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 לפרשה מעבר    –   אלוהי ישראל 

של יעקב  הקריאה  בניית המזבח ו  –ע וישלח  " בהקשר לפרשת השבואלוהי ישראל כבר הקדשנו דף לנושא "  מים ראשונים: 

בקש להרחיב בנושא מעבר לגבולות  . בדף זה נמפגש עם עשו ממנו כה חששר שיצא בלי פגע מה"אלוהי ישראל" לאח

  ספרי מקרא אחרים ובספרות חז"ל בהלכה ובאגדה.ב"אלוהי ישראל"    ביטוי הור  הפרשה )וגבולות ספר בראשית( אל אזכ

   פרשה." שבאת "אלוהי ישראל   בקצרה אך תחילה נשוב ונסקור  

ב ַביֹום ַהה ו ְלַדְרּכֹו  ַויָּשָּ ה:ּוא ֵעשָּ ַסע ֻסּכֹ   ֵשִעירָּ ה ַוִיֶבן לֹו  ְוַיֲעֹקב נָּ א ֵשםתָּ רָּ ה ֻסֹּכת ַעל־ֵּכן קָּ שָּ ִית ּוְלִמְקֵנהּו עָּ קֹום  בָּ ־ַהמָּ

ֵלם ִעיר ְש   ֻסּכֹות: ִעי ֹבאֹו ִמַפדַ ֶכם ֲאֶשר ְבֶאֶרץ ְּכַנַען בְ ַויָּבֹא ַיֲעֹקב שָּ ם ַוִיַחן ֶאת־ְפֵני הָּ ֶדה    ר:ן ֲארָּ ַוִיֶקן ֶאת־ֶחְלַקת ַהשָּ

ם   ה־שָּ טָּ נָּ ְבֵמאָּ ֲאֶשר  ְשֶכם  ֲאִבי  ְבֵני־ֲחמֹור  ִמַיד  ֳהלֹו  ה:אָּ ְקִשיטָּ ִמְזבֵ ַוַיֶצב־שָּ   ה  ֵאל ם  ִיְשרָּ ֱאֹלֵהי  ֵאל  א־לֹו  ַוִיְקרָּ  :ַח 

 1(. גלסוף פרק  בראשית  )

ְך ֵרְך ֶאת ַהנְ ִתי ִמּכָּ ַהֹגֵאל אֹ   ַהַמְלאָּ ע ְיבָּ ִרים וְ ל רָּ ֹרב בְ עָּ ק ְוִיְדגּו לָּ ם ְוִיְצחָּ הָּ ֶהם ְשִמי ְוֵשם ֲאֹבַתי ַאְברָּ ֵרא בָּ ֶרץ: ִיקָּ אָּ   ֶקֶרב הָּ

 2.(פרשת ויחי מח טז  בראשית  )

אּו ֹמֶשה  ַמר ה' ֱאֹלֵהי ֹרן ְוַאהֲ ְוַאַחר בָּ ֹחגּו ִלי ַויֹאְמרּו ֶאל ַפְרֹעה ֹּכה אָּ ֵאל ַשַלח ֶאת ַעִמי ְויָּ ר:ְד ַבִמ ִיְשרָּ    3(.א  שמות ה) בָּ

ַמְרתָּ ִהְת  ם ְואָּ עָּ ר ּכִ ֻקם ַקֵדש ֶאת הָּ חָּ ַמר ה'  ַקְדשּו ְלמָּ ֵאל לֹאי ֹכה אָּ ֵאל ֵחֶרם ְבִקְרְבָך ִיְשרָּ קּום ִלְפֵני  ל לָּ תּוכַ   ֱאֹלֵהי ִיְשרָּ

 4.יג(  יהושע ז) ִקְרְבֶכם:ֹאְיֶביָך ַעד ֲהִסיְרֶכם ַהֵחֶרם ִמ 

ִכי ה ֲאַזֵמר ַלהינּו ֹרזְ ֲאזִ ם הַ ִשְמעּו ְמלָּ ִשירָּ ֹנִכי אָּ ֹנִכי ַלה' אָּ ֵאל:ִנים אָּ  5ג(.  שופטים ה) ' ֱאֹלֵהי ִיְשרָּ

 
ב ֱאֹל"  , ככתוב:כאלוהי אבותיוה  לקב"בעת שיעקב ירא מהמפגש עם עשו הוא פונה    בתחילת הפרשה  1 ַיֲעקֹּ אֶמר  ֵהי ָאִבי ַאְבָרָהם  ַויֹּ

לַ וֵ  ֵאַלי ׁשּוב ְלַאְרְצָך ּוְלמוֹּ ֵמר  ִיְצָחק ה' ָהאֹּ ִעָמְךאֹלֵהי ָאִבי  ְוֵאיִטיָבה  ו(לב יית  בראש)  :"ְדְתָך  ו  ל   ההבטחה שניתנהיים את  ש לקמבק, 
אַמרוְ כה יג: "בראשית  חלום הסולם, ככתוב ב בתחילת המסע ב   ֵואֹלֵהי ִיְצָחק ָהָאֶרץ  ֲאִני ה' ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ָאִביָך  ִהֵנה ה' ִנָצב ָעָליו ַויֹּ

ֵכב ָעֶליָה ְלָך ֶאְתֶנָנה ּוְלַזְרֶעָך לּוֵלי ֱאֹלֵהי ָאִבי  לא מב: "אשית  רב,  ודולק אחרי ללבן ה  יפותבתק  גם עונהוא  ו הון ז בלש.  "ֲאֶׁשר ַאָתה ׁשֹּ
המפגש    ו ואולי גם בעקבותלאחר שניצל מעש בפסוקים לעיל,  אך    וכו' ".ַלְחָתִני  ָתה ֵריָקם ִׁש ה ִלי ִכי עַ ּוַפַחד ִיְצָחק ָהיָ   ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם

  בראשית רבה דברי המלאך ליעקב באו  , רם זהשלו    ןתב"ה נושהק  לפניושראל )ם יו גששמ   ילוץבאלפני זמנו ועם המלאך שבישר לו  
ממהר יעקב לטבוע את הכינוי החדש לקב"ה:   "(שמך ואני עומד שם  הוא להגלות עליך בבית אל ולהחליף אתעתיד   :אמר לועח ב: "

