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ביאור השתלשלות   - ולא שרה  יצחק  את  הוליד  אברהם 
דדכורא ונפש  דנוקבא  נפש  יצחק  לידת  שני שלבי 

בשם  שרה  חיי  פרשת  הליקוטים  (ספר  בספה"ק  מבואר  הנה 
של  [-נפש  דדכורא  נפש  יצחק  קיבל  לא  לידתו  שבשעת  הזוהר) 

שדבר  האוה"ח  ומבאר  דנוקבא.  מסטרא  נפש  קיבל  הוא  אלא  זכר] 

שאברהם  לפי  דהיינו  ושרה.  אברהם  של  החטאים  מצד  לו  אירע  זה 

ד' בזה שיצחק  יח), לפיכך הענישו  (יז  יחיה לפניך'  'לו ישמעאל  אמר 

יט  יז  (אוה"ח  דדכורא  מעלמא  ולא  דנוקבא  מסטרא  רק  נפש  יקבל 

של  לידתו  על  נתבשרה  כשהיא  צחקה  ששרה  ולפי  יח).  שם  וע"ע 

[וכמוש"כ  דנוקבא  מסטרא  נפש  קיבל  רק  בנה  יצחק  לפיכך  יצחק 

עיי"ש.  דנוקבא"  כו' מסטרא  "ולפי מש"כ  לשונו  וזה  א)  (כא  האוה"ח 

ואפשר)  ד"ה  וירא  דוד  (ראש  וכ"כ החיד"א  ואכמ"ל.  עוד  ויש לפלפל 

דנוקבא. נפש מסטרא  ליצחק  ניתן  הצחוק של שרה  שבגלל 

תולדות) כתב בשם  ריש פרשת  דכלה  (אגרא  יששכר  הבני  אולם 
קיבל  שיצחק  לזה   - סוד  פי  על   - אחר  טעם  הראשונים  המקובלים 

י) במה שכתב  (יח  רמז האוה"ח  דלזה  ואפשר  דנוקבא.  נפש מסטרא 

ודו"ק]. סודות".  ויש  כו'  ככה  ד'  "וטעם שעשה 

מעלמא  נפש  לקבל  יצחק  זכה  העקידה  מעשה  ע"י  ואולם 
ממנו  פרחה  העקידה  מעשה  ע"י  כי  ועוד),  יט  יז  (אוה"ח  דדכורא 

האוה"ח  כוונת  עומק  שזהו  ואולי  (ספה"ק,  דנוקבא  שמסטרא  הנפש 

מעלמא   - העליון  מעולם  נפש  אברהם  אליו  והמשיך  ודו"ק),  א  כא 

בשעה  נעשית  הזאת  הנפש  והמשכת  יט).  כה  (אוה"ח  דדכורא 

את  הגביה  שאברהם  לאחר   – אברהם  אל  קרא  המלאך  שמיכאל 

מה  וכפי  י,  יח  באוה"ח  מבואר  (כן  יצחק  את  לשחוט  בכדי  המאכלת 

ודו"ק). תולדות  פר'  בריש  האוה"ח  שביאר 

היה  שיצחק  שאע"פ  לבאר,  מוסיף  ב)  (כא  האוה"ח  אמנם 
דנוקבא.  מ"עלמא"  'לגמרי'  היה  לא  הוא  מ"מ  דנוקבא  מ"סטרא" 

לא  הוא  מ"מ  נוקבא  של  מהעולם  נפש  ליצחק  שהיה  שאע"פ  דהיינו 

שייכות  שום  איזה  ג"כ  בו  היה  אלא  נוקבא,  של  מהעולם  "רק"  היה 

את  ביצחק  נטעה  אמנו  ששרה  האוה"ח,  ומסביר  דדכורא.  לעלמא 

מעלמא  הבאה  נפש  לקבל  יכול  יהא  שהוא  בכדי  לו  הנצרך  ה"כח" 

