בראשית פרק א
(כז) ַויִּבְ ָרא א-להים ֶאת ָה ָאדָ ם ְבצַ לְמֹו ְבצֶ ֶלם
א-להים בָ ָרא אֹתֹו ָזכָר ּו ְנ ֵקבָ ה בָ ָרא א ָֹתם:
(כח) ַויְבָ ֶרְך א ָֹתם א-להים ַוי ֹאמֶ ר לָ הֶ ם
א-להים
ּומלְ אּו ֶאת הָ ָא ֶרץ וְ כִּ בְ שֻׁ ָה
פְ רּו ְּורבּו ִּ
ְּורדּו בִּ ְדגַת הַ יָם ּובְ עֹוף הַ שָ מַ ִּים ּובְ כָ ל חַ יָה
הָ רֹמֶ שֶ ת עַ ל הָ ָא ֶרץ:
(כט) ַוי ֹאמֶ ר א-להים ִּהנֵה נ ַָת ִּתי ָלכֶ ם ֶאת כָל
עֵ שֶ ב ז ֵֹרעַ ז ֶַרע אֲ שֶ ר עַ ל פְ נֵי כָל הָ ָא ֶרץ וְ ֶאת ָכל
הָ עֵ ץ אֲ שֶ ר בֹו פְ ִּרי עֵ ץ ז ֵֹרעַ ז ַָרע ָל ֶכם יִּ ְהיֶה
ל ְָאכְ לָה:
(ל) ּו ְלכָל חַ יַת הָ ָא ֶרץ ּו ְל ָכל עֹוף הַ שָ ַמ ִּים ּו ְלכֹל
רֹומֵ ש עַ ל הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר בֹו ֶנפֶש חַ יָה ֶאת כָל
י ֶֶרק עֵ שֶ ב ל ְָאכְ ָלה ַו ְי ִּהי כֵ ן:

בראשית פרק ט

(א) ַויְבָ ֶרְך א-להים ֶאת נ ַֹח וְ ֶאת בָ נָיו ַוי ֹאמֶ ר
לָהֶ ם
ּומלְ אּו ֶאת הָ ָא ֶרץ:
פְ רּו ְּורבּו ִּ
ּומֹוראֲ ֶכם וְ ִּח ְת ֶכם י ְִּהיֶה עַ ל ָכל ַחיַת
ַ
(ב)
הָ ָא ֶרץ וְ עַ ל כָל עֹוף הַ שָ ָמ ִּים בְ כֹל אֲ ֶשר ִּת ְרמֹש
הָ אֲ דָ מָ ה ּובְ ָכל ְדגֵי הַ יָם ְבי ְֶד ֶכם נִּ ָתנּו:
(ג) כָל ֶרמֶ ש אֲ שֶ ר הּוא חַ י ָל ֶכם י ְִּהיֶה ל ְָאכְ לָה
כְ י ֶֶרק עֵ שֶ ב נ ַָת ִּתי ָל ֶכם ֶאת כֹל:

בראשית פרק יז
(א) ַו ְי ִּהי ַאבְ ָרם בֶ ן ִּת ְשעִּ ים שָ נָה וְ ֵתשַ ע שָ נִּים
ַוי ֵָרא ה' ֶאל ַאבְ ָרם ַוי ֹאמֶ ר ֵא ָליו אֲ ִּני א-ל שַ דַ -י
ִּה ְתהַ לְֵך ְל ָפנַי וֶ ְהיֵה ָת ִּמים:
אֹותָך
יתי בֵ ינִּי ּובֵ ינֶָך וְ ַא ְרבֶ ה ְ
(ב) וְ ֶא ְתנָה ְּב ִר ִ
בִּ ְמאֹד ְמאֹד:
(ג) ַו ִּיפֹל ַאבְ ָרם עַ ל ָפנָיו ַויְדַ בֵ ר ִּאתֹו א-להים
לֵאמֹר:
ִּית ל ְַאב הֲ מֹון
יתי ִּא ָתְך וְ ָהי ָ
(ד) אֲ ִּני ִּהנֵה בְּ ִר ִ
ּגֹויִּם( :ה) וְ ל ֹא יִּ ָק ֵרא עֹוד ֶאת ִּש ְמָך ַאבְ ָרם וְ ָהיָה
ִּש ְמָך ַא ְב ָרהָ ם כִּ י ַאב הֲ מֹון ּגֹו ִּים נְ ַת ִּתיָך( :ו)
וְ ִּהפְ ֵר ִּתי א ְֹתָך ִּב ְמאֹד ְמאֹד ּו ְנ ַת ִּתיָך לְ גֹו ִּים
ּומלָכִּ ים ִּמ ְמָך יֵצֵ אּו:
ְ

(ד) ַאְך בָ שָ ר בְ נַפְ שֹו דָ מֹו ל ֹא ת ֹאכֵלּו:
(ה) וְ ַאְך ֶאת ִּד ְמכֶם ְלנַפְ ש ֵֹתי ֶכם ֶא ְדרֹש ִּמיַד
ּומיַד הָ ָאדָ ם ִּמיַד ִּאיש ָא ִּחיו
כָל חַ יָה ֶא ְד ְרשֶ נּו ִּ
ֶא ְדרֹש ֶאת ֶנפֶש הָ ָאדָ ם:
שפְֵך דַ ם הָ ָאדָ ם בָ ָאדָ ם דָ מֹו ִּישָ פְֵך כִּ י
(ו) ֹ
בְ צֶ ֶלם א-להים עָ שָ ה ֶאת הָ ָאדָ ם:
(ז) וְ ַא ֶתם פְ רּו ְּורבּו ִּש ְרצּו בָ ָא ֶרץ ְּורבּו בָ ּה :ס
(ח) וַי ֹאמֶ ר א-להים ֶאל נ ַֹח וְ ֶאל בָ נָיו ִּאתֹו
לֵאמֹר:
יתי ִּא ְת ֶכם וְ ֶאת
(ט) וַאֲ נִּ י ִּה ְנ ִּני ֵמ ִּקים ֶאת בְּ ִר ִ
ז ְַר ֲע ֶכם ַאחֲ ֵרי ֶכם:
(י) וְ ֵאת כָל ֶנפֶש הַ חַ ָיה אֲ שֶ ר ִּא ְת ֶכם בָ עֹוף
בַ בְ הֵ מָ ה ּובְ ָכל חַ יַת הָ ָא ֶרץ ִּא ְת ֶכם ִּמכֹל י ְֹצ ֵאי
הַ ֵתבָ ה ְלכֹל חַ יַת ָה ָא ֶרץ:
יתי ִּא ְת ֶכם וְ ל ֹא ִּיכָ ֵרת
(יא) ַוהֲ ִּקמ ִֹּתי ֶאת בְּ ִר ִ
כָל בָ שָ ר עֹוד ִּממֵ י הַ מַ בּול וְ ל ֹא יִּ ְהיֶה עֹוד מַ בּול
ְלשַ חֵ ת הָ ָא ֶרץ:
(יב) ַוי ֹאמֶ ר א-להים ז ֹאת אֹות הַ בְּ ִרית אֲ שֶ ר
אֲ ִּני נ ֵֹתן בֵ י ִּני ּובֵ ינֵי ֶכם ּובֵ ין כָל ֶנ ֶפש חַ יָה אֲ שֶ ר
ִּא ְתכֶם ְל ֹדרֹת עֹו ָלם:
(יג) ֶאת ַק ְש ִּתי נ ַָת ִּתי בֶ עָ נָן וְ ָהי ְָתה לְ אֹות בְּ ִרית
בֵ י ִּני ּובֵ ין ָה ָא ֶרץ:
(יד) וְ הָ יָה בְ עַ נְ נִּי עָ נָן עַ ל הָ ָא ֶרץ וְ נִּ ְראֲ ָתה
הַ ֶקשֶ ת בֶ עָ נָן:
יתי אֲ שֶ ר בֵ ינִּ י ּובֵ ינֵי ֶכם
(טו) וְ ָז ַכ ְר ִּתי ֶאת בְּ ִר ִ
ּובֵ ין כָל ֶנפֶש חַ יָה בְ כָל בָ שָ ר וְ ל ֹא ִּי ְהיֶה עֹוד
הַ מַ יִּם ְל ַמבּול ְלשַ חֵ ת כָל בָ שָ ר:
יתיהָ לִּ זְ כֹר
(טז) וְ הָ יְ ָתה ַה ֶקשֶ ת בֶ עָ נָן ְּור ִּא ִּ
בְּ ִרית עֹו ָלם בֵ ין א-להים ּובֵ ין כָל נֶפֶ ש חַ יָה
בְ כָל בָ שָ ר אֲ שֶ ר עַ ל ָה ָא ֶרץ:
(יז) וַי ֹאמֶ ר א-להים ֶאל נ ַֹח ז ֹאת אֹות הַ ְּב ִרית
אֲ שֶ ר הֲ ִּקמ ִֹּתי בֵ י ִּני ּובֵ ין כָל בָ שָ ר אֲ ֶשר עַ ל
הָ ָא ֶרץ:

יתי בֵ ינִּ י ּובֵ ינֶָך ּובֵ ין זַ ְרעֲָך
(ז) וַהֲ ִּקמ ִֹּתי ֶאת בְּ ִר ִ
ַאחֲ ֶריָך ְל ֹדר ָֹתם לִבְּ ִרית עֹו ָלם ל ְִּהיֹות לְָך ֵלא-
להים ּו ְלז ְַרעֲָך ַאחֲ ֶריָך:
(ח) וְ נ ַָת ִּתי ְלָך ּו ְלז ְַרעֲָך ַאחֲ ֶריָך ֵאת ֶא ֶרץ ְמג ֶֻׁריָך
יתי לָהֶ ם
ֵאת ָכל ֶא ֶרץ כְ נַעַ ן לַאֲ חֻׁ זַ ת עֹו ָלם וְ הָ יִּ ִּ
ֵלא-להים:

(ט) וַי ֹאמֶ ר א-להים ֶאל ַאבְ ָרהָ ם וְ ַא ָתה ֶאת
יתי ִּת ְשמֹר ַא ָתה וְ ז ְַרעֲָך ַאחֲ ֶריָך לְ ֹדר ָֹתם:
בְּ ִר ִ
יתי אֲ שֶ ר ִּת ְש ְמרּו בֵ ינִּ י ּובֵ ינֵי ֶכם ּובֵ ין
(י) ז ֹאת בְּ ִר ִ
ז ְַרעֲָך ַאחֲ ֶריָך ִּהמֹול ָל ֶכם ָכל זָ כָר:
(יא) ּונְ מַ ל ְֶתם ֵאת בְ שַ ר עָ ְרלַ ְת ֶכם וְ ָהיָה לְּאֹות
בְּ ִרית בֵ י ִּני ּובֵ ינֵי ֶכם:
מנַת י ִָּמים ִּימֹול ָל ֶכם ָכל זָ כָר
(יב) ּובֶ ן ְש ֹ
ּומ ְקנַת כֶסֶ ף ִּמכֹל בֶ ן ֵנכָר
ְל ֹדר ֵֹתי ֶכם ְילִּיד בָ יִּ ת ִּ
אֲ שֶ ר ל ֹא ִּמז ְַרעֲָך הּוא:
ּומ ְקנַת כַ ְספֶָך וְ ָהי ְָתה
יתָך ִּ
(יג) ִּהמֹול יִּמֹול ְילִּיד בֵ ְ
יתי בִּ בְ שַ ְרכֶם ִּל ְב ִּרית עֹו ָלם:
בְּ ִר ִ
(יד) וְ עָ ֵרל ָזכָ ר אֲ שֶ ר ל ֹא ִּימֹול ֶאת ְבשַ ר עָ ְרלָתֹו
יתי הֵ פַר:
יה ֶאת בְּ ִר ִ
וְ נִּכְ ְר ָתה ַה ֶנפֶש הַ ִּהוא מֵ עַ מֶ ָ

הרב ד"ר מרדכי סבתו

בראשית פרק יח
(א) וַ י ֵָרא ֵאלָיו ה' בְ ֵאֹלנֵי מַ ְמ ֵרא וְ הּוא יֹשֵ ב ֶפ ַתח הָ אֹהֶ ל כְ חֹם הַ יֹום:
אתם ִּמ ֶפ ַתח ָהא ֶֹהל וַיִּ ְש ַתחּו ָא ְרצָ ה:
(ב) ַו ִּישָ א עֵ ינָיו וַ י ְַרא וְ ִּהנֵה ְשֹלשָ ה אֲ נ ִָּשים ִּנצָ ִּבים עָ לָ יו ַוי ְַרא ַוי ָָרץ ל ְִּק ָר ָ
אתי חֵ ן ְבעֵ ינֶיָך ַאל נָא ַת ֲעבֹר מֵ עַ ל עַ בְ דֶ ָך:
(ג) וַי ֹאמַ ר אֲ ֹדנָי ִּאם נָא מָ צָ ִּ
(ד) י ַֻׁקח נָא ְמעַ ט ַמיִּם וְ ַרחֲ צּו ַרגְ לֵיכֶם וְ ִּהשָ עֲנּו ַתחַ ת הָ עֵ ץ:
ֹאמרּו כֵן ַתע ֲֶשה כַאֲ ֶשר ִּדבַ ְר ָת:
(ה) וְ ֶא ְק ָחה פַת לֶ חֶ ם וְ ַסעֲדּו לִּ בְ כֶם ַאחַ ר ַת ֲעבֹרּו כִּ י עַ ל כֵן עֲבַ ְר ֶתם עַ ל עַ ְב ְדכֶם וַי ְ
לּושי וַ ע ֲִּשי עֻׁגֹות:
סלֶת ִּ
(ו) וַיְ ַמהֵ ר ַאבְ ָרהָ ם הָ אֹהֱ לָ ה ֶאל שָ ָרה וַ י ֹאמֶ ר מַ הֲ ִּרי ְשֹלש ְס ִּאים ֶקמַ ח ֹ
(ז) וְ ֶאל הַ בָ ָקר ָרץ ַאבְ ָר ָהם ַו ִּי ַקח בֶ ן בָ ָקר ַרְך וָטֹוב ַויִּ ֵתן ֶאל ַהנַעַ ר וַ יְמַ הֵ ר ַלעֲשֹות אֹתֹו:
(ח) וַיִּ ַקח חֶ ְמ ָאה וְ ָחלָ ב ּובֶ ן הַ בָ ָקר אֲ שֶ ר עָ ָשה וַ י ִֵּתן לִּ פְ נֵיהֶ ם וְ הּוא ע ֵֹמד עֲלֵ יהֶ ם ַת ַחת ָהעֵ ץ וַ י ֹאכֵלּו:
ֹאמרּו ֵא ָליו ַאיֵה שָ ָרה ִּא ְש ֶתָך וַי ֹאמֶ ר ִּהנֵה בָ אֹהֶ ל:
(ט) וַי ְ
(י) וַי ֹאמֶ ר שֹוב ָאשּוב ֵאלֶיָך ָכעֵ ת חַ יָה וְ ִּהנֵה בֵ ן לְשָ ָרה ִּא ְש ֶתָך וְ שָ ָרה ש ַֹמעַ ת פ ֶַתח ָהא ֶֹהל וְ הּוא ַאחֲ ָריו:
(יא) וְ ַאבְ ָרהָ ם וְ שָ ָרה זְ ֵקנִּים בָ ִּאים בַ י ִָּמים חָ דַ ל ל ְִּהיֹות לְשָ ָרה א ַֹרח ַכנ ִָּשים:
ֹלתי הָ י ְָתה לִּי עֶ ְדנָה וַאדֹנִּ י ז ֵָקן:
וַתצְ חַ ק שָ ָרה בְ ִּק ְרבָ ּה ֵלאמֹר ַאחֲ ֵרי ְב ִּ
(יב) ִּ
(יג) וַ י ֹאמֶ ר ה' ֶאל ַאבְ ָרהָ ם ָל ָמה זֶה צָ חֲ ָקה שָ ָרה לֵאמֹר הַ ַאף אֻׁ ְמנָם ֵאלֵד וַאֲ נִּ י ז ַָק ְנ ִּתי:
(יד) הֲ ִּיפָ לֵא מֵ ה' דָ בָ ר ַלמֹועֵ ד ָאשּוב ֵאלֶיָך כָעֵ ת ַחיָה ּולְשָ ָרה בֵ ן:
וַתכַחֵ ש שָ ָרה לֵאמֹר ל ֹא צָ חַ ְק ִּתי כִּ י י ֵָר ָאה וַי ֹאמֶ ר ל ֹא כִּ י צָ חָ ְק ְת:
(טו) ְ
ְשלְ ָחם:
הלְֵך עִּ מָ ם ל ַ
(טז) וַ י ָֻׁקמּו ִּמשָ ם הָ אֲ נ ִָּשים וַ י ְַש ִּקפּו עַ ל פְ נֵי ְסדֹם וְ ַאבְ ָרהָ ם ֹ
(יז) וַ ה' ָאמָ ר הַ ְמ ַכ ֶסה אֲ נִּ י מֵ ַאבְ ָרהָ ם אֲ שֶ ר אֲ ִּני עֹשֶ ה:
(יח) וְ ַאבְ ָרהָ ם הָ יֹו יִּ ְהיֶה לְגֹוי ּגָדֹול וְ עָ צּום וְ נִּבְ ְרכּו בֹו כֹל ּגֹויֵי הָ ָא ֶרץ:
ּומ ְשפָט ל ְַמעַ ן ָה ִּביא ה' עַ ל
(יט) כִּ י ְי ַדעְ ִּתיו ְל ַמעַ ן אֲ שֶ ר ְיצַ ּוֶ ה ֶאת בָ נָיו וְ ֶאת בֵ יתֹו ַאחֲ ָריו וְ שָ ְמרּו דֶ ֶרְך ה' ַלעֲשֹות ְצ ָד ָקה ִּ
ַאבְ ָרהָ ם ֵאת אֲ שֶ ר ִּדבֶ ר עָ ָליו:
אתם כִּ י כָבְ ָדה ְמאֹד:
(כ) וַי ֹאמֶ ר ה' ַזע ֲַקת ְסדֹם ַו ֲעמ ָֹרה כִּ י ָרבָ ה וְ חַ ָט ָ
(כא) ֵארֲ דָ ה נָא וְ ֶא ְר ֶאה הַ כְ צַ ע ֲָק ָתּה הַ בָ ָאה ֵא ַלי עָ שּו כָ לָה וְ ִּאם ל ֹא ֵאדָ עָ ה:
(כב) וַיִּ פְ נּו ִּמשָ ם ָהאֲ נ ִָּשים ַויֵלְ כּו ְסד ָֹמה וְ ַאבְ ָרהָ ם עֹודֶ נּו עֹמֵ ד לִּפְ נֵי ה':
ֹאמר ַה ַאף ִּת ְספֶה צַ ִּדיק עִּ ם ָר ָשע:
(כג) וַיִּ ּגַש ַאבְ ָרהָ ם וַ י ַ
יקם אֲ ֶשר ְב ִּק ְרבָ ּה:
יקם בְ תֹוְך הָ עִּ יר הַ ַא ף ִּת ְספֶה וְ ל ֹא ִּתשָ א לַמָ קֹום לְ ַמעַ ן חֲ ִּמ ִּשים ַהצַ ִּד ִּ
(כד) אּולַי יֵש חֲ ִּמ ִּשים צַ ִּד ִּ
שפֵט כָל ָה ָא ֶרץ ל ֹא ַיע ֲֶשה
(כה) חָ ִּללָ ה לְָך מֵ ֲעשֹת כַדָ בָ ר ַהזֶה לְהָ ִּמית צַ ִּדיק עִּ ם ָרשָ ע וְ הָ יָה ַכצַ ִּדיק כ ָָר ָשע ָח ִּללָ ה לְָך הֲ ֹ
ִּמ ְשפָ ט:
ֲבּורם:
אתי ְלכָל ַה ָמקֹום בַ ע ָ
יקם בְ תֹוְך ָהעִּ יר וְ נָשָ ִּ
(כו) וַי ֹאמֶ ר ה' ִּאם ֶא ְמצָ א בִּ ְסדֹם חֲ ִּמ ִּשים צַ ִּד ִּ
הֹואל ְִּתי לְדַ בֵ ר ֶאל אֲ ֹ -דנָי וְ ָאנֹכִּ י עָ פָר ָו ֵא ֶפר:
(כז) וַ יַעַ ן ַאבְ ָרהָ ם וַי ֹאמַ ר ִּהנֵה נָא ַ
ֹאמר ל ֹא ַא ְש ִּחית ִּאם ֶא ְמצָ א ָשם
יקם חֲ ִּמשָ ה הֲ ַת ְש ִּחית בַ חֲ ִּמשָ ה ֶאת כָל ָהעִּ יר וַי ֶ
(כח) אּולַ י י ְַח ְסרּון חֲ ִּמ ִּשים ַהצַ ִּד ִּ
ַא ְרבָ עִּ ים וַ חֲ ִּמשָ ה:
(כט) וַ יֹסֶ ף עֹוד לְדַ בֵ ר ֵא ָליו וַ י ֹאמַ ר אּולַ י יִּמָ צְ אּון שָ ם ַא ְרבָ עִּ ים וַי ֹאמֶ ר ל ֹא ֶאע ֱֶשה בַ עֲבּור ָה ַא ְרבָ עִּ ים:
ֹלשים:
ֹאמר ל ֹא ֶאע ֱֶשה ִּאם ֶא ְמצָ א ָשם ְש ִּ
ֹלשים וַי ֶ
(ל) וַי ֹאמֶ ר ַאל נָא יִּחַ ר ַלאֹ -דנָי וַאֲ דַ בֵ ָרה אּולַי יִּמָ צְ אּון שָ ם ְש ִּ
ֹאמר ל ֹא ַא ְש ִּחית בַ ֲעבּור ָהעֶ ְש ִּרים:
הֹואל ְִּתי לְדַ בֵ ר ֶאל אֲ ֹ -דנָי אּולַ י יִּמָ צְ אּון שָ ם עֶ ְש ִּרים ַוי ֶ
(לא) וַי ֹאמֶ ר ִּהנֵה נָא ַ
ֹאמר ל ֹא ַא ְש ִּחית בַ עֲבּור ָהע ֲָש ָרה:
(לב) וַי ֹאמֶ ר ַאל נָא יִּחַ ר ַלאֹ -דנָי וַאֲ דַ בְ ָרה ַאְך הַ פַ עַ ם אּולַי ִּי ָמצְ אּון שָ ם ע ֲָש ָרה וַי ֶ
(לג) וַ ֵילְֶך ה' כַאֲ שֶ ר כִּ לָה לְדַ בֵ ר ֶאל ַאבְ ָרהָ ם וְ ַאבְ ָרהָ ם שָ ב לִּ ְמקֹמֹו:

