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חק לישראל – פרשת תולדות יום ו'
בראשית פרק כז'
ֹאמר ִה ּנֵה נָא זָ קַ נְ ִּתי לֹא י ַָד ְע ִּתי
נְתי לֹא י ַָד ְע ִּתי יוֹ ם מוֹ ִתי) :ב( וַ יּ ֶ
ֹאמר ִה ּנֵה נָא זָקַ ִּ
)ב( וַ יּ ֶ
יבית לֵ ית אֲ נָא יְ ַדע יוֹ ָמא ְדאֵ ימוּת:
יוֹ ם מוֹ ִתי) :ב( וַ אֲ ַמר הָ א ְכ ַען סֵ ִ
ָ
ָ
)ג( וְ ַע ּ ָתה ָ ׂשא נָא כֵ לֶ ָ
יך ּ ֶ
ת ְליְ ך וְ קַ ְׁש ּ ֶתך וְ צֵ א הַ שּׂ ָ ֶדה וְ צו ָּדה ִ ּלי צָ יִ דה }צָ יִ ד{) :ג( וְ ַע ּ ָתה
שא נָא כֵ לֶ ָ
ת ָך וְ צֵ א הַ שּׂ ָ ֶדה וְ צו ָּדה ִ ּלי צָ יִ דה }צָ יִ ד{) :ג( ו ְּכ ַען סַ ב ְּכ ַען זֵינ ְָך סַ יְ פָ ְך וְ קַ ְׁש ּ ָת ְך
יך ּ ֶת ְליְ ָך וְ קַ ְׁש ּ ֶ
ָׂ
ידא:
וּפוּק ְלחַ ְקלָ א וְ צוּד ִלי צֵ ָ

שה ִלי ַמ ְט ַע ּ ִמים ַּכאֲ ׁ ֶשר אָ הַ ְב ִּתי וְ הָ ִביאָ ה ִ ּלי וְ אֹ כֵ לָ ה ַּבעֲ בוּר ְּתבָ ֶר ְכ ָך נ ְַפ ִׁשי
)ד( וַ עֲ ֵ ׂ
שה ִלי ַמ ְט ַע ּ ִמים ַּכאֲ ׁ ֶשר אָ ַה ְב ִּתי וְ הָ ִביאָ ה ִ ּלי וְ אֹ כֵ לָ ה ַּבעֲ בוּר ְּתבָ ֶר ְכךָ
ְ ּבטֶ ֶרם אָ מוּת) :ד( וַ עֲ ֵ ׂ
נ ְַפ ִׁשי ְ ּבטֶ ֶרם אָ מוּת:

ימית וְ אָ ֵעל ִלי וְ אֵ יכוּל ְּב ִדיל דִּ י ְתבָ ֵר ִכ ּנ ְָך נ ְַפ ִׁשי ַעד
ילין ְּכ ָמא ְד ְרחֵ ִ
)ד( וְ ִעבֵ יד ִלי ַת ְב ִׁש ִ

לָ א אֵ ימוּת:

שו ְּבנוֹ וַ יֵּלֶ ְך ֵע ָ ׂשו הַ שּׂ ָ ֶדה לָ צוּד צַ יִ ד
)ה( וְ ִר ְבקָ ה ׁש ַֹמ ַעת ְּב ַד ּ ֵבר יִ צְ חָ ק אֶ ל ֵע ָ ׂ
ְ
שו הַ שּׂ ָ ֶדה לָ צוּד צַ יִ ד ְלהָ ִביא:
ְלהָ ִביא) :ה( וְ ִר ְבקָ ה ׁש ַֹמ ַעת ְ ּב ַד ּ ֵבר יִ צְ חָ ק אֶ ל ֵע ָ ׂשו ְ ּבנוֹ וַ ּיֵלֶ ך ֵע ָ ׂ
ידא ְלאַ יְ ָתאָ ה:
שו ְלחַ ְקלָ א ְל ֵמיצַ ד צֵ ָ
יה וַ אֲ זַל ֵע ָ ׂ
)ה( וְ ִר ְבקָ ה ְׁש ַמ ַעת ַּכד ַמ ִ ּליל יִ צְ חָ ק ְלוַ ת ֵע ׁ ָשיו ְּב ֵר ּ

)ו( וְ ִר ְבקָ ה אָ ְמ ָרה אֶ ל יַעֲ קֹב ְּבנ ָּה לֵ אמֹר ִה ּנֵה ׁ ָש ַמ ְע ִּתי אֶ ת אָ ִב ָ
שו
יך ְמ ַד ּ ֵבר אֶ ל ֵע ָ ׂ
יך לֵ אמֹר) :ו( וְ ִר ְבקָ ה אָ ְמ ָרה אֶ ל יַעֲ קֹב ְּבנ ָּה לֵ אמֹר ִה ּנֵה ׁ ָש ַמ ְע ִּתי אֶ ת אָ ִב ָ
אָ ִח ָ
יך
ָ
ימר הָ א ְׁש ָמ ִעית ִמן אֲ בו ְּך
אֲמ ַרת ְלוַ ת יַעֲ קֹב ְּב ַר ּה ְלמֵ ָ
שו אָ ִחיך לֵ אמֹר) :ו( וְ ִר ְבקָ ה ָ
ְמ ַד ּ ֵבר אֶ ל ֵע ָ ׂ
ימר:
שו אֲ חו ְּך ְלמֵ ָ
ְמ ַמ ֵּלל ִעם ֵע ָ ׂ

שה ִלי ַמ ְט ַע ּ ִמים וְ אֹ כֵ לָ ה וַ אֲבָ ֶרכְ כָ ה ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ִל ְפנֵי
)ז( הָ ִביאָ ה ִ ּלי צַ יִ ד וַ עֲ ֵ ׂ
תי) :ז(
שה ִלי ַמ ְט ַע ּ ִמים וְ אֹ כֵ לָ ה וַ ֲאבָ ֶר ְככָ ה ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ִל ְפנֵי מוֹ ִ
מוֹ ִתי) :ז( הָ ִביאָ ה ִ ּלי צַ יִ ד וַ עֲ ֵׂ
קֳדם מוֹ ִתי:
קֳדם יְ ָי ָ
ילין וְ אֵ יכוּל ֶואֱבָ ֵר ִכ ּנ ְָך ָ
ידא וְ ִעבֵ יד ִלי ַת ְב ִׁש ִ
א ֱִתי ִלי צֵ ָ

)ח( וְ ַע ּ ָתה ְבנִ י ְׁש ַמע ְּבק ִֹלי לַ אֲ ׁ ֶ
שר אֲנִ י ְמצַ ָ ּוה אֹ ָת ְך) :ח( וְ ַע ּ ָתה ְבנִ י ְׁש ַמע ְ ּבק ִֹלי לַ ֲא ׁ ֶשר
אֲנִ י ְמצַ ָ ּוה אֹ ָת ְך) :ח( ו ְּכ ַען ְּב ִרי קַ ּ ֵבל ִמ ִּני ְל ָמא ִדי אֲ נָא ְמפַ ּ ֵקד י ָָתךְ:

שה אֹ ָתם ַמ ְט ַע ּ ִמים
)ט( לֶ ְך נָא אֶ ל הַ ּצֹאן וְ קַ ח ִלי ִמ ּ ׁ ָשם ְׁשנֵי ְּג ָדיֵי ִע ִּזים ט ִֹבים וְ אֶ עֱ ֶ ׂ
ְלאָ ִב ָ
שה
אֲשר אָ הֵ ב) :ט( לֶ ְך נָא אֶ ל הַ ּצֹאן וְ קַ ח ִלי ִמ ּ ׁ ָשם ְׁשנֵי ְּג ָדיֵי ִע ִּזים ט ִֹבים וְ אֶ עֱ ֶ ׂ
יך ַּכ ׁ ֶ

אֹ ָתם ַמ ְט ַע ּ ִמים ְלאָ ִב ָ
שר אָ הֵ ב) :ט( ִאזֵּיל ְּכ ַען ְלוַ ת ָענָא וְ סַ ב ִלי ִמ ּ ַת ּ ָמן ְּת ֵרין ַּג ְדיֵי )בַ ר( ִע ִּזין ָטבָ ן
יך ַּכאֲ ׁ ֶ
ילין ְלאָ בו ְּך ְּכ ָמא ִדי ְרחֵ ם:
וְ אֶ ְע ּ ֵבד י ְָתהוֹ ן ּ ַת ְב ִׁש ִ

את ְלאָ ִב ָ
את ְלאָ ִב ָ
יך וְ אָ כָ ל
שר יְ בָ ֶר ְכ ָך ִל ְפנֵי מוֹ תוֹ ) :י( וְ הֵ בֵ ָ
יך וְ אָ כָ ל ַּבעֲ בֻ ר אֲ ׁ ֶ
)י( וְ הֵ בֵ ָ
יה:
קֳדם מוֹ ֵת ּ
שר יְ בָ ֶר ְכ ָך ִל ְפנֵי מוֹ תוֹ ) :י( וְ ַתיְ ֵתי )נ"א ,וְ ָת ֵעל( ְלאָ בו ְּך וְ יֵיכוּל ְּב ִדיל דִּ יְ בָ ְר ִכ ּנ ְָך ָ
ַּבעֲ בֻ ר ֲא ׁ ֶ
)יא(

יש חָ לָ ק:
ש ִער וְ אָ נ ִֹכי ִא ׁ
יש ָ ׂ
שו אָ ִחי ִא ׁ
ֹאמר יַעֲ קֹב אֶ ל ִר ְבקָ ה ִא ּמוֹ הֵ ן עֵ ָ ׂ
וַ יּ ֶ

יש חָ לָ ק:
ש ִער וְ אָ נ ִֹכי ִא ׁ
יש ָ ׂ
שו אָ ִחי ִא ׁ
ֹאמר ַיעֲ קֹב אֶ ל ִר ְבקָ ה ִא ּמוֹ הֵ ן ֵע ָ ׂ
וַ יּ ֶ

)יא(

אֲמר יַעֲ קֹב ְל ִר ְבקָ ה
)יא( וַ ַ

יע:
שעֲ ָרן וַ אֲ נָא ְּגבַ ר ְׁש ִע ַ
שו אָ ִחי ְּגבַ ר ַ ׂ
יה הָ א ֵע ָ ׂ
ִא ּ ֵמ ּ

אתי ָעלַ י ְקלָ לָ ה וְ לֹא בְ ָרכָ ה:
יתי ְב ֵעינָיו ִּכ ְמ ַת ְע ּ ֵת ַע וְ הֵ בֵ ִ
)יב( אוּלַ י יְ מֻ ּ ׁ ֵשנִ י אָ ִבי וְ הָ יִ ִ
אתי ָעלַ י ְקלָ לָ ה וְ לֹא ְב ָרכָ ה:
יתי ְב ֵעינָיו ִּכ ְמ ַת ְע ּ ֵת ַע וְ הֵ בֵ ִ
)יב( אוּלַ י יְ מֻ ּ ׁ ֵשנִ י אָ ִבי וְ הָ יִ ִ

)יב( ָמ ִאים

יְ מֻ ּ ִׁש ּנַנִ י אַ ָּבא וְ אֵ הֵ י ְב ֵעינוֹ ִהי ְּכ ִמ ְתלָ ָעב וְ אֵ הֵ י )נ"א ,וָ א ֱִהי( ַמיְ ֵתי עֲ לַ י ְלוָ ִטין וְ לָ א ִב ְרכָ ן:

ֹאמר לוֹ
ֹאמר לוֹ ִא ּמוֹ ָעלַ י ִק ְללָ ְת ָך ְ ּבנִ י אַ ְך ְׁש ַמע ְּבק ִֹלי וְ לֵ ְך קַ ח ִלי) :יג( וַ ּת ֶ
)יג( וַ ּת ֶ
ְ
ְ
ָ
יה עֲ לַ י ִא ְתאַ ּ ַמר ִּבנְ בוּאָ ה
יה ִא ּ ֵמ ּ
אֲמ ֶרת לֵ ּ
ִא ּמוֹ ָעלַ י ִק ְללָ ְתך ְ ּבנִ י אַ ך ְׁש ַמע ְּבק ִֹלי וְ לֵ ך קַ ח ִלי) :יג( וַ ֶ

דְּ לָ א יֵיתוּן ְלוָ ַט ּיָא עֲ לָ ְך ְּב ִרי ְּב ַרם קַ ּ ֵבל ִמ ִּני וְ ִאזֵּיל סַ ב ִלי:

ֲשר אָ הֵ ב אָ ִביו) :יד( וַ ּיֵלֶ ְך
)יד( וַ יֵּלֶ ְך וַ ִּי ַּקח וַ יָּבֵ א ְל ִא ּמוֹ וַ ּ ַת ַעשׂ ִא ּמוֹ ַמ ְט ַע ּ ִמים ַּכא ׁ ֶ
יה וַ עֲ בָ ַדת
שר אָ הֵ ב אָ ִביו) :יד( וַ אֲ זַל וּנְ ִסיב וְ אַ יְ ִתי ְל ִא ּ ֵמ ּ
וַ ִּי ַּקח וַ ָיּבֵ א ְל ִא ּמוֹ וַ ּ ַת ַעשׂ ִא ּמוֹ ַמ ְט ַע ּ ִמים ַּכאֲ ׁ ֶ
ילין ְּכ ָמא ִדּ ְרחֵ ם אֲ בו ִּהי:
יה ּ ַת ְב ִׁש ִ
ִא ּ ֵמ ּ
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אֲשר ִא ּ ָת ּה ַּב ָּביִ ת וַ ּ ַת ְל ּ ֵב ׁש
שו ְּבנ ָּה הַ ָּגדֹל הַ חֲמֻ דֹת ׁ ֶ
)טו( וַ ִּת ַּקח ִרבְ קָ ה אֶ ת ִּבגְ ֵדי ֵע ָ ׂ
אֲשר ִא ּ ָת ּה
שו ְ ּבנ ָּה הַ ּ ָגדֹל הַ חֲמֻ דֹת ׁ ֶ
ָה הַ ָּק ָטן) :טו( וַ ִּת ַּקח ִר ְבקָ ה אֶ ת ִ ּבגְ ֵדי עֵ ָ ׂ
אֶ ת יַעֲ קֹב ְּבנ ּ
ַּב ָּביִ ת וַ ּ ַת ְל ּ ֵב ׁש אֶ ת יַ עֲ קֹב ְ ּבנ ָּה הַ ָּק ָטן:

ָתא דִּ י ִע ּ ַמ ּה
שו ְּב ַר ּה ַר ָּבא דָּ ְכי ָ
)טו( וּנְ ִסיבַ ת ִר ְבקָ ה יָת ְלבו ׁ ֵּשי ֵע ָ ׂ

