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 ו"י תמוז התשס"לק

 הקדמה
 

, החונן לאדם דעת ולאין אונים עצמה ירבה, יתברך הבורא וישתבח היוצר
ומתוכן למעלה מחצי יובל , אשר זיכני לעסוק בתורתו הקדושה זה עשרות שנים

ס היסודיים "שזכתה לתפוצה רבה בקרב בתיה" ברקאי"שנים בתכנית הייחודית 
 .בארץ

הוא היה אומר ): "א"כ:'ה(ר במסכת אבות "שבל הורונו סדר הלימוד של ת"חז
וחזרו בתלמוד פעמים , "בן חמש עשרה לתלמוד... בן עשר למשנה, בן חמש למקרא

 Ê ¯„Ò: ‡¯˜Ó ,‰˘Ó ,„ÂÓÏ˙ ,Ú·˜‰אכן . על הוראה זו, בניסוחים שונים, רבות
‰·ÂÁÎשערי "עיין מקורות לנושא זה בספר . ( על ידי גדולי ישראל שבכל הדורות
 ).א"קע-ס"ק' עמ, הוצאת פלדהיים, "ד תורהתלמו

צריכים הם להתרגל ', התלמידים הצעירים בבואם לראשונה ללמוד תורת ה
להתרגל למשפטים , המתחשבת בניקוד ובטעמים, בבת אחת לקריאה מדוייקת
 .ארוכים ולשפה שרחוקה מהם

˘¯„Ï Ì„Â˜ Ë˘Ù 
רגום ראשוני היא המבוססת על ת-בסיסי-הבנת המקרא באופן יסודי

פרשני הפשט , ם"רשב, אבן עזרא, י"רש, )תרגום ופירוש(רב סעדיה גאון , אונקלוס
 .הידועים ועוד

): 'ח: 'ח(ה 'את הפסוק בנחמי). א"ע', ג(כך למדנו מהגמרא במסכת מגילה 
"‡ ˙¯Â˙ ¯ÙÒ· Â‡¯˜ÈÂ'‡¯˜Ó· ÂÈ·ÈÂ ÏÎ˘ ÌÂ˘Â ˘¯ÂÙÓ ÌÈ‰Ï" ,מפרשת הגמרא: 

 של עברילשון : י"פרש,  זה מקרא–" ‰Â˙ ¯ÙÒ· Â‡¯˜ÈÂ'ÏÌÈ¯˙ ‰‡: "אמר רב
 .חומש

"˘¯ÂÙÓ " תרגום אונקלוס: מסביר) ז"ל(א בנדרים " מהרש–זה תרגום , 
"ÏÎ˘ ÌÂ˘Â "– עד היכן מסיים כל :): "ז"ל(י בנדרים " פרש– אלו הפסוקין

שיכול להשכיל בפסוק בין כל פיסוק , "שום שכל"פסוק ופסוק ולהכי קרי להו 
 ".ופיסוק

"· ÂÈ·ÈÂ‡¯˜Ó "– א בנדרים "והמהרש, י הנגינות" פירש– אלו פיסקי טעמים
 .להפסיק העניינים להבינוגם זה הוא דבר נוסף : כתב) ז"ל(

היא בלימוד ,  המקרא כהלכתושהבנתה "א ע"י ומהרש"מבואר מדברי רש
כלומר בהבנת ההבדל בין טעמים , תרגום אונקלוס והתחשבות בפיסוק הטעמים

 ). מחברים( משרתים מפסיקים ובין טעמים
 הכתובים פשטללמד תחלה את , ל"י הדרכת רבותינו ז"מתוך רצון ללמד עפ

" ת חברון"ת"בשנות ייסודו של , ישבנו במשך כמה שנים, כ את הדרש"ורק אח
, "ברקאי"ו מייסד שיטת "צוות מלמדים בראשות הרב דן בארי הי, ארבע-בקרית

רובו . ברור וממוקד,  לתורה בסגנון קצר ולמדנו וניסחנו את ביאורי המילים∗ישבנו
של הביאור שלפנינו מועתק אם כן מעבודה זו אלא שעבר הגהה רבה ושכלול בהיבט 

 .העיצובי והדידקטי עד הגיעו הלום
¯Â‡È·‰ 

תרגום , ג"רס, ם"רשב, י"רש: הפשטהביאור נכתב כאמור על בסיס פרשני 
עיר בעמדו על סף לימוד זהו הרובד הראשון שילמד התלמיד הצ. אונקלוס ועוד

ה יגדל וישנה וישלש את לימודו פעמים רבות ובמהלכן ילמד גם את "בע. התורה
 . ידע להבחין בין פשט לדרשי הדרשניים וכן פרשנים אחרים ו"שפירושי ר

א "ה, א המגמה"ה, ההיפוך' ו(עמדנו מדי פעם על מושגים לשוניים , בביאור
בענייני ) לפחות( יושג ללא ידיעה בסיסית כי פשוטו של הכתוב לא)  ועוד,השאלה
 .לשון

                                                 
  ו"עם ידידנו הרב ראובן אזולאי הי ∗



˙Â¯˙ÂÎ 
, ו"הרב דן בארי הי. תוספת מיוחדת לביאור הן כותרות היחידות שבפרשות

 ניתן להשיג –כותרות לתורה (ך "כתב כותרות לספרי התנ, "ברקאי"מייסד שיטת 
ת כותרו"). חורב"י הוצאת "בחוברת מיוחדת וכותרות לחלק מהנביאים הודפסו ע

בכך שניתן לראות במבט אחד מצד , אלה מיוחדות ביותר בעיקר מבחינה גרפית
 4 -כ "בסה(כותרות ראשיות של ספר שלם , כותרת לקבוצת פסוקים ומצד שני, אחד

מתוך רצון להקל על התלמיד בהבנת התכנים באופן כללי וכן בהתמצאות ). רבדים
 .הוספנו בחוברת כותרות כלליות, בחומש

 
‡ÏÓ „Â˜È 

קדמו לה החוברות על ". (מקרא מבואר"חוברת זו היא השלישית בסדרת 
מקוים אנו להוציא לאור בקרוב את , ה"בע". דברים", "ויקרא"-"שמות: "החומשים

 ") במדבר" על חומש –החוברת האחרונה בסדרה 
,  בהיות חוברת זו מיועדת לתלמידים המתחילים ללמוד חומש לראשונה

לשון הכתוב הובאה .   לנקד ניקוד מלא גם את הביאורהשתדלנו והתאמצנו מאד 
 .תודתנו נתונה להם על נתינת הרשות". מכון ממרא" העתקה מתכנת –כולה בניקוד 

עיקר ביאור זה כבר עבר שימוש רב בידי תלמידינו הותיקים בשנותיו 
נעזרו גם כן " ברקאי"ס אחרים הפועלים בשיטת "ת חברון וכן בתי"הראשונות של ת

שמחה גדולה לנו להביא בפני כולם בשורה זו . אור זה במהדורתו הבראשיתיתבבי
 .של הופעת הביאור בלבושו החדש

עיקרי , ס ברחבי הארץ"קנתה לה שביתה בעשרות בתי" ברקאי"שיטת 
 .שיטתה מובאים להלן בסוף החוברת

 .תודתי בזאת לחונן הדעת שזיכני להבין בתורתו הקדושה כמיעוט ערכי
ללטש , ת חברון זיכוני להחכים מהם"הובים בשנות עבודתי הרבות בתתלמידי הא

ומתלמידי "ונתקיים בי מה שנאמר עליהם . ולשכלל את הדברים שיבואו לידי גמר
 .תודה להם על כך". יותר מכולם

עוד אתי להודות לידידים מקרוב ומרחוק שעזרוני בגשם וברוח במהלך 
 .עבודתי זו

. ו ועובדיו"ל פלג הי'י ידידי נתנא" נעשו עעבודת ההדפסה וכל הכרוך בה
 .תודה להם על המוצר הנאה שהוציאו מתחת ידם
ו מיסד שיטת "ה הרב דן בארי הי"תודה מיוחדת למורי ורבי כרע כאח לי ה

אשר זיכני ללמוד את השיטה לעסוק בה לגדול ולהתגדל ואף לזכות מעט " ברקאי"
וד השיטה וביישומה לתפארת ס הפזורים בלימ"עמיתים בשדה החינוך בבתיה

 .התורה העם והארץ
יאריך ימיו ושנותיו להשלים ' פעלו ותהי משכורתו שלמה מעם ה' ישלם ה

בהגדלתה ובהאדרתה לטובת ילדי " אזניים לתורה"משימותיו הגדולות בעשיית 
 .ישראל ומוריהם היקרים

 .זוב ולילדי היקרים אשר עזרוני רבות במלאכה רבה "וברכה מיוחדת לנו 
להאיר את , אם ימצא מה להעיר, אסיים בבקשה מכל המעיין והלומד בחוברת

 .י הכתובת הרשומה לעיל" יואיל נא להעביר זאת אלינו עפ,עינינו
 

ר "יודא ב' ר ר"חובה נעימה לי להזכיר כאן ולהודות לאאמו". בן יכבד אב" 
, של גוף וממוןל אשר גדלני על ברכי התורה והיראה מתוך מסירות רבה "ה זצ'חלקי

 .זכות הפצת התורה תעמוד לו לקץ הימין. 'בימים של דוחק הפרנסה וכו
 

 ת"בבה  
  עמראנייצחק     



 מבוא
 

בהקדמות לחוברות עמדנו על ההיבט העקרוני בהבאת פירוש על דרך הפשט  
, זאת עשינו בקצרה. בבואם ללמוד את החומש לראשונה, לפני תלמידינו הצעירים

 .לא הארכנו בדברים כי אין זה מקומם
בהשלמת הסדרה מוצא אני לנכון ולחשוב להרחיב בפני המשתמשים , עתה 
 .את ההיבט העקרוני ולבסס אותו מעט,  הבוגרים שבהםובעיקר בפני, בחוברות

 שאלות –שאלות חשובות עולות בפני מי שלא אמון על עקרון זה וביניהן  
 :כגון, שנשאלתי על ידי מורים בעבודתם

 ?י הפשט "ה עפ'כ שהפירוש הראשון שיובא לפני התלמיד יהי"מדוע חשוב כ •
 ? במהלך ביאור הכתובים איך אפשר לוותר על מדרשים ידועים ולא להביאם •
 ?בכיתות היסוד" גדלנו עליהם"מקומם של מדרשים רבים ש, כ"א, מה •

 :לדוגמא 
 הוא בהבדל שבאיכות –ההסבר לקבלת קרבנו של הבל ולא של קין  -

 .הקרבן של כל אחד מהם
החרבת סדום ועמורה היתה בגלל ההתעללות שלהם בנערה שעזרה  -

 .לעני
ה עזיבתו את 'ם ואהרן במשה הישל מרי) לשון הרע(נושא השיחה  -

 .צפורה אשתו בהיותו נביא בדרגה מיוחדת
אך , בנושא מרכזי זה, ובעיון בכלל, לא נוכל במסגרת זו להאריך במקורות

 .חובתנו להתיחס  אליו לפחות בקצרה
ם בפירושו "כדאי לעיין בדברי הרשב. רבים מפרשנינו עסקו בסוגיא זו, ובכן

 ".וישב" תחילת פרשת –לתורה 
הודה 'בולט מאד הוא ספרו של הרב י.  גם בימינו נכתב חומר רב בנושא

מאחר ". לפשוטו של מקרא "-לבנות " מכללת ירושלים"מייסד , א"קופרמן שליט
נסתפק בהבאת דברים עיקריים ממאמר , ר"ואיננו נמצאים עתה במסגרת של בימד
הושע 'ר י"ד-.ל. גף ת–איש משרד החינוך , ארוך שכתב עמיתנו לעבודת הקודש

 ∗)ז"תשנ' , חוברת ד, "על המקרא ועל הוראתו("מנחם רוזנברג 
 :דיוק בכתובים מראה, בענין קרבנותיהם של הבל וקין 

 .  הקרבן של קיןאיכותהכתוב לא מציין את  .1
ה בין קין 'בכתוב ישנו הדגש אחר המכוון על הבדל אחר שהי .2

 ):'ה-'ד: ' ד, בראשית(להבל 
 ואל מנחתו לא   ואל קין"לעומת "  מנחתו ואלאל הבל' וישע ה"

האריך  , במקום להתיחס לקרבנות עצמם בלבד, כלומר". שעה
 .הכתוב והוסיף התיחסות לבעלי הקרבנות

משהו באישיות של כל אחד מהם גרם לקבלת הקרבן או , כלומר
 . לאי קבלתו

 רוצה הכתוב ללמדנו שהעיקר בהקרבת קרבן היא , במלים אחרות
  הקריבÓ‰ המקריב ולא ÈÓ:  המקריבאישיותו של

 .ברור לנו שפירוש הפשט מתבקש להלמד תחילה,                  כעת
צריך לעיין בתפלתו של אברהם על , בענין החרבת סדום ועמורה 

 של ציבוריתאנשי סדום ולהבין שהעונש הקשה ניתן בגלל פשיעה 
אמנם הסיפור המופיע במדרש על אותה נערה מבטא . כלל האנשים 

אך אין בו כדי להסביר את , את חומר הפשיעה והאכזריות שהיו אז

                                                 
מומלצת מאד לכל המעוניין ללמוד וללמד את המקרא , מורה למקראהיא לקט מאמרים ל" על המקרא ועל הוראתו " החוברת  ∗

 ד"ס הממ"החינוך ומגיעה  לביה. י מ"חוברת זו יוצאת אחת לשנה ע.  יסודית ודידקטית, בדרך נכונה



מאחר ומי שעשתה את הרצח הנתעב היתה , הענישה לכלל הציבור
  .אחת אנשים שבעיר קבוצת

נזהר בדבריו מלהביאו כפירוש , שמביא מדרש זה, י עצמו"ואכן רש
 ,)א"כ: ח "י, בראשית" (הכצעקתה "–ראשון ועיקרי למלה הנדונה 

לקראת סוף , בהמשך הפסוק, אלא מביא את המדרש הלאה ממלה זו
אחת ) נערה( צעקת ריבה –הכצעקתה : ורבותינו דרשו : "פירושו

 ".' שהרגוה מיתה משונה על שנתנה מזון לעני וכו
כנראה ). עיר" (של מדינה "–" הכצעקתה"ואילו פירושו הראשון למלה 

וב שגם מאפשר הבנת י ללמדנו שזהו הפירוש הקודם והחש"רצה רש
 .כ"הענישה הציבורית החמורה כ

 
שוב חייבים אנו להיות , בענין הדיבור של מרים ואהרן במשה 

ותדבר מרים ): "'א:ב"י, במדבר(מחויבים לפשטן של המלים שם 
הנושא , כלומר" האשה הכושית אשר לקחואהרן במשה על אודות 
על עצמה ועובדה זו חוזרת ) נשא לאשה(=הוא אשה כושית שלקח

המדרש אותו מביאים ". אשה כושית לקחכי : "בהמשך אותו פסוק 
 .פרשנים רבים אינו הפירוש הראשון שמתבקש כאן

עד כאן השבנו על השאלה הראשונה בדבר ההכרח להביא בפני התלמידים   
 .המתחילים את פירוש הפשט כפירוש ראשון 

 
דרשים ידועים של המורה בהבאת מ" וויתור"ה על ה'ביחס לשאלה השני

אך צריך לדעת שויתור זה הוא חלק מחובתנו , נכון אמנם שיש כאן ויתור, לכתה
, ל והן"בהיותנו נאמנים על עקרונות בהוראת המקרא המעוגנים הן בדברי חז

. מ, "תכנית הלימודים במקרא"בהוראות של משרד החינוך המנוסחות ב, להבדיל
 .ג "תשנ, ם-י, החינוך

ס נוכחנו לגלות עד כמה ישנה הסכמה של מורים "בתיהבביקורינו הרבים ב
למרות הקושי ההסתגלותי שקיים באופן טבעי אצל כל מי שצריך , רבים לעקרון זה

כבר לא היו ,  ואכן כשהחליטו מורים ללמד בשיטה זו∗.לשנות הרגלים בהוראה
 .מוכנים לחזור לשיטה הקודמת

 
כ ידועים "שים כאיך אפשר לוותר על מדר: ביחס לשאלה השלישית 

 ?" גדלנו עליהם"מדרשים ש, וחשובים
, שאנחנו נדרשים אליו" ויתור"במסגרת המחיר של , נכון: תשובה עקרונית 

לטובת עיקרון אחר , זהו אחד הדברים החמים והיקרים לנו שעלינו לוותר עליו
 .חשוב יותר

 ") :בדיעבד..("תשובה פרקטית מתחשבת
ין להכיר לתלמידיו יבחר את אלה מהם מתוך כלל המדרשים שהמורה מעונ

מסוים ואותם ילמד בכתה באופן מנותק , מוסרי, המבטאים בתוכם רעיון חינוכי
בימי ששי ייחד את אחד השיעורים למדרשים ? כיצד . מלימוד החומש עצמו

בשיעור זה ידגיש המורה . השייכים בתכנם הכללי לנושאים שנלמדו במהלך השבוע
התלמידים לא . ע  "ל במדרש שהוא תושב"י חז"ם שנאמרו עשהוא עומד ללמד דברי

כדי שאף תלמיד לא יחשוב שהפירוש ששמע עתה , יפתחו חומש בזמן לימוד המדרש
בדרך זו ילמד התלמיד להבחין הבחנה ברורה בין פשט , הוא פירוש פשוט של הכתוב

 .לדרש
 

                                                 
 ) :מבלי להבחין שאין זה פשוטו של מקרא(מהדברים השגורים בפי תלמידים רבים  ∗

 .ליעזרא...? מה הוא שם העבד ששלח אברהם לחרן  •
 .ג מצוות שמרתי"ותרי....?" עם לבן גרתי: "מה הוא המשך הפסוק  •
 







 
 

 מקרא מבואר
 לולי פשוט לתלמידיםבאור מ

 בראשיתלחומש 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  בעזרת חונן הדעתנכתב
 ו"י יצחק עמראני הי"ע

 קרית ארבע

 א"חברון תובב
 



 
 
 

    

 



 

 

ֵראִשיתָּפ ָׁרַשת ּבְ ׁ 

ֵראִשית ֵׂשַמֲע  )ג:  ב–א  :א(ׁה ּבְ

  ,פרק
פסוק

'מס הביאור המלה

ית ֵראׁשִ  1 ַהְתָחָלהַּב ּבְ
א: א 

ָרא  2  ִהְמִציא,)ִמְּכלּום(ֵיׁש ֵמַאִין ה ָׂשָע ּבָ

ֹּתהו ָוֹבהו ּ  3 ֵריקָמקֹום ׁשֹוֵמם ָו ּ

 4 ֵמַעל ַּעל ְפֵני

 5 יםִּקַהַּמִים ָהֲעֻמ ְּתהֹום
 ב:ב

 6 ֶבתְמַנֶּׁש, ְךְמעֹוֶפֶפת ָנמֹו ְמַרֶחֶפת

 7 )ְךָּפֻהָעִתיד ְמ(ָאַמר  רֶמיֹאַו

 8 )לשון צווי (ֶׁשִּיְהֶיה אֹור ְיִהי אֹור

 ג:א
 ַויִהי אֹור

 . ִנְבָרא ָהאֹור, הָׂשַנֲע, ָהָיה
)Âפךועתיד מה - יהי ,Â 'זו נקראת ו '

על שם שהופכת את הפועל , ההיפוך
 )יד לזמן עברתמזמן ע

9 

ים ֶאת הל'ְרא אַּיַו
 ָּהאֹור ִכי טֹוב

 10  ֶׁשָהאֹור טֹובלהים'אָרָאה 
 ד:א

 11 )ְךָּפֻהָעִתיד ְמ( ִהְפִריד, ְבִּדילִה לְּבֵדַּוַי

 12 ַּבד מֹוְּכַח ָמָסְך ָמתּו ָרִקיַע

תֹוך  13 )עַצְמֶא = ְךתֹו(ְּבֶאְמַצע  ְּבְ

 14 ילְבִּדְוהּוא ִיְהֶיה ַמ ילִּויִהי ַמְבִד
 ו:א

 15 )ְךָּפֻהָעִתיד ְמ(ָעָׂשה  ַעׂשַּוַי

 16 ילְבִּדִה לְּבֵדַּוַי

ר   ז:א 17 -ֶׁש ֲאׁשֶ
  ָרָצה 'הְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁש, ה ָּכְךַנֲעָׂש ִהי ֵכןְיַו

 18 .)ָּכְך = ןֵּכ(
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  ,פרק
פסוק

 'מס הביאור המלה

  19 )לשון צווי (ְתָקְּבצּוִּיֶׁש, וּוֶׁשִּיָּק ּווִּיָק
 ט:א

הָרְוֵת ׁשָ ִיְהֶיה ֶאְפָׁשר , ַהַּיָּבָׁשה ִּתְהֶיה ִנְרֵאית ֶּאה ַהַיּבָ
  20 .ִלְראֹות אֹוָתּה

ּבֹו ַהַּמִים ַהָּמקֹום ֶׁש, ִקּבּוץ ַהַּמִים ּה ַהַמִיםֵוִמְק
  21 .ֶנֶאְספּו

  22 )צווי( ֶׁשָהָאֶרץ ּתֹוִציא ֶּדֶׁשא ְדֵשא ָהָאֶרץַּת

א ים ִּקִחים ַהְּיֻרל ַהְּצָמֵׁשם ּכֹוֵלל ְלָכ ֶּדׁשֶ
  23 )ם ִקּבּוִציֵׁש(ָּבעֹוָלם 

 י:א

-ים ַהְּנמּוִכים ַהַחדָמִחֵׁשם ּכֹוֵלל ַלְּצ ֶשבֵע
  24 םיִּיְׁשָנִת

ל ָּכ, ִחים ַהְּגדֹוִליםֵׁשם ּכֹוֵלל ַלְּצָמ ֵעץ
  25 ִחיםי ָהֵעִצים ְוַהְּצָמִמיֵנ

  26 ִעיםָרמֹוִציא ְז ַרעַמְזִריַע ֶז
ה ְפִרעֹ   27 ְמַגֵּדל ֵּפרֹות יּׂשֶ

דֹוֶמה ְּב, ַעל ִּפי ַהִּמין ַהְּמֻיָחד ֶׁשּלֹו ְלִמיֹנו
  28 ח ָהָאבְלֶצַמ

 יא:א

ר ַזְרעֹו בֹו   29 ַּבְּפִרי,  ִנְמָצא ּבֹועֲאֶׁשר ַהֶּזַר ֲאׁשֶ
  30 )ְךָּפֻהְמָעִתיד (הֹוִציָאה  ַּותֹוֵצא

 יב:א
  31 )ינֹוִמְל(=ַעל ִּפי ַהִּמין ֶׁשּלֹו  ּהוְלִמיֵנ
  32 ֶׁשִּיְהֶיה ְיִהי

  33 ּגּוֵפי אֹור ְמֹארֹת
  34 ְּכֵדי ְלַהְבִדיל ילְּלַהְבִד

 ְּוָהיו

 , ךָּפֻהָעָבר ְמ -ְוָהיּו  .ְוֵהם ִיְהיּו
)Â היו–  Â 'על , ההיפוך' זו נקראת ו

שם שהופכת את הפועל מזמן עבר 
 .)לזמן עתיד

35  

  36 )ַמִיםַּבָּׁש(ְלִסיָמִנים  ְלֹאֹתת

 
 
 
 
 יד:א

 ֹוֲעִדיםּוְלמ
ַהְּזַמִּנים ַהחֹוְזִרים ּוָבִאים ָּתִמיד 

 מֹות ָּיֵמָחָדׁש ִּבְתקּופֹות ְמֻס
 .)עֹונֹות ַהָּׁשָנה: ְּכגֹון(

37  

ֶלת ַהיֹום ַהְּמאֹורֹות ְּכִאּלּו : ְלִׁשְלטֹון ַעל ַהּיֹום ְּלֶמְמׁשֶ
   38 .ׁשֹוְלִטים ָּכל ֶאָחד ַּבְּזַמן ֶׁשּלֹו

טז: א
  39 ם ָׂש,ָנַתן ןֵּתִּיַו

  40 ל"כנ, טֹוְוִלְׁשל ְוִלְמשֹל יז:א
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,  פרק
פסוק

 'מס הביאור המלה

ְרצו   41 ִרים ַחִּייםֶׁשִּיְהיּו ְמֵלִאים ִּבְיצּו ִּיׁשְ

ֶרץ ִנים ֵׁשם ּכֹוֵלל ְלַבֲעֵלי ַהַחִּיים ַהְּקַט ׁשֶ
  42 ִוירֲאַּבַּיָּבָׁשה אֹו ַּב, רֹוֲחִשים ַּבַּמִיםָה

  43 .ְיצּור ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַחִּיים ּהָיַחַהֶנֶפׁש 

 
 
 כ: א

 
  44 םִיַחִּיים ִעם ְּכָנַפַהֵׁשם ּכֹוֵלל ְלכֹל ַּבֲעֵלי  עֹוף

ַּהַתִניִנים , ָיםַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ַהְּגדֹוִלים ֶׁשַּב ּ
  45 ָתִניםְוְיִּלַה

  46 תַעַהִמְתנֹוַע, ַהּזֹוֶחֶלת ֶמֶשתרָֹה

 
 

כא: א
 ְלִמיֵנֶהם

 
ְלִפי ַהְּתכּונֹות , נֹויָּכל ֶאָחד ְלִפי ִמ

  47 ַהְּמֻיָחדֹות ְלהֹוָריו

  48 ִאֵחל ָּדָבר טֹוב, ְךֵרֵּב ְָבֵרךְיַו
ְּפרו   49 ! הֹוִלידּו ֶצֱאָצִאים!ֲעׂשּו ֵּפרֹות ּ

  50 יםִּב ֶצֱאָצִאים ַרִלידּוֹוּת ֶשַעל ְיֵדי ּבוְרּו

 
 
כב: א

  51 )ּפַֹעל ְמֻקָּצר(ה ַהְרֵּבה ִיְהֶי, הִיְתַרֶּב ֶרבִי
  52 ּתֹוִציא ּתֹוֵצא

ֵהָמה ֵלי ַהַחִּיים ַהְּמצּוִיים ִעם ָהָאָדם ֲעַּב ּבְ
  53 ְוַהְּמַׁשְּמִׁשים אֹותֹו

ֵלי ַהַחִּיים ַהּזֹוֲחִלים ֲעֵׁשם ּכֹוֵלל ְלכֹל ַּב ֶרֶמׂש
  54 ַעל ָהָאֶרץ

 
 
 
כד: א

  ֶאֶרץתֹוְיַח
ֵׁשם ּכֹוֵלל ְלַבֲעֵלי  = הָּיַח, ַחַּית ָהָאֶרץ

י ַהָּׂשדֹות ֵבֲחְרֶמים ְּב ַהַחִּי,ַהַחִּיים
 ָערֹותּוַבְּי

55  

ה ָאָדם  ַנֲעׂשֶ
ך ַהָּלׁשֹון ֶׁשִּמיֶׁשהּו ֶרֵּכן ֶּד, ֶאֱעֶׂשה ָאָדם

ּ "ֲאַנְחנו"ָּגדֹול ְוָחׁשּוב אֹוֵמר ִלְפָעִמים 
 ".ֲאִני"ִּבְמקֹום 

56  

 ְוִיְׁשַּתְּלטּו ַעל לּוְׁשְמִי, ַני ָהָאָדםְּב, ְוֵהם ּוְּוִיְרד
  57 .יםִאָרְבִּנָאר ַהְׁש

  58 )ֵׁשם ִקּבּוִצי(ם ָיַּבַהָּדִגים ֶׁש ּת ַהָיםַגְּד

כו: א

  59 ּוְבכֹל ַמה ֶׁשִּנְמָצא ָּבָאֶרץ  ָהָאֶרץלּוְבָכ
ה ֶאת ָהָאָדם צּוָרה ָהרּוָחִנית ָהעֹוָׂשַּב להים'ֶצֶלם אּבְכז: א

  60 ֵּׂשֶכלַּבַעל , ּדֹוֶמה ְקָצת ָלּה
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,  פרק
פסוק

 'מס אורהבי המלה

  61 !ְּׁשבּו ְּבָכל ָמקֹום ָּבָאֶרץְתַיִה ְּלאו ֶאת ָהָאֶרץּוִמ

 ָהׁשְֻבִכְו

 ֶׁשְּבֵני ֵדיְי לַע) ֶאת ָהָאֶרץ( אֹוָתּה ּובׁשִכְו
, ָאָדם ִיְתַיְּׁשבּו ְּבָכל ָמקֹום ָּבָאֶרץ

 ֵהם , ָהַרִּביםיָהרוֶתְצאֹוְוִיְׁשַּתְּמׁשּו ְּב
 ׁשֹוְלִטים ָעֶליָה, ּכֹוְבִׁשים אֹוָתּה

62  

 
 
 כח: א

 

ּוְרדו   63 ִהְׁשַּתְּלטּו, לּוְשִמּו ּ
כט: א  64 ְּכמֹו ַמְזִריַע ֶזַרע זֵֹרַע ֶזַרע

  65 ַמֲאָכלְל הָלְכָאְל
 ּוּלֻכַוְי
 

ָרה ַהְּבִריָאה ִנְגְמ: ְׁשְלמּו ְוִנְגְמרּוָה, ָּכּלּו
  66 .םֶׁשָּלֶה

 
 א: ב

  67 םים ֶׁשָּבֶהִאָרְבִּני ַהֲהמֹוֵנ, ם ֶׁשָּלֶהאַהָצָב ְצָבָאם
  68 ִסֵּים, ָּגַמר, ִּכָּלה לַכַוְי ב: ב

 

 )כד- ד:ב (ְיִציַרת ָהָאָדם ְוַגן ָהֶעֶדן

,  פרק
פסוק

 'מס הביאור המלה

  69 ִסּפּור ָהִעְנָיִנים, קֹורֹות תֹוְלדֹות
ִהָבּ   70 ְזַמן ֶשִנְבְראּוִּב, ֵעתְּב םָאְרּבְ

 
 ד: ב

  71 הַּכֲאֶׁשר ָעָׂש תֹוׂשם ֲעֹויּבְ
ֶדה יַח ַהׂשָ   72  ַהָּפתּוַחְרָחבֶּמלים ַּבֵדְּגָהֵעִצים ַה ּׁשִ
  73 ֲעַדִין לֹא ָהָיה ֶטֶרם ִיְהֶיה
  74 ֲעַדִין לֹא ָצַמח חֶטֶרם ִיְצָמ

 
 
 ה: ב

  75 ירִטְמֲעַדִין לֹא ִה ירִטְמלֹא ִה
  76 ַלחּות ָהֲאִויר, ָעָנן ֵאד ו: ב
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,  פרק
פסוק

 'מס הביאור המלה

  77 ָיַצר רֶצּיִיַו
  78 ָנַׁשף, ָנַפח ַּפחִּיַו
  79 יויָרִחְנִּב יוָּפַאּבְ

 
 
 ז: ב

ַמת ַחִיים ַהֶּנֶפׁש = ְנָׁשָמה , ְנָׁשָמה ֶׁשל ַחִּיים ִּנׁשְ
  80 ָהרּוָחִנית ַהְּמֻיֶחֶדת ָלָאָדם

   81 ָׂשהֲעַנ, ָהָיה ִהיְיַו
  82 ַּבַעל ּכַֹח ִּדּבּור ּהָיְלֶנֶפׁש ַח ז: ב
  83 ִמְזָרח, םֶדד ֶקִמַּצ ִּמֶקֶדם ח: ב

  84 ִהְצִמיַח= ְצִמיַח ַּיְּכמֹו ַו ְצַמחַּיַו
  85 ְלִהְסַּתֵּכל ּבֹו, ֶׁשחֹוְמִדים ִלְראֹות אֹותֹו הֶנְחָמד ְלַמְרֶא

ְּבִריאּות ּוִמּכֹחֹו ְונוֵתן ֵעץ ֶׁשּנֹוֵתן ַחִּיים  ֵּעץ ַהַחִיים
  86 .ים ָיִמיםיִכִרֲאַמ

תֹוך   87 ֶאְמַצעְּב ְּבְ

 
 
 
 ט: ב

ֵּעץ ַהַדַעת טֹוב 
 עָרָו

חין ֵּבין טֹוב ְלַרעְבַהְל, ַהּנֹוֵתן ּכַֹח ָלַדַעת
 88  

 י: ב  89 ֵּצלִיְתַּפ, ֵלקָחֵי ִּיָפֵרד
ים   90 יםִגָלְּפ, יםִמָרְז ָראׁשִ

  91 ֵּתלַהִּמְתַּפ, ַהַּמִּקיף בֵבּסַֹהיא: ב
דַֹלחיב: ב ֶאֶבן , ּבְ

 ַּהׁשַֹהם
  92 י ֲאָבִנים ְיָקרֹותֵגסּו

ת ַמְֵלך ִקְדהַֹהיד: ב
ּׁשורַא ּ 

  93 ד ִמְזַרח ֶׁשל ָהִעיר ַאּשּורִמַּצַהּזֹוֵרם 

   94 ָׂשם אֹותֹו,  אֹותֹוִהִּניַח ּהוֵחִּנַּיַו
 - ַּגן: ע"א(, ֶאת ַהַּגן, ַלֲעבֹד אֹוָתּה ְּבָדהְלָעטו: ב

  95 ) ְנֵקָבהׁשֹוןְלְּפָעִמים  , ָזָכרשֹוןְּפָעִמים ְל

  96  ֶלֱאכֹלָךָתר ְלמּו לּל ֹתאֵכָאכֹטז: ב
יֹום ֲא  יז: ב  97 ַּכֲאֶׁשר ּתֹאַכל ָךְלָכּבְ

ּת ָתמותמֹו   98 ָּתמּות ִמָּיד ְולֹא, יב ִמיָתהֵיַחְתִּת ּ
 
 
 
 
 

- 15 - 



 

 

,  פרק
פסוק

 'מס הביאור המלה

ת יֹולֹא טֹוב ֱה
 ָּהָאָדם ְלַבדֹו

א לֹ :או, לֹא טֹוב ָלָאָדם ִלְהיֹות ְלַבּדֹו
  ָאָדם ִיְהֶיה ְלַבּדֹוטֹוב ָלעֹוָלם ֶׁשָה

ָּנה ְׁשֵלָמה ַהְּבִריָאה ֵאיֵנ, תֶרזֹאת אֹוֶמ(
 ).ֹוַּכֲאֶׁשר ָהָאָדם ְלַבּד

99  
 
 
יח: ב

ֵּעֶזר ְכֶנְגדֹו רּכֹו ָׁשֶוה לֹו ְלִפי ֶע, ֵעֶזר ַמְתִאים לֹו ּ
 100 ם ָדָאַהְּמֻיָחד ְּכ

יֶזה ע ֵא ִיְתּבֹוֵנן ְוִיְקַּב,הְּכֵדי ֶׁשָהָאָדם ִיְרֶא ִלְראֹותיט: ב
 101 ם ַמְתִאים ְלָכל ֶאָחדֵׁש

ַּתְרֵדָמה  102 ֵׁשָנה ֲחָזָקה ּ
 103 )ַצד =  ֶצַלע:י"רש(ִמְּצָדָדיו  יוָתעְֹלַּאַחת ִמַצ

רִּיַו ׁשָ  104 רִמֵּלא ָּבָׂש ְּסֹגר ּבָ

 
 

כא: ב
 105 ִּבְמקֹוָמּה= ְּכמֹו ַּתְחֶּתיָה  ָּנהֶּתְחַּת

 106 ִנְלְקָחה ָחהֳקֻלכג: ב
 107 ִמּׁשּום ֶׁשָהִאָּׁשה ִנְלְקָחה ֵמָהִאיׁש, ָלֵכן ן ֵּכ-לַע

 ָיגּור ְּבַבִית ֶאָחד ִעם ,)ךָּפָעָבר מֻה(ִיְדַּבק  ְוָדַבק
 108 ...אַהב אֹוָתּהֹו ְויִֹאְׁשּת

 
כד: ב

ר ֶאָחדְוָה  109 )!י"ְרֵאה רש( ָּבִנים ידּוִליֹו ּיו ְלָבׁשָ

 

 )דכ : ג–כה : ב(ְׁוָהֹעֶנש ַהֵחְטא 

,  פרק
פסוק

 'מס יאורהב המלה

כה: ב 110 ְּבִלי ְּבָגִדים יםִּמּורֲע
 111 יםִׁשְּיתַּבֵאיָנם ִמ ּוׁשׁשָּבְֹתְולֹא ִי

  112 ם ְלָהַרעָכָח םּוָער
?  ָאַמרלהים'אַהִאם ֶזה ָנכֹון ֶׁש, ֶׁשָּמא ַּאף ִכי א: ג

 113 )י"רש(

ּוִמְפִרי ָהֵעץ  ג: ג 114 ֲאָבל ִמְּפִרי ָהֵעץ ּ
ֶּפן ְת   115 ָּתמּותּוִמַּפַחד ֶׁש ןּתוֻמּ
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פסוק

 'מס הביאור המלה

ְוהּוא ָמָׁשל ִלְפִתיַחת , ֶכםיְקחּו ֵעיֵנִיָּפ ֶכםי ֵעיֵנּחוְקְפִנְו
  116 .ָרהֵתַהֵּׂשֶכל ַלֲהָבָנה ְי

 ה: ג
ָרה ְּבטֹוב ּוְבַרע ִּתְהיּו ֵתי ַהֲהָבָנה ַהְּי"ע יםהל'אּם ֵכֶתִיְהִו

 117 .להים'אים יֹוֵתר ֶלִמֹוּד

הֶרֵּתַו  118 ֵהִביָנה, ָרֲאָתה ּא ָהִאׁשָ
ּי ַתֲאָוה הוא ִכְו

 ָלֵעיַנִים
 119 .ִמְׁשּתֹוְקקֹות לֹו, תֹוּוָהֵעיַנִים ִמתַא

 
 
 ו: ג

 120 ְלַקֵּבל ֵׂשֶכל ילִּכׂשְַהְל
 121 ֵהִבינּו) ְךָּפָעִתיד מֻה (חּוְקְפִנ ַקְחָנהָּפִּתַו ז: ג
תֹוך ֵעץ ֵהָג ח:ג ּּבְ  122 ַהַּגןֵּבין ֲעֵצי , ְּבֶאְמַצע ןְ
ַּאֶיָכה ט: ג  123 ?ֵאיפֹה ַאָּתה ּ

 י: ג 124 ָּפַחְדִּתי) ְךָּפֻהָעִתיד ְמ(י אִתֵרָי  ָוִאיָרא
 125 )ְךָּפֻהָעִתיד ְמ(י אִתֵּבְחֶנ ָוֵאָחֵבא

 126 ִסֵּפר ִּהִגיד
...  ָהֵעץ ֲהִמן

 ָּאַכְלָת
 127 )א השאלה"ה (?ַהִאם ָאַכְלָּת ִמן ָהֵעץ

 
 
 יא: ג

ר ָ ִצִויִתיך ֲאׁשֶ ּ
-ְּלִבְלִתי ֲאָכל

ִּמֶמנו ּ ּ 
 128 ֱאכֹל ִמֶּמּנּוא ֶל לָֹךי אֹוְתִתיִּוִּצֶׁש

 יב: ג 129 ִּתיִא, יִּמִע ִּעָמִדי
 130 )ְךָּפֻהָעִתיד ְמ(ְוָאַכְלִּתי  ָוֹאֵכל

יַאִני יג: ג  131 ה אֹוִתיִּפָּת, יא אֹוִתיִּׁשִה ִּהׁשִ

 ָּארור
ה הּוא ָרֵאֹון ְמׁש ְוכֹל ְל,)ק"רד(ְמֻקָּלל 
 - ךֶפֵהְוַהְּבָרָכה ִהיא ְל(,  ן ִחָּסרֹוןִעְנַי

 .)ּתֹוֶסֶפת טֹוָבה
132 

 133 יֹוֵתר ִמּכֹל ִּמָכל

 
 
 יד: ג

ְָגחְֹנך  134 ֶּבֶטן ּ
 135 ִׂשְנָאה ֵאיָבה טו: ג
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,  פרק
פסוק

 'מס הביאור המלה

ְִעְצבֹוֵנך ַצַער , ַצַער= ֶעֶצב , ֶאת ָהֶעֶצב ֶׁשָּלְך  ּ
 136 ֹוןֵהָרי

 137 ַצַער ֵהָריֹון, ֵהָריֹון ֶׁשָּלְך = ְךֵניֹוְרְּכמֹו ֵה ְְוֵהרֵֹנך
ך -ְוֶאל ִאיׁשֵ

ְְתׁשוָקֵתך ּ ּ 
ַיַחד   ִלְהיֹותר יֹוֵתִּתְרִצי ,ְוֶאל ַּבֲעֵלְך

 138 .וִאּת

 
 
 טז: ג

ל ך ְּוהוא ִיְמׁשָ  139 ְך ַמה ֶׁשִּיְרֶצהְלַצּוֹות ָעַלִי ְּבָ
 140 )ְךָּפֻהיד ְמָעִת(ְוָאַכְלָּת  ַּוֹתאַכל

ֲּארוָרה ָהֲאָדָמה 
 ָךֲּעבוֶרּבַ

 141 ָהֲאָדָמה ִּבְגָלֵלְך) ל"כנ(ְמֻקֶּלֶלת 

ִעָצבֹון  142 ל ִויִגיָעה ַרִּביםר ָעַמְלַאַח, ְּבַצַער  ּּבְ

 
 
 יז:  ג

ֹּתאְכֶלָנה ֶאת ַהְּתבּוָאה ֶׁשִהיא , ּתֹאַכל אֹוָתּה ּ
 143 ְמַגֶּדֶלת

 144 םי קֹוִציִמיֵנ ּ ְוַדְרַדרְוקֹוץ יח: ג

ֵזַעת ָ ַאֶפיךּבְ ץ ַּמֲאִמּתֹוְך ַמ, ַּבֵּזָעה ֶׁשל ַהָּפִנים ,ּ
  145 ָהֲעבֹוָדה

