1

חק לישראל – פרשת ויצא יום ו'
בראשית פרק ל'
תלֶ ד ְליַעֲ קֹב ּ ֵבן) :ה( וַ ּ ַתהַ ר ִ ּב ְלהָ ה וַ ּ ֵתלֶ ד ְליַ עֲ קֹב ּ ֵבן:
)ה( וַ ּ ַתהַ ר ִּב ְלהָ ה וַ ּ ֵ

)ה( וְ ַעדִּ יאַ ת ִּב ְלהָ ה

ידת ְליַעֲ קֹב ָּבר:
יל ַ
וִ ִ

ֹאמר ָרחֵ ל דָּ נ ִַּני ֱאל ִֹהים וְ גַ ם ׁ ָש ַמע ְּבק ִֹלי וַ ִּי ּ ֶתן ִלי ּ ֵבן ַעל ּ ֵכן קָ ְראָ ה ְׁשמוֹ
)ו( וַ ּת ֶ
ֹאמר ָרחֵ ל דָּ נ ִַּני ֱאל ִֹהים וְ גַ ם ׁ ָש ַמע ְּבק ִֹלי וַ ִּי ּ ֶתן ִלי ּ ֵבן ַעל ּ ֵכן קָ ְראָ ה
דָּ ן) :ו( וַ ּת ֶ
יה דָּ ן:
אֲמ ֶרת ָרחֵ ל דְּ נ ִַּני יְ ָי וְ אַ ף קַ ִּביל צְ לוֹ ִתי וִ יהַ ב ִלי ָּבר ַעל ּ ֵכן ְק ַרת ְׁש ֵמ ּ
שמוֹ דָּ ן) :ו( וַ ֶ
ְׁ
שנִ י ְליַעֲ קֹב) :ז( וַ ּ ַתהַ ר עוֹ ד וַ ּ ֵתלֶ ד ִּב ְלהָ ה
)ז( וַ ּ ַתהַ ר עוֹ ד וַ ּ ֵתלֶ ד ִּב ְלהָ ה ִׁשפְ חַ ת ָרחֵ ל ּ ֵבן ׁ ֵ
ִׁש ְפחַ ת ָרחֵ ל ּ ֵבן ׁ ֵשנִ י ְליַעֲ קֹב:

ידת ִּב ְלהָ ה אַ ְמ ָתא ְד ָרחֵ ל ָּבר ִּתנְ יָן ְליַעֲ קֹב:
יל ַ
)ז( וְ ַעדִּ יאַ ת עוֹ ד וִ ִ

ֹאמר ָרחֵ ל נ ְַפ ּתוּלֵ י ֱאל ִֹהים נִ ְפ ּ ַת ְל ִּתי ִעם ֲאח ִֹתי ַּגם ָיכ ְֹל ִּתי וַ ִּת ְק ָרא ְׁשמוֹ
)ח( וַ ּת ֶ
ֹאמר ָרחֵ ל נ ְַפ ּתוּלֵ י ֱאל ִֹהים נִ ְפ ּ ַת ְל ִּתי ִעם ֲאח ִֹתי ּ ַגם יָ כ ְֹל ִּתי וַ ִּת ְק ָרא ְׁשמוֹ
נ ְַפ ּ ָת ִלי) :ח( וַ ּת ֶ
ידת דִּ יהֵ י ִלי וְ לַ ד ַּכ ֲאחָ ִתי אַ ף ִא ְתיְ ִהיב ִלי
ֲמ ַ
אֲמ ֶרת ָרחֵ ל קַ ִּביל יְ ָי ָּבעו ִּתי ְּב ִא ְתחַ ּנָנו ִּתי ִּבצְ לוֹ ִתי ח ֵ
נ ְַפ ּ ָת ִלי) :ח( וַ ֶ
יה נ ְַפ ּ ָת ִלי:
ו ְּק ַרת ְׁש ֵמ ּ

)ט( וַ ּ ֵת ֶרא לֵ אָ ה ִּכי ָע ְמ ָדה ִמ ֶּל ֶדת וַ ִּת ַּקח אֶ ת זִ ְל ּ ָפה ִׁש ְפחָ ָת ּה וַ ִּת ּ ֵתן אֹ ָת ּה ְליַעֲ קֹב
ְל ִא ּ ׁ ָ
שה) :ט( וַ ּ ֵת ֶרא לֵ אָ ה ִּכי ָע ְמ ָדה ִמ ֶּל ֶדת וַ ִּת ַּקח אֶ ת זִ ְל ּ ָפה ִׁש ְפחָ ָת ּה וַ ִּת ּ ֵתן אֹ ָת ּה ְליַעֲ קֹב
ְל ִא ּ ׁ ָשה:

אֲרי קָ ַמת ִמ ְ ּל ֵמילַ ד ו ְּדבָ ַרת יָת זִ ְל ּ ָפה אַ ְמ ַת ּה וִ יהָ בַ ת י ַָת ּה ְליַעֲ קֹב ְל ִאנְ ּת ּו:
)ט( וַ ֲחזַת לֵ אָ ה ֵ

תלֶ ד זִ ְל ּ ָפה ִׁש ְפחַ ת לֵ אָ ה ְליַעֲ קֹב ּ ֵבן) :י( וַ ּ ֵתלֶ ד זִ ְל ּ ָפה ִׁש ְפחַ ת לֵ אָ ה ְליַעֲ ֹקב ּ ֵבן:
)י( וַ ּ ֵ

)י(

ידת זִ ְל ּ ָפה אַ ְמ ָתא ְדלֵ אָ ה ְליַעֲ קֹב ָּבר:
יל ַ
וִ ִ
)יא(

ֹאמר לֵ אָ ה
וַ ּת ֶ

וַ ִּת ְק ָרא אֶ ת ְׁשמוֹ ּ ָגד:

ָּבגָ ד

} ָּבא גָ ד{ וַ ִּת ְק ָרא אֶ ת ְׁשמוֹ ָּגד:

)יא( וַ ּתֹאמֶ ר לֵ אָ ה ָּבגָד } ָּבא גָ ד{

יה ּ ָגד:
אֲתא גָ ד ו ְּק ַרת יָת ְׁש ֵמ ּ
ֲמ ֶרת לֵ אָ ה ָ
)יא( וַ א ֶ

שנִ י ְליַעֲ קֹב) :יב( וַ ּ ֵתלֶ ד זִ ְל ּ ָפה ִׁש ְפחַ ת לֵ אָ ה ּ ֵבן ׁ ֵשנִ י
)יב( וַ ּ ֵתלֶ ד זִ ְל ּ ָפה ִׁש ְפחַ ת לֵ אָ ה ּ ֵבן ׁ ֵ
ידת זִ ְל ּ ָפה אַ ְמ ָתא ְדלֵ אָ ה ָּבר ִּתנְ יָן ְליַעֲ קֹב:
יל ַ
ְליַעֲ קֹב) :יב( וִ ִ
ֹאמר
שר) :יג( וַ ּת ֶ
ֹאמר לֵ אָ ה ְּבאָ ְׁש ִרי ִּכי ִא ּ ְׁשרוּנִ י ָּבנוֹ ת וַ ִּת ְק ָרא אֶ ת ְׁשמוֹ אָ ׁ ֵ
)יג( וַ ּת ֶ
אֲרי ְבכֵ ן
אֲמ ֶרת לֵ אָ ה ּ ֻת ְׁש ַּב ְח ּ ָתא הֲ וַ ת ִלי ֵ
שר) :יג( וַ ֶ
לֵ אָ ה ְ ּבאָ ְׁש ִרי ִּכי ִא ּ ְׁשרוּנִ י ָּבנוֹ ת וַ ִּת ְק ָרא אֶ ת ְׁשמוֹ אָ ׁ ֵ
יה אָ ׁ ֵשר:
יְ ׁ ַש ְּבחֻ ּנַנִ י נְ ׁ ַש ּיָא ו ְּק ַרת יָת ְׁש ֵמ ּ

ימי ְקצִ יר ִח ִּטים וַ ִּי ְמצָ א דו ָּד ִאים ַּבשּׂ ָ ֶדה וַ יָּבֵ א אֹ ָתם אֶ ל לֵ אָ ה
)יד( וַ יֵּלֶ ְך ְראוּבֵ ן ִּב ֵ
ימי ְקצִ יר
ֹאמר ָרחֵ ל אֶ ל לֵ אָ ה ְּתנִ י נָא ִלי ִמדּ ו ָּדאֵ י ְ ּבנ ְֵך) :יד( וַ יֵּלֶ ְך ְראוּבֵ ן ִ ּב ֵ
ִא ּמוֹ וַ ּת ֶ
ֹאמר ָרחֵ ל אֶ ל לֵ אָ ה ְּתנִ י נָא ִלי
ִח ִּטים וַ ִּי ְמצָ א דו ָּד ִאים ַּבשּׂ ָ ֶדה וַ ָּיבֵ א אֹ ָתם אֶ ל לֵ אָ ה ִא ּמוֹ וַ ּת ֶ
יה וַ אֲ ֶמ ֶרת
ִמדּ ו ָּדאֵ י ְ ּבנ ְֵך) :יד( וַ אֲ זַל ְראוּבֵ ן ְּביוֹ ֵמי חֲצַ ד ִח ִּטין וְ אַ ְׁש ַּכח י ְַברו ִּחין ְּבחַ ְקלָ א וְ אַ יְ ִתי י ְָתהוֹ ן ְללֵ אָ ה ִא ּ ֵמ ּ

ָרחֵ ל ְללֵ אָ ה הָ ִבי ְכ ַען ִלי ִמ ּי ְַברוּחֵ י דִּ ְב ִר ְ
יך:

ֹאמר
ישי וְ לָ קַ חַ ת ַּגם אֶ ת דּ ו ָּדאֵ י ְּבנִ י וַ ּת ֶ
)טו( וַ ּתֹא ֶמר לָ ּה הַ ְמ ַעט קַ ְח ּ ֵת ְך אֶ ת ִא ִׁ
ֹאמר לָ ּה הַ ְמ ַעט קַ ְח ּ ֵת ְך אֶ ת
ָרחֵ ל לָ כֵ ן יִ ְׁש ּ ַכב ִע ּ ָמ ְך הַ ַּליְ לָ ה ּ ַתחַ ת דּ ו ָּדאֵ י ְבנ ְֵך) :טו( וַ ּת ֶ

ישי וְ לָ קַ חַ ת ּ ַגם אֶ ת דּ ו ָּדאֵ י ְ ּבנִ י וַ ּתֹאמֶ ר ָרחֵ ל לָ כֵ ן יִ ְׁש ַּכב ִע ּ ָמ ְך הַ ַּליְ לָ ה ּ ַתחַ ת דּ ו ָּדאֵ י ְבנ ְֵך) :טו(
ִא ִׁ
יליָא חֳלַ ף
אֲמ ֶרת לַ ּה הַ זְ ֵעיר דִּ ְדבַ ְר ְּת יָת ַּב ְע ִלי וְ ִת ְּס ִבין אַ ף יָת י ְַברוּחֵ י דִּ ְב ִרי וַ אֲ ֶמ ֶרת ָרחֵ ל ְּבכֵ ן יִ ְׁשכּ וּב ִע ָמ ְך ְּבלֵ ְ
וַ ֶ
י ְַברוּחֵ י ִד ְב ִר ְ
יך:

ֹאמר אֵ לַ י ּ ָתבוֹ א ִּכי
)טז( וַ ָיּבֹא יַעֲ קֹב ִמן הַ שּׂ ָ ֶדה ָּבעֶ ֶרב וַ ּ ֵתצֵ א לֵ אָ ה ִל ְק ָראתוֹ וַ ּת ֶ
ָ ׂשכֹר שְׂ כַ ְר ִּת ָ
יך ְ ּבדו ָּדאֵ י ְ ּבנִ י וַ ִּי ְׁש ּ ַכב ִע ּ ָמהּ ַּב ַּליְ לָ ה הוּא) :טז( וַ ָּיבֹא יַעֲ קֹב ִמן הַ שּׂ ָ ֶדה

ֹאמר אֵ לַ י ּ ָתבוֹ א ִּכי ָ ׂשכֹר שְׂ כַ ְר ִּת ָ
יך ְּבדו ָּדאֵ י ְ ּבנִ י וַ ִּי ְׁש ַּכב ִע ּ ָמ ּה
ָּב ֶע ֶרב וַ ּ ֵתצֵ א לֵ אָ ה ִל ְק ָראתוֹ וַ ּת ֶ
יה וַ אֲ ֶמ ֶרת ְלוָ ִתי ֵתיעוֹ ל
אֲתא )נ"א ,וְ ַעל( יַעֲ קֹב ִמן חַ ְקלָ א ְּב ַר ְמ ׁ ָשא וּנְ פָ קַ ת לֵ אָ ה ְלקַ דָּ מו ֵּת ּ
ַּב ַּליְ לָ ה הוּא) :טז( וַ ָ
אֲרי ֵמיגַ ר אֲ גַ ְר ִּת ְ
יליָא הוּא:
יך ְּבי ְַברוּחֵ י דִּ ְב ִרי ו ְּׁש ִכיב ִע ּ ַמ ּה ְּבלֵ ְ
ֵ
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ישי) :יז( וַ ִּי ְׁש ַמע ֱאל ִֹהים
)יז( וַ ִּי ְׁש ַמע אֱ ל ִֹהים אֶ ל לֵ אָ ה וַ ּ ַתהַ ר וַ ּ ֵתלֶ ד ְליַעֲ קֹב ּ ֵבן ח ֲִמ ִׁ
ידת ְליַעֲ קֹב ַּבר
יל ַ
ישי) :יז( וְ קַ ִּביל יְ ָי צְ לוֹ ַת ּה דְּ לֵ אָ ה וְ ַעדִּ יאַ ת וִ ִ
אֶ ל לֵ אָ ה וַ ּ ַתהַ ר וַ ּ ֵתלֶ ד ְליַ עֲ קֹב ּ ֵבן ֲח ִמ ִׁ
יש ִאי:
ח ֲִמ ׁ ָ

ישי וַ ִּת ְק ָרא ְׁשמוֹ
ֹאמר לֵ אָ ה נ ַָתן ֱאל ִֹהים שְׂ כָ ִרי אֲ ׁ ֶשר נ ַָת ִּתי ִׁש ְפחָ ִתי ְל ִא ִׁ
)יח( וַ ּת ֶ
ישי וַ ִּת ְק ָרא ְׁשמוֹ
ֹאמר לֵ אָ ה נ ַָתן ֱאל ִֹהים שְׂ כָ ִרי ֲא ׁ ֶשר נ ַָת ִּתי ִׁש ְפחָ ִתי ְל ִא ִׁ
יִ שּׂ ָ שׂ כָ ר) :יח( וַ ּת ֶ
יִ שּׂ ָ שׂ כָ ר:

ששׂ כָ ר:
יה יִ ָ ׂ
אֲמ ֶרת לֵ אָ ה יְ הַ ב יְ ָי אַ גְ ִרי דִּ יהָ ִבית אַ ְמ ִתי ְלבַ ְע ִלי ו ְּק ַרת ְׁש ֵמ ּ
)יח( וַ ֶ

)יט( וַ ּ ַתהַ ר עוֹ ד לֵ אָ ה וַ ּ ֵתלֶ ד ּ ֵבן ִׁש ּ ִׁשי ְליַעֲ קֹב) :יט( וַ ּ ַתהַ ר עוֹ ד לֵ אָ ה וַ ּ ֵתלֶ ד ּ ֵבן ִׁש ּ ִׁשי
ית ִאי ְליַעֲ קֹב:
ידת ַּבר ְׁש ִת ָ
יל ַ
ְליַעֲ קֹב) :יט( וְ ַעדִּ יאַ ת עוֹ ד לֵ אָ ה וִ ִ

ישי ִּכי יָלַ ְד ִּתי לוֹ
ֹאמר לֵ אָ ה זְ בָ ַדנִי ֱאל ִֹהים אֹ ִתי זֶבֶ ד טוֹ ב הַ ּ ַפ ַעם יִ זְ ְּבלֵ נִ י ִא ִׁ
)כ( וַ ּת ֶ
ֹאמר לֵ אָ ה זְ בָ ַדנִ י ֱאל ִֹהים אֹ ִתי זֶבֶ ד טוֹ ב
שה בָ נִ ים וַ ִּת ְק ָרא אֶ ת ְׁשמוֹ זְ בֻ לוּן) :כ( וַ ּת ֶ
ִׁש ּ ׁ ָ
אֲמ ֶרת לֵ אָ ה יְ הַ ב יְ ָי
שה בָ נִ ים וַ ִּת ְק ָרא אֶ ת ְׁשמוֹ זְ בֻ לוּן) :כ( וַ ֶ
ישי ִּכי יָ לַ ְד ִּתי לוֹ ִׁש ּ ׁ ָ
הַ ּ ַפ ַעם יִ זְ ְ ּבלֵ נִ י ִא ִׁ
יה זְ בֻ לוּן:
יה ִׁש ּ ָתא ְבנִ ין ו ְּק ַרת יָת ְׁש ֵמ ּ
אֲרי יְ לֵ ִידית לֵ ּ
יה דְּ בַ ְע ִלי ְלוָ ִתי ֵ
יה ִלי חֳלַ ק ַטב הָ ָדא זִ ְמנָא יְ הֵ י ְמדוֹ ֵר ּ
ָת ּ
י ֵ

)כא( וְ אַ חַ ר י ְָל ָדה ַּבת וַ ִּת ְק ָרא אֶ ת ְׁש ָמהּ דִּ ינָה) :כא( וְ אַ חַ ר י ְָל ָדה ַּבת וַ ִּת ְק ָרא אֶ ת ְׁש ָמ ּה
ידת ְּב ַר ּ ָתא ו ְּק ַרת יָת ְׁש ַמ ּה דִּ ינָה:
דִּ ינָה) :כא( וּבָ ַתר ּ ֵכן יְ ִל ַ
אל ִֹהים וַ ִּי ְפ ּ ַתח אֶ ת ַר ְח ָמ ּה) :כב( וַ ִּיזְ כּ ֹר
)כב( וַ ִּיזְ כּ ֹר ֱאל ִֹהים אֶ ת ָרחֵ ל וַ ִּי ְׁש ַמע אֵ לֶ יהָ ֱ
קֳדם יְ ָי וְ קַ ִּביל
אל ִֹהים וַ ִּי ְפ ּ ַתח אֶ ת ַר ְח ָמ ּה) :כב( וְ ַעל דּ ו ְּכ ָרנָא ְד ָרחֵ ל ָ
ֱאל ִֹהים אֶ ת ָרחֵ ל וַ ִּי ְׁש ַמע אֵ לֶ יהָ ֱ
צְ לוֹ ַת ּה יְ ָי וִ יהַ ב לַ ּה ִעדּ וּי:

ֹאמר
אל ִֹהים אֶ ת חֶ ְר ּ ָפ ִתי) :כג( וַ ּ ַתהַ ר וַ ּ ֵתלֶ ד ּ ֵבן וַ ּת ֶ
ֹאמר אָ סַ ף ֱ
)כג( וַ ּ ַתהַ ר וַ ּ ֵתלֶ ד ּ ֵבן וַ ּת ֶ
ידת ָּבר וַ אֲ ֶמ ֶרת ְּכנ ַׁש יְ ָי יָת ִח ּסו ִּדי:
יל ַ
אל ִֹהים אֶ ת חֶ ְר ּ ָפ ִתי) :כג( וְ ַעדִּ יאַ ת וִ ִ
אָ סַ ף ֱ
)כד( וַ ִּת ְק ָרא אֶ ת ְׁשמוֹ יוֹ סֵ ף לֵ אמֹר יֹסֵ ף יְ הֹוָ ה ִלי ּ ֵבן אַ חֵ ר) :כד( וַ ִּת ְק ָרא אֶ ת ְׁשמוֹ
ימר יוֹ סֵ ף יְ ָי ִלי ַּבר אָ ח ֳָרן:
יה יוֹ סֵ ף ְל ֵמ ָ
יוֹ סֵ ף לֵ אמֹר יֹסֵ ף יְ הֹוָ ה ִלי ּ ֵבן אַ חֵ ר) :כד( ו ְּק ַרת יָת ְׁש ֵמ ּ

ֹאמר יַעֲ קֹב אֶ ל לָ בָ ן ׁ ַש ְ ּלחֵ נִ י וְ אֵ ְלכָ ה אֶ ל
אֲשר י ְָל ָדה ָרחֵ ל אֶ ת יוֹ סֵ ף וַ יּ ֶ
)כה( וַ יְ ִהי ַּכ ׁ ֶ
ֹאמר יַעֲ קֹב אֶ ל לָ בָ ן ׁ ַש ְ ּלחֵ נִ י
ֲשר יָ ְל ָדה ָרחֵ ל אֶ ת יוֹ סֵ ף וַ יּ ֶ
ְמקוֹ ִמי ו ְּלאַ ְרצִ י) :כה( וַ יְ ִהי ַּכא ׁ ֶ
וְ אֵ ְלכָ ה אֶ ל ְמקוֹ ִמי ו ְּלאַ ְרצִ י:

ידת ָרחֵ ל יָת יוֹ סֵ ף וַ אֲ ַמר יַעֲ קֹב ְללָ בָ ן ׁ ַש ְ ּלחַ נִ י וְ אֵ יהַ ְך ְלאַ ְת ִרי
)כה( וַ הֲ וָ ה ַּכד יְ ִל ַ

ו ְּלאַ ְר ִעי:

ָשי וְ אֶ ת יְ לָ ַדי אֲ ׁ ֶשר ָעבַ ְד ִּתי אֹ ְת ָך ָּבהֵ ן וְ אֵ לֵ כָ ה ִּכי אַ ּ ָתה י ַָד ְע ּ ָת אֶ ת
)כו( ְּתנָה אֶ ת נ ׁ ַ
ָ
ָ
ֲשר ָעבַ ְד ִּתי אֹ ְתך ָּבהֵ ן וְ אֵ לֵ כָ ה ִּכי
ָשי וְ אֶ ת יְ לָ ַדי א ׁ ֶ
שר עֲ בַ ְד ִּתיך) :כו( ְּתנָה אֶ ת נ ׁ ַ
עֲ ב ָֹד ִתי אֲ ׁ ֶ

אַ ּ ָתה י ַָד ְע ּ ָת אֶ ת עֲ ב ָֹד ִתי אֲ ׁ ֶשר עֲ בַ ְד ִּת ָ
יך:
יְ ַד ְע ּ ָת יָת ּ ָפ ְלחָ נִ י דִּ ְפלָ ִח ּ ָת ְך:

)כז(

אֲרי אַ ְּת
)כו( הַ ב יָת נְ ׁ ַשי וְ יָת ְּבנַי דִּ י ְפלָ ִחית ָי ָת ְך ְּבהֵ ן וְ אֵ זֵיל ֵ

אתי חֵ ן ְּב ֵעינ ָ
ֶיך נִ חַ ְׁש ִּתי וַ יְ בָ רֲ כֵ נִ י יְ הֹוָ ה ִּבגְ לָ לֶ ָך:
ֹאמר אֵ לָ יו לָ בָ ן ִאם נָא ָמצָ ִ
וַ יּ ֶ

אתי חֵ ן ְּב ֵעינ ָ
יה
ֶיך נִ חַ ְׁש ִּתי וַ יְ בָ ֲרכֵ נִ י יְ הֹוָ ה ִ ּבגְ לָ לֶ ָך) :כז( וַ אַ ַמר לֵ ּ
ֹאמר אֵ לָ יו לָ בָ ן ִאם נָא ָמצָ ִ
)כז( וַ יּ ֶ
יתי וּבָ ְרכַ נִ י יְ ָי ְּב ִדילָ ְך:
לָ בָ ן ִאם ְּכ ַען אַ ְׁש ָּכ ִחית ַרח ֲִמין קֳ ָד ָמ ְך נ ּ ֵַס ִ

אֲמר
תנָה) :כח( וַ ָ
ֹאמר נ ְָקבָ ה שְׂ כָ ְר ָך ָעלַ י וְ אֶ ּ ֵ
תנָה) :כח( וַ יּ ַ
שכָ ְר ָך ָעלַ י וְ אֶ ּ ֵ
ֹאמר נ ְָקבָ ה ְ ׂ
)כח( וַ יּ ַ
יש אַ גְ ָר ְך עֲ לַ י וְ אֶ ּ ֵתן:
ּ ָפ ֵר ׁ

ֲשר עֲ בַ ְד ִּת ָ
אֲשר הָ יָה ִמ ְקנְ ָך ִא ִּתי:
יך וְ אֵ ת ׁ ֶ
ֹאמר אֵ לָ יו אַ ּ ָתה י ַָד ְע ּ ָת אֵ ת א ׁ ֶ
)כט( וַ יּ ֶ
ֹאמר אֵ לָ יו אַ ּ ָתה יָ ַד ְע ּ ָת אֵ ת אֲ ׁ ֶשר עֲ בַ ְד ִּת ָ
יך וְ אֵ ת אֲ ׁ ֶשר הָ יָ ה ִמ ְקנְ ָך ִא ִּתי:
וַ יּ ֶ
יר ְך ִע ּ ִמי:
יְ ַד ְע ּ ָת יָת דִּ ְפלָ ִח ּ ָת ְך וְ יָת דַּ הֲ וָ ה ְב ִע ָ

)כט(

יה אַ ְּת
אֲמר לֵ ּ
)כט( וַ ַ

ֲשר הָ יָה ְל ָך ְלפָ נַי וַ ִּי ְפרֹץ לָ רֹב וַ יְ בָ ֶר ְך יְ הֹוָ ה אֹ ְת ָך ְל ַרגְ ִלי וְ ַע ּ ָתה
)ל( ִּכי ְמ ַעט א ׁ ֶ
ְ
ָ
ֲשר הָ ָיה ְלך ְלפָ נַי וַ ִּי ְפרֹץ לָ רֹב וַ יְ בָ ֶרך יְ הֹוָ ה
יתי) :ל( ִּכי ְמ ַעט א ׁ ֶ
שה גַ ם אָ נ ִֹכי ְלבֵ ִ
ָמ ַתי אֶ עֱ ֶׂ
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חק לישראל – פרשת ויצא יום ו'
יתי:
שה גַ ם אָ נ ִֹכי ְלבֵ ִ
אֹ ְת ָך ְל ַרגְ ִלי וְ ַע ּ ָתה ָמ ַתי אֶ עֱ ֶ ׂ
וּבָ ִר ְ
יתי:
ימ ַתי אֶ ְע ּ ֵביד אַ ף אֲ נָא ְלבֵ ִ
ילי ו ְּכ ַען אֵ ָ
יך יְ ָי י ָָת ְך ְּב ִד ִ

קֳד ַמי ו ְּתקֵ יף ְל ִמ ְס ּגֵי
אֲרי זְ ֵעיר דִּ י הֲוָ ה לָ ְך ָ
)ל( ֵ

שה ִ ּלי הַ דָּ בָ ר
ֹאמר יַעֲ קֹב לֹא ִת ּ ֶתן ִלי ְמאו ָּמה ִאם ּ ַתעֲ ֶ ׂ
ֹאמר ָמה אֶ ּ ֶתן לָ ְך וַ יּ ֶ
)לא( וַ יּ ֶ
ָ
ְ
הַ זֶּה אָ ׁשוּבָ ה אֶ ְר ֶעה צֹאנְ ך אֶ ְׁשמֹר) :לא( וַ יֹּאמֶ ר ָמה אֶ ּ ֶתן לָ ך וַ יֹּאמֶ ר יַעֲ קֹב לֹא ִת ּ ֶתן ִלי
מר:
שה ִ ּלי הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה אָ ׁשוּבָ ה אֶ ְר ֶעה צֹאנְ ָך אֶ ְׁש ֹ
ְמאו ָּמה ִאם ּ ַתעֲ ֶ ׂ
יַעֲ קֹב לָ א ִת ּ ֶתן ִלי ִמדַּ ַעם ִאם ּ ַת ְע ּ ֶבד ִלי ּ ִפ ְת ּ ָג ָמא הָ ֵדין אֱתוּב אֶ ְר ֵעי ָענ ְָך אֶ ּ ָטר:

אֲמר
)לא( וַ אֲ ַמר ָמה אֶ ּ ֶתן לָ ְך וַ ַ

שה חוּם
שה ָנקֹד וְ ָטלוּא וְ כָ ל ֶ ׂ
)לב( אֶ עֱ בֹר ְּבכָ ל צֹאנְ ָך הַ יּוֹ ם הָ סֵ ר ִמ ּ ׁ ָשם ָּכל ֶ ׂ
ש ִבים וְ ָטלוּא וְ ָנקֹד ָּב ִע ִּזים וְ הָ יָה שְׂ כָ ִרי) :לב( אֶ עֱ בֹר ְ ּבכָ ל צֹאנְ ָך הַ יּוֹ ם הָ סֵ ר ִמ ּ ׁ ָשם
ַּב ְּכ ָ ׂ
ש ִבים וְ ָטלוּא וְ ָנקֹד ָּב ִע ִּזים וְ הָ יָ ה שְׂ כָ ִרי) :לב( אֶ ְע ַּבר ְּבכָ ל
שה חוּם ַּב ְּכ ָ ׂ
שה ָנקֹד וְ ָטלוּא וְ כָ ל ֶ ׂ
ָּכל ֶ ׂ
ָענ ְָך יוֹ ָמא ֵדין הַ עֲ ֵדי )נ"א ,אַ ְעדִּ י( ִמ ּ ַת ּ ָמן ָּכל ִא ּ ָמר נְ מוֹ ר ו ְּרקוֹ ַע וְ כָ ל ִא ּ ָמר ְׁשחוּם ְּב ִא ּ ְמ ַר ּיָא ו ְּרקוֹ ַע וּנְ מוֹ ר ְּב ִע ַזּ ּיָא
וִ יהֵ י אַ גְ ִרי:

שכָ ִרי ְלפָ נ ָ
ֶיך כּ ֹל אֲ ׁ ֶשר אֵ ינֶנּ ּו
)לג( וְ ָענְ ָתה ִּבי צִ ְדקָ ִתי ְּביוֹ ם ָמחָ ר ִּכי ָתבוֹ א ַעל ְ ׂ
ָנקֹד וְ ָטלוּא ָּב ִע ִּזים וְ חוּם ַּב ְּכ ָ ׂ
ש ִבים ּ ָגנוּב הוּא ִא ִּתי) :לג( וְ ָענְ ָתה ִ ּבי צִ ְדקָ ִתי ְ ּביוֹ ם ָמחָ ר

ִּכי ָתבוֹ א ַעל שְׂ כָ ִרי ְלפָ נ ָ
ֲשר אֵ ינֶנּ ּו ָנקֹד וְ ָטלוּא ָּב ִע ִּזים וְ חוּם ַּב ְּכ ָ ׂש ִבים ּ ָגנוּב הוּא
ֶיך כּ ֹל א ׁ ֶ
ִא ִּתי) :לג( וְ ַת ְסהֵ ד ִּבי זָכו ִּתי ְּביוֹ ם דִּ ְמחָ ר אֲ ֵרי ֵתיעוֹ ל ַעל אַ גְ ִרי קֳ ָד ָמ ְך כּ ֹל דִּ י לֵ יתוֹ ִהי נְ מוֹ ר ו ְּרקוֹ ַע ְּב ִע ַזּ ּיָא
ו ְּׁשחוּם ְּב ִא ּ ְמ ַר ּיָא ְּגנוּבָ א הוּא ִע ּ ִמי:

ֹאמר לָ בָ ן הֵ ן ל ּו יְ ִהי כִ ְדבָ ֶר ָך) :לד( וַ יֹּאמֶ ר לָ בָ ן הֵ ן ל ּו יְ ִהי ִכ ְדבָ ֶר ָך:
)לד( וַ יּ ֶ
ְּב ָרם ְלוַ י יְ הֵ י ְכ ִפ ְת ּ ָג ָמ ְך:

אֲמר לָ בָ ן
)לד( וַ ַ

)לה( וַ יָּסַ ר ַּביּוֹ ם הַ הוּא אֶ ת הַ ְּתי ִָׁשים הָ עֲ קֻ דִּ ים וְ הַ ְּטלֻ ִאים וְ אֵ ת ָּכל הָ ִע ִּזים הַ ּנְקֻ דּ וֹ ת
תן ְ ּביַד ָּבנָיו) :לה( וַ יָּסַ ר ַּביּוֹ ם
ש ִבים וַ ִּי ּ ֵ
ֲשר לָ בָ ן בּ וֹ וְ כָ ל חוּם ַּב ְּכ ָ ׂ
וְ הַ ְּטלֻ אֹ ת כּ ֹל א ׁ ֶ
הַ הוּא אֶ ת הַ ְּתיָ ִׁשים הָ עֲ קֻ דִּ ים וְ הַ ְּטלֻ ִאים וְ אֵ ת ָּכל הָ ִע ִּזים הַ ְּנקֻ דּ וֹ ת וְ הַ ְּטלֻ אֹ ת ּכֹל אֲ ׁ ֶשר לָ בָ ן בּ וֹ
וְ כָ ל חוּם ַּב ְּכ ָ ׂש ִבים וַ ִּי ּ ֵ
ָש ּיָא ְרגוֹ לַ ּיָא ו ְּרקוֹ ַע ּיָא וְ יָת ָּכל ִע ַזיָּא
תן ְ ּביַ ד ָּבנָיו) :לה( וְ אַ ְעדִּ י ְביוֹ ָמא הַ הוּא יָת ְּתי ׁ ַ
יה וְ כָ ל דִּ ְׁשחוּם ְּב ִא ּ ְמ ַר ּיָא וִ יהַ ב ְּביַד ְּבנוֹ ִהי:
נְ מוֹ ְר ָתא ו ְּרקוֹ עֲ ָתא כּ ֹל דִּ י ִח ָ ּור ּ ֵב ּ

לשת י ִָמים ּ ֵבינוֹ וּבֵ ין יַעֲ קֹב וְ יַעֲ קֹב רֹעֶ ה אֶ ת צֹאן לָ בָ ן
ָשם דֶּ ֶר ְך ְׁש ׁ ֶ
)לו( וַ יּ ֶ ׂ
ְ
לשת יָ ִמים ּ ֵבינוֹ וּבֵ ין ַיעֲ ֹקב וְ יַעֲ קֹב ר ֶֹעה אֶ ת צֹאן לָ בָ ן הַ נּ וֹ ָתרֹת:
ָשם דֶּ ֶרך ְׁש ׁ ֶ
הַ נּ וֹ ָתרֹת) :לו( וַ יּ ֶׂ
)לו( וְ ׁ ַש ִּוי ַמהֲ לַ ְך ְּתלָ ָתא יוֹ ִמין ּ ֵבינוֹ ִהי וּבֵ ין יַעֲ קֹב וְ יַעֲ קֹב ָר ֵעי יָת ָענָא ְדלָ בָ ן דְּ ִא ְׁש ּ ָתאֳ ַרן:

)לז( וַ ִּי ַּקח לוֹ יַעֲ קֹב ַמ ַּקל ִל ְבנֶה לַ ח וְ לוּז וְ ַע ְרמוֹ ן וַ יְ פַ ֵ ּצל ָּבהֵ ן ּ ְפצָ לוֹ ת ְלבָ נוֹ ת
ֲשר ַעל הַ ּ ַמ ְקלוֹ ת) :לז( וַ ִּי ַּקח לוֹ יַעֲ קֹב ַמ ַּקל ִל ְבנֶה לַ ח וְ לוּז וְ ַע ְרמוֹ ן
ַמ ְחשׂ ף הַ ָּלבָ ן א ׁ ֶ
וַ יְ פַ ֵ ּצל ָּבהֵ ן ּ ְפצָ לוֹ ת ְלבָ נוֹ ת ַמ ְחשׂ ף הַ ָּלבָ ן אֲ ׁ ֶשר ַעל ַה ּ ַמ ְקלוֹ ת:

יה יַעֲ קֹב חו ְּט ִרין דִּ ְלבָ ן
)לז( וּנְ ִסיב לֵ ּ

יבין דִּ ְדלוּז וְ ִד ְדלוּף וְ קַ ִליף ְּבהוֹ ן ִק ְל ִפין ִחוָ ִרין ִקלוּף ִח ָ ּור דִּ י ַעל חו ְּט ַר ּיָא:
ַר ִּט ִ

ֲשר ּ ִפ ֵ ּצל ָּב ְרהָ ִטים ְּב ִׁשקֲתוֹ ת הַ ּ ָמיִ ם אֲ ׁ ֶשר ּ ָתבֹאןָ הַ ּצֹאן
)לח( וַ ַ ּי ֵ ּצג אֶ ת הַ ּ ַמ ְקלוֹ ת א ׁ ֶ
ֲשר ּ ִפ ֵ ּצל
צֹאן וַ יֵּחַ ְמנָה ְ ּבבֹאָ ן ִל ְׁש ּתוֹ ת) :לח( וַ ַיּ ֵ ּצג אֶ ת הַ ּ ַמ ְקלוֹ ת א ׁ ֶ
ִל ְׁש ּתוֹ ת ְלנֹכַ ח הַ ּ
ֲשר ּ ָתבֹאןָ ַה ּצֹאן ִל ְׁש ּתוֹ ת ְלנֹכַ ח הַ ּצֹאן וַ יֵּחַ ְמנָה ְּבבֹאָ ן ִל ְׁש ּתוֹ ת:
ָּב ְרהָ ִטים ְ ּב ִׁשקֲ תוֹ ת הַ ּ ָמיִ ם א ׁ ֶ

)לח(

אֲתר ּ ֵבית ׁ ָש ְקיָא ְד ַמ ּיָא אֲ ַתר דְּ אָ ָתן )נ"אְ ,דּ אָ ְתיָן( ָענָא ְל ִמ ְׁש ּ ֵתי ְל ִק ְבלֵ הוֹ ן
וְ ַד ֵעיץ יָת חו ְּט ַריָּא דִּ י קַ ִ ּליף ִּב ְרהָ ַט ּיָא ַ
יתיהוֹ ן ְל ִמ ְׁש ּ ֵתי:
דְּ ָענָא ו ִּמ ְת ַיח ֲָמן ְּב ֵמ ֵ

צ ֹאן עֲ קֻ דִּ ים נְ קֻ דִּ ים ו ְּטלֻ ִאים) :לט( וַ ֶיּחֱמ ּו
)לט( וַ ֶיּחֱמ ּו הַ ּצֹאן אֶ ל הַ ּ ַמ ְקלוֹ ת וַ ּ ֵתלַ ְדןָ הַ ּ
ידא
יל ָ
צֹאן עֲ קֻ דִּ ים נְ קֻ דִּ ים ו ְּטלֻ ִאים) :לט( וְ ִא ְת ַיח ֲָמא ָענָא ְּבחו ְּט ַר ּיָא וִ ִ
הַ ּצֹאן אֶ ל הַ ּ ַמ ְקלוֹ ת וַ ּ ֵתלַ ְדןָ הַ ּ
ָענָא ְרגוֹ ִלין נְ מוֹ ִרין ו ְּרקוֹ ִעין:

ָשת
)מ( וְ הַ ְּכ ָ ׂש ִבים ִהפְ ִריד יַעֲ קֹב וַ ִּי ּ ֵתן ּ ְפנֵי הַ ּצֹאן אֶ ל ָעקֹד וְ כָ ל חוּם ְּבצֹאן לָ בָ ן וַ יּ ׁ ֶ
ש ִבים ִה ְפ ִריד יַ עֲ קֹב וַ ִּי ּ ֵתן ּ ְפנֵי הַ ּצֹאן
ש ָתם ַעל צֹאן לָ בָ ן) :מ( וְ הַ ְּכ ָ ׂ
לוֹ עֲ ָד ִרים ְלבַ דּ וֹ וְ לֹא ׁ ָ
אֶ ל ָעקֹד וְ כָ ל חוּם ְ ּבצֹאן לָ בָ ן וַ ָּי ׁ ֶשת לוֹ עֲ ָד ִרים ְלבַ דּ וֹ וְ לֹא ׁ ָש ָתם ַעל צֹאן לָ בָ ן:
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חק לישראל – פרשת ויצא יום ו'
יה ֶע ְד ִרין ִּב ְלחוֹ דוֹ ִהי וְ לָ א עֲ ֵר ִבנּ וּן ִעם
יש ָענָא ָּכל דִּ ְרגוֹ ל וְ כָ ל דִּ ְׁשחוּם ְּב ָענָא ְדלָ בָ ן וְ ׁ ַש ִּוי לֵ ּ
אַ ְפ ֵר ׁש יַעֲ קֹב וִ יהַ ב ְּב ֵר ׁ
ָענָא ְדלָ בָ ן:

שם יַעֲ קֹב אֶ ת הַ ּ ַמ ְקלוֹ ת ְל ֵעינֵי הַ ּצֹאן
)מא( וְ הָ יָה ְּבכָ ל יַחֵ ם הַ ּצֹאן הַ ְמקֻ ּ ׁ ָשרוֹ ת וְ ָ ׂ
ֲמ ּנָה ַּב ּ ַמ ְקלוֹ ת) :מא( וְ הָ יָ ה ְּבכָ ל יַחֵ ם הַ ּצֹאן הַ ְמקֻ ּ ׁ ָשרוֹ ת וְ ָ ׂשם יַעֲ קֹב אֶ ת
ָּב ְרהָ ִטים ְל ַיח ֶ
הַ ּ ַמ ְקלוֹ ת ְלעֵ ינֵי הַ ּ
צֹאן ָּב ְרהָ ִטים ְל ַיחֲמֶ ּנָה ַּב ּ ַמ ְקלוֹ ת) :מא( וַ הֲ וֵי ְּבכָ ל ִעדַּ ן דְּ ִמ ְת ַיח ֲָמן ָענָא ְמבַ ַּכ ְר ּ ָתא
ו ְּמ ׁ ַש ִּוי יַעֲ קֹב יָת חו ְּט ַר ּיָא ְל ֵעינֵי ָענָא ִּב ְרהָ ַט ּיָא ְליַחָ מו ְּתהוֹ ן ְּבחו ְּט ַר ּיָא:
)מב(

ו ְּבהַ עֲ ִטיף הַ ּצֹאן לֹא יָשִׂ ים וְ הָ יָה הָ עֲ טֻ ִפים ְללָ בָ ן וְ הַ ְּק ׁ ֻש ִרים ְליַעֲ קֹב:

ו ְּבהַ עֲ ִטיף ַה ּצֹאן לֹא יָשִׂ ים וְ הָ ָיה הָ עֲ טֻ ִפים ְללָ בָ ן וְ הַ ְ ּק ׁ ֻש ִרים ְליַעֲ קֹב:

)מב(

ישוּת ָענָא לָ א ְמ ׁ ַש ֵ ּוי
)מב( ו ְּבלַ ִּק ׁ

יר ּיָא ְליַעֲ קֹב:
ישא ְללָ בָ ן וּבַ ִּכ ַ
וַ הֲווֹ לַ ִּק ׁ ָ

יש ְמאֹ ד ְמאֹ ד וַ יְ ִהי לוֹ צֹאן ַרבּ וֹ ת ו ְּׁשפָ חוֹ ת וַ עֲ בָ ִדים וּגְ ַמ ִ ּלים
)מג( וַ ִּיפְ רֹץ הָ ִא ׁ
יש ְמאֹ ד ְמאֹ ד וַ יְ ִהי לוֹ צֹאן ַרבּ וֹ ת ו ְּׁשפָ חוֹ ת וַ עֲ בָ ִדים וּגְ ַמ ִ ּלים
חמ ִֹרים) :מג( וַ ִּי ְפרֹץ ָה ִא ׁ
וַ ֲ
וַ ֲחמ ִֹרים:

יה ָען סַ ִּגיאָ ן וַ אַ ְמהָ ן וְ ַע ְבדִּ ין וְ גַ ְמ ִלין וַ ח ֲָמ ִרין:
)מג( ו ְּתקֵ יף ּ ַג ְב ָרא לַ ח ֲָדא לַ ח ֲָדא וַ הֲווֹ לֵ ּ

לא )א( וַ ִּי ְׁש ַמע אֶ ת דִּ בְ ֵרי ְבנֵי לָ בָ ן לֵ אמֹר לָ קַ ח יַעֲ קֹב אֵ ת ָּכל אֲ ׁ ֶשר ְלאָ ִבינ ּו
שה אֵ ת ּ ָכל הַ ּ ָכבֹד הַ זֶּה) :א( וַ ִּי ְׁש ַמע אֶ ת דִּ ְב ֵרי ְבנֵי לָ בָ ן לֵ אמֹר לָ קַ ח
ו ֵּמאֲ ׁ ֶשר ְלאָ ִבינ ּו ָע ָ ׂ
שה אֵ ת ָּכל הַ ָּכבֹד הַ זֶּה:
יַעֲ קֹב אֵ ת ָּכל אֲ ׁ ֶשר ְלאָ ִבינ ּו ו ֵּמאֲ ׁ ֶשר ְלאָ ִבינ ּו ָע ָ ׂ

)א( ו ְּׁש ַמע יָת ּ ִפ ְת ָּג ֵמי ְבנֵי

לָ בָ ן דְּ אָ ְמ ִרין נְ ִסיב יַעֲ קֹב יָת ָּכל דִּ י ְלאָ ב ּונָא ו ִּמדִּ י ְלאָ ב ּונָא ְקנָא יָת ָּכל נִ ְכסַ ּיָא הָ ֵדין:

)ב( וַ יּ ְַרא יַעֲ קֹב אֶ ת ּ ְפנֵי לָ בָ ן וְ ִה ּנֵה אֵ ינֶנּ ּו ִע ּמוֹ ִּכ ְתמוֹ ל ִׁש ְל ׁשוֹ ם) :ב( וַ יּ ְַרא יַעֲ קֹב אֶ ת
יה
ּ ְפנֵי לָ בָ ן וְ ִה ּנֵה אֵ ינֶנּ ּו ִע ּמוֹ ִּכ ְתמוֹ ל ִׁש ְל ׁשוֹ ם) :ב( וַ ֲחזָא יַעֲ קֹב יָת ְסבַ ר אַ ּ ֵפי לָ בָ ן וְ הָ א לֵ יתוֹ ִהי ִע ּ ֵמ ּ
ְּכ ֵמ ִא ְת ַמ ִ ּלי ו ִּמדְּ קַ ּמוֹ ִהי:
)ג (

ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל יַעֲ קֹב ׁשוּב אֶ ל אֶ ֶרץ אֲבוֹ ֶת ָ
יך ו ְּלמוֹ לַ ְד ּ ֶת ָך וְ אֶ ְהיֶה ִע ּ ָמ ְך:
וַ יּ ֶ

ֹאמר יְ הֹוָ ה אֶ ל יַעֲ קֹב ׁשוּב אֶ ל אֶ ֶרץ אֲ בוֹ תֶ ָ
יך ו ְּלמוֹ לַ ְד ּ ֶת ָך וְ אֶ ְהיֶה ִע ּ ָמ ְך:
וַ יּ ֶ
ימ ִרי ְּבסַ ְעדָּ ְך:
ְלאַ ְר ָעא ַדאֲ בָ הָ ָת ְך ו ְּלי ַָּל ְד ּ ָת ְך וִ יהֵ י ֵמ ְ

)ג (

אֲמר יְ ָי ְליַעֲ קֹב ּתוּב
)ג( וַ ַ

)ד( וַ ִּי ְׁשלַ ח יַעֲ קֹב וַ ִּי ְק ָרא ְל ָרחֵ ל ו ְּללֵ אָ ה הַ שּׂ ָ ֶדה אֶ ל צֹאנוֹ ) :ד( וַ ִּי ְׁשלַ ח יַ עֲ קֹב וַ ִּי ְק ָרא
ֵיה:
צאנוֹ ) :ד( ו ְּׁשלַ ח יַעֲ קֹב ו ְּק ָרא ְל ָרחֵ ל ו ְּללֵ אָ ה ְלחַ ְקלָ א ְלוַ ת ָענ ּ
ְל ָרחֵ ל ו ְּללֵ אָ ה הַ שּׂ ָ ֶדה אֶ ל ֹ

ֹאמר לָ הֶ ן רֹאֶ ה אָ נ ִֹכי אֶ ת ּ ְפנֵי אֲ ִביכֶ ן ִּכי אֵ ינֶנּ ּו אֵ לַ י ִּכ ְתמֹל ִׁש ְל ׁשֹם וֵאלֹהֵ י
)ה( וַ יּ ֶ
ֹאמר לָ הֶ ן רֹאֶ ה אָ נ ִֹכי אֶ ת ּ ְפנֵי ֲא ִביכֶ ן ִּכי אֵ ינֶנּ ּו אֵ לַ י ִּכ ְתמֹל ִׁש ְל ׁשֹם
אָ ִבי הָ יָה ִע ּ ָמ ִדי) :ה( וַ יּ ֶ
אֲמר ְלהֵ ן חָ זֵי אֲ נָא יָת ְסבַ ר אַ ּ ֵפי אֲ בוּכֶ ן אֲ ֵרי לֵ יתוֹ ִהי ִע ּ ִמי ְּכ ֵמ ִא ְת ַמ ִּלי
וֵאלֹהֵ י אָ ִבי הָ יָה ִע ּ ָמ ִדי) :ה( וַ ַ
ו ִּמדְּ קַ ּמוֹ ִהי וֵאלָ הֵ ּה דְּ אַ ָּבא הֲ וָ ה ְּבסַ ְעדִּ י:

)ו( וְ אַ ּ ֵתנָה יְ ַד ְע ּ ֶתן ִּכי ְּבכָ ל כּ ִֹחי ָעבַ ְד ִּתי אֶ ת אֲ ִביכֶ ן:
ילי ּ ְפלָ ִחית יָת אֲ בוּכֶ ן:
אֲרי ְּבכָ ל חֵ ִ
תי אֶ ת אֲ ִביכֶ ן) :ו( וְ אַ ִּתין יְ ַד ְע ִּתין ֵ
כּ ִֹחי ָעבַ ְד ִּ
ש ֶרת מֹנִ ים וְ לֹא נְ ָתנוֹ ֱאל ִֹהים ְלהָ ַרע
)ז( וַ אֲ ִביכֶ ן הֵ ֶתל ִּבי וְ הֶ ח ֱִלף אֶ ת ַמשְׂ ּ ֻכ ְר ִּתי עֲ ֶׂ
ש ֶרת מֹנִ ים וְ לֹא נְ ָתנוֹ ֱאל ִֹהים ְלהָ ַרע
ִע ּ ָמ ִדי) :ז( וַ א ֲִביכֶ ן הֵ ֶתל ִ ּבי וְ הֶ ח ֱִלף אֶ ת ַמשְׂ ּ ֻכ ְר ִּתי עֲ ֶ ׂ
)ו(

ִע ּ ָמ ִדי:

וְ אַ ּ ֵתנָה יְ ַד ְע ּ ֶתן ִּכי ְּבכָ ל

יה יְ ָי ְלאַ ְבאָ ׁ ָשא ִע ּ ִמי:
)ז( וַ אֲ בוּכֶ ן ְׁש ַּקר ִּבי וְ אַ ְׁשנִ י יָת אַ גְ ִרי עֲ ַ ׂשר זִ ְמנִ ין וְ לָ א ׁ ָש ְבקֵ ּ

ֹאמר
ֹאמר נְקֻ דִּ ים יִ ְהיֶה שְׂ כָ ֶר ָך וְ י ְָלד ּו כָ ל הַ ּצֹאן נְקֻ דִּ ים וְ ִאם כּ ֹה י ַ
)ח( ִאם כּ ֹה י ַ
ָ
ֹאמר נְ קֻ דִּ ים יִ ְהיֶה שְׂ כָ ֶרךָ
צֹאן עֲ קֻ דִּ ים) :ח( ִאם כּ ֹה י ַ
שכָ ֶרך וְ י ְָלד ּו כָ ל הַ ּ
עֲ קֻ דִּ ים יִ ְהיֶה ְ ׂ

צֹאן עֲ קֻ דִּ ים) :ח( ִאם
יָלד ּו כָ ל הַ ּ
ֹאמר עֲ קֻ דִּ ים יִ ְהיֶה שְׂ כָ ֶר ָך וְ ְ
וְ י ְָלד ּו כָ ל הַ ּצֹאן נְ קֻ דִּ ים וְ ִאם כּ ֹה י ַ
ְ
ידן ָּכל
יל ָ
ידן ָּכל ָענָא נְמוֹ ִרין וְ ִאם ְּכ ֵדין הֲ וָ ה אֲ ַמר ְרגוֹ ִלין יְ הֵ א אַ גְ ָרך וִ ִ
יל ָ
אֲמר נְ מוֹ ִרין יְ הֵ א אַ גְ ָר ְך וִ ִ
ְּכ ֵדין הֲ וָ ה ַ
ָענָא ְרגוֹ ִלין:

ֲביכֶ ם וַ ִּי ּ ֶתן ִלי) :ט( וַ ַּי ֵ ּצל ֱאל ִֹהים אֶ ת ִמ ְקנֵה א ֲִביכֶ ם וַ ִּי ּ ֶתן
)ט( וַ ַיּ ֵ ּצל ֱאל ִֹהים אֶ ת ִמ ְקנֵה א ִ
ֵיתי ַדאֲ בוּכוֹ ן וִ יהַ ב ִלי:
ִלי) :ט( וְ אַ ְפ ֵר ׁש יְ ָי יָת ּג ֵ
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חק לישראל – פרשת ויצא יום ו'
)י( וַ יְ ִהי ְּב ֵעת יַחֵ ם הַ ּצֹאן וָ אֶ שּׂ ָ א ֵעינַי וָ אֵ ֶרא ַּבחֲלוֹ ם וְ ִה ּנֵה הָ עֲ ּ ֻת ִדים הָ ע ִֹלים ַעל
צֹאן עֲ קֻ דִּ ים נְקֻ דִּ ים ו ְּב ֻרדִּ ים) :י( וַ יְ ִהי ְ ּב ֵעת ַיחֵ ם הַ ּצֹאן וָ אֶ שּׂ ָ א ֵעינַי וָ אֵ ֶרא ַּבחֲלוֹ ם וְ ִה ּנֵה
הַ ּ
צֹאן עֲ קֻ דִּ ים נְ קֻ דִּ ים ו ְּב ֻרדִּ ים) :י( וַ הֲ וָ ה ְּב ִעדַּ ן דְּ ִא ְת ַיח ֲָמא ָענָא וּזְ קָ ִפית ַעיְ נַי
הָ עֲ ּ ֻת ִדים הָ ע ִֹלים ַעל הַ ּ
יחין:
ָש ּיָא דְּ סָ ְל ִקין ַעל ָענָא ְרגוֹ ִלין נְמוֹ ִרין וּפַ ִּצ ִ
וַ ֲחזֵית ְּבחֶ ְל ָמא וְ הָ א ְתי ׁ ַ

ֹאמר אֵ לַ י ַמ ְלאַ ְך
ֹאמר אֵ לַ י ַמ ְלאַ ְך הָ אֱ ל ִֹהים ַּבחֲלוֹ ם יַעֲ קֹב וָ אֹ ַמר ִה ּנֵנִ י) :יא( וַ יּ ֶ
)יא( וַ יּ ֶ
אֲמ ִרית הָ א אֲ נָא:
אֲמר ִלי ַמ ְלאָ כָ א ַדיְ ָי ְּבחֶ ְל ָמא יַעֲ קֹב וַ ָ
חלוֹ ם יַעֲ קֹב וָ אֹ ַמר ִה ּנֵנִ י) :יא( וַ ַ
הָ ֱאל ִֹהים ַּב ֲ

ֹאמר ָ ׂשא נָא ֵעינ ָ
ֶיך ו ְּראֵ ה ָּכל הָ עֲ ּ ֻת ִדים הָ ע ִֹלים ַעל הַ ּצֹאן עֲ קֻ דִּ ים נְ קֻ דִּ ים
)יב( וַ יּ ֶ
ְ
ָ
ֹאמר ָ ׂשא נָא עֵ ינֶיך ו ְּראֵ ה ָּכל
ֹשה ָּלך) :יב( וַ יּ ֶ
יתי אֵ ת ָּכל אֲ ׁ ֶשר לָ בָ ן ע ֶ ׂ
ו ְּב ֻרדִּ ים ִּכי ָר ִא ִ

ֹשה ָּל ְך:
יתי אֵ ת ָּכל אֲ ׁ ֶשר לָ בָ ן ע ֶ ׂ
הָ עֲ ּ ֻת ִדים הָ ע ִֹלים ַעל הַ ּצֹאן עֲ קֻ דִּ ים נְ קֻ דִּ ים ו ְּב ֻרדִּ ים ִּכי ָר ִא ִ

קֳד ַמי ָית ָּכל דִּ י
אֲרי גְ לֵ י ָ
יחין ֵ
ָש ּיָא דְּ סָ ְל ִקין ַעל ָענָא ְרגוֹ ִלין נְ מוֹ ִרין וּפַ ִּצ ִ
אֲמר זְ קוֹ ף ְּכ ַען ַעיְ נ ְָך וַ ֲחזֵי ָּכל ְּתי ׁ ַ
)יב( וַ ַ
לָ בָ ן ָעבֵ ד לָ ְך:

אֲשר נ ַָד ְר ּ ָת ִ ּלי ׁ ָשם נ ֶֶדר ַע ּ ָתה
אֲשר ָמ ׁ ַש ְח ּ ָת ּ ׁ ָשם ַמ ֵ ּצבָ ה ׁ ֶ
)יג( אָ נ ִֹכי הָ אֵ ל ּ ֵבית אֵ ל ׁ ֶ
ָ
תך) :יג( אָ נ ִֹכי הָ אֵ ל ּ ֵבית אֵ ל ֲא ׁ ֶשר
קוּם צֵ א ִמן הָ אָ ֶרץ הַ זֹּאת וְ ׁשוּב אֶ ל אֶ ֶרץ מוֹ לַ ְד ּ ֶ
ֲשר נ ַָד ְר ּ ָת ִ ּלי ׁ ָשם נ ֶֶדר ַע ּ ָתה קוּם צֵ א ִמן הָ אָ ֶרץ הַ זֹּאת וְ ׁשוּב אֶ ל אֶ ֶרץ
ָמ ׁ ַש ְח ּ ָת ּ ׁ ָשם ַמ ֵ ּצבָ ה א ׁ ֶ

יתי עֲ לָ ְך ְּבבֵ ית אֵ ל דִּ י ְמ ׁ ַש ְח ּ ָתא ַת ּ ָמן קָ ָמא דִּ י קַ ִּי ְמ ּ ָתא קֳ ָד ַמי ּ ַת ּ ָמן ְקיָם ְּכ ַען
ת ָך) :יג( אֲ נָא אֱלָ הָ א דְּ ִא ְת ְּגלֵ ִ
מוֹ לַ ְד ּ ֶ
קוּם ּפוּק ִמן אַ ְר ָעא הָ ָדא וְ תוּב ְלאַ ְר ָעא י ַָּלדו ָּתךְ:
)יד(

ֹאמ ְרנָה לוֹ הַ עוֹ ד לָ נ ּו חֵ לֶ ק וְ ַנחֲלָ ה ְּבבֵ ית אָ ִבינ ּו:
וַת ַ
וַ ּ ַת ַען ָרחֵ ל וְ לֵ אָ ה ּ

ֹאמ ְרנָה לוֹ הַ עוֹ ד לָ נ ּו חֵ לֶ ק וְ ַנחֲלָ ה ְ ּבבֵ ית אָ ִבינ ּו:
וַ ּ ַת ַען ָרחֵ ל וְ לֵ אָ ה וַ ּת ַ

)יד(

אֲתיבַ ת ָרחֵ ל וְ לֵ אָ ה
)יד( וַ ִ

יה הַ עוֹ ד ) ְּכ ַען( לָ נָא חֳלָ ק וְ אַ חֲסָ נָא ְּבבֵ ית אֲ ב ּונָא:
וַ אֲ ָמ ַרן לֵ ּ

ש ְבנ ּו לוֹ ִּכי ְמכָ ָרנ ּו וַ יֹּאכַ ל ּ ַגם אָ כוֹ ל אֶ ת ּ ַכ ְס ּ ֵפנ ּו) :טו( הֲ לוֹ א
)טו( הֲלוֹ א נ ְָכ ִריּוֹ ת נ ְֶח ׁ ַ
ּ
ּ
אֲרי
יה ֵ
ֲש ְבנָא לֵ ּ
ש ְבנ ּו לוֹ ִּכי ְמכָ ָרנ ּו וַ יֹאכַ ל ַגם אָ כוֹ ל אֶ ת ַּכ ְס ּ ֵפנ ּו) :טו( הֲ לָ א נו ְּכ ָראָ ן ִא ְתח ׁ ַ
נ ְָכ ִריּוֹ ת נ ְֶח ׁ ַ
ז ְַּב ָננָא וַ אֲ כַ ל אַ ף ֵמיכַ ל יָת ַּכ ְס ּ ָפנָא:

ֲשר
אֲשר ִה ִּציל ֱאל ִֹהים ֵמאָ ִבינ ּו לָ נ ּו הוּא ו ְּלבָ נֵינ ּו וְ ַע ּ ָתה כּ ֹל א ׁ ֶ
ֹשר ׁ ֶ
)טז( ִּכי כָ ל הָ ע ׁ ֶ
ָ
ֹשר אֲ ׁ ֶשר ִה ִּציל ֱאל ִֹהים ֵמאָ ִבינ ּו לָ נ ּו הוּא
שה) :טז( ִּכי כָ ל הָ ע ׁ ֶ
אָ ַמר אֱ ל ִֹהים אֵ לֶ יך עֲ ֵׂ
ו ְּלבָ נֵינ ּו וְ ַע ּ ָתה כּ ֹל ֲא ׁ ֶשר אָ ַמר ֱאל ִֹהים אֵ לֶ ָ
שה:
יך עֲ ֵ ׂ
אֲמר יְ ָי לָ ְך ִעבֵ ד:
הוּא ו ְּלבָ ָננָא ו ְּכ ַען כּ ֹל דִּ י ַ