ירא
ישת יָת יַעֲ קֹב ְּב ַר ּה זְ ֵע ָ
יתא וְ אַ ְל ִּב ׁ ַ
ְּבבֵ ָ

ערֹת
אריו) :טז( וְ אֵ ת ֹ
ישה ַעל י ָָדיו וְ ַעל חֶ ְלקַ ת צַ ָ ּו ָ
ערֹת ְּג ָדיֵי הָ ִע ִּזים ִה ְל ִּב ׁ ָ
)טז( וְ אֵ ת ֹ
ישת ַעל יְ דוֹ ִהי
אריו) :טז( וְ יָת ַמ ְׁשכֵ י ּ ַג ְדיֵי ַּבר ִעזֵּי אַ ְל ִּב ׁ ַ
ישה ַעל י ָָדיו וְ ַעל חֶ ְלקַ ת צַ ָ ּו ָ
ְּג ָדיֵי הָ ִע ִּזים ִה ְל ִּב ׁ ָ
יה:
וְ ַעל ְׁש ִעיעוּת צַ וְ ֵר ּ

ָה) :יז( וַ ִּת ּ ֵתן אֶ ת
ֲשר ָע ָ ׂש ָתה ְּביַד יַעֲ קֹב ְּבנ ּ
)יז( וַ ִּת ּ ֵתן אֶ ת הַ ּ ַמ ְט ַע ּ ִמים וְ אֶ ת הַ ֶּלחֶ ם א ׁ ֶ
ָה) :יז( וִ יהָ בַ ת יָת ּ ַת ְב ִׁשילַ ּיָא וְ יָת לַ ח ֲָמא דִּ י עֲ בָ ַדת
הַ ּ ַמ ְט ַע ּ ִמים וְ אֶ ת הַ ּ ֶלחֶ ם ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
ש ָתה ְ ּביַד יַעֲ קֹב ְ ּבנ ּ
ידא ְדיַעֲ קֹב ְּב ַר ּה:
ִּב ָ

ֹאמר ִה ּנ ִֶּני ִמי אַ ּ ָתה ְ ּבנִ י) :יח( וַ ָּיבֹא אֶ ל אָ ִביו
ֹאמר אָ ִבי וַ יּ ֶ
)יח( וַ ָיּבֹא אֶ ל אָ ִביו וַ יּ ֶ
ֹאמר אָ ִבי וַ יּ ֶ
וַ יּ ֶ
אֲמר הָ א אֲ נָא ָמן אַ ְּת ְּב ִרי:
אֲמר אַ ָּבא וַ ַ
ֹאמר ִה ּנ ִֶּני ִמי אַ ּ ָתה ְ ּבנִ י) :יח( וְ ַעל ְלוַ ת אֲ בו ִּהי וַ ַ

ֲשר דִּ ַּב ְר ּ ָת אֵ לָ י קוּם נָא
יתי ַּכא ׁ ֶ
שו ְּבכ ֶֹר ָך ָעשִׂ ִ
ֹאמר יַעֲ קֹב אֶ ל אָ ִביו אָ נ ִֹכי ֵע ָ ׂ
)יט( וַ יּ ֶ
ָ
שו
ֹאמר יַ עֲ קֹב אֶ ל אָ ִביו אָ נ ִֹכי ֵע ָ ׂ
שך) :יט( וַ יּ ֶ
ְׁשבָ ה וְ אָ ְכלָ ה ִמ ֵ ּצ ִידי ַּבעֲ בוּר ְּתבָ רֲ כַ ִּני נַפְ ׁ ֶ

יתי ַּכאֲ ׁ ֶשר דִּ ַּב ְר ּ ָת אֵ לָ י קוּם נָא ְׁשבָ ה וְ אָ ְכלָ ה ִמ ֵ ּצ ִידי ַּבעֲ בוּר ְּתבָ ֲרכַ ִּני נ ְַפ ׁ ֶש ָך:
ְּבכ ֶֹר ָך ָעשִׂ ִ

)יט(

יל ּ ָתא ִע ּ ִמי )נ"אִ ,לי( קוּם ְּכ ַען ִא ְס ּ ַתחַ ר ֶואֱכוּל
שו בּ ו ְּכ ָר ְך עֲ בָ ִדית ְּכ ָמא ִדי ַמ ּ ֵל ְ
אֲמר יַעֲ קֹב לַ אֲ בו ִּהי אֲ נָא ֵע ָ ׂ
וַ ַ
ִמ ֵ ּצ ִידי ְּב ִדיל דִּ י ְתבָ ֲר ִכ ּנַנִ י נ ְַפ ׁ ָש ְך:

ֹאמר יִ צְ חָ ק אֶ ל ְּבנוֹ ַמה זֶּה ִמהַ ְר ּ ָת ִל ְמצֹא ְּבנִ י וַ יֹּאמֶ ר ִּכי ִה ְק ָרה יְ הֹוָ ה
)כ( וַ יּ ֶ
אֱ לֹהֶ ָ
ֹאמר ִּכי ִה ְק ָרה יְ הֹוָ ה
ֹאמר יִ צְ חָ ק אֶ ל ְ ּבנוֹ ַמה זֶּה ִמ ַה ְר ּ ָת ִל ְמצֹא ְ ּבנִ י וַ יּ ֶ
יך ְלפָ נָי) :כ( וַ יּ ֶ

ֱאלֹהֶ ָ
יך ְלפָ נָי:
)כא(

קֳד ָמי:
יתא ְלאַ ְׁש ָּכחָ א ְּב ִרי וַ אֲ ַמר אֲ ֵרי ז ּ ִַמין יְ ָי אֱלָ הָ ְך ָ
יה ָמה דֵּ ין אוֹ חֵ ָ
אֲמר יִ צְ חָ ק ִל ְב ֵר ּ
)כ( וַ ַ

שו ִאם לֹא:
וַ יֹּאמֶ ר יִ צְ חָ ק אֶ ל יַעֲ קֹב ְּג ׁ ָשה ּנָא וַאֲמֻ ְׁש ָך ְּבנִ י הַ אַ ּ ָתה זֶה ְּבנִ י ֵע ָ ׂ

אֲמר יִ צְ חָ ק
שו ִאם לֹא) :כא( וַ ַ
ֹאמר יִ צְ חָ ק אֶ ל ַיעֲ קֹב ְּג ׁ ָשה ּנָא וַ אֲמֻ ְׁש ָך ְ ּבנִ י הַ אַ ּ ָתה זֶה ְ ּבנִ י ֵע ָ ׂ
)כא( וַ יּ ֶ
שו ִאם לָ א:
ְליַעֲ קֹב ְק ֵריב ְּכ ַען ֶואֱמֻ ּ ִׁש ּנ ְָך ְּב ִרי הַ אַ ְּת דֵּ ין ְּב ִרי ֵע ָ ׂ

ֹאמר הַ קּ ֹל קוֹ ל יַעֲ קֹב וְ הַ יּ ַָדיִ ם יְ ֵדי
)כב( וַ ִּי ַּג ׁש יַעֲ קֹב אֶ ל יִ צְ חָ ק אָ ִביו וַ יְ מֻ ּ ׁ ֵשה ּו וַ יּ ֶ
שו) :כב(
ֹאמר הַ ּקֹל קוֹ ל יַעֲ קֹב וְ הַ ָּי ַדיִ ם יְ ֵדי ֵע ָ ׂ
שו) :כב( וַ ִּי ַּג ׁש יַעֲ קֹב אֶ ל יִ צְ חָ ק אָ ִביו וַ יְ מֻ ּ ׁ ֵשה ּו וַ יּ ֶ
ֵע ָ ׂ
שו:
יד ּיָא יְ דוֹ ִהי ְד ֵע ָ ׂ
ֵיה וַ אֲ ַמר קָ לָ א קָ לָ א ְדיַעֲ קֹב וִ ַ
ו ְּק ֵריב יַעֲ קֹב ְלוַ ת יִ צְ חָ ק ֲאבו ִּהי ו ָּמ ְׁשי ּ

ידי ֵע ָ ׂ
)כג( וְ לֹא ִה ִּכירוֹ ִּכי הָ י ּו י ָָדיו ִּכ ֵ
שו אָ ִחיו שְׂ ִערֹת וַ יְ בָ ֲרכֵ ה ּו) :כג( וְ לֹא ִה ִּכירוֹ ִּכי
ידי ֵע ָ ׂשו אֲ ח ּו ִהי
אֲרי הֲ וָ אָ ה יְ דוֹ ִהי ִּכ ֵ
יה ֵ
שו אָ ִחיו שְׂ ִערֹת וַ יְ בָ ֲרכֵ ה ּו) :כג( וְ לָ א ִא ְׁש ְּתמוֹ ְד ֵע ּ
ידי ֵע ָ ׂ
הָ י ּו יָ ָדיו ִּכ ֵ
יה:
שעֲ ַרנְ יָן( וּבָ ֲרכֵ ּ
ירן )נ"אׂ ַ ,
שְׂ ִע ָ

ֹאמר אָ נִ י:
שו וַ יּ ֶ
ֹאמר אַ ּ ָתה זֶה ְּבנִ י ֵע ָ ׂ
ֹאמר אָ נִ י) :כד( וַ יּ ֶ
שו וַ יּ ֶ
ֹאמר אַ ּ ָתה זֶה ְּבנִ י עֵ ָ ׂ
)כד( וַ יּ ֶ
שו וַ אֲ ַמר הָ א אֲ נָא:
אֲמר אַ ְּת דֵּ ין ְּב ִרי ֵע ָ ׂ
)כד( וַ ַ

ֹאמר הַ ִּג ׁ ָשה ִ ּלי וְ אֹ ְכלָ ה ִמ ֵ ּציד ְּבנִי ְל ַמ ַען ְּתבָ ֶר ְכ ָך נ ְַפ ִׁשי וַ יּ ּ ֶַג ׁש לוֹ וַ יֹּאכַ ל
)כה( וַ יּ ֶ
ֹאמר הַ ִּג ׁ ָשה ִ ּלי וְ אֹ ְכלָ ה ִמ ֵ ּציד ְ ּבנִ י ְל ַמ ַען ְּתבָ ֶר ְכ ָך נ ְַפ ִׁשי וַ ַיּ ּג ֶׁש לוֹ
ֵש ְּת) :כה( וַ יּ ֶ
וַ יָּבֵ א לוֹ יַיִ ן וַ יּ ְׁ

ידא ִד ְב ִרי ְּב ִדיל דִּ י ְתבָ ְר ִכ ּנ ְָך נ ְַפ ִׁשי וְ קָ ֵריב
קֳד ַמי וְ אֵ יכוּל ִמ ֵ ּצ ָ
אֲמר קָ ֵריב ָ
ֵש ְּת) :כה( וַ ַ
וַ יֹּאכַ ל וַ ָיּבֵ א לוֹ יַיִ ן וַ יּ ְׁ
יה חַ ְמ ָרא ו ְּׁש ִתי:
יה וַ אֲ כַ ל וְ אַ יְ ִתי )נ"א ,וְ אָ ֵעל( לֵ ּ
לֵ ּ

ֹאמר אֵ לָ יו יִ צְ חָ ק אָ ִביו
ּשקָ ה ִ ּלי ְ ּבנִ י) :כו( וַ יּ ֶ
ֹאמר אֵ לָ יו יִ צְ חָ ק אָ ִביו ְּג ׁ ָשה ּנָא ו ׁ ֲ
)כו( וַ יּ ֶ
יה יִ ְצחָ ק אֲ בו ִּהי ְק ֵריב ְּכ ַען וּנְ ׁ ַשק ִלי )נ"א ,וְ ׁ ַשק ִלי( ְּב ִרי:
אֲמר לֵ ּ
ּשקָ ה ִ ּלי ְ ּבנִ י) :כו( וַ ַ
ְּג ׁ ָשה ּנָא ו ׁ ֲ

ֹאמר ְראֵ ה ֵריחַ ְּבנִ י ְּכ ֵריחַ
)כז( וַ ִּי ַּג ׁש וַ ִּי ּ ׁ ַשק לוֹ וַ יּ ַָרח אֶ ת ֵריחַ ְּבגָ ָדיו וַ יְ בָ רֲ כֵ ה ּו וַ יּ ֶ
ֹאמר ְראֵ ה
ֲשר ּ ֵברֲ כוֹ יְ הֹוָ ה) :כז( וַ ִּי ּ ַג ׁש וַ ִּי ּ ׁ ַשק לוֹ וַ יּ ַָרח אֶ ת ֵריחַ ְ ּבגָ ָדיו וַ יְ בָ ֲרכֵ ה ּו וַ יּ ֶ
ש ֶדה א ׁ ֶ
ָׂ
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חק לישראל – פרשת תולדות יום ו'
אֲמר
יה וַ ַ
אֲרח יָת ֵריחָ א ִד ְלבו ּׁשוֹ ִהי וּבָ ְרכֵ ּ
יה וַ ַ
שר ּ ֵב ֲרכוֹ יְ הֹוָ ה) :כז( ו ְּק ֵרב וּנְ ׁ ַשק לֵ ּ
ש ֶדה אֲ ׁ ֶ
ֵריחַ ְ ּבנִ י ְּכ ֵריחַ ָ ׂ
יה יְ ָי:
הֲ ווֹ )נ"אֲ ,חזֵי( ֵריחָ א ִד ְב ִרי ְּכ ֵריחָ א ְדחַ ְקלָ א דִּ י בָ ֲרכֵ ּ

)כח( וְ יִ ּ ֶתן ְל ָך הָ ֱאל ִֹהים ִמ ּ ַטל הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ו ִּמ ְׁש ַמ ּנֵי הָ אָ ֶרץ וְ רֹב דָּ גָ ן וְ ִת ׁ
ירש) :כח( וְ יִ ּ ֶתן
ירש) :כח( וְ יִ ּ ֶתן לָ ְך יְ ָי ִמ ּ ַט ָּלא ִד ְׁש ַמ ָ ּיא
ְל ָך הָ ֱאל ִֹהים ִמ ּ ַטל הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ו ִּמ ְׁש ַמ ּנֵי ָהאָ ֶרץ וְ רֹב דָּ גָ ן וְ ִת ׁ
ו ִּמ ּטוּבָ א ְדאַ ְר ָעא ו ְּסגִ יאוּת )נ"א ,וְ סַ גְ יוּת( ִעיבוּר וַ ח ֲָמר:

)כט( י ַַע ְבדו ָּך ַע ּ ִמים וְ יִ ְׁש ּ ַת ֲח ֻו ְל ָך ְלאֻ ּ ִמים ֱה ֵוה גְ ִביר ְלאַ חֶ ָ
יך וְ יִ ְׁש ּ ַתחֲו ּו ְל ָך ְּבנֵי ִא ּ ֶמ ָך
יך אָ רוּר ו ְּמבָ רֲ כֶ ָ
אֹ רֲ ֶר ָ
יך ָּברו ְּך) :כט( י ַַע ְבדו ָּך ַע ּ ִמים וְ יִ ְׁש ּ ַת ֲח ֻו ְל ָך ְלאֻ ּ ִמים הֱ ֵוה גְ ִביר ְלאַ חֶ ָ
יך

יך אָ רוּר ו ְּמבָ רֲ כֶ ָ
וְ יִ ְׁש ּ ַת ֲחו ּו ְל ָך ְ ּבנֵי ִא ּ ֶמ ָך אֹ רֲ ֶר ָ
יך ָּברו ְּך) :כט( יִ ְפ ְלחֻ ּנ ְָך ַע ְמ ִמין וְ יִ ְׁש ּ ַת ְע ְּבדוּן לָ ְך ַמ ְל ְּכוָ ן ֱהוֵי
יטין ו ְּמבָ ֲרכָ ְ
יך וְ יִ ְס ְּגדוּן לָ ְך ְּבנֵי ִא ּ ָמ ְך ְמלַ ְט ָט ְ
ַרב ְלאַ חָ ְ
יכין:
יך יְ הוֹ ן ְּב ִר ִ
יך יְ הוֹ ן ִל ִ

)ל( וַ יְ ִהי ַּכאֲ ׁ ֶשר ִּכ ָּלה יִ צְ חָ ק ְלבָ ֵר ְך אֶ ת יַעֲ קֹב וַ יְ ִהי אַ ְך ָיצֹא יָצָ א יַעֲ קֹב ֵמאֵ ת ּ ְפנֵי
צידוֹ ) :ל( וַ יְ ִהי ַּכאֲ ׁ ֶשר ִּכ ָּלה יִ צְ חָ ק ְלבָ ֵר ְך אֶ ת יַעֲ קֹב וַ יְ ִהי
יִ צְ חָ ק אָ ִביו וְ ֵע ָ ׂשו אָ ִחיו ָּבא ִמ ֵ ּ

שו אָ ִחיו ָּבא ִמ ֵ ּ
אַ ְך ָיצֹא יָצָ א ַיעֲ קֹב ֵמאֵ ת ּ ְפנֵי יִ ְצחָ ק אָ ִביו וְ ֵע ָ ׂ
צידוֹ ) :ל( וַ הֲ וָ ה ַּכד ׁ ֵשיצִ י יִ צְ חָ ק ְלבָ ָרכָ א
יה:
יד ּ
שו אֲ חו ִּהי אָ ָתא )נ"אַ ,על( ִמ ֵ ּצ ֵ
יָת יַעֲ קֹב וַ הֲוָ ה ְּב ַרם ִמ ּ ַפק נְ פַ ק יַעֲ קֹב ִמ ְ ּלוַ ת אַ ּ ֵפי יִ צְ חָ ק אֲ בו ִּהי וְ עֵ ָ ׂ

ֹאמר ְלאָ ִביו יָקֻ ם אָ ִבי וְ יֹאכַ ל ִמ ֵ ּציד
)לא( וַ יּ ַַעשׂ ַּגם הוּא ַמ ְט ַע ּ ִמים וַ יָּבֵ א ְלאָ ִביו וַ יּ ֶ
ֹאמר ְלאָ ִביו יָ קֻ ם
ש ָך) :לא( וַ י ַַּעשׂ ּ ַגם הוּא ַמ ְט ַע ּ ִמים וַ ָיּבֵ א ְלאָ ִביו וַ יּ ֶ
ְּבנוֹ ַּבעֲ בֻ ר ְּתבָ רֲ כַ ִּני נ ְַפ ׁ ֶ

אֲמר
ילין וְ אָ ֵעיל ְלוַת אֲ בו ִּהי וַ ַ
ש ָך) :לא( וַעֲ בַ ד אַ ף הוּא ּ ַת ְב ִׁש ִ
אָ ִבי וְ יֹאכַ ל ִמ ֵ ּציד ְ ּבנוֹ ַּבעֲ בֻ ר ְּתבָ ֲרכַ ִּני נ ְַפ ׁ ֶ
יה ְּב ִדיל דִּ י ְתבָ ְר ִכ ּנַנִ י נ ְַפ ׁ ָשךְ:
ידא ִד ְב ֵר ּ
לַ אֲ בו ִּהי יָקוּם אַ ָּבא וְ יֵיכוּל ִמ ֵ ּצ ָ

ֹאמר לוֹ
שו) :לב( וַ יּ ֶ
ֹאמר אֲנִ י ִּבנְ ָך ְבכ ְֹר ָך ֵע ָ ׂ
)לב( וַ יֹּא ֶמר לוֹ יִ צְ חָ ק אָ ִביו ִמי אָ ּ ָתה וַ יּ ֶ
אֲמר אֲ נָא
יה יִ צְ חָ ק אֲ בו ִּהי ָמן אָ ְּת וַ ַ
אֲמר לֵ ּ
שו) :לב( וַ ַ
ֹאמר אֲנִ י ִּבנְ ָך ְבכ ְֹר ָך ֵע ָ ׂ
יִ צְ חָ ק אָ ִביו ִמי אָ ּ ָתה וַ יּ ֶ
שו:
ְּב ָר ְך בּ ו ְּכ ָר ְך ֵע ָ ׂ

ֹאמר ִמי אֵ פוֹ א הוּא הַ ָ ּצד צַ יִ ד וַ יָּבֵ א
)לג( וַ ֶיּח ֱַרד יִ צְ חָ ק ח ֲָר ָדה ְּגדֹלָ ה ַעד ְמאֹ ד וַ יּ ֶ
ְ
ִלי וָ אֹ כַ ל ִמכּ ֹל ְ ּבטֶ ֶרם ּ ָתבוֹ א וָ אֲבָ ֲרכֵ ה ּו ּ ַגם ָּברוּך יִ ְהיֶה) :לג( וַ ֶיּח ֱַרד יִ צְ חָ ק ֲח ָר ָדה
ֹאמר ִמי אֵ פוֹ א הוּא הַ ָ ּצד צַ יִ ד וַ ָּיבֵ א ִלי וָ אֹ כַ ל ִמכּ ֹל ְ ּבטֶ ֶרם ּ ָתבוֹ א וָ ֲאבָ ֲרכֵ ה ּו
ְּגדֹלָ ה ַעד ְמאֹ ד וַ יּ ֶ
ידא וְ אָ עֵ יל ִלי וַ אֲכָ ִלית
יכי דְּ צָ ד צֵ ָ
ּ ַגם ָּברו ְּך יִ ְהיֶה) :לג( ו ְּתוָ ה יִ צְ חָ ק ִּתוְ הָ א ַר ָּבא ַעד לַ ח ֲָדא וַ אֲ ַמר ָמן הוּא ֵד ִ

יה אַ ף ְּב ִר ְ
יך יְ הֵ י:
ִמכּ ָֹּלא ַעד לָ א ֵתיעוֹ ל וּבָ ֵר ִכ ּ ֵת ּ

ֹאמר
)לד( ִּכ ְׁשמ ַֹע ֵע ָ ׂשו אֶ ת דִּ ְב ֵרי אָ ִביו וַ ִּיצְ ַעק צְ ָעקָ ה ְּגדֹלָ ה ו ָּמ ָרה ַעד ְמאֹ ד וַ יּ ֶ
שו אֶ ת דִּ ְב ֵרי אָ ִביו וַ ִּיצְ ַעק צְ ָעקָ ה ְּגדֹלָ ה ו ָּמ ָרה
ְלאָ ִביו ָּברֲ כֵ נִ י גַ ם אָ נִ י אָ ִבי) :לד( ִּכ ְׁשמ ַֹע ֵע ָ ׂ
שו יָת ּ ִפ ְת ּ ָג ֵמי אֲ בו ִּהי וּצְ וַ ח צִ וְ חָ א ַר ָּבא
ֹאמר ְלאָ ִביו ָּב ֲרכֵ נִ י גַ ם אָ נִ י אָ ִבי) :לד( ַּכד ְׁש ַמע ֵע ָ ׂ
ַעד ְמאֹ ד וַ יּ ֶ
אֲמר לַ אֲ בו ִּהי ָּב ֵר ְכנִ י אַ ף אֲ נָא )נ"אִ ,לי( אַ ָּבא:
ירא ַעד לַ ח ֲָדא וַ ַ
ו ְּמ ִר ָ

ֹאמר ָּבא אָ ִח ָ
ֹאמר ָּבא אָ ִח ָ
יך ְ ּב ִמ ְר ָמה וַ ִּי ַּקח
ת ָך) :לה( וַ יּ ֶ
יך ְּב ִמ ְר ָמה וַ ִּי ַּקח ִּב ְרכָ ֶ
)לה( וַ יּ ֶ
אֲמר ַעל אָ חו ְּך ְּבחָ ְכ ְמ ָתא וְ קַ ִּביל ִּב ְר ְּכ ָתךְ:
ִּב ְרכָ תֶ ָך) :לה( וַ ַ

ֹאמר הֲ ִכי קָ ָרא ְׁשמוֹ יַעֲ קֹב וַ יּ ְַע ְקבֵ נִ י זֶה פַ עֲ ַמיִ ם אֶ ת ְּבכ ָֹר ִתי לָ קָ ח וְ ִה ּנֵה
)לו( וַ יּ ֶ
ֹאמר הֲ ִכי קָ ָרא ְׁשמוֹ יַ עֲ קֹב
הלֹא אָ צַ ְל ּ ָת ִ ּלי ְ ּב ָרכָ ה) :לו( וַ יּ ֶ
ֹאמר ֲ
ַע ּ ָתה לָ קַ ח ִּב ְרכָ ִתי וַ יּ ַ
ֹאמר הֲ לֹא אָ צַ ְל ּ ָת ִ ּלי ְ ּב ָרכָ ה:
וַ ַּי ְע ְקבֵ נִ י זֶה פַ עֲ ַמיִ ם אֶ ת ְּבכ ָֹר ִתי לָ קָ ח וְ ִה ּנֵה ַע ּ ָתה לָ קַ ח ִ ּב ְרכָ ִתי וַ יּ ַ
אֲמר
יה ַיעֲ קֹב וְ חַ ְּכ ַמנִ י דְּ נָן ּ ַת ְר ּ ֵתין זִ ְמנִ ין יָת ְּבכֵ ירו ִּתי נְ ִסיב וְ הָ א ְּכ ַען קַ ִּביל ִּב ְר ְּכ ִתי וַ ַ
)לו( וַ אֲ ַמר יָאוּת ְק ָרא ְׁש ֵמ ּ
הֲ לָ א ְׁשבַ ְק ּ ָת ִ ּלי ִּב ְר ְּכ ָתא:

ֹאמר ְלעֵ ָ ׂשו הֵ ן ְּג ִביר ַ ׂש ְמ ִּתיו לָ ְך וְ אֶ ת ָּכל אֶ חָ יו נ ַָת ִּתי לוֹ
)לז( וַ יּ ַַען יִ צְ חָ ק וַ יּ ֶ
ֹאמר
שה ְ ּבנִ י) :לז( וַ י ַַּען יִ צְ חָ ק וַ יּ ֶ
ירש ְס ַמ ְכ ִּתיו ו ְּלכָ ה אֵ פוֹ א ָמה אֶ עֱ ֶ ׂ
לַ עֲ בָ ִדים וְ ָדגָ ן וְ ִת ׁ

ירש ְס ַמ ְכ ִּתיו ו ְּלכָ ה
ש ְמ ִּתיו לָ ְך וְ אֶ ת ָּכל אֶ חָ יו נ ַָת ִּתי לוֹ לַ עֲ בָ ִדים וְ ָדגָ ן וְ ִת ׁ
שו הֵ ן ְּג ִביר ַ ׂ
ְל ֵע ָ ׂ
ְ
ְ
יה לָ ך )נ"אִ ,ע ַּלוָ ך( וְ יָת ָּכל אֲ חוֹ ִהי
שו הָ א ַרב ׁ ַש ִּו ּ ֵת ּ
אֲמר ְל ֵע ָ ׂ
אֲתיב יִ צְ חָ ק וַ ַ
שה ְ ּבנִ י) :לז( וַ ֵ
אֵ פוֹ א ָמה אֶ עֱ ֶ ׂ
יה וְ לָ ְך הָ כָ א ָמה אֶ ְע ּ ֵביד ְּב ִרי:
יה ְל ַע ְבדִּ ין וְ ִעיבוּר וַ ח ֲָמר ְס ִע ְד ּ ֵת ּ
יְ הָ ִבית לֵ ּ
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חק לישראל – פרשת תולדות יום ו'
ֹאמר ֵע ָ ׂשו אֶ ל אָ ִביו הַ ב ֲָרכָ ה אַ חַ ת ִהוא ְל ָך אָ ִבי ָּברֲ כֵ נִ י גַ ם אָ נִ י אָ ִבי וַ ִּישּׂ ָ א
)לח( וַ יּ ֶ
שו אֶ ל אָ ִביו הַ ב ֲָרכָ ה אַ חַ ת ִהוא ְל ָך אָ ִבי ָּב ֲרכֵ נִ י גַ ם אָ נִ י אָ ִבי
ֹאמר ֵע ָ ׂ
שו קֹלוֹ וַ ֵיּ ְב ְּך) :לח( וַ יּ ֶ
ֵע ָ ׂ
שו קֹלוֹ וַ ּי ְֵב ְּך:
וַ ִּישּׂ ָ א ֵע ָ ׂ

אֲרים
שו לַ אֲ בו ִּהי ה ֲִב ְר ְּכ ָתא ח ֲָדא ִהיא לָ ְך אַ ָּבא ָּב ֵר ְך ִלי אַ ף אֲ נָא אַ ָּבא וַ ֵ
אֲמר ֵע ָ ׂ
)לח( וַ ַ

יה ו ְּבכָ א:
ֵע ָ ׂשו קָ לֵ ּ

ֹאמר אֵ לָ יו ִה ּנֵה ִמ ְׁש ַמ ּנֵי הָ אָ ֶרץ יִ ְהיֶה מוֹ ׁ ָשבֶ ָך ו ִּמ ּ ַטל
)לט( וַ יּ ַַען יִ צְ חָ ק אָ ִביו וַ יּ ֶ
ָ
ֹאמר אֵ לָ יו ִה ּנֵה ִמ ְׁש ַמ ּנֵי הָ אָ ֶרץ יִ ְהיֶה מוֹ ׁ ָשבֶ ך ו ִּמ ּ ַטל
ש ַמיִ ם ֵמ ָעל) :לט( וַ י ַַּען יִ צְ חָ ק אָ ִביו וַ יּ ֶ
הַ ּ ׁ ָ
הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ֵמ ָעל:

יה הָ א ִמ ּטוּבָ א ְדאַ ְר ָעא יְ הֵ א מוֹ ְתבָ ְך ו ִּמ ּ ַט ָּלא ִד ְׁש ַמ ָ ּיא
אֲמר לֵ ּ
אֲתיב יִ צְ חָ ק אֲ בו ִּהי וַ ַ
)לט( וַ ֵ

ִמ ְ ּל ֵע ָּלא:

)מ( וְ ַעל חַ ְר ְּב ָך ִת ְחיֶה וְ אֶ ת אָ ִח ָ
אֲשר ּ ָת ִריד וּפָ ַר ְק ּ ָת עֻ לּ וֹ ֵמ ַעל
יך ּ ַתעֲ בֹד וְ הָ יָה ַּכ ׁ ֶ
אר ָך) :מ( וְ ַעל חַ ְר ְ ּב ָך ִת ְח ֶיה וְ אֶ ת אָ ִח ָ
יך ּ ַתעֲ בֹד וְ הָ יָ ה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ּ ָת ִריד וּפָ ַר ְק ּ ָת עֻ לּ וֹ ֵמ ַעל
צַ ָ ּו ֶ

אר ָך:
צַ ָ ּו ֶ
צַ וְ ָר ְך:

יה ֵמ ַעל
יר ּ
)מ( וְ ַעל חַ ְר ָּב ְך ּ ֵתיחֵ י וְ יָת אָ חו ְּך ִּת ְפלָ ח וִ יהֵ י ַּכד י ְַע ְּברוּן ְּבנוֹ ִהי ַעל ּ ִפ ְת ּ ָג ֵמי אוֹ ַריְ ָתא וְ ַת ְעדֵּ י נִ ֵ

שו ְּב ִלבּ וֹ
ֹאמר ֵע ָ ׂ
ֲשר ֵּב ֲרכוֹ אָ ִביו וַ יּ ֶ
)מא( וַ ִּישְׂ טֹם עֵ ָ ׂשו אֶ ת יַעֲ קֹב ַעל הַ ְּב ָרכָ ה א ׁ ֶ
שו אֶ ת יַעֲ קֹב ַעל
יִ ְק ְרב ּו יְ ֵמי אֵ בֶ ל אָ ִבי וְ אַ הַ ְרגָ ה אֶ ת יַעֲ קֹב אָ ִחי) :מא( וַ ִּישְׂ טֹם ֵע ָ ׂ
ֹאמר ֵע ָ ׂשו ְ ּב ִלבּ וֹ יִ ְק ְרב ּו יְ מֵ י אֵ בֶ ל אָ ִבי וְ אַ הַ ְרגָ ה אֶ ת יַעֲ קֹב אָ ִחי:
הַ ְ ּב ָרכָ ה אֲ ׁ ֶשר ּ ֵב ֲרכוֹ אָ ִביו וַ יּ ֶ
יה יִ ְק ְרבוּן יוֹ ֵמי אֶ ְבלֵ י ְדאַ ָּבא
שו ְּב ִל ּ ֵב ּ
אֲמר ֵע ָ ׂ
יה אֲ בו ִּהי וַ ַ
שו דְּ בָ ב ּו ְליַעֲ קֹב ַעל ִּב ְר ְּכ ָתא דִּ י בָ ְרכֵ ּ
)מא( וּנְ ַטר ֵע ָ ׂ
וְ אֶ ְקטוֹ ל יָת יַעֲ קֹב אָ ִחי:

שו ְּבנ ָּה הַ ָּגדֹל וַ ִּת ְׁשלַ ח וַ ִּת ְק ָרא ְליַעֲ קֹב ְּבנ ָּה הַ ָּק ָטן
)מב( וַ יּ ַֻּגד ְל ִר ְבקָ ה אֶ ת דִּ ְב ֵרי ֵע ָ ׂ
ָ
ָ
ֹאמר אֵ לָ יו ִה ּנֵה ֵע ָ ׂשו אָ ִח ָ
שו
יך ִמ ְתנַחֵ ם ְלך ְלהָ ְרגֶ ך) :מב( וַ יּ ַֻּגד ְל ִר ְבקָ ה אֶ ת דִּ ְב ֵרי ֵע ָ ׂ
וַ ּת ֶ

שו אָ ִח ָ
יך ִמ ְתנַחֵ ם ְל ָך
אמר אֵ לָ יו ִה ּנֵה ֵע ָ ׂ
ת ֶ
ְּבנ ָּה הַ ּ ָגדֹל וַ ִּת ְׁשלַ ח וַ ִּת ְק ָרא ְליַעֲ קֹב ְ ּבנ ָּה הַ ָּק ָטן וַ ּ ֹ
ְלהָ ְרג ָ
יה הָ א
ירא וַ אֲ ֶמ ֶרת לֵ ּ
שו ְּב ַר ּה ַר ָּבא ו ְּׁשלָ חַ ת ו ְּק ַרת ְליַעֲ קֹב ְּב ַר ּה זְ ֵע ָ
ֶך) :מב( וְ ִא ְתחַ ָ ּוה ְל ִר ְבקָ ה יָת ּ ִפ ְת ּ ָג ֵמי ֵע ָ ׂ
שו אָ חו ְּך ְּכ ִמן לָ ְך ְל ִמ ְק ְטלָ ְך:
ֵע ָ ׂ

)מג( וְ ַע ּ ָתה ְבנִ י ְׁש ַמע ְ ּבק ִֹלי וְ קוּם ְּב ַרח ְל ָך אֶ ל לָ בָ ן אָ ִחי חָ ָרנָה) :מג( וְ ַע ּ ָתה ְבנִ י
ְׁש ַמע ְ ּבק ִֹלי וְ קוּם ְ ּב ַרח ְל ָך אֶ ל לָ בָ ן אָ ִחי חָ ָרנָה) :מג( ו ְּכ ַען ְּב ִרי קַ ּ ֵבל ִמ ִּני וְ קוּם ִאזֵיל לָ ְך ְלוַ ת לָ בָ ן אָ ִחי
ְלחָ ָרן:

ָש ְב ּ ָת ִע ּמוֹ י ִָמים אֲחָ ִדים ַעד אֲ ׁ ֶשר ּ ָת ׁשוּב ח ֲַמת אָ ִח ָ
יך) :מד( וְ ָי ׁ ַש ְב ּ ָת ִע ּמוֹ י ִָמים
)מד( וְ י ׁ ַ
ָ
יה יוֹ ִמין זְ ֵע ִירין ַעד דִּ יתוּב רוּגְ זָא ְדאָ חוּךְ:
ח ַמת אָ ִחיך) :מד( וְ ֵת ֵתיב ִע ּ ֵמ ּ
אֲחָ ִדים ַעד ֲא ׁ ֶשר ּ ָת ׁשוּב ֲ

ית לּ וֹ וְ ׁ ָשלַ ְח ִּתי ו ְּלקַ ְח ִּת ָ
)מה( ַעד ׁשוּב אַ ף אָ ִח ָ
יך
ֲשר ָעשִׂ ָ
יך ִמ ּ ְמ ָך וְ ׁ ָשכַ ח אֵ ת א ׁ ֶ
שם לָ ָמה אֶ ְׁש ַּכל ּ ַגם ְׁשנֵיכֶ ם יוֹ ם אֶ חָ ד) :מה( ַעד ׁשוּב אַ ף אָ ִח ָ
אֲשר
יך ִמ ּ ְמ ָך וְ ׁ ָשכַ ח אֵ ת ׁ ֶ
ִמ ּ ׁ ָ
ית לּ וֹ וְ ׁ ָשלַ ְח ִּתי ו ְּלקַ ְח ִּת ָ
שם לָ ָמה אֶ ְׁש ַּכל ּ ַגם ְׁשנֵיכֶ ם יוֹ ם אֶ חָ ד) :מה( ַעד דִּ יתוּב רוּגְ ָזא
יך ִמ ּ ׁ ָ
ָעשִׂ ָ
ְ
יה וְ אֶ ְׁשלַ ח וְ אֶ ְד ְּב ִר ּנָך ִמ ּ ַת ּ ָמן ְל ָמה אֶ ְת ַּכל אַ ף ּ ַת ְרוֵיכוֹ ן יוֹ ָמא חָ ד:
ְדאָ חו ְּך ִמ ּנ ְָך וְ יִ ְתנְ ׁ ֵשי יָת דִּ י עֲ בַ ְד ּ ָת לֵ ּ

ֹאמר ִר ְבקָ ה אֶ ל יִ צְ חָ ק קַ צְ ִּתי בְ חַ ּיַי ִמ ּ ְפנֵי ְּבנוֹ ת חֵ ת ִאם לֹקֵ חַ יַעֲ קֹב ִא ּ ׁ ָשה
)מו( וַ ּת ֶ
ֹאמר ִר ְבקָ ה אֶ ל יִ צְ חָ ק קַ צְ ִּתי
ִמ ְ ּבנוֹ ת חֵ ת ּ ָכאֵ ּ ֶלה ִמ ְ ּבנוֹ ת הָ אָ ֶרץ לָ ּ ָמה ִ ּלי חַ ִּיים) :מו( וַ ּת ֶ
ְבחַ ַיּי ִמ ּ ְפנֵי ְ ּבנוֹ ת חֵ ת ִאם לֹקֵ חַ יַעֲ קֹב ִא ּ ׁ ָשה ִמ ְ ּבנוֹ ת חֵ ת ָּכאֵ ּ ֶלה ִמ ְ ּבנוֹ ת הָ אָ ֶרץ לָ ּ ָמה ִ ּלי חַ ִּיים:
)מו( וַ אֲ ֶמ ֶרת ִר ְבקָ ה ְליִ צְ חָ ק ָע ִקית ְּבחַ ּיַי ִמן קֳ ָדם ְּבנַת ִח ּ ָתאָ ה ִאם נְ ִסיב יַעֲ קֹב ִא ְּת ָתא ִמ ְּבנַת ִח ּ ָתאָ ה ְכ ִא ּ ֵלין ִמ ְּבנַת
אַ ְר ָעא ְל ָמה ִלי חַ ִּיים:

ֹאמר לוֹ לֹא ִת ַּקח ִא ּ ׁ ָשה
כח )א( וַ ִּי ְק ָרא יִ צְ חָ ק אֶ ל יַעֲ קֹב וַ יְ בָ ֶר ְך אֹ תוֹ וַ יְ צַ ֵ ּוה ּו וַ יּ ֶ
ֹאמר לוֹ לֹא ִת ַּקח ִא ּ ׁ ָשה
ִמ ְ ּבנוֹ ת ְּכנ ַָען) :א( וַ ִּי ְק ָרא יִ צְ חָ ק אֶ ל יַ עֲ קֹב וַ יְ בָ ֶר ְך אֹ תוֹ וַ יְ צַ ּוֵה ּו וַ יּ ֶ
ִמ ְ ּבנוֹ ת ְּכנ ַָען:

)א( ו ְּק ָרא יִ צְ חָ ק ְליַעֲ קֹב וּבָ ִר ְ
יה לָ א ִת ּ ַסב ִא ְּת ָתא ִמ ְּבנַת ְּכנ ַָען:
יה וַ אֲ ַמר לֵ ּ
יה וּפַ ְ ּק ֵד ּ
ָת ּ
יך י ֵ
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חק לישראל – פרשת תולדות יום ו'
אֲבי ִא ּ ֶמ ָך וְ קַ ח ְל ָך ִמ ּ ׁ ָשם ִא ּ ׁ ָשה ִמ ְּבנוֹ ת
יתה ְבתוּאֵ ל ִ
)ב( קוּם לֵ ְך ּ ַפדֶּ נָה א ֲָרם ּ ֵב ָ
יתה ְבתוּאֵ ל אֲ ִבי ִא ּ ֶמ ָך וְ קַ ח ְל ָך ִמ ּ ׁ ָשם ִא ּ ׁ ָשה
מ ָך) :ב( קוּם לֵ ְך ּ ַפדֶּ נָה א ֲָרם ּ ֵב ָ
לָ בָ ן אֲ ִחי ִא ּ ֶ
ִמ ְ ּבנוֹ ת לָ בָ ן אֲ ִחי ִא ּ ֶמ ָך:
לָ בָ ן אֲ חוּהָ א ְד ִא ּ ָמ ְך:

אֲרם ְלבֵ ית ְּבתוּאֵ ל אֲ בוּהָ א ְד ִא ּ ָמ ְך וְ סַ ב לָ ְך ִמ ּ ַת ּ ָמן ִא ְּת ָתא ִמ ְּבנַת
)ב( קוּם ִאזֵּיל ְלפַ דַּ ן ָ

ית ִל ְקהַ ל ַע ּ ִמים) :ג( וְ אֵ ל ׁ ַשדַּ י יְ בָ ֵר ְך אֹ ְת ָך
)ג( וְ אֵ ל ׁ ַשדַּ י יְ בָ ֵר ְך אֹ ְת ָך וְ י ְַפ ְר ָך וְ י ְַר ֶּב ָך וְ הָ יִ ָ
ית ִל ְק ַהל ַע ּ ִמים) :ג( וְ אֵ ל ׁ ַשדַּ י יְ בָ ֵר ְך י ָָת ְך וְ י ּ ְַפ ׁ ָש ְך וְ י ְַס ִּג ּנ ְָך ו ְּתהֵ י ְל ִכנְ ׁ ַשת ִׁש ְב ִטין:
וְ יַ ְפ ְר ָך וְ יַ ְר ּ ֶב ָך וְ הָ יִ ָ

)ד( וְ יִ ּ ֶתן ְל ָך אֶ ת ִּב ְר ַּכת אַ ְב ָרהָ ם ְל ָך ו ְּלז ְַרעֲ ָך ִא ּ ָת ְך ְל ִר ְׁש ְּת ָך אֶ ת אֶ ֶרץ ְמג ֶֻר ָ
יך אֲ ׁ ֶשר
אל ִֹהים ְלאַ ְב ָרהָ ם) :ד( וְ יִ ּ ֶתן ְל ָך אֶ ת ִ ּב ְר ַּכת אַ ְב ָרהָ ם ְל ָך ו ְּלזַ ְרעֲ ָך ִא ּ ָת ְך ְל ִר ְׁש ְּת ָך אֶ ת
נ ַָתן ֱ

אֶ ֶרץ ְמג ֶֻר ָ
ֲשר נ ַָתן ֱאל ִֹהים ְלאַ ְב ָרהָ ם:
יך א ׁ ֶ
אֲרע ּתוֹ ָתבו ָּת ְך דִּ י יְ הַ ב יְ ָי ְלאַ ְב ָרהָ ם:
יָת ַ

)ד( וְ יִ ּ ֶתן לָ ְך יָת ִּב ְר ְּכ ָתא ְדאַ ְב ָרהָ ם לָ ְך וְ ִל ְבנ ְ
ָיך ִע ּ ָמ ְך ְלמֵ ְיר ָת ְך