 יט: ג
ּ ִמֶמָנה ֻלָקְחָתִּכי ּ ּ  146 אתֵרְבה ִנָּנֶּמֶׁשִּמ ּ
  147 ׁשֹון ַחִּייםְל, ְּכמֹו ַחָּיה ָּוהַח

 י ָהָאָדם ֵנָּנה נֹוְלדּו ּכֹל ְּבֶּמֶׁשִּמ יל ָחּם ָכֵא כ: ג
 148 )ְמַדֵּבר –ַחי : ג"רס(

כא: ג 149 םָפגּוְל, םָרעֹוים ְלִׁשּוּבְלַמ  עֹורָּכְתנֹות
ם ׁשֵ  150 )ְךָּפֻהָעִתיד ְמ(ִהְלִּביׁש אֹוָתם  ַּוַיְלּבִ

 151 ֲהֵרי,  ִהֵּנה:ְּכמֹו ֵהן
 152 )ַהַמְלָאִכים (=ְכֶאָחד ִמֶּמּנּו , ַנֲעָׂשה ה'ָהָי

 
כב: ג

 153 ידַהִהּפּוך ֵמָעָבר ְלָעִת' ו. ִיְחֶיה ָוַחי

ְלֵחהו ַּוְיׁשַ   ַלח אֹותֹוָׁש= ִיְׁשַלח אֹותֹו ַו ּ
  154 אֹותֹו  ֵרשֵּג) ְךָּפֻהָעִתיד ְמ(

 כג: ג
ר םֲאׁשֶ ּ ֻלַקח ִמׁשָ  155 ָּנהֶּמֲאֶׁשר ִנְבָרא ִמ ּ
ֵכן ַּוַיׁשְ  156  ָׂשם,)ְךָּפֻהָעִתיד ְמ(ין ִּכִהְׁש ּ
 157 ק"ה רדֵאְר, ַמְלָאִכים ְּכֻרִבים

 
כד: ג

 158 ָּבָרק ַלַהט
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 )דפרק (ֶהֶבל ַקִין ְו

,  פרק
פסוק

 'מס הביאור המלה

 159  ְּבֵהָריֹוןהָתְיְהִנ, הָתְרָה  ַּוַתַהר
 160 ןִי ֶׁשָּקְרָאה לֹו ַק, ֵּבןהָדְלָי ַקִין ַּוֵתֶלד ֶאת

 161 ָיַצְרִּתי, ָעִׂשיִתי: ְּבַמְׁשָמעּות ָקִניִתי
 162 ֵּבן, ָאָדם ִאיש

 
 
 א: ד

 163 להים'אְזַרת ֶעְּב, להים'אִעם  ' הֶאת

 ִּמֵקץ ָיִמים
, ָׁשָנה: ק"רד, )סֹוף = ֵקץ(ִמּסֹוף ָיִמים 

ד ֶאת ָעַבֶׁשֵמָאז ר ָׁשָנה ַאַח: ְּכלֹוַמר
 .ָהֲאָדָמה

164 
 
 ג: ד

 165 ָקְרָּבן, ַמָּתָנה ִמְנָחה
כֹרֹות  166  ִראׁשֹוִניםַהּנֹוָלִדים ּבְ

 םֶהֵמַהְּׁשֵמִנים ֶׁשָּב, ֵמַהּטֹוִבים ּוֵמֶחְלֵבֶהן
 167 )ַהֵחֶלק ַהְּמֻׁשָּבח = ֶחֶלב(

 
 
 ד:ד

ע ֵּבל ִק:  ְּכלֹוַמר,ָּפָנה, )ְךָּפֻהָעִתיד ְמ(ָׁשָעה  ַּוִיׁשַ
 168 ְּבָרצֹון

  169 ָּכַעס , )ָעִתיד ְמֻהָּפְך(ה ָרָח ַּוִיַחר
ְּפלו ָפָניוִּיַו ה: ד ּ ְּכָאָדם : ק"רד) ךָּפֻהָעִתיד ְמ(ְפלּו ָּפָניו ָנ ּ

 170 .םָלְכִנֶׁשהּוא ּבֹוׁש ְו

 171 )א השאלה"ה(א ַֹהִאם לֹ אֹוֲהל

, ַמֲעִׂשים, ִהְתַנֲהגּות= ֶּדֶרְך  (ָךֶאת ַּדְרְּכ ֵּתיִטיבִאם 
 172 )להים'אַּכָּונֹות ָּבֲעבֹוַדת 

ֵאת  ִּתְהֶיה ָרצּוי :ְּכלֹוַמר, ת ָּפֶניָךֶאָּׂשא ֶא ׂשְ
 173 .ָךְנָּבְרְלָפַני ַוֲאַקֵּבל ֶאת ָק

 יִטיבְוִאם לֹא ֵת
 ָךְתָנָּוַכ ֶאָּלא ִּתָּׁשֵאר ְּב,ָךֶאת ַּדְרְּכ

ָּבּה ֵהֵבאָת ֶׁשַּכָּוָנה לֹא ְנכֹוָנה (ית ִחוְכּנַה
 .)ֶאת ַהָּקְרָּבן

174 

ּ ַחָטאת ַּלֶפַתח
 רֵֹבץ

ְּכִאּלּו : ָׁשלָמ. לֵקָנִּתְהֶיה ָעלּול ַלֲחטֹא ְּב
ה ָרָעה ָהרֹוֶבֶצת ָּיַהֵחְטא הּוא ַח

 ,יָך ְלִהְתַנֵּפל ָעֶלָך ְואֹוֶרֶבת ְל)ַהּׁשֹוֶכֶבת(
 .ָךָּבֶרַגע ֶׁשֵּתֵצא ִמֶּפַתח ֵּביְת

175 

 
 
 
 
 
 
 
 ו: ד

ּ ְתׁשוָקתֹוְָוֵאֶליך   ַלֲחטֹא ָך ְיַפֶּתה אֹוְתָךְרְוִיְצ ּ
 176 )ָרצֹון ַעז, ֵחֶׁשק= ְּתׁשּוָקה (
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,  פרק
פסוק

 'מס הביאור המלה

 
לְּוַאָתה ו: ד  ּבֹו ּ ִתְמׁשָ

ַאל : ְּכלֹוַמר, ר ָעָליוֵּבַּגְתִהֲאָבל ּתּוַכל ְל
 , ְלִהְתָיֵאׁש ְולֹוַמר ֶׁשְּבֶהְכֵרַח ֶּתֱחָטאָךְל

ר ֵּבַּגְתִה ּכַֹח ְּבִחיָרה ְותּוַכל ְלָךֶאָּלא ֵיׁש ְל
 .ַעל ָהַרע

177 

ֶהֶבל - ַקִין ֶאלַּוָיָקם
 ָאִחיו 

 178  ְּכֶנֶגד ֶהֶבל ָאִחיון ָקם ַעלִיַק
 
 ח:ד

ַּוַיַהְרֵגהו  179 )ְךָּפֻהָעִתיד ְמ(תֹו ְוָהַרג אֹו ּ
  180  ֵאיפֹה–ְּכמֹו ַאֵּיה  ֵאי

  ?יִחַהִאם ֲאִני ַהּׁשֹוֵמר ֶׁשל ָא  ֲהׁשֵֹמר ָאִחי ָאֹנִכי ט:ד
 181 )א השאלה"ה(

 
 י: ד

ָקֹול ְדֵמי ָאִחיך  ּ
 צֲֹעִקים ֵאַלי ִמן

  ָהֲאָדָמה
 182 .ְוֶזה ֶּדֶרך ָמָׁשל: ק"רד

ָּארור ַאָתה ִמן  ּ
 ָהֲאָדָמה

 183. ִמן ָהֲאָדָמהָךיַהְּקָלָלה ָּתבֹוא ֵאֶל: ק"רד
 
יא: ד

 184 .עִּכי ַהָּדם ִנְבַלע ַּבַּקְרָק. ָּפְתָחה ָּפְצָתה
ּכָֹחה יב: ד 185 ַהֵּפרֹות ֶׁשִהיא ְמַגֶּדֶלת ּ
 186 נֹוֵדד ָנדָנע ָו

  187 )ָחמּור (=ֶׁשִּלי ָּגדֹול ) ָהעֶֹנׁש(ֶהָעוֹון  ֲעֹוִניָּגדֹול 
 –אֹותֹו ) ִלְסּבֹל (=ל ָלֵׂשאת ַכּוֵדי ֶׁשאִמְּכ ׁשֹואִּמְנ יג: ד

 188 ִהְתַּוָּדה ְוִהְתָחֵרט

 189 ֲהֵרי ֵהן
ָוִמָפֶניך  ּ  190 ָךְתָחָּגְׁשִסַּלְקָּת ֶאת ַה: ְּכלֹוַמר ֶּאָסֵתרּ

 
יד: ד

ֹמְצִאי   ָכלְוָהָיה
 ַיַהְרֵגִני

 191 י ִיְהיּו ֶהְפֵקרַחַּי

 192 יוָרָבְדְּתׁשּוָבה ִל להים'ר לֹו אַויֹאֶמ
 193 ֱאֶמתֶּב, ָאְמָנם ָלֵכן

 194 ןִיּכֹל ִמי ֶׁשַּיֲהרֹג ֶאת ַק ןִיּכֹל הֵֹרג ַק
ְבָעַתִים  195 עֶֹנׁש ֲחמֹורְּב, ְּפָעִמים ַרּבֹות ׁשִ

 
 
 
 
 196 ֵיָעֵנׁש , םֵקִיָּנ ם ָּקיֻטו: ד
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,  פרק
פסוק

 'מס הביאור המלה

 אֹות
ֵני ָאָדם ק ִלּבֹו ֶׁשּלֹא ִיְפַחד ִמְּבֵּזִח, ִסיָמן

י ָהָאָדם ֵנ ְּבֵלב ַהַחּיֹות ּוְבאֹוָרְוָׂשם מֹו
 הּוגּוְרַהֶׁשּלֹא ַי

197 
 
 
ְּלִבְלִתי ַהכֹותטו: ד ֹאתֹו  ּ

  ֹמְצאֹו ָּכל
 ּכֹל ִמי ֶׁשִּיְמָצא ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ַיֲהרֹג אֹותֹו

 198 )ָהרֹוג= הכות (אֹותֹו 

טז: ד 199 ַעל ֵׁשם ָנע ְוָנד ִּתְהֶיה ָּבָאֶרץ דֹוֶאֶרץ נ
 200 ִמְזָרח ְלֵעֶדן ִקְדַמת ֵעֶדן

 201 ן ָהָיה עֹוֵסק ִּבְבִנַּית ִעירִיַק ִהי ּבֶֹנה ִעירְיַו יז: ד
  202 ...ָהִראׁשֹון ש ֲאִבי

ב כ: ד ּוץ חאָֹהִלים ּוְמַגֵּדל ִמְקֶנה ִמיֹוֵׁשב ְּב ּ ֹאֶהל וִמְקֶנהיֹׁשֵ
 203 )רָקצֹאן ּוָב= ִמְקֶנה (ָלִעיר 

ֹּתֵפׂש  ּ ָכלֲאִביכא: ד
ִּכנֹור ְועוָגב ּ ּ 

ָהִראׁשֹון ֶׁשָּבָנה ְּכִלי ְנִגיָנה ְוָעַסק 
 204 ְּבָחְכַמת ַהִּנּגּון

  205 ַמְחִליק ּוְמַחֵּדד  לֵֹטש
ת  ָּכלכב: ד חֵֹרׁש ְנחֹׁשֶ

 ּוַבְרֶזל
 ֶׁשת ּוִמַּבְרֶזל ת ְּכִלי ִמְּנחַֹּיִׂשּכֹל ֲע

 206 ) ַּתֲעִׂשָּיה– ְּכמֹו ֲחרֶֹׁשת – ׁשֵרחֹו(

ַמַען   הָּנֶזַהְאַמְקִּביל ְל, הָנַמְעמֹו ְׁשְּכ ׁשְ
 207 )לשון צווי(

 208 קֹוִליַמְקִּביל ְל, ֲאִני אֹוֵמר ָלֵכןַמה ֶׁש ִאְמָרִתי
 209 ָאָדם: ְּכלֹוַמר ִאיׁש

 
 
 
כג: ד

 ְלִפְצִעי

י לֹא ָהְיָתה ִתָנָּוַּכ: ְּכלֹוַמר, יִתָרּוּבַחְל
ֶאָּלא ִלְפצַֹע ֶאת ָהִאיׁש ְוֶאת ַהֶּיֶלד 

 ְׁשָגָגה ְוָהַרְגִּתי אֹוָתם ִּב
 )ידִזֵמן ֶׁשָהַרג ְּבִיְלֻעַּמת ַק(

210 

 
ְבִעים ְְוֶלֶמךכד: ד  ׁשִ

ְבָעה  ְוׁשִ

י ִּפ ֵיָעֵנׁש ְּבעֶֹנׁש ֲחמֹור ְךֶמֶלִמי ֶׁשִּיְפַגע ְּב
 י ַהְׁשָּגָחה ֵיׁש ָעַל: ְּכלֹוַמר, ה יֹוֵתרַּכָּמ
 לוהית ֶׁשּלֹא ֵאָעֵנׁש 'א
 )?ןִיַקה ְלָתְיָהָּׁשעֹוד יֹוֵתר ִמ(

211 

ת כה: ד 212 ָנַתן, ָׂשם ׁשָ
 213 ִּבְמקֹום ַּתַחת

 
 ּהוַחלכו: ד

י ָהָאָדם ִלְטעֹות ֵנׁש ֵהֵחּלּו ְּבנֹוִּביֵמי ֱא
ְצְרכּו ַהּדֹור ְוַעל ֵּכן ֻה, ַאֲחֵרי ֲעבֹוָדה ָזָרה

 ְלַפְרֵסם ֶאת ָהֲעבֹוָדה 'ם הִלְקרֹא ְּבֵׁש
 'הל

214 
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ֲּעָשָרה דֹורֹות ֵמ  )הפרק  (ַחָאָדם ְוַעד ֹנׂ

,  פרק
פסוק

 'מס הביאור המלה

 215 ַהּמּוָבא ְלַהָּלן, ֶזהּו ֶזה

, ִסּפּור ָהִעְנָיִנים ֶׁשל ִמין ָהָאָדם ֵּסֶפר תֹוָלדֹת ָאָדם
 216 ָהֱאנֹוׁשּות

 
 
 א: ה

ְדמות א ) לֶכֵּׂש ְּבכַֹח ַה,תֶמֶיסּוִמְּבִחיָנה ְמ(ּדֹוֶמה  להים'ּּבִ
 217 היםל'אל

ְְתַהֵלך ֲחִּיַו ְנֹוך ֶאת ּ

 היםל'הא
 218 היםל'ֹוְך ָהַלְך ְּבֶדֶרְך האַחּנ

ְּוֵאיֶננו  219 ֵמת ּ

 
 

בכ: ה
 ִּכי ָלַקח אֹותֹו 

 להים'א
 220 יוָמֲחִצי ָיֵהִמית אֹותֹו ַּב

 221 ם אֹוָתנּוֵחַנְי ְּיַנֲחֵמנו
נו ִּמַמֲעׂשֵ  222 )ֲעבֹוַדת ָהֲאָדָמה (נּוֵתָדבֹוֲעֵמ ּ

 
כט: ה

ּוֵמִעְצבֹון ם ָלנּו ִמן ָרְגִּנֵמַהַּצַער ַה, ֵמָהֶעֶצב ּ ָיֵדינוּ
 223 ָהֲעבֹוָדה ַהָּקָׁשה

 

ּדֹור ַהַמּבול  ּ  )פרק ו(ּ

,  פרק
פסוק

 'מס הביאור המלה

 224 נֹוְלדּו= ָיְלדּו , תֹוּבַרְתִהְל ברָֹל א: ו
 225 ַהּׁשֹוְפִטים, ָּבַני ַהַּׂשִרים להים' האֵניּבְ
 226  ַהְּפׁשּוִטים,ת ֲהמֹוִני ָהַעםָּבנֹו נֹות ָהָאָדםּבְ

 
 ב: ו

 227 ָנאֹות טֹבֹות
 

- 22 - 



 

 

 

,  פרק
פסוק

 'מס הביאור המלה

ָּידֹון רוִחי -לֹא
 ָבָאָדם ְלעָֹלם

 228 לֹא ֶאְתַעֵּסק ִעם ְּבֵני ָאָדם ֵאּלּו ָּתִמיד

ַגם ׁשַ  229  ִמְּפֵני ֶׁשֶהם  ּּבְ

 
 
 ג: ו

יו ֵמָאה ָמְּוָהיו ָי
ִרים  ְוֶעׂשְ

. ְהיּו ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנהם ִייֶהֵמְי, ֶאָּלא
 230 ַעד ַהַּמּבּול

ל ֵלב ֶׁשִּיּפֹ: ע"א(ַהִּגּבֹוִרים , ָהֲעָנִקים ַּהְנִפִלים
  231)םָתָמֶׁשִּיְתַמּה ִמּגַֹבּה קֹו, ָהרֹוִאים אֹוָתם

 
י ד: ו םַאְנׁשֵ  ּ ַהׁשֵ

,  ְּתִהָּלה–ֵׁשם (ֲאָנִׁשים ְמֻפְרָסִמים 
 ֵאֶצל "ה ָלנּו ֵׁשםְוַנֲעֶׂש":ִּפְרסּום ְּכמֹו

 )ָגהי ּדֹור ַהַּפָּלֵשְנַא
232 

ֹבת -ְוָכל ה: ו ֵיֶצר ַמְחׁשְ
 ִלּבֹו

 233 ַהַּתֲאוֹות, ת ְּבִלּבֹורֹוָצֹוּנַהַּמְחָׁשבֹות ַה

ַּוִיָנֶחם ו: ו  ִהְתָחֵרט, )ךָּפהּוָעִתיד ְמ(ם ָחי ִנ'ה ' הּ
 234 )ִּדְּבָרה ּתֹוָרה ִּבְלׁשֹון ְּבֵני ָאָדם: ק"רד(

 ז: ו 235 ַאְׁשִמיד, הַכֶּלֲא ְמֶחהֶא
 236 )ֵׁשם ִקּבּוִצי(י ָהָאָדם ֵנְּבֶאת  ֶאת ָהָאָדם

 237 )הניגוד' ו (ֲאָבל נַֹח ְוֹנַח ח: ו
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ׁפָרַשת ֹנַח ָ ּ 

ּדֹור ַהַמּבול  ּ ְ ֶהְמֵשך–) פרק ו(ּ ׁ 

 ,פרק
פסוק

'מס הביאור המלה

1 ִסּפּור ָהִעְנָיִנים, ַהּקֹורֹות תּתֹוְלדֹ
2 ְּבַמֲעָׂשיו ַהְּיָׁשִרים ַּצִדיק
3 יו ַהְּׁשֵלמֹותָתֹוִמּדְּב ָּתִמים  ט:ו

להים 'ֶאת הא
 ְך ֹנַחִּהְתַהֶל

4 .יםהל'אנַֹח ָהַלְך ְּבֶדֶרְך ה

ֵחת ַּוִתׁשָ 5 )ְךָּפֻהִתיד ְמָע(ְלְקָלה ַקִהְת, הָתְחְׁשִנ ּ

י ָהָאָדם ֵנְּב: ְּכלֹוַמר, י ָהָאֶרץֵׁשְנַא ָהָאֶרץ
6 .ִקְלְקלּו ֶאת ַּדְרָּכם  יא: ו

7 ת ְּבכַֹחָלּוּזת ְרכּוׁש ַהיַחִקְל, ֵּגֶזל ָחָמס
ַּדְרכֹו יב: ו 8 תֹוִהְתַנֲהגּו ּ

ִהִּגיַע : ְּכלֹוַמר,  ִהִּגיַע–ָּבא ִלְפֵני  .סֹוף ֵקץ
9 ְזַמָּנם ָלמּות, םָפסֹו

 יג:ו
10 ִמן ָהָאֶרץ ֶאת ָהָאֶרץ

11 ְוֵהם ֵעִצים ֲחָזִקים ְוַקִּלים, ִזיםסּוג ֲאָר ֹגֶפר-ֲעֵצי
12 ִדיםְפָרֲחָדִרים ִנ, ֹוִריםדְמ ִּקִנים

ִית  13 יםִנְפִּבִמ ִמּבַ
 יד: ו

14 כֶֹפרִּתְמַרח ְּב = ְוָכַפְרָּת, ֶזֶפת ּכֶֹפר
15 ת אֹוריַסִנְּכַחּלֹון ִל, אֹור צַֹהר טז: ו

16 ִׁשָּטפֹון ַאִּדיר ֶׁשל ַמִים ַּמּבול
ֵחת 17 ְלַהְׁשִמיד ְלׁשַ  יז: ו

18 ָימּות ִיְגָוע
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 ,פרק
פסוק

'מס הביאור המלה

 19 יד ַוֲאַקֵּיםִמֲעַא) ְךָּפֻהָעָבר ְמ(ָאִקים  ַוֲהִקֹמִתי
 יח: ו 20 ֶהְסֵּכם ִריתּבְ

 21 ֵנסָּכ ִּת,)ְךָּפֻהָעָבר ְמ(ָּתבֹוא  ּוָבאָת
 22 יל ִמָּמֶותִּצַהְל ְלַהֲחיֹות כ: ו
 23 ַמֲאָכלְל ְלָאְכָלה כא: ו

 

ַּהַמּבול   )די :ח -א :ז(ּ
 

  ,פרק
פסוק

'מס הביאור המלה

ת ב: ז 24 ָזָכר ּוְנֵקָבה ֹוִּאיׁש ְוִאׁשְ
25 )ֵׁשם ִקּבּוִצי (ֶצֱאָצִאים. תדֹוָלְו ֶזַרע ג: ז

ְבָעה 26 ְּבעֹוד ִׁשְבָעה ָיִמים ִּכי ְלָיִמים עֹוד ׁשִ
27 מֹוִריד ָמָטר ַמְמִטיר
28  ַאְׁשִמיד,)ְךָּפֻהָעָבר ְמ(ֶאְמֶחה  ּוָמִחיִתי

 ד: ז

ַּהְיקום 29 ּכֹל ַחי, ּכֹל ַהְּיקּום ּ

 יא: ז
ַמְעְיֹנת  ּ ָכלִּנְבְקעו

ה ַוֲאֻרּבֹת , ְּתהֹום ַרּבָ
ַּמִים ִנְפָתחוַּהׁשָ ּ 

י ָהֲאָדָמה ֵּקַמֲעַּמחּו ַהַּמְעָינֹות ִמִנְפְּת
ָמָׁשל ְלִרּבּוי : ק"רד(ם ִיַמַוֲאֻרּבֹות ַהָּׁש

=  ֲאֻרּבֹות .םִיַמַהֶּגֶׁשם ַהּיֹוֵרד ִמן ַהָּׁש
 ְּפָתִחים

30

ֲעדֹו' ַּוִיְסֹגר ה טז: ז 31 .וֵגן ָעָלי ֵה'ה ּבַ
או 32 ימּוֵהִר: ָנְׂשאּו ַּוִיׂשְ

 יז: ז
33 )ְךָּפֻהָעִתיד ְמ(ה ָמְרהּו םָרַּוָת

ְַוֵתֶלך יח: ז 34 ָׁשָטה, ָכהְלָה ּ
ָחָרָבה כב: ז 35 ָיֵבׁש= ב ֵר ָח.ַּבַּיָּבָׁשה ּבֶ

36 דּוְמְׁשִנ, חּוְמִנ= חּו ָּמִּי ַו.ִהְׁשִמיד, ָמָחה ַּוִיַמח
 כג: ז

ֶא 37 ִנְׁשַאר ַרק נַֹח ְר ַאך ֹנַחַּוִיׁשָ
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ַּוָיׁשֹכו א:ח ּ 38 ָנחּו, ּוכָׁשְכ ּ

ַּוִיָסְכרו ּ  ַמְחסֹום –ֶסֶכר (ִנְסְּתמּו , רּוְּכְסִנ ּ
39 )ר ַהַּמִיםַהּסֹוֵתם ֶאת ַמֲעַב

 ב: ח
ַּוִיָכֵלא 40 קַסְפִנ, אָלְכִנ ּ

ת ַהַמִים-ַעד ז: ח 41 שּוְבַעד ֶׁשַהַּמִים ָי ְּיֹבׁשֶ

ֲּהַקלו ח: ח ַהִאם ָּפֲחתּו , )א השאלה"ה (?ּוּלַהִאם ַק ּ
42 )ְמַעט= ַקל  (?ְמַעט

ַלח ָידֹו ט: ח 43 יט ֶאת ָידֹוִׁשהֹו, ַלחָׁש ַוִיׁשְ
44 הָּכִח ַּוָיֶחל י: ח

ִפיָה-ֲעֵלה יא: ח  .ָקְטָפה ְּבִפיָה, ָפהְרָעֶלה ַזִית ֶׁשַהּיֹוָנה ָט ַזִית ָטָרף ּבְ
45 )ףטּו ָק–רּוף  ְּכמֹו ָט–ף ָטָר(

46 ּוׁשְבָי ְּרבוָח יג: ח

 
ֵני ֹנח  ִרית ִעם ּבְ  )יז : ט–  טו :ח(ַהּבְ

 
  ,פרק
פסוק

'מס הביאור המלה

 47 אֵצְּכמֹו הֹו  אֵצְיַה
ְרצו  48 ׁשֹון ִרּבּויְל: ק"רד, ִיְׁשְרצּו ְּוׁשָ

 49 ידּוִליֹו, רּוְפִי ּרוָפּו
 יז: ח

 50 ִיְהיּו ַהְרֵּבה, ְרּבּוִי ְּוָרבו
ת ֵריַח ֶא' ח הַרָּיַו

 ַּהִניחַֹח

 ,ׁשֹון ְּבֵני ָאָדםְלִּדְּבָרה ּתֹוָרה ִּב: ק"רד
ם ָלְּבִּקה לֹוַמר ֶׁש ְורֹוֶצ, ָמָׁשל הּואְךֶרְוֶד

 .ַאֲהָבהְּב, ְּבָרצֹון
51 

ֲעבור  52 ִּבְגַלל ּּבַ
 53 ת ְּבֵלב ָהָאָדםרֹוָצֹוּנָׁשבֹות ַהַהַּמֲח ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם

 54 ַהְּנעּוִרים ֵהן ָרעֹותִמִּגיל  ּ ִמְנֻעָריוַרע

כא: ח

ְּלַהכֹות ֶאת כֹל ַחי ֵלי ת ַהַחִּיים ֲעְלַהְפִסיק ֶא, ַלֲהרֹג ּ
 55 ֲאָדמֹות
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'מס הביאור המלה

: ה ֶׁשל ָהָאֶרץ ְּכלֹוַמרָמּוּיי ִקֵמּכֹל ְי  ָהָאֶרץְיֵמיּכֹל 
 56 ָּתִמיד

 57  ָהָאָדםֲעבֹוַדתי ָהעֹוָלם ַּבֵרְדִס ֶזַרע ְוָקִציר
,  ָוחֹם ְוַקִיץ ָוחֶֹרףְוקֹר

 ְויֹום ָוַלְיָלה
כב: ח 58 ֶטַבע ַהְּבִריָאהי ָהעֹוָלם ְּבְדֵרִס

ּבֹתולֹא  ּ ִיׁשְ

עֹוָלם ַיֲחזֹר ְל :ְּכלֹוַמר ,א ַיְפִסיקּוֹלֹ
ה "שהקב  ֻחִּקי ַהֶּטַבעִּפי-לְלִהְתַנֵהג ַע

י ֵרְדִס ְוׁשּוב לֹא ִיְהיּו ּכֹל ִׁשּנּוִיים ְּב,אָּבָר
 .)ְּכִפי ֶׁשָּקָרה ִּביֵמי ַהַּמּבּול(ַהְּבִריָאה 

59 

ר ד: ט ׂשָ ַנְפׁשֹו ָדמֹוּבָ ר ִמן ֶבִאּסּור ֵא,  ַחידֹועֹוַּבַעל ַחִּיים ְּב  ּבְ
 60 ַהַחי

 ה: ט
ִּדְמֶכם  ֶאת

 ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם ֶאְדרֹׁש
) י ָהָאָדםֵנֶׁשל ְּב: ְּכלֹוַמר(ם יֶכֵּיֶאת ַח
 61 ּסּור ְרִציָחהע ִאַּבֶאְת, ֲאַבֵּקׁש

 62 ִמי ֶׁשָהַרג ָאָדם ּ ַדם ָהָאָדםְׁשֵֹפך

ָאָדם ֵפךּבָ ְ ָדמֹו ִיׁשָ ּ ּ 
  .ֵיָהֵרג:  ְּכלֹוַמר, ָהָאָדםל ְיֵדיַע
ַאַחת ִמֶּׁשַבע , יםִנָּיֹות ַּדּנִמְצָוה ְלַמ(

 )ִמְצוֹות ְּבֵני נַֹח
63 

 ו: ט

ֶצֶלם א הים ל'ִּכי ּבְ
ה ֶאת ָהָאָדם  ָעׂשָ

 64 ק"ְרֵאה רד

 65  ֶהְסֵּכם– ְּבִרית .םֵּיַקּכֹוֵרת ּוְמ ֵמִקים
'ט: 'ט

 ְוִעם –ם ַאֲחֵריֶכם ֶכֲעְרְוֶאת ַז, ִעָּמֶכם ִּאְתֶכם
 66 ַהֶּצֱאָצִאים ֶׁשָּלֶכם, ַהָּבִנים

ִּיָכֵרת ָכל-ְולֹא ר-ּ ׂשָ קּו ַהַחִּיים ִמן יִסְפלֹא ַי, לֹא ֵיָהֵרגּבָ
 67 .ָהָאָדם

 יא: ט
ֵחת  68 ְלַהְׁשִמיד ְלׁשַ

 69 ִסיָמן אֹות יב: ט
 70 י ָהָאָדםֵנְּב, י ָהָאֶרץֵבְׁשּוֵבין יֹו ּוֵבין ָהָאֶרץ יג: ט
ַעְנִני יד: ט  71 םִיַמָּׁש ֲעָנִנים ַּבּוּוַהְתִּיַּכֲאֶׁשר ֶאְגרֹם ֶש  ָעָנןּבְ
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ִּשְכרות ֹנח ְוִקְלַלת ְכַנַען   ) כט–יח : ט(ּ

 
 ,פרק
פסוק

'מס הביאור המלה

 72 ִהְתַּפְּזָרה ָנְפָצה יט: ט
 73 ִהְתִחיל ַּוָיֶחל כ: ט

ָכר ַּוִיׁשְ  74 ִהְׁשַּתֵּכר ּ
כא: ט

ַּוִיְתַגל  75 ִהְתַּגָּלה ִמָּמה ֶשִּכָּסה אֹותֹו ּ
ֶכ כג: ט  76 ָּכֵתף םׁשְ
 77 ִהְתעֹוֵרר ַּוִייֶקץכד: ט
 78 ְמֻקָּלל ָּארורכה: ט

 79 ִיֵּתן יֹוִפי ַּיְפְת
 כז: ט

 80 ָלֶהם ָלמֹו
 
 

ּי ֹנח וְתפוָצָתם ֶצֳאָצֵא  )ט:  יא–א : י(ּ
 

 ,פרק
פסוק

'מס הביאור המלה

ָפה   ָכלַוְיִהי ָהָאֶרץ ׂשָ
  ֶאָחת

 81 ָפהָּׂשַהְּברּו אֹוָתּה י ָהָאָדם ִּדֵנל ְּבָּכ
א: יא

 82 ּוְבַהְסָּכָמה ַאַחת ִדיםּוְדָבִרים ֲאָח
ְקָעה ב: יא  83 ִמיׁשֹור, ֵעֶמק ּבִ

ָנה ְלֵבָהָבה  84 ֶׂשה ְלֵבִניםֲעּבֹואּו ַנ ִנים ִנְלּבְ

ּ ָלֶהם ַהְלֵבָנה ַּוְתִהי ג: יא
 ְלָאֶבן

, ם ִּבְמקֹום ַהחֶֹמרַהְּלֵבִנים ִׁשְּמׁשּו ָלֶה
 סּוג ֶׁשל ֲאָדָמה –חֶֹמר . תֶפֶז=רֶמחֹ
ָעָבר ֶּב, הָּיִנְבה ַהְּמַׁשֶּמֶׁשת ִליָקִבְּד

ּוינֵמָיִהְׁשַּתְּמׁשּו ְּבחֶֹמר ִּבְמקֹום ַהֶּמֶלט ְּב

85 
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ַמִיםִּמְגָדל  86 ִמְגָּדל ָּגבֹוַּהּ ְורֹאׁשֹו ַבׁשָ

ם ה ָלנו ׁשֵ , ְּתִהָּלה=  ֵׁשם .נּוֵמְצְנַפְרֵסם ֶאת ַע ְּוַנֲעׂשֶ
 ד: יא 87 ִּפְרסּום

 88 ֵּזרִמַּפַחד ֶׁשָּמא ִנְתַּפ ָּנפוץ-ֶּפן

  ִלְרֹאת'ה ַּוֵיֶרד ה: יא
 .ׁשֹון ְּבֵני ָאָדםְל ּתֹוָרה ִּבִּדְּבָרה: ק"רד
י ֵנ ְּבייח ַעל ַמֲעֵׂשִּגְׁשַמ'  ה:ָּוַנת ַהָּכתּובְַּכ

 .ָהָאָדם
89 

ֵצר-לֹא  90 ַנעלֹא ִיָּמ ִיּבָ
 ו: יא

 91 ָרצּו, ָחְׁשבּו ָּיְזמו
ָפָתםְוָנְבָלה ם ׂשְ  92 םָתָפֲאַעְרֵּבב ֶאת ְׂש, ללֹוְבֶא  ׁשָ

 ז: יא
ְמעו ר לֹא ִיׁשְ  93 י ֶׁשּלֹא ָיִבינּוְּכֵד ֲּאׁשֶ

 94 ִּפֵּזר, יץִפֵה ַּוָיֶפץ
 ח: יא

ַּוַיְחְדלו ּ  95 ִהְפִסיקּו, לּוְדָח ּ
ַלל  96 ִעְרֵּבב ּבָ

 ט: יא
ַפת ָכ  97 י ָהָאֶרץֵבְׁשל יֹוְׂשַפת ָּכ ל ָהָאֶרץּׂשְ

 

ֲּעָשָרה דֹורֹות ִמנֹ ּ  )לב - י :יא(ַח ַעד ַאְבָרָהם ׂ
 

  ,פרק
פסוק

'מס הביאור המלה

 98 ִסּפּור ָהִעְנָיִנים, ַהּקֹורֹות ּתֹוְלדֹת
 י: יא

ם ןׁשֵ ָנה- ּבֶ  99 .ַּכֲאֶׁשר ָהָיה ֵׁשם ֵּבן ֵמָאה ָׁשִנים ְמַאת ׁשָ
ְּפֵני - ָהָרן ַעלַּוָיָמת

 ֶּתַרח ָאִביו
 100 .ַחִּייםְּבעֹוד ָאִביו ַּב

כח: יא
ִדיםּאור ּ ַכׂשְ  101 לֶב ָּב–ֵׁשם ָמקֹום  ּ

כט: יא
ַּוִיַקח ָנחֹור  ַאְבָרם ְוּ

ים  ָלֶהם ָנׁשִ
 102 .ר ִהְתַחְּתנּוחֹוָנַאְבָרָהם ְו

 103 . ֵּבן–ד ָלָו, ִאָּׁשה ֶׁשֵאיָנּה ְיכֹוָלה ָלֶלֶדת ֲעָקָרה ל: יא
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'מס הביאור המלה

ַּכָלתֹו  104 ֵאֶׁשת ְּבנֹו ּ
 105 ןַעַנְּכֵדי ָלֶלֶכת ֶאל ֶאֶרץ ְּכ ּ ַאְרָצה ְכַנַעןָלֶלֶכת

 ֵׁשם ָמקֹום –ן ָרָח, ןָרָחִנְכְנסּו ְל, ָּבאּו ָחָרן- ַעדּאוַּוָיֹב
 106 םִיַרֲהם ַנַּבֲאַר

לא: יא

ם בו ׁשָ ַּוֵיׁשְ  107 ִהְתַעְּכבּו ָׁשם ּ
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ׁפָרַשת  ָ ֶָלך ְלךּ ְ 

ְרַכת ַאְבָרָהם   ) ט–א : יב(ּּבִ

  ,פרק
פסוק

'מס רהביאו המלה

ָמֹוַלְדְתך 1 ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו נֹוַלְדָּת ּ
ית 2 ִמְׁשַּפְחְּתָך  ָ ָאִביךִמּבֵ  א: יב
3 ַאְרֶאה ְלָך ַּאְרֶאָך

4 ָעם= ּגֹוי . ָעם ָחׁשּוב ּ ָגדֹול גֹוי

ְּבעֶׁשר ּוִבְנָכִסים : ק"רד. ֵרְך אֹוְתָךֲאָב ַָוֲאָבֶרְכך
5 ּוְבָכבֹוד

 ב: יב

ֶמך ַָוֲאַגְדָלה ׁשְ ּ 
ֶׁשִיְהֶיה ִׁשְמָך : ק"רד. ֲאַפְרֵסם ֶאת ִׁשְמָך

נֹוָדע ַּבּגֹוִיים ְלרֹוב ִּבְרָכְתָך ּוְליֶֹׁשר 
 ַמֲעֶׂשיָך ְוַהְצָלָחְתָך

6

 ַוֲאִני ֲאָבֵרְך   ָ ְמָבְרֶכיךַוֲאָבְרָכה
7 .ָהֲאָנִׁשים ֶׁשְּיָבְרכּו אֹוְתָךֶאת 

ְָמַקֶלְלך ָאֹארּו 8 .ֲאִני ֲאַקֵּלל, ַקֵּלל אֹוְתָךְוֶאת ִמי ֶׁשְּי ּ  ג: יב
ְּוִנְבְרכו ְבך כֹל  ָ ּ

ְפחֹת   ָהֲאָדָמהִּמׁשְ
9  .ָּכל ַעֵּמי ָהעֹוָלם ִיְתָּבְרכּו ִּבְזכּוְתָך

10 ָיְצאּו ְּכֵדי ָלֶלֶכת  ָלֶלֶכת ַּוֵיְצאו
11 )ַהִּכּוּון, א ַהְּמַגָּמה"ה(ֶאל ֶאֶרץ ְּכַנַען  ַּאְרָצה ְכַנַען  ה: יב

ַּוָיֹבאו 12 ִנְכְנסּו, ָּבאּו ּ
ֶכם ַעד 13 ַעד ָסמּוְך ָלִעיר ְׁשֶכם  ְמקֹום ׁשְ

14 "מֹוֶרה"ִמיׁשֹור ַהִּנְקָרא  ֵאלֹון מֹוֶרה  ו: יב
ָאֶרץ 15  ָאז יֹוְׁשִבים ָּבָאֶרץְוַעֵּמי ַהְּכַנֲעִנים ָהיּו ְּוַהְכַנֲעִני ָאז ּבָ

ִנְרָאה ֶאל ַאְבָרם ְּבַמְרֶאה ַהְּנבּוָאה ' ה ַאְבָרם   ֶאל'ה ַּוֵיָרא
16 ְוִדֵּבר ִעּמֹו

 ז: יב
17 ְלֶצֱאָצֶאיָך, ְלָבֶניָך ְָלַזְרֲעך
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ַּוַיְעֵתק ם ָהָהָרה ּ 18  ָהָהרֶאל= ָהָהָרה . ָעַבר ִמָּׁשם ּ ִמׁשָ
19 ִמִּמְזָרח ִּמֶקֶדם

 ֹו ּלָּפַרׂש ֶאת ָהאָֹהִלים ֶׁש, ָנָטה ַּוֵיט ָאֳהלֹה
20 ) ֵׁשם ִקּבּוִצי–ָאֳהלֹה (

21 )ַמֲעָרב= ָים (ִמַּצד ַמֲעָרב  ִּמָים

 
 ח: יב

ם  ׁשֵ 22 'ִּפְרֵסם ֶאת ָהֱאמּוָנה ַּבה 'הַּוִיְקָרא ּבְ
23 הֹוִסיף ִלְנסֹע ְָהלֹוך ְוָנסֹוַע ט: יב

 

 )ד:  יג–י : יב(ִריַדת ַאְבָרָהם ְלִמְצַרִים ְי

  ,פרק
פסוק

'מס הביאור המלה

24 )א המגמה"ה(ֶאל ִמְצַרִים  ִמְצַרְיָמה
ם 25ַעד ֶׁשַּיֲעבֹר ָהָרָעב ָּבָאֶרץ, ְולֹא ְלִהְתַיֵּׁשב ָּלגור ׁשָ  י: יב

26 ִמְּפֵני ֶׁשָּקֶׁשה ִלְסּבֹל ֶאת ָהָרָעב ָכֵבד ָהָרָעב ִּכי
27 ִהְתָקֵרב ְלִהָּכֵנס  ָלבֹואִהְקִריב יא:יב

ִלי   ִייַטבְלַמַען
ְַבֲעבוֵרך ּ  

 . ְּכֵדי ֶׁשִיְהֶיה ִלי טֹוב ִּבְגָלֵלְך
28 ?ּוַמִהי ַהּטֹוָבה

 יג: יב
ְגָלֵלך י ּבִ 29 ִאָּנֵצל ִּבְגַלל ְּדָבַרִיְך ְְוָחְיָתה ַנְפׁשִ

30 ַּכֲאֶׁשר ִנְכָנס, ַּכֲאֶׁשר ָּבא ְּכבֹואיד: יב
31 ִׁשְּבחּו, ִהְּללּו  ַּוְיַהְללו

טו: יב
ּ ַוֻתַקח 32 ֶנֶגד ְרצֹוָנּה, ִנְלְקָחה ּ
33 ַמֲחלֹות, ְּפָצִעים, ֵהִביא ָעָליו ְנָגִעים  ַּוְיַנַגע
יתֹו ְוֶאת 34 ְוֶאת ַאְנֵׁשי ֵּביתֹו ּבֵ  יז: יב
ַריְּדַבר  ַעל ַקח ֶאת ִּבְגַלל ֶׁשָּל: ְּכלֹוַמר, ַעל ִעְנַין ָׂשַרי ׂשָ

35 ָׂשַרי

ִּהַגְדָת לֹאיח: יב 36 לֹא ִסַּפְרָּת ּ

יט: יב
ּ ֹאָתה ִלי ָּוֶאַקח
ה  ְּלִאׁשָ

ִמְתַחֵּתן , ָהִייִתי לֹוֵקַח אֹוָתּה ִלי ְלִאָּׁשה
ִּבְמקֹום ,  ְלׁשֹון ָעַבר-ָוֶאַּקח ( .ִאָּתּה

 ) ְלׁשֹון ָעִתיד–לֹוֵקַח 
37
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38 ְלֲהָּגָּנתֹו, ִצָּוה ְלַמֲענֹו  ָעָליו ַצוַוְי
ְלחו ֹאתֹו ַּוְיׁשַ 39 ִלּוּו אֹותֹו ּ

 כ: יב
ר ָּכל ְוֶאת  לֹו ֲאׁשֶ

ֶאת ָּכל : ְּכלֹוַמר, ְוֶאת ָּכל ַמה ֶׁשֵּיש לֹו
ָהֲעָבִדים , לֹוט ּוִמְׁשַּפְחתֹו, ְּבֵני ֵּביתֹו

 ְוַהְּׁשָפחֹות ְוָכל ְרכּוׁשֹו
40

 ב: יג
ִמְקֶנה,  ְמֹאדָּכֵבד , ּּבַ

ֶכֶסף וַבָזָהב ּּבַ ּ ּ 
ֵׁשם ִקּבּוִצי ְלָכל = ִמְקֶנה . ָעִׁשיר ְמאֹד

41 'סּוִסים וכו, ָּבָקר, צֹאן: ַּבֲהמֹות ַהַּבִית

ְַוֵיֶלך ג: יג 42 ָהַלך ַמָּסע ַאַחר ַמָּסע ּ ְלַמָסָעיוּ

 
ִּהפְרדות לֹוט ֵמַעל ַאְבָרָהם ָ ּ , 

ִנים   )יג-א: יג(ַהְבָטַחת ָהָאֶרץ ְוַהּבָ
 

  ,פרק
פסוק

'מס הביאור המלה

43 ַההֹוֵלְך ִעם ַאְבָרם ַאְבָרם  ֶאתְַההֵֹלך ה: יג

 ו: יג
א ֹאָתם  ְולֹא ָנׂשָ

ֶבת ַיְחָדו  ָּהָאֶרץ ָלׁשֶ
ָהָאֶרץ לֹא ָיְכָלה ְלַסֵּפק ֵּדי ִמְרֶעה 

44 ִלְׁשֵניֶהם

ים ח: יג 45 ְקרֹוֵבי ִמְׁשָּפָחה  ַאִחיםֲאָנׁשִ
46 )ָצפֹון(ִאם ִּתְבַחר ֶאת ַצד ְׂשמֹאל  ֹמאלַּהׂשְ ִאם

47 )ָּדרֹום(ֲאִני ֶאְפֶנה ְלַצד ָיִמין  ְוֵאיִמָנה  ט: יג
ְמִאיָלה 48 ֶאְפֶנה ְלַצד ְׂשמֹאל ְוַאׂשְ

א ַּוִיׂשָ 49 ִהְגִּביַה ֶאת ֵעיָניו, לֹוט ָנָׂשא ֵעיָניו לֹוט ֶאת ּ
ִּכַכר ַהַיְרֵדן ּ ּ 50 ן ִמְּׁשֵּתי ְּגדֹוָתיוִמיׁשֹור ַהַּיְרֵּד: ֵעֶמק ּ

ֶקה 51 ֵאזֹור ֻמְׁשֶקה ּוִמּתֹוְך ָּכְך ּפֹוֶרה ְמאֹד ַמׁשְ
 י: יג

ֵחת 52 ֶהֱחִריב ְוִהְׁשִמיד, ִהְׁשִחית' ִלְפֵני ֶׁשה ִלְפֵני ׁשַ

  ִמְצַרִיםְּכֶאֶרץ'  הְּכַגן י: יג
ּוְכמֹו ' ָהֵאזֹור ֻמְׁשֶקה ּופֹוֶרה ְּכמֹו ַּגן ה

ְלאֶֹרְך ְנַהר , ֶׁשל ִמְצַרִיםָהֵאזֹור ַהְּמֻיָּׁשב 
 .ַהִּנילּוס

53

ַּוִיָפְרדויא: יג ּ  ִנְפְרדּו  ּ
54 )ָעָבר: ְזָמן, ִנְסָּתִרים: ּגּוף, ִנְפַעל: ִּבְנָין(

55 ֵהִקים אָֹהִלים ַּוֶיֱאַהל יב: יג
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 ; ַּכָּוַנת ִלָּבם ָרָעה= ָרִעים  ּ ְוַחָטִאיםָרִעים יג: יג
56 ְרִגיִלים ַלֲעׂשֹות ֲעֵברֹות= ַחָּטִאים 

לֹוט  ּ ִהָפֶרדַאֲחֵרי
 ֵּמִעמֹו

57 .ְלַאַחר ֶׁשּלֹוט ִנְפַרד ֵמֱהיֹות ַיַחד ִעּמו
 יד: יג

 ' וכו" ַהֶּנְגָּבה"ְוֵכן , ֶאל ַצד ָצפֹון ָצֹפָנה
58 )א המגמה"ה(

59 ְלָתִמיד עֹוָלם ַעד טו: יג
ְמִתי , ַָזְרֲעך- ֶאתְּוׂשַ

 ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ 
ֶאֱעֶׂשה ֶאת ֶצֱאָצֶאיָך ַרִּבים ְּכמֹו , ָאִׂשים

60 .ֲעַפר ָהָאֶרץ
 טז: יג

 ִיְסּפֹר = ִיְמֶנה . ִלְסּפֹר ִלְמנֹות
61 )ָעִתיד: ְזָמן, ִנְסָּתר: גּוף, ִנְפַעל: ִּבְנָין(

ב 62 ִהְתַיֵּׁשב, ָיַׁשב  ַּוֵיׁשֶ
 יח: יג

ֵאלֵֹני ַמְמֵרא ֵׁשם = ַמְמֵרא (ָּיְך ְלְַמְמֵרא ַּבִּמיׁשֹור ַהַּׁש ּבְ
63 )ִאיׁש ִמַּבֲעֵלי ְּבִרית ַאְבָרָהם

 
ִּמְלֶחֶמת ַהְמָלִכים ְוַהָצַלת לֹוט   )פרק יד(ּ

 
  ,פרק
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 א: יד
ְנָער ,   ֵעיָלם,ֶּאָלָסר, ׁשִ
 ּגֹוִים 

ֵׁשמֹות ֶׁשל ַמְמָלכֹות ֲחָזקֹות ֵמֵעֶבר 
64 ִלְנַהר ְּפָרת

 ב: יד
,  ַאְדָמה,ֲעֹמָרה, ְסדֹם

ַלע, ְצֹבִיים  ּבֶ
) ַמְמָלכֹות ְקָטנֹות(ֵׁשמֹות ֶׁשל ָעִרים 
65 ְלָים ַהֶּמַלח ָסמּוְך, ְּבֵאזֹור ֵעֶמק ַהַּיְרֵּדן

ִהְתַאְּספּו ְלַמָּסע ִמְלָחָמה , ִהְתַחְּברּו  ָּחְברו
66 ְמֻׁשָּתף

ִדים ֵּעֶמק ַהׂשִ  ִמְּלׁשֹון – ִשִֹּדים .ִמיׁשֹור ּפֹוֶרה, ֵעֶמק ּ
67 ָׂשדֹות  ג: יד

ּהוא ָים ַהֶמַלח 68 ּבֹו ִנְמָצא ָים ַהֶּמַלח ּ

ְּבֶכֶסף (ַמס , ֶהֱעלּו ָלֶהם ַּתְׁשלּום ָקבּוַע  ָּעְבדו
69 ִמֵּדי ָׁשָנה ) ּוְבָזָהב אֹו ִּבְתבּוָאה

לֹׁש ָנה ּוׁשְ ֵרה ׁשָ 70 ַּבָׁשָנה ַהְּׁשלֹׁש ֶעְׂשֵרה ֶעׂשְ  ד: יד

71 ל"ְרבּו ְלַׁשֵּלם כנֵס ָּמָרדו

- 34 - 



  ,פרק
'מס הביאור המלה פסוק

ַּוַיכו ּ 72 ִנְּצחּו ַּבִּמְלָחָמה, ִהּכּו  ּ

ּ ַהזוִזים,ְרָפִאים ּ, 
, ַהחִֹרי, ָהֵאיִמים
 ָהֱאֹמִרי

ַהֻּמְרָחב (ֵׁשמֹות ֶׁשל ַעִּמים ָּבֵאזֹור 
ַאְרַּבַעת . ֶׁשִּמָּסִביב ְלָים ַהֶּמַלח) ְמאֹד
ֲאֶׁשר ֶנְגָּדם ָהָיה ְמֻכָּון ַמָּסע (ם ַהְּמָלִכי

 )ַהִּמְלָחָמה

73
 ה: יד

ְתרֹת ,  ַקְרַנִיםַּעׁשְ
ָהם ֵוה, ּבְ ׁשָ   ִקְרָיָתִיםּבְ
 'וכו

ְׁשמֹות ַהְּמקֹומֹות ֶׁשָּבֶהם ֻהּכּו ָהַעִּמים 
74 ל"הנ

ֱארֹת ֱארֹתּבֶ 75 ְּבֵארֹות ְּבִמְסַּפר ָרב  ּבֶ
76 ֶזֶפת  ֵחָמר

ָאִרים 77 ֵאֶּלה ֶׁשִּנְּצלּו ְּוַהִנׁשְ
 י: יד

ּ ָנסוֶהָרה 78 ָּבְרחּו ֶאל ֶהָהִרים ּ
79 ֶׁשִּנַּצל ִמן ַהִּמְלָחָמה, ָאָדם ֶׁשָּפַלט  ַּהָפִליט

ַּוַיֵגד 80 ִסֵּפר, ִהִּגיד ּ

 ְלַאְבָרם ָהִעְבִרי
, ֶצֱאָצאֹו ֶׁשל ֵעֶבר ַהְּמֻפְרָסם, ַאְבָרָהם

ר ַהָּנָהר ֶׁשָּגר ְּבֵעֶב, ֹו ֶׁשל נַֹחֶנְכּד
 .ָּבֲאָרצֹות ֶׁשִּמִּמְזָרח ִלְנַהר ְּפָרת

81

82 ָּגר ׁשֵֹכן
 יג: יד

ֲעֵלי ְבִרית  ַאְבָרם ּבַ
ֶׁשָעׂשּו ִעּמֹו ֶהְסֵּכם ְלֶעְזָרה , ְיִדיָדיו

 ֲהָדִדית ְּבִמְקֶרה ֶׁשל ִמְלָחָמה 
 ).ֶהְסֵּכם= ְּבִרית (

83

ה ּבָ 84 ִנְלַקח ַּבֶּׁשִבי  ִנׁשְ

ַעל ְיֵדי , הֹוִציא ֶאת ֲחִניָכיו ַלִּמְלָחָמה ֲחִניָכיו ַּוָיֶרק ֶאת
85 . ֶׁשָּנַתן ָלֶהם ְּכֵלי ִמְלָחָמה

 ַהְּנָעִרים ֶׁשִחֵּנך ְוִלֵּמד ַלִּמְלָחָמה  ֲחִניָכיו
86 ).'ִלֵּמד אֹוָתם ַּגם ֱאמּוָנה ַּבה, ַּכּמּוָבן(

יד: יד

87 ֶׁשּנֹוְלדּו ְּבֵביתֹו, ֲעָבָדיו ְיִליֵדי ֵביתֹו

ְּכֵדי , תִחֵּלק ֶאת ֲאָנָׁשיו ִלְקבּוּצֹות ֲאָחדֹו  ֲעֵליֶהם ַלְיָלהַּוֵיָחֵלק טו:יד
88 .ְלַהְמִׁשיְך ַּבִּמְרָּדף ַּבַּלְיָלה

89 ְמָׁשֵרת כֵֹהןיח: יד
ָיֶדך ִּמֵגן ָ ָצֶריך ּבְ 90 .ָמַסר ֶאת אֹוְיֶביָך ְּבָיֶדיָך ָ

 כ: יד
ַּוִיֶתן ר ִמכֹל ּ  ָנַתן ְלַמְלִּכי ֶצֶדק ֵחֶלק ֲעִׂשיִרי ַאְבָרָהם ּלֹו ַמֲעׂשֵ

91 . ִמּכֹל ָהְרכּוׁש ֶׁשִהִּציל

92 )ֵׁשם ִקּבּוִצי(ָהֲאָנִׁשים  ַּהֶנֶפׁשכא: יד
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ֲהָרַמת ַהָּיד ִהיא ִסיָמן . ֲאִני ִנְׁשַּבע  ָיִדיֲהִרֹמִתיכב: יד
93 .ִלְׁשבּוָעה

ְלָעַדי ֲאִני לֹא ֶאַּקח ָּדָבר : ְּכלֹוַמר, ֶּמִניחּוץ ִמ  ּבִ
94 .ִמן ָהְרכּוׁש

כד: יד
95 ֲאָבל ַרק

 
ָתִרים  ין ַהּבְ ִרית ּבֵ  )פרק טו(ּבְ

 
  ,פרק
פסוק

'מס הביאור המלה

ַמֲחֶזה 96 ְּבַמְרֵאה ַהְּנבּוָאה  ּּבַ
97 ַאל ִּתְפַחד ִּתיָרא ַאל  א: טו

98 .ֲאִני ׁשֹוֵמר ָעֶליָך ְָאֹנִכי ָמֵגן ָלך
ִּתֶתן ַמה 99ַמהּו ָהֶעֶרְך ֶׁשל ַהְּבָרָכה ֶׁשּתּוַכל ָלֵתת ִלי ִלי  ּ

100 ?ָּכל ְזָמן ֶׁשֲאִני ְּבלֹא ָּבִנים ְְוָאֹנִכי הֹוֵלך ֲעִריִרי

יִתי ּוֶבן ק ּבֵ ַהְּמַנֵהל ֶאת ָּכל ִעְנְיֵני ַהַּבִית , ָהַאֲחַראי ֶמׁשֶ
101 .ֶׁשק ֶׁשל ַאְבָרָהםְוַהֶּמ

 ב: טו

ק ַּדֶמׂשֶ 102 ֱאִליֶעֶזר ִמן ָהִעיר ַּדֶמֶׂשק  ֱאִליֶעֶזרּ
103 ֲהֵרי ֵהן ג: טו
ר ד: טו ָ יֵֵצא ִמֵמֶעיךֲאׁשֶ 104 ֵּבן ֶׁשַאָּתה ּתֹוִליד ּ

ַמְיָמה 105 )א המגמה"ה(ֶאל ַהָּׁשַמִים  ַּהׁשָ
 ה: טז

ִיְהיּו ) ַהְרֵּבה ְּכמֹו ַהּכוָכִבים(ָּכְך  ָ ִיְהֶיה ַזְרֶעךּכֹה
106 .ָךֶצֱאָצֶאי

ֶׁשְיַּקֵּים לֹו ֶאת ' ַאְבָרָהם ָּבַטח ַּבה 'ה ּבְַוֶהֱאִמן
107 .ַהְבָטָחתֹו

 ו: טז
ֶבָה . ָחַׁשב לֹו ֶאת ָהֱאמּוָנה ַהּזֹאת ִלְזכּות' ה ּ לֹו ְצָדָקהַּוַיְחׁשְ

108 ְזכּות= ְצָדָקה 

ָתה ז: טו ְּלִרׁשְ ךָ  ֶׁשְּלֶׁשָהָאֶרץ ִּתְהֶיה, ָלֶרֶׁשת אֹוָתּה ּ
109.ָּתִמיד

 ח: טו
ָמה ּ ֵאַדע ִכי ּּבַ

ָנה  ִּאיָרׁשֶ

טּוַח ֶׁשָהָאֶרץ ְּבֵאיֶזה ִסיָמן ֶאְהֶיה ָּב
ְּבִלי , י ְוֶׁשל ֶצֱאָצַאי ְלָתִמידִּתְהֶיה ֶׁשִּל
 ?ָּכל ְּתָנאי

110
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ְלצֶֹרְך , ַקח ִּבְׁשִביִלי= ְּכמֹו ַקח ִלי   ִליְקָחה
111 ִריתְּכִריַתת ַהְּב

ת ֶלׁשֶ 112 ֶעְגָלה ַּבת ָׁשלֹש ָׁשִנים ֶּעְגָלה ְמׁשֻ  ט: טו

113 ֶּבן יֹוָנה גֹוָזל
114 ָחַתְך ִלְׁשַנִים, ִבֵּתר  ֹאָתםַּוְיַבֵתר
ָתֶוך ְּבַ 115 ָּבֶאְמָצע ּ

ַּוִיֵתן ִאיׁש ְתרֹו  ּ ּבִ
 ִּלְקַראת ֵרֵעהו

מּול ) ֲחִצי(=ַאְבָרָהם ִסֵּדר ָּכל ֶּבֶתר 
116 ֲחֵברֹו

 י: טו

ִּצֹפרַה 117 )ֵׁשם ִקּבּוִּצי(ּכֹוֵלל ַהּתֹור ְוַהּגֹוָזל  ּ
118 ִמין עֹוף ּדֹוֵרס ָהַעִיט
119 ְּגִויֹות, ּגּופֹות ְּפָגִרים יא: טו
ב ַּוַיׁשֵ 120 ִהְפִריַח, ֵהִׁשיב ּ

ֶמׁש ָלבֹוא ַוְיִהי ָסמּוְך : ְּכלֹוַמר, ַהֶּׁשֶמׁש ָעְמָדה ִלְׁשקַֹע ּ ַהׁשֶ
121 .ֶמׁשִלְׁשִקיַעת ַהֶּׁש

122 ֵׁשָנה ֲחָזָקה ַּתְרֵדָמה יב: טו

123 ַּפַחד ֵאיָמה
124 ַהִּמִּלים ְלִחּזּוק ֵּכֶפל ;ֵּתַדע ּ ֵתַדע ָידַֹע
125 .ָאָדם ֶׁשָּגר ְּבֶאֶרץ ֶׁשֵאיָנּה ֶׁשּלֹו ֵגר

126 ַיֲעִבידּו אֹוָתם ַּוֲעָבדום  יג: טו

ְּוִענו  ם ִיְגְרמּו ָלֶהם ִעּנּוִיי, ְיַעּנּו אֹוָתם ֹאָתםּ
127 )ָצרֹות(=

ְּבבֹוא ָהֵעת ֲאִני ֶאְׁשּפֹט אֹוָתם   ָאֹנִכיָּדןיד: טו
128 .ְוַאֲעִניָׁשם

129 )הניגוד' ו(ֲאָבל ַאָּתה    ְּוַאָתה
ֲָאֹבֶתיך  ָּתבֹוא ֶאל

לֹום ׁשָ  ּבְ
130 ִּבּטּוי ְלַצֵּין ִמיָתה ִטְבִעית טו: טו

יָבה טֹוָבה ׂשֵ ִּתָקֵבר ּבְ 131 כּות ָיִמיםִּבּטּוי ְלַצֵּין ֲאִרי ּ
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132 ִמן ַהְּיִריָדה ַלָּגלּות    ְרִביִעיְודֹור
ָּיׁשובו ֵהָנה ּ 133 ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ַיֲחְזרּו ְלָכאן ּ

טז: טו
ֵלם ֲעֹון  ִּכי לֹא ׁשָ
 ָהֱאֹמִרי

ִמְּפֵני ֶׁשָהֲעוֹונֹות ֶׁשל ָהֱאמִֹרי ֲעַדִין לֹא 
. ה ֶׁשָּקַבְעִּתי ְלַהֲעִניָׁשםִהִּגיעּו ַלִּמָּד

 ַהַּכָּוָנה ְלכֹל ַעֵּמי ְּכַנַען ָּבָאֶרץ –ָהֱאמִֹרי 
 . ְּבאֹוָתּה ָהֵעת

134

ָאה ַוְיִהי ֶמׁש ּבָ 135 .ַהֶּׁשֶמׁש ְּכָבר ָׁשְקָעה ּ ַהׁשֶ
136 ֲאֵפָלה, חֶֹׁשְך ֲעָלָטה

ן ַּתנור ָעׁשָ 137 ַתּּנּור ַמֲעֶלה ָעָׁשן ּ
138 ַלֲהַבת ֵאׁש ׁשֵאְּוַלִפיד 

 יז: טו

139 ַהְּבָתִרים ֶׁשִּנְזְּכרּו קֶֹדם ַּהְגָזִרים
ִרית...ָּכַרת 140 ִהְבִטיח ִּבְׁשבּוָעה, ָעָׂשה ֶהְסֵּכם  ּבְ

יח: טו
141  ּתֶֹכן ַהְּבִרית– ַהֶּנֱאַמר ְלַהָּלן –ֶזהּו  ֵלאֹמר

 
 

 )פרק טז(ָׁהָגר ְוִיְשָמֵעאל 
 

  ,פרק
 פסוק

'מס הביאור המלה

 ְפָחהׁשִ א: טז
ִאָּׁשה ֶׁשְּמֻׁשְעֶּבֶדת ִלְגִביְרָּתּה ַלֲעׁשֹות 

 142 ָלּה ֶאת ָּכל ְצָרֶכיָה

 ִּמֶלֶדת ' ה ֲעָצַרִני
: ְּכלֹוַמר, ִמֶּלֶדת' אֹוִתי ה) ָמַנע(=ָעַצר 

 143 .ֵאיֶנִני ְיכֹוָלה ָלֶלֶדת
 ב: טז

ֶנה  144 .ִיְהֶיה ִלי ֵּבן: ְּכלֹוַמר, ְלׁשֹון ִּבְנָין ִאּבָ

ִּתֵתןַו   ִּאָשה ְל...ּ ֹאָתהּ
ֹוָתּה ְלַאְבָרָהם ְּכֵדי ָמְסָרה א= ְלִאָּׁשה 

 145 .ְהֶיה ִאְׁשּתֹוֶׁשִּת
 ג: טז

ה  146 ַּבֲעָלה, ָהִאיׁש ֶׁשָּלּה ִּאיׁשָ

 147 .ָרֲאָתה ֶׁשִהיא ְּבֵהָריֹון ּ ִכי ָהָרָתהַּוֵתֶרא
ַּוֵתַקל ְגִבְרָתה  ד: טז ּ ּּ

ֵעיֶניָה  ּבְ
ְולֹא ְמֻכֶּבֶדת (יָה ָהְיָתה ַקָּלה ְּבֵעיֶנ

 148 .ָנֲהָגה ָּבּה ְּבִזְלזּול: ְּכלֹוַמר) ֶדםְּכִמּקֹ
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 ָ ָעֶליך ֲחָמִסי

ַעל (ֶהָעׂשּוי ִלי ) ָהָעֶול, ָהעֶֹׁשק(ֶהָחָמס 
ֶׁשִהיא ַעְכָׁשיו ְמַזְלֶזֶלת , ְיֵדי ִׁשְפָחִתי

ה ָאֵׁשם ַאָּת: ְּכלֹוַמר, הּוא ָעֶליָך) ִּבי
 .ּבֹו

149 
 ה: טז

ְפָחִתי  ָּנַתִתי ׁשִ
ֵחיֶקך  ָּבְ

ָמַסְרִּתי ֶאת ִׁשְפָחִתי ִלְהיֹות ְלָך 
 150 .ְלִאָּׁשה

ַּוְתַעֶנָה ו: טז  151 ָּגְרָמה ָלּה ַצַער, ִעְּנָתה אֹוָתּה ּ

ַּוִיְמָצָאה  152 ָמָצא אֹוָתּה  ּ

 ז: טז 153 ְלַיד ַהַּמְעָין ֵּעין ַהַמִים ַעל
ֶדֶרך  154 ֶּדֶרך ַהּמֹוִביָלה ְלֶאֶרץ ִמְצַרִיםַּב ּ ׁשורְּבְ

 155 ?ֵמֵאיפֹה ָּבאת ִּמֶזה ָבאת ֵאי
 ח: טז

 156 ?ְלָאן ַאּת הֹוֶלֶכת ְוָאָנה ֵתֵלִכי

ֶׁשִּיְהֶיה , ִיְהֶיה ָקֶׁשה ִלְסּפֹר אֹותֹו ִּבְכָלל ּ ִיָסֵפר ֵמרֹבְולֹא י: טז
 157 .ַהְרֵּבה

ְִהָנך  158 .ןִהֵּנה ַאּת ְּבֵהָריֹו  ָהָרהּ

ן  159 ֵּתְלִדי ֵּבן ְּויַֹלְדְת ּבֵ

 160 ִּתְקְרִאי ְוָקָראת
 יא: טז

 161 ַצֲעֵרְך ְָעְנֵיך

  ָאָדםֶּפֶרא
ֲחמֹור =ֶּפֶרא(ָאָדם ָּפרּוַע ְּבִהְתַנֲהגּותֹו 

ֶׁשהּוא חֹוְפִׁשי ְוֵאין לֹו ָּכל , ַהִּמְדָּבר
 ).ֶרֶסן

162 

, ֵכָניוָידֹו ִּתְהֶיה ְׁשלּוָחה ְּבָכל ְׁש ּ ַבכֹלָידֹו
 163 .ְלִהְתַנֵּפל ֲעֵליֶהם ְוַלֲחטֹוף ֵמֶהם

 ּ כֹל ּבֹוְוַיד

ָנה ְׁשלּוחֹות ָּיַדִים ֶׁשל ְׁשֵכָניו ִּתְהֶיְוַה
הּוא : ְּכלֹוַמר. ֹוֵנן ִמָּפָניוְלִהְתּג, ּבֹו

ִיְהֶיה ָּתִמיד ְּבַמָּצב ֶׁשל ִמְלָחָמה ִעם 
 .ְׁשֵכָניו

164 

 יב: טז

ֶאָחיו  ְּפֵני ָכל ְוַעל
כֹ  ןִּיׁשְ

ִּבְגבּול ָהַעִּמים , הּוא ִיְתּגֹוֵרר ַּבִּמְזָרח
 165 .ַהְּׁשֵכִנים

ַהַּמְׁשִּגיַח ְועֹוֵזר ְּבֵעת , ים ָהרֹוֶאהלה'א  ֳרִאיל'ֵא
 166 .ָצָרה

 יג: טז
, ַּגם ַּבַּמָּצב ַהֶּזה, ָהִאם ַּגם ְּבבֹוִאי ֵהָּנה  ֲהלֹם ָרִאיִתיֲהַגם

 167 ?ַליָחתֹו ָעָזִכיִתי ִלְראֹות ֶאת ַהְׁשָּג
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ַאֲחֵרי ֶׁשָרִאיִתי ֶאת ַמָּצִבי ָהַרע   רִֹאיַאֲחֵרי יג: טז
 168 .ֶׁשָהִייִתי ּבֹו

ֵאר יד: טז  169 ל ַהַחי ָהרֹוֶאה'ְּבֵאר ֶׁשל ָהא  ַלַחי רִֹאיּבְ

 
 

ִרית ַהִמיָלה   ּּבְ
 )פרק יז(ְּוַהַהְבָטָחה ַעל ֻהֶלֶדת ִיְצָחק 

 
,  פרק
 פסוק

'מס הביאור מלהה

ַדיֵאל  170 ָהֵאל ַהָּכל ָיכֹול ּ ׁשַ

ְִהְתַהֵלך  א: יז 171 ִהְתַנֵהג ְלִפי ַהֶּדֶרְך ָהְרצּוָיה ְּבֵעיַני  ְלָפַניּ
 172 ָׁשֵלם ָתִמים

ְ ְבִריִתי ִאָתךִּהֵנה ֶאת ְּבִריִתי ) ּכֹוֵרת(ִהֵּנה ֲאִני נֹוֵתן  ּ
 173 .ִאְּתָך

 ְלַאב ֲהמֹון ְוָהִייָת ד: יז
 ִיםּגֹו

 174 .ַעִּמים ַרִּבים ִיְהיּו ֶצֱאָצֶאיָך

ְמֹאד ְוִהְפֵרִתי ָ ֹאְתך ּבִ

 ְמֹאד
 175 .ִיָּוְלדּו ְלָך ַהְרֵּבה ְמאֹד ֶצֱאָצִאים

 ו: יז
ָוְנַתִתיך ּ  176 .ֵיְצאּו ִמְּמָך ַעִּמים  ְלגֹוִיםּ

 177 ַאֲעִמיד ַוֲאַקֵּים, ָאִקים ַוֲהִקֹמִתי
ִלְבִרית  ְלדֹרָֹתם ז: יז

 עֹוָלם
 178 ְלָתִמיד, ר ַאַחר ּדֹורּדֹו

 179 .ָהָאֶרץ ֶׁשָּבה ַאָּתה ָּגר ָ ְמֻגֶריךֶאֶרץ
 ח: יז

, ְּכָאָדם ָהאֹוֵחז ְּבָדָבר(ְּבאֶֹפן ֻמְחָלט   עֹוָלםַּלֲאֻחַזת
 180 )ֹו ְללֹא עֹוְרִריןֶׁשהּוא ֶׁשּל

 181 .ָּכל ָזָכר ָצִריְך ִלְהיֹות ִנּמֹול ָזָכר ּ ָלֶכם ָכלִּהמֹול י: יז

ִריתְוָהָיה יא: יז  ַהִּמיָלה ִּתְהֶיה ִסיָמן ַלְּבִרית   ְלאֹות ּבְ
 182 ).ִסיָמן= אֹות (
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ִית ְיִליד  183 .ֲעָבִדים ֶׁשנֹוְלדּו ַּבַּבִית  ּבָ

 יב: יז 184 .ֲעָבִדים ֶׁשִנְקנּו ְּבֶכֶסף ִמן ַהּׁשּוק ֶּכֶסף וִמְקַנת
ן  185 )ָזר=  ֵנָכר(ָזִרים ְּבֵני ַעִּמים  ֵנָכר ּבֶ

 ּ ַהֶנֶפׁש ְוִנְכְרָתה

ִּתְהֶיה ַחֶּיֶבת עֶֹנׁש , ִּתָּכֵרת ַהֶּנֶפׁש
ָהָאָדם ַהֶּזה ִיְהֶיה : ְּכלֹוַמר, "ָּכֵרת"

ְמֻנָּתק ִמֶּזֶרם  ַהַחִּיים ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל 
ַעל ְיֵדי ֶׁשָימּות ְּבלֹא ָּבִנים אֹו לֹא 

 .ָלם ַהָּבאִיְזֶּכה ְלֲחֵיי ָהעֹו

186 
 יד: יז

 187 ִּבֵּטל ֵהַפר

ּוֵבַרְכִתי  188 ֲאָבֵרְך אֹוָתּה ּ ֹאָתהּ

ְָוַגם ָנַתִתי ִמֶמָנה ְלך  ּ ּ ּ
ן  ּבֵ

,  ִּבְזַמן ָעָבר–ָנַתִּתי . ֵּתן ְלָך ִמֶּמָנה ֵּבןֶא
 .ִּכי ַהָּדָבר ֻמְחָלט ּוְכִאּלּו ְּכָבר ִנָּתן

ָהָאֶרץ  ת ֶאÈƒz«˙ְלַזְרֲעָך : "ְּבדֹוֶמה ַלֶּזה
, ְּכִאּלּו ְּכָבר ָנַתִּתי - "ָנַתִּתי": "ַהּזֹאת

 .ה"ִּכי ַהָּדָבר ֻמְחָלט ֵאֶצל הקב

 טז: יז 189

 190 ֵיְצאּו ִמֶּמָנה ַעִּמים  ְלגֹוִיםְוָהְיָתה

 191 ָׂשַמח, ָצַחק  ַּוִיְצָחק
ָנה  ַּהְלֶבן ֵמָאה יז: יז ׁשָ

 ִּיָוֵלד
ל ָהִאם ְלִמי ֶׁשהּוא ֵּבן ֵמָאה ָׁשִנים ָיכֹו

 192 )א השאלה"ה(? ְלִהָּוֵלד ֵּבן

 יח: יז
ָמֵעאל ִיְחֶיה ּלו  ִיׁשְ

 ְָלָפֶניך

, ַהְלַואי ֶׁשִּיְׁשָמֵעאל ִיְחֶיה ַחִּיים טֹוִבים
ַּדי : ְּכלֹוַמר, ִּבְבָרָכה ּוִבְפִרָּיה: ק"רד

 .ְּבָמה ֶׁשָנָתָּת ִלי
193 

 194 ֶּבֱאֶמת ֲאָבל יט: יז

ַמְעִתיך כ: יז ָׁשְ  195 .ְּתִפָּלְתךִקַּבְלִּתי ֶאת  ּ

ַּבָׁשָנה =  ַּבָׁשָנה ָהַאֶחֶרת –ַלְּזַמן  ַּלמֹוֵעד כא: יז
 196 ַהָּבָאה

 197 ָּגַמר, ִּכָלה ַוְיַכל כב: יז

ַּוִיַקח  198 ָאַסף, ָלַקח ּ

ֶעֶצם ּ ַהיֹום ַהֶזה ּבְ  כג: יז 199 ַּבּיֹום ַהֶּזה ַמָּמׁש ּ
ר ִאתֹו  ר ִדּבֶ ַּכֲאׁשֶ ּ ּ

 יםלה'א
 200 להים'אֹו ְּכמֹו ֶׁשִצָּוה אֹות

ִהֹמלֹו כה: יז  201 .ַּכֲאֶׁשר הּוא ִנּמֹול ּּבְ
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ּפָרַשת ַוֵיָרא ׁ ָ ּ 
 

 ַּהַמְלָאִכים ֵאֶצל ַאְבָרָהם 
שֹוָרה ַעל ֻהֶלֶדת ִיְצָחק  ַּהּבְ  ) טו–א : יח(ׂ

 
  ,פרק
פסוק

'מס הביאור המלה

 'ַּוֵיָרא ֵאָליו ה
ְּבַמְרֶאה ) ֶאל ַאְבָרָהם(ִנְרָאה ֵאָליו ' ה

 1 ַהְּנבּוָאה

ב ֶפַתח ָהֹאֶהל  ְּוהוא יֹׁשֵ ּ 
 ָהָיה ְּבַמָּצב ֶׁשל ְיִׁשיָבה ַּכֲאֶׁשר הּוא

 א: יח 2 ְּבֶפַתח ָהאֶֹהל

ְּכחֹם ַהיֹום ּ 
: ְּכלֹוַמר, ַּכֲאֶׁשר ַהּיֹום ָהָיה ַחם

 3 ַּבָצֳהַרִים

א ֵעיָניו ַוַיְרא ַּוִיׂשָ  4 ֵהִרים ֶאת ֵעיָניו ְוָרָאה ּּ

 ב: יח 5 עֹוְמִדים ַעל ָידֹו ִּנָצִבים ָעָליו

ַתחו ָאְרָצה ַּוִיׁשְ ּ  6 ֲחָוה ַעד ָלָאֶרץִהְׁשַּת ּ

 ג: יח
ַאל ָנא ַתֲעֹבר ֵמַעל 

ַָעְבֶדך ּ 
ַאל ַּתֲעבֹר ְּבִלי ְלִהְתָאֵרַח , ְּבַבָּקָׁשה
 7 ֶאְצִלי

ֶכם  8 ִאְכלּו ְּכֵדי ֶׁשִּתְתַחְּזקּו ְּוַסֲעדו ִלּבְ

ַּאַחר ַתֲעֹברו  ה: יח 9 ַאַחר ָּכְך ַּתְמִׁשיכּו ְּבַדְרְּכֶכם ּ

ִּכי ַעל ֵכן ֲעַבְרֶת ּ  10 ֵּכיָון ֶׁשֲעַבְרֶּתם םּ

 11 )א המגמה"ה(ֶאל ָהאֶֹהל  ָהֹאֱהָלה ו: יח

ָקר  ן ּבָ  12 ַּפר ָצִעיר ּבֶ

 ז: יח 13 ֶׁשְּבָׂשרֹו ַרְך ְוָטִעים ְַרך ָוטֹוב

 14 ֵהִכין ּוִבֵּׁשל אֹותֹו ִּבְמִהירּות ַוְיַמֵהר ַלֲעׂשֹות ֹאתֹו

 15 מּוָכן ְלָׁשְרָתם,  ָיָדםְוהּוא עֹוֵמד ַעל ְּוהוא עֵֹמד ֲעֵליֶהם ח: יח

 16 ?ְּבֵאיֶזה ָמקֹום, ֵאיפֹה ַּאֵיה ט: יח

ָׁשֹוב ָאׁשוב ֵאֶליך  ּ
ָּכֵעת ַחָיה ּ 

 ֶאֱחזֹר ֵאַלִיְך ְּבִדיּוק ַּבְזַמן ַהֶּזה ַלָּׁשָנה 
 17 ַהָּבָאה

 י: יח

ָרה ׁשַֹמַעת  ְוׂשָ
 ָּכל אֹותֹו ַהְּזַמן ָׂשָרה ָהְיָתה ׁשֹוַמַעת

 18 
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ָיִמים ִאים ּבַ  19 ִנְכְנסּו ִלְתקּוַפת ַהִּזְקָנה ּּבָ
 יא: יח

 20 ָּפַסק ָחַדל

 21 ִמּתֹוְך ֶׁשּלֹא ֶהֱאִמיָנה, ָצֲחָקה ַּוִתְצַחק

 יב: יח 22 )ָזַקְנִּתי(ַהִאם ִיָּתֵכן ֶׁשַאֲחֵרי ֶׁשָּבִליִתי  ַאֲחֵרי ְבלִֹתי

 ָּהְיָתה ִלי ֶעְדָנה
 ֶעְדָנה ִּתְהֶיה ִלי 

 23 )ְּתקּוַפת ַהְּנעּוִרים =ֶעְדָנה (

 24 ?ַהִאם ֶּבֱאֶמת ַהַאף ֻאְמָנם יג: יח

 ָּדָבר ' ֲּהִיָפֵלא ֵמה
ַלֲעׂשֹות ' ֵמֵאת ה) ִנְמַנע(ַהִאם ִנְפָלא 
 25 ? ֵאיֶזה ָּדָבר

 יד: יח
 26 ַלְּזַמן ֶׁשִּנְקַּבע ְּכָבר ַּלמֹוֵעד

 27  ֶׁשּלֹא ָצֲחָקהָטֲעָנה, ִּכֲחָׁשה ַּוְתַכֵחׁש

 טו: יח 28 לֹא ָנכֹון ַמה ֶׁשָאַמְרְּת: ַהַּמְלָאְך ָאַמר ַּויֹאֶמר לֹא

ִּכי ָצָחְקְת  29 ָצַחְקְּת... ֶאָלא ַהָּנכֹון הּוא ש ּ
 
 

ּהֹוָדַעת ִמְשפט ְסדֹום וְתפַלת ַאְבָרָהם  ִ ַּ ּ ׁ 
 ) לג–טז : פרק יח(

 
  ,פרק
 פסוק

'מס הביאור המלה

ִקפו ַּוַיׁשְ  30 ִהְסַּתְּכלּו= ְׁשִקיפּו ִה ּ
 טז: יח

ְלָחם  31 ְלַלּוֹוָתם ְּלׁשַ

ַּהְמַכֶסה ֲאִני 
ר ֲאִני  ֵמַאְבָרָהם ֲאׁשֶ

ה  עֹׂשֶ

ַהִאם ַמְסִּתיר ֲאִני ֶאת ֲאֶׁשר ֶהְחַלְטִּתי 
ֵאיֶנִני ָיכֹול ְלַהֲעִלים : ְּכלֹוַמר? ַלֲעׂשֹות
 ִמֶּמנּו

32 
 יז: יח

 33 ַּבַעל ָעְצָמה, ַרב ָּעצום
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ְּוִנְבְרכו בֹו כֹל גֹוֵיי  ּ ּ
 ָהָאֶרץ

 34 ִיְתָּבְרכּו ִּבְזכּותֹו ָּכל ַעֵּמי ָהעֹוָלם

 יח: יח

ִּכי ְיַדְעִתיו ּ 
ֲאִני ְמַגֶלה : ְּכלֹוַמר, ֲאִני יֹוֵדַע אֹותֹו

ָעָליו ֶאת ַהְׁשָּגָחִתי ַהְּמֻיֶחֶדת ַלֲהָבַנת 
 עֶֹמק ָהִעְנָין

35 

 36 ְּכֵדי ןַעְלַמ

ְֶדֶרך ה ּ' 
 

ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה , רֹוֶצה ָּבּה' ַהֶּדֶרְך ֶׁשה
 37 )ִהְתַנֲהגּות= ֶדֶרְך (ּוִמְׁשַּפט 

ַעל ' ְלַמַען ָהִביא ה יט: יח
ר  ַאְבָרָהם ֵאת ֲאׁשֶ

ר ָעָליו  ִּדּבֶ

ְיַקֵּים ְלַאְבָרָהם ֶאת ' ְּכֵדי ֶׁשה
 38 ַהַהְבָטחֹות ֶׁשִהְבִטיח לֹו

ְסדֹם ַוֲעֹמָרה ַזֲעַקת 
ה  ִּכי ָרּבָ

ַהְּזָעָקה ַהעֹוָלה ִמן ָהעֶֹׁשק ֶׁשַאְנֵׁשי 
 39 ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה עֹוְׁשִקים ִהיא ְּגדֹוָלה

 כ: יח
ְּוַחָטאָתם ִכי ָכְבָדה  ּ

 ְמֹאד
 40 ִרְׁשעּוָתם ְּגדֹוָלה ְמאֹד

 ֵּאְרָדה ָנא ְוֶאְרֶאה

, םִּדְּבָרה ּתֹוָרה ִּבְלׁשֹון ְּבֵני ָאָד: ק"רד
ַאְׁשִּגיַח ַעל ַאְנֵׁשי ְסדֹום : ְוַהַּכָוָּנה

