חוק וצחוק  /מתו "חמדת האר " חלק ד'
הרב יוס כרמל  /ראש כולל 'אר חמדה'
הבשורה על הולדת יצחק חרוטה בתודעתנו יחד ע תחילת פרשת וירא והופעת של שלושת המלאכי בביתו של אברה .וזו
לשו הכתוב )בראשית יח ,א-טו(:
ָ%י נ ִִָ /בי ָע ָליו
ִ2א ֵעינָיו ַוְַ #רא ו ְִהֵ1ה ְ%ל ָֹ%ה ֲאנ ִ
ַוֵ#רָא ֵא ָליו ד' ְ) ֵאלֹנֵי ַמ ְמרֵא וְה'א י ֵֹ%ב ֶַ -תח ָהא ֶֹהל ְ+חֹ ַהַ :*#וָ #
אמר *%ב
ֹאמר ִהֵ1ה ָבא ֶֹהלַ :וֶ ֹ#
ֹאמר' ֵא ָליו ֵ#6ה ָ5רָה ִא ְַ ָ 4ֶ %וֶ #
3ר ָצהַ ...וְ #
ָאת ִמ ֶַ -תח ָהא ֶֹהל ַו4ַ %ְִ #ח' ְ
ַוְַ #רא ַו ָָ #ר ִל ְקר ָ
ְק ִני ָ) ִאי
ְ5רָה ז ֵ
ָה ו ָ
6בר ָ
ְ5רָה ַֹ %מ ַעת ֶַ -תח ָהא ֶֹהל וְה'א ֲ 6חרָיוְ :ו ְ
י ֵָ +עת ַחָ#ה ְו ִהֵ1ה ֵב ְל ָ5רָה ִא ְ ָ 4ֶ %ו ָ
'%3ב ֵא ֶל ָ
ֹאמר
ָקַ :וֶ #
ְַ 4צ ַחק ָ5רָה ְ) ִק ְר ָ)ֵ 7לאמֹר ֲ 6חרֵי ְבל ִֹתי ָהי ְָתה ִ8י ֶע ְדנָה וַאדֹנִי ז ֵ
ָ%י :ו ִ
ָמי ָח ַדל ִל ְהי*ת ְל ָ5רָה אֹרַח ִַ 1+
ַ)ִ #
י ֵָ +עת
;*עד '%3ב ֵא ֶל ָ
ָק ְנ ִ4יֲ :הי ִֵָ -לא מד' ָ< ָבר ַל ֵ
ֲקה ָ5רָה ֵלאמֹר ַה9 6א ְמנָ ֵאלֵד ַו ֲא ִני ז ַ
ָה ָל ָ;ה ֶ:ה ָצח ָ
6בר ָ
ד' ֶאל ְ
ֹאמר לֹא ִ+י ָצ ָח ְק ְ:4
ַַ 4כ ֵח5ָ %רָה לֵאמֹר לֹא ָצ ַח ְק ִ4י ִ+י ָירֵ3ה ַוֶ #
'ל ָ5רָה ֵב :ו ְ
ַחָ#ה ְ
רבותינו נתקשו בפרשה זו כמה קשיי עקרוניי .אולי הקשה מביניה הוא כיצד 'כיחשה' שרה אמנו ,ומה פשר ההתנצלות
" ִ+י ָירֵ3ה" .קושי זה מחמיר כאשר אנו משווי את הפסוקי הללו לפסוקי בפרק הקוד ,ש מופיע צחוקו של אברה –
צחוק שאי כלפיו כלל תגובה אלקית .וזו לשו הכתוב )ש ,יז(:
ָת ִ4י ִמ ֶ;ָ1ה ְל ָ
ַכ ִ4י א ָֹתְ 7וגַ נ ַ
'בר ְ
ָה ָ5רַי ִא ְ ָ 4ְ %לֹא ִת ְקרָא ֶאת ְָ %מ5ָ 7רָי ִ+י ָ5רָה ְָ %מֵ :7
6בר ָ
ֹאמר ֱאל ִֹהי ֶאל ְ
ַוֶ #
ֹאמר ְ) ִל)* ַה ְֶ 8ב ֵמ3ה ָ%נָה
ָה ַעל ָ-נָיו ַוְִ #צ ָחק ַוֶ #
6בר ָ
יה ְו ָהי ְָתה ְלג*יִ ַמ ְל ֵכי ַע ִ;י ִמ ֶ;ָ1ה י ְִהי'ַ :ו ִֹ-#ל ְ
ַכ ִָ 4
'בר ְ
ֵ) ֵ
