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'. הנני אליו ויאמר בני אליו ויאמר לוהגד בנו עשו את ויקרא תומרא עיניו ותכהין יצחק זקן כי ויהי' )êþë ï× ,ê¾−³(כתיב 

 נפתחו שעה באותה, לשחטו רוצה אביו והיה המזבח גבי על כשנעקד אחר דבר. אלו של בעשנן -  ותכהין' י"רשוכתב 

 יעקב שיטול כדי אחר דבר. עיניו כהו לפיכך, עיניו על ונפלו דמעותיהם וירדו בוכים והיו השרת מלאכי וראו השמים

  עיי"ש. ,(½í, −) '. מקור דברי רש"י במדרש רבה כאןהברכות את

  

êþšô ñ¾ î¬î¾õñ êñê −³êë êñ −òêêþšô ñ¾ î¬î¾õñ êñê −³êë êñ −òêêþšô ñ¾ î¬î¾õñ êñê −³êë êñ −òêêþšô ñ¾ î¬î¾õñ êñê −³êë êñ −òê        
  

'ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא'.  (ì ,è ³−¾êþë)הלוא רש"י העיד על עצמו ויש לעיין בדברי רש"י הללו, ראש לכל 

שאינן נוגעות לפשוטו של מקרא, ופשוטו של מקרא הוא הפירוש שפתח  למה הביא רש"י דרשות חז"ל הללווא"כ 

למה הוסיף להביא דרשות חז"ל הללו. עוד יש להבין בו, שכהו עיני יצחק אבינו ע"ה מעשן הקטורת של נשי עשו, ו

, בטעם שכהו עיניו של יצחק, ולמה בחר רש"י להביא ב' ×î¬ íñ−èô) ;(.ì. שמצינו עוד דרשות במדרש שם, וגם בגמרא 

  .בדייקא דרשות הללו

 .ת העקידהבמה שאמרו חז"ל שכהו עיני יצחק אבינו ע"ה מן הדמעות שירדו מבכי המלאכים בעעוד ראוי לעיין, 

דמעות כלל, והיאך יתבארו עיניים ואין להם גוף והרי ראש לכל יש להבין מהו ענין בכי המלאכים ודמעותיהם, ש

שאחר שיצחק אבינו היאך אפשר ועוד יש לתמוה,  .הדברים בדרך הפשט לאנשים פשוטים שאין להם עסק בנסתרות

ה, ועוד ביקש מאאע"ה שיעקדנו למען לא יפסול מסר נפשו עבור קדושת שמו יתברך, ופשט צווארו לשחיטע"ה 

, וכי בגין שמסר נפשו על קידוש ה', לוקהנמצאת מידת הדין ם בכי המלאכים יכהה מאור עיניו, הלא משווהקרבן, 

  .מש"כ בזה ·ÙÂÒ ·˙Î¯ועי'  .'ידע דבר רעשומר מצוה לא ' (í ,ì ³ñíš) כתיב , והאיינזק ויכהו עיניו

  

ê¾−îê¾−îê¾−îê¾−î    î¾¼î¾¼î¾¼î¾¼    îñîšîñîšîñîšîñîš    µë−îµë−îµë−îµë−î        
  

 אבי לך הוא אחת הברכה אביו אל עשו ויאמר' )ï× ,ìñ(והנה מצינו עוד ענין של דמעות בפרשה, הוא שאמר הכתוב 

 עשו הזיל דמעות שלש אומר אלעזר ביר' )¬êôîìò³)ó−¾îðš î '. ואיתא במדרש ויבך לווק עשו וישא אבי אני גם ברכני

 יצחק שברך בשעה אימתי, ירדה ולא בעינו נקשרה והשלישית ,שמאל של מעינו ואחד ,ימין של מעינו אחד ,הרשע

 האכלתם ), ó−ñí³ õî( שנאמר הוא ברוך הקדוש לו נתן שלוה כמה וראה בוא, ויבך קולו עשו וישא שנאמר יעקב את

  '. שלמות' ג היו שלא ,שליש אלא כתיב אין שלוש, שליש בדמעות ותשקמו דמעה לחם

 דיתובון עד דיליה בשעבודא לישראל לון אורידו דמעין אינון' (îôš:)בפרשתן  ·ÂÊ‰"˜בענין זה חידוש נורא ומצינו 

היינו שדמעותיו של  וגו'. 'יבואו ובתחנונים אובילם בבכי )í−ôþ− ì ,êñ( דכתיב ובדמעין בבכיה הוא בריך לקודשא ישראל
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עשו הורידו את עם בני ישראל לגלות המר הזה, ועד שבני ישראל לא יבכו בדמעות שליש כנגד דמעותיו של עשיו 

  הרשע, לא יגאלו גאולת עולם, והוא נורא למתבונן.