לנושא זה הקדשנו    ?דימ  דםומוק  הלך פזיז או שמא מונכון  היה זה מחווה ראוי    נהג יעקב כשורה? האםאל אלוהי ישראל". האם  "
 . ובספרות חז"ל במקרא  "לוהי ישראלא". הפעם נתמקד באזכורים של נפרדף דכאמור 

  ברכות פרק תלמוד ירושלמי ו ב רא.  ת אבותיו, הוא מצרף את שמו לשמורים ומנשהנכדיו אפ  כשהוא מברך את   של יעקב   ובערוב ימי  2
  זהש   ,משמש השלמה לשמונה עשרה הפעמים שבהם נזכרים שלושת האבות במקרא)בראשית רבה סט ד( שפסוק זה    ד הלכה ג

ושם    ,שם טוב שיש בי  -  יא בהם שמקרוי: "על הפסוק מוסיף וחותםשכל טוב )בובר(  עשרה. ומדרש    תפילת שמונה  אחד מיסודות
נוצר הביטוי    בספר בראשית  ".ויעקב  הם ויצחקויצחק, שיהיו נקראים בני אבר  אברהם  ?ומאן נינהו  .שם טוב שיצא באבותי  -אבותי  

 . חוזר וניעור בעוצמה רבה במקרא ובספרות חז"לנזכר רק פעם אחת. אך הביטוי  ו"אלוהי ישראל" 
בברית    י  שמות כדאח"כ ב.  מול פרעה הראשונה של משה ואהרון  בעמידה    ,. פהפעמיםישראל" מספר  חוזר "אלוהי  בספר שמות    3

ַהריר ּוְכֶעֶצם ַהָשַמִים לָ פִ ִלְבַנת ַהסַ יו ְכַמֲעֵשה ַתַחת ַרְגלָ ל וְ ָראֵ ֹלֵהי ִיְש אּו ֵאת אֱ ַוִיְר אגנות הדם: " אֶמר  טא העגל: "בח כז שמות לב", בטֹּ ַויֹּ
  שמות לד . עוד בוכו' "  ָאִחיוֶאת יׁש  ִהְרגּו אִ ַמֲחֶנה וְ ִשימּו ִאיׁש ַחְרּבוֹּ ַעל ְיֵרכוֹּ ִעְברּו ָוׁשּובּו ִמַשַער ָלַׁשַער ּבַ   ר ה' ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאלמַ ָלֶהם כֹּה ָא

ן הַּבָשָנה ֵיָרֶאה כָ   ָׁשֹלׁש ְפָעִמים"דים הקצרה:  בפרשת המוע  כג ". בספר ויקרא אין שום אזכור של  ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל'  ל ְזכּוְרָך ֶאת ְפֵני ָהָאדֹּ
ָרֵאל ְלַהְקִריב  ְש ם ֵמֲעַדת יִ ְשָרֵאל ֶאְתכֶ יל ֱאֹלֵהי יִ ְבדִ י הִ ִמֶכם כִ ַהְמַעט  : "פסוק ט  פרק טזפעם אחת בפרשת קרח,  במדבר  הביטוי, בספר  

ד ֶאת  ֶאְתֶכם אֵ  דַ ָליו ַלֲעבֹּ ד ִלְפנֵ ֲעבֹּ  ". ושוב דממה בספר דברים. משה לא נזקק כך נראה לביטוי זה. ָהֵעָדה ְלָׁשְרָתםי ת ִמְׁשַכן ה' ְוַלֲעמֹּ
4  " לחמת העי  פילה במכאן, בנ.  כולם נוכל למנות את    ולא   פעמים   15  נזכר לט ו" באופן בואלוהי ישראלבספר יהושע חוזר הביטוי 

ד ַלה' ֱאֹלֵהי ִיְש בְּבִני ִשים ָנא כָ לעכן: "הושע  דברי ישם  . ראו  בות חטא עכן, בעקהראשונה ָדה ְוַהֶגד ָנא ִלי ֶמה ָעִשיתָ רָ וֹּ " ֵאל ְוֶתן לוֹּ תוֹּ
ִכי ָחָטאִת ותשובת עכן: " את עָ י ַלה' ֱאֹלהֵ ָאְמָנה ָאנֹּ את ְוָכזֹּ יהושע  וב בגריזים והר עיבל, ככת  במעמד הר נוספת  ם  פע ".  ִשיִתיי ִיְשָרֵאל ְוָכזֹּ

ַע ִמְזֵּבחַ ָאז יִ ל: "  ח ׁשֻׁ ספר,  וא(. ובסוף התבבפרשת כי    ים והר עיבלברית הר גריזדברינו  ראו  " )ר ֵעיָבלַלה' ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ְּבהַ   ְבֶנה ְיהוֹּ
ל ֲעַדת הפסוק טז: "  כברחי והמערבי, פרק  ם בין שבטי עבר הירדן המזאחי-מלחמת-בכמעט ַהֶזה ֲאֶׁשר ְמַעְלֶתם   ' ָמה ַהַמַעלכֹּה ָאְמרּו כֹּ

אֶמר בפרק כד: "". כך גם בנאום הפרידה של יהושע    ה'ְמָרְדֶכם ַהיוֹּם ּבַ ֶכם ָלֶכם ִמְזֵּבַח לִ ַאֲחֵרי ה' ִּבְבנוֹּתְ וֹּם מֵ ל ָלׁשּוב ַהיֵהי ִיְשָראֵ ֵּבאֹל ַויֹּ
ַע ֶאל ָכל ָהָעם כֹּה ָאַמר ה' ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל  ְיהוֹּ  לָ ְּבֵעֶבר ַהנָ ׁשֻׁ ֵתיֶכם ֵמעוֹּ ר ַוַיַעְבדּו אֱ ֲאִבי י ַאְבָרָהם וַ ם ֶתַרח ֲאבִ ָהר ָיְׁשבּו ֲאבוֹּ   ֹלִהים ֲאֵחִרים: ָנחוֹּ
 ".ֶכם ֶאל ה' ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאלֶכם ְוַהּטּו ֶאת ְלַבבְ ְּבִקְרּבְ ֹלֵהי ַהֵנָכר ֲאֶׁשר אֱ  ְוַעָתה ָהִסירּו ֶאת  ...

