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חק לישראל – פרשת וישלח יום ו'
בראשית פרק לד'
)ג (

וַ ִּת ְד ַּבק נ ְַפ ׁשוֹ ְּב ִדינָה ַּבת יַעֲ קֹב וַ ֶיּאֱהַ ב אֶ ת הַ ּנַעֲ ָר וַ יְ ַד ּ ֵבר ַעל לֵ ב הַ ּנַעֲ ָר:

וַ ִּת ְד ַּבק נ ְַפ ׁשוֹ ְ ּב ִדינָה ַּבת יַ עֲ קֹב וַ ֶיּ ֱא ַהב אֶ ת הַ ּנַעֲ ָר וַ יְ ַד ּ ֵבר ַעל לֵ ב הַ ּנַעֲ ָר:

)ג(

יה
)ג( וְ ִא ְת ְר ִעיאַ ת נ ְַפ ׁ ֵש ּ

ְּב ִדינָה ַּבת יַעֲ קֹב ו ְּרחֵ ים יָת עוּלֶ ְמ ּ ָתא ו ַּמ ִליל ַעל ִל ָּבא ְדעוּלֶ ְמ ּ ָתא:
)ד(

ֹאמר ְׁשכֶ ם אֶ ל חֲמוֹ ר אָ ִביו לֵ אמֹר קַ ח ִלי אֶ ת הַ יּ ְַלדָּ ה הַ זֹּאת ְל ִא ּ ׁ ָשה:
וַ יּ ֶ

ֹאמר ְׁשכֶ ם אֶ ל חֲמוֹ ר אָ ִביו לֵ אמֹר קַ ח ִלי אֶ ת הַ ַּי ְלדָּ ה הַ זֹּאת ְל ִא ּ ׁ ָשה:
וַ יּ ֶ

)ד(

אֲמר ְׁשכֶ ם לַ חֲמוֹ ר
)ד( וַ ַ

ימר סַ ב ִלי יָת עוּלֶ ְמ ּ ָתא הָ ָדא ְל ִאנְ ּת ּו:
אֲ בו ִּהי ְל ֵמ ָ

)ה( וְ יַעֲ קֹב ׁ ָש ַמע ִּכי ִט ּ ֵמא אֶ ת דִּ ינָה ִב ּתוֹ וּבָ נָיו הָ י ּו אֶ ת ִמ ְקנֵה ּו ַּבשּׂ ָ ֶדה וְ הֶ ח ֱִר ׁש
יַעֲ קֹב ַעד בּ ֹאָ ם) :ה( וְ יַעֲ קֹב ׁ ָש ַמע ִּכי ִט ּ ֵמא אֶ ת דִּ ינָה ִב ּתוֹ וּבָ נָיו הָ י ּו אֶ ת ִמ ְקנֵה ּו ַּבשּׂ ָ ֶדה
וְ הֶ ח ֱִר ׁש ַיעֲ קֹב ַעד בּ ֹאָ ם:

יה ו ְּבנוֹ ִהי הֲווֹ ִעם גֵיתוֹ ִהי ְּבחַ ְקלָ א
אֲרי סָ אֵ יב יָת דִּ ינָה ְב ַר ּ ֵת ּ
)ה( וְ יַעֲ קֹב ְׁש ַמע ֵ

יתיהוֹ ן:
וְ ׁ ָש ִתיק יַעֲ קֹב ַעד ֵמ ֵ

)ו( וַ יֵּצֵ א חֲמוֹ ר א ֲִבי ְׁשכֶ ם אֶ ל יַעֲ קֹב ְל ַד ֵּבר ִא ּתוֹ :
יה:
בר ִא ּתוֹ ) :ו( וּנְ פַ ק חֲמוֹ ר אֲ בו ִּהי ִד ְׁשכֶ ם ְלוַ ת יַעֲ קֹב ְל ַמ ָּללָ א ִע ּ ֵמ ּ
יַעֲ קֹב ְל ַד ּ ֵ
)ז( ו ְּבנֵי יַעֲ קֹב ָּבא ּו ִמן הַ שּׂ ָ ֶדה ְּכ ׁ ָש ְמ ָעם וַ ִּי ְת ַע ְּצב ּו הָ ֲאנ ִָׁשים וַ ִּיחַ ר לָ הֶ ם ְמאֹ ד ִּכי
שה) :ז( ו ְּבנֵי יַעֲ קֹב ָּבא ּו ִמן
שה ְביִ ְ ׂש ָראֵ ל ִל ְׁש ַּכב אֶ ת ַּבת יַעֲ קֹב וְ כֵ ן לֹא י ֵָע ֶׂ
נְ בָ לָ ה ָע ָ ׂ
)ו(

אֲבי ְׁשכֶ ם אֶ ל
וַ יֵּצֵ א חֲמוֹ ר ִ

שה ְביִ שְׂ ָראֵ ל ִל ְׁש ַּכב אֶ ת ַּבת
הַ שּׂ ָ ֶדה ְּכ ׁ ָש ְמ ָעם וַ ִּי ְת ַע ְּצב ּו הָ ֲאנ ִָׁשים וַ ִּיחַ ר לָ הֶ ם ְמאֹ ד ִּכי נְ בָ לָ ה ָע ָ ׂ
אֲרי
שה) :ז( ו ְּבנֵי יַעֲ קֹב ַעלּ ּו ִמן חַ ְקלָ א ַּכד ְׁש ָמע ּו וְ ִא ְתנְ ִסיס ּו גּ ְֻב ַר ּיָא ו ְּתקֵ יף ְלהוֹ ן לַ ח ֲָדא ֵ
יַעֲ קֹב וְ כֵ ן לֹא י ֵָע ֶׂ
ְקלָ נָא עֲ בַ ד ְּביִ שְׂ ָראֵ ל ְל ִמ ְׁש ַּכב ִעם ַּבת יַעֲ קֹב וְ כֵ ן לָ א כָ ׁ ַשר ְל ִא ְתעֲ בָ ָדא:

)ח( וַ יְ ַד ּ ֵבר חֲמוֹ ר ִא ּ ָתם לֵ אמֹר ְׁשכֶ ם ְּבנִ י חָ ְׁשקָ ה נ ְַפ ׁשוֹ ְּב ִב ְּתכֶ ם ְּתנ ּו נָא אֹ ָת ּה לוֹ
שה) :ח( וַ יְ ַד ּ ֵבר חֲמוֹ ר ִא ּ ָתם לֵ אמֹר ְׁשכֶ ם ְ ּבנִ י חָ ְׁשקָ ה נ ְַפ ׁשוֹ ְ ּב ִב ְּתכֶ ם ְּתנ ּו נָא אֹ ָת ּה לוֹ
ְל ִא ּ ׁ ָ
ְל ִא ּ ׁ ָשה:

יה ְל ִאנְ ּת ּו:
יה ִּב ְב ַר ְּתכוֹ ן הָ ב ּו ְכ ַען י ַָת ּה לֵ ּ
ימר ְׁשכֶ ם ְּב ִרי ִא ְת ְר ִעיאַ ת נ ְַפ ׁ ֵש ּ
)ח( ו ַּמ ִ ּליל חֲמוֹ ר ִע ּ ְמהוֹ ן ְל ֵמ ָ

ֹתינ ּו ִּת ְקח ּו לָ כֶ ם) :ט( וְ ִה ְתחַ ְּתנ ּו
ֹתיכֶ ם ִּת ְּתנ ּו לָ נ ּו וְ אֶ ת ְּבנ ֵ
)ט( וְ ִה ְתחַ ְּתנ ּו אֹ ָתנ ּו ְּבנ ֵ
ֹתינ ּו ִּת ְקח ּו לָ כֶ ם) :ט( וְ ִת ְתחַ ְּתנוּן ָּבנָא ְּב ָנ ֵתיכוֹ ן ִּת ְּתנוּן לָ נָא וְ יָת
ֹתיכֶ ם ִּת ְּתנ ּו לָ נ ּו וְ אֶ ת ְּבנ ֵ
אֹ ָתנ ּו ְ ּבנ ֵ
ְּבנ ָָתנָא ִּת ְּסבוּן ְלכוֹ ן:

שב ּו וְ הָ אָ ֶרץ ִּת ְהיֶה ִל ְפנֵיכֶ ם ְׁשב ּו ו ְּסחָ רוּהָ וְ הֵ אָ חֲז ּו ָּב ּה) :י( וְ ִא ּ ָתנ ּו ּ ֵת ׁ ֵשב ּו
)י( וְ ִא ּ ָתנ ּו ּ ֵת ׁ ֵ
קֳד ֵמיכוֹ ן ִּתיב ּו
וְ הָ אָ ֶרץ ִּת ְהיֶה ִל ְפנֵיכֶ ם ְׁשב ּו ו ְּסחָ רוּהָ וְ הֵ אָ חֲז ּו ָּב ּה) :י( וְ ִע ּ ָמנָא ּ ֵת ְתבוּן וְ אַ ְר ָעא ְּתהֵ י ָ
וְ ִע ִביד ּו בַ ּה ְסחוֹ ְר ָתא וְ אַ ח ֲִסינ ּו ַּב ּה:

ֹאמר ּו אֵ לַ י
ֹאמר ְׁשכֶ ם אֶ ל אָ ִביהָ וְ אֶ ל אַ חֶ יהָ אֶ ְמצָ א חֵ ן ְּב ֵעינֵיכֶ ם וַ אֲ ׁ ֶשר ּת ְ
)יא( וַ יּ ֶ
ֹאמר ּו אֵ לַ י אֶ ּ ֵתן:
ֹאמר ְׁשכֶ ם אֶ ל אָ ִביהָ וְ אֶ ל אַ חֶ יהָ אֶ ְמצָ א חֵ ן ְ ּב ֵעינֵיכֶ ם וַ אֲ ׁ ֶשר ּת ְ
תן) :יא( וַ יּ ֶ
אֶ ּ ֵ
ימרוּן ִלי אֶ ּ ֵתן:
אֲמר ְׁשכֶ ם לַ אֲ בוּהָ א ו ְּלאַ חָ הָ א אַ ְׁש ַּכח ַרח ֲִמין ְּב ֵעינֵיכוֹ ן וְ ִדי ֵת ְ
)יא( וַ ַ

ֹאמר ּו אֵ לָ י ו ְּתנ ּו ִלי אֶ ת הַ ּנַעֲ ָר
אֲשר ּת ְ
)יב( הַ ְרבּ ּו ָעלַ י ְמאֹ ד מֹהַ ר ו ַּמ ּ ָתן וְ אֶ ְּתנָה ַּכ ׁ ֶ
ֹאמר ּו אֵ לָ י ו ְּתנ ּו ִלי אֶ ת הַ ּנַעֲ ָר
שה) :יב( הַ ְרבּ ּו ָעלַ י ְמאֹ ד מֹהַ ר ו ַּמ ּ ָתן וְ אֶ ְּתנָה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ּת ְ
ְל ִא ּ ׁ ָ
ְל ִא ּ ׁ ָשה:

ימרוּן ִלי וְ הָ ב ּו ִלי יָת עוּלֶ ְמ ּ ָתא ְל ִאנְ ּת ּו:
)יב( אַ ְסגּ וֹ עֲ לַ י לַ ח ֲָדא מוֹ הֲ ִרין ו ַּמ ְּתנָן וְ אֶ ּ ֵתן ְּכ ָמא ִדי ֵת ְ

ֲשר ִט ּ ֵמא אֵ ת
)יג( וַ יַּעֲ נ ּו ְבנֵי יַעֲ קֹב אֶ ת ְׁשכֶ ם וְ אֶ ת חֲמוֹ ר אָ ִביו ְּב ִמ ְר ָמה וַ יְ ַד ּ ֵבר ּו א ׁ ֶ
ֹתם) :יג( וַ יַּעֲ נ ּו ְבנֵי יַעֲ קֹב אֶ ת ְׁשכֶ ם וְ אֶ ת חֲמוֹ ר אָ ִביו ְ ּב ִמ ְר ָמה וַ יְ ַד ּ ֵבר ּו אֲ ׁ ֶשר ִט ּ ֵמא
דִּ ינָה אֲ ח ָ
אֵ ת דִּ ינָה אֲ ח ָֹתם:

אֲתיב ּו ְבנֵי יַעֲ קֹב יָת ְׁשכֶ ם וְ יָת חֲמוֹ ר אֲ בו ִּהי ְּבחָ ְכ ָמ ָתא ו ַּמ ִּליל ּו דִּ י סָ אֵ ב יָת דִּ ינָה
)יג( וַ ִ

אֲ חָ ְתהוֹ ן:

יש אֲ ׁ ֶשר
ֹאמר ּו אֲלֵ יהֶ ם לֹא נוּכַ ל לַ עֲ שׂ וֹ ת הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה לָ ֵתת אֶ ת אֲ ח ֵֹתנ ּו ְל ִא ׁ
)יד( וַ יּ ְ
אמר ּו אֲ לֵ יהֶ ם לֹא נוּכַ ל לַ עֲ שׂ וֹ ת הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה לָ ֵתת
לוֹ ָע ְרלָ ה ִּכי חֶ ְר ּ ָפה ִהוא לָ נ ּו) :יד( וַ יֹּ ְ
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חק לישראל – פרשת וישלח יום ו'
אֲמר ּו ְלהוֹ ן לָ א נִ כּ וּל ְל ֶמ ְע ַּבד ּ ִפ ְת ּ ָג ָמא
שר לוֹ ָע ְרלָ ה ִּכי חֶ ְר ּ ָפה ִהוא לָ נ ּו) :יד( וַ ָ
יש ֲא ׁ ֶ
אֶ ת ֲאח ֵֹתנ ּו ְל ִא ׁ
אֲרי ִח ּס ּו ָדא ִהיא לָ נָא:
יה ָע ְר ְל ָתא ֵ
הָ ֵדין ְל ִמ ּ ַתן יָת אֲ חָ ָתנָא ִלגְ בַ ר דִּ י לֵ ּ

)טו( אַ ְך ְ ּבזֹאת נֵאוֹ ת לָ כֶ ם ִאם ִּת ְהי ּו כָ מֹנ ּו ְל ִה ּמֹל לָ כֶ ם ָּכל זָכָ ר) :טו( אַ ְך ְ ּבזֹאת
נֵאוֹ ת לָ כֶ ם ִאם ִּת ְהי ּו כָ מֹנ ּו ְל ִה ּמֹל לָ כֶ ם ָּכל זָ כָ ר) :טו( ְּב ַרם ְּב ָדא נִ ְת ּ ֵפס ְלכוֹ ן ִאם ּ ֶתהֱווֹ ן ְּכוָ ָתנָא
ְל ִמגְ זַר ְלכוֹ ן ָּכל דְּ כו ָּרא:

ָש ְבנ ּו ִא ְּתכֶ ם וְ הָ יִ ינ ּו ְל ַעם
ֹתינ ּו לָ כֶ ם וְ אֶ ת ְּבנ ֵֹתיכֶ ם נִ ַּקח לָ נ ּו וְ י ׁ ַ
)טז( וְ נ ַָתנּ ּו אֶ ת ְּבנ ֵ
אֶ חָ ד) :טז( וְ נ ַָתנּ ּו אֶ ת ְּבנֹתֵ ינ ּו לָ כֶ ם וְ אֶ ת ְּבנֹתֵ יכֶ ם נִ ַּקח לָ נ ּו וְ ָי ׁ ַש ְבנ ּו ִא ְּתכֶ ם וְ הָ יִ ינ ּו ְל ַעם אֶ חָ ד:
)טז( וְ נִ ּ ֵתן יָת ְּבנ ָָתנָא ְלכוֹ ן וְ יָת ְּבנ ֵָתיכוֹ ן נִ ּ ַסב לָ נָא וְ נִ ּתוּב ִע ּ ְמכוֹ ן וְ נֵהֵ י ְל ַע ּ ָמא חָ ד:

תנ ּו וְ הָ לָ כְ נ ּו) :יז( וְ ִאם לֹא
)יז( וְ ִאם לֹא ִת ְׁש ְמע ּו אֵ לֵ ינ ּו ְל ִה ּמוֹ ל וְ לָ קַ ְחנ ּו אֶ ת ִּב ּ ֵ
ִת ְׁש ְמע ּו אֵ לֵ ינ ּו ְל ִה ּמוֹ ל וְ לָ קַ ְחנ ּו אֶ ת ִ ּב ּ ֵ
תנ ּו וְ הָ לָ ְכנ ּו) :יז( וְ ִאם לָ א ְתקַ ְּבלוּן ִמ ּ ָננָא ְל ִמגְ זָר וּנְ ַד ּ ֵבר יָת
ְּב ַר ּ ָתנָא וְ ֵנזֵיל:

יטב ּו ִד ְב ֵריהֶ ם ְּב ֵעינֵי
יטב ּו ִד ְב ֵריהֶ ם ְ ּב ֵעינֵי חֲמוֹ ר ו ְּב ֵעינֵי ְׁשכֶ ם ּ ֶבן חֲמוֹ ר) :יח( וַ ִּי ְ
)יח( וַ ִּי ְ
חמוֹ ר) :יח( ו ְּׁשפָ ר ּו ִפ ְת ּ ָג ֵמיהוֹ ן ְּב ֵעינֵי חֲמוֹ ר ו ְּב ֵעינֵי ְׁשכֶ ם ַּבר חֲמוֹ ר:
חֲמוֹ ר ו ְּב ֵעינֵי ְׁשכֶ ם ּ ֶבן ֲ

)יט( וְ לֹא אֵ חַ ר הַ ּנ ַַער לַ עֲ שׂ וֹ ת הַ דָּ בָ ר ִּכי חָ פֵ ץ ְּבבַ ת יַעֲ קֹב וְ הוּא נִ ְכ ָּבד ִמכּ ֹל ּ ֵבית
אָ ִביו) :יט( וְ לֹא אֵ חַ ר הַ ּנ ַַער לַ עֲ שׂ וֹ ת ַהדָּ בָ ר ִּכי חָ פֵ ץ ְּבבַ ת יַעֲ קֹב וְ הוּא נִ ְכ ָּבד ִמכּ ֹל ּ ֵבית אָ ִביו:
אֲרי ִא ְת ְר ִעי ְּבבַ ת יַעֲ קֹב וְ הוּא י ִַּקיר ִמכּ ֹל ּ ֵבית אֲ בו ִּהי:
ימא ְל ֶמ ְע ַּבד ּ ִפ ְתגָ ָמא ֵ
)יט( וְ לָ א אוֹ חַ ר עוּלֵ ָ
)כ(

ירם לֵ אמֹר:
ירם וַ יְ ַד ְּבר ּו אֶ ל אַ נְ ׁ ֵשי ִע ָ
וַ ָיּבֹא חֲמוֹ ר ו ְּׁשכֶ ם ְּבנוֹ אֶ ל ׁ ַש ַער ִע ָ

ירם לֵ אמֹר:
ירם וַ יְ ַד ְ ּבר ּו אֶ ל אַ נְ ׁ ֵשי ִע ָ
וַ ָּיבֹא ֲחמוֹ ר ו ְּׁשכֶ ם ְ ּבנוֹ אֶ ל ׁ ַש ַער ִע ָ

)כ(

אֲתא חֲמוֹ ר ו ְּׁשכֶ ם
)כ( וַ ָ

ימר:
ָשי קַ ְר ְּתהוֹ ן ְל ֵמ ָ
יה ִל ְת ַרע קַ ְר ְּתהוֹ ן ו ַּמ ִ ּליל ּו ִעם אֲ נ ׁ ֵ
ְּב ֵר ּ

