
                                                                                                                                      

 

 

 

 
 

 

  
ַמַעת"  והבן. ולזה אמר ;הגם שלא ידבר בפניה, ושומעת תמיד בדברי יצחק ,ה היתהמודיע הכתוב כי רבקה נביא רושפי "ְוִרְבָקה שֹׁ

ר" ַמַעת ְבַדבֵּ ָתְך" וגו'. 'היתה שומעת'ולא אמר  'ותשמע רבקה'ולא אמר  "ְוִרְבָקה שֹׁ ר ֲאִני ְמַצָוה אֹׁ ִלי ַלֲאשֶׁ הגם  רושפי "ְוַעָתה ְבִני ְשַמע ְבקֹׁ

 )רבקה( גם היא - 'עשה'שהיא מצות  ,מלבד חיוב מצות כיבוד אב ואם -יש לך לשמוע בקולי  שיש בדברים אלו כגניבת הדעת, עם כל זה

ָליו ִתְשָמעון" )שופטים יח(נביאה וכתיב בדברי נביא אמת  ִלי"לזה אמרה  "אֵּ  שיצטדק נביא )לעיל טז ה(, וכבר כתבנו "ְשַמע ְבקֹׁ

 אור החיים(, חיים ִאְבן עטרר' )                                                                         .באומרו לעבור על מצוה ממצות התורה לפי שעה
 

  

ת ִיְצָחק ְוגֹו'. ָפַתח ַרִבי ִחָייא ְוָאַמר,  ה תֹוְלדֹׁ לֶׁ ָרָצה ַהָקדֹוש ָברוְך הוא ְוָעָלה ִמי ְימַ  )תהלים קו(ְואֵּ ה, ְכשֶׁ ל ְגבורֹות ה' ַיְשִמיַע ָכל ְתִהָלתֹו. בא ְראֵּ לֵּ

ָבָרא הַ  ה שֶׁ ה וַמֲעשֶׁ א אֹותֹו, וְבָכל ַמֲעשֶׁ ל ַבתֹוָרה ובֹורֵּ ת ָהעֹוָלם, ָהָיה ִמְסַתכֵּ ל ַבתֹוָרה ָקדֹוש ָברוְך הוא בָ ְבָרצֹון ְלָפָניו ִלְברֹׁא אֶׁ עֹוָלם, ָהָיה ִמְסַתכֵּ

ָכתוב  א אֹותֹו. זֶׁהו שֶׁ ָלא ֻאָמן. )משלי ח(ובֹורֵּ י ָאמֹון אֶׁ ְהיֶׁה ַשֲעשוִעים יֹום יֹום. ַאל ִתְקרֵּ ְצלֹו ָאמֹון ָואֶׁ ְהיֶׁה אֶׁ ֹׁא ָאָדם, ָאְמָרה ַהתֹוָרה  ָואֶׁ ָרָצה ִלְבר ְכשֶׁ

א ְוַאחַ  ת ִדיְנְךְלָפָניו: ִאם ָהָאָדם ִיָברֵּ ל אֶׁ ֹׁא יוַכל ִלְסבֹׁ י ל ֲהרֵּ יְך ְלִחָנם, שֶׁ י ָידֶׁ ? ָאַמר ָלּה ַהָקדֹוש ָברוְך ר ָכְך יֱֶׁחָטא ְוַאָתה ָתדון אֹותֹו, ָלָמה ִיְהיו ַמֲעשֵּ

ת ָהעֹוָלם. ָאַמר ַהָקדֹוש ָברוְך הו ָבָראִתי אֶׁ ם שֶׁ רֶׁ ת ָהָאָדם, ָאַמר לֹו: עֹוָלם, הוא: ִהנֵּה ִתַקְנִתי ְתשוָבה טֶׁ ָעָשה אֹותֹו וָבָרא אֶׁ א ָלעֹוָלם ְבָשָעה שֶׁ

יִ  י שֶׁ ת ָהָאָדם, ְכדֵּ ָלא ַעל ַהתֹוָרה. וִמּׁשום ָכְך ָבָראִתי ְבְך אֶׁ ֹׁא ִיְתַקְימו אֶׁ יְך ל ֹׁא עֹוָלם, ַאָתה ְוֻחקֹותֶׁ ק ָבּה, ְוִאם ל יִני ַמֲחִזיְרְך ְלתֹׁ  -ְתַעסֵּ הו ָובהו, ֲהרֵּ

ָכתוב  ל ִבְשִביל ָהָאָדם ַקָים. זֶׁהו שֶׁ ִיְתַעסְ )ישעיה מה( ְוַהכֹׁ י שֶׁ י ָאָדם ְכדֵּ י ְבנֵּ ת וַמְכִריָזה ִלְפנֵּ דֶׁ יָה ָבָראִתי. ְוַהתֹוָרה עֹומֶׁ ץ ְוָאָדם ָעלֶׁ רֶׁ ִכי ָעִשיִתי אֶׁ קו ָאנֹׁ

ַיְרִכין אָ  ין ִמי שֶׁ  ְזנֹו.ְוִיְשַתְדלו ָבּה, ְואֵּ
 

ה ַעל ִתקונֹו ָכָרא ה וַמֲעשֶׁ ל ַבתֹוָרה, ְמַקיֵּם ָהעֹוָלם וְמַקיֵּם ָכל ַמֲעשֶׁ ִמְשַתדֵּ ה, ָכל ִמי שֶׁ ֹׁא ְראֵּ ְגדֹו ב ין ְכנֶׁ אֵּ יָבר ָבָאָדם שֶׁ יָבר ְואֵּ ין ְלְך ָכל אֵּ וי, ְואֵּ

ֱחָלק לְ  ָאָדם נֶׁ י ְכמֹו שֶׁ ֲהרֵּ ָחד ְבִרָיה ָבעֹוָלם. שֶׁ לו ְוֻכָלם גוף אֶׁ לו ַעל אֵּ יָבִרים, ְוֻכָלם עֹוְמִדים ְדָרגֹות ַעל ְדָרגֹות ְמֻתָקִנים אֵּ ָכְך ַגם ָהעֹוָלם, ָכל  -אֵּ

ר ֻכָלם ְמֻתָקִנים  לו, ְוַכֲאשֶׁ לו ַעל אֵּ יָבִרים ְועֹוְמִדים אֵּ יָבִרים אֵּ י ָכל ִהנֵּה גוף  -אֹוָתם ְבִריֹות ֻכָלם אֵּ ֲהרֵּ ַהתֹוָרה. שֶׁ ל ְכמֹו שֶׁ ]אחד[ ַמָמש. ְוַהכֹׁ

ֻכָלם ִנְתָקִנים  לו, וְכשֶׁ לו ַעל אֵּ יָבִרים וְפָרִקים ְועֹוְמִדים אֵּ ה ַהזֶׁה, ָפַתח ְוָאַמר,  -ַהתֹוָרה אֵּ ל ַבַמֲעשֶׁ ָדִוד ִהְסַתכֵּ יָון שֶׁ ָחד. כֵּ )תהלים קד( ַנֲעִשים גוף אֶׁ

ץ ִקְנָינְֶׁך. יְך ה' ֻכָלם ְבָחְכָמה ָעִשיָת ָמְלָאה ָהָארֶׁ ֹׁא ְיכֹוִלים ְלַהִשיג. ַבתֹוָרה ָכל אֹוָתם  ָמה ַרבו ַמֲעשֶׁ ל ְליֹוִנים ֲחתוִמים שֶׁ ַבתֹוָרה ָכל ַהסֹודֹות עֶׁ

ם כָ  ֹׁא ִהְתַגלו. ַבתֹוָרה הֵּ ִהְתַגלו ְול ְליֹוִנים שֶׁ ל ָהעֹוָלם ַהָבא ְדָבִרים עֶׁ ל ָהעֹוָלם ַהזֶׁה ְוָכל ַהְדָבִרים שֶׁ ְלַמְעָלה וְלַמָטה. ָכל ַהְדָבִרים שֶׁ ל ַהְדָבִרים שֶׁ

ַמְשִגיַח וַמִכיר אֹוָתם. וִמּׁשום ָכְך ָכתוב  ין ִמי שֶׁ ם ַבתֹוָרה, ְואֵּ ל ְגבורֹות ה' ַיְשִמיַע כָ  )תהלים קו(הֵּ  ל ְתִהָלתֹו.ִמי ְיַמלֵּ
 

ל. ָאַמר, ָאַמְרתִ  ֹׁא ָיכֹׁ י ַהתֹוָרה ְול י ַהתֹוָרה ְוַעל ִדְקדוקֵּ ד ַעל ִדְברֵּ ש ַלֲעמֹׁ ה וִבקֵּ ה, ָבא ְשֹלמֹׁ ֹׁא ְראֵּ ִני. ָדִוד ָאַמרב ְחָכָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִממֶׁ יַני  י אֶׁ ַגל עֵּ

ְך. ה, כָ  ְוַאִביָטה ִנְפָלאֹות ִמתֹוָרתֶׁ ֹׁא ְראֵּ הב ף ְטָעִמים  תוב ִבְשֹלמֹׁ לֶׁ ֲחִמָּׁשה ְואֶׁ ֲארוהו שֶׁ י בֵּ ף. ַוֲהרֵּ ת ֲאָלִפים ָמָשל ַוְיִהי ִשירֹו ֲחִמָּׁשה ָוָאלֶׁ ר ְשֹלשֶׁ ַוְיַדבֵּ

הוא ָבָשר ָוָדם, ָכְך ָהיו ִבְדָבָריו  ה, שֶׁ ר. וַמה ְּׁשֹלמֹׁ ָהָיה אֹומֵּ ָאַמר ַהָקדֹוש ָברוְך הוא ַעל ַאַחת ַכָמה ְוַכָמה דִ  -ָהיו ְבָכל ָמָשל וָמָשל שֶׁ י ַהתֹוָרה שֶׁ ְברֵּ

ְליֹוִנים, כַ  ְבָכל ָדָבר ְוָדָבר יֵּש בֹו ַכָמה ְמָשִלים, ַכָמה ִשיִרים, ַכָמה ִתְשָבחֹות, ַכָמה סֹודֹות עֶׁ ל ְגבושֶׁ ן ָכתוב ִמי ְיַמלֵּ  רֹות ה'.ָמה ָחְכמֹות, ְוַעל כֵּ
 

ה  לֶׁ ם ְשנֵּים ָעָשר ְנִשיִאים. ַאַחר ָכְך ָאַמר ְואֵּ הֵּ אל. שֶׁ ְלדת ִיְשָמעֵּ ה תֹׁ לֶׁ ה ַמה ָכתוב ְלַמְעָלה, ְואֵּ ֹׁא ְראֵּ ָכתוב בֹו ב ה ַעל ַדְעְתְך שֶׁ תֹוְלדת ִיְצָחק. ֲהַתֲעלֶׁ

הֹוִליד ְשנֵּים ָעָשר ְנִשיִאים ְוִיְצָחק  אל שֶׁ ל ְגבורֹות ה'. זֶׁה ִיְצָחק. ְבִיְשָמעֵּ ן ָכתוב ִמי ְיַמלֵּ ֹׁא ִהְתַעָלה? ַעל כֵּ זֶׁה ִהְתַעָלה ְוזֶׁה ל י ָבִנים, שֶׁ הֹוִליד ְשנֵּ

ל  הֹוִליד ְשנֵּים ָעָשר ְשָבִטים, ַהִקיום שֶׁ ר ִמֻכָלם, שֶׁ הוא ָהָיה ְלַבדֹו יֹותֵּ ב, שֶׁ ת ַיֲעקֹׁ ַמָטה. ֲאָבל ִיְצָחק ְלַמְעָלה ִבְקֻדָּׁשה ַמְעָלה וְוִיְצָחק הֹוִציא אֶׁ

ל ְגבורֹות ה' ַיְשִמיַע ָכל ְתִהָלתֹו. זֶׁה ַיֲעקֹׁ  ן ָכתוב ִמי ְיַמלֵּ ָשו ְלַמָטה, ְוַעל כֵּ ְליֹוָנה, ]וישמעאל[ ְועֵּ ש ַבְלָבָנה, ַכָמה כֹוָכִבים עֶׁ מֶׁ ִנְדַבק ַהּׁשֶׁ ב. ְכשֶׁ

לֶׁ  ם. ְואֵּ הֶׁ ת ָאַמר? ְמִאיִרים מֵּ ן ַאְבָרָהם ְוָכעֵּ ֹׁא ָכתוב בֶׁ ַעד ָכאן ל י, ַמה ּׁשֹונֶׁה שֶׁ ן ַאְבָרָהם. ָאַמר ַרִבי יֹוסֵּ ָכתוב ה תֹוְלדת ִיְצָחק בֶׁ ָלא ַאף ַעל ַגב שֶׁ אֶׁ

ת ַאְבָרָהם, ְדמותֹו ָהְיָתה בֹו, ְוִנְשֲאָר  מֵּ ת שֶׁ ת ִיְצָחק ְבנֹו, ָכעֵּ ְך ֱאֹלִהים אֶׁ ר זֶׁה ַוַדאי ַאְבָרָהם, ַוְיָברֶׁ ת ִיְצָחק, ָהָיה אֹומֵּ ָרָאה אֶׁ ָכל ִמי שֶׁ ה ְבִיְצָחק. שֶׁ

ת ִיְצָחק. ר, ַאְבָרָהם הֹוִליד אֶׁ ִעיד ְואֹומֵּ  (דף קלה ע"אהזוהר הקדוש )                                                                                        ְוָהָיה מֵּ
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