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חק לישראל – פרשת חיי שרה יום ו'
בראשית פרק כד'
ֻישם
)לג( וַ ּי ָ ׂ

ֹאמר
ֹאמר לֹא אֹ כַ ל ַעד ִאם דִּ ַּב ְר ִּתי דְּ בָ ָרי וַ יּ ֶ
ּשם{ ְלפָ נָיו לֶ ֱאכֹל וַ יּ ֶ
}וַ יּו ָ ׂ

ֹאמר דַּ ּ ֵבר:
ֹאמר לֹא אֹ כַ ל ַעד ִאם דִּ ַּב ְר ִּתי דְּ בָ ָרי וַ יּ ֶ
ּשם{ ְלפָ נָיו לֶ ֱאכֹל וַ יּ ֶ
ֻישם }וַ יּו ָ ׂ
בר) :לג( וַ ּי ָ ׂ
דַּ ּ ֵ
קֳדמוֹ ִהי ְל ֵמיכָ ל וַ א ֲַמר לָ א אֵ יכוּל ַעד דַּ אֲ ַמ ּ ֵלל ּ ִפ ְת ָּג ָמי וַ אֲ ַמר ַמ ּ ֵלל:
)לג( וְ ׁ ַש ִּויא ּו ָ

)לד( וַ יּ ַ
ֹאמר ֶעבֶ ד אַ ְב ָרהָ ם אָ נ ִֹכי:
ֹאמר ֶעבֶ ד אַ ְב ָרהָ ם אָ נ ִֹכי) :לד( וַ יּ ַ

אֲמר ַע ְבדָּ א ְדאַ ְב ָרהָ ם
)לד( וַ ַ

אָ נָא:

)לה( וַ יהֹוָ ה ּ ֵב ַר ְך אֶ ת אֲ דֹנִ י ְמאֹ ד וַ ִּיגְ דָּ ל וַ ִּי ּ ֶתן לוֹ צֹאן וּבָ קָ ר וְ כֶ סֶ ף וְ זָהָ ב וַ עֲ בָ ִדם
חמ ִֹרים) :לה( וַ יהֹוָ ה ּ ֵב ַר ְך אֶ ת ֲאדֹנִ י ְמאֹ ד וַ ִּיגְ דָּ ל וַ ִּי ּ ֶתן לוֹ צֹאן וּבָ קָ ר
ו ְּׁשפָ חֹת וּגְ ַמ ִ ּלים וַ ֲ
וְ כֶ סֶ ף וְ ָזהָ ב וַ עֲ בָ ִדם ו ְּׁשפָ חֹת וּגְ ַמ ִ ּלים וַ ֲחמ ִֹרים:

)לה( וַ י ָי ָּב ִר ְ
יה ָעאן
יך יָת ִרבּ וֹ נִ י לַ ח ֲָדא ו ְּרבָ א וִ יהַ ב לֵ ּ

וְ תוֹ ִרין ו ְּכסַ ף ו ְּדהַ ב וְ ַע ְבדִּ ין וְ אַ ְמהָ ן וְ גַ ְמ ִלין וַ ח ֲָמ ִרין:
)לו(

ש ָרה אֵ ׁ ֶשת אֲ דֹנִ י בֵ ן לַ אדֹנִ י אַ ח ֲֵרי זִ ְקנ ָָת ּה וַ ִּי ּ ֶתן לוֹ אֶ ת ָּכל אֲ ׁ ֶשר לוֹ :
וַ ּ ֵתלֶ ד ָ ׂ

ֲשר לוֹ :
ש ָרה אֵ ׁ ֶשת ֲאדֹנִ י בֵ ן לַ אדֹנִ י אַ חֲ ֵרי זִ ְקנ ָָת ּה וַ ִּי ּ ֶתן לוֹ אֶ ת ָּכל א ׁ ֶ
)לו( וַ ּ ֵתלֶ ד ָ ׂ

ידת ָ ׂש ָרה
)לו( וִ ילֵ ַ

יה:
יה יָת ָּכל דִּ ילֵ ּ
ִא ּ ַתת ִרבּ וֹ נִ י בַ ר ְל ִרבּ וֹ נִ י ָּב ַתר דְּ סֵ יבָ ת וִ יהַ ב לֵ ּ

ישב
)לז( וַ יּ ְַׁש ִּב ֵענִ י ֲאדֹנִ י לֵ אמֹר לֹא ִת ַּקח ִא ּ ׁ ָשה ִל ְבנִ י ִמ ְּבנוֹ ת הַ ְּכ ַנעֲ נִ י אֲ ׁ ֶשר אָ נ ִֹכי ׁ ֵ
ישב
ְ ּבאַ ְרצוֹ ) :לז( וַ יּ ְַׁש ִ ּב ֵענִ י אֲ דֹנִ י לֵ אמֹר לֹא ִת ַּקח ִא ּ ׁ ָשה ִל ְבנִ י ִמ ְ ּבנוֹ ת הַ ְּכנַעֲ נִ י אֲ ׁ ֶשר אָ נ ִֹכי ׁ ֵ
ְּבאַ ְרצוֹ :
)לח(

יה:
ָתב ְּבאַ ְר ֵע ּ
ימר לָ א ִת ּ ַסב ִא ְּת ָתא ִל ְב ִרי ִמ ְּבנַת ְּכנַעֲ נ ֵָעי דִּ י אֲ ָנא י ֵ
)לז( וְ קַ ּיֵם ָעלַ י ִרבּ וֹ נִ י ְל ֵמ ָ

ִאם לֹא אֶ ל ּ ֵבית אָ ִבי ּ ֵתלֵ ְך וְ אֶ ל ִמ ְׁש ּ ַפ ְח ִּתי וְ לָ קַ ְח ּ ָת ִא ּ ׁ ָשה ִל ְבנִ י:

)לח( ִאם לֹא

יתי וְ ִת ּ ַסב
שה ִל ְבנִ י) :לח( אֱלָ הֵ ן ְלבֵ ית אַ ָּבא ּ ֵתזֵיל ו ְּלז ְַר ִע ִ
אֶ ל ּ ֵבית אָ ִבי ּ ֵתלֵ ְך וְ אֶ ל ִמ ְׁש ּ ַפ ְח ִּתי וְ לָ קַ ְח ּ ָת ִא ּ ׁ ָ
ִא ְּת ָתא ִל ְב ִרי:

שה אַ ח ֲָרי) :לט( וָ אֹ ַמר אֶ ל אֲ דֹנִ י אֻ לַ י לֹא ֵתלֵ ְך
)לט( וָ אֹ ַמר אֶ ל ֲאדֹנִ י אֻ לַ י לֹא ֵתלֵ ְך הָ ִא ּ ׁ ָ
יתי ִא ְּת ָתא ַּב ְת ָרי:
אֲמ ִרית ְל ִרבּ וֹ נִ י ָמ ִאים לָ א ֵת ֵ
שה אַ ח ֲָרי) :לט( וַ ָ
הָ ִא ּ ׁ ָ

ֲשר ִה ְתהַ ַּל ְכ ִּתי ְלפָ נָיו יִ ְׁשלַ ח ַמ ְלאָ כוֹ ִא ּ ָת ְך וְ ִהצְ ִליחַ דַּ ְר ּ ֶכ ָך
ֹאמר אֵ לָ י יְ הֹוָ ה א ׁ ֶ
)מ( וַ יּ ֶ
ֹאמר אֵ לָ י יְ הֹוָ ה אֲ ׁ ֶשר ִה ְתהַ ַּל ְכ ִּתי
שה ִלבְ נִ י ִמ ּ ִמ ְׁש ּ ַפ ְח ִּתי ו ִּמ ּ ֵבית אָ ִבי) :מ( וַ יּ ֶ
וְ לָ קַ ְח ּ ָת ִא ּ ׁ ָ

ְלפָ נָיו יִ ְׁשלַ ח ַמ ְלאָ כוֹ ִא ּ ָת ְך וְ ִהצְ ִליחַ דַּ ְר ּ ֶכ ָך וְ לָ קַ ְח ּ ָת ִא ּ ׁ ָשה ִל ְבנִ י ִמ ּ ִמ ְׁש ּ ַפ ְח ִּתי ו ִּמ ּ ֵבית אָ ִבי:

)מ(

יתי ו ִּמ ּ ֵבית אַ ָּבא:
יה ִע ּ ָמ ְך וְ יַצְ לַ ח אָ ְרחָ ְך וְ ִת ּ ַסב ִא ְּת ָתא ִל ְב ִרי ִמזּ ְַר ִע ִ
קֳדמוֹ ִהי יִ ְׁשלַ ח ַמ ְלאָ כֵ ּ
אֲמר ִלי יְ ָי דִּ י ְפלָ ִחית ָ
וַ ַ

ית נ ִָקי
)מא( אָ ז ִּת ּנָקֶ ה ֵמאָ לָ ִתי ִּכי ָתבוֹ א אֶ ל ִמ ְׁש ּ ַפ ְח ִּתי וְ ִאם לֹא יִ ְּתנ ּו לָ ְך וְ הָ יִ ָ
ית נ ִָקי
מאָ לָ ִתי) :מא( אָ ז ִּת ּנָקֶ ה ֵמאָ לָ ִתי ִּכי ָתבוֹ א אֶ ל ִמ ְׁש ּ ַפ ְח ִּתי וְ ִאם לֹא יִ ְּתנ ּו לָ ְך וְ הָ יִ ָ
ֵ
ֵמאָ לָ ִתי:

יתי וְ ִאם לָ א יִ ְּתנוּן לָ ְך ו ְּתהֵ י ז ַַּכי ִמ ּמו ָּמ ִתי:
)מא( ְּבכֵ ן ְּתהֵ י ז ַַּכי )נ"י ,ז ַָּכא( ִמ ּמו ָּמ ִתי אֲ ֵרי ְתהַ ְך ְלז ְַר ִע ִ

)מב( וָ אָ בֹא הַ יּוֹ ם אֶ ל הָ ָעיִ ן וָ אֹ ַמר יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י ֲאדֹנִ י אַ ְב ָרהָ ם ִאם י ְֶׁש ָך ּנָא ַמצְ ִליחַ
אֲשר אָ נ ִֹכי הֹלֵ ְך ָעלֶ יהָ ) :מב( וָ אָ בֹא הַ יּוֹ ם אֶ ל הָ ָעיִ ן וָ אֹ ַמר יְ הֹוָ ה אֱ לֹהֵ י אֲ דֹנִ י
ֶׁ
דַּ ְר ִּכי

יתי( יוֹ ָמא ֵדין
ֲת ִ
שר אָ נ ִֹכי הֹלֵ ְך ָעלֶ יהָ ) :מב( וְ אָ ִתית )נ"י ,וַ א ֵ
אַ ְב ָרהָ ם ִאם י ְֶׁש ָך ּנָא ַמצְ ִליחַ דַּ ְר ִּכי אֲ ׁ ֶ
ְ
אֲמ ִרית יְ ָי אֱלָ הָ א דְּ ִרבּ וֹ נִ י אַ ְב ָרהָ ם ִאם ִאית ְּכ ַען ַרעֲ וָ א קֳ ָד ָמך ְלאַ צְ לָ חָ א אָ ְר ִחי דִּ י אֲ נָא אָ זֵיל עֲ לַ ּה:
ְל ֵעינָא וַ ָ

)מג( ִה ּנֵה אָ נ ִֹכי נִ ָ ּצב ַעל ֵעין הַ ּ ָמיִ ם וְ הָ יָה הָ ַע ְל ָמה הַ יֹּצֵ את ִל ְׁשאֹ ב וְ אָ ַמ ְר ִּתי אֵ לֶ יהָ
הַ ְׁש ִקינִ י נָא ְמ ַעט ַמיִ ם ִמ ּ ַכדֵּ ְך) :מג( ִה ּנֵה אָ נ ִֹכי נִ ָ ּצב ַעל ֵעין הַ ּ ָמיִ ם וְ הָ יָ ה הָ ַע ְל ָמה הַ יֹּצֵ את

יה הַ ְׁש ִקינִ י נָא ְמ ַעט ַמיִ ם ִמ ַּכדֵּ ְך) :מג( הָ א אֲ נָא קָ אֵ ם ַעל ֵעינָא ְד ַמ ּיָא וִ יהֵ י
ִל ְׁשאֹ ב וְ אָ ַמ ְר ִּתי אֵ לֶ ָ
ימר לַ ּה אַ ְׁש ִקינִ י ְכ ַען זְ עֵ יר ַמ ּיָא ִמקּ ו ְּל ִת ְ
יך:
עוּלֶ ְמ ּ ָתא דְּ ִת ּפוֹ ק ְל ִמ ְמלֵ י וְ אֵ ַ

)מד( וְ אָ ְמ ָרה אֵ לַ י ַּגם אַ ּ ָתה ְׁש ֵתה וְ גַ ם ִלגְ ַמ ֶּל ָ
ֲשר ה ִֹכיחַ
יך אֶ ְׁשאָ ב ִהוא הָ ִא ּ ׁ ָשה א ׁ ֶ
אדֹנִ י) :מד( וְ אָ ְמ ָרה אֵ לַ י ּ ַגם אַ ּ ָתה ְׁשתֵ ה וְ גַ ם ִלגְ ַמ ּ ֶל ָ
יך אֶ ְׁשאָ ב ִהוא הָ ִא ּ ׁ ָשה ֲא ׁ ֶשר
יְ הֹוָ ה ְלבֶ ן ֲ
ה ִֹכיחַ יְ הֹוָ ה ְלבֶ ן אֲ דֹנִ י:

ימר ִלי אַ ף אַ ְּת אֵ ְׁש ְּת וְ אַ ף ְלגַ ְמלָ ְך אַ ְמ ִלי ִהיא ִא ְּת ָתא דְּ ז ּ ִַמין יְ ָי ְלבַ ר ִרבּ וֹ נִ י:
)מד( וְ ֵת ַ
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)מה( אֲ נִ י טֶ ֶרם אֲכַ ֶּלה ְל ַד ּ ֵבר אֶ ל ִל ִּבי וְ ִה ּנֵה ִרבְ קָ ה יֹצֵ את וְ כַ דָּ ּה ַעל ִׁש ְכ ָמ ּה וַ ּ ֵת ֶרד
הָ ַעיְ נָה וַ ִּת ְׁשאָ ב וָ אֹ ַמר אֵ לֶ יהָ הַ ְׁש ִקינִ י נָא) :מה( אֲנִ י טֶ ֶרם אֲ כַ ּ ֶלה ְל ַד ּ ֵבר אֶ ל ִל ִ ּבי וְ ִה ּנֵה
ת ֶרד הָ ַעיְ נָה וַ ִּת ְׁשאָ ב וָ אֹ ַמר אֵ לֶ יהָ הַ ְׁש ִקינִ י נָא) :מה( אֲ נָא ַעד
ִר ְבקָ ה יֹצֵ את וְ כַ דָּ ּה ַעל ִׁש ְכ ָמ ּה וַ ּ ֵ
אֲמ ִרית לַ ּה אַ ְׁש ִקינִ י
יתי ְל ַמ ָּללָ א ְב ִל ִּבי וְ הָ א ִר ְבקָ ה נְ פָ קַ ת וְ קו ְּל ַת ּה ַעל ַּכ ְת ּ ַפ ּה וּנְ חָ ַתת ְל ֵעינָא ו ְּמלָ ת וַ ָ
לָ א ׁ ֵשיצִ ִ
ְכ ָען:

ֹאמר ְׁש ֵתה וְ גַ ם ְּג ַמ ֶּל ָ
יך אַ ְׁשקֶ ה וָ אֵ ְׁש ְּת וְ גַ ם
)מו( וַ ְּת ַמהֵ ר וַ ּתוֹ ֶרד ַּכדָּ ּה ֵמ ָעלֶ יהָ וַ ּת ֶ
ָ
ֹאמר ְׁש ֵתה וְ גַ ם ְּג ַמ ּ ֶליך אַ ְׁשקֶ ה
הַ ְּג ַמ ִ ּלים ִה ְׁשקָ ָתה) :מו( וַ ְּת ַמהֵ ר וַ ּתוֹ ֶרד ַּכדָּ ּה ֵמ ָעלֶ יהָ וַ ּת ֶ
וָ אֵ ְׁש ְּת וְ גַ ם הַ ְּג ַמ ִ ּלים ִה ְׁשקָ ָתה:

יתת קו ְּל ַת ּה ִמ ּנ ַּה וַ אֲ ָמ ַרת אֵ ְׁש ְּת וְ אַ ף ּ ַג ְמלָ ְך אַ ְׁש ִקי
)מו( וְ אוֹ ִחיאַ ת וַ אֲ ִח ַ

יתי וְ אַ ף ּ ַג ְמלַ ָ ּיא אַ ְׁש ִקיאַ ת:
ו ְּׁש ֵת ִ

ֹאמר ַּבת ְּבתוּאֵ ל ּ ֶבן נָחוֹ ר אֲ ׁ ֶשר י ְָל ָדה
)מז( וָ אֶ ְׁשאַ ל אֹ ָת ּה וָ אֹ ַמר ַּבת ִמי אַ ְּת וַ ּת ֶ
לּ וֹ ִמ ְל ָּכה וָ אָ שִׂ ם הַ ּ ֶנזֶם ַעל אַ ּ ָפ ּה וְ הַ ְּצ ִמ ִ
ידים ַעל י ֶָדיהָ ) :מז( וָ אֶ ְׁשאַ ל אֹ ָת ּה וָ אֹ ַמר ַּבת
ֲשר יָ ְל ָדה לּ וֹ ִמ ְל ָּכה וָ אָ שִׂ ם ַה ּ ֶנזֶם ַעל אַ ּ ָפ ּה וְ הַ ְּצ ִמ ִידים
ֹאמר ַּבת ְ ּבתוּאֵ ל ּ ֶבן נָחוֹ ר א ׁ ֶ
ִמי אַ ְּת וַ ּת ֶ
ֵיתי
יה ִמ ְל ָּכה וְ ׁ ַש ּו ִ
ידת לֵ ּ
אֲמ ֶרת ַּבת ְּבתוּאֵ ל ַּבר נָחוֹ ר דִּ ילֵ ַ
ילית י ַָת ּה וַ אֲ ָמ ִרית ַּבת ָמן אַ ְּת וַ ֶ
ַעל יָ ֶדיהָ ) :מז( ו ְּׁשאֵ ִ
ּ
יריָא ַעל יְ ָדהָ א:
קָ ָד ׁ ָשא ַעל אַ ּ ַפ ּה וְ ׁ ֵש ַ

)מח( וָ אֶ קּ ֹד וָ אֶ ְׁש ּ ַתחֲוֶה לַ יהֹוָ ה וָ אֲבָ ֵר ְך אֶ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י ֲאדֹנִ י אַ ְב ָרהָ ם אֲ ׁ ֶשר ִהנְ חַ נִי
דנִ י ִל ְבנוֹ ) :מח( וָ אֶ קּ ֹד וָ אֶ ְׁש ּ ַת ֲחוֶה לַ יהֹוָ ה וָ אֲ בָ ֵר ְך אֶ ת
אֱמת לָ קַ חַ ת אֶ ת ַּבת ֲא ִחי אֲ ֹ
ְּב ֶד ֶר ְך ֶ
יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ י אֲ דֹנִ י אַ ְב ָרהָ ם ֲא ׁ ֶשר ִהנְ חַ נִ י ְ ּב ֶד ֶר ְך ֱא ֶמת לָ קַ חַ ת אֶ ת ַּבת א ֲִחי אֲ דֹנִ י ִל ְבנוֹ :

)מח(

קֳדם יְ ָי וּבָ ֵר ִכית יָת יְ ָי אֱלָ הֵ ּה דְּ ִרבּ וֹ נִ י אַ ְב ָרהָ ם דְּ ַד ְּב ַרנִ י ְּבאוֹ ַרח ְק ׁשוֹ ט ְל ִמיסַ ב יָת ַּבת אֲ חו ִּהי
ו ְּכ ָר ִעית ו ְּסגָ ִדית ָ
יה:
ְד ִרבּ וֹ נִ י ִל ְב ֵר ּ

ֱמת אֶ ת אֲ דֹנִ י הַ ִּגיד ּו ִלי וְ ִאם לֹא הַ ִּגיד ּו ִלי
)מט( וְ ַע ּ ָתה ִאם י ְֶׁשכֶ ם עֹשִׂ ים חֶ סֶ ד וֶ א ֶ
וְ אֶ ְפנֶה ַעל י ִ
עשִׂ ים חֶ סֶ ד ֶו ֱא ֶמת אֶ ת ֲאדֹנִ י
ָמין אוֹ ַעל שְׂ מֹאל) :מט( וְ ַע ּ ָתה ִאם י ְֶׁשכֶ ם ֹ
יתיכוֹ ן ָע ְב ִדין ִטיב ּו
הַ ִּגיד ּו ִלי וְ ִאם לֹא הַ ִּגיד ּו ִלי וְ אֶ ְפנֶה ַעל יָ ִמין אוֹ ַעל שְׂ מֹאל) :מט( ו ְּכ ַען ִאם ִא ֵ
ו ְּק ׁשוֹ ט ִעם ִרבּ וֹ נִ י חַ וּוֹ ִלי וְ ִאם לָ א חַ וּוֹ ִלי וְ ִא ְת ּ ְפנֵי ַעל י ּ ִַמינָא אוֹ ַעל שְׂ ָמאלָ א:

ֹאמר ּו ֵמיהֹוָ ה יָצָ א הַ דָּ בָ ר לֹא נוּכַ ל דַּ ּ ֵבר אֵ לֶ ָ
יך ַרע אוֹ
)נ( וַ יּ ַַען לָ בָ ן ו ְּבתוּאֵ ל וַ יּ ְ
ָ
בר אֵ לֶ יך ַרע אוֹ טוֹ ב) :נ(
ֹאמר ּו ֵמיהֹוָ ה יָצָ א הַ דָּ בָ ר לֹא נוּכַ ל דַּ ּ ֵ
טוֹ ב) :נ( וַ י ַַּען לָ בָ ן ו ְּבתוּאֵ ל וַ יּ ְ
יש אוֹ ָטב:
קֳדם יְ ָי נְ פַ ק ּ ִפ ְת ּ ָג ָמא לֵ ית אֲ נ ְַחנָא י ְָכ ִלין ְל ַמ ָּללָ א ִע ּ ָמ ְך ִּב ׁ
וְ אָ ֵתיב לָ בָ ן ו ְּבתוּאֵ ל וַ אֲ ַמר ּו ִמן ָ

)נא(

ֶיך קַ ח וָ לֵ ְך ו ְּת ִהי ִא ּ ׁ ָשה ְלבֶ ן ֲא ֹדנ ָ
ִה ּנֵה ִר ְבקָ ה ְלפָ נ ָ
ֲשר דִּ ּ ֶבר יְ הֹוָ ה:
ֶיך ַּכא ׁ ֶ

ֶיך קַ ח וָ לֵ ְך ו ְּת ִהי ִא ּ ׁ ָשה ְלבֶ ן ֲא ֹדנ ָ
ִה ּנֵה ִר ְבקָ ה ְלפָ נ ָ
ֲשר דִּ ּ ֶבר יְ הֹוָ ה:
ֶיך ַּכא ׁ ֶ
וְ אֵ יזִ יל ו ְּתהֵ י ִא ְּת ָתא ְלבַ ר ִרבּ וֹ נ ְָך ְּכ ָמא דִּ י ַמ ּ ֵלל יְ ָי:

)נא(

קֳד ָמ ְך דְּ בַ ר
)נא( הָ א ִר ְבקָ ה ָ

ש ַמע ֶעבֶ ד אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת דִּ בְ ֵריהֶ ם וַ ִּי ְׁש ּ ַתח ּו אַ ְרצָ ה לַ יהֹוָ ה) :נב( וַ יְ ִהי
ֲשר ׁ ָ
)נב( וַ יְ ִהי ַּכא ׁ ֶ
ש ַמע ֶעבֶ ד אַ ְב ָר ָהם אֶ ת דִּ ְב ֵריהֶ ם וַ ִּי ְׁש ּ ַתח ּו אַ ְרצָ ה לַ יהֹוָ ה) :נב( וַ הֲ וָ ה ַּכד ְׁש ַמע ַע ְבדָּ א
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ׁ ָ
קֳדם יְ ָי:
ְדאַ ְב ָרהָ ם יָת ּ ִפ ְת ָּג ֵמיהוֹ ן ו ְּסגֵד ַעל אַ ְר ָעא ָ

)נג( וַ יּוֹ ְ ֵצא הָ ֶע ּ ֶבד ְּכלֵ י כֶ סֶ ף ו ְּכלֵ י זָהָ ב ו ְּבגָ ִדים וַ ִּי ּ ֵתן ְל ִרבְ קָ ה ו ִּמגְ דָּ נֹת נ ַָתן ְלאָ ִחיהָ
ו ְּל ִא ּ ָמ ּה) :נג( וַ יּוֹ ְ ֵצא הָ ֶע ּ ֶבד ְּכלֵ י כֶ סֶ ף ו ְּכלֵ י ָזהָ ב ו ְּבגָ ִדים וַ ִּי ּ ֵתן ְל ִר ְבקָ ה ו ִּמגְ דָּ נֹת נ ַָתן ְלאָ ִחיהָ
ו ְּל ִא ּ ָמ ּה:

)נג( וְ אַ ּ ֵפק ַע ְבדָּ א ָמנִ ין דִּ ְכסַ ף ו ָּמנִ ין דִּ ְדהַ ב ו ְּלבו ִּׁשין וִ יהַ ב ְל ִר ְבקָ ה ו ִּמגְ דָּ נִ ין יְ הַ ב לַ אֲ חוּהָ א ו ְּל ִא ּ ַמ ּה:

ֹאמר ׁ ַש ְ ּלחֻ נִי
אֲשר ִע ּמוֹ וַ יּ ִָלינ ּו וַ יָּקוּמ ּו בַ בּ ֹקֶ ר וַ יּ ֶ
ֹאכל ּו וַ ִּי ְׁש ּת ּו הוּא וְ הָ אֲ נ ִָׁשים ׁ ֶ
)נד( וַ יּ ְ
ֹאמר ׁ ַש ְ ּלחֻ נִ י
ֹאכל ּו וַ ִּי ְׁש ּת ּו הוּא וְ הָ אֲ נ ִָׁשים אֲ ׁ ֶשר ִע ּמוֹ וַ יּ ִָלינ ּו וַ יָּקוּמ ּו בַ בּ ֹקֶ ר וַ יּ ֶ
לַ אדֹנִ י) :נד( וַ יּ ְ
לַ אדֹנִ י:

יה וּבָ ת ּו וְ קָ מ ּו ְבצַ ְפ ָרא וַ אֲ ַמר ׁ ַש ְ ּלחוּנִ י ְלוַ ת ִרבּ וֹ נִ י:
)נד( וַ אֲ כָ ל ּו ו ְּׁש ִתיא ּו הוּא וְ גו ְּב ַר ּיָא דִּ י ִע ּ ֵמ ּ
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חק לישראל – פרשת חיי שרה יום ו'
ֹאמר
תלֵ ְך) :נה( וַ יּ ֶ
ֹאמר אָ ִחיהָ וְ ִא ּ ָמהּ ּ ֵת ׁ ֵשב הַ ּנַעֲ ָר ִא ּ ָתנ ּו י ִָמים אוֹ ָעשׂ וֹ ר אַ חַ ר ּ ֵ
)נה( וַ יּ ֶ
ְ
תלֵ ך) :נה( וַ אֲ ַמר אֲ חוּהָ א וְ ִא ּ ַמ ּה ּ ָת ֵתיב עוּלֶ ְמ ּ ָתא
אָ ִחיהָ וְ ִא ּ ָמ ּה ּ ֵת ׁ ֵשב הַ ּנַעֲ ָר ִא ּ ָתנ ּו י ִָמים אוֹ ָעשׂ וֹ ר אַ חַ ר ּ ֵ
ִע ּ ָמנָא ִעדַּ ן ְּב ִעדַּ ן אוֹ ַע ְס ָרא י ְַר ִחין ָּב ַתר ּ ֵכן ּ ֵתיזִ יל:
)נו(

ֹאמר אֲלֵ הֶ ם אַ ל ְּתאַ חֲר ּו אֹ ִתי וַ יהֹוָ ה ִהצְ ִליחַ דַּ ְר ִּכי ׁ ַש ְ ּלחוּנִ י וְ אֵ ְלכָ ה לַ אדֹנִ י:
וַ יּ ֶ

ֹאמר אֲ לֵ הֶ ם אַ ל ְּתאַ חֲר ּו אֹ ִתי וַ יהֹוָ ה ִה ְצ ִליחַ דַּ ְר ִּכי ׁ ַש ְ ּלחוּנִ י וְ אֵ ְלכָ ה לַ אדֹנִ י:
)נו( וַ יּ ֶ
לָ א ְתאַ חֲרוּן י ִָתי וַ י ָי אַ צְ לַ ח אָ ְר ִחי ׁ ַש ְ ּלחוּנִ י וְ אֵ יהַ ְך ְלוַ ת ִרבּ וֹ נִ י:

אֲמר ְלהוֹ ן
)נו( וַ ַ

ֹאמר ּו נִ ְק ָרא לַ ּנַעֲ ָר וְ נִ ְׁשאֲ לָ ה אֶ ת
ֹאמר ּו נִ ְק ָרא לַ ּנַעֲ ָר וְ נִ ְׁשאֲלָ ה אֶ ת ּ ִפיהָ ) :נז( וַ יּ ְ
)נז( וַ יּ ְ
נִש ָמע ַמה דְּ ִהיא אָ ְמ ָרה:
אֲמר ּו נִ ְק ֵרי ְלעוּלֶ ְמ ּ ָתא וְ ְׁ
ּ ִפיהָ ) :נז( וַ ַ
)נח(

ֹאמר אֵ לֵ ְך:
יש הַ זֶּה וַ ּת ֶ
הֲת ְל ִכי ִעם הָ ִא ׁ
ֵ
ֹאמר ּו אֵ לֶ יהָ
וַ ִּי ְק ְרא ּו ְל ִר ְבקָ ה וַ יּ ְ

ֹאמר אֵ לֵ ְך:
יש הַ זֶּה וַ ּת ֶ
ֹאמר ּו אֵ לֶ יהָ הֲ ֵת ְל ִכי ִעם הָ ִא ׁ
וַ ִּי ְק ְרא ּו ְל ִר ְבקָ ה וַ ּי ְ

)נח(

)נח( ו ְּקרוֹ ְל ִר ְבקָ ה וַ אֲ ַמר ּו לַ ּה

הֲ ֵתיזְ ִלי ִעם ּ ַג ְב ָרא הָ ֵדין וַ אֲ ֶמ ֶרת אֵ יזִ יל:
)נט(

ָשיו:
וַ יְ ׁ ַש ְ ּלח ּו אֶ ת ִר ְבקָ ה אֲ ח ָֹתם וְ אֶ ת ֵמנִ ְק ּ ָת ּה וְ אֶ ת ֶעבֶ ד אַ בְ ָרהָ ם וְ אֶ ת אֲ נ ׁ ָ

ָשיו:
וַ יְ ׁ ַש ְ ּלח ּו אֶ ת ִר ְבקָ ה ֲאח ָֹתם וְ אֶ ת ֵמנִ ְק ּ ָת ּה וְ אֶ ת ֶעבֶ ד אַ ְב ָרהָ ם וְ אֶ ת ֲאנ ׁ ָ

)נט(

)נט( וְ ׁ ַש ְ ּלח ּו יָת ִר ְבקָ ה

אֲ חַ ְתהוֹ ן וְ יָת ֵמנִ ְק ּ ַת ּה וְ יָת ַע ְבדָּ א ְדאַ ְב ָרהָ ם וְ ָית ּ ַג ְברוֹ ִהי:

יר ׁש ז ְַר ֵע ְך
ֹאמר ּו לָ הּ אֲ ח ֵֹתנ ּו אַ ְּת הֲ יִ י ְלאַ ְלפֵ י ְרבָ בָ ה וְ יִ ַ
)ס( וַ יְ בָ רֲ כ ּו אֶ ת ִרבְ קָ ה וַ יּ ְ
יר ׁש
ֹאמר ּו לָ ּה ֲאח ֵֹתנ ּו אַ ְּת הֲ יִ י ְלאַ ְלפֵ י ְרבָ בָ ה וְ יִ ַ
ש ַער שׂ נְ אָ יו) :ס( וַ יְ בָ ֲרכ ּו אֶ ת ִר ְבקָ ה וַ יּ ְ
אֵ ת ׁ ַ
זַ ְרעֵ ְך אֵ ת ׁ ַש ַער שׂ נְ אָ יו:

)ס( וּבָ ִריכ ּו יָת ִר ְבקָ ה וַ אֲ ַמר ּו לַ ּה אֲחָ ָתנָא אַ ְּת הֲ וֵי ְלאַ ְל ִפין ו ְּל ִר ְבוָ ן וְ יִ ְרתוּן ְּבנַיְ ִכי יָת

ִק ְרוֵי סַ נְ אֵ יהוֹ ן:

יש וַ ִּי ַּקח
)סא( וַ ּ ָתקָ ם ִר ְבקָ ה וְ נַעֲ ר ֶֹתיהָ וַ ִּת ְר ַּכ ְבנָה ַעל הַ ְּג ַמ ִ ּלים וַ ּ ֵתלַ ְכנָה אַ ח ֲֵרי הָ ִא ׁ
הָ ֶעבֶ ד אֶ ת ִר ְבקָ ה וַ יֵּלַ ְך) :סא( וַ ּ ָתקָ ם ִר ְבקָ ה וְ נַעֲ ר ֶֹתיהָ וַ ִּת ְר ַּכ ְבנָה ַעל הַ ְּג ַמ ִ ּלים וַ ּ ֵתלַ ְכנָה

יש וַ ִּי ַּקח הָ ֶעבֶ ד אֶ ת ִר ְבקָ ה וַ ּיֵלַ ְך:
אַ ח ֲֵרי הָ ִא ׁ

)סא( וְ קָ ַמת ִר ְבקָ ה וְ עוּלֶ ְמ ּ ָתהָ א ו ְּר ִכיבָ א ַעל ּ ַג ְמלַ ּיָא וַ אֲ ז ַַּלת

ָּב ַתר ּ ַג ְב ָרא ו ְּדבַ ר ַע ְבדָּ א יָת ִר ְבקָ ה וַ אֲ זָל:

שב ְ ּבאֶ ֶרץ הַ ּנֶגֶ ב) :סב( וְ יִ צְ חָ ק ָּבא
)סב( וְ יִ צְ חָ ק ָּבא ִמבּ וֹ א ְּבאֵ ר לַ חַ י ר ִֹאי וְ הוּא יוֹ ׁ ֵ
ירא
שב ְ ּבאֶ ֶרץ הַ ּ ֶנגֶב) :סב( וְ יִ צְ חָ ק אָ ָתא ִמ ּ ֵמתוֹ ִהי )נ"יַ ,על ְּב ֵמתוֹ ִהי( ִמ ּ ֵב ָ
ִמבּ וֹ א ְּבאֵ ר לַ חַ י ר ִֹאי וְ הוּא יוֹ ׁ ֵ
אֲרע דָּ רוֹ ָמא:
ָתב ַּב ַ
ְד ַמ ְלאַ ְך קַ ּי ָָמא ִא ְתחֲזִ י עֲ לַ ּה וְ הוּא י ֵ

)סג( וַ יֵּצֵ א יִ צְ חָ ק לָ שׂ וּחַ ַּבשּׂ ָ ֶדה ִל ְפנוֹ ת ָע ֶרב וַ ִּישּׂ ָ א ֵעינָיו וַ יּ ְַרא וְ ִה ּנֵה גְ ַמ ִ ּלים
ב ִאים) :סג( וַ יֵּצֵ א יִ צְ חָ ק לָ שׂ וּחַ ַּבשּׂ ָ ֶדה ִל ְפנוֹ ת ָע ֶרב וַ ִּישּׂ ָ א ֵעינָיו וַ ַ ּי ְרא וְ ִה ּנֵה גְ ַמ ִ ּלים ָּב ִאים) :סג(
ָּ
וּנְ פַ ק יִ צְ חָ ק ְלצַ ָּלאָ ה ְבחַ ְקלָ א ְל ִמ ְפנֵי ַר ְמ ׁ ָשא וּזְ קַ ף ֵעינוֹ ִהי וַ ֲחזָא וְ הָ א גַ ְמלָ ּיָא אָ ָתן:

)סד( וַ ִּתשּׂ ָ א ִר ְבקָ ה אֶ ת ֵעינֶיהָ וַ ּ ֵת ֶרא אֶ ת יִ צְ חָ ק וַ ִּת ּפֹל ֵמ ַעל הַ ּ ָג ָמל) :סד( וַ ִּתשּׂ ָ א
ִר ְבקָ ה אֶ ת ֵעינֶיהָ וַ ּ ֵת ֶרא אֶ ת יִ צְ חָ ק וַ ִּת ּפֹל ֵמ ַעל הַ ָּג ָמל:

)סד( וּזְ קָ פַ ת ִר ְבקָ ה יָת ֵעינָהָ א וַ ֲחזַת יָת יִ צְ חָ ק

וְ ִא ְת ְר ִכינַת ֵמ ַעל ּ ַג ְמלָ א:

ֹאמר הָ ֶעבֶ ד
אתנ ּו וַ יּ ֶ
יש הַ ָּלזֶה הַ הֹלֵ ְך ַּבשּׂ ָ ֶדה ִל ְק ָר ֵ
ֹאמר אֶ ל הָ ֶעבֶ ד ִמי הָ ִא ׁ
)סה( וַ ּת ֶ
יש הַ ָּלזֶה הַ הֹלֵ ךְ
ֹאמר אֶ ל הָ עֶ בֶ ד ִמי הָ ִא ׁ
צ ִעיף וַ ִּת ְת ּ ָכס) :סה( וַ ּת ֶ
וַת ַּקח הַ ָ ּ
הוּא ֲאדֹנִ י ִּ
אֲמ ֶרת ְל ַע ְבדָּ א ָמן ּ ַג ְב ָרא
צ ִעיף וַ ִּת ְת ָּכס) :סה( וַ ֶ
ַּבשּׂ ָ ֶדה ִל ְק ָראתֵ נ ּו וַ ּיֹאמֶ ר ָה ֶעבֶ ד הוּא אֲ דֹנִ י וַ ִּת ַּקח הַ ָ ּ
אֲמר ַע ְבדָּ א הוּא ִרבּ וֹ נִ י וּנְ סֵ יבַ ת ֵעיפָ א וְ ִא ְת ַּכ ִּסיאַ ת:
יכי דִּ ְמהַ ּ ֵל ְך ְּבחַ ְקלָ א ְלקַ דָּ מו ָּתנָא וַ ַ
ֵד ִ

שה) :סו( וַ יְ סַ ּ ֵפר הָ ֶעבֶ ד ְליִ צְ חָ ק אֵ ת
ֲשר ָע ָ ׂ
)סו( וַ יְ סַ ּ ֵפר הָ עֶ בֶ ד ְליִ צְ חָ ק אֵ ת ָּכל הַ דְּ בָ ִרים א ׁ ֶ
שה) :סו( וְ ִא ְׁש ּ ָת ֵעי ַע ְבדָּ א ְליִ צְ חָ ק יָת ָּכל ּ ִפ ְת ּ ָג ַמ ּיָא דִּ י עֲ בָ ד:
ָּכל הַ דְּ בָ ִרים ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ

ש ָרה ִא ּמוֹ וַ ִּי ַּקח אֶ ת ִרבְ קָ ה וַ ְּת ִהי לוֹ ְל ִא ּ ׁ ָשה וַ ֶיּאֱהָ בֶ הָ
)סז( וַ יְ ִבאֶ הָ יִ צְ חָ ק הָ אֹ הֱלָ ה ָ ׂ
ש ָרה ִא ּמוֹ וַ ִּי ַּקח אֶ ת ִר ְבקָ ה וַ ְּת ִהי לוֹ
וַ ִּי ּנָחֵ ם יִ צְ חָ ק אַ ח ֲֵרי ִא ּמוֹ ) :סז( וַ יְ ִבאֶ הָ יִ צְ חָ ק הָ אֹ הֱ לָ ה ָ ׂ
שה וַ ֶ ּיאֱהָ בֶ הָ וַ ִּי ּנָחֵ ם יִ ְצחָ ק אַ ח ֲֵרי ִא ּמוֹ ) :סז( וְ אַ עֲ לַ ּה יִ צְ חָ ק ְל ַמ ְׁש ְּכנָא וַ ֲחזָא וְ הָ א ַת ְ ּקנִ ין עוֹ בָ ָדהָ א
ְל ִא ּ ׁ ָ
יה:
יתת ִא ּ ֵמ ּ
ימ ּה וְ ִא ְתנְ חֵ ם יִ צְ חָ ק ָּב ַתר דְּ ִמ ַ
יה ְל ִאנְ ּת ּו ו ְּר ִח ַ
יה וּנְ סֵ יב יָת ִר ְבקָ ה וַ הֲ וַ ת לֵ ּ
ש ָרה ִא ּ ֵמ ּ
ְּכעוֹ בָ ֵדי ָ ׂ
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ּש ָמ ּה ְקטו ָּרה) :א( וַ יֹּסֶ ף אַ ְב ָרהָ ם וַ ִּי ַּקח ִא ּ ׁ ָשה ו ְּׁש ָמ ּה
כה )א( וַ יֹּסֶ ף אַ בְ ָרהָ ם וַ ִּי ַּקח ִא ּ ׁ ָשה ו ְׁ
ְקטו ָּרה) :א( וְ אוֹ סֵ יף אַ ְב ָרהָ ם וּנְ סֵ יב ִא ְּת ָתא ו ְּׁש ַמ ּה ְקטו ָּרה:

)ב( וַ ּ ֵתלֶ ד לוֹ אֶ ת זִ ְמ ָרן וְ אֶ ת י ְָק ׁ ָשן וְ אֶ ת ְמ ָדן וְ אֶ ת ִמ ְדיָן וְ אֶ ת יִ ְׁש ָּבק וְ אֶ ת ׁשוּחַ :
וַ ּ ֵתלֶ ד לוֹ אֶ ת זִ ְמ ָרן וְ אֶ ת י ְָק ׁ ָשן וְ אֶ ת ְמ ָדן וְ אֶ ת ִמ ְדיָ ן וְ אֶ ת יִ ְׁש ָּבק וְ אֶ ת ׁשוּחַ :

)ב(

יה יָת
ידת לֵ ּ
)ב( וִ ילֵ ַ

זִ ְמ ָרן וְ יָת י ְָק ׁ ָשן וְ יָת ְמ ָדן וְ יָת ִמ ְדיָן וְ יָת יִ ְׁש ָּבק וְ יָת ׁשוּחַ :
)ג (

וְ י ְָק ׁ ָשן יָלַ ד אֶ ת ְׁשבָ א וְ אֶ ת דְּ ָדן ו ְּבנֵי ְד ָדן הָ י ּו אַ ּ ׁשו ִּרם ו ְּלטו ִּׁשם ו ְּלאֻ ּ ִמים:

וְ יָ ְק ׁ ָשן יָ לַ ד אֶ ת ְׁשבָ א וְ אֶ ת דְּ ָדן ו ְּבנֵי ְד ָדן הָ י ּו אַ ּ ׁשו ִּרם ו ְּלטו ִּׁשם ו ְּלאֻ ּ ִמים:

)ג (

)ג( וְ י ְָק ׁ ָשן אוֹ ִליד יָת ְׁשבָ א

וְ יָת דְּ ָדן ו ְּבנֵי ְד ָדן הֲ ווֹ ְל ַמ ּ ִׁש ְיריָן וְ ִל ְׁשכוּנִ ין ו ְּלנַגְ וָ ן:

ידע וְ אֶ ְלדָּ ָעה ּ ָכל אֵ ּ ֶלה ְ ּבנֵי ְקטו ָּרה) :ד( ו ְּבנֵי
אֲב ָ
)ד( ו ְּבנֵי ִמ ְדיָן ֵעיפָ ה וָ ֵעפֶ ר וַ ֲחנ ְֹך וַ ִ
ִמ ְדיָן ֵעיפָ ה וָ ֵעפֶ ר וַ ֲחנ ְֹך וַ אֲ ִב ָ
ידע וְ אֶ ְלדָּ ָעה ָּכל אֵ ּ ֶלה ְ ּבנֵי ְקטו ָּרה) :ד( ו ְּבנֵי ִמ ְדיָן ֵעיפָ ה וָ ֵעפֶ ר וַ חֲנוֹ ְך
ידע וְ אֶ ְלדָּ ָעה ָּכל ִא ּ ֵלין ְּבנֵי ְקטו ָּרה:
אֲב ָ
וַ ִ

שר לוֹ ְליִ צְ חָ ק) :ה( וַ ִּי ּ ֵתן אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת ָּכל ֲא ׁ ֶשר לוֹ ְליִ צְ חָ ק:
)ה( וַ ִּי ּ ֵתן אַ בְ ָרהָ ם אֶ ת ָּכל אֲ ׁ ֶ
יה ְליִ צְ חָ ק:
)ה( וִ יהַ ב אַ ְב ָרהָ ם יָת ָּכל דִּ ילֵ ּ

ֲשר ְלאַ ְב ָרהָ ם נ ַָתן אַ ְב ָרהָ ם ַמ ּ ָתנֹת וַ יְ ׁ ַש ְ ּלחֵ ם ֵמ ַעל יִ צְ חָ ק
)ו( וְ ִל ְבנֵי הַ ּ ִפילַ גְ ִׁשים א ׁ ֶ
ֲשר ְלאַ ְב ָרהָ ם נ ַָתן
ְּבנוֹ ְּבעוֹ ֶדנּ ּו חַ י קֵ ְד ָמה אֶ ל אֶ ֶרץ קֶ ֶדם) :ו( וְ ִל ְבנֵי הַ ּ ִפילַ גְ ִׁשים א ׁ ֶ
אַ ְב ָרהָ ם ַמ ּ ָתנֹת וַ יְ ׁ ַש ְ ּלחֵ ם ֵמ ַעל יִ צְ חָ ק ְּבנוֹ ְּבעוֹ ֶדנּ ּו חַ י קֵ ְד ָ
מה אֶ ל אֶ ֶרץ קֶ ֶדם) :ו(
יה ְּבעוֹ ד דְּ הוּא קַ ּיָם ִקידו ָּמא ְלאַ ַרע
וְ ִל ְבנֵי ְלחֵ ינ ָָתא דִּ י ְלאַ ְב ָרהָ ם יְ הַ ב אַ ְב ָרהָ ם ַמ ְּתנָן וְ ׁ ַש ְ ּל ִחנּ וּן ֵמ ַעל יִ צְ חָ ק ְּב ֵר ּ
ָמ ִדינְ חָ א:
)ז(

אֲשר חָ י ְמאַ ת ׁ ָשנָה וְ ִׁש ְב ִעים ׁ ָשנָה וְ חָ ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים:
וְ אֵ ֶּלה יְ ֵמי ְׁשנֵי חַ יֵּי אַ ְב ָרהָ ם ׁ ֶ

)ז( וְ אֵ ּ ֶלה יְ ֵמי ְׁשנֵי חַ יֵּי אַ ְב ָרהָ ם אֲ ׁ ֶשר חָ י ְמאַ ת ׁ ָשנָה וְ ִׁש ְב ִעים ׁ ָשנָה וְ חָ ֵמ ׁש ׁ ָשנִ ים:

)ז( וְ ִא ּ ֵלין יוֹ ֵמי

ְׁשנֵי חַ ּיֵי אַ ְב ָרהָ ם דַּ ֲחיָא ְמאָ ה וְ ׁ ַש ְב ִעין וְ חָ ֵמ ׁש ְׁשנִ ין:

שבֵ ַע וַ יֵּאָ סֶ ף אֶ ל ַע ּ ָמיו) :ח( וַ ִּיגְ וַ ע וַ ָיּ ָמת
)ח( וַ ִּיגְ וַ ע וַ יּ ָָמת אַ ְב ָרהָ ם ְּב ֵ ׂשיבָ ה טוֹ בָ ה זָקֵ ן וְ ָ ׂ
שבֵ ַע וַ יֵּאָ סֶ ף אֶ ל ַע ּ ָמיו) :ח( וְ ִא ְתנְ גִ יד ו ִּמית אַ ְב ָרהָ ם ְּבסֵ יב ּו ָטבָ א ִסיב
שיבָ ה טוֹ בָ ה זָקֵ ן וְ ָ ׂ
אַ ְב ָרהָ ם ְ ּב ֵ ׂ
יה:
יש ְל ַע ּ ֵמ ּ
וּשְׂ בַ ע יוֹ ִמין וְ ִא ְת ְּכנִ ׁ

)ט( וַ ִּי ְק ְּבר ּו אֹ תוֹ יִ צְ חָ ק וְ יִ ְׁש ָמ ֵעאל ָּבנָיו אֶ ל ְמ ָע ַרת הַ ּ ַמ ְכ ּ ֵפלָ ה אֶ ל שְׂ ֵדה ֶעפְ רֹן ּ ֶבן
צֹחַ ר הַ ִח ִּתי ׁ ֶ
אֲשר ַעל ּ ְפנֵי ַמ ְמ ֵרא) :ט( וַ ִּי ְק ְ ּבר ּו אֹ תוֹ יִ צְ חָ ק וְ יִ ְׁש ָמ ֵעאל ָּבנָיו אֶ ל ְמ ָע ַרת
ֲשר ַעל ּ ְפנֵי ַמ ְמ ֵרא:
הַ ּ ַמ ְכ ּ ֵפלָ ה אֶ ל שְׂ ֵדה ֶע ְפרֹן ּ ֶבן צֹחַ ר הַ ִח ִּתי א ׁ ֶ

יה יִ צְ חָ ק וְ יִ ְׁש ָמ ֵעאל
ָת ּ
)ט( ו ְּקבַ ר ּו י ֵ

ְּבנוֹ ִהי ִּב ְמ ָע ַרת ָּכפֶ ְל ּ ָתא ַּבחֲקַ ל עֶ ְפרוֹ ן ַּבר צֹחַ ר ִח ּ ָתאָ ה דִּ י ַעל אַ ּ ֵפי ַמ ְמ ֵרא:

ש ָרה ִא ְׁש ּתוֹ :
ֲשר קָ נָה אַ ְב ָרהָ ם ֵמאֵ ת ְּב ֵני חֵ ת ׁ ָש ּ ָמה קֻ ַּבר אַ ְב ָרהָ ם וְ ָ ׂ
)י( הַ שּׂ ָ ֶדה א ׁ ֶ
הַ שּׂ ָ ֶדה ֲא ׁ ֶשר קָ נָה אַ ְב ָרהָ ם ֵמאֵ ת ְ ּבנֵי חֵ ת ׁ ָש ּ ָמה קֻ ַּבר אַ ְב ָרהָ ם וְ ָ ׂש ָרה ִא ְׁש ּתוֹ :

)י(

)י( חַ ְקלָ א דִּ י זְ בַ ן

יה:
אַ ְב ָרהָ ם ִמן ְּבנֵי ִח ּ ָתאָ ה ּ ַת ּ ָמן ִא ְת ְקבַ ר אַ ְב ָרהָ ם וְ ָ ׂש ָרה ִא ְּת ֵת ּ

ֵשב יִ צְ חָ ק ִעם ְּבאֵ ר
)יא( וַ יְ ִהי אַ ח ֲֵרי מוֹ ת אַ בְ ָרהָ ם וַ יְ בָ ֶר ְך ֱאל ִֹהים אֶ ת יִ צְ חָ ק ְּבנוֹ וַ יּ ׁ ֶ
ֵשב יִ ְצחָ ק ִעם ְ ּבאֵ ר
לַ חַ י ר ִֹאי) :יא( וַ יְ ִהי אַ ח ֲֵרי מוֹ ת אַ ְב ָר ָהם וַ יְ בָ ֶר ְך ֱאל ִֹהים אֶ ת יִ צְ חָ ק ְ ּבנוֹ וַ יּ ׁ ֶ
לַ חַ י ר ִֹאי:

ירא ְד ַמ ְלאַ ְך קַ ּי ָָמא ִא ְת ֲחזֵי
יתב יִ צְ חָ ק ִעם ּ ֵב ָ
יה וִ ֵ
)יא( וַ הֲ וָ ה ָּב ַתר דְּ ִמית אַ ְב ָרהָ ם וּבָ ֵר ְך יְ ָי יָת יִ צְ חָ ק ְּב ֵר ּ

עֲ לַ ּה:

ש ָרה
אֲשר י ְָל ָדה הָ גָ ר הַ ּ ִמצְ ִרית ִׁש ְפחַ ת ָ ׂ
)יב( וְ אֵ ֶּלה ּת ְֹלדֹת יִ ְׁש ָמעֵ אל ּ ֶבן אַ ְב ָרהָ ם ׁ ֶ
ְלאַ ְב ָרהָ ם) :יב( וְ אֵ ֶּלה ּת ְֹלדֹת יִ ְׁש ָמ ֵעאל ּ ֶבן אַ ְב ָרהָ ם אֲ ׁ ֶשר ָי ְל ָדה הָ גָ ר הַ ּ ִמצְ ִרית ִׁש ְפחַ ת ָ ׂש ָרה
ְלאַ ְב ָרהָ ם:

ידת הָ גָ ר ִמ ְצ ֵר ָתא אַ ְמ ָתא ְד ָ ׂש ָרה ְלאַ ְב ָרהָ ם:
)יב( וְ ִא ּ ֵלין ּתו ְּל ַדת יִ ְׁש ָמעֵ אל ַּבר אַ ְב ָרהָ ם דִּ י יְ לֵ ַ

)יג( וְ אֵ ֶּלה ְׁשמוֹ ת ְּבנֵי יִ ְׁש ָמ ֵעאל ִּב ְׁשמ ָֹתם ְלתוֹ ְלד ָֹתם ְּבכֹר יִ ְׁש ָמ ֵעאל נְ בָ יֹת וְ קֵ ָדר
שם) :יג( וְ אֵ ּ ֶלה ְׁשמוֹ ת ְ ּבנֵי יִ ְׁש ָמ ֵעאל ִּב ְׁשמ ָֹתם ְלתוֹ ְלד ָֹתם ְ ּבכֹר יִ ְׁש ָמ ֵעאל
וְ אַ ְד ְּבאֵ ל ו ִּמ ְב ָ ׂ
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נְ בָ יֹת וְ קֵ ָדר וְ אַ ְד ְ ּבאֵ ל ו ִּמ ְב ָ ׂשם:

)יג( וְ ִא ּ ֵלין ְׁש ָמהָ ן ְּבנֵי יִ ְׁש ָמ ֵעאל ִּב ְׁש ָמהַ ְתהוֹ ן ְלת ּו ְל ַד ְתהוֹ ן בּ ו ְּכ ָרא ְדיִ ְׁש ָמ ֵעאל

נְ בָ יוֹ ת וְ קֵ ָדר וְ אַ ְד ְּבאֵ ל ו ִּמ ְב ָ ׂשם:

)יד( ו ִּמ ְׁש ָמע וְ דו ָּמה ו ַ
ּמשּׂ ָ א) :יד( ו ִּמ ְׁש ָמע וְ דו ָּמה ו ַּמשּׂ ָ א:

)יד( ו ִּמ ְׁש ָמע וְ דו ָּמה ו ַּמ ּ ָשֹא:

יש וָ קֵ ְד ָמה:
ימא יְ טוּר נ ִָפ ׁ
יש וָ קֵ ְד ָמה) :טו( ח ֲַדד וְ ֵת ָ
ימא יְ טוּר נ ִָפ ׁ
)טו( ח ֲַדד וְ תֵ ָ

)טו( ח ֲַדד

יש וָ קֵ ְד ָמה:
ימא יְ טוּר נ ִָפ ׁ
וְ ֵת ָ

שר
)טז( אֵ ֶּלה הֵ ם ְּבנֵי יִ ְׁש ָמ ֵעאל וְ אֵ ֶּלה ְׁשמ ָֹתם ְּבחַ צְ ֵריהֶ ם ו ְּב ִטיר ָֹתם ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
נְ שִׂ ִ
יאם ְלאֻ ּמ ָֹתם) :טז( אֵ ּ ֶלה הֵ ם ְ ּבנֵי יִ ְׁש ָמ ֵעאל וְ אֵ ּ ֶלה ְׁשמ ָֹתם ְ ּבחַ צְ ֵריהֶ ם ו ְּב ִטיר ָֹתם ְׁשנֵים
יאם ְלאֻ ּמ ָֹתם:
שר נְ שִׂ ִ
ָע ָ ׂ

)טז( ִא ּ ֵלין ִאנּ וּן ְּבנֵי יִ ְׁש ָמ ֵעאל וְ ִא ּ ֵלין ְׁש ָמהַ ְתהוֹ ן ְּבפַ צְ חֵ יהוֹ ן ו ִּב ְכ ַר ּ ֵכיהוֹ ן ְּת ֵרין עֲ סַ ר

ַר ְב ְר ִבין ְלאֻ ּ ֵמיהוֹ ן:

לשים ׁ ָשנָה וְ ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים וַ ִּיגְ וַ ע וַ יּ ָָמת
)יז( וְ אֵ ֶּלה ְׁשנֵי חַ ּיֵי יִ ְׁש ָמ ֵעאל ְמאַ ת ׁ ָשנָה ו ְּׁש ִׁ
לשים ׁ ָשנָה וְ ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנִ ים
וַ יֵּאָ סֶ ף אֶ ל ַע ּ ָמיו) :יז( וְ אֵ ּ ֶלה ְׁשנֵי חַ יֵּי יִ ְׁש ָמ ֵעאל ְמאַ ת ׁ ָשנָה ו ְּׁש ִׁ
וַ ִּיגְ וַ ע וַ ָיּ ָמת וַ ּיֵאָ סֶ ף אֶ ל ַע ּ ָמיו:

)יז( וְ ִא ּ ֵלין ְׁשנֵי חַ ּיֵי יִ ְׁש ָמ ֵעאל ְמאָ ה ו ְּתלָ ִתין ו ְּׁשבַ ע ְׁשנִ ין וְ ִא ְתנְ גִ יד ו ִּמית

יה:
יש ְל ַע ּ ֵמ ּ
וְ ִא ְת ְּכנִ ׁ

)יח( וַ ִּי ְׁש ְּכנ ּו מֵ חֲוִ ילָ ה ַעד ׁשוּר אֲ ׁ ֶשר ַעל ּ ְפנֵי ִמצְ ַריִ ם בּ ֹאֲכָ ה אַ ּ ׁשו ָּרה ַעל ּ ְפנֵי כָ ל
אֶ חָ יו נָפָ ל) :יח( וַ ִּי ְׁש ְּכנ ּו ֵמחֲוִ ילָ ה ַעד ׁשוּר אֲ ׁ ֶשר ַעל ּ ְפנֵי ִמ ְצ ַריִ ם בּ ֹאֲכָ ה אַ ּ ׁשו ָּרה ַעל ּ ְפנֵי כָ ל
אֶ חָ יו נָפָ ל:

)יח( ו ְּׁשרוֹ ֵמחֲוִ ילָ ה ַעד חַ גְ ָרא דִּ י ַעל אַ ּ ֵפי ִמצְ ַריִ ם ָמטֵ י ְלאָ תוּר ַעל אַ ּ ֵפי כָ ל אַ חוֹ ִהי ְׁש ָרא:

רש"י
)לג( עד אם דברתי  -הרי אם משמש בלשון
אשר ובלשון כי כמו )לקמן מט( עד כי יבא
שילה וז"ש חז"ל כי משמש בד' לשונות והאחד
אי והוא אם:
)לו( ויתן לו את כל אשר לו  -שטר מתנה
הראה להם:
)לז( לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני -
אם לא תלך תחלה אל בית אבי ולא תאבה
ללכת אחריך:
)לט( אלי לא תלך האשה  -אלי כתיב בת
היתה לו לאליעזר והיה מחזר למצוא עילה
שיאמר לו אברהם לפנות אליו להשיאו בתו
אמר לו אברהם בני ברוך ואתה ארור ואין
ארור מתדבק בברוך:
)מב( ואבא היום  -היום יצאתי והיום באתי
מכאן שקפצה לו הארץ .אמר רבי אחא יפה
שיחתן של עבדי אבות לפני המקום מתורתן
של בנים שהרי פרשה של אליעזר כפולה
בתורה והרבה גופי תורה לא נתנו אלא
ברמיזה:

)מד( גם אתה  -גם לרבות אנשים שעמו:
הוכיח  -בירר והודיע וכן כל הוכחה
שבמקרא ברור דבר:
)מה( טרם אכלה  -טרם שאני מכלה וכן כל
לשון הווה פעמים שהוא מדבר בלשון עבר
כמו טרם כליתי ופעמים שמדבר בלשון עתיד
כמו )איוב א( כי אמר איוב הרי לשון עבר.
ככה יעשה איוב הרי לשון עתיד ופי' שניהם
לשון הווה כי אומר היה איוב אולי חטאו בני
וגו' והיה עושה כך:
)מז( ואשאל ואשים  -שנה הסדר שהרי הוא
תחלה נתן ואח"כ שאל אלא שלא יתפשוהו
בדבריו ויאמרו היאך נתת לה ועדיין אינך
יודע מי היא:
)מט( על ימין  -מבנות ישמעאל :על שמאל
 מבנות לוט שהיה יושב לשמאלו של אברהם)ב"ר(:
)נ( ויען לבן ובתואל  -רשע היה וקפץ להשיב
לפני אביו :לא נוכל דבר אליך  -למאן בדבר
הזה לא על ידי תשובת דבר רע ולא ע"י
תשובת דבר הגון לפי שניכר שמה' יצא הדבר
לפי דבריך שזימנה לך )ב"ר(:

כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

6

חק לישראל – פרשת חיי שרה יום ו'
)נב( וישתחו ארצה  -מכאן שמודים על
בשורה טובה )ב"ר(:
)נג( ומגדנות  -לשון מגדים שהביא עמו מיני
פירות של א"י:
)נד( וילינו  -כל לינה שבמקרא לינת לילה
אחד:
)נה( ויאמר אחיה ואמה  -ובתואל היכן היה
הוא היה רוצה לעכב ובא מלאך והמיתו:
ימים  -שנה כמו )ויקרא כה( ימים תהיה
גאולתו שכך נותנין לבתולה זמן י"ב חדש
לפרנס את עצמה בתכשיטים )כתובות נז( :או
עשור  -י' חדשים וא"ת ימים ממש אין דרך
המבקשים לבקש דבר מועט ואם לא תרצה
תן לנו מרובה מזה:
)נז( ונשאלה את פיה  -מכאן שאין משיאין
את האשה אלא מדעתה )ב"ר(:
)נח( ותאמר אלך  -מעצמי ואף אם אינכם
רוצים:
)ס( את היי לאלפי רבבה  -את וזרעך תקבלו
אותה ברכה שנא' לאברהם בהר המוריה
הרבה ארבה את זרעך וגו' .י"ר שיהא אותו
הזרע ממך ולא מאשה אחרת:
)סב( מבוא באר לחי ראי  -שהלך להביא
הגר לאברהם אביו שישאנה )ב"ר( :יושב
בארץ הנגב  -קרוב לאותו באר שנאמר ויסע
משם אברהם ארצה הנגב וישב בין קדש ובין
שור ושם היה הבאר שנאמר הנה בין קדש
ובין ברד:
)סג( לשוח ) -ב"ר( לשון תפלה כמו )תהלים
קב( ישפוך שיחו:
)סד( ותרא את יצחק  -ראתה אותו הדור
ותוהא )ס"א ותמהה( מפניו )ב"ר( :ותפל -
השמיטה עצמה לארץ כתרגומו ואתרכינת
הטתה עצמה לארץ ולא הגיעה עד הקרקע
כמו הטי נא כדך ארכיני )ש"ב כא( ויט שמים
וארכין לשון מוטה לארץ ודומה לו )תהלים
לז( כי יפול לא יוטל כלומר אם יטה לארץ
לא יגיע עד הקרקע:
)סה( ותתכס  -לשון ותתפעל כמו ותקבר
ותשבר:

)סו( ויספר העבד ) -ב"ר( גלה לו נסים
שנעשו לו שקפצה לו הארץ ושנזדמנה לו
רבקה בתפלתו:
)סז( האהלה שרה אמו  -ויביאה האהלה
והרי היא שרה אמו כלומר ונעשית דוגמת
שרה אמו שכל זמן ששרה קיימת היה נר דלוק
מע"ש לערב שבת וברכה מצויה בעיסה וענן
קשור על האהל ומשמתה פסקו וכשבאת
רבקה חזרו )ב"ר( :אחרי אמו .דרך ארץ כל
זמן שאמו של אדם קיימת כרוך הוא אצלה
ומשמתה הוא מתנחם באשתו:
)א( קטורה ) -ב"ר( זו הגר ונקראת קטורה
על שם שנאים מעשיה כקטרת ושקשרה
פתחה שלא נזדווגה לאדם מיום שפרשה
מאברהם:
)ג( אשורם ולטושם  -שם ראשי אומות )ב"ר(.
ותרגום של אונקלוס אין לי לישבו על לשון
המקרא) .שפירש למשירין לשון מחנה .וא"ת
שאינו כן מפני האל"ף שאינה יסודית הרי לנו
תיבות שאין בראשם אל"ף ונתוספה אל"ף
בראשם כמו חומת אנך שהוא מן נכה רגלים
וכמו אסוך שמן שהוא מן ורחצת וסכת:
ולטושם  -הם בעלי אהלים המתפזרים אנה
ואנה ונוסעים איש באהלי אפדנו וכן הוא
אומר )ש"א ל( והנה נטושים על פני כל הארץ
שכן למ"ד ונו"ן מתחלפות זו
)ה( ויתן אברהם וגו' ) -ב"ר( א"ר נחמיה
ברכת דייתיקי נתן לו שאמר לו הקב"ה
לאברהם והיה ברכה הברכות מסורות בידך
לברך את מי שתרצה ואברהם מסרם ליצחק:
)ו( הפילגשים ) -ב"ר( חסר כתיב שלא היתה
אלא פלגש אחת .היא הגר היא קטורה .נשים
בכתובה .פילגשים בלא כתובה כדאמרינן
בסנהדרין )דף כא( בנשים ופילגשים דדוד :נתן
אברהם מתנות  -פי' רבותינו שם טומאה
מסר להם )שם צא( .ד"א מה שניתן לו על
אודות שרה ושאר מתנות שנתנו לו הכל נתן
להם שלא רצה ליהנות מהם:
)ז( מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים  -בן
ק' כבן ע' ובן ע' כבן ה' בלא חטא:
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)ט( יצחק וישמעאל ) -ב"ר( מכאן שעשה
ישמעאל תשובה והוליך את יצחק לפניו והיא
שיבה טובה שנאמר באברהם:
)יא( ויהי אחרי מות אברהם ויברך וגו' -
נחמו תנחומי אבלים )סוטה יד( דבר אחר אף
על פי שמסר הקדוש ברוך הוא את הברכות
לאברהם נתיירא לברך את יצחק מפני שצפה
את עשו יוצא ממנו אמר יבא בעל הברכות
ויברך את אשר ייטב בעיניו ובא הקדוש ברוך
הוא וברכו:
)יג( בשמותם לתולדותם  -סדר לידתן זא"ז:
)טז( בחצריהם  -כרכים שאין להם חומה.
ותרגומו בפצחיהון שהם מפוצחים לשון
פתיחה כמו )תהלים צח( פצחו ורננו:

נביא

)יז( ואלה שני חיי ישמעאל וגו'  -אמר רבי
חייא בר אבא למה נמנו שנותיו של ישמעאל
כדי לייחס בהם שנותיו של יעקב משנותיו של
ישמעאל למדנו ששמש יעקב בבית עבר י"ד
שנה כשפירש מאביו קודם שבא אצל לבן
שהרי כשפירש יעקב מאביו מת ישמעאל
שנא' וילך עשו אל ישמעאל וגו' כמו שמפורש
בסוף מגילה נקראת )ורש"י הביאו סוף פ'
תולדות( :ויגוע  -לא נאמרה גויעה אלא
בצדיקים:
)יח( נפל  -שכן כמו )שופטים ז( מדין ועמלק
וכל בני קדם נופלים בעמק .כאן הוא אומר
לשון נפילה ולהלן הוא אומר על פני כל אחיו
ישכון )לעיל טז( עד שלא מת אברהם ישכון
משמת אברהם נפל:

– מלכים א' פרק א'

ֹאמר ּו לוֹ
)א( וְ הַ ּ ֶמלֶ ְך דָּ וִ ד זָקֵ ן ָּבא ַּב ּי ִָמים וַ יְ כַ ּ ֻסה ּו ַּב ְּבגָ ִדים וְ לֹא יִ חַ ם לוֹ ) :ב( וַ יּ ְ
עֲ בָ ָדיו יְ בַ ְק ׁש ּו לַ אדֹנִ י הַ ּ ֶמלֶ ְך נַעֲ ָרה ְבתוּלָ ה וְ ָע ְמ ָדה ִלפְ נֵי הַ ּ ֶמלֶ ְך ו ְּת ִהי לוֹ סֹכֶ נֶת
וְ ׁ ָש ְכבָ ה ְבחֵ יקֶ ָך וְ חַ ם לַ אדֹנִ י הַ ּ ֶמלֶ ְך) :ג( וַ יְ בַ ְק ׁש ּו נַעֲ ָרה יָפָ ה ְּבכֹל ְּגבוּל יִ שְׂ ָראֵ ל
ישג הַ ּ ׁש ּונ ּ ִַמית וַ יּ ִָבא ּו אֹ ָת ּה לַ ּ ֶמלֶ ְך) :ד( וְ הַ ּנַעֲ ָרה יָפָ ה ַעד ְמאֹ ד
אֲב ׁ ַ
וַ ִּי ְמצְ א ּו אֶ ת ִ
ְ
וַ ְּת ִהי לַ ּ ֶמלֶ ְך סֹכֶ נֶת וַ ְּת ׁ ָש ְר ֵתה ּו וְ הַ ּ ֶמלֶ ך לֹא יְ ָד ָע ּה) :ה( וַ ֲאדֹנִ יָּה בֶ ן חַ ִּגית ִמ ְתנַשּׂ ֵ א
יש ָרצִ ים ְלפָ נָיו) :ו( וְ לֹא
לֵ אמֹר אֲנִ י אֶ ְמל ְֹך וַ יּ ַַעשׂ לוֹ ֶרכֶ ב וּפָ ָר ִׁשים וַ ח ֲִמ ּ ִׁשים ִא ׁ
ית וְ גַ ם הוּא טוֹ ב ּתֹאַ ר ְמאֹ ד וְ אֹ תוֹ
עֲ צָ בוֹ אָ ִביו ִמיּ ָָמיו לֵ אמֹר ַמדּ ו ַּע ָּככָ ה ָעשִׂ ָ
י ְָל ָדה אַ ח ֲֵרי אַ ְב ׁ ָשלוֹ ם) :ז( וַ ִּי ְהי ּו ְדבָ ָריו ִעם יוֹ אָ ב ּ ֶבן צְ ר ּויָה וְ ִעם אֶ ְבי ָָתר הַ כּ ֹהֵ ן
וַ יּ ְַעזְ ר ּו אַ ח ֲֵרי אֲ דֹנִ יָּה) :ח( וְ צָ דוֹ ק הַ כּ ֹהֵ ן ו ְּב ָניָה ּו בֶ ן יְ הוֹ י ָָדע וְ נ ָָתן הַ ּנָבִ יא וְ ִׁש ְמ ִעי
ֲשר ְל ָדוִ ד לֹא הָ י ּו ִעם ֲאדֹנִ ָיּה ּו) :ט( וַ ִּיזְ ַּבח אֲ דֹנִ יָּה ּו צֹאן וּבָ קָ ר
וְ ֵר ִעי וְ הַ ִּגבּ וֹ ִרים א ׁ ֶ
ו ְּמ ִריא ִעם אֶ בֶ ן הַ זֹּחֶ לֶ ת אֲ ׁ ֶשר אֵ צֶ ל ֵעין רֹגֵל וַ ִּי ְק ָרא אֶ ת ָּכל אֶ חָ יו ְּבנֵי הַ ּ ֶמלֶ ךְ
ו ְּלכָ ל אַ נְ ׁ ֵשי יְ הו ָּדה ַעבְ ֵדי הַ ּ ֶמלֶ ְך) :י( וְ אֶ ת נ ָָתן הַ ּנ ִָביא ו ְּב ָניָה ּו וְ אֶ ת הַ ִּגבּ וֹ ִרים וְ אֶ ת
ְׁשלֹמֹה אָ ִחיו לֹא קָ ָרא) :יא( וַ יֹּאמֶ ר נ ָָתן אֶ ל ַּבת ׁ ֶשבַ ע אֵ ם ְׁשלֹמֹה לֵ אמֹר הֲלוֹ א
יעצֵ ְך
ׁ ָש ַמ ַע ְּת ִּכי ָמלַ ְך ֲאדֹנִ יָּה ּו בֶ ן חַ ִּגית וַ ֲא ֹדנֵינ ּו ָדוִ ד לֹא י ָָדע) :יב( וְ ַע ּ ָתה ְל ִכי ִא ָ
נָא ֵעצָ ה ו ַּמ ְ ּל ִטי אֶ ת נַפְ ׁ ֵש ְך וְ אֶ ת נֶפֶ ׁש ְּבנ ְֵך ְׁשלֹמֹה) :יג( ְל ִכי ּוב ִֹאי אֶ ל הַ ּ ֶמלֶ ְך דָּ וִ ד
אֲמ ְת ָך לֵ אמֹר ִּכי ְׁשלֹמֹה ְבנ ְֵך
וְ אָ ַמ ְר ְּת אֵ לָ יו הֲ לֹא אַ ּ ָתה ֲאדֹנִ י הַ ּ ֶמלֶ ְך נִ ְׁש ַּב ְע ּ ָת לַ ָ
ֵשב ַעל ִּכ ְס ִאי ו ַּמדּ ו ַּע ָמלַ ְך ֲאדֹנִ יָּה ּו) :יד( ִה ּנֵה עוֹ ָד ְך ְמ ַד ּ ֶב ֶרת
יִ ְמל ְֹך אַ ח ֲַרי וְ הוּא י ׁ ֵ
אתי אֶ ת דְּ בָ ָריִ ְך) :טו( וַ ּ ָתבֹא בַ ת ׁ ֶשבֶ ע אֶ ל
ׁ ָשם ִעם הַ ּ ֶמלֶ ְך וַ אֲ נִ י אָ בוֹ א אַ ח ֲַריִ ְך ו ִּמ ֵּל ִ
ישג הַ ּ ׁש ּונ ּ ִַמית ְמ ׁ ָש ַרת אֶ ת הַ ּ ֶ ְ
מלֶ ך) :טז(
אֲב ׁ ַ
הַ ּ ֶמלֶ ְך הַ חַ ְד ָרה וְ הַ ּ ֶמלֶ ְך זָקֵ ן ְמאֹ ד וַ ִ
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ֹאמר לוֹ ֲאדֹנִי
אמר הַ ּ ֶמלֶ ְך ַמה ָּל ְך) :יז( וַ ּת ֶ
וַ ִּתקּ ֹד ַּבת ׁ ֶשבַ ע וַ ִּת ְׁש ּ ַתח ּו לַ ּ ֶמלֶ ְך וַ יֹּ ֶ
אַ ּ ָתה נִ ְׁש ַּב ְע ּ ָת ַּביהֹוָ ה אֱ לֹהֶ ָ
ֵשב
אֲמ ֶת ָך ִּכי ְׁשלֹמֹה בְ נ ְֵך יִ ְמל ְֹך אַ ח ֲָרי וְ הוּא י ׁ ֵ
יך לַ ָ
ַעל ִּכ ְס ִאי) :יח( וְ ַע ּ ָתה ִה ּנֵה ֲאדֹנִ יָּה ָמלָ ְך וְ ַע ּ ָתה אֲ דֹנִ י הַ ּ ֶמלֶ ְך לֹא י ָָד ְע ּ ָת) :יט( וַ ִּיזְ ַּבח
שר
ׁשוֹ ר ו ְּמ ִריא וְ צֹאן לָ רֹב וַ ִּי ְק ָרא ְלכָ ל ְּבנֵי הַ ּ ֶמלֶ ְך ו ְּלאֶ ְבי ָָתר הַ כּ ֹהֵ ן ו ְּליֹאָ ב ַ ׂ
הַ ָ ּצבָ א וְ ִל ְׁשלֹמֹה ַע ְבדְּ ָך לֹא קָ ָרא) :כ( וְ אַ ּ ָתה אֲ דֹנִ י הַ ּ ֶמלֶ ְך ֵעינֵי כָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל ָעלֶ ָ
יך
ֵשב ַעל ִּכ ּ ֵסא אֲ דֹנִ י הַ ּ ֶמלֶ ְך אַ ח ֲָריו) :כא( וְ הָ יָה ִּכ ְׁשכַ ב ֲאדֹנִ י
ְלהַ ִּגיד לָ הֶ ם ִמי י ׁ ֵ
יתי אֲ נִ י ו ְּבנִ י ְׁשלֹמֹה חַ ּ ָט ִאים) :כב( וְ ִה ּנֵה עוֹ ֶד ּנָה ְמ ַד ּ ֶב ֶרת
הַ ּ ֶמלֶ ְך ִעם אֲ ב ָֹתיו וְ הָ יִ ִ
ִעם הַ ּ ֶמלֶ ְך וְ נ ָָתן הַ ּנ ִָביא ָּבא) :כג( וַ יּ ִַּגיד ּו לַ ּ ֶמלֶ ְך לֵ אמֹר ִה ּנֵה נ ָָתן הַ ּנ ִָביא וַ ָיּבֹא
ֹאמר נ ָָתן ֲאדֹנִ י הַ ּ ֶמלֶ ְך אַ ּ ָתה
ִל ְפנֵי הַ ּ ֶמלֶ ְך וַ ִּי ְׁש ּ ַתח ּו לַ ּ ֶמלֶ ְך ַעל אַ ּ ָפיו אָ ְרצָ ה) :כד( וַ יּ ֶ
ֵשב ַעל ִּכ ְס ִאי) :כה( ִּכי י ַָרד הַ יּוֹ ם וַ ִּיזְ ַּבח ׁשוֹ ר
אָ ַמ ְר ּ ָת אֲ דֹנִ יָּה ּו יִ ְמל ְֹך אַ ח ֲָרי וְ הוּא י ׁ ֵ
ש ֵרי הַ ָ ּצבָ א ו ְּלאֶ ְבי ָָתר הַ כּ ֹהֵ ן וְ ִה ּנָם
ו ְּמ ִריא וְ צֹאן לָ רֹב וַ ִּי ְק ָרא ְלכָ ל ְּבנֵי הַ ּ ֶמלֶ ְך ו ְּל ָ ׂ
ֹאמר ּו יְ ִחי הַ ּ ֶמלֶ ְך ֲאדֹנִ יָּה ּו) :כו( וְ ִלי אֲנִ י ַע ְבדֶּ ָך ו ְּלצָ דֹק
אֹ ְכ ִלים וְ ׁש ִֹתים ְלפָ נָיו וַ יּ ְ
הַ כּ ֹהֵ ן וְ ִל ְב ָניָה ּו בֶ ן יְ הוֹ י ָָדע וְ ִל ְׁשלֹמֹה ַע ְבדְּ ָך לֹא קָ ָרא) :כז( ִאם ֵמאֵ ת אֲ דֹנִ י הַ ּ ֶמלֶ ךְ
ֵשב ַעל ִּכ ּ ֵסא אֲ דֹנִ י הַ ּ ֶמלֶ ְך
נִ ְהיָה הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה וְ לֹא הוֹ ַד ְע ּ ָת אֶ ת ַע ְבדְּ ָיך } ַע ְבדְּ ָך{ ִמי י ׁ ֵ
ֹאמר ִק ְרא ּו ִלי ְלבַ ת ׁ ָשבַ ע וַ ּ ָתבֹא ִל ְפנֵי הַ ּ ֶמלֶ ְך
אַ ח ֲָריו) :כח( וַ יּ ַַען הַ ּ ֶמלֶ ְך דָּ וִ ד וַ יּ ֶ
ֲשר ּ ָפ ָדה אֶ ת נ ְַפ ִׁשי
ֹאמר חַ י יְ הֹוָ ה א ׁ ֶ
וַ ּ ַתעֲ מֹד ִלפְ נֵי הַ ּ ֶמלֶ ְך) :כט( וַ ִּי ּ ׁ ָשבַ ע הַ ּ ֶמלֶ ְך וַ יּ ַ
ֲשר נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי לָ ְך ַּביהֹוָ ה ֱאלֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל לֵ אמֹר ִּכי ְׁשלֹמֹה
ִמ ָּכל צָ ָרה) :ל( ִּכי ַּכא ׁ ֶ
ֵשב ַעל ִּכ ְס ִאי ּ ַת ְח ּ ָתי ִּכי ּ ֵכן אֶ עֱ ֶׂשה הַ יּוֹ ם הַ זֶּה) :לא( וַ ִּתקּ ֹד
ְבנ ְֵך יִ ְמל ְֹך אַ ח ֲַרי וְ הוּא י ׁ ֵ
ֹאמר יְ ִחי ֲאדֹנִ י הַ ּ ֶמלֶ ְך דָּ וִ ד ְלעֹלָ ם:
ַּבת ׁ ֶשבַ ע אַ ּ ַפיִ ם אֶ ֶרץ וַ ִּת ְׁש ּ ַתח ּו לַ ּ ֶמלֶ ְך וַ ּת ֶ

משנה

 -מקואות פרק ה'

שפָ ה ָּכל ׁ ֶשהוּא,
)א( ַמ ְעיָן ׁ ֶשהֶ עֱ ִבירוֹ ַעל ַּג ֵּבי הַ ּ ׁשֹקֶ תָ ּ ,פסוּל .הֶ עֱ ִבירוֹ ַעל ַּג ֵּבי ָ ׂ
ָּכ ׁ ֵשר חוּצָ ה לָ ּהֶ ׁ ,שהַ ּ ַמ ְעיָן ְמ ַטהֵ ר ְּבכָ ל ׁ ֶשהוּא .הֶ עֱ ִבירוֹ ַעל ַּג ּ ֵבי בְ ֵרכָ ה וְ ִה ְפ ִסיקוֹ ,
הֲ ֵרי הוּא ַּכ ּ ִמ ְקוֶה .חָ זַר וְ ִה ְמ ִׁשיכוֹ ָ ּ ,פסוּל לַ ז ִָּבים וְ לַ ּ ְמצוֹ ָר ִעים ו ְּלקַ דֵּ ׁש ֵמהֶ ן ֵמי
אשוֹ נִ ים:
חַ ּ ָטאתַ ,עד ׁ ֶש ֵיּ ַדע ׁ ֶשיָּצְ א ּו הָ ִר ׁ
רע"ב ) -א( מעין שהעבירו על גבי השוקת
 שהיא כלי .ולא שוקת שבסלע :פסול -להטביל במים שבתוך השוקת ובמים שיוצאים
ועוברים מן השוקת לחוץ ,הואיל ומי המעין
כולם שופכים לתוך השוקת אבל אם מי
המעין עוברים על שפת השוקת כל שהוא,
אע"פ שמקצתם עוברים בתוך השוקת ,כשר
להטביל במים שעל שפת השוקת או חוצה

לה ,דמעין מטהר בכל שהוא :והפסיקו -
שאין מי הבריכה מחוברין למעין :הרי הוא
כמקוה  -ואין מטהר בכל שהוא ,עד שיהא
שםא רבעים סאה :חזר והמשיכו  -שחיבר
מי המעין לבריכה :פסול לזבים  -דכבר פסק
חיותן .וזבים ומצורעים ומי חטאת כתיב בהו
מים חיים:
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)ב( הֶ עֱ ִבירוֹ ַעל ַּג ּ ֵבי כֵ ִלים אוֹ ַעל ַּג ּ ֵבי סַ פְ סָ לַ ,ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרֲ ,ה ֵרי הוּא ְּכמוֹ
ׁ ֶשהָ יָהַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,הֲ ֵרי הוּא ַּכ ּ ִמ ְקוֶה ,ו ִּב ְלבַ ד ׁ ֶשלּ ֹא י ְַט ִּביל ַעל ַּג ּ ֵבי
הַ ּ ַס ְפסָ ל:
רע"ב ) -ב( העבירו על גבי כלים -
שהעביר המעין על דופני הכלי מבחוץ :הרי
הוא כמו שהיה  -לטהר בזוחלים ובכל
שהוא :הרי הוא כמקוה  -דבעי ארבעים

סאה ובאשבורן :ובלבד שלא יטביל על גבי
ספסל  -גזירה שמא יטביל בכלים והלכה
כר' יוסי:

)ג( ַמ ְעיָן ׁ ֶשהוּא ָמ ׁשו ְּך ַּכ ּנ ָָדלִ ,ר ָּבה ) ָעלָ יו( וְ ִה ְמ ִׁשיכוֹ  ,הֲ ֵרי הוא ְּכמוֹ ׁ ֶשהָ יָה .הָ יָה
עוֹ ֵמד וְ ִר ָּבה ) ָעלָ יו( וְ ִה ְמ ִׁשיכוֹ ָ ׁ ,שוֶה לַ ּ ִמ ְקוֶה ְל ַטהֵ ר ְּבאַ ְׁשבּ ֶֹרן ,וְ לַ ּ ַמ ְעיָן ְלהַ ְּט ִּביל
בּ וֹ ְּבכָ ל ׁ ֶשהוּא:

רע"ב ) -ג( שהוא משוך כנדל  -שמימיו
זוחלים במקומות הרבה כשרץ זה שמרבה
רגלים וקורין לו בלע"ז צנטופיד"י :ריבה עליו
 מים שאובים ,עד שנמשכו ונתגדלוהמקומות שמימיו זוחלים שם :הרי הוא כמו
שהיה  -המקומות הללו מטהרים בזוחלים
ובכל שהוא כמו שהיו בתחלה :היה המעין
עומד  -ולא היו מימיו נזחלים ,וריבה עליו
מים שאובים ונתגדל המעין עד שמימיו
נזחלים אילך ואילך מחמת המים שאובין :שוה
כו' למעין  -המקומות הללו שהמים נזחלים
בהם ,שוין למעין שמטהרים בכל שהן ,ושוין
למקוה שאין מטהרים בזוחלין אלא באשבורן.
פירוש אחר ,ריבה עליו והמשיכו ,הרחיב
הבריכות שהיו מושכות מים מן המעין ההוא

והגדילן הרי הוא כמות שהיה ,דבמקום שהיו
מימיו זוחלים קודם שריבה עליהן והרחיבן,
שם מטהר בזוחלין ,ומן הצדדים אין מטהר
אלא באשבורן .פירוש אחר ,ריבה עליו
והמשיכו ,הרחיב הבריכות שהיו מושכות מים
מן המעין ההוא והגדילן הרי הוא כמות
שהיה ,דבמקום שהיו מימיו זוחלים קודם
שריבה עליהן והרחיבן ,שם מטהר בזוחלין,
ומן הצדדים אין מטהר אלא באשבורן .אבל
אם לא היו מימיו זוחלים אלא עומדים,
וריבה עליו שהרחיב מקום עמידתן,
והמשיכםשעשה מקום עמידתן זוחלין ,שוה
למקוה לטהר באשבורן ,ואין מטהר בזוחלין,
מאחר דעיקר מקום המעין אינן זוחלין:

ֶאֱמר )בראשית א( ,ו ְּל ִמ ְקוֵה הַ ּ ַמיִ ם קָ ָרא י ּ ִַמים ,דִּ ְב ֵרי
)ד( ָּכל הַ ּי ּ ִַמים ַּכ ּ ִמ ְקוֶ הֶ ׁ ,ש ּנ ַ
ַר ִּבי ֵמ ִאירַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ,הַ יָּם הַ ָּגדוֹ ל ַּכ ּ ִמ ְקוֶ ה .לֹא ֶנא ֱַמר י ּ ִַמים ,אֶ ָּלא ׁ ֶשיּ ֶׁש
בּ וֹ ִמינֵי י ּ ִַמים הַ ְר ּ ֵבהַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ מֵ רָּ ,כל הַ יּ ּ ִַמים ְמטַ הֲ ִרים ְּבזוֹ ח ֲִלין ,וּפְ סו ִּלין
לַ ז ִָּבים וְ לַ ּ ְמצ ָֹר ִעים ,ו ְּלקַ דֵּ ׁש ֵמהֶ ם ֵמי חַ ּ ָטאת:
רע"ב ) -ד( הים הגדול כמקוה  -לא קרא
הכתוב מקוה אלא לים הגדול דביה משתעי
קרא במעשה בראשית ששם נקוו כל מימי
בראשית :לא נאמר ימים  -בלשון רבים אלא
מפני שמעורבין בו מיני ימים הרבה ,שכל
הנחלים הולכים אליו :ר' יוסי אומר כל

הימים  -וים הגדול נמי תורת מעין עליהם
לענין שהןמטהרין בזוחלין ,מפני שהנחלים
הולכים וזוחלין עליהם ,אבל פסולין הן
לתורת מים חיים ,שהכתוב קראן מקוה.
והלכה כר' יוסי:

)ה( הַ זּוֹ ח ֲִליןַּ ,כ ּ ַמ ְעיָן .וְ הַ נּוֹ ְט ִפיםַּ ,כ ּ ִמ ְקוֶ ה .הֵ ִעיד ַר ִּבי צָ דוֹ ק ַעל הַ זּוֹ ח ֲִלין ׁ ֶש ַרבּ ּו
ַעל הַ ּנוֹ ְט ִפיםֶ ׁ ,שהֵ ם ְּכ ׁ ֵש ִרים .וְ נוֹ ְט ִפים ׁ ֶשעֲ ָ ׂשאָ ן זוֹ ח ֲִלין ,סוֹ ֵמ ְך א ֲִפלּ ּו ַמ ּ ֵקל ,אֲ ִפלּ ּו
קָ נֶהֲ ,א ִפלּ ּו זָב וְ זָבָ ה ,יוֹ ֵרד וְ טוֹ בֵ ל ,דִּ בְ ֵרי ַר ִּבי יְ הו ָּדהַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרָּ ,כל דָּ בָ ר
ילין בּ וֹ :
ׁ ֶשהוּא ְמקַ ּ ֵבל טֻ ְמאָ ה ,אֵ ין ַמזְ ִח ִ
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רע"ב ) -ה( הזוחלין .כגון נהרות שהן
זוחלין ,הרי הן כמעין ומטהרין בזוחלין ובכל
שהן :והנוטפים  -כגון מי גשמים :כמקוה -
לטהר בארבעים סאה ובאשבורן :שהם
כשרים  -כזוחלין .הואיל ונוטפין מועטים.
ואפילו במקום שאין כדי טבילה בזוחלין אלא
אם כן נוטפין משלימים להם :ונוטפין שעשאן
זוחלין  -כגון מקוה שפרץ על שפתו ומימיו
יוצאין וזוחלין :סומך אפילו מקל  -או קנה,
או זב או זבה סומכין ביד או ברגל ,וסותמין
מקום יציאת המים עד שיעמדו המים במקום

אחד ונעשים אשבורן ,ויורד הטמא וטובל :כל
דבר שהוא מקבל טומאה  -לא מיבעיא זב
וזבה שהן טמאין ,שאינן יכולים לסתום מקום
יציאת המים בידיהם או ברגליהם כדי
להעמיד המים ולעשותן אשבורן ,אלא אפילו
טהור גמור ,הואיל והוא מקבל טומאה :אין
מזחילין בו  -כלומר אין מעמידין בו מקום
השחילה כדי שיעשה אשבורן ויוכל לטבול בו.
וטעמא דר' יוסי ,דאמר קרא מקוה מים
יהיה טהור ,הוייתן תהא על ידי טהרה.
והלכה כר' יוסי:

)ו( ַּגל ׁ ֶש ּנ ְִתלַ ׁש וּבוֹ אַ ְר ָּב ִעים ְסאָ ה וְ נָפַ ל ַעל הָ אָ ָדם וְ ַעל הַ ּ ֵכ ִליםְ ,טהוֹ ִריםָּ .כל
ילין ַּבח ֲִריצִ ין וּבַ ְּנ ִעיצִ ים
יליןַ .מ ְט ִּב ִ
ָמקוֹ ם ׁ ֶשיּ ֶׁש בּ וֹ אַ ְר ָּב ִעים ְסאָ ה ,טוֹ ְב ִלין ו ַּמ ְט ִּב ִ
ילין ַּבחַ ְרדְּ ִלית.
ו ְּבפַ ְרסַ ת הַ חֲמוֹ ר הַ ְמע ֶֹרבֶ ת ַּב ִּב ְק ָעהֵ ּ .בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםַ ,מ ְט ִּב ִ
ילין .וּמוֹ ִדים ׁ ֶשהוּא גוֹ ֵדר ּ ֵכ ִלים וְ טוֹ בֵ ל ָּבהֶ ם.
ּ ֵבית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ין ַמ ְט ִּב ִ
וְ כֵ ִלים ׁ ֶש ָּג ַדר ָּבהֶ ם ,לֹא הֻ ְּט ָּבל ּו:

רע"ב

) -ו( גל שנתלש  -מן הים שהולך

וסוער:
ונפל על האדם ועל הכלים טהורים -
לחולין בלבד ,דחולין לא בעו כוונה .אבל
למעשר שני ולתרומה ,לא טהר הטובל עד
שיכוין :טובלין  -איש ואשה :ומטבילין -
כלים או ידים במקום שצריך טבילת ידים
כגון לקדש דלא סגי בנטילה :חריצין -
רחבים ומרובעים כמערה אלא שאינן מקורין:
נעיצין  -קצרים מלמטה ורחבים מלמעלה:
פרסת חמור  -והוא הדין פרסת כל בהמה:
המעורבת בבקעה  -גומא שנעשית בקרקע
על ידי פרסת רגל של בהמה ונתקבצו בה
מים ,והיא מעורבת למקוה של ארבעים סאה
על ידי נקב כשפופרת הנוד ,מטבילין בה:
חרדלית  -כמו הר דלית ,זרם מים הבאים
מדליו של הר ,פירוש מגובה ההר .ואפילו אין
מתחלתן ועד סופן אלא ארבעים סאה,
מטבילין בהן לבית שמאי :ובית הלל אומרים
אין מטבילין  -עד שיהיו ארבעים סאה

במקום אחד ,שאין חרדלית מטהרת אלא
באשבורן:
שגודר כלים וטובל בהם  -עושה מחיצה
בכלים כדי שיעכבו הלוך המים ולא יהיו
זוחלין ,וטובל באותן המים שבתוך מחיצת
הכלים שהן כמי מקוה :וכלים שגדר בהן לא
הוטבלו  -לפי שלא הוטבל כל הכלי במים
שבתוך המחיצה ,כי אם הצד שכלפי החרדלית
ולא צד שכלפי חוץ .ואי קשיא ,והא אמר ר'
יוסי לעיל כל דבר שהוא מקבל טומאה אין
מזחילין בו ,והיכי פליג אבית הלל שמודים
שגודר כלים וטובל בהן .יש לומר ,דהאי
ומודים אסיפא קאי דאמר וכלים שגדר בהן
לא הוטבלו ,והכי קאמר ,מודים בית שמאי
לבית הלל שהגודר כלים וטבל בהן ,כלים
שגדר בהן לא הוטבלו ,אבל בית הלל לעולם
סברי שאין גודר כלים וטובל בהן ,כר' יוסי
דאמר כל דבר שהוא מקבל טומאה אין
מזחילין בו ,והכי משמע בתוספתא:
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גמרא

 -נדה דף יג' ע"ב

תנו רבנן הגרים והמשחקין בתינוקות מעכבין את המשיח בשלמא גרים
כדר' חלבו דא"ר חלבו קשין גרים לישראל כספחת אלא משחקין בתנוקות
מאי היא אילימא משכב זכור בני סקילה נינהו אלא דרך אברים בני מבול
נינהו אלא דנסיבי קטנות דלאו בנות אולודי נינהו דא"ר יוסי אין בן דוד
בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף שנאמר כי רוח מלפני יעטוף ונשמות
אני עשיתי:
רש"י על הגמרא
בני סקילה נינהו  -ואת אמרת מעכבים את
המשיח ותו לא הלא במיתה הן נידונים :דרך
אברים  -היינו שכבת זרע לבטלה ואינו
משכב זכור דבמשכב זכור כתיב )ויקרא כ(
משכבי אשה :דנסיבי קטנות  -והוא ראוי
להוליד נמצא בטל מפריה ורביה כל ימי
קטנותה :שבגוף  -חדר כי גוף שם מקום

זוהר

המיוחד לנשמות העתידים להיות נולדים :כי
רוח  -הרוחות שלפני שגזרתי להיות נולדים
קודם יעטוף מעכב את הגאולה דקרא
בגאולה כתיב כי לא לעולם אריב ולא לנצח
אקצוף וגו' נשמות שאני עשיתי יעטוף
ומסיפיה לרישיה מדריש יעטוף כמו )בראשית
ל( והעטופים ללבן:

– בראשית דף מח' ע"א

ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְדיִ שְׂ ָראֵ ל ְמבָ ְר ִכין ו ְּמז ּ ְַמנִ ין ְלהַ אי סֻ ַּכת ׁ ָשלוֹ ם או ְּׁש ּ ִפיזָא
ישא וְ אָ ְמ ֵרי הַ ּפוֹ ֵרס סֻ ַּכת ׁ ָשלוֹ םְּ ,כ ֵדין ְקדו ׁ ָּש ָתא ִעלָ אָ ה ָנח ֲָתא וּפְ ִריסַ ת
קַ ִד ׁ ָ
ישין
ַּג ְדפָ הָ א עֲ לַ יְ יה ּו ְדיִ שְׂ ָראֵ ל ו ְּמכַ ְסיָא לוֹ ן ְּכ ִא ּ ָמא ַעל ְּבנִ ין ,וְ כָ ל זִ ינִ ין ִּב ִׁ
אריהוֹ ן ,ו ְּכ ֵדין דָּ א סֻ ַּכת
יש ּו ֵמ ָע ְל ָמא ,וְ י ְַתבֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל ְּתחוֹ ת ְקדו ׁ ָּש ָתא ְד ָמ ֵ
ִא ְת ַּכ ִּנ ׁ
נִש ָמ ִתין ׁ ַש ְריָין
יה ְׁ
ׁ ָשלוֹ ם י ִָהיב נִ ְׁש ָמ ִתין חַ ְד ִּתין ִל ְבנָהָ אַ ,מאי ַטעֲ ָמא ְּבגִ ין ְד ּ ֵב ּ
ֵיה נ ְָפ ִקין .וְ כֵ יוָ ן דְּ ׁ ַש ְריָא ו ְּפ ִריסַ ת
)ס"א דכדין זמן זווגא ונטלת נשמתין ובה שריין( ו ִּמ ּנ ּ
ַּג ְדפָ הָ א ַעל ְּבנָהָ א .א ֲִריקַ ת נִ ְׁש ָמ ִתין חַ ְד ִּתין ְלכָ ל חַ ד וְ חַ ד:
ּת ּו אָ ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַעל דָּ א ּ ָתנֵינָן ׁ ַש ָּבת דּ וּגְ ָמא דְּ ָע ְל ָמא ְדאָ ֵתי ִאיה ּו ,הָ ִכי
יטה וְ יוֹ בֵ ל דּ וּגְ ָמא דָּ א ְּב ָדא .וְ ׁ ַש ָּבת וְ ָע ְל ָמא דְּ אָ ֵתי הָ ִכי
הוּא וַ דַּ אי ,וְ ַעל דָּ א ְׁש ִמ ָ
הוּא .וְ הַ הוּא ּתוֹ סֶ פֶ ת דְּ נִ ְׁש ְמ ָתא ֵמ ָרזָא דְּ זָכוּר קָ א אַ ְתיָא ַעל הַ אי סֻ ַּכת ׁ ָשלוֹ ם
ישא .וּבְ הַ הוּא
דְּ נ ִָטיל )דף מח ע"ב( ֵמ ָע ְל ָמא ְדאָ ֵתי וְ ָדא ּתוֹ סֶ פֶ ת ַיהֲבַ ת ְל ַע ְל ּ ָמא קַ דִּ ׁ ָ
אקין ְּכ ָמא
ּתוֹ סֶ פֶ ת חָ ָדאן וְ יִ ְתנְ ׁ ֵשי ִמ ּנַיְ יה ּו ָּכל ִמ ִ ּלין דְּ חוֹ ל וְ כָ ל צַ עֲ ִרין וְ כָ ל ָע ִ
ְדאַ ְּת אָ ֵמר )ישעיה יד( ְּביוֹ ם הָ נִ יחַ יְ ָי ְל ָך ֵמ ָעצְ ְּב ָך ו ֵּמ ָרגְ ז ֶָך ו ִּמן הָ עֲ ב ָֹדה הַ ָּק ׁ ָשה וְ גו':
יליָא ְד ׁ ַש ַּב ּ ָתא ָּב ֵעי ַּבר נ ָׁש ְלאַ ְט ָע ָמא ִמכּ ָֹּלאְּ ,בגִ ין ְלאַ ֲחזָאָ ה דְּ הַ אי סֻ ַּכת
ו ְּבלֵ ְ
יכלָ א חָ ָדא ְליוֹ ָמא ,וְ ִאית
ׁ ָשלוֹ ם ִמכּ ָֹּלא ִא ְת ְּכ ִלילַ ת ,ו ִּב ְלבָ ד דְּ לָ א יַפְ ִּגים ֵמ ְ
דְּ אָ ְמ ֵרי ְּת ֵריןִ ,ל ְת ֵרין ְסעו ָּד ֵתי אָ ח ֳָרנִ ין דְּ יוֹ ָמא ,וְ ׁ ַש ּ ִפיר .וְ כָ ל ׁ ֶש ּ ֵכן ִאי סָ ִליק י ִַּתיר
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חק לישראל – פרשת חיי שרה יום ו'
ילין סַ גְ יָא,
ירי ִּב ְת ֵרי ּ ַת ְב ִׁש ִ
יכ ִלין אָ ח ֳָרנִ ין וְ ִלזְ ִע ֵ
ְליוֹ ָמא וְ י ִָכיל ְל ִמ ְט ַעם ִמ ּ ֵמ ְ
וְ או ְּקמוּהָ חַ ְב ַריָא:

הלכה – הרמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה'-ו'
)יא( וכן אם דקדק החכם על עצמו והיה דבורו בנחת עם הבריות ודעתו מעורבת עמהם
ומקבלם בסבר פנים יפות ונעלב מהם ואינו עולבם מכבד להן ואפילו למקילין לו
ונושא ונותן באמונה ולא ירבה באריחות עמי הארץ וישיבתן ולא יראה תמיד אלא
עוסק בתורה עטוף בציצית מוכתר בתפילין ועושה בכל מעשיו לפנים משורת הדין
והוא שלא יתרחק הרבה ולא ישתומם עד שימצאו הכל מקלסין אותו ואוהבים אותו
ומתאוים למעשיו הרי זה קידש את ה' ועליו הכתוב אומר ויאמר לי עבדי אתה ישראל
אשר בך אתפאר:
)א( כל המאבד שם מן השמות הקדושים הטהורים שנקרא בהם הקב"ה לוקה מן התורה
שהרי הוא אומר בעבודת כוכבים ואבדתם את שמם מן המקום ההוא לא תעשון כן לה'
אלהיכם:
)ב( ושבעה שמות הם השם הנכתב יו"ד ה"א וא"ו ה"א והוא השם המפורש או הנכתב
אדני ואל אלוה ואלהים ואלהי ושדי וצבאות כל המוחק אפילו אות אחת משבעה אלו
לוקה:

:ð"òì
.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äøù ïá íééç áàæ
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