)כא( הָ אֲ נ ִָׁשים הָ אֵ ֶּלה ְׁשלֵ ִמים הֵ ם ִא ּ ָתנ ּו וְ י ְֵׁשב ּו בָ אָ ֶרץ וְ יִ ְסחֲר ּו אֹ ָתהּ וְ הָ אָ ֶרץ ִה ּנֵה
תן לָ הֶ ם) :כא(
ֹתינ ּו נִ ּ ֵ
ַרחֲבַ ת י ַָדיִ ם ִל ְפנֵיהֶ ם אֶ ת ְּבנ ָֹתם נִ ַּקח לָ נ ּו ְלנ ִָׁשים וְ אֶ ת ְּבנ ֵ
הָ אֲ נ ִָׁשים הָ אֵ ּ ֶלה ְׁשלֵ ִמים הֵ ם ִא ּ ָתנ ּו וְ י ְֵׁשב ּו בָ אָ ֶרץ וְ יִ ְסחֲר ּו אֹ ָת ּה וְ הָ אָ ֶרץ ִה ּנֵה ַרחֲבַ ת י ַָדיִ ם
תן לָ הֶ ם) :כא( גּ ְֻב ַר ּיָא הָ ִא ּ ֵלין ׁ ָש ְל ִמין ִאנוּן ִע ּ ָמנָא
ִל ְפנֵיהֶ ם אֶ ת ְ ּבנ ָֹתם נִ ַּקח לָ נ ּו ְלנ ִָׁשים וְ אֶ ת ְּבנֹתֵ ינ ּו נִ ּ ֵ
קֳד ֵמיהוֹ ן יָת ְּבנ ֵָתיהוֹ ן נִ ּ ַסב לָ נָא ִלנְ ִׁשין וְ יָת
יתיבוּן ְּבאַ ְר ָעא וְ י ְַע ְּבדוּן ַּב ּה ְסחוֹ ְר ָתא וְ אַ ְר ָעא הָ א ְפ ָתיוּת יְ ִדין ָ
וִ ִ
ְּבנ ָָתנָא נִ ּ ֵתן ְלהוֹ ן:

)כב( אַ ְך ְּבזֹאת יֵאֹ ת ּו לָ נ ּו הָ אֲ נ ִָׁשים לָ ׁ ֶשבֶ ת ִא ּ ָתנ ּו ִל ְהיוֹ ת ְל ַעם אֶ חָ ד ְּב ִה ּמוֹ ל לָ נ ּו
שר הֵ ם נִ ּמ ִֹלים) :כב( אַ ְך ְּבזֹאת יֵאֹ ת ּו לָ נ ּו הָ אֲ נ ִָׁשים לָ ׁ ֶשבֶ ת ִא ּ ָתנ ּו ִל ְהיוֹ ת ְל ַעם
ָּכל זָכָ ר ַּכאֲ ׁ ֶ
אֶ חָ ד ְ ּב ִה ּמוֹ ל לָ נ ּו ָּכל ָזכָ ר ַּכ ֲא ׁ ֶ
שר הֵ ם נִ ּמ ִֹלים) :כב( ְּב ַרם ְּב ָדא יִ ּ ָת ְפסוּן לָ נָא גו ְּב ַריָא ְל ִמ ּ ַתב ִע ּ ָמנָא ְל ֵמהֲ וֵי
ְל ַע ּ ָמא חַ ד ְל ִמגְ זַר לָ נָא ָּכל דְּ כו ָּרא ְּכ ָמא דִּ י ִאנוּן ְּגזִ ִירין:
)כג(

ִמ ְקנֵהֶ ם וְ ִקנְ ָינָם וְ כָ ל ְּבהֶ ְמ ּ ָתם הֲ לוֹ א לָ נ ּו הֵ ם אַ ְך נֵאוֹ ָתה לָ הֶ ם וְ י ְֵׁשב ּו ִא ּ ָתנ ּו:

)כג( ִמ ְקנֵהֶ ם וְ ִקנְ יָ נָם וְ כָ ל ְ ּבהֶ ְמ ּ ָתם הֲ לוֹ א לָ נ ּו הֵ ם אַ ְך נֵאוֹ ָתה לָ הֶ ם וְ י ְֵׁשב ּו ִא ּ ָתנ ּו:

יתיהוֹ ן
)כג( ּ ֵג ֵ

יתיבוּן ִע ָמנָא:
וְ ִקנְ יָנְ הוֹ ן וְ כָ ל ְּב ִע ְירהוֹ ן הֲ לָ א דִּ ילָ נָא ִאנוּן ְּב ַרם נִ ְת ּ ֵפס ְלהוֹ ן וִ ִ

)כד( וַ ִּי ְׁש ְמע ּו אֶ ל חֲמוֹ ר וְ אֶ ל ְׁשכֶ ם ְּבנוֹ ָּכל יֹצְ אֵ י ׁ ַש ַער ִעירוֹ וַ ִּי ּמֹל ּו ָּכל זָכָ ר ָּכל
ש ַער ִעירוֹ ) :כד( וַ ִּי ְׁש ְמע ּו אֶ ל חֲמוֹ ר וְ אֶ ל ְׁשכֶ ם ְ ּבנוֹ ָּכל יֹצְ אֵ י ׁ ַש ַער ִעירוֹ וַ ִּי ּמֹל ּו ָּכל
יֹצְ אֵ י ׁ ַ
זָ כָ ר ָּכל י ְֹצאֵ י ׁ ַש ַער ִעירוֹ :

יה וּגְ זָר ּו ָּכל דְּ כו ָּרא
יה ָּכל נ ְָפקֵ י ְּת ַרע קַ ְר ּ ֵת ּ
)כד( וְ קַ ִּביל ּו ִמן חֲמוֹ ר ו ִּמן ְׁשכֶ ם ְּב ֵר ּ

יה:
ָּכל נ ְָפקֵ י ְּת ַרע קַ ְר ּ ֵת ּ

ישי ִּב ְהיוֹ ָתם כּ ֹא ֲִבים וַ ִּי ְקח ּו ְׁשנֵי בְ נֵי יַעֲ קֹב ִׁש ְמעוֹ ן וְ לֵ וִ י אֲ חֵ י
)כה( וַ יְ ִהי בַ יּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
ישי
יש חַ ְרבּ וֹ וַ ָיּבֹא ּו ַעל הָ ִעיר ּ ֶב ַטח וַ יַּהַ ְרג ּו ָּכל זָכָ ר) :כה( וַ יְ ִהי בַ יּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
ִדינָה ִא ׁ
יש חַ ְרבּ וֹ וַ ָיּבֹא ּו ַעל הָ ִעיר
ִּב ְהיוֹ ָתם כּ ֹאֲ ִבים וַ ִּי ְקח ּו ְׁשנֵי ְבנֵי יַעֲ קֹב ִׁש ְמעוֹ ן וְ לֵ וִ י אֲ חֵ י ִדינָה ִא ׁ
יתאָ ה ַּכד ְּת ִקיפ ּו עֲ לֵ יהוֹ ן ּ ֵכאבֵ יהוֹ ן וּנְ ִסיב ּו ְת ֵרין ְּבנֵי יַעֲ קֹב
ּ ֶב ַטח וַ ַּי ַה ְרג ּו ָּכל ָזכָ ר) :כה( וַ הֲ וָ ה ְביוֹ ָמא ְת ִל ָ
יה וְ ַעלּ ּו ַעל קַ ְר ּ ָתא דְּ י ְָתבוּן ְל ָרחֲ צָ ן ו ְּק ָטל ּו ָּכל דְּ כו ָּרא:
ִׁש ְמעוֹ ן וְ לֵ וִ י ֲאחֵ י ִדינָה ְּגבַ ר חַ ְר ּ ֵב ּ
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)כו( וְ אֶ ת חֲמוֹ ר וְ אֶ ת ְׁשכֶ ם ְּבנוֹ הָ ְרג ּו ְל ִפי חָ ֶרב וַ ִּי ְקח ּו אֶ ת דִּ ינָה ִמ ּ ֵבית ְׁשכֶ ם
וַ יֵּצֵ א ּו) :כו( וְ אֶ ת חֲמוֹ ר וְ אֶ ת ְׁשכֶ ם ְּבנוֹ הָ ְרג ּו ְל ִפי חָ ֶרב וַ ִּי ְקח ּו אֶ ת דִּ ינָה ִמ ּ ֵבית ְׁשכֶ ם וַ ּיֵצֵ א ּו:
יה ְק ָטל ּו ְל ִפ ְת ּ ַגם דְּ חָ ֶרב ו ְּדבָ ר ּו יָת דִּ ינָה ִמ ּ ֵבית ְׁשכֶ ם וּנְ פָ ק ּו:
)כו( וְ יָת חֲמוֹ ר וְ יָת ְׁשכֶ ם ְּב ֵר ּ

שר ִט ּ ְמא ּו אֲ חוֹ ָתם) :כז( ְ ּבנֵי יַעֲ קֹב
)כז( ְּבנֵי יַעֲ קֹב ָּבא ּו ַעל הַ חֲלָ ִלים וַ ָיּ ֹבזּ ּו הָ ִעיר אֲ ׁ ֶ
שר ִט ּ ְמא ּו אֲ חוֹ ָתם) :כז( ְּבנֵי יַעֲ קֹב ַעל ּו ְלחַ ָּלצָ א קָ ִטילַ ּיָא ו ְּבזוֹ קַ ְר ּ ָתא
ָּבא ּו ַעל הַ חֲלָ ִלים וַ ָ ּי ֹבזּ ּו הָ ִעיר אֲ ׁ ֶ
דִּ י סָ ִאיב ּו אֲ חָ ְתהוֹ ן:

ֲשר ַּבשּׂ ָ ֶדה
)כח( אֶ ת צֹאנָם וְ אֶ ת ְּבקָ ָרם וְ אֶ ת ֲחמ ֵֹריהֶ ם וְ אֵ ת אֲ ׁ ֶשר ָּב ִעיר וְ אֶ ת א ׁ ֶ
לָ קָ ח ּו) :כח( אֶ ת צֹאנָם וְ אֶ ת ְ ּבקָ ָרם וְ אֶ ת ֲחמ ֵֹריהֶ ם וְ אֵ ת אֲ ׁ ֶשר ָּב ִעיר וְ אֶ ת אֲ ׁ ֶשר ַּבשּׂ ָ ֶדה לָ קָ ח ּו:
)כח( יָת ָענְ הוֹ ן וְ יָת ּתוֹ ְרהוֹ ן וְ יָת ח ֲָמ ֵריהוֹ ן וְ יָת דִּ י ְבקַ ְר ּ ָתא וְ יָת ִדּ י ְבחַ ְקלָ א ְּבזוֹ :
)כט(

ֲשר ַּב ָּביִ ת:
וְ אֶ ת ָּכל חֵ ילָ ם וְ אֶ ת ָּכל ַט ּ ָפם וְ אֶ ת נְ ׁ ֵשיהֶ ם ׁ ָשב ּו וַ ָיּ ֹבזּ ּו וְ אֵ ת ָּכל א ׁ ֶ

)כט( וְ אֶ ת ָּכל חֵ ילָ ם וְ אֶ ת ָּכל ַט ּ ָפם וְ אֶ ת נְ ׁ ֵשיהֶ ם ׁ ָשב ּו וַ ָיּ ֹב ּז ּו וְ אֵ ת ָּכל אֲ ׁ ֶשר ַּב ָּביִ ת:

)כט( וְ יָת ָּכל

יתא:
נְשיהוֹ ן ְׁשבוֹ ו ְּבזוֹ וְ יָת ָּכל דִּ י ְבבֵ ָ
נִ ְכסֵ יהוֹ ן וְ יָת ָּכל טַ ְפ ְלהוֹ ן וְ יָת ׁ ֵ

ישב הָ אָ ֶרץ
ישנִ י ְּב ׁ ֵ
)ל( וַ יֹּאמֶ ר יַעֲ קֹב אֶ ל ִׁש ְמעוֹ ן וְ אֶ ל לֵ וִ י עֲ כַ ְר ּ ֶתם אֹ ִתי ְלהַ ְב ִא ׁ ֵ
יתי) :ל(
ַּב ְּכנַעֲ נִ י וּבַ ּ ְפ ִר ִּזי וַ אֲנִ י ְמ ֵתי ִמ ְס ּ ָפר וְ נֶאֶ ְספ ּו ָעלַ י וְ ִהכּ וּנִ י וְ נִ ְׁש ַמ ְד ִּתי אֲנִ י וּבֵ ִ
ישב הָ אָ ֶרץ ַּב ְּכנַעֲ נִ י וּבַ ּ ְפ ִר ִּזי
ישנִ י ְ ּב ׁ ֵ
ֹאמר יַ עֲ קֹב אֶ ל ִׁש ְמעוֹ ן וְ אֶ ל לֵ וִ י עֲ כַ ְר ּ ֶתם אֹ ִתי ְלהַ ְב ִא ׁ ֵ
וַ יּ ֶ
יתי) :ל( וַ אֲ ַמר יַעֲ קֹב ְל ִׁש ְמעוֹ ן ו ְּללֵ וִ י עֲ כַ ְר ּתוּן
וַ ֲאנִ י ְמתֵ י ִמ ְס ּ ָפר וְ נֶאֶ ְספ ּו ָעלַ י וְ ִהכּ וּנִ י וְ נִ ְׁש ַמ ְד ִּתי אֲנִ י וּבֵ ִ
י ִָתי ְל ִמ ּ ַתן דְּ בָ ב ּו ּ ֵבי ָננָא וּבֵ ין י ְָתבֵ י אַ ְר ָעא ִּב ְכנַעֲ נָאָ ה וּבַ ּ ְפ ִרזָּאָ ה וַ אֲ נָא ַעם דְּ ִמנְ ַין וְ יִ ְת ַּכ ְּנ ׁשוּן עֲ לַ י וְ יִ ְמ ִחנּ וּנִ י
יתי:
וְ אֶ ְׁש ּ ֵתצֵ י אֲ נָא ֶו ֱאנ ַׁש ּ ֵב ִ

שה אֶ ת אֲחוֹ ֵתנ ּו:
ֹאמר ּו ַה ְכזוֹ נָה יַעֲ ֶ ׂ
שה אֶ ת אֲ חוֹ ֵתנ ּו) :לא( וַ יּ ְ
ֹאמר ּו הַ ְכזוֹ נָה יַעֲ ֶׂ
)לא( וַ יּ ְ

)לא(

אֲמר ּו הַ ְכנ ְָפקַ ת ָּב ָרא יִ ְתעֲ בֵ ד )נ"א ,י ְַע ּ ֵבד יָת( לַ אֲ חָ ָתנָא:
וַ ָ

שה ׁ ָשם ִמזְ ּ ֵבחַ
לה )א( וַ יֹּאמֶ ר אֱ ל ִֹהים אֶ ל יַעֲ קֹב קוּם עֲ לֵ ה בֵ ית אֵ ל וְ ׁ ֶשב ׁ ָשם וַ עֲ ֵ ׂ
שו אָ ִח ָ
לָ אֵ ל הַ ִּנ ְראֶ ה אֵ לֶ ָ
ֹאמר ֱאל ִֹהים אֶ ל יַעֲ קֹב קוּם עֲ לֵ ה
יך) :א( וַ יּ ֶ
יך ְּבבָ ְרח ֲָך ִמ ּ ְפנֵי ֵע ָ ׂ

שו אָ ִח ָ
שה ׁ ָשם ִמזְ ּ ֵבחַ לָ אֵ ל הַ ִּנ ְראֶ ה אֵ לֶ ָ
אֲמר יְ יָ
יך) :א( וַ ַ
יך ְ ּבבָ ְרח ֲָך ִמ ּ ְפנֵי ֵע ָ ׂ
בֵ ית אֵ ל וְ ׁ ֶשב ׁ ָשם וַ עֲ ֵ ׂ
שו אָ חוּךְ:
ְ
ְ
קֳדם ֵע ָ ׂ
ְליַעֲ קֹב קוּם סַ ק ְלבֵ ית אֵ ל וְ ִתיב ּ ַת ּ ָמן וְ ִעבֵ ד ּ ַת ּ ָמן ַמ ְד ְּבחָ א לֵ אֱלָ הָ א דְּ ִא ְת ְּג ִלי לָ ך ְּב ֵמ ִע ְרקָ ך ִמן ָ

אֲשר
ֶׁ
)ב( וַ יֹּאמֶ ר יַעֲ קֹב אֶ ל ּ ֵביתוֹ וְ אֶ ל ָּכל אֲ ׁ ֶשר ִע ּמוֹ הָ ִסר ּו אֶ ת ֱאלֹהֵ י הַ ּנֵכָ ר
ש ְמל ֵֹתיכֶ ם) :ב( וַ יֹּאמֶ ר יַ עֲ קֹב אֶ ל ּ ֵביתוֹ וְ אֶ ל ָּכל אֲ ׁ ֶשר ִע ּמוֹ
ְּבתֹ כֲכֶ ם וְ ִה ּ ַטהֲר ּו וְ הַ ח ֲִליפ ּו ִ ׂ
אֲשר ְ ּבתֹ כֲכֶ ם וְ ִה ּ ַטהֲ ר ּו וְ הַ ח ֲִליפ ּו שִׂ ְמל ֵֹתיכֶ ם:
הָ ִסר ּו אֶ ת ֱאלֹהֵ י הַ ּנֵכָ ר ׁ ֶ

יה
ית ּ
אֲמר יַעֲ קֹב לֶ ֱאנ ַׁש ּ ֵב ֵ
)ב( וַ ַ

יה אַ ְעד ּו יָת ַטעֲ וַ ת ַע ְמ ַמ ּיָא דִּ י בֵ ינֵיכוֹ ן וְ ִאדַּ כּ ּו וְ ׁ ַשנּ ּו ְּכסו ְּתכוֹ ן:
ו ְּלכֹל דִּ י ִע ּ ֵמ ּ

ענֶה אֹ ִתי ְּביוֹ ם צָ ָר ִתי
שה ּ ׁ ָשם ִמזְ ֵּבחַ לָ אֵ ל הָ ֹ
)ג( וְ נָקו ָּמה וְ נַעֲ לֶ ה ּ ֵבית אֵ ל וְ אֶ עֱ ֶ ׂ
וַ יְ ִהי ִע ּ ָמ ִדי ַּבדֶּ ֶר ְך ׁ ֶ
שה ּ ׁ ָשם ִמזְ ּ ֵבחַ לָ אֵ ל
אֲשר הָ לָ ְכ ִּתי) :ג( וְ נָקו ָּמה וְ נַעֲ לֶ ה ּ ֵבית אֵ ל וְ אֶ עֱ ֶ ׂ

שר הָ לָ ְכ ִּתי) :ג( וְ נֵקוֹ ם וְ נִ ּ ַסק ְלבֵ ית אֵ ל וְ אֶ ְע ּ ֵבד ּ ַת ּ ָמן
ענֶה אֹ ִתי ְ ּביוֹ ם צָ ָר ִתי וַ יְ ִהי ִע ּ ָמ ִדי ַּבדֶּ ֶר ְך אֲ ׁ ֶ
הָ ֹ
יה ְּבסַ ְעדִּ י ְּבאָ ְרחָ א דִּ י אֲ ז ִָלית:
ימ ֵר ּ
ַמ ְד ְּבחָ א לֵ אֱלָ הָ א דְּ קַ ּ ֵבל צְ לוֹ ִתי ְּביוֹ ָמא ְד ַע ְק ִתי וַ הֲ וָ ה ֵמ ְ

ֲשר
אֲשר ְּבי ָָדם וְ אֶ ת הַ ְּנז ִָמים א ׁ ֶ
ֶׁ
)ד( וַ ִּי ְּתנ ּו אֶ ל יַעֲ קֹב אֵ ת ָּכל ֱאלֹהֵ י הַ ּנֵכָ ר
אֲשר ִעם ְׁשכֶ ם) :ד( וַ ִּי ְּתנ ּו אֶ ל יַעֲ קֹב אֵ ת
ְּבאָ זְ נֵיהֶ ם וַ ִּי ְטמֹן אֹ ָתם יַעֲ קֹב ּ ַתחַ ת הָ אֵ לָ ה ׁ ֶ
ָּכל אֱ לֹהֵ י הַ ּנֵכָ ר אֲ ׁ ֶשר ְ ּב ָי ָדם וְ אֶ ת הַ ְּנז ִָמים אֲ ׁ ֶשר ְ ּבאָ זְ נֵיהֶ ם וַ ִּי ְטמֹן אֹ ָתם יַעֲ קֹב ּ ַתחַ ת הָ אֵ לָ ה
ידיהוֹ ן וְ יָת קָ ָד ׁ ַש ָ ּיא דִּ י ְבאו ְּדנֵיהוֹ ן וְ ַט ּ ַמר י ְָתהוֹ ן
ֲשר ִעם ְׁשכֶ ם) :ד( וִ יהָ ב ּו ְליַעֲ קֹב יָת ָּכל ַטעֲ וַ ת ַע ְמ ַמ ּיָא ִדי ִב ֵ
א ֶׁ
יַעֲ קֹב ְּתחוֹ ת ָּב ְט ָמא דִּ י ִעם ְׁשכֶ ם:

אֲשר ְס ִביבוֹ ֵתיהֶ ם וְ לֹא ָר ְדפ ּו אַ ח ֲֵרי ְּבנֵי
)ה( וַ ִּי ּ ָסע ּו וַ יְ ִהי ִח ּ ַתת ֱאל ִֹהים ַעל הֶ ָע ִרים ׁ ֶ
ֲשר ְס ִביבוֹ ֵתיהֶ ם וְ לֹא ָר ְדפ ּו אַ ח ֲֵרי ְ ּבנֵי
יַעֲ קֹב) :ה( וַ ִּי ּ ָסע ּו וַ יְ ִהי ִח ּ ַתת ֱאל ִֹהים ַעל הֶ ָע ִרים א ׁ ֶ
יַעֲ קֹב:

)ה( וּנְ ָטל ּו וַ הֲוַ ת דַּ חֲלָ א ַדיְ ָי ַעל ַע ְמ ַמיָא דִּ י ְּב ִק ְרוֵי סַ ח ֲָרנֵיהוֹ ן וְ לָ א ְר ָדפ ּו ָּב ַתר ְּבנֵי יַעֲ קֹב:
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חק לישראל – פרשת וישלח יום ו'
אֲשר ִע ּמוֹ :
ֲשר ְּבאֶ ֶרץ ְּכנ ַַען ִהוא ּ ֵבית אֵ ל הוּא וְ כָ ל הָ ָעם ׁ ֶ
וַ ָיּבֹא יַעֲ קֹב ל ּוזָה א ׁ ֶ
אֲשר ִע ּמוֹ :
ֲשר ְּבאֶ ֶרץ ְּכנ ַַען ִהוא ּ ֵבית אֵ ל הוּא וְ כָ ל הָ ָעם ׁ ֶ
וַ ָ ּיבֹא יַעֲ קֹב ל ּוזָה א ׁ ֶ

) ו(

) ו(
יה:
אֲתא יַעֲ קֹב ְללוּז דִּ י ְּבאַ ְר ָעא ִד ְכנ ַַען ִהיא ּ ֵבית אֵ ל הוּא וְ כָ ל ַע ּ ָמא דִּ י ִע ּ ֵמ ּ
)ו( וַ ָ

)ז( וַ ִּיבֶ ן ׁ ָשם ִמזְ ּ ֵבחַ וַ ִּי ְק ָרא לַ ּ ָמקוֹ ם אֵ ל ּ ֵבית אֵ ל ִּכי ׁ ָשם נִ גְ ל ּו אֵ לָ יו הָ ֱאל ִֹהים
ְּבבָ ְרחוֹ ִמ ּ ְפנֵי אָ ִחיו) :ז( וַ ִּיבֶ ן ׁ ָשם ִמזְ ּ ֵבחַ וַ ִּי ְק ָרא לַ ּ ָמקוֹ ם אֵ ל ּ ֵבית אֵ ל ִּכי ׁ ָשם נִ גְ ל ּו אֵ לָ יו
הָ ֱאל ִֹהים ְּבבָ ְרחוֹ ִמ ּ ְפנֵי אָ ִחיו:

יה יְ ָי
אֲרי ַת ּ ָמן ִא ְת ְּג ִלי לֵ ּ
)ז( ו ְּבנָא ַת ּ ָמן ַמ ְד ְּבחָ א ו ְּק ָרא ְלאַ ְת ָרא אֵ ל ּ ֵבית אֵ ל ֵ

קֳדם אָ חו ִּהי:
יה ִמן ָ
ְּב ֵמ ִע ְרקֵ ּ

וַת ָּקבֵ ר ִמ ּ ַתחַ ת ְלבֵ ית אֵ ל ּ ַתחַ ת הָ אַ לּ וֹ ן וַ ִּי ְק ָרא
)ח( וַ ּ ָת ָמת דְּ ב ָֹרה ֵמינֶקֶ ת ִר ְבקָ ה ִּ
ְׁשמוֹ אַ לּ וֹ ן ָּבכוּת) :ח( וַ ּ ָת ָמת דְּ ב ָֹרה ֵמינֶקֶ ת ִר ְבקָ ה וַ ִּת ָּקבֵ ר ִמ ּ ַתחַ ת ְלבֵ ית אֵ ל ּ ַתחַ ת הָ אַ לּ וֹ ן
וַ ִּי ְק ָרא ְׁשמוֹ אַ לּ וֹ ן ָּבכוּת:

יש ָרא
יתת דְּ בוֹ ָרה ֵמנִ ְק ּ ָתא ְד ִר ְבקָ ה וְ ִא ְת ְקבָ ַרת ִמ ְּל ַרע ְלבֵ ית אֵ ל ְּב ִׁש ּפוֹ לֵ י ֵמ ְׁ
)ח( ו ִּמ ַ

יתא:
ישר ָּב ִכ ָ
יה ֵמ ׁ ַ
ו ְּק ָרא ְׁש ֵמ ּ

)ט( וַ יּ ֵָרא ֱאל ִֹהים אֶ ל יַעֲ קֹב עוֹ ד ְּבבֹאוֹ ִמ ּ ַפדַּ ן א ֲָרם וַ יְ בָ ֶר ְך אֹ תוֹ :
יַעֲ קֹב עוֹ ד ְ ּבבֹאוֹ ִמ ּ ַפדַּ ן אֲ ָרם וַ יְ בָ ֶר ְך אֹ תוֹ :

)ט( וַ יּ ֵָרא ֱאל ִֹהים אֶ ל

)ט( וְ ִא ְת ְּג ִלי יְ ָי ְליַעֲ קֹב עוֹ ד ְּב ֵמיתוֹ ִהי ִמ ּ ַפדַּ ן אֲ ָרם וּבָ ִר ְ
יה:
ָת ּ
יך י ֵ

ֹאמר לוֹ אֱ ל ִֹהים ִׁש ְמ ָך יַעֲ קֹב לֹא יִ ָּק ֵרא ִׁש ְמ ָך עוֹ ד יַעֲ קֹב ִּכי ִאם יִ שְׂ ָראֵ ל
)י( וַ יּ ֶ
ָ
ש ָראֵ ל) :י( וַ יֹּאמֶ ר לוֹ אֱ ל ִֹהים ִׁש ְמ ָך יַעֲ קֹב לֹא יִ ָּק ֵרא ִׁש ְמךָ
יִ ְהיֶה ְׁש ֶמך וַ ִּי ְק ָרא אֶ ת ְׁשמוֹ יִ ְ ׂ
עוֹ ד יַ עֲ קֹב ִּכי ִאם יִ שְׂ ָראֵ ל יִ ְהיֶה ְׁש ֶמ ָך וַ ִּי ְק ָרא אֶ ת ְׁשמוֹ יִ שְׂ ָראֵ ל:
יה יִ שְׂ ָראֵ ל:
יִ ְת ְק ֵרי ְׁש ָמ ְך עוֹ ד יַעֲ קֹב אֶ ָּלהֵ ין יִ שְׂ ָראֵ ל יְ הֵ א ְׁש ָמ ְך ו ְּק ָרא יָת ְׁש ֵמ ּ

יה יְ ָי ְׁש ָמ ְך יַעֲ קֹב לָ א
אֲמר לֵ ּ
)י( וַ ַ

ֹאמר לוֹ ֱאל ִֹהים אֲ נִ י אֵ ל ׁ ַשדַּ י ּ ְפ ֵרה ו ְּרבֵ ה גּ וֹ י ו ְּקהַ ל גּ וֹ יִ ם יִ ְהיֶה ִמ ּ ֶמ ָּך
)יא( וַ יּ ֶ
ו ְּמלָ ִכים ֵמחֲלָ צֶ ָ
ֹאמר לוֹ אֱ ל ִֹהים אֲ נִ י אֵ ל ׁ ַשדַּ י ּ ְפ ֵרה ו ְּרבֵ ה גּ וֹ י ו ְּקהַ ל גּ וֹ יִ ם
יך יֵצֵ א ּו) :יא( וַ יּ ֶ
יִ ְהיֶה ִמ ּ ֶמ ָּך ו ְּמלָ ִכים ֵמחֲלָ צֶ ָ
יך יֵצֵ א ּו:

יטין ְּב ַע ְמ ַמ ּיָא ִמ ּנ ְָך יִ ּ ְפקוּן:
ִמ ּנ ְָך ו ַּמ ְל ִכין דְּ ׁ ַש ִ ּל ִ

יה יְ ָי אֲ נָא אֵ ל ׁ ַשדַּ י ּפו ּׁש ו ְּסגֵי ַעם וְ ִכנְ ׁ ַשת ִׁש ְב ִטין יְ הֵ א
)יא( וַ אֲ ַמר לֵ ּ

אֲשר נ ַָת ִּתי ְלאַ ְב ָרהָ ם ו ְּליִ צְ חָ ק ְל ָך אֶ ְּת ֶנ ּנָה ו ְּלז ְַרעֲ ָך אַ ח ֲֶר ָ
יך אֶ ּ ֵתן
)יב( וְ אֶ ת הָ אָ ֶרץ ׁ ֶ
ָ
ָ
ָ
ֲשר נ ַָת ִּתי ְלאַ ְב ָרהָ ם ו ְּליִ ְצחָ ק ְלך אֶ ְּתנ ֶּנָה ו ְּלזַ ְרעֲ ך אַ ֲח ֶריך אֶ ּ ֵתן
אֶ ת הָ אָ ֶרץ) :יב( וְ אֶ ת הָ אָ ֶרץ א ׁ ֶ
אֶ ת הָ אָ ֶרץ:

)יב( וְ יָת אַ ְר ָעא דִּ י יְ הָ ִבית ְלאַ ְב ָרהָ ם ו ְּליִ צְ חָ ק לָ ְך אֶ ְּתנִ נ ַּה וְ ִל ְבנ ְ
ָיך ַּב ְת ָר ְך אֶ ּ ֵתן יָת אַ ְר ָעא:

ֲשר דִּ ּ ֶבר ִא ּתוֹ ) :יג( וַ י ַַּעל מֵ ָעלָ יו אֱ ל ִֹהים ַּב ּ ָמקוֹ ם
)יג( וַ יּ ַַעל ֵמ ָעלָ יו ֱאל ִֹהים ַּב ּ ָמקוֹ ם א ׁ ֶ
יה:
ֲשר דִּ ּ ֶבר ִא ּתוֹ ) :יג( וְ ִא ְס ּ ַת ַּלק ֵמ ִע ָּלוֹ ִהי יְ קָ ָרא ַדיְ ָי ְּבאַ ְת ָרא דִּ י ַמ ּ ֵליל ִע ּ ֵמ ּ
א ֶׁ

)יד( וַ ַיּ ֵ ּצב יַעֲ קֹב ַמ ֵ ּצבָ ה ַּב ּ ָמקוֹ ם אֲ ׁ ֶשר דִּ ּ ֶבר ִא ּתוֹ ַמ ֶ ּצבֶ ת אָ בֶ ן וַ יּ ּ ֵַס ְך ָעלֶ יהָ נֶסֶ ְך
וַ ִּיצֹק ָעלֶ יהָ ׁ ָ
ש ֶמן) :יד( וַ ַּי ֵ ּצב יַעֲ קֹב ַמ ֵ ּצבָ ה ַּב ּ ָמקוֹ ם אֲ ׁ ֶשר דִּ ּ ֶבר ִא ּתוֹ ַמ ֶ ּצבֶ ת אָ בֶ ן וַ י ּ ֵַּס ְך ָעלֶ יהָ

נֶסֶ ְך וַ ִּיצֹק ָעלֶ יהָ ׁ ָשמֶ ן:

יה קָ ַמת אַ ְבנָא וְ אַ ִּס ְ
יך עֲ לַ ּה נִ ּסו ִּכין
)יד( וַ אֲ קֵ ים יַעֲ קֹב קַ ְמ ָתא ְּבאַ ְת ָרא דִּ י ַמ ִ ּליל ִע ּ ֵמ ּ

אֲריק עֲ לַ ּה ִמ ְׁשחָ א:
וַ ִ
)טו(

וַ ִּי ְק ָרא יַעֲ קֹב אֶ ת ׁ ֵשם הַ ּ ָמקוֹ ם אֲ ׁ ֶשר דִּ ֶּבר ִא ּתוֹ ׁ ָשם ֱאל ִֹהים ּ ֵבית אֵ ל:

וַ ִּי ְק ָרא יַ עֲ קֹב אֶ ת ׁ ֵשם הַ ּ ָמקוֹ ם אֲ ׁ ֶשר דִּ ּ ֶבר ִא ּתוֹ ׁ ָשם ֱאל ִֹהים ּ ֵבית אֵ ל:

)טו(

)טו( ו ְּק ָרא יַעֲ קֹב יָת ְׁש ָמא

יה ּ ַת ּ ָמן יְ ָי ּ ֵבית אֵ ל:
ְדאַ ְת ָרא דִּ י ַמ ִ ּליל ִע ּ ֵמ ּ

)טז( וַ ִּי ְסע ּו ִמ ּ ֵבית אֵ ל וַ יְ ִהי עוֹ ד ִּכ ְב ַרת הָ אָ ֶרץ לָ בוֹ א אֶ ְפ ָר ָתה וַ ּ ֵתלֶ ד ָרחֵ ל וַ ְּתקַ ׁש
ְ ּב ִל ְד ּ ָת ּה) :טז( וַ ִּי ְסע ּו ִמ ּ ֵבית אֵ ל וַ יְ ִהי עוֹ ד ִּכ ְב ַרת הָ אָ ֶרץ לָ בוֹ א אֶ ְפ ָר ָתה וַ ּ ֵתלֶ ד ָרחֵ ל וַ ְּתקַ ׁש
ְּב ִל ְד ּ ָת ּה:
)יז(

יל ַד ּה:
ידת ָרחֵ ל וְ קַ ּ ִׁשיאַ ת ְּב ֵמ ְ
יל ַ
יעל ְלאֶ ְפ ָרת וִ ִ
)טז( וּנְ ָטל ּו ִמ ּ ֵבית אֵ ל וַ הֲ וָ ה עוֹ ד ְּכרוּבַ ת אַ ְר ָעא ְל ֵמ ַ

יר ִאי ִּכי גַ ם זֶה לָ ְך ּ ֵבן:
ֹאמר לָ ּה הַ ְמי ֶַּל ֶדת אַ ל ִּת ְ
וַ יְ ִהי בְ הַ ְק ׁש ָֹת ּה ְּב ִל ְד ּ ָת ּה וַ ּת ֶ

ֹאמר לָ ּה הַ ְמיַ ּ ֶל ֶדת אַ ל ִּת ְיר ִאי ִּכי גַ ם זֶה לָ ְך ּ ֵבן:
)יז( וַ יְ ִהי ְבהַ ְק ׁש ָֹת ּה ְ ּב ִל ְד ּ ָת ּה וַ ּת ֶ
אֲרי אַ ף דֵּ ין ִל ְ
יך ָּבר:
יל ַד ּה וַ אֲ ֶמ ֶרת לַ ּה חָ יְ ָתא לָ א ִת ְדח ֲִלי ֵ
ְּבקַ ְׁשיו ַּת ּה ְּב ֵמ ְ
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) יח(

וַ יְ ִהי ְּבצֵ את נ ְַפ ׁ ָש ּה ִּכי ֵמ ָתה וַ ִּת ְק ָרא ְׁשמוֹ ּ ֶבן אוֹ נִ י וְ אָ ִביו קָ ָרא לוֹ ִבנְ י ִָמין:

)יח( וַ יְ ִהי ְ ּבצֵ את נ ְַפ ׁ ָש ּה ִּכי מֵ ָתה וַ ִּת ְק ָרא ְׁשמוֹ ּ ֶבן אוֹ נִ י וְ אָ ִביו קָ ָרא לוֹ ִבנְ י ִָמין:

)יח( וַ הֲ וָ ה ְּב ִמ ּ ַפק

יה ִּבנְ י ִָמין:
יה ַּבר דְּ וָ י וַ אֲ בו ִּהי ְק ָרא לֵ ּ
יתת )נ"אַ ,מיְ ָתא( ו ְּק ַרת ְׁש ֵמ ּ
אֲרי ִמ ַ
נ ְַפ ׁ ַש ּה ֵ

)יט( וַ ּ ָת ָמת ָרחֵ ל וַ ִּת ָּקבֵ ר ְּב ֶד ֶר ְך אֶ פְ ָר ָתה ִהוא ּ ֵבית לָ חֶ ם) :יט( וַ ּ ָת ָמת ָרחֵ ל וַ ִּת ָּקבֵ ר
יתת ָרחֵ ל וְ ִא ְת ְקבָ ַרת ְּבאֹ ַרח אֶ ְפ ָרת ִהיא ּ ֵבית לָ חֶ ם:
ְּב ֶד ֶר ְך אֶ ְפ ָר ָתה ִהוא ּ ֵבית לָ חֶ ם) :יט( ו ִּמ ַ
צבֶ ת ְקבֻ ַרת ָרחֵ ל ַעד הַ יּוֹ ם) :כ( וַ ַּי ֵ ּצב
)כ( וַ ַיּ ֵ ּצב יַעֲ קֹב ַמ ֵ ּצבָ ה ַעל ְקבֻ ָר ָתהּ ִהוא ַמ ֶ ּ
צבֶ ת ְקבֻ ַרת ָרחֵ ל ַעד הַ יּוֹ ם) :כ( וַ אֲ קֵ ים יַעֲ קֹב קַ ְמ ָתא ַעל ְקבֻ ְר ּ ַת ּה
יַעֲ קֹב ַמ ֵ ּצבָ ה ַעל ְקבֻ ָר ָת ּה ִהוא ַמ ֶ ּ
ִהיא קָ ַמת ְקבֻ ְר ּ ָתא ְד ָרחֵ ל ַעד יוֹ ָמא ֵדין:

)כא( וַ ִּי ּ ַסע יִ שְׂ ָראֵ ל וַ יֵּט אָ הֳ לֹה ֵמהָ ְלאָ ה ְל ִמגְ דַּ ל ֵע ֶדר) :כא( וַ ִּי ּ ַסע יִ שְׂ ָראֵ ל וַ יֵּט אָ הֳ לֹה
ֵ
ֵיה ִמ ְ ּלהַ ָּלא ְל ִמגְ דְּ לָ א ְד ֵע ֶדר:
מהָ ְלאָ ה ְל ִמגְ דַּ ל ֵע ֶדר) :כא( וּנְ ַטל יִ שְׂ ָראֵ ל ו ְּפ ַרס ַמ ְׁש ְּכנ ּ

ש ָראֵ ל ָּבאָ ֶרץ הַ ִהוא וַ יֵּלֶ ְך ְראוּבֵ ן וַ ִּי ְׁש ַּכב אֶ ת ִּב ְלהָ ה ּ ִפילֶ גֶ ׁש
)כב( וַ יְ ִהי ִּב ְׁשכּ ֹן יִ ְ ׂ
שר) :כב( וַ יְ ִהי ִ ּב ְׁשכּ ֹן יִ שְׂ ָראֵ ל ָּבאָ ֶרץ
ש ָראֵ ל וַ ִּי ְהי ּו ְבנֵי יַעֲ קֹב ְׁשנֵים ָע ָ ׂ
אָ ִביו וַ ִּי ְׁש ַמע יִ ְ ׂ

הַ ִהוא וַ ּיֵלֶ ְך ְראוּבֵ ן וַ ִּי ְׁש ַּכב אֶ ת ִ ּב ְלהָ ה ּ ִפילֶ ג ֶׁש אָ ִביו וַ ִּי ְׁש ַמע יִ שְׂ ָראֵ ל וַ ִּי ְהי ּו ְבנֵי יַעֲ קֹב ְׁשנֵים
שר) :כב( וַ הֲ וָ ה ַּכד ְׁש ָרא יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבאַ ְר ָעא הַ ִהיא וַ אֲ זַל ְראוּבֵ ן ו ְּׁש ִכיב ִעם ִּב ְלהָ ה ְלחֵ ינ ָָתא ַדאֲ בו ִּהי ו ְּׁש ַמע
ָע ָ ׂ
יִ שְׂ ָראֵ ל וַ הֲ ווֹ ְבנֵי יַעֲ קֹב ְּת ֵרי עֲ סַ ר:

)כג( ְ ּבנֵי לֵ אָ ה ְּבכוֹ ר יַעֲ קֹב ְראוּבֵ ן וְ ִׁש ְמעוֹ ן וְ לֵ וִ י וִ יהו ָּדה וְ יִ שּׂ ָ שׂ כָ ר וּזְ בֻ לוּן) :כג( ְ ּבנֵי
לֵ אָ ה ְ ּבכוֹ ר יַעֲ קֹב ְראוּבֵ ן וְ ִׁש ְמעוֹ ן וְ לֵ וִ י וִ יהו ָּדה וְ יִ שּׂ ָ שׂ כָ ר וּזְ בֻ לוּן) :כג( ְּבנֵי לֵ אָ ה בּ ו ְּכ ָרא ְדיַעֲ קֹב
ְראוּבֵ ן וְ ִׁש ְמעוֹ ן וְ לֵ וִ י וִ יהו ָּדה וְ יִ ּ ָשֹשׂ כָ ר וּזְ בֻ לוּן:

ָמן) :כד( ְ ּבנֵי ָרחֵ ל יוֹ סֵ ף ו ִּבנְ י ִָמן:
)כד( ְּבנֵי ָרחֵ ל יוֹ סֵ ף וּבִ נְ י ִ

)כד( ְּבנֵי ָרחֵ ל יוֹ סֵ ף ו ִּבנְ י ִָמן:

)כה( ו ְּבנֵי ִב ְלהָ ה ִׁש ְפחַ ת ָרחֵ ל דָּ ן וְ נ ְַפ ּ ָת ִלי) :כה( ו ְּבנֵי ִב ְלהָ ה ִׁש ְפחַ ת ָרחֵ ל דָּ ן וְ נ ְַפ ּ ָת ִלי:

)כה(

ו ְּבנֵי ִב ְלהָ ה אַ ְמ ָתא ְד ָרחֵ ל דָּ ן וְ נ ְַפ ּ ָת ִלי:

אֲרם:
ֲשר י ַֻּלד לוֹ ְּבפַ דַּ ן ָ
)כו( ו ְּבנֵי זִ ְל ּ ָפה ִׁשפְ חַ ת לֵ אָ ה ָּגד וְ אָ ׁ ֵשר אֵ ֶּלה ְּבנֵי יַעֲ קֹב א ׁ ֶ
)כו( ו ְּבנֵי זִ ְל ּ ָפה ִׁש ְפחַ ת לֵ אָ ה ּ ָגד וְ אָ ׁ ֵשר אֵ ּ ֶלה ְ ּבנֵי יַעֲ קֹב ֲא ׁ ֶשר י ַֻּלד לוֹ ְ ּבפַ דַּ ן אֲ ָרם:

)כו( ו ְּבנֵי זִ ְל ּ ָפה

אֲרם:
יה ְּבפַ דַּ ן ָ
ידן לֵ ּ
אַ ְמ ָתא ְדלֵ אָ ה ּ ָגד וְ אָ ׁ ֵשר ִא ּ ֵלין ְּבנֵי יַעֲ קֹב דִּ י ִא ְתיְ ִל ַ

ֲשר ָּגר ׁ ָשם
)כז( וַ ָיּבֹא יַעֲ קֹב אֶ ל יִ צְ חָ ק אָ ִביו ַמ ְמ ֵרא ִק ְריַת הָ אַ ְר ַּבע ִהוא חֶ בְ רוֹ ן א ׁ ֶ
אַ ְב ָרהָ ם וְ יִ צְ חָ ק) :כז( וַ ָּיבֹא יַעֲ קֹב אֶ ל יִ צְ חָ ק אָ ִביו ַמ ְמ ֵרא ִק ְריַת הָ אַ ְר ַּבע ִהוא חֶ ְברוֹ ן ֲא ׁ ֶשר ּ ָגר
ׁ ָשם אַ ְב ָרהָ ם וְ יִ צְ חָ ק:

אֲתא יַעֲ קֹב ְלוַ ת יִ צְ חָ ק אֲ בו ִּהי ַמ ְמ ֵרא ִק ְריַת אַ ְר ַּבע ִהיא חֶ ְברוֹ ן דִּ י ָדר ּ ַת ּ ָמן
)כז( וַ ָ

אַ ְב ָרהָ ם וְ יִ צְ חָ ק:

)כח( וַ ִּי ְהי ּו יְ ֵמי יִ צְ חָ ק ְמאַ ת ׁ ָשנָה ו ְּׁשמֹנִ ים ׁ ָ
שנָה) :כח( וַ ִּי ְהי ּו יְ ֵמי יִ צְ חָ ק ְמאַ ת ׁ ָשנָה
שנָה) :כח( וַ הֲ ווֹ יוֹ ֵמי יִ צְ חָ ק ְמאָ ה ו ְּת ָמנָן ְׁשנִ ין:
ו ְּׁשמֹנִ ים ׁ ָ
שו
ּשבַ ע י ִָמים וַ ִּי ְק ְּבר ּו אֹ תוֹ ֵע ָ ׂ
)כט( וַ ִּיגְ וַ ע יִ צְ חָ ק וַ יּ ָָמת וַ יֵּאָ סֶ ף אֶ ל ַע ּ ָמיו זָ קֵ ן ו ְ ׂ
ָמת וַ יֵּאָ סֶ ף אֶ ל ַע ּ ָמיו זָקֵ ן וּשְׂ בַ ע ָי ִמים וַ ִּי ְק ְּבר ּו אֹ תוֹ ֵע ָ ׂשו
וְ יַעֲ קֹב ָּבנָיו) :כט( וַ ִּיגְ וַ ע יִ צְ חָ ק וַ יּ ָ
וְ יַעֲ קֹב ָּבנָיו:

שו וְ יַעֲ קֹב ְּבנוֹ ִהי:
יה ֵע ָ ׂ
ָת ּ
יה ִסיב וּשְׂ בַ ע יוֹ ִמין ו ְּקבָ ר ּו י ֵ
יש ְל ַע ּ ֵמ ּ
)כט( וְ ִא ְתנְ גִ יד יִ ְצחָ ק ו ִּמית וְ ִא ְת ְּכנִ ׁ

שו הוּא אֱדוֹ ם:
שו הוּא אֱדוֹ ם) :א( וְ אֵ ֶּלה ּת ְֹלדוֹ ת עֵ ָ ׂ
לו )א( וְ אֵ ֶּלה ּת ְֹלדוֹ ת ֵע ָ ׂ

)א( וְ ִא ּ ֵלין

שו הוּא אֱדוֹ ם:
ּתו ְּל ַדת ֵע ָ ׂ

)ב( עֵ ָ ׂשו לָ קַ ח אֶ ת נ ׁ ָָשיו ִמ ְּבנוֹ ת ְּכנ ַָען אֶ ת ָע ָדה ַּבת אֵ ילוֹ ן הַ ִח ִּתי וְ אֶ ת אָ הֳ ִליבָ ָמה
ָשיו ִמ ְ ּבנוֹ ת ְּכנ ַָען אֶ ת ָע ָדה ַּבת אֵ ילוֹ ן
שו לָ קַ ח אֶ ת נ ׁ ָ
ַּבת עֲ נָה ַּבת צִ ְבעוֹ ן הַ ִח ִּוי) :ב( ֵע ָ ׂ
הַ ִח ִּתי וְ אֶ ת אָ הֳ ִליבָ ָמה ַּבת עֲ נָה ַּבת ִצ ְבעוֹ ן ַה ִח ִּוי:

שו נְ ִסיב יָת נְ ׁשוֹ ִהי ִמ ְּבנַת ְּכנ ַָען יָת ָע ָדה ַּבת
)ב( ֵע ָ ׂ

אֵ ילוֹ ן ִח ּ ָתאָ ה וְ יָת אָ הֳ ִליבָ ָמה ַּבת עֲ נָה ַּבת צִ ְבעוֹ ן ִח ָ ּואָ ה:
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)ג( וְ אֶ ת ָּבשְׂ ַמת ַּבת יִ ְׁש ָמ ֵעאל אֲ חוֹ ת נְ בָ יוֹ ת) :ג( וְ אֶ ת ָּבשְׂ ַמת ַּבת יִ ְׁש ָמ ֵעאל ֲאחוֹ ת
יה דִּ נְ בָ יוֹ ת:
נְ בָ יוֹ ת) :ג( וְ יָת ָּבשְׂ ַמת ַּבת יִ ְׁש ָמ ֵעאל אֲ חָ ֵת ּ
ש ַמת י ְָל ָדה אֶ ת ְרעוּאֵ ל) :ד( וַ ּ ֵתלֶ ד ָע ָדה ְל ֵע ָ ׂשו
)ד( וַ ּ ֵתלֶ ד ָע ָדה ְל ֵע ָ ׂשו אֶ ת א ֱִליפָ ז וּבָ ְ ׂ
ידת יָת ְרעוּאֵ ל:
ידת ָע ָדה ְל ֵע ָ ׂשו יָת א ֱִליפָ ז וּבָ שְׂ ַמת יְ ִל ַ
יל ַ
אֱליפָ ז וּבָ שְׂ ַמת ָי ְל ָדה אֶ ת ְרעוּאֵ ל) :ד( וִ ִ
אֶ ת ִ

שו אֲ ׁ ֶשר
)ה( וְ אָ הֳ ִליבָ ָמה י ְָל ָדה אֶ ת יְ עי ּׁש }יְ עו ּׁש{ וְ אֶ ת י ְַעלָ ם וְ אֶ ת ק ַֹרח אֵ ֶּלה ְּבנֵי ֵע ָ ׂ
י ְ ֻּלד ּו לוֹ ְ ּבאֶ ֶרץ ְּכנ ַָען) :ה( וְ אָ הֳ ִליבָ ָמה יָ ְל ָדה אֶ ת יְ עי ּׁש }יְ עו ּׁש{ וְ אֶ ת י ְַעלָ ם וְ אֶ ת ק ַֹרח אֵ ֶּלה
ְּבנֵי ֵע ָ ׂשו אֲ ׁ ֶשר י ְ ֻּלד ּו לוֹ ְ ּבאֶ ֶרץ ְּכנ ַָען:

ידת יָת יְ עו ּׁש וְ יָת י ְַעלָ ם וְ יָת ק ַֹרח ִא ּ ֵלין ְּבנֵי
)ה( וְ אָ הֳ ִליבָ ָמה יְ ִל ַ

יה ְּבאַ ְר ָעא ִד ְכנ ַָען:
ֵע ָ ׂשו דִּ י ִא ְתיְ ִליד ּו לֵ ּ

ָשיו וְ אֶ ת ָּבנָיו וְ אֶ ת ְּבנ ָֹתיו וְ אֶ ת ָּכל נ ְַפ ׁשוֹ ת ּ ֵביתוֹ וְ אֶ ת ִמ ְקנֵה ּו
שו אֶ ת נ ׁ ָ
)ו( וַ ִּי ַּקח ֵע ָ ׂ
ְ
וְ אֶ ת ָּכל ְּבהֶ ְמ ּתוֹ וְ אֵ ת ָּכל ִקנְ יָנוֹ אֲ ׁ ֶשר ָרכַ ׁש ְּבאֶ ֶרץ ְּכנ ַָען וַ יֵּלֶ ך אֶ ל אֶ ֶרץ ִמ ּ ְפנֵי
ָשיו וְ אֶ ת ָּבנָיו וְ אֶ ת ְּבנ ָֹתיו וְ אֶ ת ָּכל נ ְַפ ׁשוֹ ת ּ ֵביתוֹ
יַעֲ קֹב אָ ִחיו) :ו( וַ ִּי ַּקח ֵע ָ ׂשו אֶ ת נ ׁ ָ
אֲשר ָרכַ ׁש ְּבאֶ ֶרץ ְּכנ ַָען וַ יֵּלֶ ְך אֶ ל
ֶׁ
וְ אֶ ת ִמ ְקנֵה ּו וְ אֶ ת ָּכל ְּבהֶ ְמ ּתוֹ וְ אֵ ת ָּכל ִקנְ יָנוֹ
אֶ ֶרץ ִ
יה וְ יָת
ית ּ
יה וְ יָת ָּכל נ ְַפ ׁ ַשת ּ ֵב ֵ
שו יָת נְ ׁשוֹ ִהי וְ יָת ְּבנוֹ ִהי וְ יָת ְּבנ ֵָת ּ
מ ּ ְפנֵי יַעֲ קֹב אָ ִחיו) :ו( ו ְּדבַ ר ֵע ָ ׂ
ֵיה דִּ י ְקנָא ְּבאַ ְר ָעא ִד ְכנ ַָען וַ אֲ זַל ְלאַ ְר ָעא אָ ח ֲֵרי ִמן קֳ ָדם יַעֲ קֹב אָ חו ִּהי:
יה וְ יָת ָּכל ִקנְ ָינ ּ
יר ּ
ּגֵיתוֹ ִהי וְ יָת ָּכל ְּב ִע ֵ

)ז( ִּכי הָ יָה ְרכו ׁ ָּשם ָרב ִמ ּ ׁ ֶשבֶ ת י ְַחדָּ ו וְ לֹא י ְָכלָ ה אֶ ֶרץ ְמגו ֵּריהֶ ם לָ ֵ ׂשאת אֹ ָתם
שאת
ִמ ּ ְפנֵי ִמ ְקנֵיהֶ ם) :ז( ִּכי הָ ָיה ְרכו ׁ ָּשם ָרב ִמ ּ ׁ ֶשבֶ ת יַ ְחדָּ ו וְ לֹא יָ ְכלָ ה אֶ ֶרץ ְמגו ֵּריהֶ ם לָ ֵ ׂ
אֹ ָתם ִמ ּ ְפנֵי ִמ ְקנֵיהֶ ם:

אֲרע ּתוֹ ָתב ּו ְתהוֹ ן ְלסוֹ בָ ָרא
)ז( אֲ ֵרי הֲ וָ ה ִקנְ יָנְ הוֹ ן סַ ִּגי ִמ ְ ּל ִמ ּ ַתב ַּכח ֲָדא וְ לָ א יְ ִכילַ ת ַ

ֵיתיהוֹ ן:
י ְָתהוֹ ן ִמן קֳ ָדם ּג ֵ

שו הוּא
ש ִעיר ֵע ָ ׂ
שו ְ ּבהַ ר ֵ ׂ
ֵשב ֵע ָ ׂ
שו הוּא אֱדוֹ ם) :ח( וַ יּ ׁ ֶ
ש ִעיר ֵע ָ ׂ
שו ְּבהַ ר ֵ ׂ
ֵשב עֵ ָ ׂ
)ח( וַ יּ ׁ ֶ
שו הוּא אֱדוֹ ם:
ש ִעיר ֵע ָ ׂ
שו ְּבטו ָּרא ְד ֵ ׂ
יתיב ֵע ָ ׂ
אֱדוֹ ם) :ח( וִ ֵ
ש ִעיר) :ט( וְ אֵ ּ ֶלה ּת ְֹלדוֹ ת ֵע ָ ׂשו אֲ ִבי אֱדוֹ ם
אֲבי אֱדוֹ ם ְּבהַ ר ֵ ׂ
שו ִ
)ט( וְ אֵ ֶּלה ּת ְֹלדוֹ ת ֵע ָ ׂ
ש ִעיר:
שו אֲ בוּהוֹ ן ֶדאֱדוֹ ָמאֵ י ְּבטו ָּרא ְדּ ֵ ׂ
ש ִעיר) :ט( וְ ִא ּ ֵלין ּתו ְּל ַדת ֵע ָ ׂ
ְּבהַ ר ֵ ׂ

שו ְרעוּאֵ ל ֶּבן ָּבשְׂ ַמת אֵ ׁ ֶשת
)י( אֵ ֶּלה ְׁשמוֹ ת ְּבנֵי ֵע ָ ׂשו א ֱִליפַ ז ּ ֶבן ָע ָדה אֵ ׁ ֶשת ֵע ָ ׂ
שו) :י(
שו ְרעוּאֵ ל ּ ֶבן ָּבשְׂ ַמת אֵ ׁ ֶשת ֵע ָ ׂ
שו א ֱִליפַ ז ּ ֶבן ָע ָדה אֵ ׁ ֶשת ֵע ָ ׂ
שו) :י( אֵ ּ ֶלה ְׁשמוֹ ת ְ ּבנֵי ֵע ָ ׂ
ֵע ָ ׂ
שו:
שו ְרעוּאֵ ל ַּבר ָּבשְׂ ַמת ִא ּ ַתת ֵע ָ ׂ
ִא ּ ֵלין ְׁש ָמהַ ת ְּבנֵי ֵע ָ ׂשו א ֱִליפַ ז ַּבר ָע ָדה ִא ּ ַתת ֵע ָ ׂ

