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 פסוק נא בראשית פרק מא

י ְוֵאת ָכל  ים ֶאת ָכל ֲעָמלִּ י ֱאֹלהִּ י ַנַשנִּ ְקָרא יֹוֵסף ֶאת ֵשם ַהְבכֹור ְמַנֶשה כִּ ית ָאִביַויִּ  :בֵּ
 

 בראשית פרק מב
ֹּאֶמר ֲאֵלֶהם ַיֲעקֹּב  ַכְלֶתם יֹוֵסף  םֲאִביה  )לו( ַוי י שִּ ּנּו אֹּתִּ ינ  ְמעֹון אֵּ ּנּוְושִּ ינ  ָקחּו ָעַלי ָהיּו ֻכָלָנה: אֵּ ן תִּ ְנָימִּ ֹּאֶמר ְראּוֵבן ֶאל  ְוֶאת בִּ )לז( ַוי

יֶבּנּו ֵאֶליָך: י ֲאשִּ י ַוֲאנִּ יֶאּנּו ֵאֶליָך ְתָנה אֹּתֹו ַעל ָידִּ ֹּא ֲאבִּ ם ל ית אִּ יו ֵלאמֹּר ֶאת ְשֵני ָבַני ָתמִּ י ָאבִּ ָמֶכם כִּ י עִּ ֹּא ֵיֵרד ְבנִּ ֹּאֶמר ל )לח( ַוי
י ְבָיגֹון ְשָאר ּוְקָרָאהּו ָאסֹון ַבֶּדֶרְך ֲאֶשר ֵתְלכּו ָבּה ְוהֹוַרְדֶתם ֶאת  ֵשיָבתִּ יו ֵמת ְוהּוא ְלַבּדֹו נִּ  ְשאֹוָלה: ָאחִּ

 

 בראשית פרק מג
יד ָלאִּ  י ְלַהגִּ ְשָרֵאל ָלָמה ֲהֵרעֶֹּתם לִּ ֹּאֶמר יִּ יש ָלנּו ּוְלמֹוַלְדֵתנּו ֵלאמֹּר  יש ַהעֹוד ָלֶכם ָאח:)ו( ַוי ֹּאְמרּו ָשאֹול ָשַאל ָהאִּ ַהעֹוד )ז( ַוי

ם ַחי יֶכם: ֲאִביכ  ידּו ֶאת ֲאחִּ ֹּאַמר הֹורִּ י י ים ָהֵאֶלה ֲהָידֹוַע ֵנַדע כִּ י ַהְּדָברִּ  ...ֲהֵיש ָלֶכם ָאח ַוַּנֶגד לֹו ַעל פִּ
ְשַאל ָלֶהם ְלשָ  ֹּאֶמר ֲהָשלֹום )כז( ַויִּ ּנּו ָחילֹום ַוי ם ַהעֹוד  ר ֲאַמְרת  ן ֲאש  ם ַהָזקֵּ ֹּאְמרּו ָשלֹום ְלַעְבְּדָך  :ֲאִביכ  ּנּו ָחי)כח( ַוי  ְלָאִבינּו עֹוד 

ְשַתֲחוּו: ְקדּו וישתחו ַויִּ  ַויִּ
 

 בראשית פרק מד
י ְיַדֶבר נִּ י ֲאדֹּ ֹּאֶמר בִּ ַגש ֵאָליו ְיהּוָדה ַוי י ָכמֹוָך ְכַפְרעֹּה: )יח( ַויִּ ַחר ַאְפָך ְבַעְבֶּדָך כִּ י ְוַאל יִּ נִּ י ָשַאל  ָנא ַעְבְּדָך ָדָבר ְבָאְזֵני ֲאדֹּ נִּ )יט( ֲאדֹּ

ם ָאבֶאת ֲעָבָדיו ֵלאמֹּר  י  אֹו ָאח: ֲהיֵּש ָלכ  נִּ ֹּאֶמר ֶאל ֲאדֹּ ן)כ( ַוּנ ָּותֵ  י ש ָלנּו ָאב ָזקֵּ יו ֵמת ַויִּ ים ָקָטן ְוָאחִּ מֹו ְוֶיֶלד ְזֻקנִּ ר הּוא ְלַבּדֹו ְלאִּ
י ָעָליו: ֲאֵהבֹו: ְוָאִביו יָמה ֵעינִּ ֻדהּו ֵאָלי ְוָאשִּ ֹּאֶמר ֶאל ֲעָבֶדיָך הֹורִּ   )כא( ַות

