עורך :חיים שרעבני
גיליון מספר 741

"וְ ִרבְ קָ ה שֹׁ מַ ַעת" פירוש מודיע הכתוב כי רבקה נביאה היתה ,ושומעת תמיד בדברי יצחק ,הגם שלא ידבר בפניה; והבן .ולזה אמר
"וְ ִרבְ קָ ה שֹׁ מַ עַת בְ דַ בֵּ ר" ולא אמר 'ותשמע רבקה' ולא אמר 'היתה שומעת' וגו' " .וְ עַתָ ה ְבנִ י ְשמַ ע ְבקֹׁ לִ י ַלאֲשֶׁ ר אֲנִ י ְמצַ וָה אֹׁ תָ ְך" פירוש הגם
שיש בדברים אלו כגניבת הדעת ,עם כל זה יש לך לשמוע בקולי  -מלבד חיוב מצות כיבוד אב ואם ,שהיא מצות 'עשה'  -גם היא (רבקה)
נביאה וכתיב בדברי נביא אמת (שופטים יח) "אֵּ לָיו ִת ְשמָ עון" לזה אמרה " ְשמַ ע ְבקֹׁ לִ י" ,וכבר כתבנו (לעיל טז ה) שיצטדק נביא
(ר' חיים ִא ְבן עטר ,אור החיים)
באומרו לעבור על מצוה ממצות התורה לפי שעה.

וְ אֵּ לֶׁה תֹולְ דֹׁ ת יִ צְ חָ ק וְ גֹו' .פָתַ ח ַרבִ י חִ יָיא וְ אָ מַ ר( ,תהלים קו) ִמי יְ מַ לֵּל גְ בורֹות ה' י ְַש ִמי ַע כָל ְת ִהלָתֹו .בא ְראֵּ ה ,כְ שֶׁ ָרצָ ה הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא וְ עָ לָה
תֹורה
ובֹורא אֹותֹו ,ובְ כָל מַ עֲשֶׁ ה ומַ עֲשֶׁ ה שֶׁ בָ ָרא הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא בָ עֹולָם ,הָ יָה ִמ ְסתַ כֵּל בַ ָ
תֹורה ֵּ
בְ ָרצֹון לְ פָ נָיו לִ בְ ר ֹׁא אֶׁ ת הָ עֹולָם ,הָ יָה ִמ ְסתַ כֵּל בַ ָ
תֹורה
ובֹורא אֹותֹו .זֶׁהו שֶׁ כָתוב (משלי ח) וָאֶׁ הְ יֶׁה אֶׁ צְ לֹו אָ מֹון וָאֶׁ הְ יֶׁה שַ עֲשועִ ים יֹום יֹום .אַ ל ִתקְ ֵּרי אָ מֹון אֶׁ לָא ֻאמָ ן .כְ שֶׁ ָרצָ ה לִ ְבר ֹׁא אָ דָ ם ,אָ ְמ ָרה הַ ָ
ֵּ
לְ פָ נָיוִ :אם הָ אָ דָ ם יִ בָ ֵּרא וְ אַ חַ ר כְָך ֶׁיחֱטָ א וְ אַ תָ ה תָ דון אֹותֹו ,לָמָ ה יִ הְ יו מַ עֲשֵּ י יָדֶׁ יְך לְ ִחנָם ,שֶׁ ה ֲֵּרי ל ֹׁא יוכַל לִ ְסבֹׁל אֶׁ ת ִדינְְך? אָ מַ ר לָּה הַ קָ דֹוש בָ רוְך
אתי אֶׁ ת הָ עֹולָם .אָ מַ ר הַ קָ דֹוש בָ רוְך הו א לָעֹולָם ְבשָ עָה שֶׁ עָשָ ה אֹותֹו ובָ ָרא אֶׁ ת הָ אָ דָ ם ,אָ מַ ר לֹו :עֹולָם,
הוא :הִ נֵּה ִתקַ נְ ִתי ְתשובָ ה טֶׁ ֶׁרם שֶׁ בָ ָר ִ
אתי בְ ְך אֶׁ ת הָ אָ דָ ם ,כְ דֵּ י שֶׁ יִ ְתעַסֵּ ק בָ ּה ,וְ ִאם ל ֹׁא  -ה ֲֵּרינִ י מַ ֲחז ְִירְך לְ תֹׁ הו וָבהו,
ומּׁשום כְָך בָ ָר ִ
תֹורהִ .
עֹולָם ,אַ תָ ה וְ חֻקֹותֶׁ יְך ל ֹׁא יִ ְתקַ יְ מו אֶׁ לָא עַל הַ ָ
תֹורה עֹומֶׁ דֶׁ ת ומַ כְ ִריזָה לִ פְ נֵּי ְבנֵּי אָ דָ ם כְ דֵּ י שֶׁ יִ ְתעַ ְסקו
אתי .וְ הַ ָ
יתי אֶׁ ֶׁרץ וְ אָ דָ ם ָעלֶׁיהָ בָ ָר ִ
וְ הַ כֹׁ ל בִ ְשבִ יל הָ אָ דָ ם קַ יָם .זֶׁהו שֶׁ כָתוב (ישעיה מה) אָ נֹׁ כִ י עָ ִש ִ
וְ יִ ְשתַ ְדלו בָ ּה ,וְ אֵּ ין ִמי שֶׁ י ְַרכִ ין אָ זְנֹו.
ומקַ יֵּם כָל מַ עֲשֶׁ ה ומַ עֲשֶׁ ה עַל ִתקונֹו כ ָָרא וי ,וְ אֵּ ין לְ ְך כָל אֵּ יבָ ר וְ אֵּ יבָ ר בָ אָ דָ ם שֶׁ אֵּ ין כְ נֶׁגְ דֹו
תֹורהְ ,מקַ יֵּם הָ עֹולָם ְ
ב ֹׁא ְראֵּ ה ,כָל ִמי שֶׁ ִמ ְשתַ דֵּ ל בַ ָ
עֹומ ִדים ְד ָרגֹות עַל ְד ָרגֹות ְמתֻ קָ נִ ים אֵּ לו עַל אֵּ לו וְ ֻכלָם גוף אֶׁ חָ ד  -כְָך גַם הָ עֹולָם ,כָל
בְ ִריָה בָ עֹולָם .שֶׁ ה ֲֵּרי כְ מֹו שֶׁ אָ דָ ם ֶׁנ ֱחלָק לְ אֵּ יבָ ִרים ,וְ ֻכלָם ְ
תֹורה .שֶׁ ה ֲֵּרי ָכל
עֹומ ִדים אֵּ לו עַל אֵּ לו ,וְ ַכאֲשֶׁ ר ֻכלָם ְמתֻ קָ נִ ים ִ -הנֵּה גוף [אחד] מַ מָ ש .וְ הַ כֹׁ ל כְ מֹו שֶׁ הַ ָ
אֹותָ ם בְ ִריֹות ֻכלָם אֵּ יבָ ִרים אֵּ יבָ ִרים וְ ְ
עֹומדִ ים אֵּ לו עַל אֵּ לו ,וכְ שֶׁ ֻכלָם נִ ְתקָ נִ ים ַ -נע ֲִשים גוף אֶׁ חָ ד .כֵּיוָן שֶׁ דָ וִ ד ִה ְסתַ כֵּל בַ מַ עֲשֶׁ ה הַ זֶׁה ,פָתַ ח וְ אָ מַ ר( ,תהלים קד)
תֹורה אֵּ יבָ ִרים ופְ ָרקִ ים וְ ְ
הַ ָ
תֹורה כָל אֹותָ ם
ֲתומים שֶׁ ל ֹׁא יְ כֹולִ ים לְ הַ ִשיג .בַ ָ
תֹורה כָל הַ סֹודֹות עֶׁלְ יֹונִ ים ח ִ
מָ ה ַרבו מַ עֲשֶׁ יְך ה' ֻכלָם בְ חָ כְ מָ ה ע ִָשיתָ מָ לְ אָ ה הָ אָ ֶׁרץ קִ נְ ָינְֶׁך .בַ ָ
תֹורה הֵּ ם ָכ ל הַ ְדבָ ִרים שֶׁ לְ מַ עְ לָה ולְ מַ טָ ה .כָל הַ ְדבָ ִרים שֶׁ ל הָ עֹולָם הַ זֶׁה וְ כָל הַ ְדבָ ִרים שֶׁ ל הָ עֹולָם הַ בָ א
ְדבָ ִרים עֶׁלְ יֹונִ ים שֶׁ הִ ְתגַלו וְ ל ֹׁא הִ ְתגַלו .בַ ָ
ומּׁשום כְָך כָתוב (תהלים קו) ִמי יְ מַ לֵּל גְ בורֹות ה' י ְַש ִמי ַע ָכל ְת ִהלָתֹו.
תֹורה ,וְ אֵּ ין ִמי שֶׁ מַ ְשגִ יחַ ומַ כִ יר אֹותָ םִ .
