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אמרוּיׁשלחוּיׁשלחוּיׁשלחוּיׁשלח מלאכים. יעקב ©¦§©©£Ÿ©§¨¦¨©
הּוא מה וכי אּבא, ©¦§¨©¦©רּבי
היה וטֹוב עׂשו? אל ¨¨§¨¥¤¥§¦התעֹורר
אמר אּלא, מּמּנּו. לׁשּתק ©¨¨¤¤¦Ÿ§¦לֹו

ׁשעׂשויע אני יֹודע קב, ©£Ÿ¥©£¦¤¥¨
ּולעֹולם אּבא לכבֹוד ¨§¨©§¦¥חֹוׁשׁש
יֹודע, והריני אֹותֹו, הרּגיז ©¥¦¥£©¦§¦Ÿלא
איני קּים, ואּבא ¦¥¨©¨©§¦ׁשהֹואיל
עכׁשו אבל מּמּנּו, ¨§©¨£¤¦¥ּפֹוחד
רֹוצה אני קּים, ¤¦£¨©¨©¤ׁשאּבא
וּיׁשלח - מּיד עּמֹו. ©§¦©¨¦¦¥©§¦§להתּפּיס

לפניו. מלאכים ¨¨§¦¨§©Ÿ£©יעקב

רּביוּיׁשלחוּיׁשלחוּיׁשלחוּיׁשלח מלאכים, יעקב ©¦§©©£Ÿ©§¨¦©¦
ואמר, ּפתח יב)ׁשמעֹון (משלי ¦§¨©§¨©

מּמתּכּבד לֹו ועבד נקלה ¥©§¦¦¤¤§¤§¦טֹוב
נאמר זה ּפסּוק לחם. ©¡¤¤¨¤¨©£©וחסר
ׁשהּוא מּׁשּום הרע, יצר ¤¦¨¨¤¥©על
אדם, לבני מקטרג ¨¨¥§¦¥§©§¦̈תמיד
ּורצֹונֹו לּבֹו מרים הרע §¦¦¥¨¨¤¥§ויצר
והֹולךְ  ּבגאוה, האדם ¥§¨£©§¨¨¨¤ׁשל
ּבׂשערֹו מסלסל ¨§¦¥§©§¨£©אחריו,
עליו ׁשּמתּגאה עד ¨¨¤¨§¦¤©Ÿ§ּובראׁשֹו,

לּגיהּנם. אֹותֹו Ÿ¦¥©¥ּומֹוׁשךְ 

ׁשּלאאבלאבלאבלאבל אֹותֹו - נקלה טֹוב £¨¦§¤¤Ÿ
ולא הרע יצר אחר Ÿ§¨¨¤¥©©¥הֹולךְ 
רּוחֹו ּומנמיךְ  ּכלל ¦§©¨§¤¨§¦מתּגאה
לׁשלט יכֹול ׁשּלא לעבד, לֹו מתהּפךְ  הרע יצר אֹותֹו ואז הּוא, ּברּוךְ  הּקדֹוׁש אל ּורצֹונֹו Ÿ¨¦§Ÿ¤¤¤§¥©§¦¨¨¤¥¨§¨¨©¤§¦§ולּבֹו
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ׁשֹולט איׁש ואֹותֹו ¥¦§¨̈עליו,
ׁשּנאמר ּכמֹו ד)עליו, (בראשית ¨¨§¤¤¡©

ּבֹו. ּתמׁשל ¨§¦¨©§ואּתה

ׁשאמרנּו,מּמתּכּבדמּמתּכּבדמּמתּכּבדמּמתּכּבד ּכמֹו - ¦¦§©¥§¤¨©§
מסלסל עצמֹו, מכּבד ¥§©§§©¥©§¤ׁשהּוא
והּוא ברּוחֹו, מתּגאה §§¤¨§¦¨§¦ּבׂשערֹו,
ּכמֹו אמּונה, חסר - לחם §¨¡©£¤¨©£חסר

כא)ׁשּנאמר אלהיו(ויקרא לחם ¤¤¡©¤¤¡Ÿ¨
הם(שם)וגֹו', אלהיהם לחם §¤¤¡Ÿ¥¤¥

וגֹו'. §¦¦§©מקריבם

ועבדּדברּדברּדברּדבר נקלה טֹוב אחר ¨¨©¥¦§¤§¤¤
רּוחֹו ׁשהנמיךְ  יעקב זה - ¦§¦¤Ÿ£©¤לֹו
לֹו יהיה ּכךְ  ׁשאחר ּכדי ¤§¦¨©©¤¥§¨¥§לעׂשו
ּבֹו ויתקּים עליו ויׁשלט ¥©§¦§¨¨Ÿ§¦§¤¤עבד

