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חק לישראל – פרשת וירא יום ו'
בראשית פרק יט'

)כ( ִה ּנֵה נָא הָ ִעיר הַ זֹּאת ְקרֹבָ ה לָ נוּס ׁ ָש ּ ָמה וְ ִהוא ִמצְ ָער ִא ּ ָמ ְל ָטה נָא ׁ ָש ּ ָמה הֲ לֹא
ִמצְ ָער ִהוא ו ְּת ִחי נַפְ ִׁשי) :כ( ִה ּנֵה נָא הָ ִעיר הַ זֹּאת ְקרֹבָ ה לָ נוּס ׁ ָש ּ ָמה וְ ִהוא ִמצְ ָער
ִא ּ ָמ ְל ָטה נָא ׁ ָ
ש ּ ָמה הֲ לֹא ִמצְ ָער ִהוא ו ְּת ִחי נ ְַפ ִׁשי) :כ( הָ א ְכ ַען קַ ְר ּ ָתא הָ ָדא ְק ִריבָ א ְל ֵמ ִעירוֹ ק ְל ַת ּ ָמן
ירא ִהיא וְ ִת ְתקַ ּיַם נ ְַפ ִׁשי:
ירא ִא ְׁש ְּתזֵב ְּכ ַען ּ ַת ּ ָמן הֲ לָ א זְ עֵ ָ
וְ ִהיא זְ ֵע ָ

אתי פָ נ ָ
ֶיך ַּגם לַ דָּ בָ ר הַ זֶּה ְל ִב ְל ִּתי הָ ְפ ִּכי אֶ ת הָ ִעיר
ָש ִ
ֹאמר אֵ לָ יו ִה ּנֵה נ ָ ׂ
)כא( וַ יּ ֶ
אתי פָ נ ָ
ֶיך ּ ַגם לַ דָּ בָ ר הַ זֶּה ְל ִב ְל ִּתי הָ ְפ ִּכי אֶ ת הָ ִעיר
ָש ִ
ֹאמר אֵ לָ יו ִה ּנֵה נ ָ ׂ
שר דִּ ַּב ְר ּ ָת) :כא( וַ יּ ֶ
אֲ ׁ ֶ

ֲשר דִּ ַּב ְר ּ ָת:
א ֶׁ

יבית אַ ּ ָפ ְך אַ ף ְל ִפ ְת ָּג ָמא הָ ֵדין ְּב ִדיל דְּ לָ א ְל ֵמ ְה ּ ַפ ְך יָת קַ ְר ּ ָתא דִּ ְב ֵעי ָתא
יה הָ א נְ סֵ ִ
)כא( וַ אֲ ַמר לֵ ּ

עֲ לַ ּה:

)כב( ַמהֵ ר ִה ּ ָמלֵ ט ׁ ָש ּ ָמה ִּכי לֹא אוּכַ ל לַ עֲ שׂ וֹ ת דָּ בָ ר ַעד בּ ָ
ֹאֲך ׁ ָש ּ ָמה ַעל ּ ֵכן קָ ָרא
שם הָ ִעיר צוֹ ַער) :כב( ַמהֵ ר ִה ּ ָמלֵ ט ׁ ָש ּ ָמה ִּכי לֹא אוּכַ ל לַ עֲ שׂ וֹ ת דָּ בָ ר ַעד בּ ֹאֲ ָך ׁ ָש ּ ָמה ַעל ּ ֵכן
ֵׁ
קָ ָרא ׁ ֵשם הָ ִעיר צוֹ ַער:

ית ְך ְל ַת ּ ָמן ַעל ּ ֵכן
אֲרי לָ א ִאכּ וּל ְל ֶמ ְע ַּבד ּ ִפ ְת ּ ָג ָמא ַעד ֵמ ָ
)כב( אוֹ ִחי ְל ִא ְׁש ּ ֵתזֵב ּ ַת ּ ָמן ֵ

ְק ָרא ְׁש ָמא ְדקַ ְר ּ ָתא צוֹ ַער:

מ ׁש יָצָ א ַעל הָ אָ ֶרץ וְ לוֹ ט ָּבא צֹעֲ ָרה) :כג( הַ ּ ׁ ֶשמֶ ׁש יָצָ א ַעל הָ אָ ֶרץ וְ לוֹ ט ָּבא
)כג( הַ ּ ׁ ֶש ֶ
צֹעֲ ָרה) :כג( ִׁש ְמ ׁ ָשא נְ פַ ק ַעל אַ ְר ָעא וְ לוֹ ט ַעל ְלצוֹ ַער:
)כד(

וַ יהֹוָ ה ִה ְמ ִטיר ַעל ְסדֹם וְ ַעל עֲ מ ָֹרה ָּג ְפ ִרית וָ אֵ ׁש ֵמאֵ ת יְ הֹוָ ה ִמן הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם:

)כד( וַ יהֹוָ ה ִה ְמ ִטיר ַעל ְסדֹם וְ ַעל עֲ מ ָֹרה ּ ָג ְפ ִרית וָ אֵ ׁש ֵמאֵ ת יְ הֹוָ ה ִמן הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם:

)כד( וַ י ָי אַ ְמ ַטר ַעל

קֳדם יְ ָי ִמן ְׁש ַמ ּיָא:
יתא וְ אֶ ּ ׁ ָש ָתא ִמן ָ
ְסדוֹ ם וְ ַעל עֲ מוֹ ָרה ּ ָג ְפ ֵר ָ

ישבֵ י הֶ ָע ִרים וְ צֶ ַמח
)כה( וַ יַּהֲ פֹ ְך אֶ ת הֶ ָע ִרים הָ אֵ ל וְ אֵ ת ָּכל הַ ִּכ ָּכר וְ אֵ ת ָּכל ְׁ
ישבֵ י הֶ ָע ִרים וְ צֶ ַמח
הָ אֲ ָד ָמה) :כה( וַ יַּהֲ פֹ ְך אֶ ת הֶ ָע ִרים הָ אֵ ל וְ אֵ ת ָּכל הַ ִּכ ָּכר וְ אֵ ת ָּכל ְׁ
הָ אֲ ָד ָמה:

יש ָרא וְ יָת ָּכל י ְָתבֵ י ִק ְרוַ יָּא וְ צִ ְמחָ א ְדאַ ְר ָעא:
)כה( וַ הֲ פַ ְך יָת ִק ְרוַ ּיָא הָ ִא ּ ֵלין וְ יָת ָּכל ֵמ ְׁ

מלַ ח) :כו( וַ ּ ַת ּ ֵבט ִא ְׁש ּתוֹ ֵמאַ ח ֲָריו וַ ְּת ִהי נְ צִ יב
וַת ֵּבט ִא ְׁש ּתוֹ ֵמאַ ח ֲָריו וַ ְּת ִהי נְ צִ יב ֶ
)כו( ּ ַ
יה ִמ ַּב ְתרוֹ ִהי וַ הֲ וַ ת קָ ָמא ְד ִמ ְלחָ א:
מלַ ח) :כו( וְ ִא ְס ְּת ִכיאַ ת ִא ְּת ֵת ּ
ֶ
שם אֶ ת ּ ְפנֵי יְ הֹוָ ה) :כז( וַ ַּי ְׁש ּ ֵכם
ֲשר ָע ַמד ׁ ָ
)כז( וַ יּ ְַׁש ּ ֵכם אַ ְב ָרהָ ם ַּבבּ ֹקֶ ר אֶ ל הַ ּ ָמקוֹ ם א ׁ ֶ
שם אֶ ת ּ ְפנֵי יְ הֹוָ ה) :כז( וְ אַ ְקדֵּ ים אַ ְב ָרהָ ם ְּבצַ ְפ ָרא ְלאַ ְת ָרא
אַ ְב ָרהָ ם ַּבבּ ֹקֶ ר אֶ ל הַ ּ ָמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר ָע ַמד ׁ ָ
קֳדם יְ ָי:
דִּ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש ּ ַת ּ ָמן ִּבצְ לוֹ ָ

)כח( וַ יּ ְַׁשקֵ ף ַעל ּ ְפנֵי ְסדֹם וַ עֲ מ ָֹרה וְ ַעל ָּכל ּ ְפנֵי אֶ ֶרץ הַ ִּכ ָּכר וַ יּ ְַרא וְ ִה ּנֵה ָעלָ ה
מ ָרה וְ ַעל ָּכל ּ ְפנֵי אֶ ֶרץ הַ ִּכ ָּכר
שן) :כח( וַ יּ ְַׁשקֵ ף ַעל ּ ְפנֵי ְסדֹם וַ עֲ ֹ
ִקיטֹר הָ אָ ֶרץ ְּכ ִקיטֹר הַ ִּכ ְב ׁ ָ
שן) :כח( וְ ִא ְס ְּת ִכי ַעל אַ ּ ֵפי ְסדוֹ ם וַ עֲ מוֹ ָרה וְ ַעל ָּכל אַ ּ ֵפי
וַ ַּי ְרא וְ ִה ּנֵה ָעלָ ה ִקיטֹר הָ אָ ֶרץ ְּכ ִקיטֹר הַ ִּכ ְב ׁ ָ
יש ָרא וַ ֲחזָא וְ הָ א ְס ִליק ְּת ָננָא ְדאַ ְר ָעא ִּכ ְת ָננָא ְדאַ ּת ּונָא:
אַ ְר ָעא ְד ֵמ ְׁ

)כט( וַ יְ ִהי ְּב ׁ ַשחֵ ת אֱ ל ִֹהים אֶ ת ָע ֵרי הַ ִּכ ָּכר וַ ִּיזְ כּ ֹר ֱאל ִֹהים אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם וַ יְ ׁ ַש ַּלח אֶ ת
ָשב ָּבהֵ ן לוֹ ט) :כט( וַ יְ ִהי ְ ּב ׁ ַשחֵ ת
אֲשר י ׁ ַ
ֶׁ
לוֹ ט ִמ ּתוֹ ְך הַ הֲפֵ כָ ה ַּבהֲ פֹ ְך אֶ ת הֶ ָע ִרים

ֱאל ִֹהים אֶ ת ָע ֵרי הַ ִּכ ָּכר וַ ִּיזְ כּ ֹר אֱ ל ִֹהים אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם וַ יְ ׁ ַש ַּלח אֶ ת לוֹ ט ִמ ּתוֹ ְך הַ הֲ פֵ כָ ה ַּבהֲ פֹ ְך אֶ ת
יש ָרא ו ְּד ִכיר יְ ָי יָת אַ ְב ָרהָ ם
שב ָּבהֵ ן לוֹ ט) :כט( וַ הֲוָ ה ְּבחַ ָּבלוּת )נ"יַּ ,כד חֲבַ ל( יְ ָי יָת ִק ְרוֵי ֵמ ְׁ
הֶ ָע ִרים אֲ ׁ ֶשר ָי ׁ ַ
ָתב ְּבהֵ ן לוֹ ט:
וְ ׁ ַש ַּלח יָת לוֹ ט ִמגּ וֹ הֲ פֶ ְכ ּ ָתא ַּכד הֲ פַ ְך יָת ִק ְרוַ ּיָא דִּ י הֲוָ ה י ֵ

ֵשב
ֵשב ָּבהָ ר ו ְּׁש ּ ֵתי בְ נ ָֹתיו ִע ּמוֹ ִּכי י ֵָרא לָ ׁ ֶשבֶ ת ְּבצוֹ ַער וַ יּ ׁ ֶ
)ל( וַ יּ ַַעל לוֹ ט ִמצּוֹ ַער וַ יּ ׁ ֶ
ֵשב ָּבהָ ר ו ְּׁש ּ ֵתי ְבנ ָֹתיו ִע ּמוֹ ִּכי י ֵָרא
ֹתיו) :ל( וַ יּ ַַעל לוֹ ט ִמצּוֹ ַער וַ יּ ׁ ֶ
ַּב ּ ְמ ָע ָרה הוּא ו ְּׁש ּ ֵתי ְבנ ָ
יה
יתב ְּבטו ָּרא וְ ַת ְר ּ ֵתין ְּבנ ֵָת ּ
ֹתיו) :ל( ו ְּסלֵ ק לוֹ ט ִמצּוֹ ַער וִ ֵ
ֵשב ַּב ּ ְמ ָע ָרה הוּא ו ְּׁש ּ ֵתי ְבנ ָ
לָ ׁ ֶשבֶ ת ְּבצוֹ ַער וַ יּ ׁ ֶ
יה:
ָת ּ
יתב ִּב ְמ ַע ְר ּ ָתא הוּא וְ ַת ְר ּ ֵתין ְּבנ ֵ
אֲרי ָד ִחיל ְל ִמ ּ ַתב ְּבצוֹ ַער וִ ֵ
יה ֵ
ִע ּ ֵמ ּ
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חק לישראל – פרשת וירא יום ו'
יש אֵ ין ָּבאָ ֶרץ לָ בוֹ א ָעלֵ ינ ּו
ירה אָ ִבינ ּו זָקֵ ן וְ ִא ׁ
ירה אֶ ל הַ ְּצ ִע ָ
ֹאמר הַ ְּב ִכ ָ
)לא( וַ ּת ֶ
יש אֵ ין ָּבאָ ֶרץ לָ בוֹ א
ירה אָ ִבינ ּו זָקֵ ן וְ ִא ׁ
ירה אֶ ל ַה ְּצ ִע ָ
ֹאמר ַה ְּב ִכ ָ
ְּכ ֶד ֶר ְך ּ ָכל הָ אָ ֶרץ) :לא( וַ ּת ֶ
ָעלֵ ינ ּו ְּכ ֶד ֶר ְך ָּכל הָ אָ ֶרץ:

יעל עֲ לָ נָא
)לא( וַ אֲ ֶמ ֶרת ַר ְּב ָתא ִלזְ ֶע ְר ּ ָתא אֲ ב ּונָא ִסיב וּגְ בַ ר לֵ ית ְּבאַ ְר ָעא ְל ֵמ ַ

ְּכאוֹ ַרח ָּכל אַ ְר ָעא:

ַשקֶ ה אֶ ת אָ ִבינ ּו יַיִ ן וְ נִ ְׁש ְּכבָ ה ִע ּמוֹ וּנְ חַ יֶּה ֵמאָ ִבינ ּו ז ַָרע) :לב( ְלכָ ה נ ְַׁשקֶ ה
)לב( ְלכָ ה נ ְׁ
יה
יתא נ ְַׁשקֵ י יָת אֲב ּונָא חַ ְמ ָרא וְ נִ ְׁשכּ וּב ִע ּ ֵמ ּ
אֶ ת אָ ִבינ ּו יַ יִ ן וְ נִ ְׁש ְּכבָ ה ִע ּמוֹ וּנְ חַ ּיֶה מֵ אָ ִבינ ּו זָ ַרע) :לב( ִא ָ
וּנְ קַ יֵּם ֵמאֲ ב ּונָא ְּבנִ ין:

ירה וַ ִּת ְׁש ַּכב אֶ ת אָ ִביהָ וְ לֹא
אֲביהֶ ן יַיִ ן ַּב ַּליְ לָ ה הוּא וַ ּ ָתבֹא הַ ְּב ִכ ָ
)לג( וַ ּ ַת ְׁשקֶ ין Èאֶ ת ִ
ירה וַ ִּת ְׁש ַּכב
י ַָדע ְ ּב ִׁש ְכבָ ּה ו ְּבקו ָּמ ּה) :לג( וַ ּ ַת ְׁשקֶ ין Èאֶ ת א ֲִביהֶ ן ַייִ ן ַּב ַּליְ לָ ה הוּא וַ ּ ָתבֹא הַ ְ ּב ִכ ָ
יליָא הוּא וְ ַע ַּלת ַר ְּב ָתא
ּמ ּה) :לג( וְ אַ ְׁש ִקיאָ ה יָת אֲ בוּהֶ ן חַ ְמ ָרא ְּבלֵ ְ
אֶ ת אָ ִביהָ וְ לֹא י ַָדע ְ ּב ִׁש ְכבָ ּה ו ְּבקו ָ
ימ ּה:
ו ְּׁש ִכיבָ א ִעם אֲ בוּהָ א וְ לָ א יְ ַדע ְּב ִמ ְׁש ְּכבַ ּה ו ְּב ִק ַ

ירה הֵ ן ׁ ָשכַ ְב ִּתי אֶ ֶמ ׁש אֶ ת אָ ִבי
ירה אֶ ל הַ ְּצ ִע ָ
ֹאמר הַ ְּב ִכ ָ
)לד( וַ יְ ִהי ִמ ּ ָמ ֳח ָרת וַ ּת ֶ
ַשקֶ ּנ ּו יַיִ ן ּ ַגם הַ ַּליְ לָ ה ּוב ִֹאי ִׁש ְכ ִבי ִע ּמוֹ וּנְחַ יֶּה ֵמאָ ִבינ ּו ז ַָרע) :לד( וַ יְ ִהי ִמ ּ ָמח ֳָרת
נ ְׁ
ירה הֵ ן ׁ ָשכַ ְב ִּתי אֶ ֶמ ׁש אֶ ת אָ ִבי נ ְַׁשקֶ נּ ּו יַיִ ן ּ ַגם הַ ַּליְ לָ ה ּוב ִֹאי ִׁש ְכ ִבי
ירה אֶ ל ַה ְּצ ִע ָ
ֹאמר הַ ְּב ִכ ָ
וַ ּת ֶ
יבית ַר ְמ ׁ ָשא ִעם
מאָ ִבינ ּו זָ ַרע) :לד( וַ הֲ וָ ה ְּביוֹ ָמא ְדבַ ְתרוֹ ִהי וַ אֲ ֶמ ֶרת ַר ְּב ָתא ִלזְ ֶע ְר ּ ָתא הָ א ְׁשכֵ ִ
ִע ּמוֹ וּנְ חַ יֶּה ֵ
ּ
יה וּנְ קַ יֵם ֵמאֲ ב ּונָא ְּבנִ ין:
יבי ִע ּ ֵמ ּ
יליָא וְ עו ִּלי ְׁש ִכ ִ
אַ ָּבא נ ְַׁש ִק ּנֵה חַ ְמ ָרא אַ ף ְּבלֵ ְ

ירה וַ ִּת ְׁש ַּכב ִע ּמוֹ וְ לֹא
אֲביהֶ ן יָיִ ן וַ ּ ָתקָ ם הַ ְּצ ִע ָ
)לה( וַ ּ ַת ְׁשקֶ יןַּ Èגם ַּב ַּליְ לָ ה הַ הוּא אֶ ת ִ
ירה
אֲביהֶ ן יָ יִ ן וַ ּ ָתקָ ם הַ ְּצ ִע ָ
י ַָדע ְ ּב ִׁש ְכבָ ּה ו ְּבקֻ ָמהּ ) :לה( וַ ּ ַת ְׁשקֶ יןַּ Èגם ַּב ַּליְ לָ ה הַ הוּא אֶ ת ִ
יליָא הַ הוּא יָת אֲ בוּהֶ ן חַ ְמ ָרא וְ קָ ַמת
וַ ִּת ְׁש ַּכב ִע ּמוֹ וְ לֹא יָ ַדע ְ ּב ִׁש ְכבָ ּה ו ְּבקֻ ָמ ּה) :לה( וְ אַ ְׁש ִקיאָ ה אַ ף ְּבלֵ ְ
ימ ּה:
יה וְ לָ א יְ ַדע ְּב ִמ ְׁש ְּכבַ ּה ו ְּב ִק ַ
זְ ֶע ְר ּ ָתא ו ְּׁש ִכיבַ ת ִע ּ ֵמ ּ

אֲביהֶ ן:
תי בְ נוֹ ת לוֹ ט ֵמאֲ ִביהֶ ן) :לו( וַ ּ ַתהֲ ֶריןְׁ Èש ּ ֵתי ְבנוֹ ת לוֹ ט ֵמ ִ
)לו( וַ ּ ַתהֲ ֶריןְׁ Èש ּ ֵ

)לו(

וְ ַע ִדּ יאַ ן ּ ַת ְר ּ ֵתין ְּבנַת לוֹ ט ֵמאֲ בוּהֶ ן:

ירה ּ ֵבן וַ ִּת ְק ָרא ְׁשמוֹ מוֹ אָ ב הוּא אֲ ִבי מוֹ אָ ב ַעד הַ יּוֹ ם) :לז( וַ ּ ֵתלֶ ד
)לז( וַ ּ ֵתלֶ ד הַ ְּב ִכ ָ
יה
ידת ַר ְּב ָתא ַּבר ו ְּק ַרת ְׁש ֵמ ּ
יל ַ
ירה ּ ֵבן וַ ִּת ְק ָרא ְׁשמוֹ מוֹ אָ ב ה ּוא אֲ ִבי מוֹ אָ ב ַעד הַ יּוֹ ם) :לז( וִ ִ
הַ ְ ּב ִכ ָ
מוֹ אָ ב הוּא אֲבוּהוֹ ן דְּ מוֹ אָ בָ א ַעד יוֹ ָמא ֵדין:

אֲבי בְ נֵי ַע ּמוֹ ן ַעד
ירה גַ ם ִהוא י ְָל ָדה ּ ֵבן וַ ִּת ְק ָרא ְׁשמוֹ ּ ֶבן ַע ּ ִמי הוּא ִ
)לח( וְ הַ ְּצ ִע ָ
ירה גַ ם ִהוא יָ ְל ָדה ּ ֵבן וַ ִּת ְק ָרא ְׁשמוֹ ּ ֶבן ַע ּ ִמי הוּא אֲ ִבי ְבנֵי ַע ּמוֹ ן ַעד הַ יּוֹ ם:
הַ יּוֹ ם) :לח( וְ הַ ְּצ ִע ָ
יה ַּבר ַע ּ ִמי הוּא אֲ בוּהוֹ ן דִּ ְבנֵי ַע ּמוֹ ן ַעד יוֹ ָמא ֵדין:
ידת ַּבר ו ְּק ַרת ְׁש ֵמ ּ
)לח( וּזְ ֶע ְר ּ ָתא אַ ף ִהיא יְ ִל ַ

כ

)א(

ֵשב ֵּבין קָ ֵד ׁש וּבֵ ין ׁשוּר וַ יָּגָ ר ִּבגְ ָרר:
וַ ִּי ּ ַסע ִמ ּ ׁ ָשם אַ בְ ָרהָ ם אַ ְרצָ ה הַ ּנֶגֶ ב וַ יּ ׁ ֶ

ֵשב ּ ֵבין קָ ֵד ׁש וּבֵ ין ׁשוּר וַ ָּיגָ ר ִ ּבגְ ָרר:
וַ ִּי ּ ַסע ִמ ּ ׁ ָשם אַ ְב ָרהָ ם אַ ְרצָ ה הַ ּ ֶנגֶב וַ יּ ׁ ֶ

)א(

)א( וּנְ ַטל ִמ ּ ַת ּ ָמן אַ ְב ָרהָ ם

יתב ּ ֵבין ְרקָ ם וּבֵ ין חַ גְ ָרא וְ ִא ּתוֹ ַתב ִּבגְ ָרר:
ְלאַ ְר ָעא ָדרוֹ ָמא וִ ֵ

ימלֶ ְך ֶמלֶ ְך ְּג ָרר וַ ִּי ַּקח
אֲב ֶ
ש ָרה ִא ְׁש ּתוֹ ֲאח ִֹתי ִהוא וַ ִּי ְׁשלַ ח ִ
)ב( וַ יֹּאמֶ ר אַ ְב ָרהָ ם אֶ ל ָ ׂ
ימלֶ ְך ֶמלֶ ְך ְּג ָרר וַ ִּי ַּקח
ש ָרה ִא ְׁש ּתוֹ ֲאח ִֹתי ִהוא וַ ִּי ְׁשלַ ח א ֲִב ֶ
ֹאמר אַ ְב ָרהָ ם אֶ ל ָ ׂ
ש ָרה) :ב( וַ יּ ֶ
אֶ ת ָ ׂ
ש ָרה:
אֶ ת ָ ׂ

ימלֶ ְך ַמ ְל ָּכא ִדגְ ָרר ו ְּדבַ ר יָת ָ ׂש ָרה:
אֲב ֶ
יה אֲ חָ ִתי ִהיא ו ְּׁשלַ ח ִ
)ב( וַ אֲ ַמר אַ ְב ָרהָ ם ַעל ָ ׂש ָרה ִא ְּת ֵת ּ

ֹאמר לוֹ ִה ְּנ ָך ֵמת ַעל הָ ִא ּ ׁ ָשה
ימלֶ ְך ַּבחֲלוֹ ם הַ ָּליְ לָ ה וַ יּ ֶ
)ג( וַ ָיּבֹא ֱאל ִֹהים אֶ ל א ֲִב ֶ
ְ
ֹאמר לוֹ
ימלֶ ך ַּבחֲלוֹ ם הַ ָּליְ לָ ה וַ יּ ֶ
שר לָ קַ ְח ּ ָת וְ ִהוא ְ ּבעֻ לַ ת ָּב ַעל) :ג( וַ ָיּבֹא ֱאל ִֹהים אֶ ל אֲ ִב ֶ
אֲ ׁ ֶ

ימלֶ ְך
קֳדם יְ ָי ְלוַ ת אֲ ִב ֶ
ימר ִמן ָ
אֲתא ֵמ ַ
שר לָ קַ ְח ּ ָת וְ ִהוא ְּבעֻ לַ ת ָּב ַעל) :ג( וַ ָ
ִה ְּנ ָך ֵמת ַעל הָ ִא ּ ׁ ָשה ֲא ׁ ֶ
יה הָ א אַ ְּת ִמית ַעל עֵ יסַ ק ִא ְּת ָתא ִד ְדבַ ְר ּ ָתא וְ ִהיא ִא ּ ַתת ְּגבָ ר:
אֲמר לֵ ּ
יליָא וַ ַ
ְּבחֶ ְל ָמא ְדלֵ ְ
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חק לישראל – פרשת וירא יום ו'
ימלֶ ְך לֹא
הרֹג) :ד( וַ א ֲִב ֶ
ֹאמר אֲ ֹדנָי הֲ גוֹ י ַּגם צַ דִּ יק ּ ַת ֲ
ימלֶ ְך לֹא קָ ַרב אֵ לֶ יהָ וַ יּ ַ
אֲב ֶ
)ד( וַ ִ
ְ
ימלֶ ך לָ א ְק ֵרב ְלוָ ַת ּה וַ אֲ ַמר יְ ָי הֲ ָעם אַ ף ז ַַּכאי
דנָי הֲ גוֹ י ּ ַגם צַ דִּ יק ּ ַתהֲ רֹג) :ד( וַ אֲ ִב ֶ
ֹאמר ֲא ֹ
קָ ַרב אֵ לֶ יהָ וַ יּ ַ
ִּת ְקטוֹ ל:

)ה( הֲ לֹא הוּא אָ ַמר ִלי אֲ ח ִֹתי ִהוא וְ ִהיא גַ ם ִהוא אָ ְמ ָרה אָ ִחי הוּא ְּב ָתם ְלבָ ִבי
יתי זֹאת) :ה( הֲ לֹא הוּא אָ ַמר ִלי ֲאח ִֹתי ִהוא וְ ִהיא גַ ם ִהוא אָ ְמ ָרה אָ ִחי
ו ְּבנִ ְקיֹן ַּכ ּ ַפי ָעשִׂ ִ
יתי זֹאת:
הוּא ְ ּב ָתם ְלבָ ִבי ו ְּבנִ ְקיֹן ַּכ ּ ַפי ָעשִׂ ִ

)ה( ֲהלָ א הוּא אֲ ַמר ִלי אֲ חָ ִתי ִהיא וְ ִהיא אַ ף ִהיא אֲ ָמ ַרת אָ ִחי

הוּא ְּבקַ ּ ִׁשיטוּת ִל ִּבי ו ְּבז ַָּכאוּת יְ ַדי עֲ בָ ִדית דָּ א:

ית זֹּאת
ֹאמר אֵ לָ יו הָ ֱאל ִֹהים ַּב ֲחלֹם ַּגם אָ נ ִֹכי י ַָד ְע ִּתי ִּכי ְב ָתם ְלבָ ְב ָך ָעשִׂ ָ
)ו( וַ יּ ֶ
ָ
ָ
ֹאמר אֵ לָ יו
וָ אֶ ְחשׂ ְך ּ ַגם אָ נ ִֹכי אוֹ ְתך מֵ חֲטוֹ ִלי ַעל ּ ֵכן לֹא נְ ַת ִּתיך ִלנְגּ ַֹע אֵ לֶ יהָ ) :ו( וַ יּ ֶ

ית זֹּאת וָ אֶ ְחשׂ ְך ַּגם אָ נ ִֹכי אוֹ ְת ָך ֵמחֲטוֹ
הָ ֱאל ִֹהים ַּב ֲחלֹם ּ ַגם אָ נ ִֹכי י ַָד ְע ִּתי ִּכי ְב ָתם ְלבָ ְב ָך ָעשִׂ ָ
ִלי ַעל ּ ֵכן לֹא נְ ַת ִּת ָ
אֲרי
קֳדם יְ ָי ְּבחֶ ְל ָמא אַ ף ק ֳָד ַמי ְּגלֵ י ֵ
ימר ִמן ָ
יה ֵמ ַ
אֲמר לֵ ּ
יך ִלנְ גּ ַֹע אֵ לֶ יהָ ) :ו( וַ ַ
קֳד ָמי ַעל ּ ֵכן לָ א ְׁשבַ ְק ִּת ְ
יך ְל ִמ ְק ַרב ְלוָ ַת ּה:
ְּבקַ ִׁשיטוּת ִל ָּב ְך ָעבָ ְד ּ ָת דָּ א ו ְּמנ ִָעית אַ ף אֲ נָא י ָָת ְך ִמ ְ ּל ֶמ ְחטֵ י ָ

יש ִּכי נ ִָביא הוּא וְ יִ ְת ּ ַפ ֵּלל ַּב ַע ְד ָך ֶו ְחיֵה וְ ִאם אֵ ינְ ָך ֵמ ִׁשיב
)ז( וְ ַע ּ ָתה הָ ׁ ֵשב אֵ ׁ ֶשת הָ ִא ׁ
ְ
יש ִּכי נ ִָביא הוּא
אֲשר לָ ך) :ז( וְ ַע ּ ָתה הָ ׁ ֵשב אֵ ׁ ֶשת הָ ִא ׁ
דַּ ע ִּכי מוֹ ת ּ ָתמוּת אַ ּ ָתה וְ כָ ל ׁ ֶ

אֲתיב
שר לָ ְך) :ז( ו ְּכ ַען ֵ
וְ יִ ְת ּ ַפ ּ ֵלל ַּב ַע ְד ָך ו ְֶחיֵה וְ ִאם אֵ ינְ ָך מֵ ִׁשיב דַּ ע ִּכי מוֹ ת ּ ָתמוּת אַ ּ ָתה וְ כָ ל אֲ ׁ ֶ
ימת ְּתמוּת אַ ְּת וְ כָ ל דִּ י לָ ְך:
אֲרי ֵמ ַ
ית ְך ְמ ִתיב דַּ ע ֵ
ִא ּ ַתת ּ ַג ְב ָרא אֲ ֵרי נְ ִביָּא הוּא וִ יצַ ֵּלי עֲ לָ ְך ו ְּתחֵ י וְ ִאם לֵ ָ

ימלֶ ְך ַּבבּ ֹקֶ ר וַ ִּי ְק ָרא ְלכָ ל עֲ בָ ָדיו וַ יְ ַד ּ ֵבר אֶ ת ָּכל הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ֶּלה
)ח( וַ יּ ְַׁש ּ ֵכם א ֲִב ֶ
ימלֶ ְך ַּבבּ ֹקֶ ר וַ ִּי ְק ָרא ְלכָ ל עֲ בָ ָדיו וַ יְ ַד ּ ֵבר
אֲב ֶ
ָשים ְמאֹ ד) :ח( וַ ַּי ְׁש ּ ֵכם ִ
ירא ּו הָ אֲ נ ִׁ
ְּבאָ זְ נֵיהֶ ם וַ ִּי ְ

ימלֶ ְך ְּבצַ ְפ ָרא ו ְּק ָרא ְלכָ ל
ָשים ְמאֹ ד) :ח( וְ אַ ְקדֵּ ים אֲ ִב ֶ
אֶ ת ָּכל הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ּ ֶלה ְּבאָ זְ נֵיהֶ ם וַ ִּי ְירא ּו הָ אֲ נ ִׁ
קֳד ֵמיהוֹ ן ו ְּד ִחיל ּו גו ְּב ַר ּיָא לַ ח ֲָדא:
ַע ְבדּ וֹ ִהי ו ַּמ ִ ּליל יָת ָּכל ּ ִפ ְת ּ ָג ַמ ּיָא הָ ִא ּ ֵלין ָ

אתי לָ ְך ִּכי
ית ָּלנ ּו ו ֶּמה חָ טָ ִ
ֹאמר לוֹ ֶמה ָעשִׂ ָ
ימלֶ ְך ְלאַ ְב ָרהָ ם וַ יּ ֶ
)ט( וַ ִּי ְק ָרא אֲ ִב ֶ
ית ִע ּ ָמ ִדי:
ֲשר לֹא י ֵָעשׂ ּו ָעשִׂ ָ
את ָעלַ י וְ ַעל ַמ ְמלַ ְכ ִּתי ח ֲָטאָ ה גְ דֹלָ ה ַמעֲ שִׂ ים א ׁ ֶ
הֵ בֵ ָ
את ָעלַ י וְ ַעל
אתי לָ ְך ִּכי הֵ בֵ ָ
ית ָּלנ ּו ו ֶּמה חָ ָט ִ
ֹאמר לוֹ ֶמה ָעשִׂ ָ
ימלֶ ְך ְלאַ ְב ָר ָהם וַ יּ ֶ
)ט( וַ ִּי ְק ָרא אֲ ִב ֶ
ְ
אֲמר
ימלֶ ך ְלאַ ְב ָרהָ ם וַ ַ
אֲב ֶ
ית ִע ּ ָמ ִדי) :ט( ו ְּק ָרא ִ
ַמ ְמלַ ְכ ִּתי ח ֲָטאָ ה גְ דֹלָ ה ַמעֲ שִׂ ים אֲ ׁ ֶשר לֹא י ֵָעשׂ ּו ָעשִׂ ָ
יתא עֲ לַ י וְ ַעל ַמ ְלכו ִּתי חוֹ בָ א ַר ָּבא עוֹ בָ ִדין דִּ י לָ א
אֲרי אַ יְ ֵת ָ
יה ַמה ָעבַ ְד ּ ָת לָ נָא ו ַּמה חָ ִבית )נ"י ,חָ טֵ ית( לָ ְך ֵ
לֵ ּ
כָ ְׁש ִרין ְל ִא ְתעֲ בָ ָדא עֲ בַ ְד ּ ָת ִע ּ ִמי:

ימלֶ ְך אֶ ל אַ ְב ָרהָ ם ָמה ָר ִאי ָת ִּכי ָעשִׂ ָ
)י( וַ יֹּאמֶ ר אֲ ִב ֶ
ֹאמר
ית אֶ ת הַ דָּ בָ ר הַ ז ֶּה) :י( וַ יּ ֶ
ְ
ֵית
ימלֶ ך ְלאַ ְב ָרהָ ם ָמה חָ ז ָ
אֲמר אֲ ִב ֶ
ית אֶ ת הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה) :י( וַ ַ
ית ִּכי ָעשִׂ ָ
ימלֶ ְך אֶ ל אַ ְב ָרהָ ם ָמה ָר ִא ָ
ֲא ִב ֶ
אֲרי עֲ בַ ְד ּ ָת יָת ּ ִפ ְת ּ ָג ָמא הָ ֵדין:
ֵ

ֹאמר אַ בְ ָרהָ ם ִּכי אָ ַמ ְר ִּתי ַרק אֵ ין יִ ְראַ ת ֱאל ִֹהים ַּב ּ ָמקוֹ ם הַ זֶּה וַ הֲ ָרגוּנִ י ַעל
)יא( וַ יּ ֶ
ֹאמר אַ ְב ָרהָ ם ִּכי אָ ַמ ְר ִּתי ַרק אֵ ין יִ ְראַ ת ֱאל ִֹהים ַּב ּ ָמקוֹ ם הַ זֶּה וַ הֲ ָרגוּנִ י
דְּ בַ ר ִא ְׁש ִּתי) :יא( וַ יּ ֶ
ַעל דְּ בַ ר ִא ְׁש ִּתי:

אֲמ ִרית ְלחוֹ ד לֵ ית דַּ חַ ְל ּ ָתא ַדיְ ָי ְּבאַ ְת ָרא הָ ֵדין וְ יִ ְק ְטלֻ ּנַנִ י ַעל ֵעיסַ ק
אֲרי ָ
אֲמר אַ ְב ָרהָ ם ֵ
)יא( וַ ַ

ִא ְּת ִתי:
)יב(

וְ גַ ם אָ ְמנָה אֲ ח ִֹתי בַ ת אָ ִבי ִהוא אַ ְך לֹא בַ ת ִא ּ ִמי וַ ְּת ִהי ִלי ְל ִא ּ ׁ ָשה:

)יב( וְ גַם

שה) :יב( ו ְּב ַרם ְּבק ּו ְׁש ָטא אֲ חָ ִתי ַּבת אַ ָּבא
אָ ְמנָה אֲ ח ִֹתי בַ ת אָ ִבי ִהוא אַ ְך לֹא בַ ת ִא ּ ִמי וַ ְּת ִהי ִלי ְל ִא ּ ׁ ָ
ִהיא ְּב ַרם לָ א בַ ת ִא ּ ִמי וַ הֲוַ ת ִלי ְל ִאנְ ּת ּו:

ֲשר ִה ְתע ּו אֹ ִתי אֱ ל ִֹהים ִמ ֵּבית אָ בִ י וָ אֹ ַמר לָ ּה זֶה חַ ְסדֵּ ְך אֲ ׁ ֶשר ּ ַתעֲ שִׂ י
)יג( וַ יְ ִהי ַּכא ׁ ֶ
ש ּ ָמה ִא ְמ ִרי ִלי אָ ִחי הוּא) :יג( וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִה ְתע ּו
ִע ּ ָמ ִדי אֶ ל ָּכל הַ ּ ָמקוֹ ם אֲ ׁ ֶשר נָבוֹ א ׁ ָ

אֲשר נָבוֹ א
אֹ ִתי אֱ ל ִֹהים ִמ ּ ֵבית אָ ִבי וָ אֹ ַמר לָ ּה זֶה חַ ְסדֵּ ְך אֲ ׁ ֶשר ּ ַתעֲ שִׂ י ִע ּ ָמ ִדי אֶ ל ָּכל הַ ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶ
יה ִמ ּ ֵבית
ש ּ ָמה ִא ְמ ִרי ִלי אָ ִחי הוּא) :יג( וַ הֲ וָ ה ַּכד ָטע ּו ַע ְמ ַמ ּיָא ָּב ַתר עוֹ בָ ֵדי יְ ֵדיהוֹ ן י ִָתי קָ ִריב יְ ָי ְל ַדחַ ְל ּ ֵת ּ
ָׁ
אַ ָּבא וַ אֲ ָמ ִרית לַ ּה דֵּ ין )נ"י ,דָּ א( טֵ יבו ִּת ְ
יך דִּ י ַת ְע ְּב ִדי ִע ּ ִמי ְלכָ ל אַ ְת ָרא דִּ י נְ הַ ְך ְל ַת ּ ָמן אֱ ָמ ִרי עֲ לַ י אָ ִחי הוּא:
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חק לישראל – פרשת וירא יום ו'
ש ָרה
ָשב לוֹ אֵ ת ָ ׂ
ימלֶ ְך צֹאן וּבָ קָ ר וַ עֲ בָ ִדים ו ְּׁשפָ חֹת וַ ִּי ּ ֵתן ְלאַ בְ ָרהָ ם וַ יּ ׁ ֶ
)יד( וַ ִּי ַּקח א ֲִב ֶ
ש ָרה
ימלֶ ְך צֹאן וּבָ קָ ר וַ עֲ בָ ִדים ו ְּׁשפָ חֹת וַ ִּי ּ ֵתן ְלאַ ְב ָרהָ ם וַ ָיּ ׁ ֶשב לוֹ אֵ ת ָ ׂ
ִא ְׁש ּתוֹ ) :יד( וַ ִּי ַּקח אֲ ִב ֶ
יה:
יה יָת ָ ׂש ָרה ִא ְּת ֵת ּ
אֲתיב לֵ ּ
ימלֶ ְך ָעאן וְ תוֹ ִרין וְ ַע ְב ִדין וְ אַ ְמהָ ן וִ יהַ ב ְלאַ ְב ָרהָ ם וַ ֵ
)יד( ו ְּדבַ ר אֲ ִב ֶ

ִא ְׁש ּתוֹ :
ָ
ָ
ְ
ְ
ימלֶ ך ִה ּנֵה
אֲב ֶ
שב) :טו( וַ יֹּאמֶ ר ִ
ימלֶ ך ִה ּנֵה אַ ְרצִ י ְלפָ נֶיך ַּב ּטוֹ ב ְּב ֵעינֶיך ׁ ֵ
ֹאמר א ֲִב ֶ
)טו( וַ יּ ֶ
ָ
ָ
ְ
ְ
ְ
קֳד ָמך ִּב ְד ַת ִ ּקין ְּב ֵעינָיך ִּתיב:
ימלֶ ך הָ א אַ ְר ִעי ָ
שב) :טו( וַ אֲ ַמר אֲ ִב ֶ
אַ ְר ִצי ְלפָ נֶיך ַּב ּטוֹ ב ְ ּב ֵעינֶיך ׁ ֵ

ש ָרה אָ ַמר ִה ּנֵה נ ַָת ִּתי אֶ לֶ ף ּ ֶכסֶ ף ְלאָ ִח ְ
יך ִה ּנֵה הוּא לָ ְך ְּכסוּת ֵעינַיִ ם ְלכֹל
)טז( ו ְּל ָ ׂ
ְ
ְ
ש ָרה אָ ַמר ִה ּנֵה נ ַָת ִּתי אֶ לֶ ף ּ ֶכסֶ ף ְלאָ ִחיך ִה ּנֵה הוּא
שר ִא ּ ָתך וְ אֶ ת כּ ֹל וְ נֹכָ חַ ת) :טז( ו ְּל ָ ׂ
אֲ ׁ ֶ

שר ִא ּ ָת ְך וְ אֶ ת כּ ֹל וְ נֹכָ חַ ת) :טז( ו ְּל ָ ׂש ָרה אֲ ַמר הָ א יְ הָ ִבית אֶ לֶ ף סַ ְל ִעין דִּ ְכסַ ף
לָ ְך ְּכסוּת ֵעינַיִ ם ְלכֹל אֲ ׁ ֶ
ְ
ְ
ְ
יך הָ א הוּא ִל ְ
ְלאָ ִח ְ
יך ְּכסוּת דִּ יקָ ר ) ַעיְ נִ ין( חֳלַ ף דִּ ְׁשלָ ִחית ו ְּדבַ ְר ִּתיך וַ ֲחזֵית י ִָתיך וְ יָת ָּכל דְּ ִע ּ ָמך וְ ַעל ָּכל ַמה
דַּ אֲ ָמ ַרת ִא ּתוֹ כָ חַ ת:

ימלֶ ְך וְ אֶ ת ִא ְׁש ּתוֹ
אֲב ֶ
ִ
)יז( וַ ִּי ְת ּ ַפ ֵּלל אַ בְ ָרהָ ם אֶ ל הָ ֱאל ִֹהים וַ ִּי ְר ּ ָפא ֱאל ִֹהים אֶ ת
ימלֶ ְך וְ אֶ ת
ֹתיו וַ יֵּלֵ ד ּו) :יז( וַ ִּי ְת ּ ַפ ּ ֵלל אַ ְב ָרהָ ם אֶ ל הָ ֱאל ִֹהים וַ ִּי ְר ּ ָפא ֱאל ִֹהים אֶ ת אֲ ִב ֶ
וְ אַ ְמה ָ

ִא ְׁש ּתוֹ וְ אַ ְמה ָֹתיו וַ ּיֵלֵ ד ּו:

יה וְ ִא ְת ְרוָ ח ּו:
יה וְ אַ ְמהָ ֵת ּ
ימלֶ ְך וְ יָת ִא ְּת ֵת ּ
קֳדם יְ ָי וְ אַ ִּסי יְ ָי יָת אֲ ִב ֶ
)יז( וְ צַ ִ ּלי אַ ְב ָרהָ ם ָ

ש ָרה אֵ ׁ ֶשת
ימלֶ ְך ַעל דְּ בַ ר ָ ׂ
)יח( ִּכי ָעצֹר ָעצַ ר יְ הֹוָ ה ְּב ַעד ָּכל ֶרחֶ ם ְלבֵ ית א ֲִב ֶ
ְ
ש ָרה אֵ ׁ ֶשת
ימלֶ ך ַעל דְּ בַ ר ָ ׂ
אַ ְב ָרהָ ם) :יח( ִּכי ָעצֹר ָעצַ ר יְ הֹוָ ה ְ ּב ַעד ָּכל ֶרחֶ ם ְלבֵ ית אֲ ִב ֶ

אַ ְב ָרהָ ם:

כא

)א(

ש ָרה ִא ּ ַתת אַ ְב ָרהָ ם:
ימלֶ ְך ַעל ֵעיסַ ק ָ ׂ
אֲרי מֵ יחַ ד אֲ חַ ד יְ ָי ְּבאַ ּ ֵפי כָ ל ּ ָפ ַתח וַ ְל ָדא ְלבֵ ית אֲ ִב ֶ
)יח( ֵ

ש ָרה ַּכאֲ ׁ ֶשר דִּ ֵּבר:
ֲשר אָ ָמר וַ יּ ַַעשׂ יְ הֹוָ ה ְל ָ ׂ
ש ָרה ַּכא ׁ ֶ
וַ יהֹוָ ה ּ ָפקַ ד אֶ ת ָ ׂ

ש ָרה ַּכ ֲא ׁ ֶשר דִּ ּ ֵבר:
ש ָרה ַּכאֲ ׁ ֶשר אָ ָמר וַ י ַַּעשׂ יְ הֹוָ ה ְל ָ ׂ
וַ יהֹוָ ה ּ ָפקַ ד אֶ ת ָ ׂ

)א(

)א( וַ י ָי דְּ ִכיר יָת ָ ׂש ָרה ְּכ ָמא דִּ י

אֲ ָמר וַ עֲ בַ ד יְ ָי ְל ׁ ָש ָרה ְּכ ָמא דִּ י ַמ ִ ּליל:
)ב(

ש ָרה ְלאַ ְב ָרהָ ם ּ ֵבן ִלזְ קֻ נָיו לַ ּמוֹ ֵעד אֲ ׁ ֶשר דִּ ֶּבר אֹ תוֹ אֱ לֹ ִהים:
וַ ּ ַתהַ ר וַ ּ ֵתלֶ ד ָ ׂ

וַ ּ ַתהַ ר וַ ּ ֵתלֶ ד ָ ׂש ָרה ְלאַ ְב ָר ָהם ּ ֵבן ִלזְ קֻ נָיו לַ ּמוֹ ֵעד ֲא ׁ ֶשר דִּ ּ ֶבר אֹ תוֹ ֱאל ִֹהים:

)ב(

ידת ָ ׂש ָרה
יל ַ
)ב( וְ ַעדִּ יאַ ת וִ ִ

יה יְ ָי:
ָת ּ
יבתוֹ ִהי ִלזְ ַמן דִּ י ַמ ִ ּליל י ֵ
ְלאַ ְב ָרהָ ם ַּבר ְל ִס ְ

ש ָרה יִ צְ חָ ק) :ג( וַ ִּי ְק ָרא
)ג( וַ ִּי ְק ָרא אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת ׁ ֶשם ְּבנוֹ הַ נּ וֹ לַ ד לוֹ אֲ ׁ ֶשר י ְָל ָדה לּ וֹ ָ ׂ
יה
ש ָרה יִ ְצחָ ק) :ג( ו ְּק ָרא אַ ְב ָרהָ ם יָת ׁשוּם ְּב ֵר ּ
אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת ׁ ֶשם ְ ּבנוֹ הַ נּ וֹ לַ ד לוֹ אֲ ׁ ֶשר ָי ְל ָדה לּ וֹ ָ ׂ
יה ָ ׂש ָרה יִ צְ חָ ק:
ידת לֵ ּ
יל ַ
יה דִּ ִ
דְּ ִא ְתיְ ִליד לֵ ּ

מנַת י ִָמים ַּכאֲ ׁ ֶשר צִ ָ ּוה אֹ תוֹ ֱאל ִֹהים:
)ד( וַ יּ ָָמל אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת יִ צְ חָ ק ְּבנוֹ ּ ֶבן ְׁש ֹ
מנַת יָ ִמים ַּכאֲ ׁ ֶשר ִצ ָ ּוה אֹ תוֹ ֱאל ִֹהים:
וַ ָּי ָמל אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת יִ ְצחָ ק ְ ּבנוֹ ּ ֶבן ְׁש ֹ

)ד(

)ד( וּגְ זַר אַ ְב ָרהָ ם יָת יִ צְ חָ ק

יה יְ ָי:
ָת ּ
יה ַּבר ְּת ַמנְ יָא יוֹ ִמין ְּכ ָמא ִדי פַ ִ ּקיד י ֵ
ְּב ֵר ּ

שנָה ְ ּב ִה ָ ּולֶ ד לוֹ אֵ ת יִ צְ חָ ק ְ ּבנוֹ ) :ה( וְ אַ ְב ָרהָ ם ּ ֶבן ְמאַ ת ׁ ָשנָה
)ה( וְ אַ בְ ָרהָ ם ּ ֶבן ְמאַ ת ׁ ָ
יה:
יה יָת יִ צְ חָ ק ְּב ֵר ּ
ְּב ִה ָ ּולֶ ד לוֹ אֵ ת יִ ְצחָ ק ְ ּבנוֹ ) :ה( וְ אַ ְב ָרהָ ם ַּבר ְמאָ ה ְׁשנִ ין ַּכד ִא ְתיְ ִליד לֵ ּ
ש ָרה צְ חֹק
ֹאמר ָ ׂ
אל ִֹהים ָּכל הַ ּ ׁש ֵֹמ ַע יִ צֲחַ ק ִלי) :ו( וַ ּת ֶ
שה ִלי ֱ
ש ָרה צְ חֹק ָע ָ ׂ
ֹאמר ָ ׂ
)ו( וַ ּת ֶ
אֲמ ֶרת ָ ׂש ָרה חֶ ְדוָ א עֲ בַ ד ִלי יְ ָי ָּכל דִּ ְׁש ַמע ֶיחֱדֵּ י ִלי:
שה ִלי אֱ ל ִֹהים ָּכל הַ ּ ׁש ֵֹמ ַע יִ צֲחַ ק ִלי) :ו( וַ ֶ
ָע ָ ׂ

ש ָרה ִּכי יָלַ ְד ִּתי בֵ ן ִלזְ קֻ נָיו:
ֹאמר ִמי ִמ ֵּלל ְלאַ ְב ָרהָ ם הֵ ינִ יקָ ה בָ נִ ים ָ ׂ
וַ ּת ֶ

)ז(

ֹאמר ִמי ִמ ּ ֵלל ְלאַ ְב ָרהָ ם הֵ ינִ יקָ ה בָ נִ ים ָ ׂש ָרה ִּכי יָ לַ ְד ִּתי בֵ ן ִלזְ קֻ נָיו:
וַ ּת ֶ

)ז(

ימן
)ז( וַ אֲ ֶמ ֶרת ָמאן ְמהֵ ָ

יבתוֹ ִהי:
אֲרי יְ לֵ ִידית ַּבר ְל ִס ְ
דַּ אֲ ַמר ְלאַ ְב ָרהָ ם ְקיָם דְּ תוֹ נִ יק ְּבנִ ין ָ ׂש ָרה ֵ
)ח(

וַ ִּיגְ דַּ ל הַ יֶּלֶ ד וַ ִּי ָּג ַמל וַ יּ ַַעשׂ אַ ְב ָרהָ ם ִמ ְׁש ּ ֶתה גָ דוֹ ל ְּביוֹ ם ִה ָּג ֵמל אֶ ת יִ צְ חָ ק:

וַ ִּיגְ דַּ ל הַ ּיֶלֶ ד וַ ִּי ּ ָג ַמל וַ יּ ַַעשׂ אַ ְב ָרהָ ם ִמ ְׁש ּ ֶתה גָ דוֹ ל ְ ּביוֹ ם ִה ָּג ֵמל אֶ ת יִ ְצחָ ק:

)ח(

)ח( ו ְּרבָ א ַר ְביָא

וְ ִא ְתח ֲִסיל וַ עֲ בַ ד אַ ְב ָרהָ ם ִמ ְׁש ְּת ָיא ַר ָּבא ְּביוֹ ָמא דְּ ִא ְת ֲח ִסיל יָת יִ צְ חָ ק:
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חק לישראל – פרשת וירא יום ו'
ש ָרה
שר י ְָל ָדה ְלאַ בְ ָרהָ ם ְמצַ חֵ ק) :ט( וַ ּ ֵת ֶרא ָ ׂ
ש ָרה אֶ ת ֶּבן הָ גָ ר הַ ּ ִמצְ ִרית אֲ ׁ ֶ
)ט( וַ ּ ֵת ֶרא ָ ׂ
ידת
יל ַ
יתא דִּ ִ
שר ָי ְל ָדה ְלאַ ְב ָרהָ ם ְמצַ חֵ ק) :ט( וַ ֲחזַת ָ ׂש ָרה יָת ַּבר הָ גָ ר ִמ ְצ ֵר ָ
אֶ ת ּ ֶבן הָ גָ ר הַ ּ ִמצְ ִרית ֲא ׁ ֶ
ְלאַ ְב ָרהָ ם ְמחָ יִ ְ
יך:

יר ׁש ּ ֶבן הָ אָ ָמה הַ זֹּאת
ֹאמר ְלאַ ְב ָרהָ ם ָּג ֵר ׁש הָ אָ ָמה הַ זֹּאת וְ אֶ ת ְּבנ ָּה ִּכי לֹא יִ ַ
)י( וַ ּת ֶ
יר ׁש ּ ֶבן
ֹאמר ְלאַ ְב ָרהָ ם ּ ָג ֵר ׁש הָ אָ ָמה הַ זֹּאת וְ אֶ ת ְ ּבנ ָּה ִּכי לֹא יִ ַ
ִעם ְ ּבנִ י ִעם יִ צְ חָ ק) :י( וַ ּת ֶ
הָ אָ ָמה הַ זֹּאת ִעם ְ ּבנִ י ִעם יִ צְ חָ ק:

אֲמ ֶרת ְלאַ ְב ָרהָ ם ּ ָת ֵר ְך אַ ְמ ָתא הָ ָדא וְ יַת ְּב ַר ּה אֲ ֵרי לָ א י ֵַרת ַּבר
)י( וַ ֶ

אַ ְמ ָתא הָ ָדא ִעם ְּב ִרי ִעם יִ צְ חָ ק:

)יא( וַ יּ ֵַרע הַ דָּ בָ ר ְמאֹ ד ְ ּב ֵעינֵי אַ בְ ָרהָ ם ַעל אוֹ דֹת ְ ּבנוֹ ) :יא( וַ יּ ֵַרע הַ דָּ בָ ר ְמאֹ ד ְּב ֵעינֵי
יה:
יש ּ ִפ ְת ָּג ָמא לַ ח ֲָדא ְּב ֵעינֵי אַ ְב ָרהָ ם ַעל ֵעיסַ ק ְּב ֵר ּ
אַ ְב ָרהָ ם ַעל אוֹ דֹת ְ ּבנוֹ ) :יא( ו ְּבאֵ ׁ

ֹאמר ֱאל ִֹהים אֶ ל אַ בְ ָרהָ ם אַ ל י ֵַרע ְּב ֵעינ ָ
אֲמ ֶת ָך כּ ֹל אֲ ׁ ֶשר
ֶיך ַעל הַ ּנ ַַער וְ ַעל ָ
)יב( וַ יּ ֶ
ָ
ָ
ֹאמר ֱאל ִֹהים אֶ ל
ש ָרה ְׁש ַמע ְ ּבקֹלָ ּה ִּכי ְביִ צְ חָ ק יִ ָּק ֵרא ְלך ז ַָרע) :יב( וַ יּ ֶ
ֹאמר אֵ לֶ יך ָ ׂ
ּת ַ

ֹאמר אֵ לֶ ָ
אַ ְב ָרהָ ם אַ ל י ֵַרע ְּב ֵעינ ָ
ש ָרה ְׁש ַמע ְ ּבקֹלָ ּה ִּכי
יך ָ ׂ
ֶיך ַעל הַ ּנ ַַער וְ ַעל אֲ ָמ ֶת ָך כּ ֹל אֲ ׁ ֶשר ּת ַ
אֲמר יְ ָי ְלאַ ְב ָרהָ ם לָ א י ְַבאֵ ׁש ְּבעֵ ינ ְ
ימר לָ ְך
ימא וְ ַעל אַ ְמ ָת ְך כּ ֹל דִּ י ֵת ַ
ָיך ַעל עוּלֵ ָ
ְביִ ְצחָ ק יִ ָּק ֵרא ְל ָך ז ַָרע) :יב( וַ ַ
אֲרי ְביִ צְ חָ ק יִ ְת ְקרוּן לָ ְך ְּבנִ ין:
ָ ׂש ָרה קַ ּ ֵבל ִמ ּנ ַּה ֵ

ימנּ ּו ִּכי ז ְַרעֲ ָך הוּא) :יג( וְ גַ ם אֶ ת ּ ֶבן הָ אָ ָמה ְלגוֹ י
)יג( וְ גַ ם אֶ ת ּ ֶבן הָ אָ ָמה ְלגוֹ י אֲ שִׂ ֶ
ְ
אֲרי ְבנָך הוּא:
ֵיה ֵ
אֲש ִּו ּנ ּ
ימנּ ּו ִּכי זַ ְרעֲ ָך הוּא) :יג( וְ אַ ף יָת ַּבר אַ ְמ ָתא ְל ַעם ׁ ַ
אֲשִׂ ֶ

שם ַעל ִׁש ְכ ָמ ּה
)יד( וַ יּ ְַׁש ּ ֵכם אַ ְב ָרהָ ם ַּבבּ ֹקֶ ר וַ ִּי ַּקח לֶ חֶ ם וְ חֵ ַמת ַמיִ ם וַ ִּי ּ ֵתן אֶ ל הָ גָ ר ָ ׂ
שבַ ע) :יד( וַ ַיּ ְׁש ּ ֵכם אַ ְב ָרהָ ם ַּבבּ ֹקֶ ר
וְ אֶ ת הַ יֶּלֶ ד וַ יְ ׁ ַש ְ ּלחֶ הָ וַ ּ ֵתלֶ ְך וַ ּ ֵת ַתע ְּב ִמ ְד ַּבר ְּבאֵ ר ׁ ָ

שם ַעל ִׁש ְכ ָמ ּה וְ אֶ ת הַ יֶּלֶ ד וַ יְ ׁ ַש ְ ּלחֶ הָ וַ ּ ֵתלֶ ְך וַ ּ ֵת ַתע
וַ ִּי ַּקח לֶ חֶ ם וְ חֵ ַמת ַמיִ ם וַ ִּי ּ ֵתן אֶ ל הָ גָ ר ָ ׂ
ְּב ִמ ְד ַּבר ְ ּבאֵ ר ׁ ָ
שבַ ע) :יד( וְ אַ ְקדֵּ ים אַ ְב ָרהָ ם ְּבצַ ְפ ָרא וּנְ ִסיב לַ ח ֲָמא וְ ָר ְק ָּבא ְד ַמיָּא וִ יהַ ב ְלהָ גָ ר ׁ ַש ִּוי ַעל ַּכ ְת ּ ַפ ּה
וְ יָת ַר ְביָא וְ ׁ ַש ְלחַ ּה וַ אֲ זָלַ ת וְ ָת ַעת ְּב ַמ ְד ְּב ָרא )נ"יְּ ,ב ַמ ְד ּ ֵבר( ְּבאֵ ר ׁ ָשבַ ע:

מת וַ ּ ַת ְׁשלֵ ְך אֶ ת הַ יֶּלֶ ד ּ ַתחַ ת אַ חַ ד הַ ּ ִשׂ יחִ ם) :טו( וַ ִּי ְכל ּו
)טו( וַ ִּי ְכל ּו הַ ּ ַמיִ ם ִמן הַ חֶ ֶ
יחם) :טו( ו ְּׁש ִלימ ּו ַמ ּיָא ִמן ָר ְק ָּבא ו ְּר ַמת יָת ַר ְביָא
הַ ּ ַמיִ ם ִמן הַ חֶ ֶמת וַ ּ ַת ְׁשלֵ ְך אֶ ת הַ יֶּלֶ ד ּ ַתחַ ת אַ חַ ד הַ ּ ִשׂ ִ
ְּתחוֹ ת חַ ד ִמן ִאילָ ַנ ּיָא:

וַתלֶ ְך וַ ּ ֵת ׁ ֶשב לָ ּה ִמ ּנֶגֶ ד הַ ְרחֵ ק ִּכ ְמ ַטחֲוֵי קֶ ׁ ֶשת ִּכי אָ ְמ ָרה אַ ל אֶ ְראֶ ה ְּבמוֹ ת
)טז( ּ ֵ
ת ְב ְּך) :טז( וַ ּ ֵתלֶ ְך וַ ּ ֵת ׁ ֶשב לָ ּה ִמ ּ ֶנגֶד הַ ְרחֵ ק ִּכ ְמ ַט ֲחוֵי
הַ יָּלֶ ד וַ ּ ֵת ׁ ֶשב ִמ ּ ֶנ ֶגד וַ ִּתשּׂ ָ א אֶ ת קֹלָ ּה וַ ּ ֵ

יתיבַ ת
ת ְב ְּך) :טז( וַ אֲ זָלַ ת וִ ִ
קֶ ׁ ֶשת ִּכי אָ ְמ ָרה אַ ל אֶ ְראֶ ה ְ ּבמוֹ ת הַ ָּילֶ ד וַ ּ ֵת ׁ ֶשב ִמ ּ ֶנגֶד וַ ִּתשּׂ ָ א אֶ ת קֹלָ ּה וַ ּ ֵ
ימת
אֲר ַ
יתיבַ ת ִמ ּ ֳקבֵ ל וַ ִ
אֲמ ֶרת לָ א אֶ ֱחזֵי ְּבמוֹ ָתא ְד ַר ְביָא וִ ִ
אֲרי ֶ
לַ ּה ִמ ּקֳבֵ ל אַ ְרחֵ יקַ ת )נ"י ,אַ ְר ִחיק( ְּכ ֵמיגַד קַ ְׁש ּ ָתא ֵ
יָת קָ לַ ּה ו ְּבכָ ת:

)יז( וַ ִּי ְׁש ַמע ֱאל ִֹהים אֶ ת קוֹ ל הַ ּנ ַַער וַ ִּי ְק ָרא ַמ ְלאַ ְך אֱ ל ִֹהים אֶ ל הָ גָ ר ִמן הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם
ֹאמר לָ ּה ַמה ָּל ְך הָ גָ ר אַ ל ִּת ְיר ִאי ִּכי ׁ ָש ַמע ֱאל ִֹהים אֶ ל קוֹ ל הַ ּנ ַַער ַּבאֲ ׁ ֶשר הוּא
וַ יּ ֶ
ְ
ֹאמר
שם) :יז( וַ ִּי ְׁש ַמע ֱאל ִֹהים אֶ ת קוֹ ל הַ ּנ ַַער וַ ִּי ְק ָרא ַמ ְלאַ ך ֱאל ִֹהים אֶ ל הָ גָ ר ִמן הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וַ יּ ֶ
ָׁ

יע קֳ ָדם
שם) :יז( ו ְּׁש ִמ ַ
לָ ּה ַמה ָּל ְך הָ גָ ר אַ ל ִּת ְיר ִאי ִּכי ׁ ָש ַמע אֱ ל ִֹהים אֶ ל קוֹ ל הַ ּנ ַַער ַּבאֲ ׁ ֶשר הוּא ׁ ָ
קֳדם יְ ָי
יע ָ
אֲרי ְׁש ִמ ַ
אֲמר לַ ּה ַמה ָּל ְך הָ גָ ר לָ א ִת ְדח ֲִלי ֵ
יה דְּ ַר ְביָא ו ְּק ָרא ַמ ְלאֲכָ א ַדיְ ָי ְלהָ גָ ר ִמן ְׁש ַמ ּיָא וַ ַ
יְ ָי יָת קָ לֵ ּ
אֲתר דְּ הוּא ַת ּ ָמן:
יה ְדּ ַר ְביָא ַּב ַ
יָת קָ לֵ ּ

ימ ּנ ּו) :יח( קו ִּמי
יקי אֶ ת י ֵָד ְך בּ וֹ ִּכי ְלגוֹ י ָּגדוֹ ל אֲ שִׂ ֶ
)יח( קו ִּמי שְׂ ִאי אֶ ת הַ ּנ ַַער וְ הַ חֲזִ ִ
יפי יָת
ימנּ ּו) :יח( קו ִּמי טו ִּלי יָת ַר ְביָא וְ אַ ְת ִק ִ
יקי אֶ ת י ֵָד ְך בּ וֹ ִּכי ְלגוֹ י ּ ָגדוֹ ל אֲ שִׂ ֶ
שְׂ ִאי אֶ ת הַ ּנ ַַער וְ ַהחֲזִ ִ
ֵיה:
אֲרי ְל ַעם סַ ִּגי אֲ ׁ ַש ִּו ּנ ּ
יה ֵ
יְ ֵד ְך ּ ֵב ּ

)יט( וַ ִּי ְפקַ ח ֱאל ִֹהים אֶ ת ֵעינֶיהָ וַ ּ ֵת ֶרא ְּבאֵ ר ָמיִ ם וַ ּ ֵתלֶ ְך וַ ְּת ַמ ֵּלא אֶ ת הַ חֵ ֶמת ַמיִ ם
ֶיה וַ ּ ֵת ֶרא ְ ּבאֵ ר ָמיִ ם וַ ּ ֵתלֶ ְך וַ ְּת ַמ ּ ֵלא אֶ ת
וַ ּ ַת ְׁש ְק אֶ ת הַ ּנ ַָער) :יט( וַ ִּי ְפקַ ח ֱאל ִֹהים אֶ ת עֵ ינ ָ
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הַ חֵ ֶמת ַמיִ ם וַ ּ ַת ְׁש ְק אֶ ת הַ ּנ ַָער:

ירא ְד ַמ ּיָא וַ אֲ ָזלַ ת ו ְּמלַ ת יָת ָר ְק ָּבא ַמ ּיָא
)יט( וּגְ לָ א יְ ָי יָת ֵעינָהַ ּה וַ ֲחזַת ּ ֵב ָ

וְ אַ ְׁש ִקיאַ ת יָת ַר ְביָא:

ֵשב ַּב ּ ִמ ְד ָּבר וַ יְ ִהי רֹבֶ ה קַ ּ ׁ ָ
)כ( וַ יְ ִהי ֱאל ִֹהים אֶ ת הַ ּנ ַַער וַ ִּיגְ דָּ ל וַ יּ ׁ ֶ
שת) :כ( וַ יְ ִהי ֱאל ִֹהים
יתב
יה דְּ ַר ְביָא ו ְּרבָ א וִ ֵ
ימ ָרא ַדיְ ָי ְּבסַ עֲ ֵד ּ
שת) :כ( וַ הֲוָ ה ֵמ ְ
ֵשב ַּב ּ ִמ ְד ָּבר וַ יְ ִהי רֹבֶ ה קַ ּ ׁ ָ
אֶ ת הַ ּנ ַַער וַ ִּיגְ דָּ ל וַ ּי ׁ ֶ
ְּב ַמ ְד ְּב ָרא וַ הֲ וָ ה ָרבֵ י קַ ְׁש ּ ָתא:

ארן וַ ִּת ַּקח לוֹ ִא ּמוֹ ִא ּ ׁ ָשה ֵ
ֵשב ְּב ִמ ְד ַּבר ּ ָפ ָ
)כא( וַ יּ ׁ ֶ
ֵשב ְ ּב ִמ ְד ַּבר
מאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם) :כא( וַ יּ ׁ ֶ
יה ִא ְּת ָתא
יה ִא ּ ֵמ ּ
ארן וּנְ ִסיבַ ת לֵ ּ
יתב ְּב ַמ ְד ְּב ָרא ְדפָ ָ
שה מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם) :כא( וִ ֵ
ארן וַ ִּת ַּקח לוֹ ִא ּמוֹ ִא ּ ׁ ָ
ּ ָפ ָ
ֵמ ַא ְר ָעא ְד ִמ ְצ ָריִ ם:

שר צְ בָ אוֹ אֶ ל אַ בְ ָרהָ ם לֵ אמֹר
ימלֶ ְך ו ִּפיכֹל ַ ׂ
ֹאמר אֲ ִב ֶ
)כב( וַ יְ ִהי ָּב ֵעת הַ ִהוא וַ יּ ֶ
אֲשר אַ ּ ָתה ע ֶ ׂ
אֱ ל ִֹהים ִע ּ ְמ ָך ְּבכֹל ׁ ֶ
שר
ימלֶ ְך ו ִּפיכֹל ַ ׂ
אֲב ֶ
ֹאמר ִ
ֹשה) :כב( וַ יְ ִהי ָּב ֵעת הַ ִהוא וַ יּ ֶ

אֲמר
ֹשה) :כב( וַ הֲ וָ ה ְּב ִעדָּ נָא הַ ִהיא וַ ַ
צְ בָ אוֹ אֶ ל אַ ְב ָרהָ ם לֵ אמֹר ֱאל ִֹהים ִע ּ ְמ ָך ְ ּבכֹל אֲ ׁ ֶשר אַ ּ ָתה ע ֶ ׂ
ימ ָרא ַדיְ ָי ְּבסַ עֲ ָד ְך ְּבכֹל דִּ י אַ ְּת ָעבֵ ד:
ימר ֵמ ְ
יה ְלאַ ְב ָרהָ ם ְל ֵמ ָ
ימלֶ ְך ו ִּפיכֹל ַרב חֵ ילֵ ּ
אֲ ִב ֶ

ֲשר
)כג( וְ ַע ּ ָתה ִה ּ ׁ ָש ְב ָעה ִ ּלי בֵ אל ִֹהים הֵ ּנָה ִאם ִּת ְׁשקֹר ִלי ו ְּלנִ ינִ י ו ְּלנ ְֶכדִּ י ַּכחֶ סֶ ד א ׁ ֶ
שר ּ ַג ְר ּ ָתה ָּב ּה) :כג( וְ ַע ּ ָתה ִה ּ ׁ ָש ְב ָעה ִ ּלי
יתי ִע ּ ְמ ָך ּ ַתעֲ ֶׂשה ִע ּ ָמ ִדי וְ ִעם הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶ
ָעשִׂ ִ

שה ִע ּ ָמ ִדי וְ ִעם
יתי ִע ּ ְמ ָך ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ֲשר ָעשִׂ ִ
בֵ אל ִֹהים הֵ ּנָה ִאם ִּת ְׁשקֹר ִלי ו ְּלנִ ינִ י ו ְּלנ ְֶכדִּ י ַּכחֶ סֶ ד א ׁ ֶ
הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶ
ימ ָרא ַדיְ ָי הָ כָ א דְּ לָ א ְת ׁ ַש ַּקר ִּבי ו ִּב ְב ִרי ו ְּבבַ ר ְּב ִרי ְּכטֵ יבוֹ ָתא
שר ּ ַג ְר ּ ָתה ָּב ּה) :כג( ו ְּכ ַען קַ ּיֵם ִלי ְּב ֵמ ְ
דִּ י עֲ בָ ִדית ִע ּ ָמ ְך ּ ַת ְע ּ ֵבד ִע ּ ִמי וְ ִעם אַ ְר ָעא ְד ִא ּתוֹ ַת ְב ּ ָתא בַ ּה:

ֹאמר אַ ְב ָרהָ ם אָ נ ִֹכי ִא ּ ׁ ָשבֵ ַע:
שבֵ ַע) :כד( וַ יּ ֶ
ֹאמר אַ ְב ָרהָ ם אָ נֹכִ י ִא ּ ׁ ָ
)כד( וַ יּ ֶ

אֲמר אַ ְב ָרהָ ם אֲ נָא
)כד( וַ ַ

אֲ קַ יֵּם:

אֲשר ָּגזְ ל ּו ַע ְב ֵדי
ֶׁ
ימלֶ ְך ַעל אֹ דוֹ ת ְּבאֵ ר הַ ּ ַמיִ ם
אֲב ֶ
ִ
)כה( וְ הוֹ ִכחַ אַ בְ ָרהָ ם אֶ ת
ימלֶ ְך ַעל אֹ דוֹ ת ְּבאֵ ר הַ ּ ַמיִ ם ֲא ׁ ֶשר ּ ָגזְ ל ּו ַע ְב ֵדי
ימלֶ ְך) :כה( וְ הוֹ ִכחַ אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת א ֲִב ֶ
אֲ ִב ֶ

ימלֶ ְך:
ֲא ִב ֶ

ימלֶ ְך:
ירא ְד ַמ ּיָא דִּ י אַ ִּניס ּו ַע ְב ֵדי אֲ ִב ֶ
ימלֶ ְך ַעל ֵעיסַ ק ּ ֵב ָ
)כה( וְ אוֹ כַ ח אַ ְב ָרהָ ם יָת אֲ ִב ֶ

ימלֶ ְך לֹא י ַָד ְע ִּתי ִמי ָע ָ ׂשה אֶ ת הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה וְ גַ ם אַ ּ ָתה לֹא ִה ַּג ְד ּ ָת
ֹאמר אֲ ִב ֶ
)כו( וַ יּ ֶ
ְ
שה אֶ ת
ימלֶ ך לֹא י ַָד ְע ִּתי ִמי ָע ָ ׂ
ֹאמר אֲ ִב ֶ
ש ַמ ְע ִּתי ִ ּב ְל ִּתי הַ יּוֹ ם) :כו( וַ יּ ֶ
ִ ּלי וְ גַ ם אָ נ ִֹכי לֹא ׁ ָ
הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה וְ גַ ם אַ ּ ָתה לֹא ִה ּ ַג ְד ּ ָת ִ ּלי וְ גַ ם אָ נ ִֹכי לֹא ׁ ָ
ימלֶ ְך לָ א
אֲמר אֲ ִב ֶ
ש ַמ ְע ִּתי ִ ּב ְל ִּתי הַ יּוֹ ם) :כו( וַ ַ
ֵית ִ ּלי וְ אַ ף אֲ נָא לָ א ְׁש ָמ ִעית אֶ ָּלהֵ ין יוֹ ָמא ֵדין:
יְ ָד ִעית ָמאן עֲ בַ ד יָת ּ ִפ ְת ּ ָג ָמא הָ ֵדין וְ אַ ף אַ ְּת לָ א חַ ּו ָ

ימלֶ ְך וַ ִּי ְכ ְרת ּו ְׁשנֵיהֶ ם ְּב ִרית) :כז( וַ ִּי ַּקח
)כז( וַ ִּי ַּקח אַ ְב ָרהָ ם צֹאן וּבָ קָ ר וַ ִּי ּ ֵתן לַ אֲ ִב ֶ
ימלֶ ְך וַ ִּי ְכ ְרת ּו ְׁשנֵיהֶ ם ְ ּב ִרית) :כז( ו ְּדבַ ר אַ ְב ָרהָ ם ָעאן וְ תוֹ ִרין וִ יהַ ב
אַ ְב ָרהָ ם צֹאן וּבָ קָ ר וַ ִּי ּ ֵתן לַ ֲא ִב ֶ
ימלֶ ְך וּגְ זָר ּו ַת ְרוֵיהוֹ ן ְקיָם:
לַ אֲ ִב ֶ

צֹאן ְלבַ דְּ הֶ ן) :כח( וַ ַּי ֵ ּצב אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת ׁ ֶשבַ ע
צב אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת ׁ ֶשבַ ע ִּכ ְבשׂ ת הַ ּ
)כח( וַ ַיּ ֵ ּ
אֲקים אַ ְב ָרהָ ם יָת ְׁשבַ ע חו ְּרפַ ן דְּ ָעאן ִּב ְלחוֹ ֵדיהֶ ן:
צֹאן ְלבַ דְּ הֶ ן) :כח( וַ ִ
ִּכ ְבשׂ ת ַה ּ

ֲשר ִה ַ ּצ ְב ּ ָת
ימלֶ ְך אֶ ל אַ בְ ָרהָ ם ָמה הֵ ּנָה ׁ ֶשבַ ע ְּכבָ שׂ ת הָ אֵ ֶּלה א ׁ ֶ
ֹאמר א ֲִב ֶ
)כט( וַ יּ ֶ
ימלֶ ְך אֶ ל אַ ְב ָרהָ ם ָמה הֵ ּנָה ׁ ֶשבַ ע ְּכבָ שׂ ת הָ אֵ ּ ֶלה אֲ ׁ ֶשר ִה ַ ּצ ְב ּ ָת
ֹאמר ֲא ִב ֶ
ְלבַ דָּ נָה) :כט( וַ יּ ֶ

ְלבַ דָּ נָה:

ימלֶ ְך ְלאַ ְב ָרהָ ם ָמה ִאנּ וּן ְׁשבַ ע חו ְּרפַ ן ִא ֵּלין דַּ אֲ קֵ ְמ ּ ָתא ִּב ְלחוֹ ֵדיהֶ ן:
)כט( וַ אֲ ַמר אֲ ִב ֶ

ֹאמר ִּכי אֶ ת ׁ ֶשבַ ע ְּכבָ שׂ ת ִּת ַּקח ִמיּ ִָדי ַּבעֲ בוּר ִּת ְהיֶה ִ ּלי ְל ֵע ָדה ִּכי חָ פַ ְר ִּתי
)ל( וַ ּי ֶ
ֹאמר ִּכי אֶ ת ׁ ֶשבַ ע ְּכבָ שׂ ת ִּת ַּקח ִמ ָּי ִדי ַּבעֲ בוּר ִּת ְהיֶה ִ ּלי ְל ֵע ָדה ִּכי
אֶ ת הַ ְ ּבאֵ ר הַ זֹּאת) :ל( וַ יּ ֶ
אֲרי
אֲמר אֲ ֵרי יָת ְׁשבַ ע חו ְּרפַ ן ְּתקַ ּ ֵבל ִמן יְ ִדי ְּב ִדיל דִּ ְתהֵ י ִלי ְלסַ הֲד ּו ֵ
חָ פַ ְר ִּתי אֶ ת הַ ְּבאֵ ר הַ זֹּאת) :ל( וַ ַ
ירא הָ ֵדין )נ"י ,הָ ָדא(:
חֲפָ ִרית יָת ּ ֵב ָ
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חק לישראל – פרשת וירא יום ו'
שם נִ ְׁש ְ ּבע ּו ְׁשנֵיהֶ ם) :לא( ַעל ּ ֵכן
)לא( ַעל ּ ֵכן קָ ָרא לַ ּ ָמקוֹ ם הַ הוּא ְּבאֵ ר ׁ ָשבַ ע ִּכי ׁ ָ
שם נִ ְׁש ְּבע ּו ְׁשנֵיהֶ ם) :לא( ַעל ּ ֵכן ְק ָרא ְלאַ ְת ָרא הַ הוּא ְּבאֵ ר ׁ ָשבַ ע
קָ ָרא לַ ּ ָמקוֹ ם הַ הוּא ְ ּבאֵ ר ׁ ָשבַ ע ִּכי ׁ ָ
אֲרי ַת ּ ָמן קַ ּיָמ ּו ּ ַת ְרוֵיהוֹ ן:
ֵ

ָשב ּו אֶ ל אֶ ֶרץ
שר צְ בָ אוֹ וַ יּ ׁ ֻ
ימלֶ ְך ו ִּפיכֹל ַ ׂ
אֲב ֶ
)לב( וַ ִּיכְ ְרת ּו בְ ִרית ִּב ְבאֵ ר ׁ ָשבַ ע וַ יָּקָ ם ִ
ימלֶ ְך ו ִּפיכֹל ַ ׂשר צְ בָ אוֹ וַ ָּי ׁ ֻשב ּו אֶ ל אֶ ֶרץ
ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים) :לב( וַ ִּי ְכ ְרת ּו ְב ִרית ִ ּב ְבאֵ ר ׁ ָשבַ ע וַ ָּיקָ ם אֲ ִב ֶ
ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים:

יה וְ ָתב ּו ְלאַ ַרע ּ ְפ ִל ְׁש ּ ָתאֵ י:
ימלֶ ְך ו ִּפיכֹל ַרב חֵ ילֵ ּ
)לב( וּגְ זָר ּו ְקיָם ִּב ְבאֵ ר ׁ ָשבַ ע וְ קָ ם אֲ ִב ֶ

)לג( וַ ִּי ּ ַטע אֵ ׁ ֶשל ִּב ְבאֵ ר ׁ ָשבַ ע וַ ִּי ְק ָרא ׁ ָשם ְּב ׁ ֵ
שם יְ הֹוָ ה אֵ ל עוֹ לָ ם) :לג( וַ ִּי ּ ַטע אֵ ׁ ֶשל
שם יְ הֹוָ ה אֵ ל עוֹ לָ ם) :לג( וּנְ צֵ יב נִ צְ ָּבא )נ"יִ ,אילָ נָא( ִּב ְבאֵ ר ׁ ָשבַ ע וְ צַ ִ ּלי ַת ּ ָמן
ִּב ְבאֵ ר ׁ ָשבַ ע וַ ִּי ְק ָרא ׁ ָשם ְ ּב ׁ ֵ
ִּב ְׁש ָמא ַדיְ ָי אֱלָ הָ א ְד ַע ְל ָמא:

ָמים ַר ִ ּבים) :לד( וַ ָיּגָ ר אַ ְב ָרהָ ם ְּבאֶ ֶרץ ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים
)לד( וַ יָּגָ ר אַ ְב ָרהָ ם ְּבאֶ ֶרץ ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים י ִ
יאין:
יָ ִמים ַר ִּבים) :לד( וְ ִא ּתוֹ ַתב אַ ְב ָרהָ ם ְּבאַ ַרע ּ ְפ ִל ְׁש ּ ָתאֵ י יוֹ ִמין סַ ִּג ִ

ֹאמר אֵ לָ יו
כב )א( וַ יְ ִהי אַ חַ ר הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ֶּלה וְ הָ ֱאל ִֹהים נִ ּ ָסה אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם וַ יּ ֶ
ֹאמר
ֹאמר ִה ּנֵנִ י) :א( וַ יְ ִהי אַ חַ ר הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ּ ֶלה וְ ָה ֱאל ִֹהים נִ ּ ָסה אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם וַ יּ ֶ
אַ ְב ָרהָ ם וַ יּ ֶ
ֹאמר ִה ּנֵנִ י:
אֵ לָ יו אַ ְב ָרהָ ם וַ יּ ֶ

אֲמר
יה אַ ְב ָרהָ ם וַ ַ
אֲמר לֵ ּ
)א( וַ הֲ וָ ה ָּב ַתר ּ ִפ ְת ּ ָג ַמ ּיָא הָ ִא ּ ֵלין וַ י ָי נ ִַּסי יָת אַ ְב ָרהָ ם וַ ַ

הָ א אֲ נָא:

ֲשר אָ הַ ְב ּ ָת אֶ ת יִ צְ חָ ק וְ לֶ ְך ְל ָך אֶ ל אֶ ֶרץ
ֹאמר קַ ח נָא אֶ ת ִּבנְ ָך אֶ ת יְ ִח ְיד ָך א ׁ ֶ
)ב( וַ יּ ֶ
אֲשר אֹ ַמר אֵ לֶ ָ
ֹאמר קַ ח נָא
יך) :ב( וַ יּ ֶ
הַ ּמ ִֹריָּה וְ הַ עֲ לֵ ה ּו ׁ ָשם ְלעֹלָ ה ַעל אַ חַ ד הֶ הָ ִרים ׁ ֶ

אֶ ת ִ ּבנְ ָך אֶ ת יְ ִח ְיד ָך אֲ ׁ ֶשר אָ הַ ְב ּ ָת אֶ ת יִ צְ חָ ק וְ לֶ ְך ְל ָך אֶ ל אֶ ֶרץ הַ ּמ ִֹר ָיּה וְ הַ עֲ לֵ ה ּו ׁ ָשם ְלעֹלָ ה ַעל
אַ חַ ד הֶ הָ ִרים ֲא ׁ ֶשר אֹ ַמר אֵ לֶ ָ
יד ְך דִּ י ְרחַ ְמ ּ ָת יָת יִ צְ חָ ק וְ ִאיזֵל לָ ְך
אֲמר דְּ בַ ר ְּכ ַען יָת ְּב ָר ְך יָת יְ ִח ָ
יך) :ב( וַ ַ
ימר לָ ְך:
קֳד ַמי ּ ַת ּ ָמן לַ עֲ לָ ָתא ַעל חַ ד ִמן טו ַּר ּיָא דִּ י אֵ ָ
יה ָ
ְלאַ ְר ָעא ּפו ְּלחָ נָא וְ אַ ְסקֵ ּ

ֲבש אֶ ת ֲחמֹרוֹ וַ ִּי ַּקח אֶ ת ְׁשנֵי נְ ָע ָריו ִא ּתוֹ וְ אֵ ת
)ג( וַ יּ ְַׁש ּ ֵכם אַ ְב ָרהָ ם ַּבבּ ֹקֶ ר וַ ַיּח ׁ
ְ
מר לוֹ הָ אֱ ל ִֹהים) :ג(
אֲשר אָ ַ
יִ צְ חָ ק ְּבנוֹ וַ יְ בַ ַּקע עֲ צֵ י עֹלָ ה וַ יָּקָ ם וַ ּיֵלֶ ך אֶ ל הַ ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶ
בש אֶ ת ֲחמֹרוֹ וַ ִּי ַּקח אֶ ת ְׁשנֵי נְ ָע ָריו ִא ּתוֹ וְ אֵ ת יִ צְ חָ ק ְ ּבנוֹ וַ יְ בַ ַּקע
וַ ַּי ְׁש ּ ֵכם אַ ְב ָרהָ ם ַּבבּ ֹקֶ ר וַ ַ ּיחֲ ׁ

אל ִֹהים) :ג( וְ אַ ְקדֵּ ים אַ ְב ָרהָ ם ְּבצַ ְפ ָרא וְ ז ֵָרז יָת
ֲשר אָ ַמר לוֹ הָ ֱ
עֲ צֵ י עֹלָ ה וַ יָּקָ ם וַ יֵּלֶ ְך אֶ ל הַ ּ ָמקוֹ ם א ׁ ֶ
יה
יה וְ צַ ַּלח אָ ֵעי לַ עֲ לָ ָתא וְ קָ ם וְ אָ זַל ְלאַ ְת ָרא דִּ י אֲ ַמר לֵ ּ
יה וְ יָת יִ צְ חָ ק ְּב ֵר ּ
יה ו ְּדבַ ר יָת ְּת ֵרין עוּלֵ ימוֹ ִהי ִע ּ ֵמ ּ
ח ֲָמ ֵר ּ
יְ ָי:

ישי וַ ִּישּׂ ָ א אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת ֵעינָיו וַ יּ ְַרא אֶ ת הַ ּ ָמקוֹ ם ֵמ ָרחֹק) :ד( ַּביּוֹ ם
)ד( ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
יתאָ ה וּזְ קַ ף אַ ְב ָרהָ ם יָת
מ ָרחֹק) :ד( ְּביוֹ ָמא ְת ִל ָ
ישי וַ ִּישּׂ ָ א אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת ֵעינָיו וַ ַיּ ְרא אֶ ת הַ ּ ָמקוֹ ם ֵ
הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
ֵעינוֹ ִהי וַ ֲחזָא יָת אַ ְת ָרא ֵמ ָר ִחיק:

ֹאמר אַ ְב ָרהָ ם אֶ ל נְ ָע ָריו ְׁשב ּו לָ כֶ ם ּפֹה ִעם הַ חֲמוֹ ר וַ אֲנִ י וְ הַ ּנ ַַער נ ְֵלכָ ה ַעד
)ה( וַ ּי ֶ
ָשוּבָ ה אֲ לֵ יכֶ ם) :ה( וַ יֹּאמֶ ר אַ ְב ָר ָהם אֶ ל נְ ָע ָריו ְׁשב ּו לָ כֶ ם ּפֹה ִעם הַ חֲמוֹ ר
כּ ֹה וְ נִ ְׁש ּ ַתחֲוֶה וְ נ ׁ
אֲמר אַ ְב ָרהָ ם ְלעוּלֵ ימוֹ ִהי אוֹ ִריכ ּו ְלכוֹ ן
אלֵ יכֶ ם) :ה( וַ ַ
וַ ֲאנִ י וְ ַה ּנ ַַער נ ְֵלכָ ה ַעד כּ ֹה וְ נִ ְׁש ּ ַת ֲחוֶה וְ נ ָׁשוּבָ ה ֲ
וַתכוֹ ן:
ימא נִ ְת ְמטֵ י ַעד ָּכא וְ נִ ְסגּ וּד וּנְ תוּב ְל ְ
הָ כָ א ִעם ח ֲָמ ָרא וַ אֲ נָא וְ עוּלֵ ָ

ָשם ַעל יִ צְ חָ ק ְּבנוֹ וַ ִּי ַּקח ְּביָדוֹ אֶ ת הָ אֵ ׁש וְ אֶ ת
)ו( וַ ִּי ַּקח אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת עֲ צֵ י הָ עֹלָ ה וַ יּ ֶׂ
שם ַעל יִ צְ חָ ק ְ ּבנוֹ
הַ ּ ַמאֲ כֶ לֶ ת וַ יּ ְֵלכ ּו ְׁשנֵיהֶ ם יַחְ דָּ ו) :ו( וַ ִּי ַּקח אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת עֲ צֵ י הָ עֹלָ ה וַ ָ ּי ֶ ׂ
וַ ִּי ַּקח ְ ּביָ דוֹ אֶ ת הָ אֵ ׁש וְ אֶ ת הַ ּ ַמאֲ כֶ לֶ ת וַ ּי ְֵלכ ּו ְׁשנֵיהֶ ם יַ ְחדָּ ו) :ו( וּנְ סֵ יב אַ ְב ָרהָ ם יָת אָ ֵעי ַדעֲ לָ ָתא וְ ׁ ַש ִּוי
יה יָת אֶ ּ ׁ ָש ָתא וְ יָת סַ ִּכינָא וַ אֲ זָל ּו ַת ְרוֵיהוֹ ן ַּב ְת ָרא )נ"יַּ ,כח ֲָדא(:
יד ּ
יה וּנְ סֵ יב ִּב ֵ
ַעל יִ צְ חָ ק ְּב ֵר ּ

ֹאמר ִה ּנֵה
ֹאמר ִה ּנ ִֶּני בְ נִ י וַ יּ ֶ
ֹאמר אָ ִבי וַ יּ ֶ
ֹאמר יִ צְ חָ ק אֶ ל אַ ְב ָרהָ ם אָ ִביו וַ יּ ֶ
)ז( וַ יּ ֶ
ֹאמר אָ ִבי
ֹאמר יִ צְ חָ ק אֶ ל אַ ְב ָרהָ ם אָ ִביו וַ יּ ֶ
הָ אֵ ׁש וְ הָ ֵעצִ ים וְ אַ יֵּה הַ שּׂ ֶ ה ְלעֹלָ ה) :ז( וַ יּ ֶ
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חק לישראל – פרשת וירא יום ו'
אֲמר יִ צְ חָ ק ְלאַ ְב ָרהָ ם אֲ בו ִּהי
ֹאמר ִה ּנ ִֶּני ְבנִ י וַ יֹּאמֶ ר ִה ּנֵה הָ אֵ ׁש וְ הָ עֵ צִ ים וְ אַ יֵּה הַ שּׂ ֶ ה ְלעֹלָ ה) :ז( וַ ַ
וַ יּ ֶ
ימ ָרא לַ עֲ לָ ָתא:
אֲמר אַ ָּבא וַ אֲ ַמר הָ א אֲ נָא ְב ִרי וַ אֲ ַמר הָ א אֶ ּ ׁ ָש ָתא וְ אָ ַעיָּא וְ אָ ן ִא ְ
וַ ַ
)ח(

ֹאמר אַ ְב ָרהָ ם ֱאל ִֹהים יִ ְראֶ ה לּ וֹ הַ שּׂ ֶ ה ְלעֹלָ ה ְּבנִ י וַ יּ ְֵלכ ּו ְׁשנֵיהֶ ם יַחְ דָּ ו:
וַ יּ ֶ

ֹאמר אַ ְב ָרהָ ם ֱאל ִֹהים יִ ְראֶ ה לּ וֹ הַ שּׂ ֶ ה ְלעֹלָ ה ְ ּבנִ י וַ ּי ְֵלכ ּו ְׁשנֵיהֶ ם ַי ְחדָּ ו:
וַ יּ ֶ

)ח(

קֳדם יְ ָי
אֲמר אַ ְב ָרהָ ם ָ
)ח( וַ ַ

ימ ָרא לַ עֲ לָ ָתא ְּב ִרי וַ אֲ זָל ּו ַת ְר ֵויהוֹ ן ַּכח ֲָדא:
יה ִא ְ
ְּגלֵ י לֵ ּ

)ט( וַ ָיּבֹא ּו אֶ ל הַ ּ ָמקוֹ ם אֲ ׁ ֶשר אָ ַמר לוֹ הָ אֱ ל ִֹהים וַ ִּיבֶ ן ׁ ָשם אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ
ָשם אֹ תוֹ ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ִמ ּ ַמ ַעל לָ ֵעצִ ים:
וַ יַּעֲ ר ְֹך אֶ ת הָ עֵ צִ ים וַ יַּעֲ קֹד אֶ ת יִ צְ חָ ק ְּבנוֹ וַ יּ ֶׂ
)ט( וַ ָיּבֹא ּו אֶ ל הַ ּ ָמקוֹ ם אֲ ׁ ֶשר אָ ַמר לוֹ הָ ֱאל ִֹהים וַ ִּיבֶ ן ׁ ָשם אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ וַ יַּעֲ ר ְֹך אֶ ת
ָשם אֹ תוֹ ַעל הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ִמ ּ ַמ ַעל לָ ֵעצִ ים) :ט( וְ אָ ת ּו ְלאַ ְת ָרא דִּ י אֲ ַמר
הָ ֵעצִ ים וַ יַּעֲ קֹד אֶ ת יִ צְ חָ ק ְ ּבנוֹ וַ יּ ֶ ׂ

יה ַעל ַמ ְד ְּבחָ א ֵעיל ִמן
ָת ּ
יה וְ ׁ ַש ִּוי י ֵ
יה יְ ָי ו ְּבנָא ַת ּ ָמן אַ ְב ָרהָ ם יָת ַמ ְד ְּבחָ א וְ סַ דַּ ר יָת אָ ַע ּיָא וַ עֲ קַ ד יָת יִ צְ חָ ק ְּב ֵר ּ
לֵ ּ
ּ
אָ ַעיָא:

)י( וַ ִּי ְׁשלַ ח אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת יָדוֹ וַ ִּי ַּקח אֶ ת הַ ּ ַמאֲ כֶ לֶ ת ִל ְׁשחֹט אֶ ת ְ ּבנוֹ ) :י( וַ ִּי ְׁשלַ ח אַ ְב ָרהָ ם
יה וּנְ סֵ יב יָת סַ ִּכינָא ְל ֵמיכַ ס יָת
אכֶ לֶ ת ִל ְׁשחֹט אֶ ת ְ ּבנוֹ ) :י( וְ אוֹ ׁ ֵשיט אַ ְב ָרהָ ם יָת יְ ֵד ּ
אֶ ת יָדוֹ וַ ִּי ַּקח אֶ ת הַ ּ ַמ ֲ
יה:
ְּב ֵר ּ
)יא(

ֹאמר ִה ּנֵנִ י:
ֹאמר אַ ְב ָרהָ ם אַ ְב ָרהָ ם וַ יּ ֶ
וַ ִּי ְק ָרא אֵ לָ יו ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה ִמן הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וַ יּ ֶ

ֹאמר ִה ּנֵנִ י:
)יא( וַ ִּי ְק ָרא אֵ לָ יו ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה ִמן הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וַ יֹּאמֶ ר אַ ְב ָרהָ ם אַ ְב ָרהָ ם וַ ּי ֶ

יה
)יא( ו ְּק ָרא לֵ ּ

אֲמר אַ ְב ָרהָ ם אַ ְב ָרהָ ם וַ אֲ ַמר הָ א אֲ נָא:
ַמ ְלאָ כָ א ַדיְ ָי ִמן ְׁש ַמ ּיָא וַ ַ

ֹאמר אַ ל ִּת ְׁשלַ ח י ְָד ָך אֶ ל הַ ּנ ַַער וְ אַ ל ּ ַת ַעשׂ לוֹ ְמאו ָּמה ִּכי ַע ּ ָתה ָי ַד ְע ִּתי ִּכי
)יב( וַ יּ ֶ
ָ
ָ
ֹאמר אַ ל ִּת ְׁשלַ ח
מ ִּני) :יב( וַ יּ ֶ
ש ְכ ּ ָת אֶ ת ִּבנְ ך אֶ ת יְ ִח ְידך ִמ ּ ֶ
יְ ֵרא אֱ ל ִֹהים אַ ּ ָתה וְ לֹא חָ ַ ׂ

יָ ְד ָך
ִּבנְ ָך

ש ְכ ּ ָת אֶ ת
אֶ ל הַ ּנ ַַער וְ אַ ל ּ ַת ַעשׂ לוֹ ְמאו ָּמה ִּכי ַע ּ ָתה י ַָד ְע ִּתי ִּכי יְ ֵרא ֱאל ִֹהים אַ ּ ָתה וְ לֹא חָ ַ ׂ
אֲרי ְּכ ַען יְ ַד ְענָא )נ"י,
יה ִמדָּ ָעם ֵ
ימא וְ לָ א ַת ְע ּ ֵבד לֵ ּ
אֲמר לָ א תוֹ ׁ ֵשיט יְ ָד ְך ְלעוּלֵ ָ
מ ִּני) :יב( וַ ַ
אֶ ת יְ ִח ְיד ָך ִמ ּ ֶ

יד ְך ִמ ִּני:
אֲרי ַדחֲלָ א ַדיְ ָי אַ ְּת וְ לָ א ְמנ ְַע ּ ָת יָת ְּב ָר ְך יָת יְ ִח ָ
יְ ָד ִעית( ֵ

)יג( וַ ִּישּׂ ָ א אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת ֵעינָיו וַ יּ ְַרא וְ ִה ּנֵה אַ יִ ל אַ חַ ר ֶנאֱחַ ז ַּב ְּסבַ ְך ְּבקַ ְרנָיו וַ יֵּלֶ ְך
אַ ְב ָרהָ ם וַ ִּי ַּקח אֶ ת הָ אַ יִ ל וַ יַּעֲ לֵ ה ּו ְלעֹלָ ה ּ ַתחַ ת ְ ּבנוֹ ) :יג( וַ ִּישּׂ ָ א אַ ְב ָרהָ ם אֶ ת עֵ ינָיו וַ יּ ְַרא

וְ ִה ּנֵה אַ יִ ל אַ חַ ר ֶנאֱחַ ז ַּב ְּסבַ ְך ְּבקַ ְרנָיו וַ יֵּלֶ ְך אַ ְב ָרהָ ם וַ ִּי ַּקח אֶ ת הָ אַ יִ ל וַ יַּעֲ לֵ ה ּו ְלעֹלָ ה ּ ַתחַ ת ְ ּבנוֹ :

)יג( וּזְ קַ ף אַ ְב ָרהָ ם יָת ֵעינוֹ ִהי ָּב ַתר ִא ּ ֵלין וַ ֲח ָזא וְ הָ א ִד ְכ ָרא ָּב ַתר אֲ ִחיד ְּב ִאילָ נָא ְּבקַ ְרנוֹ ִהי וַ אֲ זַל אַ ְב ָרהָ ם וּנְ סֵ יב יָת
יה:
יה לַ עֲ לָ ָתא חֲלַ ף ְּב ֵר ּ
דִּ ְכ ָרא וְ אַ ְסקֵ ּ

אֲשר יֵאָ ֵמר הַ יּוֹ ם ְּבהַ ר יְ הֹוָ ה
)יד( וַ ִּי ְק ָרא אַ ְב ָרהָ ם ׁ ֵשם הַ ּ ָמקוֹ ם הַ הוּא יְ הֹוָ ה יִ ְראֶ ה ׁ ֶ
י ֵָראֶ ה) :יד( וַ ִּי ְק ָרא אַ ְב ָר ָהם ׁ ֵשם הַ ּ ָמקוֹ ם הַ הוּא יְ הֹוָ ה יִ ְראֶ ה אֲ ׁ ֶשר יֵאָ ֵמר הַ יּוֹ ם ְ ּבהַ ר יְ הֹוָ ה
קֳדם יְ ָי הָ כָ א יְ הוֹ ן ּ ַפ ְלחַ ן דָּ ַר ּיָא ְּבכֵ ן יִ ְתאַ ּ ַמר ְּביוֹ ָמא
י ֵָראֶ ה) :יד( ו ְּפלַ ח וְ צַ ִ ּלי אַ ְב ָרהָ ם ּ ַת ָמן ְּבאַ ְת ָרא הַ הוּא וַ אֲ ַמר ָ
קֳדם יְ ָי ּ ְפלָ ח:
הָ ֵדין ְּבטו ָּרא הָ ֵדין אַ ְב ָרהָ ם ָ

ש ָמיִ ם) :טו( וַ ִּי ְק ָרא ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה אֶ ל
)טו( וַ ִּי ְק ָרא ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה אֶ ל אַ ְב ָרהָ ם ׁ ֵשנִ ית ִמן הַ ּ ׁ ָ
ש ָמיִ ם) :טו( ו ְּק ָרא ַמ ְלאָ כָ א ַדיְ ָי ְלאַ ְב ָרהָ ם ִּתנְ יָנוּת ִמן ְׁש ַמ ּיָא:
אַ ְב ָרהָ ם ׁ ֵשנִ ית ִמן הַ ּ ׁ ָ

ית אֶ ת הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה וְ לֹא
אֲשר ָעשִׂ ָ
ֹאמר ִּבי נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי נְאֻ ם יְ הֹוָ ה ִּכי י ַַען ׁ ֶ
)טז( וַ יּ ֶ
ָ
ָ
ית אֶ ת
יַען אֲ ׁ ֶשר ָעשִׂ ָ
ידך) :טז( וַ יֹּאמֶ ר ִ ּבי נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה ִּכי ַ
ש ְכ ּ ָת אֶ ת ִּבנְ ך אֶ ת יְ ִח ֶ
חָ ַ ׂ
יד ָך:
ש ְכ ּ ָת אֶ ת ִ ּבנְ ָך אֶ ת יְ ִח ֶ
הַ דָּ בָ ר ַהזֶּה וְ לֹא חָ ַ ׂ
יָת ּ ִפ ְת ּ ָג ָמא הָ ֵדין וְ לָ א ְמנ ְַע ּ ָתא יָת ְּב ָר ְך יָת יְ ִחי ָד ְך:

אֲרי חֲלַ ף דִּ י עֲ בַ ְד ּ ָתא
ימ ֵרי קַ ּי ִֵמית אֲ ַמר יְ ָי ֵ
)טז( וַ אֲ ַמר ְּב ֵמ ְ

אֲשר ַעל
)יז( ִּכי בָ ֵר ְך אֲבָ ֶר ְכ ָך וְ הַ ְר ָּבה אַ ְר ּ ֶבה אֶ ת ז ְַרעֲ ָך ְּככוֹ ְכבֵ י הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ כַ חוֹ ל ׁ ֶ
ש ַער אֹ יְ בָ יו) :יז( ִּכי בָ ֵר ְך אֲ בָ ֶר ְכ ָך וְ הַ ְר ָּבה אַ ְר ּ ֶבה אֶ ת ז ְַרעֲ ָך
שְׂ פַ ת הַ יָּם וְ יִ ַר ׁש ז ְַרעֲ ָך אֵ ת ׁ ַ

ש ַער אֹ יְ בָ יו) :יז( אֲ ֵרי בָ ָרכָ א אֲ בָ ְר ִכ ּנ ְָך
ְּככוֹ ְכבֵ י הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ כַ חוֹ ל אֲ ׁ ֶשר ַעל שְׂ פַ ת הַ יָּם וְ יִ ַר ׁש זַ ְרעֲ ָך אֵ ת ׁ ַ
וְ אַ ְס ּ ָגאָ ה אַ ְס ּגֵי יָת ְּבנ ְָך ְּככוֹ ְכבֵ י ְׁש ַמ ּיָא ו ְּכחָ לָ א דִּ י ַעל ּ ֵכיף י ּ ַָמא וְ יִ ְרתוּן ְּבנ ְ
ָיך יָת ִק ְרוֵי סַ נְ אֵ יהוֹ ן:
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ש ַמ ְע ּ ָת ְ ּבק ִֹלי) :יח( וְ ִה ְת ָּב ֲרכ ּו
ֲשר ׁ ָ
)יח( וְ ִה ְת ָּברֲ כ ּו ְב ַז ְרעֲ ָך כּ ֹל גּ וֹ יֵי הָ אָ ֶרץ ֵעקֶ ב א ׁ ֶ
ש ַמ ְע ּ ָת ְ ּבק ִֹלי) :יח( וְ יִ ְת ָּב ְרכוּן ְּב ִדיל ְּבנ ְ
ָיך כּ ֹל ַע ְמ ַמ ּיָא ְדאַ ְר ָעא חֲלַ ף
ֲשר ׁ ָ
ְבזַ ְרעֲ ָך כּ ֹל גּ וֹ יֵי הָ אָ ֶרץ ֵעקֶ ב א ׁ ֶ
ימ ִרי:
דִּ י קַ ּ ֵב ְל ּ ָתא ְל ֵמ ְ

ֵשב אַ ְב ָרהָ ם
)יט( וַ ָיּ ׁ ָשב אַ ְב ָרהָ ם אֶ ל נְ ָע ָריו וַ יָּקֻ מ ּו וַ יּ ְֵלכ ּו יַחְ דָּ ו אֶ ל ְּבאֵ ר ׁ ָשבַ ע וַ יּ ׁ ֶ
ֵשב אַ ְב ָרהָ ם
ָשב אַ ְב ָרהָ ם אֶ ל נְ ָע ָריו וַ ָ ּיקֻ מ ּו וַ ּי ְֵלכ ּו י ְַחדָּ ו אֶ ל ְ ּבאֵ ר ׁ ָשבַ ע וַ יּ ׁ ֶ
שבַ ע) :יט( וַ יּ ׁ ָ
ִּב ְבאֵ ר ׁ ָ
ִּב ְבאֵ ר ׁ ָשבַ ע:

יתיב אַ ְב ָרהָ ם ִּב ְבאֵ ר ׁ ָשבַ ע:
)יט( וְ ַתב אַ ְב ָרהָ ם ְלוַת עוּלֵ ימוֹ ִהי וְ קָ מ ּו וַ אֲ זָל ּו ַּכח ֲָדא ִל ְבאֵ ר ׁ ָשבַ ע וִ ֵ

)כ( וַ יְ ִהי אַ ח ֲֵרי הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ֶּלה וַ יּ ַֻּגד ְלאַ ְב ָרהָ ם לֵ אמֹר ִה ּנֵה י ְָל ָדה ִמ ְל ָּכה גַ ם ִהוא
ָּבנִ ים ְלנָחוֹ ר אָ ִח ָ
יך) :כ( וַ יְ ִהי אַ ח ֲֵרי הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ֶּלה וַ יּ ּ ַֻגד ְלאַ ְב ָרהָ ם לֵ אמֹר ִה ּנֵה יָ ְל ָדה
ִמ ְל ָּכה גַ ם ִהוא ָּבנִ ים ְלנָחוֹ ר אָ ִח ָ
יך:
ִמ ְל ָּכה אַ ף ִהיא ְּבנִ ין ְלנָחוֹ ר אָ חו ְּך:

ידת
ימר הָ א יְ לֵ ַ
)כ( וַ הֲ וָ ה ָּב ַתר ּ ִפ ְת ָּג ַמ ָ ּיא הָ ִא ּ ֵלין וְ ִא ְתחֲוָ א ְלאַ ְב ָרהָ ם ְל ֵמ ָ

ֲבי אֲ ָרם) :כא( אֶ ת עוּץ ְ ּבכֹרוֹ וְ אֶ ת
)כא( אֶ ת עוּץ ְּב ֹכרוֹ וְ אֶ ת בּ וּז אָ ִחיו וְ אֶ ת ְקמוּאֵ ל א ִ
יה וְ יָת בּ וּז אָ חו ִּהי וְ יָת ְקמוּאֵ ל ֲאבו ִּהי ַדאֲ ָרם:
בּ וּז אָ ִחיו וְ אֶ ת ְקמוּאֵ ל אֲ ִבי אֲ ָרם) :כא( יָת עוּץ בּ ו ְּכ ֵר ּ
שד וְ אֶ ת
שד וְ אֶ ת חֲזוֹ וְ אֶ ת ּ ִפ ְלדָּ ׁש וְ אֶ ת יִ ְדלָ ף וְ אֵ ת ְ ּבתוּאֵ ל) :כב( וְ אֶ ת ּ ֶכ ֶ ׂ
)כב( וְ אֶ ת ּ ֶכ ֶׂ
חֲזוֹ וְ אֶ ת ּ ִפ ְלדָּ ׁש וְ אֶ ת יִ ְדלָ ף וְ אֵ ת ְּבתוּאֵ ל) :כב( וְ יָת ּ ֶכ ׁ ֶשד וְ יָת חֲזוֹ וְ יָת ּ ִפ ְלדָּ ׁש וְ יָת יִ ְדלָ ף וְ יָת ְּבתוּאֵ ל:
)כג(

מנָה אֵ ֶּלה י ְָל ָדה ִמ ְל ָּכה ְל ָנחוֹ ר אֲ ִחי אַ ְב ָרהָ ם:
ו ְּבתוּאֵ ל יָלַ ד אֶ ת ִר ְבקָ ה ְׁש ֹ

מנָה אֵ ּ ֶלה ָי ְל ָדה ִמ ְל ָּכה ְלנָחוֹ ר אֲ ִחי אַ ְב ָרהָ ם:
ו ְּבתוּאֵ ל יָלַ ד אֶ ת ִר ְבקָ ה ְׁש ֹ

)כג(

)כג( ו ְּבתוּאֵ ל אוֹ ִליד יָת

ידת ִמ ְל ָּכה ְלנָחוֹ ר אֲ חו ִּהי ְדאַ ְב ָרהָ ם:
ִר ְבקָ ה ְּת ַמנְ יָא ִא ּ ֵלין יְ לֵ ַ

)כד( ו ִּפילַ גְ ׁשוֹ ו ְּׁש ָמ ּה ְראו ָּמה וַ ּ ֵתלֶ ד ַּגם ִהוא אֶ ת טֶ בַ ח וְ אֶ ת ַּגחַ ם וְ אֶ ת ּ ַתחַ ׁש וְ אֶ ת
ַמעֲ כָ ה) :כד( ו ִּפילַ גְ ׁשוֹ ו ְּׁש ָמ ּה ְראו ָּמה וַ ּ ֵתלֶ ד ּ ַגם ִהוא אֶ ת טֶ בַ ח וְ אֶ ת ּ ַגחַ ם וְ אֶ ת ּ ַתחַ ׁש וְ אֶ ת
ַמעֲ כָ ה:

ידת אַ ף ִהיא יָת טֶ בַ ח וְ יָת ּ ַגחַ ם וְ יָת ּ ַתחַ ׁש וְ יָת ַמעֲ כָ ה:
יה ו ְּׁש ַמ ּה ְראו ָּמה וִ ילֵ ַ
)כד( ו ְּלחֵ נ ֵָת ּ

רש"י
)כ( העיר הזאת קרובה ) -שבת פ"ק( קרובה
ישיבתה נתיישבה מקרוב לפיכך לא נתמלאה
סאתה עדיין ומה היא קריבתה מדור הפלגה
שנתפלגו האנשים והתחילו להתישב איש איש
במקומו והיא היתה בשנת מות פלג ומשם
ועד כאן נ"ב שנה שפלג מת בשנת מ"ח
לאברהם כיצד פלג חי אחרי הולידו את רעו
ר"ט שנה צא מהם ל"ב כשנולד שרוג ומשרוג
עד שנולד נחור ל' הרי ס"ב ומנחור עד
שנולד תרח כ"ט הרי צ"א ומשם עד שנולד
אברהם ע' הרי קס"א תן להם מ"ח הרי ר"ט
ואותה שנה היתה שנת הפלגה וכשנחרבה
סדום היה אברהם בן צ"ט שנה הרי מדור
הפלגה עד כאן נ"ב שנה וצוער איחרה
ישיבתה אחרי ישיבת סדום וחברותיה שנה
אחת הוא שנאמר אמלטה נא .נא בגימטריא
נ"א :הלא מצער היא  -והלא עונותיה
מועטין ויכול אתה להניחה :ותחי נפשי  -בה

זהו מדרשו ופשוטו של מקרא הלא עיר קטנה
היא ואנשים בה מעט אין לך להקפיד אם
תניחנה ותחי נפשי בה:
)כא( גם לדבר הזה  -לא דייך שאתה ניצול
אלא אף כל העיר אציל בגללך :הפכי  -הופך
אני כמו עד בואי אחרי רואי מדי דברי בו
)ירמיה לא(:
)כב( כי לא אוכל לעשות  -זהו עונשן של
מלאכים על שאמרו כי משחיתים אנחנו ותלו
הדבר בעצמן לפיכך לא זזו משם עד שהוזקקו
לומר שאין הדבר ברשותן :כי לא אוכל -
לשון יחיד מכאן אתה למד שהאחד הופך
והאחד מציל שאין שני מלאכים נשלחים לדבר
אחד :על כן קרא שם העיר צוער  -על שם
והיא מצער:
)כד( וה' המטיר  -כל מקום שנאמר וה' הוא
ובית דינו :המטיר על סדום  -בעלות השחר
כמו שנאמר וכמו השחר עלה שעה שהלבנה
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עומדת ברקיע עם החמה לפי שהיו מהם
עובדין לחמה ומהם ללבנה אמר הקב"ה אם
אפרע מהם ביום יהיו עובדי לבנה אומרים
אילו היה בלילה כשהלבנה מושלת לא היינו
חרבין ואם אפרע מהם בלילה יהיו עובדי
החמה אומרים אילו היה ביום כשהחמה
מושלת לא היינו חרבים לכך כתיב וכמו
השחר עלה ונפרע מהם בשעה שהחמה
והלבנה מושלים :המטיר וגו' גפרית ואש -
בתחלה מטר ונעשה גפרית ואש )מכילתא
בשלח( :מאת ה'  -דרך המקראות לדבר כן
כמו נשי למך ולא אמר נשיי .וכן אמר דוד
)מ"א א( קחו עמכם את עבדי אדוניכם ולא
אמר מעבדי וכן אחשורוש בשם המלך ולא
אמר בשמי אף כאן אמר מאת ה' ולא אמר
מאתו :מן השמים  -והוא שאמר הכתוב
)איוב לו( כי בם ידין עמים וגו' כשבא ליסר
הבריות מביא עליהם אש מן השמים כמו
שעשה לסדום וכשבא להוריד המן מן השמים
)שמות טז( הנני ממטיר לכם לחם מן
השמים:
)כה( ויהפוך את הערים וגו'  -ארבעתן
יושבות בסלע אחד והפכן מלמעלה למטה
שנאמר )איוב כח( בחלמיש שלח ידו וגו':
)כו( ותבט אשתו מאחריו  -מאחריו של לוט:
ותהי נציב מלח ) -ב"ר( במלח חטאה ובמלח
לקתה אמר לה תני מעט מלח לאורחים הללו
א"ל אף המנהג הרע הזה אתה בא להנהיג
במקום הזה:
)כח( קיטור  -תימור של עשן שור"א )בראנד
פאקקעל( בלע"ז :כבשן  -חפירה ששורפין
בה את אבנים לסיד וכן כל כבשן שבתורה:
)כט( ויזכור אלהים את אברהם ) -ב"ר( מהו
זכירתו של אברהם על לוט נזכר שהיה לוט
יודע ששרה אשתו של אברהם ושמע שאמר
אברהם במצרים על שרה אחותי היא ולא
גילה הדבר שהיה חס עליו לפיכך חס הקב"ה
עליו:
)ל( כי ירא לשבת בצוער  -לפי שהיתה
קרובה לסדום:
)לא( אבינו זקן  -ואם לא עכשיו אימתי שמא
ימות או יפסוק מלהוליד :ואיש אין בארץ -

סבורות היו שכל העולם נחרב כמו בדור
המבול )ב"ר(:
)לג( ותשקין וגו'  -יין נזדמן להן במערה
להוציא מהן שני אומות :ותשכב את אביה -
ובצעירה כתיב ותשכב עמו צעירה לפי שלא
פתחה בזנות אלא אחותה למדתה חיסה עליה
הכתוב ולא פירש גנותה .אבל בכירה שפתחה
בזנות פרסמה הכתוב במפורש .ובקומה של
בכירה נקוד על וי"ו של ובקומה לומר
שבקומה ידע ואעפ"כ לא נשמר ליל שני
מלשתות )א"ר לוי כל מי שהוא להוט אחר
בולמוס של עריות לסוף מאכילים אותו
מבשרו(:
)לו( ותהרין וגו'  -אף ע"פ שאין האשה
מתעברת מביאה ראשונה אלו שלטו בעצמן
והוציאו ערותן )ס"א עדותן( לחוץ ונתעברו
מביאה ראשונה:
)לז( מואב .זו שלא היתה צנועה פירסמה
שמאביה הוא אבל צעירה קראתו בלשון נקיה
וקבלה שכר בימי משה שנאמר בבני עמון
)דברים ב( אל תתגר בם כלל ובמואב לא
הזהיר אלא שלא ילחם בם אבל לצערן התיר
לו:
)א( ויסע משם אברהם  -כשראה שחרבו
הכרכים ופסקו העוברים והשבים נסע לו
משם )ב"ר( ד"א להתרחק מלוט שיצא עליו
שם רע שבא על בנותיו:
)ב( ויאמר אברהם  -כאן לא נטל רשות אלא
על כרחה שלא בטובתה לפי שכבר לוקחה
לבית פרעה ע"י כן :אל שרה אשתו  -על
שרה אשתו .וכיוצא בו )ש"א ד( אל הלקח
ארון וגו' ואל מות חמיה .שניהם בלשון על:
)ד( לא קרב אליה  -המלאך מנעו כמו
שנאמר לא נתתיך לנגוע אליה :הגוי גם צדיק
תהרג  -אף אם הוא צדיק תהרגנו שמא כך
דרכך לאבד האומות חנם כך עשית לדור
המבול ולדור הפלגה אף אני אומר שהרגתם
על לא דבר כשם שאתה אומר להרגני:
)ה( גם הוא  -לרבות עבדים וגמלים
וחמורים שלה )שומרי גמלים ורועי חמורים(
את כלם שאלתי ואמרו לי אחיה הוא :בתם
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לבבי  -שלא דמיתי לחטוא :ובנקיון כפי -
נקי אני מן החטא שלא נגעתי בה:
)ו( ידעתי כי בתם לבבך וגו'  -אמת שלא
דמית מתחלה לחטוא אבל נקיון כפים אין
כאן )הדא אמר משמוש ידים יש כאן( :לא
נתתיך  -לא ממך היה שלא נגעת בה אלא
חשכתי אני אותך מחטוא ולא נתתי לך כח
וכן )לקמן לא( ולא נתנו אלהים וכן )שופטים
טו( ולא נתנו אביה לבוא:
)ז( השב אשת האיש  -ואל תהא סבור שמא
תתגנה בעיניו ולא יקבלנה או ישנאך ולא
יתפלל עליך )א"ל אבימלך ומי מפרסמו שלא
נגעתי בה א"ל( :כי נביא הוא  -ויודע שלא
נגעת בה לפיכך ויתפלל בעדך )ב"ק צב(:
)ט( מעשים אשר לא יעשו  -מכה אשר לא
הורגלה לבא על בריה באה לנו על ידך
עצירת כל נקבי' של זרע ושל קטנים ורעי
ואזנים וחוטם:
)יא( רק אין יראת אלהים  -אכסנאי שבא
לעיר על עסקי אכילה ושתיה שואלין אותו
או על עסקי אשתו שואלין אותו )ב"ק שם(
אשתך היא או אחותך היא:
)יב( אחותי בת אבי היא  -ובת אב מותרת
לבן נח שאין אבות לעוע"א .וכדי לאמת
דבריו השיבו כן  -וא"ת והלא בת אחיו
היתה .בני בנים הרי הן כבנים והרי היא בתו
של תרח .וכן הוא אומר ללוט כי אנשים
אחים אנחנו :אך לא בת אמי  -הרן מאם
אחרת היה:
)יג( ויהי כאשר התעו אותי וגו'  -אונקלוס
תרגם מה שתרגם .ויש ליישב עוד דבר דבור
על אופניו כשהוציאני הקב"ה מבית אבי
להיות משוטט ונד ממקום למקום וידעתי
שאעבור במקום רשעים ואומר לה זה חסדך
וגו' :כאשר התעו  -לשון רבים ואל תתמה כי
בהרבה מקומות לשון אלהות ולשון מרות קרוי
לשון רבים .אשר הלכו אלהים .אלהים חיים.
אלהים קדושים .וכל לשון אלהים לשון רבים.
וכן ויקח אדוני יוסף .אדוני האדונים .אדוני
הארץ .וכן בעליו יומת .והועד בבעליו .וא"ת
מהו לשון התעו כל הגולה ממקומו ואינו
מיושב קרוי תועה .כמו )לקמן כא( ותלך

ותתע) .תהלים קיט( תעיתי כשה אובד )איוב
לח( יתעו לבלי אוכל יצאו ויתעו לבקש אכלם:
אמרי לי  -עלי וכן )לקמן כו( וישאלו אנשי
המקום לאשתו על אשתו .וכן )שמות יד(
ואמר פרעה לבני ישראל כמו על בני ישראל.
)שופטים ט( פן יאמרו לי אשה הרגתהו:
)יד( ויתן לאברהם  -כדי שיתפייס ויתפלל
עליו:
)טו( הנה ארצי לפניך  -אבל פרעה אמר לו
הנה אשתך קח ולך .לפי שנתיירא שהמצריים
שטופי זמה:
)טז( ולשרה אמר  -אבימלך לכבודה כדי
לפייסה הנה עשיתי לך כבוד זה נתתי ממון
לאחיך שאמרת עליו אחי הוא הנה הממון
והכבוד הזה לך כסות עינים :לכל אשר אתך
 יכסו עיניהם שלא יקילוך שאלו השיבותיךריקנית יש להם לומר לאחר שנתעלל בה
החזירה עכשיו שהוצרכתי לבזבז ממון
ולפייסך יודעים יהיו שעל כרחי השיבותיך
וע"י נס :ואת כל  -ועם כל באי העולם:
ונכחת  -יהא לך פתחון פה להתוכח
ולהראות דברים נכרים הללו ולשון תוכחת
בכ"מ ברור דברים ובלע"ז אשפורפי"ר )הוא
אפרוביר להלן ל"א ל"ז ערלייטערן .בעשיידן.
בעשטיממען( ואונקלוס תרגם בפנים אחרים
ולשון המקרא כך הוא נופל על התרגום הנה
הוא לך כסות של כבוד על העינים שלי
ששלטו בך ובכל אשר אתך ועל כן תרגומו
וחזית יתיך וית כל דעמך .ויש מ"א אבל ישוב
לשון המקרא פירשתי:
)יז( וילדו  -כתרגומו ואתרוחו .נפתחו
נקביהם והוציאו והיא לידה שלהם:
)יח( בעד כל רחם  -כנגד כל פתח :על דבר
שרה .ע"פ דבורה של שרה:
)א( וה' פקד את שרה וגו' ) -ב"ק צב( סמך
פרשה זו ללמדך שכל המבקש רחמים על
חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה
תחילה שנאמר ויתפלל וגו' וסמיך ליה וה'
פקד את שרה שפקדה כבר קודם שריפא את
אבימלך :כאשר אמר  -בהריון :כאשר דבר -
בלידה והיכן היא אמירה והיכן הוא דבור.
אמירה ויאמר אלהים אבל שרה אשתך וגו'.
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דבור היה דבר ה' אל אברם בברית בין
הבתרים ושם נאמר לא יירשך זה וגו' .והביא
היורש משרה :ויעש ה' לשרה כאשר דבר -
לאברהם:
)ב( )למועד אשר דבר אתו  -רבי יודן ורבי
חמא רבי יודן אומר מלמד שנולד לט' חדשים
שלא יאמרו מביתו של אבימלך הוא ורבי
חמא אומר לז' חדשים :למועד אשר דבר אתו
 דמליל יתיה את המועד אשר דבר וקבעכשאמר לו למועד אשוב אליך שרט לו
שריטה בכותל ואמר לו כשתגיע חמה
לשריטה זו בשנה אחרת תלד :לזקניו .שהיה
זיו איקונין שלו דומה לו(:
)ו( יצחק לי  -ישמח עלי .ומדרש אגדה הרבה
עקרות נפקדו עמה הרבה חולים נתרפאו בו
ביום הרבה תפלות נענו עמה ורב שחוק היה
בעולם:
)ז( מי מלל לאברהם  -לשון שבח וחשיבות
כמו )ישעיה מא( מי פעל ועשה )ישעיה מ(
מי ברא אלה ראו מה הוא ומי הוא )וכמה
הוא גדול( שומר הבטחתו הקב"ה מבטיח
ועושה :מלל  -שינה הכתוב ולא אמר דבר
גימטרי' שלו ק' כלומר לסוף מאה לאברהם:
היניקה בנים שרה  -ומהו בנים לשון רבים
ביום המשתה הביאו השרות את בניהן עמהן
והיניקה אותם שהיו אומרות לא ילדה שרה
אלא אסופי הביאה מן השוק:
)ח( ויגמל  -לסוף כ"ד חדש )גיטין עה(:
משתה גדול  -שהיו שם גדולי הדור שם
ועבר ואבימלך ) -ב"ר(:
)ט( מצחק  -לשון ע"א כמו שנא' )שמות לב(
ויקומו לצחק .ד"א לשון גילוי עריות כמה
דתימא לצחק בי .ד"א לשון רציחה כמה
דתימא )ש"ב ב( יקומו נא הנערים וישחקו
לפנינו וגו':
)י( עם בני וגו'  -מתשובת שרה כי לא יירש
בן האמה הזאת עם בני אתה למד שהיה
מריב עם יצחק על הירושה ואומר אני בכור
ונוטל פי שנים ויוצאים בשדה ונוטל קשתו
ויורה בו חצים כד"א )משלי כו( כמתלהלה
היורה זקים וגו' ואמר הלא משחק אני :עם
בני עם יצחק ) -ב"ר( מכיון שהוא בני אפילו

אם אינו הגון כיצחק או הגון כיצחק אפילו
אם אינו בני אין זה כדאי לירש עמו ק"ו עם
בני עם יצחק ששתיהן בו:
)יא( על אודות בנו ) -ב"ר( על ששמע שיצא
לתרבות רעה ופשוטו על שאומרת לו לשלחו:
)יב( שמע בקולה ) -בקול רוה"ק שבה(
למדנו שהיה אברהם טפל לשרה בנביאות:
)יד( לחם וחמת מים  -ולא כסף וזהב לפי
שהיה שונאו על שיצא לתרבות רעה :ואת
הילד ) -ב"ר( אף הילד שם על שכמה
שהכניסה בו שרה עין רעה ואחזתו חמה ולא
יכול לילך ברגליו )ב"ר( :ותלך ותתע  -חזרה
לגלולי בית אביה )ב"ר(:
)טו( ויכלו המים  -לפי שדרך חולים לשתות
הרבה:
)טז( מנגד  -מרחוק )ב"ר( :כמטחוי קשת -
כשתי טיחות והוא לשון יריית חץ בלשון
משנה שהטיח באשתו ע"ש שהזרע יורה כחץ
וא"ת היה לו לכתוב כמטחי קשת משפט
הוי"ו ליכנס לכאן כמו )שה"ש ב( בחגוי הסלע
מגזרת )ישעיה יט( והיתה אדמת יהודה
למצרים לחגא ומגזרת )תהלים קז( יחוגו
וינועו כשכור וכן )שם סה( קצוי ארץ מגזרת
קצה :ותשב מנגד  -כיון שקרב למות הוסיפה
להתרחק:
)יז( את קול הנער  -מכאן שיפה תפלת
החולה מתפלת אחרים עליו והיא קודמת
להתקבל )ב"ר( :באשר הוא שם ) -ר"ה טז(
לפי מעשים שהוא עושה עכשיו הוא נדון ולא
לפי מה שהוא עתיד לעשות לפי שהיו מלאכי
השרת מקטרגים ואומרים רבש"ע מי שעתיד
זרעו להמית בניך בצמא אתה מעלה לו באר
והוא משיבם עכשיו מה הוא צדיק או רשע
אמרו לו צדיק )ר"ל בענין זה שאינו ראוי
לעונש מיתה בצמא ודו"ק( אמר להם לפי
מעשיו של עכשיו אני דנו וזה באשר הוא שם
והיכן המית את ישראל בצמא כשהגלם
נבוכדנצר שנאמר )ישעיה כא( משא בערב וגו'
לקראת צמא התיו מים וגו' כשהיו מוליכין
אותם אצל ערביים היו ישראל אומרים
לשבאים בבקשה מכם הוליכונו אצל בני דודנו
ישמעאל וירחמו עלינו שנאמר )שם כה(
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אורחות דודנים א"ת דודנים אלא דודים ואלו
יוצאים לקראתם ומביאין להם בשר ודג מלוח
ונודות נפוחים כסבורים ישראל שמלאים מים
וכשמכניסו לתוך פיו ופותחו הרוח נכנס
בגופו ומת:
)כ( רובה קשת  -יורה חצים בקשת :קשת -
על שם האומנות כמו חמר גמל ציד לפיכך
השי"ן מודגשת היה יושב במדבר ומלסטם את
העוברים הוא שנאמר ידו בכל וגו':
)כא( מארץ מצרים  -ממקום גדוליה שנאמר
ולה שפחה מצרית וגו' .היינו דאמרי אינשי
זרוק חוטרא לאוירא אעיקריה קאי:
)כב( אלהים עמך  -לפי שראו שיצא משכונת
סדום לשלום ועם המלכים נלחם ונפלו בידו
ונפקדה אשתו לזקוניו:
)כג( ולניני ולנכדי  -עד כאן רחמי האב על
הבן :כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי -
שאמרתי לך הנה ארצי לפניך )ב"ר(:
)כה( והוכח  -נתוכח עמו על כך:
)ל( בעבור תהיה לי  -זאת :לעדה  -לשון
עדות של נקבה כמו ועדה המצבה :כי חפרתי
את הבאר  -מריבים היו עליה רועי אבימלך
ואומרים אנחנו חפרנוה אמרו ביניהם כל מי
שיתראה על הבאר ויעלו המים לקראתו שלו
הוא ועלו לקראת אברהם:
)לג( אשל  -רב ושמואל חד אמר פרדס
להביא ממנו פירות לאורחים בסעודה .וחד
אמר פונדק לאכסניא ובו כל מיני פירות.
ומצינו לשון נטיעה באהלים שנאמר )דניאל
יא( ויטע אהלי אפדנו :ויקרא שם וגו'  -על
ידי אותו אשל נקרא שמו של הקב"ה אלוה
לכל העולם לאחר שאוכלים ושותים אמר
להם ברכו למי שאכלתם משלו סבורים אתם
שמשלי אכלתם משל מי שאמר והיה העולם
אכלתם )סוטה י(:
)לד( ימים רבים .מרובים על של חברון
בחברון עשה כ"ה שנה וכאן כ"ו שהרי בן
ע"ה שנה היה בצאתו מחרן אותה שנה ויבא
וישב באלוני ממרא שלא מצינו קודם לכן
שנתיישב אלא שם שבכל מקומותיו היה
כאורח חונה ונוסע והולך שנאמר ויעבר
אברם .ויעתק משם .ויהי רעב וירד אברם

