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רבקה חלק ב  -מקורות

זוהר חלק א דף קלז/א
אלא תא חזי ,כתיב (שיר ב ב) "כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות"  ,כשושנה דא כנסת ישראל ,דאיהי בין
אוכלסהא כוורדא בין כובין ,ורזא דמלה ,יצחק אתי מסטרא דאברהם דאיהו חסד עלאה ,ועביד חסד עם כל בריין ,ואף
על גב דאיהו דינא קשיא ,ורבקה אתת מסטרא דדינא קשיא ,ואסתלקת מבינייהו ,ואתחברת ביצחק .דהא רבקה מסטרא
דדינא קשיא אתיא ,ואף על גב דאיהי מסטרא דדינא ,רפיא הות ,וחוטא דחסד תלי בה ,ויצחק דינא קשיא ואיהי רפיא,
כשושנה בין החוחים הות ,ואי לאו דאיהי רפיא ,לא יכיל עלמא למסבל דינא קשיא דיצחק ,כגוונא דא קב"ה מזווג זווגין
בעלמא ,חד תקיף וחד רפיא ,בגין לאתתקנא כלא ,ויתבסם עלמא:
זוהר חלק ג דף רלא/ב
תנן ,ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו ,יום ביומו מאי הוא ,אלא הני תרי יומין דראש השנה ,אמאי תרי יומין ,בגין
דאינון תרי בי דינא דמתחברן כחדא ,דינא עלאה דאיהו קשיא ,בדינא תתאה דאיהו רפיא ,ותרווייהו משתכחי []...
פתח ואמר( ,תהלים פא ד) תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו ,תקעו בחדש שופר ,מאי בחדש ,דא בי דינא רפיא דאקרי
חדש ,בכסה ...דא דינא קשיא פחד יצחק ,דינא דאתכסייא תדיר ,דלאו איהו דינא באתגלייא ...ותרווייהו אינון כחדא,
בגין כך תרין יומין ,ותרווייהו ברזא חדא:
***
ספר בראשית פרק כד טו-כב
ַויְהִ י הּוא טֶ ֶרם כִ לָּה לְ ַדבֵּ ר וְ הִ נֵּה ִרבְ קָּ ה יֹצֵּ את אֲשֶ ר יֻלְ ָּדה לִ בְ תּואֵּ ל בֶ ן ִמלְ כָּה אֵּ שֶ ת נָּחוֹר א ֲִחי ַאבְ ָּרהָּ ם וְ כ ַָּדּה עַ ל ִשכְ מָּ ּה :וְ הַ ַנעֲרָּ
טֹבַ ת מַ ְראֶ ה ְמאֹ ד בְ תּולָּה וְ אִ יש ֹלא י ְָּדעָּ ּה וַתֵּ ֶרד הָּ עַ ְינָּה וַתְ מַ לֵּא כ ַָּדּה וַתָּ עַ לַ :וי ָָּּרץ הָּ עֶ בֶ ד לִ ְק ָּראתָּ ּה ַויֹאמֶ ר הַ גְ ִמיאִ ינִי נָּא ְמעַ ט
מַ יִם ִמכ ֵַּדְך :וַתֹ אמֶ ר ְשתֵּ ה ֲא ֹדנִי וַתְ מַ הֵּ ר וַתֹ ֶרד כ ַָּדּה עַ ל י ָָּּדּה ַותַ ְשקֵּ הּו :וַתְ כַל לְ הַ ְשקֹ ת ֹו וַתֹ אמֶ ר גַם לִ גְ מַ לֶיָך אֶ ְשָאב עַ ד אִ ם כִ לּו
לִ ְשתֹ ת :וַתְ מַ הֵּ ר וַתְ עַ ר כ ַָּדּה אֶ ל הַ שֹקֶ ת וַתָּ ָּרץ עוֹד אֶ ל הַ בְ אֵּ ר לִ ְשאֹ ב וַתִ ְשַאב לְ כָּל גְ מַ לָּיו :וְ הָּ ִאיש ִמ ְשתָּ אֵּ ה לָּּה מַ ח ֲִריש ל ַָּדעַ ת
ּושנֵּי צְ ִמ ִידים עַ ל י ֶָּדיהָּ
הַ הִ צְ לִ יחַ ְי ֹדוָּד ַד ְרכ ֹו אִ ם ֹלא :וַ יְהִ י ַכאֲשֶ ר כִ לּו הַ גְ מַ לִ ים לִ ְשתוֹת וַיִ קַ ח הָּ אִ יש ֶנזֶם זָּהָּ ב בֶ קַ ע ִמ ְשקָּ ל ֹו ְ
עֲשָּ ָּרה זָּהָּ ב ִמ ְשקָּ לָּם:
ספר בראשית פרק כה יט-כח
ַארבָּ עִ ים שָּ נָּה בְ קַ ְחת ֹו אֶ ת ִרבְ קָּ ה בַ ת בְ תּואֵּ ל הָּ א ֲַר ִמי
וְ אֵּ לֶה תוֹלְ דֹת יִצְ חָּ ק בֶ ן ַאבְ ָּרהָּ ם ַאבְ ָּרהָּ ם הוֹלִ יד אֶ ת יִצְ חָּ קַ :ויְהִ י יִצְ חָּ ק בֶ ן ְ
ִמפַ ַדן א ֲָּרם אֲחוֹת לָּבָּ ן הָּ א ֲַר ִמי ל ֹו לְ אִ שָּ הַ :ויֶעְ תַ ר יִצְ חָּ ק לַי ֹד וָּד לְ נֹ כַח אִ ְשת ֹו כִ י עֲקָּ ָּרה הִ וא ַויֵּעָּ תֶ ר ל ֹו ְי ֹדוָּד וַתַ הַ ר ִרבְ קָּ ה אִ ְשתוֹ:
ּושנֵּי
וַיִ תְ ֹרצֲצּו הַ בָּ נִים בְ ִק ְרבָּ ּה וַתֹ אמֶ ר אִ ם כֵּן לָּמָּ ה זֶה ָאנֹ כִ י וַתֵּ לְֶך לִ ְדרש אֶ ת ְי ֹדוָּדַ :ויֹאמֶ ר ְי ֹדוָּד לָּּה ְשנֵּי גֹ ייִם \{ג ֹויִם\} בְ בִ ְטנְֵּך ְ
ַאדמ ֹונִי
לְ א ִֻמים ִממֵּ עַ יְִך יִפָּ ֵּרדּו ּולְ אֹ ם ִמלְ אֹ ם ֶיאֱמָּ ץ וְ ַרב ַי ֲעבֹד צָּ עִ ירַ :ויִ ְמלְ אּו יָּמֶ יהָּ ָּלל ֶֶדת וְ הִ נֵּה תו ִֹמם בְ בִ ְטנָּּהַ :ויֵּצֵּ א הָּ ִראשוֹן ְ
ָאחיו וְ יָּד ֹו אֹ חֶ זֶת בַ עֲקֵּ ב עֵּ שָּ ו וַיִ ְק ָּרא ְשמ ֹו ַיעֲקֹ ב וְ יִצְ חָּ ק בֶ ן ִש ִשים שָּ נָּה
כֻל ֹו כְ אַ ֶד ֶרת שֵּ עָּ ר וַיִ ְק ְראּו ְשמ ֹו עֵּ שָּ ו :וְ ַאח ֲֵּרי כֵּן יָּצָּ א ִ
בְ ל ֶֶדת אֹ תָּ ם :וַיִ גְ ְדלּו הַ נְעָּ ִרים ַויְהִ י עֵּ שָּ ו אִ יש י ֵֹּדעַ צַ יִד אִ יש שָּ ֶדה וְ ַיעֲקֹ ב אִ יש תָּ ם ישֵּ ב אֹ הָּ לִ יםַ :ו ֶיאֱהַ ב יִצְ חָּ ק אֶ ת עֵּ שָּ ו כִ י צַ יִד
בְ פִ יו וְ ִרבְ קָּ ה אֹ הֶ בֶ ת אֶ ת ַיעֲקֹ ב:
ספר בראשית פרק כז א-י
ַויְהִ י כִ י זָּקֵּ ן יִצְ חָּ ק וַתִ כְ הֶ ין ָּ עֵּ ינָּיו מֵּ ְראֹ ת וַיִ ְק ָּרא אֶ ת עֵּ שָּ ו בְ נ ֹו הַ ָּגדֹל ַויֹאמֶ ר אֵּ לָּיו בְ נִי ַויֹאמֶ ר אֵּ לָּיו הִ ֵּננִיַ :ויֹאמֶ ר הִ נֵּה נָּא זָּקַ נְתִ י ֹלא
צּודה לִ י צָּ יִדה \{צָּ יִד\}ַ :ועֲשֵּ ה לִ י מַ ְטעַ ִמים ַכאֲשֶ ר ָאהַ בְ תִ י
י ַָּדעְ תִ י יוֹם מוֹתִ י :וְ עַ תָּ ה שָּ א נָּא ֵּכלֶיָך תֶ לְ יְָך וְ קַ ְשתֶ ָך וְ צֵּ א הַ שָּ ֶדה וְ ָּ
וְ הָּ בִ יָאה לִ י וְ אֹ ֵּכלָּה בַ עֲבּור תְ בָּ ֶרכְ ָך נַפְ ִשי בְ טֶ ֶרם ָאמּות :וְ ִרבְ קָּ ה שֹמַ עַ ת בְ ַדבֵּ ר יִצְ חָּ ק אֶ ל עֵּ שָּ ו בְ נ ֹו ַו ֵּילְֶך עֵּ שָּ ו הַ שָּ ֶדה לָּצּוד צַ ִיד
ָאחיָך לֵּאמֹ ר :הָּ בִ יָאה לִ י צַ יִד ַועֲשֵּ ה לִ י
ָאמ ָּרה אֶ ל ַיעֲקֹ ב בְ נָּּה לֵּאמֹ ר הִ נֵּה שָּ מַ עְ תִ י אֶ ת ָאבִ יָך ְמ ַדבֵּ ר אֶ ל עֵּ שָּ ו ִ
לְ הָּ בִ יא :וְ ִרבְ קָּ ה ְ
מַ ְטעַ ִמים וְ אֹ ֵּכלָּה ַואֲבָּ ֶרכְ כָּה לִ פְ נֵּי ְי ֹדוָּד לִ פְ נֵּי מוֹתִ י :וְ עַ תָּ ה בְ נִי ְשמַ ע בְ קֹ לִ י ַלאֲשֶ ר ֲאנִי ְמצַ ּוָּה אֹ תָּ ְך :לְֶך נָּא אֶ ל הַ צֹאן וְ קַ ח לִ י
ִמשָּ ם ְשנֵּי גְ ָּדיֵּי עִ זִ ים טֹבִ ים וְ אֶ עֱשֶ ה אֹ תָּ ם מַ ְטעַ ִמים לְ ָאבִ יָך ַכאֲשֶ ר ָאהֵּ ב :וְ הֵּ בֵּ אתָּ לְ ָאבִ יָך וְ ָאכָּל בַ ֲעבֻר אֲשֶ ר יְבָּ ֶרכְ ָך לִ פְ נֵּי מוֹתוֹ:

