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ֶברו  ם ישיבת ש    –תולדות  פרשת   ע 

ליד  עברההיא וכאשר  .לצאת מבטנהכדי היה יעקב מפרכס  'ישיבת שם ועבר'ליד  ועברה היתה מעּוברתרבקה כאשר 
. כב ד"ה ויתרוצצו()רש"י בראשית כה, מריבים ביניהם ברים העּווהיו  לצאת מבטנה.כדי מפרכס  הרשע דה זרה היה עשופתח מקום עבו

י שנאמר " ,בטנהשבמה לשאול את ה' על ללכת והחליטה רבקה לכן  ֹנכִּ ה ֶזה אָּ מָּ ן לָּ ם כֵּ ּה ַותֹאֶמר אִּ ְרבָּ ים ְבקִּ נִּ ְתֹרֲצצּו ַהבָּ ַויִּ
ְדֹרׁש ֶאת ה' ֶלְך לִּ  (, 'ילקוט שמעוני' פרשת תולדות רמז קי ד"ה ותאמר אם כןסג, ו 'בראשית רבה') רבֶ ם וע  של ש   לישיבההלכה  רבקה .)בראשית כה, כב( "ַותֵּ

דּו ּוְלֹאם "שנאמר כפי  ,את דבר ה' סג, ז( 'בראשית רבה')ם בן נח ענה לה ש  ו רֵּ פָּ ְך יִּ ַעיִּ מֵּ ים מִּ י ְלֻאמִּ ְך ּוְׁשנֵּ ְטנֵּ ם ְבבִּ י גֹויִּ ּה ְׁשנֵּ ַויֹאֶמר ה' לָּ
יר עִּ ץ ְוַרב ַיֲעֹבד צָּ ְלֹאם ֶיֱאמָּ  .)בראשית כה, כג(" מִּ

בֶ ם ו  ש  'ישיבת  מהי ,יש להתבונןו  ברים שבבטנה?נבואה באשר לעתיד העּוהלכה רבקה לקבל  ומדוע דווקא אליה ר'ע 

 מרזיאל המלאך ובו גנזי סודות הקבלה ספר אדם הראשון קיבל 

בתוך . ספר משמים הוריד לוומונה על הסודות העליונים והקדושים המ רזיאל המלאךבא בגן עדן, היה כאשר אדם הראשון 
ד"ה זה ספר ספר ע"ב  נהדף בראשית פרשת )זוהר  יים מיני חכמותתנמצאים שמות עליונים וחכמה קדושה הכוללת שבעים וש הספר היו

אלא  נה ע"ב ד"ה באמצעיתא דספרא(דף בראשית פרשת )זוהר  שלא נמסרו למלאכים העליונים רוחנייםאלף וחמש מאות מפתחות  וכן ,(ודאי
 הזה עוסק בספרהיה  אדם הראשון .על זוהר פרשת בראשית דף נה ע"ב ממהרח"ו(לר' אברהם אזולאי זקנו של החיד"א )'אור החמה'  לבדו מלאך מט"טל
)'ניצוצי אורות' להחיד"א על זוהר  קורא בו בקול רםו, (ג נה ע"א אותדף בראשית  פרשת )'ניצוצי אורות' להחיד"א על זוהר בו הוא נבראכל אותו היום משך ב

ד"ה ע"ב  בראשית דף נהפרשת )זוהר  את הדברים ממנולדעת ו לשמוע מתקבצים אליוהיו מלאכי מעלה בעוד  ,נה ע"א אות ב(דף בראשית 

  .(באמצעיתא דספרא

כי לא ניתן רשות להסתיר את הסודות שבספר  ממנושביקש  ,אז נשלח לאדם הראשון מלאך קדוש בשם הדרניא"ל
ד"ה ע"ב  דף נה בראשית פרשת )זוהר אדם הראשון טמן את הספר אצלולכן  .רק לו לבדואלא למלאכים העליונים לדעת את כבוד קונם 

מד ל אדם הראשון .לז ע"ב ד"ה ביום ברא אלקים(דף בראשית פרשת )זוהר באמצעותו את החכמה העליונה  , והיה לומד בו ויודע(אתרמיזבה שעתא 
 נחשעיבר את השנה, וחנוך לימד את  חנוךלימד את  אחר כך .והיה מעבר את השנה של הלבנה 'סוד העיבור'את גם  אז

אבינו שעיבר  אברהםקיבל את הסוד הזה  וכן בנו שעיבר את השנה. םשנח מסר את סוד העיבור לידי שעיבר את השנה, ו
לפי  אבינו שלא ניתן לו רשות לעבר את השנה ליעקב והוא העבירו ,בנו שעיבר את השנה יצחקהעבירו לידי ואת השנה, 

  .(חפרק  'ליעזרפרקי דרבי א')בחוץ לארץ ולא מעברים את השנה בחוץ לארץ  אז היההוא ש

 בשעהאבל  .(ביום ברא אלקים לז ע"בדף בראשית  פרשת )זוהר הספר שקיבל את עמווגורש מגן עדן, הוא לקח חטא אדם הראשון  כאשר
לז ע"ב אות דף בראשית פרשת 'דרך אמת' למהרח"ו על זוהר פירוש , בראשית דף נה ע"ב ד"ה בה שעתא אתרמיזפרשת )זוהר פרח ממנו  הספר – מגן עדןיצא הוא ש

 נעשה גופוו ,ונכנס במי הגיחון עד צווארוכה בראשו מו (ד"ה ביום ברא אלקים ע"ב לזדף בראשית פרשת )זוהר היה מתפלל ובוכה הוא  אז. (ד
החזיר לו , של אדם הראשון בעקבות מעשיו ותפילתו .(ד"ה בה שעתא אתרמיז ע"ב נהדף בראשית פרשת )זוהר השתנה זיו פניו נקבים נקבים ו

)זוהר פרשת בראשית דף נה ע"ב  רפאל המלאך על ידי (ביום ברא אלקים )זוהר פרשת בראשית דף נה ע"ב ד"ה בשעתא ההיא, זוהר פרשת בראשית דף לז ע"ב הקב"ה

)זוהר  בתחילה כפי שהיה לו (אלקיםביום ברא  לז ע"בדף בראשית פרשת נה ע"ב ד"ה בשעתא ההיא, זוהר דף בראשית  פרשת )זוהר את הספר, ד"ה בשעתא ההיא(

וספר  .החכמה העליונה וישתדלו על ידה להכיר ולדעת את בוראם שלא תשתכח על מנתוזה , לז ע"ב ד"ה ביום ברא( דף בראשיתפרשת 
ֹדתנקרא "היה  זה ֶפר ּתֹול  )להרחבה על התשובה שעשה אדם הראשון ראה מאמרינו לפרשת  (ד"ה ביום ברא ע"ב לזדף בראשית פרשת )זוהר  )בראשית ה, א( "ָאָדם ס 

 .'מצות התשובה'( –ם ניצבי

נה דף בראשית פרשת )זוהר ת בנו ולשאר הצאצאים אחריו וסק בספר גם אחרי גירושו מגן עדן, והניח אותו לשאדם הראשון היה ע

 הפרצוףחכמת כלל בתוכו גם את ו מאמר רזין דרזין( ד"ה 'ואתה תחזה' ע ע"אדף יתרו פרשת  )זוהר היה סתום ועתיק ספר זה .ע"ב ד"ה בשעתא ההיא(
ציורי הקמטים כל ו על 'חכמת הפרצוף' כפי שהשיג רשב"י מספרו של אדם הראשון(פרטין ע ע"א ד"ה 'זה ספר' מאמר רזין דרזין. ועיי"ש באריכות דף יתרו פרשת )זוהר 

את גם היה בו , בספרמכל הסודות הגנוזים לבד ו .יתרו דף נא ע"ב ד"ה 'ותמן כלם יכתבו' סתרי תורה ואתה תחזה(פרשת )'זוהר חדש'  שבעֹור האדם
 – הסופרים והמנהיגים ,הדֹורשים ,עפ"י בבא מציעא פו ע"א(כד אות ב,  'בראשית רבה') החכמיםכל  של פו ע"א(דף בבא מציעא  גמ')עפ"י  םתיאור

כל הנפשות היה רשום בו את כן ו .('תולדות אדםזה ספר 'ד"ה בבא מציעא פו ע"א ראה רש"י . כד אות ב 'בראשית רבה') שעתידים להיות בכל דור ודור
עפ"י ) עוד לפני בואו של מלך המשיח , ושעתידים לבוא לעולםבעולם הזהבראות ילה ' בראשית הבריאהבמחשבה'שעלו 

ֶפר "היה נקרא הוא לכן  ,של כל בני האדם תםצורגם את  כלל ספרה .טו, א( 'ויקרא רבה' ֹדתס  עליו נאמר ו ,)בראשית ה, א( "ָאָדם ּתֹול 
ָך" ר  ַעל ִספ  בּו כָֻּלם ו   .)'זוהר חדש' פרשת יתרו דף נא ע"ב מאמר סתרי תורה ואתה תחזה( )תהלים קלט, טז( "ִיָכת 

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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ם והעבירם לבנו קבלה את סודות המד ל נח  שהתעלה לדרגת נבואהש 

הוא הסתכל ועל ידו  של אדם הראשון הספר קיבל את, יח( –)עפ"י בראשית ה, א שהיה דור שביעי לאדם הראשון  ֶיֶרדבן  ֲחנֹוְך
 לז ע"בדף בראשית פרשת )זוהר  אחר לקבל לידיו ספר גם זכההוא  ,לזהבנוסף ו .נה ע"ב ד"ה בשעתא ההיא(דף בראשית פרשת )זוהר  'כבוד העליון'ב

 ,הראשוןמקור שממנו ירד הספר של אדם אותו משהיה  ,בקבלה נה ע"א אות ב(דף בראשית פרשת , 'ניצוצי אורות' להחיד"א על זוהר ד"ה וכן שנינו
 חנוךהשיג בו ו ,על שם חנוך שעסק בו 'ספרו של חנוך'נקרא אחר כך בשם ספר זה . סודות החכמה העליונה בו גנוזים והיו

על כל  (תמסרה ומן דא אד"וד"ה וכן תנינן  ע"ב לזדף בראשית  פרשת זוהר)כל עליו וענפיו  עםשבתוך הגן  'עץ החיים'את כן ו ,וכל גנזי מרום סודות
  .('ויתהלך חנוך את האלוקים' –ראה מאמרינו לפרשת בראשית "ט הפך למלאך מטאחר כך )להרחבה בעניין חנוך ש סודותיו

 ,'בספרו של חנוך'ו 'של אדם הראשון וספר'ב ועסקעצמו הסתיר את  הוא, מדרכיהם הרעים של בני האדם ח פרשכאשר נֹ 
ח רּו חעל נֹ בכוח העיסוק בספר של אדם הראשון נחה  .(ד"ה תא חזי כיון ע"ב זוהר בראשית דף נח) למד איך לעבוד את בוראו הוא ומשם
נֹודעת קיבל הוא ה' ו בזמן היותו כיל לדעת הׂשגם  . בספר זה הואבאופן שיחזיק במי המבולת את התיבה באורך ורוחב ִלב 

וכן  (130עמ'  'אוצר המדרשים אייזנשטיין' מתוך)מדרש 'ספר נח' עת האכלתה  , ומהו מאכל כל חיה ובהמה ומהיאם זה יום או לילהבתיבה ה
כי ידע היות שיצא מהתיבה לאחר המבול הוא הקריב קרבן,  כשנחלכן . ותועלתם שמוקרבים את סגולת הקרבנותלמד בו 

 .(תא חזי דהכי ע"ב בראשית דף נחפרשת זוהר )תחתונים העליונים והעל ידי זה מתקיימים 

ם  הוא העבירהספרים שהיו בידו, וחכמת הקבלה שידע נח כל  יתה ידועה כשם שהעביר לו את חכמת העיבור שהלבנו ש 
ם בנו תחתיו ׁשֵּ  דווקא התמנהונפסל מלהקריב קרבן לה', כ, א(  'ויקרא רבה'ראה )ח ננשך בתיבה על ידי האריה לכן כאשר נֹ  .לו

 אותוכינה ה' ו או יראה כיון שמן הבטן(פרשת תולדות ד"ה )'עץ הדעת טוב'  נביא גדוללוהיה ם בן נח התעלה ש. (ל, ו 'בראשית רבה') והקריב קרבנות
ִכי ֶצֶדקקרא את שמו "ועליו שכינתו את רה הש ,רבא כח, י( ' אליהואליהותנא דבי ') 'אֹוהבֹו' ד"ה אמר רבי יוחנן  כט ע"ב פרשת נח דף 'חדש זוהר') "ַמל 

ןכ" גם שימשו )רמב"ן בראשית יד, יח( "ָשֶלם" ָמָלך על ירושלים שנקראה על ידו הואוכן  .והלא( כפי שנאמר  ," לה' יתברךֹכה 
י ֶצֶדקּו" םֶמֶלְך  ַמְלכִּ לֵּ ן  ׁשָּ יִּ יָּ יא ֶלֶחם וָּ ל ֶעְליֹוןהֹוצִּ ן ְלאֵּ . וכיון (יחבראשית יד, רש"י , יח בראשית יד פסוק 'תרגום יונתן') )בראשית יד, יח(" ְוהּוא ֹכהֵּ
ןכ"שימש הוא ש ר, שנאמר " אבינו לה' יתברך לכן אברהם "ֹכהֵּ רּוְךנתן לו ַמֲעׂשֵּ ל ּובָּ ן ֲאֶׁשר ֶעְליֹון אֵּ גֵּ ֶריָך מִּ ֶדָך צָּ ֶתן ְביָּ  לֹו ַויִּ

ר ֹכל ַמֲעׂשֵּ  .)רמב"ן בראשית יד, יח( (כ, יד בראשית) "מִּ

ם אות שנה היה מתנבא ובמשך ארבע מ (נב, יא 'בראשית רבה') היה מתרה באומות העולם שסטו מדרכיו של הקב"ה בן נח ש 
זכה  לכן, בתורה ופורש מדרכי העולםתמיד היה עוסק הוא  .)'תנא דבי אליהו' אליהו רבא כח, י(אך לא קיבלו ממנו  –לדורו ומוכיחם 

שהיו בידי אדם הראשון ועברו לנח  'כהונההבגדי את 'ש ובללו )'זוהר חדש' פרשת נח דף כט ע"ב ד"ה אמר רבי יוחנן והלא( לקחת את הכהונה
םלכהונה שזכה בה  זכה לאהוא  ,מבן שלושת בניו של נח הגדול ואף שיפת היה האח .ד, ח( 'במדבר רבה')אביו  היה רק ו ,אחיו ׁשֵּ

 .(ד"ה אמר רבי יוחנן והלא ע"ב פרשת נח דף כט 'חדש זוהר') מדרשובבית  םמאחיו ׁשתורה  מדול

