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ליקוטים פרשת תולדות
עבודת יצחק בסוד תיקון הגבורות

"ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו ה'" )שם כו, יב(

א. התורה מפליגה בגדולת יצחק

כשמתבוננים בפרשה, במה שבחרה התורה לספר לנו על יצחק, רואים הצלחה עצומה ברובד 

בקנאה  הדבר  מתבטא  אם  בין  מגדרם,  יוצאים  בעצמם  שהגוים  כך  כדי  עד  הניכר,  ה"ארצי" 

והרחקה ובין אם מתבטא הדבר ברצון לכרות ברית.

דבעוד שאצל  ונעלם,  טמיר  הוא  הכתובים  גילוי  מצד  יצחק  של  ענינו  כל  דהנה  לדקדק  ויש 

אברהם ויעקב מאריכה התורה בנסיונותיהם ותלאותיהם ודרכי עבודתם )וממילא מה שאפשר ללמוד 

מהם(, לגבי יצחק נשאר הדבר חתום, דהתורה מיעטה לדבר בו )דבפרשת חיי שרה מוזכר בסוף שיצא לשוח 

בשדה וכו', ובפרשת תולדות מסופר שהתפלל על ילדים, ועל ריבוי הצלחתו, ולבסוף על ענין הברכות שרצה לברך את עשו וכו'(. 

וממילא אף אם היתה התורה מקצרת בתיאור הצלחתו הרבה, היה מקום לשאול מדוע כשסוף 

אינו  דלכאורה  לו,  שהיתה  ההצלחה  על  לספר  התורה  בחרה  חייו,  על  הצצה  מקבלים  סוף 

אלא 'פרט' וענין ארצי שאף הגוים מבחינים בו, אך ביותר תגדל התמיהה כשנתבונן בלשונות 

הכתוב, דאי אפשר שלא להבחין שהתורה כביכול יצאה מגדרה להדגיש שוב ושוב כמה יצחק 

גדל והצליח והתרבה והתעצם וכו' )ונזכיר כאן חלק מהפסוקים(:

ויגדל  ז"ל(.  רש"י  )עיין  ה'  ויברכהו  שערים  מאה  ההיא  בשנה  וימצא  ההיא  בארץ  יצחק  "ויזרע 

האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאד )רש"י ז"ל: כי גדל מאד - שהיו אומרים זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו 

וזהבו של אבימלך(. )ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ַוַעֻבדה רבה ויקנאו אותו פלשתים )שם כו, יב-יד(, ויאמר אבימלך אל 

יצחק לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד" )שם פס' טז(.

הרי לן הפלגות של פי מאה, והדגשות כפולות ומשולשות של ויגדל וכו' וגדל עד כי גדל וגו', 

והדבר אומר דרשני, ובפרט שפרשת גדולת יצחק סמוכה לפרשת הברכות שאחריה, דמשמע 

שיש דברים בגו.
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ב. "וקין היה עבד אדמה" - בירור הגבורות

והנה את פרשת גדולת יצחק פתחה התורה ב"ויזרע יצחק בארץ ההיא וגו'", דמשמע שהוא 
מפתח לכל ענין הגדולה העצומה, ובפרט שחזינן שלגבי זה דברה התורה על "מאה שערים", 

דלא תיארה את הדבר בחטף אלא נכנסה לשעור המסוים, לצורת הדבר.

ולהבין נקדים את הידוע בסוד קין )והבל(, דבעוד הבל מצד החסדים היה עסוק בצאנו, דמשם 
קין  "ויבא  ב(,  ד,  )שם  וגו'"  היה עבד אדמה  "וקין  נאמר  בקין  לקרבן,  עבודתו  בירור  הביא את 

בירור  ע"י  הגבורות שתיקונו  עבודתו מצד שורש  דהיתה  ד(,  ד,  )שם  לה'"  מפרי האדמה מנחה 

המקומות הנמוכים, להגביה אף את תקף הגבורות שבארציות קרקע עולם )ובאמת התיקון השלם תלוי 

דוקא בבירור הארציות - הגבורות הקשות שמשתלשל מהם הרע, אלא שקין שלא היה מבורר נפל עוד יותר וכו', ואכמ"ל(.

ג. "פחד יצחק"

לשורש  כידוע  דשייך  מב(,  לא,  )בראשית  יצחק"  "פחד  היתה  יצחק  של  ומדתו  היות  וממילא 
הגבורות, לכך מתחילים להבין שיצחק לא עסק בעבודת קרקע של זריעה אלא מתוך שורשו 

בגבורות שהיה מתוקן באופן נפלא, דמתוך כך הכניס עצמו לעבודה של התיקון השלם, וזאת 

ע"י ירידה לברר את הגבורות שבמדרגה התחתונה.

ד. להמתיק את ה"עפרות זהב" ולהמשיך חסד

זו של בירור הגבורות לא שייכת רק לעבודת קרקע במובן הפשוט של  רק שבחינה  ונדגיש 
זריעה בקרקע, אלא לכל סוגית ריבוי הנכסים והממון שמתוארת כנ"ל בהפלגה ביצחק, "ויהי 

לו מקנה צאן וגו'". שהרי רבינו ז"ל ביאר בהרחבה שתאות ממון )שבה אדם צריך יגיעות וכו'( שייכת 

לקללה של "ועפר תאכל כל ימי חייך וגו'", ד"עפר זה בחינת הממון כמו שכתוב 'ועפרות זהב 

לו' וכו'" )לשונו הקדוש בתורה כג קמא(. ונמצא אם כן שהריבוי העצום של יצחק שבא )כמעט( ללא שום 

יגיעה )גשמית(, הוי נמי בבחינת תיקון הקרקע, להמתיק את ה"עפרות זהב" כעפר המצמיח מאה 

שערים של שפע קדוש וחסדים )שבאים לאחר המיתוק(.

ה. זבל פרדותיו של יצחק

זהב  "מצפון  כב(  לז,  )איוב  בבחינת  ]שהוא  והממון  דהיות  הדבר,  נגלה  בפסוקים  אף  ובאמת 
יאתה"[ קשור לבחינת )ירמיה א, יד( "מצפון תפתח הרעה" )דינים קשים(, לכך יצחק בנקודת בירור 

ששורשו  הנ"ל  העצום  הריבוי  פשר  והיינו  הדבר,  שממתיק  הוא  בקדושה  הקשות  הגבורות 

נקט  הגמרא,  מאמר  על  השגתו  ז"ל  רבינו  שכשהלביש  בתורה  שם  ]ועיין  הקרקע.  בעבודת 
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שהפרדה שאינה עושה פירות היא בבחינת תאות ממון )"עפרות זהב" שנתקלקלו באופן של "וזהבם לנדה"( 

יוצא  שלא  קשים  דינים  של  בקלי'  דאיירי  פירי',  עביד  ולא  אסתרס  אחר  'אל  לגביה  שנאמר 

מהם כלום. ומובן אם כן להפליא שזהו כנ"ל "שהיו אומרים זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו 

וזהבו של אבימלך", והיינו בהנ"ל דלקח יצחק לא רק את ה"זבל", אלא את הזבל של הפרדות 

שאינן עושות פרי, והמתיק את הכל עד כדי שפע של "מאה שערים", דנמצא שמעולים הדינים 

וזהבו של אבימלך", ממה שנראה אולי כשפע אך אינו אלא  יותר מ"כספו  הממותקים האלו 

"עפרות זהב" )שהדינים הקשים נאחזים בהם בבחינת "וזהבם לנדה"(, ואכמ"ל[.

והבן מכאן לסוד )ב"מ פ"ד מ"א( הזהב קונה את הכסף )הגבורות את החסדים(, ואכמ"ל.

ו. יצחק היה חפץ לברך את עשו ולתקן את הגבורות הקשות שבו

לברך  יצחק  דרצה  הברכות,  פרשת  זה  לענין  דנסמכה  הא  חומר  כמן  מתיישב  זה  כל  ואחרי 

את עשו )ומנעתו רבקה(. דהנה הזהר הקדוש )ח"א קלז:( "כל זינא רחים ליה לזיניה, ואתמשיך ואזיל 

זינא בתר זיניה, תא חזי עשו נפק סומק, כמה דכתיב ויצא הראשון אדמוני כלו וגו', ואיהו זינא 

דיצחק דאיהו דינא קשיא דלעילא, ונפק מניה עשו דינא קשיא לתתא, דדמיא לזיניה, וכל זינא 

אזיל לזיניה, ועל דא רחים ליה לעשו יתיר מיעקב, כמה דכתיב ויאהב יצחק את עשו כי ציד 

בפיו".

נדרש למה שנתחבטו בו כל המפרשים, והיינו דנטיית יצחק לעשו היתה משום שהיה  וכבר 

שייך במידת מה לבחינתו, דאף עשו היה משורש הגבורות הקשות.

ואתי שפיר אם כן, דלאחר שטרחה התורה הקדושה להפליג כל כך בגדולת יצחק כדי להודיע 

וכו'(, במה שכל  )בבחינה שאף האדמה מתברכת  נפלא  שזכה לתקן את שורש הגבורות הקשות באופן 

אבימלך(,  בהתפעלות  )כדחזינן  וכו''  תבל  יושבי  כל  וידעו  'יכירו  של  גאולה  הארת  אומרת  צורתו 

הסמיכה התורה את ענין יצחק שהיה חפץ לברך דוקא את עשו, דבאמת מצד הפנימיות הוי 

דבר המתבקש. והיינו דכיון שראה יצחק שזיכהו השי"ת לברר כראוי את הגבורות, עד כדי כך 

שהארת התיקון השלם נכרת אף בתפיסתם של הגוים1, בקש לתקן עולם במלכות שד-י ולברך 

1 והבן שזהו שכשבאו אליו כתוב "ואבימלך הלך אליו מגרר ואחזת מרעהו וכו' ויאמרו ראה ראינו כי היה ה' עמך וגו'", דכתב 

רש"י ז"ל )ד"ה אחזת( "לשון קבוצה ואגודה שנאחזין יחד". דבהנ"ל מובן שהוא מכוון להארת "כי אז אהפך אל עמים שפה 

ברורה וכו' לעבדו שכם אחד", בחינת התיקון השלם שלעתיד לבא. וזהו שכתוב "ואחזת מרעהו ופיכל שר צבאו", ד"כל" כידוע 

הוא היסוד, וממילא "פי-כל" הוא הפה של היסוד, והיינו סוד המתקת הדינים שנמשך בו הגילוי של 'חסד מתגלה בפום אמה' 

)אדרא נשא קמב.(, דכל זה בוקע דוקא בסמוך לבירור הגבורות הקשות עד כי אפילו בגוים יש גילוי של "שכם אחד" - "ואחזת 

מרעהו".
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את עשו - להמשיך אלוקות בתוך צמצומים גם במקום הגבורות הקשה שלו )שהרי ניכר בכל הריבוי 

המופלג שעת רצון היא, דנמתקו כבר גבורות המלכות באופן מופלג, במה שאינו ראוי אלא להארה של גאולה(2.

ז. "ויחרד יצחק חרדה גדלה עד מאד"

וארווחנא בזה ביאור נפלא בכתוב "ויחרד יצחק חרדה גדלה עד מאד ]ויאמר מי אפוא הוא 
הצד ציד ויבא לי ואכל מכל וגו'" )שם כז, לג([, דנהי שהבין כעת שיעקב הוא שנכנס קודם לכן 

ונורא  עצום  זעזוע  על  מורה  למאד"  עד  גדלה  חרדה  "ויחרד  לכאורה  אך  ונתברך,  להאכילו 

שקשה להולמו עם הטעות של חילוף יעקב ועשו )ובאמת מחמת תמיהה זו נזקק רש"י ז"ל להביא שמדרשו )של 

"ויחרד"( הוא "ראה גיהנם פתוחה מתחתיו"(.

)ד"ה ואוכל מכל(: "מכל הטעמים שבקשתי  ז"ל  נוסיף לדקדק בדברי המדרש שהביא רש"י  עוד 
לטעום טעמתי בו", דגם בזה אינו מובן לכאורה מדוע הא דטעם במאכלים שאכל לפני זה מכל 

הטעמים שבקש לטעום, יהווה סיבה לצער, כל שכן לחרדה גדולה.

אך בהנ"ל יתיישב שיצחק שהתקיים בו גילוי גאולה של "וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאד", 
בידו  מצליח  ה'  שחפץ  סבר  קשים,  היותר  הדינים  של  בהמתקה  האדמה  את  לזרוע  וזכה 

להביא את התיקון השלם, דמתוך כך הרי פנה לברך את עשו. וכיון שכן, כאשר אכל בתחילה 

מהמאכלים של יעקב וטעם בהם בחינת מן )שיש בו מכל טעם שירצה(, בטוח היה שאכן נתקן הדבר 

בשלימות ובאה עת גאולה, שהרי מתקף הגבורות של עשו בוקעת כעת הארת הדעת של המן 

)שהוא שער החמשים ורחמים גדולים, עיין תורה נו קמא(. וממילא ברגע שנודע לו שזריחת הקדושה הנפלאה 

שהרגיש באה מיעקב ולא מעשו, ידע בין רגע שלא באה עדיין עת גאולה כפי שחשב, דאכתי 

לא נמתקו הגבורות עד כדי כך, והיינו דאכן חרד עד למאד.

"הקיצו ורננו שכני עפר"

"ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שרים ויברכהו ה'" )שם(

א. הגדרת המוסר נפש

)משורש  הגבורות  לתיקון  יצחק  של  העצום  הריבוי  הפלגת  את  שמקשר  מהלך  לעיל  נתבאר 
קין(, אך דברי תורה כפטיש יפוצץ סלע, ויש לגעת במהלך נוסף שיבאר הן את הפלגת גדולתו 

2 ובאמת הדבר כמעט מפורש בחז"ל, דאיתא במדרש )ב"ר פרשה סה פסקה יג(: "'שא נא כליך' זו בבל וכו' 'תליך' זו מדי וכו' 

'קשתך' זו יון וכו'", דמשמע שבקש יצחק לתקן בעסקו עם עשו את הארבע גלויות, וכן דייק השם משמואל )תולדות תרע"ג( 

והאריך לפי דרכו.
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העצומה שלא נמצא דוגמתה בשאר האבות, והן את ההדגשה של ברכת ה' שהגיעה ע"י זריעה 

בקרקע - "ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו ה'".

אל  בצירוף  אך  בהם,  ושלשנו  ששנינו  פשוטים  יסודות  על  בנויים  מהדברים  חלק  כאן  גם 
הפרשה והארת יצחק אבינו, יש על דעת הצדיקים להחיות הדברים ולהוליד חיזוק נפלא אצל 

כל אחד ואחד מזרע יצחק. 

מסתכמת  אינה  נעלה  היותר  באופן  נפש  ומסירות  נפש.  מסירות  של  הסוד  הוא  יצחק  הנה 
בהתגברות בעוז ותעצומות בכל הכחות, וגם לא בהסכמה למות למענו ית'. אלא המוסר נפש 

הוא זה שכמהלך חיים אינו מותיר לעצמו דבר. אין מגמתו אף ברווחים רוחניים )וכל שכן בגשמיים(, 

שהרי גם לזה יקרא 'עסק' )שמקבלים בו לבסוף(. אלא כל רגע של חיים שנפגש בו לוקח הוא אותו 

ומוסר אותו לגמרי, אין לו כלום, ממש כלום.

ב. מסירות נפש היא צורה של זריעה

כבר דובר מעין זה בפרשיות הקודמות, אך כעת נוסיף פשטות של התבוננות אמת שמתיישבת 
להפליא עם מידה זו של יצחק כפי שהיא מתגלה במה שהתורה בחרה לחשוף לגביו, דתחילת 

תיאור הריבוי וההפלגה שמונח בכתוב כשורש הוא הזריע בקרקע, דזרע ומצא מאה שערים. 

נפש  מסירות  היא  מהותו  שכל  מי  של  המדויקת  הצורה  בעצמה  היא  בקרקע  דהזריעה  דיובן 

באופן היותר מוחלט )כנ"ל(. 

והיינו דהגרעין שמושם תחת הקרקע הוא בדוגמת מי שכל מציאותו "ונפשי כעפר", דמוותר 
על חיי עצמו ונכנס שוב ושוב תחת הקרקע כמי שאין אפילו מה לראות בו. ולא זו בלבד אלא 

שכידוע הגרעין נרקב עד כי כמעט לא נותר דבר, והיינו נמי בדומיא דמוסר הנפש שעל פניו 

מאבד שוב ושוב, "ממית" עוד מציאות חיים עד כי על פניו נראה שכבוד שמים אמנם התייקר, 

אך הוא נשאר בלי כלום. פירושו, שמתהלך לו אדם זה ומוסר עוד חלק ועוד חלק, מוותר על 

דבר זה, ומפקיר דבר זה, דלא די שהוא ממית עצמו אלא שכביכול נרקב וכלה, עוד חלק )שיכל 

לחיות חיים רוחניים של עצמו( נפסד, ועוד חלק נפסד.

ג. כח הגדילה מתעורר כאשר כמעט ולא נותר דבר

ברם דוקא משום שענין הזריעה אינו משל בעלמא אלא צורה מדויקת של מי שבמהותו הינו 
מוסר נפש, לכך אין הדבר מסתיים בהקבלה שיש במה שלכאורה נרקב ונפסד )למען כבוד שמים(. 

דהרי כידוע לגבי מהלך הזריעה, בתחילה נרקב הזרע יותר ויותר, דנראה שהולך לקראת חדלון 

והפסד הקודם, ולפתע מתהפך הדבר ומתחיל להצמיח, דכח הגדילה אינו מתגלה אלא דוקא 
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בעל  לגבי  הדין  הוא  וממילא  הזרע.  של  ההיולי  גרעין  אלא  נשאר  דלא  כלום,  כמעט  כשאין 

כל  את  הוא  משיל  זה  ע"י  דוקא  דבאמת  וכו',  ומפסיד  ומוותר  ונרקב  ש'מת'  נפש  המסירות 

הלבושים )אף את הרבדים היותר דקים(, את כל בחינות ה'יש' )אף גילויים קדושים שיש להתפאר בהם(, ונשאר 

- ואו אז מתהפך הדבר ומתחיל להצמיח, דכח  )חלק אלוק ממעל(  לבסוף עם גרעין ההיולי לחוד 

הגדילה העצום אינו מתעורר אלא דוקא בנקודה זו )כשכמעט ואין כלום(.

ד. שתי בחינות בצדיקים

נחדד את הנקודה הנ"ל בהסתכלות על שתי צדיקים, האחד הוא צדיק גדול שעובד את בוראו 
בנאמנות, ומבטל רצונו וכו' וסר מרע ועושה טוב באופן נפלא, אך )כפי מדתו( אינו אוחז במסירות 

נפש בהגדרה המוחלטת הנ"ל, דאי אפשר לומר ש"הולך ונרקב". מה שאין כן הצדיק השני, 

עצמו  דהניח  לדבר,  במי  כביכול  שאין  היינו משום  אך  מסוים,  על משהו  בו  להצביע  דקשה 

ל"הרקב" עד כי לא נותר כמעט כלום.

והנה זה הצדיק הראשון נראה כמי שגדל ברוחניות וגשמיות בכל הבחינות. דהרי כנ"ל מדובר 
ופועל  דעושה  באמת,  בהם  להתפאר  שיש  בקדושה  בנינים  מעט  לא  כן  אם  לו  ויש  בצדיק, 

וממשיך אלוקות וזוכה לסייעתא דשמיא. וממילא היות ומה שפעל ועשה הינו בעין, ראוי הוא 

לכאורה לֹתאר האדם שגדל וצמח והצמיח וכו', דאכן זכה לִגדולים נאים.

)שיכל  הצדיק השני מוסר נפש באופן המוחלט הנ"ל, דכל ענינו לקחת עוד פיסת חיים  ואילו 
רק  לא  השני  זה  פניו  דעל  נפלא.  בדבר  להבחין  יש  וכאן  וכו'.  אותה  ולמסור  וכך(  כך  בה  להרויח 

שאינו גדל אלא שצורה של 'רקבון' )שנעשית אמנם למענו ית'( הולמת )לכאורה( את מהלך חייו, דנראה 

הרי שאין לו כלום.

ה. רק מי שנרקב יכול להצמיח באמת

ברם הגרעין הנפלא הגנוז בסוד מסירות הנפש אינו מתברר מיד, דלוקח לפעמים זמן רב עד 
שמתגלים פנים חדשות לברר האמת. והיינו דכיון שכנ"ל לא יפרוץ כח הצמיחה השורשי אלא 

לאחר 'מיתה' ורקבון, כשיוותר רק המשהו דמשהו )ההיולי(, לכך הגידול והצמיחה באופן היותר 

מופלג ועצום שלהם, יהיו מנת חלקו של זה השני. נכון, גם הראשון יצוייר כמי שגידל גדולים 

נאים, אך בערכין יהיה זה כשימוש בשם מושאל כלפי השני, אותו אחד שבאמת 'מת' )כל הזמן( 

פורץ  האלקי  הכח  הקדושה של  גרעין  המקום שבו  הצמיחה,  לכדי שורש  עד  ו'נרקב'  ונפסד 

בצמיחה וגדול מופלגים.
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ו. התורה מעידה שיצחק מסר נפשו באופן מוחלט

)ונקדים שחלילה לנו מלהראות אפילו כמי שנותנים  אם כן להבחין בפנים חדשות בענינו של יצחק  ונשוב 

תוספת מעלה לאחד מבין אבות האומה על פני השני, אלא שכידוע לא עשו אבותינו הקדושים אלא לפי מידתם בקדש שבאה אצלם 

לידי קיום בשלימות, ופשוט(. דיובן דהא דטרחה התורה לכתוב "ויזרע יצחק וגו' מאה שערים", והא 

דהפליגה הדבר בלשונות של "ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאד", הוי עדות נפלאה 

דבמוסר נפש עסקינן, שחי אכן יצחק באופן תמידי של מיתת עצמו. דאי לאו שהיה 'נרקב' עד 

לכדי גרעין ההיולי, לא היה זוכה לכאלו ִגדּולים, לא בכזו הפלגה של שפע אלקי.

ז. יצחק נשאר במקומו

מלבד שכנ"ל סוד המסירות נפש של יצחק מחייב את ה'רקבון וממילא את הצמיחה )שבוקעת 

אברהם  ירד  בארץ,  רעב  היה  שכאשר  דתראה  הנ"ל.  ענין  בה  שרואים  בדוגמא  ננקוט  פתאום(, 

אבינו למקום ששם אפשר היה להשיג מזון. דהגם שגם ירידתו היה בה נסיון וקושי, מכל מקום 

הלך למקום ששם נתעשר, דהכל היה באופן שיש קשר מובן בין הסיבה לתוצאה, כגון שקיבל 

ממון לפייסו על שנלקחה שרה.

ג(, דנצטוה להשאר במקום  כו,  )שם  "גור בארץ הזאת"  יצחק. דהמהלך שלו היה  כן  שאין  מה 

שנראה שאין בו )כרגע( כלום, ולהמשיך הלאה ולמצא לבסוף את הברכה שם, והיינו סוד הגדולה 

יום ומוסר עצמו וכו', דבמסירות  יום ומוסר עצמו ועוד  שבוקע רק לאחר שהאדם עובר עוד 

נפש זו ההסכמה להיות נפסד ונרקב היא שפותחת לבסוף שערי צמיחה באורח פלא )ואו אז נודע 

למפרע שהיתה כאן זריעה כל הזמן(.

ח. צמיחה לדורות שהתחילה בעקדה

וכבר הארכנו בפרשיות הקודמות שכל מהותו של יצחק כמי ש"מגדל" וממשיך את זרע הקדש 

לדורות עולם, נגזרת מצורה שכזו. שהרי נסיון העקדה היה לקחת את יצחק, את ה"צמח" הקטן 

ולא ביטול רצון בעלמא,  שהתחיל לגדול ולהפסיד אותו בידים. לא בחינה של מסירות נפש 

אלא צורה של מיתה ורקבון כפשוטו - לאבד את הכל. אלא שבאמת דיקא אז התחילה האומה 

הקדושה לגדול ולצמוח. דכדאיתא )בהאריז"ל( קודם לכן היתה ליצחק נשמה בבחינת נוק', ורק 

של  צורה  והיינו  ולהמשיך,  להוליד  המאפשר  באופן  דכר  לבחינת  חילוף  נעשה  העקדה  ע"י 

רקבון שמצמיח, דאין כאן סימן אלא סיבה ומהות ושורש.
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נפש  דמוסר  עליו,  דורכים  שכולם  מי  של  בבחינת  עפר  ואפר.  עפר  של  בחינה  ביצחק  ]יש 
ולא מותיר לעצמו כלום )עד שיש גדילה לבסוף וכולם נכנעים למלכות ה' שהתגלתה(. ואפר מצד עצם הוייתו 

השורשית שכביכול אינו כלום, כאפר הצבור על המזבח[.

ט. מסירות נפש אצל דרי מטה

יהיו הדברים לא רק ביאור יפה בדברי תורה, ולא רק דרך עבודה ליחידי סגולה שיש  למען 
דהנה  ולמעשה.  לעובדא  הנ"ל  את  קצת  נפתח  ביצחק(,  )שנאמרה  'עולה תמימה'  בחינה של  להם 

היה מקום להבין שמעלת מסירות נפש הנ"ל אינה שייכת למי שעוד טרם נצח את המלחמה 

כמה  דעד  נכון.  זה  אין  אך   - בהם  שמתקשה  מקומות  עם  מסובך  שעוד  למי  הפשוט,  ברובד 

שהוא נשמע מפליא בתחילה, יש למסירות נפש שייכות גדולה דיקא ל'דרי מטה', דוקא לדורות 

בתראי שאוחזים איפה שאוחזים )ונופלים איפה שנופלים(.

רחבים וראוי היה לפתוח אותם כראוי, אבל בלית ברירה נאמר את הדברים בקוצר  הדברים 
ובפשטות והמבין יבין עוד. דתראה שבעומק, כאשר מוצא את עצמו יהודי נכלם ובוש ומרגיש 

שאין לו לא עולם הזה ולא עולם הבא, נמצא הוא במקום עדין שבהטיה נכונה לעשות הדבר 

הנכון יקרא מוסר נפש ממש. דהרי במצב שכזה אין צורך לדבר על בחינות, שהרי מרגיש הוא 

בעצמו שבאמת אין לו כלום, פעמים אף לא גרעין היולי קטן של טוב שיאיר לו. 

וממילא אם יהיה חכם, או ליתר דיוק מוסר נפש נאמן, יכיר שמעולם לא נמצא קרוב כל כך 
לסוד הצמיחה העמוק. יתכן ורק משיח יגלה מה שהצמיח, אבל האמת היא שאם פשוט ימשיך 

הלאה למרות הכל, לומר אני מת אבל אני ממשיך למענו ית', אני נרקב, אבל אני ממשיך כי כך 

רצונו ית'3, בזה בעצמו יפיח חיים באותה נקודה שהגיע אליה אחרי שאיבד את הכל.

זמן שאינו חזק בדעתו שתמיד  וכל  )שיחות הר"ן מח(:  רבינו  נעתיק מדברי  לסוגיין, לחיבת הקדש  כי לא הכל שייך  3 אם 

ימשך עצמו להשם יתברך בכל מה שיוכל בין בעליה בין בירידה חס ושלום, אפלו אם תהיה הירידה חס ושלום איך שתהיה 

אף על פי כן יהיה חזק ואמיץ בדעתו למשך ולהשתוקק ולהתגעגע תמיד אליו יתברך, ולצעק ולהתפלל ולהתחנן אליו יתברך 

תמיד, ולעשות מה שיוכל בעבודת ה' בשמחה, אפלו אם יהיה איך שיהיה, כל זמן שאין לו התחזקות הזאת באמת אי אפשר לו 

להתקרב להשם יתברך באמת:.

וכל כך הוא צריך להתחזק עד שהוא מוכרח להיות מרוצה לעבד את ה' תמיד כל ימי חייו על מנת שלא לקבל פרס. כי לפעמים 

נדמה להאדם שרחוק שהוא יזכה לחיי עולם הבא לפי גדל התרחקותו מהשם יתברך, אף על פי כן יהיה מרוצה לעשות מה 

שיוכל בעבודת ה' בלא עולם הבא. 

ואפילו אם נראה לו שיהיה לו גיהנם גם כן חס ושלום, יהיה איך שיהיה הוא מחויב לעשות את שלו תמיד בעבודת ה' כל מה 

שיוכל לעשות ולחטף איזה מצוה או תורה ותפלה וכיוצא, וה' הטוב בעיניו יעשה. וכעין מה שמספרים בשם הבעל שם טוב 

זכר צדיק לברכה, שפעם אחת נפל בדעתו מאד מאד עד שנדמה לו שבודאי לא יהיה לו עולם הבא חס ושלום ולא היה לו במה 

להחיות את עצמו כלל, ואמר: אני אוהב את השם יתברך בלא עולם הבא. וכל אדם אפילו איש פשוט אי אפשר להיות איש כשר 

באמת כי אם כשיכול לעמד בכל כנזכר לעיל. ואפלו ביום אחד צריך לחזק את עצמו כמה פעמים ולהתחיל בכל פעם מחדש 

כנ"ל עד אשר יזכה ברבות הימים לילך בדרכי ה' כסדר אמן.
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י. "הקיצו ורננו שכני עפר"

)ישעיה כו, יט( שרבינו ז"ל מייחסו בעקר  בכל זה מהסוד של "הקיצו ורננו שכני עפר וגו'"  ויש 
לדרי מטה )תורה ז תנינא(, ובחז"ל מצינו שדרשו "מי שנעשה שכן לעפר בחייו" )סוטה ה.(. והיינו 

שהם  ענוים  צדיקים  של  ההבנה  דמלבד  בחייו".  לעפר  "שכן  של  נוראה  עבודה  דיש  בהנ"ל 

שפלים תמיד וכו', גנוז בענין זה סוד דרך הקדש לאותם שבחייהם מוצאים עצמם שפלים כל 

כך, דהנטיה הטבעית במקום זה היא להתייאש, או להרפות קצת, שהרי אם אינם זוכים להיות 

להמשיך  ולמה  ונפסדים,  מתים  נמצא שהנם  בו,  להאחז  ערך  דבר  שום  להם  אין  אם  כדבעי, 

ב'מיתה' מתמשכת שכזו.

ובאמת במקום זה דוקא, בצורה של 'קבורה בחיים' )"שכן לעפר"(, אם רק ימצא בעצמו יהודי את 
כח הנשמה )הגנוז בגרעין ההיולי( פשוט להמשיך הלאה, בזה בעצמו יזכה לבסוף ל"הקיצו ורננו", 

לתחיית המתים עד כדי ריבוי אלוקי נפלא של "מאה שערים", של "וילך הלוך וגדל". ]והגם 

שיתכן והטוב הנראה והנגלה יפרוץ באתגליא רק בעת גאולת הכלל או הפרט, מכל מקום קנה 

לעצמו בין רגע מעלה נפלאה של מוסר נפש[.

יא. יצחק הוא המבין הגדול בזריעה

ונמצא בהנ"ל שלא בכדי יצחק הוא שממתיק את הגלות )כדאיתא בשבת פט: לגבי פלגא עלי ופלגא עליך( 
באופן שעל פניו אינו ניכר ענינו, דאינו מעורר מעלות גדולות ואף לא נקודות טובות. דבהנ"ל 

מובן שיצחק אבינו שחי כעפר ואפר )באופן של כלום וכלום וכלום(, וזכה לראות את סוד הגידול שבקע 

מזה לבסוף, הוא ה"מבין הגדול" בזריעה. הוא זה שיכול להסתכל על מציאות החיים הפשוטה 

של יהודי ולראות משהו אחר לגמרי. להכיר שאחרי כל התלאות, ואחרי כל חלישויות הדעת, 

ואחרי כל כך הרבה דברים שנפסדו, "בא יבא ברינה נושא אלומותיו", דעתיד להתגלות מהו 

יהודי, מה זרע, מה פעל, ומה הצמיח בהפלגה יתירה.

כך,  דוקא  תצמח  ה'"  ש"ישועת  להאמין  שיהיה,  איך  יהיה  להתחזק  לקח  ויוסף  חכם  ישמע 
שמו  למען  הלאה,  ולהמשיך  יצחק  של  במדתו  לאחוז  וממילא  שכאלו,  מצבים  מתוך  דוקא 

באהבה.
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יצחק תבע יסורים

"ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראת וגו'" )בראשית כז, א(

א. יש מושג של נסיון ויש מושג אחר של יסורים

לגעת בענין אחד יסודי המתגלה ביצחק, דבר שאינו נפתח אלא ע"י מפתחות החכמה  ננסה 

אברהם  סימון  בר  יהודה  "א"ר  ט(:  פסקא  סה  פרשה  )ב"ר  במדרש  לשונם  וזה  חז"ל,  לנו  שהעניקו 

תבע זקנה וכו', יצחק תבע יסורין אמר לפניו רבון כל העולמים אדם מת בלא יסורין מדת הדין 

מתוחה כנגדו, מתוך שאתה מביא עליו יסורים אין מדת הדין מתוחה כנגדו, אמר לו הקב"ה 

חייך דבר טוב תבעת וממך אני מתחיל מתחלת הספר ועד כאן אין כתיב יסורין וכיון שעמד 

יצחק נתן לו יסורים 'ויהי כי זקן יצחק ותכהין וגו'", ע"כ.

נסיון  מזדקרת מאליה, דהרי כבר עברו על אברהם שנים של הזדככות בקושי של  והשאלה 

עד  גדולים  כאלו  קשיים  וכו',  מישמעאל  וצער  אשתו  ולקיחת  למצרים  ירידה  נסיון,  אחר 

שאילצה  עד  פעם  אחר  פעם  אשתו  את  שגרש  לאדם  נסיונות  העשרה  את  ממשיל  שהמדרש 

אותו להשבע לה ששוב לא יגרשה, וכיצד אם כן אפשר להצביע על יצחק כמי שהיה הראשון 

שנתייסר )ע"פ תביעתו(.

אלא שמתוך הדברים נמצאנו למדים שלא כל קושי יכונה בשם יסורים, דיש מושג של נסיון, 

יתכן שהאדם שמתברר בו נתון לקושי ונאנח וכו', אך סוף סוף הוא בגדר של נסיון. ויש מושג 

אחר שנקרא יסורים, ולא ראי זה כראי זה.

ב. כהות עינים שייכת למהות המושג יסורים

ולבאר קצת נשתמש במפתח הנ"ל של חז"ל שהורו שהיסורים הראשונים היו מה שכהו עיניו 

של יצחק מראות. דלכאורה מלבד הקושי הנ"ל שגם על אברהם עבר מה שעבר, צריך להבין 

שורש  בהם  גנוז  הראשונים  היסורים  שהינם  כיון  )דבודאי  יסורים  של  הנאמן  הביטוי  היא  עינים  כהות  מדוע 

ההבנה של המושג(.

נעוץ הדבר במידתו-במהותו, דאם  יסורים  יצחק תבע  והיא שאם  עוד הנחה פשוטה,  נקדים 

נתעורר לכך אות הוא לכך שמעקרא יש לו שייכות למושג יסורים.
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דכהות העיניים של הסומא נוגעת אכן בנקודה המדויקת שמפרידה בין נסיון ליסורים.  ויובן 
דהרי בפשטות ממש, ענין הנסיון הוא שרוצים מהאדם דבר מסוים, דעם כל הקושי שבדבר, 

סוף סוף הכל הוא חלק ממהלך שיש בו הבנה ותוכן שאפשר למשש אותו, דצריך להתגבר או 

לברר וכו' ולנטות אל הטוב )ואפילו בנסיונות שיש בהם ספקות ולא יודעים להכריע, זהו בעצמו ה"שכל" שבנסיון זה 

- דצריך להמתין או לצעוק וכו', ואכמ"ל(. אך בעל היסורים שמזדכך ב"הארת" היסורים אינו יודע פשר 

נסיון שהנטיה הנכונה בו אל הטוב תסיים את הענין המבוקש  דבר, דלא מדובר על גדר של 

שרצו לבחון. אלא איירי בבחינה של מסירות נפש, דלא יודעים ולא רואים, רק ממשיכים הלאה 

בנאמנות לקבל באהבה, להזדכך במה שאינו מצומצם להגדרה של "שכל פרטי".

ג. סומא חשוב כמת

ויתיישב אם כן הא דהיו היסורים הראשונים כהות עינים של יצחק. דהנה אמרו חז"ל שסומא 
חשוב כמת )נדרים סד:(, ומבלי להכנס לכל הביאורים מובן בפשטות שהראיה אינה עוד כח פרטי 

דברים  דקולט  אותו,  הסובב  אל  האדם  מתחבר  שבו  ההצצה  חלון  אלא  האדם,  את  המשמש 

טעם  כלום,  לו  שאין  האדם  חש  שבהעדרו  בסיסי  צורך  והוא  לתמונה,  תמונה  ומחבר  ומבין 

מיתה ממש. וממילא בצירוף הנ"ל מובן דלהכי היתה הצורה של היסורים הראשונים באופן זה 

דיקא, והיינו דטעם המיתה מבטא את הקושי המהותי העמוק שלא נמצא בנסיון רגיל, דכאן 

לא רואים ולא יודעים ולא מבינים.

ד. יהודי לא יודע וממשיך

אך הנה אמרינן כנ"ל שהיות יצחק תובע יסורים מחייב שודאי קשור הוא במהותו לדבר זה. 
ככאב שצריך  לריעותא,  רק  כמת"  ה"חשוב  יתפרש  זכה  מי שלא  דבעוד שאצל  בהנ"ל  ויובן 

להשלים אתו ולהמשיך להתייסר בלי לראות כלום, הרי שאצל יהודי בכלל, ואצל יצחק שהוא 

יש  נמי,  הכי  דאין  והיינו  למעליותא.  שהיא  הסתכלות  אלו  ליסורים  יש  בפרט,  לכך  השורש 

ביסורין שכאלו גדר של "חשוב כמת", אך אצל יצחק אבינו שמידתו כידוע מסירות נפש מעבר 

לטעם ודעת, ואצל כל מי שיונק ממנו )ובשם ישראל יכונה(, מדובר במסירות נפש של מי שמפקיר 

ומוותר לא רק על גופו, אלא על הצורך הבסיסי בקורטוב חיים "נתפסים", בקורטוב של הבנה, 

להציץ לפחות קצת על הסובב ולדעת וכו'.

]והנה אצל יצחק אבינו הופיע המצב של סומא חשוב כמת באופן של מסירות נפש כפשוטו, 
דהוא בקש בעצמו יסורים וקבל, הכל כפי מידת הביטול הגמור שלו במסירות נפש וכנ"ל. אך 

שמבקשים  דהגם  לצאצאיו.  כחו  את  שהנחיל  יצחק  מזרע  שהינו  יהודי  לכל  נוגעים  הדברים 

בודאי חסדים מגולים )אל תביאנו לידי נסיון(", מכל מקום כל אימת שעובר על האדם מה שעובר, 
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ואוחז בכח האמונה הפשוטה של "ככה ה' רצה" - לקבל באהבה בלי לנסות להבין ולשאול, 

יודע  ולא  רואה  לא  יהודי  שבו  הנפש  מסירות  סוד  היסורים",  "בעלי  במעלת  בזה  הוא  נוגע 

וממשיך[.

ה ארבע מאות שנות יסורים מתחילים מלידת יצחק

לאחר שנגענו בביאור הדברים, נתבונן קצת בפסוקי התורה, להבחין בשייכות של יצחק לסוד 
היסורים הניכרת כבר בשורש המשכתו. דהנה המקום שבו מצינו שבקש אברהם על בן, הוא 

ביתי הוא דמשק  ובן משק  ערירי  הולך  ואנכי  לי  - "מה תתן  לאחר מלחמת ארבעת המלכים 

)עם כל התורה שלו שהיה דולה ומשקה( אלא היה חפץ בבן,  )שם טו, ב(, דלא הסתפק באליעזר  אליעזר" 

ביצחק. 

וכמענה לבקשתו אמר לו השי"ת "לא יירשך זה וכו' כה יהיה זרעך" )שם ד-ה(, ונסמכה לזה תכף 
כאן סמיכות  ויש להבחין שאין  בין הבתרים.  ברית  כי ארשנה"( פרשת  "במה אדע  )לאחר ששאל אברהם 

יצחק לנאמר  בין  נקודה פנימית המקשרת  )הנובעת רק משאלת אברהם שאמר "במה אדע"(, אלא  בעלמא 

באותה ברית. דהרי נאמר שם לאברהם "ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו 

אתם ארבע מאות שנה" )שם פס' יג(, וכידוע מחז"ל אי אפשר למצא את אותם ארבע מאות שנה 

אלא כשמתחילים למנות מלידת יצחק.

יצחק  להמשכת  הנקשרת  בשורה  היא  וגו'"  אותם  וענו  ש"עבודם  הוא  בהנ"ל  זה  כל  וענין 
שהתחילו לדבר בו. והיינו טעמא דמלבד חשבונות הבירורים שבזה, "עבדום וענו אותם" מהוה 

בסמיכות  הדבר  שנרמז  רק  לא  וממילא  האבות.  זרע  על  שיעברו  'יסורים'  של  פשוטה  צורה 

ביותר אמרינן שארבע מאות השנים של  יצחק, אלא שבאופן הברור  זו לבשורת  של בשורה 

היסורים יתחילו מלידת יצחק )ולכאורה עדיין לא היו יסורים בתחילה(, ללמדך כנ"ל שזוהי מהותו, דלהכי 

לידתו היא לידת כח מסירות הנפש של ה"בעל יסורים" )ולכך ראויה להיות הראשית לארבע מאות השנה של 

יסורים(.

ו. נסיונות ויסורים בעקדה - אברהם ויצחק

זכות עקידת יצחק שאנו אוכלים פירותיה עד היום, פעמים שמדברים בה מצד אברהם  הנה 
שהסכים לשחוט את בנו, ופעמים שמזכירים את הבן הנעקד, את יצחק. והיות ואיירי בשורש 

בדרכי העבודה שהניחו ראשונים, וכל הצורה היתה מסירות נפש כפשוטו, אפשר לאור הנ"ל 

להבחין שם בשתי הדרכים - נסיונות ויסורים.
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דהרי אברהם ידע מעקרא לקראת מה הולך, דקיבל ציווי וידע מה אמור להיות )אלא שלא ידע שבסוף 
הבין מאביו  הגם שבאמצע הדרך  יצחק,  אך  יסורים.  הגדרת  כנ"ל  והיינו  ולא שחיטה(,  תהיה עקדה 

שהוא בעצמו אמור להיות העולה, מכל מקום יצא לדרך בלי לדעת כלום, ואף בהמשך היה 

כעין 'חפצא' של הנסיון של אברהם )דאין כביכול התיחסות והבנה בקושי שעבר עליו(, והיינו כנ"ל שורש 

של יסורים. ]ולכך מצד יצחק לא מדברים על מסירות נפש לעמוד בנסיון אלא על מסירות נפש 

כפשוטו - לא על מה שעשה אלא על מציאות אפרו הצבור על המזבח, ואכמ"ל[.

ז. איוב כנגד יצחק

שזהו שתכף לאחר העקדה כשנתבשר אברהם על הולדת זווגו של יצחק כתוב "את  ואפשר 
רמז  שם  יש  איוב(  הפסוקים  )שער  במקובלים  דכדאיתא  כא(,  כב,  )שם  וגו'"  אחיו  בוז  ואת  בכרו  עוץ 

לאיוב וחבריו. והיינו בהנ"ל דע"י העקדה נשתלם יצחק בדרגה נפלאה במידה הנ"ל של "בעל 

יסורים" )דהשורש כנ"ל הוא מסירות נפש בגוון זה(, וממילא כדי לדחות מעליו את קטרוג השטן התעורר 

ענין איוב שנולד, לתת לו להתעסק עם איוב שהיה אף הוא כידוע מלא יסורים )אלא שבעוד איוב 

התיסר והקשה קושיות יצחק היה "בעל יסורים", דהיה בעלים על היסורים באופן שהטה אותם אל הקדושה ככלי זכוך נורא של מי 

שלא רואה כלום ומקבל באהבה, ואכמ"ל(.

ראוי להזכיר כאן דבריו הנפלאים של אדמו"ר הזקן נבג"מ בתניא )פרק כו(: "מודעת זאת לכל 
הטובה  שמחת  כמו  בשמחה  לקבולי  בגמרא  ופירשו  וכו'  הטובה  שמברך  כשם  רז"ל  מאמר 

הנגלית ונראית, כי גם זו לטובה רק שאינה נגלית ונראית לעיני בשר כי היא מעלמא דאתכסיא 

שלמעלה מעלמא דאתגליא שהוא ו"ה משם הויה ב"ה, ועלמא דאתכסיא הוא י"ה וז"ש 'אשרי 

הגבר אשר תיסרנו י-ה וגו' וכו'", ע"כ.

)י'(,  חכמה  בבחינת  הוא  ואברהם  שהיות  בהנ"ל  רק  נבין  טובא,  בזה  להאריך  שיש  ולמרות 
י-ה, והיינו סוד  )ה'(, לכך יצחק שיצא מהם הוא הפרי והתוצאה של  ושרה היא בבחינת בינה 

היסורים )ששייך אליו( שנגזר מ"אשר תיסרנו י-ה וגו'".

הסתרת מידת הדין ע"י יסורים

פתחנו את המאמר במדרש שיצחק תבע יסורים שהטובה שבהם היא שע"י ששוב אין מידת 
הדין מתוחה כנגד האדם. ובודאי ההבנה החיצונית )והנכונה( היא שע"י היסורים האדם מזדכך 

ופלט מן הדין, דכבר לקה ונפטר. ואמנם מבינים בהנ"ל שיש גם רובד פנימי יותר, דבר שיכול 

להשתייך אף ליצחק )שהוא עולה תמימה(. והיינו כנ"ל דבניגוד לנסיון, היסורים מבטאים את המצב 

של סומא חשוב כמת, דלא מבינים ולא יודעים וממשיכים למרות הקושי. וממילא מובן שיש 

ביסורים עצה עמוקה הרבה יותר להסיר את הדין מעל האדם. דעומק הדבר הוא שע"י שיהודי 
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מבטל עצמו לגמרי ואומר באהבה כך ה' רצה וכו', להשתייך בהכנעה לסוד י-ה, למה שאינו 

מבין, ע"י זה שוב אינו בגדר 'יש' שיש לדונו - ממילא אי אפשר למידת הדין להיות מתוחה 

כנגדו.

כעין  מהוים  והיסורים  שהכאבים  הפשוטה  התפיסה  דלפי  זו.  בהבנה  למעשה  נפק"מ  ויש 
גיהנום פורתא, דנפטר האדם מצד מה שכבר התייסר, אזי יצטרפו היסורים לגדול חלילה לפי 

מידת העוון שרוצים למרק. אך כיון שמבינים שהיסורים הם מפתח לתפיסה גבוהה יותר של 

להזדרז להשתמש בהם  דבר  על  ואני ממשיך הלאה", ממילא אפשר למשכיל  לא מבין  "אני 

ולהמשיך  עינים  - לעצום  דכיון שבוחר האדם "לקבל באהבה"  אפילו בדברים של מה בכך. 

סרה  ]ושם  ית'  אליו  המתבטלים  על  שמאיר  דאתכסיא  בעלמא  עין  כהרף  הוא  נמצא  הלאה, 

מידת הדין כשנמתק הדין בשורשו )"אשר תיסרנו י-ה"([4.

 *****

4 ובאמת מוכח הדבר במה שאמרו חז"ל )ערכין טז:( שאפילו הכניס אדם ידו ליטול שלוש ונטל שתים נחשב ליסורים, דחזינן 

שהדבר הקטן אמור לעורר משהו פנימי שהוא הוא המגדיר את הדבר כ"יסורים" )וממתיק(. ועיין כעין זה במה שכתב הקאמרנא 

זי"ע בנתיב מצותיך ועוד, ואכמ"ל.
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השלמה פרשת חיי שרה

"ויצחק בא מבא באר לחי ראי והוא יושב בארץ הנגב" )בראשית כד, סב(. רש"י ז"ל 
)ד"ה מבוא באר לחי ראי(: "שהלך להביא הגר לאברהם אבינו שישאנה".

א. תמיהה בדבר לקיחת הגר בשנית

העבודה  בדרכי  יסוד  שהוא  סוד  )כדלהלן(  בחובם  שצופנים  תמיהות  מספר  זו  בפרשה  יש 

עצם  הנה  ערכנו.  לפי  טעמים  כמה  בהם  לטעום  כדי  התורה  בדברי  קצת  ונמשמש  הפנימית, 

שלקחה  הראשונה  בפעם  דבשלמא  עיון.  לכאורה  צריך  הגר  את  לקחת  אברהם  שחזר  הדבר 

הוי ניחא, דבין לפי ההבנה הפשוטה של "אולי אבנה ממנה וגו'" )שם טז, ב(, ובין לפי הביאור 

הפנימי )שהארכנו בו בפרשת לך לך( שהיה זה בסוד הקלי' הקודמת לפרי )וכדי להוציא הזוהמא קודם לידת יצחק 

בנקיות(, נמצא הדבר מיושב היטב, מדוע היה נצרך ולמה נעשה דוקא אז. אך מאחר ובפרשתן 

מדובר לאחר שכבר נולד יצחק בנקיות, ולאחר שיצאה ונדחתה לחוץ אותה זוהמא, צ"ב בפשר 

לקיחה זו.

ב. התעסקות יצחק במה שנראה כשליחות בעלמא

לא  ודאי  דהרי  אביו,  לאברהם  הגר  בהבאת  להתעסק  בעצמו  יצחק  דהוצרך  הא  יקשה  עוד 

חסרו נספחים ועבדים בביתו לעשות מה שעל פניו אינו אלא שליחות בעלמא ]ובפרט שאפילו 

לגבי זיווג עצמו לא היה לו שום משא ומתן לדבר עם אליעזר וכדומה, דמשמע שהיה בבחינת 

בו  ששוכנים  המדרש  בית  לכתלי  מחוץ  דבר  עם  ושיח  שיג  להם  שאין  בטלנין"  "העשרה 

בפרישות[.

ג. הכתובים מסמיכים את זווג יצחק לזווג אברהם

בעת  בדיוק  הגיעה  שרבקה  דחזינן  בתורה,  המודגש  המאורעות  בסדר  לדקדק  יש  וביותר 

שיצחק "בא מבוא באר לחי ראי" )דהלך כנ"ל להביא את הגר לאברהם(, דמשמע שלקיחת הגר )בשליחות 

הכתובים,  בהמשך  ]וכן  פלא.  והוא  אז,  דיקא  והופיע  שנזדמן  יצחק  של  לזווגו  שייכת  יצחק( 

ויקחה אשה  "ויסף אברהם  )שם כד, סז( כתוב  וגו'"  יצחק האהלה  "ויבאה  דתיכף אחרי שכתוב 

ושמה קטרה" )שהיא כפירוש רש"י ז"ל הגר([.
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ד. שני מהלכים בהתעסקות עם הרע

ולבאר הדבר בכלליות ובקיצור נבין שיש שני מהלכים בהתעסקות עם הרע. מהלך אחד הוא 

יותר במושכל ראשון, והוא העסק לדחות לחוץ את הרע, דבבחינת "אוהבי ה' שנאו  הנתפס 

ית' כך ראוי לעשות,  ונקי למענו  י( כל אוהב ה' מבין שכדי להפיק טוב מבורר  )תהלים צז,  רע" 

וממין זה כנ"ל היו הן הליקוחין הראשונים של הגר )שנועדו לפלוט את הזוהמא בישמעאל(, והן הגירוש 

שלה )ושל ישמעאל( בראשונה, דעסקינן במהלכים של בירור הטוב והרע באופן המתבקש.

הדברים  נציג  רק  לבארו,  נטרח  ולא  כמעט  סתימותו  שלרוב  פלא  הוא  נוסף  מהלך  ואמנם 

בקצור כמו שהם. דכידוע ישנה בחינה של שעיר המשתלח ושל מים אחרונים. דלא רק שלא 

לו  נותנים  מכוון  שבאופן  אלא  הקדושה,  בגבול  רגל  מדרס  מהרע  למנוע  חרמה  עד  נלחמים 

והיינו  הטוב.  בחלק  הרע  אחיזת  את  כמגבירה  נראית  פניו  שעל  יד  תפיסת  מסויימת,  יניקה 

טעמא, דמכבשי דרחמנא )הנמסר לצדיקים(, דוקא בזה האופן נשמר סוד ויסוד הקדושה על קיומו, 

הנקודה  אותו מעל  כלשהי, מרחיקים  לרע מציאות  נותנים  ע"י שכביכול  דיקא  פלא  דבאורח 

מאד  מראה  טבת  "והנערה  בבחינת  הקדושה  בנין  את  להותיר  עליה,  להגן  שרוצים  הפנימית 

בתולה ואיש לא ידעה וגו'" )שם כב, טז(.

והנה מאחר ואיירי כנ"ל ברזין ודקויות שלא נמסרו לפלס בהם דרך )מתי לאחוז דרך א' ומתי דרך ב'( 

אלא לצדיקים, פשיטא שלא נתיימר לגשם הדבר ולתת בו הגדרה מקיפה, אך מכל מקום לאחר 

מסירת מודעה שבכלליות בלבד עסקינן, וגם זאת כטיפה מן הים )שלא נדעו(, ועל דעת הצדיקים, 

נימא בה מלתא.

ה. מקום היחוד מצריך לעתים דרך נפלאה כדי לשמור על יסוד הקדושה

דהנה הפלא הוא אכן פלא, אך כבר הונח מפי סופרים וספרים, דיש וטובת הקדושה היא לא 

)ושוב  להדגיש  שאפשר  מה  אך  להפך.  כביכול  אלא  הרע  את  ובחנית  בחרב  ולהרחיק  להלחם 

הוא  הנ"ל  )השניה(  הנפלאה  הדרך  את  לעתים  שמצריך  עדין  היותר  שהמקום  הוא  בלבד(  בכלליות 

מקום היחוד. והיינו דכלפי עבודה כזו שצריך לעשות, או ענין אחר שצריך להמנע ממנו, נתון 

)תהלים לד, טו(, דאת מה שצריך  הדבר ע"פ רוב לעבודה "מסודרת" של "סור מרע ועשה טוב" 

לדחות דוחים ואת מה שצריך לקרב מקרבים. אך נקודת הקדושה שמצריכה הסתכלות אחרת 

)וממילא לעתים דרך עבודה שונה( היא נקודת היחוד הצנועה שעליה נשען הכל, ונבאר הדבר בפשטות 

וביתר עומק.
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ו. "בתחבולות תעשה לך מלחמה"

יובן שהיות וכנ"ל השורש והיסוד שהכל נשען עליו והכל שואף אליו הוא היחוד  בפשטות 
הכל  שתעשה  הקדושה  הפך  נגד  קשה  היותר  המלחמה  נטושה  כאן  לכך  ובפרטיות(,  )בכלליות 

לפגוע ב"בתולת ישראל", ומצריך הדבר אם כן אופנים דקים יותר של "בתחבולות תעשה לך 

מלחמה" )משלי כד, ו(.

ז. "כי כל בשמים ובארץ"

וביתר עומק יובן כשנקדים לבאר ענין אחד של ערך היחוד שיש לו ביטוי בתפיסת העבודה 
כל  "כי  וכו',  בהתקשרות  הממשיך  כידוע  הוא  היסוד  דהנה  הלב.  בפנימיות  ובעיקר  במח 

)ד"ה א, כט(. וכשמתרגמים את הדבר לשפת העבודה שיש להרגיש בה בבדקי  בשמים ובארץ" 

וגמילות חסד  )תפארת(  )ולתת קצת אותיות( נאמר שאפשר שיהיו שני אנשים שעוסקים בתורה  הלב 

)חסד(, אך האחד יהיה נעדר מהחבור הפנימי בנקודה שהיא בינו לבין קונו, והשני יהיה מיחד 

יסוד ומלכות בהתקשרות הלב, דעבודתו של זה השני הגם שנראית כשל רעהו, היא בערך אחר 

לגמרי.

ח. להנצל מההסתרה בתוך ההסתרה על העדר החבור

ויש בזה נפק"מ להנ"ל. דתראה שכל זמן שעסוקים בעבודות ה"סור מרע ועשה טוב" הרגילות, 
עם  יותר להתעסק  בנקל  רע,  ומהו  יותר באופן חצוני( מהו טוב  )או לכל הפחות מוגדר  יותר  וניכר  היות 

עבודה של הרחקת הרע, ולדחות להדיא כל אשר בשם רע יכונה.

אך שונה הדבר כאשר נבא להעריך את הסכנה )וממילא את דרך ההבדלה והמיתוק( בנוגע לנקודת היחוד 
שמבקשים להנחיל בישראל, בלבו של כל אחד ואחד. דהגם שזהו היסוד הכולל, היות ומדובר 

כנ"ל בדברים שבלב האדם, כאשר תרצה הפך הקדושה לגזול את המוחין של היהודי )עיין תורה 

כט קמא(, או להסיר לבו של יהודי מחבור אמת )שנגזר מבנין היחוד בכלליות(, אפשר שיהיה לאדם זה 

את כל העבודתו כשהעקר חסר מהספר. דיהיה מנותק מחיים של יחוד ולא יהיה מי שאפילו 

ידע מכך, כל שכן מי שיעוררו )ויש להאריך בזה הרבה, ונזכירו קצת להלן בנוגע לפרשה(.

וממילא במקום שכזה, כאשר האיום הוא על נקודת היחוד בעצמה, פעמים שצריך למצא דרך 
לברר את הנקודה העדינה הזו באופן הנ"ל, והיינו לתת כביכול השתוות מסוימת לצד שכנגד 

]עד כדי כך שאי אפשר כמעט להבחין בין זה לזה )כמו בשעיר המשתלח([, ולהשאיר בכך את הסוד 

הפנימי של "בתולת ישראל" חתום בנקיות, ראוי להתחבר ולהתיחד וכו'.
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ט. שורש היחוד בכלליות ובפרטיות נמצא בזווג יצחק ורבקה

משתייכים  ובכלל(  הנ"ל  העבודה  )בדרכי  היחודים  ערכי  כל  ואם  שבכלל.  מה  אלא  בפרט  אין  והנה 
היותר  תנינא(, הרי שהיסוד  )עיין תורה לב  ליחוד העליון שנגזר מיחוד דכו"ן היקר שבאותו הדור 

כללי הוא הזווג השורשי שבישראל - יצחק ורבקה )וכבר נתבאר במקום אחר מדוע מיוחס הדבר ליצחק ורבקה 

ולא לאברהם ושרה, ואכמ"ל(.

כל  בפועל  ממנו  וכולל משום שיצאו  יסודי  הינו  זה  שזווג  שמלבד ההבנה הפשוטה  ונמצא 
האומה, נוגע הדבר בשורש השורשים שעליו נצב אילן הקדושה, דזווג יצחק ורבקה הוא סוד 

היחוד )בכלליות ובפרטיות כנ"ל( שממנו תוצאות חיים, אותה נקודה שצריך לשומרה בהפלגה יתירה, 

פעמים אף בדרכים נסתרות שאי אפשר אלא על ידם.

י. להשאיר את היחוד חתום ושמור מעין כל

ומעתה נשוב ליישב הא דפתחנו בו, מדוע שב אברהם לקחת את הגר, ומדוע נגע הדבר ליצחק 
עד כי הוצרך להתעסק בכך בעצמו. דיובן דכיון שהמכוון כעת היה להביא לידי גמר את היחוד 

של יצחק ורבקה )שצופן בחובו ככל הנ"ל(, לכך לחשיבות הדבר ולעדינות הדבר, ידעו אבות העולם 

שאי אפשר להם להוציא דבר מתוקן תחת ידיהם אלא דוקא בבחינה הנ"ל של שעיר המשתלח, 

והיינו לתת להפך הקדושה חלק כביכול במושג הזווג שבישראל, אך היינו כדי להרחיקם מעל 

הגר  את  להביא  הלך  שיצחק  כן  אם  ונמצא  נאמן.  כשורש  בהנחתו  האמיתי שעוסקים  היחוד 

לאברהם היה עסוק במה שנוגע להדיא אל זווגו, והיינו לתת להגר מדרס רגל בקדושה בכלל 

יחודו עם רבקה חתום ושמור  זווג בפרט, באופן שע"י שתדבק באברהם, ישאר  ובמושג של 

מעין כל, להקים שם כראוי את יסודות הבנין לדורות - להחיות עם רב5.

יא. הס"מ רוצה להפוך את כולם לחסידים

אלא שיש להקשות, דהרי על הפסוק "ויסף אברהם ויקח אשה ושמה קטרה" )שם כה, א( פירש 
)ד"ה קטורה( "זו הגר ונקראת קטורה על שם שנאים מעשיה כקטרת ושקשרה פתחה  רש"י ז"ל 

שלא נזדווה לאדם מיום שפרשה מאברהם". ואם כנים דברינו שלקיחת הגר ע"י אברהם נוגעת 

לסוד הנ"ל שבו נותנים כביכול חלק לרע, היה לכאורה מן הראוי להדגיש את הרע שקיבל על 

פניו מציאות, ואילו כאן לא רק שמדברים על שבח קטורה שנאה במעשיה )דמשמע דשפיר יש לקחתה  

מצד עצם הטוב שבדבר(, אלא שאומרים שאגדה פתחה וכו', דמשמע שאפילו כלפי ערך חבור דכו"ן 

יש לה סוג של מעלה )שנרמזה בכתוב(.

5 ולאברהם לא הזיק דבר זה בהיותו מורגל כפי בחינתו להיות 'אב המון גוים', דיצא והכניס אורחים לקבל חלקי הטוב )שברע(, 

ואכמ"ל.
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אך כבר הנחנו לעיל יסוד להזכיר בקצרה מה שאפשר על דעת הצדיקים לומר בזה. דיובן דיש 
ישירה,  אי אפשר להלחם אתו במלחמה  כי  כך חזק, עד  כל  אכן את האופן האחד שבו הרע 

הדרך  ע"י  לא  אם  הכמוס  הקדושה  גרעין  על  כראוי  לשמור  אי אפשר  אפשר,  כן  אם  ואפילו 

הנ"ל של נתינת פתח יניקה לצד שכנגד.

ברם כנ"ל עיקר הדבר שטעון שמירה יתירה הוא סוד היחוד )"ואיש לא ידעה"(. והיות ונוגע הדבר 
לערך של התקשרות )ביחודא שלים(, להתחבר באמת בכל נקודה ונקודה, לכך כלפי המכוון הדק 

צורה של  להעמיד  יהיה בטשטוש הדבר,  לפגוע  נסיון הפך הקדושה  הלב,  בפנימיות  שענינו 

)צדיק(  היסוד  מפקידת  בו  אין  כלל,  טוב"(  כי  צדיק  )"אמרו  הטוב  מן  בו  אין  שבאמת  "טוב"  חבור 

המקשר.

זי"ע שלעוצם הכנעת הרע  זישא  ורבי  נזכיר המעשה הידוע ברבי אלימלך  את האוזן  ולסבר 
את  יעשה  הוא  גרמניה(  )לאדמת  בדרכם  ימשיכו  שאם  ואמר  הס"מ  לקראתם  יצא  שעשו  לדורות 

לן שפורענויות  וגרם להם לחזור. הרי  וזה הדבר אכן הפחיד אותם עד למאד  כולם חסידים, 

וטומאות וכו' שאיים בהם הס"מ לא הרתיעו אותם, דסוף סוף איירי בדברים הנכרים שהצדיקים 

"גבורי הכח" יוכלו להתעסק אתם בכל דור. אך היות והארת החסידות )על רגל אחת( היא להתחיל 

שבנפש,  לצניעות  שנוגע  עדין  דבר  עולם(,  יסוד  לצדיק  התקשרות  על  הדבר  נסמך  בכדי  )דלא  ביחוד  לחיות 

לכך "להפוך את כולם לחסידים" פירושו לקלקל את שורש הדבר ולטשטש את הכל, דשוב אי 

אפשר לדעת מהו חבור, ומיהו שמחובר באמת )ויונק מהיסוד וכו'(.

יב. להראות כאילו יש חיבור בהפך הקדושה

)לבל ישלטו  יובן לגבי הנ"ל ענין דק, והוא שהגם שנלקחה הגר כדי לתת יניקה לחוץ  וממילא 
ידי זרים ביחוד יצחק ורבקה(, מכל מקום היות והנושא המדובר היה בנין הזווג בישראל, מה שנוגע 

כנ"ל )גם( למהות החבור, לכך כלפי נקודה זו )שבה הרע מציג ערך חלופי של מה שנראה כחבור - להראות ש"כולם 

משום  דדוקא  והיינו  הנ"ל.  המסוים  באופן  מתבטאת  הקדושה  להפך  היניקה  נתינת  חסידים"(, 

שהפך הקדושה היתה רוצה לקלקל היחוד בישראל ולהראות שיש למצא חבורים וקשרים אף 

ע"י  הוא  זה  היניקה להטעותם במקום  לכך פתח  בפני אדם(,  כקוף  אינם אלא  )שבאמת  בשאר מקומות 

צורה שכזו, דמראים להם כאילו אף הם שייכים במציאות של חבור ובנין בית, שיסברו שאכן 

"הפכו את כולם לחסידים".

וניחא אם כן שהגם שרוצים לתת יניקה לרע, מדברים על הטוב )בקטורה(, לומר לא רק שנאים 
מעשיה אלא שהינה שמורה כביכול )במה שמתאים לבעלי היחוד האמתיים(, דהכל הוא כדי להסיט את 
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העין מהבנין המפואר של הזווג דקדושה שהולך ונבנה בערך אחר לגמרי של יחוד עצמי שהוא 

הסוד והיסוד, התקשרות אמת שלא תמצא אלא בקדושת ישראל.

יג. איה הדרך ישכון בה אור

ודאתינן עלה נוסיף לפתוח בקצור נקודה אחת )דאם כי הינה מדברים שבלב וטעונה למוד באור הצדיקים, לא 
נמנע עצמנו ממנה בהיותה מתיישבת בדקדוק הכתובים כמין חומר(. דהנה ישאל השואל, אם אכן קשה עד למאד 

יהודי אבן בוחן להבחין בה איה הדרך  יקח  להבחין בין אמת לשקר המתדמה כחיבור, מנין 

ישכון אור, שמא הינו בהסתרה שבתוך הסתרה )וידענו גם ידענו שבדברים שכאלו לא ניתן להציג שאלה ותשובה 

ההבדל,  מעצמו  יבחין  יחוד(  טעם  )וטעם  צדיקים  של  לאור  שמקושר  שמי  גם  מה  בזה,  שכלול  מה  את  כראוי  הממצים 

ומי שלא הרגיש חסרון ופקידה וכו' לא יבין גם אחרי הביאור, אך מכל מקום ניתן בזה מספר 

אותיות להכיל האור כי טוב, "וטועמיה חיים זכו"(.

יד. "ואת עלית על כלנה"

יסוד המונח בדברי שלמה  )והארכנו בו פעמים רבות בגוונין סגיאין(,  יובן בהקדים הידוע בחסידות  אך 
המלך שאמר "רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה" )משלי לא, כט(. ותורף הדבר נוגע לגדרי 

אמת ואמת לאמיתה, דאמרינן שהגם שיש כל כך הרבה דרכים ועבודות קדושות שבהם האדם 

היחוד  של  הצנועה  דהנקודה  כלנה",  על  עלית  "ואת  מקום  מכל  חיל",  "עושה  ית'(  כלפיו  )כנוק' 

העצמי שעולים בו כאשת חיל )"עטרת בעלה"( היא העולה על הכל )ואכמ"ל(. עוד נוסיף בזה הידוע 

"רעיתי"  דרגת  כנגד  היא  חיל"  עשו  בנות  "רבות  של  הראשונה  שהבחינה  והוא  להלן(,  )דיצטרך 

)שה"ש(, אך בחינת "ואת עלית על כולנה" )שמתייחסת לעליית הנוק' כעטרה לבעלה( היא בסוד "בעטרה 

שעטרה לו אמו" )שם ג, יא(, בבחינת "לא זז מחבבה וכו' עד שקראה 'אמי' וכו'" )ש"ר פרשה נב פסקה 

ה(.

טו. מי שטעם טעם יחוד לא יטעה

ומעתה נבין לגבי הנ"ל שעם כל ההטעיות הנ"ל שיכולים לבא מצד הפך הקדושה, סוף סוף 
אין הדבר משתוה )לקדושה( ומטעה אלא את מי שלא שם עצמו במקום היחוד האמיתי )המושרש 

בזווגם של יצחק ורבקה(. והיינו דאחיזת ה"זה לעומת זה" אף באופן היותר דק )שמטשטש כנ"ל את מקום 

הטוב האמיתי( אינו אלא בבחינת "רבות בנות עשו חיל", דשם ה"שפחה כי תירש גבירתה" )משלי 

ל, כג( יכולה להציג עצמה כקוף בפני אדם כו'. אך כשנאחזים בצורת יחוד שהשרישו לנו יצחק 

)"אמי"( - להבחין בו  ורבקה, ואפילו בתוך הקדושה חותרים לסוד של "ואת עלית על כולנה" 



-כג-    /השלמהפרשתחיישרה

בין אמת לאמיתה, אזי מפקיעים את השיבוש של רע שנדמה כטוב, דשוב אין מתפעלים יתר 

מהעבודה  דמעין  מעין  בזה  יש  היותר  דלכל  כקטורת",  נאים  מ"קטורה שמעשיה  המידה  על 

של היהודי הפשוט שאחוז עדיין ב"רבות בנות עשו חיל". ]וממילא כנ"ל יש לפעמים תועלת 

בכך שנותנים להפך הקדושה יניקה המתבטאת בכך שעל פניו יש השתוות עד כי קשה להבחין 

בין טוב לרע. דהרע ַנח ומניח היחוד הקדוש בחושבו שכבר "עשה את כולם חסידים", ובעלי 

היחוד יכולים לצעוד בטח בסומכם על אבן הבוחן של "ואת עלית על כלנה", דמי שטעם טעם 

יחוד באמת לא יטעה[6.

ובזה יתפרשו הכתובים להפליא, ליישב מה שיש לדקדק בו קצת. דהנה ע"פ הנ"ל, דנתבאר 
שלקיחת הגר נצרכה לזווג יצחק וכו', מיושב כנ"ל שנסמכים הדברים זה לזה, דמסופר תחילה 

על הבאת רבקה, ותכף מזכירים שיצחק הכשיר את הקרקע והלך להביא את הגר, ושוב חוזרים 

ליצחק שכבר יכל לקחת את רבקה )ושוב מזכירים בסמוך את לקיחת קטורה ע"י אברהם(. ואמנם ישנם שני 

ענינים שעל פניו לא נראים כשייכים לגוף הסוגיא, האחד הוא "ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות 

ערב וגו'" דילפינן מנה בגמרא )ברכות כו:( שתיקן יצחק תפלת מנחה, והשני הכתוב האומר דרשני 

של "ויבאה יצחק האהלה שרה אמו וגו'" )שם פס' סז( ]שכתב בו רש"י ז"ל "ויבאה האהלה והרי 

וינחם  "ויאהבה  וכן ההדגשה של  )עיין שם([,  וכו'"  ונעשית דוגמת שרה  היא שרה אמו כלומר 

יצחק אחרי אמו", דכדאיתא ברש"י ז"ל אדם מתנחם על מות אמו באשתו.

טז. התורה מעידה שיצחק עלה מ'רעיתי' ל'אמי'

מהסוף היות ומתפרש הדבר באופן דממילא. דיובן דהיות ואמרינן כנ"ל שאי אפשר  נתחיל 
יודעים  כאשר  אלא  וכו'[  ]בשבח מעשים  קטורה  לקיחת  הצורה של  הקדושה(  )להפך  יניקה  לתת 

והיינו  יניקה(,  נתינת  זה של  יצא שכרו בהפסדו בתיקון  )דאי לאו הכי  להמנע מההטעיה שיכולה להווצר מכך 

ֵאם  "ִאִמי", לכך ההדגשה שיצחק מצא בזווגו בחינה של  זז מחבבה עד שקראה(  )לא  ע"י הסוד של 

בבחינות  נתנה  דהיניקה  הראוי,  הנפלא  באופן  הדבר  שנתקן  כך  על  התורה  עדות  אלא  אינה 

- "בית הסתרים" של  ויצחק הפליג בזווגו בעטרה שעטרה לו אמו"  "רבות בנות עשו חיל", 

"ואת עלית על כולנה".

יז. לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחה

לתפלת  שייכות  וגו'", דמשמע שיש  יצחק  "ויצא  הוא  לפרשה  כנ"ל  הנוסף שמצטרף  הענין 
מנחה עם כל האמור )עיין בכלי יקר(. ונקדים דברי הגמרא )ברכות ו:(, ד"אמר רבי חלבו אמר רב הונא 

לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחה שהרי אליהו לא נענה אלא בתפלת המנחה שנאמר 'ויהי 

6 ובדרך שאמר רבינו ז"ל שמי שטעם יין הונגר לא יוכלו להטעות אותו )חיי מוהר"ן רס(.
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בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר וגו' ענני ה' ענני'. 'ענני' שתרד אש מן השמים ו'ענני' 

שלא יאמרו מעשה כשפים הם". ע"כ.

יח. "עד מתי אתם פסחים על שתי הסעפים"

ומכיון שהמפתח שהעניקו לנו חז"ל מקשר את מעלת תפלת מנחה )שתקן יצחק באותה שיחה בשדה( 
להשכיל  שם  בפרשה  נתבונן  הבעל(,  נביאי  את  )שהכניע  אליהו  של  ענני"  ה'  "ענני  תפלת  לאותה 

לעסק  הדבר  יתקשר  במה  וממילא  להפקיע,  אליהו  בקש  רע  אחיזת  איזה  הפשוט(  )מלבד  ולדעת 

יצחק בתפלה זו בתוך כל המהלך הנ"ל.

דבריו  פתח  היה  הבעל,  נביאי  של  הרע  מיד  ישראל  את  להוציא  הנביא  אליהו  בבא  דהנה 
ושמע  אזנך  כן  אם  והטה  כא(.  יח,  )מ"א  וגו'"  הסעפים  על שתי  פסחים  אתם  מתי  "עד  באמירת 

דקות הענין הכולל כל המדובר לעיל, דאיירינן בבחינה שבה הרע נכנס באופן כזה ששוב קשה 

להבחין בין אמת לשקר, בין דבר שראוי לדבוק בו לדבר שראוי לסור מעליו. ונהי שהיה מדובר 

מטענת  כדמוכח  מקום  מכל  אך  תורה,  שאסרתה  שפשיטא  ממש  זרה  בעבודה  במסוים  שם 

יניקת  נגע לקלי' שיש בה מן הטשטוש של גבול הקדושה, בחינה שבה  אליהו, שורש הדבר 

הרע גורמת לטעות מזה לזה, והיינו דאמר "עד מתי אתם פסחים על שתי הסעפים".

כוונו בהפליגם במעלת תפלת מנחה,  זה דוקא  יש להוכיח שאכן לסוד  דברי חז"ל  ובצירוף 
'ענני'   - נענה אלא בה  ענני' לא  ה'  'ענני  כנ"ל שיש להזהר בה משום שאליהו שאמר  דנקטו 

שתרד אש מן השמים, 'ענני' שלא יאמרו מעשה כשפים. דתראה שעקר התפלה שמדובר בה 

היא להמשיך את הקדושה )"שתרד אש מן השמים"( באופן שלא יהיה טשטוש ערכים המאפשר לייחס 

את הדבר לכשפים, דהיינו ממש הנדון הנ"ל של ההטעיה הגורמת לפסוח על שתי הסעפים7.

7 ובבחינת "תן לחכם ויחכם עוד" נציין שאפשר לראות את סוד הדבר בפסוקים שם, וכגון במה שבבניית המזבח של אליהו 

כתוב "ויקח אליהו שתים עשרה אבנים כמספר שבטי בני יעקב אשר היה דבר ה' אליו לאמר ישראל יהיה שמך" )שם פס' לא(, 

דלכאורה מהו "אשר היה דבר ה' וגו'" )ורש"י ז"ל הביא מדרש, עיין שם(.

אך הנה הארכנו במקום אחר בכך שמצינו שנקרא יעקב בשם ישראל שתי פעמים, הפעם האחת היא ע"י המלאך שאמר לו 

"לא יקרא עוד שמך יעקב כי אם ישראל כי שרית עם אלקים וגו'" )בראשית לב, כט(, והפעם השניה ע"י השי"ת בעצמו שאמר 

לו "לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל" )שם לה, י(. ונתבאר שהמלאך )שרו של עשו( 

שקרא לו ישראל הסמיך לכך שטעם הדבר הוא "כי שרית עם אלקים", דתלה הדבר בכשרון המעשים והתגברות וכו', מה שהוא 

בערכין בבחינת "רבות בנות עשו חיל" )דממילא לא רק שיש לזה פסיקה, אלא שיש כלפי זה בחינה של "זה לעומת זה"(. מה 

שאין כן בקריאת שם ישראל ע"י השי"ת, דשם לא נאמר אלא "ישראל יהיה שמך" )ללא נימוק(, והיינו בסוד "ואת עלית על 

כלנה", נקודת היחוד הפנימית של "ואיש לא ידעה" - דאין לערער על הדבר.

וממילא יבואר לגבי אליהו הנביא שעסק כנ"ל בהפקעת הטשטוש בין הקדושה להפך הקדושה שהוליד פסיחה על שתי הסעפים. 

דהיות ואמרינן כנ"ל שסוד "ואת עלית על כלנה" הוא המציל מפני כל ההטעיות )שאינם אלא במקום ה"זה לעומת זה"(, ושסוד 

זה הוא המונח ב"ישראל יהיה שמך" שאמר השי"ת ליעקב, מובן שזהו שכאשר בא אליהו להביא את ישראל אל המקום הזה 

ולהצילם ממבוכת "שתי הסעפים", עשה הדבר דוקא ע"י מזבח שכוון בו לסוד של "ישראל יהיה שמך", ודו"ק.



-כה-    /השלמהפרשתחיישרה

יט. הבקשה לא לפסוח על שתי הסעפים מונחת בשורש תפלת מנחה שתיקן יצחק

והנה היה מקום לשאול, דנהי שחזינן שאליהו השתמש בכח של תפלת המנחה כדי להפקיע 

את שיבוש הפסיחה על שני הסעפים, אך זה גופא צ"ב, דמדוע מונח במהות תפלת מנחה ענין 

יצחק  "ויצא  של  השייכות  לגבי  לעיל  בו  דדקדקנו  הא  להפליא  כשניישב  הדבר  יובן  אך  זה. 

לשוח בשדה" לכל המהלך הנ"ל.

דהנה הכלי יקר האריך לפי דרכו בקדש בענין תפלה זו, וכתב בתוך דבריו כך: "אבל בתפלת 

מנחה מצינו שיצחק נענה מיד, כי מסתמא התפלל יצחק על הזיווג בעוד היות אליעזר בדרך, 

כי 'על זאת יתפלל כל חסיד לעת מצא' - 'זו אשה' )ברכות ח.( וכו'". ע"כ.

דיובן  מסוים.  ענין  במנחה(  )אז  יצחק  לתפלתו של  לייחס  בהנ"ל  יש  תורת אמת שבפיו  ומלבד 

)באופן  יניקה להפך הקדושה  והיינו כנ"ל לתת  דכיון שעסק שם עם אביו במהלך עדין ביותר, 

שיש בו לפעמים הטעיה דקה מן הדקה שמעוררת "שתי סעפים"(, לכך התפלה שהתפלל אז נגעה לענין זה ממש, 

שלא  לרעותא,  הדבר  שיתהפך  בלי  הקדושה  בנין  את  לגמור  שיזכו  מהשי"ת  לבקש  והיינו 

זווגו, על רבקה.  על  לפי הביאור הפשוט שהתפלל  )והוא מיושב  תתעורר הטעיה של פסיחה על שתי סעיפים. 

דהיות ובקש כנ"ל שתתחבר אתו באופן של עטרת בעלה, בחינת "אמי", לכך התפלל באמת על חשש הנ"ל, שהרי הסוד של "ואת 

עלית על כולנה" הוא בעצמו שמפקיע אחיזת הרע וכנ"ל(.

ומתיישב אם כן שהיתה תפלת יצחק בשדה מענין הפסוקים שלפני ואחרי וככל הנ"ל. ומאחר 

וכדברי חז"ל תקן אז יצחק תפלת מנחה, מובן גם שזהו שהשתמש אליהו הנביא דוקא בתפלה 

זו כדי לבטל את הפסיחה על שני הסעפים, דנאמן הדבר לשורש שבו היה ענין זה ממש יסוד 

התפלה.