ְוֶאְתּבֹוֵנן ּבַמֲעֵׂשיֶהם ִאם ֵיׁש ֶּדֶרְך 
ּכמֹו ׁשֹוֵפט ֶׁשָצִריְך , ְלָפְטָרם ִמן ַהעֶֹנׁש

ַלֲחקֹור ֶאת ָהִעְנָין ֶטֶרם ֶׁשִּיְפסֹק ֶאת 
 ִּדינֹו

41 

ַּהְכַצֲעָקָתה  ָּעׂשו ... ּ
ָלה ִמְּסדֹום ְּכמֹו ַהְּצָעָקה ָהעֹו ַהִאם

 42 ?ַוֲעמֹוָרה ָּכְך ֵהם ֶּבֱאֶמת ָעׂשּו

 43 )ִמיָתה(=ֵהם ַחָּיִבים ְּכָלָיה , ִאם ֵּכן ָּכָלה

 כא: יח

 ְוִאם לֹא ֵאָדָעה
ְוִאם ַמֲעֵׂשיֶהם ֵאיָנם ּכֹה ֲחמּוִרים 

 44 ֲאַבֵּטל ֶאת ְּגֵזָרִתי

ַּוִיַגׁש ַאְבָרָהם כג: יח ּ 
', ִעם הַאְבָרָהם ָאַזר ְּגבּוָרה ְלַדֵּבר 

ִלְטעֹן ּוְלִהְתַּפֵלל ְלַהָּצַלת ַאְנֵׁשי ְסדֹום 
 ַוֲעמֹוָרה

45 

 כב: יח
ְּוַאְבָרָהם עֹוֶדנו עֵֹמד  ּ

 'ִלְפֵני ה
 46 ַמְרֶאה ַהְּנבּוָאה ֲעַדִין ִנְמָׁשְך
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 כג: יח
ַּהַאף ִתְסֶפה ַצִדיק  ּ ּ

ע  ִעם ָרׁשָ
יִקים ְּבַיַחד ִעם ַהִאם ַּתְׁשִמיד ֶאת ַהַּצִּד

 47 ? ָהְרָׁשִעים

א כד: יח  48 ְולֹא ִּתְסַלח ְּולֹא ִתׂשָ

 כה: יח
ָָחִלָלה ְלך ֵמֲעׂשֹת  ּ

ַּכָדָבר ַהֶזה ּ ּ 
 49 לֹא ִיָּתֵכן ֶׁשַּתֲעֶׂשה ָּדָבר ָּכֶזה

 50 ֵהַעְזִּתי, ִהְתַחְלּתי ּהֹוַאְלִתי 

 כז: יח
 ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר

ַאְבָרָהם ַמֲחִׁשיב , ִּבּטּוי ֶׁשל ֲעָנָוה
ַעְצמֹו ְּכמֹו ָעָפר ַהִּנְרָמס ְוָהֵאֶפר 

 ֶׁשֵאינֹו ָׁשֶוה ְמאּוָמה
51 

 52 ֲחֵסִרים ַּיְחְסרון
ה  כח: יח ֲחִמׁשָ ִחית ּבַ ֲּהַתׁשְ

 ֶּאת ָכל ָהִעיר
ַהִאם ַּתְׁשִמיד ֶאת ָּכל ָהִעיר ִּבְגַלל 

 53 ?ִחָּסרֹון ֶׁשל ֲחִמָּׁשה

 54 ַאל ִּתְכַעס ָעַלי', ה, ְּבַבָקָׁשה דָֹני'ַאל ָנא ִיַחר ַלא ל: יח

ִּכָלה לג: יח  55 ִסֵּים ּ
 

ְסדֹום  ַּהָצַלת לֹוט , ַּהַמְלָאִכים ּבִ
ַּוֲהפיַכת ָעֵרי ַהִכָכר  ּ  ) לח–א : יט(ִ

 
  ,פרק
 פסוק

'מס הביאור המלה

ַתחו ַאַפִים ָאְרָצה א: יט ַּוִיׁשְ ּ ּ  56 ִהְׁשַּתֲחָוה ַעל ָּפָניו ַעד ָלָאֶרץ ּ

ית  ּסורו ָנא ֶאל ּבֵ ּ
 ַּעְבְדֶכם

 57 ּבֹואּו ְלִהְתָאֵרח ֶאְצִלי
 ב: יט

ַכְמֶתם ְּוִהׁשְ  58 ָּתקּומּו ַּבּבֶֹקר= ַּתְׁשִּכימּו  ּ

 59 ִניַׁשן ָנִלין ב: יט

ם-ַּוִיְפַצר  60 ִּבֵּקׁש ֵמֶהם ְּבָחְזָקה ּבָ
 ג: יט

ֶתה  ִּמׁשְ
ְסעּוָדה ִעם ַמְׁשָקאֹות , ֲארּוָחה

 61 )ַיִיןִּבְמֻיָחד (
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ָכבו ֶּטֶרם ִיׁשְ  62 ֲעַדִין לֹא ָשְכבּו ִליׁשֹון ּ

ִית  ד:יט 63 ִהִּקיפּו ֶאת ַהַּבִית ָּנַסּבו ַעל ַהּבַ

 64 ָּכל ַאְנֵׁשי ְסדֹום ִמָּכל ְקצֹות ָהִעיר ָּהָעם ִמָקֶצה

ָּתֵרעו ז: יט  65 ַּתֲעׂשּו ַרע ּ

 ח: יט
ִּכי ַעל ֵכן ּבָ ֵצל ּ ּאו ּבְ

 קָֹרִתי
 ֵּכיָון ֶׁשֵהם ָּבאּו ְלִהְתָאֵרַח ֶאְצִלי 

 66 )ָלֵכן חֹוָבִתי ִלְדאֹג ָלֶהם(

 67 ִהְסַּתֵּלק ִמָּכאן ֶּגׁש ָהְלָאה

א ָלגור  ָּהֶאָחד ּבָ
פֹוט ֹפט ׁשָ ַּוִיׁשְ ּ 

ַאָּתה ָאָדם : ְּכלֹוַמר, ָּבאָת ָלגּור ֵּביֵנינּו
ַאָּתה מֹוִכיַח ְוׁשֹוֵפט ְוִהֵּנה , ָזר ְּבתֹוֵכנּו

 אֹוָתנּו ַעל ִמְנֲהֵגנּו ִעם ָהאֹוְרִחים
 ט: יט 68

 ָָנַרע ְלך ֵמֶהם
ַנֲעֶׂשה ְלָך ָרָעה ְּגדֹוָלה ִמּזֹו ֶׁשָחַׁשְבנּו 

 69 ַלֲעׂשֹות ָלֶהם

 70 ַמַּכת ִעָּורֹון ַּסְנֵוִרים יא: יט

ִחִתים יג: יט  71 ַמֲחִריִבים ַמׁשְ

 יד: יט
ֵע יֵני ַוְיִהי ִכְמַצֵחק ּבְ

 ֲחָתָניו
ֲחָתָניו ֶׁשל לֹוט ִהְתָיֲחסּו ֵאָליו ְּכִאּלּו 

 72 ֲעֵליֶהם) לֹוֵעג ּוְמַלְגֵלג(= הּוא ְמַצֵחק 

ַחר ָעָלה ּוְכמֹו ַהׁשַ  73 ַּכֲאֶׁשר ִהְתִחיל אֹור ַהּבֶֹקר ּ
 טו: יט

ַּוָיִאיצו  74 ִמֲהרּו= ֵהִאיצּו  ּ

ַקִני  ֶּפן ִתְדּבָ  75 ִּגיַע ֵאַליֵמֲחָׁשׁש ֶׁשָּמא ַּת ּ
 יט: יט

 76 ְוָאמּות ָּוַמִתי

ָמה  ָּלנוס ׁשָ  77 ִלְברַֹח ְלָׁשם ּ

 כ: יט 78 ָמקֹום ָקָטן ִמְצָער

י  79 ִאָּנֵצל ּוְתִחי ַנְפׁשִ

אִתי ָפֶניך  80 ֲאִני ַמְסִּכים ָָנׂשָ
ְּלִבְלִתי ָהְפִכי ֶאת  כא: יט ּ

 ָהִעיר
ֶאת ) ַאֲחִריב ָּכִליל(= ֶׁשלֹא ֶאֱהפְֹך 

 81 ָהִעיר

 כג: יט
ֶמׁש ָיָצא ַעל  ַּהׁשֶ

 ָהָאֶרץ
 82 ַהֶּׁשֶמׁש ָזְרָחה

 83 )ֵׁשם ִקּבּוִצי(ָּכל ַהִּצְמִחָּיה  ְוֶצַמח ָהֲאָדָמה כה: יט

 84 ָהְפָכה ְלַעּמּוד ֶׁשל ֶמַלח ַּוְתִהי ְנִציב ֶמַלח כו: יט
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 כז: יט
ר ָעַמד ֶאת ְפֵני  ֲּאׁשֶ

 'ה
 85 ְלִהְתַּפֵּלל: ְּכלֹוַמר', י הְּכמֹו ִלְפֵנ

 86 ָעָׁשן ָּכֵבד ְמאֹד ִקיטֹר
 כח: יט

ן  87 ַּתּנּור ָּגדֹול ִלְׂשֵרַפת ִסיד ּוְלֵבִנים ִּכְבׁשָ

ֵחת ׁשַ  88 )ֶהֱחִריב(ַּכֲאֶׁשר ִהְׁשִחית  ּבְ
 כט: יט

ַלח  89 ִהִּציל, ִׁשַּלח ַּוְיׁשַ

 
ְגָרר ְיֶמֶלך ָׂשָרה ִנְלַקַחת ְלֵבית ֲאִב, ַאְבָרָהם ּבִ

 )פרק כ(
 

  ,פרק
 פסוק

 'מס הביאור המלה

: ְּכלֹוַמר) א המגמה"ה(ֶאל ֶאֶרץ ַהֶּנֶגב  ַּאְרָצה ַהֶנֶגב א: כ
 ֶאל ִּכּוּון ְדרֹום ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

90 

ָרה  91 ְּבִעְנָין ָׂשָרה, ַעל ָׂשָרה ֶאל ׂשָ
 ב: כ

ָרה ַּוִיַקח ֶאת ׂשָ ַכָּוָנה ְּב) לֹא ִּבְרצֹוָנּה(ָלַקח ֶאת ָׂשָרה  ּ
 ָלֵׂשאת אֹוָתּה ְלִאָּׁשה

92 

ִָהְנך ֵמת  ַאָּתה עֹוֵמד : ְּכלֹוַמר, ִהֵּנה ַאָּתה ֵמת ּ
 ָלמּות

93 

ה  94 ִּבְגַלל ָהִאָּׁשה ַּעל ָהִאׁשָ

 95 ַוֲהלֹא ִהיא  ְוִהוא 
 ג: כ

ַעל ֻעַלת ּבַ  96 ֵאֶׁשת ִאיׁש ּבְ

ֲּהגֹוי ַגם ַצִדיק ַתֲהרֹג ד: כ ּ ּ 
: ְּכלֹוַמר, ַהִאם ַּגם ּגֹוי ַצִּדיק ַּתֲהרֹג

ַהִאם ַאָּתה מּוָכן ַלֲהרֹג אֹוִתי ַאף ַעל 
 ?ִּפי ֶׁשֲאִני ַצִּדיק

97 

ָתם ְלָבִבי   98 ְּבלֹא ַּכָּוָנה ָרָעה  ּבְ
 ה: כ

ִנְקיֹן ַכַפי ּּבְ ָמָׁשל ְלִאי ֲעִׂשַּית , ְּבָיַדִים ְנִקּיֹות ּ
 ילֹא ָחָטאִת: ְּכלֹוַמר, ַהֵחְטא

99 

 ו: כ
ָאֹוְתך ... ְָוֶאְחׂשֹך

 ֵמֲחטֹו ִלי
 אֹוְתָך ֵמֲחָטִאים) ָמַנְעִּתי(ָחַׂשְכִּתי 

100 
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ַָעל ֵכן לֹא ְנַתִתיך ו: כ ּ  101 ָלֵכן לֹא ִאְפַׁשְרִּתי ְלָך ּ

ב  102 )לשון צווי(ַהֲחֵזר  ָהׁשֵ

 ז: כ 103 יםלה'ִאיׁש ָהא, ָׁשִליַח ָנִביא
 104 ִּתָּׁשֵאר ַּבַחִּיים, ִּתְחֶיה: ְּכמו הֶוְחֵי

 105 ַאְנֵׁשי ֲחֵצרֹו ַהְּמֻכָּבִדים, ָׂשָריו ֲעָבָדיו
 ח: כ

ַּוִייְראו  106 ָּפֲחדּו, ָיְראּו ּ

 107 ַאְׁשָמה ֲחָטָאה ט: כ

 י: כ
יָת  ָּמה ָרִאיָת ִכי ָעׂשִ

ֶּאת ַהָדָבר ַהֶזה ּ 
 ִּבְגַלל ֵאיזֹו ִסָּבה ָעִׂשיָת, ַמה ָחַׁשְבָּת

 ?ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ַהֶּזה
108 

ִּכי ָאַמְרִתי   109 ִמְּפֵני ֶׁשָחַׁשְבִּתי ּ

 יא: כ 110 ַיֲהְרגּו אֹוִתי ַּוֲהָרגוִני
ִתי ַּעל ְדַבר ִאׁשְ  111 ן ִאְׁשִּתיְּבִעְנַי ּ

 112 ֶּבֱאֶמת= ָאְמָנם : ְּכמֹו ָאְמָנה
 יב: כ

 113 ְקרֹוַבת ִמְׁשַּפְחִּתי ִמַּצד ָאִבי ֲאחִֹתי ַבת ָאִבי

 
ר ִהְתעו ַוְיִהי ּ ַכֲאׁשֶ ּ

 יםלה'ֹאִתי א

ים ִהְתָעה אֹוִתי ַעל ְיֵדי לה'ַּכֲאֶׁשר א
ְוָיַדְעִּתי ', וכו" ֶלְך ְלָך"ַהִּצּוּוי ֶׁשל 

ֶׁשֶאְצָטֵרְך ִלְנדֹד ִמָּמקֹום ְלָמקֹום 
נֹוֵדד , ָעָׂשה ֶׁשֶאְהֶיה ּתֹוֶעה= ִהְתעּו (

 )ִמָּמקֹום ְלָמקֹום

114 

ְַחְסֵדך  115 ֲעֶׂשה טֹובַמ ּ

 
 יג: כ

 116 ִאְמִרי ָעַלי ִאְמִרי ִלי

ֵעיֶניך טו: כ טֹוב ּבְ ָּבַ  117 ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשִּתְרֶצה ּתּוַכל ָלֶׁשֶבת ּ

ּהוא ָלך ְכסות ֵעיַנִים ּּ ְ
ׁש ְלָך ְּכמֹו ְיַׁשֵּמ) ְוַהַּמָּתנֹות(ַהֶּכֶסף ַהֶּזה 

הּוא נֹוַעד : ְּכלֹוַמר, ִמְכֶסה ָלֵעיַנִים
 ...אֹוְתָך ַאף ַעל ִּפיְלַפֵּיס 

118 

 119 ְּבְפֵני ֻּכָלם ְּוֵאת כֹל
 טז: כ

 120 ּתּוְכִלי ְלהֹוִכיַח ֶאת ִצְדָקֵתְך ְוֹנָכַחת

 121 ַהְּׁשָפחֹות ֶׁשלֹו, ָהִאָּמהֹות ַאְמהָֹתיו יז: כ
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  ,פרק
 'מס הביאור לההמ פסוק

ַעד ' ִּכי ָעצֹר ָעַצר ה ּבְ
ָּכל ֶרֶחם ְלֵבית 

 ְֲאִביֶמֶלך
 ָמַנע ֵמֶהם ָלֶלֶדת' ה

122 

 יח: כ

ָרה  123 ְּבִעְנָין ָׂשָרה ַּעל ְדַבר ׂשָ

 
ֵׁלַדת ִיְצָחק ְוֵגרוש ִיְשָמֵעאל  ׁ  ) כא-א : פרק כא(ּ

 
  ,פרק
 פסוק

 'מס הביאור המלה

 124 ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ַמה ֶׁשִהְבִטיח, ָזַכר ָּפַקד

ר ָאָמר  א: כא ַּכֲאׁשֶ
ר ר ִדּבֵ ַּכֲאׁשֶ ּ 

 ַמה ֶׁשִהְבִטיַח
125 

 126 ְלֵעת ִזְקָנתֹו ִלְזֻקָניו
 ב: כא

ר ר ִדּבֶ ַּלמֹוֵעד ֲאׁשֶ  127 ֶׁשָקַבע, ַלְּזַמן ֶׁשִהְבִטיַח  ּ

ִהָוֶלד לֹו ה: כא  128 ַּכֲאֶׁשר נֹוַלד לֹו  ּּבְ

 129 ִׂשְמָחה ְצחֹק
 ו: כא

 130 ק ִעִּמיִיְצַח ִיְצַחק ִלי

 131 ִמי ָהָיה אֹוֵמר ַעל ַאְבָרָהם ִּמי ִמֵלל ְלַאְבָרָהם ז: כא

ֶתה ח: כא  132 ְסעּוָדה ֲחִגיִגית ֶׁשַּמִּגיִׁשים ָּבּה ַיִין ָלרֹב ִּמׁשְ

ָרה ז: כא ֵהיִניָקה ָבִנים ׂשָ
 

 ֶׁשָׂשָרה ֵּתיִניק ָּבִנים
 

133 

ַּוִיָגַמל  134 ִהְפִסיק ִלינֹוק ָחָלב= ִנְגַמל  ּ

יֹום ִהָגֵמל ֶאת  ח: כא ּּבְ
 ִיְצָחק

 ַּבּיֹום ֶׁשִּיְצָחק ִנְגַמל
135 

 136 לֹוֵעג ּוְמַלְגֵלג ַעל ִיְצָחק ֵחקְמַצ ט: כא

 137 ִׁשְפָחה ָאָמה

ִני ... לֹא ִייַרׁש י: כא ִעם ּבְ
 ִעם ִיְצָחק

לֹא יּוַכל ִלְהיֹות ֻשָּתף ִעם ִיְצָחק ְּבִני 
ְּבֶהְמֵׁשְך ַּדְרּכֹו ְוִקְנָין , ִּביֻרַּׁשת ַאְבָרָהם

 ְנָכָסיו

138 

- 49 - 



 
  ,פרק
 'מס הביאור לההמ פסוק

 עַּוֵיַריא: כא
ָהָיה ָקֶׁשה ְלַאְבָרָהם : ְּכלֹוַמר, ָהָיה ַרע

ְלַמֵּלא ַאַחר ְּדִריַׁשת ָׂשָרה ְּבִעְנָין ֵגרּוׁש 
 ְּבנֹו

139 

 יב: כא
ִּכי ְבִיְצָחק ִיָקֵרא  ּ

 ְָלך ָזַרע
ֶזַרע "ִיְצָחק ְלַבּדֹו ָראּוי ְלִהָּקֵרא 

 "ְלַאְבָרָהם
140 

יֶמנו יג: כט ְּלגֹוי ֲאׂשִ  141 ֵיֵצא ִמֶּמנּו ַעם ּ

ֵכם ַּוַיׁשְ  142 ָקם ֻמְקָּדם ּ

ְּכִמין ֵמיִמָּיה , ַׂשק עֹור ְלַמִים, נֹאד ֵחַמת
 ְּגדֹוָלה

143 

ְכָמה  144 ֵּבין ַהְּכֵתַפִים, ַהֵחֶלק ָהֶעְליֹון ַּבַּגב ּׁשִ

ְלֶחָה  145 ֵּגֵרש אֹוָתּה, חִׁשַּל ַּוְיׁשַ

 יד: כט

 146 ָהְלָכה ְּבלֹא ָלַדַעת ֶאת ַהֶּדֶרְך, ָּתֲעָתה ַּוֵתַתע

ַּוִיְכלו  147 ִנְגְמרּו=  ָּכלּו ּ
טו: כא

ֵלך ְַוַתׁשְ  148 ִהְׁשִאיָרה, ִהְׁשִליָכה ּ

 149 ִמּמּול ִּמֶנֶגד

ַּהְרֵחק ִכְמַטֲחֵוי 
ת  ֶקׁשֶ

 ְּבֶמְרַחק ְיִרַּית ָהֵחץ ְּבֶקֶׁשת
150 

טז: כא
א ֶאת קָֹלה  ַּוִתׂשָ ּּ

ַּוֵתְבְך ּ 
 ֵהִריָמה ֶאת קֹוָלּה ִּבְבִכי

151 

 152?ַמדּוַע ַאְּת ּבֹוָכה: ְּכלֹוַמר, ַמה ָקָרה ָלְך ְך ָהָגרַּמה ָל

 יז: כא 153 ַאל ִּתְפֲחִדי ַּאל ִתיְרִאי
ם ר הוא ׁשָ ֲאׁשֶ  154 ַּבָּמקֹום ֶׁשהּוא ִנְמָצא ּבֹו ּּבַ

ִאי יח: כא  155 ַהֲעִמיִדי, ָהִריִמי ׂשְ

 156 ָּפַתח= ָּפַקח  ַּוִיְפַקח
יט: כא

ְק  157 ְׁשּתֹותָנְתָנה ִל= ִהְׁשְקָתה  ַּוַתׁשְ

ים ֶאת לה'ַוְיִהי א
 ַּהַנַער

ים ָעַזר ַלַּנַער ַעד ֶׁשָּגַדל ְוִנְהָיה לה'א
 ָעִׁשיר

158 

 כ: כא
ת  159 יֹוֶרה ִחִּצים ַּבֶּקֶׁשת ּרֶֹבה ַקׁשָ
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ִרית ִעם ֲאִביֶמֶלך   ) לד–כב : פרק כא(ְַהּבְ
 

  ,פרק
 פסוק

 'מס הביאור המלה

 160 ֵּתֶכף,  ִמָּיד:ְּכלֹוַמר, ַּבָּמקֹום ֵּהָנה

קֹר ִלי  161 ד ִּביִאם ִּתְבּגֹ ִּאם ִתׁשְ

 162 ֵּבן ִניִני

 163 ֶּבן ַהֵּבן ֶּנְכִדי
כג: כא

 164 ְוִעם ֶאְזְרֵחי ָהָאֶרץ ְוִעם ָהָאֶרץ

ֵבַע, ָאֹנִכיכד: כא  165 ֲאִני ֶאָּׁשַבע ִּאׁשָ

 166 ִהְתלֹוֵנן הֹוִכַח

כה: כא 167 ְּבִעְנָין ַעל ֹאדֹות
ּלֹא ִהַגְדָת  168 ִסַּפְרָּתלֹא  ּ

ְלִתי ַהיֹום ּּבִ  169 חּוץ ֵמַהּיֹום ּ
 כו: כא

ּ ַוַיֵצב  170 ֶהֱעִמיד= ִהִּציב  ּ

כח: כא
ֲעבור ִתְהֶיה ִלי  ּּבַ ּ ּ

 ְלֵעָדה
ׁשּו ִלי ְיַׁשְּמ) ֶׁשַבע ַהְּכָבׂשֹות(ְּכֵדי ֶׁשֵהן 
 ְלֵעדּות

171 

ל ל: כא  172 ִמין ִאיָלן ִמְדָּבִרי ֶאׁשֶ

לג: כא
ם ַּוִיְקָרא ׁשֵ ׁשָ  םּבְ

 'ה
 ח :ְּבֵראִׁשית יב: ְרֵאה

173 
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 ֲעֵקַדת ִיְצָחק ְוֵלַדת ִרְבָקה
 )כד-א : פרק כב (

 
  ,פרק
 פסוק

 'מס הביאור המלה

 174 ֶהֱעִמיד ְּבִנָּסיֹון ִּנָסה
 א: כב

 175 מּוָכן ְלָכל ַמה ֶׁשְּתַצֶּוה אֹוִתי, ִהֵּנה ֲאִני ִּהֵנִני

ֶּאֶרץ ַהֹמִרָיה  176 ם ִּבְסִביבֹות ְירּוָׁשַלִיםֵׁשם ַהָּמקֹו ּ

 ב: כב 177 )ִצּוּוי(ַהְקֵרב אֹותֹו , ַהֲעֵלה ַּהֲעֵלהו
 178 ַעל ַהִּמְזֵּבַח) ֻמְקָטר(ָקְרָּבן עֹוֶלה  עָֹלה

ֵכם ַּוַיׁשְ  179 םָקם ֻמְקָּד, )עתיד מהופך(ִּכים ִהְׁש ּ

 180 ֲחמֹורָקַׁשר ֶאת ָהֻאָּכף ַעל ַּגֵּבי ַה, ָחַבׁש ַּוַיֲחֹבׁש ֶאת ֲחֹמרֹו 

ֵני ְנָעָריו  181 ָהְרִגיִלים ְלַׁשְּמׁשֹו, ְׁשַנִים ֵמֲעָבָדיו ׁשְ
 ג: כב

 182 ָחַתְך, )עתיד מהופך(ִּבַּקע  ַּוְיַבַקע

 ד: כב
א ַאְבָרָהם ֶאת  ַּוִיׂשָ ּ

 ֵעיָניו
ֶאת ֵעיָניו ) ֵהִרים(ַאְבָרָהם ָנָׂשא 

 ְלִהְסַּתֵּכל ֶאל ָמקֹום ָרחֹוק
183 

 184 ָהָבה ֵנֵלְך ֵנְלָכה
 ה:כב

 185 ַנֲחזֹר, ָנׁשּוב ְּוָנׁשוָבה

 186 ָחִלים ֶׁשל ֵאׁש ְּבתֹוְך ְּכִליֶּג ֵאׁש 

 ו: כב 187 ַסִּכין ְׁשִחיָטה ַּמֲאֶכֶלת
 188 ְּבַיַחד ַּיְחָדו

 189 ֵאיפֹה ַּאֵיה ז: כב

 ח: כב
ה  ִּיְרֶאה לֹו ַהׂשֶ ּ

 ְלעָֹלה
 ִיְדַאג ְלַסֵּפק ָלנּו ֶׂשה ְלעֹוָלה, ִיְבַחר

190 

 191 ִסֵּדר, ָעַרְך ְךַּוַיֲערֹ
 ט: כב

 192 ָקַׁשר ֶאת ָיָדיו ְוֶאת ַרְגָליו= ָעַקד  ַּוַיֲעקֹד

ַלח י: כב  ַּוִיׁשְ

 
 

 הֹוִׁשיט= ָׁשַלח 
 
 

193 
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  ,פרק
 'מס הביאור לההמ פסוק

 194 ָּדָבר ָקָטן ְּמאוָמה

ַּעָתה ָיַדְעִתי  195 ַעְכָׁשיו ֲאִני יֹוֵדַע ּ

ים לה'ִּכי ְיֵרא א
 ַּאָתה

ְועֹוֵבד אֹותֹו ְּבָכל ' ה ּפֹוֵחד ֵמהֶׁשַאָּת
 ֲאֶׁשר הּוא ְמַצֶּוה אֹוְתָך

 יב: כב 196

ְכָת  197 ִלְׁשמֹר ֶאת ַהֵּבן ְלַעְצְמָך, לֹא ָמַנְעָּת ְּולֹא ָחׂשַ
 198 ֵמֲאחֹוֵרי ַאַחר

ְְסַבך  יג: כב 199 ַעְנֵפי ֵעִצים ְסבּוִכים ַוֲאחּוִזים ֶזה ָּבֶזה ּ
 200 ִּבְמקֹום ַּתַחת

ַמְׁשִּגיַח ּוֵמיִטיב , רֹוֶאה' ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ה ֶאהִיְר' ה
 ִלְברּוָאיו

201 

ר יֵָאֵמר ַהיֹום   יד: כב 202  ֵיָאֵמרְּכֵדי ֶׁשֵּמַהּיֹום ְוֵאיָלְך ֲּאׁשֶ

ַהר ה ּוְלֵהָראֹות ' ָיבֹואּו ַלֲעבֹד ֶאת ה' ְּבַהר ה ֵיָרֶאה' ּבְ
 ְלָפָניו

203 

ְעִתי ּבַ י ִנׁשְ  204 ְּבַעְצִמיֲאִני ִנְׁשַּבע  ּּבִ

 טז: כב 205 ַמֲאָמר ְנֻאם
 206 ...ִמְּפֵני ש ַיַען

 יז: כב
ְָוִיַרׁש ַזְרֲעך ֵאת 

ַער ֹאְיָביו  ׁשַ
ָּבֶניָך ְיַנְּצחּו ֶאת אֹוְיֵביֶהם ְוִיְכְּבׁשּו ֶאת 

 )ָלֶרֶׁשת ִּבְמקֹום ִלְכּבֹׁש(ָעֵריֶהם 
207 

 יח: כב
ְרכו ְבַזְרֲעך  ְָוִהְתּבָ ּ

ּכֹל גֹוֵיי ָהָאֶרץ ּ 
י ָהעֹוָלם ִיְתָּבְרכּו ִּבְזכּות ֶצֱאָצֶאיָךָּכל ַעֵּמ

208 

ַּויַֻגד כ: כב  209 ֻסַּפר= ֻהַּגד  ּ
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ׂפָרַשת ַחֵיי ָשָרה ּׁ ָ ּ 
 

ֵמֹות ָשָרה וְקִנַית ְמָעַרת ַהַמְכפָלה ּ ּ ּ ּ ׂ 
 )ג"פרק כ (

 
  ,פרק
 פסוק

'מס הביאור המלה

ָרה א: כג ֵני ַחֵיי ׂשָ : ְּכלֹוַמר, ַהָּׁשִנים ֶׁשל ַהַחִּיים ֶׁשל ָׂשָרה ּׁשְ
 ַהָּׁשִנים ֶׁשָחְיָתה ָׂשָרה

1 

ְלַסֵּפר ַעל ַמֲעֶׂשיָה , ְלַסֵּפר ְּבִׁשְבָחּה ִּלְסֹפד
 ַהּטֹוִבים ֶׁשָעְׂשָתה ְּבַחֶּייָה

2 

 ב: כג
ִלְבּכֹות ָעֶליָה ְלאֹות ַצַער , ִלְבּכֹות אֹוָתּה ָּתהּכִֹלְב

 ַעל מֹוָתּה
3 

 4 ֶׁשָהָיה מּוַנח ְלָפָניו) ָׂשָרה(ֵמֵאֶצל ֵמתֹו  ֵּמַעל ְפֵני ֵמתֹו ג: כג

 5 ָאָדם ֶׁשֵאינֹו ֶּבן ַהָּמקֹום ֵּגר 

ב  ד: כג 6 ָאָדם ַהּיֹוֵׁשב ְזַמן ַרב ַּבָּמקֹום תֹוׁשָ
ֶחְלַקת ַקְרַקע ַהְּמֻיֶעֶדת ַלִּמְׁשָּפָחה ְלצֶֹרְך  ֲּאֻחַזת ֶקֶבר

 ְקבּוָרה
7 

יא א  8 יםלה'ְמֻכָּבד ַאָּתה ִלְפֵני א יםלה'ְנׂשִ

ָמֵענו  9 ְׁשַמע ֶאת ַהָּצָעֵתנּו, ְׁשַמע אֹוָתנּו ּׁשְ

ִמְבַחר ְקָב  10 ַּבּטֹוב ֶׁשל ַהְּקָבִרים ֶׁשָלנּו, ַּבֻּמְבָחר ֵּרינוּבְ
 ו: כג

 11 לֹא ִיְמַנע לֹא ִיְכֶלה

ַתחו ַּוִיׁשְ ּ  12 ָנַפל ַעל ָּפָניו ַעל ָהָאֶרץ, ִהְׁשַּתֲחָוה ּ
 ז: כג

ֶׁשְּבָיָדם ְלַהְכִריַע ְּבִעְנְיֵני , ּתֹוָׁשֵבי ָהָאֶרץ ַעם ָהָאֶרץ
 ָהִעיר

13 

ִאם ֵיׁש ֶאת 
 ֶכםַנְפׁשְ

 ִאם ַאֶּתם ַמְסִּכיִמים, ִאם ְרצֹוְנֶכם
14 

 ח: כג
ֶעְפרֹון ּוִפְגעו ִלי ּבְ  15 ַּבְּקׁשּו ַּבֲעִדי ֵמֶעְפרֹון ּ
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ְּמָעַרת ַהַמְכֵפָלה ְמָעָרה ְּבתֹוְך ְמָעָרה , ְמָעָרה ְּכפּוָלה ּ
 )ע"א(

16 

 ט: כג 17 סֹוף ְקֵצה

ֶכֶסף ָמֵלא  18 ר ָמֵלאִּבְמִחי ּבְ

ַער ִעירֹו י: כג ֵאי ׁשַ ָהְרִגיִלים ָלבֹוא ֶאל ַׁשַער (ֵמעֹוְבֵדי ָהִעיר  ּבָ
 ְלִנהּול ִעְנְיֵני ָהִעיר) ָהִעיר

19 

ָמֵעִני יא: כג  20 ְׁשַמע אֹוִתי ׁשְ

 21 ֲאָבל ְַאך
 יג: כג

 22 ַהְלַואי ּלו

ֶקל ֶכֶסף טו: כג  23 ְמִטיל ֶׁשל ֶּכֶסף ְּבִמְׁשַקל ְמֻסָּים ּׁשֶ

 -ֶׁשָּכל סֹוֵחר , ֶּכֶסף ָטהֹור ְללֹא ִסיִגים ּעֵֹבר ַלסֵֹחר טז: גכ
  ְמַקֵּבל אֹותֹו ְּבָרצֹון-ְּבָכל ָמקֹום 

24 

ֵדה ֶעְפרֹון יז: כג ַהָּׂשֶדה ֶׁשָהָיה ַׁשָּיְך ְלֶעְפרֹון ָהַפְך ִלְהיֹות  ַּוָיָקם ׂשְ
 ִקְנָינֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם

25 

 
 
יַע ֶאת ַעְב ה ַׁאְבָרָהם ַמְשּבִ ׁדֹו ָלַקַחת ְלִיְצָחק ִאּשָ

 ) ט-א : פרק כד(ֵמָאָרם 
 

  ,פרק
 פסוק

'מס הביאור המלה

ָיִמים א: כד א ּבַ  26 ִנְכַנס ִלְׁשנֹות ַהִּזְקָנה ּּבָ

יתֹו  ָהֶעֶבד ֶהָחׁשּוב ֶׁשַּבֲעָבָדיו  ַּעְבדֹו ְזַקן ּבֵ
 )ֱאִליֶעֶזר: ְוָדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו(

27 

ָכ ל ּבְ ר ַּהֹמׁשֵ ל ֲאׁשֶ
 לֹו

 ַהְּמֻמֶנה ַעל ִעְנְיֵני ַהַּבִית ּוְמַנֵהל אֹותֹו 
28 

 ב: כד

ים ָנא ָיְדך ַתַחת  ּׂשִ ָ

 ְיֵרִכי
 ְּכֵדי ְלִהָּׁשַבע

29 

 30 לֹא ַּתְסִּכים לֹא ֹתאֶבה ה: כד

ֶמר ְלך ו: כד ִָהׁשָ  31 ִהָּזֵהר ּ
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ֻבָעִתי ח:כד ְּוִנִקיָת ִמׁשְ ּ 
) ְמׁשּוְחָרר, ָּפטּור (=ִקי ִּתְהֶיה ָנ

לֹא ִּתְהֶיה ַחָּיב : ְּכלֹוַמר, ִמְּׁשבּוָעִתי
 ְלַקֵּים ֶאת ְׁשבּוָעִתי

32 

 

 
ֵאר ְוַהפִגיָשה ִעם ִרְבָקה  ָׁהֶעֶבד ַעל ַיד ַהּבְ ְ ּ 

 ) לא–י : פרק כד(
 

  ,פרק
 פסוק

 'מס הביאור המלה

ְַוַיְבֵרך  33 ִיםהֹוִׁשיב ַעל ַהִּבְרַּכ, ִהְבִריְך ּ
ֵאר ַהָמִים-ֶאל  יא: כד 34 ַעל ַיד ְּבֵאר ַהַּמִים ּּבְ
 35 ְזָמן ֵעת

 36 ְּבַבָקָׁשה, ַהְזֵמן ִלי ַהְקֵרה ָנא ְלָפַני
 יב: כד

 37 ַמֲעֶׂשה טֹוב ֶחֶסד
 38 עֹוֵמד ִּנָצב

 יג: כד
 39 ַעל ַיד ַהַּמְעָין ַּעל ֵעין ַהָמִים

 40 ַהְׁשִּכיִבי, ַהְרִּכיִני ַּהִטי
 יד: כד

 41 ָּבַחְרָּת, ִהְזַמְנָּת ָּתהַֹכְח
 42 ֲעַדִין לֹא ֶטֶרם 
ִּכָלה  טו: כד 43 ִסֵּים ּ
 44 נֹוְלָדה ּיְֻלָדה

 45 ָיָפה טַֹבת ַמְרֶאה טז: כד

 ְּתִני ִלי ִלְׁשתֹות , ַהְגִמיִאי אֹוִתי ַהְגִמיִאיִני יז: כד
 )ְלִגיָמה ֶׁשל ַמִים(

46 

ַּעד ִאם ִכלו יט: כד ּ  47 ַעד ֶׁשְּיַסְּימּו ּ
 48 ָׁשְפָכה, ֵעְרָתה ַּוְתַער

 כ: כד
 49 ֵמָכל ָּפתּוַח ִלְׁשִתַּית ַהְּבֵהמֹות ּׁשֶֹקת
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ָתֵאה  50 ִמְׁשּתֹוֵמם, ִמְתַּפֵלא ִּמׁשְ
כא: כד 51 ׁשֹוֵתק ַמֲחִריׁש
 52 )א השאלה"ה(ַהִאם ִהְצִליַח  ַהִהְצִליַח

 53 ַטַּבַעת ָלַאף ֶנֶזם 
כב: כד 54 ַּתְכִׁשיט ַלָּיַדִים ָצִמיד
ַקע   55 ְיִחיַדת ִמְׁשָקל ּבֶ

 56 ַהִאם ֵיׁש ֲהֵיׁש כג: כד
ֶּתֶבן ִמְספֹואכה: כד  57 ַמֲאָכל ַלְּבֵהמֹות ּ

ַּוִיקֹד  58 ּכֹוֵפף ֶאת רֹאׁשֹו, ַקד ּ
 כו: כד

ַתחו ַּוִיׁשְ ּ  59 ָנַפל ַעל ָּפָניו ָלָאֶרץ, ִהְׁשַּתֲחָוה ּ
 60 הֹוִביל אֹוִתי, ה אֹוִתיָנָח ָנַחִני כז: כד
ַּוַתֵגדכח: כד  61 ִסְּפָרה, ִהִּגיָדה ּ
 62 ָּכְך ּכֹה ל: כד

 

 
תוֵאל  ֵבית ּבְ  ) סא–לב : פרק כד(ָּהֶעֶבד ּבְ
 

  ,פרק
 פסוק

 'מס הביאור המלה

ַּוְיַפַתח ַהְגַמִלים ּ ּ 
ִהִּתיר ֶאת = ָּפַתח ֶאת ַהְּגַמִלים 

ּקֹוְׁשרֹות ֶאת ַהְּגַמִלים ֵמָהְרצּועֹות ַה
 ַהַּמָּׂשאֹות ֶׁשֲעֵליֶהם

63 

לב: כד

ם ַּויוׂשַ  64 )ַעל ְיֵדי ִמיֶׁשהּו(הּוַׂשם  ּ
ַּוִיְגָדללה: כד  65 ֶהֱעִׁשיר= ָּגַדל  ּ

 מ: כד
ר ' ה ֲאׁשֶ

ִּהְתַהַלְכִתי ְלָפָניו ּ 
 ֶׁשֲאִני עֹוֵבד אֹותֹו ' ה
 )הֹוֵלְך ַּבֶּדֶרְך ָהְרצּוָיה ְלָפָניו(

66 

 67 בּוָעהְׁש ָאָלהמא: כד
ךמב: כד  68 ִאם ַאָּתה ִָאם ֶיׁשְ
 69 ַנֲעָרה, ַּבחּוָרה ְצִעיָרה ַעְלָמהמג: כד
 70 ִסֵּבב ֶאת ַמה ֶׁשָּקָרה' ה ּ ָיָצא ַהָדָבר'ֵמה נ: כד

- 57 - 



 
,  פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

 71 ַמֲאָכִלים ְטִעיִמים ִּמְגָדֹנת נג: כד
ְלֻחִני נד: כד  72 ַהִּניחּו אֹוִתי ָלֶלֶכת ּׁשַ

ב  73 ִּתָּׁשֵאר, ִּתְתַעֵּכב ֵּתׁשֵ
 נה: כד 74 ָׁשָנה ָיִמים 
 75 ֲעָׂשָרה ֳחָדִׁשים ָעׂשֹור

? ַהִאם ַאְּת ַמְסִּכיָמה ָלֶלֶכת, ַהִאם ֵּתְלִכי ֲהֵתְלִכי נח: כד
 )א השאלה"ה(

76 

ֵּמִנְקָתה נט: כד ַהִּׁשְפָחה ֶׁשֵהיִניָקה אֹוָתּה ִּבְהיֹוָתּה  ּ
 ֲחׁשּוָבה ְּבִׁשְפחֹוֶתיָהְוִהיא ַה, ִּתינֹוֶקת

77 

 78 ְּכמֹו ִּתְהִיי ֲהִיי
 79 ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ְרָבָבה

 ס: כד
ְְוִייַרׁש ַזְרֵעך ֵאת 

ַער ׂשְֹנָאיו  ׁשַ

=  ַׁשַער(ֶצֱאָצֶאיָך ְיַנְּצחּו ֶאת אֹוְיֵביֶהם 
ַהָּמקֹום ַהֶּמְרָּכִזי ֶׁשל ָהִעיר ְוַכֲאֶׁשר הּוא 

 )ּלּו ִנְכְּבָׁשה ָּכל ָהִעירִנְכַּבׁש ֲהֵרי ֶזה ְּכִא

80 

 