נה מכל הדורות הקודמים, בשֹווזה  ,כז( -י, יא)ראה בראשית  'מיתה'לשון של  הרהוזכלא  בניו ובני בניווכן אצל כל  ם בן נחש  אצל 
י " שנאמר למך אצל . כך היה'מיתה' של שבכולם היה אזכורמאדם ועד נח,  י ֶלֶמְך ַוְיהִּ ל ְימֵּ אֹות כָּ ה ּוְׁשַבע מֵּ נָּ ים ׁשָּ ְבעִּ ֶׁשַבע ְוׁשִּ

ה  נָּ ְהיּו "ש אנֹו אצלנאמר וכן  ,)בראשית ה, לא( "ַויָֹּמתׁשָּ י ֱאנֹוׁש ַויִּ ל ְימֵּ ה כָּ נָּ אֹות ׁשָּ ים ּוְתַׁשע מֵּ נִּ ׁש ׁשָּ מֵּ וכן הלאה.  )בראשית ה, יא(" ַויָֹּמתחָּ
ם זכה וממנו עמדה מלכות בית דוד עליו נאמר שאין בו מיתה ממנו מלך המשיח שלצאת  עתיד וגם והסיבה היא, לפי שש 

ֶעד"ך דוד המלעליו כפי שאמר וועתיד לחיות לעולם,  ם וָּ ים עֹולָּ ה ּלֹו ֹאֶרְך יָּמִּ ַתתָּ ְמָך נָּ ַאל מִּ ים ׁשָּ בראשית  'רבינו בחיי') ()תהלים כא, ה" ַחיִּ

פרשת  'האגרא דכל') 'עץ החיים'ח שמות קדושים לגן עדן ואכל שם מעלה בכֹושהתקדש ו לא מת, לפי עצמוב 'ם בן נחש'גם ו .יא, י(

 .(ד"ה ולשם יולד גם הוא נח

ֶבר התעלה לדרגתו של  ם ע   בראשות הישיבה היחידה בעולם והיה עמובן נח ש 

בֶ  םר היה בן נכדו של ע  " שם שמתאר את ֶפֶלגנתן לילדו " ובכוח הנבואה שלו .לז, ז( פרשה 'בראשית רבה') והיה נביא גדול ,ש 
ֶבר היה צעיר )רש"י בראשית י, כה(.  מגדל בבל שהיה בזמן 'הפלגדור ה'מעשה  הוא – המאורע שעתיד להיות בסוף ימיו ועל אף שעֵּ

דרגתו את  ְויַָּרׁשהלך בעקבותיו ום, היה זז מבית מדרשו של ׁשם בן נח, הוא התקרב מאוד לסבא רבא שלו ולא ביחס לׁש
ֶברהוא זכה כי משמו ' .('ולשם יולד גם הוא'ד"ה  פרשת נח 'האגרא דכל') ִרים' ליהודים, 'ע  לשון 'את  לרשתזכה  וגם לקחו את השם 'ִעב 

בֶ . ((אלף תשכג האלף השני יחיאל היילפרין לר' 'סדר הדורות)' לו ולזרעו אחריו 'הקודש  נח ם בןהקים ישיבה ובית מדרש כפי שהקים שר ע 
ם התקיים על ידי הוא ו אלף תשכג( האלף השני 'סדר הדורות') ֶברו  ש   .(פרשת תולדות ד"ה ותלך לדרוש את ה' ה'אגרא דכל)' יחדיו ע 

 ומיקומו היה בבאר שבע (פרשת תולדות ד"ה ותלך לדרוש את ה' 'האגרא דכל')היחיד בעולם באותה העת  היה של שם ועבר בית המדרש
)'סדר הדורות' האלף  המוריה בארץויש אומרים  (סח, ב דף שמב ד"ה ואמנם באמת, 'נזר הקודש' על 'בראשית רבה' ע"א ד"ה היה יעקב יזדף מגילה  גמ'על  )מהרש"א

ֶליָך אָּ "לאברהם  שרה אמרה וכאשר .השלישי ד"ה נ"ט שנים לחיי יצחק( י עָּ סִּ י ְבחֵּ ֲחמָּ תִּ ְפחָּ י ׁשִּ ַתתִּ י נָּ ה וָּ ֹנכִּ תָּ רָּ י הָּ ֶרא כִּ יֶניהָּ יֶקָך ַותֵּ ַקל ְבעֵּ אֵּ
ְׁשֹפט ינֶ  יִּ י ּובֵּ ינִּ רכוונתה היתה שאם אברהם לא יסכים שהיא תחזור בה מנתינת , )בראשית טז, ה( "יָךה' בֵּ )'זרע שמשון' לו לאשה  ַהגָּ

אסור ש אך כיון. )גמ' ראש השנה דף טז ע"ב בשם ר' אבין(לשמים  את הדין בינה לבין אברהם אז היא מוסרת פרשת לך לך דף טז ע"א טור ב(
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)ספר  נענשה על כך ומתה לכן שרה ,את בית דינו של שם ועבר אז היהכמו ש בארץיש בית דין ש כל עתלשמים למסור דין 

האם  – המוסר דין על חברו דנים אותו תחילה כלש ('זרע שמשון' פרשת לך לך דף טז ע"א טור ב, פרשת חיי שרה דף יא ע"א ד"ה וי"ל למנ"מ מובא 'יה-מתת'
  .ע"ב ד"ה מוסר דין( )רש"י ראש השנה דף טזענש חברו על ידו ישיהוא ראוי 

ימיו של כל משך האריכו ימים הם . היו הולכים לפני מטתה ,נקברה בשעה שהיאאמנו  שם ועבר עשו חסד עם שרה
תוך ב קברו אותו ושניהם ,אברהםעם גמלו חסד הם כך ם ועבר גמלו חסד עם שרה שׁשֵּ  מווכ ואף אחרי מותו. אברהם אבינו

 .חיי שרה רמז קי ד"ה השדה אשר קנה( פרשת )'ילקוט שמעוני' אשתוקבורת שרה  בשעת פנוישהם ראו שהוא  במקוםמערת המכפלה 
ֶבר ראשי הישיבה שמותיהם של  ם ְועֵּ אצל  רמז בפסוק להם ישרק ו ,בתורה כלל הישיבה עצמה לא נזכרקיומה של וכן ׁשֵּ

ְתֹרֲצצּו" רבקה אמנו י ַויִּ ֹנכִּ ה ֶזה אָּ מָּ ן לָּ ם כֵּ ּה ַותֹאֶמר אִּ ְרבָּ ים ְבקִּ נִּ ְדרׁש ֶאת ה ַהבָּ ֶלְך לִּ בית  הלכה אלרבקה כי  )בראשית כה, כב( "'ַותֵּ
 לא נודע שמותיהם של תלמידי החכמים אשר למדו בישיבה ושאר. להתייעץ על הבנים שמתרוצצים בקרבהם של ׁשֵּ  מדרשם

יםהם היו מסתמא ו ,כלל רִּ  .מערכת ע ערך עקידה דף קפו ע"א ד"ה ובענין יצחק(לר' אברהם פלאג'י )'שמו אברהם' רם שחזרו אחר כך לסּו גֵּ

 רבקה פנתה לשם ועבר כדי לדעת מה יהיה באחרית הימים

בר עתיד עּושו ,בריםוידעה כי יש בבטנה שני עּו )ראה רש"י בראשית כט, לד( רבקה אימנו היתה נביאה כשאר האימהות הקדושות
י" לעם ישראל נאמראכן שכפי  ,ה' כאשר יתגלה אליה באלהותו יתברך בהר סיני ה שתכיראחד להעמיד אומ ֹנכִּ ה' ֱאֹלֶהיָך  אָּ

ים דִּ ית ֲעבָּ בֵּ ם מִּ ְצַריִּ ֶאֶרץ מִּ יָך מֵּ אתִּ הּו  ֶזה" שאותה אומה תאמרגם ידעה , רבקה )שמות כ, ב(" ֲאֶׁשר הֹוצֵּ י ְוַאְנוֵּ לִּ י אֵּ בִּ י אָּ ֱאֹלהֵּ
רש"י בראשית כה, כב ד"ה עפ"י ) הרבה יִבים ביניהםמִר היו שלה ברים שני העּושכיוון מו. )רש"י שמות טו, ב ד"ה זה אלי( )שמות טו, ב(" ַוֲאֹרְמֶמְנהּו

והאמת שעתידה לצאת על ידי אח אחד תהיה ללא תועלת כי  ימשיכו במלחמה ביניהם הם שכל ימיהם פחדה היא ,ויתרוצצו(
 .(ויתרוצצופרשת תולדות ד"ה )'עץ הדעת טוב' לרבינו חיים ויטאל זצ"ל  מה כנגדו יילחם תמיד באחיו ויתגבר זה על זההאח השני שיהווה אּו

ר  ץלרצֹואחד היה רוצה כל ו בבטן אמם,יחד יעקב ועשו היו  ְתֹרֲצצּו" חברו כפי שנאמר אתּוְלַׁשבֵּ ּה ַויִּ ְרבָּ ים ְבקִּ נִּ )בראשית כה, " ַהבָּ

)'אור החמה' על זוהר מהס"מ הרשע שיעקב נשמתו מהקדושה ועשו  אחד על השני ידעוו, יו מכירים את גדרםההם כי מן הבטן . כב(

ה " אמרה . וכשרבקה ראתה מה שקורה בבטנהדף קלז ע"ב ד"ה 'ויתרוצצו' מהרמ"ק(פרשת תולדות  מָּ ן לָּ ם כֵּ י ֶזהַותֹאֶמר אִּ ֹנכִּ ְדֹרׁש  אָּ ֶלְך לִּ ַותֵּ
הּו ֶזההבנים ילחמו אחד עם השני כל חייהם, מה תועלת ב"אם " בנביאותשאמרה כלומר , )בראשית כה, כב( "ה' ֶאת ו  ַאנ  ִלי ו   "א 

ֹרש "עליה נאמר  אזו ."?!)שמות כ, ב(" ה' ֱאֹלֶהיָך ָאֹנִכיומה תועלת ב" )שמות טו, ב( ֶלְך ִלד  "  "לה' לא נאמרו ,)בראשית כה, כב( "ה' ֶאתַוּת 
נביאים גדולים הלכה לבית המדרש של שם ועבר שהיו  היא כי – " ה' ֶאתהכוונה שהיא בעצמה תתנבא מה', אלא "אז ש

 .(או יראה כיון שמן הבטןפרשת תולדות ד"ה )'עץ הדעת טוב'  מה יהיה באחרית הימיםלדעת ו" ה' ֶאת"לדרוש , ורצתה דרכם יותר ממנה

ימּו ברים כי שני העּוואמר  (א חלק ב, רמ"ע מפאנולה 'ל חיכאם  'מאמר) בנבואה לרבקהשענה זה ם בן נח הוא ש קִּ שתי אומות נוספות על יָּ
דּושבעים האומות שהוקמו בדור הפלגה, שנאמר " רֵּ פָּ ְך יִּ ַעיִּ מֵּ ים מִּ י ְלֻאמִּ ְך ּוְׁשנֵּ ְטנֵּ ם ְבבִּ י גֹויִּ והסיבה שהם  .)בראשית כה, כג(" ְׁשנֵּ

ייפול זה טומאה ופעם זה יגבר ופעם זה יגבר, וכשזה למתקוטטים כבר בבטנה, לפי שמתחיל כעת הבירור בין הקדושה 
ץשנאמר " יקום ְלֹאם ֶיֱאמָּ ט בשבעים אומות העולם עד אחרית הימים, שלֹום ולקּועתיד אחד מהם לו .)בראשית כה, כג(" ּוְלֹאם מִּ

יראז יהפוך ה' ויתקיים " העולםורק אחרי שהוא ישלוט בכל  עִּ הרשע הוא עשו ש" ַרבכלומר " )בראשית כה, כג(" ְוַרב ַיֲעֹבד צָּ
יר, יעבוד את ה"על הכל ויתרבהשיגדל  עִּ את  לעבודכולם עתידים אז ו ,בגוים ונבזה בין האומות צעיר" הוא יעקב שיהיה צָּ

 .(פרשת תולדות ד"ה ויתרוצצולר' חיים ויטאל  טוב' )'עץ הדעת מנושל רבקה א הספקהסתלק ובזה  באורחותיו. ללכתה' ו

 שם ועבר ם שלכל האבות הקדושים למדו קבלה בישיבת

על ידי הגיע לאברהם אבינו  ,'רזיאל המלאךספר ' נקרא גםה זוהר פרשת בראשית דף נה ע"ב ד"ה בשעתא ההיא() ספרו של אדם הראשון
ֹ נוד קֹובכבֹו יודע להסתכל בֹו אברהםהיה  כשהגיע לידיוכבר ו .)'שמו אברהם' חלק א מערכת ת ערך תורה דף רמא ע"ב אות טז(המלאך  רפאל

)'זוהר חדש' פרשת נח דף כט ע"ב ד"ה אמר רבי יוחנן  םהלך ללמוד בישיבת ש   בעצמו אברהם אבינועוד ו. נה ע"ב ד"ה בשעתא ההיא(דף בראשית פרשת )זוהר 

עבדו גם , וכך עשה (כא ,חלק ג מאיר בן גבאי ' לר'עבודת הקודש)' הרבה בקבלהבה והחכים  ,ועבר למד בישיבה(דף כח ע"ב שמשמע כי יומא גמ'  וראהבן נורי. 
הלכות עבודת כוכבים  רמב"ם) הרבה ספרים כתב אבינו אברהםר כך אחו .ע"ב( יומא דף כחעפ"י ) של שם ועבר למד בישיבהשהלך ו אליעזר

השתלשלות הנמצאים והקשר בין ו הכולל את תיאור מעשה היצירה וביניהם ספר קבלי עמוק בשם 'ספר היצירה' פרק א, ג(
 .ה(מאמר ד' תחילת אות כ )'הכוזרי' והתחתוניםהעליונים 

ד"ה  אלף השלישי 'סדר הדורות') את כל גדולי הארץ וביניהם את שם ועבר והזמין משתה גדול כאשר נגמל יצחק,עשה אברהם אבינו 

ללמוד  לוקח אותורצה לקחת את יצחק להר המוריה על פי ציווי ה' ולהקריבו, אמר לשרה אמו שהוא הוא וכאשר  .ויגמל(
ממנה שהוא לוקח העלים אברהם ו .(לאלף השלישי ד"ה ויהי יצחק 'סדר הדורות') לחֹולשֹושרה ועל ידי כך הסכימה  ,ישיבת שם ועברב

אמנם אברהם אבינו לא  .ד"ה וא"כ מעתה קשה( טור א פרשת חיי שרה דף טו ע"א חזקוני לר' אברהם )'שתי ידות' אותו כדי להקריבו בשעת העקידה
לא חזר  יצחקהעקידה  יאחרכי  ,ק()'שמו אברהם' מערכת ע ערך עקידה דף קפו ע"א ד"ה ובענין יצחשיקר וסוף דבר עשה כאשר אמר לשרה 
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)'דעת זקנים' מבעלי התוספות בראשית כב, יט  מפני העין הרע בלילה )'בראשית רבה' נו, יא( אברהם שלח אותו אלא ,)'תרגום יונתן' בראשית כב יט( לביתו

