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 בראשית פרק יב 

 �ְבָר� ַוֵ�ֶרד ָ��ֶר� ָרָעב ַוְיִהי )י(
 ָהָרָעב ָכֵבד ִ�י ָ�� ָלג�ר ִמְצַרְיָמה
 ִהְקִריב ַ�ֲאֶ�ר ַוְיִהי )יא( :ָ��ֶר�
 ָ%ַרי ֶאל רַו�ֹאֶמ ִמְצָרְיָמה ָלב#א
#&� ִאָ(ה ִ�י ָיַדְעִ&י ָנא ִהֵ'ה ִאְ
�י ְוָהָיה )יב( :�ְ& ַמְרֶאה ְיַפתִ 
 ְו�ְמר� ַהִ-ְצִרי� אָֹתְ, ִיְרא�
#&� ְואָֹתְ, אִֹתי ְוָהְרג� זֹאת ִאְ
 �ְ& ֲאחִֹתי ָנא ִאְמִרי )יג( :ְיַח��
 ְוָחְיָתה ַבֲעב�ֵרְ, ִלי ִייַטב ְלַמַע0
 :ִ�ְגָלֵלְ, ַנְפִ�י

 י"רש
 אחר יהרהר א� לנסותו, לבדה אר� באותה 2 באר� רעב) י(

 ועכשיו, כנע0 אר� אל ללכת לו שאמר ה"הקב של דבריו
 :ממנה לצאת משיאו

 בה הכיר לא עכשיו עד אגדה מדרש 2 ידעתי נא הנה) יא(
. בה הכיר מעשה ידי על ועכשיו, שבשניה� צניעות מתו,
, מתבזה אד� הדר, טורח ידי שעל העול� מנהג אחר דבר
 השעה הגיע נא הנה מקרא של ופשוטו. ביופיה עמדה וזאת
 מראה יפת כי רבי� ימי� זה ידעתי, יפי, על לדאוג שיש
, ומכוערי� שחורי� אנשי� בי0 באי� אנו ועכשיו, את

 לו ודומה. יפה באשה הורגלו ולא, כושי� של אחיה�
 :נא ורוס אדוני נא הנה) ב יט בראשית(
 :מתנות לי יתנו 2 בעבור� לי ייטב למע�) יג(

 

 ן"רמב
, הבצורת בימי נפשו להחיות ש� לגור הרעב מפני למצרי� ירד אברה� הנה 2 באר� רעב ויהי) י(

 מש� והוציאו, גדולי� בנגעי� נקמת� נק� ה"והקב, אשתו את לקחת חנ� אותו עשקו והמצרי�
 הרעב מפני מצרי� ירדו בניו כי אליו ורמז :לשלח� אנשי� הפרע עליו צוה וג�, ובזהב בכס8 במקנה
, תחיו0 הבת וכל) כב א שמות (אמר כאשר הנשי� מה� ויקחו לה� ירעו והמצרי�, באר� ש� לגור
 והחזיקו, מאד כבד מקנה ובקר וצא0 וזהב בכס8 שיוציא� עד גדולי� בנגעי� נקמת� ינקו� ה"והקב
 בבראשית פרשוהו הזה והעני0. בבני� יהיה שלא האב מאורע מכל דבר נפל לא. האר� מ0 לשלח� בה�
, בני, לפני הדר, את וכבוש צא לאברה� ה"הקב אמר, אמר אושעיא רבי בש� פנחס רבי) ו מ (רבה
 להל0 (כתיב בישראל, באר� רעב ויהי כתוב באברה�, בבניו כתוב באברה� שכתוב מה כל מוצא ואתה
 אשתו שהביא בשגגה גדול חטא חטא אבינו אברה� כי ודע :האר� בקרב הרעב שנתי� זה כי) ו מה

 אשר כל ואת אשתו ואת אותו שיציל בש� לבטוח לו והיה, יהרגוהו פ0 פחדו מפני עו0 במכשול הצדקת
 עו0, הרעב מפני, בתחילה עליה שנצטווה, האר� מ0 יציאתו ג�. ולהציל לעזור כח באלהי� יש כי, לו

 ביד מצרי� באר� הגלות זרעו על נגזר הזה המעשה ועל. ממות יפדנו ברעב האלהי� כי, חטא אשר
 :והחטא הרשע שמה המשפט במקו�. פרעה
 

 משנה מסכת אבות פרק ה משנה ג 
 אבינו אברה� של חבתו כמה להודיע בכול� ועמד השלו� עליו אבינו אברה� נתנסה נסיונות עשרה
 : השלו� עליו
  

 ג, לאבות הי "פירוש רש
וכול� יסד� רבי שמעו0 ). פרק כו(מפורשי� בפרקי רבי אליעזר . סה אברה� אבינועשרה נסיונות נתנ

ונחבא בקרקע , תחלה ביקש נמרוד להרגו). ה"דר' שחרית יו� ב(' צרופה' אמרת ה'� "הגדול בקרוב
והביא הקדוש ברו, הוא רעב . והגלהו מאר� מולדתו. שוב השליכו באור כשדי�. שלוש עשרה שנה

 ...רה בבית פרעהונלקחה ש. בימיו
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  ג ,אבות הלם על משנה "רמב

: לו יתעלה אומרו והוא, הגירות 2 הראשו0. כתובי� כול� 2 אבינו אברה� נתנסה אשר נסיונות העשרה
, באר� השתקע כאשר כנע0 באר� מצא אשר הרעב 2 והשני. וממולדת, מארצ, ל, ל, )א יב בראשית(

: אומרו והוא, גדול נסיו0 וזה, "שמ, ואגדלה ואברכ,... ואעש, ")ב יב בראשית(: לו יועד וכבר
. לפרעה שרה בלקיחת אותו המצרי� עשוק 2 השלישי והנסיו0. 'וכו" באר� רעב ויהי ")י יב בראשית(

, המילה 2 והששי. משרה מההולדה כשנואש הגר לקחו 2 והחמישי. מלכי� בארבעה הלחמו 2 והרביעי
 הרחקת 2 והשמיני. כ0 ג� שרה בלקיחת אותו גרר מל, עשוק 2 והשביעי. נההזיק בשנות בה צווה אשר
 אל ")יב כא בראשית(: יתעלה לו אמרו והוא, ישמעאל בנו הרחקת 2 והתשיעי. ממנה היבנותו אחר הגר
 וירע ")יא כא בראשית(: עליו הדבר היה קשה כמה הכתוב העיד וכבר, "אמת, ועל הנער על בעיני, ירע

 .יצחק עקדת 2 והעשירי. וגרש� יתעלה ציוויו קיי� הוא אבל, "אברה� יניבע מאד הדבר
 

 ג, פירוש רבנו יונה לאבות ה
ונברכו ב, כל : "פי שהש� יתעלה הבטיחו ואמר לו2על2וא8". ויהי רעב באר�: " שנאמר2 והשלשי

 .כשהביא הרעב לא הרהר אחר מדותיו, "משפחות האדמה

 
  הלכה ו– הלכות נפילת אפים –לרבי נתן מברסלוב ליקוטי הלכות 

' ֶלְ, ְלָ, ֵמ�ְרְצָ, ְוכ�) ְ�ֵראִ�ית יב(ְוֶזה ְ�ִחיַנת ) ח
ְולֹא ִ>ָ;ה ל# , י"�ֵפֵר� ַרִ�. ֶאל ָה�ֶר� ֲאֶ�ר �ְרֶאָ:

�ֵדי ְלַחְ�ָב= ְ�ֵעיָניו ְוִלֵ&0 ל# ָ%ָכר ְוכ�, ָה�ֶר� ִמָ�דְ' .
ְוָקָרא , ְוֵכ0.  ֵאֶליָ,י� ֲאֶ�ר אַֹמרַעל �ַחד ֶהָהִר, ְוֵכ0

�ל ֶזה ה�א ְ�ִחיַנת ַמה . 'ָעֶליָה ֶאת ַהְ<ִרי�ה ְוכ�ָ
�ַ>� ַעל ְ>ד#ֵלי , ל"ֶ(ָ�ת�ב ְ�ס8# ַה&#ָרה ַהַ'ֶ

ַהַ@ִ?יִקי� ע#ֵבר ְ�ִחיָנה זֹאת ֶ�<ֶֹד� ָ�ל &#ָרה 
ְכָרח ַלֲעבֹר ֶ?ֶרְ, ֵא;� ַהִ�ְל��ִלי� �ְס Aֵה� , ֵפק#תמ�ֶ

�מ# ֶ�ְ-בֹ�ר ָ��', ְוכ�' ְ�ִחיַנת ִלִ�י ְסַחְרַחר ְוכ�ְ .
ל ַמה ֶ(ַהֵ(� ִיְתָ�ַרְ, לֹא ִ>ָ;ה "ְוֶזה� ְ�ִחיַנת ַהַ'

 %Bִֵ�ְצָטֵרְ, ְלַח�ְל�ְבָרָה� ֶאת ָה�ֶר� ִמָ�ד ְ�ֵדי ֶ
ר ַהִ'Cָי0# ֶ�;# ְוֶזה ִעַ<. �ְלַבֵ<� �ַחר ְרצ#נ# ֵהיֵטב

�ְכמ# ֶ�ָ(ַמְעִ&י ִמBִיו ַהָ<ד#� . ְוֵכ0 ֶ�ל ָ�ל ַהַ@ִ?יִקי�
�ַעת ַהִ'Cָי0# ֶ�ל ָ�ל ָה�ָד�ְ�ִ�ֵאי0 ָה�ָד� ְ�ַדְע&# , ֶ

�י ִא� ָהָיה ַ?ְע&# ָ�ֵל� , ִ�ְ�ֵלמ�ת ְ�ִעְנַי0 ַהִ'Cָי0#ִ
ל "ְוָכל ֶזה ה�א ִעְנָי0 ַהַ'. ל# ִנCָי0# ְ�ָלללֹא ָהָיה , ָ�ֶזה

�ַהֵ(� ִיְתָ�ַרְ, ִנCָה ֶאת �ְבָרָה� ְולֹא ִ>ָ;ה ל# ֶאת ֶ
Bָק Aִ�ְהֶיה ָנב#ְ, �ְמס� Bִי 2 ַעל 2ְו�8 , ָה�ֶר� ִמָ�ד ְ�ֵדי ֶ

ְיָקא  ְיֵדי ֶזה ַ?2ְוַעל ,  ֵכ0 ְיַחBֵ% ִויַבֵ<� �ַחר ְרצ#נ2#
ִיְזֶ�ה ֶ�ַהֵ(� ִיְתָ�ַרְ, ְיַגֶ;ה ל# ְרצ#נ# ְוַיְרֶ�ה ְ%ָכר# ַעל 

 ְיֵדי ַהַ�ָ<ָ�ה ְוַהִח�B% ִיְזֶ�ה 2ִ�י ַעל ,  ְיֵדי ֶזה2
�� (ְוֵכ0 ָהֲעֵקָדה ֶנֱאַמר �# . ל"ַלֲעִלָ�ה ְ>ד#ָלה ְוַכַ'ָ

ָנה ֶ�ֶ'ֱאַמר �# ְוֵכ0 י#. 'ַעל �ַחד ֶהָהִרי� ְוכ�, )כב
�י י#ָנה ְלִפי . ְוָקָרא ָעֶליָה ֶאת ַהְ<ִרי�ה, )י#ָנה ג(ִ

�מ# , ַ?ְע&# לֹא ה�ַטב ְ�ֵעיָניו ְ�ִליח�ת ֶזה ְלִניְנֵוהְ
��ְמר� ַר�#ֵתינ� ִזְכר#ָנ� ִלְבָרָכה ֶ) �מ�ָבא ְ�ֵפר�

�ַרֲחֵמי ַהֵ(� ִ�י לֹא ֵהִבי0 עֶֹצ� , )י י#ָנה א"ַרִ
�0 ִהְתָעה א#ת# 2ַעל , ִיְתָ�ֵרְ, ַעד ֵהיָכ0 ֵה� ַמִ>יִעי�ֵ 

�מ# ֶ��ְמר� ַר�#ֵתינ� ִזְכר#ָנ� ִלְבָרָכה , ַהֵ(� ִיְתָ�ַרְ,ְ
ַהָ<ד#� ָ�ר�ְ, ה�א ַמְתֶעה ֶאת ַהַ@ִ?יִקי� , ְלִעְנָי0 ֶזה

, ֵדי ֶ�ְ�ַחBֵ% ִויַבֵ<� ַהְרֵ�הְולֹא ִ>ָ;ה ל# ִמָ�ד ְ�. 'ְוכ�
,  ְיֵדי ֶזה ַיEִיג ְרצ#נ# �ִמַ?ת ַרֲחָמיו ַהְמרAִ�י�2ְוַעל 

�ה�א ִיְתָ�ַרְ, ַמְרֶ�ה ְלֵהיִטיב ְור#ֶצה ִ�ְת��ָבה ֶ
-#ת ָהע#ָל� Aל א��ל ִיְ%ָרֵאל, ֲאִפ;� ֶֶ 0�ֵ�ְוַעל . ִמָ�ל ֶ

2�ֶ�ָהָיה י#ָנה ִ�ְמֵעי ַהָ?ָגה ה#ָדה ְלַהֵ(�  ֵ�0 ֶ�ֱאֶמת ְ
���ת�ב ָָ�ִמֶ�ֶט0 ", ִיְתָ�ַרְ, ַעל ִר��י ַרֲחָמיו ְ�מ# ֶ

ַוֲאִני �ַמְרִ&י ' ְ�א#ל ִ�ַ�ְעִ&י ָ�ַמְעָ& ק#ִלי ְוכ�
�ל ִמְ�ָ�ֶריָ, ְוַגֶ;יָ, ָעַלי' ִנְגַרְ%ִ&י ִמֶ'ֶגד ֵעיֶניָ, ְוכ�ָ 

". �ְ, א#ִסי8 ְלַהִ�יט ֶאל ֵהיַכל ָקְדֶ�ָ,' ָעָבר� ְוכ�
�ל ֶזה ה�א ִעְנַי0 ַהַ�ָ<ָ�ה ְוַהִח�B% ַהַ'ָ��ַ>� , ל"ֶֶ
�מ# ', ִמֶ�ֶט0 ְ�א#ל ַמָ-� ְצִריִכי0 ִלְצעֹק ֶאל הְ

0#���ַמר ְ�ֶזה ַהָ;ֶ �ָ<ר ֶ�ִע, ֶ�ָ(ַמְעִ&י ִמBִיו ַהָ<ד#
 :ל"ַהְינ� ַ�ַ', ה�א ִמֶ�ֶט0 ְ�א#ל ִ�ַ�ְעִ&י

ְוֶזה ְ�ִחיַנת ְלִקיַחת ָ%ָרה ְלֵבית Bְַרעֹה ֶ�ִ'ְסָמְ, ) ט
ְכְרָחה ֵליֵרד "ֶ�ַה�ֹל ַ�ְ�ִחיָנה ַהַ', ָלֶזה Aַהַ@ֶ?ֶקת ה�ל ֶ

�ֶזה ְ�ֵדי ֶ�ְ�עֶֹצ� �ָֹח= ָ 8'ָ Aְלָמק#� ָטֵמא �ְמט
�� ֶאת ַהֵ(� ִיְתָ�ַרְ, ְוַעל ְ&ָ �<ַ %Bְֵתַח� � ְיֵדי 2ַבֵ<

ַוַ�ַעל , ֶזה ַ&ֲעֶלה ִע� �ְבָרָה� ַ�ֲעִלָ�ה ְ>ד#ָלה ִ�ְבִחיַנת
 ְיֵדי ֶזה ֵהִכיָנה ַהָ@ָלה 2ְוַעל . �ְבָר� ִמִ-ְצַרִי�

 ְיֵדי 2ל ִוי��ָעה ְ>ד#ָלה ְלִיְ%ָרֵאל ְ�ָגל�ת ִמְצַרִי� ֶ�ַע
ְמ�ת ִמְצַרִי� ִלְ�לֹט ָ�ֶה� ְוָיְצא�  Aֶזה לֹא ָיְכָלה ט

 ְיֵדי ֶעֶ%ר ַמ�#ת ֶ�ִהָ�ה ֶאת Bְַרעֹה 2ִמָ(� ַעל 
�ל ֶזה ָהָיה ַעל , �ִמְצַרִי�ָ�ֶאת ' ַוְיַנַ>ע ה" ְיֵדי 2ֶ

�ָ;ַקח ֶאת ָ%ָרה" Bְַרעֹה ְוֶאת ֵ�ית#ֶ��מ# ֶ��ְמר�, ְְ 
 ְיֵדי ֶזה ִהְמִ�יָכה 2ִ�י ַעל , ַר�#ֵתינ� ִזְכר#ָנ� ִלְבָרָכה

ל ְלִיְ%ָרֵאל ֶ�ְ�ָכל ָמק#� ֶ�ִ�ְהי� ַ�ָ>ל�ת "ֶ?ֶרְ, ַהַ'
 ��ָ'ִפי� ְמאֹד ַ>� ָ�� ְיַבְ< Aֲאִפ;� ַ�ְ-ק#מ#ת ַהְמט

 ְיֵדי ֶזה ַיֲעל� 2ל ל ְוַע"ַ�ַ'' ה ְוכ�"ִויַחBְ%� ִ�ְבִחיַנת �ֵ�
'ַ�ְוֶזה� ַ>� ֵ�0 ְ�ִחיַנת ְלִקיַחת ֶאְסֵ&ר . ל"ִמָ(� ַ

��ז ְצָעָקהֶ �ֵאִלי ֵאִלי ָלָ-ה ", ְלֵבית ֲאַחְ�ֵור#
�מ# ֶ��ְמר� ַר�#ֵתינ� ִזְכר#ָנ� ִלְבָרָכה , "ֲעַזְבָ&ִניְ

,  ֲעָמֵלק2ת ָהָמ0  ְיֵדי ֶזה ָהָיה ַמBֶֶל2ְוַעל ). ְמִגָ;ה טו(
ַה�ֹל ַ�ְ�ִחיָנה , ֶ�ה�א &ֶֹק8 זAֲהַמת ַהCְִטָרא �ֳחָרא

ל ְ�ֵדי ְלה#ר#ת ְלִיְ%ָרֵאל ֶ�ַ>� ַ�ְ-ק#מ#ת "ַהַ'
ָ'ִפי� ִיְצֲעק� ֶאל ה Aא#ת#' ַהְמט ��. ִויַחBְ%� ִויַבְ<

�ִ�ְ'ס� ֶאת ָ�ל �ְכמ# ֶ�ָע%� �ז ָמְרְ?ַכי ְוֶאְסֵ&ר ֶ
ְוֵכ0 ְצִריִכי0 ְ�ָכל ?#ר . 'ַהְ�ה�ִדי� ִלְזעֹק ַהְרֵ�ה ַלה

ָוד#ר ִ�ְכָלִל��ת ִיְ%ָרֵאל �ִבְפָרִט��ת ָ�ל ֶאָחד ְוֶאָחד 
ְלַבֵ<� ָ&ִמיד ֶאת ַהֵ(� ִיְתָ�ַרְ, ְ�ָכל ָמק#� ֶ�ה�א 

ִמֶ�ֶט0 " ִ�ְבִחיַנת ְוִלְזעֹק ְ�ָכל ֵעת ְלַהֵ(� ִיְתָ�ַרְ,
ְו�ל ִיְתָיֵא� ִמ0 ַהְ@ָעָקה ְוַהַ�ָ<ָ�ה ". ְ�א#ל ִ�ַ�ְעִ&י

 :ִמָ(ַמִי�' ְלע#ָל� ַעד ַיְ�ִקי8 ְוֵיֶרא ה
 
 