  

ó³ñ×êíó³ñ×êíó³ñ×êíó³ñ×êí    óìñóìñóìñóìñ    í¼ôðí¼ôðí¼ôðí¼ôð    îôš¾³îîôš¾³îîôš¾³îîôš¾³î    ³î¼ôðë³î¼ôðë³î¼ôðë³î¼ôðë    ¾−ñ¾¾−ñ¾¾−ñ¾¾−ñ¾            
  

שאותן ג' דמעות, יפעלו פעולה נמשכת  היתכןבאמת בענין זה של דמעות עשיו, יש לתמוה תמיהה עצומה ונוראה, ו

של גלות לישראל, כנגד כל אותן נהרות וימים של דמעות שהורידו ומורידים עם בני ישראל בכל הדורות בגין הגלות 

על ות, עגברו אותן רבוא רבבות דמ, והיאך לא נות השחיטות וההריגותהנוראה, הצרות והייסורים, המיתות המשו

'זה שאמר  )×ð(בתנחומא בפרשתן כך אמרו וג' דמעות בודדות של עשיו הרשע, וכבר מצינו בחז"ל שתמהו בזה,  אותן

 ברוך הקדוש לפני ישראל אמרו, אחאבי ר בשם אבין ביר אמר. שליש בדמעות ותשקמו דמעה לחם האכלתם הכתוב

 ביום תדירה שדמעתינו אנו, מיד רחמים עליו נתמלא דמעות שתי שהוריד על הרשע עשו ומה עולם של רבונו הוא

 הקץ הגיע לא עכשיו עד, ולילה יומם לחם דמעתי לי היתה )ó−ñí³ ,ëô ð( שנאמר, וכמה כמה אחת על כלחם ובלילה

 בא אני כך ואחר ,וארוממנהו אבותיו כבוד הרשע לעשו אפרע הוא ברוך הקדוש להם אמר, רחמים עלינו שנתמלא

  '.אבותיכם שפעלו ומה שפעלתם מה לכם ופורע אתכם ומרומם

  

îþ¾òîþ¾òîþ¾òîþ¾ò    ¾ñ¾¾ñ¾¾ñ¾¾ñ¾    ³î¼ôð³î¼ôð³î¼ôð³î¼ôð    −×êñôô−×êñôô−×êñôô−×êñôô    ³þ¾í³þ¾í³þ¾í³þ¾í        
  

בדמעות המלאכים שבכו בעת העקידה, וכמו יש לציין שמצינו מספר דמעות שווה לדמעותיו של עשו הרשע, עוד 

 ממלאכי דמעות ˘Ï˘ נשרו ,היה היכן וסכין ,(ë− ,ë× ³−¾êþë)אל הנער  ידך תשלח אל ויאמר' (ï ,îò þ"þë)שאיתא במדרש 

 רבי אמר ,(−ï− ,è− í−ôþ)' ה עדר נשבה כי דמעה עיני ותרד תדמע ודמע' íè−èì) (:íאמרו בגמרא '. ועוד הסכין ושחת השרת

'. ממקומן שגלו ישראל על ואחת ,שני מקדש על ואחת ,ראשון מקדש על אחת למה הללו דמעות ˘Ï˘ אלעזר

  ומעתה ענין הדמעות בכלל, וענין המספר שלוש בפרט צריכים ביאור כמובן.

  

ëîþôëîþôëîþôëîþô    î³îšëðî³îšëðî³îšëðî³îšëð    ëšíëëšíëëšíëëšíë""""íííí    ó−èñîïó−èñîïó−èñîïó−èñîï    î−ò−¼î−ò−¼î−ò−¼î−ò−¼    ³î¼ôð³î¼ôð³î¼ôð³î¼ôð        
  

, ואלו דבריו ÚÈÊ ˙Ó‡ ˙Ù˘‰ ˜"‰¯‰ (ö³¾þõë ó−¬îš−ñ ê"õ¾)"‡ שגילה לןהענינים כולם, נקדים להביא גילוי את לבאר בכדי 

 ואלה ,מלאך נברא מצוה מכל הנה כי ,וחידותם חכמים דברי לבאר', כו עיניו לתוך עיניהם מתוך דמעות נשרו'

עיי"ש  וכו'. 'עיניו מול מכוונים עיניהם לכן, האדם ציור כדמיון והם, האיש אותו בצער מצטערין הם המלאכים

וביאור דברי קדשו, שאותן הדמעות שנשרו מעיני המלאכים, היו דמעות החוזרות מדמעות יצחק  המשך דבריו.