אֲרם אֶ ל לָ בָ ן ּ ֶבן ְּבתוּאֵ ל הָ ֲא ַר ּ ִמי אֲ ִחי
)ה( וַ ִּי ְׁשלַ ח יִ צְ חָ ק אֶ ת יַעֲ קֹב וַ יֵּלֶ ְך ּ ַפדֶּ נָה ָ
שו) :ה( וַ ִּי ְׁשלַ ח יִ ְצחָ ק אֶ ת יַעֲ קֹב וַ ּיֵלֶ ְך ּ ַפדֶּ נָה א ֲָרם אֶ ל לָ בָ ן ּ ֶבן ְ ּבתוּאֵ ל
ִרבְ קָ ה אֵ ם יַעֲ קֹב וְ ֵע ָ ׂ
אֲרם ְלוַ ת לָ בָ ן ַּבר ְּבתוּאֵ ל
שו) :ה( ו ְּׁשלַ ח יִ צְ חָ ק יָת יַעֲ קֹב וַ אֲ זַל ְלפַ דַּ ן ָ
הָ אֲ ַר ּ ִמי ֲא ִחי ִר ְבקָ ה אֵ ם ַיעֲ קֹב וְ ֵע ָ ׂ
שו:
יה דְּ יַעֲ קֹב וְ ֵע ָ ׂ
אֲ ַר ּ ָמאָ ה אֲ חוּהָ א ְד ִר ְבקָ ה ִא ּ ֵמ ּ

אֲרם לָ קַ חַ ת לוֹ ִמ ּ ׁ ָשם
שו ִּכי בֵ ַר ְך יִ צְ חָ ק אֶ ת יַעֲ קֹב וְ ִׁש ַּלח אֹ תוֹ ּ ַפדֶּ נָה ָ
)ו( וַ יּ ְַרא ֵע ָ ׂ
ִא ּ ׁ ָשה ְּבבָ רֲ כוֹ אֹ תוֹ וַ יְ צַ ו ָעלָ יו לֵ אמֹר לֹא ִת ַּקח ִא ּ ׁ ָשה ִמ ְּבנוֹ ת ְּכנ ַָען) :ו( וַ יּ ְַרא ֵע ָ ׂשו
אֲרם לָ קַ חַ ת לוֹ ִמ ּ ׁ ָשם ִא ּ ׁ ָשה ְּבבָ רֲ כוֹ
ִּכי בֵ ַר ְך יִ צְ חָ ק אֶ ת יַעֲ קֹב וְ ִׁש ַּלח אֹ תוֹ ּ ַפדֶּ נָה ָ
אֲרי בָ ִר ְ
יך יִ צְ חָ ק יָת
שו ֵ
ָען) :ו( וַ ֲחזָא ֵע ָ ׂ
אֹ תוֹ וַ יְ צַ ו ָעלָ יו לֵ אמֹר לֹא ִת ַּקח ִא ּ ׁ ָשה ִמ ְּבנוֹ ת ְּכנ ַ
יה ִמ ּ ַת ּ ָמן ִא ְּת ָתא ַּכד ָּב ִר ְ
ימר לָ א ִת ּ ַסב ִא ְּת ָתא
יה וּפַ ִ ּקיד עֲ לוֹ ִהי ְל ֵמ ַ
יך יָתֵ ּ
אֲרם ְל ִמ ּ ַסב לֵ ּ
יה ְלפַ דַּ ן ָ
ָת ּ
יַעֲ קֹב וְ ׁ ַש ַּלח י ֵ
ִמ ְּבנַת ְּכנ ַָען:

)ז( וַ ִּי ְׁש ַמע יַעֲ קֹב אֶ ל אָ ִביו וְ אֶ ל ִא ּמוֹ וַ יֵּלֶ ְך ּ ַפדֶּ נָה אֲ ָרם) :ז( וַ ִּי ְׁש ַמע יַ עֲ קֹב אֶ ל אָ ִביו
אֲרם:
יה וַ אֲ זַל ְלפַ דַּ ן ָ
וְ אֶ ל ִא ּמוֹ וַ יֵּלֶ ְך ּ ַפדֶּ נָה אֲ ָרם) :ז( וְ קַ ִּביל יַעֲ קֹב ִמן אֲ בו ִּהי ו ִּמן ִא ּ ֵמ ּ
שו ִּכי ָרעוֹ ת ְ ּבנוֹ ת
שו ִּכי ָרעוֹ ת ְּבנוֹ ת ְּכנ ַָען ְ ּב ֵעינֵי יִ צְ חָ ק אָ ִביו) :ח( וַ ַּי ְרא עֵ ָ ׂ
)ח( וַ יּ ְַרא ֵע ָ ׂ
ישא ְּבנַת ְּכנ ַָען ְּב ֵעינֵי יִ צְ חָ ק אֲ בו ִּהי:
אֲרי ִב ׁ ָ
שו ֵ
ְּכנ ַָען ְ ּב ֵעינֵי יִ צְ חָ ק אָ ִביו) :ח( וַ ֲחזָא ֵע ָ ׂ

)ט( וַ יֵּלֶ ְך ֵע ָ ׂשו אֶ ל יִ ְׁש ָמ ֵעאל וַ ִּי ַּקח אֶ ת ַמחֲלַ ת ַּבת יִ ְׁש ָמ ֵעאל ּ ֶבן אַ ְב ָרהָ ם אֲ חוֹ ת
שו אֶ ל יִ ְׁש ָמ ֵעאל וַ ִּי ַּקח אֶ ת ַמחֲלַ ת ַּבת יִ ְׁש ָמ ֵעאל
שה) :ט( וַ יֵּלֶ ְך ֵע ָ ׂ
ָשיו לוֹ ְל ִא ּ ׁ ָ
נְ בָ יוֹ ת ַעל נ ׁ ָ
ָשיו לוֹ ְל ִא ּ ׁ ָ
ּ ֶבן אַ ְב ָרהָ ם אֲ חוֹ ת נְ בָ יוֹ ת ַעל נ ׁ ָ
שו ְלוַ ת יִ ְׁש ָמ ֵעאל וּנְ ִסיב יָת ַמחֲלַ ת ַּבת
שה) :ט( וַ ֲאזַל ֵע ָ ׂ
יה ְל ִאנְ ּת ּו:
יה ִדּ נְ בָ יוֹ ת ַעל נְ ׁשוֹ ִהי לֵ ּ
יִ ְׁש ָמ ֵעאל ַּבר אַ ְב ָרהָ ם אֲ חָ ֵת ּ

רש"י
)ב( לא ידעתי יום מותי  -א"ר יהושע בן
קרחה אם מגיע אדם לפרק אבותיו ידאג
חמש שנים לפניהם וחמש לאחר כן ויצחק
היה בן קכ"ג )כי יעקב בן ס"ג כשנתברך דוק
ברש"י סוף הסדר( אמר שמא לפרק אמי אני
מגיע והיא בת קכ"ז מתה והריני בן ה' שנים
סמוך לפרקה לפיכך לא ידעתי יום מותי
שמא לפרק אמי שמא לפרק אבא:
)ג( תליך  -חרבך שדרך לתלותה :שא נא -
לשון השחזה כאותה ששנינו )ביצה כח( אין

משחיזין את הסכין אבל משיאה על גבי
חברתה חדד סכינך ושחוט יפה שלא תאכילני
נבלה) .ב"ר(:
וצודה לי  -מן ההפקר ולא מן הגזל:
)ה( לצוד ציד להביא  -מהו להביא אם לא
ימצא ציד יביא מן הגזל:
)ז( לפני ה'  -ברשותו שיסכים על ידי:
)ט( וקח לי  -משלי הם ואינם גזל שכך כתב
לה יצחק בכתובתה ליטול שני גדיי עזים בכל
יום )ב"ר( :שני גדיי עזים  -וכי שני גדיי
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חק לישראל – פרשת תולדות יום ו'
עזים היה מאכלו של יצחק אלא פסח הי'
האחד הקריב לפסחו והאחד עשה מטעמים.
בפרקי דר"א :כאשר אהב  -כי טעם הגדי
כטעם הצבי:
)יא( איש שער  -בעל שער:
)יב( ימשני  -כמו )דברים כח( ממשש
בצהרים:
)טו( החמודות  -הנקיות כתרגומו דכייתא
ד"א שחמד אותן מן נמרוד :אשר אתה בבית
 והלא כמה נשים היו לו והוא מפקיד אצלאמו אלא שהיה בקי במעשיהן וחושדן:
)יט( אנכי עשו בכורך  -אנכי המביא לך
ועשו הוא בכורך :עשיתי  -כמה דברים
כאשר דברת אלי :שבה  -לשון מיסב על
השלחן לכך מתורגם אסתחר:
)כא( גשה נא ואמשך  -אמר יצחק בלבו אין
דרך עשו להיות שם שמים שגור בפיו וזה
אמר כי הקרה ה' אלהיך:
)כב( קול יעקב  -שמדבר בלשון תחנונים
קום נא אבל עשו בלשון קנטוריא דבר יקום
אבי:
)כד( ויאמר אני  -לא אמר אני עשו אלא
אני:
)כז( וירח וגו'  -והלא אין ריח רע יותר
משטף העזים אלא מלמד שנכנסה עמו ריח
גן עדן :כריח שדה אשר ברכו ה'  -שנתן בו
ריח טוב וזהו שדה תפוחים כן דרשו רז"ל:
)כח( ויתן לך  -יתן ויחזור ויתן )ב"ר( .ולפי
פשוטו מוסב לענין הראשון ראה ריח בני
שנתן לו הקב"ה כריח שדה וגו' ועוד יתן לך
מטל השמים וגו' :מטל השמים  -כמשמעו
ומדרש אגדה יש להרבה פנים )ד"א מהו
האלהים בדין אם ראוי לך יתן לך ואם לאו
לא יתן לך אבל לעשו אמר משמני הארץ
יהיה מושבך בין צדיק בין רשע יתן לך וממנו
למד שלמה כשעשה הבית סידר תפלתו
ישראל שהוא בעל אמונה ומצדיק עליו הדין
לא יקרא עליך תגר לפיכך )מ"א ט( ונתת
לאיש כדרכיו אשר תדע את לבבו אבל נכרי
מחוסר אמנה לפיכך אמר ואתה תשמע
השמים וגו' ועשית ככל אשר יקרא אליך

הנכרי בין ראוי בין שאינו ראוי תן לו כדי
שלא יקרא עליך תגר .ברש"י ישן מדויק(:
)כט( בני אמך  -ויעקב אמר ליהודה בני
אביך לפי שהיו לו בנים מכמה אמהות וכאן
שלא נשא אלא אשה אחת אמר בני אמך
)ב"ר( :ארריך ארור ומברכיך ברוך -
ובבלעם הוא אומר מברכיך ברוך ואורריך
ארור )ב"ר( הצדיקים תחלתם יסורים וסופן
קודמים
ומצעריהם
ואורריהם
שלוה
למברכיהם לפיכך יצחק הקדים קללת אוררים
לברכת מברכים והרשעים תחלתן שלוה וסופן
יסורין לפיכך בלעם הקדים ברכה לקללה:
)ל( יצא יצא  -זה יוצא וזה בא:
)לג( ויחרד  -כתרגומו ותוה לשון תמיה.
ומדרשו ראה גיהנם פתוחה מתחתיו :מי
אפוא  -ל' לעצמו משמש עם כמה דברים.
ד"א איפוא איה פה מי הוא ואיפוא הוא הצד
ציד :ואכל מכל  -מכל טעמים שבקשתי
לטעום טעמתי בו )ב"ר( :גם ברוך יהיה -
שלא תאמר אילולי שרימה יעקב לאביו לא
נטל את הברכות לכך הסכים וברכו מדעתו
)ב"ר(:
)לה( במרמה  -בחכמה:
)לו( הכי קרא שמו  -לשון תימה הוא כמו
)לקמן כט( הכי אחי אתה שמא לכך נקרא
שמו יעקב ע"ש סופו שהוא עתיד לעקבני.
תנחומא למה חרד יצחק אמר שמא עון יש בי
שברכתי קטן לפני גדול ושניתי סדר היחס
התחיל עשו מצעק ויעקבני זה פעמים אמר
לו אביו מה עשה לך אמר לו את בכורתי
לקח אמר בכך הייתי מצר וחרד שמא עברתי
על שורת הדין עכשיו לבכור ברכתי גם ברוך
יהיה :ויעקבני  -כתרגומו וכמני ארבני וארב
וכמן ויש מתרגמין וחכמני נתחכם לי :אצלת
 לשון הפרשה כמו ויאצל )ס"א ויצל(:)לז( הן גביר  -ברכה זו שביעית היא והוא
עושה אותה ראשונה אלא אמר לו מה תועלת
לך בברכה אם תקנה נכסים שלו הם שהרי
גביר שמתיו לך ומה שקנה עבד קנה רבו:
ולכה אפוא מה אעשה  -איה איפא אבקש
מה לעשות לך:
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)לח( הברכה אחת  -ה"א זו משמשת לשון
תמיה כמו )במדבר יג( הבמחנים השמנה היא
)ש"ב ג( הכמות נבל:
)לט( משמני הארץ וגו'  -זו איטליא"ה של
יון )ב"ר(:
)מ( ועל חרבך  -כמו בחרבך יש על שהוא
במקום אות ב' כמו )יחזקאל לג( עמדתם על
חרבכם בחרבכם )שמות ו( על צבאותם
בצבאותם :והיה כאשר תריד  -לשון צער כמו
)תהלים נה( אריד בשיחי כלומר כשיעברו
ישראל על התורה ויהיה לך פתחון פה
להצטער על הברכות שנטל ופרקת עלו וגו':
)מא( יקרבו ימי אבל אבי  -כמשמעו שלא
אצער את אבא ומ"א לכמה פנים יש:
)מב( ויגד לרבקה  -ברוח הקודש הוגד לה
מה שעשו מהרהר בלבו :מתנחם לך  -נחם
על האחוה לחשוב מחשבה אחרת להתנכר לך
ולהרגך .ומ"א כבר אתה מת בעיניו ושתה
עליך כוס של תנחומים .ולפי פשוטו לשון
תנחומים מתנחם הוא על הברכות בהריגתך:
)מד( אחדים  -מועטים:
)מה( למה אשכל  -אהיה שכולה משניכם.
]למד על[ הקובר את בניו קרוי שכול .וכן
ביעקב אמר כאשר שכלתי שכלתי :גם שניכם
 אם יקום עליך ואתה תהרגנו יעמדו בניוויהרגוך ורוח הקדש נזרקה בה ונתנבאה
שביום אחד ימותו כמו שמפורש בפרק המקנא
לאשתו )סוטה יב(:
)מו( קצתי בחיי .מאסתי בחיי:
)ב( פדנה  -כמו לפדן :ביתה בתואל  -לבית
בתואל כל תיבה שצריכה למ"ד בתחלתה
הטיל לה ה"א בסופה )יבמות יג(:
)ג( ואל שדי  -מי שדי בברכותיו למתברכין
מפיו יברך אותך:
)ד( את ברכת אברהם  -שאמר לו ואעשך
לגוי גדול .והתברכו בזרעך .יהיו אותן ברכות
האמורות בשבילך ממך יצא אותו הגוי ואותו
הזרע המבורך:
)ה( אם יעקב ועשו  -איני יודע מה מלמדנו:
)ז( וישמע יעקב  -מחובר לענין של מעלה
וירא עשו כי ברך יצחק וגו' וכי שלח אותו
פדנה ארם וכי שמע יעקב אל אביו והלך

פדנה ארם וכי רעות בנות כנען והלך גם הוא
אל ישמעאל:
)ט( אחות נביות  -ממשמע שנאמר בת
ישמעאל איני יודע שהיא אחות נביות אלא
למדנו שמת ישמעאל משיעדה לעשו קודם
נשואיה והשיאה נביות אחיה ולמדנו שהיה
יעקב באותו הפרק בן ס"ג שנים שהרי
ישמעאל בן ע"ד שנים היה כשנולד יעקב
שי"ד שנה היה גדול ישמעאל מיצחק ויצחק בן
ס' שנה בלדת אותם הרי ע"ד ושנותיו היו
קל"ז שנאמר ואלה שני חיי ישמעאל וגו'
נמצא יעקב כשמת ישמעאל בן ס"ג שנים היה
ולמדנו מכאן שנטמן בבית עבר י"ד שנה
ואח"כ הלך לחרן שהרי לא שהה בבית לבן
לפני לידתו של יוסף אלא י"ד שנה שנאמר
עבדתיך י"ד שנה בשתי בנותיך ושש שנים
בצאנך ושכר הצאן משנולד יוסף היה שנ' ויהי
כאשר ילדה רחל את יוסף וגו' ויוסף בן ל'
שנה היה כשמלך ומשם עד שירד יעקב
למצרים ט' שנים ז' של שובע וב' של רעב
ויעקב אמר לפרעה ימי שני מגורי שלשים
ומאת שנה צא וחשוב י"ד שלפני לידת יוסף
ושלשים של יוסף ותשע משמלך עד שבא
יעקב הרי נ"ג וכשפירש מאביו היה בן ס"ג
הרי קי"ו והוא אומר שלשים ומאת שנה הרי
חסרים י"ד שנים הא למדת שאחר שקבל
הברכות נטמן בבית עבר י"ד שנים )אבל לא
נענש עליהם בזכות התורה שהרי לא פירש
יוסף מאביו אלא כ"ב שנה דהיינו מי"ז עד
ל"ט כנגד כ"ב שפירש יעקב מאביו ולא כבדו
והם כ' שנים בבית לבן ושתי שנים ששהה
בדרך כדכתיב ויבן לו בית ולמקנהו עשה
סכות ופי' רז"ל מזה הפסוק ששהה י"ח
חדשים בדרך דבית הוה בימות הגשמים
וסכות הוה בימות החמה ולחשבון הפסוקים
שחשבנו לעיל משפירש מאביו עד שירד
למצרים שהיה בן ק"ל שנים שם אנו מוצאים
עוד י"ד שנים אלא ודאי נטמן בבית עבר
בהליכתו לבית לבן ללמוד תורה ממנו ובשביל
זכות התורה לא נענש עליהם ולא פירש יוסף
ממנו אלא כ"ב שנה מדה כנגד מדה ע"כ
מצאתי ברש"י ישן( :על נשיו  -הוסיף רשעה
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על רשעתו )ר"ל מרשעת על מרשעיות שהיו

נביא

לו כבר וק"ל( שלא גירש את הראשונות:

– מלאכי פרק א'  -ב'

)א( ַמשּׂ ָ א ְדבַ ר יְ הֹוָ ה אֶ ל יִ שְׂ ָראֵ ל ְּביַד ַמ ְלאָ ִכי) :ב( אָ הַ ְב ִּתי אֶ ְתכֶ ם אָ ַמר יְ הֹוָ ה
שו ְליַעֲ קֹב נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה וָ אֹ הַ ב אֶ ת יַעֲ קֹב) :ג(
אֲמ ְר ּ ֶתם ַּב ּ ָמה אֲ הַ ְב ּ ָתנ ּו הֲ לוֹ א אָ ח ֵע ָ ׂ
וַ ַ
ֵאתי וָ אָ שִׂ ים אֶ ת הָ ָריו ְׁש ָמ ָמה וְ אֶ ת ַנחֲלָ תוֹ ְל ַתנּ וֹ ת ִמ ְד ָּבר) :ד( ִּכי
שנ ִ
וְ אֶ ת ֵע ָ ׂשו ָ ׂ
אמר אֱדוֹ ם ֻר ּ ׁ ַש ְׁשנ ּו וְ נ ָׁשוּב וְ נִ ְבנֶה ח ֳָרבוֹ ת כּ ֹה אָ ַמר יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת הֵ ּ ָמה יִ ְבנ ּו
תֹ ַ
ָעם יְ הֹוָ ה ַעד עוֹ לָ ם) :ה(
וַ אֲ נִ י אֶ הֱרוֹ ס וְ קָ ְרא ּו לָ הֶ ם ְּגבוּל ִר ְׁש ָעה וְ הָ ָעם אֲ ׁ ֶשר ז ַ
ֹאמר ּו יִ גְ דַּ ל יְ הֹוָ ה ֵמ ַעל ִלגְ בוּל יִ שְׂ ָראֵ ל) :ו( ֵּבן יְ כַ ֵּבד
וְ ֵעינֵיכֶ ם ִּת ְראֶ ינָה וְ אַ ּ ֶתם ּת ְ
אָ ב וְ ֶעבֶ ד אֲ ֹדנָיו וְ ִאם אָ ב אָ נִ י אַ יֵּה ְכבוֹ ִדי וְ ִאם אֲדוֹ נִ ים אָ נִ י אַ יֵּה מוֹ ָר ִאי אָ ַמר
יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת לָ כֶ ם הַ כּ ֹהֲנִ ים בּ וֹ זֵי ְׁש ִמי וַ א ֲַמ ְר ּ ֶתם ַּב ּ ֶמה בָ זִ ינ ּו אֶ ת ְׁש ֶ ָ
מך) :ז(
אֲמ ְר ּ ֶתם ַּב ּ ֶמה גֵאַ ְלנו ָּך ּ ֶבא ֱָמ ְרכֶ ם ׁ ֻש ְלחַ ן יְ הֹוָ ה
ישים ַעל ִמזְ ְּב ִחי לֶ חֶ ם ְמגֹאָ ל וַ ַ
ַמ ִּג ִׁ
יש ּו ּ ִפ ּ ֵסחַ וְ חֹלֶ ה אֵ ין ָרע
נִ ְבזֶה הוּא) :ח( וְ ִכי ַת ִּג ׁשוּן ִע ּוֵר ִלזְ בּ ֹחַ אֵ ין ָרע וְ ִכי ַת ִּג ׁ
הַ ְק ִריבֵ ה ּו נָא ְלפֶ חָ ֶת ָך הֲ יִ ְרצְ ָך אוֹ הֲיִ שּׂ ָ א פָ נ ָ
ֶיך אָ ַמר יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת) :ט( וְ ַע ּ ָתה חַ לּ ּו
מר יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת) :י(
נָא פְ נֵי אֵ ל וִ יחָ ּנֵנ ּו ִמיּ ְֶדכֶ ם הָ יְ ָתה זֹּאת הֲ יִ שּׂ ָ א ִמ ּ ֶכם ּ ָפנִ ים אָ ַ
ִמי גַ ם ָּבכֶ ם וְ יִ ְסגּ ֹר דְּ לָ ַתיִ ם וְ לֹא ָת ִאיר ּו ִמזְ ְּב ִחי ִח ּנָם אֵ ין ִלי חֵ פֶ ץ ָּבכֶ ם אָ ַמר
יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת ו ִּמנְ חָ ה לֹא אֶ ְרצֶ ה ִמיּ ְֶדכֶ ם) :יא( ִּכי ִמ ּ ִמזְ ַרח ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ ַעד ְמבוֹ אוֹ ָּגדוֹ ל
ְׁש ִמי ַּבגּ וֹ יִ ם ו ְּבכָ ל ָמקוֹ ם מֻ ְקטָ ר מֻ ָּג ׁש ִל ְׁש ִמי ו ִּמנְ חָ ה ְטהוֹ ָרה ִּכי גָ דוֹ ל ְׁש ִמי
אֱמ ְרכֶ ם ׁ ֻש ְלחַ ן ֲא ֹדנָי
ַּבגּ וֹ יִ ם אָ ַמר יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת) :יב( וְ אַ ּ ֶתם ְמחַ ְ ּל ִלים אוֹ תוֹ ּ ֶב ָ
אֲמ ְר ּ ֶתם ִה ּנֵה ַמ ְּתלָ אָ ה וְ ִה ּ ַפ ְח ּ ֶתם אוֹ תוֹ אָ ַמר
ְמגֹאָ ל הוּא וְ נִ יבוֹ נִבְ זֶה אָ ְכלוֹ ) :יג( וַ ַ
אתם אֶ ת הַ ּ ִמנְ חָ ה
אתם ָּגזוּל וְ אֶ ת הַ ּ ִפ ּ ֵסחַ וְ אֶ ת הַ חוֹ לֶ ה וַ הֲבֵ ֶ
יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת וַ הֲ בֵ ֶ
הַ אֶ ְרצֶ ה אוֹ ָתהּ ִמיּ ְֶדכֶ ם אָ ַמר יְ הֹוָ ה) :יד( וְ אָ רוּר נוֹ כֵ ל וְ י ֵׁש ְּב ֶע ְדרוֹ זָכָ ר וְ נ ֵֹדר וְ זֹבֵ חַ
מי נוֹ ָרא בַ גּ וֹ יִ ם) :א(
ָמ ְׁשחָ ת לַ א ֹדנָי ִּכי ֶמלֶ ְך ָּגדוֹ ל אָ נִ י אָ ַמר יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת ו ְּׁש ִ
וְ ַע ּ ָתה אֲלֵ יכֶ ם הַ ּ ִמצְ וָ ה הַ זֹּאת הַ כּ ֹהֲ נִ ים) :ב( ִאם לֹא ִת ְׁש ְמע ּו וְ ִאם לֹא ָתשִׂ ימ ּו ַעל
לֵ ב לָ ֵתת ָּכבוֹ ד ִל ְׁש ִמי אָ ַמר יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת וְ ִׁש ַּל ְח ִּתי בָ כֶ ם אֶ ת הַ ּ ְמאֵ ָרה וְ אָ רוֹ ִתי
ש ִמים ַעל לֵ ב) :ג( ִהנְ נִ י ג ֵֹער לָ כֶ ם אֶ ת
אֶ ת ִּב ְרכוֹ ֵתיכֶ ם וְ גַ ם אָ רוֹ ִתיהָ ִּכי אֵ ינְ כֶ ם ָ ׂ
יד ְע ּ ֶתם ִּכי
ָשא אֶ ְתכֶ ם אֵ לָ יו) :ד( וִ ַ
יתי פֶ ֶר ׁש ַעל ּ ְפנֵיכֶ ם ּ ֶפ ֶר ׁש חַ ּ ֵגיכֶ ם וְ נ ָ ׂ
הַ זּ ֶַרע וְ ז ִֵר ִ
יתי אֶ ת לֵ וִ י אָ ַמר יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת:
ִׁש ַּל ְח ִּתי אֲ לֵ יכֶ ם אֵ ת הַ ּ ִמצְ וָ ה הַ זֹּאת ִל ְהיוֹ ת ְּב ִר ִ
יראֵ נִ י ו ִּמ ּ ְפנֵי ְׁש ִמי
יתי הָ יְ ָתה ִא ּתוֹ הַ חַ ִּיים וְ הַ ּ ׁ ָשלוֹ ם וָ אֶ ְּתנֵם לוֹ מוֹ ָרא וַ ִּי ָ
)ה( ְּב ִר ִ
ֱמת הָ יְ ָתה ְּב ִפיה ּו וְ ַעוְ לָ ה לֹא נִ ְמצָ א ִבשְׂ פָ ָתיו ְּב ׁ ָשלוֹ ם
נִ חַ ת הוּא) :ו( ּתוֹ ַרת א ֶ
ישוֹ ר הָ לַ ְך ִא ִּתי וְ ַר ִּבים הֵ ִׁשיב ֵמ ָעוֹ ן) :ז( ִּכי שִׂ ְפ ֵתי כֹהֵ ן יִ ְׁש ְמר ּו ַד ַעת וְ תוֹ ָרה
ו ְּב ִמ ׁ
ְ
יְ בַ ְק ׁש ּו ִמ ּ ִפיה ּו ִּכי ַמ ְלאַ ך יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת הוּא:
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משנה

 -מקואות פרק ו'

)א( ָּכל הַ ְמע ָֹרב לַ ּ ִמ ְקוֶהַּ ,כ ּ ִמ ְקוֶה .חוֹ ֵרי הַ ּ ְמ ָע ָרה וְ ִס ְדקֵ י הַ ּ ְמ ָע ָרהַ ,מ ְט ִּביל ָּבהֶ ם
ילין ָּב ּה אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן הָ יְ ָתה נְ קוּבָ ה
ְּכ ָמה ׁ ֶשהֵ ם .עוּקַ ת הַ ּ ְמ ָע ָרה ,אֵ ין ַמ ְט ִּב ִ
ימ ַתיִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ִהיא ַמעֲ מֶ ֶדת ַעצְ ָמ ּה אֲבָ ל
ִּכ ְׁשפוֹ פֶ ֶרת הַ נּוֹ ד .אָ ַמר ַר ִּבי יְ הו ָּדה ,אֵ ָ
ילין ָּב ּה ְּכ ָמה ׁ ֶש ִהיא:
ִאם אֵ ינָהּ ַמעֲ ֶמ ֶדת ַעצְ ָמ ּהַ ,מ ְט ִּב ִ
רע"ב ) -א( חורי המערה  -חורין שבתוך
המקוה .ומשום שרוב טבילות שלהן במערות,
קרי למקוה מערה :כמה שהן  -אע"פ שאין
נקובין כשפופרת הנוד :עוקת המערה -
גומא שבשולי המקוה אין מימיה נחשבין עם
מימי המקוה שלמעלה מהן להיות כשרין
לטבול בהן ,אלא אם כן יש ביניהן כשפופרת
הנוד לחברן :אמר ר' יהודה אימתי  -לא בא
ר' יהודה לחלוק אלא לפרש :בזמן שהיא

