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טעם אומרו "אָ בִ יָך" ללא צורך ,גם דייק לומר אביך ב"אַ בְ ָרהָ ם" ולא אמר 'אברהם ויצחק אבותיך' ,נתכוין למעט עשו מירושת
אברהם ועשה יעקב הוא היורש אברהם; לא שתגיע הירושה ליצחק וממנו ירשנה יעקב ,שאם כן תגיע הירושה לעשו ,וחששת
ישמעאל אינה ,כי כבר כתבתי (לעיל טז) שמשפט עבד יש לו דכתיב (לעיל כא) בן האמה ולא בנך וגופו קנוי ליצחק ,ואין טענת
עשו בו כי ירושת אברהם נתנה ליעקב ולא לעשו.
והגם שבן מומר יורש את אביו דבר תורה (קידושין יח ).כאן ,כשנתן ה' לאברהם מתנות וברכות וכדומה נתנם לו על מנת שאחריו
ליעקב ,כאומרו "כִ י בְ יִ צְ חָ ק יִ קָ ֵרא לְ ָך ז ַָרע" .והגם ששם 'זרע' לא יריע לנחלה שיירש ,הגם שאינו נקרא זרעו ,הרי מצינו
ש'זרע פסול' יקרא גם כן זרע כדאיתא בסנהדרין (סד ):כי מזרעו נתן למולך לרבות 'זרע-פסול' הרי שיקרא 'זרע' .אלא דסתם
'זרע' הוא כשר וכשממעט כאן עשו שלא יקרא 'זרע' ,מיעט אפילו 'זרע-פסול' לא יקרא לו ,וממוצא דבר אתה למד שאין לו בו
ירושה .וכמו שגילה ה' לבסוף שנותן ליעקב כל ברכות אברהם .ומה שלמדו בש''ס (קידושין יח ).מפסוק כי ירושה לעשו נתתי
וגו' ,היינו שירשוהו בניו לעשו לא שעשו ירש ח''ו כי פשיטא שאין לו חלק ונחלה באברהם( .ר' חיים ִאבְ ן עטר ,אור החיים)

ב ֹּא ְראֵ ה מַ ה כָתּובַ ,ו ַיחֲֹלם וְ הִ נֵה ֻסלָם מֻצָ ב אַ ְרצָ ה וְ ר ֹּאׁשֹו מַ גִ יעַ הַ שָ מָ יְ מָ ה וְ הִ נֵה מַ לְ אֲ כֵי אֱ ֹלהִ ים עֹּ לִ ים וְ יֹּ ְר ִדים בֹו .פָ תַ ח וְ אָ מַ ר,
(יחזקאל א) הָ יֹּ ה הָ יָה ְדבַ ר ה' אֶ ל יְ חֶ זְקֵ אל בֶ ן בּוזִי הַ כֹּ הֵ ן ְבאֶ ֶרץ כ ְַש ִדים עַ ל נְ הַ ר כְ בָ ר ו ְַתהִ י עָ לָיו ׁשָ ם יַד ה' .הָ יֹּ ה הָ יָה  -נְ בּואָ ה לְ ׁשָ עָ ה
הָ יְ תָ הׁ ,שֶ הִ צְ טָ ְרכָה עַ ל הַ גָלּות ִמשּום ׁשֶ הַ ְשכִ ינָה י ְָרדָ ה עִ ם יִ ְש ָראֵ ל ַלגָלּות ,וְ ָראָ ה יְ חֶ זְקֵ אל מַ ה שֶ ָראָ ה לְ פִ י ׁשָ עָ ה .וְ אַ ף עַ ל גַב ׁשֶ אֹותֹו
הַ מָ קֹום ל ֹּא ָראּוי ָלזֶהִ ,משּום כְָך הָ יֹּ ה הָ יָה .מַ ה זֶה הָ יֹּ ה הָ יָה? אֶ לָא הָ יֹּ ה לְ מַ עְ לָה  -הָ יָה לְ מַ טָ הׁ ,שֶ כָתּוב ֻסלָם מֻצָ ב אַ ְרצָ ה וְ ר ֹּאׁשֹו מַ גִ יעַ
הַ שָ מָ יְ מָ ה .נֹוטֵ ל [אותו] לְ מַ עְ לָה וְ נֹוטֵ ל [אותו] לְ מַ טָ ה .הָ יֹּ ה הָ יָה  -אֶ חָ ד לְ מַ עְ לָה וְ אֶ חָ ד לְ מַ טָ ה.