ן  ֵהי ִיְשָרֵאל ֶאת סִ ַוִיֵתן ה' ֱאֹל: "אכ  שופטים יא,  בשירת דבורה, וכך גם במלחמת יפתח  פעמים. כך  6וי  בספר שופטים נזכר הביט  5 יחוֹּ
ִרי  ָרֵאל אֵ ַיכּום ַוִייַרׁש ִיְש וַ וֹּ ְּבַיד ִיְשָרֵאל  ְוֶאת ָכל ַעמ  ֵׁשב ָהָאֶרץ ַהִהיאת ָכל ֶאֶרץ ָהֱאמֹּ ופטים  ש  ". ובסוף הספר, בפרשת פילגש בגבעה, יוֹּ

אְמרּו ָלָמה ה' ֱאֹלֵהי יִ ":  ג  כא את ְּביִ ְשָרֵאל ָהיְ ַויֹּ   ילגש בגבעה בין סדום לפראו דברינו  ".  ֶאָחד  ִמִיְשָרֵאל ֵׁשֶבט  ל ְלִהָפֵקד ַהיוֹּםאֵ ְשרָ ָתה זֹּ
 בפרשת וירא. 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%94%d7%99-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%94%d7%99-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A8-%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%A8-%D7%A2%D7%99%D7%91%D7%9C
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A8-%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%A8-%D7%A2%D7%99%D7%91%D7%9C
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A8-%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%A8-%D7%A2%D7%99%D7%91%D7%9C
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%9c%d7%a4%d7%99%d7%9c%d7%92%d7%a9-%d7%91%d7%92%d7%91%d7%a2%d7%941
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%9c%d7%a4%d7%99%d7%9c%d7%92%d7%a9-%d7%91%d7%92%d7%91%d7%a2%d7%941
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%9c%d7%a4%d7%99%d7%9c%d7%92%d7%a9-%d7%91%d7%92%d7%91%d7%a2%d7%941


 ג"פתש   וישלחפרשת 
 

 
 5תוך  מ  2עמ'  

 

 

לֹום ֵואֹלֵהי יִ  ַאְלְת ֵמִעמֹו:ֵאל יִ ְשרָּ ַוַיַען ֵעִלי ַויֹאֶמר ְלִכי ְלשָּ ֵתְך ֲאֶשר שָּ    6. יז(פסוק   שמואל א פרק א)  ֵתן ֶאת ֵשלָּ

רּוְך ה' ֵאל אֲ  ַויֹאֶמר בָּ ִבי ּוְביָּדֹו ִמֵלא ֵלאֹמר:ֱאֹלֵהי ִיְשרָּ ִוד אָּ  7.(טוח  מלכים א )  ֶשר ִדֶבר ְבִפיו ֵאת דָּ

ל  ֶכם ִמּכָּ ַלִם ֲאֶשר ִביהּוַעמֹו ְיִהי ֱאֹלִמי בָּ יו ִעמֹו ְוַיַעל ִלירּושָּ ה ְוִיֶבן ֶאת ֵביתהָּ אֵ  דָּ ֱאֹלִהים ֲאֶשר  ה' ֱאֹלֵהי ִיְשרָּ ל הּוא הָּ

ִם:ִביר לָּ   8. ג(  אעזרא  ) ּושָּ

יו ַהֹּכֲהנִ  ק ְוֶאחָּ דָּ ם ֵישּוַע ֶבן יֹוצָּ יוַויָּקָּ ֶבל ֶבן ְשַאְלִתיֵאל ְוֶאחָּ יו ֹעלֹות    ים ּוְזֻרבָּ לָּ ֵאל ְלַהֲעלֹות עָּ ַוִיְבנּו ֶאת ִמְזַבח ֱאֹלֵהי ִיְשרָּ

תּוב ְבתֹו ֱאֹלִהים:ַרת ֹמשֶ ַּכּכָּ    9(. עזרא פרק ג פסוק ב) ה ִאיש הָּ

ַסְפתָּ ֶאת   ֵאל וְ ֵלְך ְואָּ ַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ה' ֱאֹלֵהי אֲ ִזְקֵני ִיְשרָּ ה ֵאלַ אָּ ם ִיצְ ֹבֵתיֶכם ִנְראָּ הָּ ק ְוַיֲעֹקב ֵלאֹמר פָּ י ֱאֹלֵהי ַאְברָּ ֹקד  חָּ

ַקְדִתי אֶ  ִים:פָּ ֶכם ְבִמְצרָּ שּוי לָּ    10.טז(  ות גמש) ְתֶכם ְוֶאת ֶהעָּ

פּו ַעם  ם ִּכי ֵלאֹלִה ַאְברָּ  ֱאֹלֵהי ְנִדיֵבי ַעִמים ֶנֱאסָּ ִגֵני ֶאֶרץ ְמֹאד ַנעֲ הָּ ה:ים מָּ  11(. י   תהלים מז) לָּ

 לאמונהסמל  – הסכוליון מגילת תענית

כפרו  ם:  מפני שגזרה מלכות יון הרשעה שמד על ישראל ואמרו לה  12בתלתא בתשרי בטילת אדכרתא מן שטריא. 

ם שמים בפיהם. וכשתקפה יד בית חשמונאי  במלכות שמים ואמרו אין לנו חלק באלהי ישראל ולא היו מזכירין ש

 
ישראל"  השימוש בביטוי    6 לא מעט  "אלוהי  ו.  בנביאים ראשוניםגם  מצוי  א  נזכר-בספרי שמואל  בולט שם  פעמים  20הביטוי    ב   ,

ן ֱאֹלֵהי יִ ם מכנים אותו: "השכלצו להחזיר,  קשר לארון הברית ששבו ואח"כ נא, בדווקא  השימוש בשם זה בפי הפלשתים "  ָרֵאלְש ֲארוֹּ
 ה, ו(.   יםואל א פרקמש)

ות בדברי הימים א וב' בתיאור  במקבילפעמים    16ו    וןאש שש פעמים נזכר הביטוי "אלוהי ישראל" בתפילת שלמה בחנוכת בית ר  7
סך הכל, נזכר הביטוי פעמים רבות בספרי מלכים א'  העלאת הארון לירושלים, ההכנות לבניין המקדש ותפילות דוד ושלמה שם. ב