ב ֶאת  ֹּא יּוַכל ַהַּנַער ַלֲעזֹּ י ל נִּ ֹּאֶמר ֶאל ֲאדֹּ ֹּא ֵיֵרד ֲאחִּ  ָוֵמת: ָאִביוְוָעַזב ֶאת  ָאִביו)כב( ַוּנ ם ל ֹּאֶמר ֶאל ֲעָבֶדיָך אִּ יֶכם ַהָקטֹּן )כג( ַות
ְראֹות ָפָני: פּון לִּ ֹּא תֹּסִּ ְתֶכם ל ינּו ֶאל ַעְבְּדָך  אִּ י ָעלִּ י כִּ י: ָאִבי)כד( ַוְיהִּ נִּ ְבֵרי ֲאדֹּ ֹּאֶמר  ַוַּנֶגד לֹו ֵאת ּדִּ ְברּו ָלנּו ְמַעט ָאִבינּו )כה( ַוי ֻשבּו שִּ

ן  אֶֹּכל: ינּו ַהָקטֹּ ם ֵיש ָאחִּ ֹּא נּוַכל ָלֶרֶדת אִּ ֹּאֶמר ל ָתנּו:)כו( ַוּנ ן ֵאיֶנּנּו אִּ ינּו ַהָקטֹּ יש ְוָאחִּ ְראֹות ְפֵני ָהאִּ ֹּא נּוַכל לִּ י ל ָתנּו ְוָיַרְדנּו כִּ   אִּ
ֹּאֶמר ַעְבְּדָך  י: ָאִבי)כז( ַוי ְשתִּ י אִּ ם ָיְלָדה לִּ י ְשַניִּ ֹּ  ֵאֵלינּו ַאֶתם ְיַדְעֶתם כִּ י ָואַֹּמר ַאְך ָטרֹּף טָֹּרף ְול תִּ יו ַעד )כח( ַוֵיֵצא ָהֶאָחד ֵמאִּ יתִּ א ְראִּ

י ְבָרָעה ְשאָֹּלה: ֵהָּנה: ם ָפַני ְוָקָרהּו ָאסֹון ְוהֹוַרְדֶתם ֶאת ֵשיָבתִּ י ֶאל ַעְבְּדָך  )כט( ּוְלַקְחֶתם ַגם ֶאת ֶזה ֵמעִּ ְוַהַּנַער  ָאִבי)ל( ְוַעָתה ְכבֹּאִּ
ָתנּו ְוַנְפשֹו ְקשּוָרה ְבַנְפשֹו: ְר  ֵאיֶנּנּו אִּ ידּו ֲעָבֶדיָך ֶאת ֵשיַבת ַעְבְּדָך )לא( ְוָהָיה כִּ י ֵאין ַהַּנַער ָוֵמת ְוהֹורִּ  ְבָיגֹון ְשאָֹּלה: ָאִבינּואֹותֹו כִּ
ם  י ַעְבְּדָך ָעַרב ֶאת ַהַּנַער ֵמעִּ י  ָאִבי)לב( כִּ יֶאּנּו ֵאֶליָך ְוָחָטאתִּ ֹּא ֲאבִּ ם ל ים:ְלָאִבי ֵלאמֹּר אִּ ָך ַתַחת )לג( ְוַעָתה ֵיֶשב ָנא ַעְבְּד  ָכל ַהָימִּ

ם ֶאָחיו: י ְוַהַּנַער ַיַעל עִּ נִּ י ֵאיְך ֶאֱעֶלה ֶאל  ַהַּנַער ֶעֶבד ַלאדֹּ ְמָצא ֶאת  ָאִבי)לד( כִּ י ֶפן ֶאְרֶאה ָבָרע ֲאֶשר יִּ תִּ  :ָאִביְוַהַּנַער ֵאיֶנּנּו אִּ
 

