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 בראשית פרק יח פסוק כג 
 : ָרָ�ע ִע� ַצִ�יק ִ�ְסֶ�ה ַה�� ַו�ֹאַמר �ְבָרָה� ַוִ�ַ��
 

 בראשית פרק כ 
 ֵד�ָק ֵ%י$ ַוֵ�ֶ�ב ַהֶ"ֶגב �ְרָצה �ְבָרָה� ִמָ � ַוִ�ַ�ע) א(

 ָ(ָרה ֶאל �ְבָרָה� ַו�ֹאֶמר) ב( :ִ%ְגָרר ַוָ�ָגר �'ר 'ֵבי$
 ַוִ�ַ/ח ְ�ָרר ֶמֶלְ. ֲאִביֶמֶלְ. ַוִ�ְ�ַלח ִהוא ֲאחִֹתי ִאְ��*
 ַ%ֲחל*� ֲאִביֶמֶלְ. ֶאל ֱאלִֹהי� ַוָ�בֹא) ג( :ָ(ָרה ֶאת

 ָלַקְחָ� ֶ�רֲא ָהִאָ ה ַעל ֵמת ִהְ"ָ. ל* ַו�ֹאֶמר ַה1ְָיָלה
 ֵאֶליָה ָקַרב לֹא ַוֲאִביֶמֶלְ.) ד( :ָ%ַעל ְ%ע2ַלת ְוִהוא
 ה'א ֲהלֹא) ה( :ַ�ֲהרֹג ַצִ�יק ַ�� ֲהג*י ֲאדָֹני ַו�ֹאַמר
 ה'א 4ִחי 4ְמָרה ִהוא ַג� ְוִהיא ִהוא ֲאחִֹתי ִלי 4ַמר
 אֶמרַו�ֹ) ו( :זֹאת ָעִ(יִתי 5ַַ�י 'ְבִנְקיֹ$ ְלָבִבי ְ%ָת�
 ְבָת� 5ִי ָיַדְעִ�י 4נִֹכי ַ�� ַ%ֲחלֹ� ָהֱאלִֹהי� ֵאָליו
 ִלי ֵמֲחט* א*ְתָ. 4נִֹכי ַ�� ָוֶאְח(ְֹ. 8ֹאת ָעִ(יָת ְלָבְבָ.
 ֵאֶ�ת ָהֵ�ב ְוַעָ�ה) ז( :ֵאֶליָה ִלְנ�ַֹע ְנַתִ�יָ. לֹא $5ֵ ַעל

 ֵאיְנָ. ְוִא� ֶוְחֵיה ַ%ַעְדָ. ְוִיְת1ֵ�ַל ה'א ָנִביא 5ִי ָהִאי�
  :ָלְ. ֲאֶ�ר ְוָכל �ָ�ה ָ�מ'ת מ*ת 5ִי ַ�ע ֵמִ�יב

 ַוְיַדֵ%ר ֲעָבָדיו ְלָכל ַוִ�ְקָרא ַ%%ֶֹקר ֲאִביֶמֶלְ. ַו�5ֵ�ְ�ַ) ח(
 ָהֲאָנִ�י� ַוִ�יְרא' 4%ְְזֵניֶה� ָהֵא1ֶה ַהְ�ָבִרי� 5ָל ֶאת
 ֶמה ל* ַו�ֹאֶמר ְל�ְבָרָה� ֲאִביֶמֶלְ. ַוִ�ְקָרא) ט( :ְמאֹד
 ְוַעל ָעַלי ֵהֵבאָת 5ִי ָלְ. ָחָטאִתי 'ֶמה 1ָנ' ָעִ(יָת

 ָעִ(יָת ֵיָע(' לֹא ֲאֶ�ר ַמֲעִ(י� ְגדָֹלה ֲחָט4ה ַמְמַלְכִ�י
 5ִי ָרִאיָת ָמה �ְבָרָה� ֶאל ֲאִביֶמֶלְ. ַו�ֹאֶמר) י( :ִעָ:ִדי
 5ִי �ְבָרָה� ַו�ֹאֶמר) יא( :ַה8ֶה ַהָ�ָבר ֶאת ָעִ(יָת
 ַוֲהָרג'ִני ַה8ֶה ַ%ָ:ק*� ֱאלִֹהי� ִיְר�ת ֵאי$ ַרק 4ַמְרִ�י

 ִהוא 4ִבי ַבת ֲאחִֹתי 4ְמָנה ְוַג�) יב( :ִאְ�ִ�י ְ�ַבר ַעל
 5ֲַאֶ�ר ַוְיִהי) יג( :ְלִאָ ה ִלי ַוְ�ִהי ִאִ:י ַבת לֹא �ְ.

 ַחְסֵ�ְ. ֶזה ָל; ָואַֹמר 4ִבי ֵ%יתִמ ֱאלִֹהי� אִֹתי ִהְתע'
 ָ�ָ:ה ָנב*א ֲאֶ�ר ַהָ:ק*� 5ָל ֶאל ִעָ:ִדי ַ�ֲעִ(י ֲאֶ�ר
 'ָבָקר צֹא$ ֲאִביֶמֶלְ. ַוִ�ַ/ח) יד( :ה'א 4ִחי ִלי ִאְמִרי

 ָ(ָרה ֵאת ל* ַוָ�ֶ�ב ְל�ְבָרָה� ַוִ�ֵ�$ 'ְ�ָפחֹת ַוֲעָבִדי�
 ְלָפֶניָ. �ְרִצי ִהֵ"ה ֲאִביֶמֶלְ. �ֹאֶמרַו) טו( :ִאְ��*
 ֶאֶל� ָנַתִ�י ִהֵ"ה 4ַמר 'ְלָ(ָרה) טז( :ֵ�ב ְ%ֵעיֶניָ. ַ%=*ב
 ֲאֶ�ר ְלכֹל ֵעיַנִי� 5ְס'ת ָלְ. ה'א ִהֵ"ה ְל4ִחיְ. 5ֶֶס�
 ֶאל �ְבָרָה� ַוִ�ְת1ֵ�ַל) יז( :ְונָֹכַחת 5ֹל ְוֵאת ִאָ�ְ.

 ִאְ��* ְוֶאת ֲאִביֶמֶלְ. ֶאת ֱאלִֹהי� ַוִ�ְרָ�א ָהֱאלִֹהי�
 5ָל ְ%ַעד ְיקָֹוק ָעַצר ָעצֹר 5ִי) יח( :ַוֵ�ֵלד' ְו�ְמהָֹתיו

 : �ְבָרָה� ֵאֶ�ת ָ(ָרה ְ�ַבר ַעל ֲאִביֶמֶלְ. ְלֵבית ֶרֶח�
 

 י"רש
 הכרכי� שחרבו כשראה < אברה� מש� ויסע) א(

 אחר דבר. מש� לו נסע והשבי� העוברי� ופסקו
) ב( :בנותיו על שבא רע ש� עליו שיצא מלוט להתרחק
 כרחה על אלא רשות נטל לא כא$ < אברה� ויאמר
 :כ$ ידי על פרעה לבית לוקחה שכבר לפי בטובתה שלא
 ד א"ש (בו וכיוצא. אשתו שרה על < אשתו שרה אל
 בלשו$ שניה�, חמיה מות ואל' וגו ארו$ הלקח אל) יט
 שנאמר כמו, מנעו המלא. < אליה קרב לא) ד( :על
 < תהרג צדיק ג� הגוי :אליה לנגוע נתתי. לא) ו פסוק(

 לאבד דרכ. כ. שמא. תהרגנו צדיק הוא א� א�
 א�, הפלגה ולדור המבול לדור עשית כ., חנ� האומות

 אומר שאתה כש�, דבר לא על שהרגת� אומר אני
 וחמרי� וגמלי� עבדי� לרבות < הוא ג�) ה( :להרגני

 בת� :הוא אחיה לי ואמרו שאלתי כל� את, השל
 מ$ אני נקי < כפי ובנקיו� :לחטוא דמיתי שלא < לבבי
 < 'וגו לבב� בת� כי ידעתי) ו( :בה נגעתי שלא החטא
 אי$ כפי� נקיו$ אבל לחטוא מתחלה דמית שלא אמת
 אלא בה נגעת שלא היה ממ. לא < נתתי� לא :כא$

 לקמ$ (וכ$, כח ל. נתתי ולא, מחטוא אות. אני חשכתי
 נתנו ולא) א טו שופטי� (וכ$, אלהי� נתנו ולא) ז לא

 סבור תהא ואל < האיש אשת השב) ז( :לבוא אביה
 יתפלל ולא ישנא. או יקבלנה ולא בעיניו תתגנה שמא
 לפיכ., בה נגעת שלא ויודע < הוא נביא כי :עלי.

 אשר מכה < יעשו לא אשר מעשי�) ט( :בעד. ויתפלל
 כל עצירת, יד. על לנו באה בריה על אלב הורגלה לא

) יא( :וחוט� ואזני� ורעי קטני� ושל זרע של, נקבי�
 עסקי על, לעיר שבא אכסנאי < אלהי� יראת אי� רק

 שואלי$ אשתו עסקי על או אותו שואלי$ ושתיה אכילה
 אבי בת אחותי) יב( :היא אחות. או היא אשת. אותו
 וכדי. לגוי תאבו שאי$, נח לב$ מותרת אב ובת < היא

 אחיו בת והלא תאמר וא�. כ$ השיב� דבריו לאמת
, תרח של בתו היא והרי כבני� ה$ הרי בני� בני, היתה
 א� :אנחנו אחי� אנשי� כי) ח יג (ללוט אומר הוא וכ$
 כאשר ויהי) יג( :היה אחרת מא� הר$ < אמי בת לא

 ויש. שתרג� מה תרג� אונקלוס < 'וגו אותי התעו
 ה"הקב כשהוציאני, אופניו על דבור רדב, עוד לישבו
 וידעתי, למקו� ממקו� ונד משוטט להיות אבי מבית

 אשר חסד. זה לה ואומר רשעי� במקו� שאעבור
  כי, תתמה ואל, רבי� לשו$ < התעו כאשר :עמדי תעשי
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 ]המשך[י "רש
 ה דברי�(, אלהי� הלכו אשר) כג ז' ב שמואל. (רבי� לשו$ קרוי מרות ולשו$ אלהות לשו$ מקומות בהרבה

 אדוני ויקח) כ לט (וכ$. רבי� לשו$ אלהי� לשו$ וכל, הוא קדושי� אלהי�) יט כד יהושע(, חיי� אלהי�) כג
) כט כא ש�(, עמו בעליו) יד כב שמות (וכ$, הארE אדוני) לג מב להל$(, האדוני� אדוני) יז י דברי�(, יוס�
) יד כא לקמ$ (כמו, תועה קרוי מיושב ואינו ממקומו הגולה כל, התעו שו$ל מהו תאמר וא�. בבעליו והועד
 :אכל� לבקש ויתעו יצאו, אוכל לבלי יתעו) מא לח איוב(, אובד כשה תעיתי) קעו קיט תהלי�(, ותתע ותל.
 לבני פרעה ואמר) ג יד שמות (וכ$. אשתו על, לאשתו המקו� אנשי וישאלו) ז כו לקמ$ (וכ$, עלי < לי אמרי
 שיתפייס כדי < לאברה� וית�) יד( :הרגתהו אשה לי יאמרו פ$) נד ט שופטי�(, ישראל בני על כמו, ישראל
 שנתיירא לפי, ול. קח אשת. הנה) יט יב לעיל (לו אמר פרעה אבל < לפני� ארצי הנה) טו( :עליו ויתפלל

 נתתי, זה כבוד ל. יתיעש הנה לפייסה כדי לכבודה, אבימל. < אמר ולשרה) טז( :זמה שטופי שהמצריי�
 יכסו < את� אשר לכל :עיני� כסות ל. הזה והכבוד הממו$ הנה, הוא אחי עליו שאמרת לאחי. ממו$

 שהוצרכתי עכשיו, החזירה בה שנתעלל לאחר לומר לה� יש ריקנית השיבותי. שאלו, יקילו. שלא עיניה�
 < ונכחת :העול� באי כל וע� < כל ואת :סנ ידי ועל השיבותי. כרחי שעל יהיו יודעי�, ולפייס. ממו$ לבזבז
 ז"ובלע, דברי� ברור מקו� בכל תוכחת ולשו$. הללו נכרי� דברי� ולהראות להתוכח פה פתחו$ ל. יהא

 ל. הוא הנה התרגו� על נופל הוא כ. המקרא ולשו$, אחרי� בפני� תרג� ואונקלוס] לבחו$ [ר"אישפרובי
 ויש. דעמ. כל וית ית. וחזית תרגומו כ$ ועל, את. אשר כלוב ב. ששלטו שלי העיני� על כבוד של כסות
 מה והוציאו נקביה� נפתחו, ואתרוחו כתרגומו < וילדו) יז( :פירשתי המקרא לשו$ ישוב אבל אגדה מדרש
 :שרה של דבורה פי על < שרה דבר על :פתח כל כנגד < רח� כל בעד) יח( :שלה� לידה והיא לצאת שצרי.

 
 

  בראשית פרק כ– ב"נציה להעמק דבר
ולא נתבאר . י ויודע שלא נגעת בה לפיכ. יתפלל" פרש.ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל) ז(

ה "וכי בשביל שהיה נצר. לשמירה מהקב. אחר שלא חטא ולא נגע בה. עדיי$ למה הוא צרי. לתפלה
 שהוא נות$ לו צערו ג"אע. החובל' כ עיקר בחטא הוא מה שציער לאברה� וכדתנ$ בפ"הוא נהרג אלא ע

ה ואחש. "כ יש להבי$ למאי הקדי� הקב"אבל א. 'אי$ נמחל לו עד שיבקש ממנו שנאמר ועתה השב וגו
מ בזה לעני$ צערו של אברה� אלא מזה המציאו "מאי נ' ג� אנכי אות. מחטוא לי על כ$ לא נתתי. וגו

כי נביא הוא וכבר לימד '  וגוודקא אמרת הלא הוא אמר לי. לבאר מאמר כי נביא הוא. ש�' ל בגמ"חז
ומשמעות נביא הוא [' אכסניא שבא לעיר על עסקי אכילה ושתיה שואלי� אותו או על עסקי אשתו כו

ז ההמצאה הוא נגד המשנה דהכל "ולכאורה כ]. על וכשל ג� נביא. 'ט ב"ח כדאיתא במנחות דצ"ת
 ועל עני$ אשר איש שלא התנהגו א"ולפי סוגיא זו עיקר החטא בשביל מיעוט ד. משו� צערו של אברה�

ז התנצל "אבל ע. אבל העני$ כ. הוא שודאי עיקר החטא והקפידה היה צערו של אברה�. כשור
ה שאינ. צדיק גמור "ה הקדי� הקב"מש. כ אי$ עליו שו� עו$"אבימל. בצדק שהוא בעצמו גר� לזה וא

 אתה מצער אותו וצרי. אתה כ בחנ�"וא. כמו שאתה אומר א� כ$ היה ראוי אברה� לומר אחותי היא
כי נביא הוא ויודע שאינ. צדיק גמור ונצר. להשמר ' ועתה השב וגו' לפייסהו שיתפללו וזהו דבר ה

ויישבו דהבי$ בחכמתו ממה . הסבירו יותר שמאי$ הוא יודע וכי נביא יודע טבע כל האד�' ובגמ. ממ.
  :א נמצא ההקדמה נחוצה לעיקר החטא"שהעברת על ד

כ לא נצר. אלא "א וא"פ המשנה שהחטא היה מה שציער את א" לפי דברינו ע.ד� וחיהויתפלל בע
. כ"לפיסו ולא לתפלה אלא מכא$ למדנו שהחוטא בי$ אד� לחבירו הוא חטא בי$ אד� לשמי� ג

ה נצר. לתפלת אברה� שיהי מחול לו "ה מש"וכשמתפייס מהאד� עדיי$ נצר. לבקש כפרה מהקב
' ועתה השב וגו' פ שהוא נות$ לו אי$ נמחל לו עד שיבקש ממנו שנא"דתנ$ אעכ בהא "ולזה כוו$ התנא ג(

הרי הוא רק חזרת הגזילה ולא בקשה ואי מהא . להשב' דאי מהא שהזהיר ה. ואינו מוב$ הוכחה זו
עד ' המשנה אי$ נמחל לו מה' אינו מוכח כלל שיבקש ממנו אלא כ. פי. ויתפלל בעד.' שאמר לו ה

ויתפלל בעד. הרי דבעינ$ ' ועתה וגו' שנא. כ"ה ג"ואז ימחול לו הקב. הוא לושיבקש ממנו וימחול 
והכי . 'אלא שבזה שיתפלל אברה� מוכח שהוא מחל לו ואז יועיל התפלה שימחול ל ה. לתפלה ורצוי

. והיינו קרבנות שבי$ אד� לשמי�' הביא כל אילי נביות שבעול� אי$ נמחל לו כו' ש� אפי' בגמ' אי
 ):ייריובזה החטא מ
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 אות ד'  סימן י– קמא ן"ליקוטי מוהר

 

ְוִעְנָי$ ֶזה ְלַהֲעל*ת ַהְ�ִפ1ָה ִמְ%ִחיַנת ַהר ְוָ(ֶדה ] ד[
5ְֵדי ֶ�ִ�ְת1ֶ�ַה , ְ%ִחיַנת ִעיר ֱאלֵֹקינ', ִלְבִחיַנת ַ%ִית

ֶ�ִ�ְהֶיה ָלֶה� ַ�� $5ֵ ַהHָָֹגה , �"ַמְלכ'ת* ַ�� ָלַע5'
ֱאלֹק'ת* ִיְתָ%ַרְ. ְ�מ* ִאי ֶאְפָ�ר ְלֵהָע(*ת 5ִי ֶ%

, 5ְמ* 4�ְֶמר' ֲחָכֵמינ', ִא� ַעל ְיֵדי ַצִ�יֵקי ַה�*ר 5 

ִמי ֶ�ֵ�� ל* '.): ָ%ָבא ַ%ְתָרא קטז(ִזְכר*ָנ� ִלְבָרָכה 
ֵיֵלְ. ֵאֶצל ָחָכ� ִויַבֵ/� ָעָליו , ח*ֶלה ְ%ת*ְ. ֵ%ית*

5ִי ִעַ/ר ַהְ�ִפ1ָה ֵאיָנ� י*ְדִעי� 5ִי ִא� '; �ַרֲחִמי
 :ַצִ�יֵקי ַה�*ר

ֶ�ֵאיָנ� ר*ִצי� ֶ�ֵ�ְלכ' , 5ִי ֵי� ַ%ֲעֵלי ַ�ֲאָוה 10 

ְוא*ְמִרי� ֶ�ֵה$ ְ%ַעְצָמ� ְיכ*ִלי� , ְלַצִ�יִקי�
'מ*ְנִעי� ַ�� ֲאֵחִרי� 5ְֶ�ֵ�� ָלֶה� ַצַער , ְלִהְת1ֵ�ַל

ְ%ֵראִ�ית (*ֶלה ֵליֵלְ. ְלַצִ�יִקי� ֲעֵליֶה� ֶנֱאַמר א* ח
5ִי ֶזה ַהַ%ַעל ַ�ֲאָוה ', ְוכ'" ָהֵ�ב ֵאֶ�ת ָהִאי�): "כ

 15 :ְמכ2ֶ"ה ִ%ְל�*$ ֲאִביֶמֶלְ.

ְוַהְינ' , 5ִי ה'א ר*ֶצה ִלְמלְֹ., ֲאִבי ְל�*$ ָרצ*$
5ְמ* , ְתִפ1ָת*5ִי ֶ%ֱאֶמת ַצִ�יק מ*ֵ�ל ִ%. ֲאִביֶמֶלְ.
'; ְוכ'" ַצִ�יק מ*ֵ�ל): "ְ�מ'ֵאל ב כג(5ָ�ֶת'ב 

ְוה'א ִמְתָ�ֶאה ְ%ַעְצמ* ֶ�ָ�כ*ל ְלִהְת1ֵ�ַל ְוֵי� ל* 
5ִי ה'א , ְוַעל $5ֵ ְמכ2ֶ"ה ְ%ֵ�� ֲאִביֶמֶלְ., ַהֶ:ְמָ�ָלה 20 

 :ֲאָנא ֶאְמלְֹ.: ר*ֶצה ִלְמלְֹ. ְוא*ֵמר
 יֵאֶ�ת ָראֵ�". ָהֵ�ב ֵאֶ�ת ָהִאי�: "ר'�ְוֶזה ֵ�
ֶזה ְ%ִחיַנת ) א" (ְפָ�ח'ָפַתי �'דָֹני ְ('ֲא"ֵ�ב*ת 
, ְ�ַהְינ' ָהֵ�ב ֵאֶ�ת ְ%ִחיַנת ַהְ�ִפ1ָה; ְ�ִפ1ָה

ַהָ/ד*� ָ%ר'ְ. ה'א '5ִי ; 5ִי ָנִביא ה'א, ְלַהJִַ�יק 25 

1ִי$ ס('  ַצִ�יִקי�ִמְת�ֶ'ה ִלְתִפ1ָָת$ ֶ�ל 'ְמַ�ֵ�ר :) ח2
: ְוֶזה. 5ְֵדי ֶ�ֵ�ָהֶנה ִמְ�ִפ1ָת*, ְ�ִפ1ָה ְסד'ָרה ְ%ִפיו

5ְמ* 4�ְֶמר' , ְל�*$ ִניב ְ(ָפָתִי�, 5ִי ָנִביא ה'א
 :):ְ%ָרכ*ת לד(ִזְכר*ָנ� ִלְבָרָכה , ֲחָכֵמינ'

ה ְ�ִפ1ָת* ְ%ִפיו ִא� ְ�ג'ָר" %*ֵרא ִניב ְ(ָפָתִי�" 30 

; ִית'%, ֶדה'ר ָ('ַה: ָהֵ�ב ָראֵ�י ֵתב*ת: ְוֶזה. 'ְוכ'
ֶ�ַ:ֲעֶלה , ֶזה ֶרֶמז ֶ�ְ�ִפ1ַת ַהJִַ�יק ִהיא ִ%ְ�ֵלמ'ת

 :ל"א*ָת; ִמְ%ִחיַנת ַהר ְוָ(ֶדה ִלְבִחיַנת ַ%ִית 5ַַ"
ֲאָות* ֶ�ל ַהֵ � ֲאָבל ֵא1' ַהַ%ֲעֵלי ַ�ֲאָוה ְמַע5ְִבי� ַ�

ִיְתָ%ַרְ. ְוֵאיָנ� ְמַבְקִ�י� ִמJִַ�יִקי� ֶ�ִ�ְת1ְ�ַל'  35 

, 5ִי ח*ְ�ִבי� ֶ�ִהְתַע"' ְוִסְ�פ' ֶאת ַעְצָמ�, ֲעֵליֶה�
5ִי 5ָל , ֲאָבל ָהֱאֶמת ֵאינ* $5ֵ; 'ָבֶזה ֵה� ַצִ�יִקי�

 5ְמ* ַשֹק ֶ�ֵ�� ֵאי$ ֶזה ֶא1ָא, ַהַ�ֲעִניִתי� ֶ�ִהְתַע"'
 ַעל ��, 'ְכֶ�ְ:ִריִקי� ֶאת ַהHַֹק, %* ח*ִרי� ַהְרֵ%ה

, ְוַה�'� ִנְקָרא ַשֹק. ִ�י ֵכ$ ִנְ�ֲאר' %* ַהח*ִרי� 40 

.). ַ�ָ%ת קנב(ְ�ֵרי ַשָֹ/ְ. , ִ�יְנָנא: 5ְַמֲאַמר ַהַ�ָ"א
ַחר 5ָל �, ְוִא� ִהְת%*ְננ' ְ%ַעְצָמ$ ָהי' ר*ִאי�

ַהַ�ֲעֵניִתי� ֲעַדִי$ ִנְ�ֲאר' ֶאְצָל� 5ָל ַ�ֲאָוָת� 
ְולֹא ַ�ֲאָוָת� ; ַהְינ' ְ%ג'ָפ�, ְק�'ִרי� ְ%ַשָֹ/�

5ִי ִא� ַ�� ַ�ֲאַות , ִ%ְלַבד ִנְ��ר ָק�'ר ְ%ג'ָפ� 45 

ֵמֲחַמת , ֲאִביֶה� ֶ�ֵ�� ֶאְצָל� ִמְ ַעת ַהה*ָלָדה
ַ�� ֶזה ָק�'ר , ֵ�� 4ִביו ִ%ְ�ַעת ִז''ג1�ֶֹא ִנְתַק
, 'ְבַוַ�אי ִא1' ָהי' ר*ִאי� ֶאת 5ָל ֶזה. ְ%ג'ָפ� ֲעַדִי$

5ִי ָהי' ר*ִאי� , ֲחָרָדה ְ�ד*ָלה ָהָיה נ*ֵפל ֲעֵליֶה�
 50 :ֵאיְ. ֵה� ע*ְמִדי� ְ%ַמְדֵרָגה ְ�ח'ָתה 'ְ�ָפָלה

ַוְיִהי ֵה� ְמִריִקי� ): ית מבְ%ֵראִ�(ְוֶזה ֵ�ר'� 
ַשֵֹ/יֶה� ְוִהֵ"ה ִאי� ְצר*ר 5ְַס�* ְ%ַשֹק* �ַחר 5ָל 

, ְ%ִחיַנת ַה�'�, ֶ�ה'א ֲהָרַקת ַהHַֹק, ַהַ�ֲעִניִתי�
ֲעַדִי$ ְוִהֵ"ה ִאי� ְצר*ר 5ְַס�* ֶ�ָ/�'ר ְוָצר'ר 5ְַס�* 

ַוִ�ְרא' ֶאת ְצרֹר*ת ; ְוַתֲאָות* ְ%ַשֹ/* ְוג'פ* 55 

לֹא ַ�י ְצר*ר*ת , 5ְַסֵ�יֶה� ֵהָ:ה ַוֲאִביֶה� ַהְינ'
5ִי ִא� ַ�� ֵהָ:ה , ֶ�ה'א ַ�ֲאו*ת ַעְצָמ$, 5ְַסֵ�יֶה�
ַ�� ֵהָ:ה לֹא , ַהְינ' ַהַ�ֲאו*ת ֶ�ל ֲאִביֶה�, ַוֲאִביֶה�

, ה ָנְפָלה ֲעֵליֶה�ַוִ�יָרא' 5ִי ֲחָרָד: ְוֶזה'. ָנְפל' ֵמֶה�
 60 :ַוֲאַזי לֹא ָהי' ר*ִצי� ְלִהְ(ָ�ֵרר ְוִלְמלְֹ.

ַו�ֹאֶמר ָלֶה� ַיֲעקֹב ֲאִביֶה� אִֹתי : ְוֶזה ֵ�ר'�
ֶזה ֶרֶמז ַעל �*ַכַחת ' י*ֵס� ֵאיֶנ"' ְוכ', 5ַ�ְִלֶ��
5ִי ַהHֵֶֹכל מ*ִכיַח ֶאת ַהַ%ֲעֵלי ַ�ֲאָוה , ַהHֵֶֹכל
, 5ִי ַיֲעקֹב ה'א ְ%ִחיַנת ַהHֵֶֹכל. י� ְלִהְתַ�ֵ�לָהר*ִצ

" ַוַ�ְעְקֵבִני): "ְ%ֵראִ�ית כז(5ְמ* ֶ�ִ�ְרֵ�� א'ְנְקל*ס  65 

). ב(5ִי 4ב ְ%ָחְכָמה , ֲאִביֶה�: ְוֶזה. 'ְוַח5ְַמִני'
אִֹתי : ְוַהְינ' ֶ�ַהHֵֶֹכל מ*ִכיָח� ְוא*ֵמר ָלֶה�

5ָל ַהִ:ְתָ�ֶאה ָחְכָמת* ִמְס1ֶ�ֶַקת '5ִי , 5ַ�ְִלֶ��
י*ֵס� ֵאיֶנ"' ֶזה ְ%ִחיַנת ִ�/'$ :). ְ�ָסִחי� סו(' ִמֶ:"'

ַהְינ' ֲעַדִי$ לֹא ִ�ַ/ְנֶ�� ַהְמע2ָ'ת ֶ�ה'א , ַהְמע2ָ'ת 70 

5ִי , ְוֵי� ָלֶכ� ְלִהְתַ%ֵ�� ֵמֲחָמת*, ְלֶחְרָ�ה 'ְלָקל*$
ַעל ֵ�� , ע2ָ'ת ה'א ְ%ִחיַנת י*ֵס�ִ�/'$ ַהְמ

 ":4ַס� ֱאלִֹקי� ֶאת ֶחְרָ�ִתי): "ְ%ֵראִ�ית ל(
 ְיֵדי ֶ�ֵאי$ ְלָ. ְ%ִחיַנת ַעל, ְוִ�ְמע*$ ֵאיֶנ"' ַהְינ'

ְוִ�ְמע*$ ה'א ; ֵאי$ ְלָ. ְ%ִחינ*ת ִ�ְמע*$, י*ֵס� 75 

נ'4ה 5ִי ְ(' 5ִי ָ�ַמע ה): "ט"ָ�� כ(ְ%ִחיַנת 
5ִי ֵמֲחַמת 1�ֶֹא , 5ִי �ָ�ה ֵאיְנָ. ָ(נ'א, "4נִֹכי

ְ%ַוַ�אי ֵאיְנָ. ָיכ*ל ְלה*ִכיַח , ִ�ַ/ְנָ� ֶאת ַעְצְמָ.
' 5ִי יֹאְמר' ְלָ. ְק�ֹט ַעְצְמָ. ְ�ִח1ָה ְוכ', ֲאֵחִרי�

, 5ִי ַה:*ִכיַח ה'א ָ(נ'א, ְוַעל $5ֵ ֵאיְנָ. ָ(נ'א; )ג( 80 

%*ת (ִזְכר*ָנ� ִלְבָרָכה , 5ְמ* 4�ְֶמר' ֲחָכֵמינ' 5ְת2
ַהאי צ'ְרָבא ֵמַרָ%ָנ$ ִ�ְמַרֲחֵמי ֵל; ְ%ֵני ':): קה
ֶא1ָא ִמ '� ְ�ָלא , ָלאו ִמ '� ְ�ַמֲעֵלי ְטֵפי, ָמָתא

ִנְמָצא ֶ�ַה:*ִכיַח ה'א '; מ*ַכח ְלה' ְ%ִמ1ֵי ִ�ְ�ַמָ�א
 85 :ָ(נ'א

5ִי ֵ�ֵר� , ְוֶאת ִ%ְנָיִמי$ ִ�ָ/ח' ֶזה מ*ֶרה ַעל ַ�ְדל'ת
 ):ד(י "ַרִ�

ְוֶאֶרE , ֶ%$ ָיִמי$, ַעל ֵ�� ֶאֶרE ִיְ(ָרֵאל, ִ%ְנָיִמי$
:). ְזָבִחי� נד(ִיְ(ָרֵאל ה'א ָ�ב*ַ; ִמ5ָל ָהֲאָרצ*ת 

ִע� , 1ָל'לֹא ַ�י ֶ�ֵאי$ ָלֶכ� 5ָל ַהְ%ִחינ*ת ַה, ְוַהְינ' 90 

ֶ��ֶ�� ל*ְקִחי� , 5ָל ֶזה ְוֶאת ִ%ְנָיִמי$ ִ�ָ/ח'
ְוַהְינ' ְ�ִסֵ�� ַהHֵֶֹכל ַה:*ִכיַח . ְלַעְצְמֶכ� ַ�ְדל'ת

 :א*ָת�
5ִי 5ָל ַהִ:ְתָ�ֶאה , ָעַלי ָהי' כ1ָ2ָנה 5ִי ַה5ֹל נ*ֵפל ָעַלי

:ָחְכָמת* ִמְס1ֶ�ֶַקת ִמֶ:"' 95 

 