בירמיהו    49בישעיהו,    13מספרי הנביאים:    לא נפקד ביטוי זה גם  וב' ודברי הימים א' וב' המלווים את קורות עם ישראל בבית ראשון.
רושי  להוציא אזכור אחד בספר מלאכי ב טז, על גייחזקאל וצפניה ולא נוכל כמובן למנות את כולם.  !(, ועוד בבולט מעל כולם  ןופבא)

 ממעטים להשתמש בביטוי זה. אים אחרונים בבית שני ", נראה שנבילְשָראֵ ֵהי יִ י ָשֵנא ַׁשַלח ָאַמר ה' ֱאֹל כִ הנשים: "
ב בחידוש עבודת    עזרא גראה גם  פעמים(.    10ולם הוא ספר עזרא )והי ישראל" כאשר הבולט מכ"אל  בכתובים לא נפקד הביטוי  םג  8

ְלהַ ִמְזַּבח ֱאֹל  ַוִיְבנּו ֶאתהקרבנות בימי שיבת ציון: " ִיְשָרֵאל  ָעָליֲעלוֹּ ֵהי  לוֹּתת  ׁשֶ ַככָ   ו עֹּ ַרת מֹּ ָהֱאֹלִהיםתּוב ְּבתוֹּ יקרא,  ". בספר וה ִאיׁש 
ָלם ְוַעד ָהעוֹּ פעמים בתהלים ובהם: "  6כתובים,  זכר "אלוהי ישראל". עוד בלא נרשת הקמת המשכן  ובפ ָלם  ָּברּוְך ה' ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ֵמָהעוֹּ

ר ָּבאת ֲאׁשֶ ֵהי ִיְשָרֵאל  ם ה' ֱאֹלָמה ֵמעִ ְשכְֻׁרֵתְך ְׁשלֵ ' ָפֳעֵלְך ּוְתִהי מַ ְיַׁשֵלם ה"  יב:  בות  ילת רופעם אחת במג  ;יד(  תהלים מא" )ֵמןָאֵמן ְוָא
ַתַחת קדש,  בנות את בית המפעמים בספרי דברי הימים, ובהם הציווי של דוד לשלמה ל  34  –". להשלמת המניין  ְכָנָפיו   ַלֲחסוֹּת 

"אלוהי ישראל" יטוי  בהסוף דבר, נראה ש  ו(  בכרי הימים א  דב " )ֵהי ִיְשָרֵאלנוֹּת ַּבִית ַלה' ֱאֹלִלבְ   ַצֵּוהּו נוֹּ ַויְ ה בְ ַוִיְקָרא ִלְׁשֹלמֹּ ככתוב: "
   "ישראל". שםובהשפעת ה, אולי במקביל .(קרוב למאתיים אזכורים) יעקב אבינו קנה שביתה נאה בספרי המקרא שחידש

נשח  9 )שכבר  זה  פסוק  ולהציף  לחזור  הקווב  בהערה  בשל  זכר  "דמת(  "מזבחהצירוף  עם  ישראל"  לו"אלוהי  שיש  צירוף  מקבילה    , 
גריזים    במעמד הרהמזבח לאלוהי ישראל שבנה יהושע בכניסתו לארץ  והי ישראל של פרשתנו ועם  שולשת ברורה עם המזבח לאלמ

ַע ִמזְ ְבֶנה ְיהוֹּ ז יִ ָא: "4  כנזכר בהערהוהר עיבל,   ה קשורים לכניסכל שלוש המזבחות לאלוהי ישראל    ."ר ֵעיָבלְשָרֵאל ְּבהַ ֵּבַח ַלה' ֱאֹלֵהי יִ ׁשֻׁ
קים רבים  כך מקדמת דנה ומאבנקראת  )שלא    כאן קשר סמוי עם "ארץ ישראל"שיש  סביר    .םיצר את התקדיבפרשתנו  לארץ. יעקב 

)בדגש    ושבי ציון בחזרתם מגלות בבל, יהושע בעת כיבוש הארץ  עם עשובמפגש    ו לארץ יעקב בחזרתהיו עליה עד שתזכה לשם זה(:  
שמעות  להבין את מאולי על רקע מזבחות אלה לאלוהי ישראל הקשורות בארץ, נוכל  ו  .ים"(על מקור הציווי "בתורת משה איש האלה

)יהושע פרק כב(  שהם עוברים מזרחה חזרה  על הירדן בעתירדן המזרחי  עבר ההמזבח שהקימו שבטי   שאיננו לאלוהי   לנחלתם 
עבר הירדן,  שוב דברי שאר השבטים לשבטי    ראו   חמה פנימית.ו כמעט יצאו שבטי ישראל למל שבגינסתם על הירדן  מזבח    –ישראל  
ל ֲעַדת ה' ָמה ַהַמַעל  כֹּה ָאְמרּופסוק טז: "  כבפרק  יהושע   תְ ָלׁשּוב ַהיוֹּם מֵ ַהֶזה ֲאֶׁשר ְמַעְלֶתם ֵּבאֹלֵהי ִיְשָרֵאל   כֹּ ֶכם ָלֶכם  ַאֲחֵרי ה' ִּבְבנוֹּ
 ".  ם ַהיוֹּם ַּבה'ְמָרְדכֶ ִמְזֵּבַח לִ 

סתבר שלא.  הי ישראל"? מכנגד "אלו (  חיבור עם יצחק ויעקב)לבד, בלי הם נוכל להעמיד את "אלוהי אברהם"  הא חזרנו לספר שמות.    10
. כך כאן כשמשה בא לבשר לבני ישראל במצרים  ק )או ישחק( ויעקבעם יצח  כריע של המקרים, נזכר "אלוהי אברהם" ביחדברוב המ

ֵלֶהם ה'  ַמְרָת אֲ ָא ְקֵני ִיְשָרֵאל וְ ֵלְך ְוָאַסְפָת ֶאת זִ בסנה, שמות ג טז: "  כמה פסוקים קודם לכן בהתגלותגם  כך  וגאולה,  את בשורת ה
ֵתיֶכם אֱ  דְוַיעֲ   ִנְרָאה ֵאַלי ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחקֹלֵהי ֲאבֹּ ר ָפקֹּ ב ֵלאמֹּ ג   שמות רבה" )ראה מדרש ִיםָפַקְדִתי ֶאְתֶכם ְוֶאת ֶהָעשּוי ָלֶכם ְּבִמְצרָ  קֹּ