מעמדת את עצמה  -כשבא לטבול בעוקה,
העוקה היא מעמדת את עצמה ואין הגג
המפסיק בינה ובין המערה נופל מאליו :אבל
אם אינה מעמדת את עצמה  -ובשעה שבא
לטבול ,נופל גג העוקה שהוא תחתית המקוה,
ומתערבים מימי המערה במי העוקה:
מטבילין בה כמו שהיא  -אפילו אין בנקב
כשפופרת הנוד:

)ב( דְּ ִלי ׁ ֶשהוּא ָמלֵ א כֵ ִלים וְ ִה ְט ִּבילָ ן ,ה ֲֵרי אֵ לּ ּו ְטהוֹ ִרים .וְ ִאם לֹא טָ בַ ל) ,אֵ ין
ַמ ּ ַמיִ ם ְמע ָֹר ִבין(ַ ,עד ׁ ֶש ִּי ְהי ּו ְמע ָֹר ִבין ִּכ ְׁשפוֹ פֶ ֶרת הַ נּוֹ ד:
רע"ב ) -ב( והטבילן הרי אלו טהורים -
ואפילו אין פי הדלי רחב כשפופרת הנוד.
וכגון שהדלי עצמו טמא וצריך טבילה ,דמגו
דסלקא ליה טבילה לדלי ,סלקא ליה נמי
למה שבתוכו :ואם לא טבל גרסינן  -כלומר

ואם הדלי טהור ואינו מטבילו ,שאינו צריך
טבילה :עד שיהו מעורבין כשפופרת הנוד -
אין הכלים שבתוכו טהורים עד שיהיה בפי
הדלי כשפופרת הנוד:

לשה ִמ ְקוָ אוֹ תָּ ,בזֶה ֶעשְׂ ִרים ְסאָ ה )וּבָ זֶה ֶעשְׂ ִרים ְסאָ ה( ,וּבָ זֶה עֶ שְׂ ִרים ְסאָ ה
)ג( ְׁש ׁ ָ
נִת ָע ְרב ּו ,הַ ּ ִמ ְקוָ אוֹ ת
לשה וְ ָט ְבל ּו בָ הֶ ן וְ ְ
ַמיִ ם ְׁשאו ִּבין ,וְ הַ ּ ׁ ָשאוּב ִמן הַ ַ ּצד ,וְ י ְָרד ּו ְׁש ׁ ָ
לשה וְ ָט ְבל ּו בָ הֶ ם
ְטהוֹ ִרין וְ הַ ּטוֹ ְב ִלים ְטהוֹ ִרים .הָ יָה הַ ּ ׁ ָשאוּב ָּבאֶ ְמצַ ע ,וְ י ְָרד ּו ְׁש ׁ ָ
נִת ָע ְרב ּו ,הַ ּ ִמ ְקוָ אוֹ ת ְּכמוֹ ת ׁ ֶשהָ י ּו וְ הַ ּטוֹ ְב ִלים ְּכמוֹ ת ׁ ֶשהָ י ּו:
וְ ְ
רע"ב ) -ג( בזה עשרים ובזה עשרים -
מים כשרים ,ובשלישי עשרים סאה מים
שאובין :וטבלו ונתערבו  -על ידי טבילתן
צפו המים והשיקו ונתחברו שלשתן זה בזה:
המקואות טהורים  -אפילו השאוב ,שהרי
שני הכשרים מתערבים יחד ויש כאן שיעור
מקוה ארבעים סאה מים כשרים ,וכשמתחבר
להן השאוב שהמים צפין על גביהן מחמת
הטובלים ,הוכשרו מימיו לטבילה :היה
השאוב באמצע  -מחמת שהשאוב מפסיק בין

שנים החיצונים הכשרים ,אין הכשרים
מתערבין זה עם זה :המקואות כמות שהיו -
שהכשרים כשרים להקוות עליהן להשלים
ארבעים סאה כשרים ,והשאוב אין כשר
להקוות עליו .ואע"פ שמימי השאוב
מתערבים עם כל אחד ,לא מיפסלי להקוות
עליהן ,דדרך המשכה נתערבו ולא נפלו מן
הכלי לכשרין ,ומה שירדו ממנו לכל אחד
נתבטל ברוב קודם שירדו למקוה:

לשה לֻ ִּגין ַמיִ ם וְ נ ְָפל ּו לַ ּ ִמ ְקוֶ ה ,לֹא ְפסָ לוּה ּו,
)ד( הַ ְּספוֹ ג וְ הַ דְּ ִלי ׁ ֶשהָ י ּו בָ הֶ ן ְׁש ׁ ָ
לשה לֻ ִּגין ׁ ֶש ּנ ְָפל ּו:
ׁ ֶשלּ ֹא אָ ְמר ּו אֶ ָּלא ְׁש ׁ ָ
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רע"ב ) -ד( שהיו בהן שלשה לוגין מים.
בלועין ודבוקין בהן אבן אינן נראין בעין,

הלכך לא גזרו רבנן ,דאין זה מקרי נפלו:

ילין ָּבהֶ ם אֶ ָּלא ִאם ּ ֵכן הָ י ּו נְ קו ִּבין
)ה( הַ ּ ִׁשדָּ ה וְ הַ ּ ֵתבָ ה ) ׁ ֶש ַּב ּיָם( ,אֵ ין ַמ ְט ִּב ִ
ִּכ ְׁשפוֹ פֶ ֶרת הַ נּוֹ דַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ מֵ רִּ ,ב ְכ ִלי גָ דוֹ ל ,אַ ְר ָּב ָעה ְטפָ ִחים .וּבְ קָ ָטןֻ ,רבּ וֹ .
ילין ָּבהֶ ם ְּכ ָמה ׁ ֶשהֵ םִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהַ ּ ַמיִ ם ְמע ָֹר ִבין .הָ יו
שק אוֹ קֻ ּ ָפהַ ,מ ְט ִּב ִ
ִאם הָ יָה ַ ׂ
ילין אוֹ ָתן ו ַּמעֲ ִלין
נְ תוּנִ ין ּ ַתחַ ת הַ ִּצנּוֹ ר ,אֵ ינָם ּפוֹ ְס ִלים אֶ ת הַ ּ ִמ ְקוֶ ה ,אֶ ָּלא ַמ ְט ִּב ִ
אוֹ ָתן ְּכ ַד ְר ָּכן:
רע"ב ) -ה( השידה והתיבה  -כלים גדולים
של עץ הם ומונחים בתוך מקוה כשר :אלא
אם כן היו נקובים כשפופרת הנוד  -דומיא
דעוקה דאמרינן לעיל שצריך שתהא נקובה
כשפופרת הנוד :בכלי גדול  -כגון בר תשעה
טפחים או יותר ,דמיעוטו הוי ארבעה
טפחים ,סגי בנקיבת ארבעה טפחים ואין
הלכה כר' יהודה :שק או קופה  -סל עשוי
מנצרים של ערבה קלופין :מטבילין בהן כמו
שהן  -אם הן בים .ולא בעו נקיבה כשפופרת

הנוד ,שכולם מלאים נקבים ובטלים מים
שבתוכן לגבי מי מקוה :אינן פוסלין את
המקוה  -משום מים שאובין :ומעלין אותן
כדרכן  -כגון במקוה שיש בו ארבעים סאה
מצומצמות דאמרינן לקמן דכר וכסת של עור
כיון שהגביה שפתותיהם מן המים ,המים
שבתוכן שאובין ,כיצד יעשה ,מטבילן ומעלה
אותן דרך שוליהן ,ובשק ובקופה לא חיישינן,
דלא חשיבי מים שבתוכן שאובין לפסול את
המקוה:

)ו( ִּג ְס ְט ָרא ׁ ֶש ַּב ּ ִמ ְקוֶה וְ ִה ְט ִּביל ָּב ּה אֶ ת הַ ּ ֵכ ִליםָ ,ט ֲהר ּו ִמ ּ ֻט ְמאָ ָתן ,אֲבָ ל ְט ֵמ ִאים
ַעל ַּגב ְּכ ִלי חֶ ֶרסִ .אם הָ י ּו הַ ּ ַמיִ ם צָ ִפים ַעל ַּג ָּביו ָּכל ׁ ֶשהֵ ןְ ,טהוֹ ִריןַ .מ ְעיָן
הַ יּוֹ צֵ א ִמן הַ ּ ַתנּ וּר וְ י ַָרד וְ ָטבַ ל ְּבתוֹ כוֹ  ,הוּא טָ הוֹ ר וְ י ָָדיו ְט ֵמאוֹ ת .וְ ִאם הָ י ּו ַעל
ַּג ָּביו רוּם י ָָדיו ,אַ ף י ָָדיו ְטהוֹ רוֹ ת:

רע"ב

-

)ז( עֵ רוּב ִמ ְקוָ אוֹ תִּ ,כ ְׁשפוֹ פֶ ֶרת הַ נּוֹ דְּ ,כ ָע ְביָהּ וְ כַ חֲלָ לָ הּ ִּ ,כ ְׁש ּ ֵתי אֶ צְ ָּבעוֹ ת חוֹ זְ רוֹ ת
ִל ְמקוֹ ָמן .סָ פֵ ק ִּכ ְׁשפוֹ פֶ ֶרת הַ נּוֹ ד סָ פֵ ק ׁ ֶשאֵ ינ ָּה ִּכ ְׁשפוֹ פֶ ֶרת הַ נּוֹ דְ ּ ,פסוּלָ הִ ,מ ּ ְפנֵי
ׁ ֶש ִהיא ִמן הַ ּתוֹ ָרה .וְ כֵ ן ַּכ ַּזיִ ת ִמן הַ ּ ֵמת ,וְ כַ ַּזיִ ת ִמן הַ ְּנבֵ לָ ה ,וְ כָ עֲ ָד ׁ ָשה ִמן הַ ּ ׁ ֶש ֶרץ.
כּ ֹל ׁ ֶשיַּעֲ מוֹ ד ִּכ ְׁשפוֹ פֶ ֶרת הַ נּוֹ דְ ,מ ַמעֲ ָטהּ ַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ֶּבן ַּג ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר ,כּ ֹל
ׁ ֶשהוּא ִמ ְּב ִריַּת הַ ּ ַמיִ םָ ,טהוֹ ר:
רע"ב ) -ז( עירוב מקואות  -מקוה חסר
שבצד מקוה שלם .אי נמי ,בזה עשרים סאה
ובזה עשרים סאה ומתערבין המים דרך חריץ
או נקב ,שיעורו לצרפן ולהכשירן כאילו יש
בכל אחד ארבעים סאה :כשפופרת הנוד
כעביה וכחללה  -של קנה שנותנין בפי הנוד,
והיינו :כשתי אצבעות חוזרות למקומן -
מתהפכות בריוח בחלל הנקב .ושתי אצבעות
שאמרו הם שתי אצבעות הסמוכות לגודל,
הראשונות שבפס היד ,דהיינו אצבע ואמה:
מפני שהיא מן התורה  -חיוב הטבילה
במקוה מים הוי מן התורה :וכן כזית מן המת

 ספק יש בהן כשיעור ספק אין בהןכשיעור ,ספקן טמא .ודוקא ברשות היחיד.
אבל ברשות הרבים ,ספקן טהור .ואע"ג
דאפילו בדרבנן ספק טומאה ברשות היחיד
ספקו טמא ,מכל מקום הכא אילו הוו שיעורי
דרבנן ,היינו מטהרין אותו :כל שיעמוד  -בין
עפר בין צרורות בין יבחושים אדומים הגדלין
במים ,אם עומדין על פי הנקב ממעטין
בשפופרת הנוד ואין המקואות מתערבין :כל
שהוא מבריית המים  -כגון יבחושים
אדומים .ואין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל:
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)ח( ְמ ַטה ֲִרים אֶ ת הַ ּ ִמ ְקוָ אוֹ ת ,הָ עֶ ְליוֹ ן ִמן הַ ּ ַתחְ ּתוֹ ן ,וְ הָ ָרחוֹ ק ִמן הַ ָּקרוֹ בֵ ּ .כיצַ ד,
ֵמ ִביא ִסילוֹ ן ׁ ֶשל חֶ ֶרס אוֹ ׁ ֶשל אֲבָ רּ ,ו ַמ ִּניחַ יָדוֹ ּ ַת ְח ּ ָתיו ַעד ׁ ֶשהוּא ִמ ְת ַמ ֵּלא ַמיִ ם,
וּמוֹ ְׁשכוֹ ו ַּמ ּ ִׁשיקוֹ  ,א ֲִפלּ ּו כַ שּׂ ַ עֲ ָרה ,דַּ יּוֹ  .הָ יָה בָ ֶע ְליוֹ ן אַ ְר ָּב ִעים ְסאָ ה וּבַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן אֵ ין
ְּכלוּםְ ,מ ַמ ֵּלא ַּב ָּכ ֵתף וְ נוֹ ֵתן לָ ֶע ְליוֹ ןַ ,עד ׁ ֶשיּ ְֵרד ּו לַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן אַ ְר ָּב ִעים ְסאָ ה:
רע"ב ) -ח( העליון מן התחתון  -כגון
שהיה העליון מים שאובים ותחתון מים
כשרים :והרחוק מן הקורב  -ולא חיישינן
שמא בא אדם והפסיק השקתו ולא עלתה לו
טבילה :מביא סילון של חרס או של אבר -
והוא הדין של עץ או של עצם או של זכוכית.
אבר ,עופרת :ומניח ידו תחתיו  -של הסילון
כדי שלא יצאו מים לחוץ כשהוא מתמלא עד
שעה שישק ויתחברו עם המקוה האחר:

אפילו כשערה  -דהקלו בשאובה שהיא דרבנן
אבל אם היה העליון חסר מכשיעור ובא
להכשירו על ידי השקה להשלימו לכשיעור,
אין די בהשקה כשערה ,דאפילו ר' יהודה
דמיקל טפי בפרק ב' דגיטין )דף טז( בעי
טופח על מנת להטפיח :ממלא בכתף -
דמאחר שיש במקוה ארבעים סאה מים
כשרים ,אפילו כל מים שאובין שבעולם אין
פוסלין אותו )יח(:

)ט( כּ ֶֹתל ׁ ֶש ֵּבין ְׁש ּ ֵתי ִמ ְקוָ אוֹ ת ׁ ֶש ִּנ ְסדַּ ק לַ ּ ְׁש ִתיִ ,מצְ ָט ֵרף .וְ לָ עֵ ֶרב ,אֵ ין ִמצְ ָט ֵרףַ ,עד
ׁ ֶש ְּיהֵ א ְב ָמקוֹ ם אֶ חָ ד ִּכ ְׁשפוֹ פֶ ֶרת הַ נּוֹ דַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרִ ,חלּ וּף הַ דְּ בָ ִרים .נִ ְפ ְרצ ּו
זֶה ְּבתוֹ ְך זֶהַ ,על רוּםִּ ,כ ְק ִל ּ ַפת הַ ּ ׁשוּם .וְ ַעל רֹחַ בִּ ,כ ְׁשפוֹ פֶ ֶרת הַ נּוֹ ד:
רע"ב ) -ט( לשתי  -מלמעלה למטה:
לערב  -מימין לשמאל :חלוף הדברים -
מלמעלה למטה ,אין מצטרף .מימן לשמאל,
מצטרף .ואין הלכה כ' יהודה :נפרצו זה בתוך
זה  -היינו מלמעלה בראש הכותל דדוקא