ֲבת ִִ %ְ 4עי ָ%נָה ֵֵ 4לד:
ִי'ָלֵד ְו ִא ָ5רָה ה ַ
הצחוק בוודאי משמעותי ביותר בעניי זה ,שהרי הר הנולד נקרא בסופו של דבר על שמו ,כמו שכתוב )ש ,כא(:
ֲ%ר ִ< ֶ)ר
;*עד א ֶ
ָה ֵ) ִל ְז 9קנָיו ַל ֵ
6בר ָ
ֶַ 4לד ָ5רָה ְל ְ
ַַ 4הר ו ֵ
ֲ%ר ִ< ֵ)ר :ו ַ
ַע 5ד' ְל ָ5רָה ַ+א ֶ
3מר ַוַ #
ֲ%ר ָ
וַד' ַָ -קד ֶאת ָ5רָה ַ+א ֶ
ָה ֶאת י ְִצ ָחק ְ)נ* ֶ)
6בר ָ
ָמל ְ
ֲ%ר י ְָל ָדה 5ָ *8רָה י ְִצ ָחקַ :וָ #
*1לד ל* א ֶ
ָה ֶאת ֶ)ְ %נ* ַה ַ
6בר ָ
אֹת* ֱאל ִֹהיַ :וְִ #קרָא ְ
ֹאמר ָ5רָה ְצחֹק ָע ָ5ה ִלי
ָה ֶ) ְמ6ת ָ%נָה ְ) ִה'ָלֶד ל* ֵאת י ְִצ ָחק ְ)נ*ַ :וֶ 4
6בר ָ
ֲ%ר ִצ'ָה אֹת* ֱאל ִֹהיְ :ו ְ
ָמי ַ+א ֶ
ְ%מֹנַת י ִ
ָל ְד ִ4י ֵב ִל ְז 9קנָיו:
יקה ָבנִי ָ5רָה ִ+י י ַ
ָה ֵהי ִנ ָ
6בר ָ
ֹאמר ִמי ִמֵ8ל ְל ְ
ֱאל ִֹהי ָ+ל ַהֵֹ Aמ ַע י ְִצ ַחק ִליַ :וֶ 4
א היה פ שלילי בצחוק ,ותירוצה של שרה לא התקבל ,מדוע יש להנציחו?
ג הניסיונות להבדיל בי צחוקו של אברה לצחוקה של שרה 1לא יעלו תשובה לקשיי שהעלינו .ראשית ,קשה מאוד
להסביר ביטוי המופיע בדר שונה באותו עניי .שנית ,סו סו יצחק נקרא ג על ש הצחוק של שרה – ולא רק של אברה
)בראשית כא ,ו( .ננסה להציע פתרו ,מתו מבט כולל על הפרשיות העוסקות בנושא זה.
בשורת הולדתו של יצחק מופיעה פעמיי :הראשונה בפרק יז ,ש נמצאת הפתיחה לכל העניי בפסוק המקביל לפסוק הפותח
את פרשת וירא:
ֶהיֵה ָת ִמי:
ֹאמר ֵא ָליו ֲא ִני ֵאל ַ<ַ %י ִה ְת ַה ְֵ ְ 8ל ָפנַי ו ְ
6ברָ ַוֶ #
6ברָ ֶ) ִִ %ְ 4עי ָ%נָה ְו ֵת ַ%ע ִָ %ני ַו ֵ#רָא ד' ֶאל ְ
ַוי ְִהי ְ
א*ת ָ ִ) ְמאֹד ְמאֹד:
ְ6ר ֶ)ה ְ
ֶ ו ְ
'בינ ָ
יתי ֵ)ינִי ֵ
ְו ֶא ְ4נָה ְב ִר ִ
כמה מאפייני יש לפתיחה זו:
 .1ההתגלות היא בש הויה – מידת הרחמי.
 .2הדרישה היא לעבוד את ד' בתמימות.

 1עיי כדוגמה בתרגומו השונה של האונקלוס לבראשית יז ,יז ,לעומת תרגומו לבראשית יח ,יב.

 .3שמירת הברית )שמשמעותה הליכה בתמימות( תגרור בעקבותיה את ברכת הזרע.
