
 23.11.2016, זתשעחשון  כב בע"ה

 7שיעור  –נשים בתנ"ך בראי החסידות 

 מקורות - בחלק רבקה 

 

 זוהר חלק א דף קלז/א 

, כשושנה דא כנסת ישראל, דאיהי בין "כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות"אלא תא חזי, כתיב )שיר ב ב( 
אוכלסהא כוורדא בין כובין, ורזא דמלה, יצחק אתי מסטרא דאברהם דאיהו חסד עלאה, ועביד חסד עם כל בריין, ואף 

ת מבינייהו, ואתחברת ביצחק. דהא רבקה מסטרא על גב דאיהו דינא קשיא, ורבקה אתת מסטרא דדינא קשיא, ואסתלק
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 

 א, חד תקיף וחד רפיא, בגין לאתתקנא כלא, ויתבסם עלמא:בעלמ

 

 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 
 [...] פיא, ותרווייהו משתכחידאינון תרי בי דינא דמתחברן כחדא, דינא עלאה דאיהו קשיא, בדינא תתאה דאיהו ר

פתח ואמר, )תהלים פא ד( תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו, תקעו בחדש שופר, מאי בחדש, דא בי דינא רפיא דאקרי 
ותרווייהו אינון כחדא, ... באתגלייא דא דינא קשיא פחד יצחק, דינא דאתכסייא תדיר, דלאו איהו דינא... חדש, בכסה

 בגין כך תרין יומין, ותרווייהו ברזא חדא:

* * * 

 כב-טוספר בראשית פרק כד 

ֶשת נָּחֹור ֲאִחי ַאבְ  ה אֵּ ל ֶבן ִמְלכָּ ה ִלְבתּואֵּ את ֲאֶשר יְֻלדָּ ה ֹיצֵּ ר ְוִהנֵּה ִרְבקָּ ה ְלַדבֵּ ּה:ַוְיִהי הּוא ֶטֶרם ִכלָּ ּה ַעל ִשְכמָּ ם ְוַכדָּ הָּ ְוַהַנֲערָּ  רָּ
ַעל:ֹטַבת ַמְרֶאה ְמֹאד בְ  ּה ַותָּ א ַכדָּ ַעְינָּה ַוְתַמלֵּ ֶרד הָּ ּה ַותֵּ עָּ ה ְוִאיש ֹלא ְידָּ ּה ַוֹיאֶמר ַהְגִמיִאיִני נָּא ְמַעט  תּולָּ אתָּ ֶעֶבד ִלְקרָּ ץ הָּ רָּ ַויָּ

ְך: הּו: ַמִים ִמַכדֵּ ּה ַוַתְשקֵּ ּה ַעל יָּדָּ ר ַוֹתֶרד ַכדָּ ה ֲאֹדִני ַוְתַמהֵּ ַוְתַכל ְלַהְשֹקתֹו ַוֹתאֶמר ַגם ִלְגַמֶליָך ֶאְשָאב ַעד ִאם ִכלּו  ַוֹתאֶמר ְשתֵּ
יו: ִלְשֹתת: ל ְגַמלָּ ר ִלְשֹאב ַוִתְשַאב ְלכָּ ץ עֹוד ֶאל ַהְבאֵּ רָּ ּה ֶאל ַהֹשֶקת ַותָּ ר ַוְתַער ַכדָּ ַדַעת  ַוְתַמהֵּ ּה ַמֲחִריש לָּ ה לָּ אֵּ ִאיש ִמְשתָּ ְוהָּ

ד ַדְרכֹו ִאם ֹלא:הַ  לֹו ּוְשנֵּי ְצִמיִדים ַעל יָּדֶ  ִהְצִליַח ְיֹדוָּ ב ֶבַקע ִמְשקָּ הָּ ִאיש ֶנֶזם זָּ יהָּ ַוְיִהי ַכֲאֶשר ִכלּו ַהְגַמִלים ִלְשתֹות ַוִיַקח הָּ
ם: לָּ ב ִמְשקָּ הָּ ה זָּ רָּ  ֲעשָּ

 

 כח-יטספר בראשית פרק כה 

ק: ם הֹוִליד ֶאת ִיְצחָּ הָּ ם ַאְברָּ הָּ ק ֶבן ַאְברָּ ֶלה תֹוְלֹדת ִיְצחָּ ֲאַרִמי  ְואֵּ ל הָּ ה ַבת ְבתּואֵּ נָּה ְבַקְחתֹו ֶאת ִרְבקָּ ִעים שָּ ק ֶבן ַאְרבָּ ַוְיִהי ִיְצחָּ
ה: ֲאַרִמי לֹו ְלִאשָּ ן הָּ בָּ ם ֲאחֹות לָּ ק ַלידֹ  ִמַפַדן ֲארָּ ה ִאְשתֹו:ַוֶיְעַתר ִיְצחָּ ד ַוַתַהר ִרְבקָּ ֶתר לֹו ְיֹדוָּ עָּ ה ִהוא ַויֵּ רָּ ד ְלֹנַכח ִאְשתֹו ִכי ֲעקָּ  וָּ

ד: ֶלְך ִלְדרש ֶאת ְיֹדוָּ ה ֶזה ָאֹנִכי ַותֵּ מָּ ן לָּ ּה ַוֹתאֶמר ִאם כֵּ ִנים ְבִקְרבָּ ּה ְשנֵּי ֹגיִים  ַוִיְתֹרֲצצּו ַהבָּ ד לָּ { ְבִבְטנְֵּך ּוְשנֵּי \}גֹוִים\ַוֹיאֶמר ְיֹדוָּ
ִעיר: ץ ְוַרב ַיֲעֹבד צָּ דּו ּוְלֹאם ִמְלֹאם ֶיֱאמָּ רֵּ ַעִיְך ִיפָּ ֶלֶדת ְוִהנֵּה תֹוִמם ְבִבְטנָּּה: ְלֻאִמים ִממֵּ ִראשֹון ַאְדמֹוִני  ַוִיְמְלאּו יֶָּמיהָּ לָּ א הָּ צֵּ ַויֵּ

ו: שָּ ר ַוִיְקְראּו ְשמֹו עֵּ עָּ נָּה  ֻכלֹו ְכַאֶדֶרת שֵּ ק ֶבן ִשִשים שָּ א ְשמֹו ַיֲעֹקב ְוִיְצחָּ ו ַוִיְקרָּ שָּ ב עֵּ א ָאִחיו ְויָּדֹו ֹאֶחֶזת ַבֲעקֵּ ן יָּצָּ י כֵּ ְוַאֲחרֵּ
ם: ִלים: ְבֶלֶדת ֹאתָּ ב ֹאהָּ ם ישֵּ ֶדה ְוַיֲעֹקב ִאיש תָּ ַע ַצִיד ִאיש שָּ ו ִאיש ֹידֵּ שָּ ִרים ַוְיִהי עֵּ ו ִכי ַצִיד  ַוִיְגְדלּו ַהְנעָּ שָּ ק ֶאת עֵּ ַוֶיֱאַהב ִיְצחָּ

ה ֹאֶהֶבת ֶאת ַיֲעֹקב:  ְבִפיו ְוִרְבקָּ

 

 י-אספר בראשית פרק כז 

ק ַותִ  ן ִיְצחָּ קֵּ יו ִהנִֵּני:ַוְיִהי ִכי זָּ לָּ יו ְבִני ַוֹיאֶמר אֵּ לָּ ֹדל ַוֹיאֶמר אֵּ ו ְבנֹו ַהגָּ שָּ א ֶאת עֵּ ְרֹאת ַוִיְקרָּ ינָּיו מֵּ ָּ עֵּ ַקְנִתי ֹלא  ְכֶהין ַוֹיאֶמר ִהנֵּה נָּא זָּ
ה  יַָּדְעִתי יֹום מֹוִתי: ֶדה ְוצּודָּ א ַהשָּ ֶליָך ֶתְלְיָך ְוַקְשֶתָך ְוצֵּ א נָּא כֵּ ה שָּ ִידה ְוַעתָּ ִיד\ִלי צָּ ה ִלי ַמְטַעִמים ַכֲאֶשר ָאַהְבִתי  {:\}צָּ ַוֲעשֵּ

ֶרְכָך ַנְפִשי ְבֶטֶרם ָאמּות: ה ַבֲעבּור ְתבָּ לָּ ִביָאה ִלי ְוֹאכֵּ צּוד ַצִיד  ְוהָּ ֶדה לָּ ו ַהשָּ שָּ ֶלְך עֵּ ו ְבנֹו ַויֵּ שָּ ק ֶאל עֵּ ר ִיְצחָּ ה ֹשַמַעת ְבַדבֵּ ְוִרְבקָּ
ִביא: אֹמר: ְלהָּ ו ָאִחיָך לֵּ שָּ ר ֶאל עֵּ ַמְעִתי ֶאת ָאִביָך ְמַדבֵּ אֹמר ִהנֵּה שָּ ה ֶאל ַיֲעֹקב ְבנָּּה לֵּ ה ָאְמרָּ ה ִלי  ְוִרְבקָּ ִביָאה ִלי ַצִיד ַוֲעשֵּ הָּ

ד ִלְפנֵּי מֹוִתי: ה ִלְפנֵּי ְיֹדוָּ ֶרְככָּ ה ַוֲאבָּ לָּ ה ְבִני ְשַמע ְבֹקִלי  ַמְטַעִמים ְוֹאכֵּ ְך:ְוַעתָּ ה ֹאתָּ ֶלְך נָּא ֶאל ַהֹצאן ְוַקח ִלי  ַלֲאֶשר ֲאִני ְמַצּוָּ
ב: ם ַמְטַעִמים ְלָאִביָך ַכֲאֶשר ָאהֵּ יֵּי ִעִזים ֹטִבים ְוֶאֱעֶשה ֹאתָּ ם ְשנֵּי ְגדָּ ֶרְכָך ִלְפנֵּי מֹותֹו: ִמשָּ ל ַבֲעֻבר ֲאֶשר ְיבָּ אתָּ ְלָאִביָך ְוָאכָּ בֵּ  ְוהֵּ


