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 ד"בס

 קים והתמדה הדרגתיתז הב–התפתחות אישית 

 נבון. מ

 
 שמות פרק ג 

ּומֶֹׁשה ָהָיה רֶֹעה ֶאת צֹאן ִיְתרֹו חְֹתנֹו ּכֵֹהן ִמְדָין ַוִּיְנַהג ֶאת ַהּצֹאן ַאַחר ַהִּמְדָּבר ַוָּיבֹא ֶאל ַהר ָהֱאלִֹהים ) א(
) ג: (ׁש ִמּתֹוְך ַהְּסֶנה ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ַהְּסֶנה ּבֵֹער ָּבֵאׁש ְוַהְּסֶנה ֵאיֶנּנּו ֻאָּכלַוֵּיָרא ַמְלַאְך ְיקָֹוק ֵאָליו ְּבַלַּבת ֵא) ב: (חֵֹרָבה

ַוַּיְרא ְיקָֹוק ִּכי ָסר ִלְראֹות ) ד: (ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ָאֻסָרה ָּנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ַהַּמְרֶאה ַהָּגדֹל ַהֶּזה ַמּדּוַע לֹא ִיְבַער ַהְּסֶנה
ַוּיֹאֶמר ַאל ִּתְקַרב ֲהלֹם ַׁשל ְנָעֶליָך ֵמַעל ) ה: (לִֹהים ִמּתֹוְך ַהְּסֶנה ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִניַוִּיְקָרא ֵאָליו ֱא

לֵֹהי ַוּיֹאֶמר ָאנִֹכי ֱאלֵֹהי ָאִביָך ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֱא) ו: (ַרְגֶליָך ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת קֶֹדׁש הּוא
ַוּיֹאֶמר ְיקָֹוק ָראֹה ָרִאיִתי ֶאת ֳעִני ַעִּמי ) ז: (ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב ַוַּיְסֵּתר מֶֹׁשה ָּפָניו ִּכי ָיֵרא ֵמַהִּביט ֶאל ָהֱאלִֹהים

 :ֲאֶׁשר ְּבִמְצָרִים ְוֶאת ַצֲעָקָתם ָׁשַמְעִּתי ִמְּפֵני נְֹגָׂשיו ִּכי ָיַדְעִּתי ֶאת ַמְכאָֹביו
 

 שמות פרק ג  -יי רבנו בח
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 ישעיהו פרק כט פסוק כב 
 : ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ְיקָֹוק ֶאל ֵּבית ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו

 
 ד : פרשה לו) וילנא(ויקרא רבה 

לא ניצול מכבשן האש אלא אברהם שמואל בר נחמן אמר ' ברכיה ורבי לוי בשם ר' ר
משל לאחד שהיה עומד ונידון לפני שלטון ויצא דינו לפני שלטון לישרף צפה , בזכות יעקב

אותה השלטון באצטרוגליס שלו וראה שעתיד להוליד בת שהיא נשאת למלך אמר כדי 
הוא להנצל בזכות בתו שהוא עתיד להוליד כך אברהם יצא דינו מלפני נמרוד לשרף וצפה 

) ישעיה כט(ד "א לינצל בזכות יעקב ההה שיעקב עתיד לצאת ממנו אמר כדאי הו"הקב
אמרין אברהם עצמו לא נברא  ורבנן ".אשר פדה את אברהם אל בית יעקב' כה אמר ה"

כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו ) בראשית יח(ד " ההאלא בזכותו של יעקב
לעשות צדקה ומשפט ואין צדקה ומשפט אלא ביעקב שנאמר ' אחריו ושמרו דרך ה

 . משפט וצדקה ביעקב אתה עשית) לים צטתה(
  

 בראשית פרק כה 
 :]י" רש–אהלו של שם ואהלו של עבר [ ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ָּתם יֵֹׁשב אָֹהִלים...
 

 בראשית פרק כב 
 :ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא ְיקָֹוק ִיְרֶאה ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ַהּיֹום ְּבַהר ְיקָֹוק ֵיָרֶאה) יד(
 
 ראשית פרק יד ב
 :ּוַמְלִּכי ֶצֶדק ֶמֶלְך ָׁשֵלם הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין ְוהּוא כֵֹהן ְלֵאל ֶעְליֹון) יח(
 

 יפרשה נו ) וילנא(בראשית רבה 
שם , "יראה' ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה" שנאמר "יראה"אברהם קרא אותו ... 

ה אם קורא " אמר הקב".ומלכי צדק מלך שלם") בראשית יד( שנאמר "שלם"קרא אותו 
ואם קורא אני , מתרעם - אדם צדיק - שם,  כשם שקרא אותו אברהם"יראה"אני אותו 

 כמו "ירושלים"אלא הריני קורא אותו , מתרעם - אדם צדיק - אברהם "שלם"אותו 
ברכיה בשם רבי חלבו אמר עד שהוא שלם עשה '  ר. ירושלים:שקראו שניהם יראה שלם

, ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון) תהלים עו(תפלל בתוכה שנאמר ה סוכה והיה מ"לו הקב
ה בית המקדש "א מלמד שהראה לו הקב"ד, ומה היה אומר יהי רצון שאראה בבנין ביתי

היך מה דאת אמר , יראה הרי בנוי' שם המקום ההוא ה' שנא, חרב ובנוי חרב ובנוי
) איכה ה(שנאמר , הרי חרב, 'שלש פעמים בשנה יראה אשר יאמר היום בהר ה) דברים טז(

כי בנה ) תהלים קב(כענין שנאמר , בנוי ומשוכלל לעתיד לבא, יראה' ה, על הר ציון ששמם
 . ציון נראה בכבודו' ה