כשנסדק הכותל או ניקב ולמעלה בראשו
שלם ,הוא דבעינן כשפופרת הנוד .אבל
כשנפרץ הכותן בראשו והמים מתחברים שם,
סגי ברום כקליפת השום וברוחב כשפופרת
הנוד:

)י( הָ אָ ִביק ׁ ֶש ַּב ּ ֶמ ְרחָ ץִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶשהוּא בָ אֶ ְמצַ עּ ,פוֹ סֵ לִ .מן הַ ַ ּצד ,אֵ ינוֹ פוֹ סֵ לִ ,מ ּ ְפנֵי
ׁ ֶשהוּא ְכ ִמ ְקוֶה סָ מו ְּך ְל ִמ ְקוֶ ה ,דִּ בְ ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםִ ,אם ְמקַ ּ ֶבלֶ ת
יעית ַעד ׁ ֶשלּ ֹא י ִַּגיע ּו לָ אָ ִביקָּ ,כ ׁ ֵשר .וְ ִאם לָ אוָ ּ ,פסוּלַ .ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר
הָ אַ ְמ ָּב ִטי ְר ִב ִ
ְּב ַר ִּבי צָ דוֹ ק אוֹ ֵמרִ ,אם ְמקַ ּ ֵבל הָ אָ ִביק ָּכל ׁ ֶשהוּאָ ּ ,פסוּל:
רע"ב ) -י( האביק שבמרחץ  -כלי של
מתכת משוקע באמבטי ויש בו נקב,
דכשנמאסין מי האמבטי מחמת הטבילות
פותחים הנקב שבאביק ויוצאים המים
שבאמבטי וממשיכין לו מים אחרים נקיים
וסותמים הנקב שלא יצאו המים ,והמים
הנמשכים לאמבטי הן כשרים לטבילה,
דלאחר שרחצו בחמין שבמרחץ נכנסים
לאמבטי וטובלים שם :בזמן שהוא באמצע
פוסל  -לפי שכל המים גרורים על גביו,
ומים הגרורים על גבי כלים הרי אל
ופסולים :מן הצד אינו פוסל  -דאין המים
גרורים על גביו ואין כאן שאוב אלא מה

שבתוכו ,ושאר המים הוו להו מקוה כשר
סמוך לשאוב ,ומים שאובין בצד מים כשרים
לא פסלי ואע"פ שנוגעים זה בזה :אם
מקבלת האמבטי רביעית  -מים כשרים
קודם שיגיעו לאביק ,כאילו מקבלת ארבעים
סאה דמי ,משום דרביעין שיעור מקוה היא
מדאורייתא להטביל בה מחטין וצנוריות :אם
מקבל האביק  -כלומר כיון דאביק הוא
העשוי לקבלה כל שהוא ,פסול בכל ענין
שיהיה ,בין באמצע ,בין מן הצד ,בין מקבלת
האמבטי רביעית קודם שבא לאביק ,בין אינה
מקבלת:

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

טעון גניזה

12

חק לישראל – פרשת תולדות יום ו'
)יא( הַ ְמ ַטהֶ ֶרת ׁ ֶש ַּב ּ ֶמ ְרחָ ץ ,הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נָה ְמלֵ אָ ה ְׁשאו ִּבין וְ הָ ֶע ְליוֹ נָה ְמלֵ אָ ה ְכ ׁ ֵש ִרין,
לשה
לשה לֻ ִּגיןָ ּ ,פסוּלַּ .כ ּ ָמה יְ הֵ א בַ ּנֶקֶ ב וְ יִ ְהיֶה בוֹ ְׁש ׁ ָ
ִאם י ֵׁש ְּכ ֶנגֶד הַ ּנֶקֶ ב ְׁש ׁ ָ
לש ֵמאוֹ ת וְ עֶ שְׂ ִרים לַ ְּב ֵרכָ ה ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי יוֹ סֵ י .וְ ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר אוֹ ֵמר,
לֻ ִּגין אֶ חָ ד ִמ ּ ְׁש ׁ
אֲ ִפלּ ּו הַ ּ ַת ְח ּתוֹ נָה ְמלֵ אָ ה כְ ׁ ֵש ִרים וְ הָ ֶע ְליוֹ נָה ְמלֵ אָ ה ְׁשאו ִּבין וְ י ֵׁש ְּבצַ ד הַ ּנֶקֶ ב
לשה לֻ ִּגין ׁ ֶש ּנָפָ ל ּו:
לשה לֻ ִּגיןָּ ,כ ׁ ֵשרֶ ׁ ,שלּ ֹא אָ ְמר ּו אֶ ָּלא ְׁש ׁ ָ
ְׁש ׁ ָ
רע"ב ) -יא( המטהרת שבמרחץ  -שיקתות
המים העשויות במרחץ שנמשכים להם מים
צוננים להשתטף בהן כדי לטהר עצמן לאחר
שרחצו בחמין ,ופעמים שהן שתי שקתות זו
בצד זו אלא שהאחת עליונה מחברתה ,ויש
נקב בכותל שבין שתיהן שהמים יוצאים מזו
לזו :אם יש כנגד הנקב שלשה לוגין  -שהנקב
רחב וארוך כשיעור שיכנסו בו שלשה לוגין,
נפסלה העליונה מחמת המים שאובין
שבתחתונה ,דחשיב כאילוה מים שכנגד חלל
הנקב שאובין הן באמצע העליונה ,לא מן
הצד ,ושלשה לוגים מים שאובין פוסלים כשהן
באמצע אע"פ שאין פוסלין מן הצד .ורבותא
נקט שהתחתונה מים שאובין והעליונה מים
כשרים ,שדרך המים לרדת ואין דרכן לעלות,
ואע"פ כן נפסל העליון .וכל שכן שיפסל
כשיהיה הכשר לצד תחתון :כמה יהא בנקב -
השתא אתא לאשמועינן כמה שיעורו של נקב
שיצאו ממנו שלשה לוגין בבת אחת :אחד

גמרא

משלש מאות ועשרים בבריכה  -דשלשה
לוגין אחד משלש מאות ושששים לוג ,הרי
שלשה לוגין חלק אחד משלש מאות ועשרים
בבריכה ,כלומר במקוה כשר של ארבעים
סאה ,ושיערו חכמים שיעור מקוה שמחזיק
ארבעים סאה ,אמה על אמה ברום שלש
אמות ,הרי שיעור הנקב המחזיק שלשה לוגין
הוא אחד משלש מאות ועשרים מאמה על
אמה ברום שלש אמות המחזיק ארבעים
סאה .ורמב"ם כתב ,שאם היתה הבריכה
פחות או יותר מארבעים סאה ,מחשבין הנקב
בפחות וביותר לפי חשבון זה ,כגון אם היה
בבריכה עשרים סאה ,צריך להיות הנקב אחד
ממאה וששים :אפילו התחתונה מלאה כשרים
והעליונה מלאה שאובין  -שדרך מים לירד,
אפילו הכי אין שלשה לוגין שאובין שבנקב
פוסלין את התחתונה :שלא אמרו אלא שלשה
לוגין שנפלו  -ואין השאובין פוסלין את
המקוה עד שיפלו לתוכו .והלכה כר' יוסי:

 -נדה דף יג' ע"ב

באנשים תקצץ :איבעיא להו דינא תנן או לטותא תנן דינא תנן כי הא דרב
הונא קץ ידא או לטותא תנן תא שמע דתניא רבי טרפון אומר יד לאמה
תקצץ ידו על טבורו אמרו לו )ישב לו קוץ בכריסו לא יטלנו א"ל לא(
והלא כריסו נבקעת אמר להן מוטב תבקע כריסו ואל ירד לבאר שחת אי
אמרת בשלמא דינא תנן היינו דאמרי והלא כריסו נבקעת אלא אי אמרת
לטותא תנן מאי כריסו נבקעת אלא מאי דינא תנן לא סגי דלאו על טבורו
אלא ה"ק רבי טרפון כל המכניס ידו למטה מטבורו תקצץ אמרו לו לרבי
טרפון ישב לו קוץ בכריסו לא יטלנו אמר להן לא והלא כריסו נבקעת
אמר להן מוטב תבקע כריסו ולא ירד לבאר שחת:
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רש"י על הגמרא
קץ ידא  -דאמרינן בסנהדרין כל המרים ידו
על חבירו תקצץ דכתיב וזרוע רמה תשבר רב
הונא קץ ידא אלמא תקצץ דינא הוא :תקצץ
ידו על טבורו  -קס"ד טבורו ממש והיינו

זוהר

דאמרי ליה והלא כריסו נבקעת כשקוצצין שם
את ידו :למטה מטבורו  -והכי קאמר תקצץ
על שהכניסה למטה מטבורו :והלא כריסו
נבקעת  -מפני הקוץ:

– בראשית דף מח' ע"ב

יהיבַ ת ְלאַ ְדלָ קָ א ,וְ חַ בְ ַריָיא הָ א אָ ְמר ּו
ישא ִא ְתיְ ִ
נֵר ׁ ֶשל ׁ ַש ָּבת ִלנְ ׁ ֵשי ַע ּ ָמא קַ דִּ ׁ ָ
יה כו' וְ ׁ ַש ּ ִפיר .אֲבָ ל ָרזָא ְד ִמ ָּלה.
יהי ִּכ ְּב ָתה בּ וֹ צִ ינָא ְד ָע ְל ָמא וְ אַ ח ֲִׁשיכַ ת לֵ ּ
דְּ ִא ִ
יתא דְּ ָע ְל ָמא ִהיא וְ נִ ְׁש ָמ ִתין דְּ ִא ּנוּן בּ וֹ צִ ינָא ִע ָּלאָ ה ָּב ּה
הַ אי סֻ ַּכת ׁ ָשלוֹ ם ַמ ְטרוֹ נִ ָ
יתא ַּבעֲ יָא ְלאַ ְדלָ קָ א ,דְּ הָ א ְּבדו ְּכ ּ ָתהָ א ִא ְתאַ ְח ַדת וַ עֲ בָ ַדת
ׁ ַש ְריָין .וְ ַעל דָּ א ַמ ְטרוֹ נִ ָ
עוֹ בָ ָדא:
וְ ִא ְּת ָתא ַּבעֲ יָא ְּבחֶ ְדוָ ה ְד ִל ָּבא ו ְּרעו ָּתא ְלאַ ְדלָ קָ א בּ וֹ צִ ינָא ְד ׁ ַש ָּבת ,דְּ הָ א יְ קָ ָרא
ישין דִּ יהוֹ ן בּ וֹ צִ ינָא ְד ָע ְל ָמא
ִע ָּלאָ ה ִהיא לָ ּה וּזְ כ ּו ַרב ְלגַ ְר ָמ ּה ְל ִמזְ ּ ֵכי ִלבְ נִ ין קַ דִּ ִׁ
יתא ו ְּב ַדחַ ְל ּ ָתא ,וְ יִ ְסגוֹ ן ְׁשלָ ָמא ְּבאַ ְר ָעא ,וִ יהֵ יבַ ת ְלבַ עֲ לָ הּ אוֹ ְר ָּכא ְדחַ ִּיין,
ְּבאוֹ ַריְ ָ
ְּבגִ ין ָּכ ְך ַּבעֲ יָא ְל ִאזְ דַּ ה ֲָרא ָּב ּה:
יליָא וְ יוֹ ָמא זָכוֹ ר וְ ׁ ָשמוֹ ר ִאיה ּו ְּכח ֲָדא ,וְ ַעל דָּ א ְּכ ִתיב זָכוֹ ר
ּ ָתא ֲחזֵיַ ׁ ,ש ָּבת לֵ ְ
אֶ ת יוֹ ם הַ ּ ׁ ַש ָּבת ְלקַ ְד ׁשוֹ ו ְּכ ִתיב ׁ ָשמוֹ ר אֶ ת יוֹ ם הַ ּ ׁ ַש ָּבת ,זָכוֹ ר ִל ְדכו ָּרא ׁ ָשמוֹ ר
יה דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יה
יך הוּא ַע ְדבֵ ּ
ְלנו ְּקבָ א וְ כ ָֹּלא חַ ד .ז ַָּכ ִאין ִא ּנוּן יִ שְׂ ָראֵ ל חוּלָ קֵ ּ
יה עֲ לַ יְ יה ּו ְּכ ִתיב) ,תהלים קמד( אַ ְׁש ֵרי הָ ָעם ׁ ֶש ָּככָ ה לוֹ אַ ְׁש ֵרי הָ ָעם ׁ ֶשיְ ָי
וְ אַ חֲסַ נְ ּ ֵת ּ
אֱלקָ יו:

הלכה – הרמב"ם הלכות שבת פרק ג'
)א( מותר להתחיל במלאכה מערב שבת אע"פ שהיא נגמרת מאליה בשבת שלא נאסר
עלינו לעשות מלאכה אלא בעצמו של יום אבל כשתעשה המלאכה מעצמה בשבת
מותר לנו ליהנות במה שנעשה בשבת מאליו:
)ב( כיצד פותקין מים לגנה ערב שבת עם חשיכה והיא מתמלאת והולכת כל היום כולו
ומניחין מוגמר תחת הכלים והן מתגמרין והולכין כל השבת כולה ומניחים קילור על
גב העין ואספלנית על גבי המכה ומתרפאין והולכין כל השבת כולה ושורין דיו וסמנין
עם חשיכה והן נשרין והולכין כל השבת כולה ונותנין צמר ליורה ואונין של פשתן
לתנור והם משתנין והולכין כל השבת כולה ופורשים מצודות לחיה ולעופות ולדגים
עם חשיכה והן ניצודין והולכין כל השבת כולה וטוענין בקורת בית הבד ובעגולי הגת
עם חשיכה והמשקין זבין והולכין כל השבת כולה ומדליקין את הנר או את המדורה
מבערב והיא דולקת והולכת כל השבת כולה:
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חק לישראל – פרשת תולדות יום ו'
)ג( מניחין קדרה על גבי האש או בשר בתנור או על גבי גחלים והן מתבשלים והולכין
כל השבת כולה ואוכלין אותן בשבת ויש בדבר זה דברים שהן אסורין גזירה שמא
יחתה בגחלים בשבת:
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.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äøù ïá íééç áàæ
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