)יא( וַ ִּי ְהי ּו ְּבנֵי א ֱִליפָ ז ּ ֵת ָ
ימן
ימן אוֹ ָמר צְ פוֹ וְ גַ ְע ּ ָתם ו ְּקנַז) :יא( וַ ִּי ְהי ּו ְּבנֵי א ֱִליפָ ז ּ ֵת ָ
ימן אוֹ ָמר צְ פוֹ וְ גַ ְע ּ ָתם ו ְּקנַז:
אוֹ ָמר צְ פוֹ וְ גַ ְע ּ ָתם ו ְּקנַז) :יא( וַ הֲ ווֹ ְּבנֵי א ֱִליפָ ז ּ ֵת ָ
אֱליפַ ז ּ ֶבן ֵע ָ ׂשו וַ ּ ֵתלֶ ד לֶ א ֱִליפַ ז אֶ ת עֲ ָמלֵ ק אֵ ֶּלה ְּבנֵי
)יב( וְ ִת ְמנַע הָ יְ ָתה ִפילֶ גֶ ׁש לֶ ִ
שו וַ ּ ֵתלֶ ד לֶ א ֱִליפַ ז אֶ ת עֲ ָמלֵ ק
שו) :יב( וְ ִת ְמנַע הָ יְ ָתה ִפילֶ ג ֶׁש לֶ ֱא ִליפַ ז ּ ֶבן ֵע ָ ׂ
ָע ָדה אֵ ׁ ֶשת עֵ ָ ׂ
שו:
אֵ ּ ֶלה ְ ּבנֵי ָע ָדה אֵ ׁ ֶשת ֵע ָ ׂ

ידת לֶ א ֱִליפַ ז יָת עֲ ָמלֵ ק ִא ּ ֵלין
יל ַ
)יב( וְ ִת ְמנַע הֲ וַ ת ְלחֵ ינ ָָתא לֶ א ֱִליפַ ז ַּבר ֵע ָ ׂשו וִ ִ

שו:
ְּבנֵי ָע ָדה ִא ּ ַתת ֵע ָ ׂ

)יג(

שו:
וְ אֵ ֶּלה ְּבנֵי ְרעוּאֵ ל נַחַ ת וָ ז ֶַרח ׁ ַש ּ ָמה ו ִּמזָּה אֵ ֶּלה הָ י ּו ְּבנֵי בָ ְ ׂש ַמת אֵ ׁ ֶשת ֵע ָ ׂ

ש ו:
)יג( וְ אֵ ֶּלה ְ ּבנֵי ְרעוּאֵ ל נַחַ ת וָ ז ֶַרח ׁ ַש ּ ָמה ו ִּמ ָּזה אֵ ּ ֶלה הָ י ּו ְ ּבנֵי בָ שְׂ ַמת אֵ ׁ ֶשת ֵע ָ ׂ

)יג( וְ ִא ּ ֵלין ְּבנֵי

שו:
ְרעוּאֵ ל נַחַ ת וָ ז ֶַרח ׁ ַש ּ ָמה ו ִּמזָה ִא ּ ֵלין הֲווֹ ְּבנֵי בָ שְׂ ַמת ִא ּ ַתת ֵע ָ ׂ

שו אֶ ת
הֳליבָ ָמה בַ ת עֲ נָה ַּבת צִ ְבעוֹ ן אֵ ׁ ֶשת ֵע ָ ׂשו וַ ּ ֵתלֶ ד ְל ֵע ָ ׂ
)יד( וְ אֵ ֶּלה הָ י ּו ְּבנֵי אָ ִ
עיש }יְ עו ּׁש{ וְ אֶ ת י ְַעלָ ם וְ אֶ ת ק ַֹרח) :יד( וְ אֵ ּ ֶלה ָהי ּו ְ ּבנֵי אָ הֳ ִליבָ ָמה בַ ת עֲ נָה ַּבת ִצ ְבעוֹ ן
יְ ׁ
עיש }יְ עו ּׁש{ וְ אֶ ת י ְַעלָ ם וְ אֶ ת ק ַֹרח:
שו אֶ ת יְ ׁ
שו וַ ּ ֵתלֶ ד ְלעֵ ָ ׂ
אֵ ׁ ֶשת ֵע ָ ׂ

)יד( וְ ִא ּ ֵלין הֲווֹ ְּבנֵי אָ הֳ ִליבָ ָמה בַ ת

ידת ְל ֵע ָ ׂשו יָת יְ עו ּׁש וְ יָת ַי ְעלָ ם וְ יָת ק ַֹרח:
יל ַ
שו וִ ִ
עֲ נָה ַּבת צִ ְבעוֹ ן ִא ּ ַתת ֵע ָ ׂ
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חק לישראל – פרשת וישלח יום ו'
ימן אַ לּ וּף אוֹ ָמר אַ לּ וּף
שו אַ לּ וּף ּ ֵת ָ
)טו( אֵ ֶּלה אַ לּ וּפֵ י ְבנֵי עֵ ָ ׂשו ְּבנֵי א ֱִליפַ ז ְּבכוֹ ר עֵ ָ ׂ
ימן אַ לּ וּף אוֹ ָמר
צְ פוֹ אַ לּ וּף ְקנַז) :טו( אֵ ּ ֶלה אַ לּ וּפֵ י ְבנֵי ֵע ָ ׂשו ְ ּבנֵי א ֱִליפַ ז ְּבכוֹ ר עֵ ָ ׂשו אַ לּ וּף ּ ֵת ָ
אַ לּ וּף ְצפוֹ אַ לּ וּף ְקנַז:

ימן ַר ָּבא אוֹ ָמר ַר ָּבא
שו ַר ָּבא תֵ ָ
שו ְּבנֵי א ֱִליפַ ז בּ ו ְּכ ָרא ְד ֵע ָ ׂ
)טו( ִא ּ ֵלין ַר ְב ְרבֵ י ְּבנֵי ֵע ָ ׂ

צְ פוֹ ַר ָּבא ְקנַז:

)טז( אַ לּ וּף ק ַֹרח אַ לּ וּף ַּג ְע ּ ָתם אַ לּ וּף עֲ ָמלֵ ק אֵ ֶּלה אַ לּ וּפֵ י א ֱִליפַ ז ְּבאֶ ֶרץ אֱדוֹ ם אֵ ֶּלה
ְ ּבנֵי ָע ָדה) :טז( אַ לּ וּף ק ַֹרח אַ לּ וּף ּ ַג ְע ּ ָתם אַ לּ וּף עֲ ָמלֵ ק אֵ ּ ֶלה אַ לּ וּפֵ י א ֱִליפַ ז ְ ּבאֶ ֶרץ אֱדוֹ ם אֵ ֶּלה
ְּבנֵי ָע ָדה:

)טז( ַר ָּבא ק ַֹרח ַר ָּבא גַ ְע ּ ָתם ַר ָּבא עֲ ָמלֵ ק ִא ּ ֵלין ַר ְב ְרבֵ י ֶדא ֱִליפַ ז ְּבאַ ְר ָעא ֶדאֱדוֹ ם ִא ּ ֵלין ְּבנֵי ָע ָדה:

שו אַ לּ וּף נַחַ ת אַ לּ וּף ז ֶַרח אַ לּ וּף ׁ ַש ּ ָמה אַ לּ וּף ִמזָּה
)יז( וְ אֵ ֶּלה ְּבנֵי ְרעוּאֵ ל ּ ֶבן עֵ ָ ׂ
שו) :יז( וְ אֵ ּ ֶלה ְ ּבנֵי
אֵ ֶּלה אַ לּ וּפֵ י ְרעוּאֵ ל ְּבאֶ ֶרץ אֱדוֹ ם אֵ ֶּלה ְּבנֵי בָ ְ ׂש ַמת אֵ ׁ ֶשת עֵ ָ ׂ
ְרעוּאֵ ל ּ ֶבן עֵ ָ ׂשו אַ לּ וּף נַחַ ת אַ לּ וּף ז ֶַרח אַ לּ וּף ׁ ַש ּ ָמה אַ לּ ּוף ִמ ָּזה אֵ ּ ֶלה אַ לּ וּפֵ י ְרעוּאֵ ל ְ ּבאֶ ֶרץ
שו ַר ָּבא נַחַ ת ַר ָּבא ז ֶַרח ַר ָּבא ׁ ַש ָמה ַר ָּבא
שו) :יז( וְ ִא ּ ֵלין ְּבנֵי ְרעוּאֵ ל ַּבר ֵע ָ ׂ
אֱדוֹ ם אֵ ּ ֶלה ְ ּבנֵי בָ שְׂ ַמת אֵ ׁ ֶשת ֵע ָ ׂ
שו:
ִמזָּה ִא ּ ֵלין ַר ְב ְרבֵ י ְרעוּאֵ ל ְּבאַ ְר ָעא ) ֶד(אֱדוֹ ם ִא ּ ֵלין ְּבנֵי בָ שְׂ ַמת ִא ּ ַתת ֵע ָ ׂ

)יח( וְ אֵ ֶּלה ְּבנֵי אָ הֳ ִליבָ ָמה אֵ ׁ ֶשת ֵע ָ ׂשו אַ לּ וּף יְ עו ּׁש אַ לּ וּף י ְַעלָ ם אַ לּ וּף ק ַֹרח אֵ ֶּלה
שו אַ לּ וּף
שו) :יח( וְ אֵ ּ ֶלה ְ ּבנֵי אָ הֳ ִליבָ ָמה אֵ ׁ ֶשת ֵע ָ ׂ
אַ לּ וּפֵ י אָ הֳ ִליבָ ָמה ַּבת עֲ נָה אֵ ׁ ֶשת ֵע ָ ׂ
שו) :יח( וְ ִא ּ ֵלין ְּבנֵי
יַעלָ ם אַ לּ וּף ק ַֹרח אֵ ּ ֶלה אַ לּ וּפֵ י אָ הֳ ִליבָ ָמה ַּבת עֲ נָה אֵ ׁ ֶשת ֵע ָ ׂ
יְ עו ּׁש אַ לּ וּף ְ
הֳליבָ ָמה ַּבת עֲ נָה ִא ּ ַתת ֵע ָ ׂשו:
אָ הֳ ִליבָ ָמה ִא ּ ַתת ֵע ָ ׂשו ַר ָּבא יְ עו ּׁש ַר ָּבא י ְַעלָ ם ַר ָּבא ק ַֹרח ִא ּ ֵלין ַר ְב ְרבֵ י אָ ִ

שו וְ אֵ ּ ֶלה אַ לּ וּפֵ יהֶ ם
שו וְ אֵ ּ ֶלה אַ לּ וּפֵ יהֶ ם הוּא אֱדוֹ ם) :יט( אֵ ּ ֶלה ְבנֵי עֵ ָ ׂ
)יט( אֵ ֶּלה בְ נֵי ֵע ָ ׂ
שו וְ ִא ּ ֵלין ַר ְב ְרבָ נֵיהוֹ ן הוּא אֱדוֹ ם:
הוּא אֱדוֹ ם) :יט( ִא ֵּלין ְּבנֵי ֵע ָ ׂ
ישבֵ י הָ אָ ֶרץ לוֹ ָטן וְ ׁשוֹ בָ ל וְ צִ בְ עוֹ ן וַ עֲ נָה) :כ( אֵ ּ ֶלה ְבנֵי
)כ( אֵ ֶּלה ְבנֵי ֵׂש ִעיר הַ ח ִֹרי ְׁ
ש ִעיר חוֹ ָראָ ה י ְָתבֵ י דְּ אַ ְר ָעא לוֹ ָטן
ישבֵ י הָ אָ ֶרץ לוֹ ָטן וְ ׁשוֹ בָ ל וְ צִ ְבעוֹ ן וַ עֲ נָה) :כ( ִא ּ ֵלין ְּבנֵי ֵ ׂ
ש ִעיר הַ ֹח ִרי ְׁ
ֵׂ
וְ ׁשוֹ בָ ל וְ צִ ְבעוֹ ן וַ עֲ נָה:

ש ִעיר ְ ּבאֶ ֶרץ אֱדוֹ ם) :כא( וְ ִד ׁשוֹ ן
ישן אֵ ֶּלה אַ לּ וּפֵ י הַ ח ִֹרי ְּבנֵי ֵ ׂ
)כא( וְ ִד ׁשוֹ ן וְ אֵ צֶ ר וְ ִד ׁ ָ
ישן ִא ּ ֵלין ַר ְב ְרבֵ י חוֹ ָראֵ י
ש ִעיר ְ ּבאֶ ֶרץ אֱ דוֹ ם) :כא( וְ ִד ׁשוֹ ן וְ אֵ צֶר וְ ִד ׁ ָ
ישן אֵ ּ ֶלה אַ לּ וּפֵ י הַ ח ִֹרי ְ ּבנֵי ֵ ׂ
וְ אֵ צֶ ר וְ ִד ׁ ָ
ש ִעיר ְּבאַ ְר ָעא ֶדאֱדוֹ ם:
ְּבנֵי ֵ ׂ

אחוֹ ת לוֹ ָטן ִּת ְמנָע) :כב( וַ ִּי ְהי ּו ְבנֵי לוֹ ָטן ח ִֹרי
ימם וַ ֲ
)כב( וַ ִּי ְהי ּו ְבנֵי לוֹ ָטן ח ִֹרי וְ הֵ ָ
יה דְּ לוֹ ָטן ִּת ְמנָע:
ימם וַ אֲ חָ תֵ ּ
ימם וַ אֲ חוֹ ת לוֹ ָטן ִּת ְמנָע) :כב( וַ הֲ ווֹ ְבנֵי לוֹ ָטן חוֹ ִרי וְ הֵ ָ
וְ הֵ ָ
ּמנַחַ ת וְ ֵעיבָ ל ְׁשפוֹ וְ אוֹ נָם) :כג( וְ אֵ ּ ֶלה ְ ּבנֵי ׁשוֹ בָ ל ַע ְלוָ ן
)כג( וְ אֵ ֶּלה ְּבנֵי ׁשוֹ בָ ל ַע ְלוָ ן ו ָ
ּמנַחַ ת וְ ֵעיבָ ל ְׁשפוֹ וְ אוֹ נָם) :כג( וְ ִא ּ ֵלין ְּבנֵי ׁשוֹ בָ ל ַע ְלוָ ן ו ָּמנַחַ ת וְ ֵעיבָ ל ְׁשפוֹ וְ אוֹ נָם:
וָ

אֲשר ָמצָ א אֶ ת הַ יּ ִֵמם ַּב ּ ִמ ְד ָּבר
ֶׁ
)כד( וְ אֵ ֶּלה בְ נֵי צִ ְבעוֹ ן וְ אַ יָּה וַ עֲ נָה הוּא עֲ נָה
חמ ִֹרים ְלצִ ְבעוֹ ן אָ ִביו) :כד( וְ אֵ ּ ֶלה ְבנֵי צִ ְבעוֹ ן וְ אַ ָיּה וַ עֲ נָה הוּא עֲ נָה ֲא ׁ ֶשר
ִּב ְרעֹתוֹ אֶ ת הַ ֲ
חמ ִֹרים ְלצִ ְבעוֹ ן אָ ִביו) :כד( וְ ִא ּ ֵלין ְּבנֵי צִ ְבעוֹ ן וְ אַ ּיָה וַ עֲ נָה הוּא
ָמצָ א אֶ ת הַ יּ ִֵמם ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ִ ּב ְרעֹתוֹ אֶ ת ַה ֲ
עֲ נָה דִּ י אַ ְׁש ַּכח יָת ִּג ָּב ַר ּיָא ְּב ַמ ְד ְּב ָרא ַּכד הֲוָ ה ָר ֵעי יָת ח ֲָמ ַר ּיָא ְלצִ ְבעוֹ ן אֲ בו ִּהי:

)כה( וְ אֵ ּ ֶלה ְבנֵי עֲ נָה דִּ ׁשֹן וְ אָ הֳ ִליבָ ָמה ַּבת עֲ נָה) :כה( וְ אֵ ּ ֶלה ְבנֵי עֲ נָה דִּ ׁשֹן וְ אָ הֳ ִליבָ ָמה
ַּבת עֲ נָה) :כה( וְ ִא ּ ֵלין ְּבנֵי עֲ נָה ִד ׁשֹן וְ אָ הָ ִליבָ ָמה ַּבת עֲ נָה:
ישן חֶ ְמדָּ ן וְ אֶ ְׁש ָּבן
ישן חֶ ְמדָּ ן וְ אֶ ְׁש ָּבן וְ יִ ְת ָרן וּכְ ָרן) :כו( וְ אֵ ּ ֶלה ְ ּבנֵי ִד ׁ ָ
)כו( וְ אֵ ֶּלה ְּבנֵי ִד ׁ ָ
ישן חֶ ְמדָּ ן וְ אֶ ְׁש ָּבן וְ יִ ְת ָרן ו ְּכ ָרן:
וְ יִ ְת ָרן ו ְּכ ָרן) :כו( וְ ִא ּ ֵלין ְּבנֵי ִד ׁ ָ
ב ְלהָ ן וְ זַעֲ וָ ן וַ עֲ קָ ן) :כז( אֵ ּ ֶלה ְ ּבנֵי אֵ צֶ ר ִ ּב ְלהָ ן וְ זַ עֲ וָ ן וַ עֲ קָ ן) :כז( ִא ּ ֵלין ְּבנֵי
)כז( אֵ ֶּלה ְּבנֵי אֵ צֶ ר ִּ
אֵ צֶ ר ִּב ְלהָ ן וְ זַעֲ וָ ן וַ עֲ קָ ן:

ישן עוּץ וַ א ֲָרן:
א ָרן) :כח( אֵ ּ ֶלה ְבנֵי ִד ׁ ָ
ישן עוּץ וַ ֲ
)כח( אֵ ֶּלה בְ נֵי ִד ׁ ָ

אֲרן:
ישן עוּץ וַ ָ
)כח( ִא ֵּלין ְּבנֵי ִד ׁ ָ
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)כט(

אֵ ֶּלה אַ לּ וּפֵ י הַ ח ִֹרי אַ לּ וּף לוֹ ָטן אַ לּ וּף ׁשוֹ בָ ל אַ לּ וּף צִ ְבעוֹ ן אַ לּ וּף עֲ נָה:

אֵ ּ ֶלה אַ לּ וּפֵ י הַ ח ִֹרי אַ לּ וּף לוֹ ָטן אַ לּ וּף ׁשוֹ בָ ל אַ לּ וּף ִצ ְבעוֹ ן אַ לּ וּף עֲ נָה:

)כט(

)כט( ִא ּ ֵלין ַר ְב ְרבֵ י חוֹ ָראָ ה

ַר ָּבא לוֹ ָטן ַר ָּבא ׁשוֹ בָ ל ַר ָּבא צִ ְבעוֹ ן ַר ָּבא עֲ נָה:

ישן אֵ ֶּלה אַ לּ וּפֵ י הַ ח ִֹרי ְלאַ ּ ֻלפֵ יהֶ ם ְּבאֶ ֶרץ
)ל( אַ לּ וּף דִּ ׁשֹן אַ לּ וּף אֵ צֶ ר אַ לּ וּף דִּ ׁ ָ
ש ִעיר) :ל(
ישן אֵ ּ ֶלה אַ לּ וּפֵ י הַ ח ִֹרי ְלאַ ּ ֻלפֵ יהֶ ם ְ ּבאֶ ֶרץ ֵ ׂ
ש ִעיר) :ל( אַ לּ וּף דִּ ׁשֹן אַ לּ וּף אֵ צֶ ר אַ לּ וּף דִּ ׁ ָ
ֵׂ
ישן ִא ּ ֵלין ַר ְב ְרבֵ י חוֹ ָראָ ה ְל ַר ְב ְרבָ נֵיהוֹ ן ְּבאַ ְר ָעא ְד ֵׂש ִעיר:
ַר ָּבא ִד ׁשֹן ַר ָּבא אֵ צֶ ר ַר ָּבא ִד ׁ ָ