נה עם  מר הא אבא נממח משה ואש"ביו נמנה עם האבות:  פתה משה שהיה אז "טירון לנבואה" לחשוב שגם אא המתאר איך הת
ׁש ַוְיִהי ַּבֲעלוֹּת ַהִמְנָחה ַוִיגַ הו בהר הכרמל: ", בדברי אלילו  יח  מלכים אכך גם ב  ."(להיוד אלא שהוא גדול שנזכר תחהאבות ולא ע 

אַמר ה' ֱאֹל י הימים א כט יח ובדברי  ", וכך גם בדברֵאלם ְּבִיְשרָ ה ֱאֹלִהים ִיָּוַדע ִכי ַאתָ ֵהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיְשָרֵאל ַהיוֹּ ֵאִלָיהּו ַהָנִביא ַויֹּ
 ?  םלעצמק" או "יצח"אלוהי אברהם"  ישאו ישראל. האם  'יצחק ויעקב אלוהי אברהם' :ייהד השלישהימים ב ל ו, תמי

אלהי  "ך שואלת:  א  אברהם שנקרא "נדיב","ב שמצטטת פסוק זה לשבחו של  סוכה מט עגמרא    הנה מצאנו "אלוהי אברהם". ראה  11
עם אלהי אברהם  בתהלים: "  ורש"י על הפסוק.  "ה לגריםאלהי אברהם שהיה תחיל":  " ותשובתה היאקב?ולא אלהי יצחק ויעאברהם  

קדם  ". וכבר  ת בידו להיות למגן על כל הבוטחים בולגרים עתה נודע כי לאלהים מגיני ארץ היכול  להישהיה נדיב לב הראשון תח  -
כִ   ַוֵיָרא ֵאָליו"  :הקב"ה ליצחק, דברי  כד  ו בראשית כהפסוק ב אֶמר ָאנֹּ ִכי  י ַאְבָרָהם ָאבִ י ֱאֹלהֵ ה' ַּבַלְיָלה ַההּוא ַויֹּ יָך ַאל ִתיָרא ִכי ִאְתָך ָאנֹּ
אולי הפסוק    מצאנו כלל,  אלוהי יצחק" בנפרד לאזה מסיבות ברורות. "  כל  ", אבלָרָהם ַעְבִדיְוִהְרֵּביִתי ֶאת ַזְרֲעָך ַּבֲעבּור ַאבְ   ּוֵבַרְכִתיָך

א ְּבֵאָרה ָשַבע ַוִיְזַּבח ְזָבִחים  ֵאל ְוָכל ֲאֶׁשר  ִיְשרָ   ַוִיַסע : "א  בראשית מום, בפרשת ויגש,  בירידת יעקב למצרי ".  ֵלאֹלֵהי ָאִביו ִיְצָחקלוֹּ ַוָיבֹּ
ינו אנחנו  בנוסח תפילותף דבר, אם  וזה מסיבות ברורות. ס   יצחק" בדברי יעקב ללבן בסוף פרשת ויצא. אבל גם ראה גם "פחד  

רא, הביטוי "אלוהי ישראל" בולט באופן ברור  , יצחק ויעקב; במקהי אברהםבביטוי הכורך את שלושת האבות ביחד: אלו  מורגלים
 ."כמלוא פי גדי"במדרש ולא נוכל אלא להביא מעט  עקב כאבי האומה. ננסה להתחקות מעט אחריוומעיד על י

   בשטרות. אזכרת שם ה'  בטלהבג' בתשרי  12
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  . ן גדול דהוא כהן לאל עליון בשנת כך וכך ליוחנן כה  :וכך היו כותבין   .בשטרותהתקינו שיהו כותבין שם שמים  

למחר זה פורע את חובו וקורע את שטרו ונמצא    ?וכי מזכירין שם שמים בשטרות  :וכששמעו חכמים בדבר אמרו 

 13ואותו היום עשאוהו יום טוב. .שם שמים מוטל באשפה ובטלום

 המזוןבברכת  – משנה ג סכת ברכות פרק זמ

 15" ... הינונברך לה' אל "   :במאה אומר...    ."הינולך לאנבר"  :בעשרה אומר  ...  14.נברך  :בג' אומר  ?כיצד מזמנין

באות  הצ  להי ישראל אלהינברך לה' אלהינו א"  :ברבוא אומר...    ".נברך לה' אלהינו אלהי ישראל " :  באלף אומר

המזון שאכלנו יוש על  עונין  ...  ".ב הכרובים  יושב  "  : אחריו  כך  ישראל אלהי הצבאות  ה' אלהינו אלהי  ברוך 

 16." מזון שאכלנועל ההכרובים  

רּוְך ה' ֱאֹלֵהי ִיְשרָּ  ֵמן:ֵאל מֵ בָּ ֵמן ְואָּ ם אָּ עֹולָּ ם ְוַעד הָּ עֹולָּ  17.(ידמא  תהלים  ) הָּ

 המקדשבבית  – איה הלכ ן( פרק אתוספתא מסכת תענית )ליברמ

מנין שאין    18. ואין עונין אמן במקדש  ."ועד העולםשראל מן העולם  ברוך ה' אלהי י"מרים:  במקדש מה הן או 

כל  ועל    ברכה וברכה  מנין על כל  19ט ה(   מיהח" )נ  כם וגו'ומו וברכו את ה' אלהיקאמר: "שנ  ?דשונין אמן במקע

 20. להי תה -לה י ברכה ועל כל תה -  על כל ברכה -" לה יברכה ותה  ומרומם על כלאמר: " שנ ? להיותה לה יתה

   מרכבהבמעשה  – הלכה א ת חגיגה )ליברמן( פרק בסכ א מתוספת

 
ספר מגילת  הביטול, ראה דיון ב   לעצם הנושא של חידוש האזכרות בשטרות או ביטולם והאם עשון יום טוב על החידוש או על  13