 .לבית המדרש אותוהובילו שמלאכי עליון  על ידי )'בראשית רבה' נו, יא(תורה  ממנו ם ללמודבית מדרשו של ש   לא ('וישב אברהם'ד"ה 
 .(האלף השלישי ד"ה ויעברו 'סדר הדורות)' יתברך ה' את דרכי ולמד (יט' בראשית כב ונתן'תרגום יעפ"י ) שהה שלוש שניםהוא ושם 

 ועפ"י יומא דף כח  ד"ה 'ואתערו שופרה' מאמר סתרי תורה ואתה תחזה, ע"ב דף נאיתרו פרשת  חדש'  זוהר') 'ישיבת שם ועבר'יעקב אבינו הלך ללמוד בגם 

כאשר כי  ,(מערכת י ערך יעקבלהחיד"א  'מדבר קדמות') לפני שהתחתןעוד  א דף א ע"ב טור א()'שמו אברהם' מערכת א אות ם ועבר ם את ש  שָ ושימש  ע"ב(
האלף השלישי ד"ה  'סדר הדורות') שלושים ושתיים שנה למשך, ישיבהל נשלח ברצון יצחק אביוהוא  שנה שמונה עשרההיה בן הוא 

)רש"י  ששים ושלוש, לפני שהגיע לביתו של לבן הארמיבהיותו בן הלך ללמוד עוד ארבעה עשרה שנה נוספות  ויעקב .(שלח

םְוַיֲעֹקב "שנאמר מה  . וזהבראשית כח, ט( יׁש תָּ ב  אִּ יםֹיׁשֵּ לִּ של  באוהל לפי שלמד " בלשון רביםֹאָהִליםנאמר " ,)בראשית כה, כז(" ֹאהָּ
תחילת  'על התורה שפתי כהן')עבר  של באוהלהיה ם ושבע שנים ׁש של באוהלהיה ם שבע שני, )רש"י בראשית כה, כז(של עבר  ובאוהלשם 

בני אדם כשהיה יעקב אבינו בן  נעלם מעיניהוא היות ש, נמצא בישיבהם בן נח כבר לא היה ש ובאותה העת .(פרשת ויצא
 .(על ספר בראשית 'ספר הישר') שנה חמישים

, של אברהם אבינו 'ספר היצירה'ו 'ספרו של חנוך', 'ספרו של אדם הראשון'יעקב אבינו היה עוסק בקבלה, ובידו היה את 
לם בחכמות של מעלה ובחכמה היה שעד ש מאמר סתרי תורה( ד"ה 'ספרא דאדם' ע"ב דף נאיתרו פרשת  חדש' זוהר') התעלה הרבה בחכמההוא ו

השמטות ') למד בישיבה של שם ועבר הוא הכלו .בחוכמות תֹושלימּולפי  )בראשית כה, כז( "ִאיש ָּתםנקרא " גם לכן הוא .של מטה

היה צריך יעקב כאשר ו .)'נזר הקודש' על בראשית רבה סח, ג ד, דף שמב ד"ה ואמנם באמת(לכתרה של תורה  ָשםזכה ו ע"ב( בראשית סימן כא דף רנא 'הזוהר
לא וללכת לבית המדרש  הורגלורגליו כי  היתה יציאתו קשה נטמן ארבע עשרה שנה,מ'ישיבת שם ועבר' שבה הוא לצאת 

א ַיֲעֹקב"נאמר  מטעם זהת. לדבר הרשּוץ לילך לחּוהיה יכול לעוקרם כדי  ה ַויֵּצֵּ נָּ רָּ ֶלְך חָּ ַבע ַויֵּ ר ׁשָּ ְבאֵּ כלומר שלא  )בראשית כח, י(" מִּ
א ַיֲעֹקב"נאמר יעקב יצא' שאז משמע שיציאתו היתה ברצונו הטוב, אלא ונאמר '  ,משמו והופרדההוקדמה 'היציאה' ש "ַויֵּצֵּ

 .פרשת ויצא דף לח ע"א ד"ה ובזה נבא אל הענין( 'שבט מוסר'לבעל )'עיני העדה'  בעל כורחושהיה ללמד כדי 

ד"ה כי בן זקונים הוא  'ילקוט שמעוני' פרשת וישב רמז קמ, פד, ח 'בראשית רבה') למד בישיבת שם ועברהוא יעקב אבינו לימד את בנו יוסף כל מה ש

ידיעת החכמה את  ובכלל זה (ד"ה ובפרשת ויגש 'צאן יוסףבחלק 'תורה שבכתב  הקדוש' של"ה, 'תחילת פרשת ויצא אות ד"ה אלה תולדות להחיד"א 'חומת אנך'לו, 
'שמו אברהם' חלק ב עפ"י )וסימניה  (בן זקוניםרמב"ן בראשית לז, ג, ד"ה ) סתרי תורה ,חכמות ושאר בראשית לז, ג( 'רבינו בחיי')בכ"ב אותיות התורה 

על  ימים בעׂשו זקןכאלו היה  ,)ראה אונקלוס בראשית לז, ג( דסֹו מביןכיל ומׂש את יוסףמצא הוא ו .הלא מעתה(דרוש א לשבת כלה דף מ ע"א ד"ה 
י ֶבן " שנאמרמה וזה  .היה צעיר לימיםלמעשה אף ש  את החכמה שלמד "לֹו" מסר דווקאכי , )בראשית לז, ג(" לֹוהּוא  יםְזֻקנִּ כִּ

וגדול  )'בגדי אהרן' לר' אהרן דרשן פרשת ויגש דף לו ע"ב טור ב ד"ה ועוד טעם נכון( נהיה יוסף תלמיד חכם ידי כךועל  (רמב"ן בראשית לז, ג, ד"ה בן זקונים)
שאביהם בחר דווקא בו לקבל את הסודות שלמד  על ביוסףהתקנאו האחים ו .)'ויוסף אברהם' לר' אברהם פלאג'י מערכת ר אות י( בתורה

 .(ויחי ד"ה ואני נתתיפרשת  להאר"י ז"ל 'ספר הליקוטים')ולא מסר אותם להם  ,בישיבת שם ועבר

  שבעולםכל הדורות  אתמשה רבינו ראה בספרו של אדם הראשון 

יתָּ " וציוה אותו את צורת כלי המשכן הראה לו הקב"ה למרום עלה משה רבינו כאשר ׂשִּ הֹור ְועָּ ב טָּ הָּ  )שמות כה, לא( "ְמֹנַרת זָּ
יתָּ " ׂשִּ ים ְועָּ טִּ י ׁשִּ ן ֲעצֵּ יתָּ " )שמות כה, כג(" ֻׁשְלחָּ ׂשִּ ְקַטר ְקֹטֶרת ְועָּ ַח מִּ ְזבֵּ ר משה והיה סבּו כל מעשה המשכן.על ציוה וכך  )שמות ל, א(" מִּ

אמר לו הקב"ה אתה מלך ודרכו של מלך לצוות אחרים לעשות, לכן אין לך רשות ש עד ,בעצמו עושה אותם רבינו שהוא
 משה רבינו בווראה , את ספרו של אדם הראשון הקב"ההראה לו  ואזולא ידע משה רבינו את מי לצוות לעשותם.  לעשותם.

נתקן שראה הוא שם ו. כל המלכים המנהיגים והנביאים –ים לעמוד מבראשית עד תחיית המתים הדורות שעתיד את כל
ה שנאמר "כפי , המשכןכלי ת כי בצלאל הוא זה שיבנה א מראש על ידי הקב"ה יְראֵּ אתִּ רָּ ל קָּ ם ְבַצְלאֵּ י ֶבן חּור ֶבן א ְבׁשֵּ ּורִּ

ה ְיהּודָּ   .הביןאז משה רבינו ו מ, ב( 'שמות רבה') )שמות לא, ב(" הְלַמטֵּ

ה " שנאמר יתרולו רי המאות שישפטו את ישראל כפי שיעץ רי האלפים וׂשלבחור את ׂשמשה רבינו כאשר היה צריך  ְוַאתָּ
אֹות ׂשָּ  ֶתֱחֶזה י מֵּ רֵּ ים ׂשָּ פִּ י ֲאלָּ רֵּ ֶהם ׂשָּ ַצע ְוַׂשְמתָּ ֲעלֵּ י בָּ י ֱאֶמת ֹׂשְנאֵּ ים ַאְנׁשֵּ י ֱאֹלהִּ ְראֵּ ל יִּ י ַחיִּ ם ַאְנׁשֵּ עָּ ל הָּ כָּ ֹרתמִּ י ֲעׂשָּ רֵּ ים ְוׂשָּ שִּ י ֲחמִּ  "רֵּ

, המתאימים שבספרו של אדם הראשון כדי לזהות את האנשים 'חכמת הפרצוף'ב להביןהיה צריך משה רבינו  )שמות יח, כא(
על ידי שהוא בירר עבור משה רבינו את האנשים שנראו בפרצופיהם  הקב"ה ולימדו עד שבא .אך התקשה בחכמה הזאת

ה" הפסוק לשוןכוונת וזה  רי ישראל.כראויים להיות ׂש למד משה רבינו ואז  .יתברך 'להשמתייחס  )שמות יח, כא(" ֶתֱחֶזה ְוַאתָּ
 אותה לדעתהאר"י ז"ל זכה גם שמאוחר יותר כפי  (' מאמר רזין דרזיןד"ה 'אוליפנא ע"א דף עיתרו  פרשת )זוהר והעמיק בה חכמת הפרצוףאת 

 ה' יראנו נפלאות מתורתו, אמן. .הגהות מהרח"ו על זוהר פרשת יתרו דף ע ע"ב אות א(עפ"י )
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