא ְלאַ ְסחָ אָ ה ַרגְ לוֹ ִהי וְ ַרגְ לֵ י ג ְֻב ַריָּא דְּ ִע ּ ֵמ ּ
ְלבֵ ָ

רש"י
)ז( ה' אלהי השמים אשר לקחני מבית אבי -
ולא אמר ואלהי הארץ ולמעלה אמר
ואשביעך וגו' .אמר לו עכשיו הוא אלהי
השמים ואלהי הארץ שהרגלתיו בפי הבריות
אבל כשלקחני מבית אבי היה אלהי השמים
ולא אלהי הארץ שלא היו באי עולם מכירים
בו ושמו לא היה רגיל בארץ :מבית אבי -
מחרן :ומארץ מולדתי  -מאור כשדים :ואשר
דבר לי  -לצרכי כמו אשר דבר עלי .וכן כל
לי ולו ולהם הסמוכים אצל דבור מפורשים
בלשון על .ותרגום שלהם )רצונו שדרך
התרגום להשתמש למ"ד במקום בעבור וק"ל(
עלי עלוהי עליהון שאין נופל אצל דבור לשון
לי ולו ולהם אלא אלי אליו אליהם ותרגום
שלהם עמי עמיה עמהון אבל אצל אמירה
נופל לשון לי ולו ולהם :ואשר נשבע לי  -בין
הבתרים:
)ח( ונקית משבועתי וגו'  -וקח לו אשה
מבנות ענר אשכול וממרא )קידושין ס"א( :רק

את בני וגו'  -רק מיעוט הוא בני אינו חוזר
אבל יעקב בן בני סופו לחזור:
)י( מגמלי אדוניו ) -ב"ר( נכרין היו משאר
גמלים שהיו יוצאין זמומין מפני הגזל שלא
ירעו בשדות אחרים :וכל טוב אדוניו בידו -
)ב"ר( שטר מתנה כתב ליצחק על כל אשר לו
כדי שיקפצו לשלוח לו בתם :ארם נהרים -
בין שתי נהרות יושבת:
)יא( ויברך הגמלים  -הרביצם:
)יד( אותה הוכחת  -ראויה היא לו שתהא
גומלת חסדים וכדאי ליכנס בביתו של
אברהם ולשון הוכחת ביררת אפרוביש"ט
בלע"ז )דו האסט בעשיעדען( :ובה אדע -
לשון תחנה הודע לי בה :כי עשית חסד -
אם תהיה ממשפחתו והוגנת לו אדע כי עשית
חסד )ב"ר(:
)טז( בתולה  -ממקום בתולים )ב"ר( :ואיש
לא ידעה  -שלא כדרכה לפי שבנות הנכרים
היו משמרות מקום בתוליהן ומפקירות עצמן
ממקום אחר העיד על זו שנקיה מכל:
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חק לישראל – פרשת חיי שרה ליל שישי
)יז( וירץ העבד לקראתה  -לפי שראה שעלו
המים לקראתה) .ב"ר( :הגמיאיני נא  -לשון
גמיעה הומיי"ר בלע"ז )שלוקען שלירפען(:
)יח( ותורד כדה  -מעל שכמה:
)יט( עד אם כלו  -הרי אם משמש בלשון
אשר :אם כלו  -ת"א די ספקון שזו היא גמר
שתייתן כששתו די ספוקן:
)כ( ותער  -לשון נפיצה והרבה יש בלשון
משנה המערה מכלי אל כלי ובמקרא יש לו
דומה )תהלים קמא( אל תער נפשי )ישעיה
נג( אשר הערה למות נפשו :השקת  -אבן
חלולה ששותים בה הגמלים:
)כא( משתאה  -לשון שאייה כמו שאו ערים.
תשאה שממה )ישעיה ו( :משתאה  -משתומם
ומתבהל על שראה דבריו קרוב להצליח אבל
אינו יודע אם ממשפחת אברהם היא אם לאו.
ואל תתמה בתי"ו של משתאה שאין לך תיבה
שתחלת יסודה שי"ן ומדברת בלשון מתפעל
שאין תי"ו מפרידה בין שתי אותיותיה של
עיקר היסוד כגון משתאה מגזרת שאה
משתולל )ישעיה נט( מגזרת שולל וישתומם
)שם טז( מגזרת שממה) .מיכה ו( וישתמר
חקות עמרי מגזרת וישמר אף כאן משתאה
מגזרת תשאה וכשם שאתה מוצא לשון משומם
באדם נבהל ונאלם ובעל מחשבות כמו )איוב
יח( על יומו נשמו אחרונים )ירמיה ב( שומו
שמים )דניאל ד( אשתומם כשעה חדא כך
תפרש לשון שאייה באדם בהול ובעל
מחשבות .ואונקלוס תרגם לשון שהייה וגברא
שהי שוהא ועומד במקום אחד לראות
ההצליח ה' דרכו ואין לתרגם שתי שהרי אינו
לשון שתיה שאין אל"ף נופלת בלשון שתיה:
משתאה לה  -משתומם עליה כמו )לעיל כ(

אמרי לי אחי הוא .וכמו )לקמן כו( וישאלו
אנשי המקום לאשתו:
)כב( בקע  -רמז לשקלי ישראל בקע לגלגלת:
ושני צמידים  -רמז לשני לוחות מצומדות:
עשרה זהב משקלם  -רמז לעשרת הדברות
שבהן:
)כג( ויאמר בת מי את  -לאחר שנתן לה
שאלה לפי שהיה בטוח בזכותו של אברהם
שהצליח הקב"ה דרכו :ללין  -לינה אחת .לין
שם דבר והיא אמרה ללון כמה לינות )אתה
יכול ללון אצלינו(:
)כד( בת בתואל  -השיבתו על ראשון ראשון
ועל אחרון אחרון:
)כה( מספוא  -כל מאכל הגמלים קרוי
מספוא כגון )נ"א כגון עצה( תבן ושעורים:
)כז( בדרך  -דרך המזומן דרך הישר באותו
דרך שהייתי צריך .וכן כל בי"ת ולמ"ד וה"א
המשמשים בראש התיבה ונקודים בפת"ח
מדברים בדבר הפשוט שנזכר כבר במקום
אחר או שהוא מבורר וניכר באיזו הוא מדבר:
)כח( לבית אמה  -דרך הנשים היתה להיות
להן בית לישב בו למלאכתן ואין הבת מגדת
אלא לאמה:
)כט( וירץ  -למה רץ ועל מה רץ ויהי כראות
את הנזם אמר עשיר הוא זה ונתן עיניו
בממון:
)ל( על הגמלים  -לשמרן כמו )לעיל יח(
והוא עומד עליהם לשמשם:
)לא( פניתי הבית  -מעבודת אלילים )ב"ר(:
)לב( ויפתח  -התיר זמם שלהם שהיה סותם
את פיהם שלא ירעו בדרך בשדות אחרים
)ב"ר(:
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