 מאברהם שנתערבו דמעות ובשביל' (š ³îê êþ−î ¾"î³ë êëîí×¬)ובאמת כך איתא במדרש נר השכלים , עצמו ע"האבינו 

 אל יד ,הנער אל ידך תשלח אל שנאמר לעיקרה זרהחו המאכלת את ומחוה השרת ממלאכי דמעות נזלו ומיצחק

מצינו כענין זה עילאה בו ית"ש, והיו דמעות של דבקות ל יצחק אבינו ע"ה, ש אותן דמעותהביאור בזה ש'. וןיסכ

סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי חולת  ), í¾ëí"¾ (כד מטא להאי פסוקא ' :)ÂÊ‰˘„Á )þõ óñ¼òí ¾þðô’ ì® êþ−î‰¯ בדברי 

 '.ולא הוה ממלל מדחילו דשכינתא דהות תמן ,לא יכיל למסבל רבי עקיבא וארים קליה בבכייתא וגעי ,אהבה אני

איתא יותר מכך , וםגיעיהיכן הדברים מעד היה בוכה מאד באמרו שיר השירים, באשר ידע קותו והיינו שמרוב דבי

שיש לו עונג דיו לרבי עקיבא שהיה בוכה בשבת, ואמר יתלמ הושמצאו êëîí)¬šñí −ñîë−¾ë¬šñí −ñîë−¾ë¬šñí −ñîë−¾ë¬šñí −ñîë−¾ë ® ’−½ ,èîîîî−"ëë−"ëë−"ëë−"ëë õþ ’−½ ì"îê(ì באגדה 

 מצוי ן הואוכ וכו', דמעות עיניו זולגים ה"בהקב דבקותו שמרוב דהיינו ראה ליונ'וז"ל שכתב  Ê"Ë (ó¾)יין בועי. ובזה

שבכה יצחק  אותן דמעות של דבקות עילאהעכ"ד ודפח"ח. ועפ"ז יובנו דברי השפת אמת, ש'. בכוונה במתפללים

  .האשר הורידו והשפיעו דמעות חוזרות ליצחק אבינו ע" נבראו מלאכי מצוהאבינו ע"ה בעת העקידה, מהן 



−"íë    ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ³³³³³îðñî³îðñî³îðñî³îðñî    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³ðððð    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš   è 
ðþ−ðþ−ðþ−ðþ−    ¼õ¾í¼õ¾í¼õ¾í¼õ¾í    −³ñë−³ñë−³ñë−³ñë    íë¼³ôíë¼³ôíë¼³ôíë¼³ô    ¼¼¼¼""""−−−−    ó−×êñôíó−×êñôíó−×êñôíó−×êñôí        

  

 העקידה בעת, וזלה"ק '(þë í"ð è"¼þ³¾"−)בפרשתן  ‰¯‰"˜ ‰˘ÚÈÊ Ï‡ÂÓ˘Ó Ì"‡מאמר יקר שכתב  בזהעוד יש להקדים 

אכי מל שהיו נקרא וזה, לבוש בלי ז"העוה מן מסולק כמעט אז השהי ליצחק השפע וירד, והמסכים הצמצום הוסרו

 ירדו שלא הדמעות בעד עוצר והטבע ,טהורים מים נקראות והן המוח מן באות הדמעות באדם כי, בוכים השרת

 בעת כ"וע וכו' .המעצור כח וחלושי בזקנים מצוי וזה, ויורדות הטבע על מתגברות הנפש התפעלות י"ע אלא, תמיד

 ונפלו דמעותיהם שירדו נקרא, המלאכים י"ע מתעבה בלתי השפע וירד והצמצום המעצור כח אז שנפסק העקידה

נמצא שאותן דמעות המלאכים  .'וכו'. ל"כנ ולקבל לראות שיכול כזו נהבבחי אז ההי שהוא, יצחק של עיניו לתוך

השפעת הקדושה במים טהורים בלי מעצור אל עיני  שהם הורידומדמעות הדבקות של יצחק אבינו ע"ה,  שבאו

  יצחק אבינו ע"ה.

  

ê¾ê¾ê¾ê¾    êòêòêòêò    µ−ñ×µ−ñ×µ−ñ×µ−ñ×    µ−ñ³µ−ñ³µ−ñ³µ−ñ³    µ³¾šîµ³¾šîµ³¾šîµ³¾šî    ê®îê®îê®îê®î    íð¾ííð¾ííð¾ííð¾í    íðî®îíðî®îíðî®îíðî®î    −ñ−ñ−ñ−ñ    ð−®ð−®ð−®ð−®        
  

 íêþ,µñô−ñê ó¼îò,µñô−ñê ó¼îò,µñô−ñê ó¼îò,µñô−ñê ó¼îò í¾ô þêëí¾ô þêëí¾ô þêëí¾ô þêë ( ה"קנקדים את התמיהה הידועה והמפורסמת, שעסקו בה כל המפרשים, ובספעוד בה שלישיה, 

íþôê íšëþî þôê− îê í"ð ,(ðî¼î  באותה ידע בטעם הדבר שביקש יצחק אבינו ע"ה לברך את עשו הרשע, והלוא יצחק אבינו

 וצא וקשתך תליך כליך נא שא ועתה' ï×) ,(èאמר לו להדיא שהרי העת גודל חטאיו ועומק רשעותו ושפלות מצבו, 

 - לי וצודה. נבלה תאכילני שלא, יפה ושחוט סכינך חדד השחזה לשון - נא שאציד'. ופירש"י מחז"ל ' לי וצודה השדה

שידע והכיר בעשיו שהוא אוכל נבילות וטריפות, גוזל ורוצח, ועובר על כל העבירות הרי '. הגזל מן ולא ההפקר מן

לבוא והוצרך יעקב אבינו ע"ה, בחיר שבאבות, עד ש את עשיו דווקא,החמורות שבתורה, והיאך זה ביקש לברך 

  הברכות.  ליטול את ע"מ במרמה

  

ëíê−îëíê−îëíê−îëíê−î    šì®−šì®−šì®−šì®−    ³ê³ê³ê³ê    î¾¼î¾¼î¾¼î¾¼    −×−×−×−×    ð−®ð−®ð−®ð−®    î−õëî−õëî−õëî−õë            
  

 יצחק ידע לא היך תימא ואי, (×ì× ,í) בפיו ציד כי עשו את יצחק ויאהבאיתא ' ), ñš):êôš ó¾ ¼"¼î¬.בפרשתן ·ÂÊ‰"˜ הנה ו

 בשעתא ליעקב ליה לברכא יכיל היך שכינתא עמיה שריא לא דאי ,עמיה הות שכינתא והא ,דעשו בישין עובדוי כל

 בלא יעקב דיתברך בגין ליה אודעא לא אבל ,תדיר עמיה ודיירא בביתא עמיה דיירא הות שכינתא ודאי אלא ,דברכיה

 עמיה עאלת ,אבוהי קמי יעקב דעאל שעתא דבההיא אצטריך והכי ,הוא בריך דקודשא בדעתיה אלא דעתיה

'. וביאור הדברים, שתמהו היאך לא דשכינתא מדעתא ויתבריך לברכא דאתחזי יצחק בדעתוי חמא וכדין ,שכינתא

כל  ידע יצחק אבינו ע"ה במעשי עשיו, והלוא היתה השכינה מצויה אצלו תדיר, אמנם נסתבב הדבר ע"י מסובב

  הסיבות, כדי שיברך יצחק אבינו ע"ה את יעקב אבינו ע"ה שלא בדעתו, שיסבור שלפניו עשיו ויברכנו כך.