עיי"ש). כן  לומר  ההכרח  מהו  מבואר,  שם  (ובאוה"ח  דדכורא 

הכח  בו  נטועה  היתה  כבר  יצחק  של  לידתו  שבשעת  והיינו 
רק  בא  שיצחק  האוה"ח  כתב  ולכן  דדכורא.  לעלמא  השייכת  הזה 

מ"סטרא" דנוקבא - דהיינו שהיה לו שייכות וקשר לעלמא דנוקבא - 

ולא כתב האוה"ח ש'כל עצמיותו' של יצחק היתה מ"עלמא" דנוקבא, 

דהיינו   – דדכורא  מעלמא  כח  שום  איזה  כן  גם  בו  נמצא  שהיה  לפי 

כח ההכנה הנצרכת לקבל נפש מעלמא דדכורא. [ההסבר הזה בדברי 

ח  (שער  טל  שפע  הספר  בשם  צויין  שראיתי  ממה  למדתי  האוה"ח 

התואר  בין  זה  כעין  חילוק  שכתב  החמישית)  ההקדמה  ד"ה  ג  פרק 

"יובלא"]. להתואר של  דיובלא"  "סטרא  של 

מכח   - ביצחק  נטועה  היתה  לידתו  בשעת  שכבר  מבואר  ולפי"ז   
נפש  לקבל  יכול  יהא  בכדי שהוא  לו  הנצרכת  כח ההכנה   - שרה אמו 

דדכורא  מעלמא  הזאת  הנפש  המשכת  עצם  ואולם  דדכורא.  מעלמא 

ליצחק,  אברהם  המשיך  שאז  העקידה  מעשה  לאחר  עד  נעשית  לא 

דדכורא. עליון מעלמא  נפש 

דהנה  תולדות.  פרשת  שבריש  הפסוק  את  האוה"ח  מבאר  ולפי"ז 
(כה  יצחק"  את  הוליד  אברהם  אברהם  בן  יצחק  תולדת  "ואלה  כתיב 

למה  יצחק'  תולדות  'אלה  אומר  שהפסוק  כיון  ביאור,  וצריך  יט). 

למה  ביאור  צריך  ועוד  יצחק.  של  התולדות  הם  מי  הכתוב  פירט  לא 

הוצרך הכתוב לומר שאברהם הוליד את יצחק, הרי כבר נתפרש ענין 

כא). קאפיטעל  (ריש  וירא  בפרשת  זה 

'ואלה  הדרך  זה  על  היא  הכתוב  כוונת  "אכן  האוה"ח  ומבאר 
של  בניו  שזכר  וכיון  הפרשה.  בסוף  האמורים  פירוש,  יצחק',  תולדות 

כי  שיוליד  במדרגה  היה  לא  כשנולד  יצחק  כי  לנו  קדם  וכבר   – יצחק 

לו  מנין  כן  אם  ב),  (כב  למעלה  שכתבנו  וכמו  דנוקבא,  מסטרא  בא 

כח  הפעיל  פירוש,  יצחק',  את  הוליד  'אברהם  אומר  גמר  לזה  תולדות. 

הלידה ביצחק – שהמשיך אליו נפש שהיא במדרגת המוליד, וזה היה 

יט). (יז  כמו שכתבנו"  העקידה  באמצעות 

הוצרך  בנים,   - תולדות  ליצחק  הזכיר שהיו  שכיון שהכתוב  והיינו 
היה  והרי  בנים  לו  שיהיו  כזה  דבר  שייך  היה  איך  לנו  לבאר  הכתוב 

ליצחק רק נפש מעלמא דנוקבא – שאין בה כח להוליד בנים. לפיכך 

ידי העקידה  'אברהם הוליד את יצחק', דהיינו שעל  חזר הכתוב לומר 

אברהם  ו]המשיך  דנוקבא  מעלמא  לו  שהיתה  הנפש  מיצחק  [פרחה 

יצחק  היה  ובאמצעות הנפש הזאת  נפש חדש מעלמא דדכורא,  אליו 

צאצאים. להוליד  יכול 

ולא  יצחק  את  ש"הוליד"  זה  הוא  אברהם  שרק  מבואר  זה  ולפי   
נפש  לקבל  לו  הנצרכת  ה'הכנה'  את  בו  נטעה  רק  ששרה  לפי  שרה, 

את  בפועל  אליו  שהמשיך  זה  הוא  אברהם  אולם  דדכורא,  מעלמא 

דדכורא. - מעלמא  העליון  מהעולם  הזאת  ה'נפש'  עצם 

רשע היה  בעולם שבתואל  נתפרסם  האם 

בתואל  בת  רבקה  את  בקחתו  שנה  ארבעים  בן  יצחק  "ויהי 
ופירש רש"י  כ).  (כה  הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי לו לאשה" 

בת  שהיא  נכתב  לא  עדיין  וכי  לבן.  אחות  אדם  מפדן  בתואל  "בת 

רשע  בת  להגיד שבחה שהיתה  אלא  אדם,  ומפדן  לבן  ואחות  בתואל 

הרי מבואר  ולא למדה ממעשיהם".  ומקומה אנשי רשע  ואחות רשע 

רש"י  מדברי  מבואר  וכן  כ).  כב  אוה"ח  (וע"ע  רשע  היה  שבתואל 

אליעזר. את  להרוג  רצה  מזה שבתואל  נה)  (כד  שרה  חיי  בפרשת 

היה  שבתואל  בעולם  זה  דבר  נתפרסם  האם  לשאול,  יש  אולם 
הבריות.  בעיני  בתואל  של  רשעותו  דבר  נודעה  לא  שמא  או  רשע 

נתפרסם  לא  בתואל  של  רשעותו  שדבר  כ)  (כה  האוה"ח  ומבאר 

רשע  היה  שבתואל  לנו  ולהבהיר  להדגיש  הכתוב  הוצרך  ולכן  בעולם. 

גדול.

כי  להודיע  ארם',  מפדן  'הארמי  לומר  "וכפל  האוה"ח,  לשון  וזה 
נתכוין באומרו 'הארמי' לומר הרמאי. כי אם נתכוין לכנותו לשם עירו, 

בא  בעולם  רשעותו  נתפרסם  שלא  לצד  בזה  והכוונה  אמור.  הוא  הרי 

היה". רשע  כי  להודיע 



היה  הוא, שמקום מוצאו  פירושו  'ארמי'  דהיינו שאע"פ שתיבת 
העיר של 'ארם' מ"מ כיון שכבר מפורש בפסוק שמקום מוצאו היה 

הארמי'  'בתואל  באומרו  הפסוק  שכוונת  בהכרח  א"כ  ארם'  'מפדן 

הוא שבתואל היה רמאי - רשע. והוצרכה התורה להודיענו, בפירוש, 

בעולם. נתפרסמה  לא  רשעותו  כיון שדבר  רשע,  היה  שבתואל 

 - בתואל  או  לבן  יותר  גדול  רשע  היה  מי 
כעשו רשע  בן  לרבקה  נולד  למה 

בתואל  בת  רבקה  את  בקחתו  שנה  ארבעים  בן  יצחק  "ויהי 
וכתב  כ).  (כה  לאשה"  לו  הארמי  לבן  אחות  אדם  מפדן  הארמי 

אלא  ידענו.  שכבר  ונוסף  צורך,  ללא  לבן'  'אחות  "ואומרו  האוה"ח 

רשע  בן  שילדה  בראותינו  רבקה  על  זכות  ללמד  שבא  הוא  הטעם 

זה הוא סיבה  כי  מובהק ותאמר איך מבטן ברוך יצא ארור. לזה אמר 

על  רשע  בתוספת  הרמאי  פירוש,  הארמי',  לבן  'אחות  היותה  לדבר 

האם]  לאחי  [דומין  הבנים  רוב  קי.)  (ב"ב  חז"ל  קדמו  וכבר  אביו, 

יוצאין  היו  צדיקים  צאצאי  זה  וזולת  עשו.  יצא  ולזה  הידוע,  לטעם 

היתה". גמורה  צדקת  כי  ממנה 

לבן'  'אחות  לכתוב  הכתוב  הוסיף  למה  שואל,  שהאוה"ח  והיינו 
אחותו  היא  שרבקה  הזה  הדבר  לנו  ידוע  כשכבר  ובפרט  צורך,  ללא 

של לבן (כמבואר לעיל כד כט). ומתרץ האוה"ח שהפסוק בא לבאר 

ילדה רבקה הצדקת בן רשע כזה כעשו  את הענין התמוה הזה: איך 

שהיה  מצד  הוא  זה  דבר  שסיבת  לנו  מבארת  התורה  ולכן  הרשע. 

יצא  לפיכך  דומים לאחי האם  הבנים  ולפי שרוב  כלבן,  לה אח רשע 

מבחינתה  [נבע]  לא  עשו  של  ש"מוצאו  דהיינו  כעשו.  רשע  ממנה 

סוד),  פי  על  בזה  הסבר  עוד  ועיי"ש  יג,  כז  (אוה"ח  ח"ו"  רבקה  של 

[ומתוך דברי  דומין לאחי האם.  זה שרוב הבנים  נבע מצד  אלא הוא 

יותר מבתואל, שהרי האוה"ח  גדול  האוה"ח מבואר שלבן היה רשע 

הרי  אביו".  על  רשע  בתוספת  הרמאי  פירוש,  הארמי,  "לבן  כותב 

אביו]. מבתואל  יותר  להרשיע  הוסיף  שלבן  מבואר 

היא  מסויימת  בברירות שאשה  לאדם  ידוע  אם 
באחיה לבדוק  צריך  הוא  אין  זוגו  בת 

רוב  תנא  כו'.  באחיה  שיבדוק  צריך  אשה  הנושא  רבא  "אמר 
לא  למה  לשאול  יש  זה  ולפי  קי.).  (ב"ב  האם"  לאחי  דומין  בנים 

לה. להינשא  הסכים  לפני שהוא  רבקה  האחים של  את  יצחק  בדק 

באופן  רק  אמורים  הגמ'  דברי  שכל  כ),  (כה  האוה"ח  ומתרץ 
ולכן  האמיתית.  זוגו  בת  היא  הזאת  האשה  אם  לאדם  ידוע  שאין 

אולם  מהוגנים.  אנשים  הם  אם  ולברר  באחיה  לבדוק  עליו  מוטל 

שום  אין  שוב  זוגו  בת  היא  הזאת  שהאשה  לאדם  שברור  באופן 

נפקא מינה מי הם האחים שלה. ולכן, כיון שיצחק ידע שרבקה היא 

באחיה. לבדוק  טרח  לא  הוא  לפיכך  זוגו  בת 

ולא  אביו  יצחק  את  לרמות  רק השתדל  עשו 
מקללתו של  רק  פחד  הוא  כי  אמו  רבקה  את 

לזה והטעם  רבקה  של  מקללתה  ולא  יצחק 

יעקב"  את  אהבת  ורבקה  בפיו  ציד  כי  עשו  את  יצחק  "ויאהב 
יצחק  את  לרמות  השתדל  רק  שעשו  האוה"ח  ומבאר  לא).  (כה 

ולא  יצחק  של  מקללתו  רק  פחד  הוא  כי  אמו  רבקה  את  ולא  אביו 

של  הקללה  מכח  מפחד  הי'  שהוא  לפי  דהיינו  רבקה.  של  מקללתה 

תהא  שלא  כזה  באופן  להתנהג  עשו  השתדל  לפיכך  אבינו  יצחק 

פעולות  עשו  עשה  ולכן  ולקללו.  עליו  להקפיד  סיבה  שום  ליצחק 

פחד  לא  שהוא  מכיון  אולם  אליו.  יצחק  של  אהבתו  את  שיעוררו 

איתה  להתנהג  השתדל  לא  הוא  לכן  רבקה  של  הקללה  מכח 

ומקללתה.  לא חשש מהקפדתה  הוא  כי  ברמאות, 

וצריך להבין, מאיזה טעם לא פחד עשו גם מהקללה של רבקה, 
והרי בוודאי הי' ידוע לעשו שהיא היתה צדקת גמורה, וא"כ למה לא 

פחד עשו מהקפדתה ומקללתה. ואולי יש לומר על פי מה שמבואר 

הר"י  בשם  ה)  אות  עיי"ש  ועוד  ו,  אות  ב  (סימן  אפים  ארך  בספר 

להזיק  האדם  של  היכולת  דהיינו  האדם,  של  הקללה  שכח  ווארקא: 

שורש  בחינת  על  ומיוסדת  נובעת  קללותיו,  באמצעות  לאחרים 

כיון ששורש  הזה,  'יעקב', משולל מהכח  צדיק ששמו  ולכן  נשמתו. 

צדיק  אמנם  הרחמים.  מדת   – התפארת  מדת  מצד  נובעת  נשמתו 

קללותיו,  באמצעות  לאחרים  להזיק  הכח  את  לו  יש  'יצחק',  ששמו 

הגבורה. מצד  הוא  נשמתו  ששורש  כיון 

החסד  מצד  נבע  רבקה  נשמת  ששורש  לומר,  יש  אולי  ולפי"ז 
רבקה  כי  חסדים".  גומלת  שתהא  לו  היא  "ראוי'  יד)  (כד  רש"י  [עי' 

אולם  החסד.  במדת  שהצטיין  מנחור,  אברהם,  ממשפחת  היתה 

נכונה או  עדיין צריך לעיין בספה"ק בכדי לברר האם הנקודה הזאת 

לפי שהקללות של  וקללתה.  ולפיכך לא פחד עשו מהקפדתה  לא.] 

אלא  כלל  מזיקות  אינם  החסד,  מצד  הוא  נשמתו  ששורש  הצדיק, 

אפים).   ארך  בספר  שם  (וכמו שמבואר  לברכה  נהפכות  הם  אדרבה 

יעקב  על  בפועל  הלבישה  רבקה  האם 
עשו הבגדים של  את  אבינו 

אתה  אשר  החמדת  הגדל  בנה  עשו  בגדי  את  רבקה  "ותקח 
למה  להבין  וצריך  טו).  (כז  הקטן"  בנה  יעקב  את  ותלבש  בבית 

יעקב היה בשנות הששים  והרי  יעקב  הוצרכה רבקה "להלביש" את 

ט). כח  רש"י  (עי'  ההיא  בעת  לחייו 

בעצמה  שרבקה  הכתוב,  כוונת  שאין  (שם)  האוה"ח  ומבאר 
אלא  יעקב,  של  גופו  על  אותם  והלבישה  עשו  בגדי  את  לקחה 

יתאימו  שהם  בכדי  הבגדים  את  תיקנה  שרבקה  הוא  הכתוב  כוונת 

יעקב  של  מגופו  גדול  יותר  היה  עשו  של  שגופו  לפי  אבינו.  ליעקב 

יתאימו  שהם  בכדי  הבגדים  את  לתקן  רבקה  הוצרכה  ולכן  אבינו 

וגו'. פירוש,  "ותלבש  וזה לשון האוה"ח  יעקב אבינו.  גופו של  לגודל 

לקטן". תיקנתם  גדולים  שהיו  הגם  הלבישה  בתיקון  עליו  הלמתם 

peninei.ohrhachaim@gmail.com  :יו"ל ע"י מכון פניני אור החיים לתיקונים והערות נא לפנות למייל

הגליון הזה מוקדש לע"נ מרת בריינא זלאטא ב"ר ראובן יצחק ע"ה,
נפטרה כ"ו סיון תשע"ז

הגליון הזה נתנדב לע"נ איש נעים הליכות, שריד לדור ישן
הרה"ג ר' אלחנן בן הרב פרץ זצ"ל, נפטר שב"ק כ"ג סיון תשע"ז

הגליון הזה נתנדב לע"נ מאיר ראובן בן טוביה הלוי ז"ל                                           