אֲרי כָ ל עו ְּת ָרא דִּ י אַ ְפ ֵר ׁש יְ ָי ֵמאֲ ב ּונָא דִּ ילָ נָא
)טז( ֵ

ָשיו ַעל הַ ְּג ַמ ִ ּלים) :יז( וַ יָּקָ ם יַעֲ קֹב וַ ִּישּׂ ָ א אֶ ת
)יז( וַ יָּקָ ם יַעֲ ֹקב וַ ִּישּׂ ָ א אֶ ת ָּבנָיו וְ אֶ ת נ ׁ ָ
ָשיו ַעל הַ ְּג ַמ ִ ּלים) :יז( וְ קָ ם יַעֲ קֹב וּנְ ַטל יָת ְּבנוֹ ִהי וְ יָת נְ ׁשוֹ ִהי ַעל ַּג ְמלַ ּיָא:
ָּבנָיו וְ אֶ ת נ ׁ ָ

ֲשר ָרכָ ׁש ִמ ְקנֵה ִקנְ יָנוֹ אֲ ׁ ֶשר ָרכַ ׁש
)יח( וַ ִּינְ הַ ג אֶ ת ָּכל ִמ ְקנֵה ּו וְ אֶ ת ָּכל ְרכֻ ׁשוֹ א ׁ ֶ
אֲרם לָ בוֹ א אֶ ל יִ צְ חָ ק אָ ִביו אַ ְרצָ ה ְּכנ ַָען) :יח( וַ ִּינְ הַ ג אֶ ת ָּכל ִמ ְקנֵה ּו וְ אֶ ת ָּכל
ְּבפַ דַּ ן ָ
ֲשר ָרכָ ׁש ִמ ְקנֵה ִקנְ יָ נוֹ אֲ ׁ ֶשר ָרכַ ׁש ְ ּבפַ דַּ ן א ֲָרם לָ בוֹ א אֶ ל יִ צְ חָ ק אָ ִביו אַ ְרצָ ה ְּכנ ַָען:
ְרכֻ ׁשוֹ א ׁ ֶ

)יח(

יתי ְלוַ ת יִ צְ חָ ק אֲ בו ִּהי ְלאַ ְר ָעא
ֵיה דִּ י ְקנָא ְּבפַ דַּ ן אֲ ָרם ְל ֵמ ֵ
ֵיתי ִקנְ ָינ ּ
ֵיה דִּ ְקנָא ּג ֵ
ו ְּדבַ ר יָת ָּכל ּגֵיתוֹ ִהי וְ יָת ָּכל ִקנְ ָינ ּ
ְכנ ַָען:

)יט( וְ לָ בָ ן הָ לַ ְך ִלגְ זֹז אֶ ת צֹאנוֹ וַ ִּתגְ נֹב ָרחֵ ל אֶ ת הַ ְּת ָר ִפים ׁ ֶ
אֲשר ְלאָ ִביהָ ) :יט( וְ לָ בָ ן
ֵיה וְ כַ ִּסיאַ ת
שר ְלאָ ִביהָ ) :יט( וְ לָ בָ ן אֲ זַל ְל ִמ ּ ַגז יָת ָענ ּ
הָ לַ ְך ִלגְ זֹז אֶ ת צֹאנוֹ וַ ִּתגְ נֹב ָרחֵ ל אֶ ת הַ ְּת ָר ִפים אֲ ׁ ֶ
ָרחֵ ל יָת צַ ְל ָמ ַנ ּיָא דִּ י לַ אֲ בוּהָ א:

)כ( וַ ִּיגְ נֹב יַעֲ קֹב אֶ ת לֵ ב לָ בָ ן הָ ֲ
א ַר ּ ִמי ַעל ְ ּב ִלי ִה ִּגיד לוֹ ִּכי ב ֵֹרחַ הוּא) :כ( וַ ִּיגְ נֹב
אֲר ּ ָמאָ ה
יַעֲ קֹב אֶ ת לֵ ב לָ בָ ן הָ אֲ ַר ּ ִמי ַעל ְ ּב ִלי ִה ִּגיד לוֹ ִּכי ב ֵֹרחַ הוּא) :כ( וְ כַ ִּסי יַעֲ קֹב ִמן ִל ָּבא ְדלָ בָ ן ַ
אֲרי אָ זֵל הוּא:
יה ֵ
ַעל דְּ לָ א חַ ִּוי לֵ ּ
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ָשם אֶ ת ּ ָפנָיו הַ ר
)כא( וַ ִּי ְב ַרח הוּא וְ כָ ל אֲ ׁ ֶשר לוֹ וַ ָיּקָ ם וַ יַּעֲ בֹר אֶ ת הַ ּנָהָ ר וַ יּ ֶ ׂ
שם אֶ ת ּ ָפנָיו הַ ר הַ ִּג ְל ָעד:
ֲשר לוֹ וַ ָּיקָ ם וַ ַּיעֲ בֹר אֶ ת הַ ּנָהָ ר וַ ָיּ ֶ ׂ
הַ ִּג ְל ָעד) :כא( וַ ִּי ְב ַרח הוּא וְ כָ ל א ׁ ֶ
יה וְ קָ ם וַ עֲ בַ ר יָת ּ ְפ ָרת וְ ׁ ַש ִּוי יָת אַ ּפוֹ ִהי ְלטו ָּרא ְדגִ ְל ָעד:
)כא( וַ אֲ זַל הוּא וְ כָ ל דִּ י לֵ ּ

ישי ִּכי בָ ַרח
ישי ִּכי בָ ַרח יַעֲ קֹב) :כב( וַ יּ ּ ַֻגד ְללָ בָ ן ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
)כב( וַ יּ ַֻּגד ְללָ בָ ן ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
אֲרי אָ זֵל יַעֲ קֹב:
יתאָ ה ֵ
יַעֲ קֹב) :כב( וְ ִא ְתחֲוָ ה ְללָ בָ ן ְּביוֹ ָמא ְת ִל ָ

)כג( וַ ִּי ַּקח אֶ ת אֶ חָ יו ִע ּמוֹ וַ ִּי ְרדּ ֹף אַ ח ֲָריו דֶּ ֶר ְך ִׁש ְב ַעת י ִָמים וַ יּ ְַד ּ ֵבק אֹ תוֹ ְּבהַ ר
הַ ִּג ְל ָעד) :כג( וַ ִּי ַּקח אֶ ת אֶ חָ יו ִע ּמוֹ וַ ִּי ְרדּ ֹף אַ ח ֲָריו דֶּ ֶר ְך ִׁש ְב ַעת י ִָמים וַ ַיּ ְד ּ ֵבק אֹ תוֹ ְּבהַ ר הַ ִּג ְל ָעד:
יה ְּבטו ָּרא ְדגִ ְל ָעד:
ָת ּ
יה ו ְּר ַדף ַּב ְתרוֹ ִהי ַמהֲ לַ ְך ִׁש ְב ַעת יוֹ ִמין וְ אַ ְד ּ ֵבק י ֵ
)כג( ו ְּדבַ ר יָת אָ חו ִּהי ִע ּ ֵמ ּ

ֹאמר לוֹ ִה ּ ׁ ָש ֶמר ְל ָך ּ ֶפן
)כד( וַ ָיּבֹא ֱאל ִֹהים אֶ ל לָ בָ ן הָ ֲא ַר ּ ִמי ַּב ֲחלֹם הַ ָּליְ לָ ה וַ יּ ֶ
ְּת ַד ּ ֵבר ִעם יַעֲ קֹב ִמ ּטוֹ ב ַעד ָרע) :כד( וַ ָּיבֹא ֱאל ִֹהים אֶ ל לָ בָ ן הָ א ֲַר ּ ִמי ַּב ֲחלֹם הַ ָּליְ לָ ה

קֳדם יְ ָי ְלוַ ת לָ בָ ן
ימר ִמן ָ
אֲתא ֵמ ַ
מר ְל ָך ּ ֶפן ְּת ַד ּ ֵבר ִעם יַעֲ קֹב ִמ ּטוֹ ב ַעד ָרע) :כד( וַ ָ
ֹאמר לוֹ ִה ּ ׁ ָש ֶ
וַ יּ ֶ
יש:
יל ָמא ְת ַמ ֵּליל ִעם יַעֲ קֹב ִמ ּ ַטב ַעד ִּב ׁ
יה ִא ְס ּ ַת ּ ַמר לָ ְך דִּ ְ
אֲמר לֵ ּ
יליָא וַ ַ
יל ָמא ְדלֵ ְ
אֲ ַר ּ ָמאָ ה ְּבחֵ ְ

)כה( וַ יַּשּׂ ֵ ג לָ בָ ן אֶ ת יַעֲ קֹב וְ יַעֲ קֹב ּ ָתקַ ע אֶ ת אָ הֳ לוֹ ָּבהָ ר וְ לָ בָ ן ּ ָתקַ ע אֶ ת אֶ חָ יו ְּבהַ ר
הַ ִּג ְל ָעד) :כה( וַ יַּשּׂ ֵ ג לָ בָ ן אֶ ת יַעֲ קֹב וְ יַעֲ קֹב ּ ָתקַ ע אֶ ת אָ הֳ לוֹ ָּבהָ ר וְ לָ בָ ן ּ ָתקַ ע אֶ ת אֶ חָ יו ְ ּב ַהר
הַ ִּג ְל ָעד:

ֵיה ְּבטו ָּרא וְ לָ בָ ן אַ ְׁש ֵרי יָת אֲ חוֹ ִהי ְּבטו ָּרא ְדגִ ְל ָעד:
)כה( וְ אַ ְד ּ ֵביק לָ בָ ן יָת יַעֲ קֹב וְ יַעֲ קֹב ּ ְפ ַרס יָת ַמ ְׁש ְּכנ ּ

ית וַ ִּתגְ נֹב אֶ ת ְלבָ ִבי וַ ְּתנַהֵ ג אֶ ת ְּבנ ַֹתי ִּכ ְׁשבֻ יוֹ ת
ֹאמר לָ בָ ן ְליַעֲ קֹב ֶמה ָע ִ ׂש ָ
)כו( וַ יּ ֶ
ית וַ ִּתגְ נֹב אֶ ת ְלבָ ִבי וַ ְּתנַהֵ ג אֶ ת ְּבנ ַֹתי ִּכ ְׁשבֻ יוֹ ת חָ ֶרב:
חָ ֶרב) :כו( וַ יֹּאמֶ ר לָ בָ ן ְל ַיעֲ קֹב ֶמה ָעשִׂ ָ
יתא ִמ ִּני ו ְּדבַ ְר ּ ָתא יָת ְּבנ ַָתי ְּכ ׁ ַש ְביוֹ ת חַ ְר ָּבא:
אֲמר לָ בָ ן ְליַעֲ קֹב ָמה עֲ בַ ְד ּ ָת וְ כַ ּ ֵס ָ
)כו( וַ ַ

אֲש ֵּלח ֲָך ְּב ִ ׂש ְמחָ ה וּבְ ִׁש ִרים
את ִלבְ רֹחַ וַ ִּתגְ נֹב אֹ ִתי וְ לֹא ִה ַּג ְד ּ ָת ִ ּלי וָ ׁ ַ
)כז( לָ ּ ָמה נ ְַח ּ ֵב ָ
את ִל ְברֹחַ וַ ִּתגְ נֹב אֹ ִתי וְ לֹא ִה ּ ַג ְד ּ ָת ִ ּלי וָ אֲ ׁ ַש ֵּלח ֲָך ְ ּבשִׂ ְמחָ ה
ְ ּבתֹ ף ו ְּב ִכנּוֹ ר) :כז( לָ ּ ָמה נ ְַח ּ ֵב ָ
ו ְּב ִׁש ִרים ְ ּבתֹ ף ו ְּב ִכנּ וֹ ר:

ֵיתא ִלי וְ ׁ ַש ָּל ִח ּ ָת ְך ּפוֹ ן ְּבחֶ ְדוָ א
יתא ִמ ִּני וְ לָ א חַ ּו ָ
)כז( ְל ָמה ִא ְט ַמ ְר ּ ָת ְל ֵמיזַל וְ כַ ּ ֵס ָ

ו ְּבתו ְּׁש ְּבחָ ן ְּבתו ִּפין ו ְּב ִכ ּנ ִָרין:

ַשק
ֹתי ַע ּ ָתה ִה ְס ּ ַכ ְל ּ ָת עֲ שׂ וֹ ) :כח( וְ לֹא נְ ַט ְׁש ּ ַתנִ י ְלנ ּ ׁ ֵ
ַשק ְלבָ נַי וְ ִל ְבנ ָ
)כח( וְ לֹא נְ טַ ְׁש ּ ַתנִ י ְלנ ּ ׁ ֵ
ֹתי ַע ּ ָתה ִה ְס ַּכ ְל ּ ָת עֲ שׂ וֹ ) :כח( וְ לָ א ְׁשבַ ְק ּ ַתנִ י ְלנ ּ ׁ ַָשקָ א ִל ְבנַי וְ ִל ְבנ ָָתי ְּכ ַען אַ ְס ּ ֶכ ְל ּ ָתא ְל ֶמ ְע ָּבד:
ְלבָ נַי וְ ִל ְבנ ָ

אֲביכֶ ם אֶ ֶמ ׁש אָ ַמר אֵ לַ י לֵ אמֹר
)כט( י ֶׁש ְלאֵ ל י ִָדי לַ עֲ שׂ וֹ ת ִע ּ ָמכֶ ם ָרע וֵאלֹהֵ י ִ
שמֶ ר ְל ָך ִמדַּ ּ ֵבר ִעם יַעֲ קֹב ִמ ּטוֹ ב ַעד ָרע) :כט( י ֶׁש ְלאֵ ל י ִָדי לַ עֲ שׂ וֹ ת ִע ּ ָמכֶ ם ָרע
ִה ּ ׁ ָ

מר ְל ָך ִמדַּ ּ ֵבר ִעם יַעֲ קֹב ִמ ּטוֹ ב ַעד ָרע) :כט( ִאית
וֵאלֹהֵ י א ֲִביכֶ ם אֶ ֶמ ׁש אָ ַמר אֵ לַ י לֵ אמֹר ִה ּ ׁ ָש ֶ
ימר ִא ְס ּ ַת ּ ַמר לָ ְך ִמ ְּל ַמ ָּללָ א ִעם יַעֲ קֹב
יש וֵאלָ הָ א ַדאֲ בוּכוֹ ן ְּב ַר ְמ ׁ ָשא אֲ ַמר ִלי ְל ֵמ ַ
חֵ ילָ א ִב ִידי ְל ֶמ ְע ַּבד ִע ּ ְמכוֹ ן ִּב ׁ
יש:
ִמ ּ ַטב ַעד ִּב ׁ

)ל( וְ ַע ּ ָתה הָ ל ְֹך הָ לַ ְכ ּ ָת ִּכי נִ ְכסֹף נִ ְכסַ ְפ ּ ָתה ְלבֵ ית אָ ִב ָ
יך לָ ּ ָמה גָ נ ְַב ּ ָת אֶ ת ֱאלֹהָ י:
וְ ַע ּ ָתה הָ ל ְֹך הָ לַ ְכ ּ ָת ִּכי נִ ְכסֹף נִ ְכ ַס ְפ ּ ָתה ְלבֵ ית אָ ִב ָ
יך לָ ּ ָמה גָ נ ְַב ּ ָת אֶ ת אֱ לֹהָ י:
אֲרי חַ ּ ָמ ָדא חַ ּ ֵמ ְד ּ ָתא ְלבֵ ית אָ בו ְּך ְל ָמא נְ ִס ְב ּ ָתא יָת דַּ חַ ְל ִּתי:
ֵ

)ל(

)ל( ו ְּכ ַען ֵמיזַל אֲ ז ְַל ּ ָת

אתי ִּכי אָ ַמ ְר ִּתי ּ ֶפן ִּתגְ זֹל אֶ ת ְּבנוֹ ֶת ָ
יך ֵמ ִע ּ ִמי:
ֹאמר ְללָ בָ ן ִּכי י ֵָר ִ
)לא( וַ יּ ַַען יַעֲ קֹב וַ יּ ֶ
אתי ִּכי אָ ַמ ְר ִּתי ּ ֶפן ִּתגְ זֹל אֶ ת ְ ּבנוֹ ֶת ָ
יך ֵמ ִע ּ ִמי:
ֹאמר ְללָ בָ ן ִּכי יָ ֵר ִ
)לא( וַ יּ ַַען יַעֲ קֹב וַ יּ ֶ
יל ָמא ָתנֵיס יָת ְּבנ ָָת ְך ִמ ִּני:
אֲרי אֲ ָמ ִרית דִּ ְ
ילית ֵ
אֲרי ְדחֵ ִ
אֲמר ְללָ בָ ן ֵ
יַעֲ קֹב וַ ַ

אֲתיב
)לא( וַ ֵ

ֲשר ִּת ְמצָ א אֶ ת אֱ לֹהֶ ָ
יך לֹא יִ ְחיֶה נֶגֶ ד אַ חֵ ינ ּו הַ ּ ֶכר ְל ָך ָמה ִע ּ ָמ ִדי וְ קַ ח
)לב( ִעם א ׁ ֶ
ָ
ֲשר ִּת ְמצָ א אֶ ת אֱ לֹהֶ יך לֹא יִ ְחיֶה ֶנגֶד
לָ ְך וְ לֹא י ַָדע יַעֲ קֹב ִּכי ָרחֵ ל ְּגנָבָ ַתם) :לב( ִעם א ׁ ֶ

אֲתר( דִּ י
ַ
אַ חֵ ינ ּו הַ ּ ֶכר ְל ָך ָמה ִע ּ ָמ ִדי וְ קַ ח לָ ְך וְ לֹא יָ ַדע יַעֲ קֹב ִּכי ָרחֵ ל ְּגנָבָ ַתם) :לב( ִעם )נ"א,
אֲרי ָרחֵ ל
ַת ְׁש ַּכח יָת דַּ חַ ְל ּ ָת ְך לָ א יִ ְתקַ יַּם קֳ ָדם אֲ חָ נָא ִא ְׁש ְּתמוֹ ַדע לָ ְך ָמה ְד ִע ּ ִמי וְ סַ ב לָ ְך וְ לָ א יְ ַדע יַעֲ קֹב ֵ
נְ ִסיבָ ְתהוֹ ן:
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חק לישראל – פרשת ויצא יום ו'
אֲמהֹת וְ לֹא ָמצָ א וַ יֵּצֵ א
)לג( וַ ָיּבֹא לָ בָ ן ְּבאֹ הֶ ל יַעֲ קֹב ו ְּבאֹ הֶ ל לֵ אָ ה ו ְּבאֹ הֶ ל ְׁש ּ ֵתי הָ ָ
מאֹ הֶ ל לֵ אָ ה וַ ָיּבֹא ְּבאֹ הֶ ל ָרחֵ ל) :לג( וַ ָיּבֹא לָ בָ ן ְ ּבאֹ הֶ ל יַעֲ ֹקב ו ְּבאֹ הֶ ל לֵ אָ ה ו ְּבאֹ הֶ ל ְׁש ּ ֵתי
ֵ
הָ אֲ ָמהֹת וְ לֹא ָמצָ א וַ יֵּצֵ א מֵ אֹ הֶ ל לֵ אָ ה וַ ָיּבֹא ְ ּבאֹ הֶ ל ָרחֵ ל) :לג( וְ ַעל לָ בָ ן ְּב ַמ ְׁש ְּכנָא ְדיַעֲ קֹב ו ְּב ַמ ְׁש ְּכנָא
ְדלֵ אָ ה ו ְּב ַמ ְׁש ְּכנָא דְּ ַת ְר ּ ֵתין ְלחֵ ינ ָָתא וְ לָ א אַ ְׁש ַּכח וּנְ פַ ק ִמ ּ ַמ ְׁש ְּכנָא ְדלֵ אָ ה וְ ַעל ְּב ַמ ְׁש ְּכנָא ְד ָרחֵ ל:

)לד( וְ ָרחֵ ל לָ ְקחָ ה אֶ ת הַ ְּת ָר ִפים וַ ְּתשִׂ ֵמם ְּבכַ ר הַ ָּג ָמל וַ ּ ֵת ׁ ֶשב עֲ לֵ יהֶ ם וַ יְ ַמ ּ ׁ ֵש ׁש לָ בָ ן
אֶ ת ּ ָכל הָ אֹ הֶ ל וְ לֹא ָמצָ א) :לד( וְ ָרחֵ ל לָ ְקחָ ה אֶ ת הַ ְּת ָר ִפים וַ ְּתשִׂ ֵמם ְּבכַ ר הַ ּ ָג ָמל וַ ּ ֵת ׁ ֶשב
עֲ לֵ יהֶ ם וַ יְ ַמ ּ ׁ ֵ
יטא
ש ׁש לָ בָ ן אֶ ת ָּכל הָ אֹ הֶ ל וְ לֹא ָמצָ א) :לד( וְ ָרחֵ ל נְ ִסיבַ ת יָת צַ ְל ָמ ַנ ּיָא וְ ׁ ַש ִּו ִּתנּ וּן ַּבעֲ ִב ָ
יש לָ בָ ן יָת ָּכל ַמ ְׁש ְּכנָא וְ לָ א אַ ְׁש ָּכח:
יתיבַ ת עֲ לֵ יהוֹ ן ו ַּמ ּ ִׁש ׁ
ְדגַ ְמלָ א וִ ִ