 
ִּנשוֵאי ִיְצָחק ִעם ִרְבָקה ׂ 

 ) סז-סא : פרק כד(
 

  ,פרק
 פסוק

 'מס הביאור המלה

א ִמּבֹואסב: כד  81 ...ָחַזר ִמְּנִסיָעתֹו ֶאל ּבָ
 82 ְלַטֵּיל ְוַלֲהגֹות ְּבַמְחְשבֹוָתיו ָּלׂשוַח סג: כד

ַּוִתֹפלסד: כד ִּבְמִהירּות ֵמַעל ַהָּגָמל ְּבלֹא ָיְרָדה ֵּמַעל ַהָגָמל, ּ
 ְלַהְבִריְך אֹותֹו

83 

 84 ַהֶּזה ַּהָלֶזה
סה: כד 85 ָסִדין ְלִכּסּוי רֹאׁש ָהִאָּׁשה ַּהָצִעיף
ַּוִתְתָכס  86 ִּכְּסָתה ֶאת ַעְצָמה, ִהְתַּכְּסָתה ּ
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 87 ֶאל ָהאֶֹהל ָהֹאֱהָלה
ַּוִיַקח ֶאת ִר  88 ָנָׂשא אֹוָתּה ְלִאָּׁשה ְבָקה ּ

 סז: כד 89 ָאַהב אֹוָתּה ַּוֶיֱאָהֶבָה
ַּוִיָנֵחם ִיְצָחק ַאֲחֵרי  ּ

 ִּאמֹו
ִמַּצֲערֹו ַעל מֹות ) ִנְרַּגע(=ִיְצָחק ִנַחם 

 ִאּמֹו
90 

 
 

 ֶּצֱאָצֵאי ַאְבָרָהם ומֹותֹו 
 ) יא-א : פרק כה(

  
  ,פרק
 פסוק

 'מס הביאור המלה

 91 )עתיד מהופך(ף הֹוִסי ַּויֶֹסף א: כה

ַרק ְמֻיֶחֶדת , ִאָּׁשה ֶׁשֵאיָנה ְנׂשּוָאה ְלִאיׁש ִּפיֶלֶגׁש
 ְוֵאין ָלּה ַמֲעָמד ְוָכבֹוד ֶׁשל ַהְּגִביָרה, לֹו

92 

ְלֵחם  ו: כה 93 ֵּגְרָׁשם=  ָׁשַלח אֹוָתם ַּוְיׁשַ

 ֶאל ַאְרצֹות -ֶאל ֶאֶרץ ֶקֶדם , ִמְזָרָחה ֵקְדָמה
 ָרחִמְז= ֶקֶדם . ַהִּמְזָרח

94 

 95 ֵמת ַּוִיְגַוע

יָבה טֹוָבה ׂשֵ  ח: כה 96  ְלִצּיּון ֲאִריכּות ָיִמים טֹוִביםיִּבּטּו ּבְ
ַּוֵיָאֶסף ֶאל ַעָמיו  97 ִהְצָטֵרף ֶאל ֲאבֹוָתיו ֶׁשְּכָבר ֵמתּו, ֶנֱאַסף ּ

 
 

ׁתֹוְלדֹות ִיְשָמֵעאל   )  יח–יב : פרק כה(ּ
 

  ,פרק
 פסוק

 'מס הביאור המלה

כֹר יג: כה  98 ַהֵּבן ָהִראׁשֹון ֶׁשּנֹוַלד ּבְ
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 99 ִיּׁשּוב ְּבִלי חֹוָמה, ְּכָפר ָחֵצר

 100 ִמְבָצר ִטיָרה

יא  101 ַמְנִהיג, ִנְכָּבד ְנׂשִ
 טז: כה

 102 ַעם ֻּאָמה

ָמֵעאל יז: כה ֵני ַחֵיי ִיׁשְ  103 ַהָּׁשִנים ֶׁשַחי ִיְׁשָמֵעאל ּׁשְ

ְכנו ַּוִיׁשְ ּ  104 ָׁשְכנּו, ָּגרּו ּ

 105 ְלַצד ִמְזָרח ַּעל ְפֵני

 יח: כה 106 ַמִּגיִעים, ַעד ֶׁשָּבִאים ּבֲֹאָכה
ַּעל ְפֵני ָכל ֶאָחיו 

 ָנָפל
 ָׁשַלט ַעל ָּכל ֶאָחיו

107 
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ּפָרַשת תֹוְלדֹות ׁ ָ ּ 

 
 ֵׂלַדת ַיֲעֹקב ְוֵעָשו 

כֹוָרה   ) לד–יט : פרק כה(ּוְמִכיַרת ַהּבְ
 

  ,פרק
 פסוק

'מס הביאור המלה

 1 ַהּקֹורֹות, ִסּפּור ָהִעְנָיִנים ּתֹוְלדֹת יט: כה

ַקְחתֹו ֶאת ַּכֲאֶׁשר ִהְתַחֵּתן ... ַּכֲאֶׁשר הּוא ָלַקח ֶאת ּּבְ
 ...ִעם

2 
 כ: כה

ַּפַד  3  ְׂשֵדה ֲאָרם –ּוַמְׁשָמעֹו , ֵׁשם ַהָּמקֹום ן ֲאָרםּ

ַּוֶיְעַתר  4 ִהְתַּפֵּלל, ָעַתר ּ

כא: כה 5 ִּבְׁשִביל ְלֹנַכח
 6 ִקֵּבל ֶאת ְּתִפָּלתֹו, ֶנֱעַתר ַּוֵיָעֶתר

ַּוִיְתרְֹצצו  7 ָזזּו ִּבְתנּועֹות ֲחָזקֹות=  ִהְתרֹוְצצּו ּ

ה ִקְרּבָ  8 ְּבִבְטָנּה ּּבְ

ָּלָמה ֶזה ָאֹנִכי  ? ַמּדּוַע קֹוֶרה ִלי ַהָּדָבר ַהֶּזה ּ
 )ֶׁשלֹא ְּכמֹו ֵאֶצל ְׁשָאר ַהָּנִׁשים(

כב: כה 9

ְַוֵתֶלך ִלְדרֹׁש ֶאת  ּ
 'ה

 )ַאְבָרָהם אֹו ֵׁשם(ָהְלָכה ִלְׁשאֹל ָנִביא 
10 

 11 ַעִּמים=  ְלֻאִּמים ֹגִיים

ִּמֵמַעִיך ִיָפֵרדו ּ ְ  12 ֵּתְלִדי: ְּכלֹוַמר, ִמִּבְטֵנְך ֵיְצאּו ּ

 13 ַעם יֹוֵתר ֵמַעם ּוְלֹאם ִמְלֹאם

 14 )ָחָזק(= ִיְהֶיה ַאִּמיץ  ֶיֱאָמץ
 כג: כה

 15 ַהָּגדֹול ִיְהֶיה ֶעֶבד ַלָּקָטן ְוַרב ַיֲעֹבד ָצִעיר

ַּוִיְמְלאו ָיֶמיָה  ּ
 ָלֶלֶדת

, ִּתְׁשָעה ַיְרֵחי ֵלָדה) ִנְגְמרּו (=ָמְלאּו 
  ְזַמָנּה ָלֶלֶדתִהִּגיַע: ְּכלֹוַמר

16 

כד: כה
 17 ְּתאֹוִמים תֹוִמם
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  ,פרק
 פסוק

'מס הביאור המלה

 18 ְּבֶצַבע ֲאַדְמַּדם ַאְדמֹוִני
כה: כה

ָער  19 ֶׁשהּוא ָמֵלא ְׂשָערֹות, ְמִעיל ַּפְרָוה ַּאֶדֶרת ׂשֵ

 20 ַמֲחִזיָקה ֹאֶחֶזת

 כו: כה 21 ַהָּקֶצה ָהֲאחֹוִרי ֶׁשל ָהֶרֶגל ֲעֵקב
ֶלֶדת ֹאָתם  22 ַּכֲאֶׁשר הֹוִליד אֹוָתם ּבְ

 23 ָּבִקי ִּבְמֶלאֶכת ַהַּצִיד יֵֹדַע ַצִיד

ֶדה  24 ַהְּמׁשֹוֵטט ַּבֶּמְרָחִבים ְלַצִיד, ִאיׁש חּוץ ִאיׁש ׂשָ

 25 ָיָׁשר ְוׂשֹוֵנא ֶׁשֶקר ָּתם
 כז: כה

ב ֹאָהִלים  26 יֹוֵׁשב ְּבָאֳהֵלי רֹוִעים, רֹוֶעה צֹאן יֹׁשֵ

ִפי ִּכיכח: כה  ִּבְגַלל ֶׁשָהָיה ֵמִביא ַצִיד ְונֹוֵתן ֶלֱאכֹל  וַצִיד ּבְ
)ָּבָׂשר ֶׁשל ַחּיֹות ָּבר ַהָּטִעים ִּבְמֻיָחד ָצד(

27 

 28 ִּבֵּׁשל=  ֵהִזיד ַּוָיֶזד ַיֲעקֹב
כט: כה

 29 ַּתְבִׁשיל ָנִזיד

 30)ִלְבלֹע=  ִלְלעֹט(ֵּתן ִלי ִלְבלֹע , ַהֲאִכיֵלִני ַהְלִעיֵטִני ל: כה

 31 )וויצ! (ְמכֹר ה ִמְכָר
לא: כה

 32 ַעְכָׁשיו: ְּכלֹוַמר, ַהּיֹום ַּכיֹום

לב: כה
ְִהֵנה ָאֹנִכי הֹוֵלך  ּ

 ָּלמות
 ִמַּסָּכנֹות ַהַּצִיד, ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים

33 

 34 ִזְלֵזל, ִּבָּזה ַּוִיֶבזלד: כה

 
 

 ) טז-א : פרק כו(ִיְצָחק ִעם ֲאִביֶמֶלך 
 

  ,פרק
 פסוק

'מס הביאור המלה

 35 ...חּוץ ִמ ִּמְלַבד
 א: כו

 36 )א המגמה"ה(ֶאל ְּגָרר  ְּגָרָרה
 37 ָהֵאֶּלה: ְּכמֹו ָהֵאל

ַוֲהִקֹמִתי ֶאת  ג: כו
ֻבָעה  ַּהׁשְ

 ֲאִני ֲאַקֵּים ֶאת ַהְּׁשבּוָעה
38 
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  ,פרק
 פסוק

'מס הביאור המלה

ְרכו ְבַזְרֲעך ְָוִהְתּבָ  39 ִיְתָּבְרכּו ִּבְזכּות ֶצֱאָצֶאיָך ּ
 ד: כו

ּכֹל ג  40 ַעֵּמי ָהעֹוָלם ֹוֵיי ָהָאֶרץּ
 41 )ִּבְגַלל=  ֵעֶקב... (ִמן ַהִּסָּבה ש ֵעֶקב

 ה: כה
ַמְרִתי ֹמר ִמׁשְ ַּוִיׁשְ ַהּכֹוֶלֶלת ' ָׁשַמר ִּבְדֵבקּות ַעל ֶּדֶרְך ה ּ

 חּוִקים ְותֹורֹות, ִמְצוֹות
42 

ֲאלו  ַּוִיׁשְ ּ ...
תֹו  ְּלִאׁשְ

 ִאְׁשּתֹו) אֹודֹות (=ָׁשֲאלּו ַעל 
43 

 44 ַּפַחד ָיֵרא 
 45 ֵמֲחָׁשׁש ֶׁשָּמא ַיֲהְרגּו אֹוִתי ֶּפן ַיַהְרֻגִני
 46 ִּבְגַלל ִרְבָקה ַעל ִרְבָקה

 ז: כו

 47 ָיָפה טֹוַבת ַמְרֶאה
ם  ָּאְרכו לֹו ׁשָ

 ַּהָיִמים
 ָיַׁשב ָׁשם ְזַמן ַרב

48 

ֵקף  49 ִהְסַּתֵּכל ְלַמָּטה=  ִהְׁשִקיף ַּוַיׁשְ
ַעד ַהַחלֹון  50 ֶרְך ַהַחּלֹוןֶּד ּּבְ

 ח: כו

ְּכִמְנָהג ִאיׁש , ַמְרֶאה ִסיָמֵני ֶחְבָרה ְמַצֵחק ֵאת
 ְּבִאְׁשּתֹו

51 

 52 ֲאָבל ְַאך ט: כו
 53 ...ָקרֹוב ָהָיה ַהָּדָבר ש, עֹוד ְמַעט ִּכְמַעט  

 י: כו 54 ִאיׁש ֶאָחד ִמן ָהָעם ַאַחד ָהָעם
ם  55 ֵחְטא ָאׁשָ

 56 ָהעֹוֶׂשה ָרָעה, ַהַּמִּזיק ...ַּהֹנֵגַע ּבָ יא: כו
ָעִרים יב: כו  57 )ִמָּדה ְמֻסֶּיֶמת= ַׁשַער (ַּכּמּות ְּגדֹוָלה   ֵמָאה ׁשְ

ַּוִיְגַדל   58 ֶהֱעִׁשיר=  ָּגַדל ּ
 יג: כו

ְַוֵיֶלך ָהלֹוך ְוָגֵדל ְ ָהָיה הֹוֵלְך ּומֹוִסיף ְּבָעְׁשרֹו ְּבָכל יֹום  ּ
 ָויֹום

59 

 60 ים ּוְׁשָפחֹותֵׁשם ּכֹוֵלל ַלֲעָבִד ַּוֲעֻבָדה 
 יד: כו

ה  61 ְּגדֹוָלה ַרּבָ
ִּסְתמום טו:כו  62 ָסְתמּו אֹוָתם ּ

ֵּלך ֵמִעָמנו ּ  63 ִהְסַּתֵּלק ֵמִאָּתנּו ְ
 טז: כו

ִּכי ָעַצְמָת ִמֶמנו ּּ ) ָעִׁשיר, ָחָזק (=ִּבְגַלל ֶׁשִּנְהֵייָת ָעצּום  ּּ
 יֹוֵתר ֵמִאָּתנּו

64 
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ַנַחל ְגָרר ֵארֹות, ִּיְצָחק ּבְ  ִריב ַהּבְ
 ) כב–יז : פרק כו(

 
  ,פרק
 פסוק

'מס הביאור המלה

 65 ָּתַקע ֶאת ַמֲחֵנהּו, ָחָנה ַּוִיַחן יז: כו
 66 ַמִים נֹוְבִעים ְוזֹוְרִמים ַּמִים ַחִיים יט: כו

קו כ: כו ִּהְתַעׂשְ ִעְרֲערּו ַעל ְזכּויֹוָתיו ַעל =  ִהְתַעְּסקּו ּ
 ַהְּבֵאר

67 

ְטָנה כא: כו  68 ִׂשְנָאה ׂשִ
ַּיְעֵתקַו  69 ָעַבר=  ֶהֱעִּתיק ּ

 כב: כו 70 ֵהִניַח ָלנּו ִמן ַהְּמִריבֹות ִהְרִחיב
ּוָפִרינו ָבָאֶרץ  71 ָּבָאֶרץ) ִנְתַרֶּבה(ְוִנְפֶרה  ּ

 
 ) לג–כג : פרק כו(ִׁיְצָחק ִבְבֵאר ֶשַבע 
 

  ,פרק
 פסוק

 'מס הביאור המלה

 72 ַאל ִּתְפַחד ַּאל ִתיָרא
 כד: כו

ֲעבור  73 ְזכּותִּב, ִּבְגַלל ּּבַ
 74 ָּפַרׂש=  ָנָטה ַּוֶיט 

 כה: כו
ַּוִיְכרו  75 ָחְפרּו=  ָּכרּו ּ

ַּוֲאֻחַזת ֵמֵרֵעהו כו: כו  76 ְקבּוָצה ִמָּׂשָריו ַוֲעָבָדיו ּ
ְלחוִני כז: כו ַּוְתׁשַ  77 אֹוִתי) ֵּגַרְׁשֶּתם (=ִׁשַּלְחֶּתם  ּּ

 78 )ִּבְקָלָלה (=ְׁשבּוָעה  ָאָלה 
 כח: כו

ינֹוֵתינו  79 ֵּבין ְׁשֵני ַהְּצָדִדים ֶׁשָּלנּו ּּבֵ
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  ,פרק
 פסוק

 'מס הביאור המלה

ר לֹא ְנַגֲענוך ַָכֲאׁשֶ ּ ְּכלֹוַמר לֹא , ְּכמֹו ֶׁשּלֹא ָנַגְענּו ְּבָך ְלָרָעהּ
 ִהַּזְקנּו ְלָך

80 

לֹום ׁשָ ֵלֲחך ּבְ ַָוְנׁשַ ּ אֹוְתָך ְּבלֹא ַלֲעׂשֹות ) ֵּגַרְׁשנּו (=ִׁשַּלְחנּו  ּ
 ...'ִלְגזֹל ֶאת ְרכּוְׁשָך וכד: ְּכגֹון, ָך ַרעְל

81 

רוך  ְַאָתה ַעָתה ּבְ ּ ּ ּ
 'ה

על ידי ) ַמְצִליַח(=ַאָּתה ַעְכָׁשיו ְמבָֹרְך 
 ' ה

82 
 כט: כו

ְלֵחם  83 ִלָּוה אֹוָתם ַוְיׁשַ
ַּוַיִגדו לב: כו ּ  84 ִסְּפרּו= ִהִּגידּו  ּ

 
 

נֹות ַהִחִתי  ִּנשוֵאי ֵעָשו ִעם ּבְ ׂ  )ה ל–לד : פרק כו(ּׂ
 

  ,פרק
 פסוק

'מס הביאור המלה

ַּוִתְהֶיין ֹמַרת רוַח לה: כו  85 ֵהן ָּגְרמּו ַצַער ּ
 
 
 
 

ָרכֹות ֶשל ִיְצָחק ְלָבָניו   ַׁהּבְ
 )ט:  כח–א : פרק כז(

 
  ,פרק
'מס הביאור המלה פסוק

 86)ִנְסָּתר, ָעָבר,  ָיִחיד-ן .ק.ז(ַּכֲאֶׁשר ִהְזִקין  ָזֵקן

יו ַּוִתְכֶהין ֵעיָנ א: כז
 ֵמְרֹאת

ַּבְּיכֶֹלת ) ֶנֱחְלׁשּו, ָרפּו(= ֵעיָניו ָּכהּו 
 הּוא ִנְהָיה ִעֵּור: ְּכלֹוַמר, ִלְראֹות

87 

 ב: כז
ּלֹא ָיַדְעִתי יֹום 

 מֹוִתי
 ֵאיֶנִני יֹוֵדַע ָמַתי ָאמּות

88 
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  ,פרק
'מס הביאור המלה פסוק

א   89 ַקח ׂשָ
 ג: כז

, ֶּתִלי ֶׁשְלָך= ֶּתְלְיָך : ְּכֵלי ַהַּצִיד ֶׁשְלָך ְוֵהם ֵָכֶליך
ַהֶּקֶׁשת ֶׁשְלָך=  ַאְׁשּפֹות ַהִחִּצים ְוַקְׁשֶּתָך

90 

 91 ַמֲאָכִלים ְטִעיִמים ַּמְטַעִמים

ֲעבור ְתָבֶרְכך  ָּבַ ּ ּ
י  ַנְפׁשִ

 ְּכֵדי ֶׁשֲאַבֵרְך אֹוְתָך
92 

 ד: כז

ֶטֶרם ָאמות  93 ִלְפֵני ֶׁשָאמּות ּּבְ

ִער   94  ְׂשָערֹותִאיׁש ָמֵלא ִאיׁש ׂשָ
יא : כז

 95 ְללֹא ְׂשָערֹות ָחָלק

ִני  96 ִיַּגע ִּבי ְּכֵדי ְלַזהֹות אֹוִתי, ְיַמֵּׁשׁש אֹוִתי  ְּיֻמׁשֵ

ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו  יב: כז
ִּכְמַתְעֵתַע ּ 

 ֶאְהֶיה ְּכלֹוֵעג ּוְמַלְגֵלג ָעָליו
97 

 98 ָיִפים ֲחֻמדֹת טו: כז

 99 קַצָּוארֹו ֶהָחָל ֶּחְלַקת ַצָואָריו טז: כז

 100 ) ּפַֹעל ָמֳאָרְך–' ּתֹוֶסֶפת ה(ְּכמֹו ֶוֱאכֹל  ְוָאְכָלה

ֲעבור ְתָבְרַכִני  יט: כז ּּבַ ּ ּ
ך  ַָנְפׁשֶ

 ְּכֵדי ֶׁשְּתָבֵרְך אֹוִתי
101 

 102 ...ֵּכיַצד ֶזה ָקָרה ש ֶּזה-ַמה
 כ: כז

 103 ִהְזִמין ִהְקָרה

ה כא: כז  104 ְקַרב ְּגׁשָ

ָקה כו: כז  105 הֵּתן ִלי ְנִׁשיָק ִּלי-ּוׁשְ

ַמִים ִּמַטל ַהׁשָ  106ִּבְרּכֹות ַהַּטל ְוַהֶּגֶׁשם ַהָּבִאים ִמן ַהָּׁשַמִים ּ

ַמֵני ָהָאֶרץ  107 ּפֹוִרּיּות ָהֲאָדָמה ִּמׁשְ

 108 ַהְרֵּבה ְורֹב

 ֵׁשם ּכֹוֵלל ַלְּתבּואֹות  ָּדָגן
 ...)'ְׂשעֹוָרה וכו, ִחָּטה(

109 
 כח: כז

 110 ַיִין ִתירֹׁש

 111 ָאדֹון ְגִביר

 כט: כז 112 ַהְּמַקְּלִלים אֹוְתָך  ָֹאְרֶריך 
 113 ְמֻקָּלִלים ָּארור

ִּכָלה ל: כז  114 ִסֵּים ּ
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 115 ָּפַחדִנְבַהל ּו ַּוֶיֱחַרד 

 לג: כז 116 ֶּבָהָלה ֲחָרָדה
 117 ִאם ֵּכן ֵאפֹוא

 118 )רֶֹגז, ַצַער (=ָמֵלא ְמִרירּות  ָמָרה לד: כז

ִמְרָמה לה: כז  119 ָּמאּותַר ּבְ

 120 ְּבֶצֶדק, ֲהֵרי ֵכן ֲהִכי

ִרָּמה אֹוִתי ְּבָתְפסֹו ֶאת =  ָעַקב אֹוִתי ַּוַיְעְקֵבִני
 )ַּבְּבכֹוָרה ּוַבְּבָרָכה(ְמקֹוִמי 

121 

 122 )א השאלה"ה(ַהִאם לֹא  ֲהלֹא
 לו: כז

 123 ִהְׁשַאְרָּת ָּאַצְלָת

ָסְמכֹו ָנַתִּתי לֹו ְלְ, ָסַמְכִּתי אֹותֹו ְּסַמְכִתיו לז: כז
 )ְלָתְמכֹו(=

124 

 125 ַהִאם ְּבָרָכה ַהְבָרָכה לח: כז

ך  126 ַּפְרָנָסְתָך ִּתְהֶיה ַעל ֶּגֶזל ּוִמְלָחָמה ִתְחֶיה ַָעל ַחְרּבְ

 127 )ל"צ הופמן זצ"הרד(ִּתְתַאֵּמץ , ִּתְׁשַאף ָּתִריד
 מ: כז

ּוָפַרְקָת ֻעלֹו ֵמַעל  ּ ּ
ַָצָואֶרך ּ 

 ָּתִסיר ֶאת ִׁשְלטֹונֹו ֵמָעֶליָך
128 

טֹם  129 ָׂשֵנא=  ָׂשַטם ַּוִיׂשְ

ִּיְקְרבו ְיֵמי ֵאֶבל  מא: כז
 ָאִבי

 ְלַאַחר ֶׁשָאִבי ָימּות
130 

 מב: כז
ִָמְתַנֵחם ְלך 

 ְָלָהְרֶגך
 ְמַתְכֵנן ַלֲהרֹג אֹוְתָך

131 

 132 ַּכָמה ָׁשִנים ָיִמים ֲאָחִדים
 מד: כז

ָָתׁשוב ֲחַמת ָאִחיך ּ  133 ִיְׁשקֹט ַּכֲעסֹוּ

ַכל מה: כז  134 ָימּותּו ָּבַני  ֶּאׁשְ

 135 ָמַאְסִּתי ְּצִתיַק מו: כז

ַדי'וא  136 ַּבַעל ַהְּיכֶֹלת ּל ׁשַ
 ג: כח

 137 ִמְּמָך ֵיְצאּו ְקַהל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאלָּהִייָת ִלְקַהל ַעִמים

ְתך ד: כח ְָלִרׁשְ  138 ַלֲעׂשֹות ֶׁשִּתיַרׁש ּ

יו ַעל ט: כח  139 ְּבנֹוָסף ַעל ָנָׁשיו ָנׁשָ
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ּפָרַשת ַוֵיֵצא ׁ ָ ּ 
 
 ) כב–י : פרק כח(ֲחלֹום ַיֲעֹקב ְוִנְדרֹו 

 
  ,פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

ְַוֵיֶלך ָחָרָנה י: כח  1 )א המגמה"ה(ָהַלְך ֶאל ָחָרן  ּ

ַּוִיְפַגע  2 ָּפַגׁש=  ָּפַגע ּ

 3 ָיַׁשן=  ָלן ַּוָיֶלן

ֶמׁש -ִּכי  4 ֶמׁשֵּכיָון ֶׁשָּשְקָעה ַהֶּש ָּבא ַהׁשֶ

ַּוִיַקח ֵמַאְבֵני  ּ
 ַּהָמקֹום

 ָלַקח ֶאֶבן ֵמַאְבֵני ַהָּמקֹום
 יא: כח 5

 ִמַּצד ָהרֹאׁש  ְמַרֲאׁשָֹתיו
 )ִמַּצד ָהַרְגַלִים= ְלַמְרְגלֹוָתיו(

6 

 7  ֶאל ָהָאֶרץ– ִמן ַהָׁשַמִים –עֹוֵמד  ֻּמָצב ַאְרָצה
 יב: כח

 8 ָקֵצהּו ָהֶעְליֹון רֹאׁשֹו

ּוָפַרְצָת  9 ִּתְתַרֶּבה ְוִתְתַּפֵׁשט=  ְפרֹץִּת ּ
 יד: כח

 10 'ַמֲעָרב וכו, ֶאל ַצד ַהָּים ָּיָמה

ֹבִתיך  11 אֹוְתָך) ַאֲחִזיר (=ָאִׁשיב  ַָוֲהׁשִ

ר ִאם  טו: כח ַעד ֲאׁשֶ
יִתי ֵאת  ָעׂשִ

 ַעד ֶׁשֲאַקֵּים ֶאת ַמה ֶׁשִהְבַטְחִּתי ְלָך
12 

 13 ִהְתעֹוֵרר=  ֵהִקיץ ַּוִייַקץ
 טז: כח

 14 ִמַּלת ִהְתַּפֲעלּות, ֶמתֶּבֱא ָאֵכן

 יז: כח
ַּמה נֹוָרא ַהָמקֹום  ּ

 ַּהֶזה
, ַּכָמה הּוא ְמעֹוֵרר ִיְרָאה, ַהָּמקֹום ַהֶּזה

 ַּפַחד
15 

 16 'ַלֲעבֹוַדת ה) עֹוֶמֶדת (=ֶבת ֶאֶבן ַהִּנֶּצ ַּמֵצָבה 
 יח: כח

ֶׁשֶמן ַעל ֶחְלָקה ָהֶעְליֹון ) ָׁשַפְך (=ָיַצק  ַּוִיצֹק
 ׁש אֹוָתּהְּכֵדי ְלַקֵּד

17 

 18 ֲאָבל ְּואוָלם יט: כח
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 19 ִהְתַחְּיבּות ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ָּדָבר ֶנֶדר 

הים ל'ִאם ִיְהֶיה א כ: כח
 ִּעָמִדי

 ים ַיֲעזֹר ִלילה'ִאם א
20 

לֹוםכא: כח ְבִתי ְבׁשָ  21 ָׁשֵלם ּוָבִריא) ֶאֱחזֹר (=ָאׁשּוב  ְּוׁשַ

ית  22 'ָמקֹום ְמֻיָחד ַלֲעבֹוַדת ה היםל' אּבֵ
 כב: כח

ר  23 ַהֵחֶלק ָהֲעִׂשיִרי ִמן ַהְּנָכִסים ַמֲעׂשֵ

 
 

ַׁהפִגיָשה ִעם ָרֵחל  ְ  ) יד-א : כט(ּ
 

  ,פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

א ַיֲעקֹב ַרְגָליו א: כט ַּוִיׂשָ ֶאת ַרְגָליו ) ֵהִרים (=ַיֲעקֹב ָנָׂשא ּ
 ְוִהְתִחיל ָלֶלֶכת

24 

 25 ׁשֹוְכִבים ּוַמְמִּתיִנים ַעל ָיָדּה ְבִציםרֹ

קו ָהֲעָדִרים  -  ֶׁשל ָהֲעָדִרים- ְרִגיִלים ָהרֹוִעים ַּיׁשְ
 ְלַהְׁשקֹות ֶאת ַהּצֹאן

 ב: כט 26

ֵאר  27 ֶּפַתח ַהְּבֵאר ִּפי ַהּבְ

 ג: כט
... ְּוָגְללו... ְּוֶנֶאְספו
יבו  ְּוֵהׁשִ

 ָּכְך ָהָיה ַהִּמְנָהג ַלֲעׂשֹות ְּבכֹל יֹום
 ְלַהְׁשקֹות ַהּצֹאן

28 

ְּפִנָּיה ִמּתֹוְך ִנּמּוס ֶאל ֲאָנִׁשים , ְיִדיַדי ַאַחי ד: כט
 ֶׁשֵאיָנם ֻמָּכִרים

29 

 30 )ַמִּכיִרים(ַהִאם ַאֶּתם יֹוְדִעים  ַּהְיַדְעֶתם ה: כט
 31 ֲהֵרי ֵהן

ּעֹוד ַהיֹום ָגדֹול  ִנְׁשַאר ְזַמן: ְּכלֹוַמר, ֲעַדִין אֹור ַהּיֹום ַרב ּ
 ַעד ַלְּׁשִקיָעה

32 
 ז: כט

לֹא ֵעת ֵהָאֵסף 
 ַּהִמְקֶנה

ֵאין ֶזה ַהְּזַמן ְלַהֲחִזיר ֶאת ַהִּמְקֶנה 
 ַלָּבִּתים

33 

ר ִעָמם ט: כט ּעֹוֶדנו ְמַדּבֵ ּ  34 ְּבעֹוד ֶׁשהּוא ְמַדֵּבר ִעָּמםּ
 35 ֵהִסיר = ָּגַלל ַּוָיֶגל י: כט
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 יא: כט
א ֶאת ַּוִיׂשָ  קֹלֹו ּ

ַּוֵיְבְך ּ 
 ִהְתִחיל ִלְבּכֹות, ֵהִרים ֶאת קֹולֹו ִּבְבִכי

36 

ַּוַיֵגד יב: כט  37 ֲאִמיַרת ְּדָבִרים ְּבַהְרָחָבה: ִעְנָינֹו, ִסֵּפר ּ
 

 
ִּנשוֵאי ַיֲעֹקב   ) ל-טו : פרק כט(ׂ

 
  ,פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

 יד: כט
ִריְַאך  ּ ַעְצִמי וְבׁשָ

 ָּאָתה
  ַאָּתה ָקרֹוב ְלִמְׁשַּפְחִּתיֶּבֱאֶמת, ֲאָבל

38 

 39 ַהִאם ִּבְגַלל ֶׁשַאָּתה ָאִחי ֲּהִכי ָאִחי ַאָתה
 טו: כט

ַּוֲעַבְדַתִני ִחָנם  40 ַּתֲעבֹוד ֶאְצִלי ְללֹא ָׂשָכר ּ
 41 ַחָּלׁשֹות ְודֹוְמעֹות ַּרכֹות יז: כט
ּטֹוב ִתִתי יט: כט  42 טֹוב ֶׁשֲאִני ֶאֵּתן ּ
ַאֲהָבתֹו ֹאָתה כ: כט  43 ִּבְגַלל ֶׁשָאַהב אֹוָתּה ּּבְ

 44 ֵּתן = ַהב. ְּכמֹו ֵּתן ָהָבה 
כא: כט

 45 ִנְגְמרּו ְיֵמי ֲעבֹוָדִתי, ִנְׁשְלמּו ָּמְלאו ָיָמי

ֻבַע זֹאת כז: כט , ַהְׁשֵלם ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהִּמְׁשֶּתה ֶׁשל זֹאת ַּמֵלא ׁשְ
 ֶׁשל ֵלָאה

46 

 47 יֹוֵתר ִמֵּלָאה ִּמֵלָאה ל: כט
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ֵני ַיֲעֹקב ֻהֶלֶד  )כד:  ל–לא : פרק כט(ת ּבְ
 

  ,פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

נוָאה  48 ְלֻעַּמת ָרֵחל, ָּפחֹות ֲאהּוָבה, ֲעזּוָבה ּׂשְ
ַּוִיְפַתח ֶאת ַרְחָמה  ּ לא: כט 49 ָנַתן ָלּה ֵהָריֹוןּ

 50 ִאָּׁשה ֶׁשֵאיָנה ְיכֹוָלה ָלֶלֶדת ֲעָקָרה
 51 ִהְׁשִּגיַח ָרָאה

לב: כט
ָע  52 ְּבַצֲעִרי ְנִייּבְ

 53 ִיְתַקֵּׁשר, ִיְתַחֵּבר ִּיָלֶוהלד: כט
 54 ַאַׁשֵּבַח אֹוֶדה

לה: כט
ַּוַתֲעֹמד ִמֶלֶדת  55 ָּפְסָקה ָלֶלֶדת ּ

 א: ל
ְוִאם ַאִין ֵמָתה 

 ָאֹנִכי
ֵאין ֵעֶרך ְלַחַּיי ּוְכִאּלּו ֲאִני , ְוִאם לֹא
 ֵמָתה

56 

ַּוִיַחר ַאף ַיֲעקֹב 
ָרֵחל  ּבְ

 ב ָּכַעס ַעל ָרֵחלַיֲעקֹ
57 

 ב: ל
 58 ָּבִנים ָבֶטן ְּפִרי

 59 ִׁשְפָחִתי ֲאָמִתי

ְרַכי  ג: ל ְּוֵתֵלד ַעל ּבִ
ֶנה ַגם ָאֹנִכי  ְוִאּבָ

ִּמֶמָנה ּ 

ֲאִני ֲאַגֵּדל ֶאת ַהֵּבן ֶׁשִהיא ֵּתֵלד ַוֲאַחֵּנְך 
 ְוהּוא ִיְהֶיה ְּכמֹו ַהֵּבן ֶׁשִלי, אֹותֹו

60 

ָּדַנִני ו: ל (= ִזָּכה אֹוִתי ַּבִדין ַפט ְוָׁש, ן אֹוִתיָּד ּ
ֶׁשֵיש ִלי ִעם ֲאחֹוִתי) ַּבַּתֲחרּות, ִריָבהַּבְּמ

61 

ִּנְפַתְלִתי ַמֲאָבִקים = ים לה'ֶנֱאַבְקִּתי ַנְפּתּוֵלי א ּ
 ְּגדֹוִלים ְוָקִׁשים

62 
 ח: ל

 63 ִנַּצְחִּתי ָּיכְֹלִתי
א ָגד יא: ל  64 הֹוִפיַע ַמָּזל ּבָ
רוִני יג: ל ִּאׁשְ  65 רֹות ָעַלי ֶׁשֲאִני ְמֻאֶׁשֶרתאֹוְמ ּ
ּדוָדִאים יד: ל  66 ִמין ֶצַמח ַּבר ַהָּגֵדל ַּבָּׂשדֹות ּ

 67 ַהִאם ֶזה ָּדָבר ָקָטן ַהְמַעט

י ְַקְחֵתך ֶאת ִאיׁשִ ֶּשָּזִכית , ְּכלֹוַמר, ֶׁשָלַקְחְּת ֶאת ַּבֲעִלי ּ
 ְּבַאֲהָבתֹו

 טו: ל 68

 69 !?...ְוַאְּת רֹוָצה ָלַקַחת ְוָלַקַחת
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ֵלִני כ: ל  70 )ְמקֹום ְמגּוִרים, ַּבִית= ְזבּול (ָיגּור ִעִּמי  ִיְזּבְ
 71 ִסֵּלק ָאַסף

 כג: ל
 72 ַהּבּוָׁשה ֶׁשִלי ֶּחְרָפִתי

 
 

 )ב:  פרק לא–כה : פרק ל(ַׂיֲעֹקב עֹוֶשה ְלֵביתֹו 
 

 
  ,פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

ְלֵחִני כה: ל  73 ִלי ְרׁשּות ָלֶלֶכתֵּתן  ּׁשַ

ִתי כז: ל ִּבּטּוי ֶׁשל עֹוְבֵדי , ָיַדְעִּתי ַעל ִּפי ִסיָמִנים ִּנַחׁשְ
 ֱאִליִלים

74 

 75 ֱאמֹר ְּבֵפרּוׁש, ְנקֹב: ְּכמֹו ָנְקָבה כח: ל
 76 ִלְפֵני ּבֹוִאי ֵאֶליָך ְלָפַני
 77 ִנְתַרָּבה=  ָּפַרץ ַּוִיְפרֹץ
 ל: ל 78 ּבֹוִאי ֵאֶליָךֵמֵעת , ִּבְגָלִלי ְלַרְגִלי

ה ַגם  ָמַתי ֶאֱעׂשֶ
 ָאֹנִכי ְלֵביִתי

ָמַתי ֶאֱעבֹד ְלָצְרֵכי ֵּביִתי ְּכמֹו ֶׁשֲעַבְדִּתי 
 ?ִּבְׁשִביְלָך

79 

 80 ִעם ְנֻקּדֹות ְלָבנֹות ָנקֹד 
 לב: ל

 81 ְלָבִנים) ְּכָתִמים (=ִעם ְטָלִאים  ָּטלוא
י ִצְדָקִתי  82 )ָּתִעיד ִּבי(ה ִצְדָקִתי ַּתֲעֶנ ְוָעְנָתה ּבִ

יֹום ָמָחר  83 ְלַאַחר ְזַמן ּבְ
 לג: ל

-ָתבֹוא ַעל-ִּכי
ָכִרי ְלָפֶניך  ָׂשְ

ַּכֲאֶׁשר ָּתבֹוא ְלַבֵקר ֶאְצִלי ִלְבדֹק ֵאיֶזה 
 צֹאן ָלַקְחִּתי ִלְׂשָכִרי

84 

 85 ֲאִני ַמְסִּכים, ֵּכן ֵהן
 לד: ל

 86 ַהְלַואי ּלו
 87 )ְנֵקָבה=  ֵעז(ַהָּזָכר ָּבִעִזּים  ַּתִיׁש
 לה: ל 88 )ְנֵקָבה=  ָרֵחל(ַהָּזָכר ַּבְּכָבִׂשים  ַאִיל

ְּכָתִמים ְלָבִנים ַּבַּגַּפִים ַהִּנְרִאים  ֲּעֻקִדים
 ִּכְצִמיִדים ְקׁשּוִרים

89 
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 90 )ֵׁשם ִקּבּוִצי(ַמְקלֹות  ַּמַקל
 91 ֶׁשֵאינֹו ָיֵבׁש, ָרטֹב ְמַעט ַלח

ִמיֵני ֵעִצים ֶׁשֶּצַבע ָהֵעץ ְלַאַחר ֲהָסַרת ַעְרמֹון, ּלוז, ֶנהִלְב
  ָלָבן- ַהְּקִליָּפה

92 

 93 ֵהִסיר ֶאת ַהְּקִלָּפה= ִּפֵּצל  ַּוְיַפֵצל

 לז: ל

 94 ָּגלּוי ַמְחׂשֹף
ַּוַיֵצג  95 ֶהֱעִמיד, ִהִּציג ּ

 , ְרָהִטים
ֲקתֹות  ַּהַמִים ׁשִ

ֹול ֶׁשאֹותֹו ֲאָבִנים ָּבֶהן ֵיׁש ֶׁשַקע ָּגד
  ְּבַמִים ְלַהְׁשקֹות ֶאת ַהּצֹאןםְמַמְּלִאי

96 
 לח: ל

 97 מּול ְלֹנַכח

ַּוֶיֱחמו, ַּוֵיַחְמָנה לט: ל  98 ָהיּו ְּבעֹוַנת ָהְרִבָּיה=  ִהְתַיֲחמּו ּ

ת  99 ָׂשם, ָׁשת ַּוָיׁשֶ
 מ: ל

ָתם  100 ָׂשם אֹוָתם ׁשָ

רֹות מא: ל , ם ּוְבִריִאיםֶשֵאְבֵריֶהם ְקׁשּוִרי, ַהֲחָזִקים ַּהְמֻקׁשָ
 ְוֵהם ַהּצֹאן ַהּנֹוָלִדים ְּבעֹוַנת ִניָסן

101 

ְוֵהם ַהּצֹאן ַהּנֹוָלִדים ְּבעֹוַנת , ַהַחָּלִׁשים ָהֲעֻטִפים מב: ל
 ִּתְׁשֵרי

102 

 103 ַנֲעָׂשה ָעִׁשיר= ָּפַרץ  ַּוִיְפרֹץ  מג: ל
 
 

ית ָלָבן   )כא-יא: לא(ַיֲעֹקב ּבֹוֵרַח ִמּבֵ
  ,פרק
 'סמ הביאור המלה פסוק

 104 עֶֹׁשר ָּכֹבד א: לא
ַּוַיְרא ֶאת ְפֵני ָלָבן  ּ

ְּוִהֵנה ֵאיֶננו ִעמֹו  ּ ּ ּ 
ְּבָפָניו ִהִּכיר ֶׁשֵאיֶננּו ִמְתַיֵחס ֵאָליו ְּכִפי 

 ֶׁשָהָיה ָרִגיל 
105 

 ב: לא
ִּבּטּוי ְלִציּון , ַהּיֹום ֶׁשִּלְפֵני ֶאְתמֹול ְתמֹול שלשום

 ְּתקּוָפה קֹוֶדֶמת
106 

ָכל כִֹחי   107 ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ּּבְ
י ו: לא  108 ִרָּמה אֹוִתי, ָלַעג ִלי ֵהֶתל ּבִ
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ֶרת ֹמִנים ְּפָעִמים ַרּבֹות : ְּכלֹוַמר, ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ֲעׂשֶ
 )ַּפַעם=  מֹוֶנה(

109 
 ז: לא

 110 הים לֹא ִאְפֵׁשר לֹול'א יםלה'ְולֹא ְנָתנֹו א
ַּוַיֵצל ט: לא  111 ָלַקח ִמֶּמנּו=  ִהִּציל ּ

ֵעת ַיֵחם ַהצֹאן י: לא ָהיּו ְּבעֹוַנת , ַּכֲאֶׁשר ַהּצֹאן ִהְתַיֲחמּו ּּבְ
 ָהְרִבָּיה

112 

 ַהְּתָיִׁשים -ְוֵהם ַהְּזָכִרים ַּבּצֹאן, ֲחָזִקים ַּעֻתִדים
 ְוָהֵאיִלים

113 
יב: לא

 114 ְּכָבָרד, ִעם ְנֻקּדֹות ְלָבנֹות ְּבֻרִדים
ית ֵא'ָהֵא  115 ל'הים ֶׁשִנְגָלה ֵאֶליָך ְּבֵבית ֵאל'ָהא ל'ל ּבֵ

 יג: לא
ְחָת ַמֵצָבה ָּמׁשַ  116 ֶּשֶמן ַעל ַהַּמֵּצָבה) ָׁשַפְכָּת(= ָיַצְקָּת  ּ

 יד: לא
ַּהעֹוד ָלנו ֵחֶלק 

ֵבית  ְוַנֲחָלה ּבְ
 ָּאִבינו

ַהִאם ִנְׁשַאר ָלנּו ֵאיֶזה ָּדָבר ְלַקֵּבל ִמֵּבית 
 ?ָאִבינּו

117 

ְבנו לֹוָּנְכִריֹות ֶנְח  ָזרֹות  הּוא נֹוֵהג ָּבנּו ְּכִאּלּו ָהִיינּוּׁשַ
 )ָזר=  ָנְכִרי(

118 

טו: לא 119 ַּבֲעבֹוָדְתָך, ָמַכר אֹוָתנּו ְּמָכָרנו
ַּויֹאַכל ַגם ָאכֹול  ּ

ֶּאת ַכְסֵפנו ּ ּ 

: ְּכלֹוַמר, הּוא ְּכִאּלּו ָאַכל ֶאת ַּכְסֵּפנּו
 הּוא ְּכָבר ֶנֱהָנה ֵמֲעבֹוָדְתָך ֶׁשֲעַבְדָּת

 ֶאְצלֹו ְּבֶמֶׁשְך ַהָּשִנים ַהָּללּו

120 

 יז: לא
א  ַּוִיׂשָ ַעל ... ּ

ַּהְגַמִלים ּ 
 ֶהֱעָלה, ִהְרִּכיב, ֵהִרים

121 

 122 הֹוִביל=  ָנַהג ַּוִיְנַהגיח: לא

ְוָהיּו ִמְׁשַתְּמִׁשים ָּבֶהם , ֱאִליִלים ֵּביִתִיים ְּתָרִפיםיט: לא
 ְלִנחּוׁש

123 

 כ: לא

ַּוִיְגֹנב ַיֲעקֹב ֶאת 
ֵּלב ָלָבן ָהֲאַרִמי 
ִלי ִהִגיד לֹו  ַּעל ּבְ

ִּכי ֹבֵרַח הוא ּ 

 ַיֲעקֹב לֹא ִגָּלה ֶאת ַּכָּוָנתֹו ִלְברַֹח

124 

כא: לא
ם ֶאת ָפָניו ַהר  ַּוָיׂשֶ ּ

 ַּהִגְלָעד
 ָּפָנה ָלֶלֶכת ֶאל ַהר ַהִּגְלָעד

125 
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ַּויַֻגדכב: לא  126 ֻסַּפר= ֻהַּגד  ּ
קכג: לא  127 ִהִּגיַע ֵאָליו ַּוַיְדּבֵ

ֶמר ְלך ִָהׁשָ  128 ִהְזִהיר ּ
כד: לא

ר ֶּפן  129 ֶׁשלֹא ְּתַדֵּבר ְּתַדּבֵ
ג ַּוַיׂשֵ  130 ִהִּגיַע ֵאָליו, ִהִּׂשיג ּ

כה: לא
 131 ָחָנה, ֵהִקים ֶאת ָאֳהלֹו ָּתַקע ֶאת ָאֳהלֹו

ֻביֹות ָחֶרב כו: לא  132 ְּכמֹו ֶׁשּמֹוִביִלים ְׁשבּוֵיי ִמְלָחָמה ִּכׁשְ

ַתִני לֹא : ְּכלֹוַמר, אֹוִתי) ָעַזְבָּת(לֹא ָנַטְׁשָּת  ְּולֹא ְנַטׁשְ
 ִאְפַׁשְרָּת ִלי 

133 
כח: לא

ִּהְסַכְלָת ֲעׂשֹו  134 ) ִטֵּפׁש-ָסָכל(ָעִׂשיָת ְּבִטְּפׁשּות  ּ
 135 ּכַֹחֵיׁש ִלי  ֶיׁש ְלֵאל ָיִדי

כט: לא
 136 ֶאְתמֹול ַּבַּלְיָלה ֶאֶמׁש

 137 ִהְתַּגֲעַגְעָּת ִּנְכַסְפָתה ל: לא
 138 ָּפַחְדִּתי ָיֵראִתי

לא: לא
ֶּפן ִתְגזֹל  139 ֶׁשלֹא ִּתְגזֹל ּ

 140 ְּבנֹוְכחּות ָהאֹוֲהִדים ֶׁשָלנּו ֶּנֶגד ַאֵחינולב: לא
 141 ָהֻאָּכף ֶׁשל ַהָּגָמל ַּכר ַהָגָמל

לד: לא
ׁש  142 ָּבַדק ְּבָיָדיו= ִמֵּׁשש  ַּוְיַמׁשֵ

לה: לא
ֵעיֵני  ַאל ִיַחר ּבְ

 ֲאדִֹני
 ַאל ִּתְכַעס ָעַלי

143 

 144 ָרַדְפָּת ָּדַלְקָתלו: לא
 145 ּפֹה ּכֹה

לז: לא
 146 ַיְכִריעּו ַּבָּדָבר, ְיָבְררּו ִעם ִמי ַהֶּצֶדק ְּויֹוִכיחו
 147 צֹאן ֶׁשִּנְטְרָפה ַעל ְיֵדי ַחָּיה ָרָעה ְטֵרָפה

 148 ְּכֵדי ְלִהָּפֵטר ִּמַּתְׁשלּום ָלֹא ֵהֵבאִתי ֵאֶליך
ָּאֹנִכי ֲאַחֶטָנה לט: לא 149 ֲאִני ִׁשַּלְמִּתי אֹוָתּה ּ

ְּגֻנְבִתי יֹום וְגֻנְבִתי  ּ
 ָלְיָלה

ֶׁשִנְגַנב ַּביֹום אֹו ֶׁשִנְגַנב , ֶאָחד ִמן ַהּצֹאן
 ַּבַּלְיָלה

150 
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 151 חֹם, שיֶֹב חֶֹרב 
 מ: לא 152 קֹר ֶקַרח

ָנִתי ֵמֵעיָני ַּוִתַדד ׁשְ : ְּכלֹוַמר, ָעְזָבה אֹוִתי, ְׁשָנִתי ָנְדָדה ֵמֵעיַניּ
 לֹא ָיַׁשְנִּתי 

153 

 154 ִאם לֹא ּלוֵלי

ים ֶׁשִיְצָחק ְמַפֵחד ִמָּפָניו ְועֹוֵבד לה'הא ּוַפַחד ִיְצָחק
 אֹותֹו

155 

ַלְחָתִני ֵּריָקם ׁשִ  156 ַח אֹוִתי ְּבִלי ְּכלּוםָהִייָת ׁשֹוֵל ּ
 157 ַצֲעִרי ָעְנִיי 

מב: לא

ְּיִגיַע ַכַפי  158 ֲעַמל ֲעבֹוָדִתי ַהָּקָׁשה ּ
 159 אֹוָתּה ִלְהיֹות ַמֵּצָבה) ֶהֱעִמיד( ַּוְיִריֶמָה ַמֵצָבהמה: לא

 160 ִאְספּו ִּלְקטו
מו: לא

 161 ֲעֵרַמת ֲאָבִנים ָגל
 162 ַּגל ַהְּמַׁשֵמש ְלֵעדּות ַּגְלֵעדמח: לא

 163 ַיְׁשִּגיַח, ִיְרֶאה= ְּכמֹו ִיְצֶּפה  ִיֶצף
ִּכי ִנָסֵתר ִאיׁש מט: לא ּ

 ֵּמֵרֵעהו
ְוכֹל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ַיֲחזֹר , ַּכֲאֶׁשר ִנָּפֵרד

 ִלְמקֹומֹו
164 

 165 ֵהַקְמִּתי, ִהְׁשַלְכִּתי ָיִריִתינא: לא
ח  166 ָׁשַחט צֹאן=  ָזַבח ַּוִיְזּבַ

נד: לא
 167 ִּבְמֻיָחד ָּבָׂשר, ֲאָכלֵׁשם ּכֹוֵלל ְלַמ ָלֶחם

ַּוִיְפְגעו ב: לב ּ  168 ָּפְגשּו אֹותֹו בֹו-ּ
 169 ְׁשֵני ַמֲחנֹות ַמֲחָנִים ג: לב
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ׁפָרַשת ַוִיְשַלח ּׁ ָ ּ 
 

ין ַיֲעֹקב ַׁהֲהָכנֹות ַלפִגיָשה ּבֵ ְ  ) כא–ד : לב(ְלֵעָשו  ּ
 

  ,פרק
פסוק

'מס הביאור המלה

 1 ְׁשִליִחים ַמְלָאִכים ד: לב
ִּעם ָלָבן ַגְרִתי  2 ָהִייִתי ֵאֶצל ָלָבן ְּבַמֲעָמד ֶׁשל ֵּגר ּ

 ה: לב
 3 ִהְתַעַּכְבִּתי=  ִנְתַאַחְרִּתי ָוֵאַחר

ָהֵֹלך ִלְקָראְתך  4 הֹוֵלְך ֵאֶליָך ִלְפָּגְׁשָך ְ
ע ֵמאֹות  ז: בל ְוַאְרּבַ

 ִאיׁש
 ַאְרַּבע ֵמאֹות ַאְנֵׁשי ַחִיל

5 

 6 ָּפַחד=  ָיָרא ַּוִייָרא
 ח: לב 7 ָהָיה ְּבָצָרה ַּוֵיֶצר לֹו 

 8 ִחֵּלק=  ָחָצה ַּוַיַחץ
 9 ִיָּנֵצל ִלְפֵליָטה... ְוָהָיה  ט: לב
ְּנִתי ִמכֹלָקטֹיא: לב  10 ...ֵאיֶנִּני ָראּוי ְלָכל ּ

 11 אֹוִתי) ַיֲהרֹג (=ַיֶּכה  ְּוִהַכִני
 יב: לב

ִנים : ְּכלֹוַמר, ֶאת ָהִאָּמהֹות ִעם ְּבֵניֶהן ֵאם ַעל ּבָ
 ְללֹא ַרֲחִמים, ְּבַאְכָזִריּות

12 

 13 ָעָׂשה ֶאת ַהַּלְיָלה=  ָלן ַּוָיֶלן
א ְבָידֹו  יד: לב 14 ֹוֵמְרכּוׁש ִמן ַהּבָ

 15 ַמָּתָנה ִמְנָחה

ים ... ִּעִזים , ֵעז - ַהְּנֵקָבה. ְּבֵהמֹות ִמִּמין ַהּצֹאן ּוְתָיׁשִ
 ַּתִיׁש – ַהָּזָכר

16 
 טו: לב

,  ָרֵחל-ַהְּנֵקָבה . ְּבֵהמֹות ִמִּמין ַהּצֹאןְוֵאיִלים ...  ְרֵחִלים
  ַאִיל-ַהָּזָכר 

17 

 18 ָמקֹום ָּפנּוי ֶרַוח יז: לב
 19 ֶעֶבד ִמי ַאָּתה ַּאָתהְלִמי  יח: לב
ֹמַצֲאֶכם כ: לב  20 אֹותֹו ) ִּתְפְּגׁשּו(= ַּכֲאֶׁשר ִּתְמְצאּו  ּבְ
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  ,פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

 ֲאַרֶּצה אֹותֹו , ָאִסיר ֶאת ַּכֲעסֹו ֲּאַכְפָרה ָפָניו
 )ַּכֲעסֹו= ָּפָניו (

21 
כא: לב

א ָפָני  22 ִיְסַלח ִלי  ִּיׂשָ
 

ְַמְלָאך ַּהַמֲאָבק ִעם ַה  )לג-כב: לב(ּ
 

  ,פרק
'מס הביאור המלה פסוק

ַּוַיֲעִבֵרם ֶאת ַהָנַחלכד: לב ֶהֱעִביָרם ְּבָמקֹום ֶׁשֵאין ַהַּמִים ֲעֻמִּקים ּ
 ּבֹו ָּכל ָּכך ּוְרִגיִלים ַלֲעבֹר ֶאת ַהַּנַחל

23 

ַּוִיָוֵתר  24 ִנְׁשַאר, נֹוַתר ּ
כה: לב

ַחר  25 ְּתִחַּלת ַהּבֶֹקר ֲּעלֹות ַהׁשָ
 26 ֵאינֹו ְמַנֵּצַח אֹותֹו לֹא ָיכֹל לֹו

ַּוִיַגע  כו: לב 27 ִהָּכה, ָנַגע ּ
 28 ָזָזה ִמְּמקֹוָמּה, ָנְקָעה ַּוֵתַקע

ִריָת   29 ִנְלַחְמָּת, ֶנֱאַבְקָּת ׂשָ
כט: לב 30 'ִעם ַמְלָאְך ה לִֹהים'ִעם ֱא
ַּותוָכל  31 ִנַּצְחָּת, ָיכְֹלָּת ּ

 
ין ַיֲעֹקב ַׁהפִגיָשה ּבֵ ְ  ) יז-א : פרק לג(ׂ ְלֵעָשו ּ

 
  ,פרק
'מס הביאור המלה פסוק

 32 ַהְרֵּבה ָרב ט: לג
 33 ִּתַקח ְּוָלַקְחָת

ִּכי ַעל ֵכן  י: לג 34 ֶׁשֲהֵרי ּ
 35 .ִנְתַּפַּיְסָּת ִעִּמי, ָסַלְחָּת ִלי, ָרִציָת אֹוִתי ַּוִתְרֵצִני
ְרָכִתי  36 ַמְּתָנִתי ּבִ

 יא: לג
 37  ִמֶּמנּו ַּכָּמה ְּפָעִמיםִּבֵּקׁש ַּוִיְפַצר ּבֹו
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  ,פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

ְָלֶנְגֶדך יב: לג  38 ַיַחד ִאְּתָך: ְּכלֹוַמר, מּוְלָך ּ
 39 ְקָטִנים, ִׁשיםַחָּל ַּרִכים
 יג: לג 40 ֵמיִניקֹות ָעלֹות

ּוְדָפקום  41 ִאם ְיַמֲהרּו אֹוָתם ּ
 42 ַהֶּקֶצב ֶׁשִליְלִפי , ֵאֵלְך ְלַאט ֶּאְתָנֲהָלה ְלִאִטי

 יד: לג 43 ִּבְגַלל ְלֶרֶגל 
 44 ַהִּמְקֶנה ַּהְמָלאָכה

 45 ַאְׁשִאיר ַּאִציָגה
 טו: לג

 46 ִמן ָהֲאָנִׁשים ִמן ָהָעם
ֵלם  47 ְללֹא ַאף ֵארּוע, ְּבָׁשלֹום ׁשָ
 יח: לג 48 ֵהִקים ֶאת ַמֲחֵנהּו, ָחָנה ַּוִיַחן

 49 ִמחּוץ ַלחֹוָמה, מּול ָהִעיר ֶּאת ְפֵני ָהִעיר
 50 ָקָנה ַּוִיֶקן
 יט: לג 51 ֵהִקים, ָּפַרׂש ָנָטה

יָטה  52 ֵׁשם ַמְטֵּבַע ְקׂשִ
ַּוַיֶצב כ: לג  53 ָּבָנה, ֶהֱעִמיד= ִהִּציב  ּ
 

א ִלְשֶכם ַּמֲעֵשה ִדיָנה, ַׁיֲעֹקב ּבָ ׂ 
 )לא:  לד-יח : פרק לג(

 
  ,פרק
'מס הביאור המלה פסוק

ק ַנְפׁשֹו  ַּוִתְדּבַ
ִדיָנה  ּבְ

 ַאֵהב ָּבּהִהְת
54 

 ג: לד
ר ַעל ֵלב  ַוְיַדּבֵ

 ַּהַנֲעָר
 ִּפֵּיס אֹוָתּה

55 

 56 ָׁשַתק ְוֶהֱחִרׁש ה: לד
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  ,פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

 57 ִנְכְנסּו ַהַּבְיָתה, ַעד ֶׁשֵהם ָּבאּו ַעד ּבָֹאם
ְמָעם  58 ַּכֲאֶׁשר ָשְמעּו ְּכׁשָ
ַּוִיְתַעְצבו ּ  59 ָהיּו ֲעצּוִבים ּ

 60 ָּכֲעסּו ָלֶהםַּוִיַחר 
 ז: לד

 61 ַמֲעֶׂשה ְמֻגֶּנה ְנָבָלה
ה   62 ִאי ֶאְפָשר ִלְסּבֹל ֶׁשַּיֲעׂשּו ַמֲעֶׂשה ָּכֶזה ְוֵכן לֹא ֵיָעׂשֶ
ָקה ַנְפׁשֹו ח: לד  63 רֹוֶצה ְמאֹד ָחׁשְ
ְּוִהְתַחְתנו ֹאָתנו ט: לד ּ  64 .ִהְתַקְּׁשרּו ִאָּתנּו ְּבִקְׁשֵרי ִחּתּון ּ

ּוְסָחרוָה  65 .ִּתְמְּכרּו ְסחֹוָרה ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשִּתְרצּו ּ
 י: לד

ה ְּוֵהָאֲחזו ּבָ  66 ).ַקְרָקעֹות(ִּתְקנּו ָּבה ֲאחּוּזֹות  ּ
 67 .ֶּכֶסף ֶׁשֶהָחָתן נֹוֵתן ַלֲאִבי ַהַּכָּלה ֹמַהר 

 יב: לד
 68 .ַמָּתנֹות ֶׁשֶהָחָתן נֹוֵתן ַלַּכָּלה ַּמָתן

ִמְרָמה יג: לד  69 ְרָמהְּבָע, ְּבַרָּמאּות ּבְ
 70 ּבּוָׁשה ֶּחְרָפה יד: לד
זֹאת ֵנאֹות ָלֶכם טו: לד  71 .ַּבָּדָבר ַהֶּזה ַנְסִּכים ְלִדְבֵריֶכם ּבְ

 72 לֹא ִהְתַעֵּכב, לֹא ִהְתַאֵחר ְולֹא ֵאַחר
 יט: לד

 73 רֹוֶצה ְמאֹד ָחֵפץ
ֵלִמים ֵהם ִאָתנוכא: לד ּׁשְ  74 ַּכָוָּנָתם ְלָׁשלֹום ִעָּמנּו ּ

 75 ַיְסִּכימּו ֵּיֹאתו
כב: לד

ר ֵהם  76 ְּכמֹו ֶׁשֵהם ַּכֲאׁשֶ
ַטח  77 ְּבִבָּטחֹון ּבֶ

כה: לד
 78 ֵׁשם ִקּבּוִצי, ֶאת ָּכל ַהְּזָכִרים ָּכל ָזָכר

 79 ְּבחֹד ַהֶחֶרב ְלִפי ָחֶרב כו: לד
 80 ֲהרּוִגים ֲחָלִלים

 כז: לד
ַּוָיֹבזו ּ  81 )ָׁשָלל(ָלְקחּו ִּבָּזה =  ָּבְזזּו ּ
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  ,פרק
 'מס הביאור מלהה פסוק

ֲעִׂשיֶתם ֶאת ַהְּיָחִסים ֶׁשִּלי ִעם ְׁשֵכַני  ֲּעַכְרֶתם ֹאִתי
 .לֹא טֹוִבים, )ְמלּוְכָלִכים(ֲעכּוִרים 

82 

ִני  ְלַהְבִאיׁשֵ
) ַמְסִריַח ּוָמאּוס(ֶׁשֶאְהֶיה ָּבאּוׁש 

ִיְׂשְנאּו אֹוִתי ְוַיְרִחיקּו : ְּכלֹוַמר. ְּבֵעיֵניֶהם
 .ֶהםאֹוִתי ֵמֲעֵלי

83 

ֲאָנִׁשים = ְמִתים (ֲאָנִׁשים ְמַעִּטים  ְּמֵתי ִמְסָפר
)ֲאָנִׁשים ְללֹא רּוַח ַחִּיים= ֵמִתים , ַחִּיים

84 

 85 יֵיָאְספּו ֶנְגִּד ְּוֶנֶאְספו ָעַלי
 86 ִמְׁשַּפְחִּתי ֵביִתי
ְּוִהכוִני  87 )ַיַהְרגּו(ַיּכּו  ּ

 ל: לד

ַמְדִתי  88 ֶאָהֵרג, ֶאָּׁשֵמד ְּוִנׁשְ
 

ֵבית ֵאלַיֲע ִּקיום ַהֶנֶדר , ֹקב ּבְ ּ  )טו-א: לה(ּ
 

  ,פרק
'מס הביאור המלה פסוק

ָבְרֲחך א: לה  89 ַּכֲאֶׁשר ָּבַרְחָּת ָּבְ
 90 ַסְּלקּו, הֹוִציאּו ָּהִסרו

 ב: לה 91 )ָזר= ֵנָכר (ְּפִסיֵלי ָהֱאִליִלים  ֱּאלֵֹהי ַהֵנָכר
ְמלֵֹתיֶכם  92 ִּבְגֵּדיֶכם ׂשִ

 93 ָהעֹוֵזר ִלי ָהעֶֹנה ֹאִתי ג: לה
 94 ִהְסִּתיר ְּבתֹוְך ָהֲאָדָמה= ָטַמן  ַּוִיְטֹמן

 ד: לה
ֶכם ר ִעם ׁשְ  95 ֲאֶׁשר ְלַיד ְׁשֶכם ֲאׁשֶ

 : לה
 ח, ד

 ִמיֵני ֵעִצים ַּאלֹון, ֵאָלה
96 

 97 ַּפַחד ָּגדֹול יםלה'ִּחַתת א ה: לה
ּגֹוי וְקַהל גֹוִים  98 ַעם ַהֻּמְרָּכב ִמְּׁשָבִטים ּּ

יא: לה
 99 ִמַּזְרֲעָך ָָלֶציךֵמֲח
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  ,פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

 100 'ְלֵעדּות ה) עֹוֶמֶדת(= ֶאֶבן ִנֶּצֶבת  ַּמֵצָבה
ְַוַיֵסך ּ  יד: לה 101 ָשַפְך ַיִין ְלָקְרָּבן ַעל ַהִּמְזֵּבַח ּ
 102 ָׁשַפְך, ָיַצק ַּוִיצֹק

 
ְנָיִמין ְומֹות ָרֵחל  , ַּהְנִסיָעה ְלֶחְברֹון, ֵלַדת ּבִ

 ) כט-טז : לה(ְצָחק מֹות ִי
 

  ,פרק
'מס הביאור המלה פסוק

, ִמָּדה ַלֶּמְרָחק" = ְּבַרת ָהָאֶרץ"ְּבֵעֶרְך  ִּכְבַרת ָהָאֶרץ
 ְּכִקילֹוֶמֶטר ָוֵחִצי

103 

ִלְדָתה ַּוְתַקׁש ּבְ ּ  טז: לה 104 ֵלָדָתּה ָהְיָתה ָקָׁשה ּ

 105 ַאל ִּתְפֲחִדי ַּאל ִתיְרִאי
ה  106 ים ֲאֶׁשר ָּבּהרּוַח ַהַחִּי ַּנְפׁשָ

ן אֹוִני  107 ְּכֵאִבי, ֶּבן ַצֲעִרי ּבֶ
 יח: לה

ְוָאִביו ָקָרא לֹו 
 ִבְנָיִמין

ְוַעל ֵּכן ָקָרא , ּכִֹחי = "אֹוִני"ַיֲעקֹב ֵפֵרׁש 
 ).ַצד ַהּכַֹח=  ָיִמין(לֹו ִּבְנָיִמין 

108 

 109 ֵהִקים, ָּפַרׂש=  ָנָטה ַּוֵיט 
כא: לה

 110 ּוִציֵׁשם ִקּב, ֶאת אָֹהָליו ָאֳהלֹה
 111 ֶׁשְּכָבר ֵמתּו, ִהְצַטֵרף ֶאל ֲאבֹוָתיו ַּעָמיו ַּוֵיָאֶסף ֶאלכט: לה
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ׂתֹוְלדֹות ֵעָשו   )פרק לו(ּ
 

  ,פרק
'מס הביאור המלה פסוק

את ֹאָתם ז: לו  112 ְלַסֵּפק ִמְרֶעה ַלִּמְקֶנה ֶׁשל ְׁשֵניֶהם ָלׂשֵ
ָנּה ְנׂשּוָאה ַאְך ֵאי, ִאָּׁשה ְמֻיֶחֶדת ְלִאיׁש ִפיֶלֶגׁש יב: לו

 .לֹו
113 

ַּאלוף טו: לו  114 ֵׁשֶבט, ַמְנִהיג ַעל ִמְׁשָּפָחה ְּגדֹוָלה ּ
 115 ן"ְרֵאה רמב. ִנַּצח ֶאת ַעם ַהֵּיִמם ַּהֵיִמם-ָמָצא ֶאת

 כד: לו
ְרעֹתֹו  116 ַּכֲאֶׁשר ָהָיה רֹוֶעה ּבִ

ַּהַמֶכה לה: לו  117 ַהְּמַנֵּצַח ּ
ֶאֶרץ ֲאֻחָזָתם מג: לו  118 ֱאְחזּו ְוִהְתַיְּׁשבּו ָּבּהְּבֶאֶרץ ֶׁשֶנ ּּבְ
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ׁפָרַשת ַוֵיֵשב ּׁ ָ ּ 
 

 )יא-א: פרק לז(ֲחלֹומֹות יֹוֵסף , יֹוֵסף ְוֶאָחיו
 

  ,פרק
'מס הביאור המלה פסוק

 1 ִסּפּור ָהִעְנָיִנים ֶׁשָּקרּו ְלַיֲעקֹב ֹּתְלדֹות
 2 רֹוֶעה ִעם ֶאָחיו רֶֹעה ֶאת ֶאָחיו
ֵני ִבְלָהה  ב: לז 3 ' ְּבֵני ִּבְלָהה וכוִעם' וכוֶאת ּבְ

ָת  4 ִסּפּור ַמֲעֵׂשיֶהם ַהְּמֻגִּנים ם ָרָעהִּדּבָ

 ֶבן ְזֻקִנים
ְוהּוא ְּבֶדֶרְך , ַהֵּבן ַהּנֹוָלד ְּבִזְקַנת ָאִביו

ְּכָלל ַהִּנְׁשָאר ַּבַּבִית ְלַטֵּפל ּבֹו ּוְלָׁשֵרת 
 ן"ְרֵאה רמב .אֹותֹו

5 

 ג: לז

ְּכֹתֶנת ַפִסים  6 ְמֻיָחד ְּבַמְרֵאהּו, ֶּבֶגד ִצְבעֹוִני ּּ

  ד:לז
רֹו  ְּולֹא ָיְכלו ַדּבְ ּ

לֹם  ְלׁשָ
ֶאָּלא , לֹא ָיְכלּו ְלַדֵּבר ִעּמֹו ִּדְבֵרי ָׁשלֹום

 ק"רד ְרֵאה. ִּדְבֵרי ְמִריָבה
7 

ַּוַיֵגד ה: לז  8 ִסֵּפר=  ִהִּגיד ּ
ְּמַאְלִמים ֲאֻלִמים  9 ֲחִביּלֹות ֶׁשל ִׁשָּבִלים, קֹוְׁשִרים ֲאֻּגּדֹות ּ

תֹוך  10 ְּבֶאְמַצע ְּבְ
 11 ִנְזְקָפה, ִהְתרֹוְמָמה ָקָמה 
 12 ָעְמָדה ֵאיָתָנה ִּנָצָבה

 ז: לז

יָנה  13 ִהְסַּתְּדרּו ִמָּסִביב ְּבַמְעָּגל ְתֻסּבֶ
 14 ִלְׁשלֹוט ִּבְרצֹון ָהָעם ִלְמלֹוך

 ח: לז
ֲאִפּלּו ֶׁשּלֹא ִּבְרצֹון , ִלְׁשלֹוט ְּבחֶֹזק ָיד ִלְמשֹול

 ָהָעם
15 

 16 הֹוִכיַח אֹותֹו = ָּגַער ּבֹו ַּוִיְגַער
 י: לז

 17 )א ַהְּׁשֵאָלה"ה(ָהִאם ָנבֹוא  ֲהבֹוא ָנבֹוא

ַמר ֶאת יא: לז , ִקָּוה ְוִצָּפה ָמַתי ִיְתַּגְׁשמּו ַהֲחלֹומֹות ַּהָדָבר ׁשָ
 י"רש

18 
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ִליחות וְמִכיַרת יֹוֵסף  ַּהּשְ ּ  ) לו-יב: פרק לז(ׁ
 

  ,פרק
'מס הביאור המלה פסוק

 19 ּוז ַוֲהָכָנהִמַּלת ֵזר ְלָכה
 יג: לז

: ְּכלֹוַמר. י"ְרֵאה רש, ִמַּלת ֲעָנָוה ּוְזִריזּות ִּהֵנִני
 .מּוָכן ְלָכל ַמה ֶׁשְּתַצֶּוה אֹוִתי, ִהֵּנה ֲאִני

20 

ֵבִני ָדָבר יד: לז  21 .ַהֲחִזיֵרִני ֶאת ְּבׂשֹוַרת ְׁשלֹוָמם ַּוֲהׁשִ

 ִּכּוּון ְּבִלי, הֹוֵלְך ְּבִלי ָלַדַעת ֶאת ַהֶּדֶרְך ֹתֶעה
 ָקבּוַע

22 
 טו: לז

ַּמה ְתַבֵקׁש  23 ?ַמה ַאָּתה ְמַחֵּפׂש ּ
ָּנְסעו ִמֶזה  24 ֵמַהָּמקֹום ַהֶּזה, ִמּפֹה ּ

 טז: לז
 25 )א ַהְּמַגָּמה"ה(ָתן ֶאל ּדֹ ּדָֹתְיָנה

 26 ִלְפֵני ֶׁשִהְתָקֵרב ּוְבֶטֶרם ִיְקַרב 
 יח: לז

ַּוִיְתַנְכלו ֹאתֹו ּ  27 ֲעֶׂשה ָרע ֶנְגּדֹוִּתְכְננּו ַמ, ִהְתַנְּכלֹו לֹו ּ
 28 רֹוֵמז ְלָדָבר ְמֻרָחק , ַהֶּזה ַּהָלֶזה יט: לז

ִלֵכהו  29 אֹותֹו) ִנְזרֹק(ַנְׁשִליְך  ְּוַנׁשְ
 30 ֲחִפיָרה ָּבֲאָדָמה ְלצֶֹרְך ִאּסּוף ַמִים ּבֹור

 31 ַחָּיה טֹוֶרֶפת ַּחָיה ָרָעה 
 32 ָאְכָלה אֹותֹו ֲּאָכָלְתהו

 כ: לז

ְּהיו ְּוִנְרֶאה ַמה ִי
 ֲחלֹֹמָתיו

ַעל ְיֵדי ָּכְך ֶׁשַּנֲהרֹג ִיָּבְטלּו : ְּכלֹוַמר
 .ֲחלֹומֹוָתיו

33 

ּלֹא ַנֶכנו ָנֶפׁשכא: לז ּ  34 .לֹא ַנֲהרֹג אֹותֹו ּ
ְפכו ָדם ַּאל ִתׁשְ ּ  35 ַאל ַּתַהְרגּו ּ

 כב: לז
 36 ְּכֵדי ְלַהִּציל ְּלַמַען ַהִציל

 37 ָחד ָּבָׂשרִּבְמֻי, ֵׁשם ּכֹוֵלל ְלאֶֹכל ֶלֶחם
 כה: לז 38 ַׁשָּיָרה ֶׁשל ְּגַמִלים ְגַמלים אְֹרַחת

 39  סּוִגים ֶׁשל ְּבָׂשִמים ְּנכֹאת וְצִרי ָולֹט
ַצע ַמה  40 ?ַמה ַנְרִויַח, ַמה ַהּתֹוֶעֶלת ּבֶ

 כו: לז
ְּוִכִסינו ֶאת ָדמֹו ּ , ֶאת ֲהִריָגתֹו) ַנֲעִלים, ַנְסִּתיר(ּוְנַכֶּסה  ּ

 י"רש
41 

ֶעְשׂ כח: לז  42 ְּבֶעְשִֹרים ֶׁשֶקל ָּכֶסף ִּרים ָכֶסףּבְ
 43 י"רש? ְלָאן ֶאְבַרח, ְלָאן ֵאֵלְך ָבא ָאָנה ֲאִני ל: לז
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,  פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

לולא: לז ַּוִיְטּבְ  44 ָטְבלּו  ּ
 45 ְיֵדי ַחָּיה ָרָעה-ֶנֱאַכל ַעל, ִנְטַרף טַֹרף לג: לז

 46 ֹוְדדֹוְלע, ְלָהִפיג ֶאת ַצֲערֹו ְלַנֲחמֹו
 47 לֹא ִהְסִּכים, ֵסֵרב=  ֵמֵאן ַוְיָמֵאן

 לה: לז
ִני  ִּכי ֵאֵרד ֶאל ּבְ

ֹאָלה  ָאֵבל ׁשְ
 ֶאְתַאֵּבל ָעָליו ַעד ֶׁשָאמּות 

 )ֶאל ַהֵּמִתים=  ְׁשאָֹלה(
48 

 
 

ַּמֲעֵשה ְיהוָדה ְוָתָמר   )פרק לח(ׂ
 

  ,פרק
'מס הביאור המלה פסוק

 49 ָּפָנה, ָנָטה ַּוֵיט א: לח
 50 אֹוָתּה ְלִאָּׁשה) ָנָׂשא(ָלַקח  ָּקֶחָהַּוִי ב: לח
 51 ק"רד, ֵׁשם ָמקֹום ְכִזיב ה: לח

ם ח: לח  ַיּבֵ
ִראׁשֹון ִהְתַחֵתן ִאָּתּה ַעל ְמָנת ֶׁשַהֵּבן ָה

ה ִיְהֶיה ֶנְחָׁשב ְלַזְרעֹו ֶׁשל ַהּנֹוָלד לֹו ִמֶּמָּנ
 .ָאִחיו ַהֵּמת

52 

 ט: לח
ִּכי לֹא לֹו ִיְהֶיה  ּ

 ַּהָזַרע
 .א ֵאָליו ִיְתַיֵחס ַהֵּבן ֶׁשִּיָּוֵלד לֹוֶׁשּלֹ

53 

 ַאְלָמָנה

ְוִהיא ִמְצַטֶעֶרת , ת ַּבֲעָלּהִאָּשה ֶׁשֵּמ
ִּביֵמי ֶאְבָלּה ְרִגיָלה . ּובֹוָכה ָעָליו

ָהַאְלָמָנה ִלְלּבֹש ְּבָגִדים ְמֻיָחִדים ְלאֹות 
 .ַעל ַצֲעָרּה

54 

 55 אָּמֶׁש ֶּפן

יא: לח

ב  56 היָנִּתְמִה, הָבְׁשָי ַּוֵתׁשֶ

ַּוִיָנֶחם  יֵמר ְיַחַא ְלרֹוֲעת ַצח ֶאַכָׁש, םֵחַנְתִה ּ
 .ֹוּתְׁשת ִאל מֹו ַעלֹוְבֶא

57 
 יב: לח

ַּוַיַעל ַעל ֹגְזֵזי צֹאנֹו  58 ...ל ֶאְךַלָהּ

 59 ְךֵלֲעל ַּבא ֶׁשָּבַאָה ְָחִמיך יג: לח
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,  פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

 60 היָדִרהֹו, היָרִסֵה ַּוָתַסר

 61 הָתְּסַּכְתִה ַּוְתַכס

ַּוִתְתַעָלף  ְךֶרֶדְּכ(ים ִאים ָנִדָגְבה ִּבָטְּׁשַקְתִה ּ
 ג"רס, יָהֶנל ָּפה ַעֶוְסה ַמָנְתָנְו) תנֹוֹוּזַה

 יד: לח 62

ֶפַתח  ב ּבְ ַּוֵתׁשֶ
 ֵעיַנִים

י לּוָג ְוַחתּום ָּפקֹוָמ, יםִכָרת ְּדַׁשָרָפְּב
 ק"רד,  זֹוְךֶרֶדים ְּבִכְלהֹוי ָהיֵנֵעְל

63 

 64 י"ה רשֵאְר, הָנָכֲהז ַורּות ֵזַּלִמ ָּהָבה ָנא טז: לח

ד ן ַעֹוחָּטִבים ְלִרְסֹוּמר ֶׁשָבָּד, ןֹוּכְׁשַמ ֵעָרבֹון
 .חַטְבֻהב ֶׁשחֹום ָהלּוְׁשַּת

65 
 יז: לח

ְלֶחך  66 חַלְׁשִּתד ֶׁשַע ַָעד ׁשָ

 67 הָוֲעַׁשים ְּבִמְת חֹוּהָּבת ֶׁשַעַּבַט חָֹתם 

 יח: לח 68 אׁשרֹי ָהּוּסִכיף ְלִעָצ ילְפִת
 69 ןטֹוְלִׁשְלד ּובֹוָכְל, לֵּקַמ הַמֶט

 70 ילּוָגְּב ָבֵעיַנִים

 71 היפֵֹא ַּאֵיה

ה  72 לּכֹ ַלּהָמְצה ַעיָרִקְפַּמַה, הָנזֹו ְקֵדׁשָ
כא: לח

 73 הֶּזם ַהקֹוָּמַּב, הּפֹ ָבֶזה

ֶּפן ִנְהֶיה ָלבוזכג: לח   נּוָת אֹוּוּזיַבר ִוָבָּדם ַהֵסְרַּפְתא ִיָּמֶׁש ּ
 )נּו ָלגּוֲעְלִי (=

74 

לֹׁש  ַּוְיִהי ְכִמׁשְ
ים  ֳחָדׁשִ

 75 יםִׁשָדה ֳחָׁשלֹ ְׁשְךֶרֶע ְּברּוְבָער ֶׁשַחַאְל

ַּויַֻגד  76 עַדנֹו, רַּפֻס=  דַּגהּו ּ
כד: לח

ַָכָלֶתך ּ  77 ןֵּבת ַהֶׁשֵא=  הָּל ַּכ,ָךְּלה ֶׁשָּלַּכ ּ

ִּכי ַעל ֵכן  78 יֵרֲהֶׁש ּ
 כו: לח

 79 יףִסא הֹולֹ ְולֹא ָיַסף

ַּוִיֶתן  80 דֹות ָייא ֶאִצהֹו ָיד ּ

ִני כח: לח 81 )יקִרְבַמ (ַחֵרם זֹודָֹא ְּבַעבּוט ָצחּו ׁשָ
 82 ה ָלָחְתַהַּב ִראׁשָֹנה

יב ָידֹו  83 דֹות ָיֶא) ירִזֱחֶה (=יב ִׁשא ֵהר הּוֶׁשֲאַּכ ַּוְיִהי ְכֵמׁשִ
כט: לח

ָּפַרְצָת  84 ָחְזָקהְּב, ָיָצאָת ְּבכֹוַח ּ
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 )לטפרק (ר ַיפִטֹוּית פֵבף ּבְֵסיֹו
 

  ,פרק
'מס הביאור המלה פסוק

 85 רַׂש ְסִריס 

 א: לט
ִחים ר ַהַטּבָ ל ג ֶׁשֵרהֹות ַלאֹוָצל הֹואי ַעַרֲחַאר ָהַׂש ּׂשַ

 ְךֶלֶּמד ַהֶגֶנים ְּכִאְטחֹוַה
86 

יתֹו ד: לט ַּוַיְפִקֵדהו ַעל ּבֵ ל ל ָּכהּוִנאי ְלַרֲח ַאתֹוה אֹוָּנ ִמ,ידִקְפִה ּ
 תִיַּבי ַהֵנְיְנִע

87 

ְגַלל ה: לט  88 תכּוְזִּב ּבִ

ְּולֹא ָיַדע ִאתֹו 
 ְּמאוָמה

ה ָיי ָהִּכ, ףֵסת יֹוַדבֹוֲעם ַּבלּוק ְּכַדא ָּבלֹ
 .ֹון ּבמּו ֵאלֹו

89 

 ו: לט
ִּכי ִאם ַהֶלֶחם  ּ

ר הוא אֹוֵכל  ֲּאׁשֶ
, יםִרְצִּמי ַהֵגֲהְני ִמִפה ְלָי ָהלֹוָכֲאק ַמַר
 .יםִרְבִעם ָהים ִעִלְכם אֹויָנם ֵאֵהי ֶׁשִפְל

90 

 ז: לט
א ֶאת ֵעיֶניָה  ַּוִתׂשָ ּ

 ֶאל יֹוֵסף
 91 ֹוה ּבָקְׁשָח

 92 יםִּכְסא ִהלֹ, בֵרֵס=  ןֵאֵמ ַוְיָמֵאן
 ח: לט

ָיִדי  93 לֵהַני ְלר ִלַסָמ ָנַתן ּבְ

ֵּאיֶננו ָגדֹול  94 בּוׁש ָחנּויֶנֵא) יִנדֹוֲא( ּ

ך  95 עַנא ָמלֹ ְלֹא ָחׂשַ

 96 רָבָּד ְּמאוָמה

ר ֲאׁשֶ  97 ...י ֶשֵנְּפִמ ּבַ
 ט: לט

 ע ה ַרֶׂשֲעה ַמֶׂשֱעֶא=   אָטֱחֶא ְוָחָטאִתי
 )ידִתָער ְלָבָע ֵמְךּוּפיִהו ַה"ו(

98 

ָרה י: לט ְּכַדּבְ  99 יוָלר ֵאֵּבַדה ְליָכִׁשְמר ִהֶׁשֲאַּכ ּ

 100 תִיַּבי ַהֵכְר ָצלה ֶׁשאָכָלְּמל ַּבֵּפַטְל ַּלֲעׂשֹות ְמַלאְכתֹויא: לט

 101 חַרָּב=   סָנ ַּוָיָנס יב: לט

ִּכְראֹוָתה יג: לט  102 הָתֲאר ָרֶׁשֲאַּכ ּ

 103 ...לג ַעעְֹלִל ...ְלַצֶחק ב יד: לט

 טו: לט
 ִּכי ֲהִריֹמִתי קֹוִלי

 ָוֶאְקָרא
 104 יִּתְקַעָצי ְוִלת קֹוי ֶאִּתְמַרר ֵהֶׁשֲאַּכ

ַּוִיַחר ַאפֹויט: לט  105 סַעָּכ=  ֹוּפה ַאָרָח ּ
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ית ַהסַֹהר כ: לט  106 רָצֲעַמ ְּבתֹוֹום אָׂש ּּבֵ

 107 הָבֲהַאְּב, דֶסֶחת ַהַּדִמ ְּבֹוּתג ִאַהָנ ַּוֵיט ֵאָליו ָחֶסדכא: לט

כב: לט
ר  ְּוֵאת ָכל ֲאׁשֶ

ם  הוא  ים ׁשָ ּעֹׂשִ
ה  ָהָיה עֹׂשֶ

, יםִׂש עֹויּוים ָהיִרִסֲאָהת ֶׁשאכֹוָלְּמל ַהָּכ
 .םיֶהֵל ֲעַחֵּקַפה ְמָיף ָהֵסיֹו

108 

כג: לט
ית  ר ּבֵ ֵאין ׂשַ

ַּהסַֹהר רֶֹאה ֶאת 
ָּכל ְמאוָמה ּ 

 יַחִּגְׁשַה ְליְךִרה ָצָיא ָהר לַֹהּסֹית ַהר ֵּבַׂש
 .רָבל ָּדַע

109 

 

ֵבית ַהֹסַהר  )מפרק ( יֹוֵסף ּבְ
 

  ,פרק
'מס הביאור המלה פסוק

 110 העְֹרת ַּפם ֶאָתְרָׁש ְּבטֹובא ר לָֹב ָּדּוׂשָעַלֲאדֵֹניֶהם... ָּחְטאו  א: מ

 111 סַעָּכ=  ףַצָק ַּוִיְקצֹף ב: מ

ֶאת יֹוֵסף ... ַּוִיְפקֹד 
 ִּאָתם

 112 םָתְרָש ְלֶאת יֹוֵסףה ָּנִמ

 113 ְךֶרֶעה ְלָנָׁש ָיִמים
 ד: מ

ָמר ִמׁשְ  114 רָצֲעַמְּב ּבְ

 115 יםִגֲאדֹוים ְוִבצּוֲע זֲֹעִפים ו: מ

ַּמדוַע ְפ ז: מ ּ  116 ?עים ַרִאְרם ִנֶּת ַאַעּוּדַמֵניֶכם ָרִעיםּ

 117 .תור אֹוּתְֹפ ִלַעֵדיֹוי ֶׁשין ִמֵא ּוֹפֵתר ֵאין ֹאתֹו ח: מ

 118 יםִבָנל ֲע ֶׁשיַחִׂש, ץֵע ֶגֶפן ט: מ

 ת ַחַרֹוּפ) ןֶפֶּגַה(יא  ִהּוּלִאה ְּכָיה ָהֶמְדִנ ְכֹפַרַחת
 .)יםִחָרה ְּפיָאִצמֹו (=

119 

 י: מ
ָּעְלָתה ִנָצה ּ 

ם ֵׁש=  ץֵנ (.ּהָלים ֶׁשִנָּצִּנ ַהאּוְצָי, לּוָע
ת ּוּוַהְתת ִהַלָחְתַה: עֹוָמְׁשַמּו, יִצּוּבִק
 )יםִחָרְּפת ַהיַלִבר ְנַחַאת ְלרֹוֵּפַה

120 
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א ַפְרעֹה ֶאת  ִּיׂשָ
ך  ָרֹאׁשֶ

ה ֶלֲעַייו ְוָדָבר ֲעָאם ְׁש ִעָךְתה אֹוֶּנַמְי
 הָלֻּדְג ִלָךְתאֹו

121 

יְבך ַעל ַכֶנך ַָוֲהׁשִ ָּ  122 ְךֶלֶּמית ַהֵב ְּבָךיְדִקְפַת ְלָךְתיר אֹוִזְחַי ּ
 יג: מ

ָפט ָהִראׁשֹון ַּכִמׁשְ ּ  123 םֶדּקֹיל ִמִג ָריָתִיָהי ֶׁשִפְּכ ּ

 124 י"רש, תֶׁשה ֶרֶׂשֲעים ַמִעלּוים ְקִּלַס ַּסֵלי חִֹרי טז: מ

ה ֹאֶפה יז: מ  125 תיֹופּות ֲאיֹוִגוע ַמֲעׂשֵ

 יט: מ
א ַפְרעֹה ֶאת  ִּיׂשָ
ך ֵמָעֶליך ָרֹאׁשְ ָ 

 126 ָךְפּול ּגַע ֵמָךאְׁשת רֹת ֶארְֹכִי, ְךּתְֹחַי

 כ: מ
ּיֹום ֻהֶלֶדת ֶאת 

 ַּפְרעֹה
 ֹוה ּבָׂש ָעְךֶלֶּמַה, דַלה נֹועְֹרַּפם ֶׁשיֹו
 .יוָרָׂשיו ְוָדָבֲעה ַלֶּתְׁשִמ

127 
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ּפָרַשת ִמֵקץ ׁ ָ ּ 
 

ַ פםלֹוֲח  ) יג- א: מא(ה ֹעְרּ
 

  ,פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

 1 ףֹוּסְּב ִּמֵקץ

 א: מא 2 ראֹוְּיד ַהַיְל ַהְיֹאר ַעל
ה ֵאְר, םִיַרְצץ ִמֶרל ֶאס ֶׁשילּוִּנר ַהַהְנ ְיֹאר  

 י"רש
3 

ר ׂשָ  4 תנֹוֵמְׁש ְבִריֹאת ּבָ

 ב: מא 5 בֶׂש ֵעלּוְכָא ְועּוָר ַּוִתְרֶעיָנה
ָאחו ב ֶׂשו ֵע ּבֹיםִלֵדְגּו ,םִיַּמ ַלְךמּוָּסם ַהקֹוָמ ּּבָ

 .הֶעְרִמף ְלסּוְו
6 

ר ג: מא ׂשָ  7 תזֹוָר ַּדקֹות ּבָ

 8 ןֶה ָלְךמּוָס, ןָדָיְל ֵּאֶצל ַהָפרֹות 

 9 יץִקֵה ַּוִייַקץ ד: מא

ָקֶנה ֶאָחד ה: מא  10 )לעֹוְבִּג=  הֶנָק(ד ָחל ֶאעֹוְבִגת ְּבחֹוְמצֹו עֹלֹות ּבְ

דוֹפת ָקִדים ו: מא  ּׁשְ

ה ָּמית ַחִחָרְז ִמַחי רּוֵדְי-לת ַעֹוׁשָּבֻיְמ
 ים ִלָּבִּׁשי ַהיֵנִעְר ַּגאּוְּלַמְתם ִנֶרֶטְּב
ח ָרְזד ִמַּצת ִמֶבֶׁשֹוּנ ַהַחרּו=  יםִד ָקַחרּו(
ל ַעה ֵמָרְבָער ֶׁשַחַאה ְלָׁשיֵבה ִוָּמיא ַחִהֶׁש
 .)רָּבְדִּמַה

11 

ָּפֶעם רוחֹוַּוִת  12 לָהְבִנד ְואֹ ְמׁשֵּגַרְתִה=  חֹוה רּוָמֲעְפִנ ּ

 ח: מא
ים ִנֲהּכֹ ַהיּום ָהל ֵהָלך ְּכֶרֶדְּב, יםִדָּמֻלְּמַה ַּחְרֻטֵמי ִמְצַרִים

 .םִיַרְצִמְּב
13 

 14 סַעָּכ ָקַצף
 י: מא

ַמר  15 רַהית סֵֹּב, רָצֲעַמ ִמׁשְ

יא: מא
ִּאיׁש ְכִפְתרֹון 

 ֲחלֹמֹו
 16מֹולֹוֲחים ַלִאְתַּמן ַהרֹוְתִּפי ַהִפד ְלָחל ֶאָּכ

ֹ 

יב ַעל ַכִני יג: מא ֵּהׁשִ  17 ייִדִקְפַתיר ְלִזֱחֶה ּ
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ַלח ַפְרעֹה ַּוִיׁשְ  18 יַחִלח ָׁשַלה ָׁשעְֹרַּפ ּ

 19 תירּוִהְמִּב, הָצרּוְמ ִּבהּויאּוִבֱה ַּוְיִריֻצהו

יד: מא 20 רֵּפַּתְסִה ַּוְיַגַלח 

ְמלָֹתיו ים ִיאּוים ְרִדָג ְּבׁשַבָל, יוָדָגת ְּביף ֶאִלֱחֶה ַּוְיַחֵלף ׂשִ
 ְךֶלֶּמי ַהֵנְפה ִלָעָפהֹוְל

21 

 

 
ַיֹוֵסף פֹוֵתר ֶאת ֲחלֹום פְרֹעה ּ  )זל-יד: פרק מא( ּ

 
  ,פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

ַמְעִתי ָעֶליך טו: מא ָׁשָ ין ִבה ֵמָּתַא ֶׁשיָךֶלים ָעִרְמאֹוי ֶׁשִּתְעַמָׁש ּ
 .ןכֹון ָנֶפאֹו ְּבתֹר אֹוּתְֹפם ִללֹוֲח

22 

ְלָעָדי , יִלֶּׁשה ִמָמְכָחין ַהֵא, יִתָמְכי ָחֵדֲעְלִּב ּבִ
 י"רש

23 

ים ַיֲעֶנה ֶאת לה'א
לֹום ַפְרעֹה  ּׁשְ

ן רֹוְתת ִּפי ֶאִפים ְּבִׂשָיא ֶׁשים הּוהל'אָה
 .העְֹרל ַּפ ֶׁשתֹוָבטֹום ְללֹוֲחַה

24 

ַּדלֹו ְּוַרקֹות ... תּ
ר ׂשָ  ּבָ

ְקרֹובֹות ( ִמִּלים שֹונֹות ְלֵתיאּור ַהָּפרֹות
 תֹוּקַּד, תזֹו ָר,ְּכחּוׁשֹות: )ְמאֹד ְּבֵביאּוָרן

25 

ּלֹא ָרִאיִתי ָכֵהָנה 
 ָלרַֹע

ך ל ָּכה ָּכָרצּון ְּבֶהמֹות ְּכעֹוי ָריִתִאא ָרלֹ
 .הָרמּוֲח

26 

ַּוָתֹבאָנה ֶאל 
ָנה  ִקְרּבֶ

, ןֶהָּלן ֶׁשֶטֶּבל ַהֶא) סּוְנְכִנ = (אּון ָּבֵה
 .ןָת אֹועּוְלן ָּבֵה: רַמלֹוְּכ

27 

טז: מא

ר ֵת יֹואּוְרא ִנלֹ, ןיֶהֵאְרַּמר ִמַּכא ֻהלֹ ְולֹא נֹוַדע
 .תנֹוֵמְׁש

28 

 29 תֹוׁשֵבְי, תֹוׁשחּוְּכ ְצֻנמֹות 
כג: מא

ַּדקֹות  30 )תאֹוֵלְמ: ךֶפֵהַה(ים יִנִעְרַּגא לְֹל ּ

 31 יעּוִּגַי, אּובֹוָי: רַמלֹוְּכ, ּומקּוָי ְּוָקמו
 ל: מא

ַכח  32 רֵכָּזא ִילֹ, חַכָּׁשִי ְּוִנׁשְ
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ָבע ְולֹא ִּיָוַדע ַהׂשָ  33 עָבה ָׂשָיָהר ֶׁשַּכא ֻילֹ ּ

לא:מא 34 לַלְגִּב ִּמְפֵני
 35 קָזָח ָכֵבד

 36 אבֹו ָיאיַּדַו, אבֹון ָלָכּוּמל ֶׁשַלְגִּב ָנכֹון ִּכילב: מא

 37 יםִרָבְדה ִליָחִתת ְּפַּלִמ ְּוַעָתה

לג: מא 38 רַחְבִי,  ִיְרֶאה–ּפַֹעל ְמֻקָּצר  ֵיֶרא
יֵתהו  39 תֹואֹו) הֶּנַמְי, יםִׂשָי(ית ִׁשָי ִּויׁשִ

 40 הֶּנַמְי, ידִמֲעַי ַיְפֵקד
לד: מא

 41הָאבּוְּתן ַהים ִמִקָלה ֲחָּׁשִמֲחד ֵמָחח ֶאַּקִי ְּוִחֵמׁש

צו  42 פּוְסֱאֶי=  רּוְּבְצִיְו ְּוִיְקּבְ

לה: מא 43 הָאבּוְּת ָבר
ַּתַחת ַיד ַפְרעֹה  44 העְֹרל ַּפ ֶׁשתֹויָטִלְׁשִּב, תֹוּוׁשְרִּב ּ

ה יָרִמ ְׁשְךֶרצֹם ְלָּיֻסן ְמָמְזר ִלָסְמִּנר ַהָבָּד ִּפָקדֹון
 .יוָלָע

45 

לו: מא
 46 .ץֶרָאי ָהֵׁשְנ ַאתּומּוא ָילְֹּולֹא ִתָכֵרת ָהָאֶרץ

 

ּיֹוֵסף עֹוֶלה ִלְגדוָלה   )נז –ח  ל:פרק מא(ּ
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יו ָרל ָׂשה ֶאָּיִנְּפ (?אצְֹמל ִלַכם נּוִאָה ֲהִנְמָצא ָכֶזהלח: מא
 )דָמֲע ַמתֹואֹוים ְּבִחְכֹוּניו ַהָדָבֲעַו

47 

ק ָכל  ְּוַעל ִפיך ִיׁשַ ּ ָ ּ
 ַּעִמי 

ק ֶׁשֶּמל ַהֵהַנְת ִייָךֶתֹוּדֻקְפ ּויָךֶרָבי ְּדל ִּפַע
 יּוְהה ִייָנִדְּמי ַהֵנְיְנל ִעהּול ִנָכְו, יִּמל ַעֶׁש
 .יָךֶדָיְּב

48 

 מ: מא
ַּרק ַהִכֵסא ֶאְגַדל  ּ ּ

ִּמֶמָך ּ 
 .ָךְּמב ִמּוׁשה ָחֶיְה ֶאְךֶלי ֶמִנֲאה ֶׁשֶּזְּבק ַר
 )הָכלּוְּמל ַלֶמֵס=  אֵּסִּכ(

49 

ׁש ְגֵדי ׁשֵ ן ָבן ָלָּתְׁשיג ִּפִרֲאים ֵמִיּוׂשים ֲעִדָגְּב ּבִ
  .רֵתיֹור ְּבָחְבֻמ

50 

מב: מא
 ד ָּבֻרְּמאר ַהָוַּציט ַלִׁשְכַּת, קָנָע ְרִבד

 ת עֹוָּבַט) ץָּבֻׁשְּמַה (=
51 
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ֶנה ִמְרֶכֶבת ַהִמׁשְ ּּבְ ) ןָגְּסַל (=ה ֶנְׁשִּמת ַלֶדֶעיְֹּמה ַהָבָּכְרֶּמַה ּ
 .ְךֶלֶּמל ַהֶׁש

52 

מג: מא
 ם ִיַרְצת ִמכּוְלַמה ְּבָרָרר ְׂשַאּתֹ ְַאְבֵרך

 )ן"ה רמבֵאְרע ּו"א, ג"רס(
53 

 54 ) ּבְמקֹום נֹוְלדּו–ּפֹוַעל ִקיּבּוִצי (    ָלדנֹו ּיַֻלד

ֶטֶרם  נ: מא 55 ...י ֶשֵנְפִל ּבְ
ִני  56 יִנֶּמ ִמיַחִּכְׁשִה ּ ַנׁשַ

 57 יִלל ֶׁשֶבֵּסַה, ייִעִגְי ֲעָמִלינא: מא

 58 יםִני ָּבן ִלַתָנ ִהְפַרִני 
נב: מא

 59 יִרֲעַצ ָעְנִיי

 

 
ִמְצַרִים  ְׁיִריַדת ַאֵחי יֹוֵסף ִלְשּבֹר ֹאֶכל ּבְ

ְּוַהֲחָשדֹות ֶנְגָדם ׁ 
 ) לח-א : פרק מב(
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ְרֵאה , ָיַדע ִמן ַהְּׁשמּוָעה, ֵהִבין= ָרָאה  ַּוַיְרא
 ק"רד

60 

ֶבר  ׁשֶ
ת ת ֶאֶרֶבֹויא ׁשִהי ֶׁשִפְל: ק"רד. הָאבּוְּת
 עֹוָמְׁשַּמר ֶׁשּבְֹׁשל ִלַעּפֹאן ַהָּכִמּו, בָעָרָה
 .הָאבּוְּת) תנֹוְק ִלאֹו(ר ּכְֹמִל

61 
 א: מב

ִּתְתָראו   .דַחַפס ָוּוּס ִהְךֹוּתה ִמי ֶזֵנְפה ִּב ֶזיטּוִּבַּת ּ
 

ִּיְקָרֶאנו ָאסֹון ֶּפן ד: מב  62 עה ַרֶרְק ִמה לֹוֶרְקא ִיָּמֶׁש ּ

ִאיםה : מב תֹוך ַהּבָ  63 יםִסָנְכִּנל ַהם ָּכד ִעַחַיְּב ְּבְ

יר ּבִ  64 הָאבּוְּתת ַהיַרִכל ְמאי ַעַרֲחַאָה ַּהַמׁשְ
 ו: מב

 65 ץֶרָאי ָהֵבָׁשֹוּת ַעם ָהָאֶרץ
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 ְּמַרֵגל
ף סֱֹאי ֶלֵדְּכ תֶרֶחץ ַאֶרֶאח ְלַּלְׁשִנם ֶׁשָדָא
 ּהָתל אֹו ֶׁשיָהֶתדֹול סֹות ַעיעֹוִדר ְיֶתֵּסַּב
 .ץֶרֶא

66 

 ט: מב

ים ִׁשְקַבְּמים ֶׁשִרָבְּדַה, ץֶרָאת ָהדֹוסֹו ֶעְרַות ָהָאֶרץ
 .תֹוּסַכְליר ּוִּתְסַהְל

67 

 68 םִּייִּתִמֲא ֵּכִניםיא: מב

ָמר יז: מב  69 רָצֲעַמ ִמׁשְ

 70 יםִּיַח ַּברּוֲאָּׁשִּת ִּוְחיו יח: מב

 71 תֶמם ֱאֵהח ֶׁשַכָּוִי, םיֶכֵרְב ִּדתּוְּמַאְתִי ֵּיָאְמנו ִדְבֵריֶכםְו כ: מב

 72 תֹויָגִרֲה =  ְךפּוָּׁש ַהמֹוָּד ְּוַגם ָדמֹו

כב: מב
 ִּהֵנה ִנְדָרׁש

ת  ֶאיׁשִנֲעַּמים ַההל'אי ָהֵדל ְיַע
 ינּוֵלה ָעָאָּבה ַהָרָּצַה: רַמלֹוְּכ, יםִחְצרֹוָה
 .תֹות מֹו ֶאנּוְמַרָּגל ֶׁש ַעׁשֶניא עִֹה

73 

 74 לֶכאֹ ֵצָדהכה: מב

 ְךֶׁשֶמים ְּבִנים ָלִכָרי ְּדֵרְב עֹוֹוּבם ֶׁשקֹוָמ ָמלֹון כז: מב
 .הָלְיַּלַה

75 

ב  76 רַזְחֻה ּהוׁשַ

ם ם ֵה: רַמלֹוְּכ, מֹוקֹוְּמא ִמָצ ָיּוּלִאם ְּכָּבִל ַּוֵיֵצא ִלּבָ
 .דאֹ ְמּוׁשְּגַרְתִה

77 

כח: מב
ַּוֶיֶחְרדו ִאיׁש ֶא ל ּ

 ָאִחיו
 78 )דַחַפְּב(ה ָדָרֲחיו ַּבִחל ָא ֶאיׁש ִאיטּוִּבִה

ַּוַיִגידו ּ  79 רּוְּפִס, ידּוִּגִה ּ

ֵּאת ָכל ַהקֹרֹת כט: מב ּ
 ֹאָתם

 80 םֶהה ָלָרָּקה ֶׁשל ַמת ָּכֶא

 ל: מב
ַּוִיֵתן ֹאָתנו  ּ ּ
ִּכְמַרְגִלים ּ 

 81 יםִלְּגַר ְמנּוָא ֶׁשנּוָתים אֹוִׁשֱאֶה

לב: מב
ֶאת ... ן ְּוַהָקטֹ
 ָּאִבינו

 82 .ינּוִבם ָאר ִעַאְׁשן ִנָטָּקַה
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 83 יטִּלַּׁשַה ֲאדֵֹני ָהָאֶרץ

זֹאת : ךֵׁשְמֶהר ַּבָאבְֹּמַה(ה ֶּזר ַהָבָּדי ַהֵדל ְיַע ּבְ
 )' וכויחּוִּנד ַהָחֶאם ָהיֶכִחֲא"

84 

ַּהִניחו   85 ירּוִאְׁשַה ּ
לג: מב

ב ָעָרת ָהר ֶאּבְֹׁשה ִלָדֲענֹוה ֶׁשָאבּוְּתַה ֵּתיֶכםַרֲעבֹון ּבָ
 .)םֶכיֵתֹוחְּפְׁשִמ(ם ֶכיְתי ֵּבֵנל ְּבֶצֵא

86 

ִּתְסָחרולד: מב  87 .םֶכְנצֹוְרה ִּכָאבּו ְּתנּוְקִּת ּ

ַוְיִהי ֵהם ְמִריִקים 
ֵקיֶהם  ּׂשַ

 88 .הָאבּוְּתת ַה ֶאנּוְקם רֹוֵהן ֶׁשָמְזִּב

ְּצרֹור ַכְספֹו  89 תַחַּפְטִמְּב) רּוׁשָּקַה(ר רּוָּצ ַהֹוּפְסַּכ ּ

ַּוִיְראו   90 אּוָר ּ

לה: מב

ַּוִייָראו  91 דּוֲחָּפ=  אּוְרָי ּ

ַכְלֶתם ֹּאִתי ׁשִ  ל ּוּכה ַׁשֶיְהֶאי ֶׁשם ִלֶּתְמַרְּג ּ
 .)יוָנָּבד ִמָחת ֶאֵּמי ֶׁשִמ=  לּוּכַׁש(

92 

 לו: מב
ָּעַלי ָהיו ֻכָלָנה  93 .יַל ָעאּו ָּבלּוָּלת ַהרֹוָּצל ַהָּכ ּ

 94  .יִתיּוָרְחַאְל, יִתּוׁשְר ִלתֹור אֹוסְֹמ ְּתָנה ֹאתֹו ַעל ָיִדי
לז: מב

יֶבנו ֲּאׁשִ  95 ּוּניֶרִזְחַא ּ

ְּוהֹוַרְדֶתם ֶאת 
ָיגֹון  יָבִתי ּבְ ׂשֵ

אֹוָלה  ׁשְ

ל ַלְגה ִּבָלאֹוד ְׁשֵרֵאת ְומּוָאי ֶׁש ִלמּוְרְגִּת
  .יןִמָיְנל ִּב ֶׁשתֹול מֹור ַעֵעָטְצֶאר ֶׁשַעַּצַה

96 

יָבה   97 ה ָנְקִז ׂשֵ

 98 ר ַעַצ ָיגֹון

לח: מב

אֹוָלה ים ִתֵּמַהם ֶׁשקֹוָמ -ְשאֹול . ֶאל ַהְּׂשאֹול ׁשְ
 םָׁש

99 
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 )טו – א: מגפרק (
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ִּכלו ב: מג ּ  100 רּוְמָּג ּ

 101 נּוָתיר אֹוִהְזִה, נּוה ָּבָרְתִה ָהֵעד ֵהִעד

ְלִתי ֲאִחיֶכם  ג: מג ּּבִ
 ִּאְתֶכם

 102 םֶכָּמא ִעם ָּביֶכִחֲאי ֶׁשִלְּב

ֵלַח ד: מג ך ְמׁשַ ִּאם ֶיׁשְ  103 ַחֵּלַׁשים ְלִּכְס ַמהָּתם ַאִא, ָךְנצֹום ְרִא ָ

 ו: מג
ָלָמה ֲהֵרעֶֹתם ִלי 
 'ְּלַהִגיד ָלִאיׁש וכו

ם ֶּתְרַּפִּסי ֶׁשֵדְי לה ַעָעי ָרם ִלֶּתְמַרה ְּגָּמָל
 ' וכויׁשִאָל

104 

ָּלנו וְלמֹוַלְדֵתנו ּ ּ  105 נּוֵּתְחַּפְׁשת ִמדֹואֹו ְונּויֵתדֹואֹו ּ

ַּוַנֶגד לֹו ַעל ִפי  ּ ּ
ַּהְדָבִרים ָהֵאֶלה ּ 

 106 .יוָתלֹוֵאְׁשם ִלֵאְתֶה ְּב לֹונּוְרַּפִס
 ז: מג

 107 )א ַהְּׁשֵאָלה"ה ( תַעַד ָלנּוְלכֹם ָיִאָה ֲהָידֹוַע ֵנַדע

ַּטֵפנו ח: מג  108 יםִנָטים ְקִדָלְי -ַטף . ַהַּטף ֶשָּלנּו ּ

ֶּאֶעְרֶבנו ּ 

  דֹוֲעב ַּבֵרה ָעֶיְהֶא
ת יּוָרֲח ַאמֹוְצל ַעל ַעֵּבַקְמי ֶׁש ִמ- בֵרָע(
יל ִבְׁש ִּבמֹוקֹוְמת ִּביֹוְה ִלהּויֶׁשי ִמֵּפַלְּכ
 מֹוקֹוְמב ִּבע חֹורְֹפִל: לָׁשָמְל, רָבה ָּדיֶזֵא
 )ירִזֲחַהל ְלַכא יּום לִֹא

109 

ִאם לֹא ֲהִביֹאִתיו 
ֵּאֶליך ְוִהַצְגִתיו  ּ ָ

 ְָלָפֶניך

 תֹויד אֹוִמֲעַא ְויָךֶל ֵאּוּניֶרִזְחא ַאם לִֹא
 .יָךֶנָפְל

 ט: מג 110

ְּוָחָטאִתי ְלך ָכל  ָ

 ַּהָיִמים
 111 .יָּיל ַחה ָּכֶּדֻנא ְמֵטחֹו ְּכיָךֶּפַלה ְּכֶיְהֶא

 112 אם לִֹא ּלוֵלא 

 113 ִהְתַעַּכְבנּו ִּהְתַמְהָמְהנו
 י: מג

ְבנו ֶזה  ִּכי ַעָתה ׁשַ ּ ּ
 ַפֲעָמִים

 נּוְהַמְהַמְתִהה ֶׁשֶּזן ַהָמְּזים ַּבִלכֹוינו ְיִיָה
 םִיָמֲעה ַּפָאבּום ְּתר ִעזֲֹחַלת ְוֶכֶלָל

114 
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 ִּאם ֵכן ֵאפֹוא
 . בֹוְּכַעל ְלַכ אּואלֹ ֶׁשְךם ָּכִא

ְלַהְבִדיל ְמַהִּמָּלה (ִמַּלת ִחּזּוק  = ֵאפֹוא
 ) ֵהיָכן- Ï≈‡¿L«‰ִמַּלת  - "ֵאיפֹה"

115 

 ְךֵשְמֶהר ְּבָאבְֹּמַה(ה ֶּזר ַהָבָּדת ַהֶא ּזֹאת ֲעׂשו
 .ּוׂשֲעַּת) קסּוָּפַה

116 

 117 ץֶרָאל ָהים ֶׁשִחָּבֻׁשְּמת ַהרֹוֵּפַה ִזְמַרת ָהָאֶרץ 

ְכֵל  118 םיֶכֵּקַׂשְּב יֶכםּבִ

 119 ה ָנָּתַמ ִמְנָחה

 120 ןמֹוְסְרַפן ַאֶמֶׁש ֳצִרי 

 ים ִרָמיס ְּתִסֲע ְּדַבׁש
 )יםִרָמְּתַהף ֵמֵטֹוּנל ֶׁשֵזֹוּנַה(

121 

 122 יםִמָׂשי ְּביֵנִמ ְנכֹאת ָולֹט

 יא: מג

ְטִנים  123 "יםִקטּוְסיִפ", ָּבְטָנה – יםִזגֹוי ֱאיֵנִמ ּבָ

ֶנה  124 ףָסנֹו, יִנף ֵׁשֶסֶּכ ְוֶכֶסף ִמׁשְ
 יב: מג

ֶגה  125 תעּוָט ִּמׁשְ

 126 יׁשִאל ָהיו ֶׁשָמֲחת ַרם ֶאיֶכֵלר ֲעֵרעֹוְי ִּיֵתן ָלֶכם ַרֲחִמים

ר  יד: מג ַּוֲאִני ַכֲאׁשֶ
ָכְלִתי כְֹלִתי ׁשָ ּׁשָ ּ 

י ִנֲאי ֶׁשִמְצל ַעי ַעִּתְלַּבר ִקָבי ְּכִנ ֲאּוּלִאְו
 ן"רמב הֵאְר, לּוּכַׁש

127 

 

 
 )לד – טז: מגפרק (ף ֵס יֹויתֵבים ּבְִחַאָה

 
,  פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

יתֹו ר ַעל ּבֵ  128 יתֹוֵּבי ֵנְיְנל ִעה ַעֶּנֻמְּמ ַהיׁשִאָל ַלֲאׁשֶ
 טז: מג

 129 הָּדֻען ְסֵכָהה ְוָמֵהט ְּבַחְׁש ּוְטֹבַח ֶטַבח

יָתה יֹוֵסף יז: מג  130 )הָּמַגְּמא ַה"ה( .ףֵסית יֹו ֵּבלֶא ּבֵ

 131 לַלְגִּב ַּעל ְדַבר
 יח: מג

ְּלִהְתֹגֵלל ָעֵלינו  132 תילֹוִל ֲעינּוֵליל ָעִלֲעַהְל ּ

 

- 98 - 



,  פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

 133 רָּתְסר ִנָצאֹו ַמְטמֹון
 כג: מג

א ֵאָלי ַּכְסְפֶכם ּבָ  134 .םֶכְּפְסת ַּכי ֶאִּתְלַּבִק ּ

ַּוָיִכינו ֶאת ַהִמְנָחה ּ ה ָאה ָנָרצּו ְּבּהָת אֹורּוְּדִס ְוכּוְרָע ּ
 תֶרֶּדֻסְמּו

135 

 כו: מג
 136 רָׂשד ָּבָחֻיְמִּב, לָכֲאל ַמל ָּכֵלֹוּכ ֶלֶחם

לֹום ֲאִביֶכם כז: מג  137 )הָלֵאְּשא ַה"ה(ם יֶכִבֲאם ַללֹום ָׁשִאָה ֲהׁשָ

 138 יםִמֲחַרה ְוָבֲה ַא,ן ֵחָךן ְלֵּתִי ָָיְחְנךכט: מג

ִּנְכְמרו ַרֲחָמיו ֶאל 
 ָאִחיו

 139 .יוִח ָאל ֶאתֹוָבֲהה ַאָרְרעֹוְתִה

ַּוְיַבֵקׁש ִלְבכֹות   140 תֹוּכְבד ִלאֹב ְמרֹוה ָקָיָה ּ
 ל: מג

 141 רֶדֶחל ַהס ֶאַנְכִנ ַּוָיֹבא ַהַחְדָרה

ַּוִיְתַאַפקלא: מג  142 דעֹוֹות ּכִלְביו ָתֹוׁשְגל ִרר ַעֵּבַּגְתִה ּ

ּלֹא יוְכלון  י ֵגַהְני ִמִפם ְלֶהר ָלסּוָא, יםִלכֹום ְייָנֵא ּ
 םָתָּד

143 

ֱאכֹל ֶאת ֶל
 ָהִעְבִרים

לב: מג 144 יםִרְבִעם ָהל ִעכֱֹאֶל

 145 ילִעְגַמס ּואּור ָמָבָּד תֹוֵעָבה

 לג: מג
כֹר  בו ְלָפָניו ַהּבְ ַּוֵיׁשְ ּ

ִּכְבכָֹרתֹו ְוַהָצִעיר  ּ
 ִּכְצִעָרתֹו

 מֹוקֹוְמד ִּבָחל ֶאיו ָּכָנָפ ְלבּוְׁשים ָיִחָאָה
' ן וכוֹואׁשר ִרכֹוְּב ַה:םָתָדר ֵלֶדי ֵסִפְל
 .ןרֹוֲח ַא-רֵתיֹויר ְּבִעָּצַהְו

146 

ֹאת  א ַמׂשְ ַּוִיׂשָ ּ
 ֵּמֵאת ָפָניו ֲאֵלֶהם

 147 .תנֹום ָמֶהק ָלֵּלִח

לד: מג 148 הָלדֹוה ְּגָתְיָה, הָתְבָר ַּוֵתֶרב

ְכרו תו ַוִיׁשְ ַּוִיׁשְ ּ ּּ ּ ים ִחֵמ ְׂשיּוָה, רַמלֹוְּכ. רּוְּכַּתְׁשִהן ְוִי ַיתּוָׁש ּ
 .ןִיַּיַהֵמ

149 
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 ּ ֲעִליַלת ַהָגִביַע -ָמה ַׁהַהֲאָש
 ) יז-א : פרק מד(

 
,  פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

 א: מד
ר ּ יוְכלון ַּכֲאׁשֶ ּ
ֵאת  ׂשְ

 150 . ּות ֶׁשֵהם ְמֻסָּגִלים ָלֵׂשאתְּככֹל ַהַּכּמ

 151 ִמָּיד ִעם אֹור ַהּבֶֹקר  אֹורַהּבֶֹקר
 ג: מד

ְלחו ּׁשֻ  152 ֻהְרׁשּו ָלֶלֶכת  ּ

 ד:מד
ַלְמֶתָּלָמה ּ ׁשִ ם ּ

 ָּרָעה ַתַחת טֹוָבה

ָלָּמה ֲעִׂשיֶתם ַמֲעֶׂשה ַרע ִּבְמקֹום 
ַהַּיַחס ַהּטֹוב ֶׁשִהְתַיַחְסִּתי ) ְּתמּוַרת(

 ?ֲאֵליֶכם

153 

ָלַדַעת ֲעִתידֹות ְוִנְסָּתרֹות ַעל ְיֵדי ִנחּוׁש   ְיַנֵחׁשַנֵחׁש
 )צּוָרה ֶׁשל ִּכּׁשּוף= ִנחּוׁש (

154 

ר ֲהֵרעֶֹתם ה:מד  ֲאׁשֶ
יֶתם  ֲעׂשִ

 155 .ֲעִׂשיֶתם ַמֲעֶׂשה ַרע

 156 לֹא ִיָּתֵכן  ָחִליָלה ז:מד

 ' וכוּ ֶכֶסףֵהן

ִמַּלת , ִהֵּנה= ֵהן . ָּפסּוק ֶׁשל ַקל ָוחֶֹמר
 ְּפִתיָחה ְלַקל ָוחֶֹמר

ג ִמיּדֹות " ַאַחת מי–" ַקל ָוחֶֹמר"
ִעְנָין ַקל ֵיש ִאם : ּתֹוָרה ִנְדֶרֶשת ָּבֶהןֶשַה

אי ֶשחּוְמָרה זֹו ַוָּד, ֶמתּבֹו חּוְמָרה ְמסּוֶּי
 . ם ָּבִעְנָין ֶהָחמּורִּתְנַהג ַּג

157 

 ח:מד

 158 !?... ְגנֹב ְוֵאיְך ִיָּתֵכן ֶׁשִּנ ' וכו ִנְגֹנבְְוֵאיך

 159 )ָעָבר ְמֻהָּפְך(ָימּות  ָוֵמת ט:מד

 160 .ַלֲהָּצַעְתֶכם, ֲאִני ַמְסִּכים ְלִדְבֵריֶכם ּהוא ּ ֶכןְכִדְבֵריֶכם
 י:מד

 161 ְולֹא ֵּתָעְנׁשּו, אֵמֵחְט ְּנִקִים

ִּכָלה יב:מד  162 ִסֵּים ּ

ְמלָֹתם  163 ִּבְגֵדיֶהם ׂשִ

  ִאיׁש ַעלַּוַיֲעֹמס יג:מד
 ֲחֹמרֹו

) ֵהִרים, ָטַען(ָעַמס ָּכל ֶאָחד ִמן ָהָאִחים 
 .אֹו ַעל ֲחמֹורֹוֶאת ַמָּׂש

164 
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,  פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

 ּ וַמה…ֹּנאַמר ַמה
ִּנְצַטָדק ּ 

, ֹוֵנן ָּבּהּוַכל ְלִהְתּגִפינּו ַטֲעָנה ֶׁשּנֵאין ְּב
ְולֹוַמר ֶׁשָאנּו ַצִּדיִקים ְולֹא ָּגַנְבנּו ֶאת 

 .ַהָּגִביַע

165 

 טז:מד
 ָמָצא יםלה'ָהא
 ֲעֹון ֶאת

ים ָמָצא ְּבַמה ֶׁשקֹוֶרה ָלנּו ַעְכָׁשיו לה'ָהא
ִהְזַדְּמנּות ְלַהֲעִניׁש אֹוָתנּו ַעל ֵחְטא 

 .ֶׁשָהָיה ָלנּו ִמּקֶֹדם

166 
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ׁפָרַשת ָ  ׁשַּגִּי ַוּ
 
ְּנאום ְיהוָדה ְליֹוֵסף   ) לד-יח : פרק מד(ּ

 
,  פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

ַּוִיַגׁש  1 בֵרָקְתִה, ׁשַּגִנ ּ

י ֲאדִֹני  2 יםִננּוֲחן ַּתֹוׁשְל, הָׁשָּקַבְּב ּבִ

ר ָנא  ָאְזֵני... ְיַדּבֶ  3 .יַרָבְדב ִלים ֵלִׂש, ביֵטב ֵהֵׁשְקַהּבְ

ָל ִיַחר ַאְפךַא  4 סַעְכל ִּתַא ּ

 יח: מד

ִּכי ָכמֹוך ְכַפְרעֹה  5 .העְֹר ַּפמֹוה ְּכָּתב ַאּוׁשי ָחִּכ ָּ

י ֵנְפד ִלֵמעֹוה ְוָנְקי ִזֵנְפד ִלַלֹוּנד ֶשֶלֶי ֶיֶלד ְזֻקִנים
 .תֹוְרָשן ְלֵקָּזיו ַהִבָא

6 

 כ: מד
ַּוִיָוֵתר  7 רַאְׁשִנ, רַתנֹו ּ

יָמה ֵעיִני ָעָלכא: מד  8 תֹואֹוְרל ִלַכאּוי ֶשֵדְּכיוְוָאׂשִ

 9 בזֲֹעם ַיִא ְוָעַזב
כב: מד

 10 ָאז ָימּות ָאִביו ָוֵמת

כג: מד
ּלֹא ֹתִספון ִלְראֹות 

 ָּפָני
 11 .תֶפֶסם נֹוַעי ַּפִת אֹוּוׁשְגְפ ִּתלַא

 12 קַר ַאך
כח: מד

 13 יוָׁשְכד ַעַע ַּעד ֵהָנה

 14 יִלְצֶאֵמ ֵּמִעם ָפַני

ם ֶאת ְּוהֹוַרְדֶתכט: מד
ָרָעה  יָבִתי ּבְ ׂשֵ

ֹאָלה  ׁשְ

 מּוְרְגִּת, לאֹוְּׁשל ַהי ֶאִתיָבת ֵׂש ֶאידּוִרֹוּת
 .לֶבֵסְבר ּוַעַצְּב, ןֵקָּזי ַהִנֲא, תמּוי ָאִנֲאֶש

15 

ְּוַעָתה ְכֹבִאי  16 אבֹוָאֶׁשיו ְּכָשְכַעְו ּ

ְּוַנְפׁשֹו ְקׁשוָרה  ל: מד
 ְבַנְפׁשֹו

 17 .ןֵּבי ַהֵּיַחים ְּבִילּוְּת, יםִרשּו ְקינּוִבי ָאֵּיַח

 18 הֶאְרר ִיֶׁשֲאַּכ ִּכְראֹותֹו
לא: מד

 19 תמּוז ָיָא ָוֵמת
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,  פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

ת ֶרֶמאת אֹוזֹ, רַעַּנב ַלֵרת ָעיֹוְהב ִלֵּיֲחְתִה ָּעַרב ֶאת ַהַנַער
 .תֹויר אֹוִזֲחַה ְלפּוגּואי ְּבַרֲחת ַאיֹוְהִל

20 

לב: מד 21 .תֹויָתל ִמם ַעֵׁשב ָאֵׁשָחי ֶאִנֲא י ְוָחָטאִתי ְלָאִב

ָּכל ַהָיִמים  22 םָלעֹוְל ּ

 23 יִתָעָּצאת ַהזֹ, יוָׁשְכַע ְּוַעָתה 
לג: מד

ב   24 .רַעַּנם ַהקֹוְמד ִּבֶבה ֶעֶיְהֶא ַּהַנַער... ֵיׁשֶ

 25 ...ד ֶׁשֵחַפְמ, אָּמֶׁש ֶּפן 

לד: מד 26 הָעה ָרָרצּוְּב, תֹויָתִמְּב ָבָרע
ר  27 הֶרְקר ִיֶׁשֲא  ִיְמָצאֲאׁשֶ

 
 

 )טו – א: מהפרק (יו ָחֶאף ְלֵסת יֹוּעוְּדַוְתִה
 

,  פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

 28 יוָתֹוׁשְגת ִר ֶאׁשּבְֹכִל ְּלִהְתַאֵפק

ְּלכֹל ַהִנָצִבים  29 םים ָׁשִדְמעֹול ָהת ָּכחּוְכנֹוְּב ּ

ּהֹוִציאו ָכל ִאיׁש 
 ֵמָעָלי

 א: מה 30 יַנָפְּלִמ

ִה  31 יוָחֶא ְלהָּלַּגְתִה, עַדֹור נֶׁשֲאַּכ ְּתַוַדעּבְ

ְמעו ִמְצַרִים ַּוִיׁשְ  32 םִיַרְצי ִמֵׁשְנַא ּ
 ב: מה

ית ַפְרעֹה ַמע ּבֵ ַּוִיׁשְ  33 העְֹרית ַּפי ֵּבֵׁשְנַאּ

 34 )הָלֵאְּׁשא ַה"ה(ן ִיַדם ֲעִאַה ַהעֹוד
 ג: מה

 35 תֹויב אֹוִׁשָהְל ַלֲענֹות ֹאתֹו

 36 .יםִבצּו ֲעיּוְהל ִּתַא ּוַּאל ֵתָעְצב

ֵעיֵניֶכם  ה: מה 37 .סּוֲעְכל ִּתַא ַאל ִיַחר ּבְ
 38 םֶכיֵּית ַחַלָּצַהַל ְלִמְחָיה

 39 יוָׁשְכי ַעִּכ ֶזה ִּכי ו: מה
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,  פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

 40 יםִׂשָל ָּלׂשום

 ז: מה
ים ִׁשָנל ֲאב ֶׁשר ַרָּפְסם ִמֶּכִמ' יר הִאְׁשַי ִּלְפֵליָטה ְגדָֹלה

 .בָעָרָּב קּוָּנְזא ִילֶֹׁש
41 

 42 הֶרמֹו, ץֵעיֹו ְלָאב
 ח: מה

יתֹו  43 תִיַּבי ַהֵׁשְנל ַאָכים ְוִרָּׂשַה, העְֹרית ַּפֵּב ּבֵ

 44 .בֵּכֲעְתל ִּתַא ַּאל ַתֲעֹמד ט: מה

ְבָת י: מה  45 בֵּׁשַיְתִּת ְּוָיׁשַ

ְּוִכְלַכְלִתי  46 םיֶכֵתחֹוְּפְׁשי ִמֵכְרת ָצק ֶאֵּפַסֲא, לֵּכְלַכֲא ּ

יא: מה
ִּתָוֵרׁש ץ ֶרֶאב ְּבָעָרת ָהַמֲח ֵמָךֲעְרַזה ְוָּתד ַאֵמָּׁשִּת ּ

 .ןַעַנְּכ
47 

ַּוֵיְבְך ֲעֵלֶהם טו: מה  48 םָתק אֹוֵּבַחא ְמהּוֶׁשְּכ ּ

 

 
 

 םִיַרְצִמא ְלבֹוב ָלֹקֲעת ַיַנָמְזַה
 )כד – טז: מהפרק (

 
,  פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

ית ְּוַהקֹל ִנׁשְ ַמע ּבֵ
 ַּפְרעֹה

ה ָרְסְמף ִנֵסי יֹוֵחר ַאַבל ְּדה ַעָעמּוְּׁשַה
 .העְֹרַפְל

49 

טז: מה
ֵעיֵני ַפְרעֹה  50 .ףֵסי יֹוֵחא ַאֹול ּבח ַעַמה ָׂשעְֹרַּפַּוִייַטב ּבְ

 51 יסּוִמֱעֶה ַּטֲענו
 יז: מה

ִעיְרֶכם  52 ְּבֵהמֹות= ְּבִעיר . םיֶכֵתמֹוֲהַּב ּבְ

 53 עַפֶׁש םּטוב ֶאֶרץ ִמְצַרִי
 יח: מה

 54 הָנֵׁשְּדץ ַהֶרָאת ָהַאבּוְּת ֵחֶלב ָהָאֶרץ

ְּוַאָתה ֻצֵויָתהיט: מה  55 )סביל של פיעל, בנין פועל (ָךְת אֹוּוּוִצ ּ
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,  פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

ץ ֶרֶאם ְּביֶכֵליר ְּכִאְׁשַה ְלסּוְּסַהל ְּתַא ְּוֵעיְנֶכם ַאל ָתחֹס
 .ןַעַנְּכ

56 

 כ: מה
ים ִדָגְּב, םִייַרּכ, רנּוַּת, םִיַחֵר: תִיי ַּבֵלְּכ ְּכֵליֶכם

 'וכו
57 

ְֵצָדה ַלָדֶרךכא: מה  58 ְךֶרֶּדן ַלזֹוָמ ּ

ָמלֹת  59 ר ֵאי ְּפֵדְגִּב ֲחִלפֹות ׂשְ
כב: מה

לֹׁש ֵמאֹות ֶכֶסף  60 ףֶסל ֶּכֶקת ֶׁשאֹוש ֵמלֹוְׁש ּׁשְ

ַּאל ִתְרְגזוכד: מה  61 .חּוְּכַּוְתל ִּתַא ּּ

 

  
ֶּשיֹוֵסף ַחים יֶהִבֲאים ַלִחַאת ָהַרֹוׂשּבְ ׁ  

 ) כח – כה: מהפרק (
 

,  פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

ע ַגֶר ְלְּפִעימֹות ַהֵּלב ֶנֱעְצרּו, ג ָּפֹוּבִל ַּוָיָפג ִלּבֹו
 .תּוׁשְּגַרְתִהת ַהַמֲחֵמ

62 

 כו: מה
ַּוְתִחי רוַח ַיֲעקֹב  מֹוית ְּכִנָחה רּוָחְמב ִׂשקֲֹעא ַיֵּלַמְתב ִהּוׁש ּ

 .ֹוּמִעף ֵמֵסח יֹוַקְלִּני ֶׁשֵנְפִל
63 

כח: מה
ִני  ַרב עֹוד יֹוֵסף ּבְ

 ָחי
 64 .י ַח ְּבִני ֲעַדִיןףֵסֹוּי ֶׁש ִלי ְּבָכְךיַּד
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 םִיַרְצִמיו ְלָנָבּב וֹקֲעת ַייַדִרְי
 ) כז- א: מופרק  (

 
,  פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

ח ְזָבִחים א: מו  ַחֵּבְזל ִמן ַעָתיב אֹוִרְקִהת ְוֹומֵהט ְּבַחָׁש ַּוִיְזּבַ
 )יםִמָלן ְׁשָּבְרָק(

65 

ַמְרֹאת ַהַלְיָלה ב: מו  66 םלֹוֲחַּב ּּבְ

 ד: מו
ית ָידֹו ַעל  ָיׁשִ

 ֵָעיֶניך
: רַמלֹוְּכ, תמּוָּתֶׁש ְּכיָךיֶנת ֵעם ֶאצֲֹעַי
 ָךְתָתיִמה ְּבֶאְרִי

67 

ָאה ָּכל  ת אֹוָּבת ַהֹוׁשָפְּנל ַהר ָּכַּפְסִמ ַּהֶנֶפׁש ַהּבָ
 )יִצּוּבם ִקֵׁש -ֶנֶפׁש (

68 

 כו: מו
 69 עֹוְרַז יְֹצֵאי ְיֵרכֹו

 

 
ׁפִגיַשת ַיֲעֹקב ִעם יֹוֵסף ְ  )לד – כח: מופרק ( ּ
 

,  פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

ין ִכָהְל ּוּה ָּברּוְבֲעַּי ֶׁשְךֶרֶּדת ַהת ֶאראֹוַהְל ְלהֹורֹת כח: מו
 ם ָׁשבּוּׁשַיְתִּים ֶׁשקֹוָּמת ַהֶא

70 

ֶּמְרַכְבתֹו ַּוֶיְאסֹר כט: מו  71 לֹוה ֶׁשָבָּכְרֶּמים ַלִסּוּסת ַהר ֶאַׁשָק, רַסָא ּ

יֶכם ַמה ע צֹוְקִּמה ַהַמ, תֹוׂשֲעים ַליִלִגם ְרֶּתה ַאַמ ַּמֲעׂשֵ
 ?םֶכָלֶׁש

72 
 לג: מו

בו ֲעבור ֵתׁשְ ּּבַ ּ  73 בּוְּׁשַיְתִּתי ֶׁשֵדְּכ ּ

ִּמְנעוֵרינו לד: מו ּ  74 יםִרָע ְנינּוִיז ָהָאֵמ ּ

 75 םה ֵהֵּנִה ִּהָנם א: מז

 

- 106 - 



ַי פֵנְפים ִלִחָאת ָהָצְקִמ  )ו – א: מזפרק (ה ֹעְרּ
 

,  פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

 םָלא ֻּכלֹ, לֹוים ֶׁשִחָאת ָהָצְקִמ ִמְקֵצה ֶאָחיו
76 

 ב: מז
ַּוַיִצֵגם  77 העְֹרי ַּפֵנְפם ִליָאִבֱה, םָתיג אֹוִּצִה ּ

 78 רֵתיֹוב ְּבֹוּטק ַהֶלֵחַה ֵמיַטב
 ו: מז

י ַחִיל  79םָּתאְכַלְמים ִּביִחִלְצַמ, יםִרָׁשְכים ֻמִׁשָנֲא ַאְנׁשֵ

 
ַם פב ִעֹקֲעת ַיׁיַשִגְּפ  )בי – ז: זמפרק (ה ֹעְרּ

 
,  פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

ֵני ַחֶייך ח: מז ְָיֵמי ׁשְ  80 ָךְּלים ֶׁשִּיַחך ַהֶׁשֶמ ּ

ֵני ְמגוַרי ד ֵדי נֹויִתִין ָהֶהָּבֶׁשים ִנָּׁשַהך ֶׁשֶמ ְּיֵמי ׁשְ
 .יםִנֹות ׁשמֹוקֹוְמִּב

81 

 ט: מז
יגו ְּולֹא ִהׂשִ ר ַּפְסִמי ְלִּלים ֶׁשִנָּׁשר ַהַּפְס ִמיעּוִּגא ִהֹלְֹו ּ

 .יַתבֹו ֲאיּוָחים ֶׁשִנָּׁשַה
82 

 

 
 

 , ןֶׁשּץ ֹגֶרֶאים ּבְִחָאת ָהַבָׁשהֹו
 )יב-יא: מזפרק (יו ִבית ָאת ּבֵל ֶאֵּכְלַכף ְמֵסיֹו

 
,  פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

 83 ץֶרל ֶאֶבֶח ֲּאֻחָזה יא: מז

 84 יםִנָטְּקת ַהיל ֶאִכֲאַהן ְלזֹוָמ ֶּלֶחם ְלִפי ַהָטף יב: מז
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 ם ִיַרְצת ִמַגָהְנַהף ּבְֵסת יֹוּוּייִנִדְמ
 )וכ – יג: מזפרק (

 
,  פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

ַּוֵתַלה ֶאֶרץ ִמְצַרִים יג: מז ל ַלְגם ִּבִיַרְצִמב ְּבֵׁשֹוּים ַהָעף ָהֵּיֲעְתִהּ
 .בָעָרָה

85 

ַּוִיֹתם  86 רַמְגִנ, םַּת ּ

 87 ןֵּת ָהָבה

ֶָנְגֶדך  88 ָךְתחּוְכנֹוְּב, ָךְלמּו ּ
 טו: מז

 89 רַמְגִנ ָאֵפס

ִמְקֵניֶכם טז: מז  90 םיֶכֵנְקת ִמַרמּוְּת ּבְ

 91 םָתל אֹוֵהִנ ַוְיַנֲהֵלם יז: מז

 92 ירִּתְסַנ, יׁשִחְכַנ ְנַכֵחד לֹא
 יח: מז

ְּגִוָיֵתנו ּ  93 נּוֵפּוּג ּ

ַּגם ... ָּלָמה 
 ַּאְדָמֵתנו

ת יֹוְהר ִלזֲֹחַּת, תמּור ָנֶׁשֲאַּכ, נּוֵתָמְדַא
 רָּבְדִמה ּוָמָמְׁש

94 

 יט: מז
ם  95 הָמָמה ְׁשֶיְהִּת ֵתׁשָ

כא: מז
ִּמְקֵצה ְגבול 

 ִמְצַרִים
 96 םִיַרְצל ִמבּוף ְּגֹוּסִמ

 97 ַעבּוָקב ְוצּור ָקָבָּד ֲהִניםּחֹק ַלכֹ כב: מז

ע ַהָידֹת כד: מז ה עְֹרַפת ְלַחה ַאָּדִמ(ת ֹוּדע ִמַּבְרַא ַּאְרּבַ
 )םִיַרְצי ִמֵׁשְנַאת ְלֹוּדע ִמַּבְרַאְו

98 

 99 הָעבּוה ְקָנָּקַתְל ְלחֹק כו: מז

ַּוֵיָאֲחזו כז: מז  100 בּוְּׁשַיְתִה, זּוְחֱאֶנ ּ
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ׁפָרַשת ָ  יִחְי ַוּ
 

ְמָעַרת ַהַמְכפָלה  יַע ֶאת יֹוֵסף ְלָקְברֹו ּבִ ֵַיֲעֹקב ַמְשּבִ ּ ּ ׁ 
 ) לא-כח : פרק מז(

 
  ,פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

 1 .ֶׁשֵאין ְמַצִּפים ָּבּה ִלְגמּול, טֹוָבה ְּגדֹוָלה ֶחֶסד ֶוֱאֶמת
כט: מז

ַכְבִתי ִעם ֲאֹבַתי  ׁשֹוֵכב ִעם - ם ֶׁשֵּמתָאָד(ַּכֲאֶׁשר ָאמּות ְּוׁשָ
 )ֲאבֹוָתיו ֶׁשְּכָבר ֵמתּו

2 

ּרֹאׁש ַהִמָטה ַעללא: מז ּ 
ְלִכּוּון רֹאׁש ַהִּמָּטה ' ִהְׁשַּתֲחָוה לה

ֶׁשרֹאׁש ַהִּמָּטה ָחׁשּוב ּוְמֻכָּבד ִמָּכל (
 ).ַהִּמָּטה

3 

  
 

ְרכֹות ַיֲעֹקב ְליֹוֵסף וָבָניו   )פרק מח(ּּבִ
  

  ,פרק
 'מס רהביאו המלה פסוק

ַּוַיֵגד  4 ִסֵּפר, ִהִּגיד ּ
 ב: מח

ַּוִיְתַחֵזק  5 ִהְתַּגֵּבר, ִהְתַחֵּזק ּ

ָוְנַתִתיך ִלְקַהל  ּ ּ
 ַּעִמים

 6) ְׁשָבִטים-ַעִּמים(ֶאֱעֶׂשה אֹוְתָך ְלַעם ַרב 

 ד: מח
 7 ַּבֲעלּות ִנְצִחית ֲּאֻחַזת עֹוָלם

ֵני ָבֶניך  ה: מח  8 ...ְּלָך ֲחׁשּוִבים ֵהם ִליְׁשֵני ַהָּבִנים ֶׁשִלי ֵהם... ָׁשְ

ָמֹוַלְדְתך  9 ַהָּבִנים ֶׁשּנֹוְלדּו ְלָך ּ
 ו: מח

 10 ֵחֶלק ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִנָּתן ְלָכל ֵׁשֶבט ַנֲחָלה

ַּפָדן  11 ָׂשֶדה ּ

 ז: מח 12 ְּבֵעֶרך ֶׁשל ְּבַרת ֶאֶרץ ִּכְבַרת ֶאֶרץ
ַרת ֶאֶרץ  13 ֵחִציְּכִקילֹוֶמֶטר ָו, ִמָּדה ְלֶמְרָחק ְבּ
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  ,פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

ֶזה ט: מח  14 ַּבָּמקֹום ַהֶּזה  ּבָ

ָּכְבדו י: מח  15 ֶנְחְלׁשּו ּ

ּלֹא ִפָלְלִתייא: מח  16 לֹא ֶהֱאַמְנִּתי, לֹא ִקִּויִתי ּ

ַלח  17 הֹוִׁשיט, ָׁשַלח ַּוִיׁשְ

ת  יד: מח 18 ָׂשם, ָׁשת ַּוָיׁשֶ
ֵכל מֹאל ְוַיד ְׂשמֹאלֹו ָׂשם ַיד ְיִמינֹו ְּבַצד ְׂש ּׂשִ

 .ָהַפְך ֶאת ַהֵּסֶדר, ְּבַצד ָיִמין
19 

ר ִהְתַהְלכו  ֲּאׁשֶ ּ
 ֲאֹבַתי ְלָפָניו

 20 ְּבֵלב ָׁשֵלם' ֶׁשִהְתַנֲהגּו ְלִפי ְרצֹון ה

 21 ַמְנִהיג ּוַמְׁשִּגיַח ָהרֶֹעה 
טו: מח

 22 ֵמָאז ֲאִני ָקָּים ֵמעֹוִדי

ַּהֹגֵאל ֹאִתי ִמָכל  ּ
 ָרע

 23 ילַהַּמִּצ

טז: מח
ְּוִיְדגו  24 ִיְרּבּו ַּכָּדִגים ָלרֹב ּ

ְַוִיְתֹמך יז: מח  25 ָּתַמְך ֶאת ַהָּיד ְלַהֲעִבָירּה ַלַּצד ַהֵּׁשִני ּ

 26 ֵסֵרב, ֵמֵאן ַוְיָמֵאן

 27 ֲאָבל ּאוָלם

ִּיְגַדל ִמֶמנו ּּ  28 ִיְגַּדל ִמֶּמנּו יֹוֵתר ּ
יט: מח

 29 ים ִמֶּמנּוִיְמְלאּו ַאְרצֹות ַהּגֹוִי ְּמלֹא ַהגֹוִים

ְמך ֱא כ: מח ים ַיֲעֶׂשה ֶׁשִּתְהֶיה ְמבָֹרְך ְּכמֹו לה'א לִֹהים'ְָיׂשִ
 ֶאְפַרִים ּוְמַנֶׁשה

30 

 31 ִהֵּנה ֲאִני ָקרֹוב ְלִמיָתה ִּהֵנה ָאֹנִכי ֵמתכא: מח

ֶכם  32 ֵחֶלק ׁשְ

כב: מח 33 יֹוֵתר ֵמַאֶחיָך ַָעל ַאֶחיך
ִתי י וְבַקׁשְ ַחְרּבִ ּּבְ  34ְיֵדי ַהֶחֶרב ֶׁשִלי ְוַהֶּקֶׁשת ֶׁשִלי-י ַעלָּכַבְׁשִּת ּ
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ְרכֹות ַיֲעֹקב ְלָבָניו   ) כח–א : פרק מט(ּבִ
 

  ,פרק
 'מס הביאור המלה פסוק

 35 ַלְּשָבִטים ֶׁשֵהם ַזְרֲעֶכם, ִיְקֶרה ָלֶכם ִיְקָרא ֶאְתֶכם
 א: מט

ַאֲחִרית ַהָיִמים  36 ְּבֶהְמֵׁשְך ַהּדֹורֹות ַהָּבִאים ּּבְ

ית אֹוִני  37ּכֹח ַההֹוָלָדה, )ּכֹח = אֹון(ַהְתָחַלת ּכֹוִחי  ְוֵראׁשִ

ֵאת  ג: מט 38 ְּכבֹוד ַהְּמלּוָכה, ִיְתרֹון ַהִהְתַנְּׂשאּות ֶיֶתר ׂשְ
 39 ִיְתרֹון ֶׁשל חֶֹזק ְוַתִּקיפּות ֶיֶתר ָעז

ַּפַחז ַכַמִים ּ  40 ַקּלֹות ּוְמִהירֹות ְּכמֹו ַהַּמִים ַהֻּמְזָרִמים ּ

 41 .לֹא ִיְהֶיה ְלָך ִיְתרֹון ַעל ַאֶחיָך ּל תֹוַתרַא

ְכֵבי  ָּעִליָת ִמׁשְ
 ָָאִביך

 42 ַּכֲאֶׁשר ִּבְלַּבְלָּת ֶאת ִמַּטת ָאִביָך

ִּחַלְלָת ְיצוִעי ָעָלה ּ ִחַּלְלָּת ֶאת ְקדּוַׁשת ְיצּוִעי ֶׁשָהִייִתי עֹוֶלה  ּ
 .ִהְפֵרְדָּתִני ִמִּבְלָהה: ְּכלֹוַמר, ָעֶליָה

43 

 ד: מט

 44 ִמָּטה= ָיצּוַע ; יָיצּוַע ֶשִֹּל ּצוִעיְי

 45 ְּכֵלי ַאִּלימּות ְלַמֲעֶׂשה ִּבְלִּתי צֹוֵדק ְּכֵלי ָחָמס
 ה: מט

ְּכלֹוַמר ְּבֶאֶרץ , ְמכֹוָרָתם= ְמֵכרֵֹתיֶהם  ְמֵכרֵֹתיֶהם
 ְמגּוֵריֶהם

46 

סָֹדם ַאל ָתֹבא  ּּבְ
י  ַנְפׁשִ

לֹא , י ִעָּמֶהםְּכֶׁשִהְתַיֲעצּו לֹא ָּבָאה ַנְפִׁש
 ָהִייִתי ֻׁשָּתף ְלָתְכִניָתם

47 

ַּאל ֵתַחד ְכֹבִדי  48 ַנְפִׁשי, לֹא ִהְתַיֵחד ְּכבֹוִדי ּ

 49 ְּבַכֲעָסם ְּבַאָפם 

 50 ְּבַתֲאָוָתם ִבְרצָֹנם

 ו: מט

ִּעְקרו  51 ָחְתכּו ֶאת ִּגיֵדי ַהַרְגַלִים ֶׁשל ַהְּשָוִרים ׁשֹור ּ

 52 ַּכַעס = ֶעְבָרה, ַּכֲעָסם ֶעְבָרָתם

ָתה  ז: מט 53 ָהְיָתה ָקָׁשה ָקׁשָ
 54 )ֵּבין ַהְּשָבִטים(ֲאַפֵּזר אֹוָתם , ָאִפיץ ַוֲאִפיֵצם

ָיֹודוך ַאֶחיך ָ ְיַקְּבלּו עֹול , ַיִּכירּו ַאֶחיָך ְּבַהְנָהָגְתָך ּ
 .ַמְלכּוְתָך

55 

 ח: מט
עֶֹרף ֹאְיֶביך ָָיְדך ּבְ ְּבכֹח ַהְּמַנֵצַח אֹוֵחז (ְּתַנַצח ֶאת אֹוְיֶביָך  ָ

 ).ְּבעֹוֶרף ָהאֹוֵיב ַהִּנְכָנע
56 
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 57 ָנַפל ַעל ִּבְרָּכיו ָּכַרע 

 ט: מט 58 ָׁשַכב ָרַבץ
 59 ַאְרֵיה ָלִביא

 60 א ִיָּפֵסקלֹ ּלֹא ָיסור 

ֶבט  61 ֵסֶמל ַהִּׁשְלטֹון, ַמֵּקל ׁשֵ

 62 ֵסֶמל ַהִּׁשְלטֹון, ַמֵּקל ָארֹוְך ְמחֵֹקק

ילֹה  63 הַעד ָחְרַּבן ָהִעיר ִשילֹ ַּעד ִכי ָיֹבא ׁשִ
 י: מט

ִּיְקַהת ַעִמים   64 .ָהַעִּמים ַיֲעְבדּו אֹותֹו ּ

 65 )ד ִליִפי ַהְּקִריָאה"היו(קֹוֵשר , אֹוֵסר ֹאְסִרי

יא: מט 66 ִמיץ ֲעָנִבים ָאדֹם ַהּדֹוֶמה ְלָדם ֲעָנִבים-ַדם
 ִקצּור - סּותֹה(ֶּבֶגד ֶׁשּלֹו , ְּכמֹו ְּכסּות ּסוֹתה

 )ְּכסּותֹה=   ְּכסּותֹוהמלה
67 

 68 ָאדֹם ַחְכִליִלי 
יב: מט

ַנִים ְלֶבן  69 ַהֶּצַבע ַהָּלָבן ֶׁשל ַהִּׁשַּנִים ּׁשִ

 70 סֹוף ֶׁשַטח ֶׁשל ִהְתַּפְׁשטּותֹו ַיְרָכתֹו יג: מט

 71 תַּבַעל ֲעָצמֹות ֲחָזקֹו ֲּחֹמר ָגֶרם
 יד: מט

ְפָתִים ִּמׁשְ  72 ַהַּסִלים ֶׁשִמְׁשֵני ַהְּצָדִדים ֶׁשל ַהֲחמֹור ּ

 73 ָנָטה ַּוֵיט

ְכמֹו טו: מט 74 ָמקֹום ֵּבין ַהְּכֵתַפִים= ֶׁשֶכם ,ֶׁשֶכם ֶׁשּלֹו ׁשִ
 חֹוַבת ֲעבֹוָדה ַלֶּמֶלך  ַמס עֵֹבד

 )ַּבֲעבֹודֹות ַהִּצּבּור ְּכמֹו ְּבִנַּית חֹומֹות(
75 

ִפ  76 סּוג ֶׁשל ָנָחׁש ַאְרִסי יֹפןׁשְ

 יז: מט 77 )ד ְלִתפֶאֶרת  ַהְּקִריָאה"היו ( ַעל ֲעֵלי
 78 ֶּדֶרך ֹאַרח

ְּגדוד  79 ְקבּוַּצת ַחָּיִלים ּ

ְּיגוֶדנו יט: מט 80 ַיֲעֶׂשה ִאּתֹו ִמְלָחָמה ּּ
 81 )ֶׁשל ָהאֹוֵיב(ִיְרּדֹף ְּבִעְּקבֹוָתיו  ְּוהוא ָיֻגד ָעֵקב

 82ַמֲאָכִלים ֻמְבָחִרים ַהֻּמָּגִׁשים ִלְפֵני ַהֶּמֶלך ְךַּמֲעַדֵני ֶמֶל כ: מט
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ֻלָחה  83 ַקל ְּתנּוָעה ְּכמֹו ַאָּיָלה ַּאָיָלה ׁשְ
כא: מט

ֶפר  84 ְּבׂשֹורֹות טֹובֹות ִאְמֵרי ׁשָ

ן ֹפָרת  85 ָעָנף ַהּנֹוֵׂשא ְּפִרי ַרב ּּבֵ

 86  ַמְעָיןְּבִקְרַבת ֲעֵלי ָעִין
כב: מט

נֹות ָצֲעָדה ֲעֵלי  ּבָ
 ּׁשור

ְזמֹורֹות ַהֶּגֶפן ַהּמְׂשָּתְרעֹות ַעל ִקיר 
 )ָּגֵדר, ִקיר= ׁשּור (ֲאָבִנים 

87 

ַּוְיָמְרֻרהו ָורֹּבו  88  ַּבֶּקֶׁשתֹוָירּו ּב, ֵמְררּו ֶאת ַחָּיו ּ

ְטֻמהו ַּוִיׂשְ כג: מט 89 ָׂשְנאּו אֹותֹו ּ
ֲעֵלי ִחִצים  90 ַקָּׁשִתים ּּבַ

ֵאיָתן  ב ּבְ ַּוֵתׁשֶ
תֹו  ַּקׁשְ

, ֲחָזָקה, ַהֶּקֶׁשת ֶׁשלֹו ִנְׁשֲאָרה ֵאיָתָנה
 ִהְצִליַח ַלֲעמֹד מּול ַהְתָקפֹות -ְּכלֹוַמר
 .אֹוְיָביו

91 

ַּוָיֹפזו ְזרֵֹעי ָיָדיו ּ ְּכלֹוַמר ָהָיה לֹו , ִהְתַחְּזקּו ְזרֹועֹות ָיָדיו ּ
 .ֹוְיָביוּכֹח ַרב ְלַהּכֹות ֲחָזָרה ֶאת א

92 

ֶׁשהּוא ּכֹוחֹו ֶׁשל '  ה- ְּכלֹוַמר, חֶֹזק ַיֲעקֹב ֲאִביר ַיֲעקֹב
 ַיֲעקֹב

כד: מט 93

ם רֶֹעה ֶאֶבן  ִּמׁשָ
ָרֵאל  ִיׂשְ

ֵמַהָּכבֹוד ַהִּנָּתן ְליֹוֵסף ִנְמָׁשְך , ִמָּׁשם
ְּכמֹו , ֶאֶבן(ָּכבֹוד ִלְׁשָאר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

 ְוֶאת ְמַסְּמִלים ֶאת ַהּכַח, ֶסַלע, צּור
 ).ַהִּבָטחֹון

94 

ֵּמֵאל ָאִביך ְוַיְעְזֶרָך  95 .ֵהי ָאִביך ָּתבֹוא ֵאֶליָך ֶעְזָרהלֹ'ֵמֵאת ֱאָ

ְּתהֹום רֶֹבֶצת ָתַחת ֵמי ְּתהֹום ַהִּנְמָצִאים ִמַּתַחת ִלְפֵני ּ
 ָהֲאָדָמה

כה: מט 96

ַדִים ָוָרַחם ְרכֹת ׁשָ  97 ְקֶנהָּבָאָדם ּוַבִּמ ה ַוֲהָנָקהֶׁשַפע ְילּוָּדּבִ

ַּתֲאַות ִגְבעֹת  ַעד ּ
 עֹוָלם

ְּכלֹוַמר , ַעד סֹוף ַהְּגָבעֹות ֲאֶׁשר ִמָּתִמיד
 .ַהְּבָרכֹות ִּתְהֶיָנה ְלָך ְלָתִמיד

98 

 99 ַהֵחֶלק ַהֶעְליֹון ֶׁשל ָהרֹאׁש ָקְדקֹד 
 כו: מט

 100 ַהֻּמְבָחר ְוַהִּנְכָּבד ֵמֶאָחיו ְנִזיר ֶאָחיו

 101 ָלליֹאַכל ָׁש יֹאַכל ַעדכז: מט
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ּ וְקבוָרתֹו - מֹותֹו, ַּצָוַאת ַיֲעֹקב ְלָבָניו ּ 
ְמָעַרת ַהַמְכפָלה  ֵּבִ ּ  )יד:  נ–כט : פרק מט(ּ
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 102 ִקְנָין ִמְקֵנהלב: מט

 103 ָּגַמר, ִּכָּלה ַוְיַכללג: מט

 ַלֲחֹנט ב: נ
ְלַטֵּפל ַּבּגּוף ְּבִמיֵני ְּתרּופֹות ַעל ְמָנת 

ְוזֹו ָהְיָתה ָחְכָמה ְמֻיֶחֶדת , לֹא ֵיָרֵקבֶׁש
 .ְּבִמְצַרִים

104 

ַּוִיְמְלאו  105 ְּימּוִהְסַּת, ָעְברּו, ָמְלאּו ּ
 ג: נ

ָהָיה לֹוֵקַח , ַלֲחנֹט אֹוָתּה, ִוָּיהַהִּטּפּול ַּבְּג ְיֵמי ַהֲחֻנִטים
 . ַאְרָּבִעים יֹום

106 

 107 יוַהְּבִכָּיה ֶׁשּבֹוִכים ָעָל ְיֵמי ְבִכיתֹו ד: נ

 108 ָחַפְרִּתי ָּכִריִתי ה: נ

יֶעך ו: נ ּבִ ר ִהׁשְ ַָכֲאׁשֶ  109 ְּכִפי ֶׁשִהְׁשִּביַע אֹוְתָך ּ

 110 ִהְׁשִאירּו ָּעְזבו ח: נ

 111 ָּגדֹול ְוָחׁשּוב ָּכֵבד ְמֹאד ט: נ

 112 ֵׁשם ָמקֹום ֹּגֶרן ָהָאָטד

ְּדָבִרים ַהֶּנֱאָמִרים ְּבֶׁשַבח ַהִּנְפָטר ְּבֵעת  ִּמְסֵפד
 ְּלָוָיה ְוַהְּקבּוָרהַה

 י: נ 113

 114 ָּגדֹול ְמאֹד ָכֵבד ְמֹאד
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יַע אֹוָתם ְלָקְברֹו  ׁיֹוֵסף ְמפֵיס ֶאת ֶאָחיו וַמְשּבִ ּ ּ ַ
ָאֶרץ  ) כו-טו : פרק נ(מֹות  יֹוֵסף ;  ּבָ

 
  ,פרק
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 115 אּוַלי, ִאם ּלו

ְטֵמנו  טו: נ 116 ִיְׂשָנא אֹוָתנּו ִּיׂשְ
ָּגַמְלנו ֹא  117 ָּגַרְמנּו לֹו תֹוּ

ַּוְיַצוו ֶאל יֹוֵסף טז: נ  118 ָׁשְלחּו ָׁשִליַח ֶאל יֹוֵסף ּ

א ָנא יז: נ  119 ְסַלח ְּבַבָּקָׁשה ׂשָ

 יט: נ
לִֹהים 'ֲהַתַחת ֱא

 ָאִני
ים ִלְׁשּפֹוט לה'ַהִאם ָאִני ִּבְמקֹום א

 ֶאְתֶכם
120 

 121 ְּכֵדי ַלֲעׂשֹות ֲעׂשֹה
 כ: נ

 122 תְלַהִּציל ִמָּמֶו ְלַהֲחיֹת

 123 ֶאְדַאג ְלָכל ַהְּצָרִכים ֶׁשָלֶכם, ֲאַפְרֵנס ֲּאַכְלֵכל כא: נ

ים כג: נ ֵלׁשִ ֵני ׁשִ  124 ְּבֵני ַהְּנָכִדים ּּבְ

 ָּפקֹד ִיְפקֹד
 

) ֵעד ָלֶכםְוָיִביא ֲעֵליֶכם ֶאת ַמה ֶׁשִּי(ִיְזּכֹר 
 

125 

 כד: נ

 126 הִמּפֹ ִּמֶזה

ם כו: נ  127 ָׂשמּו אֹותֹו ַּוִייׂשֶ
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 "יי� יש� בכלי חדש"
 "ברקאי"עיקרי שיטת 

 

 ."יי� יש� בכלי חדש" :נית� לסכ� במשפט אחד את עיקרי השיטה

 ,בתקופתנו, סדרי לימוד שהיו נהוגי� בכל קהילות ישראל מתחדשי� בכלי חדש, כלומר

להל� " ברקאי"נית� להגדיר בארבעה עקרונות את שיטת . בתקופת אתחלתא דגאולה

רוב� מועתקי� מהספר (לווי� בהסבר קצר ומבוססי� במקורות ארבעת העקרונות מ

 .)הרב יהודה לוי" שערי תלמוד תורה"

 סדר הלימוד

כ משנה ורק "מקרא ורק אח: ל בתקופת המשנה והתלמוד הוא"סדר הלימוד מאז חז

ב� , ב� שלוש עשר למצוות, ב� עשר שני למשנה, ב� חמש שני למקרא": כ תלמוד"אח

ולא שיהא דולג . ס"אבל אשרי שיש עמלו בהש).  א"כ', אבות ה ("…חמש עשרה לתלמוד

לא שידלג אד� : ש"ופירש הרא) ט"ז ה"פט, סופרי�' מס(ס "במקרא ובמשנה ויבא להש

לכ� . כ גמרא"כ משנה ואח"אלא שילמוד מקרא ואח, ממקרא למדרש וממדרש לגמרא

 .'אי� ללמוד במקביל למקרא משנה וכדו

 כ דרש"פשט ואח

י פרשני "תחילה לומדי� את המקרא עפ, "שיטת מעגלי�" המקרא נלמדת בפרשנות

בלימוד זה מתוודע התלמיד ללשו� המקרא ). 'אב� עזרא וכו, ג"רס, �"רשב(הפשט 

שרשי ,  הבניני�7,  התמודדות ע� המבנה התחבירי של הפסוק,כשהלימוד הוא ישיר

� "רמב, י"רש(הרחבה ורק לאחר לימוד הפשט מתוודעי� בהדרגה לפרשנות , המילי�

ספר ראש (פינחס מפאלצק ' א ר"וכ� כותב תלמיד הגר. המבוססת ג� על דרש) ועוד

אל … י"ע� פירוש רש' וסדר לימוד המקרא יהיה רק שתלמוד נביא א) "א"הגבעה ד� י

י על איזה פסוק והעיקר שתדייק "תדייק לשי� בזכרונ� דרשות ומדרשי� שהביא רש

י המדרשות אינ� "ובזה נואלו בני עמנו שע… ו  של מקראבמקו� שצרי� להבי� פשוט

ויותר קרוב א� תשאלהו איזה פסוק יאמר ל� הדרש . יודעי� המקרא ואינ� בקיאי� בו

להיות … הזהיר: "ח מובא"א על או"ובהקדמה לפירוש הגר. ולא ידע ולא יבי� הפשט

" ת הדקדוקועל צבא� חכמ… ד ספרי הקודש ע� הנקודות והטעמי�"בקי בראשונה בכ

, וג� חלק גדול מחכמת הדקדוק טוב ללמוד בעודו נער): "מ שבועות"ר(ה כתב "ובעל של

 ."שאז כתובי� על לוח ליבו וה� לזכור תמיד
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  טעמי מקרא

כל הקורא בלא נעימה , אמר רבי שפטיה בש� רבי יוחנ�): "א"ב ע"ל(במסכת מגילה 

ליו הכתוב אומר וג� אני נתתי ושונה ללא זמרה ע) י כגו� טעמי המקראות"מפרש רש(

 מאז ועד היו� מלווי� ה� את .טעמי המקרא ניתנו לנו בסיני' לה� חוקי� לא טובי� וגו

שימור מסורות , חשיבות� איננה רק מההיבט המסורתי. לימודנו בכל ספרי המקרא

") מאוזני לשו� הקודש"בתחילת ספרו (ע "ראב. עתיקות אלא ג� מההיבט הדידקטי

פ הטעמי� לא תאבה לו "בכל פירוש שאינו ע, אזכיר� שתל� אחרי בעלי הטעמי�": אומר

ג� " עיקר גדול הוא לשמור דר� הטעמי�: "ובתחילת ספר ישעיהו כתב" ולא תשמע לו

: הוא כותב) א"י', א(בפרושו ליחזקאל , י מרבה להסתמ� בפרושיו על הטעמי�"רש

) 'ח', ג(ובירמיה " ייתי יודע לפרשולא ה" ופניה�"אלמלא שראיתי טע� זק� גדול על "

, ג� היבט פדגוגי יש לטעמי�". נקודות טעמי מקרא זה מלמדי� על פירושו: "הוא אומר

 כיתה שמשננת נעי� מאוד לשמוע אותה והתלמידי� .ה� גורמי� לחויה מיוחדת בלימוד

עזרת י השינו� המרובה ב"ע, כלי בדוק לזכרו�, ועוד היבט. נתפסי� בקלות למשימה זאת

כ לצטט פסוקי� " בחלק� א� יודעי� אח.הטעמי� זוכרי� התלמידי� ענייני� רבי�

 . פ כתוצאה מהשינו� בטעמי�"בע

   שילוב ידיעות כלליות בלימוד במקרא–" הכל בה"

ידיעה ברורה בהבנה נכונה של המקרא לא תתכ� בלעדי הרחבת הידיעות בענייני� 

תמונות של , תמונות בפרשיות הקורבנותכמו שברור לכל שצרי� להשתמש ב. מזדמני�

וא� עדי� לראות באופ� חי … 'של איבריה� הפנימיי� וכו, בעלי חיי� הכשרי� לקורב�

מיקו� גיאוגרפי של , כמו כ� חובה להגיע להסבר ברור אירועי� היסטוריי�, ח אלה"בע

 באופ�. תרבות החיי� במקרא ובקיצור הריאליה של תקופת המקרא, אירועי� שוני�

. כזה לומד התלמיד תורת חיי� תורה הנוגעת בכל חלקי החיי� ואיננה מנותקת מה�

כפי מה שיחסר ): "מ הקדמה"האג תק, אוקדלידס�רבי ברו� משקלוב ס(א "אומר הגר

כי , מת התורהחכב) פעמי�( ידות 100לאד� ידיעות משערי החכמות לעומת זה יחסר לו 

): ב"ח, קול התור פה(א "מישקלוב בש� הגרוכ� כתב הרב " התורה והחכמה נצמדי� יחד

ובכדי להבי� ולהשיג את חכמת התורה הכלולה באור החכמה העליו� נחו� ללמד ג� את "

לפתח , לכ� מוב� שחייבי� לשלב" עול� הטבע, שבע החכמות הצפונות בעול� התחתו�

ולהאיר בבהירות כל עניי� בתורה הקשור לעול� הטבע או שזקוקה להבנתו הקדמה 

וזהו אולי ביאור המשנה ) …'אסטרונומיה וכו, היסטוריה, תרבות(תחומי� אחרי� ב

כלומר התורה כוללת " ב� בג בג אומר הפו� בה והפו� דכולא בה"אבות ' האחרונה במס

   .בחכמתה את כל החכמות אבל עלינו להשתמש בה� במידת הנחיצות להבנת התורה
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