כז) עּמים(בראשית ¦©§©©יעבדּוךָ 
וגֹו', לאּמים לךָ  §¦ª§§ª£©§¦§ויׁשּתחו
ּכלל, זמּנֹו היה לא ¨§©§¨¨Ÿ¦©£©ועדין
יעקב ׁשהעבירֹו מּׁשּום Ÿ£©¦¡¤¤¦¨¤אּלא
מּיד היה זה ועל הּימים. ¨¦¨¨¤©§¦¨©§לסֹוף
אֹותֹו ּכךְ  ואחר ¨©©§¤§¦נקלה,
אֹותֹו לֹו. עבד יהיה ¤¤¤§¦¥©§¦¤ׁשּמתּכּבד
עבד יהיה לחם חסר ¤¤¤§¦¤¨©£¤ׁשהּוא
ּדגן רב לֹו ׁשּנתנּו ¨¨Ÿ§¨¤§לאֹותֹו

¦§ותירֹוׁש.

מּׁשּוםּבאּבאּבאּבא זה, על ראה, Ÿ§¥©¤¦
לֹו, ׁשהצטרךְ  יעקב ¥¨§¦¤Ÿ£©©¨¤ׁשּידע
לנקלה, לֹו התהּפךְ  ¤§¦§¥©§¦¨§©עכׁשו
ועקמּומּיּות חכמה ¦§©§¨§¨¥§ויֹותר
ּׁשעׂשה מה מּכל ּבזה ¨¨¤©¨¦¤¨¨̈עׂשה

עׂשה הּכל אבל זה, לידי יבא ולא עצמֹו את יהרג זֹו, חכמה עׂשו יֹודע היה ׁשאּלּו ¨¨Ÿ¤©§§Ÿ¨Ÿ¦¥¤£¨©Ÿ£©¨§¨¨¥©¥¨¨¦¤¨¥§לעׂשו.
חּנה אמרה ועליו ב)ּבחכמה, וגֹו'.(שמואל-א למלּכֹו עז ויּתן וגֹו' מריבו יחּתּו ה' §¨§¨§¨¨¨§¨©¨¥©§¦¨§§¦¤Ÿ§©§§

,xn` Y`c dnk iFlr hiNW Wp xa `Edde(c ziy`xa) §©©¨©¦£§¨§©§¨¥
.FA lWnz dY`e§©¨¦§¨

,cAMzOn,cAMzOn,cAMzOn,cAMzOnDinxB xiwF` Edi`C oxn`c dnM ¦¦§©¥§¨§£¨¨§¦¦©§¥
,DigExa i`Bz` DixrUA lqlqn§©§¥§©£¥¦§¨¥§¥
,xn` Y`c dnk `zEpnidn xqg ,mgl xqg Edi`e§¦£©¨¤£©§¥§¨§¨§©§¨¥

(`k `xwie)'ebe eidl` mgl(`k `xwie)md mdidl` mgl ¤¤¡Ÿ¨§¤¤¡Ÿ¥¤¥
.'ebe maixwn©§¦¦§

xaCxaCxaCxaCKi`nC awri `C ,Fl care dlwp aFh xg` ¨¨©¥¦§¨§¤¤¨©£Ÿ§¨¦
car iedil xzalC oibA .eUrC DiAbl DigEx¥§©¥§¥¨§¦¦§¨©¤¡¥¤¤

DiA miIwzie iFlr hFlWie Fl(fk ziy`xa)miOr LEcari §¦§£§¦§©©¥©©§©¦
.llM Dipnf ded `l oicre ,'ebe minE`l Ll egYWie§¦§©£ª§§¦§©£©¦¨¨¨¦§¥§©
`C lre ,`inFi xzal awri Dil wilqC oiba `N ¤̀¨§¦§¨¦¥©£Ÿ§¨¨©¨§©¨
`di cAMzn Edi`c `Edd xzalE .dlwp cIn ded̈̈¦¨¦§¨§¨©©§¦¦§©¥§¥
`Eddl `Car `di mgl xqg Edi`c `Edd ,Fl car¤¤©§¦£©¨¤§¥©§¨§©

.WFxize obC aFx Dil Eadic§©£¥¨¨§¦

`Y`Y`Y`Y,Dil Kixhv`C awri rciC oiba `C lr ,ifg ¨¨¥©¨§¦§¨©©£Ÿ§¦§§¦¥
dnkg xzFie .dlwp Dil KRdz` `YWd©§¨¦§©©¥¦§¨§¥¨§¨
.eUrc iAbl carc dn lMn ,`cA car Eniwre©£¦£©§¨¦¨©§£©§©¥§¥¨
Dinxbl Dil lihwi `c dnkg eUr rci ded Eli`C§¦¨¨¨©¥¨¨§¨¨¦§¦¥§©§¥
Dilre ,`znkgA car `NM la` ,`cl izii `le§¨¥¥§¨£¨Ÿ¨£©§¨§§¨§£¥

dPg dxn`(a ` l`eny)FMlnl fr oYie 'ebe eaixn EYgi ii ¨§¨©¨§¨¥©§¦¨§§¦¥Ÿ§©§
:'ebe§