 בראשית פרק מה
י יֹוֵסף  ֹּאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ֲאנִּ ֹּא יָ  ַהעֹוד ָאִבי ָחי)ג( ַוי ָפָניו:ְול ְבֲהלּו מִּ י נִּ ֹּאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ְגשּו ָנא  ְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות אֹּתֹו כִּ )ד( ַוי

ְצָרְיָמה: י מִּ יֶכם ֲאֶשר ְמַכְרֶתם אֹּתִּ י יֹוֵסף ֲאחִּ ֹּאֶמר ֲאנִּ ָגשּו ַוי י ְמַכְרֶתם  ֵאַלי ַויִּ ַחר ְבֵעיֵניֶכם כִּ י )ה( ְוַעָתה ַאל ֵתָעְצבּו ְוַאל יִּ י ֵהָּנה כִּ אֹּתִּ
ְפֵניֶכם: ים לִּ י ֱאֹלהִּ ְחָיה ְשָלַחנִּ יר: ְלמִּ יש ְוָקצִּ ים ֲאֶשר ֵאין ָחרִּ ם ָהָרָעב ְבֶקֶרב ָהָאֶרץ ְועֹוד ָחֵמש ָשנִּ י ֶזה ְשָנַתיִּ י  )ו( כִּ ְשָלֵחנִּ )ז( ַויִּ

פְ  ית ָבָאֶרץ ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם לִּ ְפֵניֶכם ָלשּום ָלֶכם ְשֵארִּ ים לִּ י  ֵליָטה ְגדָֹּלה:ֱאֹלהִּ י ֵהָּנה כִּ ֹּא ַאֶתם ְשַלְחֶתם אֹּתִּ  ָהֱאֹלִהים)ח( ְוַעָתה ל
ִני ְלָאב ְלַפְרֹעה ם: ַוְיִשימֵּ ְצָריִּ ֵשל ְבָכל ֶאֶרץ מִּ ְנָך יֹוֵסף  ָאִבי)ט( ַמֲהרּו ַוֲעלּו ֶאל  ּוְלָאדֹון ְלָכל ֵביתֹו ּומֹּ ַוֲאַמְרֶתם ֵאָליו כֹּה ָאַמר בִּ

ֹּאְנָך  ְרָדה ֵאַלי ַאל ַתֲעמֹּד: ֱאֹלִהים ְלָאדֹון ְלָכל ִמְצָרִיםָשַמִני  יָת ָקרֹוב ֵאַלי ַאָתה ּוָבֶניָך ּוְבֵני ָבֶניָך ְוצ ֶשן ְוָהיִּ )י( ְוָיַשְבָת ְבֶאֶרץ גֹּ
ים ָרָעב פֶ  ּוְבָקְרָך ְוָכל ֲאֶשר ָלְך: י עֹוד ָחֵמש ָשנִּ י אְֹּתָך ָשם כִּ ְלַכְלתִּ ָּוֵרש ַאָתה ּוֵביְתָך ְוָכל ֲאֶשר ָלְך:)יא( ְוכִּ  ן תִּ

י ַהְמַדֵבר ֲאֵליֶכם: י פִּ ין כִּ ְנָימִּ י בִּ ֵּנה ֵעיֵניֶכם רֹּאֹות ְוֵעיֵני ָאחִּ ַגְדֶתם  )יב( ְוהִּ ם ְוֵאת ָכל ֲאֶשר  ְלָאִבי)יג( ְוהִּ ְצַריִּ י ְבמִּ ֶאת ָכל ְכבֹודִּ
ַהְרֶתם ְוהֹוַרְדֶתם ֶאת  יֶתם ּומִּ  ...ֵהָּנה:י ָאבִ ְראִּ

ם ַוָיבֹּאּו ֶאֶרץ ְכַנַען ֶאל ַיֲעקֹּב  ְצָריִּ מִּ ם)כה( ַוַיֲעלּו מִּ דּו לֹו ֵלאמֹּר  :ֲאִביה  ף ַחי)כו( ַוַיגִּ ם ַוָיָפג  עֹוד יֹוסֵּ ְצָריִּ י הּוא מֵֹּשל ְבָכל ֶאֶרץ מִּ ְוכִּ
ין ָלֶהם: ֹּא ֶהֱאמִּ י ל בֹו כִּ בְ  לִּ  יֹוֵסףֵרי )כז( ַוְיַדְברּו ֵאָליו ֵאת ָכל ּדִּ

ֶבר ֲאֵלֶהם ַוַיְרא ֶאת ָהֲעָגלֹות ֲאֶשר ָשַלח יֹוֵסף ָלֵשאת אֹּתֹו  ֲאֶשר ּדִּ
יֶהם: י רּוַח ַיֲעקֹּב ֲאבִּ  ַוְתחִּ

 רש"י 
 שרתה עליו שכינה שפירשה ממנו: -ותחי רוח יעקב )כז( 

 

 בראשית פרק מו
ן ֶבַלע ָוֶבֶכר ְוַאְשֵבל ֵגָרא ְוַנֲעמָ  ְנָימִּ ים )כא( ּוְבֵני בִּ ֹּאש ֻמפִּ י ָור ן ֵאחִּ

ים ָוָאְרְּד:  ...ְוֻחפִּ
ְשָרֵאל  ְקַראת יִּ גְֹּשָנה ַוֵיָרא  ָאִביו)כט( ַוֶיְאסֹּר יֹוֵסף ֶמְרַכְבתֹו ַוַיַעל לִּ

פֹּל ַעל ַצָּואָריו ַוֵיְבְך ַעל ַצָּואָריו עֹוד: ְשָרֵאל ֶאל  ֵאָליו ַויִּ ֹּאֶמר יִּ )ל( ַוי
י ֶאת ָפֶניָך יֹוֵסף ָאמּוָתה ַהָפעַ   :ִכי עֹוְדָך ָחים ַאֲחֵרי ְראֹותִּ

 רש"י 
לשון הרבות בכיה וכן )איוב לד  -ויבך על צואריו עוד )כט( 

כג( כי לא על איש ישים עוד, לשון רבוי הוא, אינו שם 
אן הרבה והוסיף עליו עלילות נוספות על חטאיו, אף כ

בבכי יותר על הרגיל אבל יעקב לא נפל על צוארי יוסף 
 ולא נשקו, ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמע:

 

 מסכת סוטה דף לו ע"ב
ששבאו אל,  -שהיה בכור לאמו, אשבל  -שנבלע בין האומות, בכר  -תני, כולם נקראו על שמו של יוסף, בלע  ',ובני בנימן וגו

הוא לא ראה בחופתי ואני לא  -ים וחופים אחי הוא וראשי הוא, מופ -שנעים ביותר, אחי וראש  -שגר באכסניות, נעמן  -גרא 
 :שפניו דומין לורד -שירד לבין אומות העולם, ויש אומרים  -ראיתי בחופתו, ארד 
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 ויגש פרשה צג בראשית רבה 

, אבא כהן ברדלא אמר, אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה בלעם ויתן את קולו בבכי ולא יכלו אחיו לענות אותו [י]
חכם של העובדי כוכבים לא יכול לעמוד בתוכחתה של אתונו, הה"ד )במדבר כב( ההסכן הסכנתי לעשות לך כה ויאמר לא, 

כולים לעמוד בתוכחתו, הה"ד ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו, לכשיבא יוסף קטנן של שבטים היה ולא היו י
 ...( אוכיחך ואערכה לעיניך על אחת כמה וכמה, כההקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, שנאמר )תהלים נ

שהוא ב"ו כשהוכיח את אחיו לא  ר' אלעזר בן עזריה אמר אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה, ומה יוסף הצדיק [יא]
 בשר ודםיכלו לעמוד בתוכחתו, הקדוש ברוך הוא שהוא דיין ובעל דין ויושב על כסא דין ודן כל אחד ואחד עאכ"ו שאין כל 

  .יכולים לעמוד לפניו
 

 כלי יקר בראשית פרק מה
ר אמרו לו שהוא חי כמובן מכל דברי יהודה, מכל מקום חשב יוסף אולי אמרו כן כדי אף על פי שכב העוד אבי חי וגו'.)ג( 