הֵּ ם בַ ָ
תֹורה וְ ל ֹׁא יָכֹׁ ל .אָ מַ ר ,אָ מַ ְר ִתי אֶׁ ְחכָמָ ה וְ ִהיא ְרחֹוקָ ה ִממֶׁ נִ י .דָ וִ ד אָ מַ ר גַל עֵּ ינַי
תֹורה וְ עַל ִדקְ דוקֵּ י הַ ָ
ב ֹׁא ְראֵּ ה ,בָ א ְשֹלמֹׁ ה ובִ קֵּ ש ַלעֲמֹׁ ד עַל ִדבְ ֵּרי הַ ָ
תֹורתֶׁ ְך .ב ֹׁא ְראֵּ הָ ,כתוב בִ ְשֹלמֹׁ ה וַיְדַ בֵּ ר ְשֹלשֶׁ ת ֲאלָפִ ים מָ שָ ל וַיְ ִהי ִשירֹו ח ֲִמּׁשָ ה וָאָ לֶׁףַ .וה ֲֵּרי בֵּ ֲארוהו שֶׁ ח ֲִמּׁשָ ה וְ אֶׁ לֶׁף ְטעָ ִמים
וְ אַ בִ יטָ ה נִ פְ לָאֹות ִמ ָ
תֹורה שֶׁ אָ מַ ר הַ קָ דֹוש בָ רוְך הוא עַל אַ חַ ת כַמָ ה וְ כַמָ ה
הָ יו בְ כָל מָ שָ ל ומָ שָ ל שֶׁ הָ יָה אֹומֵּ ר .ומַ ה ְּׁשֹלמֹׁ ה ,שֶׁ הוא בָ שָ ר וָדָ ם ,כְָך הָ יו בִ דְ בָ ָריו ִ -דבְ ֵּרי הַ ָ
שֶׁ בְ כָל דָ בָ ר וְ דָ בָ ר יֵּש בֹו כַמָ ה ְמשָ לִ ים ,כַמָ ה ִש ִירים ,כַמָ ה ִת ְשבָ חֹות ,כַמָ ה סֹודֹות עֶׁלְ יֹונִ יםַ ,כמָ ה חָ כְ מֹות ,וְ עַל כֵּן כָתוב ִמי יְ מַ לֵּל גְ בורֹות ה'.
יאים .אַ חַ ר כְָך אָ מַ ר וְ אֵּ לֶׁה תֹולְ דת יִ צְ חָ ק .הֲתַ ֲעלֶׁה עַל דַ עְ ְתְך שֶׁ כָתוב בֹו
ב ֹׁא ְראֵּ ה מַ ה כָתוב לְ מַ עְ לָה ,וְ אֵּ לֶׁה תֹׁ לְ דת יִ ְשמָ עֵּאל .שֶׁ הֵּ ם ְשנֵּים עָשָ ר נְ ִש ִ
יאים וְ יִ צְ חָ ק הֹולִ יד ְשנֵּי בָ נִ ים ,שֶׁ זֶׁה הִ ְת ַעלָה וְ זֶׁה ל ֹׁא ִה ְת ַעלָה? עַל כֵּן כָתוב ִמי יְ מַ לֵּל גְ בורֹות ה' .זֶׁה יִ צְ חָ ק.
בְ יִ ְשמָ עֵּאל שֶׁ הֹולִ יד ְשנֵּים עָשָ ר נְ ִש ִ
וְ יִ צְ חָ ק הֹוצִ יא אֶׁ ת ַיעֲקֹׁ ב ,שֶׁ הוא הָ יָה לְ בַ דֹו יֹותֵּ ר ִמ ֻכלָם ,שֶׁ הֹולִ יד ְשנֵּים עָשָ ר ְשבָ ִטים ,הַ קִ יום שֶׁ ל מַ עְ לָה ומַ טָ ה .אֲ בָ ל יִצְ חָ ק לְ מַ עְ לָה בִ קְ דֻּׁשָ ה
עֶׁלְ יֹונָה[ ,וישמעאל] וְ עֵּשָ ו לְ מַ טָ ה ,וְ עַל כֵּן כָתוב ִמי ְימַ לֵּל גְ בורֹות ה' י ְַש ִמי ַע כָל ְת ִהלָתֹו .זֶׁה ַיעֲקֹׁ ב .כְ שֶׁ נִ ְדבַ ק הַ ּׁשֶׁ מֶׁ ש בַ לְ בָ נָה ,כַמָ ה כֹוכָבִ ים
ְמ ִא ִירים מֵּ הֶׁ ם .וְ אֵּ ֶׁל ה תֹולְ דת יִצְ חָ ק בֶׁ ן אַ בְ ָרהָ ם .אָ מַ ר ַרבִ י יֹוסֵּ י ,מַ ה ּׁשֹונֶׁה שֶׁ עַד כָאן ל ֹׁא כָתוב בֶׁ ן אַ ְב ָרהָ ם וְ ָכעֵּת אָ מַ ר? אֶׁ לָא אַ ף עַל גַב שֶׁ כָתוב
וַיְ בָ ֶׁרְך אֱֹלהִ ים אֶׁ ת יִ צְ חָ ק בְ נֹוָ ,כעֵּת שֶׁ מֵּ ת אַ בְ ָרהָ םְ ,דמותֹו הָ יְ תָ ה בֹו ,וְ נִ ְשא ֲָר ה בְ יִ צְ חָ ק .שֶׁ כָל ִמי שֶׁ ָראָ ה אֶׁ ת יִ צְ חָ ק ,הָ יָה אֹומֵּ ר זֶׁה וַדַ אי אַ בְ ָרהָ ם,
(הזוהר הקדוש דף קלה ע"א)
וְ הָ יָה מֵּ עִ יד וְ אֹומֵּ ר ,אַ בְ ָרהָ ם הֹולִ יד אֶׁ ת יִ צְ חָ ק.

לעילוי נשמת אסתר (סטלה) בת שמחה
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