ֹאמר אֶ ל אָ ִביהָ אַ ל יִ חַ ר ְּב ֵעינֵי ֲאדֹנִ י ִּכי לוֹ א אוּכַ ל לָ קוּם ִמ ּ ָפנ ָ
ֶיך ִּכי ֶד ֶר ְך
)לה( וַ ּת ֶ
ֹאמר אֶ ל אָ ִביהָ אַ ל יִ חַ ר ְ ּב ֵעינֵי אֲ דֹנִ י
ָשים ִלי וַ יְ חַ ּ ֵפשׂ וְ לֹא ָמצָ א אֶ ת הַ ְּת ָר ִפים) :לה( וַ ּת ֶ
נ ִׁ

ִּכי לוֹ א אוּכַ ל לָ קוּם ִמ ּ ָפנ ָ
ָשים ִלי וַ יְ חַ ּ ֵפשׂ וְ לֹא ָמצָ א אֶ ת הַ ְּת ָר ִפים) :לה( וַ אֲ ֶמ ֶרת
ֶיך ִּכי ֶד ֶר ְך נ ִׁ
קֳד ָמ ְך אֲ ֵרי אֹ ַרח נְ ִׁשין ִלי ו ְּבלַ ׁש וְ לָ א אַ ְׁש ַּכח יָת
אֲרי לָ א ִאכּ וּל ְל ֵמיקַ ם ִמן ָ
לַ אֲ בוּהָ א לָ א יִ ְתקֵ ף ְּב ֵעינֵי ִרבּ וֹ נִ י ֵ
צַ ְל ָמ ַנ ּיָא:

אתי ִּכי
ֹאמר ְללָ בָ ן ַמה ּ ִפ ְׁש ִעי ַמה חַ ּ ָט ִ
)לו( וַ ִּיחַ ר ְליַעֲ קֹב וַ יּ ֶָרב ְּבלָ בָ ן וַ יּ ַַען יַעֲ קֹב וַ יּ ֶ
אתי
ֹאמר ְללָ בָ ן ַמה ּ ִפ ְׁש ִעי ַמה חַ ּ ָט ִ
ָדלַ ְק ּ ָת אַ ח ֲָרי) :לו( וַ ִּיחַ ר ְליַעֲ קֹב וַ ָ ּי ֶרב ְ ּבלָ בָ ן וַ י ַַּען יַעֲ קֹב וַ יּ ֶ
ִּכי ָדלַ ְק ּ ָת אַ ח ֲָרי:

אֲרי
)לו( ו ְּתקֵ יף ְליַעֲ קֹב וּנְ צָ א ִעם לָ בָ ן וַ אֲ ֵתיב יַעֲ קֹב וַ אֲ ַמר ְללָ בָ ן ַמה חוֹ ִבי ַמה ס ּו ְרחָ נִ י ֵ

ְר ַד ְפ ּ ָתא ַּב ְת ָרי:

ית ָך ִ ׂשים כּ ֹה ֶנ ֶגד אַ חַ י
את ִמכּ ֹל ְּכלֵ י בֵ ֶ
)לז( ִּכי ִמ ּ ׁ ַש ְׁש ּ ָת אֶ ת ָּכל ּ ֵכלַ י ַמה ּ ָמצָ ָ
וְ אַ חֶ ָ
את ִמ ּכֹל ְּכלֵ י בֵ יתֶ ָך שִׂ ים
יך וְ יוֹ ִכיח ּו ּ ֵבין ְׁשנֵינ ּו) :לז( ִּכי ִמ ּ ׁ ַש ְׁש ּ ָת אֶ ת ָּכל ּ ֵכלַ י ַמה ּ ָמצָ ָ

כּ ֹה ֶנגֶד אַ חַ י וְ אַ חֶ ָ
יך וְ יוֹ ִכיח ּו ּ ֵבין ְׁשנֵינ ּו:

קֳדם אַ חַ י וְ אַ חָ ְ
יך וְ יוֹ ִכיחוּן ּ ֵבין ּ ַת ְרוָ נָא:
ׁ ַש ִּוי הָ כָ א ָ

ית ְך
אֲרי ַמ ּ ִׁש ְׁש ּ ָתא יָת ָּכל ָמנַי ָמה אַ ְׁש ַּכ ְח ּ ָתא ִמכּ ֹל ָמנֵי בֵ ָ
)לז( ֵ

יך וְ ִע ֶזּ ָ
ש ִרים ׁ ָשנָה אָ נ ִֹכי ִע ּ ָמ ְך ְרחֵ לֶ ָ
יך לֹא ִׁש ּ ֵכל ּו וְ אֵ ילֵ י צֹאנְ ָך לֹא
)לח( זֶה ֶע ְ ׂ
ָ
ָ
ָ
ְ
אָ כָ ְל ִּתי) :לח( זֶה ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנָה אָ נ ִֹכי ִע ּ ָמך ְרחֵ לֶ יך וְ ִעזֶּיך לֹא ִׁש ּ ֵכל ּו וְ אֵ ילֵ י צֹאנְ ך לֹא אָ כָ ְל ִּתי:
)לח( דְּ נַן ֶע ְס ִרין ְׁשנִ ין אֲ נָא ִע ּ ָמ ְך ְרחֵ לָ ְך וְ ִעז ְָּך לָ א אַ ְת ִּכיל ּו וְ ִד ְכ ֵרי ָענ ְָך לָ א אֲ כָ ִלית:

אתי אֵ לֶ ָ
יך אָ נ ִֹכי אֲ חַ ּ ֶט ּנָה ִמיּ ִָדי ְּתבַ ְק ׁ ֶש ּנָה ְּגנ ְֻב ִתי יוֹ ם וּגְ נ ְֻב ִתי
)לט( ְט ֵרפָ ה לֹא הֵ בֵ ִ
אתי אֵ לֶ ָ
יך אָ נ ִֹכי אֲ חַ ּ ֶט ּנָה ִמיּ ִָדי ְּתבַ ְק ׁ ֶש ּנָה ְּגנ ְֻב ִתי יוֹ ם וּגְ נ ְֻב ִתי
לָ יְ לָ ה) :לט( ְט ֵרפָ ה לֹא הֵ בֵ ִ
לָ יְ לָ ה:

ימ ָמא וּנְ ָט ִרית
יתי ְלוָ ָת ְך דַּ הֲ וַ ת ׁ ָשגְ יָא ִמ ּ ִמנְ יָ נָא ִמ ִּני אַ ְּת ָּב ֵעי לַ ּה נְ ָט ִרית ִּב ָ
ירא לָ א אַ יְ ֵת ִ
)לט( דִּ ְת ִב ָ

יליָא:
ְּבלֵ ְ

יתי בַ יּוֹ ם
אכָ לַ נִ י ח ֶֹרב וְ קֶ ַרח ַּב ָּליְ לָ ה וַ ִּתדַּ ד ְׁשנ ִָתי ֵמ ֵעינָי) :מ( הָ יִ ִ
יתי בַ יּוֹ ם ֲ
)מ( הָ יִ ִ
ידא )הֲוָ ה( נָחֵ ית
ימ ָמא אֲ כַ ְלנִ י ׁ ַש ְרבָ א וּגְ ִל ָ
ֵיתי ִב ָ
מ ֵעינָי) :מ( הֲ ו ִ
ֲאכָ לַ נִ י ח ֶֹרב וְ קֶ ַרח ַּב ָּליְ לָ ה וַ ִּתדַּ ד ְׁשנ ִָתי ֵ
יליָא וּנְ ַדד ִׁשנְ ִּתי ֵמ ֵעינָי:
עֲ לַ י ְּבלֵ ְ

ֹת ָ
ית ָך עֲ בַ ְד ִּת ָ
יך וְ ׁ ֵש ׁש
ש ֵרה ׁ ָשנָה ִּב ְׁש ּ ֵתי ְבנ ֶ
יך אַ ְר ַּבע ֶע ְ ׂ
)מא( זֶה ִ ּלי ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנָה ְּבבֵ ֶ
יתךָ
ש ֶרת מֹנִ ים) :מא( זֶה ִ ּלי ֶעשְׂ ִרים ׁ ָשנָה ְ ּבבֵ ֶ
ׁ ָשנִ ים ְּבצֹאנ ֶָך וַ ּ ַתחֲלֵ ף אֶ ת ַמ ְ ׂש ּ ֻכ ְר ִּתי עֲ ֶ ׂ

ֹת ָ
עֲ בַ ְד ִּת ָ
יך וְ ׁ ֵש ׁש ׁ ָשנִ ים ְ ּבצֹאנ ֶָך וַ ּ ַתחֲ לֵ ף אֶ ת ַמשְׂ ּ ֻכ ְר ִּתי עֲ ֶ ׂש ֶרת
יך אַ ְר ַּבע ֶעשְׂ ֵרה ׁ ָשנָה ִ ּב ְׁש ּ ֵתי ְבנ ֶ
ית ְך ּ ְפלָ ִח ּ ָת ְך אַ ְר ַּבע ֶע ְס ֵרי ְׁשנִ ין ְּב ַת ְר ּ ֵתין ְּבנ ָָת ְ
ֵיתא
יך וְ ִׁש ְּת ְׁשנִ ין ְּב ָענ ְָך וְ אַ ְׁשנ ָ
מֹנִ ים) :מא( דְּ נַן ִלי ֶע ְס ִרין ְׁשנִ ין ְּבבֵ ָ
שר זִ ְמנִ ין:
יָת אַ גְ ִרי עֲ ַ ׂ

)מב( לוּלֵ י ֱאלֹהֵ י אָ ִבי אֱ לֹהֵ י אַ בְ ָרהָ ם וּפַ חַ ד יִ צְ חָ ק הָ יָה ִלי ִּכי ַע ּ ָתה ֵריקָ ם
מ ׁש) :מב( לוּלֵ י ֱאלֹהֵ י אָ ִבי
יע ַּכ ּ ַפי ָראָ ה ֱאל ִֹהים וַ יּוֹ כַ ח אָ ֶ
ִׁש ַּל ְח ּ ָתנִ י אֶ ת ָענְ יִ י וְ אֶ ת יְ גִ ַ
יע ַּכ ּ ַפי ָראָ ה
ֱאלֹהֵ י אַ ְב ָרהָ ם וּפַ חַ ד יִ ְצחָ ק הָ ָיה ִלי ִּכי ַע ּ ָתה ֵריקָ ם ִׁש ַּל ְח ּ ָתנִ י אֶ ת ָענְ יִ י וְ אֶ ת יְ גִ ַ
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חק לישראל – פרשת ויצא יום ו'
יה יִ צְ חָ ק הֲוָ ה ְּבסַ ְעדִּ י אֲ ֵרי
מ ׁש) :מב( ִאילוּלָ א פוֹ ן אֱלָ הֵ ּה דְּ אַ ָּבא אֱלָ הֵ ּה דְּ אַ ְב ָרהָ ם ו ְּד ָד ִחיל לֵ ּ
ֱאל ִֹהים וַ יּוֹ כַ ח אָ ֶ
קֳדם יְ ָי וְ אוֹ כַ ח ְּב ַר ְמ ׁ ָשא:
ְכ ַען ֵריקָ ן ִׁש ַּל ְח ּ ָתנִ י יָת ַע ְמ ִלי וְ יָת לֵ יאוּת יְ ַדי ְּגלֵ י ָ

)מג( וַ יּ ַַען לָ בָ ן וַ יֹּאמֶ ר אֶ ל יַעֲ ֹקב הַ ָּבנוֹ ת ְּבנ ַֹתי וְ הַ ָּבנִ ים ָּבנַי וְ הַ ּצֹאן צֹאנִ י וְ כֹל
אֲ ׁ ֶשר אַ ּ ָתה רֹאֶ ה ִלי הוּא וְ ִל ְבנ ַֹתי ָמה אֶ עֱ ֶׂשה לָ אֵ ֶּלה הַ יּוֹ ם אוֹ ִל ְבנֵיהֶ ן אֲ ׁ ֶשר
ֹאמר אֶ ל יַעֲ קֹב הַ ָּבנוֹ ת ְ ּבנ ַֹתי וְ הַ ָּבנִ ים ָּבנַי וְ הַ ּצֹאן ֹצאנִ י וְ כֹל אֲ ׁ ֶשר
יָלָ ד ּו) :מג( וַ יּ ַַען לָ בָ ן וַ ּי ֶ
אֲתיב לָ בָ ן
ֲשר יָלָ ד ּו) :מג( וַ ֵ
שה לָ אֵ ּ ֶלה הַ יּוֹ ם אוֹ ִל ְבנֵיהֶ ן א ׁ ֶ
אַ ּ ָתה רֹאֶ ה ִלי הוּא וְ ִל ְבנ ַֹתי ָמה אֶ עֱ ֶ ׂ
ילי הוּא וְ ִל ְבנ ַָתי ָמה אֶ ְע ּ ֵביד ְל ִא ּ ֵלין יוֹ ָמא ֵדין
אֲמר ְליַעֲ קֹב ְּבנ ָָתא ְּבנ ַָתי ו ְּב ַנ ּיָא ְבנַי וְ ָענָא ָענִ י וְ כֹל דִּ י אַ ְּת חָ זֵי דִּ ִ
וַ ַ
ידן:
יל ָ
אוֹ ִל ְבנֵיהֶ ן דִּ ִ

)מד( וְ ַע ּ ָתה ְלכָ ה נִ ְכ ְר ָתה ְב ִרית אֲנִ י וָ אָ ּ ָתה וְ הָ יָה ְלעֵ ד ּ ֵבינִ י וּבֵ ינ ֶָך) :מד( וְ ַע ּ ָתה ְלכָ ה
נִ ְכ ְר ָתה ְב ִרית אֲ נִ י וָ אָ ּ ָתה וְ הָ ָיה ְל ֵעד ּ ֵבינִ י וּבֵ ינ ָ
ֶך) :מד( ו ְּכ ַען א ֱָתא נִ גְ זַר ְקיָם אֲ נָא וְ אָ ְּת וִ יהֵ י ְלסָ ִהיד
ּ ֵבינִ י וּבֵ ינ ְָך:

ימהָ ַמ ֵ ּצבָ ה:
צבָ ה) :מה( וַ ִּי ַּקח יַעֲ קֹב אָ בֶ ן וַ יְ ִר ֶ
ימהָ ַמ ֵ ּ
)מה( וַ ִּי ַּקח יַעֲ קֹב אָ בֶ ן וַ יְ ִר ֶ

)מה( וּנְ ִסיב

יַעֲ קֹב אַ ְבנָא וּזְ קָ פַ ּה קָ ָמא:

ֹאכל ּו ׁ ָשם ַעל
ֹאמר יַעֲ קֹב ְלאֶ חָ יו ִל ְקט ּו אֲבָ נִ ים וַ ִּי ְקח ּו אֲ בָ נִ ים וַ יַּעֲ שׂ ּו גָ ל וַ יּ ְ
)מו( וַ יּ ֶ
ֹאכל ּו ׁ ָשם ַעל הַ ּ ָגל:
ֹאמר ַיעֲ קֹב ְלאֶ חָ יו ִל ְקט ּו אֲ בָ נִ ים וַ ִּי ְקח ּו אֲבָ נִ ים וַ יַּעֲ שׂ ּו גָ ל וַ יּ ְ
הַ ָּגל) :מו( וַ יּ ֶ
)מו( וַ אֲ ַמר יַעֲ קֹב לַ אֲ חוֹ ִהי ְלקוּט ּו אַ ְבנִ ין וּנְ ִסיב ּו אַ ְבנִ ין וַ עֲ בָ ד ּו ְדגוֹ ָרא וַ אֲכָ ל ּו ַת ּ ָמן ַעל דְּ גוֹ ָרא:

)מז( וַ ִּי ְק ָרא לוֹ לָ בָ ן יְ גַ ר ָ ׂשהֲדו ָ
ּתא וְ יַעֲ קֹב קָ ָרא לוֹ ַּג ְל ֵעד) :מז( וַ ִּי ְק ָרא לוֹ לָ בָ ן יְ גַ ר
יה ּ ַג ְל ֵעד:
שהֲ דו ָּתא וְ יַעֲ קֹב ְק ָרא לֵ ּ
יה לָ בָ ן יְ גַ ר ַ ׂ
ּתא וְ יַעֲ קֹב קָ ָרא לוֹ ַּג ְל ֵעד) :מז( ו ְּק ָרא לֵ ּ
שהֲ דו ָ
ָׂ
)מח(

ֹאמר לָ בָ ן הַ ַּגל הַ זֶּה ֵעד ּ ֵבינִ י וּבֵ ינְ ָך הַ יּוֹ ם ַעל ּ ֵכן קָ ָרא ְׁשמוֹ ַּג ְלעֵ ד:
וַ יּ ֶ

)מח(

ֹאמר לָ בָ ן הַ ּ ַגל הַ זֶּה ֵעד ּ ֵבינִ י וּבֵ ינְ ָך הַ יּוֹ ם ַעל ּ ֵכן קָ ָרא ְׁשמוֹ ּ ַג ְל ֵעד) :מח( וַ אֲ ַמר לָ בָ ן דְּ גוֹ ָרא הָ ֵדין
וַ יּ ֶ
יה ּ ַג ְל ֵעד:
סָ ִהיד ּ ֵבינִ י ּובֵ ינ ְָך יוֹ ָמא ֵדין ַעל ּ ֵכן ְק ָרא ְׁש ֵמ ּ

)מט(

יש ֵמ ֵר ֵעה ּו:
ֲשר אָ ַמר יִ צֶ ף יְ הֹוָ ה ּ ֵבינִ י וּבֵ ינ ֶָך ִּכי נִ ּ ָס ֵתר ִא ׁ
וְ הַ ּ ִמצְ ּ ָפה א ׁ ֶ

יש ֵמ ֵר ֵעה ּו:
ֲשר אָ ַמר יִ צֶ ף יְ הֹוָ ה ּ ֵבינִ י וּבֵ ינ ֶָך ִּכי נִ ּ ָסתֵ ר ִא ׁ
וְ הַ ּ ִמצְ ּ ָפה א ׁ ֶ
יה:
אֲרי נִ ְת ַּכ ִּסי ְּגבַ ר ֵמחַ ְב ֵר ּ
ימ ָרא ַדיְ ָי ּ ֵבינִ י וּבֵ ינ ְָך ֵ
ֵמ ְ

)מט(
)מט( וְ סָ כ ּו ָתא דִּ י אֲ ַמר יִ סֶ ְך

יש ִע ּ ָמנ ּו ְראֵ ה ֱאל ִֹהים
)נ( ִאם ְּת ַע ּנֶה אֶ ת ְּבנ ַֹתי וְ ִאם ִּת ַּקח נ ִָׁשים ַעל ְּבנ ַֹתי אֵ ין ִא ׁ
יש ִע ּ ָמנ ּו ְראֵ ה
ֵעד ּ ֵבינִ י וּבֵ ינ ֶָך) :נ( ִאם ְּת ַע ּנֶה אֶ ת ְ ּבנ ַֹתי וְ ִאם ִּת ַּקח נ ִָׁשים ַעל ְ ּבנ ַֹתי אֵ ין ִא ׁ

ֱאל ִֹהים עֵ ד ּ ֵבינִ י וּבֵ ינ ֶָך:
סָ ִהיד ּ ֵבינִ י וּבֵ ינ ְָך:

)נא(

ימ ָרא ַדיְ ָי
נְשין ַעל ְּבנ ַָתי לֵ ית ֱאנ ַׁש ִע ּ ָמנָא חָ זֵי ֵמ ְ
)נ( ִאם ְּת ַע ּנֵי יָת ְּבנ ַָתי וְ ִאם ִּת ּ ַסב ִׁ

יתי ּ ֵבינִ י וּבֵ ינ ֶָך:
אֲשר י ִָר ִ
ֹאמר לָ בָ ן ְליַעֲ קֹב ִה ּ ֵנה הַ ַּגל הַ זֶּה וְ ִה ּנֵה הַ ּ ַמ ֵ ּצבָ ה ׁ ֶ
וַ יּ ֶ

יתי ּ ֵבינִ י וּבֵ ינ ֶָך:
ֲשר יָ ִר ִ
ֹאמר לָ בָ ן ְליַעֲ קֹב ִה ּנֵה הַ ּ ַגל הַ זֶּה וְ ִה ּנֵה הַ ּ ַמ ֵ ּצבָ ה א ׁ ֶ
)נא( וַ יּ ֶ
ימית ּ ֵבינִ י וּבֵ ינ ְָך:
ְליַעֲ קֹב הָ א ְדגוֹ ָרא הָ ֵדין וְ הָ א קַ ְמ ָתא ִדי אֲ קֵ ִ

)נא( וַ אֲ ַמר לָ בָ ן

)נב( עֵ ד הַ ַּגל הַ זֶּה וְ ֵע ָדה הַ ּ ַמ ֵ ּצבָ ה ִאם אָ נִ י לֹא אֶ עֱ בֹר אֵ לֶ ָ
יך אֶ ת הַ ַּגל הַ זֶּה וְ ִאם
צבָ ה הַ זֹּאת ְל ָר ָעה) :נב( עֵ ד הַ ַּגל הַ זֶּה
אַ ּ ָתה לֹא ַתעֲ בֹר אֵ לַ י אֶ ת הַ ַּגל הַ זֶּה וְ אֶ ת הַ ּ ַמ ֵ ּ

וְ עֵ ָדה הַ ּ ַמ ֵ ּצבָ ה ִאם אָ נִ י לֹא אֶ עֱ בֹר אֵ לֶ ָ
יך אֶ ת הַ ּ ַגל הַ זֶּה וְ ִאם אַ ּ ָתה לֹא ַתעֲ בֹר אֵ לַ י אֶ ת הַ ּ ַגל
צבָ ה הַ זֹּאת ְל ָר ָעה) :נב( סָ ִהיד דְּ גוֹ ָרא הָ ֵדין וְ סָ הֲ ָדא קָ ָמא ִאם אֲ נָא לָ א אֶ ְע ַּבר ְלוָ ָת ְך יָת
הַ זֶּה וְ אֶ ת הַ ּ ַמ ֵ ּ

יש ּו:
דְּ גוֹ ָרא הָ ֵדין וְ ִאם אַ ְּת לָ א ֵת ִע ַּבר ְלוָ ִתי יָת דְּ גוֹ ָרא הָ ֵדין וְ יָת קַ ְמ ָתא הָ ָדא ְל ִב ׁ

)נג( ֱאלֹהֵ י אַ ְב ָרהָ ם וֵאלֹהֵ י נָחוֹ ר יִ ְׁש ּ ְפט ּו בֵ ינֵינ ּו ֱאלֹהֵ י אֲ ִביהֶ ם וַ ִּי ּ ׁ ָשבַ ע יַעֲ קֹב ְּבפַ חַ ד
אָ ִביו יִ צְ חָ ק) :נג( ֱאלֹהֵ י אַ ְב ָרהָ ם וֵאלֹהֵ י נָחוֹ ר יִ ְׁש ּ ְפט ּו בֵ ינֵינ ּו אֱ לֹהֵ י אֲ ִביהֶ ם וַ ִּי ּ ׁ ָשבַ ע יַ עֲ קֹב
ְּבפַ חַ ד אָ ִביו יִ צְ חָ ק:

)נג( אֱלָ הֵ ּה ְדאַ ְב ָרהָ ם ֵואֱלָ הֵ ּה ְדנָחוֹ ר יְ דוּנוּן ּ ֵבי ָננָא אֱלָ הֵ ּה ַדאֲ בוּהוֹ ן וְ קַ ּיֵים יַעֲ קֹב ִּב ְד ָד ִחיל

יה אֲ בו ִּהי יִ צְ חָ ק:
לֵ ּ
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)נד(

אכל ּו לֶ חֶ ם וַ יּ ִָלינ ּו ָּבהָ ר:
וַ ִּיזְ ַּבח יַעֲ קֹב זֶבַ ח ָּבהָ ר וַ ִּי ְק ָרא ְלאֶ חָ יו לֶ אֱכָ ל לָ חֶ ם וַ יֹּ ְ

ֹאכל ּו לֶ חֶ ם וַ יּ ִָלינ ּו ָּבהָ ר:
)נד( וַ ִּיזְ ַּבח יַעֲ קֹב זֶבַ ח ָּבהָ ר וַ ִּי ְק ָרא ְלאֶ חָ יו לֶ ֱאכָ ל לָ חֶ ם וַ יּ ְ

)נד( וּנְ כֵ ס יַעֲ קֹב

נִ ְכסָ ָתא ְּבטו ָּרא ו ְּק ָרא לַ אֲ חוֹ ִהי ְל ֵמיכַ ל לַ ח ֲָמא וַ אֲ כָ ל ּו לַ ח ֲָמא ו ִּבית ּו ְּבטו ָּרא:

ָשב לָ בָ ן
ַשק ְלבָ נָיו וְ ִל ְבנוֹ ָתיו וַ יְ בָ ֶר ְך אֶ ְתהֶ ם וַ יֵּלֶ ְך וַ יּ ׁ ָ
לב )א( וַ יּ ְַׁש ּ ֵכם לָ בָ ן ַּבבּ ֹקֶ ר וַ יְ נ ּ ׁ ֵ
ָשב לָ בָ ן
ַשק ְלבָ נָיו וְ ִל ְבנוֹ ָתיו וַ יְ בָ ֶר ְך אֶ ְתהֶ ם וַ יֵּלֶ ְך וַ יּ ׁ ָ
ִל ְמקֹמוֹ ) :א( וַ יּ ְַׁש ּ ֵכם לָ בָ ן ַּבבּ ֹקֶ ר וַ יְ נ ּ ׁ ֵ
יה וּבָ ִר ְ
יה:
יך י ְָתהֵ ן וַ אֲ ַזל וְ ַתב לָ בָ ן ְלאַ ְת ֵר ּ
)א( וְ אַ ְק ֵדם לָ בָ ן ְּבצַ ְפ ָרא וּנְ ׁ ַשק ִל ְבנוֹ ִהי וְ ִל ְבנ ֵָת ּ

ִל ְמקֹמוֹ :
ְ
ְ
אל ִֹהים) :ב( וְ יַעֲ קֹב הָ לַ ך ְל ַד ְרכּ וֹ וַ ִּי ְפ ְּגע ּו בוֹ
)ב( וְ יַעֲ קֹב הָ לַ ך ְל ַד ְרכּ וֹ וַ ִּי ְפ ְּגע ּו בוֹ ַמ ְלאֲ כֵ י ֱ
יה ַמ ְלאָ כַ ּיָא ַדיְ ָי:
יה וַ עֲ ָרע ּו בֵ ּ
אל ִֹהים) :ב( וְ יַעֲ קֹב אָ זַל ְלאָ ְרחֵ ּ
ַמ ְלאֲ כֵ י ֱ

ֲשר ָראָ ם ַמ ֲחנֵה ֱאל ִֹהים זֶה וַ ִּי ְק ָרא ׁ ֵשם הַ ּ ָמקוֹ ם הַ הוּא
ֹאמר יַעֲ קֹב ַּכא ׁ ֶ
)ג( וַ יּ ֶ
חנָיִ ם) :ג(
ֲשר ָראָ ם ַמ ֲחנֵה אֱ ל ִֹהים זֶה וַ ִּי ְק ָרא ׁ ֵשם הַ ּ ָמקוֹ ם הַ הוּא ַמ ֲ
ֹאמר ַיעֲ קֹב ַּכא ׁ ֶ
חנָיִ ם) :ג( וַ יּ ֶ
ַמ ֲ
קֳדם יְ ָי דֵּ ין ו ְּק ָרא ְׁש ָמא ְדאַ ְת ָרא הַ הוּא ַמ ֲחנָיִ ם:
יתא ִמן ָ
אֲמר יַעֲ קֹב ַּכד ֲחזָנוּן ַמ ְׁש ִר ָ
וַ ַ

רש"י
)ו( דנני אלהים  -דנני וחייבני וזכני )ב"ר(:
)ח( נפתולי אלהים  -מנחם בן סרוק פירשו
במחברת צמיד פתיל חבורים מאת המקום
נתחברתי עם אחותי לזכות לבנים .ואני
מפרשו לשון עקש ופתלתול נתעקשתי
והפצרתי פצירות ונפתולים הרבה למקום
להיות שוה לאחותי :גם יכלתי  -הסכים על
ידי .ואונקלוס תרגם לשון תפילה .נפתולי
אלהים נפתלתי כמה בקשות החביבות לפניו
נתקבלתי ונעתרתי כאחותי :נפתלתי -
נתקבלה תפלתי .ומ"א יש רבים בלשון
נוטריקון:
)י( ותלד זלפה  -בכולן נאמר הריון חוץ
מזלפה לפי שהיתה בחורה מכולן ותינוקת
בשנים ואין הריון ניכר בה וכדי לרמות
ליעקב נתנה לבן ללאה שלא יבין שמכניסין לו
את לאה שכך מנהגן ליתן שפחה הגדולה
לגדולה והקטנה לקטנה:
)יא( בא גד  -בא מזל טוב כמו )שבת סז
ע"ב( גד גדי וסנוק לא ודומה לו )ישעיה סה(
העורכים לגד שלחן .ומ"א שנולד מהול כמו
)דניאל ד( גדו אילנא ולא ידעתי על מה נכתב
תיבה אחת .ד"א למה נקראת תיבה אחת בגד
כמו בגדת בי כשבאת אל שפחתי כאיש שבגד
באשת נעורים:
)יד( בימי קציר חטים  -להגיד שבחן של
שבטים שעת הקציר היה ולא פשט ידו בגזל

להביא חטים ושעורים אלא דבר ההפקר
שאין אדם מקפיד בו :דודאים ) -סנהדרין
צט( שיגלי עשב הוא ובלשון ישמעאל ישמי"ן:
)טו( ולקחת גם את דודאי בני  -בתמיה
ולעשות עוד זאת ליקח גם את דודאי בני
ותרגומו ולמיסב :לכן ישכב עמך הלילה -
שלי היתה שכיבת לילה זו ואני נותנה לך תחת
דודאי בנך ולפי שזלזלה במשכב הצדיק לא
זכתה להקבר עמו )נדה לא(:
)טז( שכר שכרתיך  -נתתי לרחל שכרה:
בלילה הוא  -הקב"ה סייעו שיצא משם
יששכר )ב"ר(:
)יז( וישמע אלהים אל לאה  -שהיתה מתאוה
ומחזרת להרבות שבטים:
)כ( זבד טוב  -כתרגו' :יזבלני  -לשון בית
זבול הורבריי"א בלע"ז )הערבערגע( בית
מדור מעתה לא תהא עיקר דירתו אלא עמי
שיש לי בנים כנגד כל נשיו:
)כא( דינה  -פירשו רבותינו שדנה לאה דין
בעצמה אם זה זכר לא תהא רחל אחותי
כאחת השפחות והתפללה עליו ונהפך לנקבה
)ברכות ס'(:
)כב( ויזכר אלהים את רחל ) -ב"ר( זכר לה
שמסרה סימניה לאחותה ושהיתה מצירה שלא
תעלה בגורלו של עשו שמא יגרשנה יעקב
לפי שאין לה בנים ואף עשו הרשע כך עלה
בלבו כששמע שאין לה בנים .הוא שייסד
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הפייט האדמון כבט שלא חלה צבה לקחתה
לו ונתבהלה:
)כג( אסף  -הכניסה במקום שלא תראה וכן
)ישעיה ד( אסף חרפתנו )שמות ט( ולא יאסף
הביתה )יואל ד( אספו נגהם )ישעיה ס( וירחך
לא יאסף לא יטמן :חרפתי  -שהייתי לחרפה
שאני עקרה והיו אומרים עלי שאעלה לחלקו
של עשו הרשע .ואגדה כל זמן שאין לאשה בן
אין לה במי לתלות סרחונה משיש לה בן
תולה בו מי שבר כלי זה בנך מי אכל תאנים
אלו בנך:
)כד( יוסף ה' לי בן אחר  -יודעת היתה
בנבואה שאין יעקב עתיד להעמיד אלא שנים
עשר שבטים אמרה יהי רצון שאותו שהוא
עתיד להעמיד יהא ממני לכך לא נתפללה
אלא על בן אחר:
)כה( כאשר ילדה רחל את יוסף  -משנולד
שטנו של עשו שנא' )עובדיה א( והיה בית
יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש
אש בלא להבה אינו שולט למרחוק משנולד
יוסף בטח יעקב בהקב"ה ורצה לשוב:
)כו( תנה את נשי וגו'  -איני רוצה לצאת כי
אם ברשות:
)כז( נחשתי  -מנחש הייתי נסיתי בנחוש שלי
שעל ידך באה לי ברכה .כשבאת לכאן לא היו
לי בנים שנאמר והנה רחל בתו באה עם הצאן
אפשר יש לו בנים והוא שולח בתו אצל
הרועים ועכשיו היו לו בנים שנאמר וישמע
את דברי בני לבן:
)כח( נקבה שכרך  -כתרגומו פריש אגרך:
)כט( ואת אשר היה מקנך אתי  -את חשבון
מיעוט מקנך שבא לידי מתחלה כמה היו:
)ל( לרגלי ) -ב"ר( עם רגלי בשביל ביאת
רגלי באת אצלך הברכה כמו )שמות יא( העם
אשר ברגלך )שופטים ח( לעם אשר ברגלי.
הבאים עמי :גם אנכי לביתי  -לצורך ביתי
עכשיו אין עושין לצרכי אלא בני וצריך )אני(
להיות עושה גם אני עמהם לסמכן וזהו גם:
)לב( נקד  -מנומר בחברבורות דקות כמו
נקודות פונטר"א בלעז )פונקטירט( :טלוא -
לשון טלאים חברבורות רחבות :חום  -שחום
דומה לאדום רוש"ו בלעז )ראטה( לשון משנה

שחמתית ונמצאת לבנה לענין התבואה :והיה
שכרי  -אותן שיולדו מכאן ולהבא נקודים
וטלואים בעזים ושחומים בכשבים יהיו שלי
ואותן שישנן עכשיו הפרש מהם והפקידם ביד
בניך שלא תאמר לי על הנולדים מעתה אלו
היו שם מתחלה ועוד שלא תאמר לי ע"י
הזכרים שהן נקודים וטלואים תלדנה הנקבות
דוגמתן מכאן ואילך:
)לג( וענתה בי וגו'  -אם תחשדני שאני נוטל
משלך כלום תענה בי צדקתי כי תבא צדקתי
ותעיד על שכרי לפניך שלא תמצא בעדרי כי
אם נקודים וטלואים וכל שתמצא בהן שאינו
נקוד או טלוא או חום בידוע שגנבתיו לך
ובגניבה הוא שרוי אצלי:
)לד( הן  -לשון קבלת דברים :לו יהי כדברך
 הלואי שתחפוץ בכך:)לה( ויסר  -לבן ביום ההוא וגו' :התישים -
עזים זכרים :כל אשר לבן בו  -כל אשר
היתה בו חברבורות לבנות :ויתן  -לבן ביד
בניו:
)לו( הנותרות  -הרעועות שבהן החולות
והעקרות שאינן אלא שירים אותן מסר לו:
)לז( מקל לבנה  -עץ הוא ושמו לבנה כמה
דתימא )הושע ד( תחת אלון ולבנה ואומר אני
לבן
שהוא
טרימב"ל
שקורין
הוא
)עזפענהאלץ( :לח  -כשהוא רטוב :ולוז -
ועוד לקח מקל לוז עץ שגדלין בו אגוזים
דקים קולדר"י בלע"ז )האזעלנוס שטרויך(:
וערמון  -קשטניי"ר בלע"ז )קאסטאניס
בוים( :פצלות  -קלופים קלופים שהיה עושהו
מנומר :מחשף הלבן  -גלוי לובן של מקל.
כשהיה קולפו היה נראה ונגלה לובן שלו
במקום הקלוף:
)לח( ויצג  -תרגומו ודעיץ לשון תחיבה
ונעיצה הוא בלשון ארמית והרבה יש בגמ'
דצה ושלפה דץ ביה מידי .דצה כמו דעצה
אלא שמקצר את לשונו :ברהטים  -במרוצות
המים בבריכות העשויות בארץ להשקות שם
הצאן :אשר תבאן וגו'  -ברהטים אשר תבאן
הצאן לשתות שם הציג המקלות לנכח הצאן:
ויחמנה וגו' ) -ב"ר( הבהמה רואה את
המקלות והיא נרתעת לאחוריה והזכר רובעה
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ויולדת כיוצא בו .ר' הושעיא אומר המים
נעשין זרע במעיהן ולא היו צריכות לזכר וזהו
ויחמנה וגו' )ר"ל בתיבה זו התחברו לשון זכר
ונקבה כמ"ש הראב"ע(:
)לט( אל המקלות  -אל מראות המקלות:
עקדים  -משונים במקום עקידתן הם
קרסולי ידיהן ורגליהן:
)מ( והכשבים הפריד יעקב  -הנולדים
עקודים נקודים הבדיל והפריד לעצמן ועשה
אותן עדר עדר לבדו והוליך אותו העדר
העקוד לפני הצאן ופני הצאן ההולכות
אחריהם צופות אליהם וזהו שאמר ויתן פני
הצאן אל עקוד שהי' פני הצאן אל העקודים
ואל כל חום שמצא בצאן לבן :וישת לו עדרים
 כמו שפרשתי:)מא( המקשרות  -כתרגומו הבכירות ואין לו
עד במקרא .ומנחם חברו עם אחיתופל
בקושרים )שמואל ב' טו( ויהי הקשר אמיץ
)שם( אותן המתקשרות יחד למהר עיבורן:
)מב( ובהעטיף  -לשון איחור כתרגומו
ובלקשות .ומנחם חברו עם )ישעיה ג(
המחלצות והמעטפות לשון עטיפת כסות
כלומר מתעטפות בעורן וצמרן ואינן מתאוות
להתיחם ע"י הזכרים:
)מג( צאן רבות  -פרות ורבות משאר צאן:
ושפחות ועבדים .מוכר צאנו בדמים יקרים
ולוקח לו כל אלה:
)א( עשה  -כנס כמו )ש"א יד( ויעש חיל ויך
את עמלק:
)ג( שוב אל ארץ אבותיך  -ושם אהיה עמך
אבל בעודך מחובר לטמא אי אפשר להשרות
שכינתי עליך )ב"ר(:
)ד( ויקרא לרחל וללאה  -לרחל תחלה
ואח"כ ללאה שהיא היתה עקרת הבית
שבשבילה נזדווג יעקב עם לבן ואף בניה של
לאה מודים בדבר שהרי בועז ובית דינו
משבט יהודה אומרים כרחל וכלאה אשר בנו
שתיהם וגו' הקדימו רחל ללאה:
)ז( עשרת מנים  -אין מונים פחות מעשרה:
מנים  -לשון סכום כלל החשבון והן עשיריות
למדנו שהחליף תנאו מאה פעמים:

)י( והנה העתודים  -אע"פ שהבדילם לבן
כולם שלא יתעברו הצאן דוגמתן היו
המלאכים מביאין אותן מעדר המסור ביד בני
לבן לעדר שביד יעקב )ב"ר( :וברודים -
תרגומו ופציחין פייש"ר בלע"ז )גישפריינקלט(
חוט של לבן מקיף את גופו סביב וחברבורית
שלו פתוחה ומפולשת מזו אל זו )ס"א מזן אל
זן( ואין לי להביא עד מן המקרא:
)יג( האל בית אל  -כמו אל בית אל הה"א
יתירה ודרך המקראות לדבר כן כמו )במדבר
ב( כי אתם באים אל הארץ כנען :משחת שם
 לשון רבוי וגדולה כשנמשח למלכות כךויצק שמן על ראשה להיות משוחה למזבח:
אשר נדרת לי  -וצריך אתה לשלמו שאמרת
יהיה בית אלהים שתקריב שם קרבנות:
)יד( העוד לנו  -למה נעכב על ידך מלשוב
כלום אנו מיחלות לירש בנכסי אבינו כלום
בין הזכרים:
)טו( הלא נכריות נחשבנו לו  -אפילו בשעה
שדרך בני אדם לתת נדוניא לבנותיו בשעת
נשואין נהג עמנו כנכריות כי מכרנו לך
)שעבדת אותו בנו י"ד שנה ולא נתננו לך
אלא( בשכר הפעולה :את כספנו  -שעכב
דמי שכר פעולתך:
)טז( כי כל העושר  -כי זה משמש בלשון
אלא .כלומר משל אבינו אין לנו כלום אלא
מה שהציל הקדוש ברוך הוא מאבינו שלנו
הוא :הציל  -לשון הפריש וכן כל לשון הצלה
שבמקרא לשון הפרשה שמפרישו מן הרעה
ומן האויב:
)יז( את בניו ואת נשיו  -הקדים זכרים
לנקבות ועשו הקדים נקבות לזכרים שנאמר
)לקמן לו( ויקח עשו את נשיו ואת בניו וגו':
)יח( מקנה קנינו  -מה שקנה מצאנו עבדים
ושפחות וגמלים וחמורים:
)יט( לגזוז את צאנו  -שנתן ביד בניו דרך
שלשת ימים בינו ובין יעקב :ותגנב רחל את
התרפים  -להפריש את אביה מע"ז נתכוונה
)ב"ר(:
)כב( ביום השלישי  -שהרי דרך שלשת ימים
היה ביניהם:
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)כג( את אחיו  -קרוביו :דרך שבעת ימים -
כל אותן שלשה ימים שהלך המגיד להגיד
ללבן הלך יעקב לדרכו נמצא יעקב רחוק
מלבן ששה ימים ובשביעי השיגו לבן למדנו
שכל מה שהלך יעקב בשבעה ימים הלך לבן
ביום אחד )שנאמר וירדוף אחריו דרך שבעת
ימים ולא נאמר וירדוף אחריו ז' ימים(:
)כד( מטוב ועד רע  -כל טובתן של רשעים
רעה היא אצל הצדיקים )יבמות קג(:
)כו( כשביות חרב  -כל חיל הבא למלחמה
קרוי חרב:
)כז( ותגנב אתי  -גנבת את דעתי:
)כט( יש לאל ידי  -יש כח וחיל בידי לעשות
עמכם רע וכל אל שהוא לשון קדש על שם
עזוז ורוב אונים הוא:
)ל( נכספתה  -חמדת והרבה יש במקרא
)תהלים פד( נכספה וגם כלתה נפשי )איוב יד(
למעשה ידיך תכסוף:
)לא( כי יראתי וגו'  -השיבו על ראשון ראשון
שאמר לו ותנהג את בנותי וגו':
)לב( לא יחיה  -ומאותה קללה מתה רחל
בדרך )ב"ר( :מה עמדי  -משלך:
)לג( באהל יעקב  -הוא אוהל רחל שהיה
יעקב תדיר אצלה וכה"א בני רחל אשת יעקב
ובכולן לא נאמר אשת יעקב :ויבא באהל רחל
 כשיצא מאהל לאה חזר לו לאהל רחלקודם שחפש באהל האמהות )ס"א השפחות(
וכל כך למה לפי שהיה מכיר בה שהיא
משמשנית:
)לד( בכר הגמל  -לשון כרים וכסתות
כתרגומו בעביטא דגמלא והיא מרדעת
העשויה כמין כר ובעירובין )דף יז( הקיפוה
בעביטין והן עביטי גמלים בסט"ו בלע"ז
)זאטטעל(:
)לו( דלקת  -רדפת כמו )איכה ד( על ההרים
דלקונו וכמו )ש"א יז( מדלוק אחרי פלשתים:
)לז( ויוכיחו  -ויבררו עם מי הדין אפרובי"ר
בלע"ז )פריפפען אונטערזוככען(:
)לח( לא שכלו  -לא הפילו עיבורם כמו
)הושע ט( רחם משכיל )איוב כא( תפלט פרתו
ולא תשכל:

ואילי צאנך ) -ב"ק סה( מכאן אמרו איל בן
יומו קרוי איל שאל"כ מה שבחו אילים לא
אכל אבל כבשים אכל א"כ גזלן הוא:
)לט( טרפה  -ע"י ארי וזאב :אנכי אחטנה -
לשון )שופטים ב( קולע באבן אל השערה ולא
יחטיא )מ"א א( אני ובני שלמה חטאים.
חסרים .אנכי אחסרנה אם חסרה חסרה לי
שמידי תבקשנה :אנכי אחטנה  -תרגומו
דהות שגיא ממנינא שהיתה נפקדת ומחוסרת
כמו )במדבר לא( ולא נפקד ממנו איש תרגומו
ולא שגא :גנבתי יום וגנבתי לילה  -גנובת
יום או גנובת לילה הכל שלמתי :גנבתי -
כמו )איכה א( רבתי בגוים שרתי במדינות
)ישעיה א( מלאתי משפט )הושע יא( אוהבתי
לדוש:
)מ( אכלני חורב  -לשון אש אוכלה :וקרח -
כמו )תהלים קמז( משליך קרחו תרגומו
גלידא :שנתי  -לשון שינה:
)מא( ותחלף את משכרתי  -היית משנה תנאי
שבינינו מנקוד לטלוא ומעקודים לברודים:
)מב( ופחד יצחק  -לא רצה לומר אלהי יצחק
שאין הקב"ה מייחד שמו על הצדיקים
בחייהם ואע"פ שאמר לו בצאתו מבאר שבע
אני ה' אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק
בשביל שכהו עיניו והרי הוא כמת .יעקב
נתיירא לומר ואלהי ואמר ופחד :ויוכח -
לשון תוכחה הוא ולא לשון הוכחה הוא:
)מג( מה אעשה לאלה  -איך תעלה על לבי
להרע להן:
)מד( והיה לעד  -הקב"ה:
)מה( מצבה  -שהציב אותה:
)מו( לאחיו  -הם בניו שהיו לו אחים נגשים
אליו לצרה ולמלחמה )ב"ר(:
)מז( יגר שהדותא  -תרגומו של גלעד:
)מח( )ע"כ קרא שמו( גלעד  -גל עד:
)מט( והמצפה אשר אמר וגו'  -והמצפה
אשר בהר הגלעד .וכמ"ש ויעבר את מצפה
גלעד )שופטים יא( ולמה נקרא שמה מצפה
לפי שאמר כל אחד מהם לחברו יצף ה' ביני
ובינך אם תעבור את הברית :כי נסתר  -ולא
נראה איש את רעהו:
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)נ( בנתי בנתי  -ב' פעמים אף בלהה וזלפה
בנותיו היו מפלגש :אם תענה את בנתי -
למנוע מהן עונת תשמיש )יומא עז(:
)נא( יריתי  -כמו ירה בים כזה שהוא יורה
החץ:
)נב( אם אני  -הרי אם משמש בלשון אשר
כמו )לעיל כד( עד אם דברתי דברי ופירושו
עד אשר דברתי דברי :לרעה ) -ב"ר( לרעה
אי אתה עובר אבל אתה עובר לפרקמטיא:
)נג( אלהי אברהם  -קדש )ב"ר( :ואלהי נחור
 -חול :אלהי אביהם  -חול:

נביא

)נד( ויזבח יעקב זבח  -שחט בהמות
למשתה :לאחיו  -לאוהביו שעם לבן :לאכל
לחם .כל דבר מאכל קרוי לחם כמו )דניאל
ה( עבד לחם רב )ירמיה יא( נשחיתה עץ
בלחמו:
)ב( ויפגעו בו מלאכי אלהים  -מלאכים של
ארץ ישראל באו לקראתו ללותו לארץ:
)ג( מחנים  -שתי מחנות של חוצה לארץ
שבאו עמו עד כאן ושל ארץ ישראל שבאו
לקראתו )ב"ר ותנחומא(:

– הושע פרק יב'  -יד'

ש ָראֵ ל ְּב ִא ּ ׁ ָשה ו ְּב ִא ּ ׁ ָשה ׁ ָש ָמר) :יד( ו ְּבנ ִָביא
ש ֵדה אֲ ָרם וַ יַּעֲ בֹד יִ ְ ׂ
)יג( וַ ִּיבְ ַרח יַעֲ קֹב ְ ׂ
ש ָראֵ ל ִמ ּ ִמצְ ָריִ ם ו ְּבנ ִָביא נִ ְׁש ָמר) :טו( ִה ְכ ִעיס אֶ ְפ ַריִ ם ּ ַת ְמרו ִּרים
הֶ עֱ לָ ה יְ הֹוָ ה אֶ ת יִ ְ ׂ
ָשא הוּא
וְ ָד ָמיו ָעלָ יו יִ ּטוֹ ׁש וְ חֶ ְר ּ ָפתוֹ י ִָׁשיב לוֹ אֲ ֹדנָיו) :א( ְּכ ַד ּ ֵבר אֶ ְפ ַריִ ם ְר ֵתת נ ָ ׂ
ש ָראֵ ל וַ יּ ְֶא ׁ ַשם ַּב ַּב ַעל וַ ָיּמֹת) :ב( וְ ַע ּ ָתה יוֹ ִספ ּו לַ ֲחטֹא וַ יַּעֲ שׂ ּו לָ הֶ ם ַמ ּ ֵסכָ ה
ְּביִ ְ ׂ
ִמ ַּכ ְס ּ ָפם ִּכ ְתב ּונָם עֲ צַ ִּבים ַמעֲ ֵ ׂשה חָ ָר ִׁשים ּ ֻכלּ ֹה לָ הֶ ם הֵ ם אֹ ְמ ִרים ז ְֹבחֵ י אָ ָדם
עֲ גָ ִלים יִ ּ ׁ ָשקוּן) :ג( לָ כֵ ן יִ ְהי ּו ַּכעֲ נַן בּ ֹקֶ ר וְ כַ ּ ַטל ַמ ְׁש ִּכים הֹלֵ ְך ְּכמֹץ יְ סֹעֵ ר ִמגּ ֶֹרן
ו ְּכ ָע ׁ ָשן ֵמאֲ ֻר ָּבה) :ד( וְ אָ נ ִֹכי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם וֵאל ִֹהים זוּלָ ִתי לֹא ֵת ָדע
יע אַ יִ ן ִּב ְל ִּתי) :ה( אֲנִ י יְ ַד ְע ִּת ָ
יתם
יך ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ְּבאֶ ֶרץ ּ ַת ְלאֻ בוֹ ת) :ו( ְּכ ַמ ְר ִע ָ
וּמוֹ ִׁש ַ
ש ְבע ּו וַ יּ ָָרם ִל ָּבם ַעל ּ ֵכן ְׁשכֵ חוּנִ י) :ז( וָ אֱ ִהי לָ הֶ ם ְּכמוֹ ׁ ָשחַ ל ְּכנ ֵָמר ַעל
וַ ִּישְׂ ָּבע ּו ָ ׂ
דֶּ ֶר ְך אָ ׁשוּר) :ח( אֶ ְפ ְּג ׁ ֵשם ְּכ ֹדב ׁ ַשכּ וּל וְ אֶ ְק ַרע ְסגוֹ ר ִל ָּבם וְ אֹ כְ לֵ ם ׁ ָשם ְּכלָ ִביא חַ יַּת
ש ָראֵ ל ִּכי ִבי בְ ֶעזְ ֶר ָך) :י( א ֱִהי ַמ ְל ְּכ ָך אֵ פוֹ א וְ יוֹ ִׁשיעֲ ָך
הַ שּׂ ָ ֶדה ְּתבַ ְּק ֵעם) :ט( ִׁשחֶ ְת ָך יִ ְ ׂ
יך וְ ׁש ְֹפטֶ ָ
ְּבכָ ל ָע ֶר ָ
ש ִרים) :יא( אֶ ּ ֶתן ְל ָך ֶמלֶ ְך ְּבאַ ּ ִפי
ֲשר אָ ַמ ְר ּ ָת ְּתנָה ִ ּלי ֶמלֶ ְך וְ ָ ׂ
יך א ׁ ֶ
וְ אֶ ַּקח ְּב ֶעבְ ָר ִתי) :יב( צָ רוּר עֲ וֹ ן אֶ ְפ ָריִ ם צְ פ ּונָה חַ ּ ָטאתוֹ ) :יג( חֶ ְבלֵ י יוֹ לֵ ָדה ָיבֹא ּו לוֹ
הוּא בֵ ן לֹא חָ כָ ם ִּכי ֵעת לֹא יַעֲ מֹד ְּב ִמ ְׁש ַּבר ָּבנִ ים) :יד( ִמיַּד ְׁשאוֹ ל אֶ ְפדֵּ ם ִמ ּ ָמוֶ ת
אֱהי ְדבָ ֶר ָ
יך ָמוֶת א ֱִהי קָ ָט ְב ָך ְׁשאוֹ ל נֹחַ ם יִ ּ ָס ֵתר ֵמ ֵעינָי) :טו( ִּכי הוּא ּ ֵבן
אֶ גְ אָ לֵ ם ִ
אַ ִחים י ְַפ ִריא יָבוֹ א קָ ִדים רוּחַ יְ הֹוָ ה ִמ ּ ִמ ְד ָּבר עֹלֶ ה וְ יֵבוֹ ׁש ְמקוֹ רוֹ וְ ֶיח ֱַרב ַמ ְעיָנוֹ
הוּא יִ ְׁשסֶ ה אוֹ צַ ר ָּכל ְּכ ִלי חֶ ְמדָּ ה) :א( ּ ֶת ְא ׁ ַשם ׁש ְֹמרוֹ ן ִּכי ָמ ְר ָתה ּ ֵבאלֹהֶ יהָ ַּבחֶ ֶרב
ש ָראֵ ל ַעד יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ִּכי
יִ ּפֹל ּו ע ְֹללֵ יהֶ ם יְ ֻר ּ ָט ׁש ּו וְ הָ ִריּוֹ ָתיו יְ בֻ ָּקע ּו) :ב( ׁשוּבָ ה יִ ְ ׂ
כָ ׁ ַש ְל ּ ָת ַּבעֲ וֹ נ ֶָך) :ג( ְקח ּו ִע ּ ָמכֶ ם דְּ בָ ִרים וְ ׁשוּב ּו אֶ ל יְ הֹוָ ה ִא ְמר ּו אֵ לָ יו ָּכל ִּתשּׂ ָ א ָעוֹ ן
נִר ָּכב וְ לֹא
יענ ּו ַעל סוּס לֹא ְ
שפָ ֵתינ ּו) :ד( אַ ּ ׁשוּר לֹא יוֹ ִׁש ֵ
וְ קַ ח טוֹ ב וּנְ ׁ ַש ְ ּל ָמה פָ ִרים ְ ׂ
ָ
ֲשר ְּבך יְ ֻרחַ ם יָתוֹ ם) :ה( אֶ ְר ּ ָפא ְמ ׁשוּבָ ָתם
שה י ֵָדינ ּו א ׁ ֶ
ֹאמר עוֹ ד ֱאלֹהֵ ינ ּו ְל ַמעֲ ֵ ׂ
נ ַ
ש ָראֵ ל יִ פְ ַרח ַּכ ּ ׁשוֹ ׁ ַש ּנָה וְ יַךְ
אֹ הֲ בֵ ם נְ ָדבָ ה ִּכי ׁ ָשב אַ ּ ִפי ִמ ּ ֶמנּ ּו) :ו( אֶ ְהיֶה כַ ּ ַטל ְליִ ְ ׂ
ָשב ּו
יהי כַ זַּיִ ת הוֹ דוֹ וְ ֵריחַ לוֹ ַּכ ְ ּלבָ נוֹ ן) :ח( י ׁ ֻ
ׁ ָש ָר ׁ ָשיו ַּכ ְ ּלבָ נוֹ ן) :ז( י ְֵלכ ּו יוֹ נְ קוֹ ָתיו וִ ִ
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י ְֹׁשבֵ י ְבצִ לּ וֹ יְ חַ ּי ּו ָדגָ ן וְ יִ פְ ְרח ּו כַ ָּגפֶ ן זִ ְכרוֹ ְּכיֵין ְלבָ נוֹ ן) :ט( אֶ ְפ ַריִ ם ַמה ִ ּלי עוֹ ד
יתי וַ ֲא ׁשו ֶּר ּנ ּו אֲנִ י ִּכבְ רוֹ ׁש ַרעֲ נָן ִמ ּ ֶמ ִּני ּ ֶפ ְריְ ָך נִ ְמצָ א) :י( ִמי חָ כָ ם
לָ עֲ צַ ִּבים אֲנִ י ָענִ ִ
ּפש ִעים יִ ָּכ ְׁשל ּו
וְ יָבֵ ן אֵ ֶּלה נָבוֹ ן וְ י ֵָדעֵ ם ִּכי יְ ׁ ָש ִרים דַּ ְרכֵ י יְ הֹוָ ה וְ צַ דִּ ִקים י ְֵלכ ּו בָ ם ו ְׁ
בָ ם:

משנה

 -מקואות פרק ז'

)א( י ֵׁש ַמעֲ ִלין אֶ ת הַ ּ ִמ ְקוֶה וְ לֹא פוֹ ְס ִליןּ ,פוֹ ְס ִלין וְ לֹא ַמעֲ ִלין ,לֹא ַמעֲ ִלין וְ לֹא
פוֹ ְס ִלין .אֵ לּ ּו ַמעֲ ִלין וְ לֹא פוֹ ְס ִלין ,הַ ּ ׁ ֶשלֶ ג ,וְ הַ ָּב ָרד ,וְ הַ ְּכפוֹ ר ,וְ הַ ְּג ִליד ,וְ הַ ּ ֶמלַ ח,
וְ הַ ִּטיט הַ ּנָרוֹ ק .אָ ַמר ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א ,הָ יָה ַר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל דָּ ן ְּכנֶגְ דִּ י לוֹ ַמר ,הַ ּ ׁ ֶשלֶ ג
אֵ ינוֹ ַמעֲ לֶ ה אֶ ת הַ ּ ִמ ְקוֶה .וְ הֵ ִעיד ּו אַ נְ ׁ ֵשי ֵמ ְידבָ א ִמ ּ ְׁשמוֹ ׁ ֶשאָ ַמר לָ הֶ ם ,צְ א ּו
וְ הָ ִביא ּו ׁ ֶשלֶ ג וַ עֲ שׂ ּו ִמ ְקוֶה ַּב ְּת ִח ָּלהַ .ר ִּבי יוֹ חָ נָן ּ ֶבן נו ִּרי אוֹ ֵמר ,אֶ בֶ ן הַ ָּב ָרד,
ַּכ ּ ַמיִ םֵ ּ .כיצַ ד ַמעֲ ִלין וְ לֹא פוֹ ְס ִליןִ ,מ ְקוֶ ה ׁ ֶשיּ ֶׁש בּ וֹ אַ ְר ָּב ִעים ְסאָ ה חָ סֵ ר אַ חַ ת,
נָפַ ל ֵמהֶ ם ְסאָ ה ְלתוֹ כוֹ וְ הֶ עֱ לָ ה ּו ,נִ ְמצְ א ּו ַמעֲ ִלין וְ לֹא פוֹ ְס ִלין:
רע"ב ) -א( יש מעלין  -משלימין
לארבעים סאה :ולא פוסלין  -בשלשה לוגין
שאובין .וכולהו מפרש כיצד :הכפור  -גשמים
שיורדין נקפים :גליד  -מים שקפאו על פני
הארץ או על פני המים :טיט הנרוק  -טיט
רך ורקיק שנעשה כמו רוק :אבן הברד כמים
 -כמים שאובים דאמרינן לקמן פוסלים ולא

מעלים .ואין הלכה כר' יוחנן בן נורי .והלכה
כעדותן של אנשי מידבא שעושין מקוה מן
השלג אפילו לכתחילה :נמצאו מעלין -
שהשלימוהו :ולא פוסלין  -בשלשה לוגין
שאובין .שהרי סאה היא הרבה יותר משלשה
לוגין ,ולא נפסל המקוה בכך:

)ב( אֵ לּ ּו פוֹ ְס ִלין וְ לֹא ַמעֲ ִלין ,הַ ּ ַמיִ ם ּ ֵבין ְט ֵמ ִאים ֵּבין ְטהוֹ ִרים ,ו ֵּמי ְכבָ ִׁשים ו ֵּמי
ְׁשלָ קוֹ ת ,וְ הַ ּ ֶת ֶמד ַעד ׁ ֶשלּ ֹא הֶ ְח ִמיץֵ ּ ,כיצַ ד ּפוֹ ְס ִלין וְ לֹא ַמעֲ ִליןִ ,מ ְקוֶה ׁ ֶשיּ ֶׁש בּ וֹ
אַ ְר ָּב ִעים ְסאָ ה חָ סֵ ר ק ְֹרטוֹ ב וְ נָפַ ל ֵמהֶ ן ק ְֹרטוֹ ב ְלתוֹ כוֹ  ,לֹא הֶ עֱ לָ ה ּוּ ,פוֹ ְסלוֹ
לשה לֻ ִּגין .אֲבָ ל ְׁשאָ ר הַ ּ ַמ ְׁש ִקין ,ו ֵּמי פֵ רוֹ ת ,וְ הַ ִּציר ,וְ הַ ּ ֻמ ְריָס ,וְ הַ ּ ֶת ֶמד
ִּב ְׁש ׁ ָ
ִמ ּ ׁ ֶשהֶ ְח ִמיץְ ּ ,פ ָע ִמים ַמעֲ ִלין ו ְּפ ָע ִמים ׁ ֶשאֵ ינָן ַמעֲ ִליןֵ ּ .כיצַ דִ ,מ ְקוֶה ׁ ֶשיּ ֶׁש בּ וֹ
אַ ְר ָּב ִעים ְסאָ ה חָ סֵ ר אַ חַ ת ,נָפַ ל ְלתוֹ כוֹ ְסאָ ה ֵמהֶ ם ,לֹא הֶ עֱ לָ ה ּו .הָ י ּו בוֹ
אַ ְר ָּב ִעים ְסאָ ה ,נ ַָתן ְסאָ ה וְ נ ַָטל ְסאָ הֲ ,ה ֵרי זֶה ָּכ ׁ ֵשר:
רע"ב ) -ב( המים  -שאובין .בין טמאין
בין טהורים :מי כבשים  -מים שכבשו בהן
זיתים או מיני ירקות :ומי שלקות  -מים
ששלקו בהן שלקות :והתמד  -חרצנים וזגים
או שמרים שנתן עליהן מים :עד שלא החמיץ
 דאם החמיץ ,נידון כמי פירות :קרטוב -אחד מששים וארבעה בלוג :פעמים מעלין -

כדמפרש ,כשיש במקוה ארבעים סאה מים
כשרים ,ונתן בו סאה מי פירות ,ואחר כך
נטל סאה ממנו מים ומי פירות מעורבין יחד,
הרי כל הסאה של מי פירות שנשארה במקוה
משלימים את המקוה :פעמים אין מעלין -
כדקתני במקוה שיש בו ארבעים סאה חסר
אחת:

ֵיתים וְ סַ ֵּלי עֲ נ ִָבים ,וְ ִׁשנּ ּו אֶ ת ַמ ְראָ יוָּ ,כ ׁ ֵשרַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמר,
)ג( הֵ ִדיחַ בּ וֹ סַ ֵּלי ז ִ
לשה לֻ ִּגין ,וְ אֵ ינָן ּפוֹ ְס ִלין אוֹ תוֹ ְּב ִׁשנּ וּי ַמ ְראֶ ה .נָפַ ל
ֵמי הַ ֶ ּצבַ ע ּפוֹ ְס ִלין אוֹ תוֹ ִּב ְׁש ׁ ָ
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ְלתוֹ כוֹ יַיִ ן ּומֹחַ ל ,וְ ִׁשנּ ּו אֶ ת ַמ ְראָ יוָ ּ ,פסוּלֵ ּ .כיצַ ד יַעֲ ֶ ׂשהַ ,י ְמ ִּתין לוֹ ַעד ׁ ֶשיּ ְֵרד ּו
גְ ׁ ָש ִמים וְ י ְַחזְ ר ּו ַמ ְראֵ יהֶ ן ְל ַמ ְראֵ ה הַ ּ ָמיִ ם .הָ י ּו בוֹ אַ ְר ָּב ִעים ְסאָ הְ ,מ ַמ ֵּלא ַּב ָּכ ֵתף
וְ נוֹ תֵ ן ְלתוֹ כוֹ ַעד ׁ ֶשיּ ְַחזְ ר ּו ַמ ְראֵ יהֶ ן ְל ַמ ְראֵ ה הַ ּ ָמיִ ם:
רע"ב ) -ג( ושינו את מראיו כשר  -דהדחת
כלים לא חשיבא שינוי מראה :ואין פוסלים
אותו בשינוי מראה  -משום דצבעא לית ביה
מששא :מוחל  -מים היוצאים מן הזיתים:

ימתין עד שירדו גשמים  -דלמלאות בכתף
אי אפשר דבחסר עסקינן ,שהוא נפסל
בשלשה לוגין :ממלא בכתף  -דמקוה שלם
אין השאובים פוסלין אותו לעולם:

מחַ ל וְ ִׁשנּ ּו ִמ ְקצָ ת ַמ ְראָ יוִ ,אם אֵ ין בּ וֹ ַמ ְראֵ ה ַמיִ ם
)ד( נָפַ ל ְלתוֹ כוֹ יַיִ ן אוֹ ֹ
אַ ְר ָּב ִעים ְסאָ ה ,הֲ ֵרי זֶה לֹא יִ ְטבּ וֹ ל בּ וֹ :
רע"ב ) -ד( אם אין בו מראה מים
ארבעים סאה  -אם אין במקוה ארבעים
סאה שיש בהן מראה מים ,לא יטבול באותו

מקוה אפילו באותו צד שיש בו מראה מים.
ואם טבל ,לא עלתה לו טבילה:

לשה לֻ ִּגין ַמיִ ם ,וְ נָפַ ל ְלתוֹ כָ ן ק ְֹרטוֹ ב יַיִ ן ,וַ ה ֲֵרי ַמ ְראֵ יהֶ ן ְּכ ַמ ְראֵ ה הַ יַּיִ ן,
)ה( ְׁש ׁ ָ
לשה לֻ ִּגין ַמיִ ם חָ סֵ ר ק ְֹרטוֹ ב ,וְ נָפַ ל ְלתוֹ כָ ן
וְ נָפְ ל ּו לַ ּ ִמ ְקוֶה ,לֹא ְפסָ לוּה ּוְׁ .ש ׁ ָ
ק ְֹרטוֹ ב חָ לָ ב ,וַ הֲ ֵרי ַמ ְראֵ יהֶ ן ְּכ ַמ ְראֵ ה הַ ּ ַמיִ ם ,וְ נָפְ ל ּו לַ ּ ִמ ְקוֶ ה ,לֹא פְ סָ לוּה ּוַ .ר ִּבי
יוֹ חָ נָן ֶּבן נו ִּרי אוֹ ֵמר ,הַ כּ ֹל הוֹ לֵ ְך אַ חַ ר הַ ּ ַמ ְראֶ ה:
רע"ב ) -ה( ונפלו למקוה לא פסלוהו -
הואיל והן נראין כיין ,ומי פירות אין פוסלין
בשלשה לוגין :הכל הולך אחר המראה  -אף
על פי שאין החלב פוסל המקוה ואין במים

שיעור שלשה לוגין לפסול ,מכ מקום כיון שיש
כאן שלשה לוגין שנראין כמים ,חשבינן להו
כאילו כולן מים ,ופוסלין .ואין הלכה כר'
יוחנן בן נורי:

)ו( ִמ ְקוֶה ׁ ֶשיּ ֶׁש בּ וֹ אַ ְר ָּב ִעים ְסאָ ה ְמכֻ ּוָנוֹ ת ,י ְָרד ּו ְׁשנַיִ ם וְ טָ ְבל ּו זֶה אַ חַ ר זֶה,
אשוֹ ן
אשוֹ ן ָטהוֹ ר וְ הַ ּ ׁ ֵשנִ י ָט ֵמאַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרִ ,אם הָ י ּו ַרגְ לָ יו ׁ ֶשל ִר ׁ
הָ ִר ׁ
נוֹ גְ עוֹ ת ַּב ּ ַמיִ ם ,אַ ף הַ ּ ׁ ֵשנִ י ָטהוֹ רִ .ה ְט ִּביל בּ וֹ אֶ ת הַ ּ ָסגוֹ ס וְ הֶ עֱ לָ ה ּוִ ,מ ְקצָ תוֹ נוֹ ג ֵַע
ש ְפתוֹ ֵתיהֶ ם ִמן הַ ּ ַמיִ ם,
יה ִ ׂ
ַּב ּ ַמיִ םָ ,טהוֹ ר .הַ ַּכר וְ הַ ּ ֶכסֶ ת ׁ ֶשל עוֹ רֵ ּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ִהגְ ִּב ַּ
ְ
הַ ּ ַמיִ ם ׁ ֶש ְּבתוֹ כָ ן ְׁשאו ִּביןֵ ּ .כיצַ ד יַעֲ ֶׂשהַ ,מ ְט ִּבילָ ן ו ַּמעֲ לֶ ה אוֹ ָתם דֶּ ֶרך ׁשוּלֵ יהֶ ם:
רע"ב ) -ו( השני טמא  -דודאי חסר שיעור
המקוה בטבילתו של ראשון :אף השני טהור
 דאמרינן גוד אחית ,והוי כאילו המיםשהעלה הראשון בגופו הן מחוברין למי מקוה
ולא נחסר משיעורו כלום ,ופירשו בגמרא
דחגיגה )דף יט( דלא טיהר ר' יהודה אלא
במעלות דרבנן ,כגון שהיה טהור לחולין
וטבל להיות טהור למעשר ,או שהיה טהור
למעשר וטבל להיות טהור לתרומה .אבל
לעלות מטומאה גמורה לטהרה ,דברי הכל
טמא .ואין הלכה כר' יהודה :סגוס  -בגד
צמר עב ,וקורין לו בערבי אלבורנו"ם ,ובולע
מים הרבה :מקצתו נוגע במים טהור -

ובמקוה שיש בו ארבעים סאה מצומצמות
איירי ,וטבל בו אדם לאחר שהטביל בו את
הסגוס ,טהור האיש הטובל אע"פ שנחסר
שיעור מקוה בטבילת הסגוס ,מאחר שמקצת
הסגוס נוגע במים ,ור' יהודה היא דסבירא
ליה אמרינן גוד אחית :המים שבתוכן שאובים
 וחוזרים ופוסלים את המקוה בשלשהלוגים ,שהרי לא היו בו אלא ארבעים סאה
מכוונות ונתחסר כשהגיבה שפתותיהן מן
המים :ומעלה אותם דרך שוליהם  -כדי
שלא יפלו המים שבתוכן למקוה ויפסלו כל
מימיו )יד(:
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חק לישראל – פרשת ויצא יום ו'
)ז( ִה ְט ִּביל בּ וֹ אֶ ת הַ ּ ִמ ּ ָטה ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ַרגְ לֶ יהָ ׁשוֹ ְקעוֹ ת ַּב ִּטיט הֶ ָעבֶ הְ ,טהוֹ ָרה,
ימיו ְמ ֻרדָּ ִדין ,כּ וֹ בֵ ׁש אֲ ִפלּ ּו ח ֲִבלֵ י ֵעצִ ים,
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶשהַ ּ ַמיִ ם ְמקַ דְּ ִמיןִ .מ ְקוֶה ׁ ֶש ּ ֵמ ָ
אֲ ִפלּ ּו ח ֲִבילֵ י קָ נִ יםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִּי ְת ּ ְפח ּו הַ ּ ַמיִ ם ,וְ יוֹ ֵרד וְ טוֹ בֵ לַ .מחַ ט ׁ ֶש ִהיא נְ ת ּונָה ַעל
ַמעֲ לוֹ ת הַ ּ ְמ ָע ָרה ,הָ יָה מוֹ ִל ְ
יך ו ֵּמ ִביא ַּב ּ ַמיִ םֵ ּ ,כיוָ ן ׁ ֶש ָעבַ ר ָעלֶ יהָ הַ ַּגלְ ,טהוֹ ָרה:
רע"ב ) -ז( הטביל בו את המטה  -שרגליה
גבוהות ואי אפשר להטבילה כולה כאחת
במקוה קטן כזה ששיעורו מצומצם ,אלא אם
כן רגליה שוקעות בטיט :העבה  -שאינו
נרוק ואין מטבילין בו :שהמים מקדמין -
להטביל הרגלים קודם שישקעו בטיט ובמים
הוטבלו :שמימיו מרודדים  -שאין המים
עמוקים מחמת שהמקוה רחב והמים
מתפשטים בכולו .ואע"פ שיש בו ארבעים
סאה ,אין כל גופו מתכסה במים בבת אחת:
כובש  -לצד אחד של מקוה :אפילו חבילי

גמרא

עצים וקנים  -ואע"ג דנראה כמקוה שחלקו,
אפילו הכי הואיל והמים נכנסין ביניהן לא
הוי חלוק .וכובש דנקט ,מפני שהעצים
והקנים צפים על פני המים וצריך לכבוש
עליהם אבנים כדי שיכנסו תחת המים :היה
מוליך ומביא במים  -מנענע המים בידיו:
כיון שעבר הגל  -של מים על המעלה של
מקוה שהמחט מונח בה וצפו מי הגל על
המחט ,טהורה .ולפי שהמחט דקה וקטנה
וירא פן תפול במים ,דרך להטבילה כן:

 -נדה דף יג' ע"ב

חרשת איהי תבדוק לנפשה דתניא אמר רבי חרשת היתה בשכונתינו לא
דיה שבודקת לעצמה אלא שחברותיה רואות ומראות לה התם במדברת
ואינה שומעת הכא בשאינה מדברת ואינה שומעת כדתנן חרש שדברו
חכמים בכל מקום אינו שומע ואינו מדבר:
רש"י על הגמרא
ומראות לה  -שהיתה בקיאה במראה דם
טמא ודם טהור :מדברת ואינה שומעת -

זוהר

כבר שמעה ולמדה לדבר ואחר כן נתחרשה:
בכל מקום  -להוציא מכלל בן דעת:

– מקץ דף קצז' ע"ב

דָּ בָ ר אַ חֵ רַ ,ע ְל ָמא ְדאָ ֵתי ִא ְק ֵרי נ ַֹעם ,וְ כַ ד ִא ְת ַער ַע ְל ָמא ְדאָ ֵתיָּ ,כל חֵ ד ּו וְ כָ ל
ִטיב ּו וְ כָ ל נְ הוֹ ִרין וְ כָ ל חֵ יר ּו ְד ַע ְל ָמא ִא ְת ַער ,ו ְּבגִ ינִ י ָּכ ְך ִא ְק ֵרי נ ַֹעם:
יחין ּכ ְ ֻּלה ּו ,וְ ִאית
יהנּ ֹםְּ ,ב ׁ ַש ְע ּ ָתא דְּ ָעאל ׁ ַש ַּב ּ ָתא ,נָיְ ִ
ָיבין דְּ גֵ ִ
וְ ַעל דָּ א ּ ָתנִ ינָן ,חַ יּ ִ
ְלה ּו חֵ ירוּת וְ נַיְ יחָ אְּ .ב ׁ ַש ְע ּ ָתא דְּ נ ִָפיק ׁ ַש ַּב ּ ָתאִ ,אית לָ ן ְל ִא ְת ָע ָרא חֵ יד ּו ִע ָּלאָ ה
ָשא ְדחַ יָּיבַ יָא דְּ ִא ְתדָּ נ ּו )ס"א דאהדרו( ֵמהַ ִהיא
עֲ לָ נָא ,דְּ נִ ְׁש ּ ֵתזִ יב ֵמהַ הוּא עוֹ נ ׁ ָ
יהי נ ַֹעם יְ ָי ֱאלֹקֵ ינ ּו
ימא) ,תהלים צ( וִ ִ
ׁ ַש ְע ּ ָתא ו ְּלהָ ְלאָ ה .וְ ִאית לָ ן ְל ִא ְת ָע ָרא וְ לֵ ָ
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ָעלֵ ינ ּו .דָּ א הוּא נ ַֹעם ִע ָּלאָ ה ,חֵ יד ּו )ס"א חירו( דְּ כ ָֹּלא ,וְ ַעל דָּ א דְּ ָרכֶ יהָ ַד ְרכֵ י
נ ַֹעם וְ כָ ל נְ ִתיבוֹ ֶתיהָ ׁ ָשלוֹ ם:,

הלכה – הרמב"ם הלכות שבת פרק ג'
)ד( תבשיל שלא בשל כל צרכו וחמין שלא הוחמו כל צרכן או תבשיל שבשל כל צרכו
וכל זמן שמצטמק הוא יפה לו אין משהין אותו על גבי האש בשבת אע"פ שהונח
מבעוד יום גזרה שמא יחתה בגחלים כדי להשלים בשולו או כדי לצמקו לפיכך אם גרף
האש או שכסה אש הכירה באפר או בנעורת הפשתן הדקה או שעממו הגחלים שהרי
הן כמכוסות באפר או שהסיקוה בקש או בגבבה או בגללי בהמה דקה שהרי אין שם
גחלים בוערות הרי זה מותר לשהות עליה שהרי הסיח דעתו מזה התבשיל ואין גוזרין
שמא יחתה באש:
)ה( בד"א בכירה שהבלה מועט אבל התנור אף על פי שגרף האש או כסה באפר או
שהסיקוהו בקש או בגבבה אין משהין בתוכו ולא על גביו ולא סומכין לו תבשיל שלא
בשל כל צרכו או שבשל כל צרכו ומצטמק ויפה לו הואיל והבלו חם ביותר אינו מסיח
דעתו וחוששים שמא יחתה בזו האש המעוטה אף על פי שהיא אש קש וגבבה או
מכוסה:
מוסר  -מספר סדר היום דף פ''ט ב'
ִעיקָ ר הַ ְּת ׁשוּבָ ה הַ ְּת ִפלּ וֹ ת וְ הַ ּ ַתחֲנוּנִ ים ִל ְׁש ּפוֹ ְך שִׂ יחָ ה ִל ְפנֵי אֲדוֹ ן הָ אֲ דוֹ נִ ים ו ִּב ְפ ַרט ִאם מוֹ ִריד
דְּ ָמעוֹ ת מֵ ֵעינָיו ִּכי וַ דַּ אי לֹא י ָׁשוּב ּו ֵריקָ ם ו ְּת ׁשוּבָ תוֹ ִמ ְתקַ ּ ֶבלֶ ת א ֲִפיל ּו יִ ְהיֶה ָר ׁ ָשע ָּגמוּר
יעין
וְ ִה ְר ָּבה אַ ְׁש ָמה הַ ּ ָמקוֹ ם ָּברו ְּך הוּא ְ ּב ַרח ֲָמיו חוֹ ֵתר לוֹ ַמ ְח ּ ֶת ֶרת ְלקַ ּ ֵבל ְּת ׁשוּבָ תוֹ ו ְּמסַ יְ ִ
אוֹ תוֹ ְל ַטהֵ ר ַעצְ מוֹ ִ ּב ְׁשלֵ ימוּת וְ לֹא יָ ׁשוּב עוֹ ד ְל ִכ ְסלָ ה וְ ִאם אֵ ין בּ וֹ כֹחַ ְל ִה ְת ַענּ וֹ ת ְ ּבכָ ל יוֹ ם
יִ ְת ַע ּנֶה ְּב ִדילוּגִ ים וְ לֹא יֹאכַ ל הַ יּוֹ ם הַ הוּא ִּכי ִאם ְלשׂ וֹ בַ ע נ ְַפ ׁשוֹ ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם וְ יִ ְׁשקוֹ ד ַעל
שה ְּבאוֹ פָ ן
ִלימוּדוֹ ַּבעֲ בוֹ ָדתוֹ וְ יֵחָ ׁ ֶשב לוֹ ִלצְ ָדקָ ה וְ כֵ ן ִאם אֵ ינוֹ יָכוֹ ל ְל ִה ְת ַענּוֹ ת ְּכלַ ל יַ עֲ ֶ ׂ
ׁ ֶשיֹּאכַ ל ַרק ׁ ֶשלּ ֹא ֶיחֱלֶ ה וְ יֵחָ ׁ ֶשב לוֹ יוֹ ֵתר ִמ ּ ַתעֲ נִ ית ׁ ֶש ּ ְמסַ ּגֵף ַעצְ מוֹ ְ ּב ַמאֲכָ ל ו ִּמ ְׁש ּ ֶתה לַ עֲ בוֹ ַדת
ֹאתיו וְ הַ הַ ְׁש ָּכ ָמה וְ הַ הַ עֲ ָרבָ ה ָּבהֶ ם ְ ּבבֵ ית הַ ְּכנֶסֶ ת הוּא ִענְ יַ ן
ֱאלֹהָ יו ו ְּל ַענּ וֹ ת נ ְַפ ׁשוֹ ַעל חַ ּט ָ
ֲשר ָרא ּוי לַ עֲ שׂ וֹ ת
אשית ִ ּבזְ ִמירוֹ ת ובַ קָ ׁשוֹ ת ַּכא ׁ ֶ
ּ ָגדוֹ ל .וְ ָיּקוּם ִ ּבזְ ִריזוּת ְל ׁ ַש ּ ֵבחַ ו ְּלפָ אֵ ר ְליוֹ צֵ ר ְ ּב ֵר ִׁ
וְ ִאם רוֹ אֶ ה ַעצְ מוֹ ְמבו ְּל ָּבל ו ְּמטו ָּרף ִמן הַ ּ ׁ ֵשינָה ַעד ׁ ֶשאֵ ינוֹ יָכוֹ ל לַ עֲ מוֹ ד ַעל ַרגְ לָ יו ִמ ּכוֹ בֶ ד
גּ וּפוֹ יִ ְרחַ ץ ּ ָפנָיו יָ ָדיו וְ ַרגְ לָ יו ְ ּב ַמיִ ם קָ ִרים ְּכ ֵדי ְלהָ ִסיר הַ ְּכבֵ דוּת ֵמ ָעלָ יו .וִ ינַעֲ נ ֵַע ַעצְ מוֹ ִמ ּפֹה
יַסיחַ דַּ ְע ּתוֹ ְּכלַ ל
ו ִּמ ּפֹה וְ לֹא יַעֲ מוֹ ד ְ ּב ָמקוֹ ם אֶ חָ ד ִּכי הַ ִּטיּוּל וְ הַ ִהלּ ו ְּך ָּבזֶה ִעיקָ ר ּ ָגדוֹ ל .וְ לֹא ִּ
ְּב ָדבָ ר אַ חֵ ר חוּץ ִמ ְּת ִפלּ וֹ ת ו ְּת ִחינוֹ ת אוֹ ִלימוּד הַ ּתוֹ ָרה וְ הַ ּ ִמצְ וָ ה וְ ָדבָ ר נָקֵ ל הוּא ְל ִמי ׁ ֶשיַּעֲ מוֹ ד
ָעלָ יו:

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