עדיי אי כא הבטחה לזרע בר קיימא שיבוא דווקא משרה .מיד אחרHכ נופל אברה על פניו והקב"ה מתגלה אליו בשנית:
ִית ְל6ב הֲמ* *Iיְִ :ולֹא י ִָJרֵא ע*ד ֶאת
יתי ִא ְָ ְ 4ו ָהי ָ
6ברָ ַעל ָ-נָיו ַוי ְַד ֵ)ר ִאֱ *4אל ִֹהי ֵלאמֹרֲ :א ִני ִהֵ1ה ְב ִר ִ
ַו ִֹ-#ל ְ
'מ ָל ִכי ִמ ְ; ָ
י ְלג*יִ ְ
ֵתי א ְֹת ָ ִ) ְמאֹד ְמאֹד ' ְנ ַת ִָ 4
ָה ִ+י 6ב הֲמ* *Iיִ ְנ ַת ִ4י ְָ :ו ִה ְפר ִ
6בר ָ
6ברָ ְו ָהיָה ְִ %מ ָ ְ
ְִ %מ ָ ְ
ֶי:
ֲ ֲ 6חר ָ
'לז ְַרע ָ
ע*ל ִל ְהי*ת ְל ָ ֵלאל ִֹהי ְ
ֶי ְלדֹר ָֹת ִל ְב ִרית ָ
ֲ ֲ 6חר ָ
'בי ז ְַרע ָ
ֶ ֵ
'בינ ָ
יתי ֵ)ינִי ֵ
ֲקמ ִֹתי ֶאת ְ) ִר ִ
ֵצא'ַ :וה ִ
יֵ
ֹאמר ֱאל ִֹהי ֶאל
ִיתי ָל ֶה ֵלאל ִֹהיַ :וֶ #
ע*ל ְו ָהי ִ
ֲחַ:ת ָ
ַע ַלא 9
ֶי ֵאת ָ+ל ֶא ֶר ְ+נ ַ
ֶי ֵאת ֶא ֶר ְמ 9גר ָ
ֲ ֲ 6חר ָ
'לז ְַרע ָ
ָת ִ4י ְל ָ ְ
ְונ ַ
ֲ
'בי ז ְַרע ָ
ֵיכ ֵ
'בינ ֶ
ֲ%ר ְִ %ְ 4מר' ֵ)י ִני ֵ
יתי א ֶ
ֶי ְלדֹר ָֹת :זֹאת ְ) ִר ִ
ֲ ֲ 6חר ָ
46ה ְוז ְַרע ָ
יתי ִת ְ%מֹר ָ
46ה ֶאת ְ) ִר ִ
ָה ְו ָ
6בר ָ
ְ
'ב ְ%מֹנַת י ִָמי יִ;*ל ָלכֶ
ֵיכֶ :
'בינ ֶ
ְמ ְל ֵֶ 4את ְ) ַ5ר ָע ְר ַל ְתכֶ ְו ָהיָה ְלא*ת ְ) ִרית ֵ)י ִני ֵ
ָכר' :נ ַ
ֶי ִה;*ל ָלכֶ ָ+ל ז ָ
ֲ 6חר ָ
'מ ְקנַת ְַ +ס ֶָ -
ית ָ ִ
ֲ ה'אִ :ה;*ל יִ;*ל י ְִליד ֵ) ְ
ֲ%ר לֹא ִמְַ :רע ָ
ֵכר א ֶ
ֶס ִמֹ+ל ֶ) נ ָ
'מ ְקנַת ֶ +
יכ י ְִליד ָ)יִת ִ
ָכר ְלדֹר ֵֹת ֶ
ָ+ל ז ָ
יה ֶאת
ֶפַ %ה ִהוא ֵמ ַע ֶ; ָ
ֲ%ר לֹא יִ;*ל ֶאת ְ) ַ5ר ָע ְר ָלת* ְונ ְִכ ְר ָתה ַהֶ 1
ָכר א ֶ
ע*ל :ו ְָערֵל ז ָ
יתי ִ) ְב ְַ 5ר ֶכ ִל ְב ִרית ָ
ְו ָהי ְָתה ְב ִר ִ
יתי ֵה ַפר:
ְ) ִר ִ
מאפייניה של התגלות זו:
 .1ההתגלות היא בש אלקי – מידת הדי.