  

ö−èëö−èëö−èëö−èë    µþë³−ðµþë³−ðµþë³−ðµþë³−ð    ëš¼−ëš¼−ëš¼−ëš¼−    êñëêñëêñëêñë    í−³¼ðí−³¼ðí−³¼ðí−³¼ð    êñêêñêêñêêñê    í−³¼ðëí−³¼ðëí−³¼ðëí−³¼ðë    šðšðšðšðí"ëí"ëí"ëí"ë        
  

באריכות בספרים הקדושים, שענין ברכת יצחק אבינו ע"ה היתה עד סוף כל הדורות, לכל  מובאעומק הענין יאור ב

הגלויות ובכל המצבים, ואפילו לאותן נשמות מישראל שירדו ונפלו עד שאול תחתית, והגיעו עד  עם בני ישראל בכל

יצחק אבינו ע"ה, ואשר על כן סיבב הקב"ה שירצה  גם הם יזכו לברכתהיה הרצון העליון שוזה דרגת עשיו הרשע, 

הברכות בלא דעתיה דיצחק, היינו את עשיו, ויכנס יעקב אבינו ע"ה תחתיו, ויקבל את דווקא יצחק אבינו ע"ה לברך 

הקול יתברך שתהיה הכונה לברך את בנו עשיו, את כל בחינות דעשיו, ואף בעת שיהיו הידים ידי עשיו, מכל מקום 



−"íë    ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ³³³³³îðñî³îðñî³îðñî³îðñî    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³ðððð    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš   ð 
יוכל לחזור ותמיד נקודת מגן אברהם שאינה נכבית לעולם, כל לב איש ישראל, קול יעקב, אותו הקול הטמון ב

גם אם אותה נקודה טמונה תחת הררי עוונות וחטאים קשים, גם בעת שאיש  ולהתעורר וללבות אש להבת שלהבת,

  ו הרשע.יישראל יפול עד דרגת עש

  

ö−í×³îö−í×³îö−í×³îö−í×³î    î−ò−¼î−ò−¼î−ò−¼î−ò−¼     ³îêþô ³îêþô ³îêþô ³îêþô - - - -    öò¾¼ëöò¾¼ëöò¾¼ëöò¾¼ë    ñ¾ñ¾ñ¾ñ¾    îñêîñêîñêîñê        
  

 '.תומרא עיניו ותכהין יצחק זקן כי ויהידברי רש"י אל מכונם דבר דבור על אופניו, בהא דכתיב ' את מעתה יש לבאר

שהיו נשות עשיו מקטרות  .'אלו של בעשנןלשיטתו את פשוטן של דברים, שכהו עיניו 'ראש לכל פירש רש"י 

את ליישב  ע"מלהביא דרשות חז"ל, הוסיף לעבודה זרה, ונכנס עשנם בעיניו עד שכהה מאור עיניו, אמנם רש"י 

ו בעשנן של אלו, נתגלגל הדבר שייענש יצחק אבינו ע"ה בעונש מר שכזה שיכהו עינילמה זה הזו, התמיהה הנוראה 

 שעה באותה, לשחטו רוצה אביו והיה המזבח גבי על כשנעקדועל זה הוסיף רש"י להביא את דרשת חז"ל במדרש '

 המלאכים'. והנה כאמור לעיל דמעות עיניו על ונפלו דמעותיהם וירדו בוכים והיו השרת מלאכי וראו השמים נפתחו

היו דמעות החוזרות מדמעותיו של יצחק אבינו ע"ה, דמעות של דבקות עילאה בבורא כל עולמים, דמעות של מצוה 

הורדת שפע עליון טהור מעיני  התדבקות וחשקות אשר אין עונג למעלה מהם, ואותן דמעות של מצוה הביאו 

צומים וחשכות, ודייקא אותן דמעות המלאכים, בלא גסות ועיבוי החומר הגס בזה העולם, בלא הסתרות ובלא צמ

  הן שהכהו את מאור עיניו.

  

 êñ íî®ô þôî¾ êñ íî®ô þôî¾ êñ íî®ô þôî¾ êñ íî®ô þôî¾¼þ þëð ¼ð−¼þ þëð ¼ð−¼þ þëð ¼ð−¼þ þëð ¼ð−        
  

שפשט צווארו לשחיטה ומסר נפשו על  ם בזה איזה עונש ליצחק אבינו ע"השנגרביאור הענין שחלילה לטעות ו

דמעות של מצוה  אלא כיון שדמעות אלו היוידע דבר רע, שהלוא שומר מצוה לא וכדאמרן קדושת שמו יתברך, 

הנה הדמעות הללו זיכו את עם בני ישראל ודבקות בו ית"ש, והיו דמעות המלאכים שפע רוחני גבוה מעל גבוה, 

