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 בראשית פרק כה 
  ְ�ֵני ְ�ִבְטֵנְ� ג�ִי�> גיי� <ְ�ֵני ָל� ְיקָֹוק ַו�ֹאֶמר) כג(

ִ!י�  ְוַרב ֶיֱאָמ& ִמְלאֹ�  ְלאֹ� ִיָ%ֵרד  ִמֵ!ַעִיְ� ְלא"
  ...:ָצִעיר ַיֲעבֹד

 ְוִרְבָקה ְ�ִפיו ַצִיד 0ִי ֵעָ/ו ֶאת ִיְצָחק בַוֶ�ֱאַה) כח(
 ֵעָ/ו ַוָ�בֹא ָנִזיד ַיֲעקֹב ַוָ�ֶזד) כט( :ַיֲעקֹב ֶאת אֶֹהֶבת

 ַיֲעקֹב ֶאל ֵעָ/ו ַו�ֹאֶמר) ל( :ָעֵי5 ְוה א ַה4ֶָדה ִמ3
 ַעל 6נִֹכי ָעֵי5 0ִי ַה7ֶה ָה6דֹ� ָה6דֹ� ִמ3 ָנא ַהְלִעיֵטִני

 ַכ��� ִמְכָרה ַיֲעקֹב ַו�ֹאֶמר) לא( :ֱאד�� מ�ְ� ָקָרא 30ֵ
 ה�ֵלְ� 6נִֹכי ִה8ֵה ֵעָ/ו ַו�ֹאֶמר) לב( :ִלי ְ�כָֹרְתָ� ֶאת

 ַיֲעקֹב ַו�ֹאֶמר) לג( :ְ�כָֹרה ִלי 7ֶה ְוָלָ!ה ָלמ ת
 ְ�כָֹרת� ֶאת ַוִ�ְמ0ֹר ל� ַוִ�9ַָבע 0ַ��� ִ:י ִה9ְָבָעה
 ֲעָדִ�י�  ְנִזיד ֶלֶח� ְלֵעָ/ו ָנַת3 ְוַיֲעקֹב) לד( :ְלַיֲעקֹב
 : ַהְ�כָֹרה ֶאת ֵעָ/ו ַוִ�ֶבז ַוֵ�ַלְ� ַוָ�ָק� ַוֵ�ְ�ְ; ַו�ֹאַכל

 י"רש
 ברוח נאמר לש�, שליח ידי על > לה' ה ויאמר) כג(

 גיי� > בבטנ� גוי� שני :לה אמר והוא הקודש
 מעל ופסק שלא, ורבי אנטונינוס אלו, כתיב

 ולא החמה בימות לא חזרת ולא צנו3 לא שולחנ�
 אלא לאו� אי3 > לאמי� ושני :הגשמי� בימות
, נפרדי� ה� המעי� מ3 > יפרדו ממעי� :מלכות

 ישוו לא > יאמ� מלא� :לתומו וזה לרשעו זה
 אומר הוא וכ3, נופל זה ק� כשזה, בגדולה

 צור נתמלאה לא, החרבה אמלאה) ב כו יחזקאל(
 כתרגומו > בפיו) כח( :ירושלי� של בנהמחור אלא
 צד שהיה עשו של בפיו ומדרשו. יצחק של בפיו
, בישול לשו3 > ויזד) כט( :בדבריו ומרמהו אותו

 דתימא כמה, ברציחה > עי5 והוא :כתרגומו
  :להורגי� נפשי עיפה כי) לא ד ירמיה(

 מ� :אותו מלעיטי3 אבל הגמל את 3אובסי אי3 ששנינו כמו, לתוכה הרבה ושפו� פי אפתח > הלעיטני) ל(
, רעה לתרבות יוצא בנו ב3 עשו את יראה שלא אברה� מת היו� ואותו, אדומות עדשי� > האד� האד�

 מאה חי שיצחק, משנותיו שני� חמש ה"הקב קצר לפיכ�, ה"הקב שהבטיחו טובה שיבה זו ואי3
, עדשי� ולמה. האבל את להברות עדשי� יעקב ובישל, שנה וחמש שבעי� מאה וזה שנה ושמוני�
 שאסור פה לו אי3 האבל כ� פה לה� אי3 עדשי� מה ועוד (בעול� החוזר גלגל שהאבלות לגלגל שדומות

 אי3 אבל כ�, פה לה� ואי3 עגולי� שה� ביצי� מאכלו בתחלת האבל את להברות המנהג ולפיכ�. לדבר
 וכל אד� לכל שלו� משיב ינוא הראשוני� ימי� שלשה כל אבל) ב כא (קט3 במועד כדאמרינ3 פה לו

 כיו� כתרגומו > כיו� מכרה) לא( ):'וכו שואל ואינו משיב שבעה ועד משלשה, בתחלה שואל שאינו שכ3
 אי3 יעקב אמר, בבכורות שהעבודה לפי > בכרת� :ברורה מכירה לי מכור כ�, ברור שהוא כיו�, דילה3
 שלא הבכורה היא והולכת מתנודדת (> למות הול� אנכי הנה) לב( :ה"להקב שיקריב כדאי זה רשע
 לו אמר, זו עבודה של טיבה מה עשו אמר) ועוד אותה יטול לוי שבט כי בבכורות העבודה עת כל תהא
 אמר. ראש ופרועי, יי3 שתויי שבמיתה ה3 אלו ששנינו כאותה, בה תלוי3 ומיתות ועונשי3 אזהרות כמה
 עבודתו שביזה רשעו על הכתוב העיד > עשו ויבז) לד( :בה לי חפ& מה כ3 א�, ידה על למות הול� אני
 :מקו� של

 
 בראשית פרק כז 

 ָעִ/יִתי ְ�כֶֹרָ� ֵעָ/ו 6נִֹכי 6ִביו ֶאל ַיֲעקֹב ַו�ֹאֶמר) יט(
 ִמCֵיִדי ְו6ְכָלה ְ�ָבה ָנא ק � ֵאָלי Bִַ�ְרָ; 0ֲַאֶ�ר
  ...:ַנְפֶ�ָ� ְ;ָבֲרַכ8ִי ַ�ֲעב ר

 ֵ�ֲרכ� ֲאֶ�ר ַהְ�ָרָכה ַעל ַיֲעקֹב ֶאת ֵעָ/ו טֹ�ַוִ�ְ/) מא(
 6ִבי ֵאֶבל ְיֵמי ִיְקְרב  ְ�ִל�� ֵעָ/ו ַו�ֹאֶמר 6ִביו

 :6ִחי ַיֲעקֹב ֶאת ְוDַהְרָגה

 י "רש
 הוא ועשו, ל� המביא אנכי > בכור� עשו אנכי) יט(

� :אלי דברת כאשר דברי� כמה > עשיתי :בכור
 מתורג� לכ�, השלח3 לע מיסב לשו3 > שבה

, כמשמעו > אבי אבל ימי יקרבו) מא( :אסתחר
 פני� לכמה אגדה ומדרש. אבא את אצער שלא

 :יש
 

 בראשית פרק ל פסוק כה 
 י�ֵס5 ֶאת ָרֵחל ָיְלָדה 0ֲַאֶ�ר ַוְיִהי

 ַ�ְ:ֵחִני ָלָב3 ֶאל ַיֲעקֹב ַו�ֹאֶמר
 : ְלDְרִצי ְמק�ִמי ֶאל ְוֵאְלָכה

 י"רש
 עובדיה (שנאמר, עשו של שטנו משנולד > יוס� את רחל לדהי כאשר

 בלא אש, לקש עשו ובית להבה יוס5 ובית אש יעקב בית והיה) יח א
 ורצה ה"בהקב יעקב בטח יוס5 משנולד, למרחוק שולט אינו להבה
 :לשוב

 
 
 
 
 

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance. 
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva. 

 

 
 



 2 

 
 

 

 

  מהדורא קמא סימן יט -ן "ספר ליקוטי מוהר

 : Bְִצִניע ָתאִסְפָרא
 ):גֲחַבE ק (' ְ;ִפָ:ה ַלֲחַבE ק ַה8ִָביא ַעל ִ�ְגיֹנ�ת ְוכ 

 ::)ו"קע, זַֹהר ְ;ר ָמה(ִ%ְרָקא ַקְדָמ6ה , ִאיָתא ְ�ִסְפָרא Bְִצִניע ָתא
 :ָלא ֲהֵוי ַמFִ�ְיִחיD 3ִ%יְ 3�Dִ%י3, ַעד ָלא ֲהֵוי ַמְתְקָלא

ֵ�ַ 3�Iְָפִרי� ֲהלֹא ֶאְפָ�ר ְלַע, ַעל ָמה ָצִריְ� ִלְנסַֹע ְלַהBִCַיק ִלְ�מַֹע ִמִ%יו: 0ִי ָקֶ�ה ְלָהע�ָל�] א[
� ֶ�ֱאֶמת ה א ;�ֶעֶלת Fָד�ל? Bְִבֵרי מ ָסרְD ,BִCַי3 ַה�9ֵמַע ִמִ%י ַה�ד�ל ֵFָ יק0ִי ֵי� ִח: ק 

ִ%י ִמ0ָל 30ֵ�ֶ �9�ֶ0ְֵמַע ִמִ%י 9ָ�ֶַמע ִמ; ָהֱאֶמת ְ�ַעְצמ�  ֵבי3 ַה�9ֵמַע ִמִ%י Dֵחר ָהא�ֵמר ִ�ְ�מ�
 יקְוֵכ3 ֵ�י3 ַה�9ֵמַע ִמִ%י ַהBִCַ. 0ִי י�ֵרד ְ�ָכל ַ%ַע� ִמBְַרFָא ְלַדְרFָא ָרח�ק ִמִ%י ַהBִCַיק, ַה�9ֵמַע

 :ַלְמַעֵ�ַ 3�Iֵֶפר ה א ִח: ק Fָד�ל ְ�י�ֵתר
ַעד , א�ת ֶאת ָ%ָניו ַ�ָ%ִני� ֶ�:� 0ְמ� ְ�ַמְר6הֶ�� ַכל 0ָל ֶאָחד ִלְר, 0ִי ָצִריְ� ְלַז0ְֵ� ֶאת ַהָ%ִני�] ב[

,  ֶ�:�ִני�ַרק ִמַ!ה 9ֶַ�ִ�יט ַ�ָ%, ֲאֶ�ר ְ�לֹא ת�ָכָחה  ְבלֹא מ ָסר ִיְתָחֵרט ֲחֵבר� ֵ;ֶכ5 ַעל ַמֲעָשֹיו
Eָע ְ�חֶ�ְ�, ַמְר6ה0ִי ַעל ְיֵדי ֶ�ַ�ִ�יט ַ�ָ%ִני� ֶ�:� ִיְרֶאה ֶאת ַעְצמ� 0ְמ� ְ�  :ֵאיְ� ָ%ָניו ְמ�"

 