ש ָראֵ ל:
אֲשר ָמ ְלכ ּו ְּבאֶ ֶרץ אֱדוֹ ם ִל ְפנֵי ְמלָ ְך ֶמלֶ ְך ִל ְבנֵי יִ ְ ׂ
)לא( וְ אֵ ֶּלה הַ ּ ְמלָ ִכים ׁ ֶ
וְ אֵ ּ ֶלה הַ ּ ְמלָ ִכים אֲ ׁ ֶשר ָמ ְלכ ּו ְ ּבאֶ ֶרץ אֱדוֹ ם ִל ְפנֵי ְמלָ ְך מֶ לֶ ְך ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:

קֳדם ִדּ י ְמלַ ְך ַמ ְל ָּכא ִל ְבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:
ְמ ִליכ ּו ְּבאַ ְר ָעא ֶדאֱדוֹ ם ָ

)לא(

)לא( וְ ִא ּ ֵלין ַמ ְלכַ ּיָא דִּ י

שם ִעירוֹ דִּ נְ הָ בָ ה) :לב( וַ ִּי ְמל ְֹך ּ ֶבאֱדוֹ ם ּ ֶבלַ ע ּ ֶבן
)לב( וַ ִּי ְמל ְֹך ּ ֶבאֱדוֹ ם ּ ֶבלַ ע ּ ֶבן ְּבעוֹ ר וְ ׁ ֵ
יה דִּ נְ הָ בָ ה:
שם ִעירוֹ דִּ נְ הָ בָ ה) :לב( ו ְּמלַ ְך ּ ֶבאֱדוֹ ם ּ ֶבלַ ע ַּבר ְּבעוֹ ר וְ ׁשוּם קַ ְר ּ ֵת ּ
ְּבעוֹ ר וְ ׁ ֵ
ְ
ְ
ָמת ָּבלַ ע וַ ִּי ְמלֹך ּ ַת ְח ּ ָתיו יוֹ בָ ב ּ ֶבן ז ֶַרח ִמ ָּבצְ ָרה) :לג( וַ ָיּ ָמת ָּבלַ ע וַ ִּי ְמלֹך ּ ַת ְח ּ ָתיו
)לג( וַ יּ ָ
ְ
יוֹ בָ ב ּ ֶבן ז ֶַרח ִמ ָּב ְצ ָרה) :לג( ו ִּמית ָּבלַ ע ו ְּמלַ ך ְּתחוֹ תוֹ ִהי יוֹ בָ ב ַּבר ז ֶַרח ִמ ָּבצְ ָרה:
ְ
ָמת יוֹ בָ ב וַ ִּי ְמלֹך ּ ַת ְח ּ ָתיו
ימנִ י) :לד( וַ יּ ָ
)לד( וַ יּ ָָמת יוֹ בָ ב וַ ִּי ְמל ְֹך ּ ַת ְח ּ ָתיו חֻ ׁ ָשם ֵמאֶ ֶרץ הַ ּ ֵת ָ
ימנִ י) :לד( ו ִּמית יוֹ בָ ב ו ְּמלַ ְך ְּתחוֹ תוֹ ִהי חֻ ׁ ָשם ֵמ ַא ְר ָעא ָדרוֹ ָמא:
חֻ ׁ ָשם ֵמאֶ ֶרץ הַ ּ ֵת ָ

הֲדד ֶּבן ְּב ַדד הַ ּ ַמ ּ ֶכה אֶ ת ִמ ְדיָן ִּבשְׂ ֵדה מוֹ אָ ב וְ ׁ ֵשם
)לה( וַ יּ ָָמת חֻ ׁ ָשם וַ ִּי ְמל ְֹך ּ ַת ְח ּ ָתיו ַ
ִעירוֹ עֲ וִ ית) :לה( וַ ָּי ָמת חֻ ׁ ָשם וַ ִּי ְמל ְֹך ּ ַת ְח ּ ָתיו הֲ ַדד ּ ֶבן ְּב ַדד הַ ּ ַמ ּ ֶכה אֶ ת ִמ ְדיָ ן ִ ּבשְׂ ֵדה מוֹ אָ ב
וְ ׁ ֵשם ִעירוֹ עֲ וִ ית:

)לה( ו ִּמית חֻ ׁ ָשם ו ְּמלַ ְך ְּתחוֹ תוֹ ִהי הֲ ַדד ַּבר ְּב ַדד דִּ ְק ִטיל יָת ִמ ְד ָינָאֵ י ְּבחַ ְקלָ א ְדמוֹ אָ ב וְ ׁשוּם

יה עֲ וִ ית:
קַ ְר ּ ֵת ּ

ש ְמלָ ה
ָמת הֲ ָדד וַ ִּי ְמל ְֹך ּ ַת ְח ּ ָתיו ַ ׂ
ש ְמלָ ה ִמ ּ ַמשְׂ ֵרקָ ה) :לו( וַ יּ ָ
הֲדד וַ ִּי ְמל ְֹך ּ ַת ְח ּ ָתיו ַ ׂ
)לו( וַ יּ ָָמת ָ
ְ
ִמ ּ ַמשְׂ ֵרקָ ה) :לו( ו ִּמית הֲ ָדד ו ְּמלַ ך ְּתחוֹ תוֹ ִהי ַ ׂש ְמלָ ה ִמ ּ ַמשְׂ ֵרקָ ה:
ש ְמלָ ה וַ ִּי ְמלֹךְ
ָמת ַ ׂ
שאוּל מֵ ְרחֹבוֹ ת הַ ּנָהָ ר) :לז( וַ יּ ָ
)לז( וַ יּ ָָמת ַ ׂש ְמלָ ה וַ ִּי ְמל ְֹך ּ ַת ְח ּ ָתיו ׁ ָ
מ ְרחֹבוֹ ת הַ ּנָהָ ר) :לז( ו ִּמית ַ ׂש ְמלָ ה ו ְּמלַ ְך ְּתחוֹ תוֹ ִהי ׁ ָשאוּל ֵמ ְרחוֹ בֵ י ְד ַעל ּ ְפ ָרת:
ּ ַת ְח ּ ָתיו ׁ ָשאוּל ֵ
ְ
ְ
שאוּל וַ ִּי ְמלֹך ּ ַת ְח ּ ָתיו ַּב ַעל חָ נָן ּ ֶבן ַע ְכבּ וֹ ר) :לח( וַ ָּי ָמת ׁ ָשאוּל וַ ִּי ְמלֹך ּ ַת ְח ּ ָתיו
)לח( וַ ָיּ ָמת ׁ ָ
ְ
ַּב ַעל חָ נָן ּ ֶבן ַע ְכבּ וֹ ר) :לח( ו ִּמית ׁ ָשאוּל ו ְּמלַ ך ְּתחוֹ תוֹ ִהי ַּב ַעל חָ נָן ַּבר ַע ְכבּ וֹ ר:

הֲדר וְ ׁ ֵשם ִעירוֹ ּ ָפע ּו וְ ׁ ֵשם ִא ְׁש ּתוֹ
)לט( וַ יּ ָָמת ַּב ַעל חָ נָן ֶּבן ַע ְכבּ וֹ ר וַ ִּי ְמל ְֹך ּ ַת ְח ּ ָתיו ַ
ָמת ַּב ַעל חָ נָן ּ ֶבן ַע ְכבּ וֹ ר וַ ִּי ְמל ְֹך ּ ַת ְח ּ ָתיו הֲ ַדר
מי זָהָ ב) :לט( וַ יּ ָ
יט ְבאֵ ל ַּבת ַמ ְט ֵרד ַּבת ֵ
ְמהֵ ַ

מי ָזהָ ב) :לט( ו ִּמית ַּב ַעל חָ נָן ַּבר ַע ְכבּ וֹ ר
יט ְבאֵ ל ַּבת ַמ ְט ֵרד ַּבת ֵ
וְ ׁ ֵשם ִעירוֹ ּ ָפע ּו וְ ׁ ֵשם ִא ְׁש ּתוֹ ְמהֵ ַ
יט ְבאֵ ל ַּבת ַמ ְט ֵרד ַּבת ְמצָ ֵרף דַּ הֲ בָ א:
יה ְמהֵ ַ
יה ּ ָפע ּו וְ ׁשוּם ִא ְּת ֵת ּ
ו ְּמלַ ְך ְּתחוֹ תוֹ ִהי הֲ ַדר וְ ׁשוּם קַ ְר ּ ֵת ּ

)מ( וְ אֵ ֶּלה ְׁשמוֹ ת אַ לּ וּפֵ י עֵ ָ ׂשו ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ִל ְמ ֹקמ ָֹתם ִּב ְׁשמ ָֹתם אַ לּ וּף ִּת ְמ ָנע אַ לּ וּף
שו ְל ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתם ִל ְמ ֹקמ ָֹתם ִ ּב ְׁשמ ָֹתם אַ לּ וּף
ַע ְלוָ ה אַ לּ וּף יְ ֵתת) :מ( וְ אֵ ּ ֶלה ְׁשמוֹ ת אַ לּ וּפֵ י ֵע ָ ׂ
ִּת ְמנָע אַ לּ וּף ַע ְלוָ ה אַ לּ וּף יְ תֵ ת:

)מ( וְ ִא ּ ֵלין ְׁש ָמהַ ת ַר ְב ְרבֵ י ֵע ָ ׂשו ְלז ְַרעֲ י ְָתהוֹ ן ְלאַ ְת ֵריהוֹ ן ִּב ְׁש ָמהָ ְתהוֹ ן ַר ָּבא

ִת ְמנָע ַר ָּבא ַע ְלוָ ה ַר ָּבא יְ ֵתת:

)מא( אַ לּ וּף אָ הֳ ִליבָ ָמה אַ לּ וּף אֵ לָ ה אַ לּ וּף ּ ִפינֹן) :מא( אַ לּ וּף אָ הֳ ִליבָ ָמה אַ לּ וּף אֵ לָ ה אַ לּ וּף
ּ ִפינֹן) :מא( ַר ָּבא אָ ה ֳִליבָ ָמה ַר ָּבא אֵ לָ ה ַר ָּבא ִפינֹן:
מ ְבצָ ר) :מב(
ימן אַ לּ וּף ִ
ימן אַ לּ וּף ִמ ְבצָ ר) :מב( אַ לּ וּף ְקנַז אַ לּ וּף ּ ֵת ָ
)מב( אַ לּ וּף ְקנַז אַ לּ וּף ּ ֵת ָ
ימן ַר ָּבא ִמ ְבצָ ר:
ַר ָּבא ְקנַז ַר ָּבא ֵת ָ

משב ָֹתם ְּבאֶ ֶרץ אֲ חֻ ז ָָּתם
ירם אֵ ֶּלה אַ לּ וּפֵ י אֱדוֹ ם ְל ְׁ
)מג( אַ לּ וּף ַמגְ דִּ יאֵ ל אַ לּ וּף ִע ָ
משב ָֹתם
ירם אֵ ּ ֶלה אַ לּ וּפֵ י אֱדוֹ ם ְל ְׁ
אֲבי אֱדוֹ ם) :מג( אַ לּ וּף ַמגְ דִּ יאֵ ל אַ לּ וּף ִע ָ
הוּא עֵ ָ ׂשו ִ
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ירם ִא ּ ֵלין ַר ְב ְרבֵ י אֱדוֹ ם ְלמוֹ ְתבָ נְ הוֹ ן
ֲבי אֱדוֹ ם) :מג( ַר ָּבא ַמגְ דִּ יאֵ ל ַר ָּבא ִע ָ
ְּבאֶ ֶרץ אֲ חֻ ז ָָּתם הוּא ֵע ָ ׂשו א ִ
שו אֲ בוּהוֹ ן דֶּ אֱדוֹ ָמאֵ י:
ְּבאַ ְר ָעא אַ חֲסַ נְ ְּתהוֹ ן הוּא ֵע ָ ׂ

רש"י
)ג( על לב הנערה  -דברים המתיישבין על
הלב ראי אביך בחלקת שדה קטנה כמה ממון
בזבז אני אשיאך ותקנה העיר וכל שדותיה:
)ז( וכן לא יעשה  -לענות את הבתולות
שהאומות גדרו עצמן מן העריות ע"י המבול
)ב"ר(:
)ח( חשקה  -חפצה:
)יב( מהר  -כתובה )ב"ר(:
)יג( במרמה  -בחכמה :אשר טמא  -הכתוב
אומר שלא היתה רמיה שהרי טמא את דינה
אחותם )ב"ר(:
)יד( חרפה הוא  -שמץ פסול הוא אצלנו הבא
לחרף חבירו הוא אומר לו ערל אתה או בן
ערל .חרפה בכל מקום גדוף:
)טו( נאות לכם  -נתרצה לכם לשון )מ"ב יב(
ויאותו )הכהנים ביהוידע( :להמול  -להיות
נמול אינו לשון לפעול אלא לשון להפעל:
)טז( ונתנו  -נו"ן שניה מודגשת לפי שהיא
משמשת במקום שתי נוני"ן ונתננו :ואת
בנותיכם נקח לנו  -אתה מוצא בתנאי שאמר
חמור ליעקב ובתשובת בני יעקב לחמור שתלו
החשיבות בבני יעקב ליקח בנות שכם את
שיבחרו להם ובנותיהם יתנו להם לפי דעתם
דכתיב ונתנו את בנותינו לפי דעתינו ואת
בנותיכם נקח לנו ככל אשר נחפוץ וכשדברו
חמור ושכם בנו אל יושבי עירם הפכו
הדברים את בנותם נקח לנו לנשים ואת
בנותינו נתן להם כדי לרצותם שיאותו להמול:
)כא( שלמים  -בשלום ובלב שלם :והארץ
הנה רחבת ידים  -כאדם שידו רחבה
וותרנית כלומר אל תפסידו כלום פרקמטיא
הרבה באה לכאן ואין לה קונים:
)כב( בהמול  -בהיות נמול:
)כג( אך נאותה להם  -לדבר זה וע"י כן ישבו
אתנו:
)כה( שני בני יעקב  -בניו היו ואעפ"כ נהגו
עצמן שמעון ולוי כשאר אנשים שאינם בניו

שלא נטלו עצה הימנו )ב"ר( :אחי דינה  -לפי
שמסרו עצמן עליה נקראו אחיה :בטח -
שהיו כואבים .ומ"א בטוחים היו על כחו של
זקן )ב"ר(:
)כז( על החללים  -לפשט החללים וכן ת"א
לחלצא קטיליא:
)כט( חילם  -ממונם וכן )דברים ח( עשה לי
את החיל הזה )במדבר כד( וישראל עושה חיל
)תהלים מט( ועזבו לאחרים חילם :שבו -
לשון שביה לפיכך טעמו מלרע:
)ל( עכרתם  -לשון מים עכורים אין דעתי
צלולה עכשיו .ואגדה צלולה היתה החבית
ועכרתם אותה )תנחומא( .מסורת היתה ביד
כנענים שיפלו ביד בני יעקב אלא שהיו
אומרים עד אשר תפרה ונחלת את הארץ
לפיכך היו שותקין :מתי מספר  -אנשים
מועטים:
)לא( הכזונה  -הפקר :את אחותנו .ית
אחתנא:
)א( קום עלה ) -תנחומא( לפי שאחרת בדרך
נענשת ובא לך זאת מבתך:
)ב( הנכר  -שיש בידכם משלל של שכם:
והטהרו  -מע"א :והחליפו שמלותיכם -
שמא יש בידכם כסות של ע"א:
)ד( האלה  -מין אילן סרק :עם שכם  -אצל
שכם:
)ה( חתת  -פחד:
)ז( אל בית אל  -הקב"ה בבית אל גילוי
שכינתו בבית אל .יש תיבה חסרה בי"ת
המשמשת בראשה כמו )ש"ב ט( הנה הוא בית
מכיר בן עמיאל כמו בבית מכיר .בית אביך
)לעיל כד( כמו בבית אביך :נגלו אליו
האלהים  -במקומות הרבה יש שם אלהות
ואדנות בלשון רבים כמו אדני יוסף אם בעליו
עמו ולא נאמר בעלו וכן אלהות שהוא לשון
שופט ומרות נזכר בלשון רבים אבל אחד מכל
שאר השמות לא תמצא בלשון רבים:
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)ח( ותמת דבורה  -מה ענין דבורה בבית
יעקב אלא לפי שאמרה רבקה ליעקב ושלחתי
ולקחתיך משם שלחה דבורה אצלו לפדן ארם
לצאת משם ומתה בדרך מדברי רבי משה
הדרשן למדתיה :מתחת לבית אל  -העיר
יושבת בהר ונקברה ברגלי ההר :תחת האלון
 בשפולי מישרא שהיה מישור מלמעלהבשפוע ההר והקבורה מלמטה ומישור של
בית אל היו קורין לו אלון ואגדה נתבשר שם
באבל שני שהוגד לו על אמו שמתה )ב"ר(.
אלון בלשון יוני )אבל( ]אחר[ ולפיכך )ולפי
ש(העלימו את יום מותה שלא יקללו הבריות
כרס שיצא ממנו עשו אף הכתוב לא פרסמה:
)ט( עוד  -פעם שני במקום הזה אחד בלכתו
ואחד בשובו :ויברך אתו  -ברכת אבלים
)ב"ר(:
)י( לא יקרא שמך עוד יעקב  -לשון אדם
הבא במארב ועקבה אלא לשון שר ונגיד:
)יא( אני אל שדי  -שאני כדאי לברך
שהברכות שלי :פרה ורבה  -על שם שעדיין
לא נולד בנימין ואע"פ שכבר נתעברה ממנו:
גוי  -בנימין :גוים ) -ב"ר( מנשה ואפרים
שעתידים לצאת מיוסף והם במנין השבטים:
ומלכים ) -ב"ר( שאול ואיש בשת שהיו משבט
בנימין שעדיין לא נולדו מו )ופסוק זה דרשו
אבנר כשהמליך איש בושת ואף השבטים
דרשוהו וקרבו בנימין דכתיב )שופטים כא(
איש ממנו לא יתן את בתו לבנימין לאשה
וחזרו ואמרו אלמלא הי' עולה מן השבטים
לא היה הקב"ה אומר ליעקב ומלכים מחלציך
יצאו( :גוי וקהל גוים  -שגוים עתידים בניו
ליעשות כמנין הגוים שהם ע' אומות וכן כל
הסנהדרין שבעים .ד"א שעתידים בניו
להקריב בשעת איסור הבמות כגוים בימי
אליהו )ברש"י ישן(:
)יד( במקום אשר דבר אתו  -איני יודע מה
מלמדנו:
)טז( כברת הארץ  -מנחם פירש לשון כביר
רבוי מהלך רב .ואגדה בזמן שהארץ חלולה
ומנוקבת ככברה )ב"ר( שהניר מצוי הסתיו
עבר והשרב עדיין לא בא ואין זה פשוטו של
מקרא שהרי בנעמן מצינו )מ"ב ה( וילך מאתו

