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בראשית פרק כט פסוק יא

רש"י

ויב  לפי שצפה ברוח הקודש שאינה נכנסת עמו
ֵב ְ:
וִַ ַק ַי ֲעקֹב ְל ָר ֵחל וִַ ָא ֶאת קֹל ַו ְ
לקבורה .דבר אחר לפי שבא בידי %ריקניות ,אמר
אליעזר עבד אבי אבא היו בידיו נזמי %וצמידי %ומגדנות ,ואני אי) בידי כלו .%לפי שרד* אליפז ב) עשו
במצות אביו אחריו להורגו והשיגו ,ולפי שגדל אליפז בחיקו של יצחק מש +ידו .אמר לו מה אעשה
לציווי של אבא ,אמר לו יעקב טול מה שבידי ,והעני חשוב כמת:
פירוש אברבנאל

והנה נשק יעקב לרחל והודיעה שלא נשקה מפני תאוה ,ולא תקחהו לגנאי כי אחי אביה הוא כלומר
קרוב אליו מאד כי הנה הקרובי %מאד יקרא אחי %כמו כי אנשי %אחי %אנחנו וכמו שפירש כי הנה
היה ב) רבקה .האמנ %בכה לפי שלא היה בידו נזמי %וצמידי %לתת לה כמו שנת) אליעזר לרבקה כי
לא בא הוא שמה כאשר בא אליעזר עבד אברה %בשלו %ובמישור והוא היה בורח ולכ) לא נדבק בידו
מאומה )רש.י בראשית כ.ט י( וחז"ל אמרו שרד* אליפז ב) עשו אחר יעקב במצות אביו ומפני
שנתגדל בי) ברכי יצחק לא רצה להרוג את יעקב אבל נטל ממנו כל אשר היה מולי +בידו שנתנה לו
אמו .והנערה רחל רצה ותגד לאביה ולפי דעת רש.י אמה כבר מתה .ואפשר שבעבור שהיתה הקורבה
והאחוה ע %אביה ולא ע %אמה הגידה לו ולא לאמה .אבל רבקה הלכה לאמה כדי להראותה הנז%
והצמידי %אשר נת) לה .האמנ %לב) לא חשש למתנות כי א %לקורבה ולכ) הל +לו במרוצה רבה
ויחבק לו וינשק לו ויעקב ספר לו כל הדברי %רוצה לומר מה שקרהו בעצת אמו ע %עשו וע %אביו
בברכות ושעשו היה מתנח %לו להרגו .ולכ) אמר לו לב) א +עצמי ובשרי אתה רוצה לומר ע %היות
אתה ועשו שניכ %בני רבקה אחרי שידעתי אמתת הדבר דע לד שעצמי ובשרי אתה ולא הוא ומי שיגע
ב +יהיה כנוגע בעצמי ובשרי וזאת היתה ליעקב בטחו) גדול למה שבא שמה והותרה בזה השאלה
הה'.
הכתב והקבלה

וישק יעקב לרחל .נשיקה ע %למ"ד ביד או בכת* או בצואר ע"פ מנהג המדינות ,ובלא למ"ד היא בפה
)ראב"ע( ורבותינו אמרו ברבה ,כל נשיקה לתפלות )פריצות( בר מ) תלת ,נשיקה של גדולה ,נשיקה של
פרקי %ונשיקה של פרישות וגו' ר' תנחומא אומר א* נשיקה של קריבות' שנאמר וישק יעקב לרחל ,כי
סבת הנשיקה היא לרוב אהבה וחשק הבוער בלב להתחבר יחד עד ששפתותיו משיקות איש אל אחיהו,
מלבד אלה השלשה שה %צובעות מצד אהבת הנפש ,כי נפשו אוהבת את נפש רעהו ומדר +אלו השלשה
שתתעורר הנפש להדבק ע %רעהו ,עת שרואהו לפרקי %אז תתעורר אהבה עזה בלב ,וכ) א %רעהו עולה
לגדולה ,וכ) עת יתפרד ממנו כי קשה עליו פרידתו ,ולר' תנחומא ג %בי) הקרובי %מצד שנפשות%
מתאחדות ,וזה היתה נשיקת יעקב לא מפני דבר אחר ,והנה ת"ק ור' תנחומא פליגי בשתי לשונות
דעולא )שבת י"ג( דלחד לישנא לא אסרה תורה אלא קורבה של גלוי עריות לבד ,ולחד לישנא אפילו
שו %קורבה אסור משו %ל +ל +אמרינ) נזירא וכו' ,וללשו) זה דנשיקה של קורבה ג"כ אסור נראה
לפרש נשיקה דכא) ,התחברות מחשבי והתדבקות רצוני כעני) צדק ושלו %נשקו )תהלי %פ"ה( שטעמו
ע"ד מליצה דבקות מחשבי ,שהצדק יהיה מדובק ומתאחד ע %השלו %ולא יפרדו .וטע %וישק יעקב
לרחל שהתחבר עמה במחשבתו ורצונו ,כדאמרינ) )מגילה י"ג ב'( אמר לה יעקב מינסבת לי אמרה לו
אי)) ,פערלאבונגספערבינדונג( עמ"ש ל +ל +ט"ו וב) משק ביתי:
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בראשית רבה )וילנא( פרשה ע

]יב[ ויהי כאשר ראה יעקב ויגש יעקב ויגל את האב) ,א"ר יוחנ) כזה שהוא מעביר פקק מעל פי
צלוחית ,וישק יעקב לרחל ,כל נשיקה לתפלות בר מ) תלת ,נשיקה של גדולה ,נשיקה של פרקי,%
נשיקה של פרישות ,נשיקה של גדולה) ,שמואל א' י( ויקח שמואל את פ +השמ) ויצוק על ראשו
וישקהו ,נשיקה של פרקי) %שמות ד( ויל +ויפגשהו בהר האלהי %וישק לו ,נשיקה של פרישות )רות
א( ותשק ערפה לחמותה ורות דבקה בה ,רבי תנחומא אמר א* נשיקה של קריבות שנאמר וישק
יעקב לרחל שהיתה קרובתו ,וישא את קולו ויב ,+למה בכה אמר ,אליעזר בשעה שהל +להביא את
רבקה מה כתיב ביה ויקח העבד עשרה גמלי %וגו' ואני לא נז %אחד ולא צמיד אחד ,ד"א למה בכה
שראה שאינה נכנסת עמו לקבורה ,הדא היא דהיא אמרה לה לכ) ישכב עמ +הלילה אמרה לה עמ+
הוא דמי +עמי לית הוא דמי ,+ד"א למה בכה שראה האנשי %מלחשי %אלו לאלו מפני שנשקה מה
בא זה לחדש לנו דבר ערוה ,שמשעה שלקה העול %בדור המבול עמדו אומות העול %וגדרו עצמ) מ)
הערוה הדא אמרת שאנשי מזרח גדורי %מ) הערוה.

ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן יב
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