אין לנו חלק באלהי   רּומְ אִ במלכות שמים וְ   רּופְ כִ אן הביטוי ". אותנו מעניין כע"ב  גמרא ראש השנה יח, וב235נעם עמוד  ורד  תענית ל
ל בגזירותיהן שהיתה  וחושך זה גלות יון שהחשיכה עיניהם של ישרא: "פרשת בראשיתד    בבראשית רבה  ". ראה בדומה  ישראל

"א  עא עבבא מציעא  ,  עוד על כפירה באלוהי ישראל ראו בהלכה  ".אומרת להם, כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלהי ישראל
"ב  קב ענהדרין ס, גדהאוב .סימן קס(ביורה דעה  ם" )כך גפלוני זה כפר באלהי ישראלשמי שמלוה בריבית כותבים וחותמים עליו: "

הי  והי ישראל, לפיכך אין לו חלק באלוכתב על דלתות שמרון: אחאב כפר באלשאחאב שהוא מאותם שאין להם חלק בעולם הבא: "
 ל כפירה באלוהי ישראל, ראו ברכות סג ע"ב בניסיונות לקבוע את לוח השנה מחוץ לארץ.עוד ע ."ישראל

הערות  הכנה למצווה )וימון  , אבל זה איננו אלא הזמנה לז: "רבותי נברך"רואומם  מקדי נהוג שהמזמן  יום  . ה"שאכלנו משלו"נברך    14
   וכו' ". מן לקיים מצווה  נני מוכן ומזו, בדומה ל"ה(כות דף מט עמוד בהגרי"ש אלישיב מסכת בר

שבהם לכאורה הם יכולים לזמן בלי המזמין  ( 101), "מאה והוא" (11) והוא" עשרה" , (4)סה"כ   השמטנו את הדין של "שלושה והוא" 15
 לשון "נברך" עדיפה. אפשר גם "ברכו" וש עירהמ"ב כבר מט ערכות בוהגמרא . לא "נברך"הוא אומר "ברכו" ו ולכן בכולם

פסח  סדר  בטיש של חסידים או בולי  א ,  דמיונייםהמספרים שהוא נוקט קצת  )  "הל הן מברכיןלפי רוב הק"ר' יוסי הגלילי  זו שיטת    16
ן  אחד מרובין ואחד מועטי   ?ה מצינו בבית הכנסת "מ  שמעשרה ומעלה תמיד אותו נוסח:היא  שיטת ר' עקיבא  בצבא ...(.  מרכזי  ה

' יוסי הגלילי לפי שהוא משלב את "אלוהי ישראל"  דנו בשיטת ר". התמק' המבורךישמעאל אומר ברכו את ה ת ה' רביר ברכו א אומ
)קשור   עלהבברכת המזון של אלף איש ומ  "אלוהי ישראל"  מטבע הלשון  ולא מצאנו מה טעם  יגענו  איש ומעלה.  בור של אלףבצי

ך אלוהי  עם "ברוטים  לא מעפסוקים  נו  מצאחזרנו לפיכך למקרא וברכות נח ע"א(. ? "לברכה של מי שרואה הרבה "אוכלוסי ישראל
 ילי(. אנו פוסקים כר' עקיבא ולא כר' יוסי הגלזו )שאיננה נוהגת להלכה כי   דתשאולי הם ישפכו אור על ברכה מיוח ישראל"

ָלם ְוָאַמר ָכל ָהָעם ָאֵמן ַהְללּבָ : "מחקו  תהלים  ם ב ג כך    17 ָלם ְוַעד ָהעוֹּ לו    טז מים א  דברי הילה ב" ובמקביּו ָיּהרּוְך ה' ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ִמן ָהעוֹּ
ָלם וַ ָּברּוְך ה' ֱאֹלֵהי ִיְש "  )תפילת דוד בעת העלאת הארון לעיר דוד: ָלם ְוַעד ָהעֹּ אְמרּו ָכל ָהָעם ָאֵמן ְוַהלֵ ָרֵאל ִמן ָהעוֹּ דברי  ". עוד ב  ל ַלה'יֹּ

אֶמר ָדִויד ָּברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהי  ָכל ַהָקהָ ת ה' ְלֵעיֵני  ַוְיָבֶרְך ָדִויד אֶ )תפילת דוד בהכנות לבניין המקדש(: "  י כט  הימים א   ִיְשָרֵאל ָאִבינּו  ל ַויֹּ
לָ  ָלםֵמעוֹּ אמֶ : "לבכה  שמואל א  ביגיל,  ברכתו לא". וקדמה לכולם  ם ְוַעד עוֹּ ַלֲאִביַגל ָּברּוְך ה' ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ֲאֶׁשר ְׁשָלֵחְך ַהיוֹּם  ר ָדִוד  ַויֹּ

 ו למדרש שלהלן.ם אלה אור על ברכת המזון במדרש לעיל, וודאי שיתקשרישפכו פסוקי". אם לא ָראִתיַהֶזה ִלקְ 
 ה אמן. במקדש שם נאמר במפורש שהעם עונ  ,בהערה הקודמת בתהלים ודברי הימים המובאים  ים שושלא כפסוק 18
אְמרּו ַהְלִוִים ֵיׁשּוַע וְ ראו הפסוק המלא שחשוב גם להמשך הדרשה: "  19 ִדָיה ְׁשַבְנָיה ְפַתְחָיה קי ֲחַׁשְבנְ ַקְדִמיֵאל ָּבנִ ַויֹּ ּומּו ָּבֲרכּו  ָיה ֵׁשֵרְבָיה הוֹּ

ֶדָך ּוְמרוֹּמַ ֶאת ה' ֱאֹלהֵ  ָלם ִויָבְרכּו ֵׁשם ְכבוֹּ ָלם ַעד ָהעוֹּ  ". ם ַעל ָכל ְּבָרָכה ּוְתִהָלהיֶכם ִמן ָהעוֹּ
  ע"א   סגברכות פרק ו, בבלי ברכות  גם בתוספתא  שא זה  (, ראו נו)אילו ברכות?  ית המקדש לא היו אומרים אמן אחר הברכותבב  20

על  : "תענית ציבור. ראו בהמשך התוספתא שםת לתפילת עמידה ב מתווספושש הברכות שוכאן מדובר ב  ה.  ירושלמי ברכות טוב
...    וגו'שם כבוד מלכותו  והן עונין אחריו ברוך   ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראלר:  א אומה הוהראשונ

ראה ".  עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו  ות והןהעולם ברוך זוכר הנשכחוא או' ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד  השנייה ה  על
מדרש תהלים    וחד ליעקב. רא דוע "אלוהי ישראל" במקדש? אולי בגלל הקשר המיובפרשת ויחי. מ  וד מלכותוברוך שם כבדברינו  
מבקש אני לבנות    :ואומר לו  הביא לראשון  .בנות לו פלטיןאוהבים וביקש ל  ג'  משל למלך שהיה לו: "טוב; בובר( מזמור פא)שוחר  

  זכור אני   :מבקש אני לבנות לי פלטין, אמר לו  :קורא לאוהבו שני ואמר לו  .זכור אני שהיה הר תחילה :הבופלטין, אמר ליה אותו או
  : אמר ליה  . יה מתחילה פלטיןזכור אני שה  :רוצה אני לבנות לי פלטין, אמר ליה  : ואמר  קורא לאוהבו שלישי  . שהיה מתחילה שדה

אברהם קרא לבית המקדש הר,    .ם להקב"האברהם ויצחק ויעקב היו אוהביכך    .חייך שאני בונה אותו פלטין וקורא אותו על שמך 
יעקב קראו בית עד שלא    .כז כז(  שדה )שם  ראה ריח בני כריח  :יצחק קראו שדה, שנאמר  .בהר ה' יראה )בראשית כב יד(  :שנאמר

על    עד שלא נבנה, ואני קורא אותואתה קראתו בית    ,חייךב"ה:  כח יז(, אמר ליה הק  )שם  ם בית אלהיםאין זה כי א   :מרנבנה, שנא
 ".לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלהי יעקב )ישעיה ב ג( :שמך, שנאמר

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%9a-%d7%a9%d7%9d-%d7%9b%d7%91%d7%95%d7%93-%d7%9e%d7%9c%d7%9b%d7%95%d7%aa%d7%95-%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%95%d7%a2%d7%93
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%9a-%d7%a9%d7%9d-%d7%9b%d7%91%d7%95%d7%93-%d7%9e%d7%9c%d7%9b%d7%95%d7%aa%d7%95-%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%95%d7%a2%d7%93
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%9a-%d7%a9%d7%9d-%d7%9b%d7%91%d7%95%d7%93-%d7%9e%d7%9c%d7%9b%d7%95%d7%aa%d7%95-%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%95%d7%a2%d7%93


 ג"פתש   וישלחפרשת 
 

 
 5תוך  מ  4עמ'  

 

 

ולא במרכבה    ,נים אבל דורשין ביחידבראשית בש  ולא במעשה  ,שה אבל דורשין בשניםויות בשל שין בעראין דור

 21.  ביחיד אלא אם כן היה חכם מבין מדעתו

ק  נה לי פרשבי, ר :לו ראמ .מור והיה ר' לעזר בן ערך מחמיר אחריוחה רכוב על ההייוחנן בן זכיי שברבן מעשה 

היה חכם  אם כן  לך מתחילה שאין שונין במרכבה ביחיד אלא    אמרתי  לא כך  :לו  ראמ  .עשה מרכבהאחד במ

  רבן   ירד  .דרש במעשה מרכבהר' לעזר בן ערך ו  תחפ  . אמור  :לו  ראמ  22. מעתה ארצה לפניך  :לו  ראמ  .מבין מדעתו

עמד ונשקו על    23. ורצה לפני הזית וה  הם על גבי האבן תחתהחמור ונתעטף בטליתו וישבו שני  בן זכיי מן   יוחנן

 24...   להבין ולדרוש בכבוד אביו שבשמים  אבינו שיודעברוך ה' אלהי ישראל אשר נתן בן לאברהם ר:  ו ואמראש

 צדקהב – ג נוסח א פרק אבות דרבי נתןב

נתו בים. ראהו רבי  ם אחת הלך וישב בספינה בא הרוח וטבע ספיפע  .גיל בצדקהמעשה בחסיד אחד שהיה ר

  : אותו האיש ועמד לפניו. א"ל  בא  ,עת לעמודנשא. עד שלא הגיע  ילהעיד על אשתו לה   ית דין לפני ב  א ובאעקיב

ין  מא   :צדקה שעשיתי היא העליתני מן הים. א"ל  :א"ל  ?היםהעלך מן  ומי    -.  הן  : א"ל  ? יםאת הוא שטבעת ב

רוצו    :לזוו וזו אומר  מר לזש גדול מגלי הים שזו אומקי מצולה שמעתי קול רעכשירדתי למע  :א"ל  ?עאתה יוד

ים אלהי  ברוך אלה  :עה פתח ר' עקיבא ואמרשמיו. באותה  ונעלה את האיש הזה מן הים שעשה צדקה כל י

שבחרישר ת   אל  ובדבבדברי  הם  ורה  קיימין  חכמים  ודברי  תורה  שדברי  חכמים  ולעורי  עולמים לעולם    , למי 

  "  וצדקה תציל ממות"  :ועוד כתב   ,"א א()קהלת י  "וי ברוב הימים תמצאנלחמך על פני המים כשלח  "  :שנאמר

  25. (ב )משלי י

 ראל"הי יש ב"אלושבועה  – מסכת נדרים דף כב עמוד ב

ונודע  ה את בני,  , חוץ מקונם אשתי נהנית לי שגנבה את כיסי ושהכת ללהי ישראזקקין לא אמר ר' אסי: אין נ

ישראל. אמר לה: אי  באלהי    -  ההיא דאתאי לקמיה דרב אסי, אמר לה: במאי נדרת?  26לא הכתו. שלא גנבה וש 

לך.  לא מזדקיקנא    י אלא באלהי ישראלשתא דלא נדרת במוההדקיקנא לך,  נדרת במוהי שהיא כינוי בעלמא מז

  27י ישראל. חמן, הלכתא: פותחין בחרטה, ונזקקין לאלהבא א"ר נ אמר ר ...
 

 שבת שלום 
 

 בפרשת בראשית.  רשין או לא דורשים במעשה בראשית דובחג השבועות. ראו גם   מעשה מרכבהראה דברינו  21
 וא אומר לו: דרוש. כם ומבין. והחוחנן בן זכיי אני יכול לדרוש לפניך במעשה מרכבה, אני כבר ר' אלעזר בן ערך אומר לרבן י  22
  ונתעטף ,  החמור  מעל   זכאי  בן  נןיוח  רבן  ירד  ידמ: "מודגש שלפני שר' אלעזר התחיל בדרשהע"ב    ידיגה  המובא בגמרא חג  חבנוס  23

  ומלאכי ,  עמנו  ושכינה,  מרכבה  במעשה  דורש  אתה  אפשר:  אמר?  רהחמו  מעל  ירדת  מה  מפני,  רבי  : לו  אמר.  הזית   תחת  האבן  על  וישב
 ". ?החמור על  ארכב ואני, תנו או מלוין תהשר

י  אמפי רבי יוחנן בן זכ"ברוך אלוהי ישראל"    בברכת  כאןרק    לא באנו לדון כאן במעשה מרכבה ואף לא בניתוח סיפור זה לעומק,  24
ב ח(  ל )אבות  דווקא? אולי מאמר   מה הקשר.  במעשה מרכבה לדרוש  שיודע  גדול תלמידיו  ל"אלוהי ישראל"   של מעשה מרכבה 

ברהם, ויעל  ויעל אלהים מעל אמר:  האבות הן הן המרכבה שנאש לקיש:  מר ריהים מעל אברהם, אויעל אל"מז ו:    בראשית רבה
ואמר ברוך כו' שנתן בן לאברהם אבינו כו' ויחסו  מוסיף: "   על הדףמהרש"א  חידושי  ו".  מעליו אלהים )בראשית כח( והנה ה' נצב עליו

כאן לאברהם כמו שאברהם נתן לבו מעצמו לחקור על אמונה זו במעשה מרכבה ובמעשה בראשית כמבואר בספר יצירה המיוחס  
 בעניין זה יבורך בכל מילי דמיטב. מחכימנו עוד הכל  ". ו כו'וערך יודע מעצמו להבין לחקור   לאברהם אבינו כך ר"א בן

יד  יבמות  תוספתא בדומה ראו סיפור  בי עקיבא.עדותו של ר מנע ברגע האחרון התרת אשת איש לשוק ע"סש רוך אלוהי ישראלבו 25
"  בותיוהוביש את ר"שון את ההלכה עד  עקיבא שידע לכו על רבי    ת כלה פרק א הלכה טזמסכב וכן  בדין מים שאין להם סוף,  ה  

 . "רוך י"י אלהי ישראל שגילה סודו לר' עקיבא בן יוסףב :באותה שעה אמרוואמרו עליו חבריו: "
או נדר של טעות או  וחדים שברור שזו שבועה  ו נדר שנדרו או נשבעו בשם "אלוהי ישראל", חוץ ממקרים מירין שבועה א אין מתי  26

 חז"ל: בטלה דעתו אצל כל אדם". ון לשסביר כ  משהו בלתי
ניתן  ם  מאידך גיסא, א  רב נחמןרבא בשם  לקו בה ר' אסי מחד גיסא וחתר ונשבועה חמורה ביו א  הי  בשם אלוהי ישראלשבועה    27

ראל  מיוחד בה' אלהי ישנשבע בשם הואפילו  ...    "  :הלכה ח  רמב"ם הלכות שבועות פרק ורט עליה ולהתירה. להלכה נפסק בלהתח
כרב נחמן, אבל יש מגבלות ונראה שהיתר  יורה דעה סימן רל  כך גם בבית יוסף    וכו' ".  ווניחם הרי זה נשאל על שבועתו ומתירין ל

ואף "א שניתן  דף ח עאו שם באם נחזור לגמרא נדרים, ראך    נזלץ, ספר החינוך מצוה תו(.ייהלכה בשט  חזה איננו פשוט )ראו אור
דל יואמר רב ג...    דקךבעתי ואקיימה לשמור משפטי צ: נשמצוה? שנאמרמנין שנשבעין לקיים את ה: "ים מצווהאוי להישבע לקיר

יון בנושא שבועה לקיים מצווה.  הדגם  שם  ".  הי ישראלדול נדר לאלנדר ג  -האומר אשכים ואשנה פרק זה, אשנה מסכתא זו    ב:אמר ר
ט  יהושע  כתוב בה, כדהם נשיאי העפר יהושע, בשבועה שנשבעו לשראל" בפרשת הגבעונים בס הי יצאנו שבועה בביטוי "אלועוד מ 

ם ֶאל  ִאיאְמרּו ָכל ַהְנִשיַויֹּ   ַהְנִשיִאים:ָכל ָהֵעָדה ַעל  ָרֵאל ַוִיֹּלנּו  ֹלֵהי ִיְש ְּבעּו ָלֶהם ְנִשיֵאי ָהֵעָדה ַּבה' אֱ ִנְׁש ל ִכי  ִיְשָראֵ א ִהכּום ְּבֵני  ְוֹליט: "-יח
ַע ּבָ כַ ְשָרֵאל ְוַעָתה ֹלא נּוֵהי יִ ַּבה' ֱאֹל  ִנְׁשַּבְענּו ָלֶהם   נּוָכל ָהֵעָדה ֲאַנחְ  א  מלכים א  נשבע לבת שבע ב"אלוהי ישראל",  דוד    ". גם םהֶ ל ִלְנגֹּ

ָלְך ַכֲאֶׁשר    ִכיל: " ר כִ ִנְׁשַּבְעִתי  ִיְשָרֵאל ֵלאמֹּ יִ  ַּבה' ֱאֹלֵהי  ְבֵנְך  ה  ְוהּוא ֵיׁשֵ ְמֹלי ְׁשֹלמֹּ ַעל  ְך ַאֲחַרי  ֵכן ִכְסִאי ַתְחתָ ב  ִכי  ַהֶזהֶאֱעשֶ   י  ַהיוֹּם  " ה 
  עיון ודיון אצל בעלי ההלכה.זה נושא מורכב שצריך ו  "בת שבע"(. –י" )"נשבעת

https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%91%d7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%95-%d7%9c%d7%90-%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%99%d7%aa
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%95-%d7%9c%d7%90-%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%99%d7%aa
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%95-%d7%9c%d7%90-%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%99%d7%aa
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