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חק לישראל – פרשת לך לך יום ו'
בראשית פרק יד'

אֲשר ִמ ּ ְשׂ מֹאל
)טו( וַ יֵּחָ לֵ ק עֲ לֵ יהֶ ם לַ יְ לָ ה הוּא וַ עֲ בָ ָדיו וַ יּ ּ ֵַכם וַ ִּי ְרדְּ פֵ ם ַעד חוֹ בָ ה ׁ ֶ
שק) :טו( וַ יֵּחָ לֵ ק עֲ לֵ יהֶ ם לַ יְ לָ ה הוּא וַ עֲ בָ ָדיו וַ יּ ּ ֵַכם וַ ִּי ְרדְּ פֵ ם ַעד חוֹ בָ ה אֲ ׁ ֶשר ִמ ּ ְשׂ מֹאל
ְל ַד ּ ָמ ֶׂ
ְל ַד ּ ָמ ֶ ׂשק:

שק :
יליָא הוּא וְ ַע ְבדוֹ ִהי ו ְּמחוֹ נוּן ו ְּר ָד ִפנּ וּן ַעד חוֹ בָ ה דִּ י ִמ ִּצ ּפ ּונָא ְל ַד ּ ָמ ֶ ׂ
)טו( וְ ִא ְת ּ ְפלֵ ג עֲ לֵ יהוֹ ן לֵ ְ

ָשב אֵ ת ָּכל הָ ְרכֻ ׁש וְ גַ ם אֶ ת לוֹ ט אָ ִחיו ו ְּרכֻ ׁשוֹ הֵ ִׁשיב וְ גַ ם אֶ ת הַ ּנ ִָׁשים וְ אֶ ת
)טז( וַ יּ ׁ ֶ
הָ ָעם) :טז( וַ ָּי ׁ ֶשב אֵ ת ָּכל הָ ְרכֻ ׁש וְ גַ ם אֶ ת לוֹ ט אָ ִחיו ו ְּרכֻ ׁשוֹ הֵ ִׁשיב וְ גַ ם אֶ ת הַ ּנ ִָׁשים וְ אֶ ת
הָ ָעם:

אֲתיב וְ אַ ף יָת נְ ׁ ַש ּיָא וְ יָת ַע ּ ָמא:
ֵיה ֵ
אֲתב יָת ָּכל ִקנְ ָינָא וְ אַ ף יָת לוֹ ט ַּבר אֲ חו ִּהי וְ ִקנְ ָינ ּ
)טז( וַ ֵ

)יז( וַ יֵּצֵ א ֶמלֶ ְך ְסדֹם ִל ְק ָראתוֹ אַ ח ֲֵרי ׁשוּבוֹ ֵמהַ כּ וֹ ת אֶ ת ְּכ ָד ְרלָ עֹמֶ ר וְ אֶ ת הַ ּ ְמלָ ִכים
מלֶ ְך) :יז( וַ יֵּצֵ א ֶמלֶ ְך ְסדֹם ִל ְק ָראתוֹ אַ ח ֲֵרי ׁשוּבוֹ
אֲ ׁ ֶשר ִא ּתוֹ אֶ ל ֵע ֶמק ׁ ָשוֵה הוּא ֵע ֶמק הַ ּ ֶ

מלֶ ְך) :יז( וּנְ פַ ק
ֵמהַ כּ וֹ ת אֶ ת ְּכ ָד ְרלָ ע ֶֹמר וְ אֶ ת הַ ּ ְמלָ ִכים אֲ ׁ ֶשר ִא ּתוֹ אֶ ל ֵע ֶמק ׁ ָשוֵה הוּא ֵעמֶ ק הַ ּ ֶ
אֲתר
ישר ַמ ְפנָא הוּא ַ
יה ְל ֵמ ׁ ַ
יה ָּב ַתר דְּ ָתב ִמ ְּל ִמ ְמחֵ י יָת ְּכ ָד ְרלָ עוֹ ֶמר וְ יָת ַמ ְלכַ ּיָא דִּ י ִע ּ ֵמ ּ
ַמ ְל ָּכא ִד ְסדוֹ ם ְלקַ דָּ מו ֵּת ּ
ּ ֵבית ֵריסָ א ְד ַמ ְל ָּכא:

שלֵ ם הוֹ צִ יא לֶ חֶ ם וָ יָיִ ן וְ הוּא כֹהֵ ן ְלאֵ ל ֶע ְליוֹ ן) :יח( ּו ַמ ְל ִּכי
)יח( ו ַּמ ְל ִּכי צֶ ֶדק ֶמלֶ ְך ׁ ָ
שלֵ ם הוֹ צִ יא לֶ חֶ ם וָ יָ יִ ן וְ הוּא כֹהֵ ן ְלאֵ ל ֶע ְליוֹ ן) :יח( ו ַּמ ְל ִּכי צֶ ֶדק ַמ ְל ָּכא ִדירו ְּׁשלֶ ם אַ ּ ֵפיק
צֶ ֶדק ֶמלֶ ְך ׁ ָ
קֳדם אֵ ל ִע ָּלאָ ה:
ְלחֵ ם וַ ח ֲָמר וְ הוּא ְמ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש ָ

ש ַמיִ ם וָ אָ ֶרץ) :יט( וַ יְ בָ ֲרכֵ ה ּו
ֹאמר ָּברו ְּך אַ ְב ָרם ְלאֵ ל ֶע ְליוֹ ן ֹקנֵה ׁ ָ
)יט( וַ יְ בָ רֲ כֵ ה ּו וַ יּ ַ
ְ
יה וַ אֲ ָמר ְּב ִריך אַ ְב ָרם ְלאֵ ל ִע ָּלאָ ה
ש ַמיִ ם וָ אָ ֶרץ) :יט( וּבָ ְרכֵ ּ
ֹאמר ָּברו ְּך אַ ְב ָרם ְלאֵ ל ֶע ְליוֹ ן ֹקנֵה ׁ ָ
וַ יּ ַ
ֵיה ְׁש ַמ ּיָא וְ אַ ְר ָעא:
דִּ ִקנְ ָינ ּ

אֲשר ִמ ּ ֵגן צָ ֶר ָ
שר ִמכּ ֹל) :כ( וּבָ רו ְּך אֵ ל
יך ְּבי ֶָד ָך וַ ִּי ּ ֶתן לוֹ ַמעֲ ֵׂ
)כ( וּבָ רו ְּך אֵ ל ֶע ְליוֹ ן ׁ ֶ
ֶע ְליוֹ ן אֲ ׁ ֶשר ִמ ּגֵן צָ ֶר ָ
שר ִמכּ ֹל) :כ( ו ְּב ִר ְ
יה
יד ְך וִ יהַ ב לֵ ּ
יך אֵ ל ִע ָּלאָ ה דִּ ְמסַ ר סָ נְ אָ ְך ִּב ָ
יך ְּבי ֶָד ָך וַ ִּי ּ ֶתן לוֹ ַמעֲ ֵ ׂ
חַ ד ִמן ַע ְס ָרא ִמכּ ָֹּלא:

ֹאמר ֶמלֶ ְך
תן ִלי הַ ּנֶפֶ ׁש וְ הָ ְרכֻ ׁש קַ ח לָ ְך) :כא( וַ יּ ֶ
ֹאמר ֶמלֶ ְך ְסדֹם אֶ ל אַ בְ ָרם ּ ֶ
)כא( וַ יּ ֶ
ְ
ְסדֹם אֶ ל אַ ְב ָרם ּ ֶ
אֲמר ַמ ְל ָּכא ִד ְסדוֹ ם ְלאַ ְב ָרם הַ ב ִלי נ ְַפ ׁ ָש ָתא
תן ִלי הַ ּנֶפֶ ׁש וְ הָ ְרכֻ ׁש קַ ח לָ ך) :כא( וַ ַ
וְ ִקנְ ָינָא )נ"א ,סַ ב( דְּ בַ ר לָ ְך:

מ ִתי י ִָדי אֶ ל יְ הֹוָ ה אֵ ל ֶע ְליוֹ ן ֹקנֵה ׁ ָש ַמיִ ם
)כב( וַ יֹּאמֶ ר אַ ְב ָרם אֶ ל ֶמלֶ ְך ְסדֹם ה ֲִר ֹ
וָ אָ ֶרץ) :כב( וַ יֹּאמֶ ר אַ ְב ָרם אֶ ל ֶמלֶ ְך ְסדֹם הֲ ִרמ ִֹתי י ִָדי אֶ ל יְ הֹוָ ה אֵ ל ֶע ְליוֹ ן ֹקנֵה ׁ ָש ַמיִ ם וָ אָ ֶרץ:
ֵיה ְׁש ַמ ּיָא וְ אַ ְר ָעא:
קֳדם אֵ ל ִע ָּלאָ ה דִּ ִקנְ ָינ ּ
קֳדם יְ ָי ָ
ימית יְ ַדי ִּבצְ לוֹ ָ
אֲר ִ
אֲמר אַ ְב ָרם ְל ַמ ְל ָּכא ִד ְסדוֹ ם ֵ
)כב( וַ ַ

אמר אֲ נִ י
אֲשר לָ ְך וְ לֹא תֹ ַ
ֶׁ
)כג( ִאם ִמחוּט וְ ַעד שְׂ רוֹ ְך נ ַַעל וְ ִאם אֶ ַּקח ִמ ָּכל
הֶ עֱ ׁ ַ
אמר
ש ְר ִּתי אֶ ת אַ ְב ָרם) :כג( ִאם ִמחוּט וְ ַעד שְׂ רוֹ ְך נ ַַעל וְ ִאם אֶ ַּקח ִמ ָּכל אֲ ׁ ֶשר לָ ְך וְ לֹא תֹ ַ
אֲנִ י הֶ עֱ ׁ ַש ְר ִּתי אֶ ת אַ ְב ָרם:

ימר אֲ נָא
)כג( ִאם ִמחו ָּטא וְ ַעד ַע ְרקַ ת ְמסָ נָא וְ ִאם אֶ ּ ַסב ִמ ָּכל דִּ י לָ ְך וְ לָ א ֵת ַ

אַ ְע ּ ָת ִרית יָת אַ ְב ָרם:

ֲשר הָ ְלכ ּו ִא ִּתי ָענֵר
אֲשר אָ ְכל ּו הַ ְּנ ָע ִרים וְ חֵ לֶ ק הָ אֲ נ ִָׁשים א ׁ ֶ
ֶׁ
)כד( ִּב ְל ָע ַדי ַרק
ּמ ְמ ֵרא הֵ ם יִ ְקח ּו חֶ ְלקָ ם) :כד( ִ ּב ְל ָע ַדי ַרק ֲא ׁ ֶשר אָ ְכל ּו הַ ְּנ ָע ִרים וְ חֵ לֶ ק ָה ֲאנ ִָׁשים
אֶ ְׁשכּ ֹל ו ַ
ֲשר הָ ְלכ ּו ִא ִּתי ָענֵר אֶ ְׁש ּכֹל ו ַּמ ְמ ֵרא הֵ ם יִ ְקח ּו חֶ ְלקָ ם:
א ֶׁ

)כד( ְלחוֹ ד )נ"אַּ ,בר( ִמדִּ אֲ כָ ל ּו עוּלֵ ַמ ּיָא וְ חָ לָ ק

גּ ְֻב ַר ּיָא דִּ י אֲ זָל ּו ִע ּ ִמי ָענֵר אֶ ְׁשכּ ֹל ו ַּמ ְמ ֵרא ִאנּ וּן יְ קַ ְּבלוּן חֲלָ ְקהוֹ ן:

ירא
טו )א( אַ חַ ר הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ֶּלה הָ יָה ְדבַ ר יְ הֹוָ ה אֶ ל אַ ְב ָרם ַּב ּ ַמ ֲחזֶה לֵ אמֹר אַ ל ִּת ָ
אַ ְב ָרם אָ נ ִֹכי ָמגֵן לָ ְך שְׂ כָ ְר ָך הַ ְר ּ ֵבה ְמאֹ ד) :א( אַ חַ ר הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ּ ֶלה הָ יָ ה ְדבַ ר יְ הֹוָ ה אֶ ל

ירא אַ ְב ָרם אָ נ ִֹכי ָמ ֵגן לָ ְך שְׂ כָ ְר ָך הַ ְר ּ ֵבה ְמאֹ ד) :א( ָּב ַתר ּ ִפ ְת ּ ָג ַמ ּיָא
אַ ְב ָרם ַּב ּ ַמ ֲחזֶה לֵ אמֹר אַ ל ִּת ָ
ְ
ְ
ימ ִרי ְּתקוֹ ף לָ ך אַ גְ ָרך סַ ִּגי לַ ח ֲָדא:
ימר לָ א ִת ְדחַ ל אַ ְב ָרם ֵמ ְ
הָ ִא ּ ֵלין הֲ וָ ה ּ ִפ ְת ּ ָג ָמא ַדיְ ָי ִעם אַ ְב ָרם ִּבנְ בוּאָ ה ְל ֵמ ָ
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חק לישראל – פרשת לך לך יום ו'
יתי
ירי וּבֶ ן ֶמ ׁ ֶשק ּ ֵב ִ
ֱהוה ַמה ִּת ּ ֶתן ִלי וְ אָ נ ִֹכי הוֹ לֵ ְך עֲ ִר ִ
ֹאמר אַ בְ ָרם ֲא ֹדנָי י ִֹ
)ב( וַ יּ ֶ
ֱהוה ַמה ִּת ּ ֶתן ִלי וְ אָ נ ִֹכי הוֹ לֵ ְך עֲ ִר ִירי וּבֶ ן
ֹאמר אַ ְב ָרם אֲ ֹדנָי י ִֹ
יעזֶר) :ב( וַ יּ ֶ
אֱל ֶ
שק ִ
הוּא דַּ ּ ֶמ ֶ ׂ
יעזֶר) :ב( וַ אֲ ַמר אַ ְב ָרם יְ ָי ֱאל ִֹהים ַמה ִּת ּ ֶתן ִלי וַ אֲ נָא אָ זֵיל ְּבלָ א וְ לָ ד וּבַ ר
אֱל ֶ
יתי הוּא דַּ ּ ֶמ ֶׂשק ִ
ֶמ ׁ ֶשק ּ ֵב ִ
יעזֶר:
יתי הוּא דַּ ּ ַמשְׂ קָ אָ ה א ֱִל ֶ
ּ ַפ ְרנָסָ א הָ ֵדין דִּ ְבבֵ ִ

ֹאמר
יתי יוֹ ֵר ׁש אֹ ִתי) :ג( וַ יּ ֶ
ֹאמר אַ ְב ָרם הֵ ן ִלי לֹא נ ַָת ּ ָתה ז ַָרע וְ ִה ּנֵה בֶ ן ּ ֵב ִ
)ג( וַ יּ ֶ
יתי יוֹ ֵר ׁש אֹ ִתי) :ג( וַ אֲ ַמר אַ ְב ָרם הָ א ִלי לָ א יְ הַ ְב ְּת וְ לָ ד וְ הָ א
אַ ְב ָרם הֵ ן ִלי לֹא ָנ ַת ּ ָתה זָ ַרע וְ ִה ּנֵה בֶ ן ּ ֵב ִ
יתי י ִָרית י ִָתי:
בַ ר ּ ֵב ִ

אֲשר יֵצֵ א ִמ ּ ֵמ ֶע ָ
יך הוּא
יר ְׁש ָך זֶה ִּכי ִאם ׁ ֶ
)ד( וְ ִה ּנֵה ְדבַ ר יְ הֹוָ ה אֵ לָ יו לֵ אמֹר לֹא יִ ָ
ָ
ָ
יר ְׁשך זֶה ִּכי ִאם אֲ ׁ ֶשר יֵצֵ א ִמ ּ ֵמ ֶעיך הוּא
ש ָך) :ד( וְ ִה ּנֵה ְדבַ ר יְ הֹוָ ה אֵ לָ יו לֵ אמֹר לֹא יִ ָ
יר ׁ ֶ
יִ ָ
יר ׁ ֶש ָך:
יִ ָ

ימר לָ א יִ ְר ִת ּנ ְָך דֵּ ין אֱלָ הֵ ין ַּבר דְּ תוֹ ִליד הוּא יִ ְר ִת ּנ ְָך:
יה ְלמֵ ַ
)ד( וְ הָ א ּ ִפ ְת ּ ָג ָמא דַּ יְ ָי ִע ּ ֵמ ּ

ֹאמר הַ ֶּבט נָא הַ ּ ׁ ָש ַמיְ ָמה ו ְּספֹ ר הַ כּ וֹ כָ ִבים ִאם ּתוּכַ ל
)ה( וַ יּוֹ צֵ א אֹ תוֹ הַ חוּצָ ה וַ יּ ֶ
ָ
ֹאמר לוֹ כּ ֹה יִ ְהיֶה ז ְַר ֶעך) :ה( וַ יּוֹ צֵ א אֹ תוֹ הַ חוּצָ ה וַ יֹּאמֶ ר הַ ּ ֶבט נָא
ִל ְס ּפֹר אֹ ָתם וַ יּ ֶ

יה
ָת ּ
ֹאמר לוֹ כּ ֹה יִ ְהיֶה זַ ְר ֶע ָך) :ה( וְ אַ ּ ִפיק י ֵ
הַ ּ ׁ ָש ַמיְ ָמה ו ְּספֹ ר הַ כּ וֹ כָ ִבים ִאם ּתוּכַ ל ִל ְס ּפֹר אֹ ָתם וַ ּי ֶ
יה ְּכ ֵדין יְ הוֹ ן ְּבנָיךְ:
אֲמר ִא ְס ְּת ִכי ְּכ ַען ִל ְׁש ַמ ּיָא ו ְּמנֵי כּ וֹ ְכבַ ּיָא ִאם ִּתכּ וֹ ל ְל ִמ ְמנֵי י ְָתהוֹ ן וַ אֲ ַמר לֵ ּ
ְלבָ ָרא וַ ַ

ֱמן ַּביהֹוָ ה וַ יּ ְַח ְׁשבֶ הָ לּ וֹ צְ ָדקָ ה) :ו( וְ הֶ א ֱִמן ַּביהֹוָ ה וַ י ְַּח ְׁשבֶ הָ לּ וֹ צְ ָדקָ ה:
)ו( וְ הֶ א ִ

ימין
)ו( וְ הֵ ִ

יה ְלזָכ ּו:
ימ ָרא ַדיְ ָי וְ חָ ְׁשבַ ּה לֵ ּ
ְּב ֵמ ְ

את ָ
יך ֵמאוּר ַּכשְׂ דִּ ים לָ ֶתת ְל ָך אֶ ת הָ אָ ֶרץ
ֲשר הוֹ צֵ ִ
ֹאמר אֵ לָ יו אֲנִ י יְ הֹוָ ה א ׁ ֶ
)ז( וַ יּ ֶ
ָ
ָ
אתיך ֵמאוּר ַּכשְׂ דִּ ים לָ ֶתת ְלך אֶ ת
הַ זֹּאת ְל ִר ְׁש ּ ָת ּה) :ז( וַ יֹּאמֶ ר אֵ לָ יו אֲ נִ י יְ הֹוָ ה אֲ ׁ ֶשר הוֹ צֵ ִ
הָ אָ ֶרץ הַ זֹּאת ְל ִר ְׁש ּ ָת ּה:

יה אֲ נָא יְ ָי דִּ אַ ּ ֵפ ְק ּ ָת ְך ֵמאו ָּרא ְדכַ שְׂ דָּ אֵ י ְל ּ ִמ ּ ַתן לָ ְך יָת אַ ְר ָעא הָ ָדא
)ז( וַ אֲ ַמר לֵ ּ

ְל ֵמ ְיר ַת ּה:

ֹאמר אֲ ֹדנָי יֱהֹוִ ה ַּב ּ ָמה אֵ ַדע ִּכי
ש ּנָה) :ח( וַ יּ ַ
יר ׁ ֶ
ֹאמר ֲא ֹדנָי יֱהֹוִ ה ַּב ּ ָמה אֵ ַדע ִּכי ִא ָ
)ח( וַ יּ ַ
יר ׁ ֶ
ִא ָ
אֲרי אֵ ְר ִתינ ַּה:
אֲמר יְ ָי ֱאל ִֹהים ְּב ָמה ִאדַּ ע ֵ
ש ּנָה) :ח( וַ ָ

ֹאמר אֵ לָ יו ְקחָ ה ִלי ֶעגְ לָ ה ְמ ׁ ֻש ֶּל ׁ ֶשת וְ ֵעז ְמ ׁ ֻש ֶּל ׁ ֶשת וְ אַ יִ ל ְמ ׁ ֻש ָּל ׁש וְ תֹ ר וְ גוֹ זָל:
)ט( וַ יּ ֶ
ֹאמר אֵ לָ יו ְקחָ ה ִלי ֶעגְ לָ ה ְמ ׁ ֻש ּ ֶל ׁ ֶשת וְ ֵעז ְמ ׁ ֻש ּ ֶל ׁ ֶשת וְ אַ יִ ל ְמ ׁ ֻש ָּל ׁש וְ תֹ ר וְ גוֹ זָ ל:
)ט( וַ יּ ֶ

יה
)ט( וַ אֲ ַמר לֵ ּ

קֳד ַמי ֶעגְ ִלין ְּתלָ ָתא וְ ִע ִּזין ְּתלָ ָתא וְ ִד ְכ ִרין ְּתלָ ת וְ ׁ ַש ְפנִ ינָא וּבַ ר יוֹ נָא:
קָ ֵרב ָ

יש ִּב ְתרוֹ ִל ְק ַראת ֵר ֵעה ּו
)י( וַ ִּי ַּקח לוֹ אֶ ת ָּכל אֵ ֶּלה וַ יְ בַ ּ ֵתר אֹ ָתם ַּב ּ ָתוֶ ְך וַ ִּי ּ ֵתן ִא ׁ
יש ִ ּב ְתרוֹ
וְ אֶ ת הַ ִּצ ּפֹר לֹא בָ ָתר) :י( וַ ִּי ַּקח לוֹ אֶ ת ָּכל אֵ ּ ֶלה וַ יְ בַ ּ ֵתר אֹ ָתם ַּב ּ ָתו ְֶך וַ ִּי ּ ֵתן ִא ׁ
ִל ְק ַראת ֵר ֵעה ּו וְ אֶ ת ַה ִּצ ּפֹר לֹא בָ ָתר:

קֳדמוֹ ִהי יָת ָּכל ִא ּ ֵלין וּפַ ִ ּליג י ְָתהוֹ ן ְּב ׁ ָשוֶה וִ יהַ ב ּ ַפ ְלגַ ּיָא
)י( וְ קָ ֵרב ָ

יה וְ יָת עוֹ פָ א לָ א פַ ִּליג:
ּ ִפלּ וּג לָ קֳבֵ ל חַ ְב ֵר ּ

ַשב
ַשב אֹ ָתם אַ ְב ָרם) :יא( וַ יּ ֵֶרד הָ ַעיִ ט ַעל הַ ּ ְפגָ ִרים וַ יּ ּ ׁ ֵ
)יא( וַ יּ ֵֶרד הָ ַעיִ ט ַעל הַ ּ ְפגָ ִרים וַ יּ ּ ׁ ֵ
אֹ ָתם אַ ְב ָרם) :יא( וּנְ חַ ת עוֹ פָ א ַעל ּ ַפגְ לַ ּיָא וְ אַ ְפ ַרח י ְָתהוֹ ן אַ ְב ָרם:

ֲשכָ ה גְ דֹלָ ה
ימה ח ׁ ֵ
)יב( וַ יְ ִהי הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש לָ בוֹ א וְ ַת ְרדֵּ ָמה נ ְָפלָ ה ַעל אַ ְב ָרם וְ ִה ּנֵה אֵ ָ
ֲשכָ ה גְ דֹלָ ה
ימה ח ׁ ֵ
נֹפֶ לֶ ת ָעלָ יו) :יב( וַ יְ ִהי הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש לָ בוֹ א וְ ַת ְרדֵּ ָמה נ ְָפלָ ה ַעל אַ ְב ָרם וְ ִה ּנֵה אֵ ָ
נֹפֶ לֶ ת ָעלָ יו:

ימה ְקבַ ל סַ ִּגי נְ פָ לַ ת עֲ לוֹ ִהי:
יעל וְ ִׁשנְ ָתא נְ פָ לַ ת ַעל אַ ְב ָרם וְ הָ א אֵ ָ
)יב( וַ הֲוָ ה ִׁש ְמ ׁ ָשא ְל ֵמ ַ

ֹאמר ְלאַ ְב ָרם ָיד ַֹע ּ ֵת ַדע ִּכי גֵ ר יִ ְהיֶה ז ְַרעֲ ָך ְּבאֶ ֶרץ לֹא לָ הֶ ם וַ עֲ בָ דוּם וְ ִע ּנ ּו
)יג( וַ יּ ֶ
ֹאמר ְלאַ ְב ָרם ָיד ַֹע ּ ֵת ַדע ִּכי גֵר יִ ְהיֶה זַ ְרעֲ ָך ְּבאֶ ֶרץ לֹא
שנָה) :יג( וַ יּ ֶ
אֹ ָתם אַ ְר ַּבע ֵמאוֹ ת ׁ ָ

אֲרי ַד ּי ִָרין יְ הוֹ ן ְּבנ ְ
ָיך
שנָה) :יג( וַ א ֲַמר ְלאַ ְב ָרם ִמדַּ ע ִּתדַּ ע ֵ
לָ הֶ ם וַ עֲ בָ דוּם וְ ִענּ ּו אֹ ָתם אַ ְר ַּבע ֵמאוֹ ת ׁ ָ
יענּ וּן י ְָתהוֹ ן אַ ְר ַּבע ְמאָ ה ְׁשנִ ין:
ילהוֹ ן וְ יִ ְפ ְלחוּן ְּבהוֹ ן וִ ַ
ְּבאַ ְר ָעא דְּ לָ א ִד ְ
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חק לישראל – פרשת לך לך יום ו'
שר יַעֲ בֹד ּו דָּ ן אָ נ ִֹכי וְ אַ ח ֲֵרי כֵ ן יֵצְ א ּו ִ ּב ְרכֻ ׁש ּ ָגדוֹ ל) :יד( וְ גַ ם אֶ ת
)יד( וְ גַ ם אֶ ת הַ גּ וֹ י אֲ ׁ ֶ
שר יַעֲ בֹד ּו דָּ ן אָ נ ִֹכי וְ אַ חֲ ֵרי כֵ ן יֵצְ א ּו ִ ּב ְרכֻ ׁש ּ ָגדוֹ ל) :יד( וְ אַ ף יָת ַע ּ ָמא דִּ יִ ְפ ְלחוּן ְּבהוֹ ן דָּ יִ ין אֲ נָא
הַ גּ וֹ י אֲ ׁ ֶ
וּבָ ַתר ּ ֵכן יִ ְפקוּן ְּב ִקנְ ָינָא סַ ִּגי:
)טו(

ֹת ָ
יך ְּב ׁ ָשלוֹ ם ִּת ָּקבֵ ר ְּב ֵ ׂשיבָ ה טוֹ בָ ה:
וְ אַ ּ ָתה ּ ָתבוֹ א אֶ ל אֲ ב ֶ

ֲאב ֶֹת ָ
שיבָ ה טוֹ בָ ה:
יך ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם ִּת ָּקבֵ ר ְ ּב ֵ ׂ

)טו( וְ אַ ּ ָתה ּ ָתבוֹ א אֶ ל

)טו( וְ אַ ְּת ּ ֵתיעוֹ ל ְלוַ ת אֲ בָ הָ ָת ְך ִּב ְׁשלָ ם ִּת ְת ְקבַ ר ְּבסֵ יב ּו ָטבָ א:

יעי
אמ ִֹרי ַעד הֵ ּנָה) :טז( וְ דוֹ ר ְר ִב ִ
יעי י ָׁשוּב ּו הֵ ּנָה ִּכי לֹא ׁ ָשלֵ ם עֲ וֹ ן הָ ֱ
)טז( וְ דוֹ ר ְר ִב ִ
יָ ׁשוּב ּו הֵ ּנָה ִּכי לֹא ׁ ָשלֵ ם עֲ וֹ ן הָ ֱאמ ִֹרי ַעד הֵ ּנָה:

אֲרי לָ א ְׁש ִלים חוֹ בָ א
יעאָ ה יְ תוּבוּן הָ כָ א ֵ
)טז( וְ ָד ָרא ְר ִב ָ

ֶדאֱמוֹ ָראָ ה ַעד ְּכ ָען:

אֲשר ָעבַ ר ּ ֵבין
)יז( וַ יְ ִהי הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ָּבאָ ה וַ עֲ לָ ָטה הָ יָה וְ ִה ּנֵה ַתנּ וּר ָע ׁ ָשן וְ לַ ּ ִפיד אֵ ׁש ׁ ֶ
הַ ְּגז ִָרים הָ אֵ ּ ֶלה) :יז( וַ יְ ִהי הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ָּבאָ ה וַ עֲ לָ ָטה הָ ָיה וְ ִה ּנֵה ַתנּ וּר ָע ׁ ָשן וְ לַ ּ ִפיד אֵ ׁש ֲא ׁ ֶשר ָעבַ ר
ּ ֵבין הַ ְּגזָ ִרים הָ אֵ ּ ֶלה:

)יז( וַ הֲ וָ ה ִׁש ְמ ׁ ָשא ַע ַּלת וְ ִק ְבלָ א הֲ וָ ה וְ הָ א ַתנּ וּר ִד ְתנַן ו ְּבעוּר דְּ אֶ ּ ׁ ָש ָתא דִּ י עֲ ָדא ּ ֵבין

ּ ַפ ְלגַ יָּא הָ ִא ּ ֵלין:

)יח( ַּביּוֹ ם הַ הוּא ָּכ ַרת יְ הֹוָ ה אֶ ת אַ ְב ָרם ְּב ִרית לֵ אמֹר ְלז ְַרעֲ ָך נ ַָת ִּתי אֶ ת הָ אָ ֶרץ
דל נְ הַ ר ּ ְפ ָרת) :יח( ַּביּוֹ ם הַ הוּא ָּכ ַרת יְ הֹוָ ה אֶ ת
הַ זֹּאת ִמ ְּנהַ ר ִמצְ ַריִ ם ַעד הַ ּנָהָ ר הַ ָּג ֹ

אַ ְב ָרם ְ ּב ִרית לֵ אמֹר ְלז ְַרעֲ ָך נ ַָת ִּתי אֶ ת הָ אָ ֶרץ הַ זֹּאת ִמ ְּנהַ ר ִמ ְצ ַריִ ם ַעד הַ ּנָהָ ר הַ ּ ָגדֹל נְ הַ ר
ימר ִל ְבנ ְ
ַהֲרא ְד ִמ ְצ ַריִ ם וְ ַעד
ָיך יְ הָ ִבית ָית אַ ְר ָעא הָ ָדא ִמן נ ָ
ּ ְפ ָרת) :יח( ְּביוֹ ָמא הַ הוּא ְּגזַר יְ ָי ִעם אַ ְב ָרם ְקיָם ְלמֵ ָ
ַהֲרא ְפ ָרת:
ַהֲרא ַר ָּבא נ ָ
נ ָ

)יט( אֶ ת הַ ּ ֵקינִ י וְ אֶ ת הַ ְ ּקנִ ִּזי וְ אֵ ת הַ ַּק ְדמֹנִ י) :יט( אֶ ת הַ ּ ֵקינִ י וְ אֶ ת הַ ְ ּקנִ ִּזי וְ אֵ ת הַ ַּק ְדמֹנִ י:

)יט(

יָת ׁ ַש ְל ָמאֵ י וְ יָת ְקנִ זָּאֵ י וְ יָת קַ ְדמוֹ נָאֵ י:

)כ( וְ אֶ ת הַ ִח ִּתי וְ אֶ ת הַ ּ ְפ ִר ִּזי וְ אֶ ת הָ ְרפָ ִאים) :כ( וְ אֶ ת הַ ִח ִּתי וְ אֶ ת הַ ּ ְפ ִר ִּזי וְ אֶ ת הָ ְרפָ ִאים:

)כ(

וְ יָת ִח ּ ָתאֵ י וְ יָת ּ ְפ ִרזָּאֵ י וְ יָת ִּג ָּב ָראֵ י:

אמ ִֹרי וְ אֶ ת הַ ְּכנַעֲ נִ י וְ אֶ ת הַ ִּג ְר ּ ָג ִׁשי וְ אֶ ת הַ יְ בו ִּסי) :כא( וְ אֶ ת הָ ֱאמ ִֹרי וְ אֶ ת
)כא( וְ אֶ ת הָ ֱ
הַ ְּכנַעֲ נִ י וְ אֶ ת הַ ִּג ְר ּ ָג ִׁשי וְ אֶ ת הַ יְ בו ִּסי) :כא( וְ יָת אֱמוֹ ָראֵ י וְ יָת ְּכנַעֲ נָאֵ י וְ יָת ִּג ְר ּ ָג ׁ ָשאֵ י וְ יָת יְ בוּסָ אֵ י:
ש ַרי
שת אַ בְ ָרם לֹא י ְָל ָדה לוֹ וְ לָ ּה ִׁש ְפחָ ה ִמצְ ִרית ו ְּׁש ָמ ּה הָ גָ ר) :א( וְ ָ ׂ
ש ַרי אֵ ׁ ֶ
טז )א( וְ ָ ׂ
אֵ ׁ ֶשת אַ ְב ָרם לֹא ָי ְל ָדה לוֹ וְ לָ ּה ִׁש ְפחָ ה ִמ ְצ ִרית ו ְׁ
יה
ידת לֵ ּ
ּש ָמ ּה הָ גָ ר) :א( וְ ָ ׂש ַרי ִא ּ ַתת אַ ְב ָרם לָ א יְ ִל ַ
יתא ו ְּׁש ַמ ּה הָ גָ ר:
וְ לַ ּה אַ ְמ ָתא ִמצְ ֵר ָ

ש ַרי אֶ ל אַ ְב ָרם ִה ּנֵה נָא עֲ צָ ַרנִ י יְ הֹוָ ה ִמ ֶּל ֶדת בּ ֹא נָא אֶ ל ִׁשפְ חָ ִתי
ֹאמר ָ ׂ
)ב( וַ ּת ֶ
ש ַרי אֶ ל אַ ְב ָרם ִה ּנֵה נָא
ֹאמר ָ ׂ
ש ָרי) :ב( וַ ּת ֶ
אוּלַ י ִא ָּבנֶה ִמ ּ ֶמ ּנָה וַ ִּי ְׁש ַמע אַ בְ ָרם ְלקוֹ ל ָ ׂ
עֲ צָ ַרנִ י יְ הֹוָ ה ִמ ּ ֶל ֶדת בּ ֹא נָא אֶ ל ִׁש ְפחָ ִתי אוּלַ י ִא ָּבנֶה ִמ ּ ֶמ ּנָה וַ ִּי ְׁש ַמע אַ ְב ָרם ְלקוֹ ל ָ ׂש ָרי:

)ב(

ימר
אֲמ ַרת ָ ׂש ַרי ְלאַ ְב ָרם הָ א ְּכ ַען ַמנְ ַענִ י יְ ָי ִמ ְ ּל ֵמילַ ד עוּל ְּכ ַען ְלוַ ת אַ ְמ ִתי ָמ ִאים ִא ְת ְּבנֵי ִמ ּנ ַּה וְ קַ ִּביל אַ ְב ָרם ְל ֵמ ַ
וַ ַ
ָ ׂש ָרי:

שר ׁ ָשנִ ים ְל ׁ ֶשבֶ ת
ש ַרי אֵ ׁ ֶשת אַ ְב ָרם אֶ ת הָ גָ ר הַ ּ ִמצְ ִרית ִׁש ְפחָ ָת ּה ִמ ֵּקץ ֶע ֶ ׂ
)ג( וַ ִּת ַּקח ָ ׂ
ש ַרי אֵ ׁ ֶשת
שה) :ג( וַ ִּת ַּקח ָ ׂ
יש ּה לוֹ ְל ִא ּ ׁ ָ
אַ ְב ָרם ְּבאֶ ֶרץ ְּכנ ַָען וַ ִּת ּ ֵתן אֹ ָת ּה ְלאַ ְב ָרם ִא ׁ ָ
אַ ְב ָרם אֶ ת הָ גָ ר הַ ּ ִמ ְצ ִרית ִׁש ְפחָ ָת ּה ִמ ּ ֵקץ ֶע ֶ ׂשר ׁ ָשנִ ים ְל ׁ ֶשבֶ ת אַ ְב ָרם ְּבאֶ ֶרץ ְּכנ ַָען וַ ִּת ּ ֵתן אֹ ָת ּה
יתא אַ ְמ ַת ּה ִמ ּסוֹ ף עֲ ַ ׂשר ְׁשנִ ין ְל ִמ ּ ַתב
שה) :ג( ו ְּדבָ ַרת ָ ׂש ַרי ִא ּ ַתת אַ ְב ָרם יָת הָ גָ ר ִמ ְצ ֵר ָ
יש ּה לוֹ ְל ִא ּ ׁ ָ
ְלאַ ְב ָרם ִא ׁ ָ
יה ְל ִאנְ ּת ּו:
אַ ְב ָרם ְּבאַ ְר ָעא דִּ ְכנ ַָען וִ יהָ בַ ת י ַָת ּה ְלאַ ְב ָרם ַּב ְעלַ ּה לֵ ּ

תקַ ל ְּג ִב ְר ּ ָת ּה ְ ּב ֵעינֶיהָ ) :ד( וַ ָּיבֹא אֶ ל
)ד( וַ ָיּבֹא אֶ ל הָ גָ ר וַ ּ ַתהַ ר וַ ּ ֵת ֶרא ִּכי הָ ָר ָתה וַ ּ ֵ
תקַ ל ְּג ִב ְר ּ ָת ּה ְ ּב ֵעינֶיהָ ) :ד( וְ ַעל ְלוַת הָ גָ ר וְ ַעדִּ יאַ ת וַ ֲחזַת אֲ ֵרי ַעדִּ יאַ ת
הָ גָ ר וַ ּ ַתהַ ר וַ ּ ֵת ֶרא ִּכי הָ ָר ָתה וַ ּ ֵ
ו ְּקלַ ת ִר ָּבנְ ּ ַת ּה ְּב ֵעינָהַ ּה:

ש ַרי אֶ ל אַ ְב ָרם ח ֲָמ ִסי ָעלֶ ָ
יך אָ נֹכִ י נ ַָת ִּתי ִׁש ְפחָ ִתי ְּבחֵ יקֶ ָך וַ ּ ֵת ֶרא ִּכי
ֹאמר ָ ׂ
)ה( וַ ּת ֶ
ָ
ש ַרי אֶ ל אַ ְב ָרם ח ֲָמ ִסי
ֹאמר ָ ׂ
הָ ָר ָתה וָ אֵ קַ ל ְ ּב ֵעינֶיהָ יִ ְׁש ּפֹט יְ הֹוָ ה ּ ֵבינִ י וּבֵ ינֶיך) :ה( וַ ּת ֶ
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חק לישראל – פרשת לך לך יום ו'
יך אָ נ ִֹכי נ ַָת ִּתי ִׁש ְפחָ ִתי ְ ּבחֵ יקֶ ָך וַ ּ ֵת ֶרא ִּכי הָ ָר ָתה וָ אֵ קַ ל ְ ּבעֵ ינֶיהָ יִ ְׁש ּפֹט יְ הֹוָ ה ּ ֵבינִ י וּבֵ ינ ָ
ָעלֶ ָ
ֶיך:

)ה(

אֲרי ַעדִּ יאַ ת ו ְּקלֵ ית ְּב ֵעינָהַ ּה יְ ִדין יְ ָי ּ ֵבינִ י וּבֵ ינ ְָך:
אֲמ ַרת ָ ׂש ַרי ְלאַ ְב ָרם דִּ ין ִלי עֲ לָ ְך אֲ נָא יְ הָ ִבית אַ ְמ ִתי לָ ְך וַ ֲחזַת ֵ
וַ ַ

ש ַרי ִה ּנֵה ִׁש ְפחָ ֵת ְך ְּבי ֵָד ְך עֲ שִׂ י לָ ּה הַ ּטוֹ ב ְּב ֵעינָיִ ְך וַ ְּת ַע ּנֶהָ
ֹאמר אַ ְב ָרם אֶ ל ָ ׂ
)ו( וַ יּ ֶ
ְ
ְ
ש ַרי ִה ּנֵה ִׁש ְפחָ ֵתך ְ ּבי ֵָדך עֲ שִׂ י לָ ּה הַ ּטוֹ ב
ֹאמר אַ ְב ָרם אֶ ל ָ ׂ
ש ַרי וַ ִּת ְב ַרח ִמ ּ ָפנֶיהָ ) :ו( וַ יּ ֶ
ָׂ

ש ַרי וַ ִּת ְב ַרח ִמ ּ ָפנֶיהָ :
ְּב ֵעינָיִ ְך וַ ְּת ַע ּנֶהָ ָ ׂ

יך ִּב ִיד ְ
אֲמר אַ ְב ָרם ְל ָ ׂש ַרי הָ א אַ ְמ ִת ְ
יך ִע ִב ִידי לַ ּה ִּכ ְד ַת ִ ּקין
)ו( וַ ַ

ית ּה ָ ׂש ַרי וְ ָע ְרקַ ת ִמ ּק ֳָד ָמהַ ּה:
ְּב ֵעינָיְ ִכי וְ ַענִ ַ
)ז(

וַ ִּי ְמצָ אָ ּה ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה ַעל ֵעין הַ ּ ַמיִ ם ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ַעל הָ ַעיִ ן ְּב ֶד ֶר ְך ׁשוּר:

ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה ַעל ֵעין הַ ּ ַמיִ ם ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ַעל הָ ַעיִ ן ְ ּב ֶד ֶר ְך ׁשוּר:

)ז( וַ ִּי ְמצָ אָ ּה

)ז( וְ אַ ְׁש ְּכחַ ּה ַמ ְלאָ כָ א ַדיְ ָי ַעל ֵעינָא ְד ַמ ּיָא

ְּב ַמ ְד ְּב ָרא ַעל ֵעינָא ְּבאָ ְרחָ א ְדחַ גְ ָרא:

ש ַרי
ֹאמר ִמ ּ ְפנֵי ָ ׂ
ש ַרי אֵ י ִמזֶּה בָ את וְ אָ נָה ֵתלֵ ִכי וַ ּת ֶ
ֹאמר הָ גָ ר ִׁש ְפחַ ת ָ ׂ
)ח( וַ יּ ַ
ש ַרי אֵ י ִמזֶּה בָ את וְ אָ נָה ֵתלֵ ִכי וַ ּתֹאמֶ ר ִמ ּ ְפנֵי
ֹאמר הָ גָ ר ִׁש ְפחַ ת ָ ׂ
ְּג ִב ְר ִּתי אָ נ ִֹכי בּ ַֹרחַ ת) :ח( וַ יּ ַ
ָׂ
קֳדם
אֲמר הָ גָ ר אַ ְמ ָתא ְד ָ ׂש ַרי ְמנָן אַ ְּת אָ ְתיָא ו ְּלאָ ן אַ ְּת אָ זְ לָ א וַ אֲ ַמ ַרת ִמן ָ
ש ַרי ְּג ִב ְר ִּתי אָ נ ִֹכי בּ ַֹרחַ ת) :ח( וַ ַ
ָ ׂש ַרי ִר ָּבנְ ִּתי אֲ נָא ָע ָרקָ א )נ"י ,עֲ ָרקַ ת(:

ֹאמר לָ ּה
ת ְך וְ ִה ְת ַע ִּני ּ ַתחַ ת י ֶָדיהָ ) :ט( וַ יּ ֶ
ֹאמר לָ הּ ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה ׁשו ִּבי אֶ ל ְּג ִב ְר ּ ֵ
)ט( וַ יּ ֶ
ְ
אֲמר לַ ּה ַמ ְלאֲ כָ א ַדיְ ָי ּתו ִּבי ְלוַ ת ִרבּ וֹ נְ ִּתךְ
תך וְ ִה ְת ַע ִּני ּ ַתחַ ת יָ ֶדיהָ ) :ט( וַ ַ
ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה ׁשו ִּבי אֶ ל ְּג ִב ְר ּ ֵ
וְ ִא ְׁש ּ ַת ְע ְּב ִדי ְּתחוֹ ת יְ ָדהָ א:

ֹאמר לָ ּה ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה הַ ְר ָּבה אַ ְר ֶּבה אֶ ת ַז ְר ֵע ְך וְ לֹא יִ ּ ָספֵ ר ֵמרֹב:
)י( וַ יּ ֶ
ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה הַ ְר ָּבה אַ ְר ּ ֶבה אֶ ת ַז ְר ֵע ְך וְ לֹא יִ ּ ָספֵ ר מֵ רֹב:

ֹאמר לָ ּה
)י( וַ יּ ֶ

אֲמר לַ ּה ַמ ְלאֲ כָ א ַדיְ ָי אַ ְס ּ ָגאָ ה אַ ְס ּגֵי יָת
)י( וַ ַ

ְּבנָיְ ִכי וְ לָ א יִ ִּת ְמנוּן ִמ ְּס ֵגי:

אמר לָ ּה ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה ִה ּנ ְָך הָ ָרה וְ יֹלַ ְד ְּת ּ ֵבן וְ קָ ָראת ְׁשמוֹ יִ ְׁש ָמ ֵעאל ִּכי
)יא( וַ יֹּ ֶ
ְ
ֹאמר לָ ּה ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה ִה ּנ ְָך הָ ָרה וְ יֹלַ ְד ְּת ּ ֵבן וְ קָ ָראת ְׁשמוֹ
ש ַמע יְ הֹוָ ה אֶ ל ָענְ יֵך) :יא( וַ יּ ֶ
ָׁ
יִ ְׁש ָמ ֵעאל ִּכי ׁ ָש ַמע יְ הֹוָ ה אֶ ל ָענְ י ְֵך:

אֲרי קַ ִּביל יְ ָי צְ לוֹ ִת ְ
יך:
יה יִ ְׁש ָמ ֵעאל ֵ
ְׁש ֵמ ּ

אֲמר לַ ּה ַמ ְלאֲ כָ א ַדיְ ָי הָ א אַ ְּת ְמ ַע ְדיָא וְ ֵת ְל ִדין ָּבר וְ ִת ְק ִרין
)יא( וַ ַ

)יב( וְ הוּא יִ ְהיֶה ּ ֶפ ֶרא אָ ָדם יָדוֹ בַ כּ ֹל וְ יַד כּ ֹל בּ וֹ וְ ַעל ּ ְפנֵי כָ ל אֶ חָ יו יִ ְׁשכּ ֹן) :יב( וְ הוּא
יִ ְהיֶה ּ ֶפ ֶרא אָ ָדם ָידוֹ בַ ּכֹל וְ יַד כּ ֹל בּ וֹ וְ ַעל ּ ְפנֵי כָ ל אֶ חָ יו יִ ְׁשכּ ֹן) :יב( וְ הוּא יְ הֵ א ָמרוֹ ד ּ ֶב ֱאנ ׁ ָָשא הוּא
יְ הֵ א צְ ִר ְ
יה וְ ַעל אַ ּ ֵפי כָ ל אֲ חוֹ ִהי יִ ְׁש ֵרי:
יכין לֵ ּ
ָשא יְ הוֹ ן צְ ִר ִ
ידא ִד ְבנֵי אֲ נ ׁ ָ
יך ְלכ ָֹּלא וִ ָ

יתי
)יג( וַ ִּת ְק ָרא ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה הַ דּ ֹבֵ ר אֵ לֶ יהָ אַ ּ ָתה אֵ ל ֳר ִאי ִּכי אָ ְמ ָרה הֲ גַ ם הֲ לֹם ָר ִא ִ
יתי
אַ ח ֲֵרי ר ִֹאי) :יג( וַ ִּת ְק ָרא ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה הַ דּ ֹבֵ ר אֵ לֶ יהָ אַ ּ ָתה אֵ ל ֳר ִאי ִּכי אָ ְמ ָרה הֲ גַ ם הֲ לֹם ָר ִא ִ
אֲמ ַרת הַ ְב ַרם
אֲרי ַ
אֲמ ַרת אַ ְּת ה ּוא אֱלָ הָ א ְדחָ זֵי כ ָֹּלא ֵ
אַ ח ֲֵרי ר ִֹאי) :יג( וְ צַ ִ ּליאַ ת ִּב ְׁש ָמא ַדיְ ָי דְּ ִמ ְת ַמ ּ ֵלל ִע ּ ַמ ּה ַ
הָ כָ א )נ"י ,הַ אַ ף אֲ נָא( ׁ ָש ֵר ִתי חָ זְ יָא ָּב ַתר דְּ ִא ְת ְּג ִלי ִלי:

)יד( ַעל ּ ֵכן קָ ָרא לַ ְ ּבאֵ ר ְּבאֵ ר לַ חַ י ר ִֹאי ִה ּנֵה בֵ ין קָ ֵד ׁש וּבֵ ין ָּב ֶרד) :יד( ַעל ּ ֵכן קָ ָרא
לַ ְ ּבאֵ ר ְ ּבאֵ ר לַ חַ י ר ִֹאי ִה ּנֵה בֵ ין קָ ֵד ׁש וּבֵ ין ָּב ֶרד) :יד( ַעל ּ ֵכן ְק ָרא ִל ְבאֵ ָרא ְּבאֵ ָרא ְד ַמ ְלאַ ְך קַ ּי ָָמא ִא ּ ַתחֲזִ י
עֲ לַ ּה הָ א ) ִהיא( ּ ֵבין ְרקָ ם וּבֵ ין חַ גְ ָרא:
)טו(

אֲשר י ְָל ָדה הָ גָ ר יִ ְׁש ָמ ֵעאל:
ֶׁ
וַ ּ ֵתלֶ ד הָ גָ ר ְלאַ בְ ָרם ּ ֵבן וַ ִּי ְק ָרא אַ ְב ָרם ׁ ֶשם ְּבנוֹ

)טו( וַ ּ ֵתלֶ ד הָ גָ ר ְלאַ ְב ָרם ּ ֵבן וַ ִּי ְק ָרא אַ ְב ָרם ׁ ֶשם ְ ּבנוֹ אֲ ׁ ֶשר יָ ְל ָדה הָ גָ ר יִ ְׁש ָמ ֵעאל:

ידת הָ גָ ר
יל ַ
)טו( וִ ִ

ידת הָ גָ ר יִ ְׁש ָמ ֵעאל:
יל ַ
יה דִּ ִ
ְלאַ ְב ָרם ָּבר ו ְּק ָרא אַ ְב ָרם ׁשוּם ְּב ֵר ּ
)טז(

וְ אַ בְ ָרם ּ ֶבן ְׁשמֹנִ ים ׁ ָשנָה וְ ׁ ֵש ׁש ׁ ָשנִ ים ְּבלֶ ֶדת הָ גָ ר אֶ ת יִ ְׁש ָמ ֵעאל ְלאַ ְב ָרם:

וְ אַ ְב ָרם ּ ֶבן ְׁשמֹנִ ים ׁ ָשנָה וְ ׁ ֵש ׁש ׁ ָשנִ ים ְ ּבלֶ ֶדת הָ גָ ר אֶ ת יִ ְׁש ָמ ֵעאל ְלאַ ְב ָרם:

)טז(

)טז( אַ ְב ָרם ַּבר ְּת ָמנָן וְ ִׁש ְּת

ידת הָ גָ ר יָת יִ ְׁש ָמ ֵעאל ְלאַ ְב ָרם:
ְׁשנִ ין ַּכד יְ ִל ַ

ֹאמר
יז )א( וַ יְ ִהי אַ ְב ָרם ּ ֶבן ִּת ְׁש ִעים ׁ ָשנָה וְ ֵת ׁ ַשע ׁ ָשנִ ים וַ יּ ֵָרא יְ הֹוָ ה אֶ ל אַ ְב ָרם וַ יּ ֶ
שדַּ י ִה ְתהַ ּ ֵל ְך ְלפָ נַי וֶ ְהיֵה ָת ִמים) :א( וַ יְ ִהי אַ ְב ָרם ּ ֶבן ִּת ְׁש ִעים ׁ ָשנָה וְ ֵת ׁ ַשע
אֵ לָ יו אֲ נִ י אֵ ל ׁ ַ
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חק לישראל – פרשת לך לך יום ו'
ֹאמר אֵ לָ יו אֲנִ י אֵ ל ׁ ַשדַּ י ִה ְתהַ ּ ֵל ְך ְלפָ ַני ו ְֶהיֵה ָת ִמים:
ׁ ָשנִ ים וַ יּ ֵָרא יְ הֹוָ ה אֶ ל אַ ְב ָרם וַ יּ ֶ

)א( וַ הֲ וָ ה

הוֵי ְׁש ִלים
קֳד ַמי ֶו ֱ
יה אֲ נָא אֵ ל ׁ ַשדַּ י ּ ְפלַ ח ָ
אֲמר לֵ ּ
אַ ְב ָרם ַּבר ִּת ְׁש ִעין ו ְּת ׁ ַשע ְׁשנִ ין וְ ִא ְת ְּג ִלי יְ ָי ְלאַ ְב ָרם וַ ַ

)ב( וְ אֶ ְּתנָה ְב ִר ִ
יתי ּ ֵבינִ י
יתי ּ ֵבינִ י וּבֵ ינ ֶָך וְ אַ ְר ּ ֶבה אוֹ ְת ָך ִ ּב ְמאֹ ד ְמאֹ ד) :ב( וְ אֶ ְּתנָה ְב ִר ִ
ָ
ְ
ְ
ימ ִרי וּבֵ ינָך וְ אַ ְס ּגֵי י ָָתך לַ ח ֲָדא לַ ח ֲָדא:
וּבֵ ינ ֶָך וְ אַ ְר ּ ֶבה אוֹ ְתך ִּב ְמאֹ ד ְמאֹ ד) :ב( וְ אֶ ּ ֵתן ְקי ִָמי ּ ֵבין ֵמ ְ
)ג( וַ ִּי ּפֹל אַ ְב ָרם ַעל ּ ָפנָיו וַ יְ ַד ֵּבר ִא ּתוֹ ֱ
אל ִֹהים לֵ אמֹר) :ג( וַ ִּי ּפֹל אַ ְב ָרם ַעל ּ ָפנָיו וַ יְ ַד ּ ֵבר
ימר:
יה יְ ָי ְל ֵמ ָ
ִא ּתוֹ אֱ ל ִֹהים לֵ אמֹר) :ג( וּנְ פַ ל אַ ְב ָרם ַעל אַ ּפוֹ ִהי ו ַּמ ּ ֵליל ִע ּ ֵמ ּ
ְ
ית
יתי ִא ּ ָתך וְ הָ יִ ָ
ית ְלאַ ב הֲמוֹ ן גּ וֹ יִ ם) :ד( אֲנִ י ִה ּנֵה ְב ִר ִ
יתי ִא ּ ָת ְך וְ הָ יִ ָ
)ד( אֲנִ י ִה ּנֵה ְב ִר ִ
ְ
ְלאַ ב הֲ מוֹ ן גּ וֹ יִ ם) :ד( אֲ נָא הָ א )גְ זַר בנ"י איננו( ְקי ִָמי ִע ּ ָמך ו ְּתהֵ י ְלאַ ב סַ ִּגי ַע ְמ ִמין:

)ה( וְ לֹא יִ ָּק ֵרא עוֹ ד אֶ ת ִׁש ְמ ָך אַ ְב ָרם וְ הָ יָה ִׁש ְמ ָך אַ ְב ָרהָ ם ִּכי אַ ב הֲמוֹ ן גּ וֹ יִ ם
נְ ַת ִּת ָ
יך) :ה( וְ לֹא יִ ָּק ֵרא עוֹ ד אֶ ת ִׁש ְמ ָך אַ ְב ָרם וְ הָ יָ ה ִׁש ְמ ָך אַ ְב ָרהָ ם ִּכי אַ ב הֲ מוֹ ן גּ וֹ יִ ם נְ ַת ִּתי ָך:
אֲרי אַ ב סַ ִּגי ַע ְמ ִמין יְ הָ ִב ּ ָת ְך:
)ה( וְ לָ א יִ ְת ְק ֵרי עוֹ ד יָת ְׁש ָמ ְך אַ ְב ָרם וִ יהֵ י ְׁש ָמ ְך אַ ְב ָרהָ ם ֵ

ּנְת ִּת ָ
יך ְלגוֹ יִ ם ו ְּמלָ ִכים ִמ ּ ְמ ָך יֵצֵ א ּו) :ו( וְ ִה ְפ ֵר ִתי אֹ ְת ָך
)ו( וְ ִהפְ ֵר ִתי אֹ ְת ָך ִּב ְמאֹ ד ְמאֹ ד ו ַ
ִּב ְמאֹ ד ְמאֹ ד וּנְ ַת ִּת ָ
יש י ָָת ְך לַ ח ֲָדא לַ ח ֲָדא וְ אֶ ְּתנִ ּנ ְָך ְל ִכנְ ִׁשין ו ַּמ ְל ִכין
יך ְלגוֹ יִ ם ו ְּמלָ ִכים ִמ ּ ְמ ָך יֵצֵ א ּו) :ו( וְ אַ ּ ִפ ׁ
יטין ְּב ַע ְמ ַמ ּיָא ִמ ּנ ְָך יִ ְפקוּן:
דְּ ׁ ַש ִ ּל ִ

יתי ּ ֵבינִ י וּבֵ ינ ֶָך וּבֵ ין ז ְַרעֲ ָך אַ ח ֲֶר ָ
יך ְל ֹדר ָֹתם ִל ְב ִרית עוֹ לָ ם
)ז( וַ הֲ ִקמ ִֹתי אֶ ת ְּב ִר ִ
ָ
ָ
יתי ּ ֵבינִ י וּבֵ ינ ֶָך וּבֵ ין זַ ְרעֲ ךָ
ִל ְהיוֹ ת ְל ָך לֵ אל ִֹהים ו ְּלז ְַרעֲ ך אַ ח ֲֶריך) :ז( וַ הֲ ִקמ ִֹתי אֶ ת ְּב ִר ִ

יך ְל ֹדר ָֹתם ִל ְב ִרית עוֹ לָ ם ִל ְהיוֹ ת ְל ָך לֵ אל ִֹהים ו ְּלזַ ְרעֲ ָך אַ ח ֲֶר ָ
אַ ח ֲֶר ָ
יך:
ָיך ַּב ְת ָר ְך ְל ָד ֵריהוֹ ן ִל ְקיָם ָעלָ ם ְל ֵמהֲ וֵי לָ ְך לֵ אלָ הָ א וְ ִל ְבנ ְ
וּבֵ ינ ְָך וּבֵ ין ְּבנ ְ
ָיך ַּב ְת ָר ְך:

ימ ִרי
)ז( וַ אֲ קֵ ים יָת ְקי ִָמי ּ ֵבין ֵמ ְ

יך אֵ ת אֶ ֶרץ ְמג ֶֻר ָ
)ח( וְ נ ַָת ִּתי ְל ָך ו ְּלז ְַרעֲ ָך אַ ח ֲֶר ָ
יך אֵ ת ָּכל אֶ ֶרץ ְּכנ ַַען לַ אֲ חֻ זַּת עוֹ לָ ם
יך אֵ ת אֶ ֶרץ ְמג ֶֻר ָ
יתי לָ הֶ ם לֵ אל ִֹהים) :ח( וְ נ ַָת ִּתי ְל ָך ו ְּלזַ ְרעֲ ָך אַ ח ֲֶר ָ
יך אֵ ת ָּכל אֶ ֶרץ ְּכנ ַַען
וְ הָ יִ ִ
יתי לָ הֶ ם לֵ אל ִֹהים::
לַ אֲ חֻ ַּזת עוֹ לָ ם וְ הָ יִ ִ

)ח( וְ אֶ ּ ֵתן לָ ְך וְ ִל ְבנ ְ
ָיך ַּב ְת ָר ְך יָת אַ ְר ָעא ּתוֹ ָתבו ָּת ְך יָת ָּכל אַ ְר ָעא

ִד ְכנ ַַען ְלאַ חֲסָ נַת ָעלָ ם וְ אֶ ֱהוֵי ְלהוֹ ן לֵ אלָ הָ א:

יתי ִת ְׁשמֹר אַ ּ ָתה וְ ז ְַרעֲ ָך אַ ח ֲֶר ָ
יך
ֹאמר ֱאל ִֹהים אֶ ל אַ ְב ָרהָ ם וְ אַ ּ ָתה אֶ ת ְּב ִר ִ
)ט( וַ יּ ֶ
יתי ִת ְׁשמֹר אַ ּ ָתה וְ ז ְַרעֲ ָך אַ חֲ ֶריךָ
ְל ֹדר ָ
ֹאמר אֱ ל ִֹהים אֶ ל אַ ְב ָרהָ ם וְ אַ ּ ָתה אֶ ת ְ ּב ִר ִ
ֹתם) :ט( וַ יּ ֶ

ְל ֹדר ָֹתם:

אֲמר יְ ָי ְלאַ ְב ָרהָ ם וְ אַ ְּת יָת ְקי ִָמי ִת ּ ָטר אַ ְּת ו ְּבנ ְ
ָיך ַּב ְת ָר ְך ְל ָד ֵריהוֹ ן:
)ט( וַ ַ

ֲשר ִּת ְׁש ְמר ּו ּ ֵבינִ י וּבֵ ינֵיכֶ ם וּבֵ ין ז ְַרעֲ ָך אַ ח ֲֶר ָ
יך ִה ּמוֹ ל לָ כֶ ם ָּכל
יתי א ׁ ֶ
)י( זֹאת ְּב ִר ִ
ֲשר ִּת ְׁש ְמר ּו ּ ֵבינִ י וּבֵ ינֵיכֶ ם וּבֵ ין ז ְַרעֲ ָך אַ ח ֲֶר ָ
כל ָזכָ ר) :י(
יך ִה ּמוֹ ל לָ כֶ ם ָּ
יתי א ׁ ֶ
זָכָ ר) :י( זֹאת ְ ּב ִר ִ

ימ ִרי וּבֵ ינֵיכוֹ ן וּבֵ ין ְּבנ ְ
ָיך ַּב ְת ָר ְך ִמגְ זַר ְלכוֹ ן ָּכל דְּ כו ָּרא:
דָּ א ְקי ִָמי דִּ י ִת ְּטרוּן ּ ֵבין ֵמ ְ

שר ָע ְרלַ ְתכֶ ם וְ הָ יָה ְלאוֹ ת ְּב ִרית ּ ֵבינִ י וּבֵ ינֵיכֶ ם) :יא( וּנְ ַמ ְל ּ ֶתם
)יא( וּנְ ַמ ְל ּ ֶתם אֵ ת ְּב ַ ׂ
שר ָע ְרלַ ְתכֶ ם וְ הָ יָ ה ְלאוֹ ת ְ ּב ִרית ּ ֵבינִ י וּבֵ ינֵיכֶ ם) :יא( וְ ִתגְ זְ רוּן יָת ִּבשְׂ ָרא ְד ָע ְרלָ ְתכוֹ ן ו ְּתהֵ י
אֵ ת ְ ּב ַ ׂ
ימ ִרי וּבֵ ינֵיכוֹ ן:
)נוסחא ישנה ,ו ְּתהֵ א( ְלאָ ת ְקיָם ּ ֵבין ֵמ ְ

מנַת י ִָמים יִ ּמוֹ ל לָ כֶ ם ָּכל זָכָ ר ְל ֹדר ֵֹתיכֶ ם יְ ִליד ָּביִ ת ו ִּמ ְקנַת ּ ֶכסֶ ף ִמכּ ֹל
)יב( וּבֶ ן ְׁש ֹ
ָ
מנַת י ִָמים יִ ּמוֹ ל לָ כֶ ם ָּכל זָ כָ ר ְל ֹדר ֵֹתיכֶ ם יְ ִליד
אֲשר לֹא ִמז ְַּרעֲ ך הוּא) :יב( וּבֶ ן ְׁש ֹ
ּ ֶבן נֵכָ ר ׁ ֶ

שר לֹא ִמ ַּז ְרעֲ ָך הוּא) :יב( וּבַ ר ְּת ַמנְ יָא יוֹ ִמין יִ ְת ְּגזַר )נ"י ,יִ גְ זַר( ְלכוֹ ן
ָּביִ ת ו ִּמ ְקנַת ּ ֶכסֶ ף ִמכּ ֹל ּ ֶבן נֵכָ ר ֲא ׁ ֶ
ְ
יתא וּזְ ִבינֵי כַ ְס ּ ָפא ִמכּ ֹל ַּבר ַע ְמ ִמין דְּ לָ א ִמ ְּבנָך הוּא:
ידי בֵ ָ
ָּכל דְּ כו ָּרא ְל ָד ָר ֵתיכוֹ ן יְ ִל ֵ

ש ְרכֶ ם ִל ְב ִרית
יתי ִּב ְב ַ ׂ
ית ָך ו ִּמ ְקנַת ַּכ ְס ּ ֶפ ָך וְ הָ יְ ָתה ְב ִר ִ
)יג( ִה ּמוֹ ל יִ ּמוֹ ל יְ ִליד ּ ֵב ְ
ָ
ָ
ש ְרכֶ ם ִל ְב ִרית עוֹ לָ ם) :יג(
יתי ִ ּב ְב ַ ׂ
יתך ו ִּמ ְקנַת ַּכ ְס ּ ֶפך וְ הָ יְ ָתה ְב ִר ִ
עוֹ לָ ם) :יג( ִה ּמוֹ ל יִ ּמוֹ ל יְ ִליד ּ ֵב ְ
ית ְך וּזְ ִבין ַּכ ְס ּ ָפ ְך ו ְּתהֵ י ְקי ִָמי ְּב ִבשְׂ ֵריכוֹ ן ִל ְקיָם ָעלָ ם:
ִא ְת ּ ַגז ָָּרא יִ ְת ַּג ְּזרוּן )נ"יִ ,מגְ זַר יִ גְ זַר( יְ ִליד ּ ֵב ָ

שר ָע ְרלָ תוֹ וְ נִכְ ְר ָתה הַ ּנֶפֶ ׁש הַ ִהוא ֵמ ַע ּ ֶמיהָ
ֲשר לֹא יִ ּמוֹ ל אֶ ת ְּב ַ ׂ
)יד( וְ ָע ֵרל זָכָ ר א ׁ ֶ
שר ָע ְרלָ תוֹ וְ נִ ְכ ְר ָתה הַ ּנֶפֶ ׁש הַ ִהוא
יתי הֵ פַ ר) :יד( וְ ָע ֵרל זָ כָ ר אֲ ׁ ֶשר לֹא יִ ּמוֹ ל אֶ ת ְ ּב ַ ׂ
אֶ ת ְּב ִר ִ
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יתי הֵ פַ ר:
ֵמ ַע ּ ֶמיהָ אֶ ת ְ ּב ִר ִ

יה וְ יִ ְׁש ּ ֵתיצֵ י ֱאנ ׁ ָָשא הַ ִהיא ְמ ַע ּ ֵמיה
)יד( וְ ָע ֵרל דְּ כו ָּרא דִּ י לָ א יִ גְ זַר יָת ְּב ַ ׂשר ָע ְרלָ ֵת ּ

יָת ְקי ִָמי אַ ְׁשנִ י:

ש ָרה
ש ָרי ִּכי ָ ׂ
ש ַרי ִא ְׁש ְּת ָך לֹא ִת ְק ָרא אֶ ת ְׁש ָמ ּה ָ ׂ
ֹאמר ֱאל ִֹהים אֶ ל אַ ְב ָרהָ ם ָ ׂ
)טו( וַ יּ ֶ
ָ
ש ָרה
ש ָרי ִּכי ָ ׂ
ְׁש ָמ ּה) :טו( וַ יֹּאמֶ ר אֱ ל ִֹהים אֶ ל אַ ְב ָרהָ ם ָ ׂש ַרי ִא ְׁש ְּתך לֹא ִת ְק ָרא אֶ ת ְׁש ָמ ּה ָ ׂ
ְׁש ָמ ּה:

אֲרי ָ ׂש ָרה ְׁש ַמ ּה:
אֲמר יְ ָי ְלאַ ְב ָרהָ ם ָ ׂש ַרי ִא ְּת ָת ְך לָ א ִת ְק ֵרי יָת ְׁש ַמ ּה ָ ׂש ָרי ֵ
)טו( וַ ַ

)טז( וּבֵ ַר ְכ ִּתי אֹ ָת ּה וְ גַ ם נ ַָת ִּתי ִמ ּ ֶמ ּנָה ְל ָך ּ ֵבן וּבֵ ַר ְכ ִּתיהָ וְ הָ יְ ָתה ְלגוֹ יִ ם ַמ ְלכֵ י ַע ּ ִמים
ִמ ּ ֶמ ּנָה יִ ְהי ּו) :טז( וּבֵ ַר ְכ ִּתי אֹ ָת ּה וְ גַ ם נ ַָת ִּתי ִמ ּ ֶמ ּנָה ְל ָך ּ ֵבן וּבֵ ַר ְכ ִּתיהָ וְ הָ יְ ָתה ְלגוֹ יִ ם ַמ ְלכֵ י
ַע ּ ִמים ִמ ּ ֶמ ּנָה יִ ְהי ּו:

יטין
)טז( ֶואֱבָ ֵר ְך י ַָת ּה וְ אַ ף אֶ ּ ֵתן ִמ ּנ ַּה לָ ְך ָּבר ֶואֱבָ ֲר ִכ ּנ ַּה ו ְּתהֵ י ְל ִכנְ ִׁשין ַמ ְל ִכין דְּ ׁ ַש ִּל ִ

ְּב ַע ְמ ַמ ּיָא ִמ ּנ ַּה יְ הוֹ ן:

)יז( וַ ִּי ּפֹל אַ בְ ָרהָ ם ַעל ּ ָפנָיו וַ ִּיצְ חָ ק וַ יֹּאמֶ ר ְּב ִלבּ וֹ הַ ְ ּלבֶ ן ֵמאָ ה ׁ ָשנָה יִ ָ ּולֵ ד וְ ִאם
ש ָרה הֲבַ ת ִּת ְׁש ִעים ׁ ָ
ָׂ
שנָה ּ ֵתלֵ ד) :יז( וַ ִּי ּפֹל אַ ְב ָר ָהם ַעל ּ ָפנָיו וַ ִּי ְצחָ ק וַ יֹּאמֶ ר ְ ּב ִלבּ וֹ הַ ְ ּלבֶ ן
ֵמאָ ה ׁ ָשנָה יִ ָ ּולֵ ד וְ ִאם ָ ׂש ָרה הֲ בַ ת ִּת ְׁש ִעים ׁ ָשנָה ּ ֵתלֵ ד:

יה
אֲמר ְּב ִל ּ ֵב ּ
)יז( וּנְ פַ ל אַ ְב ָרהָ ם ַעל אַ ּפוֹ ִהי וַ ח ֲִדי וַ ַ

הַ ְלבַ ר ְמאָ ה ְׁשנִ ין יְ הֵ י וְ לַ ד וְ ִאם ָ ׂש ָרה הֲ בַ ת ִּת ְׁש ִעין ְׁשנִ ין ְּת ִל יד:

ֹאמר אַ ְב ָרהָ ם אֶ ל הָ ֱאל ִֹהים ל ּו יִ ְׁש ָמ ֵעאל יִ ְחיֶה ְלפָ ֶנ ָ
יך:
)יח( וַ יּ ֶ
הָ ֱאל ִֹהים ל ּו יִ ְׁש ָמ ֵעאל יִ ְחיֶה ְלפָ נ ָ
ֶיך:

)יח( וַ יֹּאמֶ ר אַ ְב ָרהָ ם אֶ ל

קֳד ָמ ְך:
קֳדם יְ ָי ְלוַ י יִ ְׁש ָמ ֵעאל יִ ְתקַ יָּם ָ
אֲמר אַ ְב ָרהָ ם ָ
)יח( וַ ַ

את אֶ ת ְׁשמוֹ יִ צְ חָ ק
ש ָרה ִא ְׁש ְּת ָך יֹלֶ ֶדת ְל ָך ֵּבן וְ קָ ָר ָ
ֹאמר ֱאל ִֹהים אֲבָ ל ָ ׂ
)יט( וַ יּ ֶ
ֹאמר ֱאל ִֹהים אֲ בָ ל
יתי ִא ּתוֹ ִל ְב ִרית עוֹ לָ ם ְלז ְַרעוֹ אַ ח ֲָריו) :יט( וַ יּ ֶ
מ ִתי אֶ ת ְּב ִר ִ
וַ הֲ ִק ֹ

יתי ִא ּתוֹ ִל ְב ִרית עוֹ לָ ם
את אֶ ת ְׁשמוֹ יִ צְ חָ ק וַ הֲ ִקמ ִֹתי אֶ ת ְ ּב ִר ִ
ש ָרה ִא ְׁש ְּת ָך יֹלֶ ֶדת ְל ָך ּ ֵבן וְ קָ ָר ָ
ָׂ
ְ
ְ
יה יִ צְ חָ ק וַ אֲ קֵ ים יָת ְקי ִָמי
אֲמר יְ ָי ְּבקו ְּׁש ָטא ָ ׂש ָרה ִא ְּת ָתך ְּת ִליד לָ ך ָּבר וְ ִת ְק ֵרי יָת ְׁש ֵמ ּ
ְלזַ ְרעוֹ אַ חֲ ָריו) :יט( וַ ַ
יה ִל ְקיָם ָעלָ ם ִל ְבנוֹ ִהי בַ ְתרוֹ ִהי:
ִע ּ ֵמ ּ

)כ( ו ְּליִ ְׁש ָמ ֵעאל ְׁש ַמ ְע ִּת ָ
יתי אֹ תוֹ ִּב ְמאֹ ד
יתי אֹ תוֹ וְ ִה ְר ּ ֵב ִ
יך ִה ּנֵה ּ ֵב ַר ְכ ִּתי אֹ תוֹ וְ ִה ְפ ֵר ִ
יאם יוֹ ִליד וּנְ ַת ִּתיו ְלגוֹ י ּ ָגדוֹ ל) :כ( ו ְּליִ ְׁש ָמעֵ אל ְׁש ַמ ְע ִּת ָ
יך ִה ּנֵה
שר נְ שִׂ ִ
ְמאֹ ד ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
יאם יוֹ ִליד וּנְ ַת ִּתיו
שר נְ שִׂ ִ
יתי אֹ תוֹ ִ ּב ְמאֹ ד ְמאֹ ד ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
יתי אֹ תוֹ וְ ִה ְר ּ ֵב ִ
ּ ֵב ַר ְכ ִּתי אֹ תוֹ וְ ִה ְפ ֵר ִ

יה לַ ח ֲָדא לַ ח ֲָדא ְּת ֵרין
ָת ּ
יה וְ אַ ְס ּגֵי י ֵ
ָת ּ
יה וְ אַ ּ ֵפ ׁש י ֵ
ָת ּ
ְלגוֹ י ּ ָגדוֹ ל) :כ( וְ ַעל יִ ְׁש ָמ ֵעאל קַ ּ ֵב ִלית צְ לוֹ ָת ְך הָ א ָּב ֵר ִכית י ֵ
ֵיה ְל ַעם סַ ִּגי:
עֲ ַ ׂשר ַר ְב ְרבַ ּיָא יְ ִליד וְ אֶ ְּתנִ ּנ ּ

ש ָרה לַ ּמוֹ ֵעד הַ זֶּה ַּב ּ ׁ ָשנָה
יתי אָ ִקים אֶ ת יִ צְ חָ ק אֲ ׁ ֶשר ּ ֵתלֵ ד ְל ָך ָ ׂ
)כא( וְ אֶ ת ְּב ִר ִ
ָ
יתי אָ ִקים אֶ ת יִ צְ חָ ק ֲא ׁ ֶשר ּ ֵתלֵ ד ְלך ָ ׂש ָרה לַ ּמוֹ ֵעד הַ זֶּה ַּב ּ ׁ ָשנָה
הָ אַ חֶ ֶרת) :כא( וְ אֶ ת ְ ּב ִר ִ
הָ אַ חֶ ֶרת:

)כא( וְ יָת ְקי ִָמי אָ ִקים ִעם יִ צְ חָ ק דִּ י ְת ִליד לָ ְך ָ ׂש ָרה ְלזִ ְמנָא הָ ֵדין ְּב ׁ ַש ּ ָתא אָ ח ֳַרנְ ּ ָתא:

אל ִֹהים ֵמ ַעל אַ ְב ָרהָ ם) :כב( וַ יְ כַ ל ְל ַד ּ ֵבר ִא ּתוֹ וַ י ַַּעל ֱאל ִֹהים
)כב( וַ יְ כַ ל ְל ַד ּ ֵבר ִא ּתוֹ וַ יּ ַַעל ֱ
יה וְ ִא ְס ּ ַת ַּלק יְ קָ ָרא ַדיְ ָי ֵמ ִע ָּלווֹ ִהי דְּ אַ ְב ָרהָ ם:
מ ַעל אַ ְב ָרהָ ם) :כב( וְ ׁ ֵשיצֵ י ְל ַמ ָּללָ א ִע ּ ֵמ ּ
ֵ

ידי בֵ יתוֹ וְ אֵ ת ָּכל ִמ ְקנַת ַּכ ְס ּפוֹ
)כג( וַ ִּי ַּקח אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת יִ ְׁש ָמ ֵעאל ְּבנוֹ וְ אֵ ת ָּכל יְ ִל ֵ
ֲשר
שר ָע ְרלָ ָתם ְּב ֶעצֶ ם הַ יּוֹ ם הַ זֶּה ַּכא ׁ ֶ
ָּכל זָכָ ר ְּבאַ נְ ׁ ֵשי ֵּבית אַ ְב ָרהָ ם וַ יּ ָָמל אֶ ת ְּב ַ ׂ
דִּ ּ ֶבר ִא ּתוֹ ֱ
ידי בֵ יתוֹ וְ אֵ ת ָּכל
אל ִֹהים) :כג( וַ ִּי ַּקח אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת יִ ְׁש ָמ ֵעאל ְ ּבנוֹ וְ אֵ ת ָּכל יְ ִל ֵ
ֲשר
שר ָע ְרלָ ָתם ְ ּב ֶעצֶ ם הַ יּוֹ ם הַ זֶּה ַּכא ׁ ֶ
ָמל אֶ ת ְ ּב ַ ׂ
ִמ ְקנַת ַּכ ְס ּפוֹ ָּכל זָ כָ ר ְ ּבאַ נְ ׁ ֵשי ּ ֵבית אַ ְב ָרהָ ם וַ יּ ָ
יה ָּכל
יה וְ יָת ָּכל זְ ִבינֵי כַ ְס ּ ֵפ ּ
ית ּ
ידי בֵ ֵ
יה וְ יָת ָּכל יְ ִל ֵ
אל ִֹהים) :כג( ו ְּדבַ ר אַ ְב ָרהָ ם יָת יִ ְׁש ָמ ֵעאל ְּב ֵר ּ
דִּ ּ ֶבר ִא ּתוֹ ֱ
יה יְ ָי:
ָשי ּ ֵבית אַ ְב ָרהָ ם וּגְ זַר יָת ִּבשְׂ ָרא ְד ָע ְרלָ ְתהוֹ ן ִּב ְכ ַרן יוֹ ָמא הָ ֵדין ְּכ ָמא דִּ י ַמ ִ ּליל ִע ּ ֵמ ּ
דְּ כו ָּרא ַּבאֲ נ ׁ ֵ

)כד( וְ אַ בְ ָרהָ ם ּ ֶבן ִּת ְׁש ִעים וָ ֵת ׁ ַשע ׁ ָשנָה ְּב ִה ּמֹלוֹ ְּב ַ ׂ
שר ָע ְרלָ תוֹ ) :כד( וְ אַ ְב ָרהָ ם ּ ֶבן
ִּת ְׁש ִעים וָ ֵת ׁ ַשע ׁ ָשנָה ְ ּב ִה ּמֹלוֹ ְ ּב ַ ׂשר ָע ְרלָ תוֹ :

)כד( וְ אַ ְב ָרהָ ם ַּבר ִּת ְׁש ִעין ו ְּת ׁ ַשע ְׁשנִ ין ַּכד ְּגזַר ִּבשְׂ ָרא

יה:
ְד ָע ְר ְל ֵת ּ
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חק לישראל – פרשת לך לך יום ו'
)כה(

שר ָע ְרלָ תוֹ :
לש עֶ שְׂ ֵרה ׁ ָשנָה ְּב ִה ּמֹלוֹ אֵ ת ְּב ַ ׂ
וְ יִ ְׁש ָמ ֵעאל ְּבנוֹ ּ ֶבן ְׁש ׁ

שר ָע ְרלָ תוֹ :
לש ֶעשְׂ ֵרה ׁ ָשנָה ְ ּב ִה ּמֹלוֹ אֵ ת ְ ּב ַ ׂ
וְ יִ ְׁש ָמ ֵעאל ְ ּבנוֹ ּ ֶבן ְׁש ׁ

)כה(

יה ַּבר ְּתלָ ת
)כה( וְ יִ ְׁש ָמ ֵעאל ְּב ֵר ּ

יה:
ַעשְׂ ֵרי ְׁשנִ ין ַּכד ְּגזַר יָת ִּבשְׂ ָרא ְד ָע ְר ְל ֵת ּ

)כו( ְ ּב ֶעצֶ ם הַ יּוֹ ם הַ זֶּה נִ ּמוֹ ל אַ בְ ָרהָ ם וְ יִ ְׁש ָמעֵ אל ְ ּבנוֹ ) :כו( ְ ּב ֶעצֶ ם הַ יּוֹ ם הַ זֶּה נִ ּמוֹ ל
יה:
אַ ְב ָרהָ ם וְ יִ ְׁש ָמ ֵעאל ְ ּבנוֹ ) :כו( ִּב ְכ ַרן יוֹ ָמא הָ ֵדין ִא ְת ְּגזַר )נ"יְּ ,גזַר( אַ ְב ָרהָ ם וְ יִ ְׁש ָמ ֵעאל ְּב ֵר ּ
מאֵ ת ּ ֶבן נֵכָ ר נִ ּמֹל ּו ִא ּתוֹ ) :כז( וְ כָ ל
)כז( וְ כָ ל אַ נְ ׁ ֵשי בֵ יתוֹ יְ ִליד ָּביִ ת ו ִּמ ְקנַת ּ ֶכסֶ ף ֵ
יתא
ידי בֵ ָ
יה יְ ִל ֵ
ית ּ
ָשי בֵ ֵ
מאֵ ת ּ ֶבן נֵכָ ר נִ ּמֹל ּו ִא ּתוֹ ) :כז( וְ כָ ל ֱאנ ׁ ֵ
אַ נְ ׁ ֵשי בֵ יתוֹ יְ ִליד ָּביִ ת ו ִּמ ְקנַת ּ ֶכסֶ ף ֵ
יה:
וּזְ ִבינֵי כַ ְס ּ ָפא ִמן ַּבר ַע ְמ ִמין ִא ְת ְּגזָר ּו )נ"יְּ ,גזָר ּו( ִע ּ ֵמ ּ

רש"י
)טו( ויחלק עליהם  -לפי פשוטו סרס
המקרא ויחלק הוא ועבדיו עליהם לילה
כדרך הרודפים שמתפלגים אחר הנרדפים
כשבורחים זה לכאן וזה לכאן :לילה  -כלומר
אחר שחשכה לא נמנע מלרדפם .ומ"א
שנחלק הלילה ובחציו הראשון נעשה לו נס
וחציו השני נשמר ובא לו לחצות לילה של
מצרים :עד חובה  -אין מקום ששמו חובה
ודן קורא חובה על שם ע"א שעתידה להיות
שם:
)יז( עמק שוה  -כך שמו ותרגומו למישר
מפנא פנוי מאילנות ומכל מכשול :עמק
המלך  -בית ריסא דמלכא בית ריס א' שהוא
שלשים קנים שהיה מיוחד למלך לצחק שם
ומ"א עמק שהושוו שם כל האומות והמליכו
את אברהם עליהם לנשיא אלהים ולקצין:
)יח( ומלכי צדק  -מ"א הוא שם בן נח
)נדרים לב( :לחם ויין  -כך עושים ליגיעי
מלחמה והראה לו שאין בלבו עליו על שהרג
את בניו .ומ"א רמז לו על המנחות ועל
הנסכים שיקריבו שם בניו:
)יט( קונה שמים וארץ  -כמו )תהלים קמו(
עושה שמים וארץ ע"י עשייתן קנאן להיות
שלו:
)כ( אשר מגן  -אשר הסגיר וכן )הושע יא(
אמגנך ישראל :ויתן לו  -אברם מעשר מכל
אשר לו לפי שהיה כהן:
)כא( תן לי הנפש ) -הגופים מן( השבי שלי
שהצלת החזר לי הגופים לבדם:
)כב( הרמותי ידי  -לשון שבועה מרים אני
את ידי לאל עליון וכן )בראשית כב( בי

נשבעתי נשבע אני וכן )שם כג( נתתי כסף
השדה קח ממני נותן אני לך כסף השדה
וקחהו ממני:
)כג( אם מחוט ועד שרוך נעל  -אעכב
לעצמי מן השבי :ואם אקח מכל אשר לך -
וא"ת לתת לי שכר מבית גנזיך לא אקח :ולא
תאמר וגו'  -שהקב"ה הבטיחני לעשרני
שנאמר ואברכך וגו':
)כד( הנערים  -עבדי אשר הלכו אתי ועוד
ענר אשכול וממרא וגו' ואע"פ שעבדי נכנסו
למלחמה שנא' הוא ועבדיו ויכם וענר וחבריו
ישבו על הכלים לשמור אפי' הכי הם יקחו
חלקם וממנו למד דוד שאמר )ש"א ל( כחלק
היורד למלחמה וכחלק היושב על הכלים
יחדו יחלוקו ולכך נאמר )שם( ויהי מהיום
ההוא ומעלה וישימה לחוק ולמשפט ולא
נאמר והלאה לפי שכבר ניתן החוק בימי
אברם:
)א( אחר הדברים האלה  -כל מקום שנאמר
אחר סמוך אחרי מופלג )ב"ר( אחר הדברים
האלה אחר שנעשה לו נס זה שהרג את
המלכים והי' דואג ואומר שמא קבלתי שכר
על כל צדקותי לכך אמר לו המקום אל תירא
אברם אנכי מגן לך מן העונש שלא תענש על
כל אותן נפשות שהרגת ומה שאתה דואג על
קבול שכרך שכרך הרבה מאד:
)ב( הולך ערירי  -מנחם בן סרוק פירשו לשון
יורש וחבר לו ער ועונה )מלאכי ב( ערירי
בלא יורש כאשר תאמר )איוב לא( ובכל
תבואתי תשרש תעקר שרשיה כך לשון ערירי
חסר בנים ובלע"ז דעזענפאנט"ס )קינדרלאז(
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ול"נ ער ועונה מגזרת )שיר ה( ולבי ער
וערירי לשון חורבן וכן )תהלים קלז( ערו ערו
וכן )חבקוק ג( ערות יסוד וכן )ירמיה נא(
ערער תתערער וכן )צפניה ב( כי ארזה ערה:
ובן משק ביתי  -כתרגומו שכל ביתי נזון על
פיו כמו )בראשית מא( ועל פיך ישק
אפוטרופא שלי ואלו הי' לי בן הי' בני ממונה
על שלי :דמשק  -לפי התרגום מדמשק הי'
ולפי מדרש אגדה שרדף המלכים עד דמשק
ובגמ' שלנו דרשו נוטריקון דולה ומשקה
מתורת רבו לאחרים:
)ג( הן לי לא נתתה זרע  -ומה תועלת בכל
אשר תתן לי:
)ה( ויוצא אתו החוצה  -לפי פשוטו הוציאו
מאהלו לחוץ לראות הכוכבים ולפי מדרשו
אמר לו צא מאצטגנינות שלך שראית במזלות
שאינך עתיד להעמיד בן אברם אין לו בן אבל
אברהם יש לו בן וכן שרי לא תלד אבל שרה
תלד אני קורא לכם שם אחר וישתנה המזל
ד"א הוציאו מחללו של עולם והגביהו למעלה
מן הכוכבים וזהו לשון הבטה מלמעלה
למטה:
)ו( והאמין בה'  -לא שאל לו אות על זאת
אבל על ירושת הארץ שאל לו אות ואמר לו
במה אדע :ויחשבה לו צדקה  -הקב"ה חשבה
לאברם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין
בו .ד"א במה אדע לא שאל לו אות אלא אמר
לפניו הודיעני באיזה זכות יתקיימו בה אמר
לו הקב"ה בזכות הקרבנות:
)ט( עגלה משלשת ) -ב"ר( שלשה עגלים רמז
לג' פרים פר יוהכ"פ ופר העלם דבר של
צבור ועגלה ערופה :ועז משלשת  -רמז
לשעיר הנעשה בפנים ושעירי מוספין של
מועד ושעיר חטאת יחיד :ואיל משלש -
אשם ודאי ואשם תלוי וכבשה של חטאת
יחיד :ותור וגוזל  -תור ובן יונה:
)י( ויבתר אותם  -חלק כל אחד לשני חלקים
ואין המקרא יוצא מידי פשוטו לפי שהיה
כורת ברית עמו לשמור הבטחתו להוריש
לבניו את הארץ כדכתיב ביום ההוא כרת ה'
את אברם ברית לאמר וגו' ודרך כורתי ברית
לחלק בהמה ולעבור בין בתריה כמה שנאמר

להלן )ירמי' לד( העוברים בין בתרי העגל אף
כאן תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין
הגזרים הוא שלוחו של שכינה שהוא אש :ואת
הצפור לא בתר  -לפי שהאומות עכו"ם
נמשלו לפרים ואילים ושעירים שנא' )תהלים
כב( סבבוני פרים רבים וגו' ואומר )דניאל ח(
והאיל אשר ראית בעל הקרנים מלכי מדי
ופרס .ואומר והצפיר והשעיר מלך יון.
וישראל נמשלו לבני יונה שנאמר )שה"ש ב(
יונתי בחגוי הסלע לפיכך בתר הבהמות רמז
על העכו"ם שיהיו כלין והולכין :ואת הצפור
לא בתר .רמז שיהיו ישראל קיימין לעולם:
)יא( העיט  -הוא עוף ועל שם שהוא עט
ושואף את הנבלות לטוש עלי אוכל כמו )ש"א
טו( ותעט אל השלל :על הפגרים  -על
הבתרים )ס"א הפגרים מתרגמינן פגליא אלא
מתוך שהורגלו לתרגם איש בתרו ויהב פלגיא
נתחלף להם תיבת פגליא לפלגיא ותרגומו
הפגרים פלגיא וכל המתרגם כן טועה לפי
שאין להקיש בתרים לפגרים שבתרים תרגומו
פלגיא ופגרים תרגומו פגליא לשון פגול כמו
פגול הוא )ויקרא ז( לשון פגר( )כך שמעתי
מפי רבינו יהודה ב"ר שמואל( .וכן הגי'
ברש"י כ"י ובכ"י אחרת כתיב כך פי' רבינו
מאיר ב"ר שמואל( :וישב  -לשון נשיבה
והפרחה כמו )תהלים קמז( ישב רוחו רמז
שיבא דוד בן ישי לכלותם ואין מניחין אותו מן
השמים עד שיבא מלך המשיח:
)יב( והנה אימה וגו'  -רמז לצרות וחשך של
גליות:
)יג( כי גר יהיה זרעך  -משנולד יצחק עד
שיצאו ישראל ממצרים ת' שנה כיצד יצחק בן
ששים שנה כשנולד יעקב ויעקב כשירד
למצרים אמר ימי שני מגורי שלשים ומאת
שנה הרי ק"צ ובמצרים היו מאתים ועשר
כמנין רד"ו הרי ארבע מאות שנה וא"ת
במצרים היו ארבע מאות הרי קהת מיורדי
מצרים הי' צא וחשוב שנותיו של קהת ושל
עמרם ושמונים של משה שהיה כשיצאו
ישראל ממצרים אין אתה מוצא אלא שלש
מאות וחמשים ואתה צריך להוציא מהן כל
השנים שחי קהת אחר לידת עמרם ושחי
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עמרם אחר לידת משה בארץ לא להם  -ולא
נאמר בארץ מצרים אלא לא להם ומשנולד
יצחק ויגר אברהם וגו' ויגר יצחק בגרר
)תהלים קה( ויעקב גר בארץ חם )בראשית
מז( לגור בארץ באנו:
)יד( וגם את הגוי  -וגם לרבות ד' מלכיות
שאף הם כלים על ששיעבדו את ישראל :דן
אנכי  -בעשר מכות :ברכוש גדול  -בממון
גדול כמו שנא' )שמות יב( וינצלו את מצרים:
)טו( ואתה תבוא  -ולא תראה כל אלה :אל
אבותיך  -אביו עע"ז והוא מבשרו שיבא אליו
למדך שעשה תרח תשובה :תקבר בשיבה
טובה  -בשרו שיעשה ישמעאל תשובה בימיו
ולא יצא עשו לתרבות רעה בימיו ולפיכך מת
ה' שנים קודם זמנו ובו ביום מרד עשו:
)טז( ודור רביעי  -לאחר שיגלו למצרים יהיו
שם ג' דורות והרביעי ישובו לארץ הזאת לפי
שבארץ כנען הי' מדבר עמו וכרת ברית זה
כדכתיב לתת לך את הארץ הזאת לרשתה וכן
הי' יעקב ירד למצרים צא וחשוב דורותיו
יהודה ופרץ וחצרון וכלב בן חצרון מבאי
הארץ היה :כי לא שלם עון האמורי  -להיות
משתלח מארצו עד אותו זמן שאין הקב"ה
נפרע מאומה עד שתתמלא סאתה שנאמר
)ישעיה כז( בסאסאה בשלחה תריבנה:
)יז( ויהי השמש באה  -כמו )בראשית מב(
ויהי הם מריקים שקיהם )מ"ב יג( ויהי הם
קוברים איש כלומר ויהי דבר זה השמש באה
שקעה :ועלטה היה  -חשך היום :והנה תנור
עשן וגו'  -רמז לו שיפלו המלכיות ע"א
בגיהנם .באה טעמו למעלה לכך הוא מבואר
שבא כבר ואם היה טעמו למטה בא' הי'
מבואר כשהיא שוקעת וא"א לומר כן שהרי
כבר כתיב ויהי השמש לבא והעברת תנור
עשן לאחר מכאן היתה נמצא שכבר שקעה
וזה חילוק בכל תיבה לשון נקבה שיסודה שתי
אותיות כמו בא קם שב כשהטעם למעלה
לשון עבר הוא כגון זה וכגון ורחל באה -
קמה אלומתי .הנה שבה יבמתך )רות א(
וכשהטעם למטה הוא לשון הווה דבר שנעשה
עכשיו והולך כמו באה עם הצאן .בערב היא
באה ובבקר היא שבה )אסתר ב(:

)יח( לזרעך נתתי  -אמירתו של הקב"ה
כאילו היא עשויה )ב"ר( :הנהר הגדול נהר
פרת  -לפי שהוא דבוק לא"י קוראהו גדול
אע"פ שהוא מאוחר בד' נהרות היוצאים
מעדן שנאמר והנהר הרביעי הוא פרת משל
הדיוט עבד מלך מלך הדבק לשחוור וישתחוו
לך:
)יט( את הקיני ) -ב"ר( עשר אומות יש כאן
ולא נתן להם אלא שבעה גוים והשלשה אדום
ומואב ועמון והם קיני קניזי וקדמוני עתידים
להיות ירושה לעתיד שנאמר אדום ומואב
משלוח ידם ובני עמון משמעתם )ישעיה יא(:
)כ( ואת הרפאים .ארץ עוג שנא' בה )דברים
ג( ההוא יקרא ארץ רפאים:
)א( שפחה מצרית  -בת פרעה היתה כשראה
נסים שנעשה לשרה אמר מוטב שתהא בתי
שפחה בבית זה ולא גבירה בבית אחר:
)ב( אולי אבנה ממנה  -לימד על מי שאין לו
בנים שאינו בנוי אלא הרוס :אבנה ממנה -
בזכות שאכניס צרתי לתוך ביתי :לקול שרי -
)ב"ר( לרוח הקודש שבה:
)ג( ותקח שרי  -לקחתה בדברים אשריך
שזכית לידבק בגוף קדוש כזה )ב"ר( :מקץ
עשר שנים  -מועד הקבוע לאשה ששהתה
עשר שנים ולא ילדה לבעלה חייב לישא
אחרת )יבמות סד( :לשבת אברם וגו'  -מגיד
שאין ישיבת חוצה לארץ עולה מן המנין לפי
שלא נאמר לו ואעשך לגוי גדול עד שיבא
לא"י:
)ד( ויבא אל הגר ותהר  -מביאה ראשונה
)ב"ר( :ותקל גברתה בעיניה  -אמרה שרי זו
אין סתרה כגלויה מראה עצמה כאלו היא
צדקת ואינה צדקת שלא זכתה להריון כל
השנים הללו ואני נתעברתי מביאה ראשונה
)ב"ר(:
)ה( חמסי עליך  -חמס העשוי לי עליך אני
מטיל העונש כשהתפללת להקב"ה מה תתן לי
ואנכי הולך ערירי לא התפללת אלא עליך
והיה לך להתפלל על שנינו והייתי אני נפקדת
עמך ועוד דבריך אתה חומס ממני שאתה
שומע בזיוני ושותק )ב"ר( :אנכי נתתי שפחתי
וגו' ביני וביניך  -כל בינך שבמקרא חסר וזה
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מלא קרי ביה וביניך )ר"ל נוכח לנקבה(
שהכניסה עין הרע בעיבורה של הגר והפילה
עוברה הוא שהמלאך אומר להגר הנך הרה
והלא כבר הרתה והוא מבשר לה שתהר אלא
מלמד שהפילה הריון הראשון:
)ו( ותענה שרי  -היתה משעבדת בה בקושי
)ב"ר(:
)ח( אי מזה באת  -מהיכן באת .יודע היה
אלא ליתן לה פתח ליכנס עמה בדברים ולשון
אי מזה איה המקום שתאמר עליו מזה אני
בא:
)ט( ויאמר לה מלאך ה' וגו'  -על כל
אמירה היה שלוח לה מלאך אחר לכך נאמר
מלאך בכל אמירה ואמירה:
)יא( הנך הרה  -כשתשובי תהרי כמו הנך
הרה דאשת מנוח )שופטים יג( :וילדת בן -
כמו וילדת ודומה לו )ירמיה כב( יושבת
בלבנון מקוננת בארזים :וקראת שמו  -צווי
הוא כמו שאומר לזכר וקראת את שמו יצחק:
)יב( פרא אדם  -אוהב מדברות לצוד חיות
כמו שכתוב ויהי רובה קשת וישב במדבר
פארן :ידו בכל  -לסטים :ויד כל בו  -הכל
שונאין אותו ומתגרין בו :ועל פני כל אחיו
ישכן  -שיהיה זרעו גדול )ב"ר(:
)יג( אתה אל ראי  -נקוד חטף קמ"ץ מפני
שהוא שם דבר לוה הראיה שרואה בעלבון של
עלובין )ס"א ד"א אתה ל ראי משמע שהוא
רואה הכל ואין שום דבר רואה אותו( :הגם
הלום  -לשון תימה וכי סבורה הייתי שאף
הלום במדברות ראיתי שלוחו של מקום אחרי
רואי אותם בביתו של אברהם ששם הייתי
רגילה לראות מלאכים ותדע שהיתה רגילה
לראותם שהרי מנוח ראה את המלאך פעם
אחת ואמר מות נמות וזו ראתה ד' זה אחר
זה ולא חרדה:
)יד( באר לחי ראי  -כתרגומו בארא דמלאך
קימא אתחזי עלה:
)טו( ויקרא אברם שם וגו'  -אע"פ שלא
שמע אברם דברי המלאך שאמר וקראת שמו
ישמעאל שרתה רוח הקודש עליו וקראו
ישמעאל:

)טז( ואברם בן שמנים שנה וגו' .לשבחו של
ישמעאל נכתב להודיע שהי' בן י"ג שנה
כשנימול ולא עכב:
)א( אני אל שדי  -אני הוא שיש די באלהותי
לכל בריה לפיכך התהלך לפני ואהי' לך
לאלוה ולפטרון וכן כל מקום שהוא במקרא
פירושו כך די שלו והכל לפי הענין :התהלך
לפני  -כתרגומו פלח קדמי הדבק בעבודתי:
והיה תמים  -אף זה צווי אחר צווי היה שלם
בכל נסיונותי ולפי מדרשו התהלך לפני
במצות מילה ובדבר הזה תהיה תמים שכל
זמן שהערלה בך אתה בעל מום לפני ד"א
והיה תמים עכשיו אתה חסר ה' אברים ב'
עינים ב' אזנים וראש הגויה אוסיף לך אות
על שמך ויהיו מנין אותיותיך רמ"ח כמנין
איבריך:
)ב( ואתנה בריתי  -ברית של אהבה וברית
הארץ להורישה לך ע"י מצוה זו:
)ג( ויפול אברם על פניו  -ממורא השכינה
שעד שלא מל לא היה בו כח לעמוד ורוה"ק
נצבת עליו וזהו שנאמר בבלעם נופל וגלוי
עינים בברייתא דר"א מצאתי כן:
)ה( כי אב המון גוים  -לשון נוטריקון של
שמו ורי"ש שהיתה בו בתחלה שלא היה אב
אלא לארם שהוא מקומו ועכשיו אב לכל
העולם ואפילו רי"ש שהיתה בו מתחלה לא
זזה ממקומה שאף יו"ד של שרי נתרעמה על
השכינה עד שהוסיפה ליהושע שנאמר
)במדבר יג( ויקרא משה להושע בן נון יהושע:
)ו( ונתתיך לגוים  -ישראל ואדום שהרי
ישמעאל כבר הי' לו ולא היה מבשרו עליו:
)ז( והקמותי את בריתי  -ומה היא הברית
להיות לך לאלהים:
)ח( לאחוזת עולם  -ושם אהיה לכם לאלהים
אבל )בר ישראל( הדר בחוצה לארץ כמו שאין
לו אלוה:
)ט( ואתה  -וא"ו זו מוסיף על ענין ראשון
אני הנה בריתי אתך ואתה הוי זהיר לשמרה
ומה היא שמירתה זאת בריתי אשר תשמרו
המול לכם וגו':
)י( ביני וביניכם וגו'  -אותם של עכשיו :ובין
זרעך אחריך  -העתידין להוולד אחריך:
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חק לישראל – פרשת לך לך יום ו'
המול  -כמו להמול כמו שאתה אומר עשות
כמו לעשות:
)יא( ונמלתם  -כמו ומלתם והנו"ן בו יתירה
ליסוד הנופל בו לפרקים כגון נ' של נושך ונ'
של נושא ונמלתם כמו ונשאתם אבל ימול
לשון יפעל כמו יעשה יאכל )ברש"י ישן אינו(:
)יב( יליד בית  -שילדתו השפחה בבית:
ומקנת כסף  -שקנאו משנולד:
)יג( המול ימול יליד ביתך  -כאן כפל עליו
ולא אמר לשמונה ימים ללמדך שיש יליד בית
נמול לאחר ]ס"א לאחד[ שמנה ימים כמו
שמפורש במס' שבת )דף קלח(:
)יד( וערל זכר  -כאן למד שהמילה באותו
מקום שהוא ניכר בין זכר לנקבה )ב"ר( :אשר
לא ימול  -משיגיע לכלל עונשין ונכרתה אבל
אביו אין ענוש עליו כרת אבל עובר בעשה:
ונכרתה הנפש  -הולך ערירי ומת קודם זמנו
)שבת קד(:
)טו( לא תקרא את שמה שרי  -דמשמע שרי
לי ולא לאחרים כי שרה סתם שמה שתהא
שרה על כל )ברכות יג(:
)טז( וברכתי אותה  -ומה היא הברכה
שחזרה לנערותה שנאמר )לקמן יח( היתה לי
עדנה :וברכתיה  -בהנקת שדים כשנצרכה
לכך ביום משתה של יצחק שהיו מרננים
עליהם שהביאו אסופי מן השוק ואומרים
בננו הוא והביאה כל אחת בנה עמה
ומניקתה לא הביאה והיא היניקה את כולם
הוא שנאמר היניקה בנים שרה .ב"ר רמזו
במקצת:
)יז( ויפל אברהם על פניו ויצחק  -זה ת"א
לשון שמחה וחדי ושל שרה לשון מחוך למדת
שאברהם האמין ושמח ושרה לא האמינה
ולגלגה וזהו שהקפיד הקב"ה על שרה ולא
הקפיד על אברהם :הלבן  -יש תמיהות שהן
קיימות כמו )ש"א ב( הנגלה נגליתי )ש"ב טו(
הרואה אתה אף זו היא קיימת וכך אמר בלבו
הנעשה חסד זה לאחר מה שהקב"ה עושה לי:
ואם שרה הבת תשעים שנה  -היתה כדאי
לילד ואע"פ שדורות הראשונים היו מולידין
בני ת"ק שנה בימי אברהם נתמעטו השנים
כבר ובא תשות כח בעולם וצא ולמד מעשרה

דורות שמנח ועד אברהם שמיהרו תולדותיהן
בני ס' ובני ע':
)יח( לו ישמעאל יחיה  -הלואי שיחיה
ישמעאל איני כדאי לקבל מתן שכר כזה:
יחיה לפניך  -יחיה ביראתך כמו התהלך לפני
פלח קדמי:
)יט( אבל  -לשון אמתת דברים וכן )לקמן
מב( אבל אשמים אנחנו )מ"ב ד( אבל בן אין
לה :וקראת את שמו יצחק  -על שם הצחוק
וי"א על שם העשרה נסיונות וצ' שנה של
שרה וח' ימים שנימול וק' שנה של אברהם.
)ס"א ואת בריתי למה נאמר הרי כבר כתיב
ואתה את בריתי תשמור אתה וזרעך וגו' אלא
לפי שאומר והקמותי וגו' יכול בני ישמעאל
ובני קטורה בכלל הקיום ת"ל והקמותי את
בריתי אתו ולא עם אחרים .ואת בריתי אקים
את יצחק למה נאמר אלא למד שהיה קדוש
מבטן .ד"א אמר ר' אבא מכאן למד ק"ו בן
הגבירה מבן האמה כתיב הנה ברכתי אותו
והפריתי אותו והרביתי אותו זה ישמעאל וק"ו
ואת בריתי אקים את יצחק :את בריתי -
ברית המילה תהא מסורה לזרעו של יצחק:
)כ( שנים עשר נשיאם  -כעננים יכלו כמו
)משלי כה( נשיאים ורוח:
)כב( מעל אברהם  -לשון נקיה הוא כלפי
שכינה ולמדנו )ב"ר( שהצדיקים מרכבתו של
מקום:
)כג( בעצם היום  -בו ביום שנצטוה ביום ולא
בלילה לא נתיירא לא מן הגוים ולא מן
הלצנים ושלא יהיו אויביו ובני דורו אומרים
אילו ראינוהו לא הנחנוהו למול ולקיים מצותו
של מקום :וימל  -לשון ויפעל:
)כד( בהמולו  -בהפעלו .כמו בהבראם )לעיל
ב( )נטל אברהם סכין ואחז בערלתו ורצה
לחתוך והיה מתיירא שהיה זקן מה עשה
הקב"ה שלח ידו ואחז עמו שנאמר וכרות
עמו הברית לו לא נאמר אלא עמו .ב"ר רש"י
ישן(:
)כה( בהמולו את בשר ערלתו  -באברהם לא
נאמר את לפי שלא היה חסר אלא חתוך בשר
שכבר נתמעך ע"י תשמיש .אבל ישמעאל
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חק לישראל – פרשת לך לך יום ו'
שהי' ילד הוזקק לחתוך ערלה ולפרוע המילה
לכך נאמר בו את )ב"ר(:

נביא

)כו( בעצם היום הזה .שמלאו לאברהם צ"ט
שנה ולישמעאל שלש עשרה שנים נמול
אברהם וישמעאל בנו:

– ישעיה פרק מ'  -מא

אמר יַעֲ קֹב ו ְּת ַד ּ ֵבר יִ שְׂ ָראֵ ל נִ ְס ְּת ָרה ַד ְר ִּכי ֵמיְ הֹוָ ה ו ֵּמאֱ לֹהַ י ִמ ְׁש ּ ָפ ִטי
)כז( לָ ּ ָמה תֹ ַ
יַעֲ בוֹ ר :כח( הֲלוֹ א י ַָד ְע ּ ָת ִאם לֹא ׁ ָש ַמ ְע ּ ָת ֱאלֹהֵ י עוֹ לָ ם יְ הֹוָ ה בּ וֹ ֵרא ְקצוֹ ת הָ אָ ֶרץ
יעף וְ לֹא יִ יגָ ע אֵ ין חֵ קֶ ר ִל ְתב ּונָתוֹ  :כט( נ ֵֹתן לַ יָּעֵ ף כּ ֹחַ ו ְּלאֵ ין אוֹ נִ ים ָעצְ ָמה
לֹא יִ ַ
קוי יְ הֹוָ ה ַיח ֲִליפ ּו כֹחַ
י ְַר ּ ֶבה :ל( וְ יִ עֲ פ ּו נְ ָע ִרים וְ יִ גָ ע ּו וּבַ חו ִּרים ָּכ ׁשוֹ ל יִ ָּכ ׁ ֵשל ּו :לא( וְ ֹ ֵ
יש ּו אֵ לַ י ִא ִּיים
יעפ ּו) :א( הַ ח ֲִר ׁ
ְש ִרים יָרוּצ ּו וְ לֹא יִ יגָ ע ּו י ְֵלכ ּו וְ לֹא יִ ָ
יַעֲ ל ּו אֵ בֶ ר ַּכ ּנ ׁ ָ
נִק ָרבָ ה :ב( ִמי הֵ ִעיר ִמ ּ ִמזְ ָרח
ו ְּלאֻ ּ ִמים ַיח ֲִליפ ּו כֹחַ יִ ְּג ׁש ּו אָ ז יְ ַד ֵּבר ּו י ְַחדָּ ו לַ ּ ִמ ְׁש ּ ָפט ְ
צֶ ֶדק יִ ְק ָראֵ ה ּו ְל ַרגְ לוֹ יִ ּ ֵתן ְלפָ נָיו גּ וֹ יִ ם ו ְּמלָ ִכים י ְַרדְּ יִ ּ ֵתן ּ ֶכ ָעפָ ר חַ ְרבּ וֹ ְּכקַ ׁש נִ דָּ ף
קַ ְׁש ּתוֹ  :ג( יִ ְרדְּ פֵ ם יַעֲ בוֹ ר ׁ ָשלוֹ ם אֹ ַרח ְּב ַרגְ לָ יו לֹא יָבוֹ א :ד( ִמי פָ ַעל וְ ָע ָ ׂשה ק ֵֹרא
ירא ּו
אשוֹ ן וְ אֶ ת אַ ֲחרֹנִ ים אֲנִ י הוּא :ה( ָרא ּו ִא ִּיים וְ יִ ָ
ֹאש אֲנִ י יְ הֹוָ ה ִר ׁ
הַ דּ ֹרוֹ ת ֵמר ׁ
ֹאמר ֲחזָק:
יש אֶ ת ֵר ֵעה ּו י ְַעזֹר ּו ו ְּלאָ ִחיו י ַ
ְקצוֹ ת הָ אָ ֶרץ ֶיח ֱָרד ּו קָ ְרב ּו וַ ֶיּא ֱָתיוּן :ו( ִא ׁ
יש אֶ ת הוֹ לֶ ם ּ ָפ ַעם אֹ ֵמר לַ דֶּ בֶ ק טוֹ ב הוּא
ז( וַ יְ חַ זֵּק חָ ָר ׁש אֶ ת צ ֵֹרף ַמח ֲִליק ּ ַפ ִּט ׁ
ָ
אֲשר ְּבחַ ְר ִּתיך ז ֶַרע
וַ יְ חַ ְּזקֵ ה ּו ְב ַמ ְס ְמ ִרים לֹא יִ ּמוֹ ט :ח( וְ אַ ּ ָתה יִ שְׂ ָראֵ ל ַע ְבדִּ י יַעֲ קֹב ׁ ֶ
יך וָ אֹ ַמר ְלךָ
את ָ
ֲשר הֶ חֱזַ ְק ִּת ָ
יך ִמ ְקצוֹ ת הָ אָ ֶרץ ו ֵּמאֲ צִ ילֶ יהָ ְק ָר ִ
הֲבי :ט( א ׁ ֶ
אַ ְב ָרהָ ם אֹ ִ
ָ
ָ
ָ
ירא ִּכי ִע ּ ְמך אָ נִ י אַ ל ִּת ְׁש ּ ָתע ִּכי
ַע ְבדִּ י אַ ּ ָתה ְּבחַ ְר ִּתיך וְ לֹא ְמאַ ְס ִּתיך :י( אַ ל ִּת ָ
ָ
יך אַ ף עֲ ז ְַר ִּת ָ
יך ִא ּ ַמצְ ִּת ָ
אֲ נִ י ֱאלֹהֶ ָ
ימין צִ ְד ִקי :יא( הֵ ן ֵיב ֹׁש ּו
יך אַ ף ְּת ַמ ְכ ִּתיך ִּב ִ
ֹאבד ּו אַ נְ ׁ ֵשי ִריבֶ ָך :יב( ְּתבַ ְק ׁ ֵשם וְ לֹא
וְ יִ ָּכ ְלמ ּו כּ ֹל הַ ּ ֶנח ֱִרים ָּב ְך יִ ְהי ּו ְכאַ יִ ן וְ י ְ
ֻת ָך יִ ְהי ּו ְכאַ יִ ן ו ְּכאֶ פֶ ס אַ נְ ׁ ֵשי ִמ ְלחַ ְמ ּ ֶת ָך :יג( ִּכי אֲ נִ י יְ הֹוָ ה
ִת ְמצָ אֵ ם אַ נְ ׁ ֵשי ַמ ּצ ֶ
ָ
ָ
אֱ לֹהֶ ָ
ירא אֲנִ י עֲ ז ְַר ִּתיך) :יד( אַ ל ִּת ְיר ִאי ּתוֹ לַ ַעת
יך ַמחֲזִ יק יְ ִמינ ֶָך הָ אֹ ֵמר ְלך אַ ל ִּת ָ
יַעֲ קֹב ְמ ֵתי יִ שְׂ ָראֵ ל ֲאנִ י עֲ ז ְַר ִּת ְ
יך נְאֻ ם יְ הֹוָ ה וְ גֹ אֲ לֵ ְך ְקדוֹ ׁש יִ שְׂ ָראֵ ל) :טו( ִה ּנֵה
ַ ׂש ְמ ִּת ְ
יפיּוֹ ת ּ ָתדו ּׁש הָ ִרים וְ ָתדֹק וּגְ בָ עוֹ ת ַּכ ּמֹץ
יך ְלמוֹ ַרג חָ רוּץ חָ ָד ׁש ַּב ַעל ּ ִפ ִ
ּ ָתשִׂ ים) :טז( ִּתזְ ֵרם וְ רוּחַ ִּתשּׂ ָ אֵ ם ו ְּס ָע ָרה ּ ָת ִפיץ אוֹ ָתם וְ אַ ּ ָתה ּ ָתגִ יל ַּביהֹוָ ה ִּב ְקדוֹ ׁש
יִ שְׂ ָראֵ ל ִּת ְתהַ ָּלל:

משנה

 -מקואות פרק ג'

)א( ַר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרְׁ .שנֵי ִמ ְקוָ אוֹ ת ׁ ֶשאֵ ין ָּבהֶ ם אַ ְר ָּב ִעים ְסאָ ה ,וְ נָפְ ל ּו לָ זֶה לֹג
ו ֶּמחֱצָ ה וְ לָ זֶה לֹג ו ֶּמחֱצָ ה וְ נִ ְת ָע ְרב ּוְּ ,כ ׁ ֵש ִריםִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְק ָרא עֲ לֵ יהֶ ן ׁ ֵשם
לשה לֻ ִּגין וְ ֶנחֱלַ ק
ּ ְפסוּל .אֲבָ ל ִמ ְקוֶה ׁ ֶשאֵ ין בּ וֹ אַ ְר ָּב ִעים ְסאָ ה וְ נ ְָפל ּו בוֹ ְׁש ׁ ָ
ִל ְׁשנַיִ םָ ּ ,פסוּלִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ִּנ ְק ָרא ָעלָ יו ׁ ֵשם ּ ְפסוּל .וְ ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ַמ ְכ ִׁשירֶ ׁ ,שהָ יָה ַר ִּבי
לשה לֻ ִּגין וְ חָ סַ ר
ש ַע אוֹ ֵמרָּ ,כל ִמ ְקוֶה ׁ ֶשאֵ ין בּ וֹ אַ ְר ָּב ִעים ְסאָ ה וְ נ ְָפל ּו לוֹ ְׁש ׁ ָ
יְ הוֹ ׁ ֻ
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לשה לֻ ִּגין .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםְ ,לעוֹ לָ ם
אֲ ִפלּ ּו ק ְֹרטוֹ בָּ ,כ ׁ ֵשרִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשחָ ְסר ּו לוֹ ְׁש ׁ ָ
הוּא ִּב ְפסוּלוֹ ַ ,עד ׁ ֶשיֵּצֵ א ִמ ּ ֶמנּ ּו ְמלוֹ אוֹ וְ עוֹ ד:
רע"ב ) -א( ר' יוסי אומר כו' ולזה לוג
ומחצה ונתערבו  -והרי יש כאן שלשה לוגין
מים שאובין שהן פוסלין את המקוה אע"פ כן
כשרין :שלא נקרא עליהם שם פסול  -שאם
היו מוסיפין מים כשרין בכל אחד עד תשלום
שיעור של מקוה ,היה כל אחד מהן כשר:
ונחלק לשנים  -והוסיפו בכל אחד מים
כשרים עד שיש בכל אחד מהם כשיעור
מקוה :פסול  -כל אחד מהן :וחסר אפילו
קרטוב  -לאחר שנפלו עליו שלשה לוגין מים
שאובין מצומצמים נחסר ממנו אפילו קרטוב
של מים :כשר  -להוסיף עליו מים ולהשלימו

לשיעור מקוה ,שאי אפשר שבאותו קרטוב
שחסר ,לא חסר מעט מן השלשה לוגין,
ונמצא שלא היה בו שלשה לוגין מים שאובין:
קרטוב  -חלק מששים וארבעה בלוג :עד
שיצא ממנו מלואו  -המים שהיו בו תחילה
כשנפלו בו שלשה לוגין מים שאובים :ועוד -
מעט יותר כדי לחסר משלשה לוגין .כגון
מקוה שהיו בו עשרים סאה מים כשרים
ונפלו לתוכו שלשה לוגין מים שאובין ונתמלא
אחר כך מי גשמים ,לעולם הוא בפסולו עד
שיוציא ממנו עשרים סאה שהיו שם תחילה,
ועוד מעט יותר ,למעט שלשה לוגין:

לשה לֻ ִּגיןְ ,לעוֹ לָ ם הוּא ִּב ְפסוּלוֹ ַ ,עד
)ב( ּ ֵכיצַ ד ,הַ בּ וֹ ר ׁ ֶש ּ ֶבחָ צֵ ר וְ נ ְָפל ּו לוֹ ְׁש ׁ ָ
ׁ ֶשיֵּצֵ א ִמ ּ ֶמנּ ּו ְמלוֹ אוֹ וְ עוֹ ד ,אוֹ ַעד ׁ ֶשיַּעֲ ִמיד ּ ֶבחָ צֵ ר אַ ְר ָּב ִעים ְסאָ ה וְ יִ ְטהֲ ר ּו
הָ ֶע ְליוֹ נִ ים ִמן הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נִ יםַ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ֶּבן עֲ ז ְַריָה ּפוֹ סֵ ל ,אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן ּ ָפקַ ק:
רע"ב ) -ב( שיעמיד בחצר ארבעים סאה
 מקוה כשר למטה מן הפסול ,ופתקן לכשרכדי שיתחברו ,ויטהר העליון הפסול מן
התחתון הכשר ,דאמרינן גוד אסיק .וכל שכן
אם הכשר למעלה והפסול למטה ,דאמרינן
גוד אחית :אלא אם כן פסק  -שפסקו מימיו

ויצאו ממנו מלואו ועוד כדאמרן .ויש גורסים
אלא אם כן פקק ,כלומר אלא אם כן סתם
על המקוה אשר עשה עד שלא יגע אחד
באלה המים וגירסא ראשונה נראה לי עיקר.
ואין הלכה כר' אלעזר בן עזריה:

)ג( בּ וֹ ר ׁ ֶשהוּא ָמלֵ א ַמיִ ם ְׁשאו ִּבין וְ הָ אַ ּ ָמה נִ ְכנֶסֶ ת לוֹ וְ יוֹ צְ אָ ה ִמ ּ ֶמנּ ּוְ ,לעוֹ לָ ם הוּא
לשה לֻ ִּגיןְׁ .שנַיִ ם ׁ ֶשהָ י ּו
אשוֹ נִ ים ְׁש ׁ ָ
ִּב ְפסוּלוֹ ַ ,עד ׁ ֶש ִּי ְתחַ ּ ׁ ֵשב ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְׁש ּ ַתיֵּר ִמן הָ ִר ׁ
ילין לַ ּ ִמ ְקוֶה ,זֶה לֹג ו ֶּמחֱצָ ה וְ זֶה לֹג ו ֶּמחֱצָ ה ,הַ ּסוֹ חֵ ט אֶ ת ְּכסוּתוֹ ו ַּמ ִּטיל
ַמ ִּט ִ
ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ ת הַ ְר ּ ֵבה ,וְ הַ ּ ְמ ָע ֶרה ִמן הַ ַ ּצ ְרצוּר ו ַּמ ִּטיל ִמ ּ ְמקוֹ מוֹ ת הַ ְר ּ ֵבהַ ,ר ִּבי עֲ ִקיבָ א
ילין ,אֶ ָּלא ַמ ִּטיל.
ַמ ְכ ִׁשיר ,וַ חֲכָ ִמים ּפוֹ ְס ִלין .אָ ַמר ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א ,לֹא אָ ְמר ּו ַמ ִּט ִ
לשה לֻ ִּגין:
אָ ְמר ּו לוֹ  ,לֹא כָ ְך וְ לֹא כָ ְך אָ ְמר ּו ,אֶ ָּלא ׁ ֶש ּנ ְָפל ּו לוֹ ְׁש ׁ ָ
רע"ב ) -ג( והאמה נכנסת לו  -כגון מי
גשמים שבאו מן המדרון ונכנסים לו :הסוחט
את כסותו  -והמים שהיו נבלעים בו חשיבי
מים שאובים ,וכשהוא סוחטן לתוך הבור הן
באין ממקומות הרבה שמכאן ומכאן לבגד:
והמערה מן הצרצור  -כלי חרס שעושין על
פיו שבכה כמין מכבר מעשה רשת ,והמערה
ממנו מטיל המים ממקומות הרבה :רבי
עקיבא מכשיר  -קסבר דאין שלשה לוגים

מים שאובין פוסלין את המקוה אתא אם כן
מטילן למקוה מכלי אחד וממקום אחד ,מה
שאין כן בכסות וצרצור :וחכמים פוסלים -
דסברי שלשה כלים מצטרפין :לא אמרו
מטילין אלא מטיל  -כל זה קיבל רבי
עקיבא מרבותיו דכלי המטיל שלשה לוגין
מים למקוה פוסל את המקוה :ולא כך אמרו
אלא שנפלו  -ולא שנא מכלי אחד או מכלים
הרבה ואין הלכה כרבי עקיבא:
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לשהִ ,מצְ טָ ְר ִפין .ו ֵּמאַ ְר ָּב ָעה ,אֵ ין ִמצְ ָט ְר ִפיןַּ .ב ַעל
)ד( ִמ ְּכ ִלי אֶ חָ ד ִמ ּ ְׁשנַיִ ם ו ִּמ ּ ְׁש ׁ ָ
ֹאשוֹ וְ ַעל ֻרבּ וֹ
קֶ ִרי הַ חוֹ לֶ ה ׁ ֶש ּנ ְָפל ּו ָעלָ יו ִּת ְׁש ָעה קַ ִּבין ַמיִ ם ,וְ ָטהוֹ ר ׁ ֶש ּנָפְ ל ּו ַעל ר ׁ
לשהִ ,מצְ טָ ְר ִפיןֵ .מאַ ְר ָּב ָעה,
לשה לֻ ִּגין ַמיִ ם ְׁשאו ִּביןִ ,מ ְּכ ִלי אֶ חָ ד ִמ ּ ְׁשנַיִ ם ו ִּמ ּ ְׁש ׁ ָ
ְׁש ׁ ָ
אֵ ין ִמצְ ָט ְר ִפיןַּ .ב ּ ֶמה ְדבָ ִרים אֲמו ִּריםִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ִה ְת ִחיל הַ ּ ׁ ֵשנִ י ַעד ׁ ֶשלּ ֹא פָ סַ ק
נִת ַּכ ֵ ּון ְל ַרבּ וֹ ת .אֲ בָ ל נִ ְת ַּכ ּוֵן
אשוֹ ן .וּבַ ּ ֶמה ְדבָ ִרים אֲמו ִּריםִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶשלּ ֹא ְ
הָ ִר ׁ
לשה לֻ ִּגין:
ְל ַרבּ וֹ ת ,א ֲִפלּ ּו ק ְֹרטוֹ ב ְּבכָ ל הַ ּ ׁ ָשנָהִ ,מצְ ָט ְר ִפין ִל ְׁש ׁ ָ
רע"ב ) -ד( מכלי אחד משנים וכו' -
סיומא דמלתייהו דרבנן היא :תשעה קבין
מים  -בעל קרי חולה שאינו יכול לטבול,
אם נתנו עליו תשעה קבין מים ,טהור.
ואשמעינן מתניתין דלא שנא מכלי אחד לא
שנא משנים או שלשה כלים :וכן טהור שנפלו
על ראשו ועל רובו שלשה לוגין מים שאובין
 -דפוסל את התרומה ,כדאמרינן פרק קמא

גמרא

דשבת )דף יג( הני שלשה לוגין משנים או
שלשה כלים מצטרפין ,מארבעה אין
מצטרפין :במה דברים אמורים  -דמשנים
ושלשה כלים מצטרפין :בזמן שלא נתכוין
לרבות  -אמקוה קאי ,שלא נתכוין להוסיף
עליו כדי להרבות בו מים :אפילו קרטוב -
שיעור מועט אחד מששים וארבעה בלוג:

 -נדה דף ט' ע"ב

תניא אמר להם רבי אליעזר לחכמים מעשה בריבה אחת בהיתלו
שהפסיקה שלש עונות ובא מעשה לפני חכמים ואמרו דיה שעתה אמרו לו
אין שעת הדחק ראיה מאי שעת הדחק איכא דאמרי שני בצורת הוו איכא
דאמרי טהרות אפיש לעבידא וחשו רבנן להפסד דטהרות תנו רבנן מעשה
ועשה רבי כר' אליעזר לאחר שנזכר אמר כדי הוא ר' אליעזר לסמוך עליו
בשעת הדחק מאי לאחר שנזכר אילימא לאחר שנזכר דאין הלכה כר'
אליעזר אלא כרבנן בשעת הדחק היכי עביד כוותיה אלא דלא איתמר
הילכתא לא כמר ולא כמר ומאי לאחר שנזכר לאחר שנזכר דלאו יחיד
פליג עליה אלא רבים פליגי עליה אמר כדי הוא ר' אליעזר לסמוך עליו
בשעת הדחק:
רש"י על הגמרא
בהיתלו  -שם מקום :שני בצורת הוו -
ואיכא הפסד מרובה חששו :לאחר שנזכר -
שלא יפה הורה:

זוהר

– בראשית דף מז' ע"ב

יה
יעי ,וּבֵ ּ
יעי דָּ א ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּב ַעל ּ ֶפה דְּ ִאיה ּו יוֹ ם ְׁש ִב ִ
אֱלהים ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
ִ
וַ יְ כַ ל
אכ ּתוֹ ,
אֲשר ָע ָ ׂשה וְ לֹא ָּכל ְמלַ ְ
אכ ּתוֹ ׁ ֶ
ִא ְׁש ּ ַת ְכלַ ל ָע ְל ָמא דְּ ִאיה ּו ִקיּו ָּמא דְּ כ ָֹּלאְ .מלַ ְ
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דְּ הָ א ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִּב ְכ ָתב אַ ּ ִפיק כּ ָֹּלא ְּבתו ְּקפָ א דִּ ְכ ַתב דְּ ָנ ִפיק ֵמחָ ְכ ְמ ָתאְּ .תלַ ת זִ ְמנִ ין
יעי.
יעי .וַ ִּי ְׁשבּ וֹ ת ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
ֱלהים ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
יעי .וַ יְ כַ ל א ִ
הָ כָ א ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
יעי ,דָּ א
ֱלהים ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
יעי .הָ א ְּתלַ ת .וַ יְ כַ ל א ִ
וַ יְ בָ ֶר ְך ֱאל ִֹהים אֶ ת יוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
אֲמ ָרן:
יעי ָדא ִא ְׁש ּ ַת ְכלַ ל ָע ְל ָמא ְּכ ְדקָ א ָ
ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּב ַעל ּ ֶפה ,דְּ ִעם יוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
יעי ,דָּ א יְ סוֹ ָדא ְד ָע ְל ָמאְּ .ב ִס ְפ ָרא דְּ ַרב יֵיבָ א סָ בָ א דָּ א יוֹ ְבלָ א
וַ ִּי ְׁשבּ וֹ ת ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
ֵיה .וְ ֲאנַן דָּ א יְ סוֹ ָדא
אכ ּתוֹ דְּ כ ָֹּלא נ ִָפיק ִמ ּנ ּ
וְ ַעל ָּכ ְך ְּכ ִתיב הָ כָ א ִמ ָּכ"ל ְמלַ ְ
יה הֲ וָ ה י ִַּתיר ִמכּ ָֹּלא:
אֲמ ָרן דְּ הָ א נַיְ יחָ א ּ ֵב ּ
ִּכ ְדקָ ָ
ְ
יעי .דָּ א כּ ֹהֵ ן ָּגדוֹ ל דִּ ְמבָ ֵרך ְלכ ָֹּלא וְ הוּא נ ִָטיל
וַ יְ בָ ֶר ָך ֱאל ִֹהים אֶ ת יוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
יעי:
יה ׁ ַש ְריָין ְלבָ ְרכָ א וְ ִא ְק ֵרי ְׁש ִב ִ
ֹאש ,ו ִּב ְרכָ אן ּ ֵב ּ
ישא דִּ ְתנַן כּ ֹהֵ ן נוֹ טֵ ל ָּבר ׁ
ְּב ֵר ׁ ָ

הלכה – שולחן ערוך יורה דעה סימן רנ"ה
סימן רנה  -להרחיק מקבלתה:
)א( לעולם ירחיק אדם עצמו

מהצדקה ויגלגל עצמו בצער ,שלא יצטרך לבריות .וכן צוו
חכמים :עשה שבתך חול ,ואל תצטרך לבריות .ואפילו היה חכם מכובד והעני ,יעסוק
באמנות ואפי' באמנות מנוולת ,ואל יצטרך לבריות:
)ב( כל מי שאינו צריך ליטול מהצדקה ומרמה העם ונוטל ,אינו מת עד שיצטרך
לבריות .וכל מי שצריך ליטול ואינו יכול לחיות אלא אם כן יטול ,כגון זקן או חולה או
בעל יסורין ,ומגיס דעתו ואינו נוטל ,הרי זה שופך דמים ומתחייב בנפשו ואין לו
בצערו אלא עונות וחטאים .וכל מי שצריך ליטול ומצער עצמו ודוחק את השעה וחי
חיי צער כדי שלא יטריח על הצבור ,אינו מת עד שיפרנס אחרים ,ועליו הכתוב אומר:
ברוך הגבר אשר יבטח בה' )ירמיה יז ,ז(:
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