 .2הברית היא ברית המילה )לכאורה ,כנגד המגמה של "היה תמי" ,שהרי משמעותה הגופנית היא פגיעה בתמימותH
בשלמות(.
 .3קיו מצוות המילה יגרור אחריו את ברכת הזרע.
 .4שמו של אבר שונה לאברה.
ג כא עדיי אי הבטחה לזרע דווקא משרה .א בפרשייה הבאה 2זוכה אברה להתגלות נוספת:
ָת ִ4י ִמ ֶ;ָ1ה ְל ָ
ַכ ִ4י א ָֹתְ 7וגַ נ ַ
'בר ְ
ָה ָ5רַי ִא ְ ָ 4ְ %לֹא ִת ְקרָא ֶאת ְָ %מ5ָ 7רָי ִ+י ָ5רָה ְָ %מֵ :7
6בר ָ
ֹאמר ֱאל ִֹהי ֶאל ְ
ַוֶ #
ֹאמר ְ) ִל)* ַה ְֶ 8ב ֵמ3ה ָ%נָה
ָה ַעל ָ-נָיו ַוְִ #צ ָחק ַוֶ #
6בר ָ
יה ְו ָהי ְָתה ְלג*יִ ַמ ְל ֵכי ַע ִ;י ִמ ֶ;ָ1ה י ְִהי'ַ :ו ִֹ-#ל ְ
ַכ ִָ 4
'בר ְ
ֵ) ֵ
ֲבל
ֹאמר ֱאל ִֹהי א ָ
ֶיַ :וֶ #
ָה ֶאל ָה ֱאל ִֹהי ל' י ְִָ %מ ֵעאל י ְִחיֶה ְל ָפנ ָ
6בר ָ
ֹאמר ְ
ֲבת ִִ %ְ 4עי ָ%נָה ֵֵ 4לדַ :וֶ #
ִי'ָלֵד ְו ִא ָ5רָה ה ַ
'לי ְִָ %מ ֵעאל
ע*ל ְלז ְַרע* ֲ 6חרָיוְ :
יתי ִאִ *4ל ְב ִרית ָ
ֲקמ ִֹתי ֶאת ְ) ִר ִ
ָאת ֶאת ְ%מ* י ְִצ ָחק ַוה ִ
ָ5רָה ִא ְ ָ 4ְ %יֹ ֶלדֶת ְל ָ ֵ) ו ְָקר ָ
י*ליד ' ְנ ַת ִ4יו ְלג*י ָIד*ל:
ְ5י ִא ִ
יתי אֹת* ִ) ְמאֹד ְמאֹד ְ%נֵי ָע ָ5ר נ ִ
ֵיתי אֹת* ְו ִה ְר ֵ) ִ
ַכ ִ4י אֹת* ְו ִה ְפר ִ
י ִהֵ1ה ֵ)ר ְ
ְַ %מ ְע ִָ 4
ַעל ֱאל ִֹהי ֵמ ַעל
6חרֶתַ :וי ְַכל ְל ַד ֵ)ר ִאַ *4וַ #
;*עד ַהֶ:ה ַ) ָAנָה ָה ֶ
ֲ%ר ֵ4לֵד ְל ָ ָ5רָה ַל ֵ
3קי ֶאת י ְִצ ָחק א ֶ
יתי ִ
ְו ֶאת ְ) ִר ִ
ָה:
6בר ָ
ְ
מאפייניה של התגלות זו:
 .1התגלות בש אלקי – מידת הדי.3
 .2שרה תזכה לב.
 .3הברית ע אברה תתממש באמצעות זרעו משרה.
 .4שמה של שרי שונה לשרה.
לאחר קיומה של מצוות המילה מתגלה הקב"ה שוב לאברה בתחילת פרשת וירא )בראשית יח ,א(:
ַוֵ#רָא ֵא ָליו ְיקֹוָק ְ) ֵאלֹנֵי ַמ ְמרֵא ְוה'א י ֵֹ%ב ֶַ -תח ָהא ֶֹהל ְ+חֹ ַה:*#
מאפייניה של התגלות זו ה:

 2שהרי בסו פסוק יד מסתיימת הפרשייה הקודמת.
 3הדבר מודגש ג בפסוק החות את סדרת ההתגלויות – פסוק כב.

 .1התגלות בש הויה – מידת הרחמי.4
 .2הבטחה לב דווקא משרה.
