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Egypt, Sodom and Psychoanalyses -- Cantor Arik Wollheim
)ג׳:אכלּו" (בראשית י״ט
ֵֽ ֵ ּומ ּ֥צֹות אָּ ָּ ֹ֖פה וַי
ַ יתֹו וַיַ ַּ֤עַ ׂש לָּ הֶ ם֙ ִּמ ְש ֹ֔ ֶתה
֑ ֵָּסרּו אֵ ֹ֔ ָּליו ַוי ָֹּ֖באּו אֶ ל־ב
ָּ֣ ר־בם ְמ ֹ֔אד ַוי
ָּ֣ ָּ ַ" וַיִּ ְפצ
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And he urged them greatly; and they turned in unto him and entered into his house; and he made them a
feast, and did bake unleavened bread, and they did eat.
רד”ק "לפי שהיה לילה לא היה לו פנאי לזבוח ולתקן מאכלים אלא עשה להם משתה ואפה להם מצות שלא
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 וזהו מדרך ארץ להכין לאורח הבא מה שיוכל להכין במהרה כי,ימתינו עד שיתחמץ הבצק ומה שיכול לתקן במהרה תקן
" הוא עיף וצריך לאכול ולשתות לפיכך נכתב הספור הזה
seeing it was night he did not have time to slaughter an animal in their honour, but he prepared something at
short notice, served them drinks, and unleavened bread which can be prepared at short notice. It is good
manners to prepare something at short notice for guests who arrived unexpectedly. The guest arriving at such
a time is usually tired and does not care to wait until an elaborate meal can be prepared in his honour. The
story has been recorded for all times in order to teach us how to serve unexpected guests arriving at night.
":רש"י "ומצות אפה פֶ סַ ח הָּ יָּה
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AND HE BAKED UNLEAVENED BREAD —It was Passover (Genesis Rabbah 50)
ַאמר ְלאַ ְב ָּ ָ֗רם י ָֹּ֨דע
ֶ ימה חֲ ֵש ָּכֵּ֥ה גְ ד ָּלֹ֖ה נ ֶ ֵּ֥פלֶ ת עָּ ָּ ֵֽליו׃ (יג) ָּ֣וַי
ָ֛ ָּ ְֵת ְר ֵד ָּ ֹ֖מה נ ְָּפלָּ ָּ֣ה עַ ל־אַ ְב ָּ ֑רם ו ְִּהנֵ ֵּ֥ה א
ַ ש ֶמ ש֙ לָּ ֹ֔בֹוא ו
֙ ֶ ַ" (יב) ַוי ִּ ְַּ֤הי ה
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ֵת ַַ֜דע כִּ י־גֵ ָּ֣ר ׀ י ְִּהיֶ ָּ֣ה ז ְַרע ֲָ֗ך ְב ֶ֙א ֶרץ֙ ָּ֣לא לָּ ֹ֔ ֶהם ַועֲבָּ ֹ֖דּום ו ְִּעָּ֣נּו א ָּ ֑תם אַ ְר ַ ֵּ֥בע מֵ ֹ֖אֹות ָּש ָּנֵֽה׃ (יד) וְגַ ַ֧ם אֶ ת־הַ ָ֛גֹוי אֲ ֶ ֵּ֥שר ַיע ֲֹ֖בדּו ָּ ָּ֣דן אָּ ֑נכִּ י וְאַ חֲ ֵרי־
)כֵ ֵּ֥ן יֵצְ ֹ֖אּו ִּב ְרכֵּ֥ש ג ֵָּֽדֹול׃ " (בראשית ט״ו
(12) And it came to pass, that, when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram; and, lo, a dread,
even a great darkness, fell upon him. (13) And He said unto Abram: ‘Know of a surety that thy seed shall be a
stranger in a land that is not theirs, and shall serve them; and they shall afflict them four hundred
years; (14) and also that nation, whom they shall serve, will I judge; and afterward shall they come out with
great substance.
ּובט"ו ְבנִּ יסָּ ן
ְ ,ּובט"ו ְבנִּ יסָּ ן נֹולַ ד יִּצְ חָּ ק
ְ , “ ְבט"ו ְבנִּ יסָּ ן בָּ אּו מַ ְלאֲ כֵי הַ ָּש ֵרת אֵ צֶ ל אַ ְב ָּרהָּ ם ְלבַ ְשּׂרֹו: מא,רש"י שמות יב
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":נִּ גְ זְ ָּרה גְ ז ֵַרת בֵ ין הַ ְב ָּת ִּרים
For on the fifteenth of Nisan the ministering angels had come to Abraham to announce to him the promised
birth of Isaac, and on the fifteenth of Nisan Isaac was born, and on the fifteenth of Nisan the decree “between
the parts” relating to Israel’s slavery was made.
 ואברהם...והנבון לפרש כי היה זה מפני אסור חמץ... ח "ויקח חמאה וחלב ובן הבקר,רבינו בחיי בראשית יח
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 ובעניין לוט הזכיר מצות כדי להשלים. חשש לאסור חמץ שהרי זמן הפסח היה וזהו שהזכיר כאן עגות לושי ועשי עגות
 וכן תמצא כיוצא באלו עניינים הרבה.  והנה כל התורה כולה רמזים ומה שחסר כאן גלה כאן.בין שניהם עגות מצות
".במקומות רבים מן התורה
Abraham was concerned about the  חמץaspect, seeing the date of the angels' arrival coincided with the
calendar date on which Passover would occur in the future... The date is alluded to by Abraham saying to
Sarah, "knead it and make into cakes." The expression עגות, occurs in connection with מצה, i.e. עגות מצות,
Exodus 12,39.
הֹוציאּו ִּמ ִּמצְ ַ ָ֛ריִּם עֻ ּ֥גת ַמ ּ֖צֹות ִּ ָּ֣כי ָּ֣לא חָּ ֵ ֑מץ ִּ ֵֽכי־ג ְר ָּ֣שּו ִּמ ִּמצְ ַ ָ֗ריִּם ו ְַּ֤לא ָּיֵֽכְ לּו֙ ְל ִּה ְת ַמ ְה ֹ֔ ֵמהַ ְוגַם־צֵ ָּ ֹ֖דה
ַ֧ ִּ אפּו אֶ ת־הַ בָּ צֵַ֜ ק אֲ ֶֹ֨שר
ֹ֨ " וַי
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) לט,לא־עָּ ֵּׂ֥שּו לָּ ֶ ֵֽהם׃" (שמות י״ב

And they baked unleavened cakes of the dough which they brought forth out of Egypt, for it was not
leavened; because they were thrust out of Egypt, and could not tarry, neither had they prepared for
themselves any victual.
 .8הגדה של פסח
ית ְלאֶ זְ ָּר ִּחי חֲ צֹות לֵ יל פֶ סַ ח ,וַאֲ מַ ְר ֶתם זֶבַ ח פֶ סַ חְ .דלָּ ָּתיו ָּדפַ ְק ָּת כְ חם הַ יֹום בַ פֶ סַ חִּ ,ה ְס ִּעיד נֹוצְ צִּ ים עגֹות
בּורֹותיך  ...גִּ ִּל ָּ
ֶ
אמֶ ץ גְ
דֹומים וְלוהֲ טּו בָּ אֵ ש בַ פֶ סַ ח ,חלַ ץ לֹוט מֵ הֶ ם
מַ ּצֹות בַ פֶ סַ ח ,וְאֵ ל הַ בָּ ָּקר ָּרץ ֵזכֶר ְלשֹור עֵ ֶרְך פֶ סַ ח ,וַאֲ מַ ְר ֶתם זֶבַ ח פֶ סַ ח ...זֹועֲמּו ְס ִּ
את אַ ְדמַ ת מֹוף וְנֹוף ְבעָּ ְב ְרך בַ פֶ סַ ח .וַאֲ מַ ְר ֶתם זֶבַ ח פֶ סַ ח.
ּומַ ּצֹות אָּ פָּ ה ְב ֵקץ פֶ סַ חִּ ,טאטֵ ָּ
The boldness of Your strong deeds did you wondrously show at Pesach; ...You revealed to the Ezrachite
[Avraham], midnight of the night of Pesach. "And you shall say, 'it is the Pesach sacrifice.'Upon his doors did
You knock at the heat of the day on Pesach [Genesis 18:1]; he sustained shining ones [angels] with cakes of
matsa on Pesach; and to the cattle he ran, in commemoration of the bull that was set up for Pesach. "And you
"'shall say, 'it is the Pesach sacrifice.
The Sodomites caused Him indignation and He set them on fire on Pesach; Lot was rescued from them and
matsot did he bake at the end of Pesach; He swept the land of Mof and Nof [cities in Egypt] on Pesach. "And
"'you shall say, 'it is the Pesach sacrifice.
)A

)B
)C
)D
)E

Between Egypt and Sodom
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אתם--כִּ י כ ְָּב ָּדהְ ,מאד  .אֵ ְר ָדה-נָּא וְאֶ ְראֶ הַ ,הכְ צַ עֲ ָק ָתּה ַהבָּ אָּ ה אֵ לַ י עָּ ׂשּו כָּלָּ ה;
"וַיאמֶ ר יְהוָּהַ ,זעֲ ַקת ְסדם ַועֲמ ָּרה כִּ יָּ -רבָּ ה; וְחַ טָּ ָּ
יתי אֶ ת-עֳנִּ י עַ ִּמי אֲ ֶשר ְב ִּמצְ ָּריִּם; וְאֶ ת-צַ עֲ ָק ָתם ָּש ַמ ְע ִּתי ִּמ ְפנֵי נגְ ָּׂשיו ,כִּ י י ַָד ְע ִתי
ו ְִּאם-לא ,אֵ ָּדעָּ ה " VS ".וַיאמֶ ר יְהוָּהָ ,ראה ָר ִא ִ
יתי ,אֶ ת-הַ לַ חַ ץ ,אֲ ֶשר ִּמצְ ַריִּם,
אֶ ת-מַ כְ אבָּ יו  .וָאֵ ֵרד ְלהַ ּצִּ ילֹו ִּמיַד ִּמצְ ַריִּם … ,וְעַ ָּתהִּ ,הנֵה צַ עֲ ַקת ְבנֵי-י ְִּׂש ָּראֵ ל בָ אָ ה אֵ לָ י; ְוגַםָ -ר ִא ִ
ֹלחֲ צִּ ים א ָּתם”
אמר קּומּו ְצאּו ִּמתֹוְך עַ ִּמי-
ּולאַ הֲ רן לַ יְלָּ ה ,וַי ֶ
וַיאמֶ ר קּומּו צְ אּו ִּמן-הַ מָּ קֹום הַ זֶ ה ,כִּ י-מַ ְש ִּחית יְהוָּה ,אֶ ת-הָּ ִּעיר  VSוַיִּ ְק ָּרא ְלמ ֶשה ְ
גַם-אַ ֶתם ,גַםְ -בנֵי י ְִּׂש ָּראֵ לּוביַד ְש ֵתי ְבנ ָּתיו  VSכִּ י-ג ְרשּו ִּמ ִּמצְ ַריִּם ,וְלא יָּכְ לּו ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה
ּוביַדִּ -א ְשתֹו ְ
וַיִ ְת ַמ ְה ָמּהַ --ויַחֲ זִּ יקּו הָּ אֲ נ ִָּּשים ְביָּדֹו ְ
וְאֶ ת-הָּ אֲ נ ִָּּשים אֲ ֶשר-פֶ ַתח ַהבַ יִתִּ ,הכּו בַ סַ נְ ו ִֵּריםִּ ,מ ָּקטן ,וְעַ ד-גָּדֹול; וַיִּ ְלאּוִּ ,ל ְמצא הַפָ ַתח ּ VS .ופָּ סַ ח יְהוָּה ,עַ לַ -הפֶ ַתח ,וְלא י ִֵּתן
הַ מַ ְש ִּחית ,לָּ בא אֶ ל-בָּ ֵתיכֶם ִּלנְ גף.
ַוי ְִּהי כְ הֹוצִּ יאָּ ם א ָּתם הַ חּוצָּ ה ,וַיאמֶ ר ִּהמָּ לֵ ט עַ לַ -נ ְפ ֶשך--אַ לַ -ת ִּביט אַ חֲ ֶריך ,וְאַ לַ -תעֲמד ְבכָּל-הַ כִּ כָּר :הָּ הָּ ָּרה ִּה ָּמלֵ ט ,פֶ ןִּ -תסָּ פֶ ה .
יתם אֶ תִּ -מצְ ַר ִּים
ֲׂשה לָּ כֶם הַ יֹום :כִּ י ,אֲ ֶשר ְר ִּא ֶ
 VSוַיאמֶ ר מ ֶשה אֶ ל-הָּ עָּ ם ,אַ לִּ -ת ָּיראּוִּ --ה ְתיַּצְ בּו ְּוראּו אֶ ת-יְשּועַ ת יְהוָּה ,אֲ ֶשרַ -יע ֶ
הַ יֹום--לא ת ִּספּו ִּל ְרא ָּתם עֹוד ,עַ ד-עֹולָּ ם.
" וַיִּ ָּשּׂא-לֹוט אֶ ת-עֵ ינָּיוַ ,וי ְַרא אֶ ת-כָּל-כִּ כַר הַ י ְַר ֵדן ,כִּ י כלָּ ה ,מַ ְש ֶקהִּ --ל ְפנֵי ַשחֵ ת ְיהוָּה ,אֶ תְ -סדם וְאֶ ת-עֲמ ָּרה ,כְ גַן-יְהוָּה
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כְ אֶ ֶרץ ִּמצְ ַריִּם ,באֲ כָּה צעַ ר( ".בראשית יג :י)
Lot looked about him and saw how well watered was the whole plain of the Jordan, all of it—this was before
the LORD had destroyed Sodom and Gomorrah—all the way to Zoar, like the garden of the LORD, like the land
of Egypt.
אמר אַ ְב ָּרם ,אֶ לֶ -מלֶ ְך ְסדם :הֲ ִּרמ ִּתי י ִָּּדי אֶ ל-יְהוָּה
" וַיאמֶ ר מֶ לֶ ְךְ -סדם ,אֶ ל-אַ ְב ָּרםֶ :תןִּ -לי הַ נֶפֶ ש ,וְהָּ ְרכש ַקח-לָּ ְך  .וַי ֶ
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ֱש ְר ִּתי אֶ ת-אַ ְב ָּרם" .
אמר ,אֲ נִּ י הֶ ע ַ
אֵ ל עֶ ְליֹון ,קנֵה ָּשמַ יִּם וָּאָּ ֶרץ ִּ .אםִּ -מחּוט וְעַ ד ְׂשרֹוְך-נַעַ ל ,ו ְִּאם-אֶ ַקח ִּמכָּל-אֲ ֶשר-לָּ ְך; וְלא ת ַ
(בראשית יד :כא-כג)
Then the king of Sodom said to Abram, “Give me the persons, and take the possessions for yourself.” But
Abram said to the king of Sodom, “I swear to the LORD, God Most High, Creator of heaven and earth: I will not
’take so much as a thread or a sandal strap of what is yours; you shall not say, ‘It is I who made Abram rich.
ֲבּורה; ַוי ְִּהי-לֹו צאן-
יטיב ,בַ ע ָּ
ּולאַ ְב ָּרם הֵ ִּ
"וַיִּ ְראּו א ָּתה ָּׂש ֵרי פַ ְרעהַ ,ויְהַ ְללּו א ָּתה אֶ ל-פַ ְרעה; וַת ַקח הָּ ִּא ָּשה ,בֵ ית פַ ְרעהְ .
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ּושפָּ חת ,וַאֲ תנת ּוגְ מַ ִּלים ( " .בראשית יב :טו-טז)
ּובָּ ָּקר ,וַחֲ מ ִּריםַ ,ועֲבָּ ִּדים ְ

Pharaoh’s courtiers saw her and praised her to Pharaoh, and the woman was taken into Pharaoh’s palace. And
because of her, it went well with Abram; he acquired sheep, oxen, asses, male and female slaves, she-asses,
and camels.
 ְבעֵ ינֵי,חֵ ן הָּ עָּ ם- וַיהוָּה נ ַָּתן אֶ ת. ּוׂש ָּמֹלת
ְ ,כֶסֶ ף ּוכְ לֵ י זָּהָּ ב- כְ לֵ י, ִּמ ִּמצְ ַריִּם, כִּ ְדבַ ר מ ֶשה; וַיִּ ְשאֲ לּו, ִּי ְׂש ָּראֵ ל עָּ ׂשּו-ּובנֵי
ְ "
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)לח-  לה: (שמות יב." ִּמ ְקנֶה כָּבֵ ד ְמאד, וְצאן ּובָּ ָּקר, עָּ לָּ ה ִּא ָּתם,עֵ ֶרב ַרב- ְוגַם..... ִּמצְ ָּריִּם- אֶ ת, ַוי ְַש ִּאלּום; ַו ְינַּצְ לּו--ִּמצְ ַריִּם
The Israelites had done Moses’ bidding and borrowed from the Egyptians objects of silver and gold, and
clothing. And the LORD had disposed the Egyptians favorably toward the people, and they let them have their
request; thus they stripped the Egyptians … Moreover, a mixed multitude went up with them, and very much
livestock, both flocks and herds.
 ִּק ְדמּו- ְדבַ ר אֲ ֶשר לא- עַ ל. עֹולָּ ם-יָּבא לָּ הֶ ם ִּב ְקהַ ל יְהוָּה עַ ד- לא, גַם דֹור ע ֲִּׂש ִּירי: ִּב ְקהַ ל יְהוָּה,יָּבא עַ מֹונִּ י ּומֹואָּ ִּבי-" לא
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- לא... ִּמ ְפתֹור אֲ ַרם נַהֲ ַריִּם— ְל ַק ְללֶ ָּך, ְבעֹור- ִּב ְלעָּ ם בֶ ן-אתכֶם ִּמ ִּמצְ ָּריִּם; וַאֲ ֶשר ָּׂשכַר עָּ לֶ יך אֶ ת
ְ ֵ ְבצ, בַ ֶד ֶרְך, בַ לֶ חֶ ם ּובַ מַ יִּם,אֶ ְתכֶם
- בָּ נִּ ים אֲ ֶשר. ִּית ְבאַ ְרצֹו
ָּ גֵר ָּהי- כִּ י, ְת ַתעֵ ב ִּמצְ ִּרי- כִּ י אָּ ִּחיך הּוא; לא, ְת ַתעֵ ב אֲ ד ִּמי- לא. ְלעֹולָּ ם,יָּמֶ יך- כָּל, וְטבָּ ָּתם,ִּת ְדרש ְשֹלמָּ ם
)ט-  ד:" (דברים כג. ִּב ְקהַ ל יְהוָּה,יָּבא לָּ הֶ ם--ישי
ִּ  דֹור ְש ִּל,ִּיּו ְָּלדּו לָּ הֶ ם
No Ammonite or Moabite shall be admitted into the congregation of the LORD; none of their descendants,
even in the tenth generation, shall ever be admitted into the congregation of the LORD, because they did not
meet you with food and water on your journey after you left Egypt, and because they hired Balaam son of
Beor, from Pethor of Aram-naharaim, to curse you... You shall never concern yourself with their welfare or
benefit as long as you live. You shall not abhor an Edomite, for he is your kinsman. You shall not abhor an
Egyptian, for you were a stranger in his land.
- וְהַ ּצְ ִּע ָּירה גַם. הַ יֹום- עַ ד,מֹואָּ ב- הּוא אֲ ִּבי: ו ִַּת ְק ָּרא ְשמֹו מֹואָּ ב, ו ֵַתלֶ ד הַ ְבכִּ ָּירה בֵ ן.  ֵמאֲ ִּביהֶ ן,לֹוט-" ו ַַתהֲ ֶרין ָּ ְש ֵתי ְבנֹות
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)לח- "( בראשית יט לו.הַ יֹום- עַ ד,עַ מֹון- הּוא אֲ ִּבי ְבנֵי:עַ ִּמי- ו ִַּת ְק ָּרא ְשמֹו בֶ ן,ִּהוא י ְָּל ָּדה בֵ ן
Thus the two daughters of Lot came to be with child by their father. The older one bore a son and named him
Moab; he is the father of the Moabites of today. And the younger also bore a son, and she called him Benammi; he is the father of the Ammonites of today.
,הַ כֶסֶ ף- ֵהם ש ְב ִּרים; ַויָּבֵ א יֹוסֵ ף אֶ ת- אֲ ֶשר, בַ ֶשבֶ ר,ּובאֶ ֶרץ כְ נַעַ ן
ְ  ִּמצְ ַריִּם-הַ כֶסֶ ף הַ נִּ ְמצָּ א ְבאֶ ֶרץ-כָּל- אֶ ת," יד ַויְלַ ֵקט יֹוסֵ ף
.16
 וְלָּ ָּמה נָּמּות,לָּ נּו לֶ חֶ ם-יֹוסֵ ף לֵ אמר הָּ בָּ ה- ִּמצְ ַריִּם אֶ ל- ַויָּבאּו כָּל, מֵ אֶ ֶרץ ִּמצְ ַריִּם ּומֵ אֶ ֶרץ כְ נַעַ ן,טו וַיִּ תם הַ כֶסֶ ף. יתה פַ ְרעה
ָּ ֵב
- אֶ ל, ִּמ ְקנֵיהֶ ם-יז ַוי ִָּּביאּו אֶ ת.  כָּסֶ ף,אָּ פֵ ס- ִּאם-- וְאֶ ְתנָּה לָּ כֶם ְב ִּמ ְקנֵיכֶם,טז וַיאמֶ ר יֹוסֵ ף הָּ בּו ִּמ ְקנֵיכֶם.  ָּכסֶ ף, כִּ י אָּ פֵ ס:נֶגְ ֶדך
 בַ ָּשנָּה, ִּמ ְקנֵהֶ ם- ּובַ חֲ מ ִּרים; ַו ְינַהֲ לֵ ם בַ לֶ חֶ ם ְבכָּל,ּוב ִּמ ְקנֵה הַ בָּ ָּקר
ְ ּוב ִּמ ְקנֵה הַ ּצאן
ְ סּוסים
ִּ ַ וַיִּ ֵתן לָּ הֶ ם יֹוסֵ ף לֶ חֶ ם ב,יֹוסֵ ף
-ּומ ְקנֵה הַ ְבהֵ ָּמה אֶ ל
ִּ  ַתם הַ כֶסֶ ף- כִּ י ִּאם,נְ כַחֵ ד ֵמאֲ דנִּ י-אמרּו לֹו לא
ְ  ַויָּבאּו אֵ לָּ יו בַ ָּשנָּה הַ ֵשנִּ ית וַי, הַ ָּשנָּה הַ ִּהוא,יח ו ִַּתתם. הַ ִּהוא
-א ָּתנּו וְאֶ ת- ְקנֵה--אֲ נ ְַחנּו גַם אַ ְד ָּמ ֵתנּו- גַם,יט לָּ מָּ ה נָּמּות ְלעֵ ינֶיך. גְ ִּוי ֵָּתנּו וְאַ ְדמָּ ֵתנּו- ִּב ְל ִּתי ִּאם, לא נִּ ְשאַ ר ִּל ְפנֵי אֲ דנִּ י:אֲ דנִּ י
-כָּל-כ וַיִּ ֶקן יֹוסֵ ף אֶ ת.  וְהָּ אֲ ָּד ָּמה לא ֵת ָּשם,ז ֶַרע וְנִּ ְחיֶה וְלא נָּמּות- ו ְֶתן, עֲבָּ ִּדים ְלפַ ְרעה, בַ לָּ חֶ ם; וְנִּ ְהיֶה אֲ נ ְַחנּו וְאַ ְדמָּ ֵתנּו,אַ ְדמָּ ֵתנּו
הֶ ע ֱִּביר--הָּ עָּ ם-כא וְאֶ ת.  ְלפַ ְרעה,חָּ זַק עֲלֵ הֶ ם הָּ ָּרעָּ ב; ו ְַת ִּהי ָּהאָּ ֶרץ- כִּ י,מָּ כְ רּו ִּמצְ ַריִּם ִּאיש ָּׂש ֵדהּו- כִּ י, ְלפַ ְרעה,אַ ְדמַ ת ִּמצְ ַריִּם
) (בראשית מז.  ָּקצֵ הּו- וְעַ ד, ִּמצְ ַריִּם- ִּמ ְקצֵ ה גְ בּול: לֶ עָּ ִּרים,אתֹו
Joseph gathered in all the money that was to be found in the land of Egypt and in the land of Canaan, as
payment for the rations that were being procured, and Joseph brought the money into Pharaoh’s palace. And
when the money gave out in the land of Egypt and in the land of Canaan, all the Egyptians came to Joseph and
said, “Give us bread, lest we die before your very eyes; for the money is gone!” And Joseph said, “Bring your
livestock, and I will sell to you against your livestock, if the money is gone.” So they brought their livestock to
Joseph, and Joseph gave them bread in exchange for the horses, for the stocks of sheep and cattle, and the
asses; thus he provided them with bread that year in exchange for all their livestock. And when that year was
ended, they came to him the next year and said to him, “We cannot hide from my lord that, with all the
money and animal stocks consigned to my lord, nothing is left at my lord’s disposal save our persons and our

farmland. Let us not perish before your eyes, both we and our land. Take us and our land in exchange for
bread, and we with our land will be serfs to Pharaoh; provide the seed, that we may live and not die, and that
the land may not become a waste.” So Joseph gained possession of all the farm land of Egypt for Pharaoh,
every Egyptian having sold his field because the famine was too much for them; thus the land passed over to
Pharaoh. And he removed the population town by town, from one end of Egypt’s border to the other.
 פט, אגרות הראיה.17
 הם דומים, שאותם שרצו להעמיד את השאיפה לביטול העבדות בהווה מפני שתמכו את עצמם בכתבי הקדש... "
 אבל, שיהיה משמש לטוב בעולם, אמנם יש ערך לחק העבדות החוקית.לאיצטגנינים הרואים ואינם יודעים מה רואים
מבורר למחזיקים- שהעבדות פועלת באופן בלתי,קול של אותם היתרונות- ומכל מקום הד,צריך לזה עולם מסודר כראוי
 אבל מבלעדי הכנה כוללת גדולה ועצומה אי אפשר שיהיה העולם. הוא הגורם את התביעה מצד המחזיקים,עצמם
"ד' לבדו בהיותו מוכשר הכשר פנימי יותר קרוב- כי אם עם,נשפע כראוי מקדושת כתבי הקדש