כברת ארץ ואומר אני שהוא שם מדת קרקע
כמו מהלך פרסה או יותר כמו שאתה אומר
צמד כרם חלקת שדה כך במהלך אדם נותן
שם מדה )קרקע כמו מהלך מיל( כברת ארץ:
)יז( כי גם זה  -נוסף לך על יוסף .ורבותינו
דרשו עם כל שבט נולדה תאומה ועם בנימין
נולדה תאומה יתירה:
)יח( בן אוני  -בן צערי :בנימין  -נראה
בעיני לפי שהוא לבדו נולד בארץ כנען שהיא
בנגב כשאדם בא מארם נהרים כמו שנאמר
בנגב בארץ כנען הלוך ונסוע הנגבה :בנימין
 בן ימין לשון )תהלים פט( צפון וימין אתהבראתם לפיכך הוא מלא )ד"א בנימין בן ימים
שנולד לעת זקנתו ונכתב בנו"ן כמו )דניאל יב(
לקץ הימין(:
)כב( בשכן ישראל בארץ ההיא  -עד שלא בא
לחברון אצל יצחק ארעוהו כל אלה :וישכב -
)שבת נה( מתוך שבלבל משכבו מעלה עליו
הכתוב כאלו שכבה ולמה בלבל וחלל יצועיו
שכשמתה רחל נטל יעקב מטתו שהיתה
נתונה תדיר באהל רחל ולא בשאר אהלים
ונתנה באהל בלהה בא ראובן ותבע עלבון
אמו אמר אם אחות אמי היתה צרה לאמי
שפחת אחות אמי תהא צרה לאמי לכן בלבל:
יהיו בני יעקב שנים עשר  -מתחיל לענין
ראשון משנולד בנימין נשלמה המטה ומעתה
ראוים להמנות ומנאן .ורבותינו דרשו ללמדנו
בא שכולן שוין וכולן צדיקים שלא חטא
ראובן:
)כג( בכור יעקב  -אפי' בשעת הקלקלה
קראו בכור :בכור יעקב  -בכור לנחלה בכור
לעבודה בכור למנין ולא נתנה בכורה ליוסף
אלא לענין השבטים שנעשה לשני שבטים:
)כז( ממרא  -שם המישור :קרית הארבע -
שם העיר ממרא קרית הארבע איל מישור של
קרית ארבע .וא"ת היה לו לכתוב ממרא
הקרית ארבע כן דרך המקרא בכל דבר ששמו
כפול כגון זה וכגון בית לחם אבי עזר בית אל
אם הוצרך להטיל בו ה"א נותנה בראש
התיבה השניה )ש"א טז( בית הלחמי )שופטים
ו( בעפרת אבי העזרי )מ"א טז( בנה חיאל
בית האלי:
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)כט( ויגוע יצחק .אין מוקדם ומאוחר בתורה
מכירתו של יוסף קדמה למיתתו של יצחק י"ב
שנה שהרי כשנולד יעקב היה יצחק בן ס' שנה
שנאמר ויצחק בן ששים שנה וגו' ויצחק מת
בשנת ק"כ ליעקב אם תוציא ששים מק"פ
שנה נשארו ק"כ ויוסף נמכר בן י"ז שנה
ואותה שנה שנת מאה ושמונה ליעקב כיצד בן
ששים ושלש נתברך וארבע עשרה שנה נטמן
בבית עבר הרי שבעים ושבע וארבע עשרה
עבד באשה ובסוף ארבע עשרה נולד יוסף
שנאמר ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף וגו'
הרי תשעים ואחת וי"ז עד שלא נמכר יוסף
הרי מאה ושמנה )עוד מפורש מן המקרא
משנמכר יוסף עד שבא יעקב מצרימה כ"ב
שנה שנאמר ויוסף בן שלשים שנה וגו' וז'
שנים שובע ושנתים רעב הרי כ"ב וכתיב ימי
שני מגורי שלשים ומאת שנה נמצא יעקב
במכירתו ק"ח(:
)ב( עדה בת אילון  -היא בשמת בת אילון
ונקראת בשמת על שם שהיתה מקטרת
בשמים לע"א :אהליבמה  -היא יהודית והוא
כינה שמה יהודית לומר שהיא כופרת בע"א
כדי להטעות את אביו :בת ענה בת צבעון -
אם בת ענה לא בת צבעון ענה בנו של צבעון
שנאמר ואלה בני צבעון ואיה וענה מלמד
שבא צבעון על כלתו אשת ענה ויצאת
אהליבמה מבין שניהם והודיעך הכתוב שכולן
בני ממזרות היו:
)ג( בשמת בת ישמעאל  -ולהלן קורא לה
מחלת מצינו באגדת מדרש ספר שמואל ג'
מוחלין להן עונותיהם גר שנתגייר והעולה
לגדולה והנושא אשה ולמד הטעם מכאן לכך
נקראת מחלת שנמחלו עונותיו :אחות נביות
 על שם שהוא השיאה לו משמת ישמעאלנקראת על שמו:
)ה( ואהליבמה ילדה וגו'  -קרח זה ממזר
הי' ובן אליפז היה שבא על אשת אביו אל
אהליבמה אשת עשו שהרי הוא מנוי עם
אלופי אליפז בסוף הענין )ב"ר(:
)ו( וילך אל ארץ  -לגור באשר ימצא:
)ז( ולא יכלה ארץ מגוריהם  -להספיק
מרעה לבהמות שלהם .ומ"א )ב"ר( מפני

יעקב אחיו מפני שטר חוב של גזירת כי גר
יהיה זרעך המוטל על זרעו של יצחק אמר
אלך לי מכאן אין לי חלק לא במתנה שנתנה
לו הארץ הזאת ולא בפרעון השטר ומפני
הבושה שמכר בכורתו:
)ט( ואלה  -התולדות שהולידו בניו משהלך
לשעיר:
)יב( ותמנע היתה פילגש  -להודיע גדולתו
של אברהם כמה היו תאבים לידבק בזרעו
תמנע זו בת אלופים היתה שנאמר ואחות
לוטן תמנע ולוטן מאלופי יושבי שעיר היה
מן החורים שישבו בה לפנים אמרה איני זוכה
להנשא לך הלואי ואהיה פילגש ובדברי הימים
מונה אותה בבניו של אליפז מלמד שבא על
אשתו של שעיר ויצאה תמנע מביניהם
וכשגדלה נעשית פילגשו וזהו ואחות לוטן
תמנע ולא מנאה עם בני שעיר שהיתה אחותו
מן האם ולא מן האב:
)טו( אלה אלופי בני עשו  -ראשי משפחות:
)כ( יושבי הארץ  -שהיו יושביה קודם שבא
עשו לשם .ורבותינו דרשו )שבת פה( שהיו
בקיאין בישובה של ארץ מלא קנה זה לזיתים
מלא קנה זה לגפנים שהיו טועמין העפר
)לפי רדלהיים( ויודעין אי זו נטיעה ראויה
לה:
)כד( ואיה וענה  -וי"ו יתירה והוא כמו איה
וענה והרבה יש במקרא )דניאל ח( תת וקדש
וצבא מרמס )תהלים עו( נרדם ורכב וסוס
הוא ענה  -האמור למעלה שהוא אחיו של
צבעון וכאן הוא קורא אותו בנו מלמד שבא
צבעון על אמו והוליד את ענה :את הימם -
פרדים הרביע חמור על סוס נקבה וילדה
פרד והוא היה ממזר והביא פסולין לעולם
)חולין ה( ולמה נקרא שמם ימים שאימתן
מוטלת על הבריות דאמר ר"ח מימי לא
שאלני אדם על מכת פרדה לבנה וחיה )והלא
קא חזינן דחיה אל תקרי וחיה אלא וחיתה כי
המכה לא תתרפא לעולם ברש"י ישן( ולא
הוזקק לכתוב לנו משפחות החורי אלא מפני
תמנע ולהודיע גדולת אברהם כמו שפירשתי
למעלה:
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)לא( ואלה המלכים וגו'  -שמנה היו וכנגדן
העמיד יעקב וביטל מלכות עשו בימיהם
ואלו הן שאול ואיש בשת דוד ושלמה רחבעם
אביה אסא יהושפט .ובימי יורם בנו כתיב
)מ"ב ח( בימיו פשע אדום מתחת יד יהודה
וימליכו עליהם מלך ובימי שאול כתיב אין
מלך באדום נצב מלך:
)לג( יובב בן זרח מבצרה  -בצרה מערי
מואב היא שנאמר )ירמיה מח( ועל קריות
ועל בצרה וגו' ולפי שהעמידה מלך לאדום
עתידה ללקות עמהם שנאמר )ישעיה לד( כי
זבח לה' בבצרה:

נביא

)לה( המכה את מדין בשדה מואב  -שבא
מדין על מואב למלחמה והלך מלך אדום
לעזור את מואב ומכאן אנו למדים שהיו מדין
ומואב מריבים זה עם זה ובימי בלעם עשו
שלום להתקשר על ישראל:
)לט( בת מי זהב  -מהו זהב עשיר היה ואין
זהב חשוב בעיניו לכלום:
)מ( ואלה שמות אלופי עשו  -שנקראו על
שם מדינותיהם לאחר שמת הדר ופסקה מהם
מלכות והראשונים הנזכרים למעלה הם
שמות תולדותם וכן מפורש בדברי הימים
וימת הדר ויהיו אלופי אדום אלוף תמנע וגו':
)מג( מגדיאל .היא רומי:

– עובדיה פרק א'

)א( חֲזוֹ ן עֹבַ ְדיָה כּ ֹה אָ ַמר ֲא ֹדנָי יֱהֹוִ ה לֶ אֱדוֹ ם ְׁשמו ָּעה ׁ ָש ַמ ְענ ּו ֵמאֵ ת יְ הֹוָ ה וְ צִ יר
ַּבגּ וֹ יִ ם ׁ ֻש ָּלח קוּמ ּו וְ נָקו ָּמה ָעלֶ יהָ לַ ּ ִמ ְלחָ ָמה) :ב( ִה ּנֵה קָ טֹן נְ ַת ִּת ָ
יך ַּבגּ וֹ יִ ם ָּבזוּי
אַ ּ ָתה ְמאֹ ד) :ג( זְ דוֹ ן ִל ְּב ָך ִה ּ ִׁשיאֶ ָך ׁש ְֹכנִ י בְ חַ גְ וֵי ּ ֶסלַ ע ְמרוֹ ם ִׁש ְב ּתוֹ אֹ ֵמר ְּב ִלבּ וֹ ִמי
ֶשר וְ ִאם ֵּבין כּ וֹ כָ ִבים שִׂ ים ִק ּנ ֶָך ִמ ּ ׁ ָשם אוֹ ִר ְיד ָך
יה ַּכ ּנ ׁ ֶ
יוֹ ִר ֵדנִ י אָ ֶרץ) :ד( ִאם ּ ַתגְ ִּב ַּ
ְ
ָ
יתה הֲלוֹ א יִ גְ נְ ב ּו
נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה) :ה( ִאם ַּג ּנ ִָבים ָּבא ּו ְלך ִאם ׁשוֹ ְד ֵדי לַ יְ לָ ה אֵ יך נִ ְד ֵמ ָ
דַּ יָּם ִאם בּ ֹצְ ִרים ָּבא ּו לָ ְך הֲלוֹ א י ְַׁש ִאיר ּו עֹלֵ לוֹ ת) :ו( אֵ ְ
נִבע ּו
יך נֶחְ ּ ְפשׂ ּו ֵע ָ ׂשו ְ
ית ָך ִה ּ ִׁשיאו ָּך י ְָכל ּו ְל ָך אַ נְ ׁ ֵשי ְׁשל ֶֹמ ָך
ַמצְ ּ ֻפנָיו) :ז( ַעד הַ ְּגבוּל ִׁש ְ ּלחו ָּך כּ ֹל אַ נְ ׁ ֵשי ְב ִר ֶ
ָשימ ּו ָמזוֹ ר ּ ַת ְח ּ ֶת ָ
יך אֵ ין ְּתב ּונָה בּ וֹ ) :ח( הֲלוֹ א ַּביּוֹ ם הַ הוּא נְ אֻ ם יְ הֹוָ ה
לַ ְח ְמ ָך י ִ ׂ
שו) :ט( וְ חַ ּת ּו גִ בּ וֹ ֶר ָ
ימן ְל ַמ ַען
יך ּ ֵת ָ
וְ הַ אֲבַ ְד ִּתי חֲכָ ִמים ֵמאֱ דוֹ ם ו ְּתב ּונָה ֵמהַ ר עֵ ָ ׂ
ָ
ָ
יש ֵמהַ ר עֵ ָ ׂשו ִמ ָּקטֶ ל) :י( ֵמח ֲַמס אָ ִחיך יַעֲ קֹב ְּתכַ ְּסך בו ׁ ָּשה וְ נִ ְכ ַר ּ ָת
יִ ָּכ ֶרת ִא ׁ
ָ
ְלעוֹ לָ ם) :יא( ְּביוֹ ם עֲ ָמ ְדך ִמ ּ ֶנגֶד ְּביוֹ ם ְׁשבוֹ ת ז ִָרים חֵ ילוֹ וְ נ ְָכ ִרים ָּבא ּו ְׁש ָע ָרו } ְׁש ָע ָריו{
וְ ַעל יְ רו ׁ ָּשלַ ם יַדּ ּו גוֹ ָרל ַּגם אַ ּ ָתה ְּכאַ חַ ד ֵמהֶ ם) :יב( וְ אַ ל ּ ֵת ֶרא ְביוֹ ם אָ ִח ָ
יך ְּביוֹ ם
נָכְ רוֹ וְ אַ ל ִּת ְ ׂש ַמח ִל ְבנֵי יְ הו ָּדה ְּביוֹ ם אָ ְב ָדם וְ אַ ל ּ ַתגְ דֵּ ל ּ ִפ ָ
יך ְּביוֹ ם צָ ָרה) :יג( אַ ל
ידם אַ ל ּ ֵת ֶרא גַ ם אַ ּ ָתה ְּב ָר ָעתוֹ ְּביוֹ ם אֵ ידוֹ וְ אַ ל
ּ ָתבוֹ א ְב ׁ ַש ַער ַע ּ ִמי ְּביוֹ ם אֵ ָ
יטיו
ִּת ְׁשלַ ְחנָה ְבחֵ ילוֹ ְּביוֹ ם אֵ ידוֹ ) :יד( וְ אַ ל ּ ַתעֲ מֹד ַעל הַ ּ ֶפ ֶרק ְלהַ ְכ ִרית אֶ ת ּ ְפ ִל ָ
ֲשר
ידיו ְּביוֹ ם צָ ָרה) :טו( ִּכי קָ רוֹ ב יוֹ ם יְ הֹוָ ה ַעל ָּכל הַ גּ וֹ יִ ם ַּכא ׁ ֶ
ש ִר ָ
וְ אַ ל ּ ַת ְס ּגֵר ְ ׂ
ָ
ָ
ְ
יתם ַעל הַ ר קָ ְד ִׁשי
ֹאשך) :טז( ִּכי ַּכאֲ ׁ ֶשר ְׁש ִת ֶ
שה ָּלך ְּגמֻ ְלך י ָׁשוּב ְּבר ׁ ֶ
ית י ֵָע ֶ ׂ
ָע ִ ׂש ָ
יִ ְׁש ּת ּו כָ ל הַ גּ וֹ יִ ם ּ ָת ִמיד וְ ׁ ָשת ּו וְ לָ ע ּו וְ הָ י ּו ְּכלוֹ א הָ י ּו) :יז( ו ְּבהַ ר צִ יּוֹ ן ִּת ְהיֶה
יטה וְ הָ יָה ק ֶֹד ׁש וְ י ְָר ׁש ּו ּ ֵבית יַעֲ קֹב אֵ ת מוֹ ָר ׁ ֵשיהֶ ם) :יח( וְ הָ יָה בֵ ית יַעֲ קֹב אֵ ׁש
ְפלֵ ָ
ש ִריד ְלבֵ ית
שו ְלקַ ׁש וְ ָד ְלק ּו בָ הֶ ם וַ אֲ כָ לוּם וְ לֹא יִ ְהיֶה ָ ׂ
וּבֵ ית יוֹ סֵ ף לֶ הָ בָ ה וּבֵ ית ֵע ָ ׂ
שו וְ הַ ּ ְׁשפֵ לָ ה אֶ ת ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים וְ י ְָר ׁש ּו
שו ִּכי יְ הֹוָ ה דִּ ּ ֵבר) :יט( וְ י ְָר ׁש ּו הַ ּנֶגֶב אֶ ת הַ ר ֵע ָ ׂ
ֵע ָ ׂ
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ש ֵדה אֶ ְפ ַריִ ם וְ אֵ ת שְׂ ֵדה ׁש ְֹמרוֹ ן וּבִ נְ ָי ִמן אֶ ת הַ ִּג ְל ָעד) :כ( וְ גָ לֻ ת הַ חֵ ל הַ זֶּה
אֶ ת ְ ׂ
ֲשר ִּב ְספָ ַרד יִ ְר ׁש ּו אֵ ת
ֲשר ְּכנַעֲ נִ ים ַעד צָ ְרפַ ת וְ גָ לֻ ת יְ רו ׁ ָּש ִ ַלם א ׁ ֶ
ש ָראֵ ל א ׁ ֶ
ִל ְבנֵי יִ ְ ׂ
ָע ֵרי הַ ּנֶגֶ ב) :כא( וְ ָעל ּו מוֹ ִׁש ִעים ְּבהַ ר צִ יּוֹ ן ִל ְׁש ּפֹט אֶ ת הַ ר ֵע ָ ׂשו וְ הָ יְ ָתה לַ יהֹוָ ה
הַ ּ ְמלוּכָ ה:

משנה

 -מקואות פרק ח'

)א( אֶ ֶרץ יִ שְׂ ָראֵ ל ְטהוֹ ָרה ,ו ִּמ ְקוָ אוֹ ֶתיהָ ְטהוֹ ִריםִ .מ ְקוְ אוֹ ת הָ ַע ּ ִמים ׁ ֶש ְּבחוּצָ ה
ש ָראֵ לֶ ׁ ,שחוּץ
לָ אָ ֶרץְּ ,כ ׁ ֵש ִרים ְלבַ עֲ לֵ י ְק ָריִ ין ,אֲפִ לּ ּו נִ ְת ַמ ְלא ּו ְּב ִקילוֹ ןֶ ׁ .ש ְּבאֶ ֶרץ יִ ְ ׂ
לַ ּ ִמ ְפ ּ ָתחְּ ,כ ׁ ֵש ִרים אַ ף לַ ִּנדּ וֹ תִ .מ ִ ּל ְפנִ ים ִמן הַ ּ ִמ ְפ ּ ָתחְּ ,כ ׁ ֵש ִרים ְלבַ עֲ לֵ י ְק ָריִ ין,
יעזֶר אוֹ ֵמר ,הַ ְ ּקרוֹ ִבים לָ ִעיר וְ לַ דֶּ ֶר ְךְ ,ט ֵמ ִאים
אֱל ֶ
ו ְּפסו ִּלין ְלכָ ל הַ ְּט ֵמ ִאיםַ .ר ִּבי ִ
ִמ ּ ְפנֵי הַ ְּכ ִביסָ ה .וְ הָ ְרחוֹ ִקיםְ ,טהוֹ ִרים:
רע"ב ) -א( ארץ ישראל טהורה  -ואפילו
עיירות של כותים שבתוכה .שלא גזרו טומאה
אלא על ארץ העמים בחוצה לארץ:
ומקואותיה טהורים  -ולא מחזקינן להו
בשאובים ,דסתמא בהכשר נעשו :לבעלי
קריין  -להתירן בדברי תורה ,דבעל קרי
אסור בדברי תורה עד שיטבול ,וכי טביל
אפילו במקוה שכל מימיו שאובין מותר:
אפילו נתמלאו בקילון  -שמילאו מים בכתף
ושפכו לתוך גומא יש דרך שהולכים המים
למקוה :שחוץ למפתח  -חוץ לפתח המדינה:
כשרים אף לנדות  -להתירן לבעליהן ואע"ג

דאיכא איסור כרת ,ולא חיישינן שמא חסרים
היו ונפלו עליהם מים שאובים ונתמלאו,
דחוץ לפתח המדינה אין רגלי בני אדם מצויין
שם :לפנים מן המפתח  -לפנים מפתח
המדינה :ופסולים לכל הטמאים  -שבניאדם
מצויין שם הרבה וממלרים סגתף מים
ונותנים שם לכבס ולרחוץ :מפני הכביסה -
שיש לומר חסרים היו ונפסלו מן הכלים
שמכבסים שם :והרחוקים טהורים  -שאין
מכבסים בהן וליכא למיחש להכי .ואין הלכה
כר' אליעזר:

יכין ְט ִבילָ הָ ,ראָ ה ַמיִ ם חֲלו ִּקים אוֹ עֲ כו ִּרים,
)ב( אֵ לּ ּו בַ עֲ לֵ י ְק ָריִ ין ׁ ֶשהֵ ם צְ ִר ִ
ַּב ְּת ִח ָּלהָ ,טהוֹ רָּ .באֶ ְמצַ ע וּבַ ּסוֹ ףָ ,ט ֵמאִ .מ ְּת ִח ָּלה וְ ַעד סוֹ ףָ ,טהוֹ רְ .לבָ נִ ים
נִמ ׁ ָש ִכיםָ ,ט ֵמאַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרְ ,לבָ נִ ים ָּכעֲ כו ִּרים:
וְ ְ
רע"ב ) -ב( חלוקים  -שמטיף טפין
חלוקים כמין שלשלת :בתחלה  -בתחלת
הטלת מי רגלים :טהור  -דלאו מין קרי הוא,
אלא מעצירת השתן הוא בא :באמצע ובסוף
 -של הטלת מי רגלים ,טמא ,דמין קרי הוא:

ונמשכים  -מי רגלים מדובקים :טמא -
דמין קרי הוא :לבנים כעכורים  -ובתחילה
טהור ,באמצע ובסוףטמא ,ואין הלכה כר'
יוסי:

)ג( הַ ּ ַמ ִּטיל ִט ּ ִפין ָעבוֹ ת ִמ ּתוֹ ְך הָ אַ ּ ָמהָ ,ט ֵמא ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ִח ְס ָמא.
ישי,
שרוֹ חַ םָ ,ט ֵמא .הַ ּפוֹ לֶ טֶ ת ז ֶַרע ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
הַ ְמהַ ְרהֵ ר ַּב ַּליְ לָ ה וְ ָע ַמד ו ָּמצָ א בְ ָ ׂ
ְטהוֹ ָרה ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן עֲ ז ְַריָהַ .ר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמרְ ּ ,פ ָע ִמים ׁ ֶשהֵ ם
אַ ְר ַּבע עוֹ נוֹ תְ ּ ,פ ָע ִמים ׁ ֶשהֵ ם חָ ֵמ ׁשְ ּ ,פ ָע ִמים ׁ ֶשהֵ ם ׁ ֵש ׁשַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר,
ְלעוֹ לָ ם חָ ֵמ ׁש:
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רע"ב ) -ג( המהרהר בלילה  -ורואה שבא
על האשה וכשניעור משינתו מצא בשרו חם
ולא מצא טפת קרי :,טמא  -דודאי ראה קרי
אלא שנאבד במיעוטו בבגד :הפולטת שכבת
זרע ביום השלישי טהורה  -כגון ששמשה
בחמישי בשבת ,ופלטה בשבת ,לא שנא שמשה
בתחילת לי חמישי דאשתהי הזרע במעיה
ארבע עונות שלימות ליל חמישי ויום חמישי
ליל ששי וששי ,לא שנא שמשה חמישי עם
חשיכה ,דלא אשתהי אלא מקצת חמישי וליל
ששי וששי ,דלא איכא אלא שתי עונות
שלימות .שהעונה היא או יום או לילה :ר'
ישמעאל אומר  -בא לחלוק ולומר דפולטת
בשלישי לשמושה טמאה ,אבל פולטת
ברביעי ,טהורה .מיהו מודה הוא דמקצת

היום ככולו ,דלא הקפידה תורה אלא במנין
הימים ולא במנין העונות :ופעמים שהן
ארבע עונות שלימות  -כגון אם שמשה בליל
חמישי עם חשיכה ,פליטתה טמאה עד
תחילת ליל שבת :ופעמים שהם חמש עונות
 כגון אם שמשה בתחילת יום רביעי בעלותהשחר ,ופליטתה טמאה עד ליל שבת:
פעמים שהן שש  -כגון ששמשה בתחילת ליל
רביעי והיא טמאה עד תחילת ליל שבת,
נמצאושש עונות שלימות :ר' עקיבא אומר
לעולם חמש עונות  -ואםיצאה מקצת עונה
ראשונה ,נותנים לה מקצת עונה ששית
להשלים חמש עונות ,דכל הפולטת בתוך
חמש עונות שלימות ,טמאה .והלכה כר'
אלעזר בן עזריה:

ש ָראֵ ל ׁ ֶש ּ ָפ ְל ָטה ִׁשכְ בַ ת
)ד( נָכְ ִרית ׁ ֶש ּ ָפ ְל ָטה ִׁשכְ בַ ת ז ֶַרע ִמ ִּישְׂ ָראֵ לְ ,ט ֵמאָ הַּ .בת יִ ְ ׂ
יתהּ  ,וְ י ְָר ָדה וְ ָט ְבלָ ה וְ לֹא ִכ ְּב ָדה אֶ ת
ז ֶַרע ִמ ּנ ְָכ ִריְ ,טהוֹ ָרה .הָ ִא ּ ׁ ָשה ׁ ֶש ּ ִׁש ּ ְמ ׁ ָשה ּ ֵב ָ
הַ ַּביִ תְּ ,כ ִאלּ ּו לֹא ָט ְבלָ הַּ .ב ַעל קֶ ִרי ׁ ֶש ּ ָטבַ ל וְ לֹא ִה ִּטיל אֶ ת הַ ּ ַמיִ םְּ ,כ ׁ ֶשיּ ִַּטיל אֶ ת
הַ ּ ַמיִ םָ ,ט ֵמאַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרַּ ,בחוֹ לֶ ה וּבַ זָּקֵ ןָ ,ט ֵמאַּ .ביֶּלֶ ד ובַ ָּב ִריאָ ,טהוֹ ר:
רע"ב ) -ד( טמאה  -הטפה של שכבת זרע
שפלטה :טהורה  -ואפילו טומאה דרבנן
ליכא :ולא כבדה את הבית  -לא קנחה את
עצמה עד שלא ישאר בה לחלוחית של שכבת
זרע :כאילו לא טבלה  -דחיישינן שמא
תפלוט טפת שכבת זרע שנשאר לה באותו

מקום :לכשיטיל מים טמא  -שמא נשתייר
מן הקרי בתוך האמה ויוצא עם השתן :בילד
ובבריא טהור  -שיוצא בכוח ואין משתייר.
ועד כמה קרוי ילד ,כל שעומד על רגלו אחת
וחולץ מנעלו ונועל מנעלו ואפילו בן שמונים
שנה .והלכה כרבי יוסי:

)ה( נִ דָּ ה ׁ ֶש ּנ ְָתנָה ָמעוֹ ת ְּב ִפיהָ וְ י ְָר ָדה וְ ָטבְ לָ הְ ,טהוֹ ָרה ִמ ּ ֻט ְמאָ ָת ּה ,אֲבָ ל ְט ֵמאָ ה
ִהיא ַעל ַּגב ֻר ָּק ּה .נ ְָתנָה ְ ׂש ָע ָר ּה ְּב ִפיהָ  ,קָ ְפצָ ה י ָָד ּה ,קָ ְרצָ ה שִׂ ְפתוֹ ֶתיהָ ְּ ,כ ִאלּ ּו
לֹא ָט ְבלָ ה .הָ אוֹ חֵ ז ָּבאָ ָדם וּבַ ּ ֵכ ִלים ו ַּמ ְט ִּבילָ ןְ ,ט ֵמ ִאין .וְ ִאם הֵ ִדיחַ אֶ ת יָדוֹ ַּב ּ ַמיִ ם,
ְטהוֹ ִריםַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,יְ ַר ּ ֶפה ְּכ ֵדי ׁ ֶשיָּבוֹ א ּו בָ הֶ ם ָמיִ םֵ ּ .בית הַ ְּס ָת ִריםֵ ּ ,בית
יכין ׁ ֶשיָּבוֹ א ּו בָ הֶ ן ָמיִ ם:
הַ ְ ּק ָמ ִטים ,אֵ ינָן צְ ִר ִ
רע"ב ) -ה( טהורה מטומאתה  -מטומאת
נדה ומותרת לבעלה :אבל טמאה על גב
רוקה  -שנתלש על המעות קודם טבילה,
וטמאה מתורת מגע דרוקה מטמא במגע
ובמשא :נתנה שערה בפיה  -ולא באו המים
בשערה :קרצה שפתותיה  -דחקה שפתותיה
ביותר זו בזו :כאילו לא טבלה  -ואסורה
לבעלה כמו שהיתה :האוחז באדם ובכלים
ומטבילן טמאין  -דבמקום אחיזתו לא באו
מים :ואם הדיח ידיו במים טהורים  -לפי

שהמשקה שעל ידיו מתחבר למי המקוה ושוב
אין כאן חציצה :ר' שמעון אומר ירפה וכו' -
ואין הלכה כר' שמעון :בית הסתרים  -כגון
תוך האוזן ותוך החוטם ותוך הפה :בית
הקמטין  -של שחי ושל ערוה .אי נמי ,קמטין
של זקן וזקנה שבשרם נקמט :אין צריך שיבואו
בהן מים  -דכתיב )ויקרא טו( וכל אשר יגע
בו הזב וידיו לא שטף במים ,וכי בשטיפת
ידים נטהר הזב ,והלא טבילת כל הגוףבמים
חיים הוא צריך ,אלא לומר לך מה ידיו
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בנראה ,אף כל בשרו בנראה ,פרט לבית
הנסתרים .ואף על פי כן אמרו חכמים
לעולם ילמד אדם בתוך ביתו שתהא אשה

גמרא

מדיחה קמטיה בשעת טבילה ,דנהי דאין
צריכין לבוא בהן מים ,מקום הראוי לביאת
מים בעינן:

 -נדה דף יג' ע"ב

כהן שוטה מטבילין אותו ומאכילין אותו תרומה לערב ומשמרין אותו שלא
יישן ישן טמא לא ישן טהור רבי אליעזר ברבי צדוק אומר עושין לו כיס
של עור אמרו לו כל שכן שמביא לידי חימום אמר להן לדבריכם שוטה
אין לו תקנה אמרו לו לדברינו ישן טמא לא ישן טהור לדבריך שמא יראה
טפה כחרדל ותבלע בכיס תנא משום רבי אלעזר אמרו עושין לו כיס של
מתכת:
רש"י על הגמרא
שלא יישן  -כדי שלא יתחמם ויראה :כיס של
עור  -וכשירצו להאכילו יבדקו בכיס :ותבלע
בכיס  -וקאכיל תרומה בטומאת הגוף והוי

זוהר

במיתה דכתיב )ויקרא כב( ומתו בו כי
יחללוהו:

– בשלח דף מז' ע"א

ישוּןִ .ר ִּבי אַ ָּבא ּ ָפ ַתח )ישעיה נח( ִאם ּ ָת ִׁשיב ִמ ּ ׁ ַש ָּבת
יִ ָּלחֵ ם לָ כֶ ם וְ אַ ּ ֶתם ּ ַתח ֲִר ׁ
ְ
יך עֲ שׂ וֹ ת חֲפָ צֶ ָ
ַרגְ לֶ ָ
ש ָראֵ ל ,דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא
יך ְּביוֹ ם קָ ְד ִׁשי .ז ַָּכ ִאין ִאינּ וּן יִ ְ ׂ
ִא ְת ָר ֵעי ְּבהוֹ ןְ ,ל ִא ְתדַּ ְּבקָ א ְּבה ּוִ ,מ ָּכל ְׁשאַ ר ַע ּ ִמין דְּ ָע ְל ָמא ,ו ִּמגּ וֹ ְר ִחימו ָּתא
ישא
יתא ,וְ יָהַ ב לוֹ ן ׁ ַש ָּבת ,דְּ ִאיה ּו קַ דִּ ׁ ָ
יה ,וְ יָהַ ב לוֹ ן אוֹ ַריְ ָ
דִּ ְלהוֹ ן ,קָ ִריב לוֹ ן ְלגַ ֵּב ּ
יתא
ִמ ָּכל ְׁשאַ ר יוֹ ִמין ,וְ נַיְ יחָ א ִמכּ ָֹּלא ,וְ חֶ ְדוָ ה דְּ כ ָֹּלא ,וְ ׁ ָש ִקיל ׁ ַש ָּבת ,לָ קֳבֵ ל אוֹ ַריְ ָ
יתא ּ ֻכ ָּלא:
ְּכ ָּלא ,ו ַּמאן דְּ נ ִָטיר ׁ ַש ָּבתְּ ,כ ִאילּ ּו נ ִָטיר אוֹ ַריְ ָ
ראת לַ ּ ׁ ַש ָּבת עוֹ נֶגִ ,ענּ וּגָ א דְּ כ ָֹּלאִ ,ענּ ּוגָ א דְּ נ ְַפ ׁ ָשא וְ גוּפָ א ִענּ וּגָ א דְּ ִע ָּל ִאין
וְ ָֹק ָ
וְ ַת ּ ָת ִאין .וְ קָ ָר:

הלכה – הרמב"ם הלכות שבת פרק ג'
)ח( תבשיל חי שלא בשל כלל או שבשל כל צרכו ומצטמק ורע לו מותר לשהותו על
גבי האש בין בכירה וכופח בין בתנור וכן תבשיל שבשל ולא בשל כל צרכו או בשל
כל צרכו ומצטמק ויפה לו אם השליך לתוכו אבר חי סמוך לבין השמשות נעשה הכל
כתבשיל חי ומותר לשהותו על האש אע"פ שלא גרף ולא כסה מפני שכבר הסיח דעתו
ממנו ואינו בא לחתות בגחלים:
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)ט( כל תבשיל שאסור לשהותו אם עבר ושיהה אותו אסור לאכלו עד מוצאי שבת
וימתין בכדי שיעשו ואם שכחו אם תבשיל שלא בשל כל צרכו הוא אסור עד מוצאי
שבת ואם תבשיל שבשל כל צרכו הוא ומצטמק ויפה לו מותר לאכלו מיד בשבת:
)י( כל שמותר לשהותו על גבי האש כשנוטלים אותו בשבת אסור להחזירו למקומו ואין
מחזירין לעולם אלא על גבי כירה גרופה או מכוסה או בכירה וכופח שהוסקו בקש
וגבבה והוא שלא הניח הקדרה על גבי הקרקע אבל משהניחה על גבי קרקע אין
מחזירין אותה ואפילו על גבי כירה גרופה או מכוסה ואין מחזירין לתנור ולא לכופח
שהוסקו בגפת או בעצים אף על פי שגרף או כסה מפני שהבלן חם ביותר וכל שאין
מחזירין עליו אין סומכין לו בשבת:

מוסר  -מספר צידה לדרך דף ר''ז ע''א
ִמי ׁ ֶש ְרצוֹ נוֹ ְלקַ ּ ֵבל עֲ בוֹ ַדת הַ ּ ׁ ֵשם יִ ְת ָּב ַר ְך יִ ָּב ֵדל ִמ ְ ּבנֵי אָ ָדם .וְ אָ ְמר ּו אֵ ין ְרפוּאָ ה ֵמהַ חֲנִ ינָה וְ אֵ ין
ַמ ְטמוֹ ן ְּכ ַמ ְטמוֹ ן הַ חָ ְכ ָמה .וְ אֵ ין ָממוֹ ן ְּכ ָממוֹ ן הַ דַּ ַעת .וְ אֵ ין ַרע ְּכ ַרע הַ ִּט ְפ ׁשוּת .וְ אֵ ין יִ חוּס
חֲשבָ ה ז ַָּכה .וְ אֵ ין
שה ְמעוּלֶ ה ִמ ּ ַמ ׁ ָ
ְּכיִ חוּס הַ ֶנא ֱָמן .וְ אֵ ין ְמנוּחָ ה ְּכ ִעזָבוֹ ן הַ ּ ַתאֲ וָ ה .וְ אֵ ין ַמעֲ ֶ ׂ
צְ ָדקָ ה גְ דוֹ לָ ה ֵמאַ הֲ בַ ת יִ ּסו ִּרין .וְ אֵ ין חַ ּ ָטאת גְ דוֹ לָ ה ִמהַ ּ ַתאֲ וָ ה .וְ לֹא חוֹ ִלי ִמן הַ ְדאָ גָ ה וְ לֹא
ירה ֲחזָקָ ה ֵמהַ ְׁש ִתיקָ ה וְ לֹא
ישוּת טוֹ ב ֵמהַ ִּס ּפוּק .וְ לֹא ְׁש ִמ ָ
עֲ בוֹ ָדה ז ַָּכה ֵמאַ הֲ בָ ה .וְ לֹא ְפ ִר ׁ
ש ֵמחַ ְ ּבחֶ ְלקוֹ  .אָ ַמר אֶ חָ ד הַ בּ ׁ ֶשת ִס ָּבה ְלכָ ל
עֲ נִ יוּת גָ דוֹ ל ֵמ ַהחֶ ְמדָּ ה .וְ לֹא חַ ִּיים עֲ ֵר ִבים ֵמהַ ָ ׂ
ְ
יוֹ ׁ ֶשר .אָ ְמר ּו ִכי הוֹ ְלכֵ י ֶד ֶר ְך ָטע ּו ְ ּב ַד ְרכָ ם ָרא ּו ְלפָ רו ּׁש אֶ חָ ד ְב ִמגְ דָּ ל אָ ְמר ּו לוֹ הוֹ ֵרנ ּו ֶד ֶרך ז ּו
נֵלֵ ְך וְ הֶ ְראָ ה ְ ּב ָידוֹ לַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם אָ ְמר ּו לוֹ וְ אֵ ְ
יך .אָ ַמר לָ הֶ ם הָ ִכינ ּו צֵ ָדה ִל ְפנֵי ַד ְר ְּככֶ ם ו ְּל ִפי ִׁשיעוּר
שרוֹ .
יד ְתכֶ ם לָ עוֹ לָ ם ַה ָּבא .וְ ָרא ּו ְלבָ חוּר יְ פֵ ה ּתוֹ אַ ר וְ כָ חו ּׁש הַ בָ ָ ׂשרָ ׁ .ש ֲאלוּה ּו ַעל ַּכחַ ׁש ְב ָ ׂ
עֲ ִמ ַ
אתיו ַמר ַּכ ַּלעֲ נָה וּזְ ָהבוֹ וְ כַ ְס ּפוֹ ַּכאֲ בָ נָיו וַ אֲ נִ י ַמ ִ ּביט ִל ְׁש ֵמי
ָענָה ָט ַע ְמ ִּתי זֶה הָ עוֹ לָ ם ו ְּמצָ ִ
ּ
אתי ֵמאֵ ׁש הַ שּׂ וֹ ֵרף:
ֵיהנָם וְ י ֵָר ִ
ְמרוֹ מוֹ ת וְ רוֹ אֶ ה אֲ נ ִָׁשים יוֹ ִליכוּם ְלגַ ן ֵע ֶדן .וַ אֲ חֵ ִרים ְלג ִ
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