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 בראשית פרק לא 
 ָרָכ� ֲאֶ�ר ְרכ%�$ ָ!ל ְוֶאת ִמְקֵנה" ָ!ל ֶאת ַוִ	ְנַהג) יח( :ַהְ�ַמִ�י� ַעל ָנָ�יו ְוֶאת ָ�ָניו ֶאת ַוִ	ָ�א ַיֲעקֹב ַוָ	ָק�) יז(

 ַו0ְִגנֹב צֹאנ$ ֶאת ִלְגזֹז ָהַלְ/ ְוָלָב)) יט( :ְ!ָנַע) -ְרָצה ,ִביו ִיְצָחק ֶאל ָלב$א ֲאָר� ְ�ַפַ() ָרַכ� ֲאֶ�ר ִקְנָינ$ ִמְקֵנה
) כא( :ה"א בֵֹרַח ִ!י ל$ ִהִ�יד ְ�ִלי ַעל ָהֲאַר1ִי ָלָב) ֵלב ֶאת ַיֲעקֹב ַוִ	ְגנֹב) כ( :ְל,ִביָה ֲאֶ�ר ַה0ְָרִפי� ֶאת ָרֵחל

 ַה6ְִליִ�י ַ�	$� ְלָלָב) ַו	%ַ�ד) כב( :ַהִ�ְלָעד ַהר 5ָָניו ֶאת ַוָ	�4ֶ ַה3ָָהר ֶאת ַוַ	ֲעבֹר ַוָ	ָק� ל$ ֲאֶ�ר ְוָכל ה"א ַוִ	ְבַרח
) כד( :ַהִ�ְלָעד ְ�ַהר אֹת$ ַוַ	ְדֵ�ק ָיִמי� ִ�ְבַעת ְ/ֶ(ֶר -ֲחָריו ַוִ	ְר(8ֹ ִע$1 ֶאָחיו ֶאת ַוִ	7ַח) כג( :ַיֲעקֹב ָבַרח ִ!י

) כה( :ָרע ַעד ִמ:$ב ַיֲעקֹב ִע� 0ְַדֵ�ר 5ֶ) ְלָ/ ִה6ֶָמר ל$ ַו	ֹאֶמר ַהָ�ְיָלה ַ�ֲחלֹ� ָהֲאַר1ִי ָלָב) ֶאל ֱאלִֹהי� ַוָ	בֹא
 ְלַיֲעקֹב ָלָב) ַו	ֹאֶמר) כו( :ַהִ�ְלָעד ְ�ַהר ֶאָחיו ֶאת 0ַָקע ְוָלָב) ָ�ָהר ,ֳהל$ ֶאת 0ַָקע ְוַיֲעקֹב ַיֲעקֹב ֶאת ָלָב) ַוַ	ֵ�ג
 ִהַ�ְד0ָ ְולֹא אִֹתי ַו0ְִגנֹב ִלְברַֹח ַנְחֵ�אָת ָל1ָה) כז( :ָחֶרב ִ!ְ�ב%י$ת ְ�נַֹתי ֶאת ַו0ְַנֵהג ְלָבִבי ֶאת ַו0ְִגנֹב ָע4ִיָת ֶמה
) כט( :ֲע$4 ִהְסַ!ְל0ָ ַע0ָה ְוִלְבנָֹתי ְלָבַני ְלַנ6ֵק ְנַט0ַ�ְִני ְולֹא) כח( :"ְבִכ$3ר ְ�ת8ֹ "ְבִ�ִרי� ָחה4ִ�ְְמ ָוֲאַ�ֵ�ֲחָ/ ִ�י
 דַע ִמ:$ב ַיֲעקֹב ִע� ִמַ(ֵ�ר ְלָ/ ִה6ֶָמר ֵלאמֹר ֵאַלי ,ַמר ֶאֶמ� ֲאִביֶכ� ֵואלֵֹהי ָרע ִע1ֶָכ� ַלֲע$4ת ָיִדי ְלֵאל ֶי�
  ַו	ֹאֶמר ַיֲעקֹב ַוַ	ַע)) לא( :ֱאלָֹהי ֶאת ָגַנְב0ָ ָל1ָה ,ִביָ/ ְלֵבית ִנְכַסְפ0ָה ִנְכס8ֹ ִ!י ָהַלְכ0ָ ָהלְֹ/ ְוַע0ָה) ל( :ָרע

 ְ�נ$ֶתיָ/ ֶאת 0ְִגזֹל 5ֶ) ,ַמְר0ִי ִ!י ָיֵראִתי ִ!י ְלָלָב)
 ִיְחֶיה לֹא ָ/ֱאלֶֹהי ֶאת 0ְִמָצא ֲאֶ�ר ִע�) לב( :ֵמִע1ִי

 ַיֲעקֹב ָיַדע ְולֹא ָלְ/ ְוַקח ִע1ִָדי ָמה ְלָ/ ַהֶ!ר -ֵחינ" ֶנֶגד
 "ְבאֶֹהל ַיֲעקֹב ְ�אֶֹהל ָלָב) ַוָ	בֹא) לג( :ְ�ָנָבַת� ָרֵחל ִ!י

 ֵמאֶֹהל ַוֵ	ֵצא ָמָצא ְולֹא ָהֲאָמהֹת 0ֵ�ְי "ְבאֶֹהל ֵל,ה
 ֶאת ָלְקָחה ָרֵחלְו) לד( :ָרֵחל ְ�אֶֹהל ַוָ	בֹא ֵל,ה

 ַוְיַמ�6ֵ ֲעֵליֶה� ַו0ֵֶ�ב ַהָ�ָמל ְ�ַכר ַו4ִ0ְֵמ� ַה0ְָרִפי�
 ֶאל ַו0ֹאֶמר) לה( :ָמָצא ְולֹא ָהאֶֹהל ָ!ל ֶאת ָלָב)

 ָלק"� א"ַכל ל$א ִ!י ֲאדִֹני ְ�ֵעיֵני ִיַחר -ל ,ִביָה
 ֶאת ָמָצא אְולֹ ַוְיַח45ֵ ִלי ָנִ�י� ֶדֶרְ/ ִ!י ִמ5ֶָניָ/

 ַיֲעקֹב ַוַ	ַע) ְ�ָלָב) ַוָ	ֶרב ְלַיֲעקֹב ַוִ	ַחר) לו( :ַה0ְָרִפי�
 :-ֲחָרי ָדַלְק0ָ ִ!י ַחָ:אִתי ַמה 5ְִ�ִעי ַמה ְלָלָב) ַו	ֹאֶמר

 

 אונקלוס 
 ית רחל ונסיבת עניה ית למיגז אזל ולב)) יט(

 :דלאבוהא צלמניא
 

  י"רש
 שלשת דר/ בניו ביד שנת) = צאנו את לגזוז) יט(

 = התרפים את רחל ותגנב :יעקב ובי) בינו ימי�
 :נתכוונה זרה מעבודה אביה את להפריש

 :בדר/ רחל מתה קללה ומאותה = יחיה לא) לב(
 :משל/ = עמדי מה

 
 בראשית פרק לה 

 ְוַהֲחִליפ" ְוִהַ:ֲהר" ְ�תְֹכֶכ� ֲאֶ�ר רַה3ֵָכ ֱאלֵֹהי ֶאת ָהִסר" ִע$1 ֲאֶ�ר ָ!ל ְוֶאל ֵ�ית$ ֶאל ַיֲעקֹב ַו	ֹאֶמר) ב(
 :4ְִמלֵֹתיֶכ�

 

 י"רש
 בידכ� שיש = הנכר) ב(

 :שכ� של משלל
 :זרה מעבודה = והטהרו

 אבן עזרא 
 עובדות ע� הנביא שישכב חלילה חלילה = הנכר אלהי את הסירו) ב(

 והטהרו). טז, לא' דבר (משה ויל/' בפ תמצאנו ופירושו, נכר אלהי
 כל שחייב נלמוד הזה מהמקו� שמלותיכ� והחליפו. הגו8 צושירח

 ומלבושיו נקי גופו להיות קבוע למקו� להתפלל יל/ כאשר ישראל
 :נקיי�
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 דברים פרק לא

 ָבא ה"א ֲאֶ�ר ָה,ֶרC ֵנַכר ֱאלֵֹהי -ֲחֵרי ְוָזָנה הַהBֶ ָהָע� ְוָק� ֲאבֶֹתיָ/ ִע� �ֵֹכב ִה3ְָ/ מֶֹ�ה ֶאל' ה ַו	ֹאֶמר) טז(
 : ִא$0 ָ!ַר0ִי ֲאֶ�ר ְ�ִריִתי ֶאת ְוֵהֵפר ַוֲעָזַבִני ְ�ִקְר�$ 1ָ�ָה

 

 ) שם(אבן עזרא 
 לצאת = וזנה וטע�? וזנה הזה הע� טע� מה כי, לפניו אשר ע� דבק היותו יתכ) לא = הזה הע� וק�

 והש�, מהמקבלי� יבוא והשנוי, אחד הש� כי ידענו = הארC נכר אלהי אחרי. תורשו מתחת במחשבתו
 את כתוב כ) על, המקו� כפי הקבול כח לשמור הש� ומעבודת. בחכמה ה� כול� כי, מעשיו ישנה לא

 המקו� והפ/). ב, לה' ברא (הנכר אלהי את הסירו יעקב אמר כ) על, )כו, יז ב"מ (הארC אלהי משפט
 ע� אלהי אחרי וזנה אמר כאילו, נכר אל שב = בקרבו וטע�. יבי) והמשכיל. שאר ה�ש בעריות הדבק

 אות� נשא ולא כמו, זכר לשו) ימצא כי. הארC אל שב בקרבו כי, והקרוב. הארC אלהי שה�, נכר
Cו, יג' ברא (האר( ,נעת� Cאר) יח, ט' ישעי:( 

 

                              
Giovan Battista Tiepolo (1696-1770), Rachel Hides Her Father's Idols (Detail)                                   

Fresco (400 × 500 cm.), Palazzo Patriarcale, Udine, Italy 
 

  פרק יט שמואל א
 ֵאיְנָ/ ִא� ֵלאמֹר ִא$0�ְ ִמיַכל ְלָדִוד ַו0ֵַ�ד ַ��ֶֹקר ְוַלֲהִמית$ ְלָ�ְמר$ ָ(ִוד ֵ�ית ֶאל ַמְל,ִכי� ָ�א"ל ַוִ	ְ�ַלח) יא(

) יג( :ַוִ	1ֵָלט ַוִ	ְבַרח ֵ	ֶלְ/ַו ַהַח�$) ְ�ַעד ָ(ִוד ֶאת ִמיַכל ַו0ֶֹרד) יב( :מ"ָמת -0ָה ָמָחר ַהַ�ְיָלה ַנְפְ�ָ/ ֶאת ְמַמֵ�ט
 ַוִ	ְ�ַלח) יד( ס :ַ�ָ�ֶגד ַו0ְַכס ְמַרֲא�ָֹתיו 4ָָמה ָהִעBִי� ְ!ִביר ְוֵאת ַה1ִָ:ה ֶאל ַו�4ֶ0ָ ַה0ְָרִפי� ֶאת ִמיַכל ַו7ַ0ִח
 פ: ה"א חֶֹלה ַו0ֹאֶמר ָ(ִוד ֶאת ָלַקַחת ַמְל,ִכי� ָ�א"ל

 ָ(ִוד ֶאת ִלְרא$ת ַה1ְַל,ִכי� ֶאת ָ�א"ל חַוִ	ְ�ַל) טו(
 ַוָ	בֹא") טז( :ַלֲהִמת$ ֵאַלי ַב1ִָ:ה אֹת$ ַהֲעל" ֵלאמֹר

 ָהִעBִי� "ְכִביר ַה1ִָ:ה ֶאל ַה0ְָרִפי� ְוִה3ֵה ַה1ְַל,ִכי�
 ָ!ָכה ָל1ָה ִמיַכל ֶאל ָ�א"ל ַו	ֹאֶמר) יז( :ְמַרֲא�ָֹתיו

 ֶאל ִמיַכל ַו0ֹאֶמר ַוִ	1ֵָלט אְֹיִבי ֶאת 0ְַ�ְ�ִחיַו ִר1ִיִתִני
 ְוָדִוד) יח( :ֲאִמיֵתְ/ ָלָמה ַ�ְ�ִחִני ֵאַלי ,ַמר ה"א ָ�א"ל
 ָ!ל ֵאת ל$ ַוַ	ֶ�ד ָהָרָמָתה ְ�מ"ֵאל ֶאל ַוָ	בֹא ַוִ	1ֵָלט ָ�ַרח
 ֵ	ְ�ב"ַו "ְ�מ"ֵאל ה"א ַוֵ	ֶלְ/ ָ�א"ל ל$ ָע4ָה ֲאֶ�ר

 :ְ�ָני$ת> בנוית<

 י "רש
 וירדפו שברח יבינו שלא כדי = מיכל ותקח) יג(

 גו8 בדמות עשויי� = התרפים את :אחריו
 כחמת של� מופשט עור = העזים כביר :אד�
 שאי) לפי = מראשותיו שמה :בלעז ל"פלוצי

 :אד� לשיער דומה וזה שיער לתרפי�
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 בראשית פרק לא 
 :ְל,ִביָה ֲאֶ�ר ַה0ְָרִפי� ֶאת ָרֵחל ַו0ְִגנֹב צֹאנ$ ֶאת ִלְגזֹז ַלְ/ָה ְוָלָב)) יט(

 
 ן "רמב

 לשו), זרה מעבודה אביה להפריש אלא נתכוונה לא = התרפי� את רחל ותגנוב) יט(
 כל היו לא אבל, אלהי את גנבת למה אמר כאשר זרה לעבודה ללב) היו כי ואפשר. י"רש

 ):יג יט א שמואל עיי) (דוד אדונינו בבית זרה עבודה צאתמ אי/ כי, נעבדי� התרפי�
 והמלה. עתידות לדעת בה� ויקסמו, השעות לקבל כלי� שה� שאומרי� מה והקרוב
 אות� יקראו). יז ה שמות (נרפי� את� נרפי�, )ב יז ב ש� (ידי� רפה מלשו) נגזרת

, רחוקות �לעתי ותכזב ברב תבא, רפה נבואה כמו דבור� כי בשמ� לרמוז" תרפי�"
 לה� אמנה קטני אות� יעשו והנה. או) דברו התרפי� כי) ב י זכריה (שאמרו כמו

 יגידו אשר בקסמי� מעשיה� כל רק, אליו יתפללו ולא הנכבד בש� ישאלו לא, לאלהי�
, ותרפי� אפוד ויעש אלהי� בית לו מיכה והאיש) ה יז שופטי� (וכתוב. התרפי� לה�
 וכ). שואלי� היו בתרפי� כי, דרכינו התצליח ונדעה י�באלה נא שאל) ה יח (כתוב וש�
 והיו, כדמותו עשו, הקדש באפוד הורגלו אשר אחרי כי, באפוד בישראל העני) היה

. בה� א� כי' ה את ידרשו לא בחלי� ג�, אחריו ותועי� בדבריו ומאמיני� בו שואלי�
 ש� אחריו ישראל לכ ויזנו בעפרה בעירו אותו ויצג לאפוד גדעו) אותו ויעש טע� וזה
 :'ה מאחרי סרו כי, )כז ח שופטי� (למוקש ולביתו לגדעו) ויהי
, מעול� קוסמי� ארC וארצו, נחשתי) כז ל לעיל (אמר כאשר ומנחש קוס� היה לב) והנה

 היה הקוס� בעור ב) ובלע�, כפלשתי� ועונני� מקד� מלאו כי) ו ב ישעיה (כדכתיב
 :אלהי את גנבת למה טע� וזה, מעירו

 

 

 