כדי להבי את השתלשלות הדברי ,נקדי הקדמה קצרה .ישנ שתי דרכי בעבודת ד' :הדר הראשונה )דברי יח ,יג( דוגלת
בשיטה:
י:
ִָ 4מי ְִ 4היֶה ִע ד' ֱאל ֶֹה ָ
ההול בשיטה זו "אי לו חלק בנסתרות" .לא זו בלבד שאי לו חלק בנסתרות האסורות עלHפי די – אות נסתרות שבה
עוסקת התורה באותה פרשייה )ש ט-יב(:
ֲביר ְ)נ*
ִ; ֵצא ְב ָ ַמע ִ
י נ ֵֹת ָל ְ לֹא ִת ְל ַמד ַלעֲ*5ת ְ+ת* ֲעבֹת ַה*Iיִ ָה ֵה :לֹא י ָ
ֲ%ר ד' ֱאל ֶֹה ָ
46ה ָ)א ֶאל ָהֶ 3ר א ֶ
ִ+י ָ
ֲבת ד' ָ+ל
'מ ַכ ְֵ :Aוח ֵֹבר ָח ֶבר ְוֵֹ %אל א*ב ְוי ְִ<עֹ ִני ְודֹרֵֶ %אל ַה ֵ; ִתי+ִ :י ת*ע ַ
ַחְ %
'מנ ֵ
'בֵ )ָ *4א %ק ֵֹס ְק ָס ִמי ְמע*נֵ ְ
ִ
ֶי:
א*ת ִמ ָ-נ ָ
מ*ריָ %
י ִ
*4עבֹת ָה ֵאֶ8ה ד' ֱאל ֶֹה ָ
'בגְ ַלל ַה ֵ
ע ֵֹ5ה ֵא ֶ8ה ִ
אלא ג בנסתרות המותרות אי לו עסק .שיטה זו איננה מנסה להבי כיצד הקב"ה מנהל את עולמו ,כיצד מנהיג 'רוכב
הכרובי' את המרכבה ,ומה חוקי הבריאה הנסתרי ,שידיעת מעניקה יתרו ליודע .החוק היחיד שבו רשאי ההול
בשיטה זו לעסוק הוא חוק הטבע – בגמטריא "אלקי" .וזוהי ההדרכה הראשונה שקיבל אברה בנושא זה )בראשית יז ,א(:
ֶהיֵה ָת ִמי:
ֵ ְל ָפנַי ו ְ
ֹאמר ֵא ָליו ֲאנִי ֵאל ַ<ַ %י ִה ְת ַהְ 8
6ברָ ַוֶ #
6ברָ ֶ) ִִ %ְ 4עי ָ%נָה ְו ֵת ַ%ע ִָ %ני ַו ֵ#רָא ד' ֶאל ְ
ַוי ְִהי ְ
הוויתור על העסק בנסתרות הוא המקנה את היתרו של הנהגה בש הויה ,במידת הרחמי.
הדר השנייה דוגלת בשיטה של דרישה מותרת בנסתרות ,תו שמירה על המגבלות ההלכתיות והמחשבתיות הנדרשות.
העוסק בנושאי אלה חייב לנהוג פרישות וקדושה בהליכות חייו ,אבל שומעי לקחו יכולי ליהנות מפירותיה ג א ה
עצמ אינ במדרגה שכזו .מידת הדי שולטת בתחו זה ,ועל כ נדרשת בה זהירות מרבית .5הנכונות ללכת במידת הדי מקנה
לראויי לה את היתרו של חזו והבנה ג בעתידות.
הקב"ה מבשר לאברה על הולדת יצחק פעמיי :בפע הראשונה בפרק יז ,ש ההבטחה היא עלHפי מידת הדי ,עלHפי החוק
האלקי .ההתגלות בפע הזו היא בש אלקי .הבטחה זו סותרת את עצמה ,שהרי לא ייתכ עלHפי חוקי הטבע שב מאה שנה
יוליד ובת תשעי שנה תלד .צחוקו של אברה על היציאה מ החוק הריהו לגיטימי; זו אולי משמעותו של כל צחוק" :צא
חוק" – על כ אי כלל ביקורת אלקית על צחוקו של אברה .ייתכ שאברה סיפר לשרה על התגלות זו ,ובסיפורו כלל ג את
צחוקו ,שהתקבל בהבנה עלHידי בורא עול.