שיכמרו רחמיו על הזקן ולא יגרום לו מיתה כי נפשו קשורה בנפשו, על כן שאלם שנית העוד אבי חי. ולבבם לא כן ידמה 
אבי חי, לומר שאביו הוא ולא  וחשבו שלא נתכוון לשאול אם הוא חי או לא, אלא שבא להזכיר עוונם על כן אמר העוד

 ... אביכם כי לא חסתם על צערו כאילו אינו אביכם. על כן נבהלו ולא יכלו לענות דבר:
וחז"ל אמרו )בראשית רבה צג יא( שמבהלה זו יוקח לימוד על יום הדין, כדאמר רבי אלעזר בן עזריה ווי לנו מיום הדין ווי 
לנו מיום תוכחה ומה יוסף כשאמר לאחיו אני יוסף לא יכלו לענות אותו כשהקב"ה עומד לדין על אחת כמה וכמה שנאמר 

ומה תעשו ליום פקודה וגו', כי האחים סברו שיוסף הזכיר עוונם בדרך שנתבאר, ומה יעשה האדם ליום פקודה )ישעיה י ג( 
כי יפקד מושבו ומשאו ומתנו, וביד כל אדם יחתום לומר ראי דרכך מה עשית, ודעת ר' אלעזר שלכך כתבה לנו התורה 

 וללמוד קל וחומר מאחי יוסף: שאחיו נבהלו כדי שהמשכיל יתן אל לבו חרדת יום הדין
 

 בית הלוי בראשית פרק מה
הנה בפסוק זה יש להתבונן בו הרבה. אחד דהרי כל  אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו.)ג( 

י גו', והנער יעל דברי יהודה אליו בויכוחו עם יוסף עתה היה רק שחושש לצערו של אביו וכמו שאמר לו כי איך אעלה אל אב
אל אביו, ותוך כדי דיבור שואל ממנו העוד אבי חי. וגם דהרי תיכף בעת ביאתם פעם שני למצרים שאל להם השלום אביכם 
הזקן אשר אמרתם העודנו חי והם השיבו לו כי הוא חי והלא מאז בואם למצרים עוד לא נסעו מזה ומה מקום יש לשואלם 

 תכן השאלה מדוע לא נאמר התשובה על זאת השאלה מה ענו לו אחיו על זאת השאלה:עכשיו שנית. ועוד יותר כי אם ת
במדרש רבה )צג י( איתא על פסוק זה אמר אבא כהן ברדלא אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה יוסף קטנן של שבטים 

לפי מה שהוא שנאמר )תהלים נ( לא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו לכשיבא הקדוש ברוך הוא ויוכיח לכל אחד 
אוכיחך ואערכה לעיניך על אחת כמה וכמה. וכבר דברו רבים לבאר זה המדרש וכוונתו. גם יש להבין מה תוכחה שהיה כאן 

להשבטים, רק נבהלו מההודעה הפתאומית שלא עלה על דעתם כלל שזהו יוסף. וגם יש להבין מה שחלק המדרש לשנים 
אוי לנו מיום התוכחה מהו דין ומהו תוכחה. וגם שארי דברי המדרש שהאריך בלשונו ואמר ואמר אוי לנו מיום הדין 

לכשיבא הקדוש ברוך הוא ויוכיח לכל אחד לפי מה שהוא שנאמר אוכיחך ואערכה לעיניך. ויש להבין אומרו לפי מה שהוא 
 וגם מהו הראיה מן הפסוק:

סף בגדר פיוס לאחיו כלל. ותדע דאח"כ בהפסוק השני אחר ואת אשר נראה בזה דהמדרש מפרש דפסוק זה לא אמרו יו
שנבהלו מפניו אמר להם שנית אני יוסף אחיכם הזכיר להם אחוה שהוא הוראה להם שאוהב אותם ומחשבם לאחים. 

ובפסוק ראשון לא אמר להם רק אני יוסף ולא הזכיר להם אחוה ואהבה כלל. ובהודע להם שהוא יוסף לא היה להם שום 
אדרבה עוד נתוסף להם יראה ופחד בהודע להם שזה האיש הנלחם עמהם עד עתה ומבקש עליהם עלילה בחנם הרי  פיוס רק

הוא יוסף שגמלו לו רעה והן עתה נפלו בידו וביכולתו לעשות בהם כרצונו ובודאי לפי השכל נקם ינקם והרי גם אח"כ 
מרו אולי ישטמנו יוסף והשב ישיב גו' ואף כי עתה כשכבר ראו טוב לבו עליהם ומ"מ כשמת יעקב חזרו להפחד ממנו וא

בודאי דנפל הפחד עליהם וע"כ נתייראו ונבהלו מפניו ולא יכלו לענות אותו. וגם מה שאמר להם העוד אבי חי ג"כ מפרש 
המדרש דלא היה בגדר שאלה כלל וכמו שכתבנו למעלה דלא היה מקום לשאלה כזו כלל עתה. רק המדרש מפרש ליה שהוא 

ר תמיה ופליאה, ה' התימה, ואמר להם בלשון תמיה אני יוסף העוד אבי חי כמתמיה ואומר איני מבין היאך יכול אבי בגד
לחיות עד עתה מרוב צערו שאינו יודע ממני עד עתה. ובדברים אלו נטמן ברמז שאלה גדולה להם וגם סתירה על כל טענותיו 

ערו של יעקב שיגרום לו בלקיחתו את בנימין וא"כ הרי קשה עליהם של יהודה בויכוחו, דכל טענותיו של יהודה היה מצ
מדוע לא חששו הם לצערו של אביהם ומכרו ליוסף. וגם דאם יכול לחיות בלא יוסף כן יהיה יכול לחיות בלא בנימן. וזהו 

וכחתו ולא יכלו אחרי שהגדילו לפניו גודל הרחמנות של אביהם כשיקח ממנו בנו אהובו סידר להם מעשה עצמם ונבהלו מת
אחיו לענות לו על תוכחתו כי הוא סתירה וקושיא עליהם מעצמם על עצמם, וזהו שסיים המדרש לכשיבא הקדוש ברוך הוא 
ויוכיח לכל אחד לפי מה שהוא, דקדק ואמר לפי מה שהוא דגם ביום הדין יהיה התוכחה לכל אחד ממעשיו על מעשיו ויהיו 

רים זה את זה דעל כל עון וחטא בפני עצמו סובר האדם שיש לו קצת תירוץ דהרי כל מעשיו נתפסים ממעשיו היאך הם סות
דרך איש ישר בעיניו )משלי כא(, ולמשל מי שאינו נותן צדקה סובר בדעתו שיש לו תירוץ כובד ודוחק הפרנסה וריבוי 

ספיק כלל וכמו שאמרו במסכת ההצטרכות של הכרחיות מבני ביתו עד שאין בכחו לפזר על אחרים, והגם דאין זה תירוץ מ
גיטין )דף ז'( אם רואה אדם שמזונות מצומצמין יעשה מהם צדקה ואפי' עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקה, מ"מ קצת 
תירוץ ודיחוי הוא דהרי אינו לדמות עונש העשיר הקופץ ידו מצדקה לעונש המגיע לעני שאינו נותן צדקה. וא"כ בתירוץ זה 

ה. אמנם מראים לו ממעשיו אשר במקום אחר פיזר הרבה ממון עבור דבר שאינו הגון כמו להשיג איזו הרי יוקל עונשו הרב
תאוה האסורה או כבוד או עבור מחלוקת וכמה ממון מפזר ללמד לבנו דברים שאינם הגונים ומדוע בעסק העבירה לא 

דרש ויוכיח לכל אחד לפי מה שהוא עצרוהו כובד הפרנסה ונסתר בזה התירוץ ויוגדל עונשם כפלים, וזהו שאמר במ
דהתוכחה יהיה לכל אחד ממעשיו. וזהו שאמר הכתוב )ירמיה ב'( תיסרך רעתך ומשובותיך יוכיחוך, דהרע שעשה היא עצמה 

היא מוסר ותוכחה לעבירה אחרת שעשית. וזהו שחלקם המדרש לשנים יום הדין ויום התוכחה דדין הוא על עצם העבירה 
שמראים לו ממעשה אחרת על זו ויוגדל העונש עליהם עד שאין לו גם קצת התירוץ שהיה דומה לו  והתוכחה הוא הויכוח

 ... להנצל על ידו וכמו שנתבאר:
 
 
 