ׁשֹורה
ב ֹּא ְראֵ ה ,הַ ֻסלָם הַ זֶה מַ ֲחזִיק בִ ְׁשנֵי עֹולָמֹות  -בְ מַ עְ לָה ּומַ טָ ה .בְ אֶ ֶרץ כ ְַש ִדים עַ ל נְ הַ ר כְ בָ ר .בְ אֶ ֶרץ כ ְַש ִדים  -בְ מָ קֹום ׁשֶ הַ גָלּות ָ
ׁשֹורה עָ לָיוׁ ,שֶ כָתּוב וְ נָהָ ר יֹּ צֵ א מֵ עֵדֶ ן
בֹו ,וְ עִ ם כָל זֶה ,עַ ל נְ הַ ר כְ בָ ר .מַ ה זֶה נְ הַ ר כְ בָ ר? אֶ לָא ׁשֶ הָ יָה כְ בָ ר ִמקֹּ דֶ ם ָלכֵןׁ ,שֶ הַ ְשכִ ינָה ָ
ׁשֹורה בֹו
ּומשּום ׁשֶ שָ ָרה עָ לָיו ִמקֹּ דֶ ם ָלכֵן וְ הָ יָה עָ לָיו כְ בָ ר ֶ -
לְ הַ ְׁשקֹות אֶ ת הַ גָן וְ גֹו' .וְ זֶה הּוא נָהָ ר אֶ חָ ד מֵ אֹותָ ם אַ ְרבָ עָ ה הַ נְ הָ רֹותִ .
עַ כְ ׁשָ ו ,וְ הִ ְת ַגלָה לִ יחֶ זְקֵ אל.
ב ֹּא ְראֵ הַ ,ו ַיחֲֹלם ,וְ כִ י ַיעֲקֹּ ב הַ קָ דֹוׁשׁ ,שֶ הּוא הַ שָ לֵם ׁשֶ ל הָ אָ בֹות ,הִ ְת ַגלָה עָ לָיו בַ חֲלֹוםּ ,ובַ מָ קֹום הַ קָ דֹוׁש הַ זֶה ל ֹּא ָראָ ה [לו]
אֶ לָא בַ חֲלֹום? אֶ לָא ַיעֲקֹּ ב בַ זְמַ ן הַ הּוא ל ֹּא הָ יָה ָנ שּוי ,וְ יִ צְ חָ ק הָ יָה קַ יָם .וְ ִאם ת ֹּאמַ ר ׁשֶ הִ נֵה אַ חַ ר כְָך ,כְ ׁשֶ נִ שָ א ,כָתּוב וָאֵ ֶרא בַ חֲלֹום?
ׁשָ ם הַ מָ קֹום ג ַָרם ,וְ יִ צְ חָ ק הָ יָה קַ יָם ,וְ עַ ל כֵן כָתּוב בֹו חֲלֹום .וְ אַ חַ ר ׁשֶ בָ א לָאָ ֶרץ הַ קְ דֹוׁשָ ה עִ ם הַ ְשבָ ִטים ,וְ נִ ְׁשלְ מָ ה [בהם] לָהֶ ם עֲקֶ ֶרת
הַ בַ יִ ת וְ אֵ ם הַ בָ נִ ים ְשמֵ חָ ה ,כָתּוב ַוי ֵָרא אֱ ֹלהִ ים אֶ ל ַיעֲקֹּ ב וְ גֹו' ,וְ כָתּוב (בראשית מו) וַי ֹּאמֶ ר אֱ ֹלהִ ים לְ יִ ְש ָראֵ ל בְ מַ ְראֹּ ת הַ לַיְ לָה.
כָאן ל ֹּא כָתּוב בֹו חֲלֹוםׁ ,שֶ ה ֲֵרי הָ יָה ִמדַ ְרגָה אַ חֶ ֶרת עֶ לְ יֹונָה.
כָתּוב (מלכים א ג) נִ ְראָ ה ה' אֶ ל ְׁשֹלמֹּ ה בַ חֲלֹום הַ לָיְ לָה וַי ֹּאמֶ ר אֱ ֹלהִ ים ְׁשאַ ל מָ ה אֶ תֶ ן לְָך .וְ ִאם ת ֹּאמַ ר ,כָאן בַ חֲלֹום ,וְ כִ י אֵ יזֹו ְרׁשּות יֵׁש
ַלחֲלֹום בָ זֶה? אֶ לָא כָאן נִ כְ ֶללֶת דַ ְרגָה בְ דַ ְרגָה ,הַ דַ ְרגָה הָ עֶ לְ יֹונָה עִ ם הַ דַ ְרגָה הַ תַ חְ תֹונָהִ .משּום ׁשֶ עַד עַ כְ ׁשָ ו ְׁשֹלמֹּ ה ל ֹּא הָ יָה ׁשָ לֵם.
כֵיוָן ׁשֶ נִ ְׁשלַם ,כָתּוב (שם ה) וַה' נָתַ ן חָ כְ מָ ה לִ ְׁשֹלמֹּ ה ,וְ כָתּוב (שם) וַתֵ ֶרב חָ כְ מַ ת ְׁשֹלמֹּ הׁ .שֶ עָ ְמדָ ה הַ לְ בָ נָה בִ ְׁשלֵמּותָ ּה,
(הזוהר הקדוש דף קמט ע"ב)
ּובֵ ית הַ ִמקְ דָ ׁש נִ בְ נָה ,וְ אָ ז הָ יָה רֹואֶ ה ְׁשֹלמֹּ ה אֶ ת הַ חָ כְ מָ ה עַ יִ ן בְ עַ יִ ן ,וְ ל ֹּא הִ צְ טָ ֵרְך ַלחֲלֹום.

לעילוי נשמת אסתר (סטלה) בת שמחה
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