הפע השנייה שבה התבשר אברה על הולדת יצחק נמצאת בפרק יח ,בתחילת פרשת וירא .ש ההבטחה היא במידת
הרחמי וההתגלות היא בש הויה .כאשר מדובר על הבטחה מסוג זה ,אי מקו לצחוק – שהרי כל כולה באה ממציאות של
ְ5רָה ַֹ %מ ַעת ֶַ -תח
חסד ורחמי .ההתגלות היא לאברה ולא לשרה .שרה שומעת רק את המלאכי ,כדר אגב )בראשית יח ,י(" :ו ָ
ָהא ֶֹהל וְה'א ֲ 6חרָיו" .לכ היא ממשיכה את צחוקו של אברה ,מבלי להבחי בהבדל הרוחני המשמעותי בי שתי ההתגלויות.
לפי זה יוסברו דבריה של שרה – לא כהכחשת המציאות של הצחוק ,אלא כהסבר למה שגר אותו+ִ " :י ָירֵ3ה" ,במשמעות של
"חשבתי שמדובר בהבטחה עלHפי מידת הדי".6
כאשר מתבונני בפסוקי המתארי את הולדת יצחק
הבשורה על פקידת שרה במידת הרחמי מודגש ביותר:

)בראשית כא

א-ב( ,החילוק בי הבשורה לאברה במידת הדי לבי

 4הדבר מודגש ג בפסוקי הסיו של העניי ,פסוקי יג ויד .ג כל עניי השמדת סדו ובנותיה הוא במידת הרחמי )עיי"ש עד בראשית יט ,כט(,
ואכמ"ל.
 5ייתכ שג בתחו ההלכה נוכל לזהות שני קווי מנחי ,האחד בכיוו של "כח דהיתרא עדי" והשני בכיוו של "יקוב הדי את ההר".
 6לפי זה צרי להסביר שהמילי האחרונות בפסוק ה מילותיו של אברה ,ועיי"ש במפרשי.
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וממילא אי כל בעיה לקרוא ליצחק על ש הצחוק של אביו ואמו.
בשולי הדברי נוסי ונסביר עוד עניי; הפתיחה לכל הפרשיות הנ"ל היא הציווי בש הויה ,במידת הרחמי )בראשית יז א-ב(:
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ֹאמר ֵא ָליו ֲאנִי ֵאל ַ<ַ %י ִה ְת ַהְ 8
6ברָ ַוֶ #
6ברָ ֶ) ִִ %ְ 4עי ָ%נָה ְו ֵת ַ%ע ִָ %ני ַוֵ#רָא ד' ֶאל ְ
ַוי ְִהי ְ
א*ת ָ ִ) ְמאֹד ְמאֹד:
ְ6ר ֶ)ה ְ
ֶ ו ְ
'בינ ָ
יתי ֵ)ינִי ֵ
ְו ֶא ְ4נָה ְב ִר ִ
השלמותHתמימות 7תושג לפי זה בעבודת ד' ללא חקירות בנסתרות .עבודה בדר זו היא שתבטיח את קיו הברית וההבטחה
לריבוי הזרע.
הציווי הבא הוא מצוות המילה ,שכאמור לעיל נית בש אלקי ,במידת הדי ,וכל עניינה של מצווה זו קשור לד ולדי
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מבחינה זו ,הדר להגיע לשלמות ולקיו ההבטחה על ריבוי הזרע היא דווקא בקיו מצוות המילה ,שכביכול פוגמת בשלמות
הגופנית.
השלמות האמיתית כוללת בתוכה את שתי הבחינות – שילוב נכו בי יראה ואהבה ,בי די ורחמי ,ומגלה שקיו מצוות
המילה הוא המביא לתמימות ולשלמות בעבודת ד' ולשעבוד כל הכוחות לרצונו ,כדי לזכות בחירות האמיתית.

 7בלשו התורה 'ת' לעול פירושו 'של' – א במשמעות פיזית ,בפסוקי העוסקי בקרבנות ,וא במשמעות רוחנית ,כמו שמופיע אצל נח ויעקב
וג אצל איוב .ייתכ שנית להסביר כ ג את מדרגתו של הת בי ארבעת הבני שכנגד דיברה תורה )ועיי במאמרי 'כנגד ארבעה בני' בקוב
'טעמה של אגדה' לזכרו של ר' ברו דובדבני זצ"ל(.