מצרימה .ובמצרים לא עשה אלא שלשה
חדשים שהרי שלחו פרעה מיד וילך למסעיו
עד ויבא וישב באלוני ממרא אשר בחברון שם
ישב עד שנהפכה סדום מיד ויסע משם
אברהם מפני בושה של לוט ובא לארץ
פלשתים ובן צ"ט שנה היה שהרי בשלישי
למילתו באו אצלו המלאכים הרי כ"ה שנה
וכאן כתיב ימים רבים מרובים על הראשונים
ולא בא הכתוב לסתום אלא לפרש ואם היו
מרובים עליהם שתי שנים או יותר היה
מפרשם ועל כרחך אינם יתירים יותר משנה
הרי כ"ו שנה מיד יצא משם וחזר לחברון
ואותה שנה קדמה לפני עקידתו של יצחק י"ב
שנים כך שנויה בסדר עולם )ב"ר(:
)א( אחר הדברים האלה  -יש מרבותינו
אומרים )סנהדרין פט( אחר דבריו של שטן
שהיה מקטרג ואומר מכל סעודה שעשה
אברהם לא הקריב לפניך פר אחד או איל
אחד אמר לו כלום עשה אלא בשביל בנו אילו
הייתי אומר לו זבח אותו לפני לא היה מעכב
וי"א אחר דבריו של ישמעאל שהיה מתפאר
על יצחק שמל בן י"ג שנה ולא מיחה אמר לו
יצחק באבר אחד אתה מיראני אילו אמר לי
הקב"ה זבח עצמך לפני לא הייתי מעכב:
הנני  -כך היא ענייתם של חסידים לשון
ענוה הוא ולשון זימון:
)ב( קח נא  -אין נא אלא לשון בקשה אמר לו
בבקשה תרא ממך עמוד לי בזה הנסיון שלא
יאמרו הראשונות לה היה בהן ממש )סנהדרין
פט( :את בנך  -אמר לו שני בנים יש לי אמר
לו את יחידך אמר לו זה יחיד לאמו וזה יחיד
לאמו אמר לו אשר אהבת אמר לו שניהם אני
אוהב אמר לו את יצחק .ולמה לא גילה לו
מתחלה שלא לערבבו פתאום ותזוח דעתו
עליו ותטרף וכדי לחבב עליו את המצוה
וליתן לו שכר על כל דבור ודבור :ארץ
המוריה  -ירושלים וכן בדברי הימים )ב ג(
לבנות את בית ה' בירושלים בהר המוריה.
ורבותינו פירשו על שם שמשם הוראה יוצאה
לישראל .ואונקלוס תרגמו על שם עבודת
הקטורת שיש בו מור נרד ושאר בשמים:
והעלהו  -לא אמר לו שחטהו לפי שלא היה
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חפץ הקב"ה לשחטו אלא להעלהו להר
לעשותו עולה ומשהעלהו אמר לו הורידהו:
אחד ההרים  -הקב"ה מתהא הצדיקים )ס"א
משהא לצדיקים( ואח"כ מגלה להם וכל זה
כדי להרבות שכרן וכן )לעיל יב( הארץ אשר
אראך וכן ביונה )יונה ג( וקרא אליה את
הקריאה:
)ג( וישכם  -נזדרז למצוה )פסחים ד( :ויחבש
 הוא בעצמו ולא צוה לאחד מעבדיושהאהבה מקלקלת השורה :את שני נעריו -
)ב"ר( ישמעאל ואליעזר תרב שאין אדם חשוב
רשאי לצאת לדרך בלא ב' אנשים שאם יצטרך
האחד לנקביו ויתרחק יהיה השני עמו :ויבקע
 תרגומו וצלח כמו )ש"ב יח( וצלחו הירדןלשון ביקוע תרג סינדר"א בלעז )שפאלטען(:
)ד( ביום השלישי  -למה איחר מלהראותו
מיד כדי שלא יאמרו הממו וערבבו פתאום
וטרד דעתו ואילו היה לו שהות להמלך אל
לבו לא היה עושה :וירא את המקום  -ראה
ענן קשור על ההר:
)ה( עד כה  -כלומר דרך מועט למקום אשר
לפנינו .ומדרש אגדה אראה היכן הוא מה
שאמר לי המקום כה יהיה זרעך :ונשובה -
נתנבא שישובו שניהם:
)ו( המאכלת  -סכין על שם שאוכלת את
הבשר כמה דתימא )דברים לב( וחרבי תאכל
בשר ושמכשרת בשר לאכילה .ד"א זאת
נקראת מאכלת על שם שישראל אוכלים מתן
שכרה :וילכו שניהם יחדיו  -אברהם שהיה
יודע שהולך לשחוט את בנו היה הולך ברצון
ושמחה כיצחק שלא היה מרגיש בדבר:
)ח( יראה לו השה  -כלומר יראה ויבחר לו
השה ואם אין שה לעולה בני .ואע"פ שהבין
יצחק שהוא הולך להשחט וילכו שניהם יחדו
בלב שוה:
)ט( ויעקד ) -שבת נד( ידיו ורגליו מאחוריו
הידים והרגלים ביחד היא עקידה והוא לשון
עקודים שהיו קרסוליהם לבנים מקום
שעוקדין אותן בו היה ניכר:
)יא( אברהם אברהם  -לשון חבה הוא שכופל
את שמו:

)יב( אל תשלח  -לשחוט אמר לו אם כן
לחנם באתי לכאן אעשה בו חבלה ואוציא
ממנו מעט דם א"ל אל תעש לו מאומה אל
תעש בו מום :כי עתה ידעתי  -א"ר אבא
א"ל אברהם אפרש לפניך את שיחתי אתמול
אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע וחזרת
ואמרת קח נא את בנך עכשיו אתה אומר לי
אל תשלח ידך אל הנער אמר לו הקב"ה לא
אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה כשאמרתי
לך קח מוצא שפתי לא אשנה לא אמרתי לך
שחטהו אלא העלהו אסקתיה אחתיה :כי
עתה ידעתי  -מעתה יש לי מה להשיב לשטן
ולאומות התמהים מה היא חבתי אצלך יש לי
פתחון פה עכשיו שרואים כי ירא אלהים
אתה:
)יג( והנה איל  -מוכן היה לכך מששת ימי
תרד בראשית :אחר  -אחרי שאמר לו המלאך
אל תשלח ידך ראהו כשהוא נאחז והוא
שמתרגמינן וזקף אברהם עינוהי בתר תרה
אלין )ס"א ולפי האגדה אחר כל דברי המלאך
והשכינה ואחר טענותיו של אברהם( :בסבך
 אילן :בקרניו  -שהיה רץ אצל אברהםוהשטן סובכו ומערבבו תרו באילנות :תחת
בנו  -מאחר שכתוב ויעלהו לעולה לא חסר
המקרא כלום מהו תחת בנו על כל עבודה
שעשה ממנו היה מתפלל ואומר יה"ר שתהא
זו כאלו היא עשויה בבני כאלו בני שחוט
כאלו דמו זרוק כאלו בני מופשט כאלו הוא
נקטר ונעשה דשן:
)יד( ה' יראה  -פשוטו כתרגומו ה' יבחר
ויראה לו את המקום הזה להשרות בו שכינתו
ולהקריב כאן קרבנות :אשר יאמר היום -
שיאמרו לימי הדורות עליו בהר זה יראה
הקב"ה לעמו :היום  -הימים העתידין כמו
עד היום הזה שבכל המקרא שכל הדורות
הבאים הקוראים את המקרא הזה אומרים
עד היום הזה על היום שעומדים בו .ומ"א
ה' יראה עקידה זו לסלוח לישראל בכל שנה
ולהצילם מן הפורענות כדי שיאמר היום הזה
בכל הדורות הבאים בהר ה' יראה אפרו של
יצחק צבור ועומד לכפרה:
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)יז( ברך אברכך  -אחת לאב ואחת לבן:
והרבה ארבה  -אחת לאב ואחת לבן:
)יט( וישב אברהם בבאר שבע  -לא ישיבה
ממש שהרי בחברון היה יושב י"ב שנים לפני
עקידתו של יצחק יצא מבאר שבע והלך לו
לחברון כמו שנאמר ויגר אברהם בארץ
פלשתים ימים רבים מרובים משל חברון
הראשונים והם כ"ו שנה כמו שפירשנו
למעלה:
)כ( אחרי הדברים האלה ויגד וגו'  -בשובו
מהר המוריה היה אברהם מהרהר ואומר

נביא

אילו היה בני שחוט כבר היה הולך בלא בנים
היה לי להשיאו אשה מבנות ענר אשכול
וממרא בשרו הקב"ה שנולדה רבקה בת זוגו
וזהו הדברים האלה הרהורי דברים שהיו ע"י
עקידה :גם היא  -אף היא השוותה
משפחותיה למשפחות אברהם י"ב מה אברהם
י"ב שבטים שיצאו מיעקב ח' בני הגבירות וד'
בני שפחות אף אלו ח' בני גבירות וד' בני
פלגש:
)כג( ובתואל ילד את רבקה .כל היחוסין הללו
לא נכתבו אלא בשביל פסוק זה:

– מלכים ב' פרק ד'

ישי ֵמת
ישע לֵ אמֹר ַע ְבדְּ ָך ִא ִׁ
יאים צָ עֲ קָ ה אֶ ל א ֱִל ׁ ָ
)א( וְ ִא ּ ׁ ָשה אַ חַ ת ִמ ְּנ ׁ ֵשי ְבנֵי הַ ְּנ ִב ִ
וְ אַ ּ ָתה י ַָד ְע ּ ָת ִּכי ַע ְבדְּ ָך הָ יָה י ֵָרא אֶ ת יְ הֹוָ ה וְ הַ נּ ׁ ֶֹשה ָּבא לָ קַ חַ ת אֶ ת ְׁשנֵי יְ לָ ַדי לוֹ
שה ָּל ְך הַ ִּג ִידי ִלי ַמה יּ ֶׁש לָ ְכי }לָ ְך{
ישע ָמה אֶ עֱ ֶׂ
ֹאמר אֵ לֶ יהָ א ֱִל ׁ ָ
לַ עֲ בָ ִדים) :ב( וַ יּ ֶ
ְ
ָ
אֲלי
ֹאמר ְל ִכי ׁ ַש ִ
ֹאמר אֵ ין ְל ִׁש ְפחָ ְתך כֹל ַּב ַּביִ ת ִּכי ִאם אָ סוּך ׁ ָש ֶמן) :ג( וַ יּ ֶ
ַּב ָּביִ ת וַ ּת ֶ
ְ
יטי) :ד( וּבָ את
לָ ְך ּ ֵכ ִלים ִמן הַ חוּץ ֵמאֵ ת ָּכל ְׁשכֵ נָיִ ְכי } ְׁשכֵ נָיִ ך{ ּ ֵכ ִלים ֵר ִקים אַ ל ּ ַת ְמ ִע ִ
יעי:
וְ סָ גַ ְר ְּת הַ דֶּ לֶ ת ַּבעֲ ֵד ְך ו ְּב ַעד ָּבנַיִ ְך וְ יָצַ ְק ְּת ַעל ָּכל הַ ּ ֵכ ִלים הָ אֵ ֶּלה וְ הַ ּ ָמלֵ א ּ ַת ִּס ִ
היא מֹיצָ קֶ ת
)ה( וַ ּ ֵתלֶ ְך ֵמ ִא ּתוֹ וַ ִּת ְסגּ ֹר הַ דֶּ לֶ ת ַּבעֲ ָד ּה ו ְּב ַעד ָּבנֶיהָ הֵ ם ַמ ִּג ִׁשים אֵ לֶ יהָ וְ ִ
ישה אֵ לַ י עוֹ ד ּ ֶכ ִלי
ֹאמר אֶ ל ְּבנ ָּה הַ ִּג ׁ ָ
}מוֹ צָ קֶ ת{) :ו( וַ יְ ִהי ִּכ ְמלֹאת הַ ּ ֵכ ִלים וַ ּת ֶ
ֹאמר
יש הָ ֱאל ִֹהים וַ יּ ֶ
ֹאמר אֵ לֶ יהָ אֵ ין עוֹ ד ּ ֶכ ִלי וַ יַּעֲ מֹד הַ ּ ׁ ָש ֶמן) :ז( וַ ּ ָתבֹא וַ ּ ַת ּ ֵגד ְל ִא ׁ
וַ יּ ֶ
ְל ִכי ִמ ְכ ִרי אֶ ת הַ ּ ׁ ֶש ֶמן וְ ׁ ַש ְ ּל ִמי אֶ ת נִ ְׁשי ְֵכי }נִ ְׁשי ְֵך{ וְ אַ ְּת Ëבָ נַיִ ְכי }וּבָ נַיִ ְך{ ִּת ְחיִ י ַּבנּ וֹ ָתר:
ישע אֶ ל ׁש ּונֵם וְ ׁ ָשם ִא ּ ׁ ָשה גְ דוֹ לָ ה וַ ּ ַת ֲחזֶק בּ וֹ לֶ אֱכָ ל לָ חֶ ם
)ח( וַ יְ ִהי הַ יּוֹ ם וַ יַּעֲ בֹר א ֱִל ׁ ָ
ישהּ ִה ּנֵה נָא י ַָד ְע ִּתי
ֹאמר אֶ ל ִא ׁ ָ
וַ יְ ִהי ִמדֵּ י ָע ְברוֹ יָסֻ ר ׁ ָש ּ ָמה לֶ אֱכָ ל לָ חֶ ם) :ט( וַ ּת ֶ
יש ֱאל ִֹהים קָ דוֹ ׁש הוּא עֹבֵ ר ָעלֵ ינ ּו ּ ָת ִמיד) :י( נַעֲ ֶׂשה ּנָא עֲ ִליַּת ִקיר ְק ַט ּנָה
ִּכי ִא ׁ
מה) :יא(
וְ נָשִׂ ים לוֹ ׁ ָשם ִמ ּ ָטה וְ ׁ ֻש ְלחָ ן וְ ִכ ּ ֵסא ו ְּמנוֹ ָרה וְ הָ יָה ְּבבֹאוֹ אֵ לֵ ינ ּו יָסוּר ׁ ָש ּ ָ
ֹאמר אֶ ל ּ ֵגיחֲזִ י
וַ יְ ִהי הַ יּוֹ ם וַ ָיּבֹא ׁ ָש ּ ָמה וַ יָּסַ ר אֶ ל הָ עֲ ִליָּה וַ ִּי ְׁש ַּכב ׁ ָש ּ ָמה) :יב( וַ יּ ֶ
אֱמר נָא
ָ
ֹאמר לוֹ
וַתעֲ מֹד ְלפָ נָיו) :יג( וַ יּ ֶ
נַעֲ רוֹ ְק ָרא לַ ּ ׁש ּונ ּ ִַמית הַ זֹּאת וַ ִּי ְק ָרא לָ הּ ּ ַ
אֵ לֶ יהָ ִה ּנֵה חָ ַר ְד ְּת אֵ לֵ ינ ּו אֶ ת ָּכל הַ ח ֲָר ָדה הַ זֹּאת ֶמה לַ עֲ שׂ וֹ ת לָ ְך הֲ י ֵׁש ְל ַד ֶּבר לָ ךְ
ֹאמר ו ֶּמה
ֹאמר ְּבתוֹ ְך ַע ּ ִמי אָ נ ִֹכי י ׁ ָֹשבֶ ת) :יד( וַ יּ ֶ
שר הַ ָ ּצבָ א וַ ּת ֶ
אֶ ל הַ ּ ֶמלֶ ְך אוֹ אֶ ל ַ ׂ
ֹאמר ְק ָרא לָ הּ
יש ּה זָקֵ ן) :טו( וַ יּ ֶ
ֹאמר ּגֵיחֲזִ י אֲבָ ל ֵּבן אֵ ין לָ ּה וְ ִא ׁ ָ
לַ עֲ שׂ וֹ ת לָ ּה וַ יּ ֶ
ֹאמר לַ ּמוֹ עֵ ד הַ זֶּה ָּכ ֵעת חַ יָּה אַ ְּתי }אַ ְּת{ חֹבֶ קֶ ת ּ ֵבן
וַ ִּי ְק ָרא לָ הּ וַ ּ ַתעֲ מֹד ַּב ּ ָפ ַתח) :טז( וַ יּ ֶ
ָ
יש הָ ֱאל ִֹהים אַ ל ְּתכַ זֵּב ְּב ִׁש ְפחָ ֶתך) :יז( וַ ּ ַתהַ ר הָ ִא ּ ׁ ָשה וַ ּ ֵתלֶ ד ּ ֵבן
ֹאמר אַ ל אֲ דֹנִ י ִא ׁ
וַ ּת ֶ
ישע) :יח( וַ ִּיגְ דַּ ל הַ יָּלֶ ד וַ יְ ִהי הַ יּוֹ ם
ֲשר דִּ ּ ֶבר אֵ לֶ יהָ א ֱִל ׁ ָ
לַ ּמוֹ עֵ ד הַ זֶּה ָּכ ֵעת חַ יָּה א ׁ ֶ
ֹאמר אֶ ל הַ ּנ ַַער
ֹאשי וַ יּ ֶ
ֹאשי ר ִׁ
ֹאמר אֶ ל אָ ִביו ר ִׁ
וַ יֵּצֵ א אֶ ל אָ ִביו אֶ ל הַ קּ ֹצְ ִרים) :יט( וַ יּ ֶ
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ֵשב ַעל ִּב ְר ּ ֶכיהָ ַעד הַ ָ ּצהֳ ַריִ ם
ָ ׂשאֵ ה ּו אֶ ל ִא ּמוֹ ) :כ( וַ ִּישּׂ ָ אֵ ה ּו וַ יְ ִביאֵ ה ּו אֶ ל ִא ּמוֹ וַ יּ ׁ ֶ
וַתצֵ א) :כב(
יש הָ ֱאל ִֹהים וַ ִּת ְסגּ ֹר ַּבעֲ דוֹ ּ ֵ
וַ ָיּמֹת) :כא( וַ ּ ַת ַעל וַ ּ ַת ְׁש ִּכבֵ ה ּו ַעל ִמ ּ ַטת ִא ׁ
ֹאמר ִׁש ְלחָ ה נָא ִלי אֶ חָ ד ִמן הַ ְּנ ָע ִרים וְ אַ חַ ת הָ אֲתֹ נוֹ ת
יש ּה וַ ּת ֶ
וַ ִּת ְק ָרא אֶ ל ִא ׁ ָ
ֹאמר ַמדּ ו ַּע אַ ְּתי }אַ ְּת{ הֹלֶ כֶ תי
יש הָ ֱאל ִֹהים וְ אָ ׁשוּבָ ה) :כג( וַ יּ ֶ
וְ אָ רוּצָ ה ַעד ִא ׁ
ֹאמר ׁ ָשלוֹ ם:
\}הֹלֶ כֶ ת\{ אֵ לָ יו הַ יּוֹ ם לֹא ח ֶֹד ׁש וְ לֹא ׁ ַש ָּבת וַ ּת ֶ

משנה

 -מקואות פרק ד'

)א( הַ ּ ַמ ִּניחַ ּ ֵכ ִלים ּ ַתחַ ת הַ ִּצנּוֹ ר ,אֶ חָ ד ּ ֵכ ִלים ְּגדוֹ ִלים וְ אֶ חָ ד ּ ֵכ ִלים ְק ַט ִּנים ,אֲ ִפלּ ּו
אֲד ָמהּ ,פוֹ ְס ִלין אֶ ת הַ ּ ִמ ְקוֶה .אֶ חָ ד הַ ּ ַמ ִּניחַ וְ אֶ חָ ד
ְכלֵ י גְ לָ ִליםְּ ,כלֵ י אֲבָ נִ יםְּ ,כלֵ י ָ
הַ ּ ׁשוֹ כֵ חַ ְּ ,כ ִדבְ ֵרי בֵ ית ׁ ַש ּ ַמאי.וּבֵ ית ִה ֵּלל ְמ ַט ֲה ִרין ְּב ׁשוֹ כֵ חַ  .אָ ַמר ַר ִּבי ֵמ ִאיר ,נִ ְמנ ּו
וְ ַרבּ ּו בֵ ית ׁ ַש ּ ַמאי ַעל ּ ֵבית ִה ֵּלל .וּמוֹ ִדים ְּב ׁשוֹ כֵ חַ ּ ֶבחָ צֵ ר ׁ ֶשהוּא ָטהוֹ ר .אָ ַמר ַר ִּבי
יוֹ סֵ י ,עֲ ַדיִ ן ַמ ֲחלֹקֶ ת ִּב ְמקוֹ ָמ ּה עוֹ ָמ ֶדת:
רע"ב ) -א( המניח כלים תחת הצנור -
מרזב שמי גשמים נכנסים בו ויורדים דרך פיו
למקוה .והכא מיירי בצנור של עץ שקבעו
ולבסוף חקקו ,דהואיל ולא היה תורת כלי
עליו כשקבעו ,אע"פ שחקקו אחרי כן לא
חשיבי המים שבתוכו מים שאובים ,הואיל
ולא היה תורת כלי עליו בתלוש :ואחד כלים
קטנים  -דלא תימא דלא חשיבי :אפילו כלי
גללים  -דלא חשיבי כלים לענין טומאה,
חשיבי כלים לפסול את המקוה ,אפילו אם
שברם או כפה אותם ,דלא דמי למניח
קנקנים בראש הגג לנגבן :ובית הלל מטהרין
בשוכח  -בפרק קמא דשבת בגמרא מוקמי
פלוגתייהו כשהניחן תחת הצנור בשעת קישור
עבים ונתפזרו ושכחן וחזרו ונתקשרו ,דבית
שמאי סברי משום פיזור עבים לא נתבטלה
מחשבתו הראשונה דגלי דעתיה שרצה שיפלו

לתוכן ,ובית הלל סברי בטלה מחשבתו ,דכי
נתפזרו ,אסח דעתיה ,דקסבר לא ירדו גשמים
עוד .אבל הניחן תחת הצנור בשעת קישור
עבים ואיחרו הגשמים לבוא ויצא למלאכתו
ושכחן ,דברי הכל הואיל ומתחלה לכך נתכוין
לא בטלה מחשבתו בשכחתו .ואם הניחן
בשעת פיזור עבים ,דברי הכל טהורים ,שלא
נתכוין מתחלה לכך :בשוכח בחצר שהוא
טהור  -בחצר שלא תחת הצנור ,ונתמלאו מן
הנוטפין ונפלו למקוה .דדוקא תחת הצנור
הוא דפליגי בית שמאי ,דגלי דעתיה דרצה
שיפלולתוכן ,ומשום פיזור לא בטלה מחשבה
קמייתא .אבל מניח בחצר ,אפילו בשעת
קישור ,לא מוכחא מעיקרא מחשבתו קמייתא
שפיר ,הלכך בטלה כשנתפזרו :עדיין מחלוקת
במקומה עומדת  -שלא עמדו למנין על כך
ולא רבו תלמידי בית שמאי:

)ב( הַ ּ ַמנִ יחַ ַט ְבלָ א ּ ַתחַ ת הַ ִּצנּוֹ רִ ,אם י ֶׁש לָ ּה ְל ִבזְ ֵּבזּ ,פוֹ סֶ לֶ ת אֶ ת הַ ּ ִמ ְקוֶ ה .וְ ִאם
לָ או ,אֵ ינ ָּה ּפוֹ סֶ לֶ ת אֶ ת הַ ּ ִמ ְקוֶה .זְ קָ פָ ּה ִלדּ וֹ חַ ֵ ּ ,בין ָּכ ְך וּבֵ ין ָּכ ְך אֵ ינ ָּה ּפוֹ סֶ לֶ ת אֶ ת
הַ ּ ִמ ְקוֶה:
רע"ב ) -ב( המניח טבלא תחת הצנור -
להמישיך המים למקוה :אם יש לה לבזבז -
שפה סביב מארבע רוחותיה כדי שיהיה לה
בית קיבול :פוסלת את המקוה  -דהוו להו
מים שאובים .ומשום צינור לא היה מפסיל

מקוה ,דאיירי בצנור שקבעו ולבסוף חקקו
כדפרישית :זקפה לידוח  -כדי שתודח
מטנופת שבה :אינה פוסלת את המקוה -
דלא קיימא כדרך קבלתה:
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יעית.
)ג( הַ חוֹ טֵ ט ַּב ִּצנּוֹ ר ְלקַ ּ ֵבל צְ רוֹ רוֹ תְּ ,ב ׁ ֶשל ֵעץָּ ,כל ׁ ֶשהוּא .וּבְ ׁ ֶשל חֶ ֶרסְ ,ר ִב ִ
יעית ,אֶ ָּלא ְּב ִׁש ְב ֵרי
ַר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר ,אַ ף ְּב ׁ ֶשל חֶ ֶר◌ֶ סָּ ,כל ׁ ֶשהוּא .לֹא אָ ְמר ּו ְר ִב ִ
ְכלֵ י חֶ ֶרס .הָ י ּו צְ רוֹ רוֹ ת ִמ ְתחַ ְלח ֲִלים ְּבתוֹ כוֹ ּ ,פוֹ ְס ִלים אֶ ת הַ ּ ִמ ְקוֶ ה .י ַָרד ְלתוֹ כוֹ
ָעפָ ר וְ נִ ְכ ַּב ׁשָּ ,כ ׁ ֵשרִ .סילוֹ ן ׁ ֶשהוּא צַ ר ִמ ָּכאן ו ִּמ ָּכאן וְ ָרחָ ב ִמן הָ אֶ ְמצַ ע ,אֵ ינוֹ
שה ְלקַ ָּבלָ ה:
פוֹ סֵ לִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשלּ ֹא ַנעֲ ָ ׂ
רע"ב ) -ג( החוטט בצנור  -דרך צנור
להיות פתוח משני צדדים ,ואין פוסל את
המקוה אלא אם כן חקק בו חקק מעט כדי
לקבל צרורות המעכבים הלוך המים,
וכשחקקו ולבסוף קבעו איירי ,הואיל והיה
עליו תורת כלי כשהיה תלוש ,הרי המים
העוברים בו שאובים הן ופוסלים את המקוה:
ובשל חרס  -לא חשיב כלי אלא אם כן יש לו
בית קיבול של רביעית :לא אמרו רביעית
אלא בשברי החרס  -דוקא בכלי חרס לאחר
שנשבר בעינן שיהא השבר מחזיק רביעית.
אבל מתחלתו אפילו כל שהוא חשוב כלי .ואין
הלכה כר' יוסי :מתחלחלים  -מתגלגלים

בתוך בית קיבול שאינם מהודקים בו אע"פ
שנתמלא מהם אלא מתנענעים אילך ואילך.
לשון ותתחלחל המלכה )אסתר ד( :פוסלין את
המקוה  -דלא נתבטל קיבולו :ירד לתוכו -
לתוך בית קיבולו :עפר ונכבש  -שהעפר
נקבע ונעשה מהודק יפה והמים עוברים
עליו .תרגום במסלה נעלה )במדבר כ( באורח
כבישא נסק :כשר  -דאין כאן בית קיבול:
סילון וצינור ומרזב  -אחד הוא :שהוא צר
מכאן ומכאן  -משני פיותיו ממקום שהמים
נכנסים בו וממקום שיורדים ממנו למקוה:
ורחב באמצע  -אפילו הכי לא חשיב לקבלה
כל זמן שלא חקק בו לקבל צרורות:

)ד( ַמיִ ם ְׁשאו ִּבין ו ֵּמי גְ ׁ ָש ִמים ׁ ֶש ִּנ ְת ָע ְרב ּו בֶ חָ צֵ ר ,וּבָ עוּקָ ה ,וְ ַעל ַמעֲ לוֹ ת הַ ּ ְמ ָע ָרה,
ִאם רֹב ִמן הַ ָּכ ׁ ֵשרָּ ,כ ׁ ֵשר .וְ ִאם רֹב ִמן הַ ּ ָפסוּלָ ּ ,פסוּלֶ .מחֱצָ ה ְל ֶמחֱצָ הָ ּ ,פסוּל.
ימ ַתיִּ ,בזְ ַמן ׁ ֶש ּ ִמ ְת ָע ְר ִבים ַעד ׁ ֶשלּ ֹא י ִַּגיע ּו לַ ּ ִמ ְקוֶ ה .הָ י ּו ְמקַ ְ ּל ִחין ְּבתוֹ ְך הַ ּ ַמיִ ם,
אֵ ָ
ִאם יָדו ַּע ׁ ֶש ּנָפַ ל ְלתוֹ כוֹ אַ ְר ָּב ִעים ְסאָ ה ַמיִ ם ְּכ ׁ ֵש ִריםַ ,עד ׁ ֶשלּ ֹא י ַָרד ְלתוֹ כוֹ
לשה לֻ ִּגין ַמיִ ם ְׁשאו ִּביןָּ ,כ ׁ ֵשר .וְ ִאם לָ אוָ ּ ,פסוּל:
ְׁש ׁ ָ
רע"ב ) -ד( מים שאובים  -שהן פסולים
למקוה :ומי גשמים  -הכשרים :שנתערבו
בחצר או בעוקה  -גומא שהמים מתקבצים
בהן ,או על מעלות המערה ,ומשם נמשכו
וירדו למקוה :אם רוב מן הכשר  -כגון
שעשרים ואחת סאה מהן מי גשמים ותשע
עשרה מים שאובין ,כשר :היו מקלחין בתוך
המים  -שלא ירדו למקוה על ידי המשכה
דרך החצר והעוקה ומעלות המערה ,אלא מן
הכלים עצמן היו מקלחין לתוך המקוה :ואם

לאו פסול  -דשלשה לוגין מים שאובים
פוסלים כשנפלו למקוה שלא כדרך המשכה.
אבל דרך המשכה אין פוסלין עד שיהיו הרוב
מים שאובים .אפילו המים שאובין בפני עצמן
שלא נתערבו בכשרים ,אין פוסלין דרך
המשכה אלא ברוב כגון מקוה שיש בו עשרים
ואחת סאה מי גשמים ,ממלא בכתף וממשיך
לתוכו תשע עשרה סאה מים שאובים וכשר,
הואיל והרוב מים כשרים .וכן הלכה:

)ה( הַ ּ ׁשֹקֶ ת ׁ ֶש ַּב ּ ֶסלַ ע ,אֵ ין ְמ ַמ ְל ִאין ִמ ּ ֶמ ּנָה ,וְ אֵ ין ְמקַ דְּ ִׁשין ָּב ּה ,וְ אֵ ין ַמ ִּזין ִמ ּ ֶמ ּנָה,
וְ אֵ ינ ָּה צְ ִריכָ ה צָ ִמיד ּ ָפ ִתיל ,וְ אֵ ינ ָּה ּפוֹ סֶ לֶ ת אֶ ת הַ ּ ִמ ְקוֶה .הָ יְ ָת ּה כְ ִלי וְ ִח ְּב ָר ּה
ְּב ִסידְ ,מ ַמ ְל ִאין ָּב ּה ,ו ְּמקַ דְּ ִׁשין ָּב ּה ,ו ַּמ ִּזין ִמ ּ ֶמ ּנָה ,וּצְ ִריכָ ה צָ ִמיד ּ ָפ ִתיל ,וּפוֹ סֶ לֶ ת
אֶ ת הַ ּ ִמ ְקוֶ ה .נִ ְ ּקבָ ה ִמ ְ ּל ַמ ּ ָטה אוֹ ִמן הַ ַ ּצד וְ אֵ ינ ָּה יְ כוֹ לָ ה ְלקַ ּ ֵבל ַמיִ ם ָּכל ׁ ֶשהֵ ם,
ירא,
ְּכ ׁ ֵש ָרה .וְ כַ ּ ָמה יִ ְהיֶה בַ ּנֶקֶ בִּ ,כ ְׁשפוֹ פֶ ֶרת הַ נּוֹ ד .אָ ַמר ַר ִּבי יְ הו ָּדה ּ ֶבן ְּב ֵת ָ
ַמעֲ ֶ ׂשה ְב ׁשֹקֶ ת )יֵהוּא( ׁ ֶשהָ יְ ָתה ִבירו ׁ ָּשלַ יִ ם ,וְ הָ יְ ָתה נְ קָ בָ ה ִכ ְׁשפוֹ פֶ ֶרת הַ נּוֹ ד ,וְ הָ י ּו
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כָ ל הַ ּ ָטהֳ רוֹ ת ׁ ֶש ִּבירו ׁ ָּשלַ יִ ם נַעֲ שׂ וֹ ת ַעל ַּג ָּב ּה ,וְ ׁ ָש ְלח ּו ּ ֵבית ׁ ַש ּ ַמאי ּופִ חֲתוּהָ ֶ ׁ ,ש ּ ֵבית
ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִריםַ ,עד ׁ ֶש ִּי ּ ָפחֶ ת ֻר ָּב ּה:
רע"ב ) -ה( השוקת  -אבן חלולה שעל
שפת המעין ,והמים נכנסיןלה דרך חור
שבדופנה ,ומשקין בה הבהמות :אין ממלאים
ממנה  -מים למי חטאת :ואין מקדשין בה -
אין נותנים אפר פרה על המים שבתוכה,
דאינה חשובה כלי .והכא מיירי בסלע מחובר
שחקקו ,ואפילו תלוש שחיברו ולבסוף חקקו,
הואיל ולא היה עליו שם כלי בתלוש אינו
חשוב כלי :ואינה צריכה צמיד פתיל  -אם
היא באוהל המת ,מצלת על מה שבתוכה
בכיסוי לבד בלא צמיד פתיל ,לפי שאינה
חשובה כלי אלא כבור ודות שמצילים על מה
שבתוכם בכיסוי לבד :ואינה פוסלת את
המקוה  -אם נפלו מי גשמים מתוכה למקוה

גמרא

אין נחשבים מים שאובים לפסול את המקוה:
וכמה יהא בנקב  -לבטלה מתורת כלי שלא
תפסול את המקוה מטעם שאיבה :כשפופרת
הנאד  -ושיעורו שיהיו שתי אצבעות של יד
הסמוכות לגודל חוזרות ברחבן בריוח בתוך
הנקב :שוקת יהוא  -כך היתה נקראת :וכל
טהרות של ירושלים נטבלים על גבה -
שמטבילים בתוכה ועושים טהרות .ולא היה
בשוקת ארבעים סאה ,אלא מקוה שלם היה
בצדה ,ומי השוקת מתערבים בו דרך נקב
כשפופרת :עד שתפחת רובה  -אפילו יש
בנקב כשפופרת הנאד ,לעולם תורת כלי
עליה עד שתשבר רובה:

 -נדה דף יב' ע"ב

תנו רבנן חמרין ופועלין והבאין מבית האבל ומבית המשתה נשיהם להם
בחזקת טהרה ובאין ושוהין עמהם בין ישנות בין ערות בד"א שהניחן
בחזקת טהרה אבל הניחן בחזקת טומאה לעולם היא טמאה עד שתאמר לו
טהורה אני והא שמואל במאי מוקי לה אי בשיש לה וסת קשיא ערה ואי
בשאין לה וסת קשיא בין ערה בין ישנה לעולם בשיש לה וסת וכיון
שתבעה אין לך בדיקה גדולה מזו אמר ליה רב פפא לרבא מהו למעבד כי
הא מתניתא א"ל סודני לא דמגניא באפיה:
רש"י על הגמרא
כיון שתבעה  -לתשמיש :אין לך בדיקה
גדולה מזו  -דאי לא קים לה דטהורה היא
הוה בדקה ובדיקה דקאמר שמואל לעיל
בתביעה סגי ולבי מגמגם :כי הא מתניתא -
בעיא בדיקה או תביעה :סודני  -תלמיד חכם
על שם )תהלים כה( סוד ה' ליראיו :לא בעיא
בדיקה  -דכי מצטרכא לה בדיקה מיגניא
באפיה ל"א מהו למעבד כי הא מתניתא דלא

בעיא בדיקה דאיהו ס"ל באין מן הדרך לאו
דוקא וכ"ש יושב בביתו אמר ליה סודני רב
פפא מטיל שכר הוא כדאמר באיזהו נשך
)ב"מ דף סה( שיכראי לא פסיד ומטיל שכר
נקרא סודני כדאמרינן בערבי פסחים )פסחים
דף קיג( תמרי בחלוזך לבי סודנא רהוט :לא
מיגניא באפיה  -בתמיה אם אתה מצריכה
בדיקה והלא תמאס ותתגנה בפניו:
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חק לישראל – פרשת וירא יום ו'
זוהר

–בראשית דף מח' ע"א

ּ ָתא ֲחזֵיַּ ,כד ִא ְתקַ דַּ ׁש יוֹ ָמא ְּב ַמעֲ לֵ י ׁ ַש ַּב ּ ָתא סו ַּּכת ׁ ָשלוֹ ם ׁ ַש ְריָא וְ ִא ְת ּ ְפ ִריסַ ת
ְּב ָע ְל ָמאָ .מאן סו ַּּכת ׁ ָשלוֹ ם ,דָּ א ׁ ַש ַּב ּ ָתא ,וְ כָ ל רו ִּחין וְ ִע ְלעו ִּלין וְ ׁ ֵש ִדין וְ כָ ל ִס ְט ָרא
אלין ְּב ֵעינָא דְּ ֵריחַ יָּיא ְדנו ְּקבָ א ִד ְתהוֹ ָמא ַר ָּבא .דְּ הָ א
דִּ ְמסָ אֲ בֵ י ּ ֻכ ְלה ּו ְט ִמ ִירין וְ ָע ִ
ּ ֵכיוָ ן דְּ ִא ְת ַער ְקדו ׁ ָּש ָתא ַעל ָע ְל ָמא ,רוּחַ ְמסָ אֲבָ א לָ א ִא ְת ַער ַּבה ֲֵדיהּ  .וְ ָדא ָע ִריק
יה דְּ ָדא:
ִמ ַּק ּ ֵמ ּ
ו ְּכ ֵדין ָע ְל ָמא ִּבנְ ִטיר ּו ִע ָּלאָ ה וְ לָ א ָּב ֵעינָן ְלצַ ָּלאָ ה ַעל נְ ִטיר ּו ְּכגוֹ ן ׁשוֹ ֵמר אֶ ת ַע ּמוֹ
יִ שְׂ ָראֵ ל לָ ַעד אָ ֵמן .דְּ הָ א דָּ א ְּביוֹ ָמא ְדחוֹ ל ִא ְת ּ ַת ַּקן דְּ ָע ְל ָמא ָּב ְעיָא נְ ִטיר ּו .אֲ בָ ל
ְּב ׁ ַש ָּבת סו ַּּכת ׁ ָשלוֹ ם ִא ְת ּ ְפ ִריסָ א ַעל ָע ְל ָמא וְ ִא ְתנְ ִטיר ְּבכָ ל ִס ְט ִרין .וְ א ֲִפילּ ּו חַ יָּיבֵ י
ירין ִאנּ וּן ,וְ כ ָֹּלא ִּב ְׁשלָ ָמא ִא ְׁש ּ ַת ְּכחָ א ִע ָּל ִאין וְ ַת ּ ָת ִאין ,ו ְּּבגִ ין ָּכ ְך
יה ּנֹם נְ ִט ִ
ּ ֵג ִ
ְּב ִקדּ ו ׁ ָּשא ְדיוֹ ָמא ְמבָ ְר ִכינָן הַ ּפוֹ ֵרס סֻ ַּכת ׁ ָשלוֹ ם ָעלֵ ינ ּו וְ ַעל ָּכל ַעמוֹ יִ שְׂ ָראֵ ל וְ ַעל
יְ רו ׁ ָּשלָ ם .אַ ּ ַמאי ַעל יְ רו ׁ ָּשלָ ם ,אֶ ָּלא ָדא ִהיא ְמדוֹ ָרא ְדהַ ִהיא סֻ ָּכה .וּבָ ֵעינָא
זַמנָא ְלהַ ִהיא סֻ ָּכה דְּ ִא ְת ּ ְפ ָרסַ ת עֲ לָ נָא ו ְּל ֵמ ְׁש ָרא ִע ּ ָמנָא ו ְּל ֶמהֱוֵי )ד"א מגינא(
ְל ּ ְ
עֲ לָ נָא ְּכ ִא ּ ָמא דְּ ׁ ַש ְריָיא ַעל ְּבנִ ין ,ו ְּבגִ ין ָדא לָ א דָּ ח ֲִלין ִמ ָּכל ִס ְט ִרין ,וְ ַעל דָּ א
הַ ּפוֹ ֵרס סו ַּּכת ׁ ָשלוֹ ם ָעלֵ ינ ּו:

הלכה – שולחן ערוך חושן משפט סימן שנט'
סימן שנט  -איסור גזילה אפילו על מנת להחזיר ,ומה נקרא גזילה ואיסור לא תחמוד ולא תתאוה:

)א( אסור לגזול או לעשוק אפילו כל שהוא ,בין מישראל בין מעובד כוכבים; ואם הוא
דבר דליכא מאן דקפיד ביה ,שרי; כגון ליטול מהחבילה או מהגדר לחצות בו שיניו;
ואף זה אוסר בירושלמי ,ממידת חסידות:
)ב( אסור לגזול ,אפי' על מנת לשלם דבר יפה ממנו .ויש מי שאומר דהיינו אם )אין(
התשלומין בעין ,שאם הם בעין כיון שהם יפים מהדבר שלוקח זכות הוא להם ויזכה
אותם לבעלים על ידי אחר:
)ג( כל הגוזל את חבירו ,אפי' שוה פרוטה ,כאילו נוטל נפשו:
)ד( אפילו הוא בסכנת מות וצריך לגזול את חבירו כדי להציל נפשו ,שלא יקחנו אלא
על דעת לשלם )וע"ל סי' ש"פ ס"ג(:

ð"òì

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