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חק לישראל – פרשת תולדות ליל שישי
תורה -
)יא(

בראשית פרק כו'

יש הַ זֶּה ו ְּב ִא ְׁש ּתוֹ מוֹ ת יו ָּמת:
ימלֶ ְך אֶ ת ָּכל הָ ָעם לֵ אמֹר הַ נּ ֹג ֵַע ָּב ִא ׁ
וַ יְ צַ ו א ֲִב ֶ

יש הַ זֶּה ו ְּב ִא ְׁש ּתוֹ מוֹ ת יו ָּמת:
ימלֶ ְך אֶ ת ָּכל הָ ָעם לֵ אמֹר הַ נּ ֹג ֵַע ָּב ִא ׁ
)יא( וַ יְ צַ ו אֲ ִב ֶ
יה ִא ְת ְק ָטלָ א יִ ְת ְקטֵ ל:
ימר דְּ יַנְ זֵק ְּבגַ ְב ָרא הָ ֵדין ו ְּב ִא ְּת ֵת ּ
ימלֶ ְך יָת ָּכל ַע ּ ָמא ְל ֵמ ָ
אֲ ִב ֶ

)יא( וּפַ ִ ּקיד

)יב( וַ ִּיזְ ַרע יִ צְ חָ ק ָּבאָ ֶרץ הַ ִהוא וַ ִּי ְמצָ א ַּב ּ ׁ ָשנָה הַ ִהוא ֵמאָ ה ְׁש ָע ִרים וַ יְ בָ רֲ כֵ ה ּו יְ הֹוָ ה:
)יב( וַ ִּיזְ ַרע יִ צְ חָ ק ָּבאָ ֶרץ הַ ִהוא וַ ִּי ְמצָ א ַּב ּ ׁ ָשנָה הַ ִהוא ֵמאָ ה ְׁש ָע ִרים וַ יְ בָ ֲרכֵ ה ּו יְ הֹוָ ה:

)יב( וּזְ ַרע יִ צְ חָ ק

יה יְ ָי:
ְּבאַ ְר ָעא הַ ִהיא וְ אַ ְׁש ַּכח ְּב ׁ ַש ּ ָתא הַ ִהיא ַעל חַ ד ְמאָ ה ִב ְד ׁ ַשעֲ רוֹ ִהי וּבָ ְרכֵ ּ

יש וַ יֵּלֶ ְך הָ לוֹ ְך
יש וַ יֵּלֶ ְך הָ לוֹ ְך וְ גָ ֵדל ַעד ִּכי גָ ַדל ְמאֹ ד) :יג( וַ ִּיגְ דַּ ל הָ ִא ׁ
)יג( וַ ִּיגְ דַּ ל הָ ִא ׁ
וְ גָ ֵדל ַעד ִּכי גָ ַדל ְמאֹ ד) :יג( ו ְּרבָ א גַ ְב ָרא וַ אֲ זַל אֲ זִ יל )נ"א ,סָ גֵי( וְ ָרבֵ י ַעד דִּ י ְרבָ א לַ ח ֲָדא:
)יד( וַ יְ ִהי לוֹ ִמ ְקנֵה צֹאן ו ִּמ ְקנֵה בָ קָ ר וַ עֲ בֻ דָּ ה ַר ָּבה וַ יְ קַ נְ א ּו אֹ תוֹ ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים) :יד( וַ יְ ִהי
ֵיתי
ֵיתי ָענָא וְ ג ֵ
יה ּג ֵ
לוֹ ִמ ְקנֵה צֹאן ו ִּמ ְקנֵה בָ קָ ר וַ עֲ בֻ דָּ ה ַר ָּבה וַ יְ קַ נְ א ּו אֹ תוֹ ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים) :יד( וַ הֲ וָ ה לֵ ּ
יה ּ ְפ ִל ְׁש ּ ָתאֵ י:
תוֹ ִרין וּפָ ְלחָ נָא )נ"א ,וַ עֲ בו ָּדה( סַ גְ יָא וְ קַ ִּניא ּו בֵ ּ

ימי אַ ְב ָרהָ ם אָ ִביו ִס ְּתמוּם ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים
אֲשר חָ פְ ר ּו ַע ְב ֵדי אָ ִביו ִּב ֵ
)טו( וְ כָ ל הַ ְּבאֵ רֹת ׁ ֶ
וַ יְ ַמ ְלאוּם ָעפָ ר) :טו( וְ כָ ל הַ ְּבאֵ רֹת ֲא ׁ ֶשר חָ ְפר ּו ַע ְב ֵדי אָ ִביו ִ ּבימֵ י אַ ְב ָרהָ ם אָ ִביו ִס ְּתמוּם
ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים וַ יְ ַמ ְלאוּם ָעפָ ר:

)טו( וְ כָ ל ּ ֵב ִירין דִּ י חֲפָ ר ּו ַע ְב ֵדי אֲ בו ִּהי ְּביוֹ ֵמי אַ ְב ָרהָ ם אֲ ב ּו ִהי ַט ּמוֹ נוּן ּ ְפ ִל ְׁש ּ ָתאֵ י

ו ְּמלֹאנוּן ַע ְפ ָרא:
)טז(

ימלֶ ְך אֶ ל יִ צְ חָ ק לֵ ְך ֵמ ִע ּ ָמנ ּו ִּכי ָעצַ ְמ ּ ָת ִמ ּ ֶמנּ ּו ְמאֹ ד:
אֲב ֶ
ֹאמר ִ
וַ יּ ֶ

ימלֶ ְך אֶ ל יִ צְ חָ ק לֵ ְך ֵמ ִע ּ ָמנ ּו ִּכי ָעצַ ְמ ּ ָת ִמ ּ ֶמנּ ּו ְמאֹ ד:
ֲא ִב ֶ

ֹאמר
)טז( וַ יּ ֶ
אֲרי
ימלֶ ְך ְליִ צְ חָ ק ִאזֵּל ֵמ ִע ּ ָמנָא ֵ
אֲמר אֲ ִב ֶ
)טז( וַ ַ

ְתקֵ ְפ ּ ָתא ִמ ּ ָננָא לַ ח ֲָדא:

שם) :יז( וַ יֵּלֶ ְך ִמ ּ ׁ ָשם יִ צְ חָ ק וַ ִּיחַ ן ְ ּבנַחַ ל ְּג ָרר
ֵשב ׁ ָ
)יז( וַ יֵּלֶ ְך ִמ ּ ׁ ָשם יִ צְ חָ ק וַ ִּיחַ ן ְּבנַחַ ל ְּג ָרר וַ יּ ׁ ֶ
יתב ּ ַת ּ ָמן:
שם) :יז( וַ אֲ זַל ִמ ּ ַת ּ ָמן יִ צְ חָ ק ו ְּׁש ָרא ְב ַנחֲלָ א ִדגְ ָרר וִ ֵ
ֵשב ׁ ָ
וַ יּ ׁ ֶ

ימי אַ ְב ָרהָ ם אָ ִביו
ָשב יִ צְ חָ ק וַ יּ ְַח ּפֹר אֶ ת ְּבאֵ רֹת הַ ּ ַמיִ ם אֲ ׁ ֶשר חָ ְפר ּו ִּב ֵ
)יח( וַ יּ ׁ ָ
אֲשר קָ ָרא
וַ יְ סַ ְּתמוּם ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים אַ ח ֲֵרי מוֹ ת אַ ְב ָרהָ ם וַ ִּי ְק ָרא לָ הֶ ן ׁ ֵשמוֹ ת ַּכ ּ ׁ ֵשמֹת ׁ ֶ
ימי אַ ְב ָרהָ ם אָ ִביו
ָשב יִ צְ חָ ק וַ יּ ְַח ּפֹר אֶ ת ְ ּבאֵ רֹת הַ ּ ַמיִ ם ֲא ׁ ֶשר חָ ְפר ּו ִ ּב ֵ
לָ הֶ ן אָ ִביו) :יח( וַ יּ ׁ ָ
וַ יְ סַ ְּתמוּם ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים אַ ח ֲֵרי מוֹ ת אַ ְב ָרהָ ם וַ ִּי ְק ָרא לָ הֶ ן ׁ ֵשמוֹ ת ַּכ ּ ׁ ֵשמֹת אֲ ׁ ֶשר קָ ָרא לָ הֶ ן אָ ִביו:

)יח(

ירי ְד ַמ ּיָא דִּ י חֲפָ ר ּו ְּביוֹ ֵמי אַ ְב ָרהָ ם אֲ בו ִּהי וְ ַט ּמוֹ נוּן ּ ְפ ִל ְׁש ּ ָתאֵ י ָּב ַתר דְּ ִמית אַ ְב ָרהָ ם ו ְּק ָרא
וְ ָתב יִ צְ חָ ק וְ חָ פַ ר יָת ּ ֵב ֵ
ְלהֵ ן ְׁש ָמהָ ן ִּכ ְׁש ָמהָ ן דִּ י הֲ וָ ה קָ ֵרי ְלהֵ ן אֲ בו ִּהי:

שם ְּבאֵ ר ַמיִ ם חַ ִּיים) :יט( וַ יּ ְַח ּ ְפר ּו ַע ְב ֵדי יִ צְ חָ ק
)יט( וַ יַּחְ ּ ְפר ּו ַעבְ ֵדי יִ צְ חָ ק ַּב ּנָחַ ל וַ ִּי ְמצְ א ּו ׁ ָ
ירא דְּ ַמ ִּיין נ ְָב ִעין:
שם ְ ּבאֵ ר ַמיִ ם חַ ִּיים) :יט( וַ חֲפָ ר ּו ַע ְב ֵדי יִ צְ חָ ק ְּב ַנחֲלָ א וְ אַ ְׁש ָּכח ּו ַת ּ ָמן ּ ֵב ָ
ַּב ּנָחַ ל וַ ִּי ְמ ְצא ּו ׁ ָ

שק ִּכי
)כ( וַ יּ ִָריב ּו ר ֵֹעי גְ ָרר ִעם ר ֵֹעי יִ צְ חָ ק לֵ אמֹר לָ נ ּו הַ ּ ָמיִ ם וַ ִּי ְק ָרא ׁ ֵשם הַ ְּבאֵ ר עֵ ֶ ׂ
ִה ְת ַע ּ ְשׂ ק ּו ִע ּמוֹ ) :כ( וַ יּ ִָריב ּו ר ֵֹעי גְ ָרר ִעם ר ֵֹעי יִ צְ חָ ק לֵ אמֹר לָ נ ּו הַ ּ ָמיִ ם וַ ִּי ְק ָרא ׁ ֵשם הַ ְ ּבאֵ ר
ימר דִּ י לָ נָא ַמ ּיָא ו ְּק ָרא ְׁש ָמא
שק ִּכי ִה ְת ַע ּ ְשׂ ק ּו ִע ּמוֹ ) :כ( וּנְ צוֹ ַרעֲ וָ ָתא ִדגְ ָרר ִעם ַרעֲ וָ ָתא ְדיִ צְ חָ ק ְל ֵמ ַ
ֵע ֶ ׂ
יה:
אֲרי ִא ְת ַע ִּסיק ּו ִע ּ ֵמ ּ
ירא ִע ְסקָ א ֵ
ְדבֵ ָ

)כא( וַ יּ ְַח ּ ְפר ּו ְ ּבאֵ ר אַ חֶ ֶרת וַ יּ ִָריב ּו ּ ַגם ָעלֶ יהָ וַ ִּי ְק ָרא ְׁש ָמ ּה שִׂ ְטנָה) :כא( וַ יּ ְַח ּ ְפר ּו ְ ּבאֵ ר
ירא אָ ח ֳִרי וּנְ צוֹ אַ ף עֲ לַ ּה ו ְּק ָרא ְׁש ַמ ּה שִׂ ְטנָה:
אַ חֶ ֶרת וַ יּ ִָריב ּו ּ ַגם ָעלֶ יהָ וַ ִּי ְק ָרא ְׁש ָמ ּה שִׂ ְטנָה) :כא( וַ חֲפָ ר ּו ּ ֵב ָ

)כב( וַ יּ ְַע ּ ֵתק ִמ ּ ׁ ָשם וַ ּי ְַח ּפֹר ְּבאֵ ר אַ חֶ ֶרת וְ לֹא ָרב ּו ָעלֶ יהָ וַ ִּי ְק ָרא ְׁש ָמ ּה ְרחֹבוֹ ת
ֹאמר ִּכי ַע ּ ָתה ִה ְר ִחיב יְ הֹוָ ה לָ נ ּו וּפָ ִרינ ּו בָ אָ ֶרץ) :כב( וַ ַּי ְע ּ ֵתק ִמ ּ ׁ ָשם וַ י ְַּח ּפֹר ְ ּבאֵ ר
וַ יּ ֶ
אַ חֶ ֶרת וְ לֹא ָרב ּו ָעלֶ יהָ וַ ִּי ְק ָרא ְׁש ָמ ּה ְרחֹבוֹ ת וַ יֹּאמֶ ר ִּכי ַע ּ ָתה ִה ְר ִחיב יְ הֹוָ ה לָ נ ּו וּפָ ִרינ ּו בָ אָ ֶרץ:
יפו ּׁש
אֲמר אֲ ֵרי ְכ ַען אַ ְפ ּ ֵתי יְ ָי לָ נָא וְ נִ ּ
ירא אָ ח ֳִרי וְ לָ א נְ צוֹ עֲ לַ ּה ו ְּק ָרא ְׁש ַמ ּה ְרחֹבוֹ ת וַ ַ
)כב( וְ ִא ְס ּ ַת ַּלק ִמ ּ ַת ּ ָמן וַ חֲפַ ר ּ ֵב ָ
)נ"א ,וְ י ְַפ ִׁש ָננָא( ְּבאַ ְר ָעא:
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שבַ ע) :כג( וַ יּ ַַעל ִמ ּ ׁ ָשם ְּבאֵ ר ׁ ָשבַ ע:
)כג( וַ יּ ַַעל ִמ ּ ׁ ָשם ְּבאֵ ר ׁ ָ

)כג( וְ ִא ְס ּ ַת ַּלק ִמ ּ ַת ּ ָמן ְּבאֵ ר ׁ ָשבַ ע:

ֹאמר אָ נ ִֹכי ֱאלֹהֵ י אַ בְ ָרהָ ם אָ ִב ָ
ירא
יך אַ ל ִּת ָ
)כד( וַ יּ ֵָרא אֵ לָ יו יְ הֹוָ ה ַּב ַּליְ לָ ה הַ הוּא וַ יּ ֶ
ָ
ִּכי ִא ְּת ָך אָ נ ִֹכי וּבֵ ַר ְכ ִּת ָ
יתי אֶ ת ז ְַרעֲ ך ַּבעֲ בוּר אַ בְ ָרהָ ם ַעבְ דִּ י) :כד( וַ יּ ֵָרא
יך וְ ִה ְר ּ ֵב ִ

ֹאמר אָ נ ִֹכי אֱ לֹהֵ י אַ ְב ָרהָ ם אָ ִב ָ
ירא ִּכי ִא ְּת ָך אָ נ ִֹכי
יך אַ ל ִּת ָ
אֵ לָ יו יְ הֹוָ ה ַּב ַּליְ לָ ה הַ הוּא וַ יּ ֶ
וּבֵ ַר ְכ ִּת ָ
אֲמר אֲ נָא
יליָא הַ הוּא וַ ַ
יה יְ ָי ְּבלֵ ְ
יתי אֶ ת זַ ְרעֲ ָך ַּבעֲ בוּר אַ ְב ָרהָ ם ַע ְבדִּ י) :כד( וְ ִא ְת ְּג ִלי לֵ ּ
יך וְ ִה ְר ּ ֵב ִ
ימ ִרי ֶואֱבָ ֵר ִכ ּנ ְָך וְ אַ ְס ּגֵי יָת ְּבנ ְָך ְּב ִדיל אַ ְב ָרהָ ם ַע ְבדִּ י:
אֲרי ְבסַ ְעדָּ ְך ֵמ ְ
אֱלָ הֵ ּה ְדּ אַ ְב ָרהָ ם אֲ בו ְּך לָ א ִת ְדחַ ל ֵ

)כה( וַ ִּיבֶ ן ׁ ָשם ִמזְ ֵּבחַ וַ ִּי ְק ָרא ְּב ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה וַ יֶּט ׁ ָשם אָ הֳלוֹ וַ ִּי ְכר ּו ׁ ָשם ַע ְב ֵדי יִ צְ חָ ק
ְ ּבאֵ ר) :כה( וַ ִּיבֶ ן ׁ ָשם ִמזְ ּ ֵבחַ וַ ִּי ְק ָרא ְּב ׁ ֵשם יְ הֹוָ ה וַ יֶּט ׁ ָשם אָ הֳ לוֹ וַ ִּי ְכר ּו ׁ ָשם ַע ְב ֵדי יִ צְ חָ ק ְּבאֵ ר:
ירא:
ֵיה ו ְּכרוֹ ַת ּ ָמן ַע ְב ֵדי יִ צְ חָ ק ּ ֵב ָ
)כה( ו ְּבנָא ַת ּ ָמן ַמ ְד ְּבחָ א וְ צַ ִ ּלי ִּב ְׁש ָמא ַדיְ ָי ו ְּפ ַרס ּ ַת ּ ָמן ַמ ְׁש ְּכנ ּ

ימלֶ ְך
שר צְ בָ אוֹ ) :כו( וַ א ֲִב ֶ
ימלֶ ְך הָ לַ ְך אֵ לָ יו ִמ ְּג ָרר וַ אֲחֻ זַּת ֵמ ֵרעֵ ה ּו ו ִּפיכֹל ַ ׂ
)כו( וַ אֲ ִב ֶ
יעת ְמ ַרחֲמוֹ ִהי
יה ִמ ְּג ָרר וְ ִס ַ
ימלֶ ְך אֲ זַל ְלוָ ֵת ּ
שר ְצבָ אוֹ ) :כו( וַ אֲ ִב ֶ
הָ לַ ְך אֵ לָ יו ִמ ְּג ָרר וַ אֲ חֻ ַּזת ֵמ ֵרעֵ ה ּו ו ִּפיכֹל ַ ׂ
יה:
ו ִּפיכֹל ַרב חֵ ילֵ ּ

ֵאתם אֹ ִתי וַ ְּת ׁ ַש ְ ּלחוּנִ י
אתם אֵ לָ י וְ אַ ּ ֶתם שְׂ נ ֶ
ֹאמר אֲלֵ הֶ ם יִ צְ חָ ק ַמדּ ו ַּע ָּב ֶ
)כז( וַ יּ ֶ
ֵאתם אֹ ִתי וַ ְּת ׁ ַש ְ ּלחוּנִ י
אתם אֵ לָ י וְ אַ ּ ֶתם שְׂ נ ֶ
ֹאמר אֲ לֵ הֶ ם יִ צְ חָ ק ַמדּ ו ַּע ָּב ֶ
מ ִא ְּתכֶ ם) :כז( וַ יּ ֶ
ֵ
ֵמ ִא ְּתכֶ ם:

אֲתיתוּן ְלוָ ִתי וְ אַ ּתוּן ְסנֵיתוּן י ִָתי וְ ׁ ַש ַּל ְח ּתוּנִ י ִמ ְ ּלוָ ְתכוֹ ן:
אֲמר ְלהוֹ ן יִ צְ חָ ק ָמה דֵּ ין ֵ
)כז( וַ ַ

ֹאמר ְּת ִהי נָא אָ לָ ה ֵּבינוֹ ֵתינ ּו
ֹאמר ּו ָראוֹ ָר ִאינ ּו ִּכי הָ יָה יְ הֹוָ ה ִע ּ ָמ ְך וַ נּ ֶ
)כח( וַ יּ ְ
ְ
ָ
ְ
ֹאמר
ֹאמר ּו ָראוֹ ָר ִאינ ּו ִּכי הָ יָ ה יְ הֹוָ ה ִע ּ ָמך וַ נּ ֶ
ּ ֵבינֵינ ּו וּבֵ ינֶך וְ נִכְ ְר ָתה ְב ִרית ִע ּ ָמך) :כח( וַ יּ ְ

אֲרי הֲ וָ ה
תינ ּו ּ ֵבינֵינ ּו וּבֵ ינ ֶָך וְ נִ ְכ ְר ָתה ְב ִרית ִע ּ ָמ ְך) :כח( וַ אֲ ָמר ּו ֶמ ֱחזָא ֲחזֵינָא ֵ
ְּת ִהי נָא אָ לָ ה ּ ֵבינוֹ ֵ
אֲמ ְרנָא ִּת ְתקַ ּיַם ְּכ ַען מוֹ ָמ ָתא דִּ הֲ וָ ה בֵ ין אֲ בָ הָ ָתנָא ּ ֵבי ָננָא וּבֵ ינ ְָך וְ נִ גְ זַר ְקיָם ִע ּ ָמךְ:
ימ ָרא ַדיְ ָי ְּבסַ ְעדָּ ְך וַ ַ
מֵ ְ

שה ִע ּ ָמנ ּו ָר ָעה ַּכאֲ ׁ ֶשר לֹא נְ גַ עֲ נו ָּך וְ כַ אֲ ׁ ֶשר ָעשִׂ ינ ּו ִע ּ ְמ ָך ַרק טוֹ ב
)כט( ִאם ּ ַתעֲ ֵ ׂ
ְ
ֲשר לֹא
שה ִע ּ ָמנ ּו ָר ָעה ַּכא ׁ ֶ
שלוֹ ם אַ ּ ָתה ַע ּ ָתה ְ ּברוּך יְ הֹוָ ה) :כט( ִאם ּ ַתעֲ ֵ ׂ
וַ ְּנ ׁ ַש ֵּלח ֲָך ְּב ׁ ָ

שלוֹ ם אַ ּ ָתה ַע ּ ָתה ְ ּבר ּו ְך יְ הֹוָ ה) :כט( ִאם ּ ַת ְע ּ ֵבד
נְ גַ עֲ נו ָּך וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ָעשִׂ ינ ּו ִע ּ ְמ ָך ַרק טוֹ ב וַ ְּנ ׁ ַש ּ ֵל ֲח ָך ְ ּב ׁ ָ
ְ
יקנ ְָך ו ְּכ ָמא ִדי עֲ בַ ְדנָא ִע ּ ָמ ְך ְלחוֹ ד ַטב וַ ְּנ ׁ ַש ְל ִח ּנָך ִּב ְׁשלָ ם אַ ְּת ְּכ ַען ְּב ִריכָ א ַדיְ ָי:
ישא ְּכ ָמא דִּ י לָ א אַ נְ זִ ְ
ִע ּ ָמנָא ִּב ׁ ָ

ֹאכל ּו וַ ִּי ְׁש ּת ּו:
ֹאכל ּו וַ ִּי ְׁש ּת ּו) :ל( וַ יּ ַַעשׂ לָ הֶ ם ִמ ְׁש ּ ֶתה וַ ּי ְ
)ל( וַ יּ ַַעשׂ לָ הֶ ם ִמ ְׁש ּ ֶתה וַ יּ ְ

)ל( וַ עֲ בַ ד

ְלהוֹ ן ִמ ְׁש ְּתיָא וַ אֲ כָ ל ּו ו ְּׁש ִתיא ּו:
)לא(

יש ְלאָ ִחיו וַ יְ ׁ ַש ְ ּלחֵ ם יִ צְ חָ ק וַ יּ ְֵלכ ּו ֵמ ִא ּתוֹ ְּב ׁ ָשלוֹ ם:
וַ יּ ְַׁש ִּכימ ּו בַ בּ ֹקֶ ר וַ ִּי ּ ׁ ָש ְבע ּו ִא ׁ

יש ְלאָ ִחיו וַ יְ ׁ ַש ְ ּלחֵ ם יִ צְ חָ ק וַ יּ ְֵלכ ּו ֵמ ִא ּתוֹ ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם:
)לא( וַ ַּי ְׁש ִּכימ ּו בַ בּ ֹקֶ ר וַ ִּי ּ ׁ ָש ְבע ּו ִא ׁ

)לא( וְ אַ ְקדִּ ימ ּו

יה ִּב ְׁשלָ ם:
ְבצַ ְפ ָרא וְ קַ ִּיימ ּו ְּגבַ ר ְלאָ חו ִּהי וְ ׁ ַש ָּל ִחנּ וּן יִ צְ חָ ק וַ אֲ זָל ּו ִמ ְ ּלוָ ֵת ּ

)לב( וַ יְ ִהי ַּביּוֹ ם הַ הוּא וַ ָיּבֹא ּו ַע ְב ֵדי יִ צְ חָ ק וַ יּ ִַּגד ּו לוֹ ַעל אֹ דוֹ ת הַ ְּבאֵ ר אֲ ׁ ֶשר חָ פָ ר ּו
ֹאמר ּו לוֹ ָמצָ אנ ּו ָמיִ ם) :לב( וַ יְ ִהי ַּביּוֹ ם הַ הוּא וַ ָּיבֹא ּו ַע ְב ֵדי יִ צְ חָ ק וַ ַיּ ִּגד ּו לוֹ ַעל אֹ דוֹ ת
וַ יּ ְ
ֹאמר ּו לוֹ ָמצָ אנ ּו ָמיִ ם:
הַ ְ ּבאֵ ר אֲ ׁ ֶשר חָ פָ ר ּו וַ יּ ְ

יה ַעל
)לב( וַ הֲ וָ ה ְּביוֹ ָמא הַ הוּא וַ אֲ תוֹ ַע ְב ֵדי יִ צְ חָ ק וְ חַ ִּויא ּו לֵ ּ

יה אַ ְׁש ַּכ ְחנָא ַמ ּיָא:
אֲמר ּו לֵ ּ
ירא דִּ י חֲפָ ר ּו וַ ָ
ֵעיסַ ק ּ ֵב ָ

שבַ ע ַעד הַ יּוֹ ם הַ ז ֶּה) :לג( וַ ִּי ְק ָרא
)לג( וַ ִּי ְק ָרא אֹ ָת ּה ִׁש ְב ָעה ַעל ּ ֵכן ׁ ֵשם הָ ִעיר ְּבאֵ ר ׁ ֶ
שבַ ע ַעד הַ יּוֹ ם הַ זֶּה) :לג( ו ְּק ָרא י ַָת ּה ִׁש ְב ָעה ַעל ּ ֵכן ְׁש ָמא
אֹ ָת ּה ִׁש ְב ָעה ַעל ּ ֵכן ׁ ֵשם הָ ִעיר ְ ּבאֵ ר ׁ ֶ
ארא ְד ׁ ֶשבַ ע )נ"אְּ ,באֵ ר ׁ ֶשבַ ע( ַעד יוֹ ָמא הָ ֵדין:
ְדקַ ְר ּ ָתא ּ ֵב ָ

)לד( וַ יְ ִהי ֵע ָ ׂשו ּ ֶבן אַ ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָה וַ ִּי ַּקח ִא ּ ׁ ָשה אֶ ת יְ הו ִּדית ַּבת ְּבאֵ ִרי הַ ִח ִּתי וְ אֶ ת
שו ּ ֶבן אַ ְר ָּב ִעים ׁ ָשנָה וַ ִּי ַּקח ִא ּ ׁ ָשה אֶ ת יְ הו ִּדית ַּבת
ָּבשְׂ ַמת ַּבת אֵ ילֹן הַ ִח ִּתי) :לד( וַ יְ ִהי ֵע ָ ׂ
ְּבאֵ ִרי הַ ִח ִּתי וְ אֶ ת ָּבשְׂ ַמת ַּבת אֵ ילֹן הַ ִח ִּתי:

שו ַּבר אַ ְר ְּב ִעין ְׁשנִ ין וּנְ ִסיב ִא ְּת ָתא יָת יְ הו ִּדית
)לד( וַ הֲ וָ ה עֵ ָ ׂ

ַּבת ְּבאֵ ִרי ִח ּ ָתאָ ה וְ יָת ָּבשְׂ ָמת ַּבת אֵ ילוֹ ן ִח ּ ָתאָ ה:
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)לה( וַ ִּת ְהיֶין Öמ ַֹרת רוּחַ ְליִ צְ חָ ק ו ְּל ִר ְבקָ ה) :לה( וַ ִּת ְהיֶין Öמ ַֹרת רוּחַ ְליִ צְ חָ ק ו ְּל ִר ְבקָ ה:

)לה(

ימר יִ צְ חָ ק וְ ִר ְבקָ ה:
וַ הֲוָ אָ ה ְמסָ ְרבָ ן ו ְּמ ַר ְּגזָן ַעל ֵמ ַ

שו ְּבנוֹ הַ ָּגדֹל
כז )א( וַ יְ ִהי ִּכי זָקֵ ן יִ צְ חָ ק וַ ִּת ְכהֶ יןֵ Öעינָיו ֵמ ְראֹ ת וַ ִּי ְק ָרא אֶ ת ֵע ָ ׂ
ֹאמר אֵ לָ יו ִה ּנֵנִ י) :א( וַ יְ ִהי ִּכי זָ קֵ ן יִ צְ חָ ק וַ ִּת ְכהֶ יןֵ Öעינָיו ֵמ ְראֹ ת וַ ִּי ְק ָרא
ֹאמר אֵ לָ יו ְּבנִ י וַ יּ ֶ
וַ יּ ֶ
ֹאמר אֵ לָ יו ִה ּנֵנִ י) :א( וַ הֲ וָ ה ַּכד ִסיב יִ צְ חָ ק וְ כָ הַ ּיָא ֵעינוֹ ִהי
שו ְ ּבנוֹ הַ ָּגדֹל וַ יֹּאמֶ ר אֵ לָ יו ְ ּבנִ י וַ יּ ֶ
אֶ ת ֵע ָ ׂ
יה הָ א אָ נָא:
יה ְּב ִרי וַ אֲ ַמר לֵ ּ
יה ַר ָּבא וַ אֲ ַמר לֵ ּ
ִמ ְ ּל ֵמ ֱחזֵי ו ְּק ָרא יָת ֵע ָ ׂשו ְּב ֵר ּ

רש"י
)יב( בארץ ההיא  -אע"פ שאינה חשובה
כארץ ישראל עצמה כארץ שבעת הגוים
)ב"ר( :בשנה ההיא  -אע"פ שאינה כתקנה
שהיתה שנת רעבון )ב"ר( :בארץ ההיא בשנה
ההיא  -שניהם למה לומר שהארץ קשה
והשנה קשה:
)יג( כי גדל מאד  -שהיו אומרים זבל
פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהבו של
אבימלך )ב"ר(:
)יד( ועבדה רבה  -פעולה רבה בלשון לע"ז
אוברוינ"א )ארבייט .געשעפט .גווערב(
עבודה משמע עבודה אחת .עבדה )בשורו"ק(
משמע פעולה רבה:
)טו( סתמום פלשתים  -מפני שאמרו תקלה
הם לנו מפני הגייסות הבאות עלינו .טמונין
פלשתאי לשון סתימה ובלשון התלמוד
מטמטם את הלב:
)יז( בנחל גרר  -רחוק מן העיר:
)יח( וישב ויחפר  -הבארות אשר חפרו בימי
אברהם אביו .ופלשתים סתמום מקודם שנסע
יצחק מגרר חזר וחפרן:
)כ( עשק  -ערעור :כי התעשקו עמו -
נתעשקו עמו עליה במריבה וערעור:
)כא( שטנה  -נושמנ"ט )מלה נושנ'
הינדערונג שטעררונג(:
)כב( ופרינו בארץ  -תרגומו וניפוש בארעא:
)כו( ואחזת מרעהו  -כתרגומו וסיעת
מרחמוהי סיעת מאוהביו )ב"ר( ויש פותרין
מרעהו מ' מיסוד התיבה כמו )שופטים יד(
שלשים מרעים דשמשון כדי שתהיה תיבת
ואחוזת דבוקה אבל אין דרך ארץ לדבר על

המלכות כן סיעת אוהביו שאם כן כל סיעת
אוהביו הוליך עמו ולא היה לו אלא סיעה
אחת של אוהבים לכן יש לפותרו כלשון
הראשון ואל תתמה על תי"ו של ואחוזת
ואע"פ שאינה תיבה סמוכה יש דוגמתה
במקרא )תהלים ס( עזרת מצר) .ישעיה נא(
ושכורת ולא מיין :אחזת  -לשון קבוצה
ואגודה שנאחזין יחד:
)כח( ראו ראינו  -ראו באביך ראינו בך:
)כט( לא נגענוך  -כשאמרנו לך לך מעמנו:
אתה  -גם אתה )ס"א עתה( עשה לנו כמו
כן:
)לג( שבעה  -ע"ש הברית:
)לד( בן ארבעים שנה  -עשו היה נמשל
לחזיר שנאמר )תהלים פ( יכרסמנה חזיר
מיער החזיר הזה כשהוא שוכב פושט טלפיו
לומר ראו שאני טהור כך אלו גוזלים
וחומסים ומראים עצמם כשרים כל מ' שנה
היה עשו צד נשים מתחת יד בעליהן ומענה
אותם כשהיה בן מ' אמר אבא בן מ' שנה נשא
אשה אף אני כן:
)לה( מורת רוח  -לשון המראת רוח כמו
)דברים ט( ממרים הייתם כל מעשיהן היו
להכעיס ולעצבון :ליצחק ולרבקה .שהיו
עובדות ע"א )ב"ר(:
)א( ותכהין  -בעשנן של אלו )שהיו מעשנות
ומקטירות לע"א( ד"א כשנעקד ע"ג המזבח
והיה אביו רוצה לשחטו באותה שעה נפתחו
השמים וראו מלאכי השרת והיו בוכים וירדו
דמעותיהם ונפלו על עיניו לפיכך כהו עיניו.
ד"א כדי שיטול יעקב את הברכות:
ð"òì

.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äøù ïá íééç áàæ
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טעון גניזה

