
                                                                                                                                      

 

 

 

 
 

 

  
, נתכוין למעט עשו מירושת 'אברהם ויצחק אבותיך'ולא אמר  "ַאְבָרָהם"ייק לומר אביך בללא צורך, גם ד "ָאִביָך"טעם אומרו 

שאם כן תגיע הירושה לעשו, וחששת  ,לא שתגיע הירושה ליצחק וממנו ירשנה יעקב ;אברהם ועשה יעקב הוא היורש אברהם

אמה ולא בנך וגופו קנוי ליצחק, ואין טענת בן ה )לעיל כא(שמשפט עבד יש לו דכתיב  )לעיל טז(ישמעאל אינה, כי כבר כתבתי 

 עשו בו כי ירושת אברהם נתנה ליעקב ולא לעשו.
 

כשנתן ה' לאברהם מתנות וברכות וכדומה נתנם לו על מנת שאחריו  ,כאן )קידושין יח.(והגם שבן מומר יורש את אביו דבר תורה 

 הגם שאינו נקרא זרעו, הרי מצינו ,לא יריע לנחלה שיירש 'זרע'ם והגם שש. "ִכי ְבִיְצָחק ִיָקֵרא ְלָך ָזַרע"כאומרו  ,ליעקב

. אלא דסתם 'זרע'הרי שיקרא  'פסול-זרע'כי מזרעו נתן למולך לרבות  )סד:(יקרא גם כן זרע כדאיתא בסנהדרין  'זרע פסול'ש

א דבר אתה למד שאין לו בו לא יקרא לו, וממוצ 'פסול-זרע'מיעט אפילו  ,'זרע'הוא כשר וכשממעט כאן עשו שלא יקרא  'זרע'

מפסוק כי ירושה לעשו נתתי  )קידושין יח.(ירושה. וכמו שגילה ה' לבסוף שנותן ליעקב כל ברכות אברהם. ומה שלמדו בש''ס 

 אור החיים(, חיים ִאְבן עטרר' )     .היינו שירשוהו בניו לעשו לא שעשו ירש ח''ו כי פשיטא שאין לו חלק ונחלה באברהם וגו',
 

  

ֹּא ְרֵאה ַמה ָכתּוב, ַוַיֲחֹלם ְוִהֵנה ֻסָלם ֻמָצב ַאְרָצה ְורֹּאׁשֹו ַמִגיַע ַהָשָמְיָמה ְוִהֵנה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהי ְרִדים בֹו. ָפַתח ְוָאַמר, ב ִלים ְויֹּ ם עֹּ

ה  ה )יחזקאל א( ָהיֹּ ֵהן ְבֶאֶרץ ַכְשִדים ַעל ְנַהר ְכָבר ַוְתִהי ָעָליו ָׁשם ַיד ה'. ָהיֹּ ְנבּוָאה ְלָׁשָעה  -ָהָיה ָהָיה ְדַבר ה' ֶאל ְיֶחְזֵקאל ֶבן בּוִזי ַהכֹּ

ְיֶחְזֵקאל ַמה ֶשָרָאה ְלִפי ָׁשָעה. ְוַאף ַעל ַגב ֶׁשאֹותֹו ָהְיָתה, ֶׁשִהְצָטְרָכה ַעל ַהָגלּות ִמשּום ֶׁשַהְשִכיָנה ָיְרָדה ִעם ִיְשָרֵאל ַלָגלּות, ְוָרָאה 

ה ְלַמְעָלה  ה ָהָיה? ֶאָלא ָהיֹּ ה ָהָיה. ַמה ֶזה ָהיֹּ ֹּא ָראּוי ָלֶזה, ִמשּום ָכְך ָהיֹּ ָהָיה ְלַמָטה, ֶׁשָכתּוב ֻסָלם ֻמָצב ַאְרָצה ְורֹּאׁשֹו ַמִגיַע  -ַהָמקֹום ל

ה ָהָיה  ַהָשָמְיָמה. נֹוֵטל   ֶאָחד ְלַמְעָלה ְוֶאָחד ְלַמָטה. -]אותו[ ְלַמְעָלה ְונֹוֵטל ]אותו[ ְלַמָטה. ָהיֹּ
 

ֹּא ְרֵאה, ַהֻסָלם ַהֶזה ַמֲחִזיק ִבְׁשֵני עֹוָלמֹות  ְבָמקֹום ֶׁשַהָגלּות ׁשֹוָרה  -ְבַמְעָלה ּוַמָטה. ְבֶאֶרץ ַכְשִדים ַעל ְנַהר ְכָבר. ְבֶאֶרץ ַכְשִדים  -ב

ֵצא ֵמֵעֶדן בֹו, ְוִעם ָכל ֶזה, ַעל ְנַהר ְכָבר. ַמה ֶזה ְנַהר ְכָבר? ֶאָלא ֶׁשָהָיה כְ  ֶדם ָלֵכן, ֶׁשַהְשִכיָנה ׁשֹוָרה ָעָליו, ֶׁשָכתּוב ְוָנָהר יֹּ ָבר ִמקֹּ

ֶדם  ׁשֹוֶרה בֹו  -ָלֵכן ְוָהָיה ָעָליו ְכָבר ְלַהְׁשקֹות ֶאת ַהָגן ְוגֹו'. ְוֶזה הּוא ָנָהר ֶאָחד ֵמאֹוָתם ַאְרָבָעה ַהְנָהרֹות. ּוִמשּום ֶׁשָשָרה ָעָליו ִמקֹּ

  ָׁשו, ְוִהְתַגָלה ִליֶחְזֵקאל.ַעכְ 
 

ב ַהָקדֹוׁש, ֶׁשהּוא ַהָשֵלם ֶׁשל ָהָאבֹות, ִהְתַגָלה ָעָליו ַבֲחלֹום, ּוַבָמקֹום  ֹּא ְרֵאה, ַוַיֲחֹלם, ְוִכי ַיֲעקֹּ  ]לו[ַהָקדֹוׁש ַהֶזה לֹּא ָרָאה ב

ֹּא ָהָיה נָ  ב ַבְזַמן ַההּוא ל  א, ָכתּוב ָוֵאֶרא ַבֲחלֹום?שּוי, ְוִיְצָחק ָהָיה ַקָים. ְוִאם תֹּאַמר ֶׁשִהֵנה ַאַחר ָכְך, ְכֶׁשִנשָ ֶאָלא ַבֲחלֹום? ֶאָלא ַיֲעקֹּ

ה ]בהם[ ָלֶהם ֲעֶקֶרת ְוַאַחר ֶׁשָבא ָלָאֶרץ ַהְקדֹוָׁשה ִעם ַהְשָבִטים, ְוִנְׁשְלמָ  ָׁשם ַהָמקֹום ָגַרם, ְוִיְצָחק ָהָיה ַקָים, ְוַעל ֵכן ָכתּוב בֹו ֲחלֹום.

ב ְוגֹו', ְוָכתּוב  ֹּאֶמר ֱאֹלִהים ְליִ  )בראשית מו(ַהַבִית ְוֵאם ַהָבִנים ְשֵמָחה, ָכתּוב ַוֵיָרא ֱאֹלִהים ֶאל ַיֲעקֹּ ת ַהַלְיָלה.ַוי  ְשָרֵאל ְבַמְראֹּ

ֹּא ָכתּוב בֹו ֲחלֹום, ֶׁשֲהֵרי ָהָיה ִמַדְרָגה ַאֶחֶרת ֶעְליֹוָנה.   ָכאן ל
 

ֹּאֶמר ֱאֹלִהים ְׁשַאל ָמה ֶאֶתן ָלְך. ְוִאם תֹּאַמר, ָכאן ַבֲחלֹום, ְוִכי )מלכים א ג(ָכתּוב  ה ַבֲחלֹום ַהָלְיָלה ַוי ֵאיזֹו ְרׁשּות ֵיׁש  ִנְרָאה ה' ֶאל ְׁשֹלמֹּ

ה לֹּא ָהָיה ָׁשֵלם.ִעם ַהַדְרָגה ַהַתְחתֹוָנה. ִמשּום ֶׁשַעד ַעכְ ַלֲחלֹום ָבֶזה? ֶאָלא ָכאן ִנְכֶלֶלת ַדְרָגה ְבַדְרָגה, ַהַדְרָגה ָהֶעְליֹוָנה   ָׁשו ְׁשֹלמֹּ

ה, ְוָכתּוב  )שם ה(ֵכיָון ֶׁשִנְׁשַלם, ָכתּוב  ה. ֶׁשָעמְ  )שם(ַוה' ָנַתן ָחְכָמה ִלְׁשֹלמֹּ  ָדה ַהְלָבָנה ִבְׁשֵלמּוָתּה,ַוֵתֶרב ָחְכַמת ְׁשֹלמֹּ

ֹּא ִהְצָטֵרְך ַלֲחלֹום.ּוֵבית ַהִמְקָדׁש ִנבְ  ה ֶאת ַהָחְכָמה ַעִין ְבַעִין, ְול  (בע" מטהזוהר הקדוש דף ק)                    ָנה, ְוָאז ָהָיה רֹוֶאה ְׁשֹלמֹּ
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