הוא בברכת יצחק אבינו לכל הדורות, עד הדורות האחרונים החלושים, וזה השכר הגדול של יצחק אבינו ע"ה, 

'. שדייקא משום דמעות הדבקות של יצחק הברכות את עקבי שיטול כדי - שסיים רש"י דבריו וכתב 'ותכהין עיניו 

ע"מ אבינו ע"ה, ודמעות המלאכים שנבראו מהן, הם שהורידו שפע טהור מן השמים לעיני יצחק, כדי להכהותן 

עבור עם בני ישראל בכל הדורות, גם בעת שיהיו מהם רח"ל בדרגת עשיו,  הברכותאת שיוכל יעקב אבינו ליטול 

עריות ושופכי דמים, גם להם תעמוד ברכתו של אותו זקן, ויוכלו לשוב ולהתקרב אליו ית"ש באהבה עובדי ע"ז מגלי 

  ודבקות.

  

í³−íí³−íí³−íí³−í    −ñ−ñ−ñ−ñ    −³¼ôð−³¼ôð−³¼ôð−³¼ôð    óìñóìñóìñóìñ    óôî−óôî−óôî−óôî−    íñ−ñîíñ−ñîíñ−ñîíñ−ñî        
  

על כן מצינו לעומת זה בפרשתן את דמעותיו של עשיו הרשע, שמכוח ג' דמעות שהוריד, נשתעבדו לו עם בני 

ים אותן ג' דמעות בכוח חזק ועצום, עד כדי שכל הימים ונהרי הדמעות ישראל לכל דורות הגלות המר הזה, ועומד

הייסורים והמכאובים שהם עוברים למען קדושת  ,ותגמן השחיטות וההרי ,שהורידו עם בני ישראל מצרות הגלויות

, בקינתו המפורסמה לתשעה באב 'ציון ¯·ÈÂÏ‰ ‰„Â‰È Â�Èוכבר התחנן הפייטן שמו יתברך, עדיין לא נתמלאת הסאה, 

הלא תשאלי לשלום אסיריך', וזה לשונו 'כוס היגונים לאט, הרפי מעט, כי כבר מלאו כסלי ונפשי ממרוריך'. אמנם 

 אמרועבר קציר וכלה קיץ ואנחנו לא נושענו, ועדיין תמיהת בני ישראל כפי שהובאה במדרש עומדת וזועקת '

, מיד רחמים עליו נתמלא דמעות שתי שהוריד על הרשע עשו ומה עולם של רבונו ,הוא ברוך הקדוש לפני ישראל

  '. רחמים עלינו שנתמלא הקץ הגיע לא עכשיו עדוכי , וכמה כמה אחת על כלחם ובלילה ביום תדירה שדמעתינו אנו



−"íë    ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ³³³³³îðñî³îðñî³îðñî³îðñî    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³ðððð    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš   í 
−þ¼¾−þ¼¾−þ¼¾−þ¼¾    ³î¼ôð³î¼ôð³î¼ôð³î¼ôð    êñêñêñêñ    îñ¼òòîñ¼òòîñ¼òòîñ¼òò        

  

¼êëîí)š"¾¾ëš"¾¾ëš"¾¾ëš"¾¾ë  ³îê ³ôê µþ זיע"א בחריפות כדרכו בקודש ÁÈÒ˘ÙÓ‡  שאמר הרה"קאמנם ביאור הדבר יבואר ע"פ המאמר 

 ’−¼î ,î š"íõ½ëóìòô −òõóìòô −òõóìòô −òõóìòô −òõ ó−¬õ¾ô ’þõ- ó¾ë ,è"½ î"ò¾³ ó−ñš¾ê"¼−ï š®êšô š"íþíê"¼−ï š®êšô š"íþíê"¼−ï š®êšô š"íþíê"¼−ï š®êšô š"íþí( ³, בהא דאמרו בגמראî×þë) ëñ:( ננעלו'. לא דמעות 'שערי 

חא זיע"א הרה"ק מפשיס שערים כלל, ואמר ליוהקשה מאחר שהשערים פתוחים תמיד ואינם ננעלים, למה 

 ננעלים אזי שקר, של בדמעות בוכים לדמעות המזויפות, די פאלשע טרערין, היינו שאם נצרכים שהשערים

שנבראו ממעות הדבקות של  יו, כנגד ג' דמעות של מלאכי השרתהשערים. והנה כאמור לעיל נמנו ג' דמעות של עש

ם, עד שבגינם כהו עיני יצחק אבינו ע"ה, והיה יצחק אבינו ע"ה, והנה דמעות יצחק אבינו הורידו שפע גדול לעול

עתן על כל נפשות עם בני ישראל בכל מעמד ומצב שרק יהיו, את עם בני ישראל בכל הדורות, והשפבכוחו לברך 

נמצא השפעת דמעותיו קיימות ומשפיעות עד סוף כל הדורות, וכנגדן מצינו ג' דמעותיו של עשיו משפיעות 

שיש להם לישראל  העוני הייסורים ושאר מרעין בישין דורו של משיח, וכל הצרותומשעבדות בהם בישראל עד 

בגלות, הכל מכוח אותן ג' דמעות, וללמדנו בא על כוחן של דמעות, שדמעות אמיתיות הנובעות מעוצם הנשמה, אין 

 ננעלו לא דמעות עריש ,ננעלו תפילה ששערי פי על אף' (ò ô"ë¬.)"כ אמרו שם בגמרא שום שער שיכול לעצור בעדן, וע

  '. שכוחן של דמעות רב ועצום עד מאד.תחרש אל דמעתי אל האזינה ושועתי' ה תפלתי שמעה (è− ,¬ñ ó−ñí³) שנאמר

  

íšïì −îí ê³ñ³ëíšïì −îí ê³ñ³ëíšïì −îí ê³ñ³ëíšïì −îí ê³ñ³ë        
  

רבי ורשב"ג אי בתרי זימני  (−ð½ ³îôë:)והנה המספר שלוש הוא היוצר וקובע חזקה לכולי עלמא, שנחלקו בדבר בגמרא 

הוי חזקה, ולכו"ע בתר תלתא זימני הוי חזקה, והחזקה ענינה שהיא מביאה להמשך שאינו  הוי חזקה או בתלתא

וע"כ מי שמתו בניו מחמת מילה, שוב הם מוחזקים למות מחמת מילה  ,והחוט המשולש לא במהרה ינתק נפסק,

וזהו ענין ג' דמעותיו של הקב"ה, מעתה ועד עולם, וכן הדין גבי אשה קטלנית, ולגבי חזקת ג' שנים, ושאר ענינים, 

ים עד היום הזה, ולפיכך ג' דמעות המלאכים שבאו מדמעות יצחק אבינו ע"ה, יש להם המשך עד היום הזה, שנמשכ

וע"כ ג' דמעותיו האמיתיות של אותו רשע, הם שגורמים עד היום הזה לעם בני ישראל לשפוך לב כמים, עד שיגיעו 

  לדרת האמת בפנימית, ויוכלו לשבר ולעקר את החזקה של עשיו לגמרי. 

   

öîò−êöîò−êöîò−êöîò−ê    ö−¼ôðö−¼ôðö−¼ôðö−¼ôð    îð−þîêîð−þîêîð−þîêîð−þîê    öîñöîñöîñöîñ    ñêþ¾−ññêþ¾−ññêþ¾−ññêþ¾−ñ    êðîë¼¾ëêðîë¼¾ëêðîë¼¾ëêðîë¼¾ë    í−ñ−ðí−ñ−ðí−ñ−ðí−ñ−ð        
  

דמעותיו של עשיו השפיעו עד סוף כל הדורות, לפי שעשיו הרשע לגודל רשעותו העצומה, אחר ש ,זהוהביאור ב

אשר כבר בשנתו הי"ג עבר ג' עבירות חמורות, וכפר בעיקר ובשאט נפש המשיך כל העת ברשעותו הנוראה, הנה 

שאביו בירך את יעקב, היה ראוי לו לאותו רשע לרגוז על אחיו ולבקש להמיתו, אבל לא לגודל רשעותו כאשר שמע 

שיצטער צער גדול על שאיבד את ברכת אביו, ומה לו ולברכת אביו הצדיק, והלוא כפר בעיקר ובז לכל האמונות 

ומוכרח קולו ויבך,  ולכל עניני הקדושה, ולמה זה נגע הדבר עד נקודת הלב הפנימית, עד שהגיע לדרגת וישא עשיו

בערה שעשיו הרשע היה צריך לשבר ולעקור את טבעו הרע והגס, עד שהצער הגיע לפנימיות נקודת הלב, אשר שם 

וכאשר בכה והוריד ג' עומק הנקודה הפנימית, תחת כל הלבושים הצואים של העבירות והחטאים הקשים,  עדיין

אם עשיו הרשע הצליח להתגבר על כל כוחות הקליפה ולכן  אותן ג' דמעות ממקור טהור וישר,דמעות, הנה נבעו 

והטומאה שלו, ונצטער צער גדול על איבוד הברכה, וודאי שהיה בזה בחינת מסירות נפש ממש, ובכדי לבוא לבחינה 

זו נצרך עשיו הרשע לעמוד בנסיון הקשה ביותר שעמד בו בחייו, ועל כן בשכר זאת הוא משתעבד בעם בני ישראל 

מצא שדמעות הללו היו נקיות מכל שמץ פניה ועצמיות, וירדו  ,מר הזה, לפי שהקב"ה בוחן כליות ולבבגלות ה

דמעות הללו מתוך שבירת המידות והתאוות הגדולה ביותר, וע"כ כוחן רב ועצום עד כדי כך, שהן משפיעות עד סוף 

  .דיליה בשעבודא לישראל לון אורידו דמעין אינוןהגלות, וכלשון הזוה"ק '



−"íë    ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ³³³³³îðñî³îðñî³îðñî³îðñî    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³ðððð    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš   î 
ö−þ¼þ¬ ¼¾ñêõö−þ¼þ¬ ¼¾ñêõö−þ¼þ¬ ¼¾ñêõö−þ¼þ¬ ¼¾ñêõ        

  

וזה עומק הלימוד הנורא העולה מפרשתן, שאע"פ שעם בני ישראל בכל שנות הגלות המר הזה, מילא נהרות נהרות 

של דמעות של כאב ועצב אמיתי, שנבעו מעומק חדרי הלב, מכל מקום הנה להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם הנכרי 

ות הללו מורים על עוצם תוכיות הנפש הפנימית מאומות העולם בוכה בעת צער ובעת כאב, ועדיין אין דמע

העליונה, ועדיין הם בגדר של 'פאלשע טרערין'. ורק כאשר עם בני ישראל יתאמצו לשבור מידותיהם ותאוותיהם, 

כדוגמת ומעין שבירת המידות של עשיו הרשע, וודאי אותן דמעות טהורות יתגברו על דמעותיו של עשיו הרשע, 

ו דוגמת דמעותיו של יצחק אבינו ע"ה, שמשפיעות טובה וברכה לכל בני ישראל עד סוף כל ויכריעו את הכף, ויהי

  הדורות, ועד הדור היתום והעני שאנו שרויים בו.

  

−³þõ ñèþ íþë¾ò −³ëî¬ñ−³þõ ñèþ íþë¾ò −³ëî¬ñ−³þõ ñèþ íþë¾ò −³ëî¬ñ−³þõ ñèþ íþë¾ò −³ëî¬ñ        
  

והלימוד החשוב הנוסף שעולה מדברי רש"י הק', להבין ולהשכיל שהכל לטובה מאתו יתברך שמו, ומאתו לא יצאו 

הרעות, וע"כ אף שהיה נראה שח"ו לקתה מידת הדין וח"ו נגרם רעה יצחק אבינו ע"י מצות העקידה, שכהו עיניו 

ת עינים שנכהו מדמעות המלאכים, היו ימצא שדייקא אותה כהיי מדמעות המלאכים, הנה המתבונן בעינא פקיחא

לאותם  לוייהם, ואפאללו פילטובה ולברכה, שעל ידם נשפע ברכת יצחק אבינו לעם בני ישראל בכל המצבים ש

כל עצב יהיה והאמונה הפשוטה, לידע שב גחהששהגיעו עד בחינת עשיו הרשע רח"ל, והוא לימוד גדול לדרכי הה

ובעזה"י כאשר נתחזק בענינים הללו, להבין גודל מעלת תו ית"ש, ולטובתי נשברה רגל פרתי, מותר, והכל לטובה מא

הנובעות מעומקא דליבא בלא פניות ונגיעות, בלתי לה' לבדו, ונשכיל בגודל הטובה אשר נשפע  ותתית האמיהדמעו

'הבוטח בה'  (ëñ ó−ñí³, −)עלינו תמיד, נזכה לשוב ולהתקרב אליו להאמין באמונת אומן בו ית"ש, ויקוים בנו מאמה"כ 

  אכי"ר. חסד